
Şişhane .. Kasımpaşa ve 
Aza pka pı caddeleri de 

genişletilecek 

Kadın çoraplar1 fiatle
rinl arttıranlar şiddetle 
cezalandırılacaklar 

~ J 
~====~=============:====================~=========================================== 
~ No. 8249 - Fiatl her yerde 5 kuruş SALI 7 Teşrinievvel 1941 Sahibi: Necmeadln Sadaıt - Neşriyat müdürü: mkmet Feridun Es - Akşam matbaası 

liarpte ve sulhte 
Anıerikanın 
hiiyük rolü 
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MoskovaYa 
karşı 2 koldan 

taarruz 

lıirı 
bıı ~~ Anıerika Devletleri, -....:_ 
>'or. t\Yn en InÜhim rom. oynu-
"ndaıtı ~ zaınanda, milletler ara
te bJta UkUk nazariyelerine gö-

rartır 
Anı . 

laıcti11~1ika devlet reisi, diğer Re
lııeuıı bUrlar gibi değildir. Hükü
lette11 aşındadır, iş görür, siya
~u nıesuıdür. Amerika Reisi
~tnın~' takip ettiği politika 
~ır an, Almanyaya düş
~t'i · 'Yalnız düşman olmakla 
~rıı ~r, bu duygu ve düşünce
lııgilter er "esne ile ilan ediyor: 
hrcı11lı :v~. elinden geldiği kadar 
~ ~t dıyor, Sovyetıere de yar-
~1" ll'lek istiyor. Bununla da d 
~tı'1ı"'or, Alrnanyanın ve onun Dünkü geçit resmine iştirak eden 1'ıtalar köprü en geçi~rlar . . 

'"
4 l} • • (Yazisi 5 inci sahifemizde) 

te fıısa~ıezilrneSi lazım, dünyaya ============~====~===================== 
d~tın ığa zararlı bir varlık ol· od h kk d d •• ~tlarıt~ da SÖylüyor. Roosevelt, Moskovaya karşı un a ın a un 
Jerı ltnh beyannamesinde, Nazl-

lteıeye a edinceye kadar müca- B • • • • k A 1 k • 1 d • 
~Rlliz ~e\'arn edileceği kararını uyu man de arar verı eme 1 Set aşvekili ile imzalamıştır. 

Londra cenuptan yapılan 
taarruzu tehlikeli 

buluyor 

Londra 7 (A.A.) - (B.B.C.) Mosko
va'dan gelen son haberlere göre cep
hede muharebe şlddetlenmlştlr. Al
manlar Moskova'yı çember içine al
mak 1çln harekette bulunuyorlar. Şi
malde İlmen gölünün cenubunda 
Valdal tepelerinden hareketle Volog
da. istik...'\mctlnde ilerliyorlar. Cenup
ta. Roslavl merkez olmak üzere Orel 
Brlnnsk hattını takip ediyorlar. 

En mühim hareket bu kol tarafın
dan yapılmaktadır. 

Reuter ajansının Moskova muhabi
ri, iyi haber alan menıb:ıla.rdan elde 
ettiği malumata istinaden mareşal 
Budlenny'nin ordusunu tekrar topla.
ma~a ve takviye etmeğe muvaffak ol
duğunu blldlrmektedlr. Bunun neti
cesi olarak Almanlann Kırun ve Har
kof'a karşı gayretleri boşa çıkmakta.
dır. 

Lise ve orta 
okullar 

Bir yaf büyük ve bir ya, 
küçük olanlar da 

alınacaklar 

AnL:ara 6 (Telefonla) - Ta
limatnamenin tespit ettiği yaş
ta bulunan talebe nlındıktan 
aonra ~r kaldığı takdirde bir 
yaş büyük. ve bir yaş küçük 
olan ve diğer şartlan haiz bu
lunan talebelerin de lise ve orta 
okullara alırım alan Maarif V c
kaleti tarafından alakadarlara 
bildirilmistir. 

ltalyada 
vaziyet güç 

~ıı~ak~u~yaya yardım ışini ko· taarruzu 
lıe}ette !çıt\ Moskovaya giden 

dı. ltao Anıerika delegesi de var- devam ediyor 
llıucad seveıı. Stnline, Rusları, 
~()llderel~ye teşvik eden mektup 

ı: dı. Nih t A "k R ' ı.ıllı.h aye · men a eı- Londra şimalden ve 
le \'az u~ru son günlerde imzasi- ' . I 

Komisyonun bugün ve yarın da 
toplanarak tetkiklerde bulunması 

muhtemel 

Karadeniz Rus filosu, Almanlann 
tayyarelerle mayn atmak teşcbbUsü
ne rağmen harekAtına devam etmek
tedir. Vapur kafileleri muntazaman 
seferlerin\ yapıyor. 

İptidai madde kalmadı, 
yiyecek bulmak 

güçle~iyor 

Fransız membalarına Londra 7 <A.AJ - İsviçrede çıkan 
gelen haberler Gazette de ı.ausanne İtalynda iptidai 

madde ve işçi kıtlığındnn b:ıhisle dl-
Yichy 7 (A.A.l - <Om Rusya'dn yor ki: 

nskeri v:ıı>Jyet hakkında Berlin, Mos- e.İtnlyan h:ılkı hergün yeni gıda 
kovn'dnn ve muhtelit membalardan maddesi takyldatllc karşılaşıyor Et 
gelen haberlere göre mulınrebe bütün elde etmek çok güçleşmiştir. Birinci 
şlddetue devam etmektedir. Alman teşrinin lptıdasındnn itibaren peynir 
tayyareleri Rus münakale merkezle- satışı yasak cdilnıişıir. Sabun, harbin 
r1nl bombalamağa devam ediyorlar. iptidasından beri bulunmaz madde 
Lentngrad'da tanklarla bir çıkış te- hallni almıştır. Endüstri iptidai mad
,şebbüsünü ,Almanlar tardetml.şlerdtr. de ;bulamıyor. Fransa stoklan Alman
Bu. cephede Alman altır toplan Le- yaya sevkedllmlştlr. Hattl tren ray
ningrad ve Kron~d'l. bombard~an lan bile sökülerek gönderllmişUr. 
etnieğe devam ediyor. ,Almanyacla bir buçuk mllyon İtalyan 

ltıarıy:ıgı bazı makalelerde, Al· cenuptan yapı a~ t~ar-
>"arı1 ll1ağlfıp edilmedikçe dün- ruzda Almanların hır 
lek~ taııat edemlyeceği fikrini mikdar ilerlediklerini 

ttuıA ?nüdafaa etti. • bildiriyor 
~al) sa Anıerika, açıktan açığa 
t!ıt . .\rarun düşmanları safında· Londra 6 (A.A.) - Londra.cla 
eıındeıı tııanyanın mağlUbiyettne alınan h~berlere göre, Leningrad 
>or, ı..._ geldiği kadar yardım edt- müstesna olmak üzere :.\imanlar 
hıı."_ "

18
11 emellerini hiç gizlemiyor, Rusyaya karıı çok geniı milCyasta 

~"aıt büyük bir taarruza geçmişlerdir. 
bıe~ en mühim propaganda Almanların sarf.etmekte olduklari 
hıtarar~ Yap~yor, halbuki resmen başlıca. gayret, merkezi mıntakada 
11tıcıe el ır. Aırnanya ile harp ha- kendini göstermektedir. Bu mınta-

h eğildir kada taarruzlar, cenuptan ve şimal-
.ı:ıu • den Moakova istikam~tinde inkişaf tttı Seb~a~ip ve mantıksız vaziye- etmektedir. Bu taarruz, her tarafta 
'~a bı, harbin, henüz ne Al- anudane bir mukavemetle lcar§ılan• 
teırr;eı:ın, . ne Amerikanın işine maktadır. Maamafih taarruz bir mik-,3" esidır. Amerikanın Al- tar ilerlemi\ıtir. 
>e lta~Ya karşı tavrı. bir derece- Alman taarruzu cçok büyük> di· 
t'tıZa .. ~r Sovyet Rusya_nın, taar- ye tavsif edilmektedir. Hitlerin nut
Jta "&f kunda telmih etmiş olduğu büyük 
ı-..."şı ku arnndan önce Ingiltereye taarruzun bu oJı ....... , muh•emeldir. 
~er llandığı politika edasına Muharebe 2000 kilomet-
~ttıı • .' Sovyctıer de harbe gir- 1 •k h ·· · d 
''" ~ oı-akl b b Al re ı cep e uzerın e "~}'a y '" a era er man-
dıtl) ardırn ediyor, yahut yar- oluyor . 
~eder görünüyor demokrasi- Londra 6 (AA.) - Lenıngrad-
111 . insanı k . 1 'b. ! lak t dan Kırıma kadar 2000 kilometre-
{) ~ılteren· 1 ıç n . 1.r ~ e ' lik cephede büyüle Alman taarru:rn 
l<tllğu ın Avrupa ıçın bır bela bütün şiddetile devam etmektedir. 

eİlJı it~u, hatta Türkiyenin in- Harkofa karşı yapılan cenup taarru· 
~a tfakından dolayı bir gün zu daha çok şiddetlidir. Şimalde 
Caıt n Cllacağını söylüyordu. An- dlişman Valday ııırtlarını yarmağa 
e!o t Alnıanya _ S t R a çalışmaktadır. Kırım bölgesinde Al· 
~ s luğu s h ovye usy mantar Budryeninin mukabil taarru-
llıerıka _ .a ~ ve muvakkattl, zu ile karşılaşmaktadır. Şimalden 

bıfnıi v lngtitere dostluğu sa- Sovyet hücumlan, Almanları uzun 
Atn e devamlıdır. sol cenahlarını tehdit ve muvasala 

ler .elikanın bu harpte İngll- hatlannı serbes bırakmak. _için iki 
CeJ>enın Yanına b d ' kı cephe üzerinde harbe mecour etti· 
a he alarak . a ~-- e_rece Sl ğinden tehlikeli bir durumda bu-
~un • ışblrligını ve zafer lunmaktaclır. 
~ôturın u.. en koyu ittifaka kadar Cenup bölgeıinde 
~it Çe:~~ Sebep olan amiller ileri hareketi 
lt\ "e <111 bi. I B~Iar ar:ısında, Berlin 6 (AA.) - D.N.B. ajan· 
~ğı, in r iği .gıbi Sevgı kay- sı askeri kaynaktan öğreniyor: Şark 
hır Pol't·san hissıyntının realist cephesinin cenup bölgesinde ilerli· 
ti der 

1 ıkada tesir gösterebilece- yen Alman kuvvetleri, bir baskın 
%ı b ecede rol oynar. Almanya- hareketinden istifade edettk 5 ilk 
a~ azı nııuetıerl esaret altına teşrinde düşmanın b~ ıahra ha~a 
Ca asına kar 1 • .. . meydanına varmıolardır. Bu vesıle 

tı atıı wş ' ınsanı bır heye- ile en~rjik ve cüretkarane hareket 
let kay ~hgile hürriyet ve ada- yapan kıtaahmız iki SoV}"Ct tayyare· 
t>ouıı~nın büyük milletlerin si zaptetmiolerdir. Şark cephesinin 
~rd da - kendilerini bu cenup bölgesinde hareUta iştirak 
aıc!ığ a feda edecek şekilde_ yer eden Rumen hava te§ekkülleri de 

nna da inanma 5 i1k teşrin günü hava çarpışmaların· 
~ Artıerik yız. da Üc Sovyet tayvar,..ııi düşürmek 

llzt d" anın Alman, bilhassa <Devamı ~abift- 2 <ıütun ı del 

Fiat Mürakabe komisyonu dün 
öğl~den sonra Vali muavini B. Ah
med Kınık'ın reisliği altında toplan
mış, odun narhının indirilmesine iti
razlarda bulunan sekiz toptancı 
odtJn tacirini <iinlem:şt.i,r. · • · 

Tacirler, narhın 50 kuru~ tenzilini 
icap ~ttfren hesapların yaalıı oldu
ğunu, kendi hesaplarina göre ıabık 
narhtan bir 1'.uru$ bile indirilmesine 
imkan görmediklerini söyl~isler
dir. Toptancı oduncular Belediye 
murakıbi B. Sürevvanın raporunda 
isabet görmektedirler. Bu itibarla 
içtimada· B. Süreyya da bulunmuş 
ve komisyona icap eden izahati ver
mi~tir. 

istihsal mıntakasında son tetkik· 
kri yapan ve verdikleri . raporla 
odL•n rıarhınin 50 kuru" indirilmıo<ıi-

Rotterdama 
hava akını 

Berlin 6 (A.A.) - Cumartesi 
gecesi lngiliz tayyareleri tarahndan 
Rotterdama yapılan taarruzda 118 
kişi ölmii!l, 190 kişi ağır 'V'e 300 ki
si de hafif yaralanmıştır. Sehre 50 
i

0

nfilak ve 500 yangın l>ombası abl
mıııtır. Bombalar sadece evlere, ki
liselere darülacezeve v,. müzeye düş
mii~tür. 

.. :A.kka~Iers 

Gazete muhabirinin Tolü 

latanbulun kurtulıqunun 18 inci 
yıldönümü kutlanırken, ruetelerİ· 

mizden biri, Eminönü meydanının o 
mutlu ırüne aid bir resmini dercetti. 
Ne kıymetli bir batıra. .. Tarihe in
t*al ecf«elı:... Milli mef ahirimiz için 
bir vesika olacak. 

Fakat en ön plinda kalpaklı bir 
zabıta memururnm objektife doğru, 
kB§lan çabk yiirüdüğü görünüyor. 
Tecrübeli gazeteciler bunun mana.
smı derhal anlanupardar. Memur, 
meslekdaıımu:a behemehal ıöyle 
haylcırmlf, yahut haykırmak üere
dir: 

Kalabalık etmeyin ... Oradan 
çekiJin ... 

•ııt• ~Orıtu Uşlnanlığı, milli bir tehlike r 
lete ~nun nıahsulüdür. İngil- Bu,~oo dörd i;-~·· <ıııhifemizde: Aradan geçen on &t'kiz ıene, gaze-
htıın . nlkl.iği takdirde Alman· Antoine Galland'ın te muhabirinin bu ıanlı tarihteki 

Necmeddin Sadak 
(()e\' 

•mı sahife 2 ıütun 6 da ) 

Cll • 1Stikb ld ehemmiyetli rolünü gösteriyor: Me-
l!t} sahada A a e, siyasi ve iktisa- Türkiye'ye dair ğer o, kalabalık etmemif! Oradan 

eeeıc .. rnerika Ue mücadele ruznamesi (iV) oekilmemesi; bilakis daha rahat, da-
Stıı,fan llıuth.iş bir kuvvet olma- h imi' çal •• as· olur 

\l Cndışe edil' Yeni muahedenin a ver 1 ııması mun ıp -
ıyor. Esasen mDf. 

tevdii merasimi 
Böyle bir vesikayı tarihe bırakan 

1 Y l'IUn•: İZZET MELlH gazeteci o gÜn orada belki de her-
\ L"-__________ .,.,_J kesten ziyade limmftlf-

ne sebep olan Fiat Müral:abe büro· 
sunun genç memurları Cla jçıima"da 
bulunmuşlar ve kendi hesaplarının 
doğru olduğunu rakamlara istina'den 
izah etmişlerdir. 

İçtim~ 
0

saat on sekize 'kadar <!e· 
vam etmiş. komisyDft hesapların 
tetkikinin derinleştirilmesine lüzum 
~örerek oCtun narhi ve toptancı ta
cirler hakkında nihai lCarari bu esaslı 
tetkiklerin netict-.sir~ bırakmı,~ır. 

Almanıar Valdal yayl!sından Mos- işçisi çalışması İtalyacla işe;! yotsm:
kovaya doğ'ru ilerllyorlar. Merkezde luıtunn sebep olmaktadır.• 
Timoçenko ordusu taarruza devam Rusyda Polonya ordusu 
ediyor. Ukrayna'da Alman tazylkl de-

Komisyon rei~i dün gaze!ecilere 
odun işinin bir kaç güne kadar ne• 
tice~neceğini söylemiştir. 

vam etmektedir. Londra 7 <A.A.) - <BB.C.> Sovyet 

Komisyonun bugün ve yann <la 
toplanarak tetkiklere devam etme• 
si k.uvvetl.e muhtemeldir. Odun ta
drlerine Cle bugün tekrar Clinlenme· 
ı .... i ihtimall oldui?u bildirilmiştir. 

Yugoslav 
ceteleri 

Sovvet tebliği 
Londra 7 (Radyo) - (Sn.at 7,151 

Gece yansı Moskova'da neşredilen 
Sovyet tebliği: Birinci teşrinin altın
cı günü bütün cephelerde muharebe 
şiddetle devam etmiştir. Dün onu ha
va. muharebelerinde olmak üzere 53 
Alman tayyaresi dii.şürülmüştür. Rus
ların kayıbı 25 tnyyaredlr. Kutup 
cephesinde Bara.nşk denizinde btr Al
man nakliyesi batırılmıştır. 

1 rak kabinesi neden 
İstifa etti? 

l\loskova 6 (A.A.l- Yugoslavya.dan Berlin 6 (A.A) - CD.NB.) Ba~dat-
gelen haberlere göre, Yugoslav çete- tan alınan bir habere göre Medfai 
lerl Patrovec ı,ehrlne hücum etmiş- hükümetinln istifasının sebeplcrln
lerdlr. Zagreb'de Alman dolu bir oto- den blrl, GeyHl.ni taraftarlannın ve 
büse iki bomba atılmı.ş ve birçok.lan bu zatın kurduğu kabinede nazırlık 

etmiş olanların ldamı hak'londa İn
yaralanmı.ştır. Şehirde akşam dokuz- gl!izler tarafından ileri silril.len tnleb-
dan sonra münakallitın menedllm.lş Ierln Irak hükOmet erkAnının büyük 
olmasına rajtmen. sokakta iki Alman bir kısmı tarafından kabul edilmemiş 
subayı öldürülmüştür. olmasıdır. 

····························································••sııııııııııııııııı 

- Zengin mi? ... 
- Zengin de laf mı kardeı, hu zamanda her gün, kansının 

sırtında bir odun paralıyorl. •• 

Rusyada blr Polonya ordusu yakında 
harbe iştirak edecektir. 3 fırka şimdi
den hazırlanmıştır. Bunlar Rus ku
mandası altında ayn ordu olarak 
harp edecektir. 15 bin Polonyalı ka
dın ve kız bunlara yardım etmek
tedir. 

2 Fransız vapuru bahrıldı 
Vicby 7 (AA.) - ( Ofi) F ran• 

sız bandıralı Vedigen vnpuru Tirc
nien denizinde hüviyeti bilinmiyen 
bir denizaltı tarafından torpillenmiı 
ve batırılmıstır. Cene Fransız ban· 
dıralı Teophil Cautier vapuru Ege 
denizinde torpillenmiş ve batırılmış• 
tır. Vapurun mürıettebatının mü
him bir kısmı kurtanlm•sbr. 

Teophil Cautier bir İtalyan vapur 
kafilesiyle birlikte sefer e•mekte idi. 

Şark'ta hava 
faaliyeti 

Alman tayyareleri 
dalgalar halinde 

taarruz ediyorlar 
• 

Bertin 6 (A.A.) - (0. N. B .• 
Alman tayyareleri 5 birincitıeırinde 
taarruzlanna devam etmitlerdir. 
Rus münakale hatlannda büyük bo
zukluldar yapılmıı. 78 tren kulla• 
nılmaz hale getirilmiştir. Beton sığa· 
naklara, siperlere, askeri topluluk
lara dalgalar halinde taarruz edil· 
miıtir. 5 birinciteşrinde Ruslar 1l6 
tayyare kayhetmıilerdir. 7 Alman 
tayyaresi üssüne dönmemiıtir. 

Finlandiya İngiliz 
notasına cevap verdi 
Vicby 7 (A.A.) - Helsinki'den 

ıı:elen haberlere göre Finlandiya. 
lngiltere'~n son notasına cevap ver
miştir. 

Büyük bir Amerika 
tayyaresi 

Londar 7 (A.A.) - CB.B.C.> Dün 
Amerikada 4 motöı1ü blr. tayyare 
uzun uçuş rekorunu kırmıştır. Tayyn.;. 
re havada. 13 saat 44 dakika kalmış. 
bu müddet zarfında 5440 kilometre 
kat.etmiştir. Bu tayyareler İngiltereye 
gönderlllrse blitün Avrup:ı kıtosı hü
cum sahası dahlllne gtrebllecektfr. 



Bahile ı AKŞAM 

Diin Gec ve ·Ba Sa ahki Haberler 
1 ürk • Bulgar lzmı·rde turı·zm yolla. rı Fransa 1 Harpte ve sulbte Harp tebliğleri b. .d Amerikanın 

Alman tebliti münasebet/eri Ve fiatlerİO kontrolu .har me al . büyük rolü 
,..::~'~ = ord "çok dostanedir bir tebliğ hifecle)' 

İngllteıe;re ynpılan hücumlar esna- (Baş tarafı 1 inci sa . _,.~ 
1111da s~ ınna.reterlmlz dfm Fiatlerin miırakabeai aıkı tutuluyor nokt&yı J.JJP. 
Brest'ln 400 kflometre batı.smda 2500 V arnada bir nutuk İngiliz tayyarelerinin ıı. Roo.serelt, bU . f~ J:ıl' 
tonnAtohtk bir tıcaret ceıru..mıı J:at;ıt.. • • kahve stoku kafidir, Kültür . . F - ka milletine bir çok de DDŞlar Te Shctland adalannda ~hem- söyleyen Sobranya reıaı faalıyetine ranaız tay- tırlatmı§tır ~ 
JDJ,yeW a.ster! tesısatJ bombardmıan bö,.Ie diyor Park ac. ık kalacak yareleri mini olmutlar o balde,

0

Amerika, bU ~~ etm.Lşlerdlr. Din gece İnglltcrenln .. ın .wo" 
emup batısındaki limanlara ha.va . . • _ çabuk bertaraf etmek i-s-~ 
.amıan yapılmıştır. Sofya 6 (AA.) - Varnada dön İzmir (Alp.m) - İzmir c.iYann- Kültür park açik kalacali Loadra 6 (AA) - Han Ne. terenin yanında nede!l 
1 ~~ Af=aToo~:;~:~~ bir 1na~ i1rad_ e:den Sobranya reiai d~ ea

1 
1!hl: yo~~- inşasma ebem· Fuar kapandı. &.kat Kültür par~ ~~~ 1nqdr~~n '-~t bircF. tebli- harbe girmiyor? .1" ~ 

ID&nllla bombalar atmışla:rdır. Sü- 1t1n an ıoy ~tı;: mı.yete a-cvaın ~d,;tedir. Ha~a- bütün halka Ye ziyaretçı1cre aç~br. apuue fOY.e eıunne&.ııecıD': ~- EYVeIA, Amerikada hZUD., ıt" 
wn Jimanına da dlğcr bir hava abu cBulgar nuHetı her zaman Rus pmar - Bornova turistı'lt yolunun m- Ha t h'atat bahçeleri her ya UJlll :A.lmaıı taarruzu l>atlaclıgı tam be -=~~ 
-.1 ......... DÜ§man gece "" cQ:ndüz milletine mehabbet &elemittR. Fa· şaatt ya)ciııda bitecelctir. Halkapinar- ~· Te ne ta'--=- fua za• rna sırada harp komitesi. Almanyadalci nnın amı har gu::,: ...... 
,...,.........,...... L_ b l • • B '-'- __ _ı; olun M-__ı__,_ ne-vı qıence Tası ıar:ı, r • d -'---:: L--• • ~- -4tar 11..;;o;1dir H-"""" u~..e .Alman topra.kla.n fi2ıerinde uçma.mıı- &.at o fC'V•mu 9CYD'lez.> ayraJLU ~ey an. czoanaya du· gih' lialk çık 1:) 1 d. 1- ÜfmaD t ... Mrofl'"t mer&.cz.ıenrıe &.Atp uu ~ • i!.L"""' 

tu'. Reü, BuJga.ristanm Rusya ile 'da- lcadal' olan bmn ikmal edilmiştir. n~t ~ ~· a in <1- : u~o~ı bombalarla yapılacak taarruzlarm - kadar bile karışmanın s1 ,_..~..rıtil• 
ima dürüst müna9ebetler idame et- Mütd)a]risj de aüratle bitirilecek.tir. m a - ·~ek :ıya;an d \a"ı; r b.hka: Alınanlar tarahndan bu kabil taar- oldukça kuvvetli bir }title goı :O 
miş olduğunu fakat hiç bir zaman Bayraklı - Naldöken aramıdaki şo- huçaaln or. ' t! .an h 0 ı. •)j __ ruzlarda liulunulmadık.ça - yapıl~- yor Roose-lt, · ---=~ ... lrfi }"" Sovyet 

Rusya ve 
Papalık 

__ 1_ .._ _ 1 - d ... . ,1~ 1 . k la ar evı, pa anaJ aa ası, pen .... - - ,_._ al l S L- b . . • .. ı:nıgıa-- .... s.tl' 
muxaoeıe gorme ıgm.ı ıa«ve eye· seam atran nmasına devam edil· Al ..... . L_ .__h -1-efi masun &arar bna a mıştır. eoe J h . t•ni • __ ..;,,.fi. ~ .. 

. . k d. B 1 d . ...,,_ lla P .-.:;peaı. par.ıun • .,,,., a ve COJK d _.__,ı • 1 d . t arp vazı ye l AllJ.C.1 ü> tJeı• .. 
mştir. me te ır. u yo a, turısci& yo nn lt.- 1 • h llc - • tifad ttiği tesis- e ıuvu ınsa.n ar arasın ıı za.yıa TU• gayre 

Banu müt~ Türk - Bulgar mü- en giizeli olmuştur. 
1 
°~~ erH a ın ~hali e ~ h' li kuuna mlni olmaktır. na uzun ve çetin 

natle'betleriııClen \;ah.sedcn Sobranya Karşıyaka • Boctanl1 yolunun l>e- be; ır. Tanala ._,_çesın~_., %~-*~ kabul ettirmi§tir. ,..ıa 
• • bmıJa imd. kad l . 1i • • • ır engereır; yı nı aa gcnrnmıy.ır. 1 O haziran tarihinde Marailya ya- ..... ı11. ııı~ 

re.ıaı. nn «f ıye ar o - ton olarak ikma ıne mühım mik- K _ , . 1 l ,_ ·:ı 1_ • • L ___ _ı_ L! Salon tayyare meydanın· Bundan başka, bUo .... : ııe 
ınadığından çof hiisnürüyete i<rtmat tarda çimento celbedilcliği için tek- erteu..:e e ?e yı anuıraan çoıı::. JYl an-~ Amerikanın harbe gı·nnesille 
ettiğini ve c;ok dostam>" olduğunu rar 'l>atlanmıştrr. Güncte ·40 metre lryan Kulalı Yahya .admda bır. gene; da ])ulunan Vellington tayyareleri . ar . 
• - 1 • ti. b. l . _._,-" k _ _ı· a· b de hayvanat bahcesı memur lan ara· kumanda.ıma Miliinoya taanuz et- lüzum, ne de imkAn v fııgil • ..te' oy entl§ r. eton yo mıa ıca.ume tccnr. ır u- - • - • · . . · --·'- Al l _ı_ı_! ,__ • ""'. 

