
liükun:et, ithalatın azami 
nisbette kolaylaştırılması 

için tedbirler alıyor 

.Odun gönderen mınta~<a

larda yeniden tedkikat 
yapılmasına karar verildi 
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Türkiye - Almanya dostluğu 

Türkiyenin bitaraflık siya

setine dayanıyor 

~ltlleketimiz hakkında zamanı dolu Ajansı vasıtasile bir tekzip 
~~ ortaya atılan haberleri neşredilmesi, memleket efkdrın
~'1 p etnıek için Ankarada dün l dan ziyade (zira bizde bu gibi 
~~Iunan ~ebliğ her tarafı artık ş:yıere inananlar artık ç~k ~eğil-
~1J n etnuş olsa gerektir. ı dır) yabancı ve saf muhitıen ay-

tllUhtelif şayialardan bura- d.ınlatmak bakımından faydalı 
~ sırası düştükçe, bahsetmek- görülmüştür. Bu yalan haberler
~ gerı durmadık. Bu rivayetle- den bir kısmı, her nasılsa, bize 
~lındiye kadar resmi makam-

1 
dost memleketler va~tasil: sı.~

tle Iıca her hangi bir şekilde rnak yolunu da buldugu içın hu
bıı ~~arnış olması, hükumetin l kumetin tekzibi, dostlarımıza da 
·~ e\>ı d:dikodulara ehemmiyet e_mniyet verere~, onlann da teh
~lılua l'tnesınden ileri geliyordu. lıkede olmadıgımızı anlayarak 
'r, bizce, 0 derece hakikate hakkmı_ızdaki endişe~erini · gider
efta J"an haberlerdi ki memleket meye hızmet edecektır. 
~an tında lüzumsuz bir telaş ~ekzibin, müş.~e:.ek . mahiyeti, 
~ d.ırtrıası kaygısı bile hiç bil' vazıyete daha buyuk bır sarahat 
tıa~ aklımıza gelmediği için, bu ve kuvvet vermektedir. Türkiye 
ti!ıı tlen günü gimüne, olduğu I ve Almanya hükumetlerinin, hiç 
~ &azcteıere koyup halka akut- bir zaman en küçük ehemmiyet 
~ :n ~ekinmedik. Bilakis, ge- vermedikleri bu nevi haberlerin 
~~( ır fıkir hürriyeti telfi.kkisile, ıdki memleket arasındaki itimat-

np tllilletinin kendi hakkındaki lı dostluk münasebetlerini hiç bir 
~ t 'tgandaları dahi öğrenmesin- suretle bozamıyacağını beya~ et-
~aaYda bulduk. mek hususunda mutabık kaldık-

~lt ~t bu propagandalar azıttı: lannı» bu fırsatla birlikte ilan 
~ı:un Alınan fırkalarının Bal- etmeleri • iki devlet arasındaki 
~ra -~ığıldığı, yahut Alman- dostluğun geçici ve aldatıcı olma
lı t 'l'ürkiyeden geçitler istedi- dığma yeni bir delil teşkil eder. 
~<:r e~rar tekrar yazılıyor, başka Almanya ile dostluk anlaşma-1 
~ ıti!n Bulgaristan hudutları- sı, 'l'ürkiyenin vaziyeti açıkça 
taıı;ı a taarruza hazırlandığını malum olduktan sonra imzalan
~ b?la.r ısrarla söylüyordu. Hat- mış, daha doğrusu bu dostluk, 
~i ll' kaç hafta evvel, ciddi ec- Türklyenin bu harpte dikkatle 
tıııı muhabirlerin, Bulgar ordu- ve samimiyetle takip ettiği siya
~ lln 'l'rAkyada taarruza başla- setin neticesi olmuştur. Türkiye
~ baberinin doğru olup olma- nin vaziyeti ise, herkesin bildiği, 
~1 ~Iaş ve heyecanla sorduk- dürüst bitaraflıktır. B.itaraflığı-

lı l hıle gördük! mızın neticesi, ve bu siyasetimi-
~ 1J haberlerin yalan olduğunu zin deva~a teminat olarak im
ı., aıuar, Bulgarlar bir kaç de- zalanmış bir dostluk vesikasının, 
~~U.htenı şekillerde bildirdiler. beş ay geçmeden, bıtaraflığımızı 
~Yede, resmt ağızların sus- feda ettirecek politika oyunlarile 

Tebliğ 

U~j tneınleketimizde bu gibi ih- Necmeddin Sadak 
~lllı lere inanıldığı zehabım hasıl 

~~in diye Ankarada da Ana- (Devamı sahife 4 sütun 3 de) 

'------=----~~------------------~~----~ 
lUrkiye tam 

• · ltrasnoborsk 
' 

e Mokl•jtvık~t 

• Krunod.ır ...... 
nara 

Novorosisk.ı 

• Sar-1nık 

Voro1ilovslc • • 

Diin gelen haberlere göre, Rus cephesinde vaziyeti ve Almanların 

taar~z istikametıeı·ini gösterir harita 

Alman tebliği 

Rus merkez 
cephesi 
yarıldı 

Ruslara g6re 

Viyazma ve 
Briyansk'da 
tank harbi . 

Büyük Rus kuvvet- Almanlar her karış 
feri cember icine ilerlemeyi cok . , . 

ahndı pahah 6düyorlar 

BU SABAHKİ 

Ruslar 
Orel'i tahliye 

ettiler 
Rus tebliği cephede son 
derece şiddetli muhare

beler. olduğunu bildiriyor 

Londra 9 (Radyo) - ( 7 ,15) Gece 
yansı Moskova'dn neşredilen SoV}'et 
tebliği: Birinci teşı'1nin sc-klzlnci gü
nü nskerlcrimlz bütün cephe boyunca. 
harp etmişlerdir. Muharebeler Viyaz
ma, Brlansk, MelltoPol mınatkalıınn
da hususi bir şiddet kesbetmlştlr. 
Şiddetli muharebelerden son.rn Orel 
ve MelitoPol tarafımızdan tahliye 
edllmlştir. (Orel Brlansk'm 120 kilo
metre şarkında Moskova - Kının şi
mendifer hattı üzerindedir. Burası 
Moskova ve Harkof'a 315 kilometre 
mesafededir. Mclitopol Azak denizin 
şlmnllndedlr.l 

Londranın mütalaası 
Londra 9 (A.A.) - (B.B.C.} Alman

l:ı.nn Moskovn'nm zaptını hldef tuta.-ı 
hareketler! devam ediyor. Bu hareke
tin cenup mıntnkasında a~r bastı~ 
anlaşılmaktadır. Şiddetıı muharebe
lere sahne olan Vlyazma Moskova'nın 
250 kllomtcre garblndedlr. Timoçen
ko orduları Moskova yolunu kapa
maktadır. 

Ukrayna'da Melltopol'un şimali 
şarkisinde vaziyet bulanıktır. Lenln
gradda müdafiler mukabll hücumlar 
yapıyorlar. ~miler hnlil. nehir tarl
kile şehre ı:;ldiyorlar. Ruslnrut stra
teji sistemi şu kelimelerle hülO.sa edl-

l lebll1r: Şehirler zaptedl!ebllr, fakat 
ölüler harb edemez. 

Fransız mahafali 
ne diyor? 

TELGBAFLAB 

Büyük kıskaç 
hareketi 
ilerliyor 

Timoçenko ordularının 
iki taraftan çevrilmesine 

çalışılıyor --
Londra 9 (A.A.) - (B.B.C.) Rus 

harbi bütün şld~Ule de\'run ediyor. 
2 milyon Alman, 5000 tıı.nk ile Mosko
vnya karşı muazzam taarruzda bu
lunmaktadır. Alınan b:ı.şkumadanlı
ğının yapmak istediği kıskaç hareke
t! Smolensk'in şimalinde Kallnln isti
kametinde, Timoçenko ve · voroşllof 
ordularının birleştiği noktaya, Smo
lensk'ln cenubunda Tlmoçenko ve 
Budienny ordulannın birleştlltlerl 
Orcl'e doğru yapılmaktadır. 

Leningrad 
bombalandı 
Bir çok yangınlar ve 

infilaklar görüldü 

Rerliıı 9 CA.A.) - (D.N.B.) SalA.
hlyettar bir memb:ıdan ôğren!ldlğlne 
göre dün gece yapılan bir hava taar
ruzu esnasındn Alman tayyareleri Le
nlngrad üzerine yeniden binlerce 
yancın bomb:ı.larile infilaklı bomba
lar atmışlardır. Birçok yangınlıır çı
karılmıştır. Askeri ve sınai hedefler 
ağır hns:.ıra uğramıştır. 

Bir anlaşma 
Japonyaya petrol 

verilmiyecek 

Vichy 9 (A.A.) - (Q!i) nin askeri 
muharriri diyor ki: Alınan haberlere 
göre Rus cephesinde şimalde Lenlng
rad havallsinde harp yavn.şlamıştır. 
Buna mukabil merkezde Alman taar-
ruzu son derece şlddetıenmlştir. Al- Londra 9 (A.A.) -(B. B. C.) ı 
manlar ve Ruslar Alman kıtalannın BirlC§ik Amerika, İngiltere. Hollan· 
ilerledl~inl kabul etmekte birleşiyor. da hükumetleri Japonyaya her türlil 

Cenupta hava bozmuş, kar yağmış- petr.Jl nakliyatını mo.-ıetmek husu· 
tır. Fakat fena hava harbi durdura- sunda ı-:- • ... .... :.ferdir. 
mıyor. Almanların hareketinin hede
fi Moskova ve Kafkaslar olduğu an
laşılmaktadır. Viyazma'da mühlm 
Rus kuvvetleri muhnsaar edllm~tir. 
Bu hareketler Rus hnrblnln neticesi 
hakkında fikir vermektedir. 

Bitarafhk kanunu 

İngilterede ışıkları 
karartma hafifletiliyor 

Vicby 9 (A.A.) (Ofi) ln-
gilterede ışıkları karartmanın bu kıt 
eskisi kadar şiddetli olmıyacağı bil
diriliyor. bir Avrupa 

devletidir 
~ -·-

Ecnebi kaynakların 
asılsız şayiaları Türk -

Alman dostluk Almanlar Mariupol' a 
vardılar. 9 uncu Sovyet 

ordusunun ricali de 
kesildi 

Tadil layıhaaı bugün 
Almanlar bu taarruzla- 1" t d ku k 

d T . nk k l par amen o a o naca 
rın a ımoçe o ıta a-

Filipin adalarında ilk 
Amerikan zırhlı fırkası 

Vichy 9 (A.A.) - (Ofi) Filipin 
adalarına ilk Amerikan zırhlı fırkall1 
çıkanlmışhr. 

erlin'dE. çıkan Berliner 
llöraen Zeitung'un 
t"lıiihim bir makalesi ,,. 
ıtkr ~~ ıJe şarkh bir flleme mensup 

l'ürkiye şimdi Şarkın değil, 
ı\\'rupanın aynlmaz bir 

parçasıdırJ> 

ll -
'tıı ~il_ 6 ( A.A.) - c Berliner Bör
!tıııh -:ıtung> gazetesi Türkiyedeki 
lı.t ~~.1 rin:n cŞarkta Avrupa. Kema
l~r~ Utkiyenin elde ettiği terakki
t,lttı başlığı altında bir yazısını neş-

1( ektedir. Bu yazıda deniliyor ki : 
aı11r elalist Türkiyede, f stanbulda 
''rk il !\in Ankaradn oturulsun insan 
~-il tl Yasl\dığını duymuyor. Bun· 
~e~ild? Yıl önce durum hiç de böyle 
~ll<t 1

• Fakat bugünkü durum in
'tork· l!ayet tabii geliyor. Evvelleri 
~Uıı ;_e ?emek şark demekti. Bu
lıarç Urkıye Avrupanın ayrılmaz bir 
~ a&ıdır. Bu kadar basit gözüken 
luk;~~ı~ Kemal Atatürk'ün büyük-

\! nu ıfadeve kafidir. 
~llh lllttile Avrupa Türkiyesinden 
~ 3cdildimi bu kelime coğrafya 
lıakk"91nda alınırdı. Bu kısım Ça
>ııll· ale ve Karadeniz boğazlarile 
'rıı~ Cski lstanbul ile Trakya hududu 

o'ndakj parça anlaşılırdı. 
tj~i ~arnanlar artık bu coğrafya te
'cllel·rncvzuubahs idi. Bugün yirmi 
•11 b ık Kemalist inkılabındoo son
~ilıı tı terim de diğer bir çokları gibi 
A.\'r aaını kaybetmi~tir. ATtık bir 
lj k Ula Türkiyesi bir Asycı. Türkivc· 
\ıl'c 11 l'llamıştır. Bugiin tek bir Tür-

il Vardır. 
lı()ıı-~ Türkiye, devlet şeklı ile. eko
"~ ... '.~i ile, toprakları ile ordusu ile 

(1) ayet fikir !ştiknmtli ile..kati·· .. ~ 
evaını aabile 2, aütun 1 de) 

münasebatını sarsamaz 

Almariyarun talep1erde bulun
duğu, tazyik yaptığı, Bulgaris
tamla tahşidatta bulunulduğu 
haberleri tamamen asılsızdır - --

Ankara 8 (A.A.) - Tebliğ: 
Son haftalar zarfında ecnebi 
kaynaklardan gelen matbuat ve 
radyo haberlC1"i mükel'1'eren ve 
muhtelif tarzlarda Almanyanm 
bir takım talepler ıerdettiiii, 
tazyikler yal>tığı, Bulgaristanda 
tahıidatta bulunduğu, ve Tür
ki7eye karşı bir taamız hareke
tine geç,...,ek üzere olduğu zeha
bını tevlit etmeğe çah,mlflar
dır. 

Türk ve Alman hükumetleri 
bir maksadı mahsusla iıae edi
len hu rivayetlere hiç bir zaman 
en küçük bir ehemmiyet atfet
memiş olmakla beraber her tar
lü aaıl ve esastan ari olan bu 
n~rivatm iki memleket arasın
da 18 baz.İran 1941 tarihli iti
lafta teyit edilmi, olan itimat
' :r dostluk münasebatım hiç 
bi .. veçhile haleldar edemiyece-

(Devam uhi'e 4 sütun 3 de) 

Berlin 8 (A.A.) - Bu akşamki 
Alman hususi tebliği: Bir Alman 
zırhlı ordusu İtalyan, Macar ve Slo
vak teşekküll~ri ile takviye edilmiş 
olarak Dnieperpetrovsk çevresin
den cüretli bir haerketle Azak deni
:zine İnmiş ve bir cephe taarruzu ile 
Melitoool va!Cınlarında mağlup edil
miş olan 9 lmCU Sovyet ordusunun 
ricatini kesmiştir. Bu sırada Alman 
ve Rumen kuvV'etleri de düşmanın 
takibine batıdan doğuya doğru de
vam etmişlerdir. Bu takip ~nasınd,. 
muhafız kıtalarına men!!up sürntli 
bir teşekkül Azak· denizi sahilinden 
ilerliyerek Simalden İnen zırhlı kuv
vetlerle birleşmeğe muvaffak ol
muştur. Bu suretle her taraftan sı
kıştınlmı"J buluınan 6-7 Sovyet tü
meni vakında imha edilecektir. 
Mağlup edilen ve Rostof istika

metinde cekilmeğe çalışan zayıf düş
man bakiyeleri takip edilmektedir. 
\fuhafo: teşekl,.ülleri Mariupol' a var
mı~ hıılunuyorbr. 

Ukrayna'da taarruz 
durmadan devam ediyor 

Führerin umumi karargahı 8 (A. 

R • • • • h A.) - Alman orduları başkumane ısı c um ur danlığının tebliği: Ukraynada taar
ruz ve takio harelr~tleri durmaksmn 

Berlin sefirimizi kabul 
ederek yemeğe alıkoydu 

devam ederken, 2 ilkteşrinde cephe 
m .. rkezinin yarılması neticesinde ye
'lidrn muazzam imha muharebeleri
r-ıe başlanmıstır. Viazma bölgesinde 
'TlÜteaddit Ru!! kolorduları c;evril

An.kara 8 (A.A.) - Mezunen 
h · · d b I B r b .... k l rniştir. Bu kolordular kaçınılma51 

!i~ .rı~~z e u unMl er. ı~ .. uyu el • .,,iimlcün olmıyan imha tehlikesi 
ı;ısı Husrev Gerede. Reısıcumhur s- , d d ) 

1 . . :arı'" '"n a ır ar. 
-net nönii ta" fındım kabul edılmış --
ve yemeğe alıkonulmu§tur. 1 {Devamı sahife 4 sütun 4 de) 

rının ihataaını hedef 
tutuyorlar 

Londra 8 (A.A.) - Reuter ajan
sının Moııkova muhabiri bildiriyor: 
Sovyet ordmıunun gazetesi olan cKı
zılyıldıu. cephenin merkezinde, Vi
azma ve Briansk bölgelerinde muaz
lam tank muharebelerinin gece gün
düz du,...,,adan devam ettiğini yaz
mıştır. İlk defa olarak ismi geçen 
bu iki fehir Almanlara pek pahalıya 
mal olan !!ekilde karış kari.$ müdafaa 
edilmektedir. Maamafih Hitl~rin bu 
ileri harekette bütün kuvvetini kul· 
lanmağa niyet etmiı olduğu aşi· 
kardır. 

cKmlyıldız:t gazetesine göre Al
manlar, Sovvet müdafaasını bir nok
tada yarmak için. Sovyet tankları 
buraya yetişmezden evvel, 198 tan
kı ileri sürmeğe macbur olmuşlardır. 
Düşmanın 20 tankı ve 50 muhare
be arabası tahrip edilmiştir. Düşma
nın tankları ve piyadelerile yarmak 
istediği küçük bir bölı;ı-cde 65 tank 
tahrip ~dilmiş, 1000 düşman askeri 
ölmüştür. Sovyet mukavemeti kud
retini muhafaza etmektedir. 

Stokholm 8 (A.A.) - Sovyet 
kaynaklarından alınan haberlere gö
re Alman taarruzu bilhassa Viazma 
ve Briansk istikametlerinde inkişaf 
etmektedir. Ru sehirlerden ilki Mos
k'ovanın 200 kilometre kadar bah
sında ikincisi de 350 kilometre ka
dar cenup batısındadır. Almanların 
bu i!ltikametlerdeki taarruzları Timo· 
çenko kıtalarİnın ihataslllı hedef tut
maktadır. Şimdi Timoçenko kıtalan 
şiddetli bir mukavemet itÖstererek 
c;ekilmeğe uğraşıyorlar. Timoçenko 
kuvvetlerinin en büyük kısmı hala 
Smolenskin doiluıunda bulunmak
tadır. 

Londra 9 (AA.) - (B. B. C.): 
Ticaret gemilerinin silahlanmasını 
mümkün kılacak bitaraflık lcımunu
nun tadili layihası bugün parlameı..,
toda okunacaktır. Müzakerelerin kısa 
olacağı zan"f'diliyor. 

Alman - Bulgar ticaret 
müzakeresi 

Vicby 9 (A.A. )- (Ofi) Alman 
Bulgar ticaret müzakeresi devam 
ediyor. 

B. Roosevelt'in B. 
Stalin' e bir mektubu 

Londra 9 (A.A.> - (B.B.CJ Moskı>
va konferansı esnasında B. Roo~
veıt'ln B. Stalin'e bir mektubu verll
m~Ur. Amerika cümhurreist mektu
bunda Rus ordulannın krı.hram:ın 
mukavrnetlnden staylşle bahııctmek
te. HiUer'in kati muvaffakıyetsizliğe 
u!tnyacağını bildirmekte ve ayni za
manda Amerlka.nın Rusyaya maddi 
sa.hnda her yardımı yapmnğa ıırnıet-
iğ'!nl ilave eylemektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızdırma benim kafamı herifi.. Yoksa şimdi pencere cam
lıırını silmeğe çıkar, müvazenemi kaybedip beynimin üstüne düşer, 
ölürüm haaa!. •• 



Sahife 2 AKŞAM 

ve Bu Sabah -1 Haberler r Diin Geceki 
'---------~-------~---~~--~~~ 

Türkive tam bir 
Avruoa devletidir 

Şark cephesin

deki şiddetli 
ithalat ko aylaştmlacak 

(Ba§ tarafı 1 inci sahifede) muharebeler 
Ticaret Vekili şehrimize geldi, bu 

yapıldı Avrupalıdır. Türkiye, kend; ruhu ile, 
l:endi az.mi ile hür olarak ve bir 

hususta dün bir toplantı 
adamın. ölmez Atatürkün, iradesi Reuter aj·ansı- muhabiri· 

Tıcaret Vekili Mümtıız: Ökmen 
Te icraatı ile Avrupalı olmuştur. d• • f ')"' 

K<"malist Türkiye, büyük genç bir nİn ver ığı ta Si at dün aabahld trenle Ankaradan şeb· 
Avrupa devleti olduğunu söylüyor. :dmize gelmiş ve muhtelif meseleler 
Rundn tnmamile haklıdır. Eski Os- Mo-L 8 (AA.) _ R t üzerinde tetkikata ba§laml§tır. Ve· -.ova . eu er kil _ .. 1 d M ,__ T· 

1 T .. k. · 1453 t l t b 1 • M k h b. • og e eın sonra ınla1'Cl ıcaret man ı ur ıyesı, e s an u un aıansının os ova mu a ırı aon M-d·· 1 .. w .. el } ol e __ 
lcthindea sonra cBoğnzlann hasta h b 1 h Uı dn K 1 ki ur ugun e meşgu muş. ou 

mu are. eder _, __ a '-~ f ~iz~ yıb.ılz arada İthalat Birlikleri mümeımUeri-
adamı> hikii.yderinc 1918 deki can gazetesın e ç~n mızı ta 91 atı ı • • -:ı ·:ı e • h 

1
• . l • .. . 

refci.,me elevresine kadar Avrupalı ..ı· · M h b. d. ı_· nı oa~t eaereıt Jl a at ,, crı uzerm· .. , oınyor. u a ır ryor Kı: d k el'I .1 .. • .. .. 
olmuştur. Yeni Kemalist Türkiye, M h b 1 k .dd 1· -' e en ı erı e ayn ayn goru§mU§tur. c u are cer ço şı et ı Qtuyor. S e • ib .J_ • h '"t 
J:endisini oenç Avrupa milletlerin· r~h • b. k d Alma 1 eat on oeşten ili aren oc ıt an:ı 

,., '-'C1' enın ır no tasın a nar b" ı-ı_l • • '-1!! • • , _ _. • 
d,.., :tdddıy' or. t '-- • · 1 b. h ırUK erı umumı .... tip muavınterının 

1 opçu oartı) at~ıy c ır te.anuz a- . • '-il B M·• Ök •· · 
Filhakika 1919 - 1922 stiklal 1 d kt.nn t 'k h.. ışhraıcı e . umtaz men ın nya· 

zır a ı sonra an ucumuna • . .. ı: • el 
841Va"l ile ve bilhassa ltilar devletle- • 1 d" R 1 t ki t '- setinde dort saat ır;adnr aevam e en ., gcçmı~ er ır. us ar, an nnn anır; 'L" l - , · 
rinin askerleri kovularak tstanbulun d r· t l '(_' 1 d .. kt uzun aır top ank yapumışbr. a ı op arının cu un ucu no aya H""k• • '- 1• f • '- t 

için bu bürolara rnürac.ant cdecc:K
ler, malın mevcudu varan bu t.alep 
derhal, kabul edileceJC, mal mevcut 
eleğilse imkan nisl>etincle süratle te· 
minine çalışılacakhr. Bu suretle mü
racaat bürolari piyasanin ihtiyacını 
süratle temin vazifesini görecektir. 

Vekilin rivnsetincle yapılan clünkü 
toplantıda bütün bu meseleler birer 
birer görüşülmüştür. Verilen karar• 
ların tatbikatı hakkında tetkiklae 
at.vam edilecektir. Vekil yarın ak
~ Anfaraya elön~tir . 

Valinin ziyareti tekrar İş..,.ali ile Kemalist Türkiye, ı_ da ·ı l 1 · •. d _.tik u umet ıtna atın azam nasoe • 
.. ıı;a r ı er enıe erme mutan e •• • 1_ l I I • · · celbi 

lıir kıymet i!ade eden devlet olarak ten sonrıı, bu toplan faaliyete getir· tc &O ay ~ştır.ı ması ıçın .g~ruıBt r- Vali ve Belediye reısı Doktor 
tanınmak hususundaki taleplerini • le er Alın t kl ·1 l .. ler almaga lCarar vermı~r. u ara- Li.itfı" Kırdar dün -ogwleden sonra 
tekr rladı. Egw er İııtiklül savacıı ol- dmlŞ! r 

11 
• • 1 adn" an.Bani 

1 
edr emegb.e da h~lkm ihtiyaa olan malların en evnrn etmış er ır. un ar tın ır k '- d • . . • ·.ı 1• b. M1ntaka Ticaret Müdürliip;:- .ıe Ti-

ı t b 1 . ._. c· defa r~thc~il- k R zil • l .. oıay tarz a temını ı-::ın ıma at ır-
mamı • s an u uun ı •· 0 ısmı us mev erme u ıışnıaga mu· l"kl • • . l .1 •. d r_:k caret Vekili Ilc-·· • ~··- ._,_ Ö~men'i 

· 1 ·d T- '-'ye An~dolunun rr_ 1_ 1 üd. fil t f d ı ennın wenı!I eh meııı e muvan 
mcmış o sa~ ı urıu • w va uuı; o unca, m a er ara ın an .••. 1 .. :: T • ı..::-~ıc fı ziyaret etmiftir. Ticaret Veklli Va-
ortasında küçük bir ziraat memleke- alevli ııMıeler fnlablarak kar ılanmış- ~0"! m~d~~t~r. alcı~ vlae ... ..,..u e:'°a _.n l 1 - ka __ , l f 
ti oTnrak kalacakh ve belki de hiç lıırdrr. Muharebe, bir p:.Vacle müsa· aa ı.st.:!. tbrıhma.~ ... l~ Y,_c.ali~n b~- İ i e yanm sa.at ar munte i mese-

l k 'J m t o e ır leler üzerinCle görüşmü , l>u meyan-
mr .. rut o mıyaca tı. demesi haline gelmış" •e bütün --.... mes.,, ı JÇD1 be .. r ı a a~·1·ır lfe. lt-

ı Bo., J .. -·· t ı da Lütfi Kırdar et ve odun mesele-•tanbul Ve gaz ar d tm" .. • D.. _.5 t nk muracaat UCO!U e, 1 1 rar a • 
o evam e ıs--ır. ınıman, ~ a ' '- - T • b.lhua k- leri etnıJm'da Veldle izahat v~-

Böylc bir hal Türkün ananevi oe- aynca lOO araba kaybetmiş ve Ru~- n~ .""nmıştır. acır ve.. 1 l a ?" 
re! ve gururuna muhalifti. İstanbulu lar. laar ve hava hüc:umlari netice- çıiK esnaf mwhtaç oldugu mrı. ı temm tir. 
elde tutmak, Türklyeye Avrupa. dev- ııinre. muharebe meyd nın<ln 800 
Jetleri arasında sayılmak hnkluıını ölü bırakmıştır. Bu tafsilat, haliha
~erdl. Çünkü bu IJIChrln elde tutulma.- 7.ırdr' merkez cephesinde c:CTeyan 
m, Türk nizamının. Türk dış siyasetl-
nin temel taşıdır. eden muharebelerin mahiyeti hak-

İşte bunun içindir ki geçenlerde kında bir fil-ir vermece kafidir. 
Am<"rikan Star gazetesi, lstanbulun $ovyet tebliği zeyli 
beynelmilel bir bölge olmasını 1stedl- Moskon 8 {A.A.) _ Sovyet 
~! \'e eski Amerikan anıiralı Sterllng 
İngiliz filosunun Karndenizıde Sov- tebliği zeylinde deniliyor ki: Odesa-
yetlere ynrdım için Boğazlnn 2orlıya- ıım ktthraman müdafileri, Alman '9e 
b!leceğlni yazdığ'ı zaman Türk efkarı Rumen lnı~tlerine aiır zayiat ıver
~ı ce\'abı vermlstlr: ırDünyada tek bir dinn~lerdir. Dört Rumen piyade 
Türk kaldıkça İstanbul da Türle ka- taburu ve 2 7 nci 'Alman piyade fır· 
lı>c:ıktır. müdatan edUeeektlr.11 kası l 7 5 nci alayı bozguna uğrabl· 

Bunun sadece bir basın neşriyatı ol- 25 
duğu Z..'\nnedllmesln. Ha71r, bu, Tür- mıştJr. Düşmancla.n 49 top. mit· 
tün milfi seciyesine ve her şeyin ü~- mlyöz, 9 2 siper ha Yan topu Te kül
tünde olnrnk Türk ruhu taşryan mll- liyetli miktarda mulümmat iğtinam 
Jiy~tc;lliğc tnmamlle uygun çok şerefli edilmi~tir. 
bir cümledir. V,phenin cenubu garbi .istikame-

Yangın 

Büyükderede bir bör-,~çi 
fırini tamamen yandi 

Dün akıam Bü;rükclerede is~le 
kar11~ında B. Mehmed Aliye ait bö
rekçi fırinın<la yangın çıkmı~br. 

fstinye daıiz ve hra itfaiye gnıpu 
derlıal yangın yeTine gitmif .İııe <le 
ateı her tarafı birden ıudağından 

aöndüriiJ~ne imkan hasıl olama
dığından fırİn tamamen ya.amŞbr. 
Ateş bir aralık ftrmın yanindaki ah
şap eye de sirayet ehniş, fakat ev 

Akdeniz de 
İngiliz tayyareleri iki 
ticaret gemisi baıJrdi 

Malta 8 (A.A.) - Donanmaya 
mensup tayyareler pazar ıabahmm 
ilk saatlerinde bir düşnan vçur ka
fifesine lrftr:ı ycııi hir hücum yapmlf" 
lerCJrr. Tayyareler, iki r:ıemiyi bata-r
ken hir diieıini de ıı.-. uiramıı 
olnralc lnrakmtjlardır. 

