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lngiliz dostlarımızın en ufak 

endişeyi duymaları haksız ve 

lüzumsuzdur 

Her evde mevcud 
nüfus tesbit edilecek 

• BU SAB.a.-a-gı 

Kafkas 
sahillerine 
hücumlar 

TELGBA.PLAB 

Japonla harbin 
Ört.r1ine geçilebi

linecek mi? 

. 
ltı liaşnıetll İngiltere kralı, parla- wood: «Bazı kimselere bir takım 
~ enloda söylediği nutukta Tür- endişeler verenıı Türkiyeden bah

a:a.e ittifa~dan ve iki memleket sediyor. ccŞimdilik sAkin duranı> 
ı~ Slndaki sağlam dostluktan memleketimizin «İnfiradın istiy-

Şehrin muhtelif mıntakalarında her is-
teyene fırın açmak müsaadesi verilecek 

1.1.ıanıcı · dı b · lis 
1 

Şehrimizde her evde mevcut nü-
batıs t . ve ınan rıcı ır an a layı davet ettiğini11 anlayacağını fusun tesbiti için faaliyete geçilme-
lisı e tı~er. Reisicümı:urun Mec- söylüyor ve diyor ki: cıTürkiye, si hususunda Ankaradan emir gel
'l'ü n .açılış nutkunda Ingiltere - kendisini bizim safımıza sürüle- miştir. Vilayet bu hu!usta hazırlık 
~rkıye münasebetleri hakkında liyerck kuvvetli bir müttefik ha- yapmaktadır. Nüfusuın tesbiıine pa
lt landığ\ samimi ifadeye tam line getirecek şartların belirme- zartesi gününden itibaren baelana-
llrşıiık l b .. l .. l caktır lı:ıenı o an u guze s~~ er, sini emniyetle bekliyor.» , .. • . • . . 

t11c leketimiz efkarında, mutte- Mebuslardan biri de di or ki: 1 Nufusun ı~bıtı zabıta. marıfetıle 
devletin değerli hükünıdanna . .. . Y •. her eve dap.ıtılacak fışlerle ya-

besıe (!Akdenızde Türkiye ve Mısır hur- pılacaktır. Hangi bir maksat-
t!u nen saygı ile denk hoşnutluk riyetin kaleleridir.» la yanlıt malumat verenlerin tes· 
Yguıan uyandırmıştır. İngilte T" ki .. b t Lordlar Kamarasında ve Me- biti "Ve teczivesi için fiıler aile reis-

leri her t~~ 
1
-.. uhr 

1
Ye mt unasde hie. - buslar Meclisinde _ ihtimal ki leri tarafından imzal:ınacaktır. 

· ur u a va or asın a ç .. 
8arsıınu M'lli ş r· ded" w •

1 

Kralın nutku dolayısile - soy le- Ekmek iti 
gı . yan, ı e ın ıgı T '" k" . k . 
bı kara g··nıe in · fh nını ge nen ve ur ıyeyı - endi bakım- Diğer taraftan vilayet ve beledi· 

Çir~iq 'k• u rml ıkm tıl a k- lanndan - müdafaa eder gibi ye ekmek darlığına kati olarak ni-
,.. Y• ı ı me e e n gerçe .. rü b .. 1 d d h 

tedbirler almıştır. Bu tedbirler ara
sında koodilerine ekmek imaü jçin 
verilen unları ba§kalarına satan fı· 
rıncıların tecziyesi ve bunlara veri· 
len unların kesilmesi karara da · 
vardır. 

Diğer taraftan şehrin mubtelif 
mıntakalarıııda faaliyette bulunan 
fırıncılık şirketlerile mücadele edil
mesi İçin bel~diye şehirde her iste
yene fırtn açmak müsaadesi vere· 
cektir. Dün yapılan 35 müracaat 
derhal kabul edilerek, muameleye 
konmu!Jtur. Bu fırınlar bilhassa ek
mekçilik ıirketlerinin faaliyette bu
lunduklan Üsküdar, Kadılcöy, Bey
oğlu, Eminönü, Fatih ve Beıiktaı 
mıntaka\,.;mda acılacaldır. 

Alman tayyareleri Ta
man ve Anape limanla
larını bombardıman etti 

B. Rooaevelt harbin 
önüne geçileceğini hali. 
ümit ettiğini söylüyor 

\'leh)· 15 (A.A.) - Ofidcn: Ru.c; Lonara 15 (A.A.) - (B.B.CJ Blrle-
cephcsinden gelen son haberlere gö- şik Amerika reisi B . Roo~velt gı:ı.zetc
re muharebe şiddetlenmlşttr. Hava ellere Uzak şark vaziyeti hakkınd& 
faaliyeti çok artmışt,ır. Bllluı.ssa. Kı· beyanatta bulunamkt.nn imtina etrnli 
nmda, Alman tayyareleri topçu kuv- ve demiştir ki: 
vetıerlle teşrlld mesai ederek Şlvasto- - Vnzlyetln veha.metını tamamen 
poldan kaçmak için vapurlara lrkı\p kavramnkla beraber JaPoll}'a ile Anıe
edllen Rus kuvvetlerini bombardıman rl.ka arasında bir harbln onUne ge-
edlyorlar. çlleceğlnl MJ! ümit ediyorum. 

MoSkova cephesinde ve Doncç hav- Japon delegesi San 
za.sında bütün Rus mukabil taarruzıa-
n tardedllmL,tlr. Kınında Rusların F ranıiıkoya vardı 
vaziyeti vahim olduğunu İnglllzler de Londra 15 (A.A.) - (BB.C.ı Blrlt'şlJt 

..... enraatı . k d d" .. t .. go nen u soz er, urup urur- ayet vermek için çok cezri ve kati 
en a ar urus ve ıyı . 

'nlayışıannda kuvvet bulan bir ken ~rfedilinlş olmasa gerektir. =::~=:==:=~====-~-===:=:~~=~~~~~~::=:ı::=:=.~~ 
11ostıuğa d T.. kl b Bu mudafaayı davet eden belki 

kabul ediyorlar. Slvastopol ve Kerç Amerlkaya hususi bir memuriyet lle 
dalml bir bombardımana maruz bulu- gönderilen B Kurusu dün San Fran
nuyorlar. Alman tayyareleri, Kafkas- slskoya varmıştır. Pazarteısl günll 
yaya ilk taarruzlarına b&f}aml.flar, Amerika Hariciye Nazırı ile ilk muı!
Kerçln karşısında bulunan Taman. ve kat.mı yapacaktır. B. Kurusu Uzak 
Anapeyi bomba.rdunan etm'41erdlr. Şarkta bir lhtllatın önUne gcçilecc
Şlmalde Vo.lk.ot ye Murmaruıllt'ta Al- tinden ilinltvar olup oladmığım ao
ınan Uert hareketi devam ediyor. · ran gazetecUere demt.sUr iti: 

Q ayanıyor. ur er u .. 
ostıuaa k la t . Iar başka munak8.§alar ol.muştur. 

1_ o ço yme verıyor . .. 
4llrnı12• ıe · d T"' ki d Muzakereleı1n tamamı hakkında il. t>• rın e ur ye urumu 
ı-:~ ilgili olageldiklerini, yalnız ~~~r :=ği ,için bu hususta 
~;ınt ve en yüksek salAhiyetli ogru . yok~urki. F~-.~~r 
-ı:;ızıardan değil, gazetelerde sık ne olursa olsun, Tür ye hlllUUll-
81.k çıkan zıı d 1~ t da koruyucu tatlı dil kullanmıya 
"· ya ar an, pa '1men o- lü .. ··ım . ak b n "ıl zam .. 

1 
.. 

1 
zum goru esı anc azı -

d an zaman soy enen soz er- ki 1 d ki nl d""cn"l.... 1 rl ·ı en anlıyoruz. r er e ya ış u~ ...... ce e sı -
Evvelki ...,.," Tim t . mek için olabilir. Lord BirdwOod 

6 ... .u « esu gaze esı- d b ık .. 1 .. Tü. ki 
~ bir yazısından bahsetmiştik. a h. unu adç ça.d1!°Y uyor' la danr -
~un de bi i t ıı· Lo dl M - ye akkın a en ışe duyan r li&i r ng ız r ar ec bahsecf 

nde, öteki Avam Kamarasın- ıyor. . . 
~· Türkiye hakkında ild mühim Necmeddin Sadak 

Yanat okuduk. Mareşal Bird- · (Devamı sahife 7 sütun 1 de) 

~'te VorofUofgn.4 ıstlbmet.in· - Bundan ümitli olmasaydım. bu 
de miltwtlkln Uer:I hamlesi lnklfaf tadar uzun yolu katıetmeıkte ne mfına 
halindedir. vardı? Vazifemin mrlutunu takdir 

Tikvinde kanlı 
muharebeler 
Almanlar Leningradın 
muhaaaraaını tamamla

mak için her gayreti 
. sarf ediyorlar 

ediyorum. Fakat ümih'arun. 
Japonya hazırlanıyor 

Londra 15 (A.AJ - (B.B.C.I Uzak 
Şarkta JaPonyanın hazırlı.klan devnm 
etmektedir. Birleşik Amerika üç Çin 
limanında bulwıan bahriye slldhen
dazlanna .geri çekilmek emrlnl ver
miştir. Japonya bttaranık kanununun 
tadutnı, Amerikanın tccavfuıkAr bir 
hareketi diye tasvir için elinden ge
leni yapıyor. 

JaPon kablnest, önümüuleki sene
de askeri masrafların üç misli arttınl
ma.sı için parl~mcntodan sııldhlyet !s
tenıete karar ve~r. Bundan b::ı....-tta 
çürüğe r,:~n~,,olan efhu, yeniden 
bir sıhhi muayeneden geçlrilecekler
dlr. ~rzi.ncandcl 9 köy 

tamamen yıklldı 
. . 

Bit denizaltı ta'afından batınlan İngiliz Arc·Royal tayyate gelt)isi 

Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) MOSko
va. radr,psuna göre en kanlı mUhare
bele.r T&kvln'de cereyan etmektedir. 
Alm.ruılar, Lenlngrıı.dın muhasarasını 
tamamlamak için hiç bir gayret! esir
gemiyorlar. Moskovanın garl:>lnde va
iziyette pek az değişiklik vardır. Bu 
mmtakada hararet sıfırdan aşn~ı 18 
dereceye düşmüştür. 

Mcskoya'ya 
hava akınları /. 

Ölü adedinin 25 e, yaralının da 
90 a baliğ olduğu bildiriliyor 

:Kerç, Alman 
top ateşi · 

altında 

• Ankara 14 (Telefon!~) - Şeh
lirni:re gelen malumata göre Erzin
~tı Ve TCTcanda "bugün saat 11.55 
de oldukça şiddetli zelzele olmuş· 
h.ıt. Zarar ve insanca zayiat olup ol-
llladığı hakkında bir haber alınama
trıışbr. Er2incana tabi Esesi, Han
~r, SeJike. Ekrek, Kürtkendi, Ham-

elci, Haşhaşı, Yalnızba, Cüveyli 
lcöyleri tamamen yıkılmıştır. Düne 
tadar ölü adl"di 25. yaralı adedi 90 
i bulmuştur. llk zelzelede Ziraat 
Yekaleti:ıin miicadele anhan tama-
lllen yıkılmış, erzak enkaz altında 
~almıştır. Erzincan - Kemah arasın-

Edebiyat dersleri 

Osmanlıcadan alakaları kcsilmİf 
&urette Jetiftirilen çoculllarımız, ede
~İyat derılerinde, kendilerine ctah· 
liJ edin. diye verilen divan edebi· 
Yatı nümuneler.ile ana babalarına 
hat vuruyorlar. içlerinde yakası 
~ılınadık arabi ve fari.si tetabuu 
IZaFat bulunmasından sarfınazar, 
~Yetlere, badislet"e, tark cihanının 
•el~ı kı"barına telmihler, kinayeler 
dolu olan bu asar' eski nesilden bile 
llncak parmakla. gösterilen mütebas
•ıalann kavrayabilecekleri bir Hitit
çe, Etice, Asurice, Keldanicıe haline 
Relnıifti. Gelmemİjıe bile. evlatları· 

. tnız bakun:r.dan bunlara pek yak· 
ı lasınıshr. 
· Mekteplerde edebiyat tedrisini 
1 kökünde~ de,i>Hinnek . lüzumu hisse
~dilivor. 

Tahran bityük elçimiz· 
vazifesi başına gitti 

Aııkara 14 <A.A.l - Tahran büyük 
elçll!~lmize tayin edilen B. Cemal 
~lfü:nü Taray vazifesi başına gitmek 
Uzere bu akşnmkl Toros ekspreslle 
tehrimlzden aynlınıştır. 

daki üç tünelin iltisak duvarları 
kaymıştır. 

Ankara 14 (A.A.) - Kızılay 
Umumi merkezinden: 12 ikinci teş
rin 1941 tarihinde Erzincan vilaye
tinde vukubulan yer aarsıntıaı üze
rine açıkta kalan yurddaıların yer
leştirilmesi için Kızılay Cemiyeti Er
zurum deposundan 300 çadır, An
kara deposundan 'da istenilen mik-
tarda ilaç ve pansıman levazıml 
gönderjlmiştir. Bunlar yaralıların 
iaşe ve tedavileri için Erzincanda 
Kızılay hastahanesine ıverilmiştir. 
Alınacak yeni malumata göre ihti
yaç görülen yardımlar yapılacaktır. 

Sulh için 
bir teşebbüs 

B. Rooaevelt, Papa 
ve bitaraf memleket

lerle müıtereken 
harekete geçmiı 

Bo.toa 14 ( A.A.) - Muaa
chuuettı demokrat iyUÜ, ve 

Kerç' den çekilen Rua 
kuvvetlerine havadan 

taarruzlar yapıldi 

Berlin 14 (A.A.) - Alman ordu
ları ba1Jkumandanlığının tebliği: Kt
rımda, kıtalarımız Kerçİn pek yaltı
nına gelmietir. Şehir ve liman Al
man topçusunllll ateşi altındadır. 

Alman hava kuvvetleri, Sivasto
pol civarindaki düşman ıahil batar
yalannı tam isabetlerle iskat, lima
nın ehemmiyetli askeri mevzilerini 
tahrip etmiş ve orta büyüklükte iki 
nakliye gemisini hasara uğratmıştır. 
Kerçten kaçan düşman kuvvetlerine 
de havadan taarruzlar yapılmıştır. 
Savaş tayyarelerimiz 5 500 tonilato 
hacminde iki gemiyi bomba isabet
lerilt>. batırmıştır. 
Doğu cephesinin diğer kes.imle

rinde mahalli muharebelerle yeni 
muvaffakiyetler elde edilmiştir. 

Londra 14 (A.A.) - Sovyet 
radyosu bildiriyor: Kızı lordu kıta
ları, Maloyaro•lavetz ke11imler:inde 
müst.ahkem bir tepede göğüsgöğüıe 
yaptıklan şiddetli muharebede nazi
leri tardetmişlerdir. Almanlar. tak
riben bir piyade taburu kaybetmiı
ler "Ve Rusların elinde külliyetli mit· 
ralyöz ve ıiper havan topu ile bir 
alayın bayYağını l>ırakmıelardır. 

(Devamı sahife 2 sütun 3 de) 

ayan meclisi bahriye encümeni L . f 
reisi wa1s1ı, cümhurreisi Roo- itvıno un tayya-
sevett'in, bugünkü Avnıpa bar- B k • 
lme nihayet vermek üzere, Pa- resi a ·uya İndi 
pa,' diğer din rüesası ve bitaraf Londra 15 (A.A.) - CBB.C.) Rusya-
memleketlerle mii4tereken bir nın Vaşlngtön seflrt B. Lltvino! lle..İA· 
har~l(~e tqebbüı ettiğini bugün gillz istihbarat- l;\C"La.reti crkAnmdaıı 
'söyJeim,tir. • sır WalU'r Mantonun bindiği tayyarc-

M. W._ııh. radyoda yaptığı nin Bakıi'da. yere lııdlğl dün resmen 
nctriyatta. Rooıevelt'in Mihver Londrada llan edilmiştir. 
devletlet"İ harb gemile.-ile atct 
teati etmek üa:ere bahriyeye ver- Corc Vaşington vapuru 
diği emirleı-i de geri almas1n1 Londra 15 (A.AJ - (B.B.C.) 23,000 
;.,.,.._: •• ;.. tonluk Corç Vaşington vııpunı Aınerl-

l~-----------~' ~rafından İ.ngllte~ye devredil-

~ Ark ·· ·.Royat 
· ~ay·yare 

·gemisi" · battı 
' . . . . . 

Gemiyi bir denizalb 
batırmiıtır, mürettebatın 

.çoğu kurtarılmıttır 

Londra 14 (A.A.) - İnglllz a.nılral
Uk dairesinin teblllğl: Amirallik dat
resı, Leh Maund'un kumo..ndasındakl 
Ara Royal tayyare gemisinin battıjp
nı teessürle bildirir. 

Ark Royal tayyare geını.st tôt1)illen
dlkten sonra yedeğe alındı~ sırada 
batmıştır. Gemide ölenlerhı sayısı 
henüz malfım değildir. Fakat ilk ha
berler mürettebattan telef olan
ların fazla olmadığını memnuni
yetle bildirmektedir. Tayyare gemislle 
beraber seyreden diğer cUzütaınlar 
mürettebatın büyük kısmını kurtar
mışlardır. Ölenlerin akrabalan mfun
kün olduğu kadar süratıe haberdar 
edileceklerdir. 

Londra 14 (A.AJ - Saliiblyet.ll bir 
kaynaktan bildirildiğine göre, Ark Ro
yal tayyare gemisi Akdcnlule Cebe
lüttank do~unda tnıı.mıza u~mış
tır. Gemi dün akşam geç vakit torpU
lenmlştlr. İptidada limana kadar ye
deklenebileceğl za.nılJ!'(lllmlşse de yana 
yatmağa başlaml§ ve bu vaziyet biraz 
sonra vahamet kesbetmlş ve sabahın 
Uk saatlerinde batmıştır. · 

Bir müddettenberl AI1c Royal'ln sü
varisi. olan kumandan Maund, bundan 
evvel Furlous tayyare gemisinin süva
rlst idi. Mumaileyh daha evvel, bu 
lu?.rbln iptidasında düşman dıenlz:al-

( Devanu sahife 2, sütun 4 de) 

Sicilya ve 
. NapoliY,e akınlar 
. Londrn 15 CA.A.) - (B.B C.) S;ılJ 

günü İngiliz qıyya~lerl Napol~ hü
cum etmişler deml.ryolu eşya. istasyo
nunu tutuşturnnı.,lıir bir tayyare !a.b
rlkasile bir elekttlk" s:ı.ntralına isabet
ler kaydetmişlerdir. Snntrnl.da müthiş 
bir infilak olmuştur. 
Dlğrr bir İngiliz hnva. filosu Slçll

yada Skakum tayyare ve şlmendl!er 
istasyonlanna hücum etmiştir. Alev
leri 130 kilometre uza.ıctan görülen bü
yük yangınlar çıkarılmlfbr. 

Gene Moskova .radyosuna göre Ros
tof kesiminde on beş gündenberl vazi
yet durgun görünüyor. Almanlar bu 
keslmde taa:TI'\lza devam -etmekten vaz 
geomeğe mecbur edilmişlerdir. 
Dotıeçte de Alman hücumlan dur

durulmuş~ur. Don nehrini .şimalden 
geçmek için düşmanın yaptığı müte
addit teşebbüsler tardedlimlştlr. 

Londra 15 (A.A,) - Mo!;kova · rad
yosuna. göre, MOıSkovn'nm şimal doğu
sundaki Sovyet mevzilerine blr nokta
dan glnnete çalı.şan Alman tıı.nkla
nndan miirekk~ bir kol kuşatılarak 
tahrlp edilmiştir. 