• • • ~ Bulgar - Rumen miin.aaehetlerin- çak ay zarfmCla beton yolun 2,; ki- ~ al!nmı;tır. Bır \'.aç ecne~ Ciili mck emri verimıiştir. P arcwı.ıu u.a• Amerika donanması, . ~ 
Amerika ıkı taraf arasın- den behsederıi~ liunlarm Craioııa lometrelik" kısmi bitirilecektir. Vaü bıleı:ı bu ~~ç. ~lan ~e her !1evı ~er- rekat mintakasmda bulunan haTa ye e.~sen yardım etmeıcte<W'bıı.tı' 
Cla yakinlaşma teminine anlqmaaındanl>eri cdo.tane Te p.- Fuad Tubal, turistik yolun intaab j ten

1
ke!elenn ç~_k aa

1 
~t ark.ada~ır. ~ 1iwnandani, İngiliz hava Almanya ile denizde {ldctlı -~ 

l . - yanı i.tifade>· olduğuna anlatm.ş '" sık eıf teftiş eylenıdtteClir On an tutup o~ eme.ide,. ısırma o~· Jc'uvvetleri umınni karargahının bu hfilindedir Karadan ve bal .. ~ 
ça Jfıyor nihayet CJemi§tir ki: . Fi t .. li b ·. ı . recekri~i !~be_ etmektedir. _Ya~z emrinin icrasma mani olmU§ 'VC böy- . ı.ındl 

BuJ • L d. . ·1m • a mura a e lf en engıerek nlanı bu tecrübeler<Ien 1~ le hır' emrin FraMIZ hükıGmetinin ar- harbe tut~makta ise, ş -'~" c ııanstan ı;en ının ezı esme f • d fiat _ra.Jc be . l • at\ '. · b' f da kt zi Artıf>JY · 
Vaşington 8 (A.A.) - Katoliklerin müsaade etmiycc:ektir. Bulgar mille- zmrr e mu a . ~ en. 1 tima edilmektedir. Zira zehirlidir. zuıuna muhalif olduğunu ileri ıür- ır ay yo ur, ra arı )lJ' 

ekserlyet teşkil ett.W Am.erlbnm Oe- tinin ideali, Bulgar hülı:ümclarlı.ğınm tutul.maktadı:: Son umanda .~e?~ur Bozirtlt, fara yılan. ıu yılanlan Te müştür. ordu ve tayyare bakıınınd tıil~· 
nobi İrlanda. ve cenubt Amerit:a tıs- ve Bulgar hiirriyet ve istiklalinin ~8:nı.fatura ru:c:ar1a~~dan ıkwnde diğer neviler hep zehirsizdir. Akvar- zırlıksızdır. Harbe girmesi, ft' 
mmda Sovyctlcr Blrllğinl müttefikler m- dafa dı > ihhkar yapıldıgı. Mıllı korunma ka· yoma üç tane deniz faplumbağrun Bununla ~raber İngiliz kuman· ki lı l .. k .. tngilte 
arasında gömıek fikrini kabul ettir-

0

5 b a.sı r. . • • k ,_. la nunu hükümlerine ay\:İTI hareket H · 50 90 kil danı, mutasavver akır. için hazırlık- S zarar O ur, çun u , 
JDek için AmeHkadn. geniş ölçüde bir 0 ranya Teı,.~ın nut u, ~eowı _. edildiği tesbit edihni ... suçlular tutu- getirilmiştil'. er biri - 0 lanna devam etmiş ve Vellington ye yardım edemez. ut 
~-ket gö..r..•-eır.e b.,•ı-~-·....,r rın Bulgar milletine Bulgartı'tan hu· ı_ 1c he v •1 . k'f arasinCJa bulunan l>u fapluml>ağalar, F k t b .. l , __ 

1
•
18 

tJef~ 
nıuc nu.uı t> .... .uu•~ ... • kUm t1 • d hili' h • t • tin· •ra ma Kemeye ven mış ve tev ı tayyareleri, yarı geceden sonra ha· a a , oy e Ouı.uıAJ ~ 

Cümhurrlynsctf ına.krunına ve Ha- • .: ."m a ve ıı.rıc eıya~ • 1 oh1nmuşlnrCJır. Körfezde lwıltliçJar tarafından tu- valanmağa başladılclari mmda tay· Amerika bu harbe hflkin1 d 
rlclye Neza-Une "''"'"""" yüksek ız.ali ıçın yapılmakta olan umumt JÇ• l . _ı - k-'- tl - rma1 tulmu ..... •r. Üç denii Eaplumbağasi ~r ... ..~.. la zmır~ anve ııah an no ,,.u yare meydanına bı·r çolı: Fransız ttedir ın· gllter • 
p.hsiyetler böyle bir hareketin MU• tima r programına Ja}ıi} buJunmaX• JcJi • 1 t B• t-12" iht• • 00 araya gelince Te aJivaryom Önun• ye = enın, __ ..wıt 

' d şe nı a mış ır. ır sene.ıuı; ı ıyacı kamyonlan gelmif ve bu kamyonlar .. . ~- _
1 n!!a.k olup olnmıyacağı hususunda ta ır. 1:... la , . '--h· t ld v delti büyüli havuzda buluşunca bir- m-·Jan"_J_ ta..,.,.relerı·n ,__val-ma· ile - musavı olmayan ....ıiİ' mütalaada bulunmaktan çek.inmekte .....,, yaca.ıt. ..._ ve meTcu 0 ugu ,_ ._ _,.) _L __ , • • -,a a.a ,,~ ™' ~.. _ "'"t.tfl,.... 

iseler de tahmin ettiklerine göre M. için kahve ımtıı:lannin tahmisler va: oiıine nücum edereıı;: yıcJtdig=ı~nnı larına mani olacak şekilde öteye be- içinde - mucadeleye, 1 '"" bil~ 
Roosevelt, Moskova ne Vat.ikan ~ra- Amerikada tehlikeli bir srtasile 125 • 250 şıer gramlıli kağıt yaralamİşlarCJır." Çene ve dişleri çolc riye dağ,lmiştrr. Ve1lingt011 tayyare- dafaa harbine devam ede t>Bğ' 
mndıı bir yakınla.şm.ıının vuku bula.- kurtarma liareketi le.eseler içinde satılmuı muvafık gö- keskin olduğundan l)u canavarlar, )erinin ekserisi, ert~i günü lngı1tere- sırf Amerikanın yardınUna 
blleceğint ve bu yakınlıı.,manın Sm'- Nft'J'Ol'k 6 {A.A.) _ Birlqik rülmüştür. KC9t' Hğıtlariniı ib:erin- birbirinin hıyrutC, bacak ve boyun· ye dönmüşlerdir. 'Ayru günde Fran· hdır. . ....... ~ 
yetıer Btrliğile Papalık nrasmda mü- Amerikada. ,ayanı dikkat 'bir JCm- ele «Halis kahTe> il>are9i l)uhmmalı:- lanru "dişlemişlerdir. HaTUZUn suyu siz memurlan, harekata mani olmak Eger-, gun·· ün birinde, Jıll>r\J,....t-"' 
messil teatısDe netlcelenebikıeeğlni ı · 1 ı__ ·:ı M t d T '---·ı ı..._·..ı·kl • ~ ·_ı_ biranda lörmizi renge l:>oyanm1ttır. üzere müdahale etmicı o1du1clann· Y-Omid etmektedir. tarma ame i,..aı yapı maıı::taall', a- ~ ır. a~" ~r,. ~eoı en &:ac:_-r v -ı A t k . in Ni 

Rusyadn din hfirrlyetl buhmduğu ruf tayyareci George Hopkins, alıev- kahTe alab1lmek:tedir. Kaza, _hahıye aunun üzerine l>ahc;e mernUTlari ca- dan dolayı teessüflerini bildinni}lc- yayı mag up e me ıç yııPl~' 
hntkmda M. Rooseveıt tarahndan ler iç.inde hir tayyaroclen parn§ütle ve köylere tevmt ~apılm!1trr, Du navarlan birbiriııden ayinnali için dir. kıtasına ihraç hare.keti jlllC9 
~pıJan beyanat, hükftmct mahf1lle- atlamağa mechur olmu•, hi,. bir ta• t-evziat, çiğ ve çekirdek' JCa.hTe ha- tel nf~lerle üç bölmeye ayırmi~ ve caksa böyle bir teşebbüS t •• 
.J - ... "' l · •- Maarnafih Cenovaya karşı bir i-" rlnde muhtelif şekillerde teyıd edil- raftan üstüne -·1••1--sına imkün ol- linde yapılmıştİr. Falt:at zmirtle çiğ, l\ayvanlar birbirini yemelt imdnın~ Amerika hazırlandıktan, J"erilli' ~u.ı - - akın yapılmİ;br, bu akm, Fransa 
mı:-ktedlr. mıyan ve -C.-tan kulesi> ismi veri- çekirdek kahve ııatışi yasakhr. rlan mahrum lc:almı~laTdı. hlzatlı do-rt beş milyon n~ ır·•"' ~' .,. toprağından llarek et edilmek sure- ı>'" 
Zanncdlld!ğine göre. güdülen gaye, len bir kaynyn fomiştir. Obio'd ~ tiyJe yapılmış olan son akın olmuş· Almanlarınkine üstün bavn ı.t 

Almanynya karşı din noktasından in Ah on' dan Jı:abili sevk lrlr lielon A • k d rf11:>' 
bir çenberleme ha.rckeu vücuda. ge- gönclenımiştir. Bu balon tayyaıceciyi Elganistana merı a a tur. veuerini ve filosunu ın~uıe~ 
tlrmektlr. bir mle ..,.,L - ı_::_ -'L" ---.ı....r f O mayı ... - Alman taarruzu h a'"- yardımına gönderdikten Birkaı: gün evvel M. Roosevelt, ta- · .,.. ~-&:an çeıı::mcıt au .. =..yıe k ,,.... " 
tolDt ıtderlerden rahip Ready ile uzun kurtannaga çalışacaktır. Verı·len nOfQ asırga ladığı zaman general Gnmelin, Al- olabilecektir. ll~' 
bir görüşmede bnlanmu.ştur. S -·-:- manyada askeri hedefl~rin ve yürü- Amerikanın harpteki b~ oJ.llı' 

s a raydan çıkarken gazeteciler ta- ovyetler hır milyar :rü§ halinde bulunan kltaııtin b'om· kim r olü, kendisini, pek tabJJ c~' 
rafından sorguya tutulan rahip, ya.- dolarlık malzeme - Fi . d nin bazi yerlerin l>ardıman edilmesine mümanaat et- rak, sulh ~inde de hakeIIl ~-" 
pııan görüşme hakkında beyanatta Bir anlatmaya varılacağı orı a . • • • miş ve lngiliz tayyareleri. o gün an· .:Nlpww 
bulnmak Istememlştlr. Bmıunla bera- İstemi§ - •d edir de halk evlerını cak öğleden sonra Lüksernburg ta- kiine koymuştur. Sulh r \110 
ber gfüfişmeoo Rusyndnki dln vaztye- Stokbolm 6 (AA) - Stokbolm umı ıyor terkediyor riki:rl~ ilerliyen :.\iman kuvvetlerini isteyenler İngiltereden e fC 
tinin görüşüldüğü sanılma:ktadır. Tıdningcn gazetesinin muhabirine boml:>ardırnan etmiştir. Ertesi günü Arnerikaya müracaat ediyorııır Jii• 

Leningrad'da 
nazaran. Moıılrova konferansmCla.. LolMVa a (A.A.) - Müstakil Fnm- de lngilizlerin ağır ve orta bombar· edeceklerdir. Çünkü, sulhU~1tı9ı $oıyyetler tarafından fngiliz ...e Ame• sız ajıınsınm bir 118rk muhabiri bil- Miam.I, S (A.A.l - (Florlda.) Birle- dıman tayyareleri, düşman )ı;itaatmı zumlu ve mümkün oldUı;.,.~. 
__,1._. hh 1 ·.ı! _._,il diriyor: şik Amerika meteoroloji bürosu Nas- .__tl - r e d • 

1 ruı:a mura as anna teTuı eaı en Te sau cBahamaıı da blt medar krugrgagı ve n.a ar1nı oomoar ıman etmış er- sade İngilterenin degı·n, billl_ .. ftı' 
Sovyct Birliğine Larp mnlxemeai -.e- Elga.nlstnn~ bulanan -.e bazı ajan- estlltfnl haber vermektedir. Kasırga, dir. l§te İngiliz hava k-uVTetleri fnh- P 
rilmesine dair olan taleplerin yekü- lan bu küçuk da~lık memleketteki §imdi, Florldanın şark sahlllne, Mla- ramanca gayretlerini Alman motörlü Amerika efkannm kanması Sovyetlerin iki hareketi 

akim kaldı 
mı bir milyar Clolara bııliğ olmak-- kabileler arasında giz]enmlş olan Al- mi yakmına. doğru uerlemektedlr. koTVetlerinin ileri h.arefet:ine m"1i tır ve kfdidir. :ıf 
tadır. man ve İt;aJyan beşinci kolu hakkın- Bahamanm muhtellf adalanndn olrtıa.k: için bu alı"val 'ft tuıüt alım- Bitler, Rus seferinden ~C' 

dald aon Ingillz - Sovyet teşebbftsü mühim hasarat vuku buldu~a.. dair da aarfettiler. Bir mulı"arel)eye i§ti- muhakkak Amerikaya hftnDt-""' 
Bir Alman gemisi karşısında Efcıın hftkftmetinfn nasıl şimdiye kadar bir ha.bel' gelrnem1ştlr. raf etmiş olan 67 tayyare<len 35 i ~ 

Führcrin umumi brargihı t (A. batirildı' blr aksfilfmıelde bulun.acnlmı §dm- Bununla berabel', Na.ss:uı'ın dar .!!IO- feda edilmi•tir. cektir. Necmeddin ~ 
A.) - Şarkıakl ~ hareketleri diden tahmin 1eJn T&kit benb erken- kakları enkazla doludur. " -
dün yeni muvaır~µe netıceıen- Landra 6 {AA.) -Av~ dir. Manmarnı ır:ıaelenln anla§ma ıoamı 6 {A.A.} - Bahama adalan 
mlşUr. Sovyetıer, Cromtadt'ın tekmil mensup Hunicane tayyarderi 1)..- ynllle ~i sannetttrecek &tünden geçip saatte 180 kilometre 
kalelerindeki toplıınn, denlz kuvvet- ~lr6 pazartesi sabıı.hı Bdçifa aahili maliUnat n.rdıl'. Efgan hillcWıet.ı süratle Florlda sahiline doğru Derli· 
lerlnln ve sahil bataryalnnnın hlm.a.- aç:ık}armda 'l>et müsdl&b Alman lia- mettezinden _gelen haberler, Efganis- ~ tayfmıa yab.lanmama:t l~lıı 
ye ve ateo.;i albnda. Lenlngrad'm gar- 1.ıc·~ ırem.isine taamıı: etm;..lerdir. tanın gerek Inglltere -n gerek Rusya a.hallnln evlerini U.lılly& etineleH ve · 

Yeni Hind 
ordusu 

Esirlerin 
mübadelesi 

. blne ehemmiyetli ın.lktni:da asker çı- B lanı hl . ı; nl - ..ı;_ b' 11'! en samımı münaeebetle!' tdamesl- da.hile mımm.aıan. Flor1da ~ 
kannağa teşcbbfis etmişlerdir. Müda- .un an _ n .• ah m 19, u.115er :- nl eanda.n arm ett!ğlnt blldtrir ID>l- eemlyeU tara.fmdan, Keys a.halislne İki Jiaıtane gemisi bıl 
fanya hazır Alınan tuvveUel'i azinı- nnde ~anpı ~ıb.nlmıştır. Kısa bir d1r. bildirilmiştir. B. Churchill bir mesaj 
tfır haretctıerile dÜ§lllanı tamamen ta~z~ aaara ~çüncii balıki;ı ıe- m.ıen Efgan hftkilmetlni:n, İranc:hın - --- göndererek 1942 de oynı'"- aa.ball İngilteredeıı 
ıardetmlş ve bu tey!bbüs aklın kal- nminfn Cle toplan aushirulmuşhrt. _,_ ... olan m=:,. ...... .._ maıeleslnı Uzun menzilli Alman lia _ı.: t' d• 
mıştır. Ayni zamanda thatn kuvvet- ııı ....... "'9 ıu ....... '°" yacagı"' - rolden balisetti reae e ıyor 
Jerlnl merkezden Jnnnağ\ hede.t tu- bnlletme.~ 1cab eylemektedir. İngiliz t l - -n t • ]ıil'' 

M k a · ve ı::ı.-..et nınkamıan, bunlardan bir op anm a e§ı Lo- _ı_a 6 {A A )" fngı"Jtcre 1 truı şiddetli Sovyct taarnmı da. akim os ov11v 3rşı ..,.,.3 c:._ı_ 6 (A." A.) _ Millt müdafaa mır · · -tal •·- _n " kımımm kendilerine tesıbnlnl ıste- Belia 6 (A.A.) - D. N. B. : .-uaa kUıneti ~ h talı mi5iniıı _~ mış..., • • 5/6 meclisinin ilk toplanbsuıi takip ıeden ' as ane ge t-y . İhraç edilmiş olruı . Sovyet. nnet- mekted.lı"ler. Sanıldığına göre, bazı Uzun menzilli Alman toplan illCtqrin sabahı saat S.30 da JP _.,, 

lert da{Ptılmı.ş veya esir edilm~li'. ~ tarafı 1 fnd sahifede) haller lçhı F..rgaıa hük.Ametfnln 1§1 az illi t~in gecesi Manı deni7..i.ı1de yol gizli celse- esnasında genernl Wnveil, tereaen ayrılarak 10.30 da ~.!~ 
Tamamen dolu birçok gemi batını- çok tnl&ylaşm.ış bulunmaktadır. Çürı- alan 2Cm~re atcı açmış ve Alman Mister Churchill'in l>ir mesajınİ oltu- açı&Lıriiı(la fuılmıacaliannı ~ 
~tır. Yedisi fevtalA.de ağır olan 22 ~~r!;.~erü muvaffnkiyetler .ıde k11 mültecilerden bazıln.rmm pasa- bataryalannin atışları çok ltuif ol· 1 'T U--ekili · - hüHım • b"Td · · 
bücum arabası imha. edllınlttlr. .,..,...,..:roır. rtJan ta ~ dlr mUfhır. ngı tere ~v meııa1ın· I etine ı irmıştir. _.,.r 

Sava" ....... arelerimlz, 5/G nı...+n.....ı.. 8-lia. • 6 '(A.A.) _ Rumen ıöta- po muıı zam. 1 
• mu,.oııtur. da şöyle Clcme~r: ngiltt liülumeti, liu af~an'l °J'1' 

-. .....,:ı _..... S •n~ • • • • • • ·20 ye fa<lar A.hnanya t.arabn •'İ 
gecesi Azat denizinde bir dü§man 11- atı Ull: tcırln günu tarlı:. oeplt.inm 1 ra n Denı·z muhar· ebesı· cH_~rbm ılk ,a_enesm~e Hind ~~u- l>una: itira:t eClen bir haliet- yadyO il 
mn.nını, Moskova do~nda ehem- oeaç ~esin'de ye.aitlen erazi 'fa· !ona lüzumu ka<lar aalCer "f"fl tecfı.izat. ~ ..... tal'.dmle Jaiin ~ 
ınlyetu muvasala yollnnnm düğüm :au11;-ara1r. lı:Jtalar, yaptıktan bubnalt • . mfun. lcün.CJe_ ğildi. fk1nci M.rp_ liaridai ~tte yola va~~ı."11' 
ıı<tinsmı ve Lenlngrad'da l.!Jttri he- ~~ft' ne~'de: !00 Ro ı ı; ı ... 
~ileti müesrur surette bom~ ..ıdCrl aftı &işlankr. So'Eyaya göre İngiltere- 'e~e bir m.ilitar ma zem.e u • itSve etınittir. , 
lardır. 'D.!_ .....:....L.1:· te--'-12!.l.-n Cenubi Atlantikte meç- mal imUnı liuıl oldu. Üçüncü llaıp I:onflra 6 '(A.A'. r - Newlııı"~,. 

Len Dil'." ~ _.KKUı nin yeni bir teklifi bul 2 vapur çarpifmif Mn..t zarfında nuwn.am haJ;p mal· el& eaat B <le "(Greenwicl\ _'3~ 
ingrad. mü kül aldiği esirler kar iainda bulunuyor zeıne.t. e11 mocı.n ve en~ ~m- · ~ıu.ne gemi!inm tŞ'll:lan F-er 

vaziyette Dafi. 6 (A.J\.) - O.H.B.. ajmsı· . ci ıı&.p lletleıı:i her rün 1:i1raz <LdM. . Saat 23.~.5 cfo liu g~, 
Berlin G (A.A.l - Fin JmvvetJed. ta- si .-eı.t bir ~ ~eniyM: ~ Rio-de..Janeiro 6 (A.A.) - Ma· an..Eta 1ılıalu.an Hfn(I Jiıtaatme liraiıİ~j1 ç.ik'.atali lıicıa.trol mah l 

ta.fından esir edJl Sov7eı aııkerler.l. zıı,.hh ııanı azaba.lan gıupa .nftr• 6 (A.A.) - Buraya gekn ceio
0

dan gelen llal>erlerde cenup d amlı ·..ı_1-ala lialhHle _4 _-Xf.O. e gidQ, CJemiıHyeoekle.r ve ~ 
Lenln:rad'dn. biitiln mn.bnlleleliıı b\i~ lfief :W:O. ~ bcsüıCR,.. h&berlıerc gÖ1'c İugiltere hükameti. Atlas Okyanoııun"da Maragalri")"e bir ~cu~ r Fln~ ~ .30 a JOaClar orada lüılııcaklarÖ•f· 
yfilı: za.rnrlar gMdill?finü! mllteaddit myto esir tm" &ıl ra balen Rusya ve fngiltere ile bir itti· k"aç mil mesafede tabiiyeti meçhul 
fıibrlka.Iamı Til neyi hıınlAtboneie- eeman m ~C!!n a 

11 t u:; falf moaJled ' imxn ehnesi için Tah- ilci harp gemisi arasinda kısa ve şid-
~ t.am30 e:_e_.n :yan~~• söylemiş- .. olm ... __ e geç rmege nn lıülcGmeti üzerin~e şiddetli bir detli bir muherebe olmuştur. Bu ge-
~r. U>UUen fazla ~ çahftıran u uu. : • t k 'clir 
bfr tank fabrikası tamamen yok ol- Bu gTUp. olon. d a, Frmısada, ta · ıatı ey cmt: te · milerden birisinden 'bir duman sÜ• 
.uuı.ştur. Şehirde yiyecek azalmakta- Balli:ınlanJa ve k. cephesinde mu· Mualiedeni İmzası tahJirimle in- tunu yübdmipir. Bu geminin bat· 
dır. Hayat gittikçe yeis ver!cl bir hal v.aflekiyetle ~r;ni'ş ve S edan'da n giltere lran h üku::netine Sovyet kuv- mi.$ olduğu za:ıne';;lilm~tedir. 
atıyor. M 1·'1' ı:-_ -.ı v ti~ tar f d h 1" ı. d I Lo dr 6 (AA) R ~ sam me ıo;:ao T yarm~a mu· ve en a rı an a ı nazır a ran· n . . - euter 
Yatıh öğretmen okulla- vaEfalı' olduğu Fran!l!İz cephesinde da isgal edilmekte olan kısmın tah· ajaMJ, Rio de Taneiro'dan gelen bir 

- lia.ti neticenin lilinmasırıda ômil ol· liyeti va'dind e bulunmuştur. tel~fa göre Brezilyanm şimnl sa-
rına 510 talebe lındı duktan sonra burada 400.000 Fran· T ahran bül·tımeti b u talebe muva- hillc.rinde cereyan ettiği bildir ilen 
Ankara 6 (TelelCX'lla ) - Maarif sız ~fen ve Sulnstan muMreb,.~in- fa'!ı:at etmivecek olursa Londra hü- d eniz muharebeı:ine ait olarak Lon· 

Vdı:alcti tarnfırdnn bu ııene yntılı de de 200.000 esir ıılmİı:ıhr. Sark 'l.cumcti MoeXova ile nnlnıarak frnn· dranın iyi mnli'ımat alan m ah nfilin· 
öi;Tetmen okutlnrına 510 talebe r ephesindeki muhMc-bekr esnasında da yeni mıntalcalan Rus kuvv.etlcrİ· de hic bir rnalUmat ~vcut olmadı-
alınmıştır. ayni gnıp 400.000 esir nl~~r. ne ~al ettirec:ektir. K ğmı öğrenmiştir. 

1942 aenesiııde Hind or<lulan Bü
k. Britanyali arltadqlan1e N'ılden 

Heer <f enmM · Clar uzanan llarp 
sahasin'dalü cepnelerde bitlikte a::ı
vqacaldardır. Bununla şarli istika-
metin~e genişleyehilecclt olan harp 
inlcişafına ııe<J Çeltecekler, yurdların· 

dn k·endilerini l:)ek}iyen aziz v e kıy· 
metli mevcudiyetlerin ve Hindistan 

yayl~larının bin lcilometre uzaklı· 
ğında nazi istilasının durdurulması· 

nı temin eyliyeceklerdir.> 

Re demeli? 
Reısmi bir ilanda caımkipteri 

meç}nıl olan~ tabirine rasla~· 
Belki eha.H a.nlıyamaz. Onun içirı 
böyle 

dememe1i; 
c.Akıbc.t1eri meçhul olaf1?• 

cakıbet!eri b ilinmiyen 

demeli! 

~--------------=----
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~AMDAN AKŞAMA 
•"'_iaallerle süsl~nmiı 
mi.ili ve beynelmilel 

edebiyat tarihi• 
lit 
- lrkadqını: 
~ rnahbra halinde bir not 
~ le. . Olra. Mutabık kalınan, 
' al.'!._ ~ttek, İster yeniden ka-
~ yaz! - dedi. 

••··• aynen tu: 
.,~·11:···························· 
~ ~ iirk harfleri nesline de, 
l IİLi. • le Yetİfen Arap harfi ~ t-..., ~ edebiyah okutuyorlar: 
s; ~I .' Neli, Nedim gı'hi tair· 
-- aa:..?__ enni tahlil ettiriyorlar. Fi
~.._.. filin gazeli, kuidesi üze-
~ "1IZ ~inden, imaleclen, 
'- '!• lnecazi m&nadan; zuhaf 
~ lbelibten bahsedilerek uzun 
~brıyorlar. 
~-=- bu csanayii lihiye. 
~ anlamak için eski lisanın 
....;, ~ çok iyi bilmeli
~~ tedrisabnın bugünkü 
'l'aı.. - töre buna !-•-~- ktur -ae L~ IDllUUI yo , 
d._ • ' 11111tabi biç bir ıey anlama-
~ IQıt:L__ • • w d 
~-:le ~ pıyor; çogu a mu-
.,:~ -nuyor, Bugünkü lise ta
~ et~i Divan edebiyabnı bu
~ teldınde göstermek büyük 
~ ha.ide ne yapmalı? 
~ • eski edebiyatımızuı -
~ ~laruıın - umumi veçhe
' " ebıyatınuzdaki mevkilerini 
~ _ L' 11ınumi bir surette anlatacak 
~ ar edebiyat ders oroJlTamını 
8-.cı etıııek daha muvafık olur. 

·.... -.ı bahset, kardeıim. r._ ..... 
~ ·d~b~ ·;~~-.·~:· b~·~;~a 
' rr veçhesinden temas etmiş-
~ 

~e, 'i:! .ed~biyatını, değil fİmdiki 
~ ~lınkıne bile, bu tarif edilen 
~e 0 &retmek abesti. Zira, biz de 
~İtıi~edrese tahsilinden. arabi ve 
-..a.l:'q ravammna varmaktan 
~?1' bulunuyorduk. Divan 
!Gıa Lir iltı hakkmda bilrimiz - ( bü-
1.i; ~ nesil bakımından) - ancak 
f._ ~ethur parçayı ezberlemek
' lreı· kal!yordu. Onların da bü
-....-.ç•llnelermi anlamaksızın öm.... 
.:....~·. , ··-
....... IZin ve iyi telaffuz edemek-

\Jırıtırrı. 
~ d w ıyetle, arkadqunm fikri 
ta,.._, -:0ırtıdı.r: Divan edebiyatmı, 
~llr'ınuza bugünkü ,eldinde 
>ita ç' • ~ir çocuğa çince öğreteme
~lllcenın ıarf ve nahvmı öğret
' -.ı farksızdır. Eski edebiyab· 
~~~luk eden kısmı, misallerle 
~Uf ~ir Türk edebiyat tarihi 
~ d !etirmeli-. Fakat böylesi bile 
~ ı:._~dir: Zira, bu dahi, kosko
tia ~ Yiiiara aynlmıt uzun ted-
Öt7rranunı doldurmıyacaktır. 

"-Q ,.se, ne yapmalı? Geri kalan 
~ ~ tanzimattan ıonraki üdeba
~ R. has~etmel.i? Böyle yapılsa 
' ~ade ıle alh, Sami Pata· 
~~ i::'8' _beyle üç ay uğrqacak 
~ -..caJdır, Acaba bugünkü te
.., ~ röre o da değer mi? Hat· 
~ edebiyah cedide için altı 
~ Ilı~ kili değil midir? (O 
~aa «tnisallerle süslenmİf bir ede-

- tllribi d • ~ • ersı olmak prtile ... ) 
S tle rarip bir vaziyette kalmq 
lf.ıL:;;= Programda çok saat var. 

'· Öfretmeğe defer az ıey 

-._ lf~İkaten de, itiraf etmeliyiz, Bü
'- ebabuu İnfah ile, bütün ıec'i 
~~~le Osmanlı edebİyabnı 
ti ~nuze ha,, gibi yuttursak, hat· 
~arı mucize kabilinden baz
~ .. lcı l Yine naf"ıledir: Oğullarımız 
li ·~ki)•tıtnı~. anımızın İcan ettirdi
ı..._, ·• d.. bir edebiyat telıikki.~i ile 
~ıı ed..il • 1 • 
'deLty llUf o mıyacaktır. Zara, 
~bınız tam ve miikemmel ol
t~ çok uzaktır. Son nefesine 
'it"°' 'L !>ir ihtivardı ; timdi İle emek· 

OQ' Çocuktur, 

t-. ~·-- -1 • • • bil • • • ~~ -... -. gen...,.erunızın cuını 

' hol..~~ İçin ne yapmalı? Bü
~ ı;.,-.raa anlattıklanmınn yam
~ de, cmiaallerle ıüslenmit bir 
~edebiyatı tarihi,. ilin et-

t._ J; Kızılay haftası 
1 ela bay Amca .•• 

evvelki gün 

e 

( RLERı )ıı•.ar~ıt••D 
~ .... !§@-. ........................................................................... ,,_ Avrupada yeni 

Tramvaylar Kitap mevsimi.. 1 Kadın çorabı u..ı. :" ._::::~ ..... 
Köstencedeki ban<lajla- En az mu·· şterı·sı· Piyasa~~ mabelin ı~alma- ;:::::. bir spikerin fU söderini cm. 
rın nakli için bir .memur ıının ıe p en ·-· Mabuara altında bulunan ba 

gönderiliyor araıbrılıyor ,ebirde ber eve, her binaya baa 

Bir müddettenberl Ank&rada. bulu
nan Tramvay, Elektrik ve Tünel ida
releri umum müdürü B. Hu11tl Erem 
şehrimize dönmilştür. Umum müdür 
Ankarada idareye ait muhtelif 1'ler
le ve bilhassa ,l\ynıpa ve Amemlka
dan getlrtllmestne çalışılan malzeme 
için döviz temini meseleslle meşgul 
olmuştur. Hükilmet Amerlkada.n ge
tlrtllecek 23 otobüs için 350 bin llralık 
döviz müsaadesi vermlştlr. 

