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lııgiliz Başv~kilin~n Şimali Kareli' 
nutkuna göre de mühim bir 

Japonya ve sulh h b 
~ .Tapanya, Amerika ile anlaşmak 
'dl 1rı. \raşingtona bir elçi gönder
li · Bu konuşmalarda Amerika ile 

mu are e 
A lman ve Fin kıtaları 

bir Rus tümeninin mühim 
kısmını tahrip ettHer , b ir 

çok ganaim aldılar 

}'uşrnaktan ziyade Almanyaya 
:niyet vermek yolunu tutmuş 
~ Cak ki gönderdiği diplomatı, 
~.rnokrasi scvcrlerinden değil 
~ •hv:r yardırncılanndan seçti: Moskova bölgesinde 
l' llıerıkaya giden Kurusu Japon- Tufanın kenar mahallele-
ı:n•n eski Berlin elçisidir ve üç- • d l d 
"· anaıaşmayı imzalavan adam- rrn e çarpışma ar evam 
'4lt. • / ediyor 
~ :arn bu sırada İngiltere Başve
d lı, Londra Belediye Reisi seçimi 
~1aYısile söylediği nutukta, Ja
t nyaya meydan okuyor. İlk de
~ırki M. Churchill'i bukadar 
~ k ve sert görüyoruz. Uzak 
~ ı·kta Amerika menfaatlerine 
8i0kunrnamasını Japonyaya tav
J Ye ediyor. ve eğer Amerika ile 
~~nya arasında harp çıkarsa, 
l>o gılterenin bir saat içinde Ja
lta 11Yaya saldıracağını şimdiden 

?er veriyor. 
tı lngiuz Başvekilinin böyle ko
llı ~ası için yakın tehlikeler sez-
~ olrnası gerektir. 

ltaJaponyanın ne istediği, Ameri
lış ile hangi alanda uyuşmaya ça
'4 tığ1 pek belli değildir. Tokyoda 
ti başına geçen askerler hükUme-

Berlin 11 (AA.) - Alman o~ 
duları baıkumandanlığının tebliği: 
Kırımda, Alman ve Rumen kıtalan, 
Sivastopola ve Kerçe doğru ileri ha· 
reketlerine devam ediyorlar, Bu iki 
liman, hava kuvveti.eri tarafından 
bombalanmıı ve İyi neti~Ier alın-
mıst:r. 

Moıkova bölgesinde, Alman ha· 
va hücumları, dü§mnına ağır silahlar 
ve tekerlekli vesait bııkımından çok 
fazla zayiat verdirmiştir. Sovyet hü
kumet merkezinin askeri teııisah 
bombardımana tutulmuştur. 

Şimali Karelid~ Alman ve Fin
landiya kıtları, arazinin askeri hare
kat bakımından arızalarına rağmen, 
bir düşman tümeninin mühim kı
sımlarını tahrip etmişlerdir. Bu ara
da 700 istihkamı zorlam•şlıı.r, 1 200 
esir almışlar, 4 tank, 30 top, 100 
deın fazla mitralyöz ve elbombası 
tüfeği ve külliyetli miktarda sair 
harp malzemesi tahrip ve jğtinam 
etmişlerdir. Düımanın uğradığı 
kanlı zayiat, alınan esirlerin kat kat 

-

RKANGEL, 

•Seniurslc 
• Kot/aİ 

eNi/co/slı 

Şimal cephffindeki harek i t: Almanlann sap&ettilderl 
t'ikvin ile Finler tarafından· zaptedildiği bildirilen Sorob 

mevkilerini gösterir harita 

BU 
• SABAHKi 

Doneç'te 
harekat 

yine başladı 

TBL&BA.PLA.B 

Libya' da 
harp faaliyeti 
şiddetlendi 

Cephenin diğer kısımla- Akdenizde İngiliz tahtel· 
rında esaslı bir bahirleri alb mihver 
değişiklik yok gemisi daha batırdılar 

Londra 12 fA.A.) - (B.B.C.) Şark 
cepheslııde Rusl:'lr, her tıırnft.a mevzl
Jcrlnl muhafaza etmekte ve yahut 
:nukabll taarruzlarda, bulunmaktadır 

Almanl:ır, Lenlngrndm şarlruıd:ıkl 
Fin kuvvet.ıerlle birleşmek i:;ln o ta
:-afa sarkmak istiyorlar. 

Moskovanm cenubunda klhı Tula.da 
ve Tulnnın şlnıal!nde SCrpuchof, Ale
Jı in, ve Maloyaroslaveçtc Alman taar
ruzları tardedllm~tir. Tulanııı ceınu
bund:ı. kanlı bir muharebe oereyan et
m<'ttedlr. 

serpuchor ile Alexln'de Alınanların 
Oka nehrini geçme teşebbüsleri altlm 
kalmuştır. 

Volokolamsk mıntakasındD. çember 
içine alınmış olan Alman kuvvetlerl
nlr.. çemberi yarmnk hususundaki te
şebbüsleri akim knhuıftır. 

Doneç haV7.a.Sında m.lhyer ~k
killleri zırhlı kuvvetıer1e tekrar taar
ruza g~mişler, fa.icat mllsbet r.eUceler 
elde edememişlerdir. Almanlu Slvas
topol önünde mevzi alınıılars& da is
tlhkftmlarda zayıf bir nokta bulama
mışlardır. 

Vir.hy 12 (AA.) - Oflden: Şlmalt 
Afrlkada iki muhnsım taraf, llSkert 
:faallyetıerinl şiddet.lendlrnılşlerdlr. 
Mlhver kuvvetleri Tobruk etrafında 
ve Sollum clvannda keşif fnallyetıert
ne b:ı.şlnmı~ardır. 

A kdenizde alh mihver 
gemisi daha batırıldı 

Londra 12 (A.A.) - (B.B.CJ ingllls 
Bahriye Nezaretinin resml tebllğlne 
göre İngiliz tahtelbahlrlıerl, Akdenm 
havzasında dört Mihver iaşe ge
rnlslle blrl Alman olmak 'üzere iki yel
kcnll gemiyi batırmışlar, biri sekiz bln 
tonluk olmak üzere ik.l sllft.hlı muavin 
kruvazörünü de ha~ra uğratmışlar
dır. 

Pasifik'te 
harp tehlikesi 

Almanfa.1', Kerç .önünde Rus kuvvet- B W 11 h d kika 
lerlnl top:\ tutmava ve hava kuvvet- • e es er a 
:erini kullanm~a ba§lamışlardır. Al
ırumlar. môtörlil vasıta.lal'llll kullana
madıkları yerlerde arabalar ne asıter
lerlnf ve malııemelerlill natINliyorıar. 

Vichy'ye göre aakeri 

harp ile kartı karıvıya 
bulunuyoruz diyor 

Londra 12 (A.AJ - (B.B.C.) A.merl-
vaziyet k:ı Hark:lye müsteşart B. Su:nner Wel-

llden sonra Japon efkannda 
~in için kaynaşma, yüksekten 

21 
ıp tutma arttı. Japonyanın ta

l>Ji h dönümünde olduğu bol bol 
taYlendi. Milletin öz fedakarlıkla-

katıanması zamanı geldiğini, 
~eteıer yazıp duröular . .Fakat, 
~~let adamları, Japonyanın is-

klcrini açıkça meydana koy
~aktan şimdiye kadar çekinmiş

fevkindedir. ı 
{Devamı sahife 1 ıütun 3 de)· yeni 

Berlinin 
sulh işareti 

iaşe 'teşkilatı 
~ekmek· • 

ışı~ 
• 

Vlcby 12 (A.A.) -.Ofiden: Son ha- Jcs irad ettiği bir autukta.. Hitlerln ve 
berlere .göre .Rus .cephesLnde vaziyet 7ahut Japonyanın herhangi b1r hare-

• şö,Y'Ie hülaı;a edilebll!r. şımatde Lenhı- keUnden her dakika harp Ue kartı 
fll'adın .şal"kında ve Kınında Aln'ıan karşıya 'bulunulduğunu Amerikan mll
ilerlleyişi devam ediyor. Moeıkova letlne hatır1atm~. H!Uerln mağhlp 
C..ıündeld muharebeler, ştddetll kar edilmesi için hiç bir feda.klthkt.an ka
fırtınalan yüzünden sckteve uğra- ~mılnııyncağını söyleml$lr. 
mal~tadır. Müteakıben pasl!lktekl vaziyete s6-

etdi r. 

bı C~rçekte Japonyanın istediği Times bu başlıkla İsmet 
her değil, bindir. Dipsiz batağa İnönünün nutkundan da Vali ve Belediye Reisinin Beyanatı · 
1 

.nzeyen Çin harbini bitirmek bahisle bir makale 
~~n·ç.ankayşeke yardımın kesiı- neşretti "Fınncılaran suiniyeti aşikar olarak 
e.~ksını ister .. ~ançuko adını alanı görülüyor sıkı t edbirler alacağız 
ı 1 Mançurının tanınmasını bck-

1 <ıTürk hiikumeti sulhün yeniden ' 11 

er. Bu ülkenin - şu aralık - tes• • • t k i b be b · · · ·· • · aibi ~ . ısını arzu e me e era r u , Bır mıiddettenberı Ankarada bu-ı kııne geçmesı muhtemeldır. 
letnıry~ya dogru sınırlarını genış- bugün kü şartlarda mümkün 1 lunan Vali ve Belediye reisi Doktor Ankarada, Fiat Mürakabe koruis-
l:ı esıne ses çıkarılmasın derler. değildir, Lütfi Kırdar dün sabah şehrimize yor.farının faaliyetlerine de yeni bir 
Unıan h • d ·· t•· - l ' d ·· H d d d. n epsın en US un oz e- öcımuf ve ay arpaşa garın a şekil vermek mc.elesi mM-zuubahıs 
iklerj şey, Japonyanın - Üçlü Londra l I (A.A.) _ Times ıı:a- Belediye ve Vilayet erkanı tarafın- edilmiş ve kararlaştırılmıştır. Fiat 

al'ldhı"rna buyruguv na göre - dan kar,ılanmıştır. Doktor Lütfi Mürakabe komisyonunun yeni şek· lJ ~ zetesi, cBerlin sulh i~reti olarak 
lakşarkta dilediği gibi hareket zeytin dalı sallıyor> başlığı altında Kırdar dün bir ar~ad~şımıza Anka- linin ne olacağı yakında helli ola-

etınesi, kendisine bu dünya çö- neşredilen bir yazıda diyor ki: rad~ •meşgul oldugu ışler hakkında caktır. 
ltiint .. Ü d ı d · Ekser bitaraf memleketlerde ol· şu beyanatta bulunmuştur: Şehrimizde dündenberi mevzii biı us n en ora ar a genış pay . 
al'ırrnasıdır Japonyanın kendisi- du~u gibi. Alman propagandası, bir c- Ankaraya, lstanbulun ıa§e ekmek darlığı görülmektedir. Bu 
lle a ' ~ulh ihtimali bahsinde, Türkiyede vaziye.ti hakkında alınması düşünü· vaz.yet fırıncıların suiiniyetini aşikar 
ela Ylrdı~ bu <chaya.t ~ası» n- de faaliyet göstermektedir. Bu pro· len yeni tedbirler etrafında temas· olarak göstermektedir. Duna mani 

A.rnerıkanın zengınlıgıni ya- paganda, çifte bir hedef giitmekte- !arda bulumYlak iizere '"'İttim. olmak ve halkın ekmeğini istediği 
~an en değerli ham maddeler dir: Sulh lehinde bir hava yaratmak Malum olduifo üzere şehir- cıekil ve miktarda temin etmesi için 
ar. Anlaşmazlık buradan çıkıyor. ve eğer bu teşehbüs muvaffak ol- mizdeki iaşe müdürlüğünün lağvo- lazım ~elen çok sıkı t·edbirler ala
.Bütün bu sızıntıların bir de si- rnazsa harbin devamı me!Uliyetini luna~ak yerine yeni bir teşkilatın cağız. Bu işte mesutler varsa bunlar 

~asi t"'ı af J Al n fngiltereye yükl'!mek. Almı:•;ılar, i'.,das olcnması kararlastınlmıştır. derhal tesbit olunarak cezalandın-
". ı var. aponya ma - h b 1 ki i . l ki d B h b.. .. ı· l'aya ba ., d .. • . A ar in yorgun u arını ve bitarafla- aşe müdürlüğünün yerin.e geçecek aca - ar ır. u ususta utun a a• 

l'ika g. ı ı~, soz vcnnıştır. me- rın harbe sürüklenmek korkularını teşkilat 3 büro halinde faaliyette kadarlara lazım gelen emirler veril
k nın, Ingıltereye yardımda bu- ileri sürmekte ve harbin menşeleini bulunacaktır. Ru bürolar ia,c, fint ve miştir. Ekmek işinin tanzimi husu-

actar ileri gitmesine karşılık, Al~[ 'çok usta bir tarzda bulutlarla göl- ihtikarlar büroları olacaktır. sunda Belediyeye bazı teklifler ya-
?'tıanya da Japonyayı işe karışma- ~t"l:mektedirler. Tı k'l"t k d V k"ll H pılmıştır. Suatları da tetkik etmek· 
"" <D • •• ıeş ı a ın a rosu c ı er e- · M fık ld ki kd. 
Q.j için zorluyordur. Fakat bir evamı sahife 7 ıutun 4 de) teyız. uva görü ü eri ta ır-
tn yetine arzolunmuştur. Bir kaç güne de derhal meriyet mevkiine konu-
k aceraya atılıhadan önce kılı ... :1. k • - kadar tasdik olunarak meriy~t mev· lacaklardır. 

Irk yaran Japonya, az e~ekle ...... a. • I e r 1 

Çok verim bekliyor. Denemeler, 
Yoklamalar bunun içindir. Muallimlerin maaşları 

l 
İngiliz Başvekilinin keskin söz

er1 d Barem kanunundan maalesef be
k n en sonra Japonyanın hare- nüz liyıkile istifade edemiyenler mu· 

ete kalkışıp kalkışmıyacag·ı, Va
§i allimlerdir. Nazariyeye göre, meale-
d ngtonda bulacağı havaya bağlı· ğinde eskimi, bir öirehnenin eline 
ır. Amerikanın, her ne olursa ol· - kesildikten sonra - ayda 60·70 

Tahviller JTürk - Rumen 
Beş milyon liralık tahvil 1 T icaret anlaşması 

müzakeresinde petrol 
mevzuu da gürüt ülecek 

satışı vaktinden 
evvel bitti . 

8\U} harbe karar vermiş bir du· lira geçecek. U kin bu, ancak söz- Ankara 11 (Telefonla> - Bu ayın 
~u varsa, Japonyanın iki bü- de kalıyor. Baflangıç • maqı olan yedisinde satı.,a "ılcarılan s mılyon li- Ankara 

11 
(Telefonla) - Türk· 

~ 48 lira ile çoluk çocuk geçindirme- ralık yüzde 7 gcllrll 1941 demiryolu is- Rumen tioaret anlaşması müzak&
tl'). deniz devletile savaşı göze al- ğe uğra~n nice nice tedris fedaisi t.lkrazının birinci tertlblne nlt tahvil- resi devam ehnektedir. Petrol mev-

~sı şüphelidir. var. Icrln satışı 15 sonteşrlnde bitecekti. zuu ile alakadar olmak üzere. pct-
.. lngiUz Başve)diinin, nutkunda Deniliyor ki: cİdarei hususiye- Halkın gösterdiği fevknlô.de rağbet rol ofisi umum müdürünün de bu 

!oze çarpan çok ehemmiyetli bir lerin aksaklığı!• karşısında bu tahvlllerln satışı bu- müzakerelerde bulunması için, u-
••Okta Faket daha ziyade: gayret nok· günden bttml.ştir. mum müdür B. Talha Sabuncu Ti-
ı • sulh için söylediği ŞU SÖZ- 1 caret VekaAletı' tarafından Ankaraya 
erdir· sanı! Zira bir milyon liralık darei 

cıı • eıBlrçol~ meh:ı.flıden blze hususiye kadrosundan bir kaç on Yabancılara kolaylık ı;ağrılmı~tır. 
t.ti~rlar ki Berllndcn, bu yal:ınlard:t, bin lira aynlsa da fU barem bebe- Ankara 11 (Telefonla) - Ya- · fsta_n_b_u_l_v_e_B_ olu 
bn. taarruzu adını verdikleri şeyi 
b~l:lrnıellylz. Bitaraf mcmh•ketlcrde meh 11 rnuallimk.re tatbik . edilse bancılann beraberlerinde bulunan 
(~~·re~ ~lilün işaretler ve al5.mctlerln hEm onların vüzü güler: hem de, ve memlekete giriş ve çıkışlarında vilayetlerinin yollari 
1'ı • butun bu işaretler tek bt." istika- <'!mİn 011-'lır ..... bizzat maarifin ve İr• kendilerine verilmıeei İcab eden pıı- Ankara 11 (Tekfonla) - Nafia 
te~ltedlrı hepsi gösteriyor ki dünyaya ota,. .. ~l'li b•"'k~lasır. raların vaktinde verilmesi için me· Vekaleti, fstanbul ve Bolu vilayet· 

cınnem yn~d.rnn sucı.u lnsanlar. Muallimliğin bugiinkü hali, bir I murların vazife başında bulunmaları leri dahilinde yapılması icab ed~n 
Necmeadın Sadak ı cok iyi münevverlerimize bu mesle- ve icab eden kolaylıkları gösterme- yollar i9'n bütçesinden para yard ımı 

(Devam. sahife 7 sütün 2 de ) 1 ği seçmek ceaaretini vermiyor. l leri alakalılara bildirilmiıtir. yapmağa karar ıvermiıtir. 

Leningraddakl Rus garnizonu mu- zil nakleden B. Welles, burad:ı da ba.ş
hasarayı yannağa teşebbüs ediyorsa ka bir Pgde .altında harekete r,:eçmelt 
da muvar!ak olamamaktadır. Mosko- 1steyen blr devletin Pasifik vn.zlycUnl 
v:ı etrafında, Tula'da ve Oka ne Nara tehlikeye soktuğunu ve nlhai zııfer11 
nehirleri sahlllerlnde ,muharebeler clnıı imanmı kaydctmteUr. 
devam ediyor. Jr.pon eözcüsü, B. Churchlilln son 

Döneçte, Rootof önünde sükünet nutku hakkında tecavü~r bir lisan 
hüküm aürmektedlr. Bu nunta.kada kullanarak cıAmE.'rika ile Ingılterenln 
h:ırekat, keşi! müfrezeleri faaliyetine Çine yardım siyasetine daha ne kadar 
inhisar ediyor. Kınında sıvastopol ve z:ım::ı.n cevaz verece~ız. Kurusunun 
Kerç önünde harekııt deva.m ediyor. Vaşlngtondan getlreoeğl ııctıceıere 
Alınan tayyareleri bu lkl şehre bom- bağlıdır.• deml.ştlr. 

ba sa~ağı yıı.ıtdırmı~lardır. --------

Rus tebliği 
Londra 12 <Radyo saat 7 ,15 de) 

Düı! gece yansı Moskovada neşredilen 
resmi Rus tet>llRl: 11 1klnclteşrln gü
nü kıtaatımız, bütün cephe boyunca 
düşmanla muharebeye devam etm.ış
!erdlr. 

Volokolamık ve 
Mojaisk' de muharebeler 

Jtubişef 12 (AA.) - Reuter: Sov
yet kıtalan uVolokolamsk• bölgesinde .s. clvarında Alman kuvvctlerlnl ez
mc~e tewbbiis ettıkt<'n sonra şimdi 
de bu noktayı muhasara etmlşlerdlr. 
Burasını zaptet:ııck lçln şiddetle çar
pışmaktadırlnr. 

Mojalsk civnnnda bir kesimJic Sov
yetıcrln ynptıklan tnnrnızlar Almnn
lnnn kuvvetıı bir nıukavemetile kar
şıla.şm1-5tır. Netice bu ana kndar ma
lüm değlldir. 

Cibuti halkı 
açlığa mah~ ıim 

Roma 12 (AA.) - Ste!anl: Medeni 
dünya, Relslcümhur Roosevcltln tııs
vl.bl ile İngiltercntn açlığa m:ı.hküm 
ettlği Cibuti ve Frruısız Somallsi aha
lislnln acıklı halini heyecan ve dch
~Ue takip ediyor. 

Cibutt ahalisi yiyecekten. Ufı.çtan ve 
yaşamak için zaruri olan bütiın mad
delerden mahrumdur. 

Kızıldeul.zdckl bu küçük Fransız 
müstcmlekP..si Yemen snhlllerlnden 
kayıklarla az miktarda getiril.en hur
ma ve sebzeleri~ bir müddet mümkün 
olduğu kadar geçinmlştl. Fııknt son
rndnn İngiliz mııknmlan daha. sıkı bir 
nezaret tesis etmişler ve yiyecek taşı
yan Arap kayıkçılarını ş!(!dot!e sahil
den ,uzaklaştırmışlardır. 

Fransada hiç kimse silah taşı) amıycrmuııl. .• 
Orada sevdd i,lr-rınin de tadı kdçmış desenci .• 



AKŞAM 12 Teşrinlsa.ni 1941 

( Dün Geceki ve Bu Sabahk~ Haberler ] 
·--------------~~~~~=~--
Harp tebliğleri işgal altındaki 

yerlerde 
ayaklanmalar 

UMUM/ MECLİS lngiltereye .&Li ile VBLi ~ 
)'ürk gençleri tecrübe 

tavıani değildir Alman tebliği 
Bedin U CAA) - Alınan ba$U· 

m:uıdaıılmmın tebliği: 
İngllteJ"C'Jlln cenup doitu s:!llfll açı

flr.da. s::ıvaş tayyareleri, gündüz, 
ehemmlycUJce tonaJda üç yük geml
lini isabetli bir bombardımana tut
ml!Jjlardır. Bu gemiler o kadar hasara 
uğraml.ff.ır lö. ba~ olınal!ın muh
tcmeldtr. 

Spalatoda İtalyan aaker
lerine bombalar atıldı, 
mitral7özle ateı edildi 

Marmara sahili 
'plinı kabul edildi 

Caston'un şarkında Iza.be ocn.klan c:-.L• J l (A A ) D.. ·· .. 
bulunan bfr fabrikaya iri Ç1lpta :bom- ....--o · · - un, 0~· 

Bu münasebetle 
harita başında 

imar müdürü 
izahat verdi 

balar isabet etmlştir. leden M>nra. bir mert törene git.-

Şimali Afrlkada, Alman savaş tay- melte olan alp avcıları hrkasının f.tanbul Umumt Meclisi Ciiin saat Jer.inin u.11lt.ılması için Baic:lad cacl-
yareJeri Marsa Matruh'un şarkında müzika efradına üç bomba Atılmı~- 1 s· de birinci reia vekili B. Faruki ded ile deniz aruında yeni bir yol 
tCUn bir inglllz tanıı.re meydanına tır. 24 uke.rle 2S sivil yaralanm11. Derelinin riyaseti altında toplan· açılacaktır. Bu yol FencrbahçCclen 
tahrip ve ynngın bomb:ılarile hilcum askerlerden biri öLnii§tür. Heımn mi~tır. GeQCJ! celsenin zaph okuna· baılayacal, Erenköy tram':ay lata.s
ttın~şlerdir. _...._, .,,_ ..ı~ ft ... _ hem.:n aynı zamanda, izinli gtden ra1c. kabul olundulttan sonra ruzna· yonundan geçerek Çamlıca cadde· Duşm.an, Alınan e.r~ ıu.ı.eu"'" ......u fr d b·- ........ bi ,__ •t 1 
yapmnmı~tır e a ın ınowgı r JL&myona mı ra - meye geçilmiştir. sine müntdıl olacaktır. Aynca ~en 

· yöz ateşi açılmıştır. Bir lı:a(j asker, Kartalda\:i Dragoı tepesine An· hattı ile Bağdad caddesi arasında 
Sovyel tebliği hafif yaralanmış~~· . . • . kara tepesi ismi verilmesi hakkın· da yıeni bir yol ıapılacaktir, 

Derhal 150 lı.:111 tevkıf edilmıştır. dakt teklifin müzakeresi esnasında Merdiven köyle Çamlı.caya mün· 
Moskova 11 (A.A.) - SOVl>et akflUll Bunlann hemen hepsi, Balkanlann söz a1an B. Halid Kitapçı, bir çok tehi olan yollar arruıında bir fskln 

tebliği: . .. b8.§'lca bölgel.erinden gelme komü- yerlere Ankara isminin ıverilmeBi· sahası buakdmı~br. Buralarda geniş 
~11 sonte$rln ıtfu:u kuvvetlerim.iz re':!- aistlerdir. Suçlular meydana çıkarı· nin mümkiin olduğunu falCat bu te- bahçıeli evlerin foıasına müsaade 

tlun cdephderdte ı~~mdlnnlaıomsouban•"'-ln- lıncaya kadar, bu 150 mev1'uf. Ro· penin tarihi ve hususi bir mazisi ol- edilecektir. 
er evam e m.ş..er r. .....,,.. d --!1 • "b' Ça 1 F '- ~h 
güııü dört Alınnn tayyare~ tahrip ~a an ~a:ı;en enur ı:nucı ıncc, re· duğunu söylemiş ~e Oıhan Bey ta- m ıceyı eneroa ~~ vu-
edllmişlr. Biz tkl tayyare kaVbeWk. 11 hme telillı edilecdctır. rafından Bizans ordulnnnın ilk defa )eden yol planda na:zan 1tiba.re alı· 
E<r.lteşrln günü Moskovn civarında 4 (Spalato, Yugoslavyada. Dalmaç• bu tepede mağlup eClildiklerini izah nan en esaslı yollardan biridir. Bu 
Alman taVYaresJ düşürfilmfiştür. ya sahilinde bir tehirdir. Şimdi hal- etmiş Ye bu itibarla tep~ye (Orhan yolun gecıişliği 32 metre olarak tes-

Italyan tebliği yan t!?ali ı:.hmdadır.) Bey tepesi) iımi verilmesini teklif bit edilmi,tir. Y:ol Gzerinde atlıspor 
etnüştir. Her iki teklif de Mülkiye ve buikletler jç.in ~ kısırn1ar ayn-

Fin meclisinin gizli eırıcümenine bavalıe edilmiştir. lacakbr. 
celsesi Müteakiben diğer bazi madde1er imar rnüdiirpnün yer~iği A~Esilat.a 

alakaiı ~ncümenlerc havale olun· nazaran bu mıntahdaki pfaılar cı-

gönderilen 
mektuplar 

1 
Ali - cNeiılin Claha mükeın· 

nıel bir terbiye ile yetipneııııİ 
Mıaır, Türkiye ve Suriye- :içi., mektep şunu yapmalı, atte 

d •• d "l tb hunu yapmalı b aÜ"e gazete
en gon erı en ma ua mi:tde yanlar intişar etti, Veli· 

ve mektuplar kayboldu Okudun mu, Hepsi doğru· 
Fakat ııöylenenler ek.aile. 