Resmi tebliğe göre :5 torpido muh
ribinin refakatinde l>ulunan Wilede 
56 bin tonluk 4 ticaret vapuru bu
lunmalita icli. Anl;nmnın v:ıktlle hükUmet mme- tinde bir bölgede Sovyet tayyareleri 

r:ı yapılmış olmam. İstıınbulun geri düşmanın 64 tank ve zırhtı araliasını, 
ıılmm:ısının şartlımndan blrl olmuş- asker ve mühimmat nakleden 130 
tur. ve bu gldi.ş. dedfklertmlzl değiş
tirmez. Çünkü eski Bizans imp:ıra- kamyonunu, iki topuna, mr çok hen-
torluğu blle kuvvetini Anadolud:ın :z:in 8armc:ını tahrib etmişlerdir. Le· 
alırdı ve Asya toprnklanndaki kay- ningracl civannı himaye eclen Sov
naklannı ka~bedlnce ·de ortadnn kay- yet tayyareleri düşman toplulukları
bGldu. Ayni hal, Osmanlı imparator- na elarbeler indinneğe devam ctmiş
luğu Anadoluyu ihmD.l edince tek- krelir. Ehemmjye.tli l>ir düşma:n ko
rnrlandr. Yeni Türkiye kuvvetinin lana ynpılan hücum esnasında Sov

k·ur.tarılmİştİr. Yangına, Eınn müs· Britany.n filosunun Cliğcr hlyyare
tahdeminin iç kısımda yaktıklan leri hücum etmiş ve en büylik gemi· 
ateşten sıçrayan lÖvılc.ım ıtehebiyet lcmien birine bir erra bomba atmı9· 
vermiştir. Tahkibt yepılıypr. !ardır. Mezkur 'bombaların bu ge-

knynnğını Anadolu köylüsünde aradı 
ve buldu. yet tayyareleri 5 1 kamyon, 15 haıva 

Fakat bu siyasi ve tarihi meseleler- dafi topu mevkii ve l.ir ağır top 
den daha ehemmiyetlisi Türkiyenln bataryaııı tahril> etmi~lerdir. 
fikri ve ruhi lnkılMn ve o.ldı~ yeni Diğer bir tayyare t*kkulü de 
JstikruneLLtlr. muvnUakiyetli bir akın yapmİş, 'dü~-

\Tnkıa bu sahada 19 uneu asırda manın 5 zırhlı otomo\>ilini. 15 bm
lk!ncl Mahmudun büyük ıslahatı ve yonunu, 2 bata~aaını ve akı tane 
Tanzimat hıı.rekeU gibi ehemmiyetli h"ava dafi topu mev\:imi t.ı:rhrib et
Jşaretler olmuş, garplilerln ldeUerlne 
ve dÜ$Üncelerfne dayanan yeni bir is- mittir. 
tlkamct başlamış ve buna da 1908 de Motörlü 1ı:ollari müdafaaya t~eD-
~enr: Türk lhtllfı.I! denm etmlştı. büı .:den Alman tayyarderi ile yap· 

* Dün öğleden sonra, Ca.ğaloğ- minin pervanesini hasara u8ratmış 
lunela Başmusahlp eokağtn'Cla bayan olması muhtemelelir. 
Hn~'Yiy~ ait erin, Hatice adında Bir taşyaremiz de bafka bir va
birinin kiract bu'ltın<luğu ~a purn bücum otmiş, Yapur Clıırmuş
yangın çılanıştır. Odanın yan k:apla- tıı.r. Tayyarelerimiı:in hepsi üslerine 
mabn ve tavani yanmıştır. ÖC"lmüştür. 

B. Hitlerin son Uzak Ş'--rkta 
beyanatı vaziyet 

Sovyet sözcüsü ithamlar ·Japonya Siam'ı iHal 
hakkincla ne diyor? etmeğe hazırlanıyormuş 

Fakat bu meseleler hnkkmda İsmet ııkları 'bir sava~ esn1111İnda Sovyet 
fnö>1ü, bir defasında denıiJt,ir ti: taY'Y~leri Meucrclw:nicl 109 tipin
•Kurtuluş savaşımız, daha _b:ışlııngı- deki vedi tayyare dü ürmfüılerdir. fdo.ko.ra 8 (A.A.) - Sovyct Manilla 8 (AA.) - (United 
cınd:ı ~ok geniş ufuklar gozetmlştli' .... ._.-............................. söz:cüü B. Lozovııki. a:azeteciler top- Press): Singapur' elan gelen itimada 

Türkün ruhu 

Ye ölü doğan bu gibi ıslahat teşeb- .. . • . . d v '- - 'L - ı ·· J 
büsleri ile onun hiçbir al.5.kası ola- Turk mıllcbnın \talbındedır. Onu lanb:l'mda B. Hakr'in 90U bıeyanab eger nacıer ere gore, aponya 
mazdı. Osmanlı rejimi, ecnebi to.hnk- Bak6«la. Kamuıda veya İstaAbUlda 1.akbnd. aorula.a .uall•e fU uvap· Siam'ı istilaya hazırlanmaktadır. 
tümüne boyun efdiği ~ndlr ki, ken- değil TUrlc: .Ulletinio rukunda ara- lan vermi,tir: Tokyo 8 (A.A.) - {Unite"d 
dislni m:ı.b?CtU. Halbuki Kemalt,ı in- y::ıcabu:ın. 

1 
F· 

1
• _J• 1 _,_ı__da M 1 Preaa): B. Konoye .ile B. Rooaevelt 

kılup hareketi sav~ın son haddine l 7:.. c.-'--' b - '-~·'- - ın an,;uya ~ ' 0 
o- arasında kar .. 11ıklı gönderilen rnesaJ0

-. ftc .c...qa o~pın ıoyrccwr.· t f -'--- Fi 1· . .J!..- ~-'--! Alman ,. 
hdar devam etmt-yl tercfb eyledi 1 · b" '- _L • • mili~ T .. k. 0 • yıuw:ı: ın anuı.ra<ıaAJ lardan sonra halk elkarı üzerinde 

Daha dokuzuncu asırda bir Tur'k en ~ a;.aı~et ~ış ve 1 
U%. htaLı.nnin geri almması meııdeaini 

muharriri, Türk mllletinln müslü- elevletınde bir halilcllt oldu. Yem orta:ya atmıştır Çüokü Sovyetler •ütüm süren nishi sükut ı.ona er-
T .. It" M '-'---- e1·· ;Wft kalaeagı" · ınİ§lir. Cazıetder, Büyiik Britanya n man mmeuer camfamna, Avrupa urTıy~ __ ~~d on~1d....... 'Al • Birliii. daha 0 .uman, bu Alıman 

harsına ve medeniyetine mensup ol- na üu. ccoa mın ce .tgı tay k tala - F. lanCfiyaY" Scnyct Bir- Amerika Birleşik deYletlerine ağır 
duğunu söylemlşU. Fakat Kemnllı.::m dalgalarım düıündü ve Avrupa harsı r~· k:1' ~ lıa be b etmek bir dil ku11anaralc hiicınna başlam'lf" 
için ancak Türle mllletl vardır. O ve medeniyeti ile olan ittifakı ile ıgı~-di I~ Cla ~ul m~el .. larelır. 
Türk mDletJ ki Avrupa harsını ve • bi Tü '- 1.. th mıuusn ye ora un ugıunu Ni•i • ~ı:-: •unu ya....vor: cManilla 

yeoı r urır;; var ıgı yara . lam- " '""~" _,, 
medeniyetini kendine mıııetmlştlr._ İ.fte bunun 1çlndl.r ki KemalLst. ':Ciir- an ~h. k"onfcraıısı açık ola.ralc göstermiıtir 
_ Kemallzm, Arıı.p ve Acem temayu- ye, İstanbula b~lı kalmakla iktl- 2 - Romaa)'aJ"& gelince, 19 39 kİ, Am~rika Puifikte sulhü m.Ufa-

Jundekl eski şark ha!'Slllı Jı::D.ldırdı ?e !& etmJıar gMertnt de Avrupaya --1.ti ldiJma o1.ar&1 Hitler: Alman :ıa etmek 1·stemwor. Japon mi ti 
Yttlne garp harsını, felsefeSfnf, Te • .-- • ' • • •r 
dfi.şünü.ııünü koydu dilan1ş bul11Deyor. atıkerlcrini Romanyaya aoltmadan li~ ümitleri bıralcmalı ve en foa 

Milleti zincirliye~ din 1Llh!yat ba#- .._»:tr~ ~• azl.nı arkamndada ~- ~. S-,.erler Bir~den danır ibtim:ıle karşı hazITlanmalıdır.> 
Jannı söküp attı, •c ·bu zlnclrterln dır Bu = k~u:e 6met mMla lıı.Jumnamı.ttır. So-yyetkr Bfr- Reuterin mütalaasi 
:rerf?e Türk mll!lyetçllJ~nl koydu, ol~ütır. Bk Avrupa. parçası, yani bir lği, Hitlerin Sovy~er Birliğine hü- s· 8 (A.A ) Rcute a.ian· 

~ızzat Türkler, Atatüftün Türlci- ecnebi aöm.Urgoes1 olmıJ9.Z1, bir ecnebi cum için. R~ im ~ak sın~':~ mnhabiri-bildirly!r: 
yeyı ~rka bağlayan aoo düi\imlai vesayeti altında buluın:nzyaıı, ne ka.- IJlÔİ ~maia 1-zı~aı bil- Japon ordusunda 1.örülen bazı ta..y· 
d; kesıp attığını. Türltiyarin bıwli- pltaı&lyoolar, :ae memleket tlı§ı tmtl- memalik e1:1emtsdi. nLtmı.ıhr Uzak Şarkta yeni bir buh-
nı tamamile garba verdiğini ve ebe- yazlan, •e maada, ne :tıbna.l'e fdaresl ' - Roma•yaya 'Alman balan- r:ı.n ha.m:ılanınakta olduğu flkrbti ver
di olarak şnrka veda ettiğini ıe,.li- hWanıll slimıJ:ym, kendi Jlıendinden ~- ~- 'J __ ilm _ _,_ ·_ıen eonra, 'Alman mektedir. 
Jorlar. ~ bmll ~l ?e kezıdl ordusn -·· .,-nuc:r CSJnQ Görünüşe bakılıraa, ordu Şangsft 

lı.lldıııl cıtan 1'lr memh*U kurmaktı. tehdidinin BaJbdsr ü.-riade do· Mferinln akamete nğra.mış olmawn. 
Xemaı:lst fttır hıkdlbmm derln Lıtmalcta hulunduiu aşiU.r&. Sov- dan dolayı gücenmlşt!r. B:ızı k!dfa.la.rn 

mlnMl ~ ba.dwr. ,-cf4eır Birlfii. Buf«ari!tua yardım göre, ordunun müstakll surette hare-
Y•t ~.Avrupayı kendi 1stelti ,._. .___.. ı---1..t..•· ett• Fakat ~et etmem bir Japon - Amerikan ya-

f B. Eden'in 
J hoğazlar hak
kında beyanatı 

Bulgaristan boğazlardan 
gemi geçirmek istemedi 

Londra 8 CA.A.) - Rcutcr: Ava.m 
ka.nınrnsında, Balgar bayrağını Ul.;.'11-
yan bazı İtalyan gemnertnin Boğaz
lardan geçmesi meselesi hakkreda 
.sorulan bir suale cevap veren M. 
Eden §Öyle demiştir; 

cTürldye hükümetlnfn Montreux 
<Uontrö> muk.::ı.velesl mucibince Bo
ğadann mulınlızı sıfatile olan ıooh
htitlerini bütün mAruı.sile ifa. 1çln 
ieab eden tedbirleri a.Iacağın.D. Brl
tanya hüküm('tlnln tam itimadı var
dır. 

Bulgar hükfımetfnhı bir mlk.t:ı.r 
İta1ynn destroyeri sntuı. alarak bun
Jnnn Boğazlnrdan gcçirllmesinl lste
difl h&kkmdıık.l haberlere Türk hü
ktaıtet!ntn nazan dlk:Jcatt celbedll
mlştlr. Türltlye bu mahiyette hlçıblr 
takp •nkl olmadığını Brltanya hii
ktmıethıe blldlnn~tlr.• 

Bir tekzip 
Loadra 8 (A.A.) - Rcuter tel:i

iiğ ed~or: Tii:rk:iye<kld Alman be
tind folunun faaliyetine ·dair İngiliz. 
ve Sovyet hilk<unetlm tanıfo\.dan 
l'üYldyc hükGmetine mÜ§terek bir 
nota fleTd1 ttdilmiş olduğu hakkınela 
Alm• lraynaklanndan işae edilen 
aber bu!?Ün Londrada tamamile 

"<Yftnh.-• d;ye tavııif edilmekt~ir. 

Amerikanin borcu 
VAfİıı:ıaton 8 (A.A.) - 9 ilktcş· 

rinde hazinenin çıkaracağı l mityar 
300 milyon Clolarlılı:' yeni bir :iatilraz 
ile. devletin umemi borçlan 52 mn
yar 700 milyon dolara 9kacakbr. 
Yeni iatifra.z:ın faizi m.iktan ve itfa 
müeleleti. önümüzdeki perşembe gü
nü :ilan olunacaktır. 

Çekyada idamlar 

İpek çorap stok 
edilmeğe gelıneı··· 

• - 6ııı· 
Ali - Kadın çorapla~ dJı! 

lanmııı. En jyisi 320: orFta~rikııJıf 
280. ôdileri 180 mıf .. n toptJll' 
kafi derecede işl~·~, bun· 
cılar da stok ynptıkları jçiDkıııll 1 

dan sonra ipek çoraP 
111 c,ıııt' 

çekilmesi ihtimali varmış. 
teJer böyle yazıyor. k geçi 

Vdi - Evvela •1° u 
- Niçin">" bit bD' 
- Zira tamdıktardııh tİlldt" 

yan, vaktiyle Paris ıeY3 ~OS A'' 
dönüşte en mükemnıel ~ 5cııılK 

• • tJ. • 
rupa çoraplan getırrnı ijddı:t '1' 
n aakladı. Senelerce rn f ıa1'•1 
yehileceğini snnıyor~u· .. ) fııt· 
günün birinde ne gor~ kıırıDdı 
tuğu çorap, tıpkı kelebe da ıoı 
gibi, parmaklnrinın uMn ğd• bO 
lanıp eriyjveriyor. e ~a~· 
mallann zamana kaf'n 1rı;_ 1t~' · ,. H ha~ • meti yoır;mu.ş... er tıJ.~ 

çular da ayni akıbetle. ~·d ııP 
caklar. Bu, bir ... lkincısb \uh· 
zim, lngiliz k•ldınları. ~ ;rıce· 
ranlı dünya ortasinda ar

1
tt J(o' 

·set· 
dlı:: çoraptan vazgeçrn:ıuanıror· 
im, makul çoraplar k Jduillf'I' 
larmı,... Önümüz kış 0 }erİl'I' 
göre, "dünyanın baş~ Y~iıı bıl 
de. ezcümle Türkiyede t ısrftJ\ 
usul moda olmıuıİn) . ~ baCI'~ 
değil, muhtOYada. .. B:r çor'P 
§ayet güzelse. yün •e ore çar· 
içinde de ııebuenClanıclır··· i5li 6 
pık çurpuk. yamrİ yurnJ'll 11afi
Jiralık. ipe~ini ele giydife%uhıP• 
le... Bari teselliyi böy e re!'; 
bayanlanmiz za~ete •e yalıı· 
te1'kbye göre şak olmaırs1 . 
nn ara.sinlar... ]lı;.d' 

Pireye ha\18 

taarruzu 
Ahlan bombalardaıı 

yangınlar çıktı 
Londra 8 (A.A.) - Prağda ve 

Bmo' da ikisi yahudi olmak üzere beş ·ıi.ı. lı•~ 
r_ı.:.. ·d-L- ~ -..ı''d""" 'L-h Loodra 9 (A.A.) - lngı. d gt' ycı.;uı ana :ıuam ou11 ıgı na er v~ . • • ye<Jın dl 
.-ilmoektedir. Mahlc.umlar hıyaneti va· kuvvetleri birinciteşrmın J.;irtl'ıı 
tamye sabotaj ve i:r.insiz silah tacı- cesi Pire liman tesisatını ve~ 011.ı1'11 

' " b 1 ·ı . trol oeP --nı m&k suçlnriyk töhmet nltmdn u unan genu en, pe bJik11Jıırw 
id;ter ve kimyevi madde fa I boftl' 

. hombıudtman etmiştir. Atı.·~ peı· 
'balar hcddlere isabet etın!Ştıı'~1'11:ı1 
rol elepolnrında büyük Vnııgııı11' 
çtbnış, infilaklar olmuştur. a).\ij;st" 
alevleri 2000 metreye kadar 
liyordu. 

Afganistan 
Tokyo elçisi İngiliz - Rus 
tazyıkindan bab"sediyor 

Tokyo 8 (A.A.) - D. N. B. : 
Domei ajansinın bildirdiğine göre 
T olCyodaki Afganistan el~i. İngil
tere • Rusya tarafından A~anistnn
da icra edilen ta~b ~da fU 
beyanatta 'bulı.mmuthır: 

•Afannistan. Tiomflllar:i&e iyi mü
naadietler idame ettiği İıc;İın memnun 
oldaiu gibi mulİarip milletlerin hep-
si ı,·akkıni:ıa da 'i:louane duygular ta• 

şİmaktadır. "Afgnnistan 'bitafaftır ve 
bitaraf bir devletin tak.tbine mecbur 
olduğu siya.eti talcip etmektedir. 

Bunun lıaricindeki haberlerin J\epsi 
fena makSatlarla yapılan l>ir .,ropa· 
ganda-lpn ib rettir.> 

Rusyaya borç pa:rrıt!" 
Vaşington 8 (A.A.) - : 111:ı' 

siller medıisinin ilgili komisyon 'bor~ 
li k R ~aya ~ "ye orporasyonunun u J f ı,·r tt· 
para venn~ini men' e matu ddt>"lt' 
lifi 25 r~·e karşı 69 reyle re 
miı:tir. 

Yeni ekmek narhı pr'" 
Belediye Do.lml e:rıcfunenb:l~O" 

rile ekmek narhına. ıa para 53~tı" ıundntunu yazmıştık. zam btl 
tan itibaren tatbik olunncnldJr. 

General Mersinl~le 
cenazesi dün meraııJ1l 

defnedildi bıı~ 
J\:nkara 8 ( A.A.) - lçel !11~\iı' 

general Mersinlinin cenaze51 sıııt' 
top arali'amıa konarak ve ~11 )it' 
calı:, piyade, süvaı"İ ve janda ~0tt°ı" 

Cebelüttarİğa gelen talan olduğu halde mezarlı ?Aıtlet 

l ik• ı__ •• rülmü~r. Merasimde f3üyiik p"t" 
yara ı ı .KrUVazor M cJ• • • • B -'-" VekiJ'er• ,.., e m reı , aşv-u, dk rfl'l , , 

~ 8 (A.A.)-:: Akdeniz·~ ."C: M.~ .~ Gen ;;ı ~ 
de haıl,..n tor:pi} aıçakları taraf.dan :Jkincı reMt, nri:flki ?e asked 

a uğratılan iki İngiliz Jauvazö- ~unma tur. 
rG, tamir edilraelc here Cebdlktar~ ,..._ ________ ,.,._ 

ukcri limanına gelrnİ§ılr. Bu semi-
lain miil'etteO.tı. Jng:iüıer.in CÜEÜ· ~1-----------~ 
tanılan vaktinde çekilmemi~ oleay-
dılv. tamamen tahrip eelilmelerinin 
mu~alc olduğunu müttefikan be

·11· 
Hakkı Tarık U.. mak.aldefl • 

yan etmiılerdir. 
Ceçen asırdnki hareketin tedric1 

bir İstihale ile erişmef istediğini Ke
ır.alizrn, tek bir inkılap hamleai ile 
elde etti. Türkiye, yeniden tamamile 
faknt Avrupanın aynlmaz bir parçam 
olarak Türk olmal: istiyor. Bu hu
ınsta Ziya Cökalpın <KIZJl Elmn 
adındaki bir şiiri neşrediyor. Geçen 
ıısrn ait olan bu şiirele Ziya Gök lp. 
Türkün nrzı mevudunu, Kızıl Elm yı 
arayan genç bir Türke nasihat edi
yor: 

ll• ı.bul dm.it Te A8,vada bfr Av- enm u:za .. , ... ga .,.-.uus ı. • ""'·-"~ _.-......n 
r) __ l ~···1--•-- -~ •• k 1 ı,:_ft "JUUU15lDQ zal"ar 'f'eıuı<ea.~~ur. 1 . 

rupıı. de.'Vl~ m~. Ank:ü'nyı DV gar. arı~, 1!1°z.a ere ~tt: '""°!" Bu sebeple, ordu ısttklalinl telMlld Taarruz, ngiliz muharebe gemile· 
bu!m~ur. Nı1ı: milletlııhı Avnıpıa.lı l!yacak vavyette Mılunmadıgmı bil· altında görmekte ve f.stlklüllnl koru- rinin ~imdive lı::adar Ak0dMiı:de hiç 
~yışına yol ~ ve ~elleri dircli. mak için edebiyat yapmaktadır. Bu- karplagmadıklen bir şieldetle vuku
atılmıftır. BeDd :e anık ~:11 :~:k 4 _ 1941 martanda, Soıryetler nllllla beraber, ordunun bundan ileri bulmu tur. 

de majüalNI kallaıunıyor. Se~, 
bi de. büyük harlleri hd' ,.ecl . .,, 
se beienmemesi imi~ ~~, 
milli hatta beynelmilel oli:~fi 
tin harflerine bu cle.-ece 

0
,, .. 

tasarruf caiz olamaz. Alt"ftle 

. cKızıl fJma, dünyad her hangi 
!>ir Yerde mevcut olmu~ bir toprak 
<Jeğil..Jir. Çünkü hunun toprağı mef
ldire w t!eması da rüyadır. Bugün 
bu, henüz bir mnsaldır. Fakat yarın 
belki de bir hakikat olacaktu. 

Kızıl Elma dünyada yoktur. O 

yan geçen nmr vnıpnsı n·-ı~ T·· k" ,_ .. w .J .. g[tmemeel muhtemeldir. Fakat geç- -----
olmuştur. oa~': ur ıy e, .nttcmnrı. ''' -- ızı m1şi göz önüne gdlrenler yalrmda 
J&l~ Avrupa, bu ha.fpte derln talulirde, So.yetkmı tam anlayışına Uzak Şarkta blr şeyler hazırl:ındığını 

bir ~k geçirmektedir. Bu deCt- Ye h~ u a gtivcncbikce{..\ni te- z:ınnetmektedlrler. 
Elazığ hava meydanı 

§lldilı: Frnnm, hatta Bolşevik ihtlli\- min ettlği mmen, bu, Alm~yanın 
Hn1n yaptığı değişikliklerden dnhıı. L • d" 
derindir. aoı;trafyn. itib:ırile Türkiye r.o$\ln me ı. 
bir kennrda durmuş, §lmdlkl Avrupa M. L.011:ovski, sözlerini vövle biıir
InkılM>ının ne netice 'Vtt<!ceğlnl bek- mittir: «Efıer Hitlerin ~imeli dedik
llJQr. leri doğFU ise. o halele, ruçin Molotof 

Yeni Avrupanın nnsıl bir c;ehrc 
alacağı g6riilcbllir. 

merasimle açıldı 
Hess'in babau öldü Eüı2:Iğ 8 (A.A.) - Devlet hava 

1 Londra 8 (A.A.) - Deutsche yolları tarnrından yeni yaptmlan 
Allgcmeine Zeitun° gazetC!İnin bil- hava meydanı Münnkalut Veki)İı:'ı:n 
dirdiğine gör Rudo1f Hess'in babnsı bir nutku ile açılmıştır. Bu törende 
Fritz Hess 2 ilkteşrinde B~yer M I" V kT sk • .. Ik. lef 
Alplerindeki ma.likaneııinde kı "l bir a ıye e •1 1• a erı. mu 1• er an, 

mahchr. L 
•• izl!ll' 

Gerçi Hakkı Tarık, te~nıerne· 
etti. Fakat kimse onu dınl ıt'.n 
di. ~Alem sana uymazsa t clıı 
tıleme uyl> elarbımeselini üS ~ 
hatırlatırız. l i . ·rn er 

Cümle başla,,mı ve h~ 151 

küçük harfle l 
yazmama ı; 

Büyük harfle 
yazm~lı! Vnktllc şarklı olan b1r alemde Tür

kiye, nrtık şarkın değil, Avrupanın 
ayrılmaz bir parçasıdır, 

ile görüıınıderden !lonrn. iki mcmlc· 
keti İl1J11eycn bütün miihim mesdc· 
ler üzerinde nnlaJinnya varıldığını 

ltildiren bir teıl:dii Reşret.ti? > 

has•alıP-l müt~;.:ıldo ölmÜ§tür. Fritz ~ .. lediyc ve parti uzaları hazır bulun· ~ 
Hess 7 7 yaşında idi. l muştur, l 11ıııliııı-•ı---------
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~MDAN AKŞAMA 
1•tanbulu methetmek 

günah midır? 
( Ş • ] 11-lı- çllll"pııdall 
~ ...... -. ......................................................... 1 

.... .., Ne özenilecek şeylr 
~ Pelı: - tıevdiğim münevver
~ en Hatemi Senih yeniden 
~~İl.İğe bqladı • Fakat, UZUD 

.. et bir memlekette bulunmayıp 
~ '011ı'a, oranın fi tarihindeki 
tdttıt ~ uygun elbiselerle avdet 
~\'ardır bani; iıte muhterem 
~ ,. .- muharrir de bana o inti
td'ıi ~1• Evvela mevzuu, sonra da 

Beyazıd meydanı tanzim ediliyor 

~Ye .•. 
~ 'rnut? Ben, günün birinde cBo
~ Çı ~e\'riai» diye bir yazı yazını
~ «ıı>0ğaziçinde bir mev'im re
~ t~etiy)e insanda vatana bağ
~l& ı bile artıyor!• demiJim. 
dtn d Int tarih ve edebiyat zaviyesin
' törmeyi bilmeli diye ilave et• 

filt_! ı 
ti!ı ~ arkadaıımız, - sim tu• Kutasiyecl 
tıı~ elde beraber - bu yanyi 
~tk a1nut. Toros'Jan terennüm Taliaim'den •onra l.tanl>ulun en Lakin m~ydanda rapılan "1 bü- meşhur sıra kahveleri maziyıe kano- Ancak resmimizde <ı~ görüldüğü 
ko"i dururken ne derneğe bala liüyült meydanlarından biri ·daha yük Cleğifiklik §imdi inkılap ve Şehir mıştİr. Şimdi inkılap müzıeai tama- gibi meydanın güzelliğini hozan öte
h~ ~ının zennevari edebi. tanzim ediliyor. Son zamanlar· müzesi olarak kullanılan ve pek niyle meydana çıhnıobr. Kaldıri- ki cephesinin de açılması lAzıındır. 