Dl.ter taraftan Romanya tlnnala.n
n.a ısmarlanan, fakat Ka.radenizin 
seyrüsefere kapanması yüzünden 
tehrimlzıe getirilemlyen bandaJlann 
geUrtllmesl için Belediye yeniden te
şebbüslere ba.Şamı.ştır. Tramvay ida
resi bu bandajlann getirtilmesi için 
Köstenceye bir memur gönderecektir. 
Bandajlar getirtllebildlğt takdirde 
Tramvay idaresi malzemesizlik yil
zün~n depolara çeldlm1t bulunan 
40 tramvay ara.basını sefere çıkara
bilecektir. 

Tramvay idaresi, aynl azmanda 
tramvay dingilleri ihtiyacını karşıla
mak için, Devlet Demlryollan idare
sinden dingil istemiştir. Demlryollan 
idaresi dingil verdiği takdirde, dlngU
sizllk yüzünden seferden çekilmiş bu
lunan arabalar da sefere çıkanlabl
lecektlr. 

İki taksi tof örü 
cezalandırıldı 

Müşterllerlnln istedikleri yerlere 
gltmlyen taksi şoförlerile mücadeleye 
devam olunmaktadır. Dün, benzinle
ri olduğu halde, müşteri almıyan 1k1 
taksi şoförü cezalandınlmıştır. 

3 kalpazan 
12, 6 ve 3sene ağir liapse 

mahkum oldu 

Bayram, Kazım ve Şaban adlann
da. liç kişi Rl?ıede bir evde ıtlzll bir pa
ra lmal&.thanesl kurarak makine ve 
kalıplar yapmışlar ve sahte ytlz ku
ruşluk para ba.sıp piyasaya sürmeğe 
başlamışlardır. Etrafa. dağılan kalp 
paralar bir müddet sonra nnzan dik
kati celbetmlş ve derhal tahkikata 
girişilerek kalp paralar meydana çı
kanlmı.ştır. Keyfiyet İstanbul zabıta
sına. da haber verilmi.1 ve yapılan 
tahkikat neticesinde bunlardan Ktl
zım ile Şaban Rizede yakalanıp ev
lerinde a~tımıa yapılınca, sahte 
para imaline mahsus makine va ka
lplar da bulnmuştur. 
Kazım ile Şa.ban haklannda. orada 

takibata. glrlşlldlğl sırada, aıitadaş
lan Bayram da isatnbulda yakala
nıp mahkemeye verllmlştlr. Bunun 
üzerine davalar tevhld edllml.ş ve Ka
zım ile Şaban da İstanbula getirile
rek her üç suçlu ikinci ağırceza mah
kemesine verilmişlerdir. 

Bir müddettenberl İstanbul ikinci 
ağırceza mahkemesinde gizli olarak 
devam eden muhakeme dün bltml.j 
ve suçlular hakkındaki mahkeme ka
ran aleni olarak tefhim edilmiştir. 

Muhakeme neticesinde bunlardan 
Kazımın kalpazanlık işini tertip edip 
hazırlıyarak diğer ara.kdaşlannm 
yardımlarlle kalp para bastığı sabit 
olduğundan, on iki sene müddetle 
ağır hapse konulmasına ve altı bin 
lira ağır para cezası ödemesine. diğer 
suçlu Bayramın altı sene ağır hapsi
ne, üç bin lira ağır para cezası öde
mesine ve suç ortakları Şabanın d:ı 

üç sene ağır hapsine ve iki bin lira 
ağır para cezası ödemesine karar ve
r11ml$lr. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meli. 

Liselerimizde edebiyat için tabıİI 
ettiğimiz saatler ancak bu ıuretle 
heba olmıyac:aldlr. 

Hülisua ıu: cMisallerle ıüslenmit 
milli Ye beynelmilel edebiyat ta
rihi.. 

(V.& - Nü) 

••. Gerçi böyle bir hayır kurumuna 
yardım ebnek için ıün, saat. dakika 
olmaz ••• 

~lan meta•. Şı•ı•r.. Kadın çora.plan rıauen ıittl.kçe t:i...ı:'~"~:?!:üd~:.~ 
yükselmektedir. Fabrl:kalar faaliyet- biJ---•--..!-
lerine devam ettikleri halde, piyasa- eçcaur.• 

En çok okunan, 
gören eserler 

En cok rağbet , 
hangileri a ir? 

Bugünlerde kitapçı dükkanları 
dolup dolup tapnabadır. Geçirdiği
miz aylara ckitap mevsimi> demek 
kabildir. Çünkil en çok kitap satılan, 
kitapçıların en fazla iı yJ.phğı za
manlardayız. 

Bu ıene kitap aabf mevsimi olduk
ça gürültülü bir tarzda baıladı. Aca
ba bizde en ziyade hangi kitaplar 
okunuyor) Ne gibi eserlere rağbet 
fazladır) 

Aşağı yukan yanm asırdanberİ 
kitapçılık iıile meıgul olan bir zat 
bu suallere şöyle cevap veriyor: 

- Neşredilen kitaplar arasında 
en fazla rağbet gör.enler romanlar
dır. Zaten bir çokları için ckitap 
okumak> denilince akla roman geli
yor. Neşredilen roman iyi olursa 
halk, hatta kitabın fiatinin yüksek 
olmasına filan rağmen parayı verip 
eseri alıyor. Romandan sonra en 
fazla okunan kitaplar cküçük hikü
yelen dir. 

Son zamanlarda tekinğe, makine
ye ve saireye aid eserler de pek fazla 
aranmağa başlamıştır. Bunların da 
karileri vardır. 

- Romanları en ziyade kimler 
okuyor? 

- Bizde en fazla roman okuyan 
sınıf genç erkeklerdir. Ondan sonra 
kadınlar .•. Halbuki pek çokları ro
manın genç kızlar tarafından okun
duğunu söylerler. Kitapçılardan ro
man istiyenlerin yüzde sc.kseni mu
hakkak ki delikan1ılardır. Genç er
kekler, kızlardan fazla kitap oku
yorlar. Orta yaıını biraz geçenler 
arasında da roman okuyanlar çok
tur. 

- Daha ziyade ne gibi romanlara 
rağbet var) 

• - Eskiden beri zabıta romanlan
nın rağbette olduğu tahmin edilir. 
Halbuki kitapçılarda en fazla ısrarla 
aranan daha ziyade aşk romanları
dır. Öteki cins romanların modası 
gelip ~eçer. Mesela bir zamanlar 
«seyahat romanları> çok gözdeydi. 
Kitapc;ılardan mütemadiyen Jül 
Vern'in eserleri, cKaptan Gran'ın 
çocukları>, c Yirmi bjn fersah deniz 
altında seyahab, cCevvi havada 
ıeyahab, cBalonla devri alem>. 
cAraba ile devri 6lem>. cMerkezi 
arza seyahat>, clki sene mektep 
tatili>, cOn beş yaşında kaptan>. 
cKaptan Hatran ve saire gibi kitap
lar oek revaçta idi. 

Bugün ıeyah11t romanlarına rağ
bet azalmııtır. Hoı ortada yeni se
yahat romanlan da yok ya ... Eskiler 
daha ziyade coğrafi malumatla dolu 
ve lisanlan da bugünün dili değildir. 
Yer:ıi lisanla ve yeni bir tarzda yazıl
mıt sevahat romanlan olsa ihtimal 
pek ı::ok' satılır. Çünkü seyahat yazı
ları, bilinmiyen, görülmiyen yerler
den bahseden eserler daima merak 
ve alaka uyandırmıştır. Lakin ne ya
zık ki bu tarzda eser verenkr çıkmı· 
yor. 

Bunlardan başka bizim memleket 
eskidenberİ neşeli romanları çok tu
tar. Halk okuduğu romandan eğlen· 
mek ve bilhassa gülmek ister. M~ 
seli eskiden Pol dö Kok'un bütün 
tercümeleri ne kadar tutmuş, satıl
mıştı. Ne çare ki ilıtad Hüseyin Rah
miden sonra bu sahada kendini gös
teren olmamışhr. 

Diier taraftan mizahi hikayelerin 

d~ okuyuculan pek çoktur. 
- Son zamanlarda baılıyan ter

cüme külliyatı nasıl) 
- Onlar da çok rağbet görüyor

lar. Bilhuaa beynelmilel bymette 
tercüme romanlar pek fazla okunu
yor. Meseli cRüzgi.r gibi geçti. tar
zındaki eaerler... Halk Avrupa "Ye 

Amerika edebiyatına aid dünya mik
yasındaki kıymetli romanlan oku
mak istiyor. 

En az müıterisi olan .. ' meta: ııır .•• 
- Şiir kitapları ne alemde) 
- Bakınız, kitapçılık aleminde 

en az müıterisi olan meta şiirdir. Şiir 
kitaplarına rağbet pek azdır. Bir gün 
bir kitapçıya gelen yüz müşteriden 
doksanı roman ve hikaye sorar. Bir 
kişi, şiiri ya arar, ya aramaz. Doğru
sunu isetrseniz bu yakınlarda şiir 
vadisinde de iyi eser buhranı vardır. 
Güzel eser, kütleleri sürükleyici güzel 
şiir çıksa tabii o da rağbet görür. 
Şiir kitaplarından soara en az müşte
risi olan şeylerden biri de matbu 
piyeslerdir. 

Bir eser sahnede dünyanın en bü
yük süksesini yapsın, kitap halinde 
basılınca y-ı-ına uğnyan olmuyor. 

Ailevi eserler 
- Bu yakınlarda ailevi eserler de 

basılmai(a başlandı. Mesela aile ha
yatını kolaylaştırmağa aid... Bu 
mevzu etrafında yazılan kitaplar da 
satılıyor. 

B1.K1lar iyi bir tarzda hazırlansa 
tabii çok daha fazla okunur. Çünkü 
eskisine nazaran hayatımız pek de
ğişmiştir. Bugünkü eve. meseli, buz 
dolabı girmiştir. Midelerimizde, ağ
zımızın tadında da değişiklik vardır. 
Yemeklerimiz eski yemekler değil
dir. Bunun için ortaya yepyeni bir 
cEv bilgisi> çıkmıştır. Bu mevzu et
rafındaki eserler de çok tabii olarak 
okunuyor. 

Bunların vanında en fazla rağbet 
gören çocuk eserleri de vardır. 
Soa iki sene içinde büyüklere mah
sus romanlardan fazla çocuklara aid 
kitaplar, romanlar basılmıştır. Bu
gün çocuk külliyatı en iyi müşterisi 
olan şeydir. Bu da gösteriyor ki ge
lecek nesiller şimdikilerden çok da
ha mükemmel kari olacaklardır. 

Lakin memleke•te en çok satılan 
kitap bittabi cmektep kitapları> dır. 
Dünyanın en kuvvetli romanı hiç 
bir zaman mesela. ortamektep ikinci 
sınıfın fiziği. hiç bir edebi eser ÜçÜll· 

cü sınıfın tarihi kadar ısatılmış değil
dir. 

Edebi romanlar, hikayeler, şiirler, 
diğer eserler için ideal şey mektep 
kitaplarının dörtte biri kadar satıl
maktadır. 

Hikmet Feridmı Es 

Beyazıd meydanının 
asf aiti anması iti ilerliyor 

Tramvay idaresi tarafından asfalta 
tahvil ettırllen Beyazıt meydanının 
asfaltlanma işinin süratle ikmali için 
lAzım gelen bütün tedbirler alınm14-
tır. Meydanın asfaltlanması Azamı 29 
teşrinievvel Cümhuriyet bayramına 
kadar bitecektir. İdare bu 1' için 140 
bin lira sarfedecektlr. 
Dlğer taraftan Sultana.hmed mey

danının ufalUannwn için !Azım ge
len etiidler yapılmaktadır. Bu mey
dan önOmiDdeld yaz aylan içinde aa
faltlanacaktu'. 

Bay Amcaya göre ... 

• • . Yardım seven insan nıe zamarı 
olsa başkalarını düıünür ve mesela 
yediği yoğurtlu kebapsa - hiç 
değilse - yoiurdunu bir fakire 
terkederl ••• 

... Fakat yılın muayyen bir baf
taaında hep, milletçe, bir ülkil etTa• 
fında düıünmek yılın 365 gününde 
ayrı ayn diifünmekten yektir! ••• • 

da çorap mlktannın amlması allka- Demek el bombası, mitralyöz " 
darlann nazan dikkatini celbetmlt saire artık Anupada kahve cezveli. 
ve bu bakımdan tedklkata başlan- kevcir, sarmuak havanı cibi alela-
mlfbr. de ev e,yaa arasma girdi. 
Zannedlldlğine göre bazı klmseler El bombası ev flfJ'&ll ı .. 

çorap stoklan vücuda get~ek iste- insan buna diifününce ıu aözleri 
mekte, bu suretle flatlerln yükselme- mırıldanmaktan kendini alamıyor• 
sine ~mil olarak blr Ur yolu tutmak- ı .. __ , . 
ta.dırlar. Tedklkat da bu neticeyi ve- cZ~vallı " flfYUL .. 1111&1Uar ıı.ae ne 
rlrse !lat art14ına sebep olanlar şld- ganp arkadqlar balayorlar .. • 
detl~ cezalandınlacaklnrdır. Hakikaten hayatmuzdaki bütüıa 
Dün iki kiti mahkemeye qyaya nazaran ev flfyamızm d• 

• • batlı bir hmusiyeti, daba bqka bir 
verıldı .evimliliii. mahremiyeti varda-. 

Karaköy civannda bir kundura ma- Hatta .enelerce ortumda yqadığı
ğazasında çalışan Mihal adında biri mız bu flfYBYa. sanki her biri canla 
dün yüksek flatle kundura satarken • • akrabalık b-:.... 
cürmü meşhud halinde yakalanarak İmİf ve bize bır nevı -
Adliyeye verilmiştir. İkinci asllye ce- larile merbutmllf aibi. ımmeVi, bir 
za mahkemesinde yapılan ilk duruş- hüviyet veriniz. lnunlardaki ıriW 
ma neticesinde Mihalln tevklflne ka- onlann her birinde ayn ve hususi 
rar verllerek kendisi Tevkifhaneye bir tip cörürüz. 
gönderilmiş ve mağaza sahibinin de Meseli muamzm üstündeki ~ 
mahkemeye celbedllerek isticvabı için çük saat biç durup dinlenmeden ça
muhakeme başka güne bırakılmıştır. 

Seyyar satıcılık yapan Bohor adın- latan sabarlı, son derece muntazam. 
da biri, beş gramlık çay paketlerini çalı.şkan bir varlıkta. 
beş kuruşa satmak suretlle kilosu beş Onun yanı bapnda radyoınumD 
l!raya satılması lcab eden kan.şık ça- saate ne kadar aylan bir hususiyeti 
yın kilosunu on liraya satarak lhtl- vardır. Fazla cürültücüdür. Tıpla 
kiir yapmak suçundan yakalanıp Ad- kaprisli k~dınlar gibi saati ıaatinıe 
l!yeyc verilmiştir. İkinci asliye ceza uymaz. Şimdi size bir nımba ıöyler
mııhkemeslnde yapılan isticvap so- ken biraz ıonra ukalalığa hatlar. 
nunda Bohor tevki! edilmiştir. Kutuplar hakkında bir konferan11 

Nafia Vekili Ankaraya 
gitti 

Bir müdrettenberi şehrimlzde bu
lunan Nafia Vekili B . Ali Fuad Cebe
soy dün akşam Ankaraya glt.nılştlr. 

dinletmeğe kalkar. Arkasından büs
bütün batka bir bal alır. Onmı ağlr, 
ağdalı, hüzünlü bir f8l'kı nurıldandı
ğmı işitirsiniz. Masraflıdır da... H• 
ay elektrik faturanızı bir miktar ka
bartmaktan, ikide birde limba.lanm 

Dar caddeler ~::e:.:i zarara sokmaktan biç çe-

Buna mukabil odanızda sanelerce 

Şişhane - Kasımpap. ve 
Azapkapı caddeleri 

geniıletilecek 

İstanbul Belediyesi, darlıklan y{i
zünden, seyrüsefer lşlerlnde vesaltl 
nakliyeyi müşkülllta maruz bırakan 
Şişhane - Kasımpaşa ve Azapkapı 
caddelerini genlşletmeğe karar ver
miştir. Bu hususta lazım gelen ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

Bir çocuk ağaçtan düıtü, 
ağır yaralandı 

Beşiktaş civarında on ya.şında b
h an adında bir çocuk dün Ortaköy
de Yahyaefendl mezarlığında bir 
ağaca çıkmış, o sırada oradaki cami
nin imamı kendlslnl görüp kovala
mak istemiştir. 

Küç!lk İlhan, elinde sopa ile ima
mın geldiğini örünce, korkusundan 
süratle ağaçtan inip kaçmak istemlş 
ve müvazenesinl kaybederek düşmüş
tür. Aşağıda bir mezann demir par
maklıkları üzerine d~n İlhan muh
tellt yerlerinden ağır surette yara
lanmıştır. Çocuk ifade veremlyecek 
bir halde ştşll hastanesine kaldınl
mıştır. 

Yaşar adında on dört yaşında blr 
çocuk da dün Çubuklu çayıruıda bir 
ağaca çıkmış, bastığı dal kınlarak 
düşüp muhtelif yerlerinden tehlikeli 
surette yaralanmıştır. Yaşar, Haydar
paşa nümune hastaneslne kaldınl
mıştır. 

Yapağı stokları 
bildiriliyor 

Son blr Koordinasyon kararlle hil
kOmet bazı vUAyetlerd.e bulunan ya
pağı stoklarına el koymuştu. Şehri
mizde stoklan mevcud bulunanlar, 
yapağılann cins, miktar ve evsafını 
muhtevi beyannameler hazırlıyarak 
alAkadar makamlara blldlrmeğe bnş
la1Jl14lardır. Beyanname müddeti bu 
ayın 12 ncl günü aqamı bitecektir. 
Bu müddet zarfında mevcud yapatı
larmı blldlnnlyenler Mll1I tx>rwuna 
kanunu hükümlerine ııöre cezalandı
nlacaklardır. 

. .. itte bu hafta, yedisinden yet
miıine kadar bütün vatandaılara 
Kızılayın bir kara ıün doıtu oldu· 
iunu habrlatacak. 

üzerinde dolattıium balı belki düa
yanm en mütevazi qyasidir. Y~ 
zünü mınnla arasanız halıdan daha 
alçak gönüllü olana ras gelmezsiniz. 
Odanızda bulunan esya arumda 
belki en paba.1111 bu lran ha.l111dır. 
Lakin buna rağmen o emsalsiz bir 
tevazula senelerce ıizin ayaklanmzm 
albna aerilmiıtir. Hatta kundura frr. 
çası bile o adiliği ve o hiçten mev• 
cudiyeti ile araaıra halınızın üstünde 
arzıendam etmekten çekinmez. 

Duvarlannızda çerçeveler habra 
meraklısı, binız da romantik insan
lara benzer. 

İçlerindeki resimlerle, fotografiaı.. 
la daima ıize sevdiğiniz kirmeleri. 
hoılandığuuz manzaralan habrlat-
mak ister. 

Bütün ev e,yanızın böyle ayn ay
n, bafka bub tarzlarda size aacak
lık ve samimiyet veren bir ha.
vardır. 

Bu havanın içine el bombası naal 
ıığar? 

Hikmet Feridun Es 
-nııının1111111nınınt1n1111111 ...... tmınıtnıı =-:-

Sadakai fı tır 
En iyi f JI 8oll 

K. .K. iL 
Bu~daJ 27 24 20 
Arpa 40 38 37 
Üzüm 234 170 11'1 
İstanbul Müftülüğünden: Fıtra ft 

zekAt ıtulyle mükellef olan muhte
rem ahallml?ıe, mlllefünlzin en haya
ti lhtıyaçlannı karşıhyan ve elde et.
tlği teberruatı kendlslyle KIZllay " 
Çocuk ~eme Kun!tnlan arasında 
payla.şan Türk Hava Kurumuna bel 
veçhlle yardımda bulunmalan Ulzu
mu ehemmiyetle arzolunur. 

Milli piyango bugün 
çekiliyor 

Milll Piyangonun '1 ne! tertip 3 thı• 
cü çekllifi bugün Afyonda yapılacak
tır. Çeklllte saat 1'1 de başlanacak ~ 
17.30 da nihayet verllecektlr. 

Bu çekilişte 400,000 numaraya Hl 
bin lira Ucramlye tem edllecektlr. Ela 
büvük ikramiye 30,000 liradır. 

B. A. - Bir Kızıl gün dostu ol
duğunu da hatırlatmalıdırl 

- Kml piin dostu mu) .. 
B. A. - Öyle ya, Fen-er yangının

da yananlar en büyük dostluğu on
dan gördüler 1 ••• 
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Bağ, bahçe ve ev ziraati ! ~o~~::=:. 
malik o~ 

rikir ve San'at. 
" 

Antoine Galland'm Tiirkiya'ye 
dair ruznamesi ( iV) 

Yeni muahedenin tevdii merasimi - DavardalD 
hir nevi lıiicrenin perdesi çekil~ Ye padipıhln 
kavuğu görünüyor - Marquia de Noinlel'in mli-

verrib Hezarfen Hüaeyin efendi ile dostlup. 

Yasan: luet Melih 

Yapraklar 
neden dökülür? 
Ömürleri eenelerce ve uırlarca 

Mirea aiaçlardaa 'bir lumu 80abahaır 
ba,lanpmClaıi .. ~p:ma Jia
dar dewım eclea iki h~ iç ay1lk 
bir zaman i;ilMle yaprak.lam dö
kerler. 

Yaprali dökümü. aiaçlama İ8tira
liat denmine siıdiiirıi Rleteftı. S. 
devre i1k'balıua. yani neliatlarda 
bayati tezüüderiD ..... .,... olaa 
çiçeklenme ~ yeni ,.apraklanma 
ıünlerine kadar CleYam eder. Yap
raklannı latm dakmiyen aiaçlar da 

caamei ......,... 1111 l>ir an nvel çoktur. Fakat ha dnaler yaprakla
kirala ulqmunn temine c;alıpcai1nı rını lıiç döltmez deiiJlerdir. Banlar 
bildirdi... toplu olarak '" c;ınlçıplak kalacali 

Büyük Elçiyi Rıei.ülküttap tqyi surette yqrak Cfökeceklerine tıeker 
.eya bilmemezh"kle 'kalemden kaç- ve kapıda ~adisine, al kadifeden teker do1ı:erler '" her dökülen yap-
mıf bazı hatalara rağmen bizim için bir kılıfa lionmut yeni muabeclena- ralc yerine dedıal bir yenisi ~r. 
lıymedi bir vesika olan mqbur ruz- mqİ tenli etti. Mülikat ile gidi9 ve Bu dökülütün zamanı Cfa ilkbahar 
-meyi biraz daha k&nfbrarak. ~- celit meruimi üç aat 8iirdü. ve yaz bqlangıcıdn', Çamlar nnıfı-

Son ~da. ~e Callancf m 
Jaarml'mı 20 ma)'İa 1673 de J;ırak
mıftlm. Basün, ~aalak tauaubu 

lin nüiphedeli 'Ye yorulmaz gayretli Eve döniiDce 8eSrimiz kadife kı- nın ağaçlan gibi. 
&lime veda edeceğiz. lıfı açtırarak bize Capihıl-aion'lan Yalnız çamlar sınıfı ağaçlan ar .. 

••• göeterdi. F ennan, iki baçul •l'fln ~ mü.tema ola .. rak Melez ·~~ı 
azunluğanda 'Ye yanm arpn gen' )'. ıle Yenkobı1oba asacı. kıfJn dıger 

21 ınaYJ8 16 7 3 - .. . Sadaret ter- iinde bir jpU kliNlı üzerine Y!İ. yapralC döken ağaçlar gibi bütün 
cümanı Panayoti efendi. bir ada- llUf kırk yedi hü:rük satırdan iha- yapraklannı dökerler. Yaprak dö
mını yolladı Ye Büyük Elçinin retti; Türkiye ve Fransa impara~or- lcümünün üç .ebeb! .vardır: Biri. 
Capitulation iti için (Hariciye Na- larmın nam ve ünvanlarını uyan ilk cınsın yaşama muhıtine göre uy-

dört beı Mbr d'" ,_ ___ '---la sallaıması. ikincisi fazla •u emen 
zın) cReiaülküttah> ı gidip görme- 'Ye ıser oazı IWlllD r k"kl · " 1ı·· iJ alcJa.. 

yalclızlı Lüımülıatla idi. o erbın .. a~~ca ucil'-umu e y~pr 
•ini diledi. 

22 mayıa - Marquis de Nointel 
ak~am uat altıda, yalnız baıkitibi., 
iki tercüman ve hir yeniçeriyi yanı
na alarak Edime'ye, Reiaülküttahın 
n~zdine vardı. Kendisi.ne kahve ve 
ıerbet ikram olundu. Sefir, Hariciye 
Nazıriyle bir saat görüştü, mualıe
deye eklenecek maddeler hU8USun
da mutabık kaldı ve ıaat ona doiru 
Boanaköy'e dön<lü ... 

. . t'ln ta ıı oır sı Kmeye ugraması, 

Metmn hapnda ( Grand Seig- üçüncüsü de ağaçlann ıük6net ve 
near) İ>aditahm tezhibli tuğrı.ı gö- istirahat devreffıe girmesidir. Bu üç 
ze ~ryordu. Hünklnn kı~la ~ol· sebep, nebatlann fiziyolojik bünye
ladıgı kapalı mektubu tabu gore- si üzerinde o kadar ktn'Tetli olarak 
medik. Fakat kılıfa iliştirilmiı bir müessirdir ki: yapraklar kendi ken
kağıda, Majeste kıraLn ismi ve el- dilerine aaplamnn ucunClan kopa
kabı ile beraber, Türk adeti vec;h.i· rak ağaçla irtı'batnn azalın Teya 
le, <nam~ hümayun> un hayırlıaiy- kendi kendine düter, yahut rüzgir-
le 'ftrmuı ~ennw yazılıydı. larla kopup dökülürler. 

Akpm yemeiinde Büyük Elçi, Her dökülerı yaprak mutlaka ku· 
braLn ,erefine tarap içti. Tek· rumuı olmaz. Ferıni tedbirlerle 
miJ .efaret aclamfan gece_ seç Yllte ağaçlarda İMiraUt Te riJc(lnet dev
kadar içtiler, oynadılar, eilendiler... re.i kısaltılabilir "ft hattl uzatılabi
Altpma dojra, Edime'den, müaa- lir. Yani erlcm yaprak dökmesi Ye· 

hip tarafından yollanDUf ilci meta· ya yeni "'e taze yaprak Ye çiçek ac;
leci, aeSrin oduı önüne gelerek muı temin olunabilir. 
dualar okudular. Bu bahsi de iltinci bir yazı ile izah 

Kışa dayanan 
çiçekler? 

Her çiçek kıta •ahemmül edeme
diği :İçin ilkliahar\:la açanların c:İD9İ 
ve çqitleri az olm. Kıtı açıkta ge· 
çirecec olan fidelerden M>iuğa da
yananlar arasında })qta: Hercai me
nekşe gelir. Çeşitleri çoktur, hepsi 
de soiuktan korkmazlar. llkliahar 
çiçegi denilen Prinndanm mor ve 
sari çiçekli.i aoğuia 'dayanır. Hüıanü 
Yusuf, hqhaş, bahçe gelinciği, yaz 
papatyası denilen Pakeret Çefitleri. 
açıkta lale çeşitleri. .wnhülJer, Ma
ıUsa ve Girid laleleri (Anemon, 
Renonkul), zeren ~tleri. beyaz 
zambak, mor ve heyaz aü.en, ulan 
ağzı, yühük çiçeği, haseki küpesi 
ilkbaharda çiçeklenen voe kıp daya
nan nebatlardır. Falcat •oiuk Clere
ceai 91fırm altinda 12 dereceden 
aşağı düşerse o zaman kııa dayana· 
bilen telt bir çiçek kalır ki o da her
cai menelctedir. 

Resimde bahçe gelinciği ile haseki 
küpesini görüyorsunuz. 