Stokholm 11 CA.A.) - D. N. B.: Ti- Veli - Nesi de.sik, bakalım? 
mes ıga.r.eteslnln verdiği bir habere ,gö- - Bu hususta muhatap ob· 
.re, .Büytik Brita.nya Poota. Neznret.i İn· cal, '1arekete geçecek :PlnTZ 
glltereye gclme'k tlzcre bulunan kur- :mektep, yalnız aile değildir· 
yenin '.kaJboldutunu blldlı:miijtlr. Yani kısacası yalnu- büyükla 

Bu tebli~ namran, 25 alust06la 4 1 ci .ığil. Ayni zamanda bizzat 
eylfll arasında Mısır, SurlJe ve TOrld- genç nesil, bizzat lT'.illi terbiye 
yeden İnglltereye gönderilen matbua 
ve mektuplar dü.şmnn faaliyeti netJoe- ve disiplin alması iktiza eden 
si olarak ltaybolnıuşlatdır. T"ürlc delikanlılan ve kızları bu 

6/ll mayıs ve 12/2.3 arasında Nlge- ülküyü benimscmelidrrler. Zira 
rla, La Palee ''e Altun sahiltr.den in- onlar bir~r tecrübe tavpm hali· 
glltereye göndıerlen matbua ve mel:- ne aulcut edemezler. Bu mevzıı-
tuplan muhtevi posta dn a.ynl suretle da passif unsur olarak knlamaı-
kaybolmuştur. la . Seves~ve mektebe, orduyn 

Polonya -
Çekoslovak.ya 

Konfederasyonun 
eaaılari bazirlanmak 

üzere 

ikoşan şuurlu vatandaşlar halin· 
de kendi iyi yetişmelerine ken· 
ıdileri de hüsnüniyetle yardımcı 
olmalıdırlar. Serk~lik etmiye
rdt.. rn~emmcl bir baskı altında 
) .:tişmeği bina harici ve sokak 
terbiy.esine uyrnağı kendileri 
için ülkülerin en büyüğü bilme
Hdirler. 

~rindizi ve Napoli'ya 
yeniden taarruz edildi Hekbıld 12 CA.:A.) - O!lden: Fin d el • in 1 ' .d mucı ve Anadolu Marmara sahili varm a ot. ve gazıno şaın çın e 

aktederek Amerlkanın sulh t:ı.vstyele- hakkında Nafia ve :muhtelit encÜ· müsait salta ar ayrııaca tır. ren mebusan mecllsl dlln gtzU btr celse " 1 '- --k T 1 
rJne vere...ww cevap ha:tJCJndıl btucd- men mazbatasi ol

0

unmuıtur. Maz- yolı.inun her iki tarahnda on beşer Londra l 1 (A.A.) - Polonya 
Roma U (A.A.) - İt.alyaıı orduları .. .._ · • "t b h ,_._ - '- t '"' ç k 1 k h"'k"' ·'--___. tara metin :tzahatmı dlıUembstir. tan~ okunmasından .sonra, au.- meı:re Of ısa a ,Dlr&r01 m1,.-r. ve e os ova ya u umeuıc:n • 

amumt karargi\hmm 527 numaralı l .:ı· aı · 1 ~- ı - b et f d _ .... il ·· t --'- ı_· b tebll~I · dan E.. Hal~l Hilmi \!Yguner, mar ~ araan ıoazı arı on e,er m - ın an neşrecıı en rnuı ercK :oır e-

- Haldan var, Ali ... On üç 
on dört Y&flna gelmis bir gen· 
ci artık kanunlarımız bile çocuk 
ıı •• ymıyor ve mesul ıcdiyor. Ha· 
kf..caten de, o sindeki bir Türk 
evliıdındao:ı şuurların en -ük<!e
ğirü beklemek 'hakkımızdır .. · 

Dün. eece .tn.rJıs tayyarc1e:r1. Brin- İngiliz ve Alman tayyare müdürünün hariın oqmda mhat relı_!c bo, .ahaia~n otuz me!reye n;. yannamede geçen ııene tefkiline ka-
d.lzrye •e Napollye ~r borribalar L_ ı....- vermesini istemittir. Bele<!iye imar lağı lamn ıelcllği :noktunada ısrar rar ven1en Polonya - Çeltoıılovak-
atmışlardır. Birkaç hasar olmuştur. aayıoı . müdürü B. Hüsnü K~ereioikı ha- etm.işleT ve eeuen rnew:ut bnunun ya k.onfedeTuyonu pl"ensip1erinio 
Bhall arasında yaralı "Ye telefat yok- Berlin 11 (AA.).-. Bir uk.~t rik &atınCJa izahM.' 'Yermiştir. da l>unu icap ettiğini iddia etmJ,ler- hazırlanmak üzere bulundQfu bildi-
ıur. Tayyare bJ'4lkoJma topçusu, blı1 kayna1ctan D.N.B. a,ıansına bildın- Bu ;zahatn nazaran: Bu plan Ott- rur. Bl• iddialara CC'Yllp veren Be- rilmektedir. ____ _ 
lfapollde, dllerl Brlndlzid~ olmak üze- liyor.; lugiliz Lava lruvveilerl l ıma· ltiidar, Kaclı1c:öy 'Ve iM.Vltli., imar ledive imar müdürü, l:nı l\amata Litvinof, ayni zanaanda 
reBlldrln~ di~6'türJ''" • h::-•-"A yıatlın 3 l illdepine 1r.adar topye- ı>laninın bir temaClisinClen jbarettir. Dahiliye Vdciletine sorduğunu w 

uu..ıye ıap ....... , ..... .... .............. k ı 1~ ~ L--ı.-~. V "'-·'"t -_J '1:- '-'r: 1:) H • • K mı· •ar Olenlerln a&)Ul bıH&ıı tJ ,., raıaıı- •• ' ~., .ta~re ~--~· Mıntalı:anın Karadeni:E ve ~n yol- eıtll etin ... oe on """'!"T metTenıt. o, ancıye o .... 
iat' 120 ye ÇJlcmıştır.. Asıke.ı1 hiçbir he- HallJ.ki ayna -i(ld~. zadıada AJ- 1ari olma\ here 6ç eeaal\ '}'ol pbe- MMnın ~ treleceii.ıt.uzıında .cev.ap muavini OldU 
defe ısa.bet olı:namıfttr. man 1aa-n hrvvetlernnn byıbt yal· keaf mevcuttur. Denizyol.Jan 'llokta· Yerdiiini ·~· kanunun l:iurada ~ a 11 {AA.) - ~emen blldl-

fbnatt Afrlkada. Tobnıt ecpbes!n- IU% 376 tayyaredir. . aındaıı' mevcut .lafeleler tamamile kati bir mcl>uriyet ihdas et~ediğini .rlldi~ne"göre, Hal'k Komtııerlcrl ~-

O, elbette ailenin ve melctıebin 
lsi bir tecrübe v&&1tası halini 
alamaz. Eli ayağı bağlı. :-:orla 
sürülclf'nmiyecektir. Kendi fen· 
dini nla}i için, en fazla kendi 
cevfl'.enn ckn nl ifade eaece«ti r. 

>'=--': 

de, bl~ç müstahlcem me-n!dek1 kıt- lngilterede, zayiat raka~lannm muhafaza olunmakta ve l:>urılann ve l>azi mücbir aebepleı- lcabul etti- ti, SoVJetJer Blrllğln1n Amerika. Blrle
alar, d~anın hiicum tefebbtislerlne deiittirilmesi be'lk.i usuldendir. Fa· elraAan e9M!ı şelı:ild~ tanzim edil- ğini jJave eYk.miştİT'. §Ik devletleri bü.Yillc elçls1 Af. Lltv1-
IÜ.."3tle mukabele etmlflerdlr. Düfman icat hu llalde bu wıul htiyen hak.f.:. mektedir. Nihayet mazbata reye konularak nof'u a.ynl z.amnnda Hariciye Koml-

~;~~~=~~~c~r~1f1::~~ kate mutabık <I~ldir. Demfryollarina gelince mıntaıt~- e~eriyetle .ka'bul edi~m.~ştir. Mütea- serllğl muaTinllğlne tayin ~ia\!ftlr. Londra J 1 (A.A.) - Matbuat 
Alınan tayyare teşkilleri, miistah- da mevcut iki esaslı yol olan Ba~- kıben Mec;lııı cuma g~nu aaat 15 de Clıurchill'in Japonyaya jhtl\rınJ• 

B. ChurchiU' in 
nutkunun akisfefi 

tem mevki hedeOerlnt müte:ıddlt de- Fı·nla"' ndı·ya dad ve Kayı .. dağ caddelr.rinin yük- toplanmaIC üzere .dagılmışhr. Ihtikarla mücadele İngiliz hnvn kuvvetlerinin hi~ 
la bombalnm~ıır, tahribat yapmışlar olmazsa Alman hava kuv:vetler~ 
.e yangınlar çıkarmışlardır. k ayarında olduğu hakkındaki sö:ıı:le-
Düşm:ın tayy:ı.relertnln Blngnzlyc p!ıffl: JljnP.EES 'zmı"rden '!llfnaca Cezaları •iddetlendiren r.iıni ve Nazi Almanyadan gelecei: nptıklnn btr aknı. evıerde htl$arnt Amerikaya vereceği tr.ıh H ~~ ı; rı;,; r. 5 til ~ olaıı her türlü sulh taarruzuna karşı 

::~ 1.:/::.:7'.=ı.: cevabı hazırladı oru ounun ictima 1 tramvay a rahaları liyih\:~~:e~eclise ~:~;:~t. uzlaomazl•ii• teb.,üz ettir 

mJZe karvı yapılan :venı hücllmlar · '-' Alman mahafilinin :pfisl:ürtülmüştür. Bir düşman tayya.- Belsinkl 11 CA.A.) - o. F. 1• · Fin- Ankarıı 11 (Telefonla) - IhtfkO.rla ] 
lesi. hatıanmızuı gçis1nde dtl.şürül- !fınd.lyanm Vnşlngton ıhükümetl no- Hariciye Vekili, düny& J Bunlar vaktile işlemesine mücadele için yeniden şJddetH tedbir- müta aası 
müştiir. tn.s:na vereceği -cevabın bugün yann f d d ed"I • ıer nlınmnk üzeredir. Milli Korunma Berlin 11 (A.A.) - Dün Chuı· 

-------- tcvdJ edileceği, iyi bir kaynaktan ha- siyasi durumu etra ın a j müsaa e l mıyen ve kanununda bu matsadla yapıln.n ta- chill tarafından söylenen nutuk. 

Uzak Şark'ta be~~~ıl:ticıye encümeni, hü- izahat ve!'di halen Belçikada bulunan dlllert lhtıva enen li:ylha, 8Cm .şekl1nl Berlin siyasi mahfillerinde cinhitat· 
kfrmct ta.rafından alınan cevap lAyi- arabalardır nlmış bulunmaktadır. Ldyihanm ya- tan, öğünmede-n ve öfkenin infı18-
huını tedklk etmiş ve parlA.mcn- nn Büyük Ml11et Mecli.\1ne ae'ftedlle- kından mürekkep bir halita> diye gerg • ı ·k ... 1...... •ft Ankara 11 (A.A.) - C. H. P. ~I anlaşılıyar. Bllhua. hükfunetçe 

1 
_,_ d 1 n 1 mun muhtelif gru_.. no..... .. . 1/1 rı 19-41 ı ko ~l ı1 saklı a tavaf edi m~te ir. mündereeatı hakkında mal\ı.mat gnıpu ıımumı heyeti 1 . . tmnir 1 f 'C~eld'onla) - lıtanhul ~ nulan mad e • yan vey Nutkun, şimdi İngiliz hava ordı.t"' 

ed.ln.m1ftlr. BummJn beraber, cnap salı günü saat 1 S de reis yeltiJı Sey- Belediyesinin İmıirden 30 tramvay gizli satanlar hakkında. ceza hüküm aUllun kuvvet itibarile Alman hava 

lngilizler Birmanya' da 
müdafaa tedbirleri 

alıyorlar 

~'-' ------ _. _ _.. iilıere mecıı- '-'-n ımebuau Hilmi Uran'ın Teialiğin- - --'--- • _..._ k • _0_..l•V• 'LLL lert '1ddetlendirilmlşUr . 
........ &ALI -~.., - na araoaaı aam anua iatıı:ıaıgı ~n- Ba-::.-ı.::. raznaıne ıortlusuna müsa'i olduğu iddiasını 
SfU heyeti IUJIUllDlye haJlnd'l io\:iaJl• de \-op1andı: da İft.:-r eden Labeder wan}ıftlr. 15U111aU 'L e]• D--1· 

ıJıUmalmden ~ "'T"" "' Ankara ıı ~efonla) _ BüJti.k taııyan ııusmına g ınce, oer ın ae-m;:ıitmu mJUI mahflllerden WdJril- Ruzname mucibince Parti hay.i- Satın .lınmaa mahahe~ ecn~~ Mlllet Meclis1 ya.rın (bugün) ea&\ 11 \e kert mahfilleri, bu takdirde lnptt~ 
1 diline göre, Fhılandlyanın durumUD• yet divanı seçimi yapalaralt taanif tram~ay a~ '· 1. 1 motria. ~acablı'. Y.annJd n•• ....... De- renie Sta1in tarafından vald olan 
öa İngUlz notamna Terilen oevaP&n- eoıu•da, Doktor Mutafa Cantek.in l 1 i de romor1' ~mu üzere 22 ta· :rıJl:ll mll>ueu NecJ,p AK lCii9fib, toel 9timGatlara neden dolayı mukabde 
illeri hiçbir detlllklik olınamııtır. Hü- (Çor11m), l.mail Kemal Alpsar (Ço- nedir. Bunlar vaktiJe ~ tramvay tneibuau pneral cemal Jılln:lnll, .f. etmediğine ve Rusyanın yükünü ha· 

Roncooa 11 (AA) - Binoaa- ktmet'" matlıuat, ~n hartaıu ar- nnn). Doktor lbrahinı Tali Öngö- ,irlc"eti wamdan Belçi1tade bir !·h- ımıbul mebuau Şl.nasi Erel '9e Tdcai fifletecelc bir taarruza niçi:t girif!YW 
,. LiİJlWnetj neı:dinde luıLeikr 8ef• fmda :fU DOÖ&lar mut.eaddid defalal ren (DiyarhaJCr). AJi Rana Tar· rikaya aiparl, edilmiı. intM.M:laa mebusa. BıtJo Öçeı"ln Tefat ei.Uklerlne diiine mana -nrmütorlar. 
Wel direlıörii, l)Uarteai giinü, llMıem ~ tı ha bl Jian "(ltıtanbul). Ziya Karamursal şonra. Nafia Vekaleti bu ·araoalanrı dalı: :Bqnkllet te21ceres1 vardır. - Bu mahfillerin ileri sürdükleri 
bnlt-eninde şunlari J'Bnmştrr: tedalüt~Ul yaptı rp, r (l.tanb'ul). Recep Pelter (Kütah- İ!lemetine ınü_~e etm~mlş ... ar~- İnhisarlar tekaüd sandığı mütalia 111dur: Harbe girişaince, ve 
. cfnamlır hynalclaraan gelen son 2 _ Finlind.b'a blr dünya harbllle ya) ve Naci Eldeniz (Se~an) ın l>a.l~r Belçikadan _ getirUmemı,tir. Ankara 11 (Tele!onla~ - İnhl&aila.ı: bu kadar kuvvetli bir ailiha ..bip 

t\abeiter, Yunnan eyaletinin Japon· süriikJenmek istemez. •eçild.ikleri anlaıılmıı ~·e riyasetçe Şimdi aabn alınma91 etrafında mu· umum müdürlüğü T&aüt sandılı b.- olunca, bu silahı kullanmak lazım-
lar tıuafından bir .hücuma maruz S - Flnltındlya hiçbir devlete tarft 11eçim sonu heyete tebliğ ~dilmiıtir. hallere cereyan eden tramvay ar~- nununda tadllftt icrası hakkında. b1r dır. Silahı kullanmamak, eahibinin 
il:' 1 Lt 1 ld v •• h1 ... ı.ı -'-"" ~Aft'"hiide .r..1 .... ,.~bt.ır e I hal B 1-''--d b 1 n "--u kanun projesi hazırlanmıştır. Bu pro_- ..... harp etm-ı0nı· bı0lmedı0gVı'nı0, yahut ıı:a maııı omun eme o ugunu göater- .,..ur oq- 'll<>AU & ....... _ .. '"9 • Bunu müteakip it"' .. l oa arı en eıç1M1. a u una o jc Ue kanunun bütün e'kslklerl ta. ~- ...... 
mdctedir. Çin haberleri böyle bir ~aya. H7ls1nklde BÖylendlğine göre. Ha .• e Vekili Şük~rau~ ~~~ tramvav arabalarıdır. mamlanacai:tır. bu eiJahın Jıal;ikatta. mevcut olma· 
bficmmın balen yap1lanlardarı daha Büyüt Bntanyaya vertlen notadan .. DCIY . d ,.:5 ' Vergı· ve reıı·mler dığmı isbat eder. 

üh. h 1 ki . a· ld daha etraflıdır. Amerika notasının durıya sıyasf urumunu ve ou me- S - hh t b 1 • d ki ki 1 
m ım b aiır 1 ~n ve ıım 1

. e e metni, şimdiye kadar ncşredllmemt.ş- yand; bizi uzalttan, yakından alaka- argı Ve il a ez erı Ankara 11 (Telefonla) - FcvkalMe Japonya a a S er 
mevcut u unduga zannedılenler- tlr ve sadece devletin .Yilksek ricalin· dar eden haclisekri tafsilen izah et· Ankara 11 (Telefonla) - İP.ti- vaziyet dolay1sUe bazı~ Ye restm- Tokyo 11 (A.A.) - O. F. 1. 

1 
den ~a~a fazla~ ask~~ blı.i~l~n~urul- d11en ibaret mnhdud blr .zün:.ıece ma- miş Te eöz alan müteaddit hatiple· dat maddeler tenzilat cedveline lere sam terasına. dair kanunun mu- Tokyonun iyi haber alan rnahfillıeri. 
rpasını ıcap ettirecegı •ını ver- 1 mdur. • 'ki • l H • ... .,.... ,_ -·f, --'-hat be-' ve nebati Takka.t blrlnct maddesinin tefa1r1 hak- M. Churchül'in nutku etrafında tef• Jet d' Basın tarahndan Uerl sürülen mü- rın temas etti en mevzu ara an- ..... .,.. 'De~ 1nll u dft'"ı 1•"""" M l'- rll-'Btı 
me e ır.> . v kil" ·ı n· Jilet l'"k tı M'IIA yag .. lann bir çok nevileri idha1 edil- km iıA .. ., ... a ec ~ve "u;I r. airlerde bul~arak, büyük Britnn• Bu bültende deniliyor 1ci: cBir- talAalara göre, Amerika, her şeyden cı~.e e ı ~ e rr eha .a a V ~1 ı Y b - mleketlere k A •k 

h " -· • '- .. 1. b. L .• evvel Rusyaıun hariçle olan muvasa- Mudafaa, Tıcaret Te JKhsat cıw- miştir. a ancı me yanın Japonya ile BiTle§i mcrı a 
manyJa a a1 mıımnta. ~fYllCtt'klır .n:~~- la JOİıannın emnJJette bulurunasııu leri de cevaplar vermişlerdir. gönderilecek erler anmnda mllhuamalın zuhuruna 
mc~· ~P?n ~r~n :r- e ı en lPUI, 1ıtcdil:lnl 8(11tça. blld1nnlstır. Us! Suo- R b _,; Cld 1 lzmirde 15 yaıinda bir Ankara 11 (Telefonla) - Yaban mbi olmak için büyük gayretler ın lıadısesının bır fazla cepheye m1 guetesi. bugtin bu ciheti belirt- u~~amede a\'&a ma e o ma· ı....:.·_ er'--'- oldu memldltetıerde butumlurulac~k a~ sarlettiiini belirtmekte, z.ira bu mu· 
daha yayılmasından ibaret 'telalii mektıe •e fÖ.Yle ;yazm.a.ktadlr: dığı ıçın uat 19.3.S de toplanhya au; Ke& l l Am 

• • ı_., _ L • ·1 • • • l m1Ht.er, a\qe naval, atqe aeeyıenıertn lıuaınabn, ııgi)tereye yapı an e-eıtmeunın jmynı )'oxbır.> clQcllt.ere Ue Amerlb.n.ın, Şa.rk1 Ka- son ven ml§tir. İzmir ı • (Telefoola) - To!ba ı ma!JıeUerincle .ı.tJbdam edilecek edere n"kaıi yardımını azaltacağını ve 
Bu aözlerrkn aoma. bültende JJa- ~!i'de mıılıasamatın tatnı hususımda kazaaından getirilen 15 yaıında 'l'öıtdyeden hareketinden aTdetinıe uzalc' prf deniz yollarında emni-

ponlar üzerindelci Alman tazyikin- gösterdtkleri hareretJI .arzu. Mur- Gümrük mulia.sebecile- Fatma adında bir lc"ız İzmir Memle- kadar Tüı1dye dahlllnde verilm. mM1J yet.izlik tn-lit edeceğini 
9
öylemek-

den bab.edilerek l:i'u tazyı1cin heae- m.:mK Yolile 'Jll,Jlllan mün:ıka.Iatın rı·ne 1·kramı·ye Jciet hastanesinde muvaffakıyetli bir tutannın 10 mlsll, ma&f olarak tevki._- t- ..ı..._ı -r. fi J •. . • • idameehıde 'l:endllert 1çln mcvcud A. 
1 

ısız efll ktl A lıerln b cmne • çonyanın <Jıkkatim Snvyetlere tıfadeden dolayıdır..> ameli7at netice.inde erltek olmur a: v ece r. ynca er u ,._,_ ________ ·--19' 
Qelcme1c oldo~u söylmmekte ve de- Ar:Ucton Bladet gazetesi de Flnlln- 'Aakara 11 (Tıelefonla) - Çalı.o· Şi "d' it d. • 1t kl"''. • " lunduklan merl\leketlerdınl aefaret-
-ZJ _,_ d 0 '~• ' .... "" ııaati dı•ıoda vazife gören gum·· - tur. m ı en ısı er e ıı:ını gor- hnne Tey& konl!oloshaneler:!mlz ma-
m mcttte ır x.ı: dlyanm 81llh arzusunu belirterek dl- '"" v meli 1çin büyük bir merak içinde hant :rayica. göre teı«>lt edilecek 1afe 

«Rüzgar ne taraftan eserse ~sin, yor :ti: rüJC mu'hasebeciJerine iki .ihtardan pansımanının alınmasıni l>ellemek- masraflarını , bill'.çenln t.ayinat tertl-
l:ihler, Binnanyada halihazırdaki cGazp devletlerinin gitgide artnn fada inzibati ceza almamış olmala- tedir. blnden bedelen verecekleroir. Gönde-
durunıun, yakın uzalc bütün akisle- müdahalecfUk temayülleri dolayı.sile ri tar.tile bir maaş nisl)etinde ikra· r:lleceklerl memleketlere gitmeden ev-
rfnl hesaba kat~alryıL> vaziyet bizim lçin çok güçtür. B~lıca miye verilmesi kararlaııtmlmıştır. Egenin pamul< rekoltesi vel kendllerlne ayrıca stvll elbise, pru-

Paza t • .. " d'I b. mtişkülft.t, kendi hümyet arnumuzla t-0, .şapka ve s::ılre verilecek, ınütenklp 
r esı gunu neşre 1 

"n ır res· gnrp demokrn.sllerlnln menfnatlerlni İzmir 11 (Telefonla) - Bu ae- senelerde de mahnlll rayice naznrnn 
mi tebliv de. son teşrinin l 8 inden 20 blrlblrlne uydurm:ı.ktır.» 9 4 2 f U arı neki pamuk rekoltesi geçen seneld- bu eşyanın bedeli ödenecektir. Bu hu-
sfue kadar bütün Birmanyada bü- , ...................................... , ! . 60 100 b• ı_aL·a tahmin .sustak1 ldythn ııccuse verllml•Ur. yl]!~ ölçüde müdafaa tecriibdcxi ya- n n eynı • ın '0 r;y ., 

oılac ğı bildirilmektedir. yanın takip edectği yegane yolun İzmir 11 (Telefonln) - Alman- edilmektedir. Son zamanlardaki 

B• J • • Mihver devletleriyle beraber yürü· ya ve 1talyanın §ehıimiz konsolos- yağmurlardan tarlalardaki mahsul 
ır apon gazetecısınin yeceği yol . olduğunu, :tirn, dünya- lan önümüzdeki ıene hükumetleri- kola;rca toplanamamaktadır. Birinci 

makalesi de.ki karısıldıklardan Clo1ayı, Birle- nin lzmir fuarına geni~ ~ikyasta it- neıvi Akala pamuğunun standardı 

lzmirde muhtekirler 
İzmir l 1 (Telefonla) Biri 

Be demeli.? 
--------------------Bir çok maruf kale:mh.Tden 

bile <noksanlıkı. tabiri çıkwor. 
«Filanca teYin roksanlıö-ı hUse· 
diliyor.> 

dememeli; 
cFjlanca şeyin noksanı hisse

diliyor.> 

Clemeli! 
cNoksanlık~ sözünd<' 

mana, znten «noksan-. 
ranan 

sözü 
Tokyo 11 (A.A.) - Jap<Xt ga· şik Amerika ile müzakereye gidş· tirak edeceklerini Bdediye reisine yapılmıştır. Diğer kalitelerin de bu 

ı:etecilerinin en emektarı M. Toku· menin tamamen (a,ydaıız 9..l<!uğunu resmen bildirmiılcrdir. Yeni aene ay ııonuna kadar standardı yapıla· 
toml, söylediği bir nutukta Japon· söylemiştir. fuarı jçin çalıımalara batlanmıttar. cali ve l:iorialerCla !l&n edilecektir. 

llakkal cazı bulunduğu halde sat· 
madığından, diğer bir bakkal da 
ke!me şekerini yüksek fiatlc şattı- 1 .. 

ğından adliyeye verildUes.. "-------------~ 
i<."inde mevcuttur. 