Rus tebliği 

31 Alman tayyaresi 
dü§ürüldü, Ruslar 5 
tayyare kaybettiler 

Londra 15 (A.A.) - (BBC.) Dün 
Mlskoyaya. hücuma katkı.Şan Alman 
tayyarelerlnden 31 l avcı tayyareleri
miz ve hava defi topla.ruruz tarafın
dan dilşürülmüştür. Bazı düşman 
tafyarelerl ln_fllft.k bombale..rı atmış
lardır. Beş !.ayynrc kaybettik 

İngiltereye hava akını 
Londra 14 CA.AJ - Havn. dahili 

emniyet nezaretlerinin bu sabahki 
tebliği: _\z :niktarda düşman tay,rnre
lerl, dün gece erken santte İnglltcre
nln cenub batısına bombalar atmış
lardır. Az mlktardn hasar ve bir knç 
ölü vardır. 

l\loskova 15 CA.A.) - Sovyet geoc 
tcbllğl: 14 sont~rln günü. kıtıılnn
mız bütün cephelerde dü~ıumla çnr
pışmt§lardır. 13 sonteş.rlnde 38 Alman 
tayyare..~i tahrip edllmlştlr. Biz 16 
tayayre kaybettl:k. 10 sonteirlnden 12 
sonteşrlne kadar Baltık denizinde ge
milerimiz ceman 36,000 tonluk 4 düş
man gemlsl batırmışlardır. Bir düş
man denizaltı gemisi, Finldnda körfe- =========::-:::::===.....,:::. 
zinde maynlanmızdan birine çarpa- ~ Bu ı:abchki te)graflann 
rak berhava olmuş ve batmıştır. ~ d<!vr.mı 2 nci sahlfede 
lllllllllllllllDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllGlllllllll;1111111e 

- ideal bir 2cvccl .. 
- Ne bakımdan> .. 
- Ekonomi balmnındanl .. Bir metre kumaıtan bir rop çıkıyormu11t. 



AKŞAM 15 reşrlni.sani 19"1 

.. 
Geceki ve Bu ·sabahki Haberler 

BU 8.&BABKİ 

TBL&B•FL•B. 

Amiral 
Cunninghamın 

beyanatı 

''Bulgaristan 
uyanık 

bulunmalı,, 
Sohranya Hariciye encü

meni reiai aöy)ediği 
nutukta böyle diyor 

Sol,.. l.f (AA.) - Stdani: 

müzakere 
Bitaraflık kanununun 
tadili lihiyaaı nasıl 

kabul edildi? 

--------------
A Li ile Yllf-l 

---
Bir milli ratlrodan -
letia aeviye.iai t..-ı 
eden aealer ve aözlet 

dinlenilir 

Veli - Vuakı mibri .,Ja1' 
kim iıtlntr, kim dinlerf 

Dü M Sobranya hariciye ~odimeni rai 
şmanın ıııra taarru- M. laneH parlaınentoda mii\wim be-

zunun öniine geçmemiş yanatta bulunmuş •e ~le demi§-

olaak bile son derece tir: y 
1 

ı.:..---:- _J 

• • • « ugos avyanın tas • .,....,....noeıı Ye 
geçıktirdık Yunanı.tanın hezimetinden sonra 

hllgiin Türkiye ile münuebetleri do-

Merkezdeki muharebelerin 
hedefi - Kınm'da Sivastopol 

ve Kerç'e karşı hareket· 
devam ediyor V.,m.ton l.f (A.A) - Düa 

:Rooaeveh'in müdahalca üzerine 
mebmlar medie.i, Amerikan ticaıet 

ŞMk cepl.e.indon gelen haberler top ve tayyarelerle bomb.ardıman gemile.üıin aiJahlanma91111 ve J.arlt 
her tarafta muharebelerin ıiddet· ediyorlar. Diğer taraftan Stuka taer- böla,eleriae cönderilmelerini :JuM 
lendiiini bildiriyor. Şimalde, Lenin- yareleri buradaki katalann naltljne •.dt'll. ~fıık..kanunu huümlerjnia 

Veli - Yine r~odan ~i· 
yete ha&wlanayONun gaıiJ9a? ,.. 

- ~ bild;n ..• Hatta w ~ 
...... ..,. l.aaen.. Oiy~ 

- A.ladmı... cHalk JA"I!' 
ıa.. dİpe hötün Türkiye,-e •.' 
bütün diinyaya dinletilen bit 
c;ok iptidei ve ye.knasak ha•~· 
Jardan bahsedeceksin... f)i• 
yecchin ki hangi menıle"" 
ketin radyosu filanca eyaJe· 
tin falanca köyüaün can ~. 
kıcı ve çocukça hir nağmesill1• •' 
bu derece fazla müdde alem: 
dinktiyor? Böyle şeyler. aneıl~ 
miaa) diye ve 31 ekdiğerine beti' 
zeyen :ıt.valar birbirini takip et· 
memek prtile, teneV\'Ü olar•k· 
arada &lfilda çalınabilir. Yoklll• 
ıu kasabamızın halkı zevk alı· 
yor diye, telgrafla ve telefonl• 
ittiyor d;ye dünyaya dinleıtil«
mcz. Attu edenler. kendi ko1 
kalavelerinde saz çaldnıp ei· 
lmıin1er. Bir milli radyoda~1 
ancak milldin aeviycaini t~ 
eclen eeslor ve aöaJer duyulmıı· 

Londra 15 (A.A.) - (D.B.C.) İngl- lay-.Üe Bulgari.tan btıdutlarında 
Jiz Akdeniz tılosu ba§lrumndanı anıt- yalnız tek bir m~hı.ıl kalmışhr. Tür· 
ral Cunnlngham dün matbuat konfe- kiyenin ceıııup hudutlannda lngiliz 
ransıtıda D\.lhver devletlerinin Akde- ve Sovyet ordulannın b.alunması 
bizde uğradıklan atır gemi zayiatı huebile, T'ürlrJye jJe münasebetleri-
hakkında izahat venni.ş ve demiştir: • • d · t d l ,_ 1... ki• mızın aıma mevcu est UK: paıı.tı 

· Mısıra karşı !:>lr tan;rnızwı y~- esasına müstenit olarak devam ede
rnasına mii.n1 olmıığa kifayet edecek ceiUni ümit ediyoruz.> 

ad mrntak.uında Almanlar şelıri mani olmak için mütemadiyen li- iltta.ina dair kanun lahiya.anı t 9.f 
ağır toplarla bombardıman etmeğe man üurinden uçarak yapurlan reye .lı:au.ı 2 r 2 reyle, yani 18 rey 
başlamı!llardır. Ruslar da mukabil bombalamaktadır. Maamafih henüz f.azlaaile 1cabul etmiştir. Müstesna bir 
lıücumlaJıtnı şiddetlendirmislerdir. şehre umwnt hücum baş_lamamıştır. e)uırnm)yet taşıyan bu rey, me'bwılar 
Son 24 saat zarfında bir ~ok mu· Kerç mıntakasına ;edince. iki güa meclisi reiai Raybum'un riy&aet kol
kahil hücumlar yapılmııtır. Alman evvel Budapeştedeın gelen bir tel- tuğundan kalkıp Rooacve.lt taraitn
menltalan bunlano hepsinin tarde- grafta bu şehrin Almanlar tarafın· den k.endiııinc ve "Mac CMnaCk'a 
dildiğini bildiriyor. Bu kısımda baş- dan zaptedildiği bildirilmişti. Bu cevaben yazılan mektubu olcumamnı 

mikt.D.rda düşman gemisi batınp ba- Hariciye encümeni reisi. hundan 
Urmııdığımızı bilmiyorum. Fakat düş- sonra, Türk kabinesindeki deiifik
man boyle bir taarruz tasarlamış ise liklerin hakilci sebeolerinin bmiiz 
bunu son dert.-cc geciktirdik. meçlıul olduğunu ilave etmİf ve 

ka bir harelcet haltlcında malumat berin doğru olmadığı anlat11mış- mütealffh vcnlmi,tir. 
y.;ktur. tır. Alman tebliği şehrin bazı ietih- Reyler verildikten sonra, M, Ray-

Mcrkez mıntalı:aınna gdince, kimlannın ele geçirildiğini rve Kerç burn, Roosevalt tarafından İnlza-
Moaltovanın şimalinde Kalinin ve şehrinin Alman lop ateşi albnda bu-
cenubund.a Tula mıntakalannda lunduğunu bildiriyor. Tıcb}iğden lanmalt üzere Beyaz ııaraya r.önde
siddetli muharebeler olmaktadır. anlaşıldığına göre Ruolar buradaki rilccelc olan ltaaun 1;.vheeni lmia
Buralardaki Alman taarruzunun he- kttalarırıı karaı sahile. Kafkasyaya lam1Jbr. 

Akd~nizde taarruza uğrayan duş- Tü k' ı. __ • .. · t' · d V• r ıye narıcı sıyase mın egıpne-

man vapur kafileleri, saatte on mil d·w· . · d b' ddı:l-
ı;üratıe seyreden büyük gemikrden ıgını teyıt e en ır araayonun 
mürekkepU. Asker dolu çok büyük 2-3 Ankaradan neıri ihtimali olduğunu 
düşman gemisin! batırdık. Sağ kalan ıöyledikten sonra, halihazırda Mih
dü•man askerlerin! gemilere refakaı ver kuvvetlerine karşı yeni hir cep
~den muhripler tarııfmdan kurtarıl- he açmak için Londr11&1ın zayıf bir 
mışlardır. Bu adamlar, sırsıklam L1b- nokta l>ulmaktan b~ bit ,ey dü
yaya vıınyorlnr. . şünmediiini ve Bulgari.elanın teyak-

defi iki taraftan ilerliyerek Mosko- geçirmcğe ba,lamıtlardır. Alman Kanun layihası, sıeçen J.aka. lyan 
vayı çevirmektir. Alman hücumu tayyareleri nakliye vapurlanna lıü- taralwtdan 3 7 reye ltar.- 50 reyle 
Tulada bilhassa şiddetlidir. Tulanın cumlarda bulunarak bu ha11Clcete kM> I ect·ı • . 1 ce. • ..!1.-

Almanlar tarafından isgal edildiğfne meydan ve,Nnemcie çalışıyorlar. eaaeen u 1 llriştı . ......,._. Roo· 
dair bazi rivayetler kaydedilmişse Kırım, bu ilci ,chir müstesna .lr _,,,ek tıaraLndan inuala.ar İm•lan
de bunlar teeyyüt etmemiıtir. Son nıak üzere. kamilen itgal ec:U1diğin- r..az kanuni hükmü alacalttır. lıdır. 

Alman tebliğinde merkez mıntalta- .den Kerç'in zaptından sonra hare- Ayan mediai. layiiıayı nbal et-
ından hiç balıaedilmemekte.dir. ;katın Kafh ....... ya g-"'esi çok mu!ı· -·~ ı b '- l!__, B 

Amlrnl Ounn1ngham, Iılgiliz vapur kuzunun eksilmemesi l&zım geldiii-
hfilelerlne hucuma !ı:alk!.fan düşman • be t • f 
tan areleT!nln çok miktarda dütürül- nı Soyan eRml§ 

11
;
1 1 •. '- ~· 

mcd!klerinl söyleml.f-ve demJ§\lr ki: vyet u,,..a ı e o an munaaeoeı-
- B!r pfilemize hücwn.._ eden 28 ler~en bahseden M. f anoff, Scvy~t

duşman tayyaresloden on dördünü lenn Bulgar topraklarına Bolşevik 
dii~urdük. ajanları göadermek suretile Bu)ga-

•J- -...-- mCQen evve, me \l•tar rnec-i ir-
Cenup mıntakull\da Doneç hav· temeldir. Lonıka tadyosu Alman- 1,...;.tc. 

_.a; Amerika ticaret ceım1erinin 
zaaında hava ıojuyarak don ~la· Jann Kafkuyada Kerç 'boiaEJO& ya• Kafkasya 

petrolları 
dıiından hjlrp faaliyeti fiddetlen- Jun Anapa linuıınna turruz etmele- y~lnız"ailahlanmalarına aeliıhiyet ye-
rnittir. Voroeil~acl yakınında ve rini muhtemel görüyor. Anapa Ku- ren btr metin .lı:ahul ebnitri. Fakat, 
Roetofun önünde tiddetli mubare· 'ban nelırinin 'denize döküldüğü ye- bu tedbir ayan ~dieinde müzakere 
beler olduğu bildiriliyor. Fakat bu re yakın 15. bin niifusln bir ~irdir. eclilmeclen evvel cR1aben Jamea> 

Ingnız nmlralı Maltanın Akdenlzde- riatana kartı gayri halisane ve fÜP
ti moharebel~rde Malt.anın oynamak- heli bir durum aldıklarını söyle
ta bulunduıu önemli rolil belirterek mi,tiı-. 

demlrtir kt: Hariciye encümeni reisi, Bol,evik 
- Maltnnın bu ehemmiyetli roliinü eh''L il :ı.·_ _ L-

lltedenbert takdir ediyorum. Malta bu- t Uıtesi tamam' e 'Daabnlıncıya &a· 

mıntalcada uıl mühim mulıareheler Buraaı Kafku istihkam eileilesinin muhribi tbir Alman denizaltı reaııili M--L- be . ·ık fbatİ-
Kınm Yanmaduwı<la 5"utopol n 80n lıalkaac:lır. Son günler zarfında I v unare nın ı sa 
Kerç önünde cereyan etmektıedir. Alman tayyareleri bir kaç 'defa bu tarthrıdan •landa açıcında l>ahrıl- ba l d "" b "ld • "} • ot. 

gün Slçllynya knrşı teşebbü.şii elinde dar Bulgar milletinin müteyakkız 
tutııvor. Matanın hava defi barajının bulunması İcap ettiğini heyan -Ye 
~n kuVV('tlf hava. def! buajlanndım Sovyet Rusya tarafından tellif edi
blrl "ld11r•u fikrindeyim. len askeri paktı reddetrnekl~ Bul-

Sivaatopolda 'Almanlar i.tihkamlan limanı bombardıman etmİ§ti. mıt n lyan hariciye encümeni bu nın f a ıgı 1 ın ıy 
tedbire Amerikan gemilerinin lıaıh 

garistanın bir ölüm tuzağından lcm-

Go ~darda hareka"' t tulduğunu derin bir memnuniyelk 
_ kaydcy]emi"tir. 

Kere, Alman too 
ateşi altında 

Nairobi 15 (A.A.) - Askeri kumnn
danl• ~n ve lngnlz hava kuvvetleri 
umumi karnrgahınm cuma tebll~I: 

Co:ldar'ın 7 kilometr~ kadar şimal 
do'•11Sl.mdakf Knmant tepesi, 12 son
teşrmde şiddet.ll bir muharebeden 
sonrıı znptedilmişUr. Düşmnn 12 tele
fat vermlftlr. Sarp bir kaya~tın tepe
sinden birkaç yaralının dü.ştüğü gö
rlilmuştür. Blzlm tarafımızdan hiç te
lefat yoktur. Bu tepenin zaptı auretl
k. Velrtch bölgesindeki bütün İtıılyan 
Deri }:nrakollan be:rta.raf roilmişttr. 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

Efrat mevcudu hakkında 
tahkikat yapılacak 

(Baf tarafa 1 inci sahifede) 
Koordinasyon Radyo spikeri, Leııingrad hak-

kında ıunları .öylemiıtir: cSalı gü
nü, bir Scvyet Birliği, Almanlan, 
ismi haber verilen bir mevziden c;ı
kartml§tır. Hücum, düpıan müda
faa hattına müteveccih bir ağır bom· 
bardımanı müteakip yapılmış Te 
Sovyet topçusu, düşmanın muannit 
mukavemetini kırmak üzere piyade
ye kuvvetli yardımda bulunmuılur. 
Almanlar, kaybettikleri mevzii tek
rar ele geç.irmek için beyhude gay-

kararları 

Müatah.aillerimizi ve ge
micilerimizi alakadar 
eden iki karar daha 

intitar ediyor 

Ankara 14 (Radyo guetesi) _ Biri retler sarfetmiılerse de Ruslar vazi
müstahslllerlmlzl, diğeri de gemlclle- yete hakim kalm!flardır. 
r1m1z1 llgilendil'en lkl koordinasyon Kalinin cephesinde 
karan lntlfar etmek üzeredir. Birinci • 
karar, bu~ay, çavdar, yulaf, maJılQ. Vazıyet 
tun alını flatlerlne yapılan bir kuru.ş Moakova 14 (AA.) - Tasa 
zammın içinde bulunduğumuz ayın ajansı, Moakovanın batı şimalinde 
sonuna kadar uzatılmasına dairdir. KaliıUne bölgesiııde Scvyet -C ce
Bu zam 1 ağustosta ya.pılınış ve 3l nahına y~ılan Alman taanulan· 
iltteşrine kadar muteber oldulu l>U- nın tarckclildiiini bildirifor. Alman-
dlrilnıJ.ştL Mil6ta.hsillerlml.z malıauiü-

1..ondra 14 (A.A.) - Hava Ne- nü bu\arl~ kadar yani kış basmadan lar, çarşamba günli takriben iki tü-
zarcti tt:bliğ ediyor: Hava Nezare• Toprak mahsulleri oflslne teslim et- menle bu \;ölgede taarruza 1eı;m'9-
tinin ctaveti üzerine, mareşal Dow- miş bulunacaklardı. İlkteştinin aonu 1eT fakat Sovyet kuvvetlen aon 24 
dinr. lnıriliz hava kuvvetlerinin Bir- gıldlği halde müstahslllerlnı!zden ba- saat içinde mulc"abil taarruzlar yapa· 
lecıil· kralivet dahilindeki efrat mev• zılannın mahsullerini teslim edeme- rak düşmanı İşgal ettiği yirmi köy
rudu hakkında derhal tahkikata dtkler1 görülmüştür. Şimdi bu yeni ka- den geri nüskürtmüılerdir. 
hacılıyacal:tır. Neşredilen bir tebliğ- rarla müstaıısıllerlmlı.e bir kolaylık Voro•ilovgrad 
d 1 d 1 gösterilmekte ve 1 kuruş zam Hdnci- :ı: 

e söv en iğine göre, tahkikat « n- teşrin ayı sonwıa. kadar devam ett.I- ~te 14 (A.A.) - Macar 
ciliz hnva kuvv•tlerinin memleket rllmektedlr. ı UkkAnunda.n itibaren ajansı bildiriyor: Ukraynıı cepbesin
kadın ve erkeklerinden efrada olan fi~tJer 1 kuruş indlrileoak ve 7.run de Donet:r. ve Don bölgelerinde çar
ihtivl'cını azaltmak gaye"ile> yapı- m~ddeti bir daha uzatümıyaca.ktır. pışan müttefik kuvvetler, düşmanı 
fac-!lktır. Müstahslllerimlztn zamdan lstlfade inatla müdafaa eclılen bir çok ke-

Bu tahkikat esnasında, f-ngiliz ha- etmeleri için mallarını bu ayın .-.ıu- simlert:lesı atımılardır Müttefik kuv· 
va kuvvetleri mevcudunun hareka-. na kadar Toprak ofise tcallın ~ele- etk V i1 d. _,_la _ 1_ .rl JAzı d v r oro~ cwgra a y... ınuur.· 
tm müessirli~ine zarar vermeckn .._. m ır. _ .. _ tadrrlar. 

lt J •• k- 1 J cLW .uunc! karar da maden koınuru nav-
aza ı ~sı mum un. o up .oma gı- lmı.lannm, aon &qrinden mutebet ol- Macar kıtalanmn harekat kesi-
~· .tayme gayret edılecektir, kın-ve· mak azere d~eslne dairdir. miııde, kayda değer bir 'ey yoktur. 
tinın a:::lltı!ması, yahut efrat alınına- Karara göre navlunluda u p yö:k- K dü tü• ••? 