26 mayıa - ... Müezzinler öğle 
ezanını okumadılar: o vakitte mi· 
nareye çılcmaları menedilmişti: zira 
wltanlar, tekmil minarelerden gözü· 
ken sarayın bahçesinde bulunuyor
lardı. edeceğiz. y 

Altmq bir aemeclenbeti Capitu- apr ak ÇÜrÜguv •• 
lation'lar ayni halde kalmıt. hiç su··mu··kıu·· 27 mayıs - R . Fayd'herbe, Rei

aülküttaha Edirne sokaklarında raa
ladıktan sonra, havalinin -.-erebil
diği benzeyişle onun resmini yapb. 
Birkaç gün evvel de hünlcln Kır
köy" e giderken ıörmüı ve tuvirini 
boyamıştı. 

bir 9efir yenilemeie muvaffak ol- nedı·r ?. 
mamııh. Marquis de Nointel ,aelef-
lerinin yanm asırdan fazla bir za. böceklere çare Her hangi bir aiacın dökülmüş 
manda yapamadıiım, .. bır, tedbir yaprakları toplanır ve l,ir -Lm V.i-

d D .._. _ ~ d Kabuklu Te bhakaaz Münüklü ,,... .... Ye iti a e HÜ buçuk ~~e bitir i. ne doldunıluak -L--.L- iM üze-
Sefj • d L da L-b böcekler yeni ekil ..... >• n yeni filiz- .........-rın aa razam larann n ıua U• .. ....,. rine on aantiın toprak 3rtülürae, bU 
1 d lenmiş •ebze, çı'lcek fide ve fidancık.-üne air son bir müfahedeyi kayde· yapraklar oldugu"' .... erde •av•• ya-
d Janna muaallat olurlar. Sümüklüle- "' ·' ...,.. eyim: Marqaiaye refakat eden YBf kızıtarak ~ndi kendine ..iirii-

5 haziran - Sadrazam, müla- d 1 d ,_,_ K 1 · ba rin yaptığı zararlar büvüktür. Bunun ._ a am ar an uiri, öprü ünün ıı meie başlar. Sonbaharda J'•pılan 
katı iki defa seciktirdı'kten aonra hizasındaki duvarda. dolap gı'bi önüne ıdec;m~ b.için •blırllaı o~kdve bu .it neticesinde bir eene Mnruı 
nihayet Büyük Elçiye atlar yolladı. __ ı__ L!!- manma an uu avvm ar muca e-

~ nÜcTe dibinde bir perdenin I etm L 1 .. _ :__;: C!.!!_-L1 .. ,_ö için yaprak çürüiü dediiimiz imüe 
Marquia'ye mahMU hayvanm ejeri çekildiiiai n ayni zamanda hir ka· -~'-I eıı: HIZllDI , d~~ ~uıı: ueld~'-- madd.U.i M'Yi bir çürüntü llmule 
ve kotumu pek güzeldi. (Galland. ygfan sörüındüiünü söyledi. Bu gibi ce&I • erfid~~L~--o~ö· n ~~_!l ııı:- Eelir. 
M!firle kalabalık maiyetinin atlı bir mer•imde hazar bul en UK:UUAr111 ıı: rpe &1R1D annı, B •. - tü . teamülündedir Te 
alay -ldinde Edime saravwna .tdi... di L L ~'- ld unmayı ~Yen filizlerini -ler kemirirler Gündüz u çurun uıt 

... - .,. •· .... pa tanm ıı:encıi.i o aiu aanıu,or... l ._~;-,: ' • L 'birçok aebatlann l>e.lenmetiae ~·-
lerini. çavuşlar, zahitler ve çavur o unca, -.-nn aruma. tq Te ıı:aya- .• ,_. "b _ _.._ H _x,_ 
._ fL_ ~ "'-b 1 d 1 1 . la .. .. • ) • L" nyan IJ'1 oır SU r_.. er ._cm 
oaf1 tararvıoan isti& a e ime erinı (l•ta L-1) 1.S l"J - e·· !!1- El • rrn gUDef gonnıyen yer erme, DU• -pra~ .r-rü L!_ --e olan --ba-

la 'f' d 1 ~- L! ) nuw ey u uyu.: çı "L ajaçl .. d 1 . '-al ,,_ •· um 1111111' -... -an tır Ye tarı me evam a aıer ıu: namına ms _.._ H" . ~ d'· yuıı: ann SON e en Ye ıı: ın ,_ d-"--
B 1 d • b" .. ,_ d d d , uVCTnn meyan eren ı dall .. . d ,_,_ l bn ~raıı: ye 1UUU1ndan çiirünılii u un ugumuz uyuıı: o a a sa - •e ..;ttim' • B bn • .,.!!!!__ _ an uzerme. uvar Ye uma ann ı ,-ilir. Yal 
• .. .. d"' B' -::L-..ı.. " •· u za en. - ca d' '- . id _L d 1 A'- yapıl&D . ruz çam •mıh .p.ç. razam sorun u. ır çavuş J'auutea. mi ciTU'IDdadır (A Gali d ıp1erme g erca ora a uyur ar. ıt· larmın yapraklan ba ite yaramaz, 

aeale veziri ael.9mladı: Selamün· Tmlôlııi T...-i wilc ~·fi pm olunca y•e faaliyete geçerler. hatti çam yapraklarımn çürüntüü 
aleyküm n rahmetullah. Köprülü, olup 1693 de -ı H f m H~- Yumurta ile çoialırlar. Yumurta· fayda yerine çok zarar nricidir. 
kalın albn yapraklarla itlewımiı bir __.. ete.did 

0 ~L-e~ 811 Tü~- lannı ma,...ta toprak tezeklerine ve-
• .. ...... . d ba"d '- _,,_ en 1>11....amyor.) urıı; ~--' L _L_ 1 B .ı_ umaflll orttURU mın ere g aı ıı:u· lJimi fİriD IAmın t blii ya ..,.ar ara8Ula omuur ar. una.n 
nıp oturdu. Sefir eğilerek .elam biri ~-~ dis~ • 

1tı_e_._ !_~ dolayıdır ki: bu hayvanlarla bu ay- CEVAPLARIMIZ : 
d. . . L1----ı L'- çuna---. qıen a ...uan nu d • .,__ lı: d .. d •ver ı, Tezırın yanına yaıı;_,..u.an u... 1'i'r at he.. . . t liın • H" _ an itiuaren mayıa a ar muca ere 

•fak ilkemleye oturdu ve baftıercü- ..,;.. el--_.. := • Maet~ • ~ etmek aaruridir. Hiç bir il&ç kati ne- Ortaköyde Matuk Taylana ee-

Patlıcanlardan 
tohum alma 

Patlıcanlardan tohum almak için 
dikkat edilecek noktalar Tardır. 
Ahi halde alınacalc tohumlardan ile
ride topaç d..Ulen tekli bozuk ve 
IİliçGk meyvalar yetifir. Tolmmluia 
~patlıcanlar, fidanın dip ta
.S.nnda hır*ılmahdv. Bunlar ar
.. &onz r-.üai aLniitlaidır. Biraz 
daha Lekleyiniz. Meynlar i7ice -
~ \e,Jamn, 'biraz lmair :rap-
- DT&r yoktar. O zaman pathean
lan bpanmz, Saplarindan bağby .. 
rak Wr dizi !.aline ptjriniz. Soian 
elimi gibi, bunlan rütubet.iz, fakat 
La'Yadar bir yerde tuliata bdar mu
Mlaza ediniz. Şuliatta fide yapıla
caiı zaman ller pathcani kee~ bir 
lıeçakla uzunhıiuna dörde bölünüz 
'Ye U'Yldıya uvalıya tohumlan bir 
eleli üzerine dökerek elekten ~çi
rhüz. 

Karpuz, kavun 
tohumu 

I,; bir karpuz veya kavun, insanı 
J;u meyvalan yetiftirmeie iftahaları
dınr. Şimdi mev•imidir. Beğendiği
niz Ji.avun wya karpuzun tohumla
rmi toplayİp aakla71ruz. Zamanın· 

sıGRİo GÜRi6 
UNüiiiituş 

KADIN 
(f ergotea v ..... > __.., 

filmindeWitün~~ 
decektir. Erkekler ....__ 
takip •• Ve bas>is!e --:; ,,,, 
edil.... v. mliaYet ~ 
•İnde ~iden ı..,ata 

Lir bdmia ~--

ts&anbal Belecliyesl g~ 
Tarihi tonserterfııc1ell f a fj 
D E D E ifffİ ,,.,,,-

Bu ak§&Dl saat_~ 
IEllİB 'l'tTATS09!' .. -
~ klSJDIDuP 

wtllYFO~ 
ıaheaeri 

da da nasıl yetiştirileceğini 8İze an- 1- ı ır.ı. un alt • 

lahmn. Kavun ve karpuzun tohumu, ŞARK sıOI 
çekirdekleridir. Bu çelclrd-ekler ta- Sinema 
vuklar İçin çok iyi bir yem olmak'bı el 1 ........ 
beraher içlerinden en iri ve dolgun- salonunu baştan ba.. 

0
, 

laım.t olanlannı ayırınız. seyircileri gaıyetrnİ!°'' fi' 
~lan çekirdekleri .u ile yıka· Bu musiki harilcaaını bu~ 

mamalıdır. Aynlmıt olanlan bir lür halkı gidip göreee,-
gaze&e üzerine aeyrekc;e olarak M!rİ· t,J1f 
niz, gölgeli bir yerde 3 - 4 aün ka- . . . . rı bit 
dar brumaia fuahruz. y ecfjğiniz renguu, çqı lcrını ayn a~ .,-
ve çekirdeğini aldıimtz liarpuz 'Ye da yazıp .ulayınız. 1' Jı:uld' .,
kavunun ff:klini. etinin rengini, ıulu, b.umlari da bir teneke . 
tatlı olup olmadığını, kabuğunun yup çekmenize yerlettirinlZ· 

BU AKŞAM aaat 9 da 1 P E K ain~ 
l.tanbul halla kahkaha ile gülecek. Çünkü meşhur komikler, b~ 

LoREL =HARDI 
Bas&n• kadar ~ sölgede bır<ıkan 

LOREL -HARDi : AŞ 11' 
rür.k.,. eö&lü kouıeclin takdim edilecektir. 

A,.,. MATBUAT U. M. ..__.. 

Daima fmglJn:ıer kudrette ,.hai,)'etler yaratan 
80,yili rejieörün 80n zaferi olan 

enkli Dr. SYKLO 
Fenne ..ım~an, ilmin ~9•eUııden fıtkuan herkesi hey~ 

titreten 1m ,.heaıerdir. 

LALE Sinemasm'm 
• L • d.... L-- tta .. - .._ -- Ye rquaam uu • En•.. d .. vap - Gö-.L.~:.ıı..:_:.. -:ı---e 

manına ızan ettir ıgı ıu '""' .... a t..eccül.iial . l.enüz 'bir tice 'ftnnez. ~ ve en oaruau .....-.......- ..._.._ ... .,. 
hulundu: Her halde cihanın en PPUchim;. Ce.ahea ~ bu hayvanlan her aabah ltalunduk- köpek kmJaiı d..ler. Bwn111 izeri.. • ikiMi l.arlb.m ....-'he akpım alutlamaia hazar~ 
kudretfi iki prenai. padi.-J, ile Fran- d.riı k'• 8 .. -k El • • h d t· lan yerden l>irer birer toplıyarak ne kml 8fllanabilir. Bu afi martta Namarali ,,.der ,imdiden •tılmaktadır. Telefon: 43S9S 
.. kır&lı bapranlar. di,ye olacak ki ~ uzuı. L-~- ,_çhnnu: clee~ d~' u- ayakla çiineyia Tey& bir teneke içi- Ye f&Yet hllYalu mii9ait olmaaa 1li- ... ••••••••••••••••••••••·-~~ 
C ~ • 'I L"" l .. -n ııua.-nınaıı: enı ıı:en 191ae '----L . ~--' d., an ıp' ~.ı---nda L_ı__ ol __ L ~ 
;mıp-tioa ar DVY e UDUa zaman .. JlaıL- ta 'lıl -----L. L ne top .. , ... -. lzenne 111Z1U tu u- u-. -- .... a-.; 

·ı ec1..-.. L }d h • h"._,'--da ,10 uııguı1Z n 'C9CDDIZe ıı;arşı te• Lğ ,_._ .._. ,_ -L--L "l&pllahilir, 
yenı enm .,., &a L na U&U111 r _L,_- taLd' • • L'ld' elı: • ıı: p Dil' ua aat oıraıı:rnau ve aonra 
I:,' 'b' • • d • ld ki d " ..-nur 'ft & trlftl Dl ınn ... ki 1 1t J'd• 2 - Hatmi ajacı çiçekler.inci• ırı mmn engı o u ann an, mu- tııecli tavu ara yem o ara -yemıe ı ır. iftifade edebilininiz. Tohumla ela 
tdtabilen iyi münaeebet ve .amimt ... - · - .. ----·-••H••-• 
doetluk beslemeleri .ezadır. Sadra· Hü.eyia efendi. kitabınm iltifata -------------- Gretilebilir, çelik.le ele. Bu fidanı fi-
zam: Doetluk iki imparator arasın- deimediiini Ye l>uılmalta ola:a da- dan .. tan bahçelerden tedarik ede-
da kal'fllı~lı olmalıdır: hiç bir frenk La mühim 1Mr eMl'İIÜ Mfire takclirn bilir.um. 
41e y~baac:ı hiT •neak alhnda bize edeceiini ~ .3 - Son Yaimurlann aiaçlarmı-
4'üpnaahlı: etmemelidir: c:eTabını za faydalı olduiuna fÜplae 7oktar. 
ftrdi. (Köprülü. hm.tiyan konanla- 16 ..ıaa - A)'Ri hiaeyin efendi E.ier kuruma allmederi kmaklıktan 
n ~udetmiıti.) Büyük Elçi. kıralm. Biiyülı: F.lciJ'İ ziyarete celdi. Marqui8, deii).e. lııer halde sö•de w kökleri-
l>ütün teLauuu Lu LBHketten menet- padipllla ..drlJ'..8111m yaiL hoya re- nia im arızaya uiradıiını kal»al et-
tiğini " balıriye kumandanlarına m..Jeriai a&ıterdi; Hüeyin efendi mek zaruridir. Tetkik ediniz. 
kati emirler verdiğini kmİa .,ledi ... Lanlan fedalade l>eiendi. Sefir ı• R E N Ankarada Sadi Akaüle cevap -
Kahve, lflrbet Ye gül 80yu ikramı kendisini :Jleilleie at.koydu. Hüseyin A71antüa aPa. tol.umu hol olan bir 
bir müddet müzakereyi durdurdu. efendi aefaretten pek memnun ay- afaçtır, Toluımla yetiıtirilir. Fakat 
Marquis, Trablusgarp cihetinderı nldı. kökleri ar81Z olduiundan köklerinin 
ruıadıiunız miltkiilitı ...ıatınca ı Anna Neagle üzerinden de eenc; fidanl... sürer • 
..dra:ıam: Da.tJuiaa uiLtm ıve ha- 17 eyJGI- PdarqUlll, seyahate çık- Ya, tohum ekiniz veya 8Ürgiin Eidan-
liki olman~ her teYin düze- madan ev.el veda için. Büyükde- Ray Milland lan ilkbaharda henüz yapraklanma-
Jeceğini .öylecli. Büyük Elçi ve re"..,.._ C-0.. mümeaailinıe gitti ıve dan kökten ayırıp dikiniz. Yahıız 
maiyetinden bazı kimseler vezirin orada Yemeie kaldı. unubnayınu; ki: hu ajaç çok çabuk 
t.Jıye.i. büyük sırma yapraklarla Tepebap Dram Jlmnı Ullllllllllll ürer •• haluncluju ı..Jıçeyi bir Ay-
itlemeli lıil'atleri aiyerken mi.ikale- 19 eykll - l.tanbul'a geç1p eefe- Gece saat 20.30 da lantüa ormanı haline setirir. Bunun 

Ah~e ;.~~i. en ~~;:~mK5s::! ~:. ic;in lazım olan ban kitaplar HAMLET ~1~1111111 ~~ :~ -::a:~~~m=~en.:~ 
nunluiunda ve beş alh parmak ae- ••• Türkçesi üniveraite çılmadan bwtlan toplamalısınız. 

a·-t-=-- ,._'land'm • lngilizce edebiyat F ) J 
:!tn~d:ızıçiçn:~~ü:ll:nı,:t-;; !li: Ma'::.:de ~inteTin ~e;; :u~ :::... Kır~ka=1 F~~~~:~~? ce-
H aldı ft bal On Dördüncü yapbiı Sariye, F:ıliıatin Te Adalar •e· vap: - Ful fidanım yetittirmek ve 
louis'nin muahedeye müteallik m~'k- ı..tiniıi v 1 ak · • 1 aiti ı 
hıhuna natı phanu tarafmdan ve- ::a;tp=ız i1lt aünlerin:i ala- A V D E T ~=pıı:erit':~:,Ve B= :ev~:ir CAk~ 
n1en cevab olduğunu 8Öyliyerek ltaJyan Hutaneııinin Dahiliye ser falD) m yjrmi temmuz 19.+I tarihli 
Öptü, batına götürdü ve •efire ver- Bu m~teıem seferin teferrüabnı Mütehaaaıaı Dr. Pellegrino Pellegrini aayıaında çıkmıştır. Kırıkkalede 
mesi ıçin Reisülküttap efendiye uzat- aeıl ~ Elçinin layjhaluinCI. bu- Romadaki Forlanini merkezinde, oturduğunuz evde 'kalorifer yoksa 1 
h. Marquİ8 de Nointel kalkb. ema• Llhiliriz; amma Kipling"in cfedjği Tü&rkülözi ütajım ikmal ederek yahut kııın •ıtılan cameklnınız ı 
neti iki eliyle taellüm etti ve öptii: gilii. bu da Jiatb bir lıiltaye. .. ndet etmit'" muhter~ hutalannı mevcud değilse, bu fidanı orada ha-

s o N y A R 1 ş 
Renaia 1Hr p.heıwıridir. 

s o N y A R 1 ş 
Ku'Y'Yet ,,.. hareket &imidir. 

s o N v A R 1 ş 
Atk Ye ih&iru romanıdır. 

WALTER BDNN.&N w BRENDA JOrCE 
tarafmclan yaratılan 

SON Y A R 1 Ş 
Bu perfelll'be ak,amından itiliaren 

SARA Y ainemaarnın yeni bir zaferi 01acakb'· 

MYEABINLAKŞAMEK Bütün kadınlann ~ .... 
tün erkeklerin alkqhyaclıil 

memMt ım1S BiR FiLM 

KADINLAR 
S.. rollerde: 
NORMA SHEARER • JOAN CRA VVFORD • aQZAl:.UIP 

ROUSSEL 
Dikkat: Filimde • '°" moda ..ı-e&.i talNi reJr'ljcljr.) 

Y anıı gece için loca 'kalmamıştır. Numaralı koltuklar bugündell 
aldırılmlllıdır. Tel: 40868 eonra rene yerine oturdu, 1>u tereli ) gew:k ltaJ,.an hutanemnde Te aıerek- nndırmanıza imkan yoktur. Çünkü ı 

..,ktan. aabll'swıkla dilediiiıü 'Ye Laet Melih ıe evinde kabul etmeie baılamııtır. •ıcak iklim nebatlanndandır. 'ıl•••••••••m••••••••••••••...,. 
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ÜN OELiŞi 
Sonbaharın aleyhinde 

N e fte •Mır BCJelmnu aleyhinde bulunmak istiyordum. 
~ .._ jjte n•Mc 9vk ldımenin •bahlcyin evlerinden 
~ ..ı1Jt • tR yüzüne bakıp: cAcaba şemsiyemi alayım 
~ cUye 4tlşünerek, hattA geçen kıştan kabna list.iklcrlni giy· 
~ b&tığı, puderi ne palto arasında tereddüdler geçirdiği, 
~ da mtiziç bir nezle yüzihıden aksınp tıksırdığı şu gün
..._ '8ııa bak 'RZmlerin sayısı az ohnıyacaktır. Zaten hdde bir 
~~ tabiaU keyitle seyre dahp eski bir pire uyarak. hAJ.i an
.-~ bir mantıkla: aAh ben sonbahan pek severhn» diyen 

4cıstunuıan da bir Od gün için aynlmış bulunuyoruz. 

t. Orıu katiyen Jarmak btemem. Fakat ne yalan söytiyeyim. 
~ar muhabbeUI) denen Je)'i anlamıyorunL Elinizi vic· 
t. ~en söyleyin. Sonbahar sevilecek mevsim midir! 
~ )'iizünün hali ne? Yazla kış çekl.crmesl. Araya bazen ilk
~ da giriyor. Biraz mavi, biraz giinq ve pek ~ bulut. 
tet,, Bleak, biraz ılık, biraz soğuk. Ar buçuk tebesrum, çok hid· 

kararsmlık. 
~Şu r.ıwallı apçlann yürekler acısı ha.llne bakın? Üş ütülüyor, 
...__-Yor ve boyuna aldatılıyorlar. Yapraklara veda edip loş uy;::a yatmak zamanının r.atıp çatmadığmı kestirememekten 
•Jı.,,._ hir tcreddüdlP. ma21Um bir Jikayet içindeler. Saf çimenler 
tı.~ geldin zannına kaııılıp birmı yeşeriyor '\·c c.11.esi güıı kav· 
. ,..11Yorıa.r. 

'ili kuşlar teıaşh, anlar aç. sinekler neşesiz. Karıncalar &şık 
~ 1lkları intizamı güçfükle devam ettiriyorlar. Atlar intizar ha
l. ..... e, koyunlar düşünceli, inekler sıcak, soğuk, yağmurdan şaşa
~· bir gün içinde olup biten akıllanna durgunluk vermiş gibi 
~ iizeri sendeleye sendeleye köylerine dönüyorlar. 

Sonbahar nasıl sevilir? Ağ-.ıcın parlak güneş altında ılık 
~artal'la keyif sürdüğü günlerdeki letafetini unutup da onu 
.. ~"aldan sararıp dökülmeye ba.,ladığı, açıkçası kepaze olduğu 
~ sevmek. Şaşı..,n tabiate bayılmnk. 

~ l»evsim mi h!-1! Neredesiıt taze ilkbahar; muhteşem yaz? 
"- betli kış; ne ilkbahar, ne yaz, ne de kış olan şu sonbahar, 
~ ay süren keyifsiilik devresi~ hüzün, yeis, zafiyet, ademi ik· 
>.., demek olan şu sonbahar hakibtte hızla giden muhteşem 

il bıraktığı uğurlu bir hoşluktan· başka bir ıey değildir. 

1 Serbes sütun 

Fidelio 
Kış mevsimbıln yn.kla.şmam. dolayı

iille Ankamd:ı konser ve opera. tem
silleri hazırlı~a ba.şlanmıştır. 

Haber aldı~mıza göre Devlet Kon
servatuan talebelert bu sene büyük 
Dahi netovcnln Fldello operasını tem
sU edeceklermiş. Bu hosustnkl dü
§Üneelerlmizl 1za.h etmeden evvel esıcx: 
hakkında kısaca malı1mat venneği 

faydalı buluyoruz. Uhayna'nın mer'-eZI0 Kiefm" Al· •- · d • t 0 f d _,_. ba Betovcn sahne musiklsl. olarak tek ili. aı;uvvetın en ıa 1 a e ~trn~en ı· 
blr opera yazrnışıttr. Bu da Fldeliodur. mantar tarafından zaphndan ve bu ka çareleri yolttur. Fakat Alman ha
Büyük bir sentonlst olan :(ista:d sahne §ehrin tarkıııda vuku bulan büyük va kuvvetlerin.in deniz hedeflerine 
musikisinde hiç muvaffak olamadı. meydan muharebesinde Sovyet or- taarruzları gündüz vukubulacağı ci
Bunu kendlsl de itiraf ediyor. cHa- dularının mağlup edilmesinden eon· hetle geceleyin nakliyat düımanın 
y.ıtımdn bana en fazla üzüntü ve ız. ra Alman taarruzunun Don aanayj iz"acma maruz kalmaksızın yapıln
tıra.b veren eserim• diyor. havznsına ve Ka!kasya'ya doğru is· caktır. Mesafenin kısalığı d~iz nak· 
Dalnıt bir endişe içinde gece gün- tikamet alacağı tahmin edilmektedir. liyatının bir gece zarfında yapılma· 

düz c:alışa.rak bu tek opera.sına 1803 
tarihinden 1806 tarihine kadar zama- Cenup cephesindeki Alman taarru· srnı mümkün kılmakta ise de gemi-
runı hasrediyor. 1806 tarihinde eseri- zunun asri hedefi Baku petrolleri ler bu bindirme ve indirme liman
ııı tııdil ediyor. Nihayet ısa de oı>e- olduğuna göre Karadeniz her iki lnnnda düıımnn hava kuvvetleri ta· 
r:ısına başka bir şekil veriyor. taraf için stratejik bir ehemmiyet rafından yakalanarak bayii ha~ara 
Operanın mevzuu çok basit olup, arzetmektedir. Bu denizin §Ünal kö· uğratılmaktadır . 

büyük bir kıymeti knlemlycsl olma- şesindeki Odos.n §ehri bir ayı mütc• Kırımın Ruslar elinden çıkması 
yan Frnnsız muharrirlerinden Boullly . b' d b bl k l halinde buraya yerle!!ecek Alman yazmıştır. Florestnn isminde bir geno cavız ır zaman an eri a o a a • • 
nazır ve vali Don Fernanda Pizann tında olduğu halde denizden mu· hava kuvvetlerinin Kafkas aahillerine 
memlekette yaptığı clnnyct ve işken- vruw.lnsı kesilcmediğinden sulmt etti· kolayca akı., yapması temin edilmi§ 
celcri haber veriyor. Fakat Plzarın rilememiştir. Kezalit Kırım yarım· olacağından bu sahile inhisar ede
mukabll entrlknlnnna kapılarak Flo- adnsına Alman fırkalarının (Pre· cck Rus nakliyatının çok müşkül bir 
rcstanı hapsettiriyor. Kansı I.conor, kop) berzahından yaptıktan §iddet1i duruma düşeceği tabiidir. Kırım 
Fidello ismi altında hapishaneye glri- taarruzlara ve havadan paraşütçü yarımadasının merkezi rvaziyelte bu
yor ve kocasını kurtnrmağ'.l muvar- • d. 1 • w K • Iunması dola..,'lsiyle Alman hava fak oluyor. ın ınne erıne ragrnon ırım ın mu· k l ~ 

Flddlo operası llk defa ola.r:ık 1805 kavemet etmesinde deniz yolunun uvvet eri Karadenizin her nokta· 
tarihinde Viyanada temsil edilmiştir. Ruslara açık bulunması müessir ol· sına devamlı ~ müessir taarruz.lara 
Bu tarihte Viyana birinci Napolyo- mnktndır. imkan bulacaktır. 
nun işgali altın<ia bulunuyordu. Gerek Kmm ve gerek Odesa Alman istila ordularının Kafkas· 

Eserin en mühim ve en güzel kl- Kafkas haıvalisinden deniz tarikiyle yaya doğru yapacağı taarruzda Şi-
sımlan uvertürlerldlr. senfonik kon- mali Kafkasyada yapılması muhte-

l d bl getirilen kıtaat ve malzeme ile tak· 
ser er c sık sık çalınır. Leonorun - mel lngiliz kıtaat ve malzeme nak-
rl 1 pe ded "' rin df~er viye edilebilmektedir. Koezalik bu ne r e .... aryası ese 6 ]iyatından bir kısmının Batum lima· 
mühim parçasıdır. nakliyatın bir kı mı da Karadenizin 

Leonor burada evvel!\. kinini söyler, kulağı mesabesine olan Azak doeni· nındnn sahili -takiben ~maide (T o· 
sonra da. ümidini '.lihar eder. •EY zinden yapılmaktadır. apse), (Soçi) ve (Novrosiski) li· 
ümid, son yıldızın sönmesin. Gel manlannn tevcih edilmesi beklene· 
bana yolumu göster.• l ler ik.i denizde de halen Rus do- bilir. Bundan başka Kırımda Al· 

.A~'tl.nın sonlarında ise karannı nanması hakim bir vaziyettedir. Ni· manlann fazla işgal kuvveti bulun· 
söyle:-. Orkestrndakl (Cors)lar gayet kolayef harp limanının Almanlar ta· durarak oraya bağlanmağa icbar 
parlak ve <lramaUk ta.rzdn z:aferl ha- rafından zaptcdilmcsile Rus donan· K ı t tlstadınm Yahya Kemal gibi ~yliyelim: 

'7-Bitsin hayırlısile şu beyhude sonhabar. 
ber verirler. Burada soprano i"ln edilmesi için afkns iman arından 

~ k t Rad v ması her ne kadar mi'him bir üsten R fil h. d K ,,.-v e o İtalyan ekolü tarzında hayli çetin h I . . us osu ımayesin e ırıma gös· 
~ok:ıiizler vardır Eserin heyeti umu· ma rum kamış ıse cA Sıvastopol teri, çıkarmaları tertiplemeleri de 
miyeslnde büyük C:nhinin senfonik üssü donanmanın ihtiyacını karşılı· mümkündür. Kırımın Almanlar ta· 
eserlerindeki motitıere sık sık tesadüf yacak bir durumdadır. rafından i§gali Odesaya deniz yolu· 
edilir. vokaJ ve egzeküsiyon b:ıkım- Sivastopol sukut ettiği takdirde nu tamamen kapamasa bile bu yo
lanndan rnüptcdllerln k!in del!"ilCr. Sovyet donanmasının (Novrosislci) lun emniyetini ciddi aorette ihlal 

1' atanın tek kurtuluf tedhiş teşebbüsü olsa gerek •.. > 
• f Mcıhur fıkra aklımıza geldi: 

gônü bayram O sun Hocanın yatağını, yorganını evin 

11
h Dün latanbulun kurtuluı günll· Jcap11ından sokağa atmı~lar da 

"ttı.~ kutladık. Her yıl, bazı şehirle- cBundan, istiskal çıkar!> demiş. 