12 Teşrinisani 1941 Sahile S -
~ŞAMDANAKŞAMA,~~~a=~·==~~~=~~~~=,~~=~.=.=~,~.~.~i~,-.ni~~'J1tt~•rçırp~d~~ 
, Ana babalar, nine l ~ _ G" l ·h · 
dedeler ve çocuklarimiz - uze l tı yar•• 

._tıd:ıiun bir mektuptan bazı sa- lhtikarla l Meraklı bir iş .. Sahte memur Dün bir cgüzel ihtiyar» gördüm. ..-..,. l Bembeyaz saçları vardı. Yüzü ga-

~ Cii·~~~~~~j: mücadele Birçok kitapları halka _yaka andı ;J~=~d~:~~~:~:$ 
..... __ ,_ d 2 ki . hk" ld 2 ki . 3 hapse mahkum" oldu Elbiselerini son derece iyi giyen 
1.::._ ·....:ale ya.zmJflınız. O yazıyı a, aı ma um o u, tı K 

1 
d I ay 

-ın x ~ bazı ir.sanll'!r vartlır. Sırtlarında 

~~ıı:j~ d~~~ :~ ~ mahkemeye verildi tanıtan yer: a ırım.. Nazaret adında biri Tayyare piyan- ;;;:..::!1;~i du.ran bir elbise görür, 
~en cenuyetnnızın böyle bar gosundan 0~ bin lira kazanmış, bunu 
~i harekete ihtiyacı var. Basmacılık yapan Nesim fazla. fiat- haber al:ı.n fabrik.3. nmeleslnden Berho -- Yeni mi yaptırduuz 1 
l .\.ıcaJı. mutabık kalamadıitm ci· le basma sattığından nsllye ikinci ceuı. adındakl nrkadaşı, bu bllet.c ortak ol- Size «vap verirler: 
111et ıud y d ·· l b" mahkemesinde muhakeme edllmt, ve •ıstanb.ulda dehşetıı• bir du!nınu ileri sürerek, paranın ynnsını - Hayır... Dört senelik elbi-tic.e ur: uınız an °7 e v ne· 25 Ura. para cezası ödemesine, dükkA- e !sfmnlş ve- parayı nla.mıy:ı.ca~ını an- sem! .• 
Liricikçıkıyor ki, g\ıya, bunun için nmın bir hafta kapatılmasına karar layınca. bir de dA.va açmıştır. Elbiseyi iyi kullanmalı:, iyi ciy-

fabrika mektepler, yalnız verllml.ştir. Dlğ'er taraftan Neslmln • k• k•t b h var Diğer taraftan Berho, ta.nıdıklann- mek t,ir meziyettir. Fakat elbise 
ti~teplet' ••• Hatta dahası da var: usulüne uygun olarak fatura vermedi- es 1 1 ap U ranı u dan Artln adında. blrlni yanına ala- eskirse bir ~kasmı yaptırmalı: im-
ın..~1a, rnekteplere, sadece bir sıkı ği de sa.bit olduğundan, bu suçtan do- rak evvelkl gün Nazarete gitmiş ve kinı vardır. Asd mesele bütün ba-
--Pt lı:onaa, kafi ve vafi!J layı da düklkA.nı fiç gün kapatılacak- Artin kendisinin memur olduğunu 

f 
Eskiler, bu gibi buluşlara cbaceri tır. _ Filan muharrirln son çıkardığı halı ... Fiatıert yükselen kltıı.pla.rda.n söyl!yerek. para vermesi lçln, ikisi yabmızca tafıyacağımız vücudümü-

elaefl,. d-lerd.i. Yanı· o"vle kolav- seyyar manifaturacılık. yapan Kir- roman cKaldırıma. düşmU.,ıt._ 15 ku- biri de Evllya. Çelebinin seyahat.na.- blroen Nazaret.I. tehdld etmlşlerdir. ze ve çehremiu İyi bakmalı: ve on-
'-cılc bir ~ 1 k" k if ~ t tbik !ror adında. biri metresi 28 kuruşluk ruşa satıyorlar!... me!:-ldlr. Kitap yok bayun ltltap .. , N:ı.zaretin müracaati fu:erlne Berho ile lan iyi kullanmakhr. Çünkü elbise 
ettiniz • usu ı, et ~İ· a kaput bezini 70 kuru.ta sııttığından _ Halbuki ıyı blr eserdir ... Nasıl ol- İzmirden, Bursadan Artın yakalanmışlar, tıehdld le memur gibi icabmda bunlardan soyunma-
! mı, bakır madem ihzada ikinci ceza mahkemesinde 25 lira pa- muş da. kaldırıma. düşmüş!... I l ki ı· t süsü vermek suçla.nndan dcleyı asllye ımz ve verlerine L--kalanna giyme-

11 h~ lı:eailivet'ecek! ra. cezıu;ına mahküm edllml,ıir. Eskiden bazen bôyle konWJUlduP;unu stanbu a •tap ge ıyor ..• nıtıncı ceoza mahJremeslnde üçer ay miz kabil değild:.-'Ukin çofumua 
1 8 baluma, cidden hakkmız var: DfrkkAncı Eteni ile çır1tı Dlmltrl Jşitirdllt.Blr kitap için cka.ldıruna d~· Slze tuhaf bir. rteY daha söyllyeyl.m hapse mahküm ed.ilml§lerd.lr. onlara kostümümüz ve paltomm 
Yİ bir nesil ürünü almamız itin, !70 kuruşa satılması lcab eden 800 mC"kt blr insan için ayni akıbete uğ- nü? ... Eskiden ista.nbulda. blrQo1t bilı- • 
'-hıa lcurullannda sdn bir baskı gramlık çay palretinl altı llr:ı.ya. sat- ran'.ak kadar feci addcdlllrdl. Halbu- yük konaklardan, k~lerden bl.zl. ça- k.ııdar olma ehemmiyet vermeyız. 
tere1c. Amma sade o ki.fi mi? Aile- mak suçundan ya.kalanmış, ınahke- ki şlmdJ. bu kanaat çok değişmiştir. ğırırlar, toptan. külllyetıl miktarda. eı•r akıl hastası KarıundaLi güzel ihtiyar dünya-
lriıı rol'" .. tu ? meye veri!mt.şlerdlr. cKaldırım• kltp,nlar için artık öyle kitap satarlardı. Bunların birdenbire nın en akıllıca hareketini yapmlfb. ,. unu unu yor musunuz .,. .:ı -'-
~llnelere, babalara: hiç de korkunç bir yer addec!llmeme'k- :ı.rkası kesildi. Ha.lbuld blzlın gibi se- Ken;ıİIİn.İ tanıyan arkadatım, se&ae-

Ek k • • tedir. 'nclerdenbert yaymacılık edenler var- ni~i gtçkin olduğıınu söylüyorda. 
«- Kızını dövemiyen dizini dö- me iŞi .. ft1d d;ı...._ ... d . 4• 1 b rakacak de- Alevler ı·çm· de yanarken _._ ~. '• tarmıdaki atalar sözlerini ni- Hatta. evvelce ....... ıruna. ~"11 dır. Kitap yo-. ıye .~ ı Falı:at onun \•üc:udü İnsanda kıra 

esen hemen alA.k~clnrlan tıı.:-nfından ğlliz ya ... Ba.şladık Izmlrde'ltl, Bursa- kurtanldı beı seneyi 0 .,Jdurmamta hiaaini .,. 
tt1'1 batırlatmıyorsunuz? k l satın alır.arak. toplattınlınnış. Hal- daki tanıdıklara mektup yazmağa_. riyordu. Dört aene g;yiJen bir elbi-

lfern mademki daima terbiyenin Fırınlar çok sıkı ontro buki şlındl muharrirler, tabller kaldı- Oralardan eski ve ucuz kitaplar va~rsa aenia henüz yer.i yapılmıt tesirini 
~!!'lis.ini tavsiye etmektesiniz!. •• Ta- lb 1 d rımda satılmak üzere ycnl kitap ve- b!.z:? göndemıelerlni bildiriyoruz. Çun- Beşiktaşta. oturan Allnln, bir mUd-
~nı kasdım sadece remizdir. c1941 a na a ın 1 ri:vorlar. Bunun için orada. en büyük kü pahalı kita.p bizim 1şlml7.e gelmez. dettenberi akıl hastalığın& müptelA. uyandırmasından .;ok dah• mühim 
tdıtıuı 0 narin. nazenin Türk yav- Belediye, bazı mınt.a.kalarda görülen şahrserlerin omuz omum yer :üdıkla· Onlar daha ziyade sahaf L,ldir. Geçen bulunan 25 yaşlarındaki kızı Hatice b;r l!E"Y değil nü? 
Puc. ':larına evlerinde kırbaçla da· ekmek darlııtına karşı derhal razım rını ve müşteri beklediklerini görüyo- hafta hem İzmlrden, hem Bursa.dan <iün odasına glrlp ka.pıyı kapamış, o:Güze\ ibtiyan ydlardanberi di
tlt-&ı: atılsın!ıt demek iatemivorwn, gelen t:.edblrlerl almıştır. Bu hususta ruz. Bugün artık kaldırım modern blr bize iki çuval eski kitap göndermlşlet. biraz sonra Ratlcenln kard~leri Ayşe limlzde dolaşan clMivarlık maaka-

1 k k k ı !"' klt::-,p sergisidir... Hemen sergide açtık hepsi de satıldı. ile Faruk odadan acı ç•ıı.ııklar duyup ralıkhr~ •0"2u··n::.. .. •nlı bır' t-'_!bi •ta... Böyle bir teklifi ileri aiir- bütün aza ayma am arma .. zım 11- o.& w .. ..... - ~ 
'bele • • ar gelen emirler verilmiş ve darlı~m gö- Lakln muhakkak k1 kaldırım kitap- Kitap olmadığı lcin biz de yenlclllıse koşmuşlardır. Ayşe He Faruk oda ka- balind~ idi. 

, artica olur. Mazidekı m ı tüldüğü mıntakal:ı.rdaki fırınlar çok çılığı pek meraklı Lşlerdcn biridir. Ben başladık. Kütüphanelerden yeni, ve pısını zorla :ı..çtıklan zaman içeride Lakin itiraf t!tmeli kı aynı sozun 
•rıaıır araaından ancak tim<Jiki me- nkı kontrol ve mürakabe altına alın- bu kitapçılardan birini çoccdu~uğulm- s.'\Mfeleı1 ~ılmamış ~itap~~r ~ıyo~z. llatlceyl alevler ~in® bulmuşlardır. canlı bir timsali haline penler de 
dl'lt.İyet telikkileriyle telif edilebile- mı.ştır. Vall ve Belediye Reisi dün bu d:ın beri tanının, O otuz sen ırka dı- Fnknt müşteriler bun an z - İkisi bir olarak rorlukla atetl söndil-
ted!.'},er. i alacağız. yoksa falakayı mesele ile meşgul olmuştur. nm üzerinde klta.p sat:ı.r. Haftanın tiiphane fiatJne almağa nazlamyorlar. ı·üp Ha.ticeyi ölümden kurtarnı1.1Jlar- vardır • 

• ,,. muayyen günlerinde, muayyen yerler-
1 
Kabahat da bl2lde ... Çllnl:ü müşteri- dır Fakat ateş ııöndtırülünclye kadar Ne yazık ki çoğumut pek feci bir 

F de serglslni kurar ve işinin erl:>abı mlzl kütüphane flathıin dalın& cok Hatice vücudunun birQOk :rcrlert ya- surette ibtiyarlıyonız. Hatta biru 
'-t ~t. mub~alı: k!, ."!ekteplerde Belediye reis muavini blr adamdır. eksiğine hatta. yan flatı:ıe kltnp al- narak 'ağır yaralandığı gtbl, söndür- gençlik zamamm tanıdığınız bir 

bikinı tavaıye ettiğiniz 0 cka"" Ç kk 1 d d •• d •• Otuz senelik kaldınm kltapçısı bana ma~a alıştırmışız. Şimdi yeni kitap- me esnasında Ayşe ve Faruk da. muh- adamın ibtiywladığmı gördüğüniia 
dife eldivenli demir elıt terbiyeai, ana a e en on u şunlan anlattı: 1ar için de kütüphane fiat1nl isteyin- telif yerleri ya.nmn.lc suretlle yaralan- zaman hayretler :..:...;ae kabyona-
•ileleri;ruz' e de intikal etmeli. Buna Kısa blr müddet için mezunen G.a- ce· ~ 
..ı •-•··l ltm'• bul B led - Bazı muh.a.rrirler eserlerinin ' mışl&rdır. - G ... --ı:.:.:_:_ son ...;;~)-İnde bile q• L ___ .... baba, b!_...1_ --e•u nac...A.A eye g ""l unan "e ıye N 1 ı 1 dl la k:ı.da.r - ""UI\'"&.._. ,.-•• "• 

llCI' - mu..... ..... .. ·uu R ıs 1 1 B Rlfat Yenal d •eh kalc!ınma düşmelerine slnlrlcnirler... - ası o ur yor r, o pa.- Yapılan tahkikatta hasta HaUcenln b••ikul.~de O.:..•zel ma· an olan bir 
~:ı...1 • kal--'- ·• 1 dü e muav n · un " • dr... ra verdikten sonra kütüphaneden ,__dl kendi do'--... ıı - - ,,.._ .;;_~en gerı nuaasızm, fOY e • ılmlze avdet etmiştir. Hl\lbuki btze öyle kitaplar ~er k.l yı odada. a.v-11 ne ·~-en e ne adamın ha kadar çirkinleaerek ib-
,...~rrlc baflamalı: bunu dükkA.nlarda, büyük kitapçılar- alırım!... geçen bir !splrto lf.lesln1 ihıerlne dök-

da bile bulamazsınız. Sonrl\ birçok Evet amma bizim sattığunız .sahif&- uıtn ve mangalın yanına sokulunca tiyarlamasma tatmamak ~iden ıel-
la- Artık evlad sahibiyiz, hamd- Kendisinden ayrılmak kitapları halka tanıtan da bu beğen- lert açılm:ıml4 klta.p da kütilphanede- elb~lerinln tutlJ,ftulu ıu1laf:Jlmıştır. miyor .. 0 

un. Çocuklarımın yetiftirmeğe • • k d 1 d' mediğlniz kaldınmdır. Sl7ıe garip bir- klnden farklı deltil ki... Hatice akıl hastanesine, A'!te lle Fa- Bizc?e ber nedense kökJ~mit bir 
tl"erİfli bir yeri ikametgah seçelim. ıstıyen a ını yara a 1 · i 1 ı klta uk d Beyoğl hastanesine kaldın! fik · th • lam w ubakkak 
V-ı ... m--'-e·den b·ı-- u--'-, •••ar Zeki adında biri, uzun nıüddı:?tten .. - !fCj' söylıyey m ml? Mesel b r . P Ah mektup nu··muneleri r a u - ır var... tıyar ag, m 
"'~y ....-.. ... ·- 3'aa ·- çıkar. Aradan bir sene geçer. Bir ta- mışlardır. çirkinleşme~ '\ddediyoru7•• Ha)T 

)ok·. fakat h- halde -e b- halde be .. ri yaşadığı Sofya lle kısık:ı.nçlık yu- l d bizim llmtze dÜş"r Kaldınma d ki } 1 f d' th · ~· " .... ı k dı k dl nes e ' e " · 
1 

tarzın a tap ar o sa.. c en ım... Ne münasebet? tıyarw lıU..::1_ dal bab ı· w çl f ah zunden kavga etm ş, a nın en - k G ı üo.terller bu k tabı 
t

1
•r1

W1: 0 • ı~ çe. 1: ag~ 1• ~ • s!nden e.yrılmak istemesinden qüsbü- .oyarız. e en m " lık niçin maskaralık oluyormuı? 
u ev t d b bb 1 görürler, ellerine alıp bakarlar ve: - Da.ha ziyade r..e gibi eserleri satı- Ort d ld • k·; 
L. • çımız en ın, mure ı g • tün hiddetlenerek bıçakla. Sof yayı ? a yaşını o unnu, nıc<: un-
uı, .hoca gibi, - kitaplarda çocuk muhtelif yerlerinden tehllkell surette - Bu kitap ne zaman çık.rnıı;?_. yorsunuz 1 • bil' • ki 
Yetlftirme fendini tedkik ederek, yarlamı.,tır. Sofya ha.saneye kD.ldınl- diye hayret ederler. Emin olunuz bir- otuz senelik yaymacı gfilümsed.l: ae erı l !""'I~ k 
•- "Ok eserleri ilk defa kaidırıındn. görüp _Bana ""ra'"""n muharrlrler de ta- EQı • c/ı - htıyar orkmuyorum.-'-'t'kı idealistçesine hareket ede- mış, Zelcl yakalanarak Adliyeye veril- " _, • .,.. lT ne e Spor Fak •w b. hal • -'- ib.:_ 

tanıyanlar vardır. Sonra bir kitap mc- bl~r de hangi eserin okunacatını J J at ıgrenç ır e gırmııs u-teJc - ogwlumuzu kızımızı berkesin mlştlr. Yedinci sorgu hA.ldm1 tarafın- bl itab d"k'·.e. d cak ..;;. ı maı· b • "'-'-'"t"' d '-
tıpı- .....ı w• b" • • k -'-'m" e __ ,_ dan sorguya çekilen Zekl tev~ır edil- raklısı r k ı u r..11n a. an bllmiyorlar .•. Çünkü bilseler ona ~vre h k 'j ı MU unuı uyor... er1er • 

._ ~ecega ır $1Çe fau aoa· tl uzaktan görebilir. Ralbu:kl bbie onu kitap basarlardı. Blzlın en çok sattığı- are efg,eJ' i Niçin? •. Bu İf biraz da İmama 
&urı. rara biriktirmek, ev salu.öi ol- mlş r. alır, evirir, çevirir, içini ka.rı.,tınr, mız kitaplar nedir blllyor musunuz? kendi f'linde değı1 midir? ftte or-
lll&lı:. memuriyette terfi etmek Al k l . hatU. bazen tıpkı bakkalda le2Zetlnf Mektup nümuneleri ve bu gtbl içinde tada nüınııneleri... Öyle güzel ibti-
e?'eli. bunun yanında hiçtir. gölge- aca mese esı t:ı.ktıktaıı sonra pcynır ıı1anıar gıb. glizeı me'ktup1ar bulunan eserıer... Atıcılık ve teniı yilll'lar var ki onlar gençlerin yanm-
dır. Zira iyi yetlf• mit evladlar, pa- Büyükadada oturan Şefkati ile En- Nr sahife, hattA. daha da fazla oku- Bunlar kapış kapış gldlyor. LA.k1n ne d b. d .• ük kal lar 
r -rer dün sokakta berhl>er nlderlerken duktan sonra parayı verir ve kltatıı çare ki, mektup nümunelerlnl göı!;te- müıabakalan a ıç • e. son . mıyor • 
llYJ c.fa, evi de, terfii de, tekaüdi- "' Me le L b am··.. ı sa ın ken-aralannda evvelce geçen olr alacak alır Yanı m~teri kltn.bm ıcı~ıru ren kitaplar içinde çok iyileri Yok-~ se mı: ar z la.. " n 
~~yi de gölgede blrıı.kır ... Türk va- meselesi tazelenmiş ve kavga)•a tutW$- cıcı~ını çıkarır. Ne ~lduğunu iyiden Gayet güzel yazılmış bu tarzda eser- dini kapıp koyuvermf:mt'~indedir •• 
•tı•nın old•Jğu gibi, bizim de tah- muşlardır. Kavgada Şef'katl bıçakla Jyiy~ anlar... . ıer olsa ne satılır, ne satılır!... Edime lAk.şa.ml - Halkevl spor ko- 'la:lı ve muhterem bar doktor 

•an i~ tikbal i.imidimiz onlarda... Enver! sırtından, karnından ve kalça- İ b ld d h l b• ün 1 ri ..... b""""" mitesi tarafından Beden terbiyem mil- bir aiin 1-ıma .. unları nnlntmı•tı· 
b·· ı stan U a e cet İ ır Mektup n ıune e nuı.:n _....... en k"ll"nert ile Ha.lkevi mensuu. lan ara- .. - · .. ,. - ,.. · ıı>oy e rlüşürıüp harekete geçen ıından tehllkeU surette yaralamıştır. ~ çok sattığımız roman, hlkAye kltaplan ~ " - Her gun sokaga <'•kıyorum n 

lİlcle · • · • b t' - Jd k e En~r. 1fade veremiyecck bir halde k• k• buh k u ksly 1 d Mec sında tertip edilen atıcılık mllsabaka- h •. .. .. Ö 1 1 • rımmn lllS e 1 çoga 1 ça n - es ı ıtap ranı var... ve mecmua o e on arı ır. - 51 Sarayiçlnde yapılmış ve büyük blr er gun yuruyorwn. y e o masa 
•il nıabsulümüz mükemmeUeıecek- h:ı.stancye kaldırılmış, Şefkati yakala- üz 1 mu:ı.Jar da çok gider. Bugün getirlrsl- nl ... k" toplam"'tır. ben de yıt~ıtlarıma ben:ıİyeceğİm. 
tir V • · d narak tahkikata b""lanmıştır. Sıra sıra dlzllmşl kitapların .ere- , ,.. ru· '"'n sonra hl,. blr " .. -. 

· e ancak o bahsettığun tarz a ..., rlndekl fiatlara balttım. Bana blrnz ll z, yıı;,arsınız. 0 - v - Müsabaka.ya iştirak edenler arasın- Meseli günün birinde: aHaydi bu-'"l"" içinde, cocuk, hakkı yenme- yüksekçe geldi. Sordum: şey kalmaz. da alınan tenik derece şunhrdır: gün evden çıkmıyayım» diyeceğim. 
den, ezilmeden muhitin kötülükle- -KÜÇÜK HABERLER · - Müşterllcrlnlz kimlerdir? Bfrlncl: Ayşekadın Gençlik klübün- Ertesi gilnü: «Mademki evden çık-
l"İnd - Yoksa eSkl kitap flatıerl ele harp _ Herkes ... Ukln daha ziyade er- den Necati İntepe, tklncl: Merl:ez ._,. d. b" 
t e;ı tecrid edilebilir; aileniın mü- ôol:ı.yıs!le yükseldi ml?... kekler ... Kadınlardan kaldınmdan ki- Gençllk k.lübünden Süleyman Kiriş- mıyorum. .---:-;ıy ı ıraz uzanayım• 
'İi'' ·H kontrolu altında yetişebilir. * Bakırköyünde Ycnlma.hallede Otuz senelik kaldırım klto.pçu.-ı der- tap alanlar çok azdır. Bizde avukat- çller, üçüncü: Muradiye Gençlik klll- diyle ddü,ünecel"iim. Dahka erteaCi gÜa 

asılı, ehalimizde de ülkü halinde tsmallin beş yaşındaki oğlu Sabahad· hal cevep verdi: tan, muharrirden, büyük memurdan, -bünden Remzi Çangal. alı: ıın an ,ÖY e geçece .•• « anım 
~0imatı icabeden cihetler vardır. elin, dün tren köprüsünün üzerinde - Hayır ... Kitap fiaLlertnln yllksel- bilhassa mektep hocalanndan pek çok Geçenlerde Anka.rada yapılan Tür- bugün Je yatayım! ..•••. lıte böyle 

nksa ıslah vasıtası mektep, hep oynarken düşüp başından ~rr yara- mesinln sebebi o de~ildlr. İstanbuld:ı mqterl vc.rdır. Sonra bunlardan sl- kiye birlnclllklertnde b!.rlnclllk kaza- böyle, hayata boyam e-ğe eie İnsan 
lllektep değildir. Sırf kendimizi dü- lanmıştır. Saba.haddin baygın bir hal· dehşetll bir eskl kitap buhranı var- parişte bulunanlar da çoktur . .Mesel!I.: nan Edirneli Süreyya bu mümbo.ka- yatalak bir ihtiyar olur... Bunun 
!iinr:ıiyclim, çocuklanmızla da uğra- de hnstaneye kaldırılmıştır. • dır. Eski kltaplann mühim bir kısmı, - Kulağında bulunsun ... Eğer ucuz- ıarcıa derece alanlar ara.sına. katılma- için ben her gün evder. fırlıyorum 
falım. Hele büyük bahnlanmız, bü· * Dün Mudıı.nyndan gelen Sus va- seneden seneye, tekrar plyas:ı.ya çık- ca. bir .Lütfi tarihb düşürürsen he- mı.ştır. VC' dolBfıyorum ••• Yata1ak olmamak 
..:k puru rıhtım" yanaşırken orada çalı- nuyacak derecede ""'rçalanıyor, blr b h""" d l ......, ta f .. A_ '" annelerimiz... Ellisini ..,m,.lar; "' .. ~ mcn ana IW"Çr ver... er er. Halk.evi spor komı .. .,.,. rn ınu~u i,.U. mücadele ediyorum... Hayat -.. ~ şan hanını Nurtnin ayağı iskele ile kıs\nı da her nedense tama.mile orta- rt '>'""" 
carıJan sıkılıyor. ()yalanmak üzere vapurun arasını\ sıkışın~ .temlklerl dan kayboldu. Gömıliyor musunuz? Onlann bizde ndreslerl vardır. Böyle ko.p:ılı spor salonunda umuma te lp bir mücade~ değı1 midir? .. z 
~ .. rn- J b 1 cakl b'l 'yor . k ki rd k ı·A l birşey olunca blr haber salıvertrlz. edllen tenis tek ve ~.lft mtısa.bakalan Ev .. t o·'yle ••. Muhak'· _,_ ki m•=---1 - -.,.gıı e u a arını ı emı - par('alanmak suretlle yarnlınmıştır. Eskıden so a a a: cEs 1 k ı.ap ar, kl ~.. da ö "-dür da sona. ermlştlr. Alınan dereceler ..- ~aıı: LY 

ar... «Flört devri g~çti; karaciğer Nuri hastaneye kaldırılmıştır. ın~cmualar alıyorum• diye bir ses Lşi- Bizim tap u.uşunız mw · lamağı bilmek mül.ı.iJ,, bir ilimdir. 
~er-dinden nerhize de girdim. Aca• ......,,"'""'""'""'"""'"""'""''u"""'"'"''"'"'"'""" tir miydiniz? Hayır değil mi? ... Şimdi Mesel~ bir yerden bir sürü kltap kal- şunlardır. Yeryüzü mahlUklannın el'. ıüze& 
u k '-- bizim satacağımız eski kitaplar 0 ka- dırırız. Fakat en ziyade tştllıamızı ka- TekJerdec k 

ıı. endimi briçe mi versem, yoııua "" n <levrctmeği boyunlarına borç dar azaldı kl, sokaklarda kltap esk!- bartan onlann içinde 3-4 kitaptır. Muhtşem - Küçük Ahmede 6 - O olan insaıu 70 - 80 sen~ içinde or-
her sabah bll§ımı alarak gezintilere bilm:Yorlar. Bütün mevcudiyetlerini elleri dol~tırmağa mecbur oluyoruz. öteki ıvır zıvırları bu 3-4 kltn.bın yüzU 6 _ 1 Muht~~em galip, kunç bir hale sokma~ hiç birimJ. 
tt.i çıksam?,, diye diifünürlerken, genç neslin medeni ve milli terbi- Fakat k~ğıt buhranı dola.yısile bunu suyu hürmetine alırız. ÇllnJrli blllrlz Zeki - Hüsa.medd.ine 8 _ 2, 6 • 3 zin hakkı yoktur ••• 
11n~ı:?m. asabıyetle haykırıyorlar: yesİı!e hasretmeği zevklerin en ha- kese kAğıtcılan da yapıyor. Onlar es- ki o 3-4 eserden kamnacağunız para Zeki galip. Hikmet Feridun Ee 

h 
- Aman, cocuk, sus ... Bu ne rikulad~si olarak tadamıyorlar... kl kltab almak hususunda bizc reka- ötekllert de öd~r. NecaU • Hüseyine G - 2, 6 - 2 Necatı ..................................... . 

arlarma ?... Kafamı tİfovonun... Scyadlannı terefle la§ıması için, bet ediyorlar. U.kln t.şlmlztn bert.Mıd bit tarafı g:ı.llp. Muhteşem gallp. 
l'ol"Unum olmaaan timdi bir beddua zün-iyetlerinin devamına, maınev'i Bunun içln eski kitaplar, bllhassa vardır. Kltaplan alırken birer birer Dömiflnalde: Küçük Ahme<l _Necatı. All _ Hiise-
~d--..:•.t· k" nnklarını v-:yorlar tarih kitaplan son derecede pahalı- ı.>tuayene etmemize tabU 1mltAn Yok- Zeki - Necati 6·0, 6-1 Necatı galip. yln 6 _ 2• 8 _ 4 Ku- ,.r. .. Alım""_ Nec-.. 