·h t ril • 1... • ,__L,_ et'ç t mu. 
sına nı aye ve mesı &atiyen .._ aetcllk görülmekıedu. • __ ~- •. 
mev:>uu değildir. .-ra 14 (A.A.) - Tımea 111 

Bir ay zarfında İngiliz 
topraklarına yapılan 
akınlarda ölenler 

askeri yazıcnı cllyor IU: 
Dahiliye Vekaleti müate- c.en.p cephesinde ve biıt.usa 

tar muavinliği Kmmd~ 'ft daha~ ~ç .. e~fı~-
.Aalı.ara H (Telefonla) - Da.hlliye da -.azıyet R~lar >ÇW'I JYJ gorunmu

-Yetileü mlıltıefar mwwlnliRtne Ve- yor. BUnu lmzat Ru.lar da lı:abul 
t&let &eftif heyretl relsl B Hakkı eaıvorlar . 

. Lonrlra 14 (A.A.) - Resmen blldlri- HaJdal' te.ttlt heyctl etal~ Rl.3e 0-..a •e Alm.a.lar ne ele Ruelar 
liyor: İltte.şrtn ayı zarfında Blrleflk - •'-' ' rr-;:._:_ . c ta f ~ · _ ~,ı • ,_ • M 
kraliyet top kl mrind yapıJaı:ı ....... B. Htl8nü "'~""""• Rize vali ra ınaan teyit ıeaıtmıyen 'Olr a-
havıı akınla~ ~~~lnd e alrll halk ttklllltlne Bameuıı vali muıtv:!nl B. car ha~ri Kerçin düstüğünü bildir-
ar""•nd ki z:ı.ylat şu sur:ıle tasnif Ahmed Baha t&7in edilınift1r. mektedir. Bu :kee.imde Ahnanların 
td.'rniştlr: ayrıca üstünlüğü çok y\iksek gıbi 

ö ı r ve kaybolanlar: 262 kişi.. İnebolu ve Kaatamonuya ör:ünmelttedir. Bununla beraber 
•.('(I vı ~ıt nda yarnlı olaııJıır: 361 kl.,1. k "'d Almanlann Kcrç boğazını geçmek 

ar yag 1 i~n deıhnl bir tc"cbbüse girişecel:-
T ekirda"' m k rt ı fneboln 14 (A.A.) - İki gündiir de- leri hakkında lbir korkuya <İÜfmeğe 

. g u u u~u Tauı.lı olarak yat:ı.n yağmur dün gece hlç hir aehep yoktur. Göriis\iişe gö-
T ırclat 14 (A.A.> - T ltirdnğlıl{U' yarısı kam çevrllm1.ştlr. Dc:nlzde poy- r.e bo ~ e t ebbüsü k 

kı 2 t 1 lannın on dokuzuncu y,ldö- raz fırtınası bMtin ~Ue der.ım · ~ geçm eş ~ca 
niımunü dun iden tezahüratla kutlu- eylemektedir .ka.rşida tayyarelerle tapnac.alt a.s
la.mış ve bu ve~1leyle Milli Şef İnönft- Ka9klnon~ 14 (A.A..) _ Dün sabah kerler ta1&fından lnr lcöpri ba§İ ttl· 
ye Vı' orduyn k'lrsı sarsılmaz sevgi ve bnşlıyan fırtınadan sonfa huaret öe- tuldalttan •onra yaınfacaktır. Böyle 
ıırınlannı bir defa daha belirtmişler- recesı düfnJiil 'it m "-lılul& ~ liir ta.rruırun hamlanmui iu. llZ!!n 

.ur. mlftır,. - --- --. 

Ark nova ı tayyare 
gemisi battı 

bölgeleriııc n muharih memleket- Lon4ra H (A.A.) - Daily ElCP~ 
• • • Stokholm muhabiri f(>yle yazıyor: 

lb Jlmanlarına gırmelerını yasak Katka.syıı petrolleri için yapılat' 
ederi maddenin ilgasına dair bir muharebenin Ut safhas dun ~ 
teklif ilavesine ıkaraT vermişti. ~tır. Alman ta.ıikla.rilo st1~ 

• Kerç müdafaasına hü~um ed rkIİl. İ.J" 
mıın havıı kuvvetlet>l Kafıtnsyo.~f 
öte tarafındaki şehirleri bombaru>" 
mıın etmektedir. 

<Bat tarafı 1 inci sahifede) 
tılan tarafından bııtınlan Courngeous 
tayyare gemisinin kumandaiı.lığın! 

yapmıştı. 

Ark Royal batırılan üçüncü tayyare 
gemialdlr. Courageous MaJ14 denizin
de torpUlenerek, Glorious ve refaka
tindeki iki muhrip 1940 senesi hazira
nında. Norveç sahilleri açıklıı.nndn 
Schamhorst ve Gnelsenau Almnı 
muharebe kruva?.örlerlle yaptığı mu
harebe sonunda batmlflardır. 

Ark Royal tayyare gemisinin .son 
günleri, Akdenlzde e:t.emmlyetu kafi
leler! hhnnye eden bir harp geınL!i Ya
zifeslni yapmakla geçmiştir. 

Yeni gümrük 
kanunu 

İnhisarlar Vekili B. Raif 
Karadenizin beyanatı 

Arıkara 14 - Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili B. Raif Karadenl.ı ,eni güm
rük kanunu hakkında. beyana.ttn. bu
lunarak yeni gümrük lıiyttıasmın da
ğınık ahkft.mı bir araya toplı;:vacağııu, 

Alınan ha.va kuvvetlerinin başııc• 
hedefini, Taman te.ş'kll etmektcdif• 
Burada Bovyet kıtalan. Ataanlarııı 
Ke~ boiazını geçmek iç.in yapac:ı'I<" 
lan teşebbfisleri önlemer;c hazır bil" 
lunuyorlıır. 

B. Churchille 
mektup 

Batan gemi güınriik mun.meıatında ve resimlerin Dün tayyare ile götürülell 
tahsilinde lüzumsuz formaliteleri knl- B R l . b k • 
dıraea ... nı. esa.aıı bir ant--. reıımı • ooseve tin u me tu 

Ark Rayal 1934 - 1935 deniz progra- e• •'-!"' J 

mı mucibince inşa edilmiş, 1937 senesi taU>Sr: edlleeetfnl, yeni liyihanın ek- bunun muhteviyatı 
nisanında denize tndirilmiş ve 1938 sıtıerl tamamııyacatını ıl6y~ ve •• l • 
eyUilünde bl:mıete girml.§t.I. Hacmi demiştir ki: soy enmıyor 
22,000 tondu. UÇUf güvertesi 210 - Bagiin mtmteiit giimriık anbu
metre uzunluğunda ve 30, 40 metre laıılna gelıen CfYWlm, mal .-Jılbt bmı
genilli~de 1dl. Sürat! saatte S2 mm lan ıttıaı etmeit ~hı müracaat. edereil 
buluyordu. Güvertesi ve kuşağı orta beyMınamesinl b6ze verkıclye kadar 
obuslere mukavemet edecek defecede nelerden ibaret olduğmuı bUlmiyoruz. 
zımıa taph idi. Gemi 80 - 70 t&Jyare Hari9ten memletıete ııhaı edilmek 
al!'°rdn ve mtirettebaıti 1800 ~ \bere giimriik anbe.rlarımızda. yığılan 
murekkeptJ. e§YallDl cins, mfktıır ve menşelerini 

Bu tayyare gemisi, 114 mlllmetreUk ornlara girdiği aııdan itibaren bilmek 
18, 40 millmet-rellk 32 top ve b1I mlk- memleketteki stok mlktannın nelar
tar da afı.r mltralyÖ'Lle mücehhemI. den :ibaret olduğunu bize ö(tretece~ 
3 milyon Inglliz llrasma malolmuştıı. gibl bu eşyanın ~etımız altında 

Nnyort 14 (A.A.) - Blr cıtpPd 
deniz taYl'&reeikı İnglıt.ereye ha~eC 
cdeıı müme&!iller mecllsl.nin maliye 
eııtcümenl retsı demokrat !iyandaJI 
Snyder Rooseveıt'ten Church!ll'e bil 
mektup götfımıektedir. 

Snyder Amerika harbiye nezaretl .. 
nln mümesslll sıfııtUe hususi bir ıne
nıurlyetıe İnglltereye gittiğini beyatl 
elimlş fakat mektubun muhteviyata 
hnkkında bir şey söylemek ısreınem~ 
tlt. 

rnipper "1.f,ynrcslnln dlğer yoıcuınrı 
arasında Attlee ve Inglltere bnl'I 
mnsteşnn Balfour da bulunmnkta.dll'• 

Ark Royal hazbtn iptidasından beri bulunduğu müddetce nevilerine göre 
en çok faallyet g6steren tayyare gc- lcap eden muhafaza. tedbirleri a.Zıno.
mlsi idi. Altdenlzde bir çok seferlere rak hüm&haJde bulmıdurulmalarmı 
iştirak etmlşti. Tan.ntıo limanmda dıthl temin eyliyecekıtr. LArihıı ile 
İtalyan gemlluine hücum eden torpi- t.esiB etit~ ant.ıoepo sistemi bu lm-
do tayyareleri bu gemiden uçmU§la.r- tinlan bise ft!'eeektit. İngiliz kitap aergıiai 
dı. B1r sefer de gemi müftim. hasara 8met1 _.__ --~laP. 

u~mış ~tamir edi:tmlltl. gümrik ,ıe;;lw;I~";;b; düa açıldı 
Hood haıp gemk1nl batuan Blamaı'k tahstllt JQt>ılınıeın n.-eııeflelie dev- .&akan w <'Jlelefonla) _ ...... 

Alınan drltnotcıa hicum eden tan&- let ara.onda tık! m6naııebet nkll& .,e1o- Bllıglniı*, ~ klltik' beıJıl* tır 
reler de bu gemiden uıomutlardı. melde 1'lt ba mtlnaılebeUD ıaf*ellell ,.,.,.._ İıDgills ıı•ıeıa atd I* ~ 

malılar._.,,.., -.W ltltt'm da .-ıwl9l adw•ılım :a- •fhk MlılJ' 
ıı,_. UiraUnıraealc fSllde Nzlııwf Wldl1 *llyi bir IWAllla .......... 
icap etmektedir. Llcuım.sm: tomıaıüe- İki UılW. middeUe aÇJk ~8* 
ıer m4!lı:ıellefi J'Ol'acall dbl mem11r• olan iMi eıqide t1lb. glrld .,_. 

lngitiz · teblifi 
ıtabiıe 14 <A.A.> - Brıta1131a ona nmızı da beJtmde Yete metgu1 edil> ıua ".e cttter mm oilk!el'lue • -

Şark umuni tanrgNunın tebllti: duraıcablr. L&yU\&da geçmiş wwıe- cfJ6 t1t-s> bu!unm.alltlıdll'. 
Ubyada: Tobrakta din ~m Nı ftrdlAi tecrQbeleıdm ve Beri mem-1 
hiç bir havıı. !...Uyet1 olırwnıştır. ce- lebtıedn ~ Wtilade edi- Bu •balıltİ tNm •• 
nnp ba.tı böliemizln &ı.ünde haneıkfıtta lerek bw lüzumsuz !oımallteleıin JDıı.1-
lfahman bir P<>lonJa dnrlyest tank clırılmuma Ye bu münuebetleritı. ~ • kazaei 
ka111 koyma tertibatı tnta. etmekte esa.slıar dıahllinde dMa :t1'i taıızmı edil- Va-bluuı Nurhıhı 1ı(leMslru!ek.1 ~ 

mesine de ~hşılml§tır. b ... h sY olan bir d~n müfrezeelnl ortadan Tıı;k.slm-Beyazıt tr.ı.m~ l1 s:liun 
_ .. _ İşte yem lD.ylbanm umumi h~t.bn at saklı buçuk suular,uıda Btva tt~ 

k&ldırmı:tır. Süngu ile yapılan hu- bunlardır. 170 madde tuW.n hükümle- gell*cn <)em.be~ A-Wc3llp a. 
cumtla. düşmana ~ir. çok k%cyıpla.r ver- rt içinde §imdl size iza.hı mrun siittc<lt camıı önünde yolun brşı ~ 
dlrllmlş ve bet İtalyan esi!' edllmlı§tir. bir çok faydalı lwınıhll' da Tardır. ıccçmck isteyen bin ndanın ~ 
DevrtyemJMeıı 4 kişi ha.fi! yaralan- Yakında Büyük l\llllet MeellS1 cncii- baıJındmı ~rıillmUştı!'. K!M ']ll&şlorı:n.
mı,tır. Başta btiıgt?1crde devriyeleri- menlerinde milzn.keres1ne başlanncak da oJeıı 'ba a4a.mın ~ 1~ 
mJz düşma.n müfrezelerine msınma- olan lnyihıı bu encümenlerin ~dklk- ~ a~ oldn~tkı.n 1f::ı.dl'6i amı.runıı.-

lerl neticesinde şüphe.siz daha mü- mış Ye hüvlyetl tesblt edll~tıt. 
dan 8erl>eısçe hueldtt& bulunmU4lar- kemmel §eklini alacak ve memleket, Yaralı oerrahpaşa hastanesine bl
dır. B'lldad eevreshıde, nermal devri- ihtl:raçknna uygun :.yep.1:.)lr Qııun dınlmı~l'l'. Ku:a etra.fm.da teııtıta• 
Je full:Jetl cinim Ml'pW. kazanmış oilacatnr.a -.oıanaupır~ 
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~AMDAN AKŞAMA 
lndnü ansiklope

disine dair 
Umumi Meclis \ T ekerleldi cennet! .. 

-
-·-- -~ 

Sahife 3 

Sadeyağ 
-. f~QÜ an.sildopediıinin. prolt'am 
~-d~ projesi 20 salıifeli bir 
,...°tür halinde buthp, alikadarla· 
~ fikirleri alınmak için gönderildi. 
~ tniibim qiın bafmda bufonanlar, 
~ de hatırlamak ve niçir nıütala· 

T oplanti 30 ikinciteırin 
tarihine kadar temdid 

edildi 
D • l • • .. ''l l • · Satış fiatleri mahallinde 
ızıerınıze orta er yer eştırmış, , tedkikedilecek 

Bana koDıfu oturmak istiyen bir 
abbabunız için bir takım aparh~ 
lan geziyorduk. Bunlardan birini 
beğ-endik. Zevkli bir tarzda yapd
m11br. Ferahtı. Çok ayduılıktı . Man· 
zarası da wü:r:eldi. Derli toplu idi. 
Sahibini sorduk. Filanca yerde bir 
itkeınbe corbacısmm iımini söyle-
diler: 

1
• sornıak lutfunda bulunmuılar. 

sigaranızı .Yakmışsınız, keka ... 
d:ı~taaleyi batından sonuna kadar İstanbul umuml mecllsl dün saat 
t1~•tJe okudmn: Pek iyi yazılmıt 15 te reta ve-klll B. Abdülkadir Kara-
:"~ L_ .....:ı mürsel'ln riyaseti altında toplanmış-
d l uertaraf, sadece muha,,,, .. e- t 

Arabacıların kullandıkları kamçılar 
yasak edilmeli mi, edilmemeli mi? ~ de "'kmamlf. o:<rer milletlerin. tır. Sabık celsenl"ı zap ı okunarak lta.

~:u r - • bul olunduktan sonra Maarif Vekill 
lıh~;:uopedilerini yaparlarken, ne B. Ha.san Au Yücel tarafından Vail 
~e bat vurduktan göz önünde ve Belediye Relsl Dr. B. Ltıtfi Kırdar- Ev:vellci gün bir doatwnla tram· ı lara da baki.. Sanki iı yapmışlar!..• 
~rnUf. İnsan ilk sahifeleri okurken la, umuml meclise blta.ben gönderilen vay bekliyorduk. Lale.in önümüz- diyenler vardı. Hatta en arka aıra• 
ı 

1 
cihetlere takılsa bile soaı sahi· bir mektup okunmuştur. Maarif Vekili den geçen tramvayların basamak· da oturan iki yolcudan biri jşaret 

t~.~de bunlara cevap verildiğini bu mektubunda İstanbulda maarif 11'- larında bile yer yoktu. Bu esnada pannağiyle bizi yanındaki arkada-
0ıiiYor. lerine karşı gösterllen büyük al~k.a.- kulağımıza cazip bir takırtı geldi. şına gösterdi. Biz de - ti ,-.di ni· 

1_ OlruYIJcularıma en mühim nokta· dan dolayı Vail ve Belediye Reisi Dr. cTalmtının cazibi olur muh diye- çin öyle yaptımmızı bir tü".'!ü anla-
._ lı·'-'- B. Lılttl Kırdarla umumi mecllsi teb- 1 •· 
t'_~da mal~mat vereyim: rlk ve kendilerine teşe'kkür et.nıek- cebiniz. nsanm l»r nak.il vasıtası· mıyorum - aanlri kabahatlı imişiz 

~-er, garbm mükt~batını, vuat teydl na binmekten ümidini kestiği bir gibi yüzkrimizi başka t.uaf• çevir· 
'-r/eli .bir Türkün anlaya~il~,, Mü~eaklben umumi mecl.1sln 12 Jkln- anda bir araba atlarının nal sesle· dik. Bu bir an aürdü. Q.,lar 

d• bize nakledecek. cTurkluge, el teşrin tarihlıı.den 30 1kinclteşrtn rinden güzel musiki mi olur~ .. Hat· cvızzzzzzz b diye yanı.nız -lan ge
~ İalamiyeteıt ait malUm.at hak· tarihine kadar temdidi tekllfl okuna- ta belki kulağımızın dibinde Bet· çip gittiler. Biz bkır da o1'ır yola 
ı,?'da İae garplılar için dahi en emin rak kabul olunmWJ ve ruznameye ge- hofen konser vermiş olsaydı bu ka- devam ettik. 
it tnüracaat kitabı tqkil eyliyecek. çllmiştlr. dar zevk duymazdık. Arada sırada arabacımız: 

-'taiı Y\lkan yinninci uır Larouue' Belediye tefl~ heyeti relsl müte- Üstelik arkadatımla tramvay be.k- - Haydi kızlar!.. diye camc;mnı 
~ l>ii1iildüifuıde ve resimli, haritalı, veffa B. Samih Türkdoğanın alleslne !ediğim.iz yer ufalt bir meydandı. şaklatıyordu. Bir de Çarşıkapıya 

0 kiJi. notalı olacak. Fakat Fran· nakdi yardım yapılması hususundaki Asfalt üzerinde nftl takırtıları insa· gelince ne görelim).. Biraz evvel 
~l-._ 0 eseri 6 cild üzerinedir• teklif bütçe encfunenine havale olun- na Ad~yı. nefis yaz günlerini, ara- yanımızdan 0 ems<llsiz caka ile 
lı~ ise 12 • 15 cild halinde ter~ muş ve Büyükada nlzım pllnının ha turlarını hatırlatıyor. Sonbahar cvıu diye geçen otobüs caddenin 
tip d·ı daha 15 gün müddetle na!la ve muh- . . . h . d 1 ' ı ecek. telit encümende tedklk edilmesine ıçınde .hır yaz ayalı.- ne e l•. sağ tarafında boylu boyunca dur· 