Mühim bir noktaya temas edelim. B '- veya Batuma iltica etmcııi mümkün d B b 1 b el tovcnin ve diğer büyük klfısıltler.n e er. u ııe epe u yanma anın 
eserler romantik ve modem beste-- olursa da bu limanlarda gemilerin zaptı Odesanın sukutunu ha:mlıya· 
kfırlara nazarcn daha sade ve kolay tamiratını v~ levazım ikmalini ya· caktır. 
zannını verirler. Daha doğrusu mu- pacak bir tersane mevcud bulunma· Alman taanuzu Roıtof üzerinden 
sil:! kültüril olmayanlara böyle gelir. dığından bu hale dü~en Rus donan· Kafkasya ~razisinc nühız ederek 
Halbuki mesele kaUyen böyle değildir. macıının akıbeti vahim olacaktır. Al· Karadenizi..ı şark sahilindeki Sovyet 
Kli\sik e~rlerl teknik ve tradisiyon \ manların Karadenizdeki Rus na leli- limanlannın hinterland ile irtibatı 
bakımlarından ifade etmek son dere- b kJ . h" · · · • 
ce "güç bir iştir. Mesela Betovcnln yatını ve • u .n~ ıyatı ıma~e eden kcsıldıkçe Rus donanması ıçm ıon 
sonatları ve konsertolnrı solistler için harp gemılerını batırmak içın haıva ı melce Batum limanıdır. MaamaEih 
.;ok çetin bir 1mtlhandır. 

sahil ıehirlerlnin düşman taarruzuna 
karıı müdafaasında Rus donanma• ' 
sının Leningradda olduğu gı"bi b\i.. 
:yük tesiri olacağı fiiphesizdir. Bina .. 
enaleyh bu donanma son Rua 
limanı işgal edilinceye kadar döğüı• 
mck azim ve karariyle hareket et
mek meeburiYoCtindeciir. Şu halde 
Karndenizi Rus barp gemilerinden 
temizlemek imkanı ancak bu deni· 
z.in krynındaki tekmil Rus limaala· 
nnı ele geçirmekle elde edilebilir. 
Bu takdirde bu gemilerin fıkıbeti 
ya bitaraf dm·let ]imanlarına iltica 
ederek enterne olmayı kabul ve ya
hut kendi kendisini batırmnk sure
tiyle intihar olncakbr . 
Şark cephesir.in cenup harekat sa

hasında Almanlnrın bilhassa (Don) 
havzasiyle Kufkasyayn taarruzları 
mevzuu bahsolduğu bu sıralarda 
Karndenizde nakliyat yapamnyışla
rr büyük bir noksan teşkil ~ttiği gibi 
bu denizde Rus nakliyatını menede· 
cek veya hiç olmazsa iz.aç edecek 
ni.,bcttc denizaltı gemilerine ve hü
cum botlarına da ma!i!: bulunm:ıyış· 
!arı bütün yükü ordunun omuz.larına 
yükl~mt"ktedir. Maamafih mutanrrız 
ordunun Kafkas kapılarına gelmesi 
ve Kırımı işgal etmesi halinde Sov
yet dananması dar bir mıntnkaya 
sıkışbnlacağından bu vaziyet knrşı
sındn deniz kuvveti yokluğunun te· 
)afisi hnva kuvvetiyle mümkün oln· 
caktır. 

Diğer taraftan hu denizde bulu
nan 30 dan fazla Ru; denizaltı ı..~
misi karşılarında düşman bulama
dıklanndan muattal lcnlmış•ır. 

Hulasa: Sovyctlerin Karadeniz 
donanmasıı:-ıı uzun zamandanberi 
takvjyeyc matuf emek ve gayretleri, 
bu donanmanın bugünkü hayat me
mat mücadeJeşinde mahalline mas• 
ruf fedakarlık yapacak meydan ve 
fırs.at bulamamasından boşa çıkmak· 
tadır. 

Maamafih Rus donanmasının 
mahsur kalmasına Karadenizin Bal· 
hk denizi gibi kapalı bulucıması baş• 
lıca amil olmaktadır. A. B. ~ ı~rı böyl~ ayrı ayrı kurtuluşları Sinir hastalığı verecek 

J. tıtlarnyor. Bu kurtuluş bayram-
tı tı. hiç şüphesiz. vatan duygula- yazılar 
~ı tazelemek bakımından fayda- «Sinir sıkıntısı, temelli unıuru-
d ır. Fakat, tarihintiz.in ö:Yle bir dur yüksele hayahn.> cSinirli 
d e"Vrine geldik "ile bayramlar o ka· nhneye çıkarıldı, bugün bile çek-

Fldello operası büyük :rağbete maz- KÜÇÜK HABERLER 
har olamamış, halk tabakaları.na di-
ğer me;}hur Alman o~raları ı;ibl nü-
fuz edememl§Lir. Romantik devrin * Çatalcalı Mehmed adında. yetmiş 
operaları ile de rekalx't edemlyerek .sekiz yaşlarında blr adam dün Aksa
yavaş ynvll,'l dünya s:ıhnelerlnden çe- ray durak yerlnde tramvaydan inmek 
kilmiştlr. Bununla beraber mühim ve isterken blletçlnin zili çekmC61 üurine 
kıymetli bir e.!erdir. 1939 senesinde tramvay birdenbire hareket etmils ve 
Paris operası muhte"em dekorlarla Mehmed düşüp ba§ından ve muhtelll 
ve en ylik.~ek artlstıer1n l..ştiraklle yerlerinden tehlikeli .surette yaralan
esahncye koydu ve Leonor rolünu mıştır. 

Istanbulun kurtuluşu 
~r Çoğaldı ki ayn ayn her şeh· tiklerini anlatmak için sıkılıyor, 
)\j' her yıl kurtulu§unu sadece çekiniyor, gülUnç olurum diye 
-._1eklerimizde bayram edel'Ck, korku.undan.> 
1- ) büyük milli ıcnliği bütün va- cŞunu hatırlamalı ki sinir man· 
.._ nı~ t-e-k kurtulUf gÜniine hasret- znmeai hizddd luvvetlerin topla-
>Je. 'Yı temenni etmek yersiz olmaz ma v~ dağıtma &milidir, aynı za-
""ın<layız. manda.> C'Her yaralanma bir 

~ earaıntı, hir müvazenft5iElik ya-
'1lerikanın Eyüp aabri par ruhta.> ve saire, ve aaire. 

. Aınerika Reiskümhuru. aon bir Bu yazı, bu eda tarzı, ümmi bir 
:ud.etli nutkunda: cAlmanya açık adamın .akak konuıma11 mıdır"> 
tıdeıtızJcrde gemilerimize taarruz Cli:Yecekıiniz. Hayır, ciddi bir ga-
A. erae göreceği nrl> Clenıifti. Htede, ciddi bir doktorun, ainir 
A. tlantiJt Olcyan~ aeki:Dnci ı.ailında. cicidi blı makaleai.:> 
~~rilca vapuru bath Amerika Lisana biraz hürmet lazım. Ko-
~ riciye Nazırı 0 gazt:tecilere diyor Datma tarzı cihi. yazının da bir 
\: cBu, inaanlan AtL.tikten terbiyesi vardır. Bu yazı, intanın 

0 vtnak harek.etile alakadar bir sİniTkrİnİ bozmaya Ufi. 

[GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 

meşhur Alman sopranolarından Loto Mehmed baygın bir halde hasta.ne-
~öhne tevdi etti. ye taldmlm1", kaz.aya sebebl~t ver-
Şlmdl bu eserin A.ııkarada konser- mek suçundan maznunen tramvay 

vatuar talebeleri tarafından temsili blletçlsi hakkında tahktt:at.ı. glrlşll-
clhetlnl tetkik edelim: mlştir. 

Daima söyledlğlmia. gibi musUdde * Kndıköyde Çittehavuzlar eln
müsbet netice elde edebilmek için nnda bit evin duvarını boyayan Dur
kolay eserlerdrn başlıyarak tedrici sun Alt adında biri, muvazenesini 
bir surette çalı.şmat lAzımdlr, Biz her kaybederek altı metre yükseklikten 
teYe kadiriz lddlası musikide geçmez. dü.,üp yaralanmıştır. Ya.n.Jı Haydar. 
Evet her eser çalınır veya okunur. P84a hastanesine taldınlmı.ttır. 
Musikiden anlamayanlar alltı§lar. * Bedriye adında altmış ya.şlann
Anlayanlar lse eV\"ela ıztırap duyar- da bir tadın, dün Köprü 6.sıünde 
la.r sonra da güle:ler. tramvaya binmek ısterken düşııüş, 

Rlyasetlcümhur senfonik orkestra- muhtelit yerlerinden yara}antruftır. 
sı Fidelio operasını (ebcküsiyon) ba· Bedriye BeYoğlu hastanesine kaldın
k.ımından başaracnk kudrettedir. Fa- tarak kazanın tahkikatına ba•Ia.n
bt hJç unutmamak lazımdır ki sen- mıştır. 
tonik eserler sahne musikisinden ta- * Kadıköv Sötütıüçeşme sahasın
mamen başka karakterdedir. Mesele- da istlml!k l~lerine devanı ohınmat-

Dün 

Ef a • t 8SJI bı•r memlekettı•r nln en mühimi henüz bir opera te- tadır. Bu sahanın istimlaki kin 2• g DIS an D ~a etmemiş genç talebelere bu ese- bin ıı~ sarro1unacattır. _ 
tıL.ı. İnı:llizler ve Ruslar, YakWe hana eder. 1100 kilıoıı'Mtrelik HUmend 8\1· rl tevdi etmektir. Hiç şüphesiz hoşu- * Istanbul ~üddelumum.lliğlnden: 
;:~~gibi şimdi de Etganbtana. cAl- ya Kohl Baba'dan dolar. Bir kısnı muza gidecek ve onlan tebrik edip Açık bulunan Istanbul Adliyesi bin 
.:""lllar ıtarı dl1e rdll aeyrü.9efere mfia.lttır. Ham.un gölle- alkı~hyacağlz. Fakat as1l mesele tek- k~ maaşlı zabıt u:ipliklerine Me-
~ ı ç ·• nota ye er. rinden birine akar. İndus'da, Kabul'- nlt bakımdan onların yeti§mesidir. munn kanununun 4 uncü maddesln-
~ =· ~=~ın: : aı:; den lUbaren aeyrüsefeı-e müısrut bir Bu da ancak nisbeten kolay eserlerle de yazılı şartlan halZ ve daktilo ile 
~letetln ~fi ahvaline Jrnşba- bal alır kablkllr. Pal'U operası Leonor rotil yazı yazmasını bilenler ara&Dda mfi-
~ bir rıazar atacatn:. . ••• Jçin Almanyada.n artist cel~k sa.baka imUhruıı ya.pıl&rak miinulp-

Etpnlata.nd& 'kış ga7d eertUr. Yaz lüzumunu duyuyor. Bunu unutma- lerı alın:ıcafından, bteklllerln imtl
~ganı.stan, t.akrlben 1200 met.ce if"e, blllkls, pek ırıcaitır. Yalnız ıca.- mak gerektir. han günü olan 31 blrlncltefrln 941 
~ ti rakımda olan dallık blr mem- bul ..,e Berat udileri lkllmln bu sert- ~delio operası yerlnc, mese14 Leon cuma günü saat 10 bu~ukta.n blr etin 
~ttır. Ş1mallşa.ı1dde Hindu-Koh l.lğlnden müstesnadır. Yayıa.Iar, Uh Kıı.vaIJonun Tayas operası temsil edl· evveline tadar bir dl~ ııe Adliye 
~en da~ sUsUesl dDdlldir. BWlun dondurueu, kA.h yakıcı ~rla't'm !ebllirdl. Garp musiklsi bugün halkı- encümeni reisliğine mfiracaatıan. 
~ ~eler! eooo mctceJi bulur n tahribatına maruzdur. mıza ıamamm yabancı olup alıştır- * İstanbul Müddehımumlliğinden: 

mı karla kaplıdır. Bu dağlar uza- malt Jçln çok çetin bir mücadele la- Açık bulunan Ist&.ııbul Adllyoest bln 
~tak, Elgamn ortasında '5485 met- Cenupta, Hamun sa.halan ve H~- zımdır. Avnıpada bile henüz halk ta- kuruş maaşlı piyade mübafirutıertne 
~ Uıt Koh! Babn.'yı teşkil ederler. Ko- meııd altlan tama.mile çöl gibidir. bakalanna nü!w. edememı., ve anca.k o~a.mektep mezunu olanlar ara&ında 

l3aba, Bert Rud ovasına doğnı al - Nls:ı.n ye teorınfevyelde kumlar hor- çott clddi bir musiki kfiltürü olan ın- musabaka lnıtllı:ını yapılarak müna-
~ır. Bahsi geçen dağdan, blıi gaf\be, tu hnllnde ha .:_, .. _ B-t- • sanlara bltab eden eserleri intihap slbl alınacağı.n<'lan, isteklilerin Me-
-+;c... m vaya "41JW.r. u un - muri ka ~ ün - dd ttı.L" şarka doğru iki dağ sflsllesl te- . .. etmekle veya en yüksek opcraJarda.n n nununun .,. cu ma esln-
l't~iil eder. Ve b1ri Horasan dağla.- solar kurur. F.sascl1 kuraklık bütun ba,,lnmakla matlup netice basıl ola- de yazılı belgeleri hAmUen hnt.ihan 
~· diğeri. Süleyman ~latjle bağ- etganın bariz bir hususiyetidir. m:ız. Bu mühim Lşlercle va.zl.te nlan- gün~ oln.n 31 blrl.nclteşrln 941 cuma. 
ısn::· Süıeymruı dağlan vasaLi 3000 - ••• lar sevdlklerl eserleri değil, hnlkımı günu saat 14 buçuk.tan bit gün evve-

nıetre yüksekliğindedir. Efgan umumiyetle az a~açlıdır. zın anlıyablleecğ:i eserleri ıntllıap et- llne kndar bir dilekçe ile Adliye en-
Süleynıan ~lan Koht _ Baba Te Mamafih, tehirler civarında Avrupa- melidirler. climent re1sllkine müraca.ntlan. 

l.tcrat dağlan arnsındn, 1000 metre da bildiğimiz yemlş ağaçl~nndan bir Anknrnda temsil edilmlş olnn Puçl- K d b 
~tanıda bir büyuk kum yaylAsı mlktnr vardır. Arpa, plnnç, mLa;ır, niniıı Madam Bnter!Jay operasına va- onya a üyük güreş 
tıartıır. Bu yayla, tatlı blr meyille ~uğday, tütün, pamuk, şeker kamışı, tanda.şiar büyük bir raıtbct göster- müsabakalari 

arnun b:ıt:ıklığuıa doğru iner. Bu- üzüm, başlıca mahsullc~r. Kuraklık, ml.şlerdi. Buna drnmın mevzuu ve sı-
~ artı~ İrnn v Beliiclstnnın tuzlu çayırların ink1§a!ına. musande etmez. nemalarda görmüş olmaları başlıca l Konyn (Akşam) - Meşhur peh-
~Öl!erinın' devamı mesabesindedir. Hlndu-Koh'ta aslanlar bulunur. i\mUdlr. Bu sene senfonik konscrleP ivanlanmızdan Kara Ali, Müliiyım, 

••• Pars, ayı, sırtlan, kurt da vardır. Gc- duhuliyeye tabidir. Bu blz.ler 1çln çok Hüseyin Kasım, Gönenli Hamdi ve 
tı ~rg~_nlstan ba.şlıca üç ha.vz:ıya ay- yikler, daf{ keçllert pek çokutr. Göçe- ınüblm bir ölçü olncnktır. Güzel ısa- Edirneli Süleymnn·ın istirakile Kızı1-
~ lır: Ummü derya, HUrnend ve İndus. be halk, koyunlarını ve keç1lerlnl kır- natlım teŞkll eden şubcl.erln içinde en ay menfaatine eski İdman Yurdu 
ba~ann birleşme noktası Kohl-Bn- lama, dağlarda otlatır. °!alarda, he- zahmetle tekll.mfil eden ve en mr stadında iddialı Amerikan serbeı 

nın ~arkında.dır. clnler, dağlarda develer: yük h~anı- olanı musikidir. Bu mühim işte MAal'if gürce müsabakalan vapılmr<>tır. Mü· 
5 . dırlnr. Vck§letimi2ln ~ok daha tiUz davran- " " " •li: kllometrclik ümmü Derya suyu ••• ması ve ~ ehemmlyct vermesı ıcab sabaka, ııtadı dolduran binleru se-
~ tlc aktır ve blrQOk sahalıı.rda El- Efgnn1stanın takriben bq mllyan eder knnaatin.deylz. yirc.i tarafından he~aııla tak.ip edil-

latarun şim:ıl hududunu teşkil nüfusu vardır.. .&sis Corhı mi§tir. 

.l.tanbulun kurtuluşunun 18 inci 
yıldönümü dün büyük aeviçle kut· 
lanmıotır. Meruime ittiralc edecek 
aakeri kıtalar ve mektepliler Sultan
ahmed meydanı.ncla toplanmıılar, 
saat onda 21 pare top atılarak me-

rasime ba§lanmııtır. İptida bizi bu
güne kavuşturan şehitlerimiz için bir 
dakika ihtiram vaziyetinde durul· 
muştur. Bunda nsonra önde müz.ika 
olduğu halde Galata köprüsü, Şiş· 
hane yoku~u. f stü.:liı.) c."lddesi yolilc 
Taksime gelinmi5tir. 

Burada Vali ve Belediye reisi, Ör
fi ldare ve İstanbul kumandanlan 
askeri teftiş etmiş, müteakiben istik· 
lfıl marşı çalınarak şeref direğine 
bayrak çeltümiştir. Bundan sonra 
abideye çelenkler konmuş, ehir na
mına Beyoğlu Hnlkevi reisi B. Ek
rem Tur, gençlik namına Selahaddin 
Karayavuz tarafından nutuklar söy· 
lenmiştir. Müteakiben kıtaat, mek· 
tepliler, jzciler tarafından geçit res
mi yapılmışhr. 

Dün akşam Vali ve Belediye Jcisi 

Doktor Lütfi Kırdar tarafından Tak· 
ıim gazİnOlunda ordu şerefine bir 
tiyaf ct ~rilmit, gece Halk.evlerin
de me1'asim yapılm14tır. 

Bir çocuk otomobil 
albnda kaldı, hiç bir 

yara almadan kurtuldu 
Ycdlkule clvannda oturan AhmC'd 

dün Giray adında dört yaşındaki ~°'° 
cuğu llc Ça.rş.ıknpı caddesinden ge
çerken birdenbire ka.rşılanna blr oto
mobil çıkmış ve kaçmnlo.nna ,·nl:it 
kalmadan otomobil çocu~ çarpıp 
uvnrlanııştlr. Hızla giden otomoolJ 
küçük Girayın üzerinden geçmiş, ba
bası ve etrnftn bulunanlar çocuğı., 
parçalandığını z:ınn,.derck tel~la 
koşmuşlarsa da, otomobil geçtikten 
oonra Çocuğun hiçbir ~rlndcn u!nk 
bir ynra nlmadığun bile görmüşler
dir. 

Iyl bir tes.-ıdüf eseri olarnk küçük 
Glrny otomoblln tekerleklerinin tam 
ortasına. duşmüş ve otompbil hiçbi!f 
yerine dokunmadnn üzerinden geç· 
mlştlr. Bu düşmeden miıtevellld kor• 
ku ile bayılnn Giray ted!lvl altına 

mıştır. 
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[ :: .:ı~ }<aranhktaki kadn~
1 Şehir Tiyatrosu Temsilleri 11 KOllUŞAll MUMYALAR 

cEvet, bu benim llk: maceramdı. Ya.-1 bUıki tepem1n yanında bunu nosl 
b&ncl bir kadınla ıııc defa olarak gez-~ İf*e o zamanlar 1>6118 

Kibarlık Budalası Tefrika No. 80 Yazan: lsKEND.IR F. ~ 
ıneğe gidecektim. Şunu da. hemen ııa- ~tepeme: 
ve edeylnl ki yaşını henüz yirmiyi 'J'& - ~ ederim. decUm. 9f!!f- + ..... __ ,_ _ . . 
bulm bulma.mı.,tı Sevgilim ben- ınem. •• Yememi ~-ı;a;ıwul Şob1r tiyatrosu komedya mallftp olm.QOlar, ada Türklenn elıne 
de ~ ~ yaş bil~ genç bir ka- 'Il&J:aettı 1stllıf~ yüzüme ha.tarak' .kısmında Momt'e'1n. c.Le Bourgeola ~ 14 üncü Louis. 4 üncü Meh-

Halll Kahhaz definenln oıtaealın- ;ift olacak. öteU ~UpWıl ~ 
dan emin old:atu için aevlntyo!dL nı da. feanaıı bUyurua'llS-aıÇtı-o ıglll' 
Halil, Mısırda rakipleri buhmn:n mil- Selim küpün atz:ınt 

dX:dı. zeki bil Fettan. ve çenebımil. - Ab. sevsinler! Y~I y.;. GenWbomnlb, Nrkçesl.: cA.slJzadıe -med'e, daha. doinısU Köprülft Meh-
Yalnız fnzla ~rkuyardu. cYa. b1r gô- nm avuç leblebi ıçbı. kardeşinle ... gırl- esnaf• eseri temlll edfilıot': Ben ti- m~'e a~ ~tdu. Fransıs el
ren ol ursal.... dlyc kendl kendini yt- lak ~ geWltlhıl, D.rpm: kavun barlık budala.smı ~ çili; De la Haye Fmıısa kral!ıA'ı ile 09-
yordu QH:lrcllklerlnt çıtıl' \jliılr kı.np · yedli!Dl B1r m var, ince, uzun, zarif gibi ıınımh impara.torll)ğunun a.t'aS1Ill bul-

necclmlerin şerrinden kurtulmak M;ln ba.ktı. clll~ 
padl§ahm maiyetinde Istanbula. gl"- Altın ldipll ~ ~ )ıtl.k~ 
mele istiyordu. Ha.lll Kalıhar, 1'tanbu- - Demııık ki J'inlVUil ~ 

Hiç· unutmam. onunla Beyoğlunda unuttun gallba.. .. Al diyormn şmılat- görünen, kalın dudülı, ince kemikll, ~çalıştı, maddoıen ~ edeNk 
bir pastacıda. buluşmuştuk. Sabahat dan... lcalp tenli bir kız. Bu m f1gütan1ar Siüeyman efendiyi Paı:lse gönderdi, bu 
burayı pek fazla kain.balık: buldu. Yerle.dn dibine g~im.. H-Ongiir al.'aSlndadır, alt kalm dudağını koyu, zat 4 üncü Muradın çok eski Türle -
-oturdu~ yerde bir türlü nı..hat ede- hüngür ~lı~oaktmı. ~ blr 1lııt hıoe dudağını açık koyu tırmızı Fransız dostlu~ımdan bahseden btr 

hın yedi tepe \17.erinde ktmılmuş bl:r bü\ün ha•A<:!nl. ınee;arına ~ ., 
şeoh1r olduğunu biliyordu. müş .• Mısırlı1anl1 nl:çln ~ tr 

- İstanbula gidersem, bu tepeler- yoksulluk içinde ~ bak~ 
den birinde padişahın yardım.ile blr bebi şimdi ıı.nıapiıyor. li~ :ıP"""'"~ 
rasat kulesi yapar, meçhul yıldızlnn kendi sen'ettni ve~ 8~,,. 

miyordu. Nihayet kulaıtıma eR"Uere!t: arall:t: renge boyamış; sa.psıa.n görünen saç- ~ktubwıu hamil olmasına. ~en 
- Haydi bir sinemaya gidelim.. Ka.- Hem ben senin üUüıt kabah t- lannı kıvır t.mr buklel~, futiine Fransada kötü bir te:slr bıraktı, çun-

ranlıkta kimse bize dikkat etmez, de-
1 

- ı..ıttı 
1 

dedi m a uydurulmak ı.ıtenen elbiseyi kuşanmış. kü milletinin kudretine güveniyor, 

keşfe ça~nm. gömecek olurs:ı, o :ınillı.-• 
Diyordu. Yunus paşa.. Halile soru- falete düşer. -ı;ı4il' 

yordu: Müneccim Kahhnr'a do~;· 
- Hazinenin çıkacağından emin - Sözümde dunı10~" ~ 

misin? yıma müneccim baŞı oları- ete .. 
- Evet .. o kadar eminim. ki .. çık- Hele bir gayret daha g~· 

dl. a~ _. m... · belki de yerinde, zamanında., sıııısm- tok lton\J.1UYordU. 
cebimdeki paraların zihnimde bir Yüreğim $.m.a.urUı ~~ldi. Acaba ~aha da fıldır fıldıt döndüroütü gözlerlni Fnı.n~ az kalsın Os.manlı lmpara.-

hesa.bını yaptım. Yetlşirdi de arta.roı neler yum yac-tı? Bu muthlş a!al afal açarak etrafına ba.kıyor, torluğuna harp açacaktı, Colbert işe 
bile ... Yalnız ona. loca değil, ancM: kabnlıat ne kil? hayır seylrellerin oturdu'klan yerlere ıcan,ftı. Nohıtel markisi İsta.nbula el-

ma~. cezama razıyım. ikinci küpü de meydnlla. çı re et~ 
- Bu bazlneyl mezara ellnle koy- Halil Kahhar teJc'1l.T ye (jigllet 

husu..c;t mev'ki koltuk Umun edebllJr- Teyzem yüzüme dik dik bakarak: değil, sahn~. sa.hnede kendi bulun- çi gönderl1d1: Mabad kapitül1syon-
dlm. - S&n karşıki apartıına.nda· otu- dugu yere, o yerdekilere a.çıYQr; bir lann yen1leıvnesln1 temin etmektl 

muş glbi konuşuyorsmıl Sana bu ltl- kumun üstünde bir tatıın 
madı kim verdi? Bu hazinenin ~dl- çizdi.. blr şeyler okudu: yerde g6-

Neteklm bir sinemadan iQerl dal- ra.n tem kızla.nna umttan ip.ret şeyler anlamak, bir şeyler seımelt, bir İ.stanbulde. Nohıtel çalışırken Pıı.mte 
dık. Aksi gibi sinema da. tenha değil- ediyormuşsun!... şeyler öğrenmek istiyor; sonra. cayı- de 'l'ünlere hoş görilnmek lAzımdı. ye kadar başkaları tarafından çıka- - Bu küpün e$ de aytı~ ~ 

rılmadığını nerden billyarsun? mülüdür, padlFJıım! s:ı~ 
dl. Fn'kat filim başlamak üzere ... sa- Can havllle: yor, kalın alt duıclatı inceliyor, ince Colbert'ln tav~esl. ile 14 üncü Louls 
bahat gene heyecan lçhıde idi. Her üst du~ kalınl3.61yor. oın.uslannda- Mıollere. içhıde Türkler bulunan blr 

- Burada günleree tedltlkat yap- kazmağa devam etsinler. 
tım .. ve em asırdanberl bu mezar- Pad.işah kazıcılara emre~· 

tarar karnnnea onun yanımda. derhı - Aman teyzıeclğimL dedim. kl bir yanı bal, blr yanı yat kava- komedya yazın.asını emrettL Molicre 
bir nefes aldığını hissettim. Artık O devam etti: ııozunu andıran çulcudan doldurmak, Osmanlı imparatoııluğu.na kralın em-

lara el uzatılmadığını öğrcndJm. Vak- Mezarı tekrar ıcazma!tB rdU. r-· 
tile eski mabudların blrlblrile kavga- Şahin sevincinden !;ıldU"l~ 

nıütece$Sis gözler bizi göremezal. Ku- - İnkflr etme hınzır_ Dıl.1ıa geçen kapatmak istiyormuş giıbi adaleleri rl ile müstehzi. kaTUk sallarken, o 
lıı.ğına doı;tu e~llmlştlm. Mümkün ol- gün kapıcı görmüş. .. Yüreğini tutup nl şlşlrlp kemlklerlnl silkellyar: devrin karnltterl ne öd ve A.detlerlni 
du~u kadar çeneme kuvvet vererek kafanı iki yana sallıyoımuşsun... Onun içhı, ha.kiki istekten ziyade za- bir çırpıda gözlerin önüne serdi: 
onıı neler de neler anlatmıyordum. - Vallahi yanlış teyzeclğhn ... İfU- rurettcn ~ vurup çıkt$ bu sahne Sonradan görmüş ile dolandmcı asil-

ya tutuşmaları yüzünden, buralarda dlşah yanında mahçUP 0 

tufana benreyen müth~ kasırgalar seviniyordu. edt~eJlt 
esmı., .. ve bu mezar kum taba.kalan Mezan knzmağa cıcvan1 fl:rt'~· 
altında kalmış. Bu yüzden mezarın padişah büyük küpten c;ı~ ıdurtııP 
yeri knybolnıuş. Onu ben yıldızlar va- nun altınlarını torbnl~ "'i::nuS P'' 
sıtnsile keşfettim. Burada çok kuv- ntlarn yükletiyon:hL Bu ışe 

İlk aşklarında birçok erkekler pek ra... blr takım sersemlerin, şaklabanlık- mdeyt karşılaştırdı. 
palnvracı olurlarmış. Bunu bir yerde _ sus_. Ko.pa. çenenL .. Hem suçlu, tan başka bir şey bUm1yenltmıı sığı- ••• 
okumuştum. :Ren de işte öyle idim. hem güçlü! ... Baban duysa se:nln ağ- natıdır ... 
Hablre atıyordum. zını kulaklarına. kadar yırtar. sc:nı Kendi kendine bu hükmü veren 

Bir aralık karanlıkta bir gürültü pas gibi ayırır .. Ay annene söyledim. kız artık l~yddır, etra.fmdak.ilerle 
oldu. Bir kadın gölesi geldi, ta beulm Zavallı kadın sana tez kondunnu- de ilgisi kalınanuştır; hem yaptığı, 
yanıma oturdu. Neşemiz kaçmıştı. yor. ona yaptırdıklan şey ned1r ki? ... Ye
Sabnhnte: - Benim oğllunun a~ süt koku- mek yenen bir sofranın etrafında. 