,\ e Yap~ durunn~fUZ. .. da Beyazıd~an ~eçenler ~eydan• sanatkarane bir bina olan medre· lan adadaki 1iahveler l)afk_a yere Diğer taraftan Beyazıddan Laleli-
lllltiı 'e:.'dun. evvela burası mesela dalci bütün h1dmm taşlar-.ıın kal- senin önünCleld ufalt tefeli, k'ırıli dö- nakledjlmiştir. ye inen caddenin dar Iömıinda ve 
l.ı.ti.değil; İstanbul ••. Türkün mem• dmldığını, yer yer kocaman katran d ısağ tarafında.ki bütün hinalar, 
'lt,. C kült dükkanlardan mürekkep a a- Beyand cami.inin, meydanın v-e •i, ... ,·· . Öz bebeği b.ir yer •.• Siya- kazanlarının fokur fokur lcaynadığı· dükle.anlar istimlak edilerek bunla-

L ~er- nin tamamiyle yılr;ılarak ortadan şehrin en büyük havuzunun önünde ~- 1• tarihi, ananevi, bani ne ni görürl~r. Bir yandan etrafı açı- rın hepsi baştanbaşa yıkılmışbr. Bu 
de k;'daı:ı İderseniz birinci derece- lırken bir taraftan da Beyazıd mey- kaldırılmış olmasıdır. hiç de yakıtık almıyan es1ci tahta suretle yaya kaldınmı geri alınmış· 
Lir b~e~j .haiz •. : .Nicin kalbimizde danı asfalta t8:hvil ediliyor . . Daha Buradalci kırtasiyeci dükkanları binalann kaldınlmıWyle şehrin bu tr. Bu binalarn yıkılmasiyle karşı 

C ~ıçı sevgısı uyanmum... şimdiden meşhur cHaydar bey ha- daha evvelden yıkılmıştı. Bir müd· pıı.rçasının - tanziminden sonra - tarafta bulunan ve Fatihin darpha-
~ anlıyorum: Hatemi Senih, \'UZU >nun etrafında asfalt dökül- det soara da lstanbulun yaz günle· çok daha güzelleşeceğine şüphe yok- nem diye tanılan Simkeşhane'nin 
LQ. tb rlik ettiği bir devrin geçroq mesi i,i bitmiş gibidir. rinde kaldınmlara kadar uzanan tur. önü genişlemiştir. 
~~asından yakayı sıyıramyıor. -------------------------------------------------
~· ınücadele zamanında, İstan-

lstanbulun LQ. d uzda, milli matbuat yanında 
\o~ e Ali Kemal'lisi vardı. Onlara 
lı.iı llnsın etmek teamüldü. lstan• k J l' rneıkiık gönnek, burasını ille urlu uş günü 
ı:ı ~edilmesi lazım bir yer saymak 
11~ d a_ıtın alışkanlığı... Amma ar-

l> :Vır değişti, a efendim ... 
t 0 Rru olan ,udur: 

~:.arıhul hakkındaki yazılar gaze· 
la 1llli2de çok yer buluyor. Buna 
il}> 'lılık mesela Toros'lar az anlab· 
~:r. ~ti~af etmeli ki, Toroslar'da da, 
'~d ~cıne nazaran hayat kesafeti 
~tıhr .. Ben ıahsan kendi hesabıma 
>ltıtlelıf •eferlCT Anadolu turneleri 
ttıty/rn.. lstanbul gazetelerine sü
ll:ek hır sene zarfında Anadolu 
lııııdlupları yazrrıak tecrübesinde bu
~ıl l:nı. Burada gözüme batanları 
~· ~enkid etmektevsem orada ha
~ 1a:ı da aynen ettim. Hatta bir 
ltd~rıde Anadoluda yerleşmek İs· 
'b\'ıtn. Başta sıhhi osnra iktisadi 
~ .. ~~Yar olmadı. (Bunlar da barut 

ıtıdendir.) 

t0g~osıum Hatemi Senihe de To
~tlt arı, o da~lann tepesindeı:ı er· 
,..ı ce t"'°erı.,iim etmesini tavsiye 

Reisicümhur 
İstanbullulari kutluyor 

İstanbulun kurtuluş ytldönümü 
münasebetlle Vall ve Belediye Relsl 
Dr. Luttl Kırdar tarafından, Mlllt Şef 
iönünü'ne gönderilen telgrafa Milli 
Şet şu cevabı vermişlerdir: 

cKurtuluş gününde İstanhulu he• 
yecanla anıyorum. Sevgili ve ileri 
vatandaşlanrn lstanbuJlulan yürek
ten kutlarım. Özden duygulannıza 
tefCkkür ederim. 

İsmet İnönü» 

Aynen kurtuluş yıldönümünde Dr. 
Lütfi Kırdar tarafından çekilen tel
graflara Meclis Reisi AbdUlhalik 
Renda, BaşvckU Dr. Refik Saydam 
ve diğer vekiller de telgrafla cevap 
vermişlerdir. 

"ler· t 
iı,, ırn. DJallah muvaffak olur. Ve G" .. k ı · hi 1 
de lllah her vilayetimizin gazetesin- umru ve n sar ar 
boı b vilayetin havahna dair yazılar vekili şehrimizde 
tat ol akseder. Asıl mesele budur. Gümrük ve İnhisarlar Vekill Raif 
l'ı ';huUuların lstanbulu anlattılda- Karadeniz dün sabahki ekspresle An
't~ erecede Adanalılar Adanayı, karadan şehrimize gelm~lr. Vekil 
LiJt"_.bu,nlulıu Trabzonu fıkralariyle, şehrimizde Gümrük ve İnhisarlar iş
~/~'elerivle, makaleleriyle, roman• Ieri üzerinde tedklkler yapmtı.ktadır. 
d i}<.e anl11tsalar mesele ke:ıdiliğin
ft~n halledilir. Yoba b~ batındır 
b'1lltrıhullu bir muharririn bir lstan· 

~tthi!azetesinde Boğaziçineb'A dair 
>et e yazmasını gayet ta ıı, ga• 

0 1agan görmeli... 

{Va - Nu) 

Okuyucu 
mektuplan 

.,. __ 
Yabancı kelimeler 

d Anadolu Ajansının bir tclgrafm
d a qQermen müttefiki tarafın
cı an istihfaf ve istismar edllenD 
it enıuyor. Yazı arasındaki bu iki 
eıırne ne demektir? Bunların 

~rşUıklan bizde yok mudur? Ga
e etecıe; birçok defalar «Tttvvüt 
ctrnedi, teıcrib edildi• kellmeİeri 

<!çiyor. 
k l3iihas.sa yeni nesil: cıİlUi.llah bu 
ç~lirneıcrden• diye söyleniyor! 

0 
nkn anlamıyorlar. Gazete 

:Urken yanımızda birer de Iügat 
1 taşıyalım!• diyorlar. 

Şirketi Hayriye kış 
tarifesini hazırladı 

Şirketi Hayriye, kış tarifesini ha
z1rlamıştır. Bu ayın yirmisinden iti
baren tatbik edilecek tarifede, tram
vay seferlerinin azaldığı göz önünde 
tutularak, Bebek hattına. vapur sefer
leri arttınlnu.,tır. Aynca talebe, me
mur ve işcllerln gidiş ve geliş saatle
rine göre tarifede tadilli.t yapılmıştır. 

Denlzy'ollnrı idaresi de, An.dalar, 
Kadıköy ve Anadolu hattı klş tarife
lerini haz1rlarnış, tedkik ve tasdik 
olunmak üzere MünakaHl.t VekAletlne 
göndermiştir. Bu tarife de ayın yir
misinde tntblk edilecektir. 

Otobüslerin kış seferleri 
İstanbul Belediyesi, otobüslerln kış 

sererler! tein yenl bir hareket tarifesi 
hazırlamaktadır. Bu yenl tarife 31 
te.şrlnlevvelde tntbik olunacaktır. Di-
ğer taraftan Rami hattında işllycn 
iki otobüsün, kendilerine verilen ben
zinleri sarfetmemek Icin serer yap
madık.lan tesblt edilerek plfıkalan 
alınmıştır. 

Aynca, müşterinin l.stedlğl yere 
gitmlyen 10 taksinin de ruhsatiyeleri 
alınmıştır. 

1,r- Çocukların ilkokullara alınma- ı ... Anne, çocuğun yükünü bir an 
A ı her eene bir mesele olur bay önce öğretmene yükJcmeği düşü-
~- l ---··• I nur .•• 

Odun meselesi 
Altı 

deren 
komisyon odun gönkişilik bir 

mıntakalarda tetkikler yapa'cak 
Odun meselesi hakkında. dün saat 

16 da Belediyede Va.il ve Belediye Re
lsl Dr. Lutn Kırdann reisliği altında 
bir toplantı yapılmıştır. ToPlantıda, 
odun narhı hakkında. bir rapor ver
mek üzere, şehrlmize odun sevkeden 
mıntakalara bir heyet gönderilmesi 
kararlaştınlmıştır. Heyet altı kl,,ıden 
mürekkep olacaktır. Bunlann arn
.sıncla Mürnkabe komL<;yonu şeflerin

den B. Muhsin, Ticaret odası umumi 
katibi B. Avni, Umumi meclis tızasın
dan B. Cemal Ferid ve orman müdü
rü de vardır. 

I{eyet, odun meselesini esaslı bir 
şekilde tedklk ettikten sonra hazırlı
yacağı raporu Fiat mürakabc komis
yonuna. verecektir. Mürak:ı.be komis
yonu bu raporu esas tutarak odun 
narhı hakkında son karannı vere
cektir. 

Bir odun ticarethanesinin 
mektubu 

Dün akt}a.m geç vakit odun taciri 
Nihad Güveniş ve Y. Kamburoğlu ve 
şürekfısı lmzaslle Dr. eeuı.ı l\tuhtar'a 
hitaben şu mektubu aldık: 

cS/10/941 tarihli Akşam gazetesin-

* Be.şik~ bir apartımanın bod
rumunda beraber takı içtikleri şoför 
Tev!iği bıçakla on altı yerinden yara
Iıyarak öldürmekten maznun Cevdet 
ve İlhamının muhakemelerine dün 
birinci ağırceza. mahkemesinde de-
vam edilmiştir. İlhami bu suça istırak 
etmediği hakku;ıdald lddlnsmda -ısrar 
etm}§sc de, istinabe yollle dinlenen 
bir şahid, Tev!Iğln öldüıiilmeslnde 
İlhamlnln de müşterek olduğunu bll-
dlnnlştır. . 

O sırada m:ıhkeme huzuıunda uy
gunsuz bir vaziyette oturan İlhamiye 
hakim tarafından ihtarda. bulunu
Iuncn, İlhami bağırıp çağır.ırak mü
nasebetsiz hare~ctıerc kalkışmıştır. 
Bunun üzerine Ilhaml mahkemeden 
çıkarılarak, muhakemesinin gıyaben 

yapılmasına karar verilmiş ve diğer 
bir şahidin dinlenmesi için muhake
me başka güne bırakılmıştır. * Cağaloğlu civarında Sabrl~-eye 
alt apa.rtımanın blrincl kahnda kira
cı Hatice dün mutfakta camaşır yı
karken, sıçrıyan kıvılcımlardnn yan
gın çıkmıştır. Derhal ltfnlye yetiş
miş, mutfak kısmen yandıktan sonro 
ate.ş söndürülmüştür. 

deki beyanatınızda odun deniz nak
Hyatının ceklde elli kuruşu geçmedi
ği sarih surette beyan ve izah edil
mektedir. İğneada clvanndakl iskele
lerde mevcud olan takriben beş bin 
ceki odunumuzu İstnnbula nakil 1cin 
beher çeklde navlun olarak 180 ku
ruştan mukavele yapmnğa. hazır ve 
fıma.de olduğwnuzu e!kfın umumiye 
miivacehesinde ıı.rxederlz. Bu tekllfi
mlzlıı teahhüd mahiyetinde telakki 
Oll.{narak mukavele yapmak üzere 
müracaatınızı rlca ederiz.• 

Dr. Celil Muhtar'ın şimdiye kadar 
nakliyat acentalığı yapmadığı için, 
bu teklife ceva pvermesl tabll bekle
nemez. Navlun hakkında alacağımız 
malümntı aynca yazaca~ız. 

Et hakkında tedkikler 
Istanbul Belediyesi şehrin muhtcur 

mıntakalannda görülen et azlığını 
önlemek maksadlle tedbirler almak
tadır. Dün s.'\bah, mezbahada kesilen 
hayvan miktarı Belediye ve Müraka
be komisyonu memurları tarafından 
kontrol cdllml.ştlr. Dün kesilen hay
van miktarı binden fazladır. Bu hay
vanlar şehrin muhtelit mıntakalıı
nndaki kasaplara lhtiy~ nlsbetlnde 
tevzi edilmiştir. 

* Sultanahmed civarında İsrail ve 
Avni adlannda iki kLşl diln bir kadın 
meselesinden kavga etmişler, İsra!! 
ellndekl gazoz •lşeslnt Aminin başına 
vurmuştur. Kırılan şişe parçaları Av-
nlnln ba§ına ve yüzünün muhtelif 
yerlerine saplanarak tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Avni hastaneye kaldı
rılmış, İsrail yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır 

* Kasımpaş:ı. civarında SalUı ~ın
da biri dün Gülizar adında bir kadı
na sarkıntUığa kalkışm.u1. kadın ken
disini reddedince, Salih hiddetlene
rek, Giilizan fena. halde dövdükten 
sonra muhtelif yerlerinden tehlikeli 
surette yaralamıştır. Yaralı Gülizar 
bnygın bir halde hastaneye götürül
müş, Sıı.llh yakalanarak, tahkikata 
glrişllmlştlr. 

* Beyazıt yangın kulestnln emek
tar başmemuru B. Mehmed Erdcbll 
dün vefat etmiş, definde ııraiyeci 

arkad~lan ve birçok dostla.n bu-
1W1muştur. 

* Niğde mektupçusu B. Şevki Bir
sel Belediye Emlak şubesi müdürlü
itüne tayin olunmuştur. 

Bay Amcaya göre ... 

• . . Baba, çocuğun bir gün evvel 
yetişip para kazanmasını ister ... 

•.. Vekaletae elindeki ölçüden şaş· 
maz ve hu yüzden okullarda her yJI 
bir yaş pazarlığıdır ıider l ••• 

3 kücük hırsız 
• 

yakalandı 

T opkapi sarayİ müze 
dairesinden eşya 

aşırmışlar ! 

Topkapı sarayına girerek Müze da
iresini soymağa kalkışan üç çocuk 
yakalannrn.k Adliyeye ve~tlr. Sa
lahaddin, İzzet ve İhsan ndlannda 
on dört, on beş yaşlanndnkl bu üç 
çocuk evvelki gün bir kolayını bulup 
Topkapı snrayınıı. glnnlş ve bir müd
det dolaştıktan sonra harem dairesi
ne geçmişlerdir. Orada müze bekçlle
rinin diğer ziyaretçilerle meşgul bu
lw1duklan sırada, hırsız çocuklann 
her blrl bir tarafa dağılarak ellerine 
geçen eşya:ı'l aşınnağa başlamışlar
dır. 

Küçük hırsızlar bu daireden blr 
kehrüb:ı.r çocuk, bir gümü.ş hamam 
tası, iki gümüş ka.şık, bir altın halka, 
ve birkaç tane de kıymetll ipek el 
havlusu çalıp yavaşça ceketlerinin al
tına yerleştirdikten sonra diğer ziya· 
retçilerin arasına kanşnrak dışanya 
çıkmışlardır. 

Biraz sonra hırsızlığın farkına v:ı.· 
rılarak derhal zabıtaya haber veril
miş ve tahkikata başlanmıştır. Zabı
ta etrafta araştırnıa yaparken, hırsız 
çocuklar da yakıı.lanacaklannı hatır
larına bile getlrmiyerek çaldıklan eş
yayı satmak üzere Kapalıcarşıya git
ml~lerdir. 
Çarşıda ücü de eşyalan satarken 

suc üzeri yakalanmışlardır. Hırsız ço
cuklar dün Adliyeye teslim edilmiş
ler ve Sultanahrned birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilmişler
dir. 

Hırsız çocuklar suçlarını !tirat 
ederek: 

- Zengin olmak için seyahat yap
mak istiyorduk. Fakat paramız yok
tu. Nihayet müzede cok eşya bulun
duğunu düşünerek bunları caımagn 
karar verdik ve girip çaldık. Bu eşya
yı satarak parnslle Uçümüz birden se
yahate ç.ıkacaktık, fakat polisler ya
kaladılar; demişlerdir. 

Üç hırsız cocuk tevkif edilerek 
Tevkifhaneye gönderilmişlerdir. 

* Liman amelesinden Ha~r dün 
limanda şamandırada bağlı Balkan 
adındaki Bulgar vapurunun anbann
da çalışırken mavnadan vapura yük
lenmekte olan çuvallar vlnçin sapa
nından kurtularak anbara. düşmüş
tür. Dolu çuvallar Haydann üzerine 
yuvarln.nmış, Haydar vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır surette yn
ralıınnu.,tır. 

Çuvalların altından zorluklıı. kur
taanlan Haydar ifa.de veremlyecek 
bir halde Liman idareslntn hastane
sine kaldırılmıştır. 

•.. Bereket versin, bu yıl Vekalet 
934 doğumlularla beraber 935 
doğumluların gösterişli olanlarını da 
alacakmış 1 ••• 

Tramvayda ancak on üç yaşında 
görünen bir çocuia rasgeldim, Ben 
4'Çocuk• diyorum. Fakat onun bu 
sıfah katiyen kabul ebnediği her ha
linden, bilhassa giyi~inden anlqıh
yordu. 

Nereden bulmut bilmem? Dimdik 
bir yaka t.akmıt, hıma da koya 
renkli bir kravab sımsıkı başlllml§tL 
Batında kocaman s.iyah bir fötr 
§apka vardı. Tabii pıuıtalounu da 
u:ıundu ..• 

Çocuğun vaziyd.indıen kendisine 
büyiik bir adam süsü vermek için 
her ıeye baıvurduğu anI-.ılıyordu. 

Ona bakarken gözümün önüne bir 
iki tanıdığımın hayali geldi. Bun
lardaın biri henüz «pek genç! ıt de
nilebilecek bir çağdanberi kendisi
ne yaılı batlı bir adam süsü vermek 
için ıenelet"denberi acayip, manevi 
bir cendere içinde Y&famıJ dunnut· 
tur. Daha yirmi betinde iken kırk 
be):Ode görünmek için çabalam1Jbr. 

Maamafih ilk gençlikte hangi
mizde Yatından rnk fazla görünmek 
met"aka yoktu ki? .• cKiımil İnsan• 
olmasını ancak ihtiyar görünmek 
diye anlardık. 
B~n kendi hesabuna kelli feDi, 

dunnt14 otunnuJ, o zamanın tabiri 
ile «ak saçlı bir hey» gibi halini al
mayı pek ziyade arzu ettiğimi bili
rim. 

Hatta gene birçok delikanlılan.n 
vaktiyle ak saçlı görünmek için baı· 
larına pudra 'erpip dolqtıklarım 
iıitmi~imdir. Bu bahis etrafında ko
n~urken akrabamdan pek ihtiyar 
bir zat bana ıuruan söylemiıti: 
«- Biz de gençliğimizde öyffı idik. 

Hiç unutmam amcamrn oğlu yumu
şecd~. gayetle seyrek bir sakal salı
venni§ti. Halbuki benim sakalım bir 
türlü çıkmıyordu... Deli olacakhm. 
O birkaç telden ibaret olan &akalını 
büyük bir adam tavriyle mağrurane 
ok~adıkça hayat bana zehir oluyor
du. Benim de ne zaman sokalım Çt· 

kacaktı? .• Bunun için kendi kendi
mi seferber bir vaziyete sokmuı
tum. Ne yağlar? Ne sular kullanmı
yordum. O derece üzülüyordum ki 
et« sakalım çıkmasaydı mutlaka 
verem olurdum. Akıbet çıktı de. ben 
de üzüntüdeın kurtuldum. Simdi dü
şündükce o günlerime hiddetleniyo· 
rum ... Nelere özenmişiz yarabbi? •• • 

Hakikaten öyle... Özenilen ıeye 
bakınız... Yaşlılık, ihtiyarlık!.. 

Buna mukabil bayabmızın bir 
devrinde sakladığımız &eye bakınız: 
Genelik!.. Yani en saklanılmıyacak, 
en iftihar edilecek ıey !.. 

Hikm"et Feridun Es 

Şile cinayeti faili 18 sene 
ağır hapse mahkum oldu 

Şilede Necati adında blrl o clvar
dan İsmnile lld tavuk satmış, aradan 
uzun zamnn geçti~! halde parasını 
alamamıştır. Bir gün sokakta. Necati 
gene ismaııı yakalayıp parasını iste
yince, aralarında kavga çıkmış ve İs
mail küfretmiştir. 

Bundan büsbütün hiddetlenen Ne
cnti eline geçirdiği blr balta ile fs
mallln sa~ kolunu parçaladıktan 
sonra kafasından da yaralayıp öldür
mü.,'ltür. 

Dün blrincl ağırcezn mahkemesin
de Necatlnin muhake~sl bltlrllmlş
tlr. Şahldlerln de ltadeslle Necatintn 
suçu sabit olduğundan, on scklz se:ne 
ağır hapsine karar verllml.ş, ancak 
İsmallln borcunu ödememesi ve küf
r€'trıı~sl c~zayı hafifletici sebep mahi
yetinde görülerek hapis cezası on 1kl 
seneye indirilmiştir. 

Beşiktaş Parti merkez 
ocağı 

Beşiktaş Parti merkez ocağı kon
gresi toplanmıştır. Çok kalabalık olan 
toplantıd3, kongre· reisliğine İstanbul 
mebusu B. Ziya Karamürsel intihap 
edllmlş ve müteakiben müz:ı.kerelere 
geçllmlştlr. İdare heyetinin taallycU
nl tebarüz ettiren rapor, kongre lizn
sı tarafından takdirle karşılanmıştll'. 
Yapılnn yeni ld::ı.re heyeti intihabm
dn eskl idare heyeti nynen seçilm~ 
tir. 

• 

B. A. - Rağbet gösteri~e ise fe
na! .. Çünkü henüz liseye gidenler 
arasından nicelerini tanırım ki mü
dürlük, profesörlük çağındadırlıırl ..• 
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Türkiye - Almanya Rus merkez 
d 1 T 

Yaratılan harikalara şeref getiren.. Büyük sıı:ıat eseıleıine .. eı: 
OSt Uğu Ürkiye- ceııtıesi yarıldı du,au•an .• Ak•llara ha,,,.t, gödern dehoet vcrcn .• Tekn;ğU>. ,.n• 

~%~ ~=:"""~: '':.:~~.=,~~.,.~ n::ti~:a~:yl1!'n:yi~~- <Bat tarafı ı ıncı sahH..ıeı R hafE" on Nk 'K L İ 
Gördükierım, ctu.yduklarım 

Eski at cambazhaneleri 

Janru hatırlıyn hatırlıya ynvaş yavaş den demire ne qı.ş, tırıl tırıl ne dola.- Alman bava ku•etleri. düşma-
yürürken, yanan (Ferah) tiyatrosu- nlf, ne mlhver dönüş; havada ne (Baş tarah 1 inci ~hilede) uın kara ve demiryollarma ağır clar- Dr s ı• K L o p s 
ıum önüne gelince, bir vaoltltkt at killbüUer. perendeler; etabllsöman- b'.eler ind~tir. Müteaddit nenler 
e2.l'lba.zhanelerl aklıma .geldi. lıınn, ön ve arka plan§lann e:ıvaı: IKrzulacağını zannetmek Türkiye-- taluip edilmiş veya La.ara uğratıl- 1 

Canbazhaneler, Tnksımdekl Talim- Jlınnastlk müptclAlannın da göderi nbı bütün sı~..t · . ' . JIUJbr. Alman tayyarde • a·· ~ ,L. 
hane meydanına koca çru:lınnı :turan fal taşı. .. • ,,.,._ milnasebetıenn- . n un gec_e B l.. L A L E _.. 
(Ben Amar) ın~ hariç, aşağı yukan Bermutad Augu.ste efendlnln yar- de güttüğü ve karşısında aradı- M~kova :e ~~da ~mı- U G«fQm sinemasln . 
kırk yıldanberl I.stanbuln gelmez el- d~"'"~ını da unutmıyalım ciddilik samlın1Ukt g1 yelli asltcn teaı.sata taa.TTUZ elmitler- lkincı· bir W'er tak1 _.::4 ~ · ve en tema d" y· _J ,,___ k • ""L ind • L:- ıtıf'i" muşlardır. Dahn sinemalar teammüm Bu numara. cin savuluncn. (Tuna - rr. ıne uiin gece Süveyw kanalına ~aca • aıııema ~m e epaz DJ& 

etmediği, pek de rağbet göroüklerl dalgaları) valsı Ue akrobatlar boY men habersiz obnaktır. yapılan bava alanlan cllr&Slllda yarataeaktır. 
halde ayağı kesmelerinin aebetmıt tertibi, dlzl halinde girerlerdi. En Türkiye gibi Almanya da, bu be~aJar büyük bir ticuet seımilin· &,, Pelt az Waıı yerlerinizi lütfen erkcm'Cicn fapatınız. 
eoktnndır merak eder, dururum. ca.eınerl hepsini omuzlıyaralc eh- dostluk • de •ı.'ll' ha.ar yapt111flard1r. Oiifman ,,_ .. ________ Telefon : ~;595· , .... ~~~ 

Halbuki h~. etıencell, her suıı.f ramia.r kurulur, omuzlardan omuzlara muahedesini, günün bi- Alman toprakları üzerinde m • 
halkı alikadar ed1c1 numaralan var- atlanır, nınatıar yapılırdı. rinde bttarafhk yolunu değiştir- lfh uç a 
dı: Çoluk çocul:'a takım takım pal- Keçe cıu:macıa: muz!Jaı (Estudlan- mek gibi gizli aksatl 1 d -·ı m r. 
yaço, beygir meratl.ılanna çeşit çe~t tlna> da. IlAnlarda 050 Jdlolult gülle m ar a egı ' Azak denizinin pmalin-
beygir, blnlcl; idmancılara türlü tür- üstünde ser:pan.Une dansı) denilen sırf iki memleketin karşılıklı bt- deki ·ı • ha k . 
Jü 1lmnastlk, akrobasi bnreketıerl; numaraya ~ı:tan dansöz uzmı riekle- taraflık siyasetinden istifadeleri- 1 en re eti 
burma bı~ılara maJ"()lu can.baz kız- rını aça aça, kelebekvarl dansını ni tevsik etmek için imzalamış- BerliD 8 (A.A.) - Alman hta· 
Jar. danSÖ'Zler; ya.şmı ba.şmı almışla- ederdi. lannın, Azal denizi fimalindek.i 
ra pandomima... Yanaşmalann ve pukallarm aynı tır. Türkiye, daha fazla ol~ ak d .. . 