ICendi milli zaviyemiz göz önün· dalr encümen mazbatası okunarak sa - .nsana tatlı gc lıyor · · · muş. Şoförle muavini arabanın 
~- ~tulmakla beraber tarafkirane kabul olunmuştur. Müteakiben meclis Arabacı ... tramvay hekl~en hl- önündeki motör kapaldannın :ikisini 
trıut-ı&aiar ihtiva ebniyecek. Beher salı günü saat 15 te toplanmak üzere dırıma dogru yakla,ınca bıraz ya- birden fora etmiıler .•. Adamın biri 
~tddenin bak ettiği kaç aatırsa ona dağılmıştır. va~ladı. Sağa sola alıcı gözle ,öyle adeta kafasmı motörün içine sokar 
0 lr-.ctarı tahsis edilip bir cnisbeb bir baktı. Bizden ba,ka mütteri gibi eğilnıio, meşgul 1.. Demin bizi 
ttnıin edilecek. Ayni suretle, bütün Şüpheli bir ölüm nıımzetleri daha vardı. Lakin acar alaycı gözlerle süzen ve birbirine 
~tddelerde bir czihniyeb ve cdilıt Samatyada tramvay caddesinde 214 "e pek becerikli bir :ins&n olan dos- gösteren yolcular bu ıefer pcncere-
İrliiioe de riayet olunacak. Yeni numaralı evde oturn.n Mustafanın ka- ttIJn h~men çalı,k:nr bir işaret me- lerdcıı boyunları bükük, mehil me

labitlerin yanı aıra tarihimizin muh- rısı otuz yedi ya.şiarında Leman dün muru tavrı ile ar~l•&), durdurttu. lul, halimize gıpta, haaed eder gibi 
telif IUbalarmda kullanılan tekmil sabah evlndıe odadaki yata1t lçlnde Arabacının bütün itaprislerini çek- ve göze çarpan bir imreni;le hakı-
Coirafi tarihi ve ıaire tabirleri ya· ölü olarak bulunmuştur. meğe mecburdu~. Bı·m•n için fazla yorlar. 
aalın (bak) ipretile bunlar mad· Mustafa sabahleyin kansının yatak- konuşmadan arabıya $r;rd!k. Hafif Arbdaşım: 
dtden maddeye gösterilecek: Lisan tan kallcnadığını ve muayene edince bir yağmur çiıd~.rğ:nJt'n ar'\bacı - Simdi ııra bizde ... dedi. Bu 
lıuıusunda: O.il inkılabının tecrübe ölü olduıtunu anladııtını komşuları bacaklarımızın ü.r:.:r"r.e ı.iyah. bir Ör· sefer de onları biz ,öyle tepeden 
~e teklif mahiyetindeki kdmıeleri Fethiye adında bir kadına anlat.ı:nıf, tü yerleştirdi. .. o;..ı ... Dizlerimiz süzerek ihtiıamla, caka ile yanla· 
lt·-'ı k Fethiye de derhal polis kara.koluna k Am ·le t ı k T k d 1_ k • -u ~ayıp en fazla yayılDUJ e- sıcacı · · • erı an sana oryom a· rından geçti . •• ı ır a tı&.ır uza -
tin.o ve tabır· 1-..ı-n "uıtifade edil-- gidip haber vemı.JıJtlr. Vaka müddeiu- rındo. hastalan .anp tarmalarlar ve 1 k ı 

._ "'"ue ... mumlllğe de haber verllml§tlr. A~ h k 
1 

V aştı · · • 
ce111:. Bununla beraber mekteplerde· doktor B. Hlkmet Tümer zabıta me- temiz avaya çı ant armıı. e dün· «Arabacı!.. Arkanda 
iti terimler esu tutulacak. Anladıiı· murlarlle birlikte eve gtdlp cesedi yanın en sıhhi vaziyeti de hu 
tıı. ııöre. me.ela (müselles) mefbu· muayene etmlflerdir. Leman karyola imiş ... Şi~di biz de ayni halde •e- çocuk var ... » 
lltu (üçlek) kelimesinde tarif edile- içinde ayaklan yastık Ü'2lerinde, başı yahat edıyorduk ... Arabac1nın: Bir aralık biz de czınkb diye 
CtJc; lakin diier umumi yazılar ara· karyolanın ayak tarafına çevrllml.t - Dehhe •.. Haydi bakalım kız· durduk. Şakayı seven arkadaıım te
~'nda (müselles ıekilli) suretinde ve ytmi koyun yatmış bir vaziyette larl... 1 peden sırtını gördüğümüz arabacı· 
aı.1ıata eirifilecek. bulunmuştur. Ce_,edln aıtzmda. köpük, Sözü ile yola revan olduk... B~ YI\ seslenerek aordu: 

8en bu aor.ı noktayla mutabık ka· kan lekeleri ve yüzünün sağ tarafı cDehhe• sözü arkada kalan eslcı - Ne o baba... Benzinin mi 
'- · ile salt' kulağının arkasında derin ·· ı · "k • · ·b · b · O 
~'Yorum. Çünkü İnönü amildope- ezlk lzlert vardır. Vücudünde de be- gun erın ~usı .ısı gı ı ır~ şey... nu bitti) 
dtaıııi kendimizden ziyade çocukla· reler görülmüştür. Yataıtın da!tmık az mı dınleclık:} Hatta çocukken Arabacı olduğu yerden seslendi: 
t'lrrux İçin çıkanyoruz. Umumi yazı· vazl~tl de yatak içinde çırpınma ol- arabaya ~':'erd~ğ!~"- isim bile cDeh -- Bizimki tamam amma ... Ben· 
1- arasında dahi olsa evlatlanmJD dutunu göstermektedir. deh• degıl mı ıdı> zini bitenleri hekliyoruzf.. 
lllektep terimleri dah~ munis eele- Lemanın kocası isticvap edlllnce, Bir yandan sigaranı Şöyle körüğün kenarından kafa-
C~ktir. İngiliz ansiklopedisinin mu· sabahleyin uyandığı zaman kansını tüttür bir yandan.. mızı çıkarıp baktık .•. Önümüzde bir 
ltaddimesindeki ,u sözü unutmama· yatakta bu vaziyette bulduğunu, gece taksi durmuştu ... 
1 Arkadaşım hayatından son dere· 1 k B ı: «Bilen ve tefekkür hayatında sÜt"- kadının çırpınmasından ve ba~ırma- Arabacı diz~n eri çe ti, ir ma· 

ı ... cede memnun bir insan tavrı ile et-aht· i değitmelerden dolayı, büyük sından haberdar olmadığını ve Lema- d nevra yaptı. Taksiyi geçtik:. Bu es-
im 1 k b. A d rafına bakınıyordu. Hatta cebin en ,_ . . ır eser, eskimeden ikmal edilme· nın ş d ~ adar ır sar'a alameti e nada arabada, san.Ü üçüncü bir 

1 d" g··.-. dl~· ı .. ı •~ı Adli tabakasını çıkarıp bir de ııigara I 1 ır.:t Mektep ısblahlarını her yerde 0.'>•erme .,,m soy em"l• r. ye yo cu binmiı gibi bir fazlalık. bir 
~ıaı tutmak muhakkak ki dalıa ha- doktoru ölümün sebetıint tesbit için yaktı. Ondan sonra: a~ırlık hissettik... Arkadaşım ço· 
hrlı olur. Tekmil işlerde feragatlı Lemanın cesedini morga göndermLş- - Dünya varmış vallahi!.. Keyif, cukluğundan kalma bir istisasla: 
il< Ur. Mustafa zan altına alınarak tah- keyif bu işte!.. Ne ezilmek, ne sı· 
~en. neslimiz bunda da hodbin klkata başlanmıştır. kı~mak. ne de o kalabalık arasında - Muhakkak, dedi, arkamıza 
avranmamalıdır. Bu diğerbinllği- terlemek var... Temİ7. hava için· biri asıldı!.. 

rtlİz ansiklopedimizin ömrünü uza- Tahmini doğru çıkmışh. Netekim 
le.caktır. Vatan refikimiz desin. . l Ierkes ba~ka vasıtalarda pek az sonra arkamızdan yükselen 

Devam edelı·m beraet ettı• ayakta duracak yer C\rarken sen ko- bir es arabacıya mühim bir cih-
. ca koltukta yayı.ldıkça yayıl, gön-zih · akd b. kt d h bnr> da bulundu: nıme t an ır no a a a: Belediye kooperntlfinde satılan ya~- !ünün istediği tarzda otur ... Bir A b 

1 Yirminci asır Larousse'unun madde lann bozuk olduğu hakkında Vatan yandan sigaranı tüttür. bir yan· -
1
- ra acımı · ·· Arkanda çocuk 

tıiıbetleri ölçü diye alınmıctır: gazetesinde ynpılan neşriyatla hnka- d f ı b .. ı · var · · · 
( .., an etra ı, tramvay an, oto us erı · H ba 
F'ran k nd' · • 0 h' buld rette bµlunulduğu lddln...4•e koopc'"" K k• d " Cadd cı~1en ara nın üzerinden a,a. ~ sızın e ı ıçın mu un u· ill)l.J .... - seyret... e a ogrusu. .. e k k d ... t . il -

tu maddelerin uzunluğunu, biz on- tlf idaresi tarafından Vatan gazetesi .. . d S d . b ra , ar aya ogru ersıne sa aman 
l b,...,,, h r iri B Ah ed E in y l uzenn e: c eyyar cennet> ıye u· (D bit.. 7 ••tun 3 d ) 
'L~a muadil Türk madde%erinde tat· .....,.. .. u a r . m m aman nn derler ... Tekerlekli cennet... evamı sa e au e 
oık d • M 1 A ~· , aleyhine açılan dava dün asliye sekl-

e eceğız. eloe il usterulz te Bu sırada karşıkı· tBraftan da bı"r N zlncl ceza mahkemesinde bitirllm~tlr. .. 
•poleon'u:ı zaferi kaç satırsa biz Muhakeme neticesinde bu yazı ha- araba geliyordu. Baktık, içinde 

de Çaldıranı aşağı yukan ayni uzun· karet mahiyetinde olmayıp amme genç . bir çift ... Muşambanın altına 1
1lkta anlatacağız. Fakat Austerlitz'i menfaatini korumak maksadllc yapıl- büzülmüglcr... Külhıınileı bu puslu 1 
lo.rousse'taki bir ecnebi zaferinin mış neşriyat mahiyetinde görüldü- havada. ar.aba körüğünün ve dizle
~tsalığında göstereceğiz.) Ala. ~a: ğündcn B. Ahmed Emin Yalman'ın rindeki muşambanın himay.esinde 
~Yeti olmıyan ilim ve fen ma::ldele- beraetıne ~arar vcrilmlştlr. ııe kadar dl\ mesud görünüyorlardı! 
tini de - yalnız Fransızlannkinden """"'"""'""'"''"'""

111

""'"""'"""'"
111111111"m- ..Ô.deta gözlerinin fosfor gibi pıırla-

deği). diğer milletlerin mennbiinden mektir. dığı uzaktan farkediliyor ... 
de istifade e.:lerek - takribe:ı La-. Bu büyük esere tür?<çenin her ke- «Para ile değil 
tous;;e'taki uzunlukta bırakacağız. Iİmeiİnin - menşe tariflerile b.ir-
0 da ali. Fakat bu takdirde, İnönü likte - girmesini gönül isterdi. Ve sıra ile ... » 
~iklopedisi yukarda söylenen bü- böylelikle İnönü ansildopedis~ yük· Arabamız yokuo tırmandığı içın 
Yüklükte olamıyacaktır. Zira, ccİnö- sek· mevkiinden, dilcilerimize, önle- biraz ağuca gidiyorduk. Ru esnada 
illi lllUildopedisi bir dil lugati olma· rinde qacakları ne muazzam bir yacumızdan bir otobüs g~ti. Ta
dıfı için anaiklopedik mefhum tqkil dağ daha olduğunu gösteriyor. bii bizden daha süratli &iiyordu. 
~İyen kelimeler hakkında izahlar • Daha yüksek doruklara ilerde Bir aralık otobüsün ~ağım.za isabet 
İlıti-.a ebnez.ıt diye bir kayıt var. ulqabilmek İçin türkçemizin bu yÜ· eden pencerelerinin yan•nda otu
~İrminci asır Larousse'unun bu biz. ce irfan daima bir an e,,.,,.el kavut-, ran yolcularla göz göze .,.eldik. Bi-
bıete tahsis ettiği ha.cim - heaaba mağa can abyorm. zim halimize • alaycı p.57Jerb bakı-
~an maallakta kalıyor de- (Va - Nu) yorlardı. Beliti de içlerinden: cŞun· 

Şikayetler 

Zonguldaktan 
Bireciğe iki ayda 

ZOnguldıı.k s:ığlık teşkilatı hns
tnnesi <'CZaCı kalfası bay :Mahmut 
Aktns - havale makbuzunu da 
bize göndererek - şu şlklyette 
bulunuyor: . 

ZOnguldaktan. c. Nu. 12786 ve 
mersuıe Nu. 1870/2 ile 317ı9U ta
rihinde Blreclk'te bay Nectb'e 
acele blr iş için ıo Ura göndeidlm. 
Bizzat postanın da tahriri itirafı 
ile sa.blttlt ki, bu pa.ra. 2/9/941 ta
rihinde ~rine vasıl olmuştur. 
Yanl tam 60 günde! Bu ne sürat! 
Dikkati celbederim. 

Bay Amcaya göre ... 

Bakkallar cemiyeti, fiat münıkabe 
komisyonuna müracaat ederek sade
yat ve zahire tacirlerinin kendilerine 
koml..!>-yon tarafından konan narhtan 
yük:sete mal verdiğinden ş\k!yet et
mlşlerdl. 

Fiat mürakabe kaınlsyonu bürosu 
memurları, dün Karadenlzdcn Umnnı
mıza mallan gelmiş olan topda.ncıla
rın sadeyağ faturalarını tedklk etmiıs
ler, neticede t.opdancılann maıhallln
de Trabzon yağını 133 kuruş. satın 
aldıklannı ve 14 kurut da nakliye üc
reti verdiklerini anlamı§lardır. Sade
yağ' flatlerinln 132 kuruştan satılması 
evvelce lta.rarlaştınldığıruı göre sade
yağ tacirlerinin zarar ettlklert 1dd1nsı 
bu şekle göre doğru görülmüş, maa
mafih komisyon satış flaUerinl ma
hallinden tahkik ctmeğe karar ver
miştir. 

Bir yağ taciri tevkif 
edildi 

Balıkpazarında loptan yağ taciri 
Yani adında birt kendlslnden Trabzon 
yağı almak isteyen bakkal Aliye yağ 
bulunmadığını söylemiş, memurlarla 
birlikte yapılan aramada buz deµo
sunda Yo.nlye aid 263 teneke Trabzon 
yağı bulunduğu te3blt edlldlkten son
ra kendisine müracaat edenlere yine 
yağ olmadığını söylediğinden hakkın· 
da takibata başlımdığını yazmışıtk. 

Dün asliye ikinci ceza mahtemesin
de Yaninin lhtıkAr suçundan muha
kemesine başlanmıştır. Yan\ mahke
mede suçunu tevlle çalışarak: 

- DiikkAnda yajt yok, depodadır, 
dedlm. 
Şeklinde ifa.de vermişse de mahke

me kendisinin ~vltlflne karar vennf4-
tir. Bu davada phld olarak dinlenen 
Yaninin çırağı Yorgl ile kahveci Dur
sun. hamal başı Bekir ve bakkal Ah
med adlannda üç klş1 de Yanlnln su
çunu tevll edt-cek şeklide ifade ver
mlşlerdlr. 

- Sahibi odur... Kendisiyle rö
rÜfeceluiniz ••. dediler. 

Cezdiğimiz kocaman apartımanm 
yAnındaki bina da geme ayni zatın
da. Bize bunla., aöyliycn adam f11 
cümlelerle iaıhat verdi: 

- Metfıur bir i}kembe çorbaa
sıda ... Birinci sınıf çorbacı! ... Bütün 
bunlar çorba kazancı ile yııpılımı· 
br... Akılla adamdD". Bu apartıman
lann illfA&lına hep kendi baktı. İa
pttan çok iyi anlar ••. Elinde parası 
da vard1r. Eğer bu ~)erle meşıuJ 
olsaydı belki çok daha fazla ka.za
mrdı. Fakat kondi mesleğini ~er ••• 
Diyorum ya birinci sınıf İfkembe 
çorbacısı! •. 

Aldığımız: izahat bizi hiç ıaşırt
mam!flı. Çünkü ivkernbe çorbtıcm 
birinci sınıf olmanın zevkine var· 
nılf bir adamdL bıtimal o bir za
manbr lstanbulda moda olan ve 
epey para ıetiren aparbman yaptı
np, kAnna satmak gı"bi bir i.fe de 
atdabilirdi. Ben lamdi hesabıma 
birçok kimseleTin asıl İf}erini hıra• 
kıp böyle hareket ettiklerini bilirim. 
Fakat o yalnız mesleğinde yegane, 
birinci smıf bir ifkembe çorbacua 
olarak kalmağı tercih etmiıti. .• Ve 
bu «birinci amJ. olmak onun İçİll 
işknnbe çorbacılıimı dalıi pek ve
rimli, kazançlı bir İf haline getir
mitti. Onun hakkında bir sanatkar
dan babaedilir 11'bi kaııuşuluyorda. 
Adeta mebaretiyle i§kembe çorba
cılığını yükseltmit, mühim lbÇ it ha· 
line koym&lftu . 

Ceçenlenle bir muharrir arkad.,ı 
- Oilam bq.inci. altmcı amıf bir 

mübend.ia olacağına birin.ci ımıf bir 
hır]ucu olsun t.. Ben onu öyle yetİf
tireceğim t.. divorda. 
Doğrudm-. Ve her İfle. her~ 

tekte çalııma hedefi cbirinci arml 

Müddeiumumi bu dört fahid, tah
klk.at evrakına ve diğer fahltlerln 
ifadelerine aykın §ekllde haklltate 
uymıya.n şahadette bulunduklarından 
haklarında tak..lhat yapılmasını tste
mlştlr. Mahkeme bu talebl kabul rde
rek yalancı şa.hitulı:: suçundan dolayı olmakıt diye tayin edilirse hayat!. 
bu dört phlt ha.klannda. kanuni tn- mtz da pek deiqir ... 
klbat yapılmasma ve bu davanın da Yalnız içtiiiniz ifkembe çorbum
Yanlnin davaslle blrleştırllmesi.ne ka- da değil, fınndan aldlğuuz ekmeiia 
rar vererek muhakemeyi batık& güne pifk.inliğinden tutunuz da. boyaltı· 
bırakıruftır. ğm.ız kımduranızm cilUına bd• 

Milli Piyango 

Bugün saat 17 de 
Ankarada çekiliyor 

Milli Plyo.ngonun 8 inci tertip pl~
nının Uk çckll~i bugün saat 17 de 
Ankara Serglevl binasında yapılacak
tır. 

Piyangonun ceklllşi sai'halan An
kara radyosu vasıta.sile Serglevlnden 
naklen neşredlleceğlnden piyango 
mero.klılan saat 17 de nıdyolan ba
şında bulunarak çekillşl takip edebi
leceklerdir. 

Bu çckillşte 84967 bilet iltraıniye 
knzanacaktır. 480,000 lira ikramiye 
olarak tevzi edllecektlr. 

her feyde bir deiifiklik bulununm. 
Elverir Lti birinci smıf olmanın tıın• 
kini alanlar çoğalsmlar .•• 

Hem ba ne nefia ıeydir... Ta
uvvur ediniz ki dondurma yapıyor
sunuz. Birinci sınıf dond~ 
nız... Dondurmanm yemek için tl 
Boğaziçinden kalkıp mesela Harbi
yedeki dükkanının geliyorlar.
y aptığmız İf namına ne koltuk ka• 
bartıcı bir hadi5e .•• 

l:likmet Feridun Es 
mınııııuı1tnınınuııttıı.ıtt1ıuıınan11111Jm11ntttttt1ınnm9 

İnhisarlar deposundan 
alınan çiviler 

İnhisarlar idaresi deposundan hur
da çivi ve hurda demlrlert glzllce çı
karıp satmaktnu mazmın Suad ile suo 
ortağı marangoz Mehmedln muhake
meleri asliye ikinci ceza mahkemesin-
de blUrllmlştlr. 