- istersen ~rlmlzi del'riştlrelim... yor ... o karşıdaki kızlar ona gülüyor- musikinin ahengine uyarak dönecek, 
dedim. lar... demez mi?.. Ne saf ka.dın!. bir dnvetllnln arknsmda. duracak, tek 

Lt\kin sinema sa.lonu doldnkç:ı. dol- Acaba snna bakacak kadar budala kelime söylemlyeeek, seslnt duyura
muştu. Hlç de öyle münasip bir yer kız var mıdır? .. Senin glbl kocn ah- mıyacn.k, lronuşm.ıyacak, şalmla.şamı
'YOktu. Kalkıp slnem:ldnn da çıksak mnğa uyacak kadın olsa olsa delldir. yacak, hisstyatını belll edemiyecek. .. 
nereye gideceğiz? Teyze Rl d rlml Adam .!e'rl de! ... Bunu kim olsa ya.-... - ... cace ... 

Çnre",z oturac:ı.ktık. Yalnız daha _ Ah şuna da bakın hele ... Ke:n- par ... 
Unıklnll olmak şartile... dlslni erkek yerJne de koyuyor ... Tır- A çocuğum. bunu klm olsa. ya.pa-

Sa bahat: na.klanını kaz.ısa.m diplerinden sana rnaz, na8ll ki, sen de yapamadın ... 
- Evet .. diyordu. çok becerlksir. a.kl blrşcyler çıkar._ Dur bakalım he- &ına vazife diye verilen şeyleri ba.şa

şeymişsiniz... Gidecek başka yer dü- le ... Mektebini blUr ... Bak bu sene sı.- ramadın da, thlss1yatunı belli ede
şünemedlniz mi? .. Bizi kimsenin gö- nırt.n kaldın. miyecek olduktan sonra ne diye sah
remlyeceğl daha tenha bir yer?... Heyecnndan nefesim. keıslllyordu. neye çıktım?• üzüntüsü Ue kıvnm-

Scslmi çıkarmadım. Lakin sevgilim ~ereket ki salon yeniden karardı. dJğmı bal glbi ortaya. koydun, yalnız 
iğne üstünde oturmuş gibi: Ik.inci filim baş-ladı. Bundan istifade ve yalnız hissiyatını bclll ettin: Ben 

- Eyvahlar olsun. ya yanınızdaki e~erek Sabahate eğilip birkaç söz bu işten htç bir IJ&Y anlamıyorum, an
ltadın bir tanıdık ise? .. diye mınlda- soyleıneğe kalktım. LAkln teyrem ses- lıya.mıyorum. ıınl~ncn~ı de-
:nıp duruyordu. lendi: ytp durdtm; evza ve etva.nn hep bu-

Bcn blr kahraman tavrı ile: _ Ne o?." Karanlıkta kendi ken- nu, yalnn: bunu söyledi.- H:ılbukl 
- Canım merak etmeyiniz... Ne dine mi konuşuyorsun? ~ bu mti- se~~yır kızını, halbuki sen der.n, 

olur? İcab eders~ a~ ....... dakl -"'ce- kem.mel Tevekkelli en',.."- b 
5 
.. - • ...... ~ .. ..,, ... "il""""• c u QO- ben: r.Asllzade esnn.ftan, yanl müter-

rayı göğsumüzü gere gere anhl.ta.blli- cukta hiç akıl yok!• demezdl M~ clnıin hatıısına kapılarak: Kibarlık 
riz ... diyordum. doğru imiş ... A budalıı karanlıkta .ken- budalasından bahsedecektim: Evet! 

Ik! filim gösteriliyordu. Nihayet eli kendine söyleneceğine fllm1 scy
bunlardan biri bitti. Elektrikler yan- retsene ..... demez ml? 
dı. Salon aydınlanınca yanımdaki Artık Sabahatın canına. ctnk!• dc
kndına baktım... Amnn yarabbi! ... mlş olacaktı. Hızla yanım<lan kalktı. 
Kimdi bu blllyor musunm?.. Tey- Salondıın çıktı ... • . 
ze:n!.. Kuçük teyzemi.. Aile içinde Hamdi h!kaycslnin burasına gelhı-
nla)cılığı, muzipliği Ue meşhur tey- oe bir ı:!gara yaktı ve illi.ve ett1: 
zem!.~ Eyvahlar olsun mahvolmuş- - İşte böyle ... Bir daha da Hk t;t:;V-

J tum. Çünkü teyzemin en büyük zevki gilimi hiç blr yerde görm<Xilm!... 
en büYi!.K eğlencesi benimle alny et- Hikmet Feridun Es 
mektl. UsteUk kendisinden pek ziya
de korkardım. nem sever, hem sa.yar
dım. Günku annem kadar bana eme
ği vardı. O da benl dehşetli severdi 
amm!l takılmnktan kendini ala
nınzdı. 

Kcndislle goz gôze gelince, o: 
- Hav Allah cezruıı kaldırsın! .. 

dedi, babandıın: cKitap lfi.zım, mek
tebe gldeceıtlm.:o diye iki lirayı alıp 
t ıraya geldin h::ı. ... Tuu sa.na ... Senhı 
rnelaebln burası mı?. Demez ml? 

Hakikaten o gün babamdan ckl
tnp :ı.lncağun!• diyerek iki Ura. ko
parmı.ştım. LAkin bu teyremin kırdığı 
pot, devlrdl{;rJ. çam olacak şey mı idi?. 
Her halde yanımdaki kadını görme
mL,.o;ti. Yahut benim onunla birlikte 
sinemaya geldiğime lhtlmnl verml
Yordu. 

_Yerimde kızarıp bozardığunı gö
nmce, teyzem: 

- Haydi, dedi, al şundan birkaç 
tane de ye ... 
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••• 
Evet, ne demlşt.lm: Kibarlık buda

lasını seyrediyorum. 
Evvel zaman lçmde Fra.nsada. m:ı

nıraturacılık yaparak çok zcnghı 
olan bir bay Jurdcn ve bu bayın bir 
tek derdi varmış: Yüksek tab::ı.kn. 
ile düşüp kalkmak. asilzadetcrhı çev
resine girmek... 14 üncü Louis'in 
büküm siirdiığÜ blr devirde bu kolay 
•bir iş değil. Giyinmesini, oturup kalk
m_asını. kadınlan selamlayıp saygı 
gostermeslni, kılıç kullanıp düello et
mesini bllmek, nesirden nazmı ayırd 
etmek, felsefeden dem vurmak, musl
klden anlamak elzem. 

Esnaftan blrl bunlardan anlar mı 
ya?_ Anlıyanı ltelki vardır, fakat an
la.mıyanı mutlaka unglnim, param, 
çok param var diye mutlaka anla
mak, mutlaka asil~e olmak isterse 
gilıılünç olur, çilnkü asilzadeler ara
sında da öylesine esnaflar vardır ki, 
malın gözüıdürler, kcndilerlr.1, şu 
veya bu sebepten faka bastırmak is
tıyenlerl uzun atlatırlar. 
~te bay Jurden esnaflıktan asilza

de olan bir gülünçtür ve bu asllza~ 
de Dorant'ın, ahçı.sının, kendlsine 
da.ınnd olmak 1stlyen esnaftan Kle
ont'un kurduğu tuzağa düşer. 

Oyunun sonunu sormayın: Herkes 
erer muradına, biz çıknnz kereveti
ne!-

Asalet budalası olan M. Jurden ne 
kadar •Ki.barlık budalası• değilse, kı
lık kıyafet değiştiren Cleonte de o 
kadar Kaf dağı padişahının o~lu de
ğil, Osmanlı lmparatorlu~un vell
ahdidlr. Tercümede hem tarihi hem 
de Moliere'i tahrif etmenin manasını 
anlıye.madım. 

Tem.s!U anladım: ~r mağşı.iş blr 
üslupla sahneye konmuştu. Bıı üslup 
eserin tercüme yanlışları kadar yan
lış değildir, ancak noksandır. BUyük 
bir orkestra ile, hiç değilse yan ope
ret veya sözün tam eski manaslylc 
vodvil tarnnda oynanmalıydı. İm
k!n bulunmadığı lçln olacak, elinden 
geldiği kadar şarkılı ve çalgılı temsil 
edildi ve Mollcr'e, Ahmed Vefik paşa. 
ile Müs:ıhlpwde Celil çeşnisi kan.ş
tınlmıştı. Bugün nasıl Ahmed Vefik 
paşa Ue Müsah!p?.adeyi tam üslüp Ue 
temsil eLmek kabil değilse, tam mfı.
nnslyle Moller'l temsil etmek de çok 
güçtür, meğer kl Muhsin Ertuğrul 
dram klsmında bu yükü Ü?.erlne al
sın. Fakat ben de o•am cKlbarlık 
budnlası. nı omuzlarıma yüklemez
diın. 

••• 
Geriye ne knldı? Sanatkil.rlan 

mcdhetmek. Hazım ne İ. Galip Ar
can alaturka, Vasfi Zobu nlnturlm 
mı, Bedia aln.lranga mı rol yaptılar. 
Ben gençlerden yancı, yani Mollere'
den yan::ı.yun: Musiki öğretmeni Nec
det Mahti Ayral, eskrim öih"etmenl 
Müfid Klper; biraz mübaliiiah ol
masına rağınen; dans Öğretmeni Re
fik Ardurnıın, Mollcr'in kahramanla
n idiler. 

Le BourgeoLc; Gentilhomme dah!J 
olmak üzere Moller'l tercüme etmeli
yiz. 

Selami izzet Sedes 

vetll bir maden cazibesi vardır. Yere şa nezaret ediyordu. gelıııl" 
koydu~um ~.letler burada kuma gö- vezirU\zamın neşesi yerıne 
mülüyor. Buluşlarunda yanılmadı- tl. O arlık: ıı:ıııtı t!P• 
ğundan eminim. - Padişah bu serveti aıdı tstjlllbu· 

Iki buçuk metre kadar, gö~terilen rn Mısırda durmaz. Hemen 
yerl kazdılnr. la döneriz, diyordu. @ıııAtı• 

Bu sırada birçok mezar ta.şlan, kü- Yunus paşa, Hayre Bayın 
çük lahdler meydana çıkmıştı. Fakat, na iyice kapılmıştı. p~Y': 
bunlann içinde veya yanında altına Hayre Bay her gün yunus tıJ5lY 
benzer birşey görülmüyordu. - A devletllm, bu sıcak ve~,ıı• 

Yunus p:ı.şa ümidsizllğe düşmüştü. l;.klı memlekette da.ha ııc hıı.Stıt" 
Padişah: 1'.adar knlacaksınızl Sıcakl.n~ulıl' 
- Son mezarlar bulununcaya ka- dı. Bu iklimin havnsıııa ıs tıılnflıf' 

dar bckl!veceCim. ynşıyanlar alışamazlar.. has :ıJlıll ~ 
Diyordu. Iar. Kulunuz en ziyade JY.ldiŞ e&· 
Şahin bir aralık müneccim Halil efendimizin sıhhatinden en~~· 

Kahhnrın yanına sokuldu: • yorum. Ya maazallah burad:ı ğtıll~ 
- Seyit! Henüz blrşey çıkmadı. !anıp kalırsanız .. çoluk QOCU 

Padişah yanında mahcup olurs:ım. hasret gideceksiniz! }15ll"Jı ıııt 
bir daha kimse yüzüme bakmaz. Diyordu. Yunus paşa ev ıı !>il 

Padi.,a.h da meraka düşmüştü: adamdı. Her gün teıtrarl!JJ111ıllıısııı"' 
- Şn fellahı çağırın bura.ya, diye sö-zlerin tesiri nıtındu k:a}Jll!ı 1unıat' 

seslendi. imkan yoktu. Firavunun ıı 
Müneccim Hamı pad~hın yanına meydana çıkınca: rfıJ'ldil· 

götürdüler. - Hele şükür, bize yol gö :ıştıY" 
Selim kumların üstüne bağdaş ku- Diyerek sevinmişti. yunus ~ tıl' 

rup oturmuştu. Halll Kahbara: göre ikinci küp meydana çıkıllr:ııusııt1 
- H;ı.nlya, dedi, hl'ılô. bir llCv çıkma- le ehemmiyeti yoktu. .MikC ~lll şl• 

dı meydana? Daha ne kadar kaza- bir küplük hazinesi ülkeler ~gınd'
caklar?... dırtacak kadar büyük ve ı.rı sil>' 

Kahhar yere eğildi.. kumun üstüne O tarihte hiç bir devlet.ın ııntııdL 
pannağlle blrşeyler çizdi.. sonra p::ı.- de bu kadar altın mevcud delt 
d~hın yüzüne u:ıkarnk: ••• 

Firavunun tılsırnb - Mcznrlan tufandan sonra kum 
örtmüş, dedi. şimdi neredeyse göril
nccekler. Tam üzerini knzıyorlar ... 

Yavuzun ltlnıadı zayıfla.m.ı.ştı. Bu 
ka7.!dan blrşey çıkacağını ummuyor
du. 

- Mezarları meydan:i çıkarsak da 
bir iş gördük demektir. 

Diye söyleniyordu. 
Şahin mezarın başından aynlını

yordu. 

mücevherleri w 
Altın küptinün eşini buıın::ı~dl• 

yatsı ezanına kadar uzıunıştı· 
şah snbırsı1Janıyordu. dil dl· 

Yunus pnşa.•- altınlar buıııtı ın~ 
ye - ikinci küpUn çıkıp çı.kJl'l11 
d~ünmUyordu. 

Selim: f\llsır' 
- Bu p:ı.ranın bir kısmını 

sarfedccc~. ın ıııı O gece ayın tam on döroüne rns
Iam~tı. Biraz sonra mehtap doğa
cak, ve kum S.'lhrası tatlı bir serap 
içinde knlacnktı. 

DemLşt.t. Yunus paşa padlŞtlll 
Harbiyedeki otomobil fikrini muslp görmemiş ve: eld' - Bunca zahmetten sonrıı fı ıııı· 

kazası Kahhann dedikleri çıkıyordu. edilen bu definenin mahalll ~niU'()"' 
Harbiyede iki faküıte talebesinin Knzılnn çukurun içinde çalışanlar- cnk İstanbul olabilir diye düşU 

ölümlle neUcelencn otomobil kD.?.aSl- dan blrl yüksek sesle bağırdı: rum, şevketlim! ın1 çel' 
nın muhakemesine dün lklncl ağırce- - Altın küp meydana çıktı.. müJ- Gibi sözlerle padişahın ~ r111rr 
za mnhkemesinde devam edilmiş, deler olsun. meğc, nltınlan istanbula gotu 
müddeiumumi iddian ini k Selim, YUntl3 P'"'" ile beraber çu- teşvik etmişti. .. • .. ııde ames 0 uya- ......- VezlrHizaml" pad•~·h kUlll U.S•",.,.ı, 
ralc, sarhoşlukla ölüme sebebiyet ver- kurun ba.şma geldl ... '9"' vl" 
mek suçundan dolayı şoförün, Türk Padişah birdenbire neşelendi: oturarak böylece müba.basllY°' rınıııtJ 
ceza kanununun 455 lncl maddesinin - Haydi, çıkarın yulmnya. ne bul- mışken, ameleden biri bağı 
lk.incl fıkrasına tevflkan cezıı.landınl- du.nuzsa... bQ9ln~~Jdeler olsun .. ı1t1ncl ıdiP d' 
masını ve 0 gün Koordinasyon kara.- işçiler ilk rasladıklan bir adam 
n mucibi ift !" •-· 1 to boywıa yakın kalın toprak küpu- bin meydana çıktı. çU' nce ç P ...... a numara ı o - Selim hemen yerinden fırlııYIP 
mobillerin tak:sldi? çaLı..o;m:ı.c;ı lcab müşkülatla yukanya çıka.rdüar. 
ederken, şoför Hasan Fuad buna. mu- Küpün bir kenarı, vurulan bir ko.7.- kurun ba.$lna geldi. e.Şllıt;:tl-
ballf olarak tek plaka numaralı oto- ma darbesiyle dellnmişU. Altınlar bu Açılan hufreler hcıyli derini ı1tcC 

Böyle .söyllyerek elindeki küçük 
kese kağıdını bana uzatmıştı. Bunun 
içinde ka'bak çekirdej:;'1 ile leblc-bl var
dı. Neden bilmem? 8evg1llmln yanın
da bunlardan yemek bana ayıpmış gi
bi geldi. Sonra yediğim şeyden tabii 
Sııhahate de vermem lfi.zımdı. Hal-

s. tın. atı. öt. İki. Ak. Yat. 
E. 10,42 12,19 6,19 9,32 12,00 1,3 
Va.. 4,25 6,03 12,02 15",15 17,42 19,1 

mobilinl taksiye çık!ırdığınd!ı.n, bu delikten dökülüyordu. Gece karanlığında bulunan ıtilPıçlıı<tt 
suçtan dolayı da Milli korunma '·A- görünmüyordu. Fa.kat çuJtor ~tU M lle ....... Altın küpü meydana çı.kruı çıkmaz, çalışnn amele aradığını butın 

o re bu komedyayı 14 üncü nununun 36 ve 54 üncü maddelerine Halil Kahhar, padişahın yanına. koş- K" ·· w.ı ııydı 
Louls'in emri ile 1670 de yazdı. Bir tevfikan tecziyesini ıstc-•ntJr. Maz- ıu.. dizine ..Jl.!Jerek o~ptu· ·. ~pun a . sımsıla kapa . ı.rırı1' 

••• 
İdarehane: Bab1lll civan 
Acımusluk soka~ı No. 13 

""'9 ""' Iklncl küpü ele mezardan yıı 
sene evvel Glrid hart>lnde Vcnedlkli- nunun müdafaasını hazırlııması için - Yıldızlarım. beni h~ bir :-aman çıkardılnr. .-rl 

~:::--::::::::~~~~~'.:::~--:::~~==~~~==~~~~~~~~l~erl __ n~~y~ardım"""!"'!'~ın~a....,.k~oşan~~~Fran~~sızl~;a~r~m~uh~a~k=e:m:e~b:aş~k~a~gu~-:n:e_b:ırakı:::::lm:::ışt~ır~.~nl:d~a;tm~a:d:ıl:ar~~pa~d~işa::hun::~!~~K~ü:p:le:r~ ..... --~------------~C~A~r;ka.5:.ı~-• ~ 
ET KADER! Lambasının hafif ziyaaı, yasbk 

üzerine eililmit bulun.an genç kızın 
dağuıık saçlarina aksettikçe, altın 
hareli latif bir manzara te,kil edi
yordu. Cenç Jüzin profili, yüzünde 
görünen miluıat '9'e ıztuap izlerine 
rağmen pek cu.ip ve çek.İci .idi. 

- Bu nasıl söz efendim? 1e lunduğu yaııtıiı tetkik ederek: oturan in.salnar hep namuslu ve dü
rüst kimselerdir diyerek latife etti. 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika No. 46 

Yazıhaı:ıea;nde yalnız lı:ala.n Cev• 
det, başını iki elleri arasına aldı, de
rin düıünceye daldı: 

- Zavaılı Meliha! Çehresi ıol· 
muş, gözleri morarmış. Bedbaht 'bel
ki de hastadır. Sözleri ekm ve ha
raretli dudaklarından dölıcülürlce.n, 
tabii Refet de görm~ olduiu fe.kiT 
muharririn hayali de gözlerinin 
önünde dolaşıyordu. 

- Bu fakir muharrir, Rukiye ha
nımın oğlu Rüsuhi mi, değil mi~ ... 
Bunu nasıl anlayabilirim~ 

Cevdet bunu nasıl anlıyacağıru 
düşünürken. Karacabeyde tnnışmıı 

olduğu yüzbaşı Ragıb aklına geldi. 
Derhal kalemi eline alarak ona şu 
mektubu yazdı: 

Sayın yüzbaşım 1 

Beni lstanbulda ziyarete geleceği
nizi vadettiniz. Bu ziyareti tacil et
menizi rica ederim. En yakın bir za
manda buraya gelirseniz. hana cid
d •. , büyük bir hizmet ifa etmiş ola-

Nakleden: (Vl • Nd) 

cabiniz. Bir kaç gÜne kadar muhak
kak am bdrlerim.. SoNntz hürmet Te 

lıefek.kiitılerimi aunarrm. 

imza: U.,.<ıet 
••• 

KaranlılC ba.maotı. Bq&ktaş eırbn
dalı:i dar bir erin ü.t le.at pencerele
rinde zayıf bir li.mDa zq&R iş.ldı
yordu. Bu dört katlı ve harapça bir 

ıcvdi. Meliha ile hem~eai Galibe, 
bu evin en üst .katında iki odada 
oturuyorlardı. Odalardan biri. yatak 
odası, diğeri hem mut-.ıi, hem ye
mek ve çalı§ma odası vazifesiDi gö
rüyordu. Bu ü:rt katın tavani, el uza
tılsa değecek kadar baSlktı. lşte bu 
oda'da 16 - 1 7 yaşında luw:lar tah
min edilen zayıf, solgun yüzlü, hal 
ve tavırlan çok zarif bir kız, etrafa 
hafif bir ışık saçan bir petrol 18.rnba
smm önünde oturarak yastık üzeri
ne yağlı boya re.im yapmağa uğra
şıyordu. Bu, Melih81lın küçük kız 
kardeşj Calibe idi. 

Heyeti uın~esi itihMiıe, lagf, 
mavi ba.btJı, tatlı ve cazip çehreli, 
nahif ve zayıf vüc:ullü bir kız olan 
Galib'e, lıııir aralık baPu, itiatien 
kaldmvak duvarda a.aıh. ·dıı.mıa\ .aate 
hakarlııea, oda kapıaında dwyduğu 
haftf d~ l11lalC labe.rttı. 

Dlf&lldan lMr erkek •esi: 
- Galibe hanım, iQeıi girebilir 

miyim) diye soruyordu. 
Calibenin çehrealt1de neşeli bir 

kırmızılık peyda oldu ve tatlı bir 
sesle cevap verdi: 

- Buyununlar efendim, sormağa 
lüzum var mı) 

Calibe bu cevabı verirken, yerin
den kalkti, rve a.nahtan çev.irerek içe
riden kilidıe.mit olduğu kapıyı açtı· 
Celen, Rüsuhi idi. Genç kızın kapıyı 
içeriden kilitlemiş olduğunu görün
ce: 

-Bu ne ~tiyat Calibe hanım~ 
Odanızı adeta müstahkem bir Jı:ale~ 
çevirmişsiniz. Bilirsiniz k.i. bu evde 

Filhakika birinci k.atta aile babası, 
f alcir bir lise öğretmeni. ikincisinde 
tibbiyeden yeni çıkmış istikbali par-
1..It göı-ünen genç bir dok.tor, üçün
cii katta emeldi bir ree.im muallimi 
oturuyordu. 

Galibe yaatıldar üzerine yağlıho· 
Y1l resim yapmuını. ree.im öğretme
ninin teıvik ve irp.tlarına borçlu bu
lıınuyordu. Genç Jc:.ır; bu ihtiyar res
sama derin bir sanat ve şükran his
si 'besliyordu. Üçüncü katın 'bir oda
sını da mul.an:ir Rüauhi işgal ediyor
du. Üçüncü katta bulunan diğer bir 
<Hiada ev sahibi olan bir ta~ralı otu
ru:yordu. Bu taşralı adam, •evde hiç 
göriinmüyor, nadiren odasına uğru
yordu. 

Evi lı:at kat, oda oda kiralayan 
ve kendisine körülı:örüne sadık olan 
kapıcı Fatma hanım idare ediyordu. 
Kiracılardan aylıklan toplayan ve 
mal sahibine teslim eden bu ihtivar 
kadındı. Kiracılardan hiç biri ev .sa
hibinin İsmini bilmiyor ve kendisini 
tanımıyordu. 

Rüsuhi içeriye girince, odada mev
cut üç hasır iskemleden birine 
oturdu ve genç kızın işlemekte bu-

- Çok güzel çok gürel dedi. Yal
nız renkleri biraz daha koyu yapar
sanız manzara daha canlı ve cazip 
olac:ak. Bu tavsiyeme kızmazsınız 
değil mi} 

- Ne münasebet efendim, bila
kis bu işaretinize ve tavsiyenize te
ş-ekkür ederim. 

Rüsuhi: 
- Ben de sizi gördüğüme çok 

memnun oldum. Fakat çok kalmı
yacağım. Biraz acele işim var. Fa
kat sizi ziyaretimin sebebini izah et
meden gitmiyeceğim, dedi ve elini 
çantasına götürerek içinden üç lira 
çıkarıp masanın üzerine bıralttı: 

- Ceçen gün bana vermiı oldu
ğunuz işlemeli yelpazeyi sattım. Be
delini getirdim 

Cenç kız, Rüsuhiye şüphe ve sa
mimiyet dolu bir nazarla baktı: 

- Zannedersem gene beni alda-
tıyorsunuz. 

- Vallahi değil billahi değil. 

- Söylediğiniz gerçek mn 
- Bundan şüphe mi ediyorsu-

mız) 

- Den ise, geç.en kanunusanideki 
oyunu tekrar bana oynamak iste
diğinizden şüphelendim. 

k. 5e 
- Hatırlarsınız. hiç bir iJ11 .,-

satamamış olduğum işlemeli petfl 
bir yeloazeyi size vermiştim. te-

- Rica ederim bu baht'İ tıı~ . 
meyiniz. frJ 

• efl - Evet, bana o yelpazenın 11ıs· 
bir şey olduğuınu ve bunu mefll ~· 
niyetle satın alabilecek b~r. ~iel
lısı bulunacağını aöylerniştınd ı,e
pazeyi aldınız, ilti gün sonra " 
delini getirdiniz. ·ııiı-

- Rica ederim, siz üzülm'f rıııfl 
ben mabadini söyliyeyim. !,jlll"" 
hem§.İreniz, bir gün ansızın . 01• 
girmiş, ve size sattığımı söyktpl~ıır• 
duğum yelpazeyi, bir köiiede "&• 
ma dağın bir vaziyette bulun:.f ııJ? 
ğıdlarım arastnda görmüş d-egl. o 
Maamafih yemin ederirn ., ki. 1e
yelpazeyi sattım. Size yaptı(fl~edt:' 
gane iyilik, satmazdan evvel 1 .. 1rıı• 
1• • • • • • lrnak ,g ını sıze getırıp vermı~ o 
d~ ~j 

- Ne kadar iyi kalbli bir :z;ıı.l' 
Riisuhi bey. 01• 

Filhakika, Rüsuhi, milyon!C~ ;ıı~ 
mamakla beraber, alicenap ~:~ 
sandı. Bir sadakanın kıyıne~ı 011d 
len meblağın çokluğunda de";' 
veren adamın cömerdliğin<le ır.) 