Hemen her kıf, muhtelif ırupıar mlnnl üzere m.ahud halıyı toplayıp rak bitaraf vaziyetinin kendisi ?1ınt a a, mutte'iklcrm yar<Lmı 
lıallndc, önce Beyoğlunda, Halep çar- gotürmelert gene at fa.slı başlıy:ı.cağı- • ' . _ . • ılc, dok~z~cu Sovyet ordusunu 
115ındakl tiyatroya (•) gellrler, (60 na. allmet. M1ss bilmem kim ~dilli- kadar diğer dost ve muttefiklerı- harp harıcı bırakmak auretiy)c dde 
artist ve 40 nttan mürekkep) olduk- sine türlü hünerler yaptırdıktan, tah- ne değer biçilmez faydalarını ettiği mu-.·affa kiyeti, BerJin gazete
.bnnı büyük duTar an~lerile nan tadan hedeflere ayak ba.stınp ba~- geçmiş hadiselerle görerek Al· kri, §ark harp sah.asında §İmdiye 
ederlerdi. np adını yazdırdıktan aonra dlrektö- .1 t - ' kadar yapılan bütün haruatı fÜmul 

Ram.o.zan yaklaşırken (Ferah) tı- rüo bllyük km ve trupmı baş kadın manya ı e dos lugunda Şark sul- bak d ·a b -'- • . . • _........ .._ft_ft, h b""yük' b" h" t ım1n an, gerı e Jnuı;an şımdıki 
yatrosunun bulunduğu arsaya çam ••nuı... mawı~ Antolnette Tour· una u ır ızme imkanı da muazza h kat bi fh 1 
ı.ahtasından, localarının önü kırmızı nlalre, doru bir kısrak üstünde buyu- örmüştür .. m arc 

1
.n r sa ası o ~-

astarlı koskocaman bir s:ı.ıa., yapılır, rurdu. g · rak gostennektedırl~r. M~affalci· 
SO gece ve üç bayram günü orada da Dolgun göğı!Q, ince beli, çok tena- Bundan dolayıdır ki Bulgaris- yet, her halde, kat t mahıyettedir, 
dolup dolup boşaldıktnn sonra gene süplü vüeudu gibi, canbazlığı da da- tanın yaluıt Almany (h zira, Alman • müttefik kuvvetleri, 
Beyoğluna dönerler, ekseriya yazın n1&1ca. Gerek at, gerek tmpc7a, ge- . • ' . • anın .. er ricat halinde bulunan dii§manın ıaf
da cuma, pamr, Kadıköyünde, Zam- rekse tel tm;rlndekl meharctlerlne ikı ihtimal bır ve aynıdır) Türk.i- larına derin !lurctte ginnişlerdir ve 
boğlu bahçesindeki yukarı .katı kııres- diyecek yok. önde, blrlnc! mevkide yeye tecavüz edecekleıi haberle- düşmanı takibe devam etmektedir
ıı. ve hanımlara mahsus olan ahşap oturanlarda hemen eclrlduzene va- ri sadece asılsız dcM} gül" .. t ·· leT. Oiv er taraft A k d · · ·-bın:ıda oyunlar verirlerdi. nuılar, yalan yanlı_, fransıu:a. konuş- e;~ • unç ur. . g • ~n: ?a enw tı 

En meşhurları, (Chnrle-3 Tour· mağa yeltenenler çok. Harp, artık hiç bir taraf için, şu n:ıalındekı bu mühım ılerleme saye-
nlalre) in, (Plerre Antony) nbı, (Egi- Haspa aıtıt tufanı ıçınde, etrafa bu hevesle erazi almaya memle- sınde Almaıılar, yalanda, Onieper 
dlo Porzio) nun kumpanyaW.nydı. teşekkürler, buseler ~ıp çekilince k t fogal tm te bı..ü' tmek ağzı ile Don n~hri üzermdelci Rostov 

Bütün tlyatrocularmkl gibi, Baba tavandaki çifte trapeza aşağı sallan- e ~ e eye şe ıu s e • arası yolunun yansından f!l7.lasını 
Tahlrln CMalfımat) ma.tb:ıa.mıda ba- d~nlır, altına da at gerUlrdi. Direk- davası değildir. Şimdiden sonra, aşmış bu'ur ~ l·lardır. ' 
sılan el illnlanna (1) den (15). tor muavlnile me.damının (Trapezn- binbir !edakArlığı ve ihtilatı da- Al la • 
(20) ye tadar gôsterecclkerl numa- larda UÇUŞ) famı. man nn hu yenı parlak bar~-
ralar yazılır, altlannda da şu satırlar İpe tutıman.ık yukarıyı boylarlar, vet edecek her taaıTUZ, asıl bü- keti, belki Harkofa kar§ı bir hücuma 
bul~nurdu. harcı Alem harekeUerden sonra çal- yük zafere doğru bir çıkar yol intizar cJe.n diişmam 9üphesiz, bir 

<Ic:ıbı halinde müdlrlyet işbu nu- gı durur, özletinl bağlamış olan ko- ümidi göstermelidir Türkiye her- kere daha ~afil avlamı~tır. Fakat 
mar:ılan creğlştlrmek hakkını haiz- kona, sallanu1ren karşıya. pertav edip h • bakı d •. . ' Alman genel kurmayının daima bir 
dlrJ ve tiat llstm: kocasının ellerine yapı.flTerirdi. argı m an böyle bir yol de- ı tek hed fi d ki el So 

CBlrinc.l sınıf localar 50, ild.nc1 sınıf Şimdi ortaya getlrllen taht:ı. l!vh:ı- ğildir ve olamaz. Türkiye gibl k t1 e .• va~ 1~ dao ak 1vye~ ~lar 40, blrincl mev'kl 10, ikin.el da {On dakllca 1stlrnhat) lhta.n. Almanyanın da hakikt menfaati • ~VV,e_ ermlı. un •. .n 1 urtu ma 
ınevkı 5 çocuklara 3 kuruş). ıçm ~çma anna manı o acak ~ekil-

• Meydana dört metre kadnr yfiksek- karşılıklı dostluktadır. Biz buna d~. mütemadiyen bar~ icbar et-
Şimdi seyredllenlerl bir blr a.nlat.a- likte, 8, 10 metre aralı lkl direk dlki· inanıyoruz. Burada her vesile ile mektir. 

bm: Jlp telgraf tell gerilir, CMavl Tuna) Kırmızı ceketli, kara pantalonlu vatsı lle matmazel Antoinette bir dn- tekrar ettiğimiz gibi, Türk - Al- Deme 8 (AA.) - La Stüsse ga-
beş :ıltı ispir (yani at uşağı) tarak- ha teşrif ederdi. man dostluğunu zoralti veya ge- :ı:ctesirun Berlin muhabiri yazıyor: 
larla değirmi meydanın tumlannı Daha sere serpe kılıkta.; dekolte, çicl bir politika oyunu değil ha- Ketum bulunmak emrine rağmen 

Bu akşam SARAY sinemasında 
Cöz bmqta;ıaa ;,Udu; B R E N D A j O Y C & .,,._ 

W AL TER .BRıENNAN ile iberal>er yarat tıklan woe rengİn biT ha 
olan 

SON AYRILIŞ 
(MARYLAN) ;· 

Filminde., .W a,km Te biitün biıder ve ıteaaürlerin etiiisıde 
det memleketine götüreceltlerdir. 

Hayat ve hareket <!olu bir mevzu .•• Sizi memnun edecek bir tilt11··· 
Bu akpm için yerlerini:ri evvelden aldınnİz. 

ŞUBEYE DAVET 
tJ*1iı1ar .Askerlik Şubesiaılen: 1 
Şubemizde kayıUı yedek piyade teğ-

men 47599 tayıt numaralı İbrahim 
oğlu Bülent, piyade teğmen, 48015 
kayıt numaralı Muhtar oğlu Nntık. 
piyade teRmen 37450 lca71t numaralı 
Zafer ~lu Muu!fer, suva.rl teğmen 
41941 kayıt numaralı Sabri oğlu Hayri 
topçu tetmen 4~ kayıt numaralı 
Nlllat oğlu Saim Semlh, topçu te~en 
48530 kayıt numaralı Nafi oğlu C:ı.vid-
ln derhal fllbeye mUracaat etmeleri. 
Müracaat etmeyenler haltkında knnu-
nl muamele yapılacağı Uln olunur. 

lsmail Müştak 
Mayakon'un 
Üçüncü aenei devriyei vefatı olan 

bugün 9 tegrinievvcl perşembe gü
nü ikindi :namazından ev,vel saat 

ŞAm·Rf< 
Sinemasınd8 

devam ediyor. 

Bugün IPEK'te 
Kahkaha halwa ~ 
Dünya komilder kırah 

LOREL - HARDI 
tararlarken orkestra (Klgerl marşı- mayolu. Elinde Japon şcmslyesl, llerl d "sel . ı· d d - ' Alman makamlannın Rusya harbine 
nı> tut.turur. Bitireceği esnada çıngır gcrt, vızır vızır telde kayar, çömelir, ı . enn .~rure ın en ogmuş~ ait mütalaalarını açıkça. söylemeleri. üçte Beyazıd camisinde hatim duası 
~ıngır çıngırak, bl.r mazurka.ya glrlşlr. nrka üstü uzanır, gene muzlka. durup yanı kendiliğinden olmuş, temeli .,. k h · . _ı_ _ _, olacaktır. A'-raba ve seven dostla· 

barkesi aeş'• ve :zevkle 
saracak olan 

TÜRKCE SÖZLÜ 
U.,.:ı.klarla beraber setrest san dü?;- gözlerini bağlıyarnk da m:ırlfetlerln1 ğ ·· .,..r cep esının cenup mıntAJ1>astnoa· " 

b 1 
..... -.ft. sa lam ve surekli bir anlaşma ki vnziyetİ;ı Alman orduların!l fev· rın te.....;flerinı· refikası n"cn eder. 

meli. p:ıntruonu sırma şerltJI bir iki aşanr, an.....-, bravolar ortalı~ ,.. .. 
sinyor, iç kapının s:ırPon soluna sı- çınlntırdı. addediyoruz. kaladc miisait olduğunu iBbat eyle· --------------
ralnnırlar; fraklı, beyaz eldivenll, eU Direktör muavini, sevgili üç beygi- S d mektıediı:. Aleni T e§ekkür LOREL - HARDi kamçılı direktör v.ametll nzemetll rini de oynattıktan sonra sıra jokey- · u hal e, yayılmak istenen 
en başa geçer. de. Tamamfle Jokev ]Qynfctinde, ha- propagandaların hedefi nedir? 

3500 esir 
Kır, iri, lenduha bir at; üstünde şan blr kuneyl!ın:ı. btruntş pire glb1 Bunun sebebini, kısaca, gittik- Berlin 8 (AA.) - D.N.B. ye bil-

erkan minderine tıenzlyen bir palan; btr delikanlı dörtnnla sökün ederdi b - 1 bi tab· · · dirildiğine göre, 7 rylül günü prk 
onun üstünde bacaklarını blr yana Binlcl mi binici. Atn yan ilişip , koll:ı~ çe ayagı aşan r ırle «Smırı> ce hesi · k . . d 
sallandırmış, yedi sekiz ya.şiarında nnı gÖğSÜne kavuştımıp ne k.oştnruş; harbinde arayıp geçmek en kes- P nın cenup esımın e yapılan 
s::ın pa.pa bir kız. Direktör efendi ne manialar atlayış. Büv:ı.rillk hcve- tirme ve zararsız izah yoludur. muharebder esnasında bir A

1
:n.an 

k:ımçı şaklntadurur, lenduha da fır- sindekllerdc de ne can Te yürekten zuhlı tümeni, hir Sovyet tümeruni 
dolayı koş:ırken, çocuk minderin fizc- b:ı.kıf. Necmeddin Sadak ı imha ebni§ ve 3500 esfr al1UJJtır. 
rinde {hnp, hap!) diye diye zıplnma- En dört gör.le beklenenlerden biri Beri" 6 (AA) ON B d:ı. nyak oyunlannda. de bundan sonraki (Amazon) numa- m · · - · · · nin 

Kenarlara sıntlar dayanıp nt aUa- rası idi. Kmnpanyanın Polonyalı T bl • - öğren<liğine göre. prk cephesinİıl 
tııır; uzun kurdeleler gertılp kız sıç- amazonu da yamanlardcın. Sima, boy e ıg merkezinde bir Alman kolordusu, 
nıtılır: uçurtma µ1Ptıan dolanmış bos, endam mükemmel. Dapdaracık 2 ve 3 ilkteşrin .araaında 180 Sovycl 
çenberlerln içinden hoplatılır. kostüıh tayôrle, elinde gümüş saplı (Baş tarafı 1 inci sahifede) tankı tahrip etmi.Ur. 
Muzlk!ıda !nsılıı. ve biraz dinlenme kravaş, kontes gibi eclamna vurnlan esnnsında içeriden bir patırdı, inceli vtJnılana. iW ~ etmek husmanda Sovyet sözcüsünün 

kalınlı bağırtılar. (Komik dühullye) Malıud halı gene yere serilir. önce mutabık kalmışlardır. beyanab 
numnrosı : Romanyalı bir dansöz tarafından B" Al t • • 

B:ı.şında bumbW"U§ult siyah şapka, <Ulah baleti), nroından <Mermer ır man gaze esmın 
boynunda göğsil kaplamış beynz bo- heykeller): makalesi 
yunbağt . sırtında çifte kuynıklu, S:ıçlan, yüzleri pudralı. bembeyaz Bedin s (A.A.) - D. N. B. bil-
hantnl setre, yüzünü unlara bula~ş. mayolu sekiz on ltlşl daklkadn bl.r :poz diriyor: 
burnu ve yanaklan ltınnızıya boy:ı:Iı, de~ştlrlp taş kesilmiş glbl dururlar, Berlin'in akp.m gazeteleri, Al-
(Auguste> denilen. hlç konuşmayıp Vers:ı.y partruıdakl heykel gnıplannı manyanm istekler n tuyiklerle 
Yalnız hareket eden ba"' komik ... Ar- taklld ederlerdi. .,, \"e ayni zamanda Bulpristanda 
kasında, slvrl keçe külahlı, yüzleri Daha ardından pa.skallar gene cur- asker tahşid etmek tehdidi ile 
gö7le~ gene boyıılı, renk renk, bom- cmıa ile girer, (Uçan küllhlar) nu- Türkiyl'ye taarruz etmek üzere ol-
bol gomlckli ve donlu paskal dediği- marDSina girişip tA knrşıdan attıkları cluğıı intibamı vere<'ek mahiyet-
mlz beş altı (clown) klun._ 15• 20 külAhı kafaya üst üste oturtu- te, yabancı memteketıcraen ııon 

Itlşe ka~a. blrlblrlerlne şark şark verirler, bu da paydos olunca. can- gijnlerde çıkanlan haberl~r karşı-
tokatl:ı.r ntıp ynvcırlana yuvarlnm. lünçlü pandomima) oyııanıp herkes sınd:ıki müşterek Türk _ Atman 
hurya edl'rler . Orkestra tekrar baş- şen, şatır karanlık sıokaklardnld evle- müşahed~ini Uk sahifelerinde 
Jar. Kızcağız bir hayli daha sıçrnyıp rlnln yolunu tutardı. neşrediyorlar. 
ııoluk soluğa geldikten sonra yere at- Sermed Muhtar Alu.s 41.Bertiner BCinren 7-eitung-.. di-
lar. Alkışlara ktu'Şl reveronSlar yapıp ( yor ld: 
çekUlr çekilmez Auguste hayvana ya- •) Simdikl Şehir Tiyatrnsunıın cBu müşahede yalnız bir tekzip 
p:;ır. O da marifeti taklld edecek. komedi bınnı batıman :rer. değil, ayni umanda ..,.e bilhassa 
DoYUna tekerlenir, tepetaklak olur. Basın Birlii'i L.tanbaJ Mmtaltası Almanya ile Türkiye ansmda hÜ· 

Kahkahalar yağmada, eller çırpıl- Reisliğfodcn: kiim süren kati itlmad bususun-
mnd:ı. Mevsim kı$Sa başına, ensesine Türk Bası.n Birllği azaslyle, matbu- da bir teuhür mahiyetindedir. 
seyircill!rden. porta.tnllan veriştiren atın birlik dıılmda kalmı§ olan 1l%UV- Darama baktlına, ba mü,ahede, 
Tiıf4tlrene. I~rta işporta. POitakal lan arasında ölüm vuttuunda geriye Türk.iyeyi İn&flteft)'e kölelik yap
sntanlar onluklnn, turuşlan avuç btraktıklanna yardım için imzalanan mata icbar etmek yolundaki bü-
avuı; ceplemede._ 16/5/1941 tarihli mukaveleye göre b!- tün teşebbfüılerin şiddetle reddi 

Augwte, fırlat.ıla.n portakallan ku- rincl yardım d~ ~lp Ali K .. - _ demektir. Gözü otan herkes ıö-
c:ığına toplamakla. hart hart kemi- ka'run öUl.ınlyle kap&nmıfl;ır. ~- rür kl fngHtere buı-finkii harbi 
rf'durmakla meşgulken, çıngırak ve el yardım devresine fştlrü: için a5/lO/ daha hazırladı}ı umanlara her 
ml!Ziltada (galop), (atta voıtlge) nu- $141 tarihine kadar lştln\k hbneaesinln çareye b:ış Vlll'aJ'a.k asıl Türlr.iye-
m:ırnsı. gö~derllme61 merkez heyetince tebliğ 1 Jl tecavüz < tphesine sokmal!'a ça-

Eğersiz, boynunda. tutunacak yeril cdılmektedlr. Iışnuştır. Türkiyenin co1;rafya 
bir h:ımut bulunaıı; dörtnaln. meyda- Mukaveleye henüz girme~ olan n~vldi dolayısile ~gal ett.iği hu-
na giren beygirde 10, 12 Y341annda blrl!k asli ve yardımcı azalarlle fillen !'W>İ dırnmu Ankara. tamamne 
bir erkek çocuk. Deminki kızın tıpkı gazete ve mecmua idarelerinde de- müdriktir. İngiliz taleplerine mu-
esi, muhakkak ltardcşl Cıva gibidir. vamlı blr şeklide çalı.'1Jln.kta olup bu tl\vaatııı doğuracağı tehlikt'ler 
Elleri h:ımutun c;enr;ellnde, mütema- 111 meslek edlnmlş bulunduğu halde anlasılmış v<ı hıubin ileride genlş-
diyen hnyvandan yere, yerden hay- birlik kanunu hükümleri dışında kııl- lemesini elde ctmeğe c:aJışan in-
vnnn t:llar, bir taraft.".n bir tarafa. mı.ş olan memurlar ve atölye şefleri gili7Jerin projelerinılcn Türk sl-
a.ş:ır. de blrllk bölge merkezlerinde bulun- yasetlni avmnağ'a gayret f'dilml -

Mnyna csnnsında b:ı.'J komik bu fal dunılmnkta olan mulmvele ömckle- tir. 
de denemeye knlk~ıp, g'('ne yuvarla- rinden al:ırak yeni yardım devresine Ru arada, Almanya ile Türkiye 
nıp yuvarl:ınıp toza topra!';a bulan- bu müddet zarfında ıştlrfık edehlllrler . nrasındaki ananevi dostluk blr ke-
dıkt:ın sonra beygirle ÇOCUk haydi Bu husus için Türkiye iş Bankası re dah:ı yeniden tcyid cdi.Jnıiş ol-
Jçerl, Ahenk istopcr. Ank:ırn merkezinde 2381 numaralı masımı r:ığmen, Lonılr:ı tahrik 
Kırmızı ceketli yanaşmalar blr kal- h~p ~ç~mıştır. iş Bankası umum m:ınevml:ı.rile rnüıl:ıb:ıleden vaz-

lal iye yapışm~lar, ortaya geti rmede- mudurluğu, matbuat mcnsuplnnmı. I gcrml'mbitir. 
ler. Bu, büyük blr halıdır. Bir t ürlü bir cemile olmak üzere bu hesaba yn- Tiirk • ı\lnıan cleklirasyonu, 
yıı~ılamnz Bir ucundan ynknlıyan tırılac:ık olan yardım p:ıralannm mık- Herlin ile Anknr:ı :ır:ısındcı mcv-
Auguste tfı nerelere çekl'r; obur uç- ll için para istenmemesini 3/ 101941 cml ivi mıl n:ıscbetıcri lıir kere 

Mo&kova 8 (A.A.) - Reuterin 
Moskova mubabiri hildiriyor: Sov
y-ct sözcüsü M. Lozovski, dün gaze
tecilere yaptığı beyanatta, Sovyet 

ordusunun bütün kuvvetlerinin, mer
hz cephesindeki yeni Alman hücu· 
munn. karşı koymak için tah.-it edil-. ~ 

mı~ olduğunu hildirmi~tir. M. Lo-
zovskiden, Hitlcriın bildirdiği yeni 
taarruzun başlayıp baglamadığı so· 
rulmuştur. . 

M. Lozovski, cbu b{l§langıçbr. > 
demi~ ve §Unları ilaV"e cbn" · · 

<Eğer Almanlar bir kaç yüz bin 
.in.sanı daha ölüme gönderebilirler 
ve göndermek isterlerse, ban!l mu
vaffak olacl'k!erdır. 

Fransadan ıark cephesi
ne gönderilen Almanlar 

Lizbon 8 (A.A.) - Reuter: Pa· 
risten gelen haberlere göre, Alman· 
yadan geçmeden f&l'k cephesine git
mek üzere iftral altındald Fransadan 
aynlan AlmMı kıtalan mevcudu Pnı
di 200 bine varmaktadır. 

Erzincan ıehri 
&..i:ncan 8 (A.A) - Yeni F.z

zincan şehrinin kurulmaaı için Büyüle 
Millet Meclisince tahsis olunan ilti 
milyon lrra ile yapılacak i§ler tespit 
edilmiş ve valiye olahiyct nrilmİ§· 
tir. 

i İ (Fitre) lerimizle bu isteğe ce1 
Vatanın emniyeti bizden bol 

11 kanat ve bol uçucu istiyor. 

ı vap verebiliriz. 

j--------------.... -----~ 
1 

Teııcbaşı Dram Kısmı 
Gece saat 20,30 dn 

llAl\U,ET ln.rını düzeltmek istlyen pa.sknllar tJttı.rihll tamimi Ue şubelerine b11dlrm14- d:tha belirtmekte ve 1'ürkiy<ıye 
büsbütün bo arla r. Gl'lsln alt alta iran ve lral.'ııı fı.kıbrtine benzer 
ü:;t. üste harazn. ' iştirak hisseleri mm takamız , czne- bir nk ıhct hnzırl:ımaı, ist:ycn fe- . 

Nihayet üc barfiks kurulur; (D:ı:I- &ne verldlğl bade b:ınkaya yatırılması <-:ıt<:ıl:nın bazı niyetlerini de ayni Istlklal cnddl'Si komedi 
gnl:ır Ü'>tünde) valsı b~şıar; kısa boy- işine mcmnuni~lc tavassut olunabİ- 1:ımnncla nyclınlı:.1m:ılttaılır.ıı kısmı 
Ju, nlı.ıbros saclı, geni: göt,'1islü bir lr. J L.,. _____________ J Gece saat 20,30 da 

· 1 KİBAHUK BUDAl.ıASI 

AşıK 
veni bir kılbJuıLa tufSIU _,rr 

ca: Renkli Miki Maıd 

Refikrunı korkunç bir hastalığın re
el akıbetinden kurt.aran derin ve 
müstesna ze.ki ve h.a7.aka.Ule heplınlzl 
yeniden hayata kavuşturan ve esnayi 
tedavide hnst.nsuuı ! vk:ı.Uıde ihtimam 
ve candan blr · alfı '• r;östennek: sure
tile bizi taltlf ve r.- mettar buyuran, 
Şi~ll Etfal hastanes i Dahilil"c mütc- tf!~ 
hassısı ve memleketin ycg§.ne mcda.rı * c. H. P. samatya. senıt oca~c51 
iftlhan büyük üstad doktor Ahmed 11r:ın~en: Ocağımızın scnelUC 1' t 21 d8 

Rasım Onada. hudutsuz şülcran ve ta- 11/10/941 cumartes\ günü ~ sıılD" 
ı:lmatımı alenen tekra.rlanm. C.H.P. Samatya nahiye ıne~ e1cri" 

ist.anbul !barosu aTUkattarmdan nunda yapılacağından :sayın 111 

Hikmet Ş. Ça:tar mızın teirlfleri rlea oıunur~ 

T. H. K. Genel merkez Başkanlığından 

Makbuz bastınlacak ~-
Nümunesıne uygun ell.lşerlik p:ı.fta hnllnde 3, SXS eb'adınd:ı 500,000 y,c<tcll 

kallı makbuzun eksiltmesine talip zubur etmediğinden muhammen JtO" 
9500 llray:ı çı.kD.nlmak sureWc yeniden kapalı zart usulü ne ekslltmeY~ ıı:ıct• 
nulmuştur. Eksiltme 20/10/ 941 pazartesı günü saat 16 da T. H. K. oenc ~t 
kez binasında yapıl:ıcnktır. Muvakkat teminatı 712 lira 50 kuruştur. :B~şe şıJ" 
,şartname Genel merkeZ satın alma komisyonunda ve İstanbul T. 11. · 
besfı:dcn parasız verilir. ıı1rıı1' 

lsteklller, muvakkat teminat makbuzlarını havi usulüne gôre up:ıcssı•> 
ve zarflannı ckslltme günü saat 15 e kadar komisyona vermelldirle~ 

İstanbul bölge sanat okulu müdürlüğünden: t te" 
Sult:ınnhmette 'Bölge sanat okulunda bir kaç hdcmelik açıldır.,Jı!ll~ 

:venler okul idaresinıfoon sarllan fü~rensinler. ~ 

Yük 
dat' 

·· sek öğretmen okulu eksilime komiıy~ntıJl ııı•' 
Nev'i Miktarı Tahmin :tlatı Dk t.t~ 

TayyörlÜk kuına.$ 180-210 metre 610 96 
Mantoluk kuma§ i>0-80 525 Sl ~ ıo/ 

Yukarcla miktan, tahmln bedeli ve ilk teminatı yazılı kumaşlartll 1 rtn'. 
941 cumn günü saat 10 da. açık eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin ~ guııil 
meyi görmek ve ilk teminatı yatırmak için okul idaresine ve eıcsDt.rn~.e /)' 
de Ticaret oda.!mm yeni ::Jll Teslkası TC llk teminat makbuzu flC birli .. • 
zfi ıteÇen komisyona. mün.cantlan. (~ 