KOÇOK· HABERLER Mnhkemenln tahklkatlle sa.bit oldu-

ı 
ğunn nazaran maznunlard=uı Suad 
inhisarlar deposundan 150 J:,llo yeni * Barbaros türbesi etrafında yapı- çivi çıkararnk Mehmede vermiş va 

lacak yollarla, duvar inşaatı 25 bin Mehmed bunları 150 kilo paslı ve 1.."Ul-
llrnya münnknsayn çıkarılmıştır. Dün ınnılmaır: çlvllerlc de~ştirmlştlr. Paslı 
aynı zamanda İnönü gezgisinin taıi- çlvller ycnllerlnln ~rine 1nhls::ırlar 
zlml işi de 30 bin lil'aya müna.kasaylı. deposuna konulmu' 'Ve yenl çlvUerl 
çık::ırılmıştır. marangoz Mehmed, Bohor adında bl-* Tlcarot odası umumi kıltip mwı- rlne satmıştır. Yine Suad ile Mehmed 
vlnllğine şimdiye kndar umuml klitlp inhlsa.rlar depotundan çıknrdıklnn 
vekilliğini yapan B. Avnl tayin cdll- hurda demirleri de Parslh adında bl-
mlştlr. rine ~tmışlardır. * Flo.t. müraknbe komisyonuna Muhakeme nııtlceslnde bu s~lar 
tülbend, patiska. tics.rctlle me.,gul olan stı.blt olduğundan bunlo.rdan Suad ne 
bazı ticarethanelerin bu mnllan sak- Mehmedin blrcr sene müddetle hapse 

konulmalarına karar verllmlştlr. In
lndıklan haber verilmiştir. Komisyon 
bu 1hbar ile yakından m~l olmağa h!:sarlar idaresinden çalınmış çivi ve 
b ı t demirleri bilerek .satın aldıkhın sabit 
aş amış ır. olan hurdacı Bobor elll sekh: gün ve * !., bankası umum müdürü B. Saki j Parsih on gün hapse mahkılm edil-

Erda dün şehrimize gelmiştir. mi.Ş'lerdlr. 

dun gece bir rüya gördüm... şız... ihtiku vu ••• 
.. - Hayırdır işallah bay Amca,, ... Seninle beraber çaroıya çıknu-ı •.• Bir de bakıyoruz iti ortada ne 1 ··: Ne m~tairl ••• 

tine alıp dönüyoruz!. •• 

1 

... lıtediğimiz §eyleri değeri fia·ı B. A. - Sen rüya değil, devletle 
milletin elbirliğiyle ihtiUr müca
delesine giriı~iği günleri görmü,si.:.ıa 
bı.y~l .•• 



lktisad devri 

Koltuklara yapııan 
hayvan tüyleri 

Eemerleıfea eiff 
Emine Zehra: Yazın guneşten ya

mp esmerıeeen elkllnlzl 1Je1'azlatm1'k 
için şu kremi kulla.nınız: 

Bir yumurtarun akı dövülerek içine 
bir ll:ahve taptı t. halinde şap blr 
kahve lc~ığı &Bit borik lk1 pba ka
ş•ğı l'Oturt toyunuz. iyice bnştır-

Kedi yahut köpek bulunan ev- dıktan sonra gece yatmazdan enet 
Göz kapaklan terde, oturulan bir koltuktan kal- yihe sürünüz. Yanın saat durduktan 

BAY TEKiN 
ölümler diyannda 
Baş ?'Olde: BUSTBR CRABLE 

Baştanba.sa heyecan, debfet ve 
koı1tu dolu macerMu' fllmin1 
muhakkak gidip gt;rilnfu:. 

Bugün muhteşem Fransız &i
mini aiz de eörünüz. 

HiCRAN YOLU 
PIERRE BLANCHAR 

ISA MiRANDA 
Atlr - ihtiras • Maeera 

EL HAMRA 
BaPn .ut 1 de· t•ditL 

malİDe 

n:--ı rimel .. . l - kın lb" . ::-A...:-~ ha sonra ılık su lJe J]kayınm. 
uuraıere surmesm ve goz ca e ısenın .~u.ıue yva- 2 _ y~ çaqatnıızı tıWernn #A-• Bütün l.tanbul 

bpaklanna (farcl) yapmaktan nın tüyleri yapışmış olduğU gö- ~yer k&h'ft reart. blr yanıt
hoş1anmıyanlar, gözlerinin güzel riilür. Fırça lle ne kadar süpürii· sa ren~maz, cün~o .,erde ku

görünmes1 için g&z kapaklarına lürse çıkmıyan bu tüyler hafit ::fuır. veya ~'!k· bir~ 
hafifçe tatlı badem yağı sümıell· nemli bir sünger ile silinirse der· (borde de mude> dentJen 1IAçtan a.b-
c!lrler IOrptklert de sat vazeline bal çıkac ve elbise temizlenir n& Bir ooıt>a katalı utcı bir eııaa su 

• · l(edslne mJmla ve ıetelenen JWt bu 
batırılmış küçük bir fırça ile yu- su tçerlıdne baarum. Leke -.ıca ıe-
bn doğ'ru fırçalamalıdırlar. Yanaklara sürülen ruj mis au ile çaJDJayuus ft ~ 
.. •-- da b tı ·· ··uir kuruduktan aonra tıüleytnJL 
n.&f-.aa u rça suru se Yanaklara sürülen ru] dalma K.frplk.lerin ra.m ...._ ltla 
b.§Jar parlak ve muntamm olur. şakaklara doğru yükselerek SÜ· Ankara NeclA Cihan - Kirpiklerin 

rftlmeHdlr. Aşağı doğru sürülen tı'Ynk ve toyu renk oJmem &emin 
Çorbanın tuzunu J eh 

1 
dah .. t . eden ıu pomadı yapablllrsınız: 

• • ru ç rey a yaşlı gos erır. Ben maride ıoo sram bahnumu De 
azaltmak ıçın çare Şakaklara doğru sürülen ise genç- ıo gram zeytbıYa.tmı erlttnlz, sonra 

illi ve Alemdar'd 
Harilual&Oe ~elettiılilmit 

harikulltde lle,reeanh 

W arner Baxter'ln 
ORMANLAR 
HAKiMi 

al laa~a aeyyecliyM ... 

KATH~HD'BURN 
CAllY GRMrr Fazla tuzlu her hangi bir çor- leşt1ı1r. 19eı'Wne 16 snm ı. (Delir de filme) 

banın tuzunu gıdennek için ga- Jll111 edlnls. IJt ~ aıra m lııir Mlrırt '-rlkasi 

VE 

CARDIAZOL, BROMURAL 
CALCIUM DIURETIN 

roo - CALCIUM - DIURETIN 

s A r R K N O L L ıuçuRINoAN 
YENlDEN BOYOK BlR PAR11 GELMlşTIR.. J 

HER MiKTARDA MEVCUDDUR; 

Bugün ağlarcasına gulmek... Güzel musiki dinlemek ... Ruh ok
pyıcı farkılar dinlemek .. ve çok güzel bir film seyretmek iıtersmiz? 

t:a=t:I Sinemnsına 
Gidiniz. 

LIZZ1 WALDMOu.ER • ntiOLINGEN .. PAUL KEMP 
tarafından fmalacle bir tanda yarablan 

MADAM LUNA 
l...lka, mükemmel ve modern opaet filmi aörünüz. Hem hot 
~t &eçİreceJc, eileneceft Te candan pJeceka.iniz. 

Buaün saat 1 ele teıuilatlı matine Tel: 49369 

8qün TÜRKÇE. eöw ._ 
Ma.ikili ......... 

i PEK 1 
fJ"anaıaca Mlü 

DUtıhası 

SARAY 
-.............. ~ mayaffakiyetler hzaD•n 

BEYAZ TABUR 
Ahibam atetli ve korkunç aabra&.nada mütbit hh ka.up ... As· 

kecf·,lm ... MiicaCW., w.u..wc ... 
Anupanm lüks aalonluında qk ... Kıakançlık ... Earar ..• Müthiı 

Te muazzam Ahneler. 
8u&iiıa .... t de teazil.ltlı ııaal:İDe. 

Jetbasitbirusul· El çatlamasına karıl =:na::ı-.=.:aıu::-= AŞK MAÇI 
Çorbanın mikdanna göre bir müeHir bir ili.ç pl)llere .lltrtbıll. Ut'IJ&mB.tRI abt ÖLVM YUVASI - l)RIUJD,ERİ Bbr CİNAYET 

y~ya iki patatesi soyma1ı, dör~e Elleri çatlıyan ve sertleşenler ... - ............................ ~=====~====1t Yb'Aftı- zlımANLABI EN :r~ AIKLAKIN ıtUCAÖI OLAN 

bölerek çorba içine atmalı. Bır 1 . tarif edil ·ıA t ü Aleni teıekkür v NE K 
11 iki taşım kaywatrnalı, tuzu pata- e:rdir eıı:ı" ~~ ç t~~e :~ lat.nbul Verem Miicaılelaei cemi- ş A RH~_Sin ....... da E oı· ZI DAILARlllD 

tes hemen çeker. Kepçe ile pa- ' y uşa 7etinden: oı. 
tates alındıktan sonra çorba az lamasına mlnl olur. t t / 11/1941 tarihine rulayan 
tuzlu olarak Kalır. Bir bardak sıcak su içerisine pazartesi günü Atatürkiin Telatı YJl

lO gram JelAtln Ue 10 gram asit dönümü vesilesile. ıece n gijndüz 
borik koyup eritmeli.. Sonra 100 sınemaJıannda Atammn hayalılannı 
gram gliserin ile birkaç damla n cenaze merasimini caulandmın 

Şl'lıir Tiyatrosu temsilleri 
Tepeb311 Dram kısmında Gündüz 

saat 16,!0 da (Türk tly trosu tarihll 
~e saat 20.SO da (HAMLET> 

İst'klAl caddes! komedı k1smında. 
Gunduz saat 14 de (Çocu'.: oyunu) 
Gece saat 20,30 da <Kor dôğüştl) 

. a tm ıı lillmJeriai Cemb'etlmiz ...ı.atbter arzu cdılen esanstan il ve e e . g&tarea ipek, JCachl:Br !INJ>a. '9le 

Eller yıkandıkça ve yatarken pek Bqi1İbıf Suat Park .tnemaLtm.a ale-
az olarak ellere sürmeli. -.1ı.wı. tı1t ~ .,_, 

Sinemasında 
BütlOlı 8fıdar perd8J9 '81kıne~ ..... Biit6n kalbler blMen çarpacak ~ 
~ener cna eJ!nllQJMMtır- Bugün aat ı de tenzlllUiı matine. 

a.t. d8ııwC ._ )Rleıh&l !Mfen eneıaen :tapatmız. Telefon: 435" 



Son ihtar 
~ ~enki büyüle ETzincan elze
' dünyanın in!aniyet, şe1kat 
fi h?dnn duygu1anm ıuyandm:h· 
a.:adar ülemanın ilim ve (fen 

arlarını da 1ı:abartm-ıştr. 
'4\.0 arnaa sarsxıb yerine .takım 
1-t ırn fen lıey.cileri gitmi,. çatlak
~lrtı ~~kik edibniş, <iYtJklar öl
,. . çöküntüler ~özden neçi
~ !" fenn~ makaleler. merakh 

ilikatlar 'Deşredilm'lşti ..• 

~~el~i hntırlnraatırr. :zelzele -ve
d e 'ncclemeler 'ıu>an heyet 'bir 
~ :apor verm · ve 2Clz0le b:ıtb 
._ rırıcle bulunan :ıiu !>ölgede 
İllltsıntı eksik ohnu'llca_ğı için OT.a-

lJehir lrurulm.am.asını tnvsiye 
~tın:şti. 

'tı Bu ın:siyeye :hemmiy.et v.eril-
.. mı, bilmiyoruz lflmma geçen 
~'hi En:iı:ıcan -zelulesind ce
t\_ vr k 1efclt: hnsar olauwuna 
~· lınıa ak İne 'hükmetYflek icap 

Var. 

lo J)ikriz ki son zelzele tabiatin 
rı iht ı 1 nl .. 

A1ücac!eleler 
t\:~Ütün hız ve gayre1imizle ih
l ıtrla müc d•leyi e'le nlmııı bu· 
;ıu\ oruz. Büyiı1c, küçiı'k hepı
ıı 12 bu numarasız bı lk düşma-
nın p 0 ind~:iz. A c..ak bu mü

Ctırlel. 0 H timiz. mc danı bo~ 
'-

ikiz 
ltJı l\ıncrikanm deniz.cihk in~at mü· 
~ a~ıslarmdan John Davidson e'.D 

tlıış fırtına1araa bilA .,emılerin 
~a2encsi mesdcsini h!!.Ueniğı fik
İıı edir. Pl&llann1 fı:ı2:trlay\P aa 
,. f<isına bn la nan vemi 18 74 sene· 
drı~e lngilterede Blagor tenıane~:ı
~lc:ı~~ edilıniş olan Knstalia namm· 
._1. ı lkiz 'lt'apurun ipindeClir. Kaı-

ıa vapurunun ön tarafı ıüd olup. 
~ktan bakıldığı zaman scyır ha
~ll.dc iki gemi man:z;ar.sSl"lt ~yor-

' 

bulan öteki İç tehlikelerin yaka
an bl1'81rnııımalıaır. 

:Mesela bir .zamanlar ıgün\in 
meselesi <0lan J>ir <israfla :müc.a-

ele> vardı !ki bu, lübe. aım 
'rnasrdfa, ptafata hrşı ıaçılmu 
bir savaştı. Ne "Old•ı, ilk .h1:mıı 
'kaybetti nıi, ıetmedi nü, pek lbefli 
aı;ğil amma geçenlerde 'Kozan·
da, düğün masrafını göze alamı· 
yan döTt .fakir aile bzının sevd.ilc.
kıri dclikanlılan kapnnak '20· 

TDnBa lı:.am.alaTJ lba mücadelenin 
taVMmıs oıauğonu gösteriyor. 

Yar.tlun 
Çok çocuklu hakinılerc yanlnn 

edilmek üzere bek'.ir hrJtim'lerin 
ilkkanun ~lıkla.rXlaan lbırer mik
dar kesilecekmiş. Bu 'kararın, :iç
ltinıai yardım habmmdan -
benzet1erine örnek olahilece'IC -
büyük 'C1eğen varCiır. Falcat çok 
~ocuklu adamın yardmra md!l
taç bir ıha1e dü eceği vehmini 
uynnaırması gı'bi iz.Clivaç aleyb· 
darlarına hal: verdirecek bir 
~um da yok değil. 

Madem\:i ~o'lc çocuklu'lann be
\ldirlardan ayn geçim şartlanna 
ihtiyarlan kabul ediliyo-r. o hal· 
de bunlara yapılacak yardım 
- .ar.asıra okluğu gı"bi ve bellr
Jan da ıirnrendirecck ~ilde -
ııihmniye veya miikafatlar tan:ın
cla yapılmalıdır. 

gemi 
astalia, &1gah havalarda bile 

katiyen sanıılmıyordn, nıuv3zenesi 
pek sağlam .ic1i. Yalnız bu geminin 
bir mahzUJ'U vardı: Gemi ön tarafı 

iki bsımc:Uuı mürekkep ve pelc geni 
olıluiu o"hette. 11üratle g;attıtlyordu. 
Fakat şım<li inşaat mütehM!:!ı Da
:vidaon 'un yçtırmakta !Juh:ınduğu 
ika .geminin iki lcısnndıı.n 'llJÜrekkcp 
olll1\ ön tarafında -gayet k• NVetB bir 

KUŞ BAKlSI: 

Muharip memle
ketlerin iaşe 

vaziyeti 

Şu .sırada Avrupa.da muharip 
memleketleri en çok düşündüren 
lb.alkın iaşesi meselesidir. İsvic
re'de çıkan Gazette de IJuıssnne 
lbu münasebetie yazdığı bir ma-

:1:~~~:e~:=:t~1;: Tobruk ve Sollum'un vaziyetleri, 
!ki:113 haftalık muharebeden son- çölde harekatın güçlüğü 
ıra ~ vrupada yiyecek mesel~ Son gelen haberler, Libyada as-
endişe uya:ndırmadığ'l bıncik keri hareketin tehar bqlamılk üze- ~ 
ımeınlekct İngı1.tere'dir. Filhaldka Te :bulunduğunu bildiriyor. lsviçrede ,. 
İngilt.ere'de şimdi yiyeeek stokla- çıkan lllustre m~uasının askeri 
nnm har:b1n iptidasından fazla :muharriri bu münasebetle, kanlı 
olduğu anlaşılmıştır. İııgiltern"cie :muharebelere sahne olması muhte-

. . mel bulunan, Tobruk ve Sollwndan 
kilı derecede yıyccek :bulamadı- ve çöl harhfoin güçlüklerindnı bahs-
ğında.n kimse şikA.yet edemez. eden bir makale yazmışbr. Makale
Maden amelesinin bazı itirazlan de deniliyor ki: 
üzerine Iaşe Nezareti bunlar le- c"'!"obruk, yepyeni bir müstahkem 
illinde tedbirler a.lnu§tır. sehridir. Amerikan tarzında açılmış 

YJlhak. ter olan caddelerinde İtalya ile şark 
_ ıka. et, Y~u:ta· e~8:- üslubu birbirine karı~aktadır. Tunç 
gı, margarin, lngilız ~ynın, renkli o,an Lıôya çocuklan entari 
(Cenubi Amerlkadan gelenler de- üzerinde fa!litlerin siyah gömleğini 
ğil), reçcl, şeker ve çay vesikaya giyiyorlar. Bir camiin minaresi şcre
tabidir. Fakat bunlar yet.coek fesinde etrafı ltalyan renklerile süs
k d - ·ıme.ktcdi p· ada lfnmiıı Savoia haÇJ muallak duruyor. 

a ar verı . r. ıyas._ Yanında ınem1erden yapılmış bir 

-tavult bulunmakla beraber dıgt>r ikilise vardır. Kilisenin a'Vlusunda ço· 
kanatiı hayvanlar piyasadan çe- cukl .. r oynuyorlar, lıalyan nağme-
kılmiştir. Bazı sebzeleri de bu!- leri, Araplann ahengine, caddCler- Bir ingiliz motörlü kolu harekete lumrlamyor 

-·-- - .... 

mak kabil değildir Fakat pata- Je f"9 ile şapknlar biribirine karışı· • . . 
· yor. Tobruk, bir köydür. Evlerin ai- rulur, kulaltları da hır ıey ışıtmez. 700 kilometrelik uzun mesafeler 

tes, haruç, lAhana, şalgam, _pan- yah gölgeleri araSlndan bir kaç da- Otomoh~ motö~ri. .klmılS:-1.a ~~- ayırıyor. Bunların hepsi çukurdur. 
car, domates, bezelye., yeyl ve kika yüründükten sonra köyün clııı- lar. makınalan :a letebilmck JÇl1l w- Geçen ~ esnasında İngilizler. Lih· 
kuru fasulye boldur ve bunlar na çıkılır. de bir durdurarak yağlamak mcc- yanın prkındalci bütün vahalan ele 
ucuzca satı1ma.ktadır. Ceçen kanunusanide lngiliz.lerin buriyeti nutl olur. geçjrmiflerdir. Binaenaleyh Alman· 

. gı""'t yaptık.lan müthi~ hombardımanlaı Bu ıartlar hüküm 1riirdüğü zaman• lar ile lta1yaın1ar, bugün Libyada 
Sucuk Jambon, salam U1 Tobnıkta sağlam ~ir bina bırakma- larda burada harbetme'k lcabil de- ancak sahili işgal ediyorlar. 

maddeler bo1dur. fakat lcnlitesi mı tır. Bugün T obrukta yanmış du- ği}dir. Yalnız cürctki'ır bazı erler, Bu nz.iyet lngilizlere bir çok 
bir parça aşağıdır. Tavşan, 'kere- varlardan bMka bir şey yoktu\". Tob- küçük baskın battlı:eNeri yapabili- avantajlar temin ediyor. Carnbup 
viz; yeşil sebze de bol ve ucuzdur. ruktaki Avustralya askerleri, uzak- yorlar. Fakat g~niı .. ölçüde bir ta· ve Qialodan gizlice hazırlnnmı~ bir 
Ekmeğe gelince, beyaz ve es- tan göriiameyen kazamatlar içinde amız yapmak.. :nnk~nsızdır. Geçen taarruz yapabilirler. Fakat :hasımla-

- •ı..:~: • ve toprağın altında yaııyor1ar. Ev- temmuzda lngılızlenn yaptdtları ta- nnın niyetlerini kcşfedemezler. Bi-
mer olmak uzere lr.ı.:.! de çok mu- ı T b - • ••• · ı· ,__ -1 - ti" b. • .. _.. sonra naenaleyh iki taraf irin sürprizler . . ve ce o nıga gıttigınız: zaman n· arnız narette az ır ......... -n " 
lrenııneldır. Ekmek vesikaya tabi man ltalyan harp gemilcrile dolu kum bulutları ara~nda er.ıyıver- daima mümkündür . 
değildir. Pc.stacılarda pastalar, idi. Bugün ~. Mendirek civarında miJti. Tabiahn bu fiddet ve hiddeti Çölde harp. büyük güçlüklerle 
r.öreklcr boldur. Fakat bunların batmı~ İtalyan San Corciyo kruva- durulduğu zaman harp harekatı ye- dolu bir .iştir .. Beklenmedık baskm

pervane bulunmalcta'3ır. Bu perva- görünüşli eskisi kadar iştihayı zörünün bacalan görünüyor. Ma- niden alevlenecek mH lar, yıldırım gibi hareketler ve ric
ne, geminin ııüratini arttırıyor. . reşal Gmzyani, limanı istimal edi- Tobruğun ŞaTkında Mıaır hudu- atlar, tatbiki mümkün olan yegiıne 

En kıymetli elmas 
çekmeınektcdlr. Sebebı • un °!- lemez bir hale sokmak için bu kru· duna kadar f 20 kilometre uzuluğun- klasik usuldür. Cephe pek ı;eni" ol
rnalda beraber şeker, yag ve su- vuörü Menc1ireğKl yanında babr- da çorak, berbat bir ova uzanıyor. duğundan bütün cephe boyunca 
tün ~lığıdır. Süt çocuklara, ha- mıştı. Bu saha dahilinde Capuzza v~ Mü· kuvvet bulunduruln:.n:ız. Be)girler 
mUe ve emzlk1l kadınlara, mek- Tobrulcta bulunan lngiliz harp sa.it tabiye1eri bulunmaktadır. Bun- yerine motörlü silahl ı kullanılmak· 
tep talebesine hastalara tahsis gemileri mümkün mertebe biribirin- fann çeJik mazgallan. Fastal.i kale- tadır. Çöl harbinde fevk iade sür-

'- N7vyork'ta Karlton :hrinde kıy· 
etli taşlardan mürckkş bn sef&'İ 

~rnı~tır. Bir çok zengin iba}anlar, 
lcıyıneili aılardan yapıl?Dlf 'JJlÜ• 

~herlerini takarak scrg:de 1>ir getn 'resmi yapnn"18Tdır :Stı sergide 
) i nıeç1bul tutu,an, fakııt 'bir mı1-

0nerin kızı olduğu 'lcyle.."'lf'.n :bir 
~l!ıaç kızın. boynwıda lıııli.s platin· 

en Yapılmıı ince bir z.incirin uoına 
~nuş büyük bir oelmns ta,ı ibulund;gu halde gcimeıri iıerkerin nazarı 

1 ~tini -celbebnŞt:ir. Bu te"k laf 
tltna!ln kty:meti bir milvon clolar 

tahmin -edilmİ.gtir. Bu drı:ıas tllfl, 
bugün yer yüzünde m~vcııt olan el
maslnnn en IJı:ıymetlisi olnp. Amc
ırik:aıılar en k1Y1Tiet1i taş rekorunu 
ellerimle tutmakla övünüvorlnr. 