(Arkası d 
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Günlük Borsa f RADYOI 
fi Birincitepin 1941 Bqibıki Prorram 

'1 [;, it. 12,30 Program, 12,H '1'tbtcıce plAl:-
a " 833 Türt borcu ı n m 21,90 ıar, 12,46 AJau haberleri. 11,00 Tlln
• • 1938 tknı.ıntyell 19,65 çe plWa.r, 1s.so kaJ'ıfık pqmm <Pl.> 
, • 1933 lkramtyell Erpnt 20,80 18,03 Babı ornetruı. 10,00 J'uıl 
, ' 1934 Blvas-Erzurum ı 20,30 heyeti, 1uo AJan,, haberleri, 19,H 
• : 1934 8Jyu..,Bmırum 2-T 20,40 eu esemrl n oyun baftla.n, to,ı& 
• 1932 Hazine bonolan 66.25 Radyo Guettsı, 20,46 Blllem.a Orru 
, • 1935 Hazine bonolan 16.50 Pl., 21,00 Zlraa.t takv1m1, 21,10 8a1nt-
4. ~ 1938 Hazine bonotan 2uo ea.en.s - Beptet Pl., ıuo KouU11DQ, 
t be fYolu tahvlll ı - II 46,50 21,f5 KlAsik Türk: mtızitı pf08raml, 
l 0e 1lllryonan tahvlll m 47.25 22,30 AJans ve para bdl'lac haberleri. 
'tc 11nıtr:yoıu m1lmess11 seneı 44,'15 22,45 Dans müziği Pi., 
1' ı.· etkez bankası 124.50 a llktqrhı earşamlııa sabahı t: ~ banıtası nama muharrer 11,90 '1,30 Program, 7,33 H&tıf pa.rQQlar 
't, ı, :'nkası {hamile alt) 12,25 Pl., 7,45 Ajana ha.berlerl, 11,00 Haflf 
l 1\-:~nkası mümessil hl!. 145,- parça.lali Pl., 8,30 Evin -.atı. 
l ~ryoııan ftrket1 <CJr 80> 26,7!1 
~tyollan ştrtet1(~100 43,25 Bu L M A c A M 1 z 
tı!cı r Olmento 9,95 

• 1 P'onstye .. 1903 104,- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 
• 19ll 97,-

, • Amort1 19.-
1'trt ' KuPon ı.08 ,, 
taı tltını 15,15 / 
~ altın blI gramı 3,53 r: 
~ll<l nb bankası (banknot) 2,75 ,. 
~ ra tlzertne ı sterlln 5,22 .., "-i0rt üzerine 100 dolar 132,20 ıt--ı--ı 
l\toıı:~cı tizerıne ıoo ~zeta 12,89 

nım llzertne 100 kuron 80,8875 

r 
·Ocuk anaları 

..___ Babalari! 
~yavıuma ne hediye vereceğim.• 
e Ye artılr dil~meytnız. işte 
ınnıvetıe seçebUeceltJ.nlz güzel 

hediyeler 

C0cukJara Coğrafya 
kiraatleri 

l':ttan: Fafk ~ahrl Dnran 
50 kuruş ----l arih öğreniyorum 

.,,_ Yaıan: Ahmed Refik 30 Kr. 
•oevzt veri: AKŞA'.\I matbaası 

Tel. 20681 
------~~~~~~~~~-
B Yüzde 20 tenzilat lı:nponu 

u kuponu kesip 61partş melt
:~burmzıa gönderirseniz kltap 

Yerinden vlizde 20 tenzllAta 
hat kazanırsınız. Sipariş bede

lini o suretle hesap ederek 
v:bndertnlzl 

Soldan sata ve yukandan aşalı: 
1 - Usul usul. 
2 - Boş gezen - Ses. 
3 - Hedefe varmnk. 
4 - Kovan amelesi - Tei:'Si bir ~ft 

ce2lredlr. 
ıs - Çdlayan - Sarmaktan emir. 
6 - Karadenizde blr liman - Dede

nin yansı. 
'1 - Katlyen - Büyük kız kardeş. 
8 - Tersi Anadoluda bir kazadır -

Bir erkek ismi. 
9 - Nezretmek. 
10 - Bir kadın ısmı - Dördün ya-

rısı. 

Geç-m bnlmacamızm halli 
Soldan !';llf& n yakandan a!jağı: 
1 - B~ıbozuk, 2 - Ayaredellm, 

3 - Şark:, Ul, Ra, 4 - Irk, Anlbal, 
5 - Be, 1.2, La, 6 - Odun, Polka, '1 -
Zelllolmak, 8 - Ul, Balmumu, 9 -
Kira, Kamış, 10 - Maltakuşı.ı. 

Tti.rkiye Otlmhuri,.eti 

ZiRAAT BANKASI 
lturuıu§ ta.rlhl: 1888. - Sermayesı: ıuo.000.000 Türk Ura.sı. Şube H 

aJıı.ns adedl: 265 
Zirai ve ticari her nevi banta mnamelelerL 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Banıtasınua xumbaraıı ve ihbarsız tasarrut hesaplarında en 
a::: 50 lir.ısı bulunanlara senede 4 defa çekllectk kur'a Ue afaRJdakl pl1na 
'.tare ikramiye daıtıtılacaktır: 

4 adet 1.000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
t • 500 • 2,000 • 120 • te • f,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

... • 180 • f,000 • 
OfKIUT: Hesaplanndaltl paralar bir sene l~lnde 50 Uradan a§&lı 

~• ... m!v<>r.lere tkramlye cıktııtı takdirde '1d 20 fazla.sile YetUecekttr. 
ltura1ar senede 4 defa 11 eyldJ, 11 birfnciklnun, 1 l mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Almanca Mütercimi Aranıyor 

Maliye Veka,etinden: 
l?ıti Mali tetkik heyeti için almancaya 1§.yıkile vakıf ve türkc;esl kuvvetll bir 
te t.crcım aranmaktadır. Kadro ücret! 210 liradır. Tallplerln imtihanda gös
\1 l\\~eklert liyakat derecesine göre bu ücret birden veya tedricen verilecek
~ lrntıhana gireceklerin en az lise mezunu olıruı.sı ve askerlikle hlç bir alD.
~tls bulunmnması şarttır. Yüksek tahsili olanlar tercih edilir. isteyenlerin 
ka.d bit evrakı ve iyi hizmet vesikalarile birlikte 10 teşrinievvel akşamına 
~ Defterdarlıkta maliye müfettlşlii!ne müracaatları. (6936-8428) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
~ - Yapı işlerinde istihdam edilmek Uzere 1kl yüz on lira Ueretli blr yiik

~L. l'lllmar veya mühendis ile yüz yetmif llra. ücretli tiç fen memuru veya 
'"'1endJs alınacaktır. 

lıGı.. 2 - Bu memuriyetler ihtisas mevkll olup taliplerine 3858 No. lu kanun 
.. Üınlerine göre ücret vetllecektır. 

ll:ıtı ~ - Talip olanlann vealltalannı P. T. T. u.muml mtidilrlqil muamelA.t 
~ltlğüne göndermeleri. (7138) {8t92) 

Kütaliya Vilayetinden 
"-. 1 - VllAyet makamı 1çln 89 veya. 40 modeli Fort, Şevrole, Stpbeyker 'Ye 
"'.!Jel lnarkalı 6 - 8 s.lllndlrli blr otomobil satın almacaktır. 
b,_2 .- Muhammen bedeli ,2500. llradır. Muvalı::tat teminatı d87ı lira •SOt 
-~ur. . 

3 - Otomobilin motör. şarj ve aklmlfıtörü tam.amile anms:ız olacaktır. 
il-.~ - Eblltme 14/10/941 Salı günft mı.at 15 de v11Ayet dalmt encnmenl 

-.urunda yapılacaktır. 
5 - Otomobilin knrasörü ve dl5şemesı bozulmamııı bir halde olacaktır. 

'-bııe - Elektrik tes!satı, kornelert ve el komesı mtmtazam bir halde ~lı
ece:ttır. 

~? - Otomobllln işlemesine !Azım kriko, pompa. ve lev;ıeleri, an.ahtarlan, 
le avlda ve İnglllz nnahtarlan, çekiç. ve yağdanlıklan ve aaJr alA.tı tamam 

lağlam olarak verflccektlr. 
8 - Yedek tekerlekler birllkte teslim edilecektir. 

!'ta& - Verilecek otomobllln kat'l muayenesi İstnnbulda. Emniyet Müdllr
ı..:.~ 8 lnCl ~ M!Yri}sefer şefilğlnce ve dJğer vllfıyetlerde BelecUye seytllsefer 
~ince yapılacak ve tekllf mektubu ııe btrll1ı::te bu muayene raporu ve 
:tııt... - U1n tulant bU: fotoğrafı 11e blrllkte Ktltabyıı vUAyet Da1nıt Enctlme
~ bil zart içinde gônderllooek veya 1ı::endlsl getirecektir. 
ltt.tııo - Bu ıeraıt dn.hlllnde otomobil satmak isteyenlerin 14/10/9U Salı 
-..,:.: ~t 15 de Vlllyet Da.tml Encümenine mtlr&caatl&n n 71hut teklif 
--~ g6ndermelerl ıtızumu 1lln olunur. _... 

KOÇUK ILANı;~R 3 - SATILIK EŞYA .&CICl.E SATILIJ[ (t) ODALI JtlR
GiR EV 4500 llBA - J'atılıte Kızta-

Sahife 7 
j 

l'evbl&de t.hft11n dnUm 
mtlddetınce pyrt mUQJ'en dn
lerdo haftada !k! ye7a tlo defa 
nefl'tdllecektlr. 

IATILIK - ~ Feımtl maıb, tmda tramv~ caddealnl '" FatJh 
400taksimatlı171 ~ btr Be~ pa.ıtcmı gllrür, ~afl 1 katta 4 
liman atWktır. Mtlrac&at: VaU)nna- odMl bulanan elelttr1k. .u, havaguı 
Rı cadde\!!. 34/8 .,. hamamı mevcut, ~olmayan 

fakat yanında evka.fa alt ve halen 
İKİZ ÇOCUK ARABASI .&BANi- ba.hoet rlbl kullanılmakta bir ar.sa bu

SERZADEBAŞI Te yahut BEYAZIT 
CİVARINDA - 50 - 70 kişi alab!ler• ı:: 
bllyiiklütte yurt olmağa elveri§li ki
ralık blt blna aranmaktadır. •Kargtı 
bina tercih olunur.-. Bina alılplerl-. 
nfn "232881 telefon numarasına. mü..ı 

1 - iŞ ARIY ANLAR . YOR - Ta.t.s1mde Taltmbaııede atın-
gör Apartımanı kapıcısına veya 3 No. 

MUBASEBECl tş AKIYOR - Bllit• 
mum yazı, hesap ve teksir makinele
rlnl .süratle kullanır, bilttln muhase
be usullerini ve malt ka.nunlannı bl
llr. Ve şirket mubasebeclllği yapmış, 
tqraya gldeblllr. Bll'I muha.'lbecl iş 
arıyor. Akşam gazete.sind& N. K. rü- ,. 

:y:a müracaat. -2 

SATILIK MOTÖR İLE fŞLER OT 
BALYA MAKİNESİ- Müracaat: Oa-
lata Fermenecller 50 No. Tftr1t maki-
ne evi. -9 

ACELE SATILIK MOTÖR - A. E. muzuna mektupla müracaat. 
rtJKSEK TİCARET - Okuluna de

vam edecek lise mezunu blr bay res
mi veya husu.c;t milessesede öğleden 
sonra iş aramaktadır. Akşamda 8. 
Fethi rümuzuna müracaat. - 2 

BİR TVRK BAYANI İŞ ARIYOR -
Eski ve yeni türkçeyi iyi bilir. Doktor, 
dişçi veya buna mümasil yerlerde 1ş 
aramakla beraber dı§llrıya da gidebi
lir. İyi bir alle kızıdır. Takslm Fınn 
sokak 4 Na. bayan Hikmete mektupla 
mürncnat. - 1 
İHRACAT - İşlerin! iyi bilen ve 

tecrübeli bir zat, Almnn, Fransız, 
İtaıynn llsanlannda muhabir bilcüm
le yazıhane ve banka işlerine vakıf 
mümasll ve ciddi bir müessesede 1ş 
aramaktadır. İsteyenler: P.K. 1467 ad
resine yazmnları. - 1 

iş ARll'OR - Orta y~ta askerlik
le alfı.knsı olmayan müslüman bir 
Türk eski ve yeni yazılan mükemmel 
okur ve yazanm. Arabi ile farisi 11-
sanlartle de görü.şeblllrim. İçk1 ve tü
tün k.\lllanmam. Kazanılmam~ 
haklardan nefret ederim. Namusk!
rane görülecek bir tşl olanın Akşam
da Dağistanlı Mchmede mektupla 
müracnatı. - 2 

MUHASEBE - İngilizce - Alman
ca _ Fransızca ve Türkçe muhabera
ta bihakkın. tecrübeli bir memur 
saatlerle yahud tekmil gün için 1ş 
arıyor. Galata P.K. 1201 <L.LJ rümu-
zuna mektupla müracaat. - 2 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
AŞÇl KADIN ARANIYOR - İk1 kl

şlllk bir allenln yemek işlerlnde çalı
şacak ve iyi pl:şinneslnl bilen 30 110. 40 
ynşlannda kadar olan ve 30-40 lira 
kadar verilecek elinde bonserv1slerne 
Akşamda A. K. D. rümuzuna mektula 
müracaat. - 2 

O. Marka 220-380 ceryanla çalışır biri 
3,5 1kts1 4 blrl de bet beygir kuvvetin-
de motörlar acele atılıktır. Slrkecl 
İzmir Afyon oteli odacw Sabriye mü-
racaat Tel.: 222'19 -2 

SATILIK OTOJ\IOBİL - Altı 1yl 
IAstlğl ne Alfa Romeo marka hususi 
otomobil satılıktır. Kadiköy İbrahim-
ağa Koşuyolu 43 Bedrl. Cumartesi pa-
zar günleri öğleden sonra mnraca-
nt. -1 

Al\IATÖR SİNEMACILARA - 16 
mim sinema projeksiyon maklna.sı ve 
filmleri aranıyor. Satmak isteyenle-
rln, son tlatmı diğer mufassal malfı-
mat ile birlikte kliçük U~nlar <Film' 
remzine mektupla milracaatlan. 

KURK l\IA~'TO - Kanadanm Lütr 
dö mer müceddet klirk manto ve 
fevkaHide bir Renar s:ıtıhktır. Tel"-
fon: 20107 -2 

SATILlK TABAXCA - Browning, 
ikl şarjör ve bir çok kurşunu ile be-
raber. Akşamda Ta.banca rümuzuna 
mektupla mürncaat. 

SATILIK EŞYA - Bir lavabo, blr 
bide, bir havagazi banyo sobası, bir 
çocuk banyosu. Ayn ayn veya blr 
arnda satılık. Akşamda Erk rümu-
tuna mektupla müracaat. 

4 - Kiralık - Satılık 
BİLİK - 1.1\ILAK BVROSUNDAN -

Beyoğlunda traınvnya bir dakika yer-
de nyda 137 lira getiren 3 çer odalı il 
katil apartımnn 19,500 Ura ya dos-
yo 313 
Beyoğlu İstiklal caddesi 54 No. da 

Billk-Emlfik bürosu Tel. 43376 -1 

Keza Beyoğlunda pek yakın 5 katlı 
apartıman randıman yüzde sek17.den 
fazladır. Fintl 18,000 liradır. Kele-
plrdir. Acele ediniz. Dosyn 337 
Beyoğlu İstıkliı.l caddesi 54 No. da 

BUlk-EmHi.k bürosu Tel. 43376 -1 -BAYAN DAKTİLO ARANil'.OU - , 
Büro işlerinde çnlış:ıcak b1r bayan 
daktilo aranıyor, tallplerl snnt 1 ı den 

Ağnhamam civanncfo 6 kat çift da-
Ireli yüzde sekiz buçuk geliri olnn ke-

1 
12 ye kadar, İstanbul 4 cü vakıf han 

ı asma kat No. 11 mürncnatları. 

l\ltJCEU,İT \'E l\IUCF.LLİT ÇIBA
j (;ı ARANIYOR - Cilt işlerinde çah-
1 şacak genç mücelUt ve ayrıca mücelllt 
çırağına ihtiyaç vardır. Saat 10-13 

1 arasında Ankara caddesi m. M. Sa
l dık'a müracaat. 

1 DADI ARANIYOR - Bir buçuk ya
şında bir çocuğa bakmak için teerü
bell bir dadı aranmaktadır. 41359 
telefon numarasına mürnc.aat edil
mesi. - 1 

AL,IASCA, İNGİJ,İZCE -Ve Fran
sızca llsanlnnnn tercüme ve muha
bereye tamnmen vakıf bir daktilo 
bayan istiyoruz. Bu lisanlardan ikl
sinl de bilmek kafidir. Müracaat her 
gün saat 9 dan 17 ye kadar. Adres: 
Galata Perşembe pazar kat 3 No. 9 
Safyurtlu Limited şfrteti. Aslnn 
han. - 3 

ADAM L!ZIM - Aklı başında okur 
yazar bir adam ldzınıdır. İstanbul 
Maarif tltaphaneslne müracaat. - 1 

STAJYER MEMUR ARANIYOR -
Harita işlerinde .stajyer olar.ık ça
hftınlacak memur alınacak. İstck
l!lerln tahsil derecesile isteyecek
leri asgari ücreti mektupla Akşamda 
Stajyer rünıuzunn etrafllce blkUr-
melerl. - 5 

EVLERE iş VERİLİR - Knznk ör
mek üzere evlere iş veriyoruz. iıı al
mak isteyenler müessesemlu!en ala
cakları yün kıymetinde nakdi veya 
itibari kem vermeleri ~rttır. Arzu 
edenler Bahçckapı Agopyan han No. 
24 müracaat. - 1 

leplr apartıman 32,500 liraya, acele 
ediniz. Dosya 341. 
Beyoğlu İstiklal caddesi 54 No. da 

Bilik-Emlfı.k bürosu Tel. 43376 -1 

Clhnnglrin asfalt ve santral yerin-
de 4 katlı modem ap:ırtımnn katlar 
4 ve 5 şer odalıdır. 26,000 llraya. 
Beyoğlu İstiklal caddesi 54 No. da. 

Bilik-Emlak bürosu Tel. 43376 -1 

Teşvlklyede tramvaya bir dakika 6 
kat 11 daireli bir dükkdnı olan ve ny-
da 401 lira getiren modern ve munz-
zam apaı tıman satılıktır. Dosya 323 
Beyoğlu İstiklal caddesi 54 No. da 

Bilik-EmlAk bürosu Tel. 43376 -1 

Park oteline amud bir yerde deniz 
gören modem muazzam 9 dair-eli ay-
da 323 lira getiren apartıma.n 56,000 
llraya. Dosya 326. 
Beyoğlu İstlk:Hl.l caddesi 54 No. da 

Bilik-Ernlflk bürosu Tel. 43376 - 1 

Lftlel!de iyi bir yerde ayda 116 Ura .. 
getiren guzel ve yeni apartıman 4 
katlı ve 4 der odalıdır yenidir 15,000 
liraya dosya 327 
Beyoğlu İstiklal caddesi 54 No. da 

Bilik-Emlak bilrosu Tel. 43376 - 1 

Şişll caddesinde modem yeni apar
tıman ayda 205 lira getiren 55,000 li
raya satılıktır. Dosya 333 
Beyoğlu İstlkllll caddesi 54 No. da 

Billk-Emlflk bürosu Tel. 43376 - ı 

Uılelfde tramvaya pek yakın ha
len pansiyon olan ayda 150 lira geti
ren 3 katlı 9 odalı bahçeli apartınıan 
lüks eşyaslle 15,000 liraya satılıktır. 
Beyo~lu İstiklal caddesi 54 No. da 

Bilik-Emlak bürosu Tel. 43376 - 1 

PİYANİST ARANIYOR _ NaZilll SATILIK EVLER - Beyoğlu Tar-
Sümer Balkevi reisliğinden Balkevı- labaşı clhetıerinde üst ve yan sokak
mlz için ptyamst aranıyor. Tallplerln larda 4000 liradan lUb~ren 10,000 lira 
teraltlmlzl öğttıunek üzere müraca- arasında randımanlı evlerimiz val"dır. 

Beyoğlu İstJklAl caddesi 54 No. da 
atlan. - 2 Bilik-Eml~k bürosu Tel. '3376 - 1 

tşçt KADIN VE KIZ ARilıTYOR- SATILIK APAKTIMAN ARANl-
Matbaamızuı modem otomatik baskı 
maltlnelerinde ışe &lıftmlma.t ve ça.- YOR - Talimhane ve Aya.spaşa ct-
~ınlma.k üzere kadın 1ııçiler aran- hetıerinde 80 llA 100 bin liraya ltada.r, 
maktadır. Makinelerin kendi kendine Sıraserviler dahil, c;lft dalrell olmak 
işlemesi 1.şl hafifietmektedlt. Orta- ıartfle em.14k1 olanl~rın acele Blllk 
mektebi bltfrm.lş ve lise tahslll genç. Emltı.k bürosuna murncaat etmeleri. 
kızlara (Linotip) mak!nelerlnde iş ve- Beyoğlunda İstikl~ caddesi, 54 No. 
rnecektlr. Tallp olanlann İstanbul Bilik Eml~t. Telefon. 43376. _ 1 
Ankara caddesinde thkü matbaasına OSl\IAN BEYDE MUTENA YERDE 
veya ttlkü kltnb yurduna mli.racaat- KİRALIK APARTL,IA.""'J - Kalorifer, 
lan. - 2 mcak su, 7 oda, telefon, kısmen mo

TİCARETBilı"EDE - Satış i§lerln
de ~cak genç tezgdhtar aran
maktadır. Kırtasiye ~!erinde çalış
mış olanlar tercih edll!r. Foto~aflan 
ne Akşam'da. M. s. rü.muzuna tafsl
lrıtlı mektupla müracaat etmeleri. 

- 2 

MATBAA ve MtlCELIJTBANEDE
Çal~a.t 15 - 18 ~da işçi aran
maktadır. Arzu edenlerin Ak:ş:ım'da 
M. 8. rilmuzuna mektupla müracant-
lan. -a 

bilyalı, muşamba döşeli kışlık tn. veri
lir. Müracant: Osman bey Şnfr Nlgd.r 
8612 bakkal Klrkorn. Tel. 80235 - 2 

ÇİFLİK ARANIYOR - İstanbul ve 
civannda çifilk satmnk isteyenlerin 
mevki ve hususiyetlerlle m.lkta.r ve 
nsgaıi bedelini Akşamda çlruk ndre
Edne bildirmeler!. - 5 

30 LİRAYA KiRALIK DtlKKAN -
Galata Ziraat bankası yanı Kemen
ke§ sok. No. 22 Ozıerlnde 1k1 oda, tara
• vardır, blna betondur. Tel: 60580 

lunan t~ ev acele .ıratibktır. 
Satan: Fatih postahane yanında 

38-40 cUğ\lr> emlAk idaresi. Tevfik: 
Başaran . -1 

SATILIK NEZARETLi HANE -
Sultan Selimde Tabak Yunus mahal
lukıde 38-40 nmnaralı 12 od& - dört 
sofa - iki hamam - 1kl mutfak - ter
kos, elektrik ve çok nezaret.l havi, 1k.l 
aileyi banndıl'lr, 11Partmıan otmata 
müsait kelepir bir hane satılıktır. 
İçindekilere müracaat ve .20'7lb te
lefon Abdi beye. - t 

İKİ KİRALIK APARTIMAN DAİ
RELERİ - Nlşanta.şta, Şafak soka
ğında, Şafak apartmıanında., llselere 
yakın, sıhht havadar dört ve beş oda
lık 1k1 daire ehven :flatc ldralıktır. 
Oalatad:ı, Mwnhane Kuto han 6 No. 
ya sabah 9,! - 12 ye ve nlt§a.m 4,i -
6 ya milracaat Tel: 41954 - 2 

ACELE SATlllK KARGiR EV 
«500 LİRA - Fatih tramvny duraı:tı
na (5) dakika mesafede köşebaşı, 
manzaralı, katıannda 2 oda mutfak 
ve kabinesi bulunan kilçlik tarasalı 
iki katlı 4 odalı muntazam ve 
1yl bir ev acele saWıktır. Satan: 
Fatih postahanesi yanında 38-40 
.-Uğurı> emlak idaresi Tevfik Başa
ran - 2 

SATILIK BAHÇE VE EV - Kadı
köy Kızııtoprakta Papaz bahçesi satı
lıktır. Tren güzergflhında, stadyom 
a.!falta nazır hlsnr içinde 22 dönüm, 
camlık ormanlık iki daire beşer odalı 
kArglr haneleri dört kuyu havuzlnrı 
vardır. Herkes görebilir. Yüzü 180, 
arkası 1313 metredir. Müracaat. İst. 
Balıkpatar Na. 55 - 2 

9500 l.İRAYA - A.c;falta 120 metre 
cepheli 15 dönüm bağ 7 odalı konfor
lu kArglr köşk satılıktır. Kadıköy Ilı
rahima~a Koşuyolu 43 Bedri - 1 

KfR."LIK - Kerestecilerde hal 
karşısında, otele, apartımıına, yazıha
ne her ~ elverişli geniş, 24 odalı ne
zaretll Alemdar hanı kiralıktır. Her 
saat görülebilir. Eminönü Küçük Mü
hürdar han Mehmet Bayraksana mü
racnnt Telf: 23999 - 3 

KİRAUK APARTDIAN DAİRES1-
Şlşhane yokuşunda Beyoğlu itfaiyesi 
altındaki Çıplak kaptan sokağındn 
Gfineş apartımanının birinci dnlresl 
havadar geniş elektrik terkos havn 
gazı olarak üç odadır. Kirası 22 lira
dır. - ı 

BANl'OLU jırj DÖŞELİ BiR ODA 
KİRAUKTIR - Adres: Şişli: Os
manbey Şalr Nidr sokağı Nlgdr apar-
manı No. 9 İçlndekllerc müracnnt 
edileb111r. - 3 

KİRALIK KAT - Kabataşta İz
zetpaşa sokağı Cam palas yanında 22 
No. gayet güzel manzara dört oda al
tındaki bakkala müracaat. - ı 

SATIUK EV - Beyo~lu Tnrlabaşı 
Karnavula No. 30 gezmek isteyenler, 
Pangaıtı. saksl sokak Çiçek apt, No. 1 
müracaat edebilirler. - 1 

SATii.IK \'E IUOBiLYESİLE Kİ
RALIK KADJN BERBERİ - Müra
caat: Sirkeci Hüdavendlg§.r caddesi 
37 No. emlAk tcııaıı salibe. - 10 

SATii.IK KARGİR E\' - 3 kaUı 
tramvay caddesinde yağlı boyalı mu
şamba döşell 6 oda. iki sofa bir mut
fak, banyo, terkos. elektrik. tulum
balı kuyusu lkl balkon ve iki ailenin 
oturmasına elverl.§11 altında bit dük
Un ile satılıktır. Oönnek için Orta
köy Camfener sokak 12 No. ya pazar
lık için de Hazine soknk 8 No. ya mü
racaat. - 3 

S!\TJLIK l'İI.L! - Kızıltoprnkte 
hat boyunda denize nezareti olan on 
odalı, garajı, kalorifert ve gayet güzel 
bahçeU ve motörle işleyen kuyuyu vt' 
sair bUcümle konforu haiz yeni inşa 
edUmto modern bir villi\ satılıktır. Ta
Ub olanlcrın 60922 numaraya her ak
şam saat altıdan sonra telefon etme
leri. 

.FABRİKA VE MATBAAl"A ELVE
RiŞLİ BİR BİNA SATILIKTIR - Ca
Aalo~lunda fabı1ka ve matbaa ıttlha
zına elveı-lfll betonarme yeni bir bina 
satılıktır. Akşam tdareslne müracaat 
Telefon: 2oası - ıı 

KtRALIK KAT - Beyoğlu Tünel ci
varında Müellff sokak No. 20 evin 
tiçüncü katı 24, dördüocft atı 19 lira
ya. kiralıktır. Taksim Topçu eaddesi 
Uygun apartıman kapıcısı bay :tece
be müracaat. - 5 

AYAZPAŞADı\ KİRALIK EV - Sa
ray arknsı sokağında 30 nuınnralı ev 
klrnlıktır. On odalı, kalorıterıı, tam 
konforlu, denize nezaretli ve b:ı.hc;ell
dlr. Yanındo.kl Namık pa~a. sokal:tıncla 
7 No. lı eve müracant. - 9 

racaatları. (8880 

.PAN'Sİl'ON ~OR- 2 veya 
bir kişilik 'kaloriferli ftnlversite tale
besi Jçln panslycn aranıyor. A~m 
guetesinde O. B. rilmuzuna mek-. 
tupla müracaat. 