İstanbul Bele diyesinden : ~ 
9/10/Hl günü aabahından itibaren 950 grrunlı'k mtnıeğin tlatı oJ1 

kuruş yirmi bet santim olduğu il~n olunur. ~ 
~~~~~~~~:.._~~~~~-----------

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: .. ıtfll~ 
10/10/ 941 cuma günü snat 15 de İstnnbulda Nafıa Müdürlüğü ~1501 

komı.,yonu odasında. (8450) 11.ra muhammen lbede1lt muhtelif e.b'atta JO"' 
metre ml.kflp köknar k'ereatenln tıatın alınması pazarlıkla "ekSiltmcYe 
nulmuştur. bl.l" 

Mukavele, Eksiltme, bayındırlık işleri genel, husu~ farinarnesiflc 
n:ı mütefem diğer evrak d3lreslndc göriileeektlr. 

Muvakkat teminat (634) liradır. ğll11\ 
İsteklUerln en az bir teabhütte (5000) liralık: bu işe benZ'C.r if ynP~ 

Qalr idarelerinden aınu., olduğu vesikalarla (941) yılına alt ~re\ 
vesikalarını ha.mllen gelmelc.rl. (8~ 

latanbul Erkek Terzilik Okulu 
Müdürlüğünden: rnc" 

Okul slpa.113 atölyesl.nde çal1şmak üzere gündüz veya akş:lm klS?\
11 

zt'lllnnndan isteklilerin okula müracaatlan. (8990!---" 

Emniyet Müdürlüğünden : giW 
Müdüriyet şuab:ıtfle laı.rnkollarm t.esh1nt 1ç1n azı 1150 ço~ 200 çefı gu?lO 

gen odunu açık ekslltmc .surettle &lmaealctır. Eksiltme 14/10/941 sa ~ırııdıt· 
s:uı.t 15 de yapılacaktır. Odumm tamamı muha.ırmıen bedeli 1~ et~ 
Muvakkat teminatı '15 liradır. Taliplerin aı.vnı gün ve sa.aıte müdiiliY üdilf" 
binasında kurulu komlsyonumua ~ ~.k lı91Jı de Ş. S JJl 
lüğilne müracaaUan. • - (8668> 



l~_S_e_rb_e_s_s_ü_tu_n__.ı,.~~~~ 

Sen" I • • bir yere toplanıp ya.kılsa dumanı 

Klasik Türk 
musikisi konserleri Alman - Rus harbıne aid teknik izahlar 

s_... use er 1fl ~TI:a tiiter. aleri gökleri tutarı .. 
1tıı dan abllan ba~ ge- Dedikodusu da elbet bir hayli ist.:uıbuı .belcdlycsl. konscrvatu::ıh-
.._ b1.2:1 mütehassıslar T""unelden .... -. ... ~ .. ,,._, ... m-...... 1 ... -1 tanıtmak 
,..1'1 aürecelctirl - ...... ~ 'ııı..u""'~ ~ .... 
Lr vay. geçlrmeği dWıünedarsmı- için tertip ettiği konserıcrdcn birinci-
" ... L Fakat ..ı merak ed.ilen clh~ ..,_ftn Ded in ~nlt lçindelci ~evTüeefer gün sine Hammaml Zade ~,....., en 

l.ı çe 'bozuluyor. laöyle bir ,.an!q'lığa uirıYan k.<>9 muhtelif ika ve makamlarda. beste-
b..~~ tramvay durağı bir it~ip misyonan diğer icraatında da lenm1' e;erlerile başlandı, yani bir 
~ isabetli olup olmadığıdır. Bu ~ (Dede cren41> günü tertip olundu . 
..., _,_} Yeri oldu. Hele Eminö- • l • ._ d"' 0 ,.,.en ,...._ft~-... .,.,"\nu- ...... kslm bele-
... •llJl b d _l_lan diseden sonra ıç enne 11;urt uıen vy '"' .......... ,-~ .. - .. ... 
t. • üyük meydan unı.& _ ~ !L diye gazln""""'U dolduran yüzlerce 
'il? 1.I _ı_ bazı kimseler <peynir, kunuura, -.:u- """'._. 
ı...:... ernı_ Tramvaya binm~ b daveııı bu büyük Türk bestekAnnm 

3 - Cephe gerisinde kalan 
mahsur şel· · rler 

~ .__ .,,. .... fı.atlerinin de yeniden tes iti lnl dl et:.. ' Len a~ağı, ayını; tiynetmeyi, ,__,,. naııı Da~elerlnl vecd içlnds .d. _ e -
-ıe.s: l lAzmı> diyorlar. Eğer iböyle bir b _, Al R d il '--- k •--- ---- ------. iJ hl' Yemeyi göze almu anm ıer ve bir asırlık mazinin u o""u sa- manlar usya a eri n&J"e et- 1 Y· · ·- 1 ra · erilemeğe te,e'bliüa eCleGlirJer • 
.ı._lfor. Yerlere serilmelc, arka· tekrara lüzum görülürse komisyo- nat kayna~ından BUnulan mu.slldyi lerine c:kvam ederken mühimce mu- ~ Şimcll ~lmanlann Rusyada muhasa• 
-,, ~Y k b ~ d aba! nua bütün ömrü :fiatleri tekrar ruhlanna içlrdllcr. Bu sanat hareke- kavrmet oöstıeren mü.tablCem ,dür- M. C!evki Yazman ra ederelt gerilerinde t-erkettiklerl Se .. ayı ay etme e c .. te1-r•r tedla"'- Ye tesbit ile g-~- tini tert! ed l l bu vadide çalı- .. ~ -
ı...ti-.!1'uaefere ta.aUUk eden ho s;. " ıa; -Y- P en er ' teb ler veya mınta~alara rasgeldiler mi şehir 'Veya mıntakalara l>akarsalt 
.,-c.curıs celc, kontrol ve mürakabe için de şanlan, çalc.nlan ve okuyanlan - . . b iki 
'-taftndatzlı~d~led~ •._~t_:.sı ayn, inzıbalt bir teşeklcüle ihtiy1ı1ç rik ve takdir etmek hepimize dü,,en .hemen etrafını çevınyorlar ye u f&IWJll tehlikeye düıürerek inan ~ bunların • . yanda, yani et.al men• 
ı. n gı erı mest taouoır. ...ir bo.......ıur. dairenin dışından do1aşarak ilerile- malzemece gezıit kaynaklara malik :ı:il hatlannın üzerinde buhunnadılC· 
ııer d '--" hu J olacak demek.tirl "' ....... b , __ 
ltıtı.ruııur'bağ~ ~iki11ecek._bir. i~ "':;'· Türk tllslk mu.siklsln1 bugünün ve meğe d:va~ edi!orlar. Bidayette olan Sovyetlere hazırlık için zaman lannı Ye inaenan;_yh kesıdilerine 
lft·u u ışı yo unn :ıı:oyması guç Saltanat ! yarının nesillerine tanıtmak husu- Odesa, ıımdı Lenıng.rad, K.ınm ya- vermek olur. Bu doğru değildir. nakliyatta pek müşkülat Ç.1karmadık-
~ dir. sunda İstanbul konservatuannın nmad!lsı hep bu ıekılde mahsur ıe- Buna karşılık muhasara edilen ıehir- larını görürüz. (Buna kaT§llık Al· 

'ııy al.at madem ki bu yapıla- Dünkü gazetderden biri, ev aa- üzerlne aldılfı işin güçlüğü meydan- hirler ve mıntakalar olarak Alman !er vıc mıntalc:alar içersinde Lenin- manlar kendi men:z:il hatları üzerin-
'- or. <> halde halkın biribirine ruplerinin kiracılannı zorla çıka- clıdır. Kl~k eserlerden bir 90ğu kayb cephesinin gerisinde dikilip duruyor. grad gı"bi geniş nüfwlu ve sanayi de bulunan Kief şehrini nlmndan 
")'gı göa•ercrek, biribir:ini rahat- ramamaları havadisini verirken olmuştur. Mesela koca •Itri» nin ku- Bazan bir mıntaka veya şehri müesst-selerini haiz yerkr bulunma- ilerilemediler). Diğer taraftan bu 
~ ctrnyier"lı.: kargaşalığa mev- cev sahiplerinin saltanatına niha- laktnn kula~a. üstaddan şakirde meşk zaptetmeden alabildiğine ilerileme· 91,18 rabFJnen l:iuraların taarruz ika· mahsur tehirlerden mesela Lenin-

tı V'trnı • • d" r d yet verildi!:. diye bir baılık yaz- suretile intikal ede ede zamanımıza n" k t hl"k 1' ld w b'l'yo z b"I' 1 · k hd d '1 ı· gradın artık hir bir mıntakadan tak-llı~lttir. cmC!!ı ıcap e ıyo ~· kadar ynşaynhllml.ş eserlerinin, mev- Mm çl~ 1 e ı e ı8o ugbu~ud ıAı 1 ru . ı ıyet erı pe ma u ve ı er ıyen .... 
~ miş. cudı.mun yüzde beş veya onunu geç- ese a 914 .- 1 •• har ın e man· AJman ordusu iç.in pek eheınmi~t- viye alması mümkün değildir. O 

~· in en fena tarafı, he7 gün Cüm.hunyet devrinde hiç bir medlğl muhakknktır. Türk musiki lann Fransa ıçerısıne akışını Verdun sizdir. Hele bu mahsur şehirler ve httlde onu muhasara ederek etrafını 
~ daha artan bu itişip lca- saltanata müsaade verilemediği sanatının bu metfun hazineleri için- k~lesinin mukavemeti durdurduğu mıntakalar ile Sovyet ordusunun çevirmiş olan bugünkü Alman or• 

anın. dünyanın takdirine için ev sahiplerinin de saltanatına den çürümeden bozulmadan ne kur- meşhurdur. Halen Alman ve İtal- arasındaki mesafe açıldıkça b"u mah- d•JSu ~ehri bu vaz.iyette tutmaya ka-
~ar olaa milli terbiye ve ne.z.a· dbct göz yumu1ama.z. Ancak or- tanlmış ise ve kurtnnhrsa büyük blr yanlann Mısır içerisine fazla i1erile- sur yerlerin taarruzi hareketlerle fidir. Diğer bir tabirle bu şehir ar· 
t cl:ıtıl?ıiz üzerinde fena tesir bıra- tada haldkatıen böy]e bir saltanat kardır. Bu kıymetleri ayıklnyncak, mesine karM muha ... radaki Tob- b -'-1 • 1 ~ d blc ileıliyen Alman ordusu gerisin-
~· il ... ı.~ .... ..ın... d decek " .._. a 11aracaa. an 1§ er oe o erece 
"' 1 - -·d· 0 kd" d d bil . 1 doğrusunu ya • .._....~ ayır e k ''- 1 · · b' h · · - " d -'-l"k 1 K ld k" So ltı I ~-.egı ır. nu ta· ır e.. nor- var mı ır, mryoruz •. hl" , ti b 1. "'aılı ülkü sahibi ru .ıı;;a esının ır en tesırı yaptıgı eMmmiyetinİ kaybetmektedir. e ten ı e o amaz. a ı ı "·yet 
a g'"nl d ·-· E.ğ --'-' l 1 c ı:re n, u nes m J h kk k B" 1 h A1 d ·ı h' d k" f h~ u er av et ettıgı ::zaman - er ev saıllp erinin sa tanatı ve sayısı parma.kla. g~rllecck kadn~ mt: a a tır. ınaen~ ey . rı:'an- or usı ye ~e ır arasın a '1 me...RA e 

d. e tramvaylara İt~İp kakışma- denen fey lstanbulun yansından nz blr kar; şahsiyetine inhisar ettlğı 1ann Rusyada kendı genlerxıde Bu çeşit mnhaur müstahkem mev· açıldıkça f!sas ordu ile birleşmek im-
i\n •nirı binemeyiz maazallahL. çoğunu dolduran, görünüşte ltü- bir hakikat-Ur. Konscrva.tuarımızm böyle mahsur düşman kuvvetleri bı- z.iler ya mutaarnzın menzil hat- kum dn az olacağından a:z: veya çok 
tE bik. aslmda çürük apartıman sa- tasnif heyctlnin verlmll mesaisinden rakıp ilerilemelcrine fa4anlara, hatta lan üzerinde bulunarak muvasala- bir müddet sonra ehir düşm<'ğe 

ltekrarÜ bil-hasen .• » hiplerinin aaltanab 'İse, böyle iki- 90k ümitlerimiz Yardır Mkerlikten pek fazla anlamıyan ka- s~nı kestikleri için mühim olurlar, mahkumdur. Buna karşı fazla kuv-
ı· Yanlış odun narhı meselesi h~- de bir betonu çatlayan. kapilan Kllslk eser denlllnce bir de tavır - lernlerin geç-enlerde cKırım yanm- yahut ve ecı mühimmi mahsur düş- vet israfı, cebri hücumlar yapılmnSl 
da. r.azrtelerin mevzuu olmakta çal'pılan, sıvası dökülen ve bir style meselesi meydana çıkar. Bütün adası alınmadan Almanlar ileri gi· man buradan yapacağı çıkış hare- lüzumsuzdur . 
... e"'4• rn ediyor. Nasıl devam et· mÜ7.min hata gibi günün birinde sllıhaUlc eserin alt olduğu devrin icra demez> dediklerine şahit olduk. ketleriyle ilerilcyen ordunun g-cri Odesa ve Kırımın vaziyeti biraz 
··•r tavrını tayin ve onu muhafaza. ve ifn- • · ] 1 K 1 w muvasalasını tehdid eder, baz.ı kı- b k d B 1 K d • d k 11'1 ın ki milletin kesesinden yan· ansız.ın göçüveren yapı sahipleri de et ek repertuvar tanziminde bu Halbuk\ A man ann ırımı o dugu aş a ır. ura ar ara enız e uv-
•· 

1~1ı:ı çıkan para birkaç yüz bin bo saltan.ab arzu edenlere hemea nesi~ ~ümkün olduğu kadar _ faua gibi gerilerinde bırakarak Azak de- smılanna geriden taarruzla iki ateş vetli ol&n Rus donanması sebebiyle 
ıtraı.. terketmeğe çoktan Jıanrdır1ar güçlük çekmeden dlnliyebilt'Ceğl eser- niz5nin ıimalini kapladıklan ve biz.im arasında bırakır. Bu ikinci halin, tabive alabilirler. Fakat bu tnkvi· 

ı:...... Bu kadar para ile alman odun sanınzf len seçmek, hülasa tasnifde ve icrada birinci doerece<le asli Mdef olarak yani taarru:z:i vazifenin muvaffak yeler burada çarpışaa ordular mev• 
·~ iUmdc ve san::ıtta azami bir hassas!- gösterdiğimiz Rostofrşehrine varma- olabilmesi :için mnhsur mıntakanın cuduna göre o kadar az. olabilir ki 

~~~~~ ~~~~ı l
y~ıezıhkal~kiketTü~cr~~mt1usır .. Kt·~=~~= ğbaluğraıtıkları ahrt1ıkd taAhal kku

1
k etmbşi her harıgi bir suretle yeni takviye· bı•nluın büyük çıkı~ hareketleri ya-

• o 1 ~~ i>n§]';'rten ;österdlktcesaret ve u unuyor. O a e man arın u kr alması imkanı mevcud olmalıdır. pıp, büJ ük sahalan aşmaları müm-
" ~ <ı \ hareketlCTinin sebebi r"'dir~ Ve ge- Mesela Akdenizde hakim olan İn- kün değildir. Hele Kafkasya ile iç ;i'z=; o 0 o o hamleden oolayı tebrik ederıı:en bu T · b l 
~ - '6 _ konserin idnre, ıcra şekline ve kulln- r.de bırakhklan bu düşman kuvvet- gili2ler, obruğu e1lerinde u un- Rusyanın muvasalası kesilirsf! bu 

nılan musiki aletlerine nlt dfi~ündük- ll'rinden neden korkmuyorlar~ Bu durdu1'.ları müddetçe Alman ve ltal- mahsur mıntaknların Kara~izden 
ln gilterenin en ihtiyar adamı Jeriml belki faydalı olur diye sıraslle noktaları t-edkik edelim: yanlar fazla ilerilemeyi düıünürler, taJcviye almak imkanı da knlmnz. 

kaydediyorum. F..vvela Rus mukavemetinin her yani hu ilerileme esnasında fngiliz- Binaenaleyh Almanların müdafıle-
112 yaşında Öldü ı - Klasik Türk n1uslkisi Pollpho- saha ve şehirde c;etin 'olduğu mu- krin doenizden Tobruğa getirmeleri rin birkaç misli kuvvet harcıvarak 

1 ntque olmadığı 1çin Garp musIJdsinde hakkak. Binaenaleyh tahkim edil- muhtemel ve orada çarpışan kuvvet- bu mü~tahkem şehir ve mıntakrıları 
) llgfüerenin en ihtiyar adamı '12 B. Cl-ıarles Arno1d uzun yaıaması- olduğu gibi bir anda intişar eden miş bu mıntakaların hepsini birer lerc göre mühim olabilecek takviye cebren zaptetmekten ise içlerindl'ki 
~1ııda ölmüştür. B. Charles Amold ni bünyesinin sağ1amlığına, mutedil muhtelif seslerin blrllğlnl ve beraber- birer düşürdükten .~onra ilerilemek latalannı da nazarı itibara alarak kuvvet mikdarmc.a. muhasara kııv· 

~llıdaki bu adam Londrada otur- surette jimnastik yapmasına ve her l!ğiul idare edecek bir değneğe bir nem pek çok kuvvet ve insan isra- bütün bu kuvvetlerin geriden yapa- veti ayırarak ilerilemckte devamları 
·•ıaJ.:ı şeyde itidale atfetmekte idi. B. Ar· orkestra şefine lüzum yoktur. Klasik f •· 1 k h d ld 1- · b cag-ı taarruzforını mutlak surette kendı" hesaplarına ka~ rlı ve akıllı bir 
.J, • ıı.yken hnva taarruzları yüzün- ld d musiklmlzln bu aeltlld~ idare edilme- ını goze a ma , em e e eu u-
., no gazeteci i i. Bir çok gazeteler• " k ff k - - 1··k ·· 1' k b' k d k · · T hl"k · d ı rı Liverpool'a nakletmişti. iki ay dlği de muhakkaktır. Klftsik Türk gün Ü muva a ıyet ve ustun u on ıyece ır uvvet ayır ı tnn son- ıştır. e ı esı e vr · ·. 
t\> de çalışını' ve üç muharebede harp 
l Ve) 112 yaşını kutlam,.., g..,..en h b' 1.w. F musikisinde usiillcri ''e daıı>l:ı.n eserin 
~ft .,, v... mu a ır ıgı yapmıştır. ransızca, mnhlyetlne ve yerine göre meselü ku-
~I ~ da kısa bir hastalıktan sonra almanca, ispanyolca, hollandaca ve düm, del, davul gibi musiki aletlerl ~-·ı~ ~ fş;iD l8fft~ 
l?ıuştü. portekizce l::onuşmasını bilirdi. idare ve tanzim ederdi. Eğer yalnız '"' 

sesten mürekkep yani bir koro lıalhı 1 · 
de tagannl mevzuubahs olsaydı deg- ''---.ı..------------...-.... -.._ ____ __...._ __ _._ _____ _ 1 Günün Ansiklopedisi 1 

Afganlılar kimlerdir? K o lleks iyon merakı 
~ )(0 llcltaiyon yapmak, bazılarının 
lıo tıııcttiğj gibi, bir fikir sabit, yahut 
~ flına parayı ve kıymeti israf et
~ ele değildir. Bir çok fabrilı.:atörler 
lie lllak.inistlcr, kollebiy011lıu ter
t~ Cbnclde, işlerini ve te,.~bbüskrini 
d~Ylitrnüşler ve Wıkişaf ettirmişler-

Zirain nammda biri köpek topla
mağa ve bunlann y&§ayış tarzlarını 
tetk.i.k etmeğe merak aarmııtı. Son
radan köpeklerin hayatları hakkında 
yazdığı eserler sayesinde zengin 
bir adam olmuıtur. 

~~ğin bir dereceye kadar rolü olabilir- Fen erbahç eıı· ıere açık mektup 
İşte İsmail Dede konscrhıln - hele 

sazlnra hlç müessir olmayan - del:
ncklc idaresi keyfiyeti gözümüze hoş 
görünmediği gibi kulağımızı da, ara
dıln de! sesinden mahrum etti. 

İngiliz ~ Rus notası dolayısile, Af
ganistan günün ınesclcsidlr. Bu mem
leketin halkı, başlıca dokuz unsurdan 
mürekkeptir: Afganlılar, Tnclkler. ı..:ı
zılb:ı.şl~r. Haz('rler, Özbekler, Hındu
lnr, C5.tlar, Kiifirlcr ve Araplnr. 

ır. ,.. - 1 • d b' • • 
Kauçuk fabrikatörlerinden Corc 

Plitin de merakı. horoz toplamak ve 
bunlara patinaj yapmağı öğretmek 
iptilasındadır. Bugün bu :zengin fab
rikatörün patinaj yapan horozlardan 
mürekkep büyük Ye nadide bir «oJ
leksiyonu vardır. Fabrikatör, horoz
lan için hususi patenler de imal ıe.t
tirmişt.ir. İki •enede bir, kol1eksiyo
nuna dahil olan horozlan yenilqtir
mektedir. 

2 - İlk çalmnn ve mevlcvl ayinine 
bir glrlş - ouverture olnr.ık Dedenin 
besteledi~ ferahfeza peşrevi ile ferah
feza bestesini ve yürük semalsinl ve 
Dedeyi üçüncü Selime tanıtan meşhur 
puselik ağır aksağını <Zülfündedir 
benim bahtı slynlum> ı vecd lle din
ledik. Fakat proğnımm güfü·.nr nksak 
köçekceleıini dinlcrtcen ruhlarımızın 
Dedenin mulllt ve havasından bir nz 
uzaklaştığını söylersem bir haklkat 
Hnde etmiş olduğumu zannederim. 

Zafiyetinizden istif ad eye kalkacakları 
düşünerek el ele veriniz 

Afg:ınlılar hakim kavtmdlr. Yedi 
mllyona yakın olan umum nufusun 
yarısını teşkil ederler. Farlslye pek ya-

ftı '-Orc stnıan naının a ırının 

~0Rraf toplamağa büyük bir me
)' 

1 'Vardı. Bu adam, daha on ~ş 
~~Ştnda bir çıralı: iken, tasarruf etti
~t l>araJarile fotograf satın alıyordu. 
1\ ~ c-oeuğun hastalık dereceaine va· 
~ 11 bu iptilası, kendisini büyüdüğü 
'•~an dünyanın en büyük fotograf 
'ltı' 1iknlarından biri olan Kodak 
ııessesesinin başına getirmiftir. 

800 kilometre uçmuşlar! 
tii )' e.rıi Zelandada yetiştirilen posta 
'1> Yercinlerinden yüz ellisi fasılasız 
ci ~!\ bir uçu~ yapm1ştır. Bu güverat er, Sidney limanK'!a gitmekle 
1.'tn bir vapura tecrübe makaadile 
utnd· ·1 Ilı ırı tnişlerdir. Vapur, Trara ada-

açıklarına vardığı zaman, güıver-

cinler sa1ıverilmİJ)erdir. Bunlar, ge· 
nurun üstünde üç daire çizdikten 
sonra yuvalanna dönmek için uzak
lılfJp gitnll§ler ve aradan 1 O saat 
geçtikten sonra hepsi ele 800 ltilo
metrc-lik bir mesafeyi fa.sıla.sız kate
derek yuvalarına d&müşlCTdir. 

Bu lı:öçekceler daha kaynamış ve 
kaynaşmış bir &:raya mazhar oldular. 
Biz! neş'elendlrdller, alk!1'1ndık. Fnkat 
bir asnn değil belki dünün veya. bu
günün tnvır ve edasını yaşadılar. Bu
günün piyasa tnvnndan kurtulmak 
için alışkanllğih!, his.sile mücadele et
tiğini o çalarken benim duyduğum 
san'atkfı.nn yaptığı keman taksimi 
g\ıttldl. 

Büyük l:lüplerinüzin en başında 
gelen Fenerbahçe bu movsim büyük. 
bir buhran geçirmektedir. 

Masrafları kısmak. mecburiyetin· 
den doğup profesyonel - amatör da
vası ıeklini alan ve bazı kimselerin 
araya bir jzzetinef.is meselesi sok· 
malan üzeme de birçok oyuncula
rın maçlara girmemeleri neticesine 
dayanan ibu ihtilaf maalesef bir 
emrivakidir. 

Ben bu anlaşamamaz.lığı tedkik ve 
bunun mesullerini aramak şuna bu
na çatmak mevkiinde değilim. Yal
nız aon senelerde Türk sporculutru
nu gizliden gizliye kıymetten dü§Ü
ren bir menfaat hırsı ... Bir maddi-

3 - K1fıs:lk Türk musikisi daha faz- !eşme cereyanı vardır. Bunun üzerin-
la söz müsiklsldlr. Bilhassa bu nevi d el v 

1 k 1 e uracagım ... 
musikiye a. t onser erde ses hakimi- Bir zamanlar mütevazı çal11ma-
yctinln rolü büyüktür. Okuyanların 

Ug.,_ UrSUZ b fr yüzük adedi fazlalaştınlnuı.lıdır. Bugünün s~yle .mem1ckct.in her tara~nda eş-
t_ şartlanna ve :lmklnlanna göre bunun sız bır aempatı uyandırmag~ .-:rı.~-

l'a;Patıyanın B:ı.dohoz şehrinde otu- kraliçeye hedl)l'C edilmlftl K'.rallçe bu ne tadar güç oldutunu tahmin et- vaffak olan Fenerbahçe klubunun 
ıtıq. Alval'Cz Mlguel namında bir de- yil&ütfı pannalma taöııctan birkaç mekle beraber 'bu güçliiğü ne yapıp en büyük husuiayıeti bi~ ha1k. !e
lıeu fabrıkntörü, blr kamyon kaznsı ay sonra Yefat etmıştl yapıp konservatuanmızın yeoeeeğlnl ~c.kkülü oluşu ve mahruuuyetler ıçın· 
~es!nde Ölm~ür. Fabrl.katöriln Bunun üzerine kral c:ırı. ldne1 Al- ümit ederim. Kldsiklerhnlzin ağır par- de bile manevi müzaheret, yani al
~ ağında, Yadrltte Almelda klll- lons bu yUsüğü hemşiresine vermlf, çal~da. santur Mtt.a kanUll - ifade k:~ ,..., teşvik uyesinde en büyük 
~kilde Mcryeme Ynkfcdllmlş olan 0 da. birkaç hafta. sonra. ölmtlştO. kabillyetıerl itibarile - f'ollcrt olnıayan muvaffakıyetlere eri,ebilmesi idi. 
a.ıı.ı kıYJneUi ve tarlht yüzü.le bulun- Kral. bu uğursuz yftztilft bakbzına SB2ln.rdır. Buna mukabil bir tek nııyın M~ k 1 · d lttih d 
~ Ştur. Bu yüzük, İspanya dahlll hedfye etmiş, Bu kadın da fiır; ay son- icra heyetinde }'er almaması cidden utare e .~ene ~nn e a spor 
~l esnasında. ça.l.ınmış ve bütün ra göçüp gitmiştir. Booun faıeı1ne blr eksikliktir. çayırında .mustevlilere karıı ka!anı-
~a tırınaıara ratmcn m~ydaııa çı- Jcral on ftdncl Alfons yiUüğü kendi Abdülkadir Ziyıı. Karamürsel lan galibıyetlerle ba~layıp Slavya 

l"llaznam~ı. talanı.ş laltat birkaç ay Jçlnde 0 da .e Truvaker zafer1eriy]e beslenen 
)U~u YÜzüğün, uğursuz olm:ı.Jrla bü- ölünce,' yüzük uRursuz tellklcl edilmiş ve kuvvetlenen F enerbahçe aevgisi 
)a blr ŞÖhretı vardır. Yüzfik. Tuı>a.n- ve Ahnelda klUsesi.ndekl Meryem a.na. İzmir çifçilerine hemen lı.iç bir klübo nasip olmamış 

krnıı on ikinci Alfon.<> tarafından ~ykellne nkfedUmişt.it. tohumluk tevziı" bir derecede lstanbullulann kalbin-
----- ------ de yerlcşmiı ve san 1acivert en se-

Pa ri S belediyesi kara yılanın İmıir (Akşam) - Blrlnclteşrln nyı- vimli takım olmuştu. 
nm ilk hnftnsında vlli\yet çlfç!lerln- O zamnnlttr kışın htihadspor çayın 

O. 
0 I d U0 

• ru· "I m esı· n t" yasak ettı" den ihtiyacı olnnlam tohunıluklnr bir ~mur deryası halini alırdı. Bütün 
tevzi edilmeğe başlanacaktır. Bunun 
1Qlıı lfızım gelen bütün hazırlıklar ya- bir şehrin çılgınca aevdii:ri en baş 

litı !{ara YJlan faydalı bir hnş!redlr. 
bet ~"rkcsce blllnen blrşcy olmakla. 
:a11 ~ er, onu öldürenler pek çoktur. 
l'rı:ı. nYvanın tnmamcn ortadan kalk
ti~ı 1 tehllkesı karşısında Pnris şeh
"an n birçok beldlye şubeleri bu hny
tıın: konımak lçln tedbir nlmağn lü-

\> gorınüşJerdlr. 
hıa apuan tedklknt neticesinde kam 
~~ın vediğl küçük hayvnnlnr ara

• Pataıe., tarlalanna levkal!ide 

zararı dokunan bir haşere de vnl'dır. 
Parls belediye şubeleri, patates mah
sullerlnl bu böceklerin tahribatından 
korumak için bunlnnn en a.mnnsız 
bir düşmanı olan kn.ra. yılanın öl
dürülmesini yasak etmişlerdir. Hatta 
Fransız hayvanat milteha.!SISlann
dan Berthollet bu himaye tedblrlnln 
bütün me:rnlckcte teşmlllnl Fransız 
Ziraat Nezaretinden isteme~ karnx 
vermiştir. 

pılmıştır. oyuncular idmandan döner Kuşdi
li:ndeki klüpte Barba Kostinin güç
lükle tutuşturnbildiRi sobanın elra· 
f ında yüz.lerine göz1erine bu]aşan 
çamurdan temizlenmek için dakika
larca uf!raşırlardı ... 