Bu kıymetli elmasın tuihi meç· 
huldür. Zira hu dınut boynuna ta
k.an renç m. mütelıa..alaT:n banu 
tedkik ve lb;r kıymet ta'k.nrr ebncle· 

rine müsaade etmiş İse! de elmasın 
nereden geldiğini ve bunu !::nça ıııa

tm aldıitm 11öylemeğe k:a~cn ra:r.ı 
olmamıştır. 

edilın"şt" ' den uzak demirli bulunuyorlar. Çün- leri hatırlabr. Sarp ve dik kayalar atJi, çolc mahrukat alm ğı. kabili-
! ır. kü Mihver tayyareleıi fasılasız Tob- birdenbire aahilden uzaklaşmakta 'Yetli ve ayni zamnnda p•k çevik ..,.e 

Ha.rptcn evvel lngiltcredc mey- Tuğun semalarında dolaşıp duruyor· ve prka doğru amut im1tarnette l1afif arabalar lazımdır 
va çok bol ve çok ucuzdu. Dün- lar. Liman küçüktür. Genişliği 2X3 uzamaktadır. lıte lncilizler hu sığ İngilizlerin kiiçiik tankları, 1 va
yamn dört bir tarafından gelen kilometredir. Akdcnizde hakim ol- ve kunwal yerde Sollum limansıı zım almak lüzumunu hi!S('hneden 
bu m.eyvalar şimdi ortadan çekil- mıyan bir filo burada bannamaz. insa .. etmi lerdi.,. 400 kilometre m7safe. ~ated~~·lir. 

· ti y 
1 

rt k 
1 

vardır Bugün lngiliz kll'VVctleri Tobru.k Yuksek yayladan Sollwna var- Yalnız su meselesı, daımı hallı ıcap 
mış r. anız po,. a. a . . . etrafında 15 kilometre derinliğinde mak için Halfaya boğazından geç- eden bir il olarak kalıyor. M"hver 
Fakat bu da hususı bır vesıka ilejbir sahada bulunan tabiycleri inal mek lazımdır. kuvvetkri, kendi cephelerine tay· 
6 yaşından aşağı çocuklara veril- ediyorlar. ltalyanlar tarafından inp f talyanlar, motosikletlerini ıleriy.e yareler ile Ciridden ve İtalyadan 
ımektedir. Yalnız elma ve armut 1 edilmiş olan bu tabiyder, sarp ve sürerek iki defa Sollumu i§gal et- su getirmeği lüzumlu görmiişler
lboldur. Herkes bunlardan istedi- yalçın bir arazi sahası içinde hulun· mişlercli. Halfaya ve Sollumu hala dir. lngilizkrin i c lskenderiy d~ 
-· kad t ] bT Loka ta maktadır. Tabiyderin arkasında dlerinde tutuyorlar, bugün Sollum Marsa Matruha kadar U7.<ıyan hır 

S gı ar. sa ın a a 1 ır. n -~ mükemmel bir hava meydanı var- yanmış. yılcılmış hir harabeden ~imendiferleri vardır. Fakat bu h"lt. 
Ofyada sinema, tiyatro seyircilerinin adedi larda daım~ balık ve et yemegı dır. Mareşal Ralbo'nun Tobruk et· başka bir şey değildir. müthiş bombardımanlara hedef ol-

• bulmak kabıldir. Şarap ta var- rafında in a ettirmiş olduğu geniş Marınarik toprakhı.n deniz kena- muştur. 
Sofya belediyesinin .;statistik bü- ve operetleri ziyaret edenlM" yüzde dır. Yalnız şarabın fiaU arttığı asfalt yol, ingilizJerin elindedir. Al· rında çorak ve verimsiz olmakla be- Ucsuz bucak .. ız çölde a kerler, 

'l'oaundan verilen malumata naza- ~işi z~aret et~tir. Bunlardan alı- halde cinsi bir parça kötülemiş· man ve halyan ordularının iaşe kuv- rnber, hakiki çöl değildir. Hakiki, çöl kumunun renginde hiki cJbi,e-
"'-rı. Sof.ya MiUi tiyatrosiyle opera- nan yckün da 2,800.000 leıvadır. tir vetlc.ri, Solluma varmak için uzun çöl, yer değiştiren kum dağları, sert ler giyiyorlar. ilerlerken mnynlarrn 
~ f 940 yılında 271 ,000 seyirci Geçaa ;Seneye nazaran Lusuai tiyatro Londra' . -· . tem• dnire katetmek mecburiyetindedir- ve keskin taıılarile sahilin 150 kilo- içine düşmemek içfo çok dikkatli 
~ittir. Dram tiyatrosuna 11isbet- ve peretleri ziyaret edenler yüzde . :nın yıyecegmın . . .1- )er. metre cenubundan başlar. Ba:zı yer· davranmak lazımdır Susuzluğa alış· 
i'. operaya gidenlCT yüzde J O faz- 1 ! nishetle azalm~br. nı Avrupa halkının Ckserlsı ıcın Ağır kamyonlar ve büyük tank- le.rden motörlü kollar geçemezler. mak, uzun müdd~ yiy~ceksiz kal-
ın"· Bu ziyaretçiler. 6,800,000 J 940 yılmCla Sofya ..inemalanna mucize gibi göriinür. Filhakika !arı. unklarda, sahra içinde havaya Zira motörlü lcollann tekerlekleri, mağa katlanmak icap eder Tankla-
C\Pa bırakmıt)ardır. 6, 100,000 kişi git.mit ve bunlardan birkaç ay evvel kışın vaziyetin ne muazzam lcum bulutları kaldırıyor- ateş gibi aıcak kumlar içine batar ve rın içinde tahammül fersa sıcaklara 

.A.y.ni .sene 7arfaıda hosusi operet 62,SOO,OOO leva alınmıştır. olacağ'l soruluyordu. Havaların )ar. Bu kum bulutlan, mütemadiyen bir türlü yürüyeme7.. Binaenaleyh dayanabilmek için uzun antröne-
........... ,11,, ... 1 .. 111111, .. 1111111111111111111111111111111111111111111111111 fena gitmesi temmuz ve ağustos- ~en. çöl .~xgarl~rı, vlngiliz hatları patı"kal~n talci~ etmek lanmdır. mnnlanı. lüzum vardır. bugün çölde 

• .. '. _ v uzerıne surukleyıp yıgıyor. Hıılbukı bu patıkalara kara mayn- harbeclen adamlar, mevcudiyetleri· c. Q /ınan f ır ahın helvası ta mutemadıyen yagan yagmur- Tohruk"un dışında yamyaıı6ı ve lan konulmuştur. ni lcumlar içind~ gizl'!meğe uğ a-man 0 lar mahsul hakkında endişe ver- bitmez tükenmez ve çöl uz.anır. Sert Dahilde, 'Vahalar seyrekleşir. Tıek şıyorlar. Bıınları sezebilmek için çok 
meğe başlamıştı. Halbuki, hüku- rüzgar hiç bir maniaya raslamaksı- tüle vahalan 300 - 500 ve cenupta keskin gö:z lazımdır 

bün de beş kişi sorguya 1 Fiatlerin yeniden tedkik metin tavsiyesi üzerine, eski zeri- z.ın ortalığı a~tüat eder. _Topra~ me- 1 ------.ı 
• • d"I . I" yat sahasından başka yüz bin- samatlı olduguaıdan yagan yagmur- Tar·ıhe b·ır kus bakl$1 çekildı e 1 meıı azım . . . !arın sert bir tabalcaya ıvanncıya ka-

lerce hektarlık • erazı ckilmıştı. dar süzülmesine ve arteziyen kuyu-

ıu:;oğlunda Tünel caddesinde JO'a!f 
Tahin helTaSı flatlerinde lhtlkir Bazı yerlerde bugday, yulaf mah- lar açılma.sına müsaittir · 

!apıldığınn dair .fiki:yetlcr yapılması. sulü bozUldu. Fakat..umumiyet Marmarik"te en çorak ve verim.siz Moskovanın mazide yediği sekiz darbe adında bir tacire ald Doğan 
tl1k1 Jciirkçü m:ığa:r.asının evvelki gece 
'titrini açılarak blr astragan ltıirk 
:ıanto çalmdı~ı ya7.lllıştlk. Zabıta 
u hırsızlık etrafında t~hldkatn clc

lanı etmektedir. Dün d beş kişi is
ticvap edilmişlerdir. 

uııerbte lia\ milrakatıe k.oml.syoou itibariyle mahsul memnuniyet saha, Sirenaik'ten Nil vadisine 

dflaı~llerit ~kk ... ~:UU~abüs töllı~~ vericidir. Her ne olursa. olsun un kadar uzamaktadır. Bu saha dahilin-
e u e e\A~ ~ıell'-~ g nn .. ~- d h"l d" cı· H tt" d . k 

tlr. MarunafDı tahin helvasnın 80 :tu- sılontısı çekilmiyecektir. Çünldi e va a ar .na ır ı~. .. a a CC'lız ı· 
ruştan fazl:ı satılmam:ısınm temin . , yılnn ekserıyetle çoldur. Bu aahanın 
d ·ı 1 d ._ft 1 t nl ,.,. domınyonlardan ve Amerika.dan topraklan sanmtırak olup, en hafif 

1! ı mes e ıua.rar aş ı m..,, ... 1r. . • . 
Tahin helvasının bilhassa faltlr pek çok mikdarda bugday geli- birer rüzgar bile hunlan havaya 

~abıtaca yntnlan tahkikata nuarnn halkın baJbca gıda.Iannda.n ~irtni'tee- yor. Patates mahsulü ortadır. kaldırmaktadır. Her iki üç metrede 
~ •azanın vltrln camı kesı'lmlş de- kil ettiği muhakkaktır. Yakından bil- Fakat pancar ve sair bu gibi dikenli otlar yükselmekte olup, el-

idir. Bir müddet evvel bu ea.m te- diğtmtzc göre hnlis şekerden tahin • dd :ı pek bold An1 tik biselerin yırtılmaması için bunlara 
~ irken kasaen kınlmış ve parça- helvası satan iblr çok \ahin hclva ma e er . . . ur. an. takılmamağa dikkat etmek lanm· 
-...ıınıaması tçln kırık yerinden bir !malfıthaneleri - paz:ırlılc ynpm.aksı- muharebesi Ingiltere lehinde ın- dır. Burnlan geçen martta gezmiş 
~cnıır rabtlyc sokularak Od parçn cnm nn - helvayı toptan (63) kuroşt.an kişaf ederse kışı, yiyecek husu- ve dolaşm1ştık. Kış yağmurılan bit-

lrlbirlne tutturulmuştur Meçhul J11r- sr.tmaktndırlar. Pernkendc için tIW d di du d • k .. ·d· B • 1 ·· ·· 
81~ . b::ı..şında (7) kuruş bir fark bbul oon- sun a en şe yrna an geçır- me uzere 1 ı. u yagmur ar yuzun-

gecc y:mı ça bu demtr raptlyeyl se bile tahin helvasının en ~ CiO) mek kabil olacaktır. Şimdi İaşe dcıın toprakta 30 santimell'e boyun· 
Çıkarmış ve c:ımın _alt klsmıru bı:az kuruµ sntılması mümküıı olacaktır. Nezareti her ameleye, mekte ler- d yemyeııi~ otlar yüke.el~i~ti. O z.a. 
l'ukarı,va !terek en onde bulunan kurk Bu esasa göre tahin helvası fiatle- .. b" 1 ~ ıı· P 

1 
mandanben yaz mevsımının cehen

~ ntoyu .ahp knçnu;tJr. Vitrlnd" dn- 'rlnin koml~ncn daha esaslı surettn de yuz .. ın erce çocuga ıç 0 • nemi güneşi, bunları yakıp kurut· 
•&Ol bir çok kıymetli kürkler bulundu- tedkHd laznngellr mazsa gunde bir defa, bir kap muş, ucsuz bucaksız çöldıc aiyahım-
tu halde bunlar çalınmnmı.ştır. Hır- 1 .. .., .. -·~ k I° • tam besleyici yemek hazırlamak- tırak lekelerden başka bir şey bırak· 
~ bugünlerde yal.:nlanması mu- nonu nun Y e ınm ıa rnesguldür. runmıştır. 

kk ktır. dikileceği saha lkınci teşrin ayında, bu sahada 

---- tespit ediliyor * ~kiidar H:ılkcvlnden: 161111941 m~th~ş cenup çöl rüzgarla~ı eııe~. 
Afyonda İnönü günü İstanbul Bel'.?dlyeslnin İnönü p:ı.z:ı.r gunü s:ı~t 15,30 dn Beden terbi- Ruzgar o_k~dar kuvveti~ .esıyor ki, 
M~on Bel diye mecllsl 7 ilkteş- gezglslnln münamp blr yerlnc Milli ycsi ajanı bay Dhaml Polater tarafın- ayakta guçlukle durulabilir. Hava-

~ı Şef İnönun-un- "'ey .. e"ini --tmexe dan, <Bizde beden terbiyesi ve sosyal da müthiş ve boğucu bir ağırlık ha-
• n 941 günkü lçtlmnmd:ı. 29 Ağustos "'' " " 'cıvA: ı; karar wrdl~t yamııştık. Belediye oyunlar) mevzulu bir konferans veri- kimdir. Çölün ince kumları, insanın 
tli ü Af~on'da İnönü günü olarak :imar m6diirlqü beykelJn &IleeeRf lecektlr. Herkes gelebWr. Konferauı kulaldannı, ,ağzını, ve burun delik
kabuı etmiştir, Ahayı tesblt etmektedir. müteaklp caz ft lan 1'VdJ?. le.rini tıkar. İnsan ıuıuzluktan kav-

J'oumnl de Oeneve'ln son nüshaları
nın birinde intişar eden Jc:m Martin 
imzalı bir makaleye nazaran, Mosko
va. §imdiye kadar aşağı]d akıbet, mu
hasara ve ist.ilAlara uğramıştır. 

On lklneı asrın ortalarındayız. .Juri 
Dolgoruki blr töyu ta.sabaya. çevire
rek, böylellkle Mos'k.ovn şc.hrtni kur
muş oldu. On iıçuncü asırda memıe
gcetln bütün cenubunu kasıp kavurnn 
bir •Mogob istllfısı kaydedildi. Altın 
ordunun Tntnrlnrı o zaman devlet 
IIM!rkczi olan Klycf'i bastılar. Knhrn
man UUmbı ile tanınan M~el, kendini 
MoSkova prensi llAn etti. Bir :ısır son
ra da. ivan Kol!to Moskova büyük du
kası dını aldı. Yeni Rus payıtahtl da 
bu sureti doğ:ırnk 1703 yılına, y::ı.ni 
Büyfrk Pctronun merkezi Petersburg:ı 
nn'kl tmcsine knd r surdü. 

Bu dort asırlık t:ırilı içinde bi~k 
galibiyet ve martlüb!yctler kny~dil
m!ştlr. Rusynnın bu mevcudiyet sar
hnsında, Moskorn tnnı sekiz kere mu
hasara ynhut zapted1lmlşt1r: Garpten 
ş:ırktnn, yahut cenuptan gelen mfıs
tevlllcr onu defnlarln ~akmışlar. yık
m~larsa da.. §Chlr gene külleri ve h:ı
ra.belerl ortasından dirilml§tlr. 

1370 de Lltvanya buyuk dukan 01-
glcrd ş hrln surl:m önüne dayanmış
tır. On iki .sene onrn Cengiz hanın 
torunlanndan. Rusların Toktamovlç 
dedikleri bir kun.<mdıın Urallardan 
belirdi ve muknddes şcıırl kül yıgmı 
haline getirdi. Ve taa.mızU.r böylec" 
devam etti: 144.5 de Dlmltrl - Şcmialcn., 
1605 de Duzme Dimltrl şehri cuhlcr. 
Bu arad:ı. 1451 de, 1477 de Tatarlnr. 
Moskov:ıyı yağmn ettiler. 1611 de Po-
lonyalı L:ı.dlsl:ı.s gnl çaldı. 

Bütun bu nkıbetıere rağmen, XVIll. 
asra kndnr. şehir grn inkl f etti, 
enginle ti. 

1802 de, Nnpoleon, yann " M ko
•;nyn girdi. Bu sıradn, Çar I. Alck· 
sandır, devlet merk.\!zl Pctersbuı: ta 
hukum surmektc devam edıyor, sulh 
bnzal:ımnmnktn tnnd terl}ordu. 

Tekmil bu mnceralnn çi n M -
kovn, payıi ht olm k sıfatını ikı asır 
mildd tı Pet r ı rgn knntırd · n 
onrn. Bol cvıkl r tarafınd n t • r 

devlet merke ı hal n so uldu. • mel! 
Almanlnrın tehdidi altındadır. Bu da, 
yukD.nld hc:;aba go-e, tarihte y dl l 
darbelerin dokuzuncusunu te kil edi
yor. - Y. Ç. 