~ ... 'CK un '···· ....... •••• lanmıştır. Mesel! evvelce altı ciltuk tur. Bunlan alıp bafka,sma sa.tam. Fmal: ,.ua. .,.._. .. 
lieyh"t! Bu batıbo; metriık to- Ne dersiniz? Haklı değil miyim? bir 11Nalma-. tarihine 4.5 liraya mü.ş- Bir müddet sonra adam gellr: Muhte,.qem - Zeki 6 - O, 8 - O Muh- gallp. 

~a, kendi o hüdainabit hacı ha- ....................................... ter! çıkmazdı. Bugün ayni tarihin - Yazıklar olsun, der, kitabın için- teşem galip. Final: 
.._lanndan, o ümmi ninelerinden Yerden göğe kadar, muhterem hem de en fena tabı 8-10 liradır. Ta- de 18 .sahlte et.siki.- Çiftlerde: Muh~em - Hüsameddin, Necatı • 
l:Ördüiı:leri tefkat, muhabbet ve iti- kıuiim. bil İbrahim Müteferrika tabılarından Şimdi buna ne cevap verlrshılz? Ahmed - Zeki, Hüsameddin - Muh- Küçük Ahmed 6 - 2, 6 - 4 Muhteşem • 
rıanuı yirminci asır markalıamı ay- {Va -Nu) bahsetmiyorum. Onlar büsbütün pa- Hikmet Ferlclan Es teşcm 6 - ı, 6 - 3 Hilameddln - • Hüsameddin galip. _ 

MUR•l(ABE 
1(0,.,,~ :>Yôl'I(} 

Bay Amcaya göre ... 

. - Saklı malları h:ıbcı verenlere ı ... Bu iıin para 11evgt'ıvle değil,, ..• İşallab astan yüzünden pahalı-ı ··: lk~amiye, eak~~en, eıkıya ara-ı •.• Meaela cFalancanın k~Je~ini ı B. A.. - Eh, bu. it .ele bir çeıit 
İkramiye v.erilecekmiı bay Amca... yurt sevgisiyle yapılması gerekse de ya mal olmul... ma 11lerınde ıva4oc!il1l••• aetirene fU kadar altuıl.., 9emrdi ... ıekavdtir dostum. llcarı ıekavetl ••• 

1ıenc:. yerinde bir tedbiri ••• 
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Marsilya ve Nis stüdyolarında büyük filim
ler çevrilmesi için yapılan hazırlıklar bitti 

Me.udakid 

yüzüne aQ>er etm.itse d~ 'bazı par
çalar gözüne eaplaamı~hr. Doktor
lar ıretirtilmiı ve ameliyat yapıla• 
:rae muharririn gözleri bağlanmıı· 
br. Bir aralık Pacnol' iin gözlerini 
kaybetmeainden lı:OTkulmu tur. fa. 
ka't ınuhanir bu l>li)-iik tehlikeyi •t· 
latmıştır. Yalnız şimdi l>ir müddet 
ca lışm ıyactlJctn. 

Olga Tschekova ve 
Brigitte Horney 

'ta.rnf\ndazı yaratı tan: 

iKi AŞK 
ARASINDA 

ÇEllBERLiTAŞ SillEMASIRA 
'Bugün matinelerden itibaren sa ym haDamızm 

sabırsızlıkla beklediği; 

8qk:c t..ıllır ...., ~ ~ ı• 'uia • fev•a'I !mi 

Suriye SC6 kTati~ Mısırın en ~ yıldızı bey-
Şaz& Bütbülü nelmikl şölnete malik ırak11 ve 

Dilherler dilberi T ıcpnllİ melikesi 

MARI KUINI BEDiA MUSEBENi 
Miqterelt tetnsil ettikleri pı1c ainemllcılık alemiain en l>üyük zaferi 

KIZIM DUYMASIN 

Bütün İstanbul halkı 

TURAN 
SİNEMASININ 

~programına ha7ıl'lanmız. 
Bu sene büyük muvamı.kıyetıe üç 
hafta Taksim sinemasının .alon- • 
Jaımı dolduran " büyük relDor 
ıt:ınuı bu anen1n it TtlR&ÇB 

tıı&llü ve AtaPC& .prtlı 
muazzam :fllm1: 

KIZIM 

lHTJŞAMIN SOSI.EDICI.. .. AŞKIN ÇERÇEVELEDICI... KIS
KANÇLJÔIN HEYECAN VERDIGi SENENiN İLK GÜZEL 

TÜRKÇE FİL.MI 

YARIN AKŞAM L A L E SINEMAS~" 
TÜRKÇE 

VENEDIK ZINDANLARINOA 
SalODlazmda bıin l>ir esar bynqaaı... Zindanlumda aı .,.,.. 
aşklar· yaşanan, Eqjdıryon deninin yarattıiı SOPE.R Rı..M ...... 

Düdiat: Nmn.arah · idea almmaktadn. Telefon 43S9. 

DUYMASIN I ·-....... ·"'"··-F-,_ .....,,.; ... .-- HiCRAN YOLU 
edia Mussabin · 
MARi KUiNi 

oevlnn1ıı oldukları bu muhtelem. 
iıctim.al n hLsst btırit mm ~ 

Hte ithaf okmm'Qftur. 

A.ynea: 

7i1RE1EN 
FJR1JNA 
JOHN MACK 

BROWN 
BOB BAKER 

SiNEMASINDA 

BUGÜN 
11 den itibaren 
devamlı matineler 

111/19-- İŞTB: ---. 
CQıanm en ... ...,. ... ! 1 

Biten dlrıJada QanıetenPı 
bir ba)'l'ln)ıtla .. ~ 

lzıllw!ıılarla ~ Gllai 

K 
A 
R 
A 

SEVDA 
Yıımincl unn 161 k.a.rDaltmcı 

ctDe!l. etınıi*11 bdm: 
Bi&DBY l.AMABB 

CLAltK G.AllLE - m.&UDnTB 
OOLBEltT ~ 8PERCER TRACY 

fLUfl[ JIOBOAN 

MARMARA'da 
aaıtin Jlatlad• 

Aynt'a: Nefis MİKY • 

Daftaıun en ~iyülı. 
muvaffakıyetl olan 

Dorothy Lamour'un 

MEMNU A3K'ı 
LALE 

M 
ı 
L 
L 

Sinemasında 

Barfttalide Mr Batta 
'.l'ltNlid Jaeıeaaaluile 
~ .ır illa ,...ıu: 

ORMAILll 
Hİlilli 

1 
A 
L 
E 
M 
.D 
A na.m'm p'Jf: 

w.aaxaa •AXl'aa R 
.aın-: 

UTllDDm .al!PBUK."U 

m lihati Wr .enfoni51: 

IAŞK 
MAÇI 

PJRAllDELLO'- • ı'w -md• 
1- Miranda - Pierre Blanchar 

Yarın akşam ELHAMRA'da 

BU PERŞEMBE ~OK HEYECANLI 
Akpmı Bir film._ 

ŞARK ASK ve VAZiFE 
SinemMıvta Arasında mücadele 

ALAYININ ŞEREFi için AŞKININ fevkine YVKsELEN AD.uf 

WILL Y BIRGEL ve BRIGlTTE HORNE" 

GöNUL ESRARI 
. BOYOK BlR FiLM 
LOKS BlR ÇERÇEVE IÇiNDE MUAZZAM BlR MEV~ 
Per,embe akpını içiR yerlıer:inizi evveldm tedarik ediniz. 

Telefon: 40 380 

AFR1K.uflN ATEŞIJ ÇÖLLERbfDE.. KAN.. MOCADF.l.&· 
iWAM •• HARB.. ARICADAŞl.11' ve FEl>AKARUK.. A VRU
PANIN WKs SALONIARJNDA: iH11RAsU BiR AŞK.. ffEyV 

CMI.- ICl9ICANÇUK VE D()ŞMA'NUIC. •• 

BEYAZ TABUR 
YARIN AKŞAM 

TORKÇE SOZLU FRANSIZCA niabuı ...... SARAY 
1 PEK'te Sinemasında 

Bu Akşam 

MELEK 
sinemasında 

JOAN CRAWFORD 
VB 

FREDERtC MARCH 
tuaEmdaıı JaU°"K-.nel ~ au ette teımil edilen 

KORKUSUZ 
KADIN 

Harikulid. ... MJ. ve zenli büyük film 
Dikliat: Nwnaralı koltul1ar erken~en aldınlmal.dır. Tel: 40868 

---·SON GONLERDEN lsTIFADE F.DJNIZ ' 

1914 T E N S O N R A TürkçeJ 
ELHAMRA' da -

Bütün Türkçe Filmlerin 
.,. __ il hasılat rekoru kırıldı.. •--• 

T A K S i M sinemasında 
Olaanıiiım•l .ı.ema rcımenler1a1a Serdl'azı cDemirhane Müdürüa· 

- .,f,,,pta edilen 

KADIN KALBi 

s 0 ~ bLbh .. D!!s.!!_ -&....:.- ... 00 .ll--
MMQ 4llt -ır- e anı - .,.-- ıra -
--· A p.; .. ~ OJ"" Mf operet. .. - ........ 1-. 

M'Yİlll ,,. net' e ..• 

MADAM LUNA 
S.. J'Ollerde: 

LJZZI WALDMÜLLER 
PAUL KEMP ve THEO LINGEN 

Mevsimin en fevkallde filnü olacaktır. 

Bu cuma al'.pmı 



~=============================== lST ANBUI.; HAYA Ti 

Eminönünden 
Karaköye 

Tiyatroya dair konu ala 

MeŞr ~ 
AtQt·;::· k==,==.d=h= ... ==l=========== 
t ur e aı atıra ar. Türkiye'ye inmek! 

tli ~~lk.i gün. Atatürk'ün üçün:- Bulgaı:istan'a indirilen para-
t:...ı olunı "'fd·· ·· •· ·• _,_ - - - ··ı · d"kJ • ·r ::Jel d ".Yle <T • onumu munaacuc:" futçu cnn ver ı en ı au er c 
• l?U ~~en sızlıyan yür.ddcrimiz bizi ilgileni:lir~ satırlar da var. 
ti h~ıı:u gazetelerin ~ttikle- CUyu c.Türki;re'~ insekrmi,, 
~iiaı,:t:alan olrudu!Ctan eonra JDendilcnmn Bulgaristaıı' da ha-

B Utun sızladı. zırlandıklannı ve Bulg'.lmtan ta-

ronun ıya 
• 

u~ ne Li.übali Y,tı7 lardır?'.. rafından gönden1Clikleıinh' aöyli-
1~1 aş, hıwgi hııhla. ou kJı. ycceklcrmiş •.• 
~ ~ bu konuda laüllaü ol- b-i ammn. bu ha'tailcr. Tüdö-
'otuı 11411Sltlyctini v~or, bilini- ye'ye inebileceklerini nasıl zanne-

b diyoı:J~ > •• Anla~IQl'oıo ki mi-
Qu " • oll'\l Ş!Iz kahramanı tanıyıp narcyi çalmayı tasarb,.anlar kılı-
1\ e:ı~fında bulurunak ~crcf fım te<lan"k edlememişlcııt •• 

lt ~df:tine ermiş olanlar tad
lııı'llı. hra diye lürk milletine. 
~ \>t:rcccklerse yıe_cindc dur· 

la,b lutufr.. Bizim canıan 
di~i ~lrnl!'!tn> diye üstüne titTe

J.f'IZ hubnılar bunl~u değildir. 

Karantina 
Muhtdcirleri tahaşş,üt k.ampln

nna kapamakla ihtikar mücade:
lcsinCle en iyi çareyi galiba Ku
diis" lültt buldular. 

F.minönü durağında birbirine ke
netlenen • an yığını gittikçe büyü
yor. Ahmak ıslatandan ilikJerine 
kadar aınıklam kesilen açı)qÖ2lcr 
öne goçmek için itqiyorlar. Arasını 
çan sesleri Cfuyuldukça herkes ha. 
:mlık haşlıyor. Tramvaya atlamak 
için kol, bacak hareketleri yapılı

çe:ıtıtaıar, paketler ltaildnl'lfuror 

; hasrdle beklendiğiDd emin 
edasiyle kırıta kırıta 

tramvay, a~ıklanna müstehzi 
illi göz atıp saTUp:JYor. Bu arada, 
kohma, bacağuıa güvaıen birkaç 
kiti a!l'laklarda asılı yolcu! 
omuzlanna, bellerine sarılıp sürük· 
lc:'lc k&teklene mak1aprken beride 
kiıfürlııer savnıluyor: 

izzet Melih ve Bürhaneddin'in teşebbüsü - Maarif 
Nazırı iş başında - Edebi heyet - Tank temsili -

Büyük şehirlerimizde birer Milli Tiyatro tesis 
etmeliyiz - Milli Tiyatro da bir kaç hafta 

içinde seyyar bir kumpanya oluverdi 

~er ônüne gelenin .-Atatürk 
'e. 1'\ dedi idi ki .. > diye, bir in~ 

• hay<ıtınd.a herkeSC' sö.yle-
1 tal»• ı lit;ı u o an şeyleri gazete ve 

~c r> E\!tunlanna geçirmesi hiç bir 
Ynrnnı s·ıA 1L~- - -Ilı-~ d az. ı aıa:5, yas gunu 

tib:' ıl"n huhrnlnrd~ olduğu 
t~ ~tatütk> mefhum\! ile telif 
~ fl'lıyc:cc.:k kndar yavnn olan-

Alrı ~J"arı bile vardır. 
tatürk "bi L::: • .::1... bi d 

"rıc it gı .,...,. ........ r a ı, 

'1ıab büyük ve. azi:r hatıralarla 

Çü.. .... kü içeridekilerin dışansı ile 
alakasını kesen bu kamplar bir 
bakıma birer kıırantinadır. İhti
k~ r d iktisadi bünyeye rnusnllnt 
olıın ve çarça'btık hula~n bir 
hastalık olduğuna göre ann tutu
lanların yeri ancak böyle lamın• 
tinalardır. 

ihtikar mi:ptclalımnı, 8ağlam 
unsurlar nrasıncla tedaviye uğraş
mak boşuna vakit kaybetmek
ten, hatta hastahğı uzatmaktan 
l>a~Jia bir ft'Y değildir. ~ 

~~===================~ 

- Hay terbiyesiz bac.aay. Öyle Bizde tiy tro ilk defa 1908 de r 
bir Ç31"ptı ki, ıız kalsın çene .. maarif mevzuu sayılabildi. 
!erim dağılacaktı. Ortadaki tiyatro hercümerci ve 

- Eyvah... Altışar kurup aldı- b.u kargaşalığı doğur~ önüne ge
ğun taze ywnurtalann kınJdığına ç.ılmez heves hükUnıeti harekete ge
yanmam, üstüm ba§un berbad oldu. ~di: Bir Konsc~atuar ve bir Mi11i 

B!ra-z dunklıyan bir tramvayın tiyatro kurmak luzundı. Bu cereya• 
pnrm:ıklığmı yakaladım. Ayaklarım ~a Avrupndan dönen Burhaneddin 
yerden kesiliyor, lrcm:iklerim biribi- ile izzet Melih önnyak oldulnr. 1908 
rine RCÇiyor ve mütemadiyen içeri- e~lulündc .gazeteler §Öyle bir havn
ye itiliyonun. Bi1etçi bir i§çıönp dıs neşretti: 
sertliğiyle b~Ciırıyor: «Tesisi mwıammem olan Milli ti• 

- . İçeriye giriniz diyonun. Duy- yatro rcyaseti edebiııini Mnnrif Na• 
muvcl· mU$uml2?.. zın Ekrem beyefendi kabul buyur· 

İçenden elqi dqi yayılan ulak duklım gtÔİ, müzei llümayun' mü
JC!tMİye. ınu:Jamba kokusu burun dcı- dürü Hamdi bey de Konservatuar " ~~t~~ ~~~.... liklerini tırr.~1ıvor. ikısmmın riy~sctini deruhde etrn~-

.v Koltuğu bohçalı bir kadın haykı- lerdir. Mcşahiri üdeba. ve muhani-
rıyor: rinimizden rnüteıekkil bir heyeti 

Div "' - Ayol, yol v~e. Şu karıı- edebiye Milli tiyatromuz için piyes-
Sn ı har be verilen kadın onbaşı dnki tepsi tapkab kadumı yanı bot Ier ihur edecek ve milli konıer-

111 ·ı gala;a. Oraya geçnim ben. Bu ne vııtu rımızda erkek ve lmdm ar• 
"<ııı ıt~erede bir kadın onbaşı di- harbe v~. Burada n"sanlısmı biçirı:ı tramvay? O:zerimize biraz tistler yctiıtirilmeğe çalı§Jlııealctır.> 
liith . ~t~ oıuhakeme ec:Iilm~ ve çok göreceği geldij'.;rini, onu göımek z ytin~ağı dökseler eve gidinceye Bu havadisin altında Burhaned· 
~k Caının geri alınarak askerlikten için izinısiz gittiğini itiraf etm1 tir. kad aardalye oluruz. dinin resmi: «Komedi Fraruez at-

Yazan: Selami lzz.et 

dııı_&.rılrnassna kıutır verilmiştir. Ka- Divanı harp oabag.ı şeridle_rinin ç1- _ Ne iU,.onun ~? Yer yok tia!l~?ndo.n .m?syö ve mndam ~il: 
~il)Q onbaşı Fr ~9 C®ochie ;.. kanlmasma ve a.skerliktc:n ihracına i§te. N royo aideceksin sen?.. vam ın pkirdı olup bu kere ııullı 
lhol>:ıe 27 yaşındn bir kızdı. OtQ- karar vermiştir. Şimdi mis Con<><:hic _ A, a. .. Adam de• galiba. Sen bir tiyıttro tesis etmek. üzere Deraa
dıı,. e·nakliy kıtalannda çalıııyor- diğer kadınlar gibi etekJ;k giyecek- ne kar1~1yonun ayol? TramYaycıya det: eden Burhaneddın bey Neron 
~4 • l.( V\İn izin almadan ortadan tir. fn~iliz kadınlarının en büyük pdnr takır avuç dolu u para say- ıolundo. Burhaneddin hey Bir Sahne Cinnet rolünde 
~;:olınuş v birkaç gün görünme- gvr;unı aııker kıya~tiylo gezmek ol- dun. Keyfimin istediği yere gide- Ma:o::ı. ba,1ında hummalı bir faali-

ır. d:ığundan bu ceza QQr ağır tdnır.ki ıim. inadım tutana Şitliye kadar in· yet ba~l<ıml§b. M~arif Nazın Recai fasloJunur. •• Y «>k. insaf etmeli, ti-ı rett~ güst.erdiği için bütün hazırun 
Ccl'!ç bz geJince d rhal divanı edihn~Jctedir. mem fU arab.dan. Anladın nu kel z ceı:ı Mahmud Ekrem, mÜ2e mü- tratroyu öyle mahdud bir na.zarla fevkalhni:Je müteessir Ye mütehassis 

---------- kiJaya!.. dürü Hamdi. Ahmed Hikmet, Ha- cörmemdiclir. Tiyatro tasavvurun olmuştur ••. 

D 8.autnaktan biri bağırıyor: Iid Ziya, Mehmed Rauf, İzzet Me.- kat !kat kvlcinde vui bfr eahai ke· «Burhaneddin beyin Tank ro-
Ün yanın en ihtiyar kadını - Demirlere asılmaktan kolla- lih, Hüııcyin Kami, Burhaneddin ınalatbr .•• TiY.atro climizCle büyük lünde gösterdiği muvaffakıyet hn· 

b\i r:ımda derman kalmadı. Ben cam· hey r haftada iki gün toplanıyor- bir vasıtai neşri irfandır, l:>u vıwta• yah aanatkaranesinin istikbali hale-
ti\ d llYanın en ihtiyar kadını Ame- kemmeldir. 100. scnt:lik vakalaıı dan göriiyonun, içeride kocamaaan lnr, projeler çiziyorlar, bütçeler ya- yı kullanmaktan imtina etmek tıpkı kında bize pek büyük ümidler 
~· a.. l'errc Neuve"de Nort River mükemmel surette anlatmakta, bas- bir kanşLk Yt:!ll boınbo, duruyor. p yorlar, piyesler üıttündc m\inaka- demiryollannı, tdgra(ı, telefonu bM\şetmi§tir.> 

n11 :nd~ otur~ mııdam Cnrrol' dur. tonsu~ yürWn.ektc:dir. 1l4 Y~11 Kımddandı~ faplaulJUD keftı&. ~ oleyordu. lcuJlanmamakla birdir. Dahn beter- cBurlıaneddin bc:>ıe ıkl)'lnett.nr 
)b <adın 114 yaşındadır ve dürt- b~ münM-Cbetiyle rad)·oda pek nnd=:ı saıan sular ensesinden sırtı• Nihayet Abdülhnk Ham.idin dir ... Tiyatro istemeyi% demek. biz bir muavİ:l olan izzet Melih ibey de 

nırı 1 k ld .. I tabii ş~k:ilde 'bir nutuk söylem.iştir. l!8 JarnJ ........ bir kadm hidd--"'- ba- (Tank:) ı ·· tünel karar kılındı, ilk hıı:r halde Avıun .. lılardan irfanen rollerini ..,.yanı takdir bir tabiilikle 
, 11 en yaşı adını o ugu an n- Kad 15 .. '-· E ·J-• - - ,.... 

l"l ~lıt. ının çoc;ugu Ouıı_u~tur. n şım çe\'Ü'ip iıa)'l.bnyor: t~s11 de Tepcbaıı tiyatrosunda ve- geri knlmak isteriz. demekle müra- i(a eylemi~tir.> 
M büyüğü 92, en genci 68 ya§lncla• - Ayyy... Sırtım dondu. Kim o, rilecekıi. diftir ki bu da hamiyeti Osmaniye- İşte bu parlak merasimden, bu 

daın Ca.rrol'un hafı.ı.:ası ıxı.Ü· dır. amv yda su döken terhiy • ?.. Bu ddden parlak bir merasim Ye sığmaz.> parlak tenkidlerdcn sonra beslrni-

Bir kasırga, içinde 3000 kişi bulunan bir 
cambazhane çadırını uçurdu 

.~~ilyıııun Rio de Janciro ve yanuun ke.,ilme8i ııC')'itcilerin kor· 
tİdd Gcras mıntakahırında çok kusunu bli$biitüın art.tımı~tır. Bağ
liir etli bir kasırga hüküm sürmüş- nşm !ardan vıe fimşeklerden kor
~~u sırada Rio de Janciro' ela bir kan b:r fil halkın ü:zerinc altılınca 

Karaköy durağına ~ırkeın oldu. Bütün erkAnı hükumet, bü- Çok ha.kh olarak tiyatro düşmım· lct büyük ümidler pek çabuk, he-
iteride bir ~ma bqladı. Ortll tün münevverler tiyatroya gelmi,Ş- lığını hamiyetııizlik diye kabul eden men hemen bir iki hafta içinde suyo 
kanapeden kalkan tİt , JVQ"U· lerdi. İlk dda olarak sahnede bu nuhık çok nlkıtlanch. Bu İşin düşmüştü. 
•ulak hir lca.dm ~etrefil bir Türk- türk_çeyi profesyonel kadın sanat• elıeba§ılnn ile Bürhaneddin dostları Büyük emdlcrlc kurulan cMilli 
çe ile bağıra bağtra ilerilcmeğe ça• karlarclc.n diizgün konU§8D. Turk temsili gökl:cre çıkardılar. Ertesi tiyatro-. birkaç haftn içinde ycr&iı: 
bşıyor: olmadığını aaklıynbilen bir kadın gün şu mealde tcınkidler lf'8Zlldı: • yurdsuz, seyyar bir tiyatro kuın· 

- Biraz müsaade ederseniz, ıim· dinlemi;ıler ve Burluıneddinin gür cTcpehn~ tiyatrosunda MilH ti- panyası oldu. maaıif elini çekti. Bu 
di burada bir ç~ çlk:nrayım. Ah, scsiyfo ~şalamışlardı. yatronu~ resm~ ~~dı pnrlal: bir tqckkül de~ hiç bir müsbet iş ~öre• 
~ç hlırı;am çok Eeruı. Hemftl çı- Oyundan evvel bir de konferans surette Jcrn edi1rru§lır. meden d'agıldı. Meydanda l aln.ız 

tek] adıanenin çadırı uçmuş. di-
~hr ve demir putrelleı düırmüş. 
lltt i ~thanede bufonnn halk deh· 

kanyorwn .. n.on~ verildi. Bu konferans, hüku-t eı- «Burhaneddin beyin muvnffakı- Burhaneddi:ı kaldı. Burhnneddın 
kargaşalık son haddini b1;lmU,§iur. "T---- •••- tk T ki 11 d l k d - Eyv °' Tramvayda doğum kiuı1 önünde, münevverlere karp >:~tı .. a.ana ·arnnesi ür ~~fo ~e~ tı nW. erin ... en gıe ece· yazımız :ı 
Deı:hnl polis ve itfaiye yeti§erek in- var gt\liha. Çocuğun adJJll mcnge· söylenen bu sözler eidclen §ayanı turlu ırfon ve sanata kabiliyıedenm hahsedecegız. 