Eskrim AJanbğından: 

19/10/D41 Pazar günü bölgemizin 
erkek eskrlmcllerl arasında kılıç, Epe, 
Flöre bayanlar arasında Flöre ~vlk 
müsabaka.lan seçmelerine 13/10/941 
Pazartesi snnt 18 de Dağcılık klfü::ün-
de başlıınac:ılttır. Kayıt için ajanlığa 
nıüracaaı. 

Bir ı;por sevgisi uğruna sarfcdilen 
bu gayretlerin bugünkü telakki ile 
kıymetini ölçmek, yani bu oyuncu
lara da bir zaruri mUTaf •ermek 

kın bir dil konuşurlar. Buna p ";tu 
icnp etseydi acaba rnevcud varidat- denir. Dinen sünni müsliima..ıdırlar. 
l<ı bun1arın hakkını ödemeğc imkan BU~a Şarktnkl '\"C ccnubuşark'drkt 
o1ur muydu~... Buna imkftn olmn- daf;lık salında y~arlar. 

- . . . . lık 1 Tacikler lşçl ve çlfçldirlcr. Garptc-
d~gını teslım etmek hır kad~rşınas dlrlcr vr memleketin nsıl yerli t.h"lls1 
bıle ı;ayı1maz. Halbuki onlar bunlaı"dır. Bir milyon kad::ırdırlor 
halkın 1.evgisi, kalabalı~ın takdiri ve Kızılb:ı.şlar, r.ıuh::ıc1r Irnnlıi::ırdır. 
heyecana susamış kalblerinin doy· İsimlerinden de nnl:ı.şıldığı Ü?.f'"P ş1-
maM için ne kadar fednk:ir olu• ldirlcr. 
yorlardı.,.. Hnzerler, Turani ırktandır. Herntıa. 

M dd• d · · bı"r Knbul arasındaki yüksek snhoda vıı-
• a ı yar ım ~uncu ıçın şarlar. 

tqvik vasıtası o1abılır. fnknt yalnız Özbekler C''"kl Türkmenlerdır Hin-
bu kafi değildir ... Zira insan oğlu- du Kuh'un şlmnllne Mklmdlrlc~. 
nun varlığıında mündemiç cevher- Hindular. ,chlrlcrln bezirganları ve 
leri elde etmek için maddileşen va- sarraflandır. 
sıtalarııı çok iptidai ka!dığ, şüphe Kafirler de. Hindu Kuh ile Indus 
götürmez bir hakikattir. Maddileş- arasında yaşıyan kab:ı ~ağWnrdır. 

"yen ihtiras ve h-eyecan dolu gay- Araplar bilhassa şlmnlı Kabulist:ı.n-
rnıl 'd • - .. d . 1. . da toplu bulunurlar. Ve memleketin 
ret er a~ma ~stun, aımn. go .ıptır. diğer t.aroflnrında dağınık olnrnk 

Spor bır mucadele kabilıyetı aşı- kendilerine ro.slanır. Böylece, Afganlı 
ladığına göre en büyük müsabaka sözü daha ziyade coğrafi bir ünvan
savaı ve en geniş saha da harp dır. Irki ve mllli bir vahdeti gostcr-
meydanlarıdır. işte bol maq mez. 
alan her türlü vesaite fazlasiyle ma- Afganlılar, harpçi bir millettir. In-
ıik "ly 1 l k g!llzlerle muhtelif seferler çarpı.şmış-

mı on ara rvaran para ı as er- • 
1 · l hkA k ld k] lar, onları mnğlııbiyete uğratmışlardır. 
erın ata ete ma um a ı an, 

meydanlarda cephanesini bile kıska· 
na lnskaita harcıyan ~ok sayı1amı
yacak k.adar az doymuş, fakzıt gö· 
ğüsleri iman dolu beyıteanlı ·n (ok 
fedakar fosanların zaferde.ı zafere 
nasıl ko~tulclannı hepimiz yakından 
biliriz. 

Demek ki muvaffakıyetin amille
rinden en ba,lıcaııı feragat. ledakar
lık ve azimdir. 
Şu halde yarının :z.aler savaşında ön 

safta yer alması icap eden Türk spor
cularından bir grup demek olan Fıe
nerbahçelilerden de bu ferağnti, bu 
fedakarlığı beklemek hakkımızdır. 
Hadiseleri etraflıca tahkil: <>dip ~nk
lıyı hahızı ayırmak müe:l;;ildtir. Fa
kat ihtilafın mahiyeti ve bugüne ka
dar halkdilmemis bulunması gerek 
idarecilerd~ ve gerel""5e oyuncular
da mütekabil hatalar, ufak tr!ek l:u
surlar mevcud olduğunu kal.mi et
meği zaruri blmaktadır. 

Bütün bunlann ehemmiy•!! czdır. 
Bunlar izam edilmeie cleğmez ~-

]erdir. Ancak bulanık suda balık 
avlama'kta mahir gizli elletin bu 
gibi halleri fırsat bilerek bu 
zaliyetini.zden l&tifadeye kalkacak
ları şüpheaiz olduğundan buna im· 
kan vermemek için idarecilerle, 
oyuncu1ann bir kardeş yakınlığiyle 
kucaklaşma1arı ve her türlü men
faat endişesinden uzak nümune ola• 
cak bir dürüstlükle çalı!!maları la· 
zımdır. Şayanı temenni olan budur. 

Osman Kavrak 

Pazar günii yapılacak 
(kupa) maçları 

Futbol ajanlığından: Fen~·' '1ı;e 
stadı: S. 1 J, 30 Taksim - R. Hisnr, 
S. 13,30 Altıntuğ - Halit-. S. 15,30 
G. Saray - A. Hisar. 

Şeref stadı: S. 9,30 Davutpaşa • 
Unkapnnı, S. l 1. 30 Süleymanh e • 
Rami. S. t 3, 30 B~voğlu - Galata, 
S. 15. 30 BeşiktnJ - Hilal. 
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Bir aşık tipi J 
Hayatta. türlü türlü tı.§lk ~ Ded.itl de kulaiıma çalmdı.. 

ras geldbn. Zaten sa.rboşlann T~~ 1 E'dme geldJltm zam:uı gözlerlme. 
ıann sa.yılruruya.cak derecede bol çe- ve Jcula.tlanma. inan~um. 
t;ıiUerl v~. U.kin ben dQ.nya.nm en ~e ruhlu, o hassas_ o gü2ıellllt hay
garlp aşık tiplerinden bl.rine bundan ram adam sevgfi1 olaıü: kendisine 
fiç sene evvel tesadüf ettim. bö)'1e bir kadın mı seçmJ=ıtı? Gıırlpf •• 

·Bolayır örnek bi~ 
li:öy halini aldı 

Bu mımı isminde ve hen.üt genç Ç<* garip! ... 
denilecek yaşta blr adamdı. Arkada.,- Geçen yaz bir gün de Hllml,e t.
lan kendisini cArtlst Hllmb diye ça.- tanbnldan çok uza.ktn btıı kırda ruı 
ğınrlnrdı. o ne artisti idi? Bunu bir- geldhn. Yanında bir k.adm vardı. Be
denblrc. kestlrmenln 1m.kAm yoktur. n1 görünee fena halde bal:uldula.1'. Bu 
Fakat güzel sanatların her teıınden 'kadını taıudıın. o da. gene bizim ma

Gazi Süleyman paşa ve Namık Kemal 
layık oldukları hürmete kavuştular 

blr pan;a çalardı. 
Musilkden anlnrdı. Bir p~ resim 

de yapardı. HattA evinin duvnzlarını 
maruf re~mlnnn fırçnsından çılanJi 
:pek güzel, pek sanatkara.ne U!blolar 
süslüyordu. Çünkü Hilmi gayet un
gin bir adamdır. Ve varını yolunu 
böyle sanayll neficıeye alt şeylere ver
mektedir. 

Muazzam bir kütüphanesi vardır. 

ahllede bir ailenin hem orta hizme
tini gören, hem de yemeğini pi.şlren 

blr genç kadındı. : 
Acaip, Hilminl.n. hizmeLçllerle bu 

sıkı fıkı ala.ıta.sı ne idi? Bundan dört 
ay evvea. kendlSiıı.l evinde ziyaret et
mem 11\mn geldi. 

Burası baştan ba.,a yeryilzünün en 
büyük, en meşhur edebiyat eserleri 
ne doludur. Hilmi bunlan süs için 
tutmaz. Vakıa bir ç.ok zenginlerin 
evinde kütü.ph:me sa.dece bir süstür. 
Kitapların hemen ekserisinin sahl!e
lerl bile henüz açılmış değildir. Onlar 
için kütüphane: cBakınız, işte bizde 
okuyoruz:. Yalnız zengin değil ayni za
manda münevver insanlarız da..• mli.
nasını ifade etsin diye vücude geti
rilmiştir. Lakin Hilmi için vaziyet 
böyle değildir. o edebiyattan çok zevk 
alır ve kütüphanesindeki hemen bü

Daha. kapıdan içeri girer girmez 
şaşırdım. Çünkü onun evi bit müze 
halinde idi. İnce ve pek zarif olan o 
canım e§Yaya ne pa.ra dökülm~ü. 
Hele küçük bir cÇefmi bülbüla kolek
siyonu vardı. Hakikaten blr harika 
idi. Dostum bu kole.kslyon& binlerce 
lira sarfetmiftl. Bu nefis e§Y'll.Yl gör
dükçe içimden: cYarabbl... diyordum, Bolayırda Gazi Süleyman P8§AIUD türbesinin kapın 
hizmetçilerin peşinden koşan bu Süleyman PAf& ile lilamım kabirleri 
adam mı? ... • 

ve türbede 

Bütün bu güzel .şeylerin arasında Türk tarihinde büyüle mevlcii olan Merkadı Ecdadı ihya etti tecdit 
eyledi. 

tün eserleri okumuştur. 
Güzel sanatlardan anlaması yalnız 

musikiye, resme, edeblyat:ı. inhisar 
etmez. Hayır ... Snhne hak.kındn derin 
bilgisi vardır. Vnkı1\ hiç bir .piyeste 
oynamış, hiç bir gazetede tiyatro ten
kidi yazmış değlldir nmma sahneye 
nld r.örü.şlerı fevkaladedir. 
Eğer kendisinin yanında nılmaıi

den ve heykelden bahsedecek oiursa
nı~ Hilmi konus:ıbllecc!:. birçok şcy
l"r bulur. Mimari ve h:ıykcl tarihine 
nit bir hayli kitap okumuştur. 
Dıkknt ederseniz böyle güzel sanat

ların her tarağında bezi olan kimse
lere çok rns gelirsiniz. İşte Hilml 
bunların en koyulanndandır. Kendisi 
tam manaslle güzelliğin, lncellğb 
t\şığıdır. Sonra dehşetli zevk sahibi· 
dlr d<' .... 

O kadar ki, birçokları zaman za
man onun zevkine müracaat ederler, 
fikr:ııi .oorarlnr-

- Şu mu daha güzel? Yoksa. bu 
mu? .. diye onun reyini alırlar. Mese
ıa birisi ev yaptıracak olsa evvela. 
plıinını Hllmlye gösterir. Velhasıl 
ben onu fevkalüde ince ruhlu, gayet 
z:ıvkli bir adnm olarnk tanırdım. öte
denberl şunu pek merak eder durur
dum: Böyle bir insanın aşk ve kadın 
meselelerinde d:ı kimbillr ne harlku
lt\c!'? zevki olacaktı, 

Fr.kat kcndislle ayni semtte otu
rurc:ıya lmdnr bu meral~ımı hallet
meğ"e fırsat bulıımamı.ştım. 

ı-r.hayet onunla kom.cm olduk. Ve 
bir gece beni son derecede hayrete 
<luşiiren bir hiı.dleeye şahit oldum. 

Vnkn gecesı saat ona doğru evlme 
dönüyordum. Hıı!l! bir mehtab vnr
dı. Gökte birkaç yıldız göze çr.rpı
yordu. Evimin bulunduğu sokağın kö
~cslnl dönerken bir konuşma işittim. 
Bir erkek sesi: 

- Şekerim, ruhum, sevgOim, b!r 
taneciğim ... 

Gibi iltlfııt kelimelerini sirnııyordu. 
Tuhaf şey ... Ben bu erkek sesini tn
ı· vordum. Bu bizim Hilmlnin sesi 
ıdi... Karanlıkta gözlerimi kıs:mık se
sin geldiği tarafa baktı;n, Hııfl! meh
tab içinde gözüme iki gölge 111.ştl 
Bunlardan biri şlcpnan bir kadm hıı
ya.letı idi. Beni görünce, ürktüler mi 
nedir, ilerlemeğe başlııdılıı.r. Yürüye 
yürüye sokak lambasının altmo. ka
dar geldiler. 

İşte bu lft.mb:ının lŞlğınd.a. gördü
r;üm mnnzarn bana. hayatnn<ia.kl en 
büyük hayret anını ya.ş::ıttı. 

Ikl gölgenin iki.sini de ~tım. 
Erkek Hilmi idi. Kadınsa mahallenin 
en nihayetindeki büyük n.pıırtımanda. 
oturan lir ailenin ıı.hçısı idi. Otuz ya
şında, gayet iri yarı bir kadındı. 
Yanlarından geçerken burnuma bir 
yağ kokusu ~rpmıştı. Kadının: 

- Abokat gibi her'lfsln .. Ben sana 
nasıl laf yetl.ştlreyim? ... 

dolaşan bir hizmetçi vardı. Gayet ar- Bolayır yakın zamana kadar çok ih
sız ve şimartılmış olduğu ille bak.ışta mal ed.ilmifti. Geçen senedenberi 
göze çarpıyordu. ııarfedilen gayretler neticesinde bu.• 

Hattl bir aralı< misafir salonunun 
kapwnda onun Hilmi ile şöyle mü- rası canlanmış, tarihi kıymeti ile 
nakaşa ettiğini bile işitmtştlm.: mütenasip bir hale aetirilmiştir. Ce-

- Ikbal... bize kahve pişir.. libolunun tozlu, topraklı sokakların-
- Hayır ... Pişiremem... dan kurtulup da düz bir cı;vaya çık-
- İkbale iğim .. ne olur aksilenme... bğımız zaman otobüsün ıoförü: 
- Olmaz dedim a.. I - Bolayın çok beğeneceksiniz, 
lllz.m.etçlnin bu kadar şlma.rabllme- orası bölgemizin cenneti oldu. Bu

s1 için acaba Illlmi lle onun arasında. nun için çalışanların himmetleri var 
neler geçmişti? 

Nihayet mlsa!ir salonunda arkada- olsun ... dedi. Fillıakik11 buraya yak-
şımla başbaşa kalınca dnyıı..namadım, !aştığımız zaman Bolayın tahmini
rığzımd::ı.ki baklayı çıkardım. Gordfi- mizden güzel bulduk. Köye ilk giren 
ğüm şeylerden pek hayrete d~tüğü- bir yolcu İstanbulun Anadolu hattı 
mü ilave ettim. O zaman Hilmi güle- boyundaki köylerden birine, mesela 
rek bano. şu tafsllfı.tı verdi: Suadiyeye, Caddebostanına veya 

- Azizim, tababeti ruhiye ~ıklan Bostancıya gddiğini zanneder. Bu
PCk garlb bir takım çeşldlere nynrır. 
Ruh doktorları, ruh alimleri türlü raaı bu bölgenin nümune köyü hali~ 
türlü fıfık tipleri sayarlar. Bunların ne gelmittir. 
içinde h:ıklkaten pek acaip olanları 1940 yılında köyün inkişafı şu 
vardır. Bu tiplerden biri de benim ... teşvikkar sözlerle baılamıştır: cMer
Azlzim benim gözümde bir kadının baba Tcöylü kardeşlerim. Ne güzel, 
cazibesinin artması için omın mu- ne tarihi köyünüz var. Hiç bir Türk, 
hakkak yanmış soğan, yağ, zerzevat hatta bir yabancı tasavvur edemem 
kokması lfızımdır. Bu kokular beni 
Ievantadan, kolonyadan, her türlü ki bu köyün adını duymÜş olmasın. 
gü.t:eI kokudan daha. razın çeker ... in- Türkü Avrupaya geçiren Başbuğ 
sanlar üzerinde bir takını kolmlann burada, hürriyet meşalesini elinde ta
ne büyük tesirleri olduğu artık bugün şıyan Namık Kemal burada. Burası-
1lmi bir lıaikkat haline girmiştir. nı güzelleştireceğiz, süsleyeceğiz, 

Ben de ahçılııra ve hizmetçilere örnek. bir köy haline getireceğiz.> 
meftunum azlzlm.~ Şimdi tam karşı- Bu sözlerden aocı.ra derhal faali-
mızdald apartın;.anda bir hizmetçi . 
var ... Bu serer de ona Aşığım... Bak yete geçılerek taş ve toprak arasında 
b:ı.k. işte. şu proste!A. ne kadar yakış- adeta kaybolan Süleymanpaşa ha
mış hasbaya .. zaten kadına yaraşan mamı ~den yapılmış ve halka 
en gilzel kostüm prosteladır ... Ah şu açılmışbr. Bunu müteakip asri bir 
karşıdaki genç hizmetçi kız... fınn bir dispanser ç...,meler Mavi-

Bllmi l .. h ~ ' ' -y ' Y ~ç a!ta gormedlm. Geçen- köşe ve Saros adlarını alan iki gazi-
lerde kend.isile karşılaştım. Sordum: k · · .. · . 

- Nasıl? Se\-gllinle nnlaştm mı? no, par , parkın ıçınde Koy lhtıyar 
Omuzlarını kaldırdı: Heyeti binası inta ettirilmiştir. lşte 
- Bırak Allah aşkına... dedi, vaz postahane, yükeek mimar Fahri Er-

geçtim ondan ... Ne hizmetçi lml.ş, ne gin tarafından pliınlan hazırlanan 18 
de ahçı!. .. Billkls kendisinin bir hlz- odalı köy yatı okulu, biraz yukarıda 
metçlsi varmış. Şim~i ona A.şı~ım. garaj, Çavuşoğlu parkı... Bütün 

llıkmet Fmdun E<ı bunlar hep h.immetü ellerin ölmez 

lr--------------,, eserleri. Beyaz. 1ıüzel binaları, parkR A D Y O lan, renk renk köşeleri, yeşilliklerile 
~ gözü alan, gönüle ferahlık veren Bo-

layır İşte böyle bir yer. 
Bugünkü program 

12,30 Program, 12,33 Peşrev ve saz 
semallerl, 12,45 Ajans ha.:beı1eri, 13,00 
Beraber şarkılar, 13,30 Karışık prog-
ram Pi. . 

18,03 Caz orkestrası, 18.30 Muhtelit 
malmmlardan şarkılar, 19,00 Konuşma., 
19,15 Caz orkestrası, 19,30 Ajans ha
berleri, 19,45 Yurttan sesler, 20,15 
RadYQ gazetesi, 20,45 Fasıl heyeti, 
21,00 Zira.at Takvimi, 21,10 Fasıl 
programı, 21,30 Konuşma, 21,45 Scn
ronı-Ol'kestrıw, 22,30 Ajans ve para 
borsası haberleri, 22,45 Dans müziği 
Pl. 

10 ilktcşrin cuma. sabahı 
7,30 Program, 7,33 Hatlt parçalar 

Pi .. 7,45 Ajans b&berleri, S,00 Senro
nfk ~alar Pl., 8,30 Evin snatı. 

Bolayırda ufak bir tepeciğin üze
rinde, yeşil serviler arasında Gazi 
Sül~yman Paşanın türbesi vardır. 
Siileyman Paşanın yanında büyük 
şair Namık Kemal yatar. Bu türbe 
l 940 senesinden sonra layık olduğu 
hürmete kavuşmuııtur. Rumeliye ge
çiıi: 
Keramet gösterip halka suya secca

de .. salmışsın 
Yakasın Rum elinin desti takva ile 

almı~ın 
beyti ile anlatılmak istenen Ca:?i Sü
leyman Paşanın türbesinin kapısı üs
tünde şu kıta var: 
Valü mülkü vilayet serveri Oımıani-

yan 

ET K ADER! fakat şiddetli bir frtınadan sonra 
yaprakları sarkmış bir gülü andırı
yordu. 

Aşk ve macera romanı Meliha ruhunun sır1annı öğren-

Tefrika No. 4S mek istermi§ gibi RüsuhC\in kcndi
Nakleden: (VA • Nft) sine dikkatli dik.katli ba1'tığını gö-

• - $imdi Meliha çalışıyor ve kü-f _ Hayır. Bir türlü anlıynmadım. rünce, zoraki bir gayretle gülümsiye-
çük kız kard~şini de besliyor. Ka- - Hemtıireniz ne zamandanberi rek elini ona uzatb: 
2andığı para pek az olduğu cihetle böyk geç geliyor? - Siz misiniz Rüsuhi bey? Sizi 
geçimde zorluk çekiyorlar. Doğrusu - Geçen ilkteşrinden 'beri. burada görme.kilen duyduğum se-
-bu zamanda, bu mertebe namuslu - Sizden sır saklıyor mu"> vinci tasavvur edemezsiniz. 
kızlar, mum ile aransa bulunmaz. - Belki de. Eğer benden sır Rüsuhi, genç !:.ızın kendisine uzat-

Rüsuhi, bitişik oda komşuları olan saklıyorsa, beni kcderlendirmemek mı, olduğu zayıf elini avucunun 
hu iki kız hakkında bir malumatı içindir. O kadar içü, hassas, feda- içinde tutarak cevap verdi: 
alınca, onlnra kargı derin bir takdir kar bir kız 5d. tasavvur edemez• - Görüyorsunuz ya, hemşireruzi 
'\'e hürmet beslemcğe başlamış. ara- siniz. Bana aerdini hiç açmaz. görmeğe geldim. Maşallah resimde 
lnrıncla sıkı bir dostluk teessüs et- Calibe bu sözleri bitirmİiti ki eşik- büyük bir terakki gÖ'steriyor. Bunu 
mişti. tc ayak sesleri duyuldu ~ panna- gördükçe büyük bir sevinç duyuyo-

0 sırada merdivende hafif ayak ğmı dudağına götürerek: rum. 
sesleri duyuldu. Bu ayak seslerine - Sual Geldi, sözlerini fısıldadı4 - Bundan hiç §Üphemiz yok. Si-
l· ı!nk kab11rtan Calibe: zin bizimle ne kadar nlakadar ol-

; ·~· - Ablam geliyor diye sevinçle 1 '"""Ih 1_,,__ l M lih. .d. F t: duğunuzu biliriz. 
· d f 1 d . rı a~ ge en e a 1 ı. tı.Kat • • v 

y(.nn en ıra ı ve. 11 ı_ - l _,_,h M ,. - Sızınle tanışlıgım gu"ndenberi . zava ı KIZ, o guze ve sen ar en- . . 
- Melıh11nın hu kndar..zeç gel- hanın adeta go-ı ...... · kal t p b kendımi ne kadar rnesud hissettiği-

. 'lk d f ak. d v•ldi A 1 ., ..... ı mış ı. em e 
~csı ı . e a;. .. 1 egı r. sı be- yüzü solmuş, güzel gözJ.cri morar- mi bilemezsiıllz. O ana kadar hiç 
nı ~ndışeye duşuren şey de budur, nuş, dudaklan rengini kaybetnüş bir kimseye bağlı Öeğildim. Halbuki 
dedı. • .... 1. ki · ] ' · eli 1 -' d k dim' ·ı ...,.~ çe cı ve paT ak gözlerinin feri §ım aura a en ı aı em arasın-

Rüsuhi merakla sordu· da h. _.:ı• sönmü1. ışık: görmekten korkar gı'bi ısseaıyorum. 
' - Bu kadar geç gelm~sin.in ee- içine çökmüştü. Bununla beraber, Meliha, elini Rüaulıinin elinden 
beplerini anlıyamadınız mı?. güzelliğini hala muhafaza ediyor. çekerek masanın üzerinde duran ıü-

Cem olup Yahya dilinden cümle ru
hu evliya 

Didiler tarihi sultanı vilayet meşhedi. 
Paşanın yanında Ula Şahin Pa,a 

yatmaktadır. 

Sultan Murad zamanında kaleme 
alınan bir vakıfname ile bu avarda
ki 36 köyün varidatı Süleyman Pa
şa vakfına hasredilmiş. İmaret, şim
diki Maviköıe yerindeymiş. İmaret
ten, ramazanda her gün, diğer za
manlarda ise perşembe günleri he
men hemen bütün Bolayır hnlkına 
pilav, zerde verilmiş. Muharremin 
onuncu gününde bu pilava kesil~n 
iki kurbanın eti katıldığı gibi aıure 
de pişirilirmiş. Bayramların ilk gün
leri sabahı etli pilav ve zerde veri
lir, ramazandan çıkan halk bu ye
mekkrle karnını doyurduktan sonra 
evlerine dönermiş. Bundan başka 
türbenin önünde fodla fırını ile bir 
un değirmeni varmış. Yemeğini aş
haneden alan halle, fırına da uğrar 
ve buradan da ekmeği verilirmiı. 

Bolayır için güzel bir broşür vii· 
cude getirilmiş; münevverlerimiz, 
gittikleri yerlerde böyle birer broşür, 
meydana getirseler memleketimizi 
yakından tanımak imkanını bulaca-
ğız. 