--
Sahife e AKIAll 

[:=.:=J TAKKe ]'~liliJalMl~MljjDJ 
Afife ı:faaraaını yaktıktan sonra g(i-ı.,ak ·---_ ..... ıaıon- Lig maçları 

Ulmaed.l: 1anıun uçlan görilntiJOl'du. 
- Niçin bu kadar ı.srar edb°orsu- Kocam bu esnada bnd1ııhıe alt olan Haftanın mühim karşılaşmaları 

nuz? Mnhakh.lr eYWllı: hayatmmm dolabı açtı. Ve oradan :ne çdtardı blll-
llt gecesini benim atmndan dinle- yor musunuz? Bir takke!_ Evet siyah F. Bahçe - Beykoz, Vefa - Kasım
menlz llzım mı?_. Hem belki anlat- pazendan yapıimıt, :tulaklanna kadar 
mak istemiyorum ... Bu kadar tlstüme geçen bir takke! ... Bunu, kulaklanna paşa takımlart arasında yapılacak 
vannayıruz kuzum... kadar gelmek Ozere bqma geçirdi. O 

h sözler etrafındakileri btlabiltün derece f&lll'IDlftun ki, bir kelime bile 
meraka dUlllrmilltü: söyllyemlyordum. Kupa maçlan doı.,..ile bir hafta Beykozlular geçen haftaki kupa 

- - Rica ederiz anlat... Muha.kka.t O benim halimde bir gayri tablllllı: inkitaa uirayan lig maçlarına yann maçlannda kötü bir oyundan sonra 
pek nıeratıı ıeyler söyllyece.bin. Göz- sezmiş olacak ki g{llümsiyerek: yine F enerbahçe vıe Şeref stadında ikinci kümeden Demiraporla hem 
lerlnden belll.- Söylemeslnl arzu et- - Takkeme ml bakıyorsun?... Ben devam edilecektir. Fikstüre göre Fe- de büyük zorluklardan sonra ancak 
medilin bazı teferrliatı üstü kapalı çok çabu.ıt nezle olurum. Bi.l!ıa&sa ba- nerbahçe atadında latanbulapor - berabere kalabildi. Bir birinci küme 
geçerifu. Kimse senden fala talalllt fımdan aotut alının. Onun için gece- Süleyman.iye, Galata.aaray - Beyoi- klübü için hiç te iyi olmıyan bu ne-
tstemez._ leri da!ına talıtıte giyerim._ Ne yapa- lu, Fenerbahçe - Beykoz, Şeref ata- ticeye bakanak yann Fenerlilerin 

Afife bir kere daha güldü: yun bir kere alıftırdmı kend.lml- . Talr- d d d V f. K B ·k Bey'-ozu ma;;,l-"p edeceklerı·nı· kabul 
-- Canım pek tuhaf ,.eyler var ... Ev- keslz bir gece yatanı ertesi saba.il ak- ın a a e a - uunp&f&, ef1 - " • u 

lllilSlnin ut geceslnln bendeki intiba- antlar, tı:kaınklar ara.sında talitanm. tat - Tak.im maçlan yapılacaktır. etmek zaruretindeyiz. Fak.at Bey• 
la h d k dim d "1" Tuh f bı-... N ? Bunlardan ayrı olarak da a--i atad- kozlular fllll-diye kadar bir çok de-nnı atırla ı ca ken e gu u- a ... 'l"'y amma... e yapayım ... ,,_. 

.._.I farda nbahleyı·n ikinci küme takım- falar ve bilhuaa kuvvetli takımlar rorum... ~ . 

- İyi ya işte •.• Anlat da dinleyelim-. Kocam bu tat.silltı verdikten 80n.r& lan oynayacaklardır. k.arııaında çok muvaHakiyıetli neti-
Aflte oturdutu divanda, kohmun yanıma 7atl&ftı: Birinci devre maçlann111 r.ihaye- celer elde ettiklerinden geçen hafta-

altına bir yaatıt daha çekti. Ve anlat- - Hem ben takke cUıetlnden pek de tine bu haftaki kar.lqmalar da da- ki bozuk neticeye bakarak timdiden 
mata ba§.ladı: zengin aayılınm. Ba1c ~tane takkem hil olmak üzere üç hafta kaldıiın- mağlup görmek hata olur. Nor-

- Çok tuhaf.sınız vallahi._ Belki varı ··· dan müaabakalar meraklı Ur ac.fha- mal vaziyet earıladvertlileqn ı~ 
ben bunları saklamak i.stiyorum Ne Böyle söyliyeret dolabının altuıda-
kadar lnad ediyorsunuz. Benim evlen- ki küçük çetmeceyt açtı. Ga.Jerlme ya ırirmif bulunmaktad.r. Devrf'Vİ hine iae de bu galebe rakiplerine 
nıemde bir fevkalldeUk olmadı ti... He Jnanamıyordum. Orada oqlt çet{t, biriıııcilikle bitirmek hangi kl~be na- fazla ehemmtyet vermekle kabil ola
pınlzinki gibi bir lzdlvaç .• 8ellml ev- renk renk takkeler vardı. 8ellm bunla- sip olacak>. Şimdi bütün Uüp ta- cağı kanaatindeyiz. Günün c:liier çe
lenmeden bir llı:i ay evvel tanım)ftım. n elleri Ue tutup bana ı&sterlrken raf tarlarının heyecan! a biribirine tin karfllaımaaı da Şeref •tadında 
Zayıf, narin, husu bir adamdı. Zaten bir )"al\dan da .izahat veriyordu: aordukları aual budur. .. yapılacak olan Vefa - Kasımpaf& 
bu halleri botuma gltm.Lttl ya_, Dol'- - Bu gördtıtün lnce it~ Ja- Betiktq klübü ıimdik.i h•lde pu- maçıdır. Bundan evvelki yazılan
ruaunu laterseniz onu tanıclılım bü- pılmıttır. Daha ziyade ilk ve son.bahar van vaziyete göre en baıta bulun- mızda da tekrar ettiiimiz gibi Vefa 
tün erkeklerden, hiç biri Ue mukaye- içindir. Şunlar kıtlık taltkelerdir. Gö- makta iae de önümüzdeki haftalar- klübü batta giden klüplerimizle hem 
ae edilemiyecelı: derecede ince ye zarif ruyor musun içleri daha kalın! ... da Fenerb-L-e ve v __ unp• .. .,1·bı" b. '-- li1ı: ld v h ld 
buluyordum. Ve bana ôyle gell,oniu O ldeta takke haöıııda Uıtlaa.s .._. ...,,... -r- • ayar ır ta~ma ma 1 o ugu a e 
ki bütiln genç kızlık rüyalanmı an- yapmıttı. Benim bir parça garipsedi- iki çetin rakiple m&ÇJ vardır. Ancak pek iyi dereceler alamamaktadır. 
cak bu narin, ha.saa.s ve ince adam ta- tlınJ görünce izahat vermete mecbur bu takımları majlup etmek prtile Çalı,ma ve takım yapma teklinde 
hakltult ettirebilir. Bqımın içindeki oldu: birinci devreyi birincilik~ sona er- bulduğumuz bu hatanın bir an ev-
tllrli hayalleri yalnız o hakikat haline - Dünyada birçok mefhur, ve pek direbilir. Ahi takdirde Fener veya vel telifi edileceğini ümit etmekıe-
aokabUfr.. büyük insanlar geceleri yataıiren, KuımPAJ&ya tahlmuı kendisini yiz. Yannki maçta rakipleri çetin bir 

Bir müddet nl.p.nlı oıarak kaldık. hatıl gündüzleri bile tatte giyerler- iki puvan faTkla çok yakınd1111 tak.ip takım olduiundan çok dikkat et-
0 sıhhatine pelt ziyade ltin:ı ediyordu. dl ... Klemanso, Venlzelol kendi aiyul eden Galatuarayın e-kmeğine yağ meleri lazımdır. Kasımpaplılar son 
Bunda hatlı Jdi de ... Çünkü gayet çe- hüvlyetleri kadar takkelerile de met- aürmek olacak .ıe o zaman Betik- Galatasaray maçında fazla gol ye
Jlmafz bir bünyesi vardı. Kendisini hurdu. 
Jıutalıktan korkması pet tabll idi, Sonra iklmlz de yanyana olan tar- tafın tafllnakta olduju birincilik ta- melerine raimen birinci kümenin 

Nlhayet evlendik. Dütünilmtız se- yolalanmıu. döndOlı:. O sb'ab taJdtflll- cı sankınnızılılara nuip olacaktır. iyi futbol oynayan takımlarından bi-
limlerin tötkünde olm\l.ftu. O günü nl düzeltti. ll'atat bu maruıara benim Diier taraftan da Calatuarayın ridir. Fazla gollü ma.ilubiyetleri 
kocam her zamankinden çok daha Şlk, BOn derece tuhafıma gitmlfU. Kocam birinci dnrenin 90n baftuanda 1.- tecrübesizliklerinden vukubulmuıtur. 
çok daha zarif, çok da.ha ince kil za- ba.şındald taldte ve bacatıannd.an tanbul•pcx cibi kolaylıkla mail~p Zamanla tecrül>elerin1 arttırdıkları 
ten ga7et zevkli bir adam oimMla sarkan paçalan iç pantalonu ile göale- edemiyeceii bir ekiple maçı vardır takdirde iyi dereceler tutacakları 
~t aalmıttı ya... Onun giyinfti ri.mln önünde en af&tı on bet YBf bir- ki fimdiki halde bu istifhamlar, dev- muhakkaktır. Yannki karf11atmada 
meıhurdu. EJbl.selerlni gören tenlslnl den Uıtlyarlam)ftı. Ve sankl genç kız- • h • '- b. · ·ı''-1 b" · kuvvetler müaavi oldu;;,undan mü· 
aorardı. Kıranı batlaYJ.llllda bUe bir lıtımın tllrU hayalleri bu tara tat- reyı aft8l taıumm ırıncı ~ e ıtı- • 
bafltalık Yardı. Bunun için genç da- kenin altına tapatılmıt ve orada hap- receği hakkında tahnün yürütmiye sabaka çetin geçecek ve ancak fır
mat dütiln evinde harllı:ullde zarate- .sedllın)fti. iıt gecenin biltliıı heyecanı, imkan barakmamaktadır. Yalnız satlan iyi katlanan taraf maçı kaza· 
ti ve ince endamlle hel'kesln hayran- fllrl, herteyi rimlmde ltüçülmiiftü. müeaaeaelminde Cençlik klübü nacaktır. 
Ittını üzerine çetıyordu. Sinema Ye Yattık. Gece miltemadlyeıı rtıyam- kurulan •porculann eski klüple- Günün diier k.a.-.ıla,malannda 
sahne artı.tıerl de ancak bu kadar da ltaptara bir takke lle utra.ftam. Bu rinde oynamuı aerbes barakıldıiı latanbulaporun Süleymaniyeye. Ga
J71 giyinebilirler ve ilzerlerlndek1 teY- takkeli adam genç kızlık amanımda hakkındaki emir tatbik mevlriine latuarayın Beyoğluna, Betiktaıın 
lerl bu derece tendllerine yakJ.ttırabi- dilfünd\itlkn kocanın ne tadar abl konursa Bqiktq ve Fenerbahçe Tabime ıralip gelmeleri normal ne-
llrlerdl. bir tipti. Hani bazen gazetelerde oku- c • ..: T 

•• u fiil ... _._ bir ._ __ klüplerinin bucriinkü kadrolanndan hcelerdir. ora- escan Odamıza çekilme zamanı geldi. Bu- ruz. -eae... nca feu.uU'C .... , ·-

ruı büyük bir ıuna ııe, derin bir zevk- kocanın hiç 70ktan bir sebep yjlzliıı- çok kuvvetli bir vaziye~ gelecekle- d 
le hazırıanm1.1. tert1p1enmlf. dayaMUf, den bir türıü anlaf&madıtlannı ötre- rini dütünerek Betiktafln devreyi Stad mecmuası 3 yaım a 
dötenmlftl. Efyalar da çok güzel, en nlrtlı. Bu anl•ıamuıazlık sebebi blae birincilikle bitiıeceiini kabul etmek Spor .itlerinde mütelııawa arka
iyJ, en pahalı clrulerdendl. suru.- o kadar aıadan pllr ki ba,ret ederbı: llzımdır. Bilb ... 90n idare heyeti dqlar tarafından çıkanlmakta olan 
7anyana duran karyolalar... - Bu da aniatamamazldc 9ebebl değiıikliiüıi müteakip Şeref ve Stad apor mecmuası 3 yaşına hu-

Kocam tavandald lambanın düt- olablllr mi?-. deriz ... Hariçten bir tat- Hüsnüyü de aralanna •lan bir Be- mııtır. Spora müteallik iyi görü,lü 
meslnl tendi eıue çevirdi. Oda ayduı- ke için anlqamamazlıt gayet ehem- fiktq takımını rnajlup etmek çok nqriyatile memleket gençliğine lUz
landı. Kapanan bir kapının bir tara- miyetsız, Ye aklın kabul etmlyecetl güçtür. met eden Stad' ı tebrik eder uzun 
fında onunla yalnız kal"'' ... ık. Bu bl- bir sebep glbl görünür. Halbutl bu 

.. ...,~ -~ bull ._ .... ı H t .. a ••• ömürl~r dileriz. zim ba.şba.şa Ut gecemizdi. Bir müd- takke beni an-. ate~...... a ... 

KONUŞAN MUMYALAR 
Tefrika No. 10T 

JJ 
Yazan: lsmDER P. sısflll 

O eilnlerde çolden Kasrı Ymufa ge- aor~ ~ Padlph peillll:. 
len bir felWı pad1f&hı dnn* ı.tt- blındaı dinllJordu. Yunus pllt 
yordu. Bu, altm)f 7qlarmd.t.. peıtfan lAba sordu: .,.. 
kılıklı baldın çıplatın blriydl. - Sen çölde Şabata.yı gödalt ..-

Padlfa.ha haber verdiler. O &ırada dün mü? ; 
Yunm paşa da Sellmln yanında bulu- - Şüphesiz. Bu mektubu da 
nu70rdu. Yunus paşa: çadırında tendlalnden aldım.·---

- Çölden gele ı fellAhlardan bir h&- - İyi amma mektubu l'JD"--
yır beklenme']!. K~J!.r .\\~ k.ö1.ıi mak- Şabaka detll. Bancadır. __ .J# 
satla gelmiııtir. Hemen bafmı nrsun- - Bu Türk a1cmcısı. ~ 
far.. nm çadınnda saklıdır. ~ 

Dedlyae de padl.p.lı itiraz etti: onu cellldın elinden kurtardı: ... 
- Bir adamın maksadı anlatılma- bwıa şahit oldum. 1stersenbı - I' 

dan bqı vurulmaz. Belki 1Jlmlr.e ya- yüzünü de anlatayım. ~ 
nr bir haber getınnlştlı'. Bırakııuz Yunus pqa perde11e baktı •• ye_~~ 
gelsin bura7a. arasından padişahın verdlll ......-

_.Fe"1:!11 derhal padişahın huzuruna görünce~ felllha döndü: ~ 
götürdüler. - Haydi, anlat bakalım. Faka&,.,.. 

E:-ellm arapça aordu: batlkati söyle.. yalanın me~ ~ 
- Nerden geliyorsun? aoJJ1'""" 

~.ıde ll _._ bl ek- karsa, boynunu vurdururum .. - v- n ge yorum .. ~ r m muaun, 
tuP. getlnllm. · 

1 
Bil' .. 

FeUA.b. mektup yerine b\itülmÜf M- - Merak etmeyin, haz.ret. ,._ 
yas bir gömlek parçaamı mattı: Yattan sonra yalan söyllyemem._~ 

- Bunu si3e, Devlet baya gönderdi- söylemete sebep ve mahal de~--
llnlz elçiniz yazdı. Şnbaka Kahlreden çöle kaçınca dJll 

Selim bükülmfış bezi bayreUe açtı. let baya Utka etmltU. Devlet b&1 ., 
Bir kömür parçaaile beyaz bez.in iiııe- bir çadır verdi ve kendlslııe: ~ 
rinde tu satırlar yaztlıydı: nn, öbürgün bbıe llzım o -_.... 

aŞev1tetllm ! Ben yqıyorum. Celllt Tuman baya yararlıklar göne~ 
b~ırnı vuracatı &rada Şabaka imda- gibi, bize de htzmet edecebln .. .-
dıma ~tittl, beni ölümden kurtardı dllitı: burada otur bKalım!• dedi-_.. 
ve benim yerime bafka blriııın teeik - Çadırda aeıbes midir. yok.sa...
b. şuu göndeıdl. Ben ıimdi onun çadı- hapsine mı olındı? 
rındayım. Şabaka beni blr ,artla aer- _Hayır .. serbeatUr. İsteditl _.,
bes bırakacak ve Kahlreye gizlice gön- çıkar, dolatır. Ona hiç klmse taıtf' 
de~k: Affedilditlnt biltlln ~mle- maz. 
lte\c Uln etmek ve Kara Osn:utla. ev- _ PekllA .. aözune devam et. 
lmmek f8rtile.. Sanca - İtte o günlerde, sanca elli ~ 

Belim bu aatırlan okurken hayret
ten hayre~ düşüyordu. Sancanın ya
tadıtına pek sevinm.lftf. 

- Demek ti ~e gömülen bat. 
Etancanın batı detilmJ4. O mezann 
bafına (meçhul bir Tül'k ~hldlnin 
ruhuna fatiha> diye yenl bir tq yu
dınp dilt!ılnler ve esti tatı taıdırsm
lar. 

Dedl Fakat. Şabatanın tE*llneri 
pek atardı. Yunu.s pap: 

- Koca devlet bir Habet .ftrlrlnln 
01uncatı olur mu. şevketlim? Deha 
dün bütün memlekette Şabüayı hi
maye edeceklerin ldaın edUecetl mü
nadllerle llln edlldl Böyle tir melu
neyl affe~k orduyu itıWAle aevk
cder. 
~!. Parltah da Şabakayı affetme

ı;e miltemayll detUdi. Şlmdl blr yanda 
S:ırıea, diler yanda da. Kara Omıa.n 
vardı. Pad!fah bu llı:f yttltten birini 
feda edebilir miydi? 

* Çölden gıelen bu aea ortaııtı alt ilst 
etmlftl. 

Bu tu:.beri getiren felllh arayda alı
konulmUftu. 

Selim henuz kati bir karar veremi
yordu. 

Kara o.man - lnLitam alma& için 
Allah huzurunda and içtiği - en bü
yük düşmanı Şabaka ile nuıl evlene-

maiyeti Ue çöle gelmişti. Ben de o 
varda bir köyde otururwn amma. ~ 
lfl detıUm. Clzede doldum .. Kahfl"I""'" 
bilyüdüm. 

- Köyde ne işin var oyleyse?. · 
- Hayre bayın ztllmünden ~ 

otlumu botdurdu .. kızımı zıorla e~ 
den arayına götürdil. Bana da bir fr 
nalık yapmaaın diye çöle kaçtım. 

- otlundan ne istiyordu Blff' 
ba7? 

- Ne ıni istiyordu? işte bunu ıJlll 
anlatmalı:: QOlc güçtür. Çünlcu ben ~ 
re tw.y hattında kimseye bi~ aöJIC
memete yemin ettim. 

- Konutaeatınıız öter a~ 
kalır .. Hayre bay duymaz. 

- Hayre bayın bir tı:ulatı Kah~ 
lae, diler kulatı da çöldedir. ~~. 
duymadJlı blrteY yolt. O, Şal>~ 
~öle ltaçtıtından bile haberdardır 

ihtiyar fellih yalvarmaAa başl&Jllır 
tı .. gözlerinin ya.şanı vezırilzamın ~ 
tığı yerlere akıtarak: 

- Ben bu uturda iki kurban yer
dim. Bent mazur gor.ınfız .. size yıı.ptJ
ğım iyilik yetmiyor mu' Çoldcn bur9"' 
ya gclme.seydim, Sanca gibi mefhlll' 
bir aalanınızın Ja.tadıtını nerd n lll" 
renecektlniz? 

det tatlı tatlı, heyecanlı heyecanlı nl- belki de genç tızhlt zamanımdakl dü- Yarınki maçlar uuında puvan ••••••••• .. il 
'9J)hlılt günlerinden bah.settlk. o ita- tüncelerimle sırf bun\Dl için Selim- cetveli üzerinde mülıim bir deiiıik· ı 
dar güzel bir muhabbete dalmıştık ki, den aynlabllirdim... lik yapacak derecede ehemmiyetli AKŞAM 

l bllırdl? Selim bunu Kara Osmana açmayı 

Yunu.s paşa lhtıyann kolundan tr 
tup kaldırdı. 