'Utde kalmıştır. 
'tamam bu 8ırnda elektrik cere-

tjzamı iade etmi!ltir. Fakat aeyirc.i- ne koysun bari. dikkattir. Hatip anlath pek vnzıh, pek eme1mmraz bir su· Selimi izzet Sedcs 

!erden 20 kişi yaralanmıştn:. Toparlak kadın, elinden tuttuğu c:Şimdzyc kadar tcdennimWil, ya-
---------- çocuP.u aüriikliyerek iri kalçcllariy- hut ki fıkdanı tıernkkirnizin başlıca 

Bulgaristanda kış ianesi le etraftakileri eze eze ilcrilerken sebebi hnkkdi?ı$af düşünürsek gö· 
perd perde çığlıklar, bağrışmalar rürüz ki fikren aükunetimizdir, uyu
Jiikaeliyordu. istasyonda çoc:ukJa şuklucumuzdur. Ekseriya bcdeni
bn-aber çıktı amma, Ön·· ıra on, Oft r:-ıiz, kollarımız. ayaklarımız ynlnız 
be§ kİ§iyİ de yamyassı ederek basa- harekettedir. Fikrimiz.. daima istira

f GüNUN ANSiKLOP 
~~hnanyada olduğu gibi Bulgaıis· tir. Gene 1938 .. 39 11lında topla· 
'111.s q da her aene fakirler jçin halk nan t '978,099 leva ile 13,009 aza1ı 
)b ında ian toplacımaktadu. Sof- 3. 732 fwt aile banndırılmıştır. 
te~;?~larında büyük kam,yonlar 1939 - 40 ianesinde elde edil~ 
'°""-' lrılır. Borazan a ini duyanlar, 3, 1O7, l 3 3 leva ilıe 13, 705 azayı bu
F~rı·i}~den ve clükltanlard.an çıkarak, lan 3,828 a.ilcye yardım cdilm~w. 
~ il, gömlek, eldiven, ayakkabı, Geçen 1 940 • 4 1 yılı toplanan 
,.. ıı~ gibi giyilecek eşya veya para S,036,560 leva ile de 15,000 azalı 
dui;k'~· PQra ianesi için ekseriya S,000 aile geçindirilmiştir. 
de-} IUı ve mağaınlarda heyetler Memleketin geni§lcm si aebcbiy-

l~ır. le b:.ı kiı daha fa:zla iane toplanma-

makt.au ~~ döktü. Bu arada hattedir. Ne znman ki fikrimizi yor- Gazetemizde Baküs'ten bnhsCdlldl, 
ben de kemiklerim sıilaya ıalnya mıığa ba§lanz, o zam n maddeten FiSki Yunanlılann bu nebatat illi.hı, 

«Dlnnysos. diye de anılır. 'l'Bhmhılere 
kendQni kaldının kenarmda bul- ve ma:ıeın başka tec:.ellüere mazhar röre Trakya Ba.rbarla.mıın iUkaUa.-
dum. oluruz. işte fikrimizi harekete, he· nndan Grdderlnklne geçmiş. A_ğa.çla.-

Cemal Refik T~ann getirmek için climi7.dcki va- rı ve ): mlşlerl o h.n1k ediyor .sayılırdı. 
============== s1talann biri. bir büyüğü de tiyat- Üzümün ve §llrabın d:ı., samo.~ur:un 

rodur •.• Şimdi bir asır üç sene olu- dP. Mlik ve sahibi bllinlrdJ. Kanada 
t~la 37 • 38 yıh kı~ .meniminde 51 hcklCNDektediı. Gerek ne,riyat· 
~lı nan 1,258,579 leva ile 10,224 la ve~~ Uldyo ile bu ki, ian~i •• • • • • • 
-. 2, 793 aileye yardım edilmi,. ~ prope;ga.ndalaıa be.şlan?DJ4tlr. Komumat partiaını gayrı 

yor, Büyük Napolcon bermutad Ken~tntnclik d~ CiiM~nnd 
Avusturyadan ~onra Prusyayı da ~ orm3nınnn "=uı:i.~~ v~: 
muzmahil ey~ti. Elhükmü bil· f! hayvanlarla. blrUkte y&Ş:.U'larnllf. 
galeb kaidesine tevfikan pdı: ağır Bazen 1Jlihi bir cezbeye yaluı.lananık. 
terai.ti :U.,.:ıt altına aluııpı. Prwıya· ı roçlar darmadal;ın, sırttn. blr keçi de
ldann bijyülı:leri gizlice toplandılar. risi, baş arkay )'1kılm , ormanlar
Bt, fdalı:de kartı bir meclisi mC?" dan, dağlardan k'O§a .sıçraya. gıcçerler
ver.a: akdettaer. Ne yapocak.lanıu m1ş cüya. Yılnnlan vüeutıerlne s:ırnr
düfi;nd··ı Mcdmn hen. larmı~. Topraktan snt ve bal pmarıa-

............................................ l&lllJ .. 1111811 .... 11811111 .... 18 ka A t kkül' 
nunı efe_ 

• 

t!lıt ~ir (~) - İzm1ı:de Bornovada bulunan Ziraat VekA.letl Zeytin
len ~tasyonunda zeyt.ınclliğl.mlzln ısln.h ve inkişaf ettlrllmest için mrfedl.
~ na ışmn tarzı çok iyi nct!.celer vQrmlşU.r. G<ıçen yıl, fsta.s;yon mtldürlü
flda111 t~ ve Antaıyn havalfslne 800 fidnn gön~ Bu Jll JS,000 zeytin 
843 8 VZl edilecektir. Çalışma progrıım,ına ~re ~lece-ı: scno 60,000 ta.ne, 
~~ enesınde ıso.ooo tane ve 944 Yllulda da 250.000 zeytin fidanı tevzi edl
R tır8{· Dış m~kettctden yağlık \1e sofralık iyi cJns zeytin çekirdekleri 
~rc:t :vctJştirllıniştJ.t. :btasyQU :ll1Üdilrii Nadir Ursal namında bir mü
~ rcaı lıt. Bern'bcrlndeki nrkn.daşla.nnı cok ırı ~hşbrmaktadır. Ytıkartda.
~sa.ı rnde :vetıştlrllmlş zeytin fidanlanndan bir kısmı, 1sta.."'YQ!t mtı®rQ ye 

artada.şlnn görünüyor. 

addediyor 

Ottawa t 1 (AA) v ___ ·_ı ı.ıt _ __ _ı u tt. • • -.ı. en c,._ am erb nnı fışk:ırtırlnrnıış. Orma.nla.rd:ıkl kÜ-
• • - l'UQlllKr& ~~ nzın m""i"lu~ ...-ııYD .. u çü1t hayva.uları MıZlrl.rJen:nlş. 

a-nm lamerasında lteyanaua ),uJu. derde lıır çare olm.ak uzerc.: Koy· Kendile in Bak~ c- Bccchan· 
nan Barekil ~ebmzie King, lro- lere vanncaya kadar mektepler te8) - s!ıu pu~-Ymıan u.
müuitt parti.~inin, KanaCJımm )ıarp açınız, dedi. dmlnn Dionysos'u tnkdls içln, bu 
gayretine Uflİ lutrelet tarzindan Bu hlra malUmunuzdur. Hem lJenad;lan ta'klide girlşirlmil. Gece
oohıri. gayri kaounf bir te§ekkül afıl'unızm terakkıyatındao istifade leşin toplananı.ıt. ~terin ışığuı
addedildiğini eöyleıni,tir. Başvekil, ile hem de irfana. temeddüne ihti- da, onlnr da 'keçi postlarına bürüntıp. 
Rus • Alman haminin ı,a§langıan- yocunızın aevkı k retiyle derim ki: ta§lanna çelenkler geçlrlp, cllerlnde 

dan!>~ fı~k~etin Sovyetlerl ta~ı- «Ev t, biz~ <le detdi huuımu:a ~:=ıed=:· ~:~?~nnı:: 
ma.ı lÇID oazı gazetel'Cr Ve SOSY'ftliZ- ÇAN buJınak içİn bir yandan köyle- nn şerefine Vtıhşi çığlıkltır lropanrlarw 
mc meyled~n küçük lbir aiyas! ekal- rimize va.nncaya kadar m~teplcr dı. Ortaytı. bir keçi, yatiut dana. geil
liyet tarehnann sarfci3ilen gayretlere oçmnll;Ylz. Faknt bir yandan da bü- rlllrdl. Sofu kadınlar bunu cı.nlı cımlı 
cevaben bu sözleri söylemiştir. tün vilayetlerint.U:de, bütün büyük parçnla..rlar; çlğ ve kanlı eUni yerler; 

Kanadanın So~tler ile hi~ bir ~h.irlerimizd biret' milli tiyatro te- Sonra. dini tıir cinnete ynkalanmış-
tuplomatik ve konsoloaluli münase- ai.s etmeliyiz. Ah, liilirim ki, baz:ıla- ca.sma. ellcrlnl kollarını sallıyara.ttan 
beti 1 d v • 1·""-..ı ve haykırnrakt:ln ovnlarda, kırlarda 

o ma ıgı :na WLN_Ul'. rıauz bu t.klifunı& cülerlu. Çünkü k~şmağa b~larlnrdı. 
Ameriliada grevler tiyatro kdimesinD rncznyayı irfant- Yunnnlılnr Dion}'SOS'u ~U\ sar-

Va§İngtoo 11 (AA'.) _ lstibsalat m henüz bilmezi~. Çünkü tiyatro- m.-ı.,ıkla çevril~ bJr nğuç suretinde 
fi:si b'ld" • M bl • "A "- • mm mektepten vasi bit mahalli tas:ıvvur c~erdl. Sonnı., ellnc 

o ı myor: ensu an. .Mmerı- tdızip oldu~nu anlamazlar. Aflıın- ıı:tvrsc» yani ~c:ıklı bir dal alınış 
k'an bahriyesi b'csabına çah§CUl fop- v s:ı.kauı ve kuvvetli bir adam hallnde "'-} d . A. • na mAgrutcrı söylerim •.. Hanunlaı, 
at tezga.n arın a grev yapan ~men- efendiler. ICZl\-n.kı ruhaniye blr ta- canlnndırdılar. Derken bu ilah, san 
lCan iş feciernııyonuna dalı.il yc(li sen· rafa <Iuuwı mesaili edchiycnin, ih· mmn ıaçlı, nh~nktar y\lıilyüşlü, çok 

clilCanın şefi mahıılli sendikalara bu tilafatl lç_timaiyc.nKl en mn;;.lakian, ~.!: ~~adzarif .. ~ir :lıd~~~-~t. 
oün ~ .. e ba"1ıunalairnı cmre.tmi.,tir. ....... il...- '~ 1ll ı.uvır Te ~ ~~c -
... ..,, .. - :ı; C'D muhimleri tiyatro iledir ki 

Bnküs, rcsllnlerindc, çökert.i ve 
ka.bru'tl hallndekl heykellerinde, ~trn
!ında coşkun ve s:ı.rhoş bir mnl.} ·tile 
tahayyül edlllrcll. Bu knl:ıb:ılıCın bir 
kısmı, bahsettlğlmiz kıltklıırlard ki 
sütntnelcriydl. Onlardan b:ı..şkn. satır'
ler vardı kl dnr;ıarda yn.şayn.n yan in
san, yan teke ervnlunışlar. Keçl\'arl 
bn.caltlarllc, sivri kulaklarlle. kuyruk
larile neşeli neşeli sa~n sola mçrnr, 
fiüt çalarlardı. Maiyet erkAnı nrasm· 
da. Sllıen'de görünürdü: Asyad.ruı gel
miş. dnzlak tnfalı, ş~ıın göbekli, QO!ı:: 
çirkin, dn1mn sarhoş ve ~ğe bi~ 
blr ruh. Bu esatlri şıhsi;ret t:nzc:n de 
at ayaklı ve nt kuyru'clu olarak teces
sfun ettirilirdi. 

Cltheroıı dağlarında geceleyin me
~cıı bir ka!ikyl koşuşurtren gördü
tüntl lddla edenler olurdu. d3u, B:ı.kU, 
ve matyetldlrlıt diye iman olunurdu. 

Bir ltlkad3 :nAzaran Bak\is, Ufıb 
zeus'lc Semelc'nln oğlu imlş.. 

Eminönü halkevinde 
EmlnönU Hn.lkevhıden: Evı.tiı.1zln ba 

hattaki fanllyetine alt programı aşa,. 
ğıya çıkarılmıştır: Arru edenlerin dai
vetıyclcrlnl evlmh: bllrosunda.n nlm:y. 
lan tlca olunur. 

13/11/1)41 perrıembe günü saat 20 ~ 
1 - Kon!eram ('Edebiyata dair) Mu
harrir Nusret Se!a Co§kun, 2 - Hnlk
evleri ı>ostnsı. ıı - Temsil (Ceza ka;... 
nunu) Evimiz temsil şubesi, 

14111/ 941 cuma günU saat 20 de: 
1 - Halkevleri ı:ostası, 2 - Konfe· 
rans tÇocuk cürümleri ve gebeplert). 
Dr. İbrahim Znti ögct, 3 - Te:Mll 
(Ceza kanunu), Evimiz temsil ube61. 

15/ ll/9,ll cumartesı saat (20) de, 
ı - Halkevıen postası, 2 - Konfoernns 
('l'alebe ve aile) Alileddin ören. S -
Tcsmll <ceza kanunu) Evlmtz temsll 
şubesl 
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( ::: =ı: İ Barda bir gece J Kaf e konserler I KONUŞAN MUMYALAI 
Remziye elindeki romanı b\i:J'K bir\ - Sadettin! Uyu rica ·ederim... k·ral 1 M ayol o·· ı d u·· 

ldddetıe tAlU'dL Şömt.ııeye dotru fır- Yot:sa gene mi hayallere daldın? Tefrika No. 105 Yazan: İSKENDER F. S 
tattı ÖyJe bir gürülttı ya.plJUl1.ı t1 Ba-J Günler böyle azami sük6net içinde iti 
t1ett1n. yerinden S>Çradı, .ordu: geçerken ve onlar adım adım lıhtlyar- _Kılıcımı veremem.. olmazsmw. Fakat benJm ~ 

- Ne oldu kancıtım?... ııta. dotru yürürlemn bir a.k.şanı üs- Mayol 30 sene içinde 300 şarkıyı - o halde Devlet baym httzunma çok pa.balıya mal olur" bunll 
Remzi.ye g&&lüklerlnJn altmdan a.tet tü postacı kendilerine bir telgraf P- glremeatn! Diye haJkmlı. 

taean bıW41•n .ııe kocMD'' 8Crldükten tlrdl. Bu telgraf Remzlyentn yeteni du•• oyaya yaymlŞ, bu şarLılar - PekAll. B1z de döner gideriz. Devlet bay gülarek: _-J/11 
IOllra cen.p verdi: tıınfmdan gellyordu. ıK Bu sın.da uzaktan bir aes duyuldu: - Artadafl•nmm arzulll 'l"'I:. 

- Rica. ederim Sadettin!". Bana Remziye sev~le kocasına: h fta J • • _ Oet1rln 0 kü.ııtalıı buraya.. ffClecell.. ·JIJJI 
böyle ~ık saçık kitapları ~tlrmete - BM Sadettin .. Şakir Brzurum- • er tara SÖy enmışti Bu, Devlet bayın aeslyd1. Dedl ve kapıda duran m~ 
aıJnlmıyor mu.sun?~ dan geliyor. Koca ollanl Senelıerden- Sanca kılıcını f:ıellnden çıkarmadan ellnl .ııallayarMt emir verdi: 

Badettln l8flon: bert blulen uzak :vaf&dı. •• dedi. Franaa'd& kale t:onaerler kralı di- Devlet bayın huzuruna glrmlştt. - Çıbruı bu herifi ~ 
- Nuıl?_. Açık saçık roman mı?- Son derece memnundu. Çiinkil ye- ye tanınlDlf olan mefbur şarkıcı Pe- Devlet bay bir sedirin üsttlnde otu- ?ıeınen 1şln1 bltlrtp, kellıeabıl bit' 

A yavrucutum. sana &etl.nUl'lm roman Renini fevkalAde anerdl Hatıl za- lix Mayol, geçen hafta eo y841Dda ol- n:yardu. :bet yanında baltalı cellAtlan içinde Sultan Selime gönd3 
ınt41ıur ıM&danı Bou.rb!-. Dtlnyanın maıı zaman haritaya ha.kar kendi dulu halde Toulon clYa.nndaJcl Wllla. ayakta duruyordu. Sancayı fazla aöytetmedllel'• 
en büyüt: edebiyat f&heaertermdecı keııdine •Ah bu Emıruml "· 1:iıaanı Fell.x'de ölmiiftür. Ma)"Ol'un öliimll Ue Sancay.ı. yere ettımeıstnt aöylediler. rmdan tutup Dovlet bayın 
blrt!." Öyle açık saçık fllln da detll- aevdWerinden ayınyorl ... • diye l!llly- son yarım asrın en dıtctatıe şayan 81- -HaJ'dl. alnını toprata <lap .. diye- d:ışanya ~ıbı'dılar. g 
dir ... dedl lenlrdl malanndan blrt taybolmUftur. celtlertn1, batı yeme olarak aöylel Bu sırada Devlet ba.y, sanca~'=-ı 

Fakat Remziye ftkrtnde ıerar edl- O yetenlnln Emırwndan ınayıl!lta lfayol Toulon'da dolmuştu. Babuı sanca buna da itlru etti; içeriye ilkte gelen atlıların atıarnu 
)'Ordu: dönecetını zanned170rdu. Bu haberi kendialni ldlçüılt Yatta bir otele bula- glrıer girmez aellm verdi: - kendilerinin kılıçtan 

- Aman böyle IÖyleme Sadettln ... · alınca. derhal evde hazırlıtlar bqladı. elkçı olarak yemı.lftl Bu lıl küçmc _ Sultan Selim tara.fmdan geıı,o- emretm1'tl. _ ___._ 
Nedir o Madam Bovari denilen kadı- $a.k1rtn odası ayrıldı.- Mayol'un botuna gitmemlftl Bunmı ru..'11. Pad'phm tallflerhıt abıe bUdll'- - Yallm b1r kill sat ~ 
nm rezaletleri? ... Kepuelllt dolr'DIU. Nihayet beklenen yolcu ge1dl. Artık tçln b1r kolavını bulanıit bir mtızllc mele geldim. altına bir UJ'\1Z haynn ye~ 
Tenha bir tafra f8hrlnde bile yapma- nin eski aıtır. süktllıetll ha.ası de- bol'de nwı.yet.l&ma maıifetlerl. yapan DevlM bay cell&Uarma döndtı: nln bquu bu adama .erini%.. 
clıtı kalmıyor. BvvelA. bir noter tltlbl, llşımJftl. Şlındl salonlarda, oda1a.rda bir adamın yanına ~ olarak glrd1. - Şu adamın bquıı 1!10l'la yere eli- :rwı götürüp Sultan Selime ':J.t/I 
artuından bqta blrl- Daha neler de kahkahaların bile Jtitlldlli olQOl'Clu. Bu adam Mayol'u uyutQJOr keodlalne nız_ . sbı. Selim bunun mlnamıı çot .,.,.., . 
neler ... ttrendlm bu flrlmtıdan dol- Bir ırtın IJaldr teJ9esfne: aeylrcilerin J.stedlkleri ~ qle- ceılltıar derhal Sancanın bc>J'nun- lar, dedi. :f11 
ruau.. - Canım teyzecltlm, kuzum te;JM- tıyordu. MaJ'Ol'un sahne ve p.rt.ı ne dan tutup yere eldiler. 8anc&71 bir kenara göttlrd~1 - U.tin u.rıcıtım Madam '8ovari cilim. t*er teyzecllim, ruhwn teJse- mftnaeet>ett bu nretıe baflamıltır. Sanca batırdı: dan önce Tt1ıtc atıııannı ~ 
genç kızlık hayallerini bir türltl baki- clt'.m- Sana blrte7 rica edecel1m Mayol bir milddet 80l1l'a manyetiz- - Ben Sultan Sellmln elçlilylm .• çlrmete baıılladılar Tüıtier, · ~ 
kat haline aotaınam.Jf bir zaYallıdır... amma beni kırarsan nll&bl pek gtı- macıdan a.ynJdı, 1uo .mealnde bir bana. yaptıtmm bu babret, ona yapıl- misaflrpenerUıttn sahte old~. 

Remziye blrdeı1blre aJala kalktı: oenlrim.. dedL ldrfam Maral17llda PJa18 Crlatal'de JIUf deinelctlr. Emin olunm l:l. padlfa- !ayınca mliteeaalr oldularsa öa: .',;;ill 
- Rica ederim Sadettin- Bana ma- - Söyle bet:ahm nıe 1m1f o1 sahneye çıkarak p.ıt:ı qledl. Şarkı- hımız oocuklutundanberi hl~ klıme- lerce haydut taqısmda m~ 

dam Bovarl denilen o kadını mlda- - Yapacatma llÖll Yer... nın nakaratı (Alleız, clrcules>, yani nin, hattl babaamm ön'tlnde blle etil- boyun etmekten bqta blrleJ 
faa etmeJe kalkma!... dlye babsl ita- - Petl, sös veriyorum!_ haydi yürüJilnilzdtl. Şaıt:ı .eytrcilerin memlftlr. madılar. Sabah güneıl ~ 
pattı. - Beyotlund& bir yere gayet 171 ar- hotUDa gttmedl, onlar artiste CAlles, Devlet bay bu s&ııere kulak nrme- ortaauıdakt karargarun tıı.gm 
Aralarındaki bu gibl mtınaırapıar ~ı.stıer gelmle ... Bazı yaryete numara- etrcules) dlıe balum&la bqladdar. dl: n, Türk kanma SU8lllll4 gtbl. 

pek nadir geçerdi. Bunun içhı SadeWn lan fUA.n yapıyorlarmıt. Re olur hep MaJOl bun4aıı AYlcnon ciftrmıd& - Şimdi aöJle beJrahm Sultanın rcnee boyandı .. Türk a1ruıcııan: 1 
kamının bu Madam Bovarlye pet bırden gidelim.. ne olur, JalYarUmL. Chateaurenard'a glttl Burada bir mtı- benden ne btiyor? - B!zden ne iattyommuz? ı::.,-
lr:zdıtını anladı. - Bak Şütr... İftıe bu olac* fiq zllc holde Arthur adında bir arttat &ınca, başı yerde hom~anaralt ıhıle uzla.tmata gelen elçinin 
Yıllardanberi bayatları 8011 derece del1I !... Y&rdı. Bu artist butaJa.ndıtınd!ln U-ı cevap Terdi: fızlarıyız. 

muntazam geçi.yordu. 21 aene enel l'akat Şa~ bu l.tte o kadar war et- yatroya gelmemlftt. Ma)'ol onun yert.- Mayol'"dla IOD reaimlerinclea Wri - P&d1Jahm orduau ooır kuvvet.ıldlr. Diye batrqtıJarsa da, 
eYlcnmi41erdl. Bu kadar mmandır U, o derece yalvardı 1t1 nJbaJet Rem- ne sahneye çıktı, fakat burada da İsterse, bilttın o6ltl tıqtanbqa 1atll1 efendilerinden aldı!ı emri ıcradlt 
ara1annda mühim bir kavga olmut zl~ ram oldu. Fakat buna nuı1 epe- muvaffalt olamadı Bunun &ıert.ne edebilir. Fakat buna ltzum ıörmtıyor cUı.medller ve muhP.fızlan ~ 
değildi. kb dedlllne hayret ettl Parls'e hareket etti· ttlnde dlnlen1nce yen.iden :ıcunet bu- ve sJztnıe anlaşnalr ıatl.Jor. tnc önce çlrdltten 801ll'a, .mtıarınd*1 

liattl ne kavga, ne de kücük bir Bu etıence pcest oniann hayatları- , • lur, ertesi laf gene sahneye çıtanh. aıs 86:yle)'ln · Ttıltiere bal lı:alclırmanı- terden pa!)uçlarma ve fal1W21'~::;: 
bıtançlılc hidlaesl. Remmyenın epey- nm en btıy&k bA.dı.eat oldu. IJüir ıt. ~:Yte =~~ ~~~: Bundan blıb;ı-•-.... ~ ::-11 ~ bir zın ve çöl ~erini tuJmrtmanısm vanncaya kadar h~ IOJUP 
co param ve pet çok emWE1 yardı. kendi eme teJwalnl rialemlftt. Sadet- 11