Broşürün ilk sahifelerinde Bolayır 
için şunlar yazılmaktadır: 

cBolayır, Aya ile Avrupa arasın
daki kıta mücadelelerinin hemen 
hepsinde birinci derecede rol oyna
mış bir mevkidir. Bolayudan bir 
çok ordular, bir çok başbuğlar gelip 
geçmiştir. Fakat hiç birinin geçışı 
Türk ordusunun ve Türk başbuğu
nun geçişi kadar heybetli değildir. 
Onlar sadeoe gelip geçmiş, yakıp 
yıkmış, Türk ordusu ve Türle. baş
buğu ise burada sonsuz bir varlıiın 
temelini kurmuştur. Denebilir ki bü
yük başbuğun ve büyük vatanper
verin Bolayırda yatması bu varlığın 
ebediliğine ve sonsuzluğuna en can
lı ve en manalı delildir. 

Bolayır yalnız tarihin ve coğrafya
nın değil tabiatın da bütün güzellik· 
lerini ve özlülüklerini üzerinde top• 
lamış bir yerdir.> 

Umumi harp günlerinde düşman 
gemileri.nden atılan mermilerden bi
ri, Süleyman Pasa türbesini kubbe
den delerek mukabil taraftaki pen· 
cerenin parmaklığını sökmüş, fakat 
patlamadan bahçeye diiıımüştür. Bu 
mermi türbede muhafaza edilmek
tedir. İkinci mermi, türbenin bahçe 
kapısının solundaki misafirhanenin 
temeline düşmüşsıe de -binada hiç 
bir tahribat yapmamıştır. 

Türbeyi gezerken burad~ki intiza-

rahiden 4ir bardak su doldurarak 
bir ııolukta içti: 

- Bu akşam biraz hararetim var. 
Vücudumda biraz kırıklık hissedi
yorum. Bu halsizlik fazla yorgun
luldan olsa gerek. Bugün sabahtan 
akşama kadar durmadan çalıştım. 
Eğer maHazada mevkiimi muhafaza 
edeceğimdea emin olsaydım, bu 
yorgunlukta:-ı §ikayet ehnezdim. Fa
kat maalue! mevkiimden emin de
ğilim. 

- Du naaıl söz Allah aşkına"> 
- Patron, artık lendfsine yete-

cek bir aervet topladığına hiik.mede
rek işten ç,.lildi. Mağazasını baş
ka birine satn. Ondan emin bulunu
yordum. Bani\ ne iltifat eder, ne de 
izzetinefsimi kıracalı: bir söz söy
lerdi. Yeni patronun da bana ayni 
muameleyi yapacağı ne mallım} 

- Patronunuz, İşten çekildiğini 
ve dükkanını sattıKını size söyl-edi 
mi? 

- Evet bugün öğleden sonra teb
liğ etti. Büromun yanında bir saat 
kadar durarak 50 • 60 bin liralık 
bir servet topladığmİ, bu paranın ise 
son günlerini memlek-ctinde huzur 
ve refah içinde geçfrmesine kifayet 
ettiğini tıöyledi. Anlattığına göre ar-
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" Bu sırada Yunus pa.ş::ı.. l>Qd\ll'hm muvaffak ommszsınıs. a,111 llP" 
yaıiıba.fında ~r ve 1k1ııC1 Hpthr _ İyi amma, altın ~ n 
'açılması için sipahilerden blrlne emtr- layca açıldı? 11' ~ 
JGr veriyordu. - Vaktile bu uğurda b tt.ıP ~ 

Birdenbire baltasını kaldıi'a.n sipa- gttm.14 olsa gerekt1.r. O dA 
h1 sarsılıp yere dilşmeslle, elindeld açılamazdL gerek-~ 
ba.R& Yunus paşanın aya~o. dü§tü. - Dediğin ~ru olsa ğlJ dlY9 
VeztriAzamın fena. halde cam yandı.. bu hazineyi biz elde edece ere11ııırt'~ 
gaşri ihtiyari olarak bağırdı.. ve ge- başkasını nasıl kurt>an ~8 ~-...,1 
rlye çekildi. - Kurbanın kendi ~DP"" 

İk:incCstp:ıhl. küpün ka.pı$nl e.ç- kabul etmesi de .şarttır, ~ıın ı;:; 
ma.ğa çalışırken, blr parmatını mer- Bu iş cebirle olmaz. O edJllXl'...a 
mer kapağın arasına kıstırdı, sipahi- hanlık şartlarına rıayet ,,.,-. 
nln parmağı kınldı ve can acısından olur. Kulunuza kalırsa. yarın kil~ 
l.kl bilk.lüm oldu, yere devrildi. ıehlrde münadller vıı.sıtnsile ettirınl' 

Küpün mermer kapağını bit türiü lık biri !Azım oldu diye il nele b~:; 
açamıyorlardı. Kahlrcde bu işe boyun eğecuıuıııı-.-.ıİ 

Müneccim Halil Kahhar küpün ya- kım bedbaht ltlm.seler b ııe tal.,. 
nına sokuldu: Hele onlann ailelerini pıırıı 

- Firavunlar mücevherlere para- ederseniz.. rll IJfl" 
dan fazla kıymet verirlerdi, dedi, Bu sırada mezarı ttazan ye 
bunları küpe koyduk.lan zaman, bir lardan biri orta.ya çıktı: da bir ta• 
daha başkaları tarafından nçılmasm . c- Ben altmış ~- yaşın ci'arıo"' 
diye slhirler yapmış olabllirler. Kü- lıhslzim, dedi, Babunnur ~ 
pün tılsımını bulmak lazımdır. TelA.ş küçük bir evim var. EvUyixn~ JC~ 
etmeyin, Küpü ele geçirdiniz ya .. bu çok genç. Çocuğum 01muyork Y'~
kUi. Onu ı,ıehre na.kledcllm. tılsımını ba.şkaslle evlenmek ve~ ?,OC~ il ~I· 
orada bulur, açarız için, her gün benim olüıllrıın f,.P 

Padl.şalı bu tek.llti makul gördü: yor. Ben bundan sonra. dııll"da ta• 
- Ddncl küpü bir deveye yükleyl- iı,ıkencı: !e azap içinde ~h~t bit' 

nlz .. Kasrı Yusura götürelim. hammülu kalmayan sefil, lJ\-"U"'~ 
Dedi. Fakat, küpü bir türlü yerden insanım. Firavunun ruhunıı nı ;;,.ı 

lmldıranıyorla.rdı. Sanki küpün di- bağışlamağa hazırım. Kurbıı bllrad'• 
bl birdenbire yere mıhlanmıştı. Yer- larda aramayınız. İşte ben ıı.. ııt• 
den koparmak kabil de~Udi. yım. Hemen cellada emir v~rlnün dıtıl• 

Selim terc<ldüde dü.,tü: şımı vursun ve k:'.nım. şu kUP 
- Acaba bunda da bir hile mi var? ne a~n.• ın s111· 
Ve müneccim başıya sordu: Selım birdenbire bu acın.nı aeıdJ. 
- Neden kalkmıyor bu küp yerin- !erini duyunca ürperdi. .H:aPriıJ-

ô.en? ... hem memnun oldu. Bu ne ~ııııdı;te ~ 
Halil Kahhar derhal yere eğildi: bu ne fer:ıgattı .. kıırısını ıceııd 
- Şimdi sebebini anlarız, padlşa- bir evlada kavuşturmak için. 

hıml hayatını feda ediyordu. 
Kumun üstüne bir takım ç~ller Yunus paşa tereddütsfız: 1 fil!" 

çizerek okumağa. başladı. Sonra bir- - Hemen şu fellahın b~~ ı;urb,ıt 
den başını havaya kaldırdı gökte yıl- durunuz. şevketlim! dedi dl 
dıza baktı. . anlaşılmaz bir lisanla ayağımıza, kendi ayağile gel ~nnak.J· 
kendi kendine konuştu. Tekrar başını Artık bunun üzerine tazlıııııxn:ıııtı~tı. 
yere indirdi: şa ve mübahareye lfızum k dıı 1~1-e' 

- Firavunun ruhu bir kurban ıstı- Selim arkada duran celUI. sırr· 
yor padişahım' Küpün tılsımı budur verdi. Cellll.d palasını ıcınındtın ~t· 
s~ıım hemen' emretti: · dı .. relltih küpün dibine bn.Şın~pııııuer 
- Çabuk etraftan bir koyun alıp tı. Mezar başında çalışan 1 oı1'rd1-

getirslnler. 'Kanını burada akıtsmlar. hayretle bu sahneyi seyred y ııır il\. 
_ _ FJravunun ruhu şadolsun dlYe ııecl· 

Bir koyun bulup getirdiler .. _ kupun san kendi kanını nrzuslle n:isıl 
~~ı başında kestiler. Fakat kup es.- rcdebillrdi? ııısıııl 
kısı gibi yerde mıl\ll duruyaruu. Çoıc CellAd vakit ge lktırmcden pa 
cğraıştıkları halde lmldıramadılar. indirdi. c rıır-

Pa.di.ph hem hlddetleniYQr, hem Cie Fellahın başı küpün dlblnC ~ııJdl-
saatıer geçtikçe meraka düşüyordu. landı .. kumun üstü kan içlnd:: çe1'' 

Bu ne garib bir işti, Yüzlerce iş; ! Sipahiler derhal küpe sa.ı;1nra:Cr ıcil" 
bir küpü nasıl oluyor da ~rlnden kal- meğe başladılar. Fakat, mucev 
dıramıyordu'> pü hiilii yerinden oynamıyordUrtıf'l1'· 

Miinecclmbaşı bunun sırrını l•cş- Padişahın hayreti gittikçe a 
retti: du. ıı FJY 

- Padişahım! dedi - eski devirde Şahin, münccclmbaşının yanın 
Mısırlılar mnbudlara hayvan yerine kulnrak: . ş1' 
kurban olarak insan kanı akıtırlardı. - Ne yııpıyorsun, seyit? ded~;dltl' 
Bunlar mezara gömülürken, hazine- adamın kanını da boş yere aklt 
nin tılsımı insan kanlle hazırlanmış- Küp hala yerinde duruyor. tı. 
tır. Burada bir insan kanı n.kmayın- Yunus paşanın da canı sıkl~ .. u .. 
ca küpü kaldırmak imkdnsızdır. . d Fırl'' 

Yavuz sulta "'~ı; b d - Insan gece karanlığın a _ .. 1 .. dil"' 
n ""' ,m unu uyur.ca nun mezarı başında bundan fııu>: . .,et'" 

hiddetler.dl: -·~ ramaz. Haydi şehre dönellın. -.- 1ıı.• 
- Ben Firavunun hazinesi u~n- lım! Nöbetçiler beklesin burnsıııı. 

da kendl ad:ımlanmdan birinin P:.lr-
mağını bile fedıı. edemem. Nöbetçileri rın bir çaresine bakarız. ı.şP. 
burada küpün başına bekçi olarak bı- Diyordu. Padişahı merak sıırı1\~ıi1• 
rakıp gideriz. Yarın adamlarım onu Bu işin sonunu almak ıstıyordll· 
Kasrı Yusura getirmenin Yolunu bu- necclmba,'iıya: ~ 50yı• !urlar. - Şlmdl sin cene sana diiştU. ~ 

Halil Kahhar: bakalım .. bu muammayı nıı.sıl ç 
- .. Ş:_vk«:tlim, dedi, bu vaziyet yann ceı:tlz? 11111'" 

da, oburgun de, yüz sene, bin sene Diye sordu. Halil Kahhar, ~il!'' 
sonr:ı da değ~cz. Nasıl kJ, beş bin ların eski tılsım şartlarını g 11ıılJ)I 
senedenberi de değişmemlştir. Bu getirerek tekrar kum üstünde b rdetl'" 
kurbanı vermezseniz, küpü ııçmağa sırrını keşfetmeğe çalıştı .. ve b:!11retl 

bire yerde bir hortum ve bir ıo .. arı"' 
• ... m ...... ı. ...... nttUllNltt1ti11111ı•t•tt1ıınuıunnuıu1111ı1tıH gördü. Padişaha bunun mti.nnsınt 

ma hayraı:ı kalmamak elde değil. 
Bahçede tarhlar vücude getirilmi~. 
~:ışlar silinerek sakız gibi parlatılmış. 
insan bu taşlara bnsmağa kıyamıyor. 

Lalası ve at ile beraber yatan, 
kumandanlığı tacidarlığa tercih eden 
büyük Türk başbuğu Süleyman Pa
şanın türbesinden hayranlıkla ayrı· 
lırken. buraları bir mamure haline 
koyanlara da kalbimde büyük saygı 
ve sevgi duydum. 

İzzet Kolay 

tık lstnnbuldan bıkmış, memleketi
tine çek.ilmeğe karar vermiş. 

- Halefini de gördünüz mü} 
- Şüphesiz. 
- Bu nasıl adam? 
- Orta yaşlı, basit, kaba, kendi-

ni beğenmiş:r. biri. Sebebini bilmi
) orum amn:r. bnna söylediği imalı 
ı:özlerden beni vazifemde alıkoymı
yacağını sezdim. 

- Belki bu tahmininizde aldanı
yorsunuz? 

- Zannetmem. Keşke öyle olsa. 

- Bu mağazadan ayrılacağıımza 
teessüf mü edeceksiniz} 

- Tabii değil mi"> Buradan ~ 
on beş füa maaıı alıyordum. Hiç ~
mnzsa ekmek paramız müemm di. 
Fazla c.brz.k mağazadan ucuzca rıri· 
yjneb;lirclim de. 

- Bunlar, hep kuru vehimler ca
nım Size inşallah yol vermez. 

- Kim bilir? 

- Size yol :verse bile Allah ke-
rimdir. Birçok işler bulunabilir. 

- Bu zamanda işler o kadar kıt 
ve nadir ki . 

- Hayır hayır, kendinizi kuru 
vehimlerle boş ycıe uzuyorsunuz. 
Sizin gibi namuslu, vazifcaine bağlı, 

!attı: tı• 
- Bu hortum, bir me 1şa.rettJr. 1ıı• 

r:ıvunlar devrinde on insan bir ırtıı' 
muadildi. Yani bir 2lengin, fll tıı~lt fil 
on esir verirse, mukabilinde e1'" 
alabilirdi. Şimdi, küpün esrarı ıı:ıııv' 
dana çıktı. Kurtban, :va on ins:ıJl rıııt.ıa 
cak ve ynhud bir m. !kisinden bl p~I' 
kanı heder olmadıkça küpün ka 
açılamaz. 

Selim: 
- Ölen tellAhın 

akıtıldı? !. 

bıt" 
çalışkan bir 'V'CZnedarı nerede 
lur} 

bil 
Mclihnnın dudaklarında ac~ bit 

tebessüm belirdi. Bu, artık hıÇ jtİ
şeye ve hiç kimseye emniyet ve cJıı. 
madı kalmadığını ifade ediyor ıfl. 
t ' d l . • b' ·rn kllP şın e;ı o ursa yenı ır geçı l cif' 
bufo.b;lınek için ne kadar yorU ~ti 
ğmı, ne türlü zillet ve hakıı.rlt el' 
katla0;1.ak mecburiyetinde ka ahel 
ğını biliyordu. Esasen Meliha. }t•" 
şeyi ifşa etmemişti. Kenisinin bul stl' 

dar heyecru:ılı görünmesinin ~51 rıı-' 
bebi, eski patronu Recai beyın. cli!İ" 
ğazasını sattığını söylerken k~ cJ-. 
ne yapmış olduğu teklifti. k pıl
güzelliğinin çekici füsununıı k ııdııt' 
mış, kendiqine iyi bir hayat nr .11 bef 
olacağını sanmıştı. İşte R~ca:d~ 
bu kanaatle ve namuslu bır . . <1• 

r • ı k d' . ·ı 1 rneıunı sıJatıy e en ısı ı e ev en gitı' 

beraberce memleketi Samsun."' bef• 
melerini teklif etmişti. Rec.ıu tA" 

pıırnı.ını ne kadar sıkı bir surette rıİ"' 
sarruf ediyorsa sözlerinde de 

0 p.ı~ 
bette mümsik davranıyor~u.!ıdi<1ıaf 
meti ve tafrayı sevmezdı. "ttf' 
teklifini kısa, fakat açık birle.aç cu 
le ile yapmıştı: 



~~elJNI 

' - ~Ü~~ 
k {) B4Y VEYA B&Y.&N AB.&NIYOB - KİBALIK - Keratecllerde ha.l 

t 0 K I L A N L 'A R Harita ve ettıd terstım.ı ıştertnden laı.r§lsuıda, otele, a.paıtm:wıa, ya.zıha-
ıı:ıiievtaııde ahvalln devamı anlar veya u ihtisası olup ta bu işte ne her ffe elverlşll ~l.ş. 2f odıı.1.ı ne-
ltr:detınce gayri muayyen rtın- çnJıpnak i!teycn 1>81' veya bayan a.ra- zııretll Alemdar ho.nı Jdrnlıktır. Her 
rı._e haftada lk1 veya 1ic defa ııı:yor. 153' pc:ma !l:::utusuna yuılma- saat görüleblllt. Eminönü Küçük Mü-
~~ıedUecektlr. sı. - 2 htlrdar han Mehmet Bayraksana mn-

mcnat Telf: 28999 - 2 

!.::Jş ARIY ANLAR ~ a: bu ~~R mer- KİRALIK APARTll\'IAN DAİRESl-
ltıl{~~ but terzllınno 1çln blı1 m.akasttı.r Şlşhnne yokuşunda. Beyoğlu itfaiyesi 
~ eıi'e&:.n TİCARET - Okuluna de- olmıık üzere lt1 bayana. lüzum vat:- altındaki Çıplak kaptan sokağında 
;.:'.. teyachek lise mezunu bir bay rcs- dır (R~) rUnnmıruı. mektu.plı\. Ak· GUneş apartımanının birinci dairesi 
:"!; usust müessesede öğleden n-.Aftftu.,... 1 havadar g~ elektrik terkos hava. ıı. ta '· GamD. m............... ........ - ıı 
•etıı.ı '9 ııraınnktadır. Akşamda S. gazı olıı.rak 11ç odndır. Kirası 22 m-
~uzuna müracaat. - 1 BİR MUHASİP AR.ANIYOR - Bir .-dı;;;;;r.;.... ------------
t~lrt 'l'tl ticarethanede çalışmak tizere mukte- BANl'.OLU trt DÖSELİ BİR ODA. 
:"'Cl t RK BAYANI İŞ ARIYOR - dlr bir muha.s:lbc Uıtlynç va.Mır. Alfl.- KİRALIKTIR - Adres: Şl§ll: Os
~ ,.e Yenı türk:çeyi Jyl bilir. Doktor, kadarlııtm L.M.S. ribnuzfle ~m manbey Şair Ni ...... r soka~ Nlgfır npar-
'1.ı'._-_ ·eYn buna mümasil yerlerde iş gnzeteslne yazınalan. - ı 6 " 6 ' 
~rkla beraber dışanya da gldebi- manı No. 9 İçindektlere müracaat 
':.4 11 btr nlle kızıdır. Takslın Fınn edllebillr. - 2 
'ı~ 4 No. b:ı.yan Hikmete mektupln. 3 - SATILIK EŞYA SA1'Jl.IK \rı; l\IOBİI,YESh..E Kİ-
~ İKİZ ÇOCUK ARABASI ARANI- RAJ.IK KADIN Rl':RBERİ - Müra
!tc ırı.ACAT _ İşlerlnl iyi bllen ve YOR - Taksimde Talimhanede Gün- caat: Sirkeci Hüdavendigt\r caddesi 
ı.·tilbeu bi ö A t k e 3 N 37 No. eınlfı.k tellalı Salibe. - 9 ~, r zat, Alman, Fransız, g r par ımanı npıcıllllla v ya o. 
~ an llsnnlnnnda. muhabir bilelim- ya. müracaat. - 1 ~ İ l"a~Jı SATTI.IK K~RG R EV - 3 katlı 
~asilane ve banka işlerine vakıf SATJLTK MOTÖR İI.E İŞLEıt OT tramvay caddesinde yağlı boyalı mu-

Borsa 1 
c. lt. 

"1 1,a 933 Ttır1c borcu ı II m 22.ıo 
• • 1938 lk:ııımlyell 19,65 
• • 1933 tkramtyell Btgant 20,55 
• T 1934 Slvas-Emmım 1 20.SO 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-1 20,40 
> 2 1932 Hazine bonoları 66,25 
• • 1935 Ha'ılne bonolnn 18.50 
> > 1938 Hazine bonolan 26.:>0 

A. Denıiryolu tııhvlll ı - n 46,50 
A. Demlryollan tnhvlll m 47.25 
A. DemtrJolu mümessll senet 44,75 
T C Merkez bankası 125,-
T. İl bankası nama muharrer 11,90 
T. İş bankası (hamile aıt) 12,60 
T. 1ş bankası mnmessll hl!. 145,-
A. DemlryoUan şirket! (% 60) 27r-
A. Demlryollnn §1rketl ($ 100 43,50 
&klhlsar Çimento 9,90 
Kredl Fonslye 1903 103.-

> • 1911 ll8ı-
• > Arnortı ıli9.-
• • ltupon 1,08 

rnrt altını ~.05 
KWçe altın bir gramı 3,54 
Osmanlı banknsı <banknot) 2,80 
Londra üzerine 1 sterlln 5.22 
Nevyorıı: flzerlne 100 dolar 129,5275 
Ml\drld üzerine 100 ~zeta 12,89 
Stokholm üzerine ıoo kuron 30,8875 "'~llıakta ve clddi bir müessesede tş BALYA MAKİNESİ- Müracaat: Ga- şamba döşeli 6 oda, lkl sofn bir mut

-...:.:_ııe Ya: dır. İsteyenler: P.K. 1467 ad- lata Fermenecller 50 No. Türk maki- fak, banyo, tcrkos. elektrik. tulum-
,~ _ _:ntalnrı. ne evi. _ 8 balı kuyusu 1kl balkon ve iki ailenin B U L M A C A M I z 

~ J ARIYOR _ Orta. Y"'"ta askerlik- ,. oturmasına. eıverişlJ altında bir dük-
a{Aı._ ~ ACEJ,E SATILIK l\IOTÖR - A. E. kA il t 1 kt Gö k i"ln Orta "a; '°'<.ası olmıı.yıı.n müslilman blr ... n e sn ı ı ır. nne ,. -
~ eski ve yeni yazılan mükemmel G. Marka 220-380 ceryanla çalışır biri köy ca.mrener sokak 12 No. ya pa'l.a.r-

ı.,,,_ "te Yazarım. Arabt ile farlsi 11- 3,5 ikisi 4 biri de beş beygir kuvvetin- lık için de Hazine sokak 8 No. ya mü-
~''<ltfle de görüşebUlrlm. İçki ve tü- de motörlar acele satılıktır. Sirkeci raca.at. _ 2 
.""il İzm1r Afyon oteli odacısı Sabriye mü-
~tlardalnıllanmam. Kazanılmamış raca.at Tel.: 22279 _ l FAnRiKA VE l\IATBAAYA El .. VE-
~ııe ıtö~ nefret ederim. Namuskfı- RiŞLi BiR BİSA SATILntTm - Ca-
", l).,.,,,M_ecek bir 1ş1 olanın Akşam- SATILIK OTO:\IOBiL - Altı iyi ğaloğlıında fabrllca ve matbaa tttlha-

ıı ı;..,.ı.anlı Mehmede mektupla lfistiği ne Alfa Romeo marka hususi zına elverişli betonarme yeni bir bina 
~ı. - ı otomobil satılıktır. Kadıköy İbrahim- satllıktır. Akşam fdareslne müraca.ıı.t. 
~ lllfASEBE _ İnglllY.Ce _ Alman- alta Koşuyolu 43 Bedri. Cumartesi pa- Telefon: 20681 - 10 
~ , F'ran :zar günleri öğleden .sonra mfıraca- KİRAl.IK KAT_ Beyoğlu Tünel c!-
blhakksızca ve Türkçe muhabera- at. varında Müellif .. ,.,kak No. 20 evin 

~t ın , tecrübeli bir memur-------------- """ 
~erıe Yahud tekmil gün 1çln iş Kt}RK l\IANTO - Kanadanın Lütr üçüncü katı 24. dördüncft katı Hl Jlrn-
~ r. Galata P.K. 1201 (L.L.) rümu- dö mer müceddet kürk manto ve ya kiralıktır. Talcsi.m Topcu :addesl 
~ktupla müracaat. - 1 fevkalade bir Renar satılıktır. Tele- Uygun apartıman kapıcısı bay ~ece-

lıft> fon: 20107 _ 1 be müracaat - 4 
~ , •\ GI-:Nç İŞ ARIYOR - Tıp fn-•le l AYAZPAŞADA KİRALIK EV - Sn-
l'°)a 8 ne devam eden bir genç reSint SATILIK OTO!\fOBİL - Acele sn- r.ıy arkası sokağında 30 numaralı ev 
~ta ~~susi bir mücssPsede öğleden tılık Plemot marka bir taksl otomo- tıralıktlr. On odalı, kaloriferli. tam 
.. "'la '-2 nrıyor. Akşamda A. C. rumu- b1IJ maktuan 1200 liradır. Taksim Sı- konforlu, dt>nize nezaretli ve bahçell-
~ktupla müracaat. raselvl garajda Pctroya müracruıt.-1 dir. Yanındaki Namık ~şa sokaCında 
t:ltlfASERE, İNGİJ.İZCE, AL"'ffAN- DİKİŞ ATELYF.LERİNiN NA7.ARI 7 No. lı eve mürncaat. - 8 
taıa - Fransızca ve Türkçe muhabe- J>İKKATfNE - Yedi nded son sistem ı·cuz F.V _ Kamavula Vişne so
~ bihakkın . tecrübeli bir memur tam devirli müceddet dlid4 makine- kak 3 kat 6 oda senede 180 lira getl
>ıı tlerıe Yahut tekmil gün için iş an- lerl toptan ve1perakende olarak acele ren 1350 liraya satılmaktadır. Adres: 
~· Oaıata P.K. 1201 (LL.) rümu- .mtılıktır. Taliplerin 12 den 14 e ka- İstiklal caddesi 146/ 4 
~k:tupla. müracaat. - 2 dar Fındıklı Setllstü mezarlık yokuşu SATILIK EV _ Boğaza, Adalara, 
n 5 numaralı haneye mürncnatıarı. 

~ ın BAYAN' İŞ ARIYOR _ Lise _ 3 manznrnlı, güneşli, mutedil havalı, 19 
~;unu eski ve yent türkçe okur ya- -- oda, bir clhıınnürruı, müteaddit bal-
~ Oldukça sert daktilo blllr. Kendi- ıvı CİNS - Horoz.ruz hafif 12 kil- konlan ve salonları muhtevi yapısı 

e ll"ıunastp bir 1ş anyor. Akşamda libre bir nv tüfeği satın n!mak l5tiyo- Ç<>k sağlam 5-6 daireli apartıman ha
l.{ rümuzuna mektupla müracaat. rum. Müracaat: Galata Merkez han line r.onmağa veya yıkılıp lkl büyük 

'---- _ _ 1 No. 5 Telefon: 42643 - ı. apartııno.n yapmağn elverişli, arsası-
- nın yftzü 15 M. derinliği 20 ve 25 M. 