UCUZ EV - Karnnvula Vl§ne so
kak 3 'tat e oda senede 180 ]Jra getl• 
ren 1350 liraya satılmaktadır Adrea: 
İstltlAJ caddesi 146/4 • - ı 

SATU.JB: EV - Boğaza, Adalara, 
manzaralı, güneşli, mutedil havalı, 19 
oda. bit l:lbannüma, müteaddit bal
konlan ve salonlan muhtevi ynpısi 
çok: .sa.ilam 5-6 daireli apartımaıı ha
line konma~a veya yıkılıp lk1 büyüte 
apartıman yapmağa elverlşll, arsası
nın yüzü 15 M. derinliği 20 ve 25 M. 
bahçcll ah§ap bir ev ucuz flatla .satı
lıktır. Görmek lc;ln Fındıklı İnönil 
mektebi karşısında merdlvenll Har.
dal sokak 9 No. ya, pazarlık için Ga
latasaray Balıkpazarı köşesinde tü· 
tüncü Mehmet Aliye müracaat. - 2 

KİRALIK GtlZEL E\' - Ankarada. 
oturan blr allenln İstanbulun en 1y1 
yerinde Sultan Alunet parkı üstünde 
güzel bir evi. 12 oda, kaloriferi, pat
ltcsl, lüks ve servis bnnyolan, terM 
ve balkon1an, fevknlfide güzel bahçe
si ve bütün konforu lle ideal bir 
mesken telefonu var. Esas cephesi 
pakra, bir tarafı denize iki yüzü 
bahçesine bakar, yazlık kışlık bir 
villa. Toptan veya kısmen k1rayn ve
rllebllece~l gibl eğer kiracı sayfiyeye 
ı;ıknr ve isterse yaz aylarında bir 
kısmında ev sahiplerinin ikameti 
şekline görede anlaşma yapılablllr. 
Her gün saat 12 ne 14 arasında 44602 
numaralı telefondan 45 numarayı 
isteyiniz. - 3 

5 - MÜTEFERRiK 
AJ,l\fANCA DERSLERİ - Usulü 

tedrisi mükemmel olan bir Alman 
bayanı almanca dersleri vermektedtr. 
Mobilyalı güzel, temiz oda kiralıktır. 
Pazardan maada her gün saat 3.l den 
7 ye ltadar. İsUkl~l caddesi 133 Ha
s:ın bey apartımnnı 2 el m 0 rdiven 1 
kn.t 6 ınumaraya müracaat. 

iNGİl.İZCE ve AI.l'ılı\:SCA nı;Rs-
1,ERİ - (Bahusus ticaret şubeleri ve 
bakalorya) - İngiliz Oxford ve Bcr
lln üniversitesinden mezun bir profe
sör tarafından en serl ve asri m"tod
la verilir. - Fransızcayı mükemmel 
konuşur. - Esaslı ve en seri usul -
Ücret mutedil. - (Prof. HJ rüıru
zuna mektupla müracaat - 17 

ALMANCA DERSJ,t:Ri- Bir rnunl
llme çocuklara, lise ve ün!versıtC" ta
lebelerlnc büyüklere almanca grnmer 
edebiyat ve muhabere dersler\ \'erir. 
Adnlar, Kadıköy, Boğaziçlne g!debi
llr. Metodlan çok kolavdır. S:ı.bah 
saat 11-12 akşamlan 18-19 zn ka
dnr Tnkslm Sıraserv!ler No. ıoı kapı 
9 kat 4 Madam Siftar. - 3 

PUL l\IERAKLlLARİLE - Mektup
la pul mübadele etmek lstayorum. 
Türk, Balknn ve Yakın Şark pulları 
muknblllnde Avrupa, Amerika vesa.lr 
deniz aşın memleketlerin pullnrını 
mübadele ederim. Ak.şam gazetesinde 
<Fllatellst) rümuzuna mektupla mü
racaat. - 4 

BİR tNGILİZ BAYI - İngiliz lisan 
dersler!, ayni zamanda mükemmel 
fransızca dersleri verecekt!r. Çok se
ri metod. M. T. R. rilmuzuna müra-
caat r.dllmesl. - 2 

l\IEKTUPLARINIZI Aı.nmı~ız 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermiş olan knrilerl
mlzden 

S. P. - A. K. 1\1. - S. 8. - O. S. -
B. O. - JZ.B. - Bertin - A. C. B. 
- T. S. - G. B. - R.R. - 333 -

A.K.D. - K.n.o. - R.B. 

namlarına gelen mektuplan lda
rehnQemlzden aldınnnlnn rica 
olunur. 

Askerlik itleri 
* 1i6'küdar askerllk §ubesinden: 

Avaklpleri meçhul kalmış olan tüfek
çi ustaları İstanbullu 306 doğuinlu ve 
33f06 kayıt numaralı Tevfik oğlu 
Mehmet Hakkı ne 300 doğumlu ve 
33414 kayıt numaarlı Rizeıı İdris oğ
lu Allnln derhal ıubeye müracaat et
meleri lazım gelooeıtı. 

* Osküdar askerlik şubeslnden: 
Şubemizde kayıtlı yedeıc piyade teğ
men 41828 kayıt numaralı Hüseyin 
Avnl oklu Mehmet Muhtar, yedek 
piyade asteğmen 28367 kayıt numara
lı Mehmet oğlu İhsan, yedek piyade 
teğmen 42382 kayıt numaralı Ahmet 
oölu Hilmi, yedek piyade asteğmen 
21179 kayıt numaarlı İsmail o~du Ta• 
hlr, yedek topçu teğmen 44627 kayıt 
numaralı Ahmet Şükrü oğlu Ahmet 
Nnhldin derhal şubeye müracnnt et
meler!. 

SATJLlK KÖŞK - Kadıköyünde 
merkezi blr yerde, denlze ve tramvn
ya. 1k1 daklko. mesafede, iki dönüm 
c;amlıklı, bahçe içinde nyda 8'3 11ra'. Eminönii As. Ş. Bşk. lığından: 
icar getiren konforlü boynlı bir köşk Tbb. Yüzbaşı Hazım paşa oğ. Ömer 
acele satılıktır. Flat müsaittir. Mü- (33865), Sınıf 6 hesap memuru Pulk 
racaat: Galnta ömer Ablt han sokak (328-20), Topçu Tğm. Kemtıl Alemdal 
İntibah handa Nuri Ertnn'ıı. pazar- Erzurum. Bu subaylnrın hüviyet cüz
dan mnnda her gün müracaat olun- danlnrlle blrllkte acele yerli şub )'e 
ması rica olunur. müracaatlnn nan olunur. 
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1 MÜTEHASSISI 1 
Dr. NEVZAD ZİYA 1 

Cağaloirlu Zeki Bey apartımanı 
3 üncü kat 8 No. 

Her gün 14 den 18 ze kadar 

Baş, 

Gazianteb.in Fıstıklı Ezmeleri, 
Ciresonun Fındıklı Ezmeleri, 
Edirnenin Badem Ezmeleri, 
Afyonun Kaymaklı Şekerit 

TOPTA."ll ve PERAKENDE iş, nezle, g ip, ıomati m 
Adres: Tak.im İstiklal Caddesi 

Ağrılarınızı Derhal· Keser No. 43 Meııhur Badem şekercisi Nevralji, Kır1klrk ve Bütün 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu Kutul:ın ısrarla isteyinJz. Gaziantepli ALİ DiLER 

PUDRALAR 
MODASIND:.\ 

Yeni ve fevkalade bir 

TE EDDÜL 
Mübalağalı gayri tnbil 

"1\Iakyaj,, kalmadı 

Cilde sürülecek gayri mer'i 
yeni bir pudra, tabii bir 

güzellik verir. 

Parisin şık kadınlan, yeni bir 
moda icat etmişlerdir. -. Bütün gün 
ıabit duran ve hiç parlaklık iti bı
ralanııyan, bir gQI teni veren 7enl 
bir pudra bulmuşlardır, 

Bunun sırrı: İpekli elekten Oc 
dcfıı ı:ctinlmış en saf ve en ince 
pudrııyı ıki dC'fa krema kopüğü ile 
karıştırılması usulü ile izah edile
bılir. Fransız klmy;ıgcrlcrinln se-ı 
nclcrcP ıırnşlırmaları ncUcesfnde 
elde edilen bu usul, Tokalon mücs· 
sesesinin inhis:ın allındııdır. Bu ye
m To'kıılon pudrası, artık p:ırlak 
burunlara ve yıığh ciltlere ebedi
yen son vermiştjr. Clldinizc, ıeki% 
saat z:ırrmdıı "Mat.. duran nefis 
ve güzel bir renk verir. Rür.gilrda 
ve yağmurda ve hattıl terlemede 
cildınız.i parlak güstermez. "Finl. 
Mat., Tcltalon pudrasını kullanırsa· 
nız simanaa bir gül yaprağmm taze
liğini ve güzelliğini bahşeder, scvim
liliğinizi ve cazibenizi bir kat daha 
arttır::rsınız. On muhtelif ve yeni ca
ı.lp renkte olan Tokıılon pudrasmdan 
birim ıntihap ediniz 

nazarı dikkate 
l.partada imal ed.i1mİf her kaliteden en güzel halılar latanbul 

Sirkeci caddesi Hamidiye türbesi yanmda (ISPARTA HALI 
PAZARINDA) satılmaktadır. 

En müıkülpesent mÜ§terilerini memnun edecek nwnuneler ~v
cud otduihı ıribi her kalitede ve ebtadta ıi.pariş de kabul olunur. 

KUŞ TÜYÜNDEN -· _, 
Yastık, Yorg-an, l'atak tuııanmnk hrrn kesrnlzc ve brm de 

s:~:::::::~· BiR KUSTUYü YASTIK 1 LiRADIR 1 

Yastık ıorganlan da pek ucuzdur. Adres: lstanbuJ Çakmakçılar l 1 Ömer Balı o~lu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 23021 l 

Lisan mütehassısı Prof. Albert Anjel 

FRANSIZCA 
Dersanesi: Bahçekapı Sellimet Han. 
Darsler münferit veya. müşterektir. 
MÜHIM: Sırf pratik yapmak isteyen 
zevat 3:> senelik tecrübemizden isti-

fade edeblllrler. 

LUL 
PATiK MEŞHERi 

NİHAYET AÇILDI. 
Çoluk çocuk sah!plerlne: 

Beyoğlund:ı, Elhamra p::ısajın
da bugün açılan ve yalnrz; ço
cuklann ihtlyaçlannı karşıla-

yan 

E C Z A C 1 L A R PATİK MEŞHERİ'ni 
~ Ziyaret tavsiye olunur. 

k . d 1 L U L A ; Yeni sistem dlkl.ş-K ızılay Cemiyeti umumi mer ezın en: , sız yapılan çok sağlam, rahat 

Toz ve Komprime kinin gelmiştir. -!llmıııııiiiıiıı ..... ıııiıliıııiııniıiiiiiiiii!iiıiııiİlll 
1 

ve sık oııtlklerin markasıdır. 

İstanbul' da Kızılay cemiyeti deposunda satılmakta olduğu ilan olunur. Pansiyon aranıyor 

Emlak ve Eytam Bankasından 
EsasNo. Yeri ve cinsi Mukadder kıymeti 

1112 Kadıköy, Bostancı mahallesi Çatal Çeşme sokağı 
esl~i ıı. 15 mükerrer, yeni 59, harita 59 numaralı 
tahminen 356.26 metre murabbaı arsa. 

1619 Beyoğlu, Çukur mahallesi, Karakunım sukağı eskl 
19, yenı 23 kapı, ada 363, parfta 7, parsel 45 nu
maralı 46 metre murabbaı evin 114 hissesi. 

1757 Beyoğlu, İnönü mahallesi, Ba.bll ve Küçük Bayır 
soknklannda eski 50, 70, yeni 56, 74, 76 kapı, nda 
616, p:ıftn 55, oarscl 11 numaralı ahşap evin 1//2 
hissesi. 

534.- Ura 

148.- , 

629.-

1926 Yenikapı, Yalı mahallesi, Çuhacıoğlu soknğı es- 1452.- , 
ki 21 kapı, adcı. 838, pafta 208, parsel 10 numaralı 
kulübesi olan tahminen 3113 metre murabbaı bos
tanın 90/120 hissesi. 

2235 Eminönü, Çelebi oğlu mahallesi eski Marpuççu- 38G8r- , 
lar, yeni Alaca Hamam sokağı eski 67, veni 47 ka
pı, ada 395, pafta. 33, parsel 15 numaralı 46.50 
metre murabbaı kArgir dükkanın 4116 hissesi. 

2493 Fatih, Küçük Mustafa paşa mahallesi, Abdülezel 
p;ışa caddesi eski 215, yeni 227 kapı, ada. 2208, 
pafta 258, parsel 50 numaralı 12.50 metre mu
rabbaı arsanın 517 hissesi. 

2725 Beyoğlu, Kalyoncu kulluğu mahallesi, Kömiırcd 
Zeynel soknğında eski yeni ı kapı, ada. 431, pafta 

17, parsel 14 numııralı 18,50 metre murabbaı evln 
1/2 hissesi 

2735 Ortaköy, Hacı Mahmut mahallesi, Anbarlı Dere 
sokağı eski 9, 11, yeni 11 numaralı tahminen 6000 
metre murabbaı clçek tarlasını müştemiı evin 
14/ 48 h !ssesl. 

518.- , 

4()3.- • 

792.- , 

483.- • 

Yüksek tahsilini yapmakta o
lan bir genç, koııforlü bir apar
tımanda tr:ınsızca bilen bir aile 
nezdinde sabah kahvaltısı ve ak
şam yemeği dahil, pansiyon ar.ı
maktadır. Şerait ve adreslerini 
on t.'\ kutusu 254 blldlr'lleleri 

mercudur. 

Cildiye ve Zıihruiye l\lüteh:ıssısı 

Dr. Nuri Osman Eren 
Beyoğlu Elh:ımra Apt. No. 3 

Cuma ve Pazardan maada her 
ı?Ün 4 - 6 Tel: 42835 

•cı:::::a:lia 

k_5İn Şükrü Kunt 1 
IİÇC:. :::..~ T \LIKLARI :\lüteha~sısı 

1 (

en! muayenehane ve evi: Osm.an
ey, Bomontl tramvay dura!tı No. 
87. Telefon: 81784. 

' DF.RGtJN 2 DEN SONRA , 

ZATI - 941 yılında Beyoğlu 52 ncl 
ilkokulundan aldığım şehadetnameyi 
kaybettim. Yenisin! alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

561 No. da mukayyed .ı\tif Bayer 

lzalei şuyu dolayısile 
Büyükadada Nizamda Albayrak soka· 
ğında gayet müsait arazi ve köşkler: 

1 - Yeni No. 5 k.a.pı numaralı 509 M2 bahçe 
2 - Yeni No. 5/2 kn.pı numara. lı 1509 M 2 bahçe içinde 1Jl.Ş!1 

Fevkalldc manzaralı ve her katı ayn apartıman şeklinde 
edllmlt iki katlı müceddet beyaz boyalı k~ re 

3 - Yeni 36-3611 kapı numaralı 523 M2 bahçe içinde üç kat.ll tr 
on dört odalı köşk. Köşkün arka tarafında fevkalade müzeyyen b 
dairesi vardır. Her kat ayn klraya verllebilir. 

4 - Yeni 36/1 kapı No. lu 3384 M2 bağ mahalll 
.Batın Nlzam caddesine 5 m enlnde yolu vardır. e 
Işbu emU.k 31/10/941 tarihinde Büyükada sulh mabkemestnd 

lzalel şuyu dolayıslle saat 14 den 17 ye kadal' ayn ayn müzayede_ 
lle satılacaktır. Görmek ve fazla malt1mat almak ıste~lerln - ~ 
tll günlert harlç - Büyükndıı Sulh mahkemesine mü.racnntl~l · 
Mahkeme dosya No. 102/940 (S90 

EMNİYET SAN D IGI 

1 aksitii Emlak satışı 
senede o/o 5 laizle ödenir t1 

lı{uhammen )OY%tl~ &~ı c~ 
Beyoğlu Kıı.raba.şmustaranğa. Hacıml· Ev 
mi mahallesi Ka.ra.ba.ş caddesinde es-
ki 53 Mü. 53 yeni 55, 57 No. lı 
Beyoğlunda Hüseylnağn. mahallesin- Apartıman 
de Sii.slüsaksı sokağında. eski 4, 6 ye-
ni 14, 16 No. 1ı 
Süleymaniye Hoca.gıyasettin mahal- Ev ve içine akan ynnm 
lesinde Ta vanlunaslak sokağında es- masura su 
ki 22 yeni 10 No. lı. 
Üsküdar Ayazma mahallesinde De- Ev 
ğirmen sokağında eski 3 yeni 5 No. lı e 1f 

1 - Arttırma 20 110/9.U \arlhine düşen pazartesi günn yapılacıılt v 

ı 
ten 16 ya kadar devam edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. e pe1 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 şi nıst>etind 

akçesi yatırmak IAzımdır. seti' 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede 

mu.savı taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. c!!<f8 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci dere • 

ipotekli kalır. ıun~ 
5 - Blnalann fotoğrafları sandık dahlllndeki satış salonunda teşhir 0 

nınktadır. Fazla tnfsil5.t almak !cin sa.lona müracaat edilir. 

Emlak almak ve satmak isteyenlere 
istanbulun her semtinde her çeşit emlak almak ve satmak için en tıs' 

yol so.tış salonumuzu ziyarettir. "c-
İstenlldiği taktirde satılığa konan emliı.k mukablllnde ne miktar bOrç ır· 

rfüceğı tayin edilerek alakadarlara blldlrlllr bunun için lkl Ura ücret alınltl 
Teşhir ücreti: Bir llradan aşağı olmamak üzere üç ay için bin llrndl\ on soı 

bu~uk kuruştur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka bir ücret alınmaz. ~ 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünde~ 
1 - Söğütlü tatbikat gemisinin makine ve sair tamiratının yaptırı1!1\tv~ 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18/101941 cumnr eşit 
günü saat 11 de Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünde topııınn 
Satınalma kom~yonunca yapılacaktır. ıııl-

2 - Keşfine nazaran muhammen bedeli 1~240 Jlra olup muvakkllt ı:sıııe 
natı 1068 liradır. Şartnamesini görmek arzu edenler mektep muhnseb 
mümca.nt et.melidirler. . 111c 

3 - Muvakkat teminat Ist. Yüksek Mektepler MhasebecUiği veznCS cll 
yatırıtl\caktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 re ~ de 
maddelerindeki şartlan haiz olmalan ve 32 ci madde tıırlfatı daiN5•0 e
lhzar edecekleri zarflarını eksiltme günü saat ona kadar komisyon r1Y'5 

tine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
2862 Beyoğlu. Bülbül, mahallesi, Kireçhane - Hüse

ylnnğa sokağı eski 23, yeni 43 kapı, ada 588, paf
ta 41, parsel 16 numaralı 38.50 metre murabbaı ev. 

2948 Beyoğlu, Bülbül mahııllesl, Vişne ve Büyük Ziba 
sokaklarında eski 52, yeni 70 kapı, ada 564, paf
ta 43, parsel 21 numnrnlı 85.50 metre murabbaı 

471.-

7.AYi - Scllmiyooc 43 ncü top ala
yı karargahından 939 scnoolnde almış 
olduğum terhis vcşlkamı zayi ettim 
hükmü yoktur. 

332 4 - Ticaret odası 1941 belgeleri zarflara konacaktır. 1809~ İzzet oğlıı Seyfi Çelik Ob:ı 

evin 1/2 hissesi. 
3035 Üsküdar, Eski Yeni mahalle, yeni Sellimi All 

mahallesi, eski Papas, yeni Selamet sokağı es
ki 12, yeni 20 numaralı 87.33 metre mur.ı.bbaı ev. 

624.-

, 

• 

Yukarda adresi ve tafsllfıtı yazılı gayri menkuller peş.in para ile ve açık 
, arttırma usullle satılncaktır. 

1 
Pırlanta küpe 
Altı krntıık beyaz !ek.esiz bir 

çift pırlanta küpe 9/10/941 per-

1 şembe günü sa.at on dörtte San
dal Bedesteninde satılacaktır. 

teminat yatınnalan lazımdır. I Pr.>f. Dr. ES ' 

1 

Müzayedeye lştlriık edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nlsbetinde 

ihale 20/10/941 pazartesi günü saat ondadır. Satış esnasında verilen be- ı KEMAL CENAP 
del mukndder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesl derhal arttırılmaya-
rnk ihale kimin uhdesine icra edilirse teminat akçesl ona ikmal ettlrllecektlr. Lamartin caddesi 5. Doğu 

ı İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıta fotoğ"raria birlikte bil- Pala..oıı No. 14. Taksim. Telefon: 
dirilen gün ve saate kadar şubemiz emlak servisine gelmelen. (89:1 - 8885) iıl. 4 396 3 Hergüı . saat ı 5 • 18. . 

Maarif/ V6killiğinden: ı P1rlanta te ~ tas 1 
1 

On krallık nadide pırlanta tek 
~ yüzük 9/10/941 perşt'mbc gü-
r:ı ü saat 14 de Sandal Bedestenin- ı 

r!P ıuıt1l~r.nktır. 

•••••Uoktor ••••1111! 
Bahaddin Lütfi 

Varnalı 
OPERATÖR tlROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panatya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Dr. İHSAN SAM1 -
BAKTERİY QLQJİ 

LABORA nJARJ 

Vekılliğlmlz merkez te.şkılfluna bağlı mesleki ve teknik öğretim yapı işle
ri müdürluğünde çalıştırılmak üzere yükrek mimar, inşaat, elektrik mühen
dlslerlle ten memuru ve re~ama ihtiyaç vardır. Taliplerin şeraiti öğrenmek 
üzere tahsll vesikalarUe bulunduklan vazifelere alt evrakla birlikte vekilliği-
mize müracaat etmeleri tıan olunur. (8910 - 7367> 

Merkez hal müdürlüğün: 
Hll.lde 93 No. lu yazıhanenin müsteclrl Oranlye Uyaroğlu mezkür yazıha· 

neyi başkasına devrettiğinden mumatleyhln alacağı olan müstahsillerin bir 
ay zarfında müracaat eylemeleri. (8931) 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 
Suadlyede Bağ'dat caddesinde 318 No. lu köşkte 23/8/941 tarlhlnde ölen 

Fatma Zehra İkbalin taleb üzerine K. M. nin 559 uncu maddesi mucibince 
mirasının defterinin tutulmasına karar verllmlt ve tutulmaya ba.şlanmıştır 
Mütevefflyeden alacaklı olanlarla borçluların alacak ve borçlarını bir ay 
zarfında. hilldmlliti.mlze müracaat ve kaydettirmeleri ve alacaklarının istınad 
eylediği vesalkl tediye eylemeleri ve alacaklatını vaktile yazdırmayan alacak· 
lılar hakkında K. M. nln 569 uncu maddesi hükmünün tatbik olunacağı ilı\n 
olunur. cs912ı 

İstanbul Vakiflar Direktörlüğü llanlari 1 -------Kiralık kasalar 
Yeni Postahane karşısında yeni Valde hanı altında. yaptırılan Küçük 

Kasalar kiraya verilmeğe başlanmıştır. 
Talib olanların ve fazla malümat almak lstlyenlerin mezk.t1r mahalde 

~salar memurluğuna müracaat etmeleri. (8841) Umum! kan tahlllatı, frengi 
noktaı nazanndıı.n <Wnsscrman 

ve Kahn tenmüllern kan kürey İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
vatı sayılması. Tifo ve sıtma •• • • 'oJ 

hastalıkları teşhisi, ldror, ce- Umum Mudtirltigünden 

1 
rahat. balgam. kazurat ve su 1 l - 30 aded prlmer termik röle mektupla teklif istemek surct!le satın 
tahlllAt..ı ültrn mlkroskopl. hu- alınacaktır. 

sus! aşılar lstlhzarf, kanda fire, j 2 - Teklif mektupinnnın, levnzımdan parasız tedarik edllecck şartna-
şeker. Klorür. Kollesterln mlk- medeki tarifat dairesinde hazırlanarak 18/12/941 güntl sant 17 ye kadar 
tar~anr.m taytnt 14 üncı.l kattaki komisyon kAt!pllğine imza mukal>Utnde vcmıelert lazımdır. 

M vanyolu -No. 113 reı: 20981 1 (8793) 

Zonguldak ahk&mı ıabsiye hakim· 
liğinden: 941/15 

Zonguldakta Ontemmuz mahalle
sinde mukim iken ölen Karslı Meh
medln kansı Ümmiye tarafından 
Zonguldakta Ontemmuz mahallesin
de Tahta iskele civannda iki odalı ve 
b:ı.hçell gayri menkulün, heyeti mt'C
muasile birlikte satılmak suretlle şu
yuunun izalesine karar verilmiş ve bu 
gayri menkul karar dairesinde alenen 
müzayede Ue satılmı4 olduğundan 
hissedarlardan Karslı Mehmed o~lu 
Hacı hlcısesine veraset iUmı mucibin
ce düşen 479 lira. 78 kuru.şun ya biz
zat varis Hacı tarafından alınması 
yahut vefat etmiş olduğu takdirde 
veraseti lsbat edecek veresesi tara
fından alınması lca.b ettiğinden yu
karda ismi yazılı Hacının veya vera
setini isbat edecek varislerinin üç ay 
zarfında mahkememize müracaat et
meleri üç ay zarfında böyle blr müra
caat vaki olmazsa paranın hazineye 
devir olacağı llAn olunur. 

KİRALIK ---
ŞİŞLİDE (YENİ İSTASYON 

tramvay durağı) Küçükbahçe 
sokaAuıda 8 numarada, Koket 
10 odalı bir ev CVllIA>, bahçe, 
kalor1fer ve her konforu havi. 
Isteyenc garaj verilir. Görmek 
lcin yanında 10 No. Ap. kapıcı-

- sına müracaat. Tel. 42529. 

ZAYİ - Nüfus kiğıdı zayi edlldi
~lnden ve yenls1n1 çıkaracağımda.n 
esklshıin htlkmü yoktur. 

İst. Sultanahmed..,, Diva~U, Ca
mU tıerU S. No. 6: Bıırb'e Sman 

1 İstanbul bölge sanat okulu müdürlüğünden: _ 
Sultanahmette Bölge sanat okulunda bir kaç hdemellk açıktır fs~ 

yenler okul idaresinden şartlan öğrensinler. (~ 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Su LŞlerl ihtiyacı ıçtn alınacak olan dOOo ton suırat Dalo1111n 

on beş gün müddetle ve kapalı zarf usullle ekslltmeye konulmuştur 
2 - Muhammen bedeli «40000• liradır. 

3 -- -;remlnatı ~3000• liradır. sl
~ - !halesi 14/101941 Salı günü saat 11 de yapılacağından şartraıne en 

ni gonnek ve 1200• kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her gün Encurn 11 
kalemine mürocaatınn ve isteklilerin de ihale tarihi olan 14110/941 sıı t 
günü saat ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekler! kapalı zarfla teıtli 
mektuplarını Belediye dairesinde müteşekkil Encümene vermeleri. 

t6951• a849~ 

Maarif Vekilliğinden: 
Sanat okullarına meslek dersleri ve atelye 

öğretmenleri alınacaktır 
Sanat okullanna: 
1 - Radyo ve telsiz telgraf işlerini, 
2 - Telefon ve telgraf makineleri tesis ve tamiri işlerini. 
3 - Her nevi motör ta.miri işlerini, 
4 - Tesviye, freze, torna ve ince tesviye lşierlni, 
5 - Demlreilik ısıcak, soğuk» ve kaynakçılık işlerini, 
6 - Elektrik tesisatı ve makineleri tamiri işlerini, 
1 - Makine ve inşaat ressamlığını, 
Nazad ve pratik olarak bilen teknisyen, ustabaşı ve ustalar atınacaktl~
Tallpler nazarl 'Ve amell olarak bir imtihana tabi tutulacaklar ve g 

tereeeklert ka.blllyetıere göre ücret veya maaşla tayin ed!leceklerdlr. ıa 
Ecnebi memleketlerde tahsil etmiş veya atelyelerde çalışmış 01nnııır 

srnat okulları ve lmalA.tı harbiye mezunları tercih edlleceklerdit. 
·.tıntl.hanlara ecnebi tabiiyetinde olanlarda glreblllrler. Taliplerin en g~ 

15 birinci teşrlne kadar Maarlt Vekilliğine blr istida ile müracaatları. 
· { '1183 -S'!Q!l...-

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
Bu yıl tedrisata 13/10/941 de başlanacağından talebenin bu tarihte ınek• 

tepte bulunmalan llan olunur. (8833~ 

Ankara Valiliğinden: . t 
e -ı - Ankara - Kalecik, Çankın yolunun 34+000 - 45+000 inci kilO~st-

relcrl nrasındakl şosenin esaslı tamirat işinin ihalesi 9/10/941 tarihine ruze
layıın perşembe günü sant 15 de vilayet dalmi encümeninde yapılmak 
re kap:ılı zart usul!le eksiltmeye konulmuştur. ıı-

2 - Keşif bedeli 116427 lira 85 kuruştur. Ve muvakkat teminatı 7077 
ra 39 kuruştur. . 
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3 - İsteklilerin muvakkat teminat, mektup veya makbuzlarını, Tıc ınn 
Odası vesikalarını ve ihale gününden en az üç gün evvel vilayet makıı.~ıeıı 
fatlda. ile müracaatla. bu lş için alacaklan fenni ehliyet veslknlannı hu~ rını 
2490 sayılı kanun hükümleri daireşinde hazırlı,yacaklnn tekllf mektUP a ını~ 
yukarda yazılı günde saat 14 de kadar dııtml encümen reisllğlne tevdi et 
olınlan. M •• öre-

5 - Bu ile alt keşl1 ve şarUıameyi her gün Nafıa mfidUrluğünde1 > r; 
bilecekleri. (6945 - 849 