• hayır ltl 'iA&& ....... 111413 em"'i · sebeb\ nedir? Neden Sultan eeumc b9.llan vurulmw.> cesetleri :ıcum• 
Bunların !.radı Ue pek makemmel blr tin kendine hUIUll bir aurette oekl :ı':!eı~•~) e:! •• ~~~ Mayol en çok Blrtıcret_~,aana~- ıtaa.t etmiyorsunuz? t.ünde çırçıplak bıraktılar. 
ıutttte geçlnlJOrlardı. Vaktl icadın dü:ııen verlrkıen gene: •Ah, alı teba- ._...... ..,, lardan blrt kil liiWWloU.lar •"""""e _ Ben çölde suıtaıı.ııtımı llA.n et-
kocaama biraz fazlaca hlkJm41. Uldn beti •.. • dl}'le mınldamyor "1çlnl oe- =. ~1:.re :ıe~ec~; 1500 altm frank ('15 lira) aludı .... !'~ tim. Efendine, Hayre bay g!bl itaat ••• 
8adettln de aten yaradılışından bert klyordu. anan bur tenor oarmo 12.500 frank • ..,_.., edtp de uşaklıt mı 711>8Calmı? Uyuz etekle çöldell 
mtiballlalı derecede nulk. herlt'e9e Şaltlrln on1an götilrdütü yer bir gittiler. MaJIOI artiıltlert. belenmedl. Bernard IOOO, bmaııcı KubelHt - Ha.yre bay Kahire yallsldlr Ka-
lca?'1 fevkalide hürmetir bb' adam- bardı. B1r manda oturdular. Sahnede ;::ı:;ı:;:.tıd:m!ı:n:::~ 3IOO frank :1-= :::-= hirede uşak gibi detll, auıtanlam 11- dönen gözcü 
clı. Batıl h1zmeteilerle ltonuturten bl- PJet ma mayolu tıslar lııol m- MOdtir bir tecrübeye razı oldu. Bunun ::e ~!!il ftl'dı. an 1* bir debdebe ft lhti.tam ~inde ya.. Ahmet, baflan YU1'ulan eW 
le •bendeniz!. diye kon'llfllnlu. Ken- ıa. bacaklarmı ban.ya dolnl fırlata- özerlne Mayol blr evin taYaD anamda ma .. nor. m tallbsiziydl. Çtinkil hem teodl 
dinin alts1ne lri yan bir kadın olan rak daııaed1JOl'lar BadeWn bmılan tuttutu oda.ama kotta. traıını giydi. Ma)'Ol Jl'l'aneanın barlclndıe b1ıP - o halde en parlaJc Y&ZifeJt o aı- haklan testımıttt, hem de sanca 
kansının tahakttımü altında J&t&- açık bir atJaı;. •nederbn Renm179: memlelııetıere lider* l&drı 8ÖYlemff lllll demeöir Ben Hayre baydan .,n- bir biu'amanın ba.tmı ırOt;ilri--~ 
maktan pek 4lld.yetçl delll11. Y1rm1 cıTüllü._ TüilüO. Allah mfktlhalrlarmı Y~~:a""": 1: ~~ Te allaşlar toplamJ.ftı. ra bana vertİecelc herbangl bir nzl- ötetııer 6Jmekle kurtulmuştu. Ya 
be . ııenelllt evllUk hayatlan oldukça 'enini ... • diye aöylenlyorclu. rnı.tl to-~ 'fe ~~ = 86yted111 feyl kabul eders:mı, ondan lttlc:tlk mn- met .. acaba pad.1fah gazaba geJIP 
mOnzeYl bir tanxla geom11tf. cuma lllşjnce hemen Jalt.U1>ln.lnla to- f&mt haltın bolan& gitti, •llnflandı. kide kalml.f olurum. ne ceza Yerecetıl? ~I AbDııedlll 

:temz11'f'nln paral:ınnın ve mallan- Pullle onun &yalına butı. Soma da: lıddtir de 1 •ne için mub.ftle tetıi- AKŞAM - Pad14ah size de çöl vallllllnl teY- auçu yoktu amma. pad1fahm b1I 
nın gellrt seneden .seneye fu?al&fıror- - Canım, dondarm&nlll ~ .• " flnde bulundu. lfaJQl bu tetllft tabul dh edi)"Or. B1rb.ç kasabayı ve sayım aeıe Itaqımıd& hlddetlnl dü.eiln 
du. Güzel bll' ev yaptımutıardı. Bura- Bakum ıu ırl>l olmq.. dedi. etti .,. inci çl.çel1nin otur get1rdllfne köyleri siz idare edecebinla.. hJe tilı>- çe, her dakika b!r ölüm azabı 
da SadettinJn ne.fla, Rl181n bir :ıctıtllı>- Cuu mtıldılı zamac JcocaAna .m. tanı olara1t her a.ttam yıalrasna bu Abone ücretleri he Yok ki, nilfuzunuz Hayıe baydan kıvrmıyordu. ;i 
haneaf vardı. dl7e cemt edatı kullanarak hitap çleetl tabıata baeladı. daha yilk.sek, daha. geııl.f olacak.. Ka~ Bancanın bqmı bir t.orbaya 

&.-mtte oturanlar kendllertni ideal edM'dl. S&deıttln '811tm: M&J'Ol Concert Pari.sl 'de *1 aıb. TlrldJe ~ hlrc bir aVUÇ yerdir. l'akat. (öl hu- etetın ü.stüne ballam,.ıardı. 
kan koca olarak ırösterlrlerdl. Onlar - llaaa ... BYet... Donduımal Bahit en - dntsuz, genJt bir tllkedlr .. buraya hia- etelln rtında ola ılcm t K 
i('ln günün yirmi dört aaatt, dakftaaı dtyerelc bir cllribn tlsttlnde yablan- ==~em Yeb~ ~- Benellt 

1400 
Jcurut 2'100 kUl'U4 metaıelc, elbette lt1 Kahlrıeyt idare et- la..'1l\Ul 8;araaını J' lhtly~r :irı. ~ 

daktkaaına taksim edllml$1. MeselA mıt glbl telcelemete b&lladı. Fakat rtlstlert. lan b ~en 
1 

birllkı! 
8 

Aylık 
750 1450 

metten çok daha şerefli bir iştir. _ona acıyarak_ ilAçlamı,ısa d,;:t/I.. 
aqam yemeklerinden .eonra muhale- blraz sonra. u.hnıeye gayet gümel .aeıs- a .. , ..... , •• 0 u ıe1nc;~ bitin • ....... ...,.,. 1 

800 
1 Devlet bayın at Ye aol tarafiannda ama tahammül edemiyordu. 

kak bir buçuk saat kltab olrurlardı. 11 Ye pek gari.b bir tarzda danaeden ç.....,_ " mutave el..-n. ce .. ...,.._ ...,., • • oturan Çerkes beyleri hep birden: 
Radyolannı salı ve cumartesl gQnleH genç, güzel, emıu bir kadın çıttL P* Scala tıJatrolUna. oradan da BJdora- 1 Aylık 150 • • __ Bayre bay Kahire Y&llst olarak Ahnm bu uyuz etekle bir 
açarlardı. Çüntü o gtlnlerde aevdlk- ktıllwıbeyt Jestleri Yardı. Şaı1mına don ııeeWer. kaldıkça. l'feııdlm1zln bu tekllfl ~ul Yolu bet gtlnde alabildi. 
lor~ bir ... ıitıcı b1_., .......... SÖ"lerdl. devam ederek mualarm arumda do- Ma10l'un uı1 bil711k fllhretl bu U- Posta lWhadına dahll olmıyan etmenize razı d~'lz. Beflncl günü Kahireye vardJtı ~ 

..... ...._ ~... " 1 ecnebi memleketler: Senelltı: "".. ..._, _ _,_ b' ...... lrini ·--r . Gündüzlerin de muayyen bir prog- la.-mata b&tladı. Mütt.ıerilere eme ya&roda baflN11•ftır. 1802 aeneslnde 3800 altı a•blı 1900 llç aylılı Diye b&lnştılar. Bunlardan birlal: man . .eoıuuarna .... .., ç~'"'""';f! 
ramı vardı. ötıe ııe lltlndl a.raaında kolu lle J.taret ediyordu. BattA bazıla- bir akfam 11k defa olaralt CViens Pou- " _ Hayre bay, Kansu Oori'nln dal- kalabalık Yardı. Ahmed bir ltcnad~ 
kan koca tavla o;vnarlardı. Kalan za- nnın aaçlannı ot.tuyordu. pule) lslınll bir tartı söylemLttlr. Bu lOOO lturu.ttur kavutu idi.. ona Kahire detıl, Kabl- klltU. Uyuz e.teltlle onu zaten b ~ 
nıanlannm bir kısmını baboede, bir Nihayet eemer kadın Sadettlnln ıartı tevtalAde bir muvaffakıyet ıca- Telefonlarım•: Bqmahanlr: ! re&- bir bahçe bUe emniyet edilemez. caddelere bıralcnıı10rlardı. Amnet _,.. 
kıanını da tilt!iphanede geçtzlrlerdl önllnde durdu. Gene kollarUe ifa.ret- Z&nDUf, az zaman içinde biltiin dün- Yaa lıllerf: lt765 - tdare 2t611 Dedi. Bir dlğ-.rl: kalabalığın ve bu tellşın aet>eb~ 

Sadettin çok hassas bir adam oldu- ler yaparak Ye onun gözlerine bab- yaya yayılımftır. Şaıianm ne kadar Midir: ZM9'J - Hayre bay lyl blntlmarcıdır. Se- ladı: Padişah şehri geziyordu. 111'-
tuna kani idi. F...sti divan edebiyatıruı rak 4&rkıama devam etti. Sonra elln- muvaffakıyet kamndıtına delil olmak llr.ı ona atlannı tımar ett!rmellydl. tinde vmrlAzamla beraber birçok~ 
meraklı ldl. Franslua ıllrler de otur- deki karanfW Sadettln.ln ceketinin ilftre yalnız nota •tıamm 150 bin al- Sena! !2 - ICuun 5 K:llılre valllitı onun nesine gerek? mutanlar ve sancak beyleri vardı. ~ 
du" buen kanaı onun bir w bardak YBbsına talttı. Ve n.Uıayet onun batı- tm frank safi tlr bıraktıtını aöylemek S. İm. Gtl öt. tk1. Ak. Yat Diye söylendi. Hasılı Deıvlet bayın hafızlar ve Yeıılçerllerden bir .,.,....,-
bira içmesine müsn.ade ederdi. ifte 0 nı kendisine çekip alnına bir öpQcOk lifidir. Mayol bu faliayı Komm Kar- E. 12,08 1,50 '1,()4 9,43 12,00 1,43 yanındaki Çerltcs beyleri, belllJdl ki, de bu alayın arltaaından gldiyo~~ .. 
zamanlar Sadettin btlsbilttın haasaa kondurdu. llne admda bir Alman şarloamdan Va. 5,02 8,44 11,58 14,3118,54 18 Hayre bayı çı.>temlrorlardı .. hepsi de Ahmet böyle bir zamanda pa~ 
olur. araaıra g()jtüs geçirerek: ıAh ah Etraftan bir aHao koptu ... Fakat! ... almıştı. $arlcırun almanca.sa Berlln'de İdarehane BabıA.ll elvan atız birllltl etnılş gibi, onun aleyhin- görünmek latemedi. Sultan sel~ 
Şebabet!...• ' Fakat Sadettin Ue Remztyenhı otur- bir sene söylendilt halde muvaffaJa- de ?>ulundular. neşesi vardı. Yolda geçen yerll1ıel'P""" 

Diye mırııc:anırdı. Gençlik zamanını, dutu maaanm etrafında ılmdi mtıtıhl.t yet temin edememişti. Acımuslult sokak No. 
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Devlet bay, müşavirleri ma.hiyetlnde blrçotunun derdlertnı _ dlnllf?r._ b~ 
dt!llkanlılık çatını düşünüp o gilnlere bir hava esiyordu. Mayol 1895-1925 seneleri IU'&8Ulda bulunan bu beylere sordu: L'\nnı soruyor ve dilşkunlere ~ 
aJt tatlı tatlı hayaller kurmu: en btl- Emek heyecandan botulacak gJbl 300 .tartı söyJem.Jş, bunlann hepsi bü- Askerlı"k • 1 • _ Sultan Sellm!n elçlslno son s&ı lhanlar datıtıyordu. Ahmet o~~ 
7tlılt zevklerinden biri idi. HattA Met bir halde idi. Yüzü kınnızl canfesten ttln diinyaya y&Jl}mıŞtır. (Vlens Pou- iŞ eri ol:-.rak ne diyelim? şama kadar tel'lrde kaldı ve ~ 
edbımifti. Akşamlan yata~ çetlldl- farksızdı. Remziye mosmor keallmlf- poule) den sonra en meşhurları Ma- D--z.I.. ,.ti AA. fQIMıUndea: Hep birden ~u cevabı verdiler: görünmedi. 
tI :zaman yarını saat, bir saat kadar ti ... Adeta homurdandı: t<:hlcbe ve Cousine'dir. M&y\ll un mu- --7 vs•u ,......,, 
chayaI faslı. başta.rclı. Hend!aln! ha- - Kalhhm! ... Derhal :ıcaıtaıımı. vatfakıyetlnl temin eden neşeli. hafa- A."9.lıd& sınıf ve rtltbel!ll yazılı Yd. - Efendlmlz, çöldeltl kudret ve ntı- Ahmet, Sanca beyin sadık Te "9"l' 
yallnln enginlerine lcapap ko,ruveri- İfte b1r tek buse ontann hayatlannı n hali kU. Sahneye çıkınca helkes ne- Subaylann acele fubeJ9 müracaattan.. fuzmıuzu sultan Selime maddeten z:ır göacülerindendl. ....il. 
JOrdu. Ve ~U genli, uçsuz bucabJz allat bullak etti. 0 gt1n bugündür telenlr, her eehreyt tebesBllm kaplar- abl takdirde 1Ql18 l&Jllı kanunun RÖStennells1nlz. Bu tekliflerin hepsi de Çölden K&hl~yıa gelinciyc kadar f1""' 
~mde atını dolu dlzgln sürüyordu. evlerinde kavga etsık olmu:yor. Rem- dl. . maddel mah8usaaılıa gönt muamele aaçmadır. Mısırda anoa:lı: etendlm1z ?.&hmet ve ıztırap çetmifti. fi 
Sıcalı: bir yorganm altında on sekiz zfJe ikide bir: Mayol 1910 da Concert Par!Qen.'1.sa- yapılacalı ilAıı olunur. (1893'1) &D.ltanat ve hüküm .slln!bll1n1nlz! Bu- Ahmet o gün, şehirde d:>l:ışan _ _. 
faflnm, yirmi 7&4Ulm, Jinn! bqln1n - Evet, ewt amma nl.çln bllhaasa tın alarak adını Concert Mayol'a çe- P. Tğm. Zeynelabklln ot. ce.at na. yalnız siz llyıUıruz. Elc;iye ge- ca.mllerl ziyaret edıen Sultan BellP"'" 
Te nihayet otuzunun güneşli gil.nleri- aen1 seçti? ... Klmblllr kadına namı v1rd1. Şimdi methur Fransız artıatıe- (15480), P. Atim. H68eyin Oğ. ismall lince. boynunu "IUl'UP, kelleslni Bul- KMn Yusufa dönmetdni betcl,.dl. 
n1 ve yıldızlı gecelerini dil.lilnilrdtı. için gidlronnut gibi baktm. Klmbtnr rinden olan Ralma ve Tramel burada Halı.'Jn İzmit (134'19), oto. Ttm. Nazım tan Sellnıe göndermekle Tilrkl~ gil- Aıkfam il&tü padiphın mni)etlle ~ 
• LA.kin uykusu kaçarsa. ratatımn ımterinle neler anlatmadın mal." 11k defa salın.eye çıktılar. ot. Mustafa Ragıb Kayaeri (32529), rel bir cevap vermie olursunuz! raber döndütüntl görilnce, ,, da _.,.. 
J(lnde kıpırdanması ye blr yandan Yoksa orada o kadar erkek !çlnde nt- .MaJ'Ql 10 senedenberl ihtlyulamıştı. F.cz. tl'tğm. Feyzullah ot. Veysi Balt- Sanca: alayın peflnden sara.ya gitti ve ~ 
6tekl tarafa d&ımeet m~udu. çln seni seçsin? .. diyor. Ve bu ı.tn mtı- Her sene lef bitlneıe artık bir daha kan (24848), Lv. Atim. Nu.sret Tezel - Ben zaten Yola çıkarken. kellemi batlJ torbayı omuzuna vurup ~· 
ÇilnkO karıBJ uykulu bir seste derhal nakafuı uzayıp gidiyor. sahneye çılanıyacatuu söylerdi. Fakat (39041), LY. 'J1m. Babri ot. Safp Ta- koltuğuma aldım da geldJm. Benim kapısına vardı. -"" 
kP.ndlslne Jhtar t:derdl: Hikmet Ferldan &. yazın Toulon'un yanı ba.şındakl köt- naç:ın (48521). b:ışımı vurmakla blrfe7 t.em1n etmi• (Arkası..,.. 

..... A D B .., •' - Haydi ..• Çabuk •• . Ben do g.- ilik de yapı.yorum, buralarda pro- - D.:n gördüm efendim ... Alt- - Demek ki bu Latif ç.avufll'. 

... .... .-W liyorum. v~ım. mıı yqlaıında kadardwr. Uzun bor hali vakti yerinde) 
COJi

0 11in göaterdiii emni~ ET ıabibf: lu. kuru bir insan. Kuvvetli. Asker - Allalı bana da öyle bal ~ 
lilc, onun balmnmdan, liiraz da halı:· - Ya ... Pekli& ... • deci:. olduiu belli. Biraz gagaburun. Cöz- wnin. beyim ... Oatelik gırpn v:ı,, 
hydı. Miaafirin ceketi cidden pek - Maki,.ajan iyi olmut mu) leri canlı. Kemikleri derisinden hr- Balıkçıhk. ediyor... Dalyan y 

Nakleden: (Vl . N6) havaız kaJmıttı. Pantalonu ÜlÜaÜe• - Mükemmel. lamak iatiyonnut gibi çıkık ç~. de tutmu1- İtleri tıkınnda. 
dü n dizkapalı:lan çıkmqb. Kolla- - iltifatınıza te,ekk.ür ederim, Bıyddan da prua cjenilen çqitten. - Evli mi? 

c- Acaba doiru .Sylemecli Fırsatı kaçannayuı... n .İle pml pınl parlıyorda. Ayak- beyim... D6n pce. bizim yazıba- Bapnda iae uçtan eser blmamlf. - Hayır ... Bekar k.alnwağı d-"' 
mi) ..• Tek.lifini kabul etmeli mir Falı:at Cevdet tam hazırlamnıttı kahları çatlalı: çatlak olmuttu. ne müdürü, buradan seçersem me Fak.at bir kıbc; yaruı duruyor. Ba akıllılık. aa)'llftf. Yanında iki üç hİ"' 
Clim). .• Acaba büyük bata mı et• ki. CGcli tekrar göründii. Elinde bir Heyeti umumiyeye f(Syle bir bakın- bazı malOmat Yermemi istedi. adam fevkal&de ailihfonnUf. İyi metçi var. Zeytin amelesi ~ 
tim>. .• :. kart vardı. Şöyle dedi: ca: - Neymif)' kılıç ~Jar.muuu bilirmif. Valcti7- da tutuyor mevaiminde. Pap s-

••• - Ba adam. kendi.in: kabul c- Mali vaziyeti fena •• • fikri - Vehbi pqanm aiua hakkın· le Vebhi P.,.nın oiluna da llİllla g~iniyor. Civana .p.. k~ 
O gün CeYdet bey erkenden edip etıniyeceğinizi öjTenmek iati- bual oluyordu. da tablrtlcat yapdaıuın. iatemipi- hocabiı 1•pmlf. Hep kibar balık aYCdan ona rıJ"' 

cyanmııtı. Meliha ile Calı"be sfbi ... yor. Muameleci fllbad. tqıada t&- ıDz. Mal4m Y.a. bizim yazıhane, - NerecM oturuyor> fu iniyorlar. Ka111 Boatan a~ 
· Penceresini, pancurlannı açtı. Rabıtalı bir ~in uf&iı. miaa&r~ lıirden telm.e dolqan İJllİz aktörlere yalnız devairde muamele tak!p. et- - Boatan köyünde.· gel keyfim gel. yapyor... Bur.ı-r' 
J"lavanın pek güzel olduğunu söre• cbu adam> deymce. anlamalı ld. benziyordu. Tnap da &Z1Clk uzamır melde k.almı)ror. Memleketimizde _ Do.tancı mı) da kon'Q.IUlan laflar, hep bahkı;.sbk .. 
_rrk memnun oldu. Uzun uı:•m ne- amafiri hiç ~özü kennemif, Her tı. Üzerine hol bir krem aürülm~ bmuai. poU. hafiyıeliii .henüz te~üa _ Yok efendim ... Boıatan köyü. Biri gider de hu bahti bilmezse l~ 
fes aldı. Bofaziçinin IStif maoza• halde gelen kııme ilat bqça gayet tü. Gözleri. u,-kwıuzluktan yorgun• etmedi. mal"" efend1m. f ıte, mm- _ O da nereeiymif) ta cahil Ayılıyor... Ben de bir .,,-_.ı 
haını seyretti... Balıçesiadeld kul"' dütkündür. du. Caz kapaklanna mor bir ma- 1rayribaddin biz o vazifeyi de ifa _ Balık tma1c akim im _ istihfafla kartılandam .. Karata lal" 
l.nn cıvılblannı dinledi ..• .Alaçlar, Aıvukat. brb aldı. ~ada. cMu- lciyaj yapmaftı. Kaim klk§lan da ediyoruz ... Evet efem.... d.. I t~ M~ ~ •_ rif, ilıtiyarlwkta bapm dinleaıdir~ 
~ekler... Her teY IAtif. •. am~ • Nihad Bill!>. aClmı • okudu. takma IUuini veriyordu. Hayır, tak- - Biliyorum, biliyonam... Utif r~~z b:Wt ~7:i; bi;~r. Bah- yeri iyi. •eçmit doğrusu: ~;,:: 

Arkasında bir ayak ıesi duydu. Gndl)'l bayrete duturen bir telıa- maydı Çavut lıakkmda arqtınnalar yap- .. akl b I k .. b. İmrendim ... Kurnaz henfin bın o ... 
Dönüp baktı. Utaiı CGdi... lükle: A~kat, aalona girip d~ misafi- manıD iateıniftim. ~al mer ı ey er orUllll pe ayı ı- cak ... 

- Ula... - dedi. - Bu~ - Ka~I etmemek ne demek?··· rindeki aktör intı"bamı farkedince. - Ben de onun için geldim. ır ~ Ne yapıyor) Muameleci>, bu aözleri 
galiba mükemmel ıezilecelc ~ ~et. ell>etç.bK~buf eCleoeiiın ••. o da töylıe bir duraladL Nihad bu- - Bir iz holdunuz mu) _ Vehbi pqadan özenmit o!a- dikten sonra ayağa kalktı. 
sQn •.• Boiaziçine doiru töYle hır ayuf"Un... u a ... nım üzerine gülümsedi. - Bulduk ... Tahkikab tamaınL.- cak. Çiflikimaf arazi alllllf, otunı- Avukat: 
earkaam diyorum... - Yaza odanıza mı) _ Beyıefendil _ dedi. _ Yü- dık. yor. Mükıemmel zeytinlik. ayni za· - Patronunuza benim tarahll" 

Utak', fikri münuip gördil. - l.ter ora,... iste.- aalona 1 zümde gözümde ımcık maldyaj iz- - :Anlabnaz bakaLm. ·ı manda da, balık avı için oralara aıe- clıln te,ekkür edin. Nihat ef; 
- Uzun zamandır 6a bclar ıG· - Bari llİzİ fazla illa tulup 88Z· leri g!rüyonanız IMmi affeC:lin. Yal- - Bu adamın nerede oturdulu- leceltJere ikram etmelt üzere bir de - dedi. - Bu malOmatı elcle etti' 
~ bir l8J' dütünmedinizdi ~ mealzdea abk~... nız muamelecilik deiiJ, arada e&ra• na biliyoruz... kabvebane 8ÇDUf. Bekkal düllam lime pek memnun olchun. 
ı;. ... - dedi. - Hqdi. hemen... Dellranli. .......... aa.tercli. ela. hqatmu kn•nmak icia akt&r· - Knacliüai sördünüz mü> et. itldiTor. e!z mi topladmm) (.Aıllw 
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it Roosevelt dün mühim 
bir nutuk söyledi 

.. 
_,A.1r1erika, eğer mec1'ıır. 

Ursa hürriyetini mııha
laza için ebediyen 
çarpışaca'ktir,, 

(Baş hrafı l iaci .alUfede) (S., tarafı 1 inci sahifede) 

T ula cephesindeki Time. gazetesi, bun"dan aonra, 
Ahnanlann muhasamatın devamı 

muharebe bahsinde Jngiliz efkarının bir1eıik 
(BaJ tarafı 1 inci abif ede) 

lcaderln, başla.tına Jm:n ağından, ge-
tlct zaferleri 've !kötüce knmnılmı§ ga- Molkova 11 (A.A.) - Taaa o~a~ ~b"balannı yaratmak. iste-
nlınetlerle birlikte kttn11lmak istiyor- ajansının f.ıarp muhabirine göre, dik1eruu coıtıcren Laherlerl kaydct-
1ar. ~sin 'Vll a~ olaraı'k, hem kendi Sovyet kıtalan, Moskova cepheşin· mekte ve. yazısına §Öyle devam ey-
kendlınlY.c, hem mUtte!llilerlmJ21! de Tula bölgesinde Almanlann bir- lt-mek.tedır: 
ve Amerika htikfunet "Ye :mlletıne karşı b" • · tak" d iki ta k h.. Sulh bavari&i rolü o""•ntnakta ve 

lbe tm b l 
ınnı ıp e en 1 n ucumunu ., ·-

ıunu y:ı.n e eye orç uyuz kl, ister • ..Skü tm•· 1 di B 0 .. 1 d Türk hükumetini bu asil iJe :iıtirak 
yardım &Öl'ellm, ılstet' yalnız kalalım, gen pu r Uf er r. u o ge c • w t~~-
~ız ne ıtada.r ~tin ft! ıuzun olurs& :şiddetli hücumlar hala devam et· ettınncge çalLfllmaktadı!r. pıtUUJ~-
olsun İnglltero milleti. ve hükUnıet1 mektedir: lun ve Dolmabahçe sarayının bir 
mtlerle. :ve Almanya.da naz.l rcjlmtnı ı t b" ,_ t •• d.. aulh konferansı için çolc yakışır bir 
tomsll ed ına çı ır muKaveme goren u~ mahal qkil ed W• l lmak • 

l':ışın~ton ıı (AA) - 1918 mütare- - en her hangi bir pa:rtl ııe Mla man, T ula üzerine cenahlardan ve t • eoe~ı .. an atı ~ 
41gjntn Ylld- üm'. üna.sdJettıe D'Ar muzakereye girlfmıyccektlr... .d . h.. la d b 1 malt tenmektedır. Ve hutun bunlar, lu· 
ıı.Kton rnez:lı ... ~~ nutuk ~ Görülüyor ki İngiliz Ba§vekiU ~~n ~n ;yıentlı • u~um .rd 

8 
tu ulan zumu takdirinde hepsini yalanlıya-

lti,, J)___ &aJ.UA ıçın .ıı;uvve ermı ycnı en op mış· .._.1 ___ ı_ :ı..· d k . _,1,L1 
"'VUSeveıt şöyle deml§Ur .zaman zaman §Urada burada çı tır TUl h li .. " d 'Dl CCCJI: DiT tarz a ço ınecı~e ya-

..=_ı941 scncsına.c bu yııdÔnüınünü kan slllh ri • · . - .d·d 
1
. anın cenup an yosun e pılmış hulU11maktadır. 