~ -lŞCl ARIYANLAR 4 - Kiralık • Satılık bahçeli ahşap bir ev ucuz flatıa. satı-
---., . lıktır. Görmek için Fındıklı İnönü 

ı\s OSMAN BEYDE :'\IUTE:'<A YERDE mektebi karşısında mrrdlvenll Har-
4 it ÇJ KADI:'\ ARANIYOR - İkl ki- KİRALIK APARTDIAN - Kalorifer, da l sokak 9 No. yn, pazarlık 1çln Ga
~ bir ailenin yemek işlerinde çalı- sıcak su, 7 oda, telefon, kısmen mo- lntasaray Balıkpmmrı köşesinde tü
~~k Ve iyi pişirmesin! bilen 30 ilfı 40 bilyıı.lı . muşamba döşeli kışlık ta veri- tiincü Mehmet Alive müracaat . - l 
~!! tında kadar olan ve 30-40 lira lir. Mürncnat: Osman bey Şah" Nigar 
~r verilecek elinde bonsen-islerile 86/2 bakkal Klrkora. Tel. 80235 _ 1 KİRALIK GUZEL E\' - Ankarada 
ıııu lllda A. K. o. rümuzuna mektula oturan blr allenln İstanbulun en iyi 
~at. - 1 ÇiFLİK ARANIYOR - İstanbul ve yerinde Sultan Ahmet parkı üstünde 
n civannda çifllk satmak isteyenlerin güzel bir evı. 12 oda, kalorlferJ, par-

tl?ı Ahı ARANIYOR - Bir buı;uk yn- mevki ve hususiyetler!le miktar ve kesi. lüks ve servis banyolan, teras 
bt:ıcla bir çocuğa bakmak için tecrü- asgari bedelini Akşamda çlflik adre- ve balkonları, fevkalade güzel bahçe
teı 1 bir dadı aranmaktadır. 41359 sine blldlnnelerı. - 4 si ve "bütün konforu ile ideal bir 
~~o~ numarasına müracaat edil- ACELE SATILIK (4) ODALI KAR- mesken telefonu var. Esas cephesi ---= GİR EV ,1500 l.İRA _ Fatihte Kızta- pakra, bir tarafı denize iki yüzü 

41 bahçesine bakar, yazlık kışlık bir 
~ ·MANCA, İ:XGiı,fZCF. - Ve Fran- şında tramvay caddesini ve FaUh vllll'ı. Toptıı.n veya kısmen tı.raya vc-
be ca lisanlanna tercüme ve muha- parkını görür, köşebaşı 3· kıı.tta 4 rlleblleccıı gibi eğer kiracı sayfiyeye 
lıa~eye tamamen v:ı.kıf bir dakLilo odası bulunan elektrik, su, havagazı çıkıı.r ve isterse ynz aylarında bir 
tı .ran istiyoruz. Bu lisanlardan ikl- ve hnmumı mevcut, b:ı.hçesl olmayan kısmında ev sahiplerinin ikameti ı 
~ı de bilmek ktWdir. Müracaat her fakat yanında evkafa alt ve halen şekline görede anlaşma yapılabilir. 
Ca~- saat 9 dan 17 ye kadar. Adres: bahçe gibi kullarulmaktn bir arsa bu- Her gün saat 12 lle 14 arasında 44602 
Sar~ta Perşembe pnzar kat 3 No. 9 lunan kl'ırgir ev acele satılıktır. numaralı telefondan 45 numarayı 
ba Yurtıu Limited şirketi. Aslan Satan: Fatih postahane yanında l!:tevinlz. _ 2 
~ _ 2 38-40 cU(!ur. emll'ık idare•! Tevfik 

- Başaran. KİRALIK KAT - Kabataşta İz-
)._ ı\l)ı\M J.!Zfl\1 - Aklı başında okur zetpaşa sokağı Cnm palas yanında. 22 
ı..~r bir adam lCızımdır. İstanbul SATU.IK NEZARETLİ HANE No. gayet güzel mnnzarn dört oda al-
~ kltaphaneslne müraca.at. Sultan Selimde Tabak Yunus mahal- tındaki bakkala müracaat. 

s lesinde 38-40 numaralı 12 oda - dört 
lı l'AJYER MF..MUR ARA.'!\JIYOR - sofa - iki hamam - iki mutfak - ter- ACELE SATILIK - Müstakil dört 
~rıta işlerinde stajyer olarak ça- kos, elektrik ve çok nezareti havı, iki apartıman ta.kslmaUı 18 odalı bir 
bı 'tılacak memur alınacak. İstek- aileyi barındınr, a.partıman olmağa köşk. Her dairesinde hava gazı, ıer-
1 erın tahsil dereceslle isteyecek- müsait kelepir bir hnne satılıktır. kos, elektrik. hnmam vardır. Önünde 
s~1 llSgarı ücreti mektupla Akşamda İçindekilere müracaat ve t207lb tc- çamlıklı küçük bahçesi ve arkasında 
ııı Yer rümuzuna etranice bildir- Jeton Abdi beye. _ 3 meyva bahçesi olarak lkl dönüm bah-
~ 4 çe içinde. Ayda 86 lira icar getiren ve 

f:vtll:Tn - İKİ KiRALIK APARTBIAN DAİ- denize ve tramvaya 1kl dakika mesa-
tlıe!{ li ıı:.nE İŞ VERİ'LİR - Kazak ör- RELERİ - Nl§antaştn, Şafak soka· fede Kadıköyüniln merkezi bir ma
tlıak '~tere evlere Jş veriyoruz. İş al- ğında, Şafak apartımanında, liselere hallinde bulun~!l boyalı bir köşk satı
~~; .J:nler müessesemlzden ala- yakın, sıhhl havadar dört ve beş oda- Jıktır. Galata Omer Ablt han sokak 
."!barı t.rwı kıymetinde nakdl veya lık 1k1 daire ehven flate klrnlıktır İntibah handa Nuri Ertana hergün 
eu etn vermeleri şarttır. Anu Galat.ada, Mumhane Kuto ba.n 8 No. saat 12 - 13 e ktı.dar müracnııt edil
~ e~~r Bahçekapı Agopyan han No. ya sabah 9,l - 12 ye ve Ak§am 4,! - mes.i. - 1 
~rncaat 8 n müracaat Tel: il954 - ı 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO 

~ -=l~=j•I_ _ 
~ -R--b E•.---
5 - •• - - - --

f 1 -.- - •• 

.~--~f~ !~~ 
Solcl:ın sata l"'C Jukarıda.n nşatı: 

ı - Okyanus. 
2 - Umgu - Aşlkll.r. 
3 - Tekrar - Terazi. 
4 - Edipler • Sonuna cKıı gelirse 

asrı yıı.pı sistemi olur. 
5 - Refik. 
6 - Evin üstü - Büyük mnylat .ka-

bı. 
7 - Eli açık değil. 
8 - Tcrsl nlznmdır - Yiiz kuruş. 
9 - Tersi bir nevi sank kumaşıdır

Tersl bir renktir. 
lO - Tersi meşgullycUnlz demek

tir - Isyan eden. 
Geren bulmacamızın halli 

Soldan sa);:a ,.e ynl\arıclan a alı~ 
1 - Yava_şyavaş, 2 - Avare, Sade, 

3 - Vasılolmak, 4 - An, Adalki, 5 -
Şelale. Sar, 6 - Odl.'sa, De, 7 - Asla, 
Abla, 8 - Vamls, Lemi, 9 - Adaka
damıı.k, 10 - Şakire, İkl. 

Beyoğlu ll:ılkcvinden: 

Her yıl iio .sınıf üzerine yapılmakta 
olan Hnlkevi voleybol nçık tumuası 
9 uncu kere olarak bu sene 23/10/ 941 
pazar günü başlıyıı.caktır. 

Kaydolmak istlyenlerln 19/10/941 
~arşamb:ı akşamına kadar Beyoğlu 
Hnlkevl Spor şubesine müracaat et
ineleri rica olunur. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senellk 
G A.ylıt 
1 Ayut 
1 AJlık 

Tllrl:iye Ecnebi 

HOO kurut 2700 tanış 
150 • 1450 • 
AOO t 800 t 
180 • • 

Posta lWbadma dahll otmıyan 
ecnebi memleketler: Benellll: 
S600 altı aylığı 1900, o~ aylıRJ 

1000 mıııotur. 

Telefonlarımıs: BaımNıarrlr: %0 
l'ao 1$1ert: 20765 - idare ıeat 

Müdür: 2049'1 

Ramazan 17 - Bmr 157 
s. Im. on. Öğ. 1kı.. Ak. Yat. 
E. 10,47 12,24 6,22 9,33 12,00 1.SO 
Va. 4,27 6,05 12,02 15,12 17,39 19,11 

tdareııane: Babılll cıvm 
Acmıuslut aokalı No. ıs 

- · İYİ BİR AİLE NEZDİNDE - Mo-
Flij .. İrANfST ARANIYOR - Nazilll ACELE SATILIK KARotR EV bllyalı, balkonlu, manzaralı, banYolU, ------------· 
ıtıı iller Balkevt re1sllğlnde.n Hallrevi- f.500 LiRA _ Fatih uamvay durağı- Şl.şll caddesi üzerinde 1 - 2 oda ehven BİR tNGtı.tz BAYI - İnglllz lisan 
~için piyanist aranıyar. Taliplerin na (5) dakika mesafede kôoebqı lı::ira.lıktır. İsUyenlere :vemeıc verllebl- ~rl. ayni zamanda mükemmel 
'lla itımızı öğrenmek tizere mtlraca- manzaralı, :tatlannda. 2 oda mutfak lir ve çrun~ır yıkanabilir. Ak§am.da transızca dersleri verecekUr. Çok ae
~ - 1 ve b.btne.r:f. balım.an kiiçük tarMalı P. R. rümuzuna mektupla müracaat. rl m.etod. .M. T. R. rllmuzuna müra.-
~Şçt KADIN VE KIZ ARANil'OR- 1k:1 katlı 4 odalı muntazam ve - 2 caat edilmesi. - 1 

tbaanuı:ın modem otomatik baskı lyt bir ev acele aatıı~ır. Satan: SATILIK EV_ Bey~Iu Ta.rlabap 

Sahife 7 

Ehemmiyetle nazarı dikkate• 
Lpartada imal edilmiş her kalite den en güzel balılar İıtanbu1 

Sirkeci caddesi Hamidiye türbesi yanında. (JSPART A HALI 
p AZARINDA) aablmaktacbr. 

E.n mİİfkÜ.f pesent mÜ§terilerini memnun edecek nmnuneler mev· 
cud olduğu möi her kalitede ve eb'adta sİJ)arİ$ de kabul olunur. 

Bir çok genç kızlar 
ve genç kadınlar 

OençHklerine mağrur olarnk güzelllklertnm tcmruUsfn1 mtlın• 
kfuı kılacak olan yüz tuvaletine b1gAn.e kalmışlardır. Kadında; 
dikkat edllmesi pek mühlnı olan nokta: CUdin incelik ve tara .. 
vctlnl ebediyen muhafazadır. 

Seneler, bin bir vazife 1çlnde çalışan Ve Y.Onıla.n ~ knd.m· 
lann blaman düşmnnıdıl"lnr. Bedeni ve dlmafti yorgunhıklatm 
neticesi guddeler clfıstlklyettnl kaybederltt ve clldde (leke) dl:vO 
tavSlf edilen avanzı (rilT.gdr ve güneşin de tesirlle) husule geU
rlrler. İşte bu gibi halAtta ve bu glbl av~ pr§ı KREM PER· 
TEV, terkiblnin kuvvet ve kudreti snyesllid~ ~Udi besler ve ha
rablden kurtnnr. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettlti "° sevdiklerine tavsiyeden 
hali kalmadığı KREM PERTEV ile P* ,.apılacak S - 5 c1ııkl
kalık biı· masajın ne gibi harikalar :rarattığiru pek kısa bir za• 
manda siz de muterif olacaksınız. KRE!\t PEnTıEV'Jn yarım 
sırJık beynelmilel şöhreti nsılız dei;Udlr. Onaan istirac1e edfnli. 

1 

MUHASEBE MEMURU ALINACAK 
Sümer Bank Deri ve Kundura 

Sanayii Müessesesinden: 
Beykoz'da Deri ve Kundura Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 

müsabaka ile dört muhasebe memuru elınac:alı:tır. Taliplerin 
a, - Adcerliğini yapmlJ olmaları, 
b. - En az Orta tahsil gönnü~ olması, 
c. - Muhasebe iflerinde ç•lLtmtş veya Ticaret mekteplerinden 

mezun olması, 
d. - 25 - 35 Yat arasında olması, 

lazımdır. Barem dahili olan bu memuriyetler için 3659 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan ve kadro müsaad~i dahilinde 120 liraya 
kadar aylılc verilecektir. 

Taliplerin 13/ 10/ 941 tarihine kadar bizzat veya tahriren mü
racaatlan ve hüviy.ct cüzdanı, mektep ~ahadetnamesi, a~kerlik ter
his tezkeresi, hüsnühal veya hizmet kağıdı. 1941 askeri durum 
kağıdı ve tercürnei hal varakasını bir istidaya rapten fstanbulcla 
Yeni Postane arkasında Bak~r hanında Müesseseye göndermeleri. 

Emniyet Müdürliiğünden : 
Müdüriyet şuo.batile karakollarının teshlnl için azı 200 çoğu 250 ton 

yeril kok kömürü kapalı zarf usullle alınncaktır. Eksiltme 14' 10/ 941 sılı 
günü 15 de Müdüriyet blnasındn kurulu komisyonda yapılncaktır. Kömu
riin beher tonu muhammen bedell şartnamede }·:ızılı şerait dairesinde ka
za. Emniyet fı.ınlrllklerlne teslim şartlle 26 llm 50 kuruştur. Muvakkat t e
minatı 497 l i radır. İstekl!lcrin mektuplnnnı ~"'Ilı gun saat H ek kadar ko
misyon relsllğlne vermeleri ve alınacak malın evsaf ve sureti tcvzllnl oğ-
renmek için Ş. 3 müdürlüğüne müracaatları. '8667) 

1 İstanbul Beledivesi ilanları 1 -------·' 
Unkap:ı.nı Mecıı.ri tasfiyehane.sinde yaptırılacak bakraç ve tr:ıspor 

muhafaza tertibatı açık eksiltmeye konulmustur. Keşlf bedeli 2001 lira \e 
ilk teminatı 150 lira 7 lrunıştur. Keşif ve §artname zabıt ve muamelat mü
dürlüğü kaleminde görüleblllr. İhale 20/10/ 941 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. T:filplerin ilk teminat makbuz veya m "k
tuplnn Jhale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri MüdürHığune 
müracantla nlacuklan fenni ehliyet ve 941 yılına att Ticaret odası veslk'.1-
lıı.rlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8690) 

DAKTiLO ARANIYOR 
Bir Mali müesseseye iyi Türkçe ve Almanca bilir blr Türk bayanı 

Daktilo alınacaktır. Bu şemltl hıı.lz tnllplertn (D. B.l rümuzu Ue İs
tanbul 176 Postn kutusu adresine :vazı :ne müracaatlan. 

Halk Bankası Türk Anonim Strketinden : 
A~ağıda müfredatı ve isimleri yaz.ılı kimyevi maddeler uf it 

partiler halinde ve açık arttırmn ile hizalarında gösterilen tarihlerde 
satılacaktır. Bu maddelerle doğrudan <loğroya alakalı sanat sahip ve 
müesseselerinin fstanbulda Yeni poıtahanc civarında lstanbul l-lıılk 
Sandığı binasında miite~ekkil komisyona muayyen gün ve saatte mürn· 
cantları ilan olunur. 
Artbrma günü 

ve $8&ti Ma.ddenin ismi ·Mikdarı ldlo 

> 
20.I0.941 
Sa.at 1-4 

> 
> 
> 

Vulkacit Merkapto 
> D 
> D. M. 
> F. 

tcepal c. 

Tanigan 
Acide Oxnlique 
Bisulfite de ıoude 
Mourinax 

2000 
,1000 
,1000 
.1250 

3SO 

500 
1000 
2000 

lOO 
~kiııelerinde işe alıştınlmak ve ça- Fatih postahanem yanında 88-40 Karnavulıı No. 30 gezmek isteyenler, ALJ\WiCA DERSLERİ- Bir mual-
~l'llntak üz tadın 4...,11 cUtur. emllk idare.!l Tnnk Başa- Pangaltı, sak.si sokak Çiçek apt. No. 1 llme c:ocuklara., !llse ve üniversite ta- L N 
~tadır. Ma~elerln .;;;,_~r ~~; ran - 1 mnracnat edebilirler. lebelerlne btiyfiklere almanca. gramer ON TON OT A ı ACAK 
~~e: ~~u~i~:~ı:t~~ııı og~~~ kö~~~a~z';;a.hçesı ~: 5 - MÜTEFERRiK ~~~~tK~~ı:S~~~~~ertgi~~~~ 

1 

~ru <Linotip) maklnelerhıde 1' ve- lıktır. Tren gOze.rglhında, stadyom 1 ,.,.. Ur. Metodlan çok kolaydır. Sabah k 8 k o K d 
-'~ektır. Talip olanların İstanbul asfalta nazır hlsar içinde 22 dönüm, NG.u..u.CE ve ALMANCA DERS- ısaat 11-12 akşa.mlan 18-19 Zil :ta.- 1 - Su"'mer Ban ey oz erı· ve un ura 
l~ara caddesinde fiıkıı matbaa.s.llla ~ıt ormanlık 1k1 dali'e beşer odalı LERİ - <Bahusus tlcaret şubeleri ve dar Taksim Bını.serviler No. 101 kapı 
ı::; 'Oıkil k1tab yurduna müracaat- lirglr haneleri dö:t kuyu ha~lan bakalorya) - İnglllz OXford ve Ber- 9 tat • Madam Sifta.?. - 2 
~ _ 1 vardır. Herkes görebilir. Yiizü 180, lin üniversitesinden mezun bir profe- .------------... Sanayii müessesesi Beykoz :fabrikasının iskeleslnde ka-
.. _'.l1CAR arkıı.sı 136 metredir. Müracaat. 1st. sör tara.tından en sert \'e asrı metod- MEKTUPLARTh'IZI ALDIDINIZ yıh"ta teslim 10 ton balya halinde (Şartnamesi müdüriyeti-
;:: "aı·-ETBANEDE - Sa~ ~Ier1n- Balıkpazar No. 55 _ 1 la VE!rllll'. - Fransızcayı mükemmel Gazetemiz 1darehanes1nl adres mizde görülmek ~artlle)' ota ihtiyaP vardır. Tallplerin mü-
.. 1 .... ~cnk genç tezg~htar nr::ın- konuşur. - Esasli ve en sert usul - olarak gösternıl§ olan talileri- v 11' 

alttadır. Kırtnsıye işlerinde çalış- 9500 LİRAYA - Asfalta 120 metre ttc~et mutedn. - CPror. H.> rilmu- mlzden racaat ederek şartnameyi görmeleri l~dır. 
~ 0Ianlıı.r tercih edlllr. Fotoğrnflnn cepheli 15 dönlim ba~ 7 odalı konfoı'- tuna mektupla münı.caat. - 16 S. P. - A. K. l\L - s. B. - o. s. -
lltıı Akş;ım'da M. s. rümuzuna tafsl- lu kl'ırglr köşk stı.tlllktır. Kadık!Sy ib- B.O. _ z.B. - Berlln - T. s. - 2 - Yapılacak teklifler 14/10/ 1941 taıihlne kadar kapalı 

l?lektupln müracaıı.t etmeleri. rahlmağn Koşuyolu 43 Bedri PUL MERAKLILARILE - Mektup- R. n. - 133 - A. B. - M. s. - zar.fla Galatada Yoyvoda caddesinde Sümer Bank binasında 
........___ 1 la pul mübadele etmek ısttyorum. , Çiftllk _ Stajyer _ M. e. -

- KİRALIK EV - Anadoluhtsannda. Türk, Balkan ve Yakın Şark pulla.n H. A. _ Filitelis _ A. K. o._ satınaıma müdlriyetlne tevdi edilmiş olacaktır. 
~ Alıı'l'BAA ve MUCELLimA1'ı"EDF- lskele üstünde dört tnrnf nez:ı.l"(Jt fev- mukabilinde Avrupa. Aınerlka ~esaır it. 0 R B. ank 
tıı~cak 15 - 18 yaşında 1şçl aran- kalAde dört oda. bir 80fa cihannüma deniz 8§1?1 memtek:etıer1n pullannı namlanna g~en :;ektlipıan 1da.- 3-Tekli! verenler mal bedelinin yüzde onunu Sümer B 
),ı alttadır. Arzu edenlerin Akşam'da bir ta.ılık tekmil ayn blr bölük elet- mübadele edcttnı. Altfo.m gazetesinde rehanem1zden aldırmaları ı1C& tatanbul şubesine teklif mektublle l5eraber tevzi etmeleri 
~S. rümuzuna mektupla müracaat- trlt terkos 18 lira. k.lram. iı!lı:ele ıne- f1'Jlatellst) r1mıtıı,WlA gıektupla mn- olunur. ...•••••••••• IAzımdır. 

- 1 muru bıı.y Ahmede ~ürncaat. - 1 reçıı,a.ı,. - a lıiiıiiıiiiİİİıİıl---------~ ... 
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SAYIN MÜŞTERİLERİM 

t 

Cümhuriyct Bayramı val-l>ışıyor 

B AYRAKLARINIZI 1 
MÜF..SSF.SEMİZDEN 
tedarik edebilirsiniz. 

Galata: Mahmudiye Cad. 
No. 106 

--· FEYZULLAH 

, ÇOCUK HASTALIKLARI 
IUtlTEHASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cağaloğlu Zeki Bey apartunanı 

3 üncü kat 8 No. 
Her gÜn 14 d en 18 ze llad ar 

G:AlB ÇOCUK. 
A.RANIYOR 

Yım tar~tta 
fotol.';rnfı olan 
ve bundan 18 ay 
evvel İzmirde 
Tepekôy çlnlği-
nc ça}J..c;rnak ü

zere glden oğ-
1 um Siirtli Mah
mut o~lu Şükrii 
Yenlgiip gittiği 
yerden bir dahi\ 
geri dönmemiş
tir. Her kim ne
rl'de oldutunu 

tıııı·· ... rs:. '" t?~'vPt namına aşaıtıdakl 
adre e haber verilmesi rfca olunur. 

Fatih Kırkc~me <:azenfer so
katıncla 6 No. da :ınnesl Nesibe 

Yerı ;;un 

DIKKA T: ç·alinmittır. 
23 cylfılıle Sultanhamam clvann

d!ı bir bürodan kahve renginde, şef
faf, 6 numaralı altın ucu kalına in
ceye ayar edilir, mürekkep alma ter
tibatı çıkarılmış Ever§:lrp markalı 
dolma kalemim çalınmıştır. İhbar 
edene 5 (beş) Hm mi.ikfı.fat verilecek
tir. 

Acfres: Ray Hilmi l\lanastırban 
~lahmutpa a yoku u 

Kabine: 
Fenni Sünnetçi 

Emin F.idan 
Beşiktaş Erip apartı
manı, Telefon 44395 
Evi: TcşvlkJye Çınar 
Cad. Olcay apartıman. 

Telefon: 81773 

l!lii...,_.._ l>oktm ••••• 
Bahaddin LOtfi 

Varnah 
O .. ERATÖR ÜROLOG t 

Böbrek, mesane, tarar ve 
tenasül yallan hastahklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası k&r~

sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiva aprt. No. 2. 
reı. 42203 

, U O KTOlt -

1
1:.mİD ..,. Ük rÜ ı( unt 

İÇ HASTALIKl,ARI Mütehassısı 
Yeni muayenehane ve evi: Osman
)Cy, Bomonti tramvay durağı No. 
?87. Telefon: 81784. 

llERGt!N 2 DES SONRA , 

ZA1'1 - Bancıırma 127 ncl alay ka
rargahından aldı~ım askerlik tezıce
teml zayi ettiğimden ve yenisini cı
karacağımdan eskisinin hükmü kal
mamıştır. 
J\lustara oğlu İbrahim 1323 doğumlu 

7 .. A Yİ - Fatihten almış olduğum 
niıfus tezkeremi zayi ettim, Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. 

Aksaray Dorhor cadde i 33 No. da 
321 'lofumlu l\lahmut Sunakan 

V küd:tr a.cıliye hukuk hakimliğin
den: 931 11943 

• 

• 
A. K Ş AM 

R CA radyoları geldi! 

Bu mühimsenmiyecek bir haber değildir •••• 

Bu haber, meşhur R CA radyolarrnm teknik k ıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

BUR LA 
BİRADE RLER 

ISTANBUL •ANKARA .• IZMIR 

9 Teşrinievve~ 
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Kamu Dcmirdlzen tnrafından açı
lan dnvnda evvelce kendisi her ne ka
dar melenkoll hast.nlığına müptela ol
duğundan anası Senlyenln mahkemcl 
karan ile vasi tayin edilmek suretilc 
tahtı vasayete alınını~ ıse de halen -----------------------------------------------------------------------
bu hastalıktan tamamen şltayap bu- llJ•••• lsTA tş Iunduğundan beyanla vcsnyet!n ret'i- NBUL BANKASI KARŞISINDA 
ne karar verilmesini talcb etmiş ve al AI Cemal 1 
yapılan muhakeme sonunda müdde-
in!n yukarda ismi geçen hastalıktan 

esi 
tamamen şl!ayap olup medeni hakla- 1 Q QQQ rını L-;Umnle miinl bir hali kalmamış Milli P iyansonun Lı·ralık 
oldusu yeniden yapılan muayenesine Bu çelo1 ifinde • hcramiyeyi 
havı adli tıb işleri umum müdürlilıı.ü t 6 tstanbulda Muhafaza anbarında Bay Halid'e kazandırmıştır. 
tarafından verilen raporla ve müd- ı 
cielaleylı vasi Seniye dahi hususu Cümhıriyet Bayramı Piyangosu biletleri gİfemizde satılıyor. 
mezküıii ikrarla sabit bulunmWi ol- B B I T t·h· · : · d d · · 
duğundan rnuddel KAmll Demlrdizen 1 ayan ve ay ar a ı ınızı gı§em en eıneyımz. 
hakkındaki vesayetin ref'Jne 30 ,910411~ İt Bankası karıısmda MALÜL CEMAL Cifesi sahibi: 
tarihinde knrnr verildiği ilan olunur . ..,."1111-=••• Harp Malulü subaylarından CEMAL CANTEZ 

Büyük 

I' _,ı 

__ BiR HAKiKA Tt Sayın miitterilerimizin nazarı dikkatin" : 

/ Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S 1 N Ô E R S AA T t demektir. Çilnktl: ır 
Pırlantalı ve elmaslı snatlerin bütün hakiki ev.safı meşhuru ~lem olan SİNGER saatlerinde toplanınış\; 

Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz SlNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki S~GER ına 
kasına, müessesemizin adresine dlkka t etmeniz lflzımdır. den 

Pr,..,f. Dr. 

KEMAL CENAP 

Modayı takip eden her asrt kadın için kıymetli taşlarile ve nefis 1şlemeslle hakikaten nazan dikkati celbe 

i Maarif ve ki ı _ı i gv i n. d en : böyle bir harikulft.de SİNGER saııtine snhip olmak !deta bir saadettir. 

GER SA Ti boşa ,ıdecck en makbul • e en rüz ediyeliktir 
1 Vekilliğimiz merkez teşklldtma bağlı mesleki ve teknik -öğretim yapı işle- 1 tR 
- rl müdürlüğünde çalıştırılmak üzere yüksek mimar, inşaat, elektrik mühen- No. 82 - A e~ulı ve 11 pırlantalı 500 lira EMSALLERİ cmt 15 SENE CARANTİL O u;. 

Lamartin caddesi 5. Doğu 
Palaıı No. 14. Taksim. Telefon: 
43963 Her.güı. saat 15 · 18. . dlslerlle fen memuru ve re~ma ihtiyaç vardır. Taliplerin şeraiti öf;renmek Dikkat: Slnger saatleri Istanbulda yalnız Emlnônü merkeztndeld mağazamızda satılır. İstanbulda şubemiz yoltt -

,.••••••••••••" üzere tahsil veslkalarlle bulundukları vazifelere alt evrakla birlikte vekilliği- ••••••••• Adres: SiNGER SAAT Matazalan. lstanbal, Eminönü No. 1 -
1 mlze müracaat etmeleri ilan olwıur. (8910 - '1367) 