-tar et ft-• ın .... - .... "!.r _.,0 .,.., vayetlerine en sert bır fi et ı çarpışmalar devam etmek- F k T'· k h"k. . ,_~-d· .. ....__ rn.::.:.ın u....,~ ıu ,llUl Aô>& • S 1_ ) ~ı a at ur u umeh, ~ ısını 
'"l"dır Çun- '·ü ... N,_ "'rin cft-•a..-.. ve- lisanla set ->1rTnektedir Hitler te ve ovyet ..-.ıta an sag am dur- 1-•·yt b. d "f 
l'ttııe · •· uu.uu •.. ~ıuu ~<lil • • m.alttad oo e n propagan anın nu uruna 
ıııazı: ~arşı miikellef olduğumuz ve geçen günkü nutkunda, doğru- ır. • kaptırmamaktadır. Cümhurrciııi 1.-
lını ş~~1çemedlğtmlz 1borcun geniş:- dan doğruya sulh dü,şüncesini ile- Moskova cephesınde met lnönü, ancak, muhuamata bir 
ı...._ anlam~ bu unuyo,."UZ. u .. • ·h ·ı · ,._ · ı· · le 
··~nla:nn bugün blrl tehdld eden ri :sumıemişti. Fakat, Almanya- vazıyet nı ayet ven mesı mtima anın ço 
~~thtş tehlikeye karşı koymnk 1çtn nın ne dışardan bir saldırımla Moskova 11 (A.A.) - Yarı res- uz.ak gibi olduğunu aöylediktcn •on· 
~lıl:lertnı blliyoraz bunun 00yle '()1- ' radır ki sulhten bahsetmİJ ve bu su-
"llCtınn d:ı bugfin ' ynl tdılte üe ne içerden bir sarsıntı lle yere mi bir telgrafa göre, Mo.ikova «p- :retle anlatmak istemiştir ki Türle 
~~llaştı'ğı~ız ıcln b!.llyoruz. seıileceğinJ, .Amerika yardımının besinde Sovyet kıt~lan, ~lman~arın hükUıneti sulhün yeniden tesisini ar
~ ·&ize ne !aJda temin etti? -diye ve demokrasilerin hazırbğmın Serpukof :'~ Alcksm .. bolgclerınde zu etmekle beraber, bu, bugünkü 
l't!~ar, bugun uz:ığı görmek kablli- sonucu olmıyacağı ö l' k Oka nehnru geçmek uzuc !>--aptık- şartlarda mümkün dci:..;Jdir. 
~ nde oJıı.nlar\n yözlerlnt a~an csn.slı m 5 Y ıyere lan te!lebbüsleri geri püskürtmüsler- • 
\ttı~;akıayı, y.ınl 191'1 de !11emleket1 harbin sürmesine sebep kalmadı- dir. S~vyct hatlannı ynnnnğn~ tc- New-Y ork Tımes gazete-
lt ôi~;;;. t:!1:~~ı ~~d~~:~ ğı~ . anlatmak 1stemiştt. Chur- şcbhüs eden A'mnnlar, imha edil- sinin bir makalesi 
~ karşı koyduğunu unutuyorlar. chıllin nutku buna da cevaptır. miştir. Nevyork t t (A.A.) - Ncw • 
~iallyecı.ıer bu sualin cevahını bUsc- Anlaşılıyor ki iki taraftan biıi yı- Londra 11 (A.A.) - Timcs ga- York Times gazetesi yazıyor: Eğer 
~erekti::-. Hürriyetin zulın<ı karşı kılmadıkça. anJnL"ma o1mıtracak zetesinin Mkeri eksperi Moskova müstakbel mütarekenin son rnüta-
b\-, ndığı bundo.n evvelki Z!'.!trln ltıy- ~rn J 

1 h · <l • e ·1en muha be __ 1_ • • l h .:ı f .-""l.llli harp uzayıp gı'decektir Ç" k" cep esın e cereyacı u re 11Ctte olması ıstenıyoraa ıu h eoe -
'atı ~nıar imdi blllyorıar • .Bu cc- · un u, lıakkmda yersiz cir nilcbinH~c lcapıl- ı · · h h d fi · • • k d · • 
1\.._ ı Çekler ele biliyorlar Polonyalılar, her ne o1ursa olsun Hltlcrin hat- . . erımıı:. arp c e enmız. a llr ıtl· 
~bnarkaJıJar, ilolland~lıJ:ır. Srr.plar, • ' ' mak ıste~~m~kl_e beraber ııarfedı· "na ile bildirilmelidir. Hıırp hedef· 
~ikalılar Norveçliler Yunanlılar da tA. daha ileri gi.derek. - Alman- let'\ gayretm b?:!kı de Alman k\tvV'Ct- terimiz, nazi eistemini yıkıtıncıya 
~orıar. ~ mdl bunu blz de blllyoruz. ~~da topyekun bir devrim ve de- j lerinin y~id_en" tcnsik~i icap ettire- kadar fasılasız bir taz:~ik altına al-
11ıltl;ruz lkl, l!l17 ~ .. sllabn snrilına- .g'.i§me olmadıkca - onun ycrinel:loelc !kadar buyuk ~l~ııgu.~? y~alc.- mağı amirdir. Hiç bir uzlaşma im· 
2liıı sebebi, yr.r yuzunde d"ınok.rasl- bir başkasının sulh teklif. i B~- :tadır. Havalar ıyÜ'Ştigı ta1tdırde U.nı yoktur. Sulh bede:flcrimiz ise 
~?ruılyetlnl temin ctmektl Hıitıra- ın ' .d~anın yeni <larhcler indirmeai f · b' b h ctt V• b"t" "kf 
)1 a..ı taziz ettlğlmlz lnsanlar. dünya- vekilin bu derece açık SÖ'llerinden muhtemddir Belki de düpan :iUt- ~a cnnA~z::_ a şde-"-ilttgıJ uku~ 1 t• 
ı..a •ıaysiyet ve şerefini. bll~n namus- sonra, lngilterenin dinlemesi e ! . . v - aan, IJIMUlya anı o ma u~re, 
~ kinıseıer tein oturulnblllr hale ge- n ıeşnnde yap~ı taarruzu w la~ tek Avrupanın 'her tarafında ibarltÇl ve 
;::ek \ittrc hayaUnnnı feda ettıler. imkan . kal~1uruştır. Velev ki Tar ed~.ek bır ~.al~e ~egilJU:. Her demokrat bir imara hasreylemeği 
lılr- di bir çeyrel: asır sonra Arnıpanın Churchill yennl bir baŞkasına, blr halde duşman buyuk lbu teh!ıke ile emrediyor. Bu. alicerıablık eleği), 
~ 'Ucundan öteki ucuna knd:ı.r zuhu- başka partiye versin. Bu da bu- karııalaımJJtır. aldiıclim icabıdır. 
'tbıt~.le~ şeye o zaman mant olmak ı' .. nldi rtl i . d 1 ' 1., Almanlann kıflamalt için cephe- Alma ·neı· · Qehhed · -

-..... diJıe öldwu. Ve eter harpten uzak lerdeıı delildir ~ gen ~Jne ç ' megı • ufU . - ha edcmeyt% veya '%:1nc1~ TUramayız. 

iLANLAR 
Jl'ev:tallde ahvallıı detnmı 

mtlddetlnce gaJri muayyen gün
lerde haftada ıtı veya ae defa 
neatcdllecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 

FENERBAHÇmE BF.LVU OTELi -
K:ırşısında. 95 numaralı köşkün nrka .. 
sında her 1kl cepheden de denize ta· 
km 850 M2 arsa 16 liradan :s:ıtılıJdıl'. 
'.I'elefon: 60737 - 8 

MANZARASI FEVKALADE A.P1'. 
l>AİR'!Sİ ıt'iIULIKTIU - Osnuı.nbey• 
de, Şafak sokalıntia. Şafak a.partıma;.. 

BtlYVK TİCARETllASE _ F brlka. ı-ımdıı. 5 et katta, d~rt oda, hol ban"'' 
_ • ' a ıruz, su, Ita:pıcllo 2'7 liraya elektıW. 

gibi mue~lerln günlük muhasebe~ Jiavagazı 10-12 Mumbane Knto hnn ~ 
işlerini ak be 1Y1 y1lrtımes1n Tel: 41954 mur :ı. ve e 
nezaret etmek Uzcre mühim btt mfi-
esseserun muhasebecıst Mat 17 den 
sonra. 1ş anyor. Akşam gazetesinde 
Kut rumuzuna mektupla müraca-
at. 

ı-·a.&NSIZCA. ESKi TtiRKÇE - ve 
blraz daktilo hilen Use mezunu bir ba.-
yan. hususi mlie&1e8Cleroe tam veya 
yanın gün çalışmak üttre 11 anyor . 
cAkşam•da (M.U.) rümuruna mektup-
la müracaat. 

BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, yeni 
tüıitçe okur, :v~r, ty1 bir aile km, 
Goktor, eczahane ve dlldmhanelerde 
yn.hut terzi yanlarında. Muztar mev-
kldedlr. Akşam'da Z. G. rlbnuzuna 
mfıracaa.t. 

UZUN 7.M,IANDANBERİ DADILIK 
t:'.1'1iJ\ı - Yaşım drta. ve Tilr'kfun, 
aşağı adrese mfırncnat: Küçuk Moda 
Şair Neti sokak 'Na. 43 Kndtkoy - ı 

A\'Rl:'PADA YVKSEK TAHSİL-
Görmüş Fransızca. ''e ltaıynnca lls:ın-
larma tamamen vnkı1 bfrnz dn Al-
manca ne ingUizce bllen tercüme, 
muhabere Ye do5y::ı. 1şlerlnde teerl\be-
ll b!r Türk bayanı clddl blr müessıe-
ııedE' 1ş arıyor. Bonservis ve Jdzınıge-
len referans me-.-cuttur. Aqam gaze-
:tesine H.H. rumuzuna tafs!lMiı mek-
tupla miiraeaat. -2 

AL'\IA'SC.\ - İNGİI.İZCl~·FRA.NSIZ-
ICA- Türkçe muhaberet.a ve muhase-
lhcyc bihakkın tecrübell bir memur iş 
nra.maktadır. Galata P. K. 1081 (T.B.l 
rlimuzuna mektupla müroeaat. -2 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
9 YAŞINDA ALMANCA BiI>EN- Bir 

erırett çocuğu fçin almanca Ye tür:kQe 
bllen bir madama Jht.IY'&'.Ç n.r. Sirkeci 
Yeni-Aydın oteli. 

İŞÇİ AKANIYOa - Pedal maktne-

SATILIK ARSA - '176~ metl'edf.I. 
Rayda.rpaşada Kurbağalıderede ~ 
men veya tamam.en satılıktır. Talıp:.. 
lcr 21300 No. :va telefon etmeleri • 
yahut İatanbul Bultanhaınam D~ 
rnnyan Ban No. 8 e müracaatıan. 

ECNERİ J;\İR EllK:EK - AUe yanın). 
da ve }'(Lhut b1r ap:ırtıman kntı mq. 
t.llyeslle talorl!erıı ve telefonu oımatr 
şartıtr. A~aş:ı.. Tn.kSlm clhetle:rln
de. Ak§am . gazete&lnde «Ecnebt. nz,.. 
rnuzuna mektupla müracaat. 

SATILIKı: APAltTIMAN - Fntlb' 
tramvay durağına yakın 9 odalı it 
daireli P$çe balkonlan olan deniz 
görür a,ı>artıman 7500 liraya 5atılıktır. 
Uğur EıhlAb Fa.Uh POStnhane- l'Mındn. 
No. 38-40 mu:ılllm Tevfik BaŞQran - 2 

4000 Lil:AYA AClıE - &ı.hlık kf\t<.. 
gir hane 7 oda, <lektrik, tatlı su, b:ıh· 
çe, görmek lsteyenlerin Cl.b:ıll Aşık:.. 
paşa cam1si karşı.slnda Bak1 BOkak No. 
ll-13 de Baran Fatmaya mürncnnt!
ları. - 2 

FABRİKA :\"E l\IATBAAl'A El.VE
RİŞLİ BİR BİNA SATILmTIR - ca.
ğ:ıloğlunda 'fabrika ve matbaa 1ttiha.
zın3 elverlfl1 betonarme yeni bir bina. 
satılıktır. Akşam 1dnreslnc nıür:ıc:ıa.t. 
'.l'eletonı 20681 - 9 

15,800 LİRAYA ACEI,1': SATIUK 
KD fil'İR AKARET - Kagir 10 ev iki 
dükkttn Jradı 150!> liradır. B:ılııt elvan 
ı:nür:ıcaat Ferdl Selek Emlük burosu. 
Istanbul Ankara cr.ddesı Ad:.lct ha '1 

'l'elefon 2Q697. - 2 

5 - MOT-EFERRIK 

-. öldiiler. Dünya emniyete kavuş- gu fa ar çın e o agan -y-ı · ·1 • dc"1 W• d- -ndük • 2.'11 ım,. m. en ım 

~Yan bl?Jerln her haııgl bir hata- • lenne da!r doia,an ,ayıay~ tekı:ıp Bunu, elimizde olsa dahi yapamayız. 
._ Ylaüncıen dünyanın eın:ıJyet.l ye- Felaket yığınları, medeniyet Jl· eclecek bir ~her alıt111.mad11:1 l.on· Nazi Mtemiai oıtadan kaldırm.P ao 
~n lebdlde nı:ırm ltalırsa o zaman kıntılan karşısında 1lCl duyanla- drada söyl~nıyor. yardım ettiğimiz vakit, nazi kibu- 1 

ntle ~k hre bir lMldalcıTa. Ut-
Uyaç vardır. Sirke<:! Dt'rvl~ğlu sokak 

ALMANCA DERSLERİ - U ulft 
UdrlSI mükeırtme:ı filan 1blr Alın:ın b&
ya.nı alnıanca dersleri :vermektedir. 
Pazardan maada her giln saat s.ı den 
"1 ye kadar. İst.ıklM caddesi 133 Ha
san bey apattımanı 2 el. merdiven ı 
kat 6 numaraya müracant. _ t mren Basımerine müracaat. -3 

~/~:tzldüi d.clıili harptM aonrl~ ateşin dinmesini özlerneleıi ne- Gu·· nıu··k Borsa banlarmı salim ve hür halde bıra-
~:ikaya tereLtup eden vazifede o kaca' : olan sulh muahedesinin altına 

K.ASntPAŞADA - Denh: Dlltim-
ııde Sliby ve talebe 'tlblscs!. parça 

~ ~lbc ~ vaı:ife blr.e terettüJ\ nn, dünyayı kavuran bu korkunç 1 ı •unu öldürecek., fakat §İrndil<i hr-

~ Cibl, tu adamların hnyatlnrmı kadar insanca b1r duygu ise, İn· . le ... 
ı...: \.~N! feda ~tmemı• "~""'",annt ·ıt B ...:,.1 ımzamızı oyacagız. m 
."'l:l1 "' ~ ..... ~.'" gı ere aşvl:a'> linin sözleıini o 
""-~ n T:ı..·•tresı gt!lle şimdi blı.c düşü- ıı ikinı·ltepin 1941 

şı hesabı dik.Pcek tenııere ihtiyacı-
ı~ vardır. Şeraıtimf<l\ ~ımek ı<;!n 

Tem şefine müracaat. -1 

L. K 

i:·05 görüımeler 

'""l' dere~ taoii görmek ıazırnaır. İri· 

d:ı lınıerlkan millet.!, hiirriyefüı, uğrun- giltere, ölüm diıim kavgasında, " 7 ,5 933 Tilrk borcu ı. Il. ııı. 
~tıtrpışma~ d·~ertı Olduğuna ı.nanı- akla gelmez fırsatlara kavuşmuş- 11 ,. 1933 '1kramlyt'll 

Madrid'de mühim IJADDfE ARANIYOR - Yuksek 
tahs.11 kız ve erkek talbc yurduna ka
dın hnde~c nlmc.enktır. Mürn~ant: 
Beynzıt Ünlveı:site loknntı.sı ya.nmda 
No. 11. - 1 

l 
İNGhJz öi.:'RETMENİ - 1nglllz 

!.san dcrnerl verecektir. Şehrin her
hangi bir semtinde oturan tnlebenl.n 
evine gidebilir. Çok seri metod. G:tte
teye M.T.R. rümuzun:ı - ı 

ALMAN'C.l DERSU:ni - Almanca 
mualllmt?s1 eocuklara, buyuklerc al
manca gramer muhab re dt>rsler ''~
tir. Metodlnn kolaydır. Tckstnı s rn.
servller JOl-Kaµı 9 Kat 4. Mnci:ım Sif-

~" \'e eğer (PJ"PJ:\lllağa mecbur olursa
11

, tur. Almanya, güçlü bir düşman- > ,. 19SS iımı.m\yel\ Ergnnı 
~ lnllhnfaztt etmek JçJn ebediye > 7 1934 sıvas-Erzurunı I 
d!-~11~a~aktır. Bunu yalnız kendimi1. la pençeleşiyor, kaıandığı zafer- 11 11 1931 Sh'as-Erıunım 2-ı 
't<n hürrıvctımlrl temin ve dünyayı, lerin değerini sonsuz f edakarllk- ~ 2 l932 Hazine bonol:ırı 

(I;.. hııniyetln ya yabUeceği \'C 9 ıı 1935 Hazine bonol:ırı 

20~1 Madrid 11 (A.A.) - Hariciye 
20 40 nazırı dün bir biri arkasından Al-
20.SO mnnya ve Japonya sefirlerini kabul 
56.25 etmistir. l\1UHASEBEC'İ ARA?Hl"OR - 80 -
16,50 lt!l'J•m••••••m::m•... 100 lira ücretıt bir muhasebeci nrnnı-

t:ır. _ 1 

~ti 1Yt>n ı'uyuycbUeceıti bir yer hallnc lar ve yıpranmaların ödüyor. Bu 11 11 1938 harlne bonoları 26 75 yor. Lls:ın bl1cnlcr tercih edllccektir. ,l\IEKTl'PLAnINIZI ALDIRINIZ 
~;ınrk 1çln on:ı can ver€n ölülere kanlı boğuşmanın daha ne kadar :!'i. Dcmiryolu tahvili 1 - ıı 

1 da borçhıyuı • süreceği, neye mal olacağı da bel~ a. Demlryolları tah\•lll III 
49,25 SATILIK EV Tallplc.rih vesTkalnrile b!.rm~tc 20 ikin- Gaz!!temiz !.d.,,reh:lnestnt ndr 
50.25 Ü clteşrin 941 tar:hinc kndnr mfmıcaat- olnrnk göstermiş olan karllCTl-
45,50 I ve D KKAN Jan tavsiye olunur. ! mizden 

130,- Ayda yüz Urndnn faziıı vnri- Slrkecl Mühurdar Zndc Han. Elfıt.lz' S.P. - A. K. ~I. - S. B. - O. s. 
12,ıo datıı, Pangnltı Ergcnekon tra.m- Umum Nakliyat Limited Şirketi. j B.O. - Z.B. - Berlin - l\I il, -

Jı l 1i değildir. Harp faciası bu saye- I A. Demtr.Yolu mümessll senet 
'- o-ar· t d k. h d. T.C. M~rtez bıınkası ~ ıs an a ı ya u ı- de, uzun zaman ı·çın İngilt.ereden. 

1 r. İ.ş banknSl nama muh..-ı.rrer 
er asıl isimlerine uzaklaşmıştır. İngifü:lcr, bu fela- j T. iş bankası <hnnılle alt ı 12,6:> vay caddesinde 15 Na. lu knsap - ı J 333 - G. B. - J,. l\l. S. - D:ılttil.> 

145,- dükk(ınuıı mü.ştemll ev lf:!/11/9.ıl DİŞ DOK1.0RU ARAND'OR-Ada- ' A. K. D. - ~- n. o. - Çlnik -dönecekler ketıere katlanmadan, adaların- ı 'l'. İş bankası mümessil his. 
l\. Demiryollan şirketi {% 60) 

JLSo!:;a 11 (A.A.) _ Stefani: da masun, bekUyorlar ve ml\dafaa A. Demlryollnn ~irkctı. < % 100) 
28 - günü saat 14 de Beyotl:iu Sulh d - \ X.B.- :N.A. ·- Aşçı - l\l.E- z.r 
46·.- mahkcınesl.nce satllacnıctlr. Dos- na n mukcmmel bir diş mıınyenchn.- namlanna. gelen mektuplan \dn

nesinde ortak çalışmak üttre son se- rehanemlzden aldırmalım r1c.ı. 
10,60 ya Na. 941/22 nelf'r ~zunu cenç bir diş doktoru~ olunur. ~iin neşredilen bir kararnameye kudretlerlni arttırıyorlar. Aı-1mla- EskihWlr '1roento 

~rt-·. Bulgar ismi a!an yo'hut a511 rında, harbe yanyanya girmiş, ~dl Fo~siye ;;1°; 
- ısim1erini bir Bulgar tah1ka.S1 tükenmez kayn.ak1arile Amerika • » Amortl 

lOO,SO ilıııilll•••••••••••• I aranıyor. İstanbul Ziraat Bankasında İİİİİİİİİİİİİİİİtİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm= 
10l,- ••• Dr. lHSA'N SAMi ••• Kenan Özgen•e müracaat. - ı • " 68·50 T İ F O A Ş 1 S 1 'e ederek değiştirmiş olan biı- var. Denlılere hD.kiındirler. Hava- • » Kupon 

il. Yahudiler bir •Y mühlıt zarfın- Türk altını 
~ski isimlerini alacaklardır. da Almanya ile beraberliğe eriş· Ktııc:e altın blr gramı 

mlşlera gelecek yıl daha üstün ola· Osnıanlı bankası (banknot) 

4ıneri•- ı'le fngiltere cakla.r. Bu şartlar altında, İngil· Loııdra üzerine ı sterlin 
&• 1n tfeyyork üzerine JOO dolar 

-l'asında ihtilaf çıkmış tere politikası ve giliz çıkan ba- lııladrld ümin~ ıoo ~eta 
•~ - kurundan, yıpratma harbinin bu Btokholm üzerine 100 kuron 
ııi"C~ ı1l (ıı\.A.} - Ste.fanl: Ame-

1,10 
~s.ıo 
1,53 
2,90 

5.2• 
132,-

12,9375 
30,75 

l~ ll?l !lfttı.tbuatı, Aliler~ f,&derl- şeltllde :sümıesint :sulhten önem:H 
"e ek Yardım mui:ıbllind« Iııg.ı.'lterenin bulmak akla elbette daha yakın- B U L M A C A M 1 Z 
~ece~ •mttyar.lar bak\t'ında Vaş\ne-
11.tt. lle Londra rır:ısında lht!Uinarın dır. 
ı.!!ğını yazmaktadır. Harp çok süreceğe benziyor. 

ıA, ndnı.nm .şlrudiye kadar Amerikan Da kaza acakbr Cb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 

;:ı:hifinı ıkabul etmekten çeklndlği ' yanan n · ur-
>: aıen en mühim meselenin barbl chillin dilinden un'laşılıyor ki tn- t 
tu~nıak lçln snr!edllen gn.yret oldu- giltere, dayanacağına inanıyor. · 

tebarüz e't'tlrllmekteatr. " 
Neemeddiıı Sadak 4 

2 -1\lınan vapuru batır.ılda i 1 5 
~nara 11 CA.A.l - Norvet;ten Lon R A D y Q 
~ ~~!~~.a~~:~~ ı:~~e~~ ı 
'ile lıbnıın nakliye 'getnlsl, 5000 aSkıer 
~~lr rnlktnr nt ve katır yüklü olduğu Bugiinki bopam 
~l'!t! e, Norveç snhlll nçlğında denizaltı 112.Stı Program, 12,83 ıncu: maka.-
bat !llerı t:ı.rnl'mdn:n toı1'Ulmmtı ve mından tamıar. 12,45 A,Jans haber-

Irilnustır. ıert, ıs,oe Fasıl heyetıı, ıuo iKanş'lk 
program Pl. 

~ H;&a cu H ıtaıı&o omest:a.w. lB.25 
· Stalin'in .nutkunun ıKmı~şma. 1$;45 Ooc1ık klübll, 19.SO 

1\bnan-da akisleri .AJııns luı.berleı1, 111;52 Kemence ve k&-
torı J - nun Ue snz eserleri, 20,15 Radyo gaze-
~ ch:ı !il U.A.~ - !'a.ss 1'.jansının tes1, 20,ilS Bir hıı.Ut trırtüsü '6R'renlyo
lt) ~ mıılıab'lrlnden <gelen titr TUZ, '21,00 Ziraat t.nkvim'l, 21.ıo Beta
l'a~a cöre, 'Stalln'in nutku .Mman-1 ber ~rkllar, 21;30 ıtonuşma, 21,45 Rl
bcta 'büyük tesir ;a.pnrı~r. !Şimdi do- y,ıu;c'tictimhur bandosu, 22,30 ıt.Ja.mı ve 
~ltl h:ırbm zorluk:larmifan ve Mos-

1 
p:ı.m borsası luı.bertert, 22.45 Dans m'li

~ Yakınıarmda. kar ve yn~urun z1ğ1 (PIJ 

Sol4aa SAt& Ye JUkandan a,&iı: 

ı - Qrtodokslarm en büyük ruhani 
memuru - Bir nevi sandnl. 

2 - Güneş kaşalı. 

3 - Muhamm1n. 
4 - Asri sürme - Tcrsı :lran1dlt. 
5 - Tersi tarih bllglnldlr. 
6 - Garaz - SOnunn cb gcllıse 

süra.tU demektlr. 
"l - Ştşmanlam&. 

i!o ve paratıto hastalıklarına 
tutllJmamat ~ teBlrl kat1, mu
afiyet! pek emin taze qıclır. Ser 
ec.ıanedP. bulunur. Kutusu 45 tu-

ruftur. 

ZılYİ - Haliç Fener nüfus mmıur· 
lutundan almış olduğum nilfua cilzd&.. 
rumı kaybetttfm. Yenl.stnt :ü~cağun
dan e~islnln hülcnU Yoktur. 
Fatih~ Baydar, Bıçak~ı AJieddln 
Çıkmaz sokak No.3'7 de Ayten 

Satılık Yalı 
Arnavut.köyünde Kuruçeşm~ 

caddesmde S:ı.rnı! Burnu mev
kilnde b3.hçes:I ile rıhtımı bulu
nan ı numaralı yalı açık. nrt
tuma. ile .c;e.tılıktır. İçinde ter
kos, Hava gazı, elektrik ve ka
lorifer tesisatı vardır. Görmek 
l&tlyenler içindeki klracr~a. mü
racaat edeblllrler. Tavlz bedeli 
yoktur. Müt.enı.kbn vergi ve ru
i8UJ11lar satıcıya, tapu ferağ har
cı alıcıya aittir. Almak tst.eycn
lerln acık arttırma tarihi olan 
1/12/941 par.nrtıesı g\kıu aaat 
11 de Türkiye ı,, banftası A. Ş, 
ist.am>uı şubesi hukuk müşa.vlr-
1111 aervlstndc hazır bulunmala
rı llD.n olunur. 

ZAYİ - seyrüseferden alıllğım 116 
numaralı bisikleti 6att$mızdnn bu 
numaranın kaydının slllnmcsi llfin 
olunur. isl:ıvri Lagiros 

ıl\aııaıtı~a:m 'bnhsedilme'lctcdir. Al-
1.'~h tmzct.clerl Avrupada 1k.nci bir U ildnclteşrin perşenıbe sabahı 

C' lhd'.lsmd:ı.n endişe ediyorlar. '1~0 Progrnm, 7,SS Hnfif program Pl. 8 - Tıı.srunnnn. ·---D o K T o R 1----
7.45 Ajans haberleri, 8,00 Hatıf prog
T:ı.mın dcvnmı Pl., 8,15 Evin saati, 8,SO 
Hafif program Pi. 

1) - Tersı ustn sanntkar de~l - Iç- Dervi~ Kadri Drim 
k'I cerezl. ~ 

10 - Kuşun uçma vasıtası. - Tersi 
yıldır. 

Amerika., da yeni 

'
. . vergiler .. Çoc 11-unuz idrakinin •11·,_a. Gecen buJmnc:ırnızm halli c

11 
.. şıngton 11 (A.A.) - Amerika • U15 un •u.u -

Kadıköyünd~ Duınlupmnr sokak 
numara 6 da hnstalannı kabule 

başlamı,,~ır. Tel: 60103 

tat ?n.hurreısı munz:ım vergiler koyn- ltnrmdn.. çocuğunuz iizerlnde ga- Soldan sala ve yukımdaıı aşafı: 
lh .. ~ satınnlmn kablliyeilnin arttınl- yet ımutnaSSlp olunuz. Mrsl halde 1 - Değirnıcııcl, 2 - Eml::ıe, Saat, ZAYi - Bey~lu yabancı askerlik 
\~'l?lı 1stemiştir. Cümlıum-etsı fazla.:

1 
mayıs donu onun QlQCklerini ya- S - Cllrlnt1, Na, -4 - hrtş, Enva, 5 - şubesinden verilen askerlik tezkeremi 

l.ır~t Parn ~ıknrma'k suı-etilc mllli ge kar.'I> Çocuk Esirıutıe Kımnn• Ge- Ren, Ab, set, ~ - ~beşlr, '1 - Esir, knybettlm. Yenisin\ alaca!Pmdan es'kl-
11...,; bUYtil< 'blr kıımunın uçup gitme l •• ı.ıe•l•M-cr•k•tt•i ________ .. Şem.me, 8 - Na, isim, Eş, 9 - Çanver-ı sinin hükmü yoktur. 325 do{tumlu Re-
~ll korktutunu .söylen:ı.11tlı. ~gı.o, lQ - ita&*. ille&. falılyell Mehmed ~lu Aılnı Eillköy 

3 - SATILIK EŞYA 1 
iTt ~İNS sh:• AU ASTllAGAN -

Kürk manto satılıktır. Gömıek için ' 
Maçka Ralli apartıman kapıcısına ; 
müracaat. - ı 

BUIK M~RKı\ ntR oroM'ôBtL SA-', 
TILJKTIR - 929 model '1 ~ilk 10.s- 1 
tikleri iyi 1şlcr vaziyette görmek 'Ve 1 
pazarlık için Eyllp SilAhtar caddesi 

1 
148 No. Çift Asl:ın kiremit ve tuğln 
fabrikasına Tel.: 21132 - 1 1

1 SATILIK 85 TONLUK - Deniz mo
törü görmek ve paz:ırhk için El'Üı> Si- 1 
JAhtarnğa caddesi H8 Na. Çift Aslım 
~rcmlt ve tuğla fabrika.sına tel: 21132 

-1 

SATJLlK ZEİ.SSiKON FOTOGRAf'- 1 

< 4,5x 6) Tessar, ı :3,8) objektif, 1-400) 1 
enstnntnnell Compur - Tela.metreli 
(Küçük sehpa> ve cantalarlle. Ankara 
caddesi Gözlükçü Ocmlle mürnea:ı.t. 

-3 

SATILIK ARABA -Altı kt~lllk oto
mobil gibi bagaj nınhnlll bulwuı.n tek 
ve çift kosulur. ~\'nlpn lA~lğlnt hnvı 
Bırık satılıktır. Istanbul İş Bankası 
karşısında Malül Cemal gişesine mü-1 
racaat. - ı 1 

«AKŞAM» neşriyatı 

MUHTEUF ESERLER 

Kurut 

~adır. asker oluraa 
Necdet Rüştü !:O 

lt.J1adan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
lttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
f.nl Ahmed 
Hitabeler, şiirler, hıctvler 
vcsair~ 

Edcb: hatıralar 
Hüseyin Cahid 

80 

60 

2~ kuruşa tam bir :roman r-sen 

Dipsiz kuyu Viı-Nil 
Pempt: pırlanta Va-Nu 
lk: cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
l"..aracaahmedin esran 

Kıarde§ katili 
Va-Nu 
Va-Nil 

Teni yeri: 

25 
26 

25 

ıs 

25 

AKŞAM matbaası 
36-40 BI::YGİR KUV\"El IS-DE _ I 

Buh:ır makinesi alınacaktır. 'l'a!.sllli.tla 1 
flat btıdlren mektubunu Babne~ de- •-------------
iti~et Mustat:ı. Türedlye lllldlnnc- cAKŞAM& kan1crim! mahsus 
si. - 1 ,. vüzde 20 teniiliıt kuponu 

SATILIK AK:ORDEON - Az kulla- 8~1'.Aı•---------·· 
nılmış rekscıı baa1ık Hohner rnar'kn 
b1r Akordeon satılıktır. Taliplerin 
Ak~da tO. B ... rümuzuna ır.cktupla 
müracaatı - 2 

4 - Kiralık - Sablık 
SAYIN l\ltlSTERiLERİl\IİZ - Tn

rafmd:ın istn.nl::ul şehrinin muhtcll! 
semtle.rinde sat:Uk her ııevl "ırad geti
rir emlfık aranıyor. Satmnk ısteymle
rin. Ferdi Selek Türk Emlak bürosuna 
acele müracaaUan İstnnbul Ankara 
cr.ddcsı ı 99 Adalet han No. 3 Tele
fon: 2060'1 

ZU'I - Ticaı~t mekt blnuen aldı
ğını 165 numaralı hüviyet cüzd nı 
kaybolmuştur HııkmU yoı.-ıur. 165 No. 
Ju Ibrahlm Ulu v 

ZA Yt KAMBiYO MÜSAADESİ 
Isto.nbul kambiyo ını-durlü ı den 

nlmış olduğum 59965 s:ıyılı ve 2C 12/ 
938 t:ı.rllili 2002.97 dolarlık ~..:i1>c t do
viz mus:ıades!ni 1000 dolar ist mııl 
edildikten sonra. knybetUm. Ymlslni 
nlac:ı.ğınıd:ın csklslnln hukmu cima,. 
dılnıı Uft.n eylertfu. 

Jbra.l-im Lngud h 
~ak.ıuak~ılar JOku~ı& btanbıll 



Sahife 8 

ÇOCUK HASTALIKIARI ' 
MtlTEHASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cnğalo~lu Zeki Bey aparbmanı 

3 üncü kat 8 No. 
Hf'r Pifo 14 ilen 18 ze kadar 

-----Uoktur -----Bahaddin Latfi 
Varnalr 

OPERATÖR UROLOO ~aş, diş, 
r 

grı 

12 Te§rlnisant 1941 

~-lfl?J:l•JfJ ! .. . 
Zeytinyağlarının halisivctin1n aksini isbat edene 

- 1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese - dik.kat: 1$tanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak Z 1 No. 

-------- Tel: 2:!4~19~7·=--·------~ 

~---------------------------· 'l'tlrkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Böbrek, mesane, ~drar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı 
1 Nevra1ji, K ı nkltk ve Bütün Aön lann ızı Derhal Keser -

KUrulUJ tartbt: 1888. - 8ermayesı: 100.000.000- 'I'iirk Urası. Şube fi 
ajans adedi: 2~ 

Zirai ve ticari b er ne.t banka muameıeıerL 

Para birlktirenlert 28.800 lira ikramiye veriyor. -Beyoğlu, İş Bankası karşı

sında. Emir Nevruz sokağı, 

PanaJya aprt. No. 2. 

icabında giinde 3 kaşe :tlınabilir. Her yerde pullu kutulan israrla isteyhıfır. 

Tel. 42203 

Dr. FAİK AKALIN 

- Avukatın Kitabı 
ALİ HAYDAR ÖZKENT 

Ad!i cdeblyntunızda eşm yer 
tutnn bu eseri yalnız avukat ve 
hukukçulnm. değil, münevver 
bütün yatandn.şlara tavsiye ede
riz. 900 büyük sahife iki liradır. 
Hn kltnncıda bulunur. 

Briket Kömürü 
~ ·;;.,: ~.,;, Bahçcbpo Tan H•n 18 ı ı 
1 Lira Urün Ticaret Türk Ltd. şirketi Lir~ 1 

PİZIK 1'EDA Vİ E~STİTÜStJ 
Eski ve yeni Romatizma, Kınk, 
Siyatik knt"i ted:ı.visi, Diyater
nıi, Masaj, Ziya b:ı.nyolan, Yüz 
masajı en modem elektnk cl
hazlnrile yapılır. 
Snlı gunleri 15 - 17 arasmda 

yoksullara mec<'anen bakılır 
İ5tlklftl caddesi Tünel elvan No. 
471 Ha.şet Kütüph:ınesl üstünde, 
RP:ısürnns .'\pt. No. 1 Tel: 43955 

Pr.ıf. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Palu No. 14. Taksim. Telefon: 
43963 Hergüı. 9aat 15 - 18. 

SICAK ve SOGUK SU ve SIHHi 
TESiSA T MÜNAKASASI 

TONU Telefon: 21040 TONU 

Sümer Bank 
Umum müdürlüğünden: 
Melnfilur aDonacak 
Bankamız Umumi müdürlüğünde çalışmak ü1.ere dosya sistemle

rine ve kayıt usullerine vakıf. Bankalar veya roornt müessese ve da
ireler muhaberat .şefliklerinde bulunmuş tecrübe sahlbl ve tercihan 
lisan bilen blr mütehassıs alın:ı.caktır. 

İstekliler tahsil ve mesailerini gösterir vesikalarla 1/12/1941 ta
rihine kadar Ankarada Sümer Bank Umum müdürlüğüne mürcaat 
edehlllrlPr. 

Ziraat. Bnnıtasında ırnmbıı.raıı Ye ıhbarStZ tasarruı ne.saplannda erı 
9.7. SO llr.ı~t bulunanlara senede 4 defa çek.llecek kur'a Ue aşağıdaki plA.D.l 
~öre ikramiye daRıtılacattır: 

C adet 1,090 liralık 4.000 Ura ı 00 adet 50 liralık 5,000 ıırt 
' • 500 • 2.000 • 120 • 40 • t.800 • 
' • 250 • 1,000 • 160 • zo • 3,200 • '° • 100 • 4,000 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan ual1 
~r. 0mlvnlere lkraml:ve ~ıktıRı takdirde 3 20 fazlaslle verllecetUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikAnun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir . 

Ereğ i ' Kömürleri işletmesi 
Urr u n Mücıürlüğünden: 

l - lıtetmemWıı: 
A - · K"nd il!i 
B - Ktu•lu 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 1 oprak Mahsulleri Of isi 
Umum .Madürlüğünden 

rı 

,,. C - GeJ;k 
D - Üzülmez 

istihsal mın•akalannda olmak üzere yedi movkide mevcut Duş 
binalarıı:un stcak ve soğuk su tesisatı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Hazırlanan keşif projelerine tevfikan yapılacak olan te
sisatın kesif bedeli 1 1 O 000 liradır. 

3 - ihale 1 birincik.anun 1941 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 1 4 de işletmenin Zonguldak Merkezi imar Müdürlüğünde 
vapılacaktır. 

Bu gibi tesi!lat işleri yapan firnıalarlr.'I lüzumlu münakıısa v~ 
snı!..:n hamilen ihale tarihi olan 1 bir:ncikanun 1941 tarihinden 
f'vvel eksiltme şartlnrilt: proje ve keşifleri görmek üzere i,letme
....,j-, ffTl,.~ Mi;~iirltieiinl'! miiraci\A.tları lii:ıumu ilan olUClur. 

Devlet Of'""' ı .. volla rı ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell (4000> Ura olan 50 metre mlklibı muhtellf eb'atta ka- ı 
:-ağaç kala.cı (21/11/941) cuma günü S!l.at <15) on beşte Haydarpa§ada gar 

blnas. dnhlllndekl komisyon tarafından kapalı znrf usullle satın alınacak
tır 

Bu işe gırmek iste~nlerln {300> liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettııtı vesikalarla tekliflerini muhtevi .7.:ı.rfiarını aynl gun saat (14) on 
dörde kadar komisyon reislliUne vermeleri lazımdır. 

Hu işe alt şartnameler komisyondan parnMz olarak d.:ıjtıtılmaktadır. 
(9629) 

* Muhammen bedeli (9000l dokuz bin Jira olan 36 kalemden ibaret Kro-
marg:ı.n yemek takımları 24/11/941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zar t 
usulü ili' Anknrad:ı. idare binasında satın alınacaktır. 

Bu Lse girmek isteyenlerin (675) liralık muvakkat t.eminat ile kanunun 
tayin ettiği veslkruarı ve tekliflerini ayni J!iin saat 14 de kadar komisyon 
rcısllı:tinc vermeleri lhımdır. 

Ş!ırtnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar-
pa.şadn tesellüm ve sevk sefllğinden dağıtılacak:tır. {9709) 

* f$artn:ıınesıne bağlı c"h·eldc gösterlldliU çibl 12 runeliyeden mürekkep 
ve 7!1983 lıra G4 kuruş muhammen bedelll ve 3913759 tahmini manlpla.syon 
tona!h Derince t.ahmtı tahliye ~ blr sene müd<letıe \"e kapalı zarf usuuıe 
mfıııakasayn konmUŞtur. Muvakkat teminat akçesi 5249 llra 18 kuruştur. 
.M:unaak .. n 1/ 12/ 941 tarihine müsadif pazartesi glinii saat 11 de Hayclarpa-

1 şada gar binası dnhlllnde ı inci lşktme komisyonu tarafından yapılacaktır. j 
Talıplcrln me?.kıir tarihte saat 10 n kadar kanuni vcsalklerllc birlikte tekli! l 
meı:tuplnrını komisyon lmlemine vermeleri lüzımdır, Bu f4c alt şnrtnn.ıne ne 
muknvcle projesi Haydarpaşada llmnn baş müfettlşll!;'1nden, Ankarnda 2 in
ci, İzır.lrdr 8 inci işletme müdürlüklerinden dört llrn mukn.billnde alı-ı 
nır. (9812) 

1 oprak Mahsulleri Of ısi 
Umum Müdürlüğünden 

Şef ve Şef 
Muavini Alınacak 
Merkez teşkilatımızda açık «170» ve u14-0ıı lira aylıklı şef 

ve şef muavinllklerine yüksek mektep mezunlanndan 3656 
ve 3659 sayılı harem kanunlarına tabi idare ve müessese
lerde «311 yıl ve daha ziyade hizmeti olup haklannda iyi re
ferans alabilecekler imtihansız tayin edileceklerdir. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri 
geçmemek şartile 3659 sayılı Bar.em kanunu hükümlerine 
göre hesap edilecektir. 

l - Filt askerlik hizmetini yapmış olmaları veya halen 
askerlikle ilişiği bulunmamaları 

2. - Mezun olduklan yüksek rneütep şahadetname asıl 
veya tasdikli suretini ibraz etmeleri 
3 - Çalışmalanna mdni fena halleri bulunmadığını tev

sik eylemeleri, 
4 - Sıhhi durumlarının müsait olduğuna dair ofis dok

torundan rapor almalan, 
5 - Yaşlarının «40» dan yukarı bulunmaması 18.1.ımdır. 
<<Hububat ve un işlerinin tekniğine vAkıf olanlarla ecnebi 

dilini hakkilc bilenler tercih olunur.ıı 
İsteklilerin aranılan vesikalarla ikinci te~·in on sekizine 

kadar An.karada umum müdürlük zat işleri müdürlüğüne 

bizzat veya yazı ile müracaat etmeleri. ı•8239ıı «9816ıı 

- Boş Benzin, Ma zot ve Yağ Tenekesi 
(tahminen 9000) 

ll. Paşa liman arazisinde 4 No. 1: ambardan müfrez 2 No. oda 1650 vi! 1 
aynı nmhnrd:ı.n diğer blr oda 2000 kuruş aylık muhammen bcdeller!le pa-l l!lliliiİiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiıiiı••••ll 
zarlıkb \'C birer seıı.e müddetle klralanacnklnrdır. 

A Paz:trlık 26/ 11/ 941 tarihinde saat 15 de H. pa:ıa işletme müdürlliğündc 
yııpılaraktır. Taliplerin % 7.50 nlsbetlndekl muvakkat teminat uedeıı ve 
gereken kanuni vesalkle blrllkt<> mezkür günü ve santte müracaatinrı. (9848) 

* Muhammen bedeli 40,000 (Kırkblnl Ura ol:ı.n 50 ton çinko üstübeci 
28/11/ 941 cuma günü s:ıat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ldare blna
.sınd:ı satın nlınac:ı.ktır. 

Bu Lşe glrmek isteyenlerin 3000 ( üçbln) liralık muvakkat teminat ne 
kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekllflerlı'll ayın gün saat 14 de kadar ko
misyon relsllğlnc vermeleri lazımdır. 

Ş:ırtnnmeler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktndır. (9843) 

B .. Boş Asfalt VariH (ta hm:nen 3000) 
C .. Kullan ılmış Esk i Oıomobi l Las t iği 

D 
E 

( 32 X 6 , 34 X 7 ve diğer boylard a) 

Boş Benzin Sandığı (tahminen 8000) 
.. Boş Kağıt ç,mento Torbası 

A. (Tahminen 5 ton) Maliye Vekaletinden· Yukarıda yazılı beı kalem eşya kapalı zarf usuliyle ıatışa çıkarıl-
• mıştır. Tekliflerin kapi\lı zarf dahilinde (teklif- rümuziyle eın geç 

Gümü§ "100,, kuruşlukların tedavülden kaldırıl- 19/11 /941 tarihine kadar a~ğıdaki adrese m üracaatla muayene 
ması hakkında: . edilebilir. 

Gfimüş bir llralıklann darp ve piyasaya ktifi miktarda çık.anlması üze- A. G. G. MİTCHELL ESQ 
rJne 1/21941 tnrlhlnden lilb:ı.ren tedo.vülden k:ıldınlmış olan gumüş yliz Sabit Sülev~an Bev caddesi No. 23, Bandırma. 
kuruşlukların 1/2/941 tnrlhlnden beri yalnız o:ıl sandıklarlle Tül'klve Cüm- •••••liiiiiııııiiiiiiiiiiiiııııiiiilıiiiiiıiiiiıiiilııiıiıiliiiiii••••lii 
hurlyet Merkez b:ı.nkasmca ve Merkez bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat 
b:ı.nkası t;ub<:'lcrlnce ynpılmal.-ta olan tebdil murunclO.tınn 31/1/942 a~mı 
nlhayet verilecektir. Bu tarJhtan sonra mezkür paralar nnktt olarak hiçbir 
veçhllo knbul cdllmlyecektır. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların ~H/1/942 akşamına kndaı· 
bunları mal sandıklarfle. Türkiye Cümhurlyet Merkez bankasında ve Mer
kez banknst bulunmıyan yerlerde Ziraat b:ınkı:.sı şubelerinde tebdıl cttir
melPrl fll\n olunur (8262 - 9836) 

c 41/1166 
Karar hülasasıdır: 

Devlet limanları iıletme umum müdürlüğünden : 
İşletme ihtiyacı için muk:tnzi ylrml kalem evrakı mntbua ve saire açık 

eksiltme suretlle Uiale edilecektir. Muhnmmen bedel 1320 lira ve muvakkat 
teminatı 99 Ura 67 kuruştur. İhnlesl 27/11/941 tarihine rastlıynn peıtemb? 
,gün{ı sant 15 tc Gnlata .rıhtımındaki umum müctürliik binnsmda toplanacak 
s:ıtınalma komlsyonunda yapılacaktır. Şartname her gün sözü grçen ko-

Milli Korunma kanununa muhalefetten suçlu Küçükp:ızarda 8 No. da 
müskirat tlcaretlle me.,,qgul Mestnn o~lu Ahmed hakkında İstanbul Asllyc 
2 ncl ceza mnhkemeslnde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun 
fllll sabit olduğvndnn, Milli Korunma kanununun 31 - 59 uncu maddeleri 
mucibince yirmi beş Ura para cezası ödemesine ve yedi gün müddetle dük
klınının kap:ı.tılmnsına ve h!iküm katileştığlnden ücreti suçluya alt oıuink 
üzere kamr hulıisasının Akşam gazetesind~ neşredilme.sine 21/81!141 . tarl-
1'inde knrnr verlldl. (98~7> 

İstanbul üniversite r~ktör Iü~ünden: _ 
Rektörliık kaleminde 50 llrıı ücretıl daktlllluk nçı1nuştır. Buraya müsa

baka ile glmtek Istlyenleıin bonscr.vlslerlle 17/llt1~41 tarlhlne kadar kaleme 
misyoncta görülebilir. (9844) baf vumalan. (9837) 

• 

Değirmenler için 
kontrolör alınacak 

Ofisimiz emrinde çalışan veya vilayetler veya belediyeler 
emrinde işleyen değirmenleri ve bunların ist lhsalatile kon· 
troluııa memur teşkilatı mürakabe ve bunlann mesailerini 
teknik icaplar dahilinde tanzim etmek üzere 3659 sayılı 

kanunun 10 uncu maddesi mucibince mezkı1r kanuna tabt 
bulunmıyarak 300 ve 260 lira aylıklı baş kontrolörlere aşa· 
ğıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihansız alınacaklardır. 

Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerin haricinde 
vazife gördükleri müddetçe harcirah kararnamesine göre 
ayrıca harcirah ve yevmiye de alacaklardır. 

Namzetlerin ~<ıağıdaki evsafı haiz olmaları lazımdır: 
1 - En aşağı orta tahsili bulunup valsli ve elekli büyük 

değirmenleri mal sahibi veya kiracı sıfatile bizzat işletmiş 
veya ihtisas teminine yarıyacak vazifede asgari on sene ça
lışarak değirmen ve tekniğine hakkile vakıf bulunmuş ol
mak ; 

Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve gerek ofisçe 
yapılacak denemede ispat olunmak H\.zımdır: 

2 - Fili askerlik hizmetini yapmış veya hale~ askerlikle 
bir ilişiği bulunmamak; 

3 - Çahştıklan yerlerden aynlmalarının fena hallerin
den ileri gelmediğini ve tavziflerine mani vaziyetleri bulun
madığını tevsik eylemek: 

4 - Sıhht durumlannın çalışmalarına müsait bulun
duğunu ofis doktoru raporile te·ısik etmek: 

5 - isteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinci teş
rin on sekizine kadar Ankarada umum müdürlüğe bizzat 
veya ya?.ı ile müracaat etmeleri. ((8240» <1!>817» 

C. H. P. Istanbul vilayeti idare heyeti 
reisliğinden 

33.215,73 lira keşlfll Ko.dıköy Halkevl bınası kalorifer tesisatı 15/11/ 941 

tarihine nıüsadit cumartesl günü saat 13 de pazarlıkla ihnle edlleceğlndl'tl 
taliplerin ihale evrakını parti vllO.yet merkezinden almalan ılan oıu .. 
nur. ({;823) 

İstanbul orman rnüdürlüğünd~n 
ı - Eskişehir orman fidanlığı içln asgari 35 metre yüksekllğinde saattt 

40 ton su çıkara.bilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat takatll elektrik Je .. 
nerntörü lle birlikte bir tam Dizel tipi ınotör kapalı zarf usullle s:ı.tın ııJınO. .. 
caktır. 

1 2 - Fenni, idari şartnnmclerl ve mukavele örneği İstanbul orman ınil .. 
dürlyetlnde görülebilir . 

3 - Muvo.kkat teminat 800 liradır. 
4 - Teklif mektuplannın 20/11/941 tarihine müsndlf perşembe günü sat'' 

15 e kadar İstanbul orman çevlrge müdürlüğündeki komisyona verilmesi. 
(9655) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beykoz ağaçlama fidanlığındaki hayvanatın yıllık ıhUyacı için almaca:I 

7500 kilo saman ve 7500 kilo kuru ot açık eksiltmeye konulmuştur. Samanın 
boher kllosunun tahmin bedcll 6,5 kuru§, kuru otun beher. kilosunun tnlunitı 
bedeli 'i,5 kuruş ve ilk teminatı 78 lira 75 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mua.· 
meliı.t müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 24/11/941 paz:ı.rt.esi güntl 
saat 14 de D:ılıni Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mnkbuı 
veya mektuplan ve 941 yılına ait Ticaret ode.sı vesikalarlle ihale :r,ilnft mu• 
ayyen saatte Dalınl Encümende bulunmalnn. (975?) 

İstanbul elektrik, t ramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden : 

1 - Muhtelif peşe! -nal~mesi mcktubla teklif istemek suret!Je satıJ' 
alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 186,38 llradır. 
3 - Teklinerln Lcvazımdan parasız tedarik edilecek şnrtnameslnde1'1 

tarifata uygun olarak 8/12//941 pazartesl günü saat 17 ye kadar Metro ha .. 
nmm 4 üncu katında.ki levazım müdürlüğüne ımza mukablllnde vcrllml4 
olması lazımdır. (97211 