- Sözlerine lnamyorum. Şimdı ali" 
lamak istediğim bir nokta var : Şab9"' 
ka Barıc:ıyı neden idamdan kurtardı · 
bunu biliyor musun., saatlerin nuıl geçtiğini fark bile et- Afife su.stu. Aı1tadqlan sordular: kartılapna olmakla beraber Fe-

mlyorduk. Nihayet kocamın gö'Zii bir - Sonra- . Sonra ne oldu?_, nerbahçe • Beykoz ve Kunnpa-
aralılt masanın üzerinde duran küçük Afife güldü: f& _ Vefa maçlannın diğer1erine na-
saate ilişince· - Sonra mı? ... Hlç ..• Takkeye alıf- .. h '-'- k 

tını. Hem öyle bir alıştım tı, şimdi zaran çetin geçecegi mu t'ıı:ıı;a tır. 
- Ooooo ..• Pek ·geç olmUf · Yat- i ıw ,.._ ı •- Fenerbahçe takımı m•luın anla-mak zamanı gelmiş de g ....... ı.. bile. kocam takkesini g ymee;• uD.Ua e"""' 

diye mınldandı ve böyle "Y"aö';ııyert* hemen ben: •Aman, diyorum, takkeni tamamazlık yüzünden mevsim ba· Senelik 1400 kuruş 
soyunmnğa başladı: giy ... Üşüyecek, nezle olacaksın!. .. • Ve ıındanberi bir türlü normal bir kad- 6 Aylık 750 • 

artık ben kendi elimle ona çeş.lt çefit ro ile sahaya çıltamadı. Her hafta 3 Aylık 400 • 
- Ben pijama giymem ... dedi, daha takkeler dikiyorum ... • d v • 1 d l ·1 
hh• 1 d l i im egı§en oyuncu ar o ayısı ~ ayn. 1 Aylık 150 • • sı ı o sun ye entari g yer .•. Hikmet Feridun Es 1--..;..-------------t 
Bunu pek garip bulmadım. Hem 0 ayrı takım çıkarmak nıechuriyetin-

Abone ücretleri 
Türkiye Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

1 
bile bir küçilklüt sayıyordu. 

Yunus paf&ya gelince, padişahı kö
ruklemelt için flmdi onun da eline gü
zel bir silah geçmiftı. Iltide birde Se-
llmc: 

- Şevketlim, bu çol Lf1 sizi çok yo
racak. Şu esrar beldesinden bir tı.irhi 
w:aklaşamadık. Hergµn, akıllan dur
duran yeni bir hll.dlsc ile kartılaşıyo
ruz. Kulunuz, Sancanın bu mektubu
na inanamıyorum. Bu ifte dıe Devlet 
b:ıyın paımağı olduğuna kanlim. 

- Ya bu yazılan çolden turkçe
0

ola-

- Sarıca bey bu noktayı mektubun
da .size yazdığını söylemi.şıtı. ~abak&"' 
nın el-elice sevdi~ blr zablt varmış . b• 
zabit.. ııılmdi pad14ahın malv ı 11~ 
lmlf .. Şabaka onunla evlenmek istl"' 
yor. Eğer bunu temin eder ve soz ve
rirseniz iki l b rd n c ld'"n karıp gt"' 
Iec kler 

ihtiyar, Şab ı ;: k rkt l .111 
onun her yerd :ı.d ml:ın oldu~urıtl 

zamanlar pijama hayatımızda bu de- Güret müsabakalan de kalan antrenörleri her halde bu 
rece taammüm e tm1• de~lldl. Bunun vaziyetten çok müıtek:d :r. Bu yüz· 

"l e; Gureş ajanlığından: 1 - 16/ 11/ 941 
1 

Posta ittihadına dahil olmayan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç nylıitt 

söyledikten sonra d dl ki: 
rıık kim yazabllir? _ Şabakayı sakın ald.ıtm:ıll;a k ı-

- Sarıcanın maiyetinde okuma yaz-1 kı;mnyın r o. gerçl' ı. vn m pek ç >b~ 
mıı bilen iki uç kişi vardı. Devlet bay a ll lar. ve sancaya y zık olur ZI~· 
tehditle onlardan birine yıızdınnış Şabaka onu celladın b:ıltas.nd n tur
olabilir. Çünkü, kulunuz, Şobak:ınm tardı. Bunu ş b knd n b"Ş ·a k ın-" 
çole gideceğini ve Devlet baydan iltl- yapamazdı 

lçin kocamın geceleri yatarken entari rü den takımdan tam randım1tn ıt ına-pazar günu Giıreş kulübünde tec -
giymesi o kadar garibime gitmedi. O beslzler arasında serbest güreş müsa- madığı gibi sarılacivert!:Jerin haki- Telefonlanmn: Başmuharrir: 
btr pazen entari çıkardı. Bunu ltııfa- bakalan yapılacaktır. ki kuvveti de bir türlü be1li olma· Yazı ı.Jert : 

20765 
_ idare Z06ll 

sından geçirdi. Bu esnada: 2 _ Tartı ıı den 12 ye kadardır. maktadır. Bugün Fene,.ba!ıçe takı- Müdür: 20497 

1000 kuruştur 

- Üşuyorum .. Bunun için entarim Saat 13 te müsabakalara baflanacak- mı hakkında bir tahmin yapmak 1---------------11 
pazen 1 • diyordu. tır. İki kilo toleran.s kabul edllmLıstir. meseli ,u takımı yen•bilir. bu ta-

ta t göreceğini zş.nnı.-?trnlyorum . _ ş lladı n ıl kandırdı o y t ta'" 
...... o halde gelen f~lli.hı adam a ·ıı- dm ? Şenal 25 - Ku m a 

Bakınız onu söylemeğe wıut.tum. lumla uğraşır gibi her hangi bır mu-
KAnu:ıusanlde evlenmiştik. Hem de o Ki§ kim.sesiz çocuğun korkunç talia serdetmek çok büı;tür. eu ha· 

S. im. Oil ~. İkL Ak. Yııt 
E. 12,13 1,56 7 07 9,44 12,00 1.35 
\'a. 5,05 6,47 11.59 14.35 16.Sl 18,26 

Jı sorguya çekelim . belki hak katı B r ke ıtın venn v 

gece pek soğuktu. Ve dışarıda IApa la- -r düşmanıdır. Bununla savaşan Ço- kımdan Fenerlilerin varın bır hafta I 
soyler. k ndlslne d:ıhn buyük Y rd 

pa kar yağıyordu. Bu ltibarle onun 1 cuk Estrgemc Kurumuna yardım ._ 
1 entarl.sinln pazen olması tabU idi. . 1 et. Çocuk Eıdrgrme Kuru- evvel Dcmirsporla berabere "a an Idarehane BabıAli civan 

Acunusluk sokak No. 13 

ihtiyar fellah Şabaka'. bulunacaıı-ını v d derek avı m· ııı 
' - Devlet bayın ond rdı b' 

LAkln bu esnada gözlerim onun mn Gen•I Merkezi l Beykoz karı•ında bile alacağı neti-
ayak bileklerine lllşU. Uzun paçalı ve -------İİıİİıı-İİİıİıiıııi.ii-iıiiıiiiiiii.. j ce hakkında tahmin yapam•voruz. İll••••••••••••mi 

dan korkuyor mu? mln bn ıydı" 
Yunus pafa, çölden gelen ihUyarı <Ark ı T3rt 

dedi. di)'e yazı odasından çıktı. Ve şöyle diyorau: 1 disi bana sızd a bahscttı Esa ell BT KADBR! 
Aşk 

- Ner•de > Rüııuhi, İşe batladı. c- Bir kelime, bir tek 
- Evvek.e tembih ettiğiniz gibi Vesikalan kantbrdı. Gördüiü söyle.em, fU iki ,.avrucağı 

kelime ben de yazdığınız maka!elerin ç<P" 
aefalet- ğunu • IAku·la okudum 

yaptık. Kendisini yaz. odanıza al- kağıtlarla fevk.alide alakadar olu- ten kurtarabilirim.> 
dık. yordu. Muhtelif aatırlar üzerinde Fakat o kelimeyi aöylemiyecekti. 

- Pekala.·· uzun uzun duruyordu. Bir lıraç gün- Söylemek hakkını haiz değildi. 

macera ve romanı 

Tefrika No. 82 Nakleden: (VI - Nd) 
Avukat, abnın diqinlerini .eyiaİ- derıberi. zihninde bir arzu, bir ihti- Esefle içini çekti. Büyük bir irade 

- EveL ı kacak oluna, onunla birlikte fU ne teslim ettikten sonra içeri girdi. raa belirm~ti. Onu kendinden uzak- urfile nefaine bakim oldu. Çal.,ma-
Fahreddin, hafifçe omuz lilkerek: Boatan adaama ıicleriz ... Belki U- bi,YaR~:-~nda, tahmin eltiii ıri- la,tırmak için hayli pirqayordu. ğa batlada. 
- Haydi, git bakalım ... - de- tif Ç&TUfU konuıtunuılt mümkün \UUIU. Çok bozul iaab b. k 

di. - Ukin, dikkat et ..• Bu iı :ıtih- olur.> Ayaia kalkb. E..- aahibini bir- Genç kolllfUlannı dütünüyordu. kıGn ilman • ec:1:;' ..i:.;zıcı. 
nini oyaatacak galiba . •. ~alpe- Biraz daha ilerledikten eama fÖY• metle aellmladı. Cncletse. nde ha- Onlar, yavq yavq. allkUını ft 8Ü unu . t ve a gı
reatin biri kesilecek•in. Eh. bana le düf(inclO: lunmayıp onu beklettiiincfen dola- muLal,l,etini bayii cellMıtmitlerdt dit~ ~ ~~;kike, tetebbua borçlu 
müsaade .•• Ben fU e.nada zencin c- Doktoru bulmalıyım ... Onun- yı itizarcla bulunda. Her an, töyle dütüniiyordu: egı mıy 1 

ltit kızın pefine ıridiyorum. la birliket Boetan adM1Da ıritmeli.. . - Yolda hıir doeta ruladım. Be- c- Eler İsteseydim onları refa- ~~et 0hi~fayla ~öhnı.~~iüb9:~~:~~ t· 
- ) Hem niçin aiftinmeli? •.. Yanndan ni alakoyda. Affanaa rica eCterim. ba kavuttururdum. Bütün l;u mail- ~nnnı. salike el ıu~ • uywı; ır 
- Yani, yüklü miru bekliyen bir tezi yok ••. :. Ve böyle eöylyerelt: rumiyetlerine nihayet verirdim.> edıtina v~ d~. aya çevırıp muayene 

L Cevdetse. Mecidiyekö--ı..~en ıe- - l·•e bazarladıklanm . - clecli. F '- 1 1--'- ili · er ıror u. &iZ. .. ,...... r a~at namua u wı; Ye e temız C! ___ • li b. ___ 
1 

• 

- Pek memnun oldum efendiın· 
- Hepsi de çok cazip .. . içleri ... 

de emek mahsulü malumat bulull" 
duiu gibi, fıkralar, eilence1i lüka
yeler ve menkı~ler de ekaik de
ğil.. . Sizinle uzun uzun pek çok kcr'. 
nupcaklarımız var. 

Biribirlerinin k.ar,ıaana geçmit. 
oturmutlardı. 

Avukat tekrar eöze ba,ladı: 

- Babam da aynen sizin zevk
lerinize nhip bir zatta, Allah rah
met eyleain. Bütün bayatını tetkike, 
tetebbua haaretmitli Eski latanbula 
dair bir çok vesikaların, resimlerin Alaycı alaycı ilave etti: çiyordu.. Muhanirin önüne. bir takan eaki kalmak, vicdanen rahat olmak dü- ~ını ır _.e. 

- Artık benim de böyle bir O da kendi kendine töy!e dütii- evrllk. eski resimler, eski vuısalar tünceai buna mani oluyordu. Kıen- - E. üstadım. ne 
m .. ,. uu dü ilnmem vakti "eldi. El- nüyordu: aerdi. di için zevk tqkil edecek olan böy- nuz) - diye •ordu. 

dütünüyorau- kolldcaiyonunu yapmııta. Naktinill 
ve vaktinin ehemmiyetli bir lunnınl 
bunlara haaretmi,. Böylelikle adeta 
bir manevi haziı:ıe aa• :hı olmu .. 
Elinizi daldırıp bu hazinede!l ~ted~ 
gınız gibi istifade edebilirıinİ%· 
Bahsettiğim veaikalarla resimleTi si
ze göatereyim mi) 

verir ki, ben de senin gibi hayal- «- Do.tan köyüne gitmeli...> - Fakat timc:li mütalianıza lü· le bir harekete girifmiyordu. - Ooo ... Bana cü.tad> deme:Yİ-
p creatlik etnıiı olmayayım . .. Alelide bir gezme gibi bu se- zum yok. Bunlan eonradan Cla ıöz- Dalcın dalgın, evrakı gözden ge- niz, r.ica ederim, mesl~'9 fimdiye 

Ayrıldılar. yahati yapacaktı. Fakat ace•i den geçirebilirsiniz. Adamlanm- çiriyordu. KendUi gı"bi muhterie bir kadar maalesef hiç bir üatadlık gös-
Fahreddin Maslak yoluna devam yok a . ·• dan bırine de aöylcdim. Mütebaki arayıcı bu itle daha fazla jJgilenme- teremedim. 

etti. Ayni zamanda f(;yle düıünü- «- Evvelemirde fU Rcsuhi bey- evrak7 haı.arhyıacalı: . .. liydi elbette ... Şimdi teeuüffe ayrıl· - Yok, yok, hayır ... Öyle söy-
yordu: le mcıgul olmak muvafıkhrb diye - Şimdi bir bakam efendim... dıiı bu iki hemtirenin hayali, gözle- lemeyiniz ..• Tabiinizi tanıyorum . .. 

c- Bu Vehbi paşa aile.inin esra- dü,ündü. Ev •alu°bi gayri n*li. mükrim rile Uiıtlar araaına giriyordu. Bu - Ya) 
n garip ıey... Dur bakalım, bizim Konaia döndüğü ukit, CUdi. ve dMt da-namyorclu. esnada, lconaim eski bir fotoğrafı- - Babamdanberi, o müeueaey-
Cevdet bu muammayı çözebilecek kend=aine: - Hayhay i.tenenia: IJiraıı met- na bakıyordu: Ehemmiyetli 1ıir de- le alibmız vardır. Şimdi ben de 
mi) $ayet bizim ddrtcr. balığa ça- Bir bey var, a ~orl • ıul olun . .• Bea timdi pleceıiim .•• • iifikliie uiramanutl 9İZilı tı.biinizle it yap17orum. Kıea-

- Tabii, tabii efendim. 
- Fakat daha önceden haber 

vereyim, bu it hayli vakit yer ... 
(Ark ...... , 
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Ingiliz dostlarımızın en ufak! Teker1ekli cennet! .. •·Ku-cU~ARI~ LG_u_,,, .. n_ıu_·k_Bo_r_sa_.I 
d• • d J h k (Bq tarafı 3 üncü sahifede) _ _ 

en lŞCyı uyma arı 3 sız Ve bir kırbaç p}iırtıaıf.. Araba bfr ' SATILIK ARABA -Altı k1şlllk oto-
yükten hafiflemtş gı"bl oldu. Arka· K O Ç O K 1 LA N ı; ~ R mobil gibi bagaJ mahalll bulunan tek 

14 İklnclteşrin 19.U 

cla§unı - Fevkallde ahn11n dnamı " elft koşulur. Avrupa lAstfğlnl ha.vl 
- Heygidi arana arl:asi'... 0 mtıddetınce gayri muaneıı stm- Bink aatılıktır. 1stnnbul iş Banknsı % '1/J 933 Türk borcu I. II. Dl. 

Jiara direğe ıöylo bir ilipnenin zev- lerde haftada lk1 yeya IO defa kaqısında MaHU Qema1 ~es!ne mil- > » 1933 ikrnmlyell 
lüzumsuzdur L. K. 

23,80 
19,70 
20':'3 
20,50 
20,60 
66,25 
16,50 
2675 
49,50 
60,50 
45,50 

<Jı.ı larah 1 inci sahifede) ı tifak:ı var. Almanya De hakild kini •onra arabanın içine liindiiim neş?edllecektır. racaat. : ; ~~ı! ~::~:!ı~ 
)l,l'.sasen İngiliz devlet adam.la- dostlu~ temell~rl attık. Ancak, ~nda1an bile ~ulam0adımb •. Y.d•lnız'L~a: l _ iŞ ARIYANLAR 36-to BBYG:ta KUVVETİNDE - > > 193! sıvas-Erzurum 2-'1 
·qe, v . . .. 1 biz, istil~ tehlikesine karşı - bu D• mı Y•, •• tomo u e, nntt1A Buhat maklnesl alınacaktır. Ta!sUAUa • 2 1932 Hazine bonolan 
bd llıiyetı iyi bılen ve iyi goren tayyarede bile... Maamafih yeni- ııat blldlren mektııbunu Babtudd de- • • 1935 Hazine bonolıın 
~' ın İngilizler dışında, sathi gö- harpte - i~!irat hAlinde olma· den l>unun ekzcrsizini yapmalı... UZUN 7.AMA.NDANBERi DADU.IK ğlrmenci Mustafa. Türedlyo blJdlnne- • • 1938 hazine bonolan 
~lere ve basit hislere bağlı bir manın da henuz faydasını - Lor- Hiç 'değilse arıı.sıra a11cı11nca ıcvo !~~~~~ ~il!:~~ si. A. Deınb;rolu h.hviU I • II 

beıt.ıe~ Türkiye hakkındaki şüp- d~ ba~s~ttfğf ~lsallerle - gör~ böyle döner~.. . . .. Şair Nefi sokak No. 43 Kadıköy ıı!~~~~o~~: !: =~:~~:.et 
ı duşüncelerinl yakından ve muş degiliz. Biz, evvelA. kendı Kamçı kalkmalı. mı, AVRUPADA YlJKSEK TAHSiL - btr Akordeon satılıktır Taliplerin ;·ci.s ~er~ bankası 

~ktan tahmin etmek güç değil- kuvvetimize güveniyoruz. yoksa kalkmamalı mı? Görmü.ş Fransızca. ve İtalyanca Usan· Akşamda .o. B.11 rümuzu~a. mektupla T~ İl b:ıaw ~=~~~fr 
133.-

12,10 
12,60 l!ir "' C" ) t) akad _:-t..f ·· .. farına tamamen vahf biraz da Al- müracaatı. - ı T. +- bA-'-a ... müme-'' his. ba ·. uunıara göre en büyük kaba- Bundan başka, Türkiye, kendi- uze. ~na 8~ .. em.,, .. n onu· manca ue İngillzoe bllen tercüme, ...., AUA.--. ~ 

lıınız ş· dl kada teŞ t sini herhangi blr f "rüld' ne gelmt§tik. Dırektor Burhan Top· muhabere ve d06Ya lflerlnde tecrübe- SAT.ILDt KOLTUKLAR _ Yeni A. Demlryollan lllicetl (% IO) 
145,-
28.-
46.-r 
J0,"5 

'atak ' ım !e r a e a ı- sa a su ıye- rağı görecektik. Arka<Iaşım: ıı bir Tür1c bayanı clddl blr müesse- kU§ tilyil yastıklı fevkalade iki kol~ A. Demlryollan rılrketı (% 100) 
!atı 'ınahlyetıni, manasını, icap- cek herhangi şartların meydana - Sıı.vm~·alım!.. dedi, bununla sede tş anyor. Bonservis ve lfizmıge- tukJa dört metrelik Isparta halısı sa- ~tür .çijnento 
tn._ nı hiç anlamadı klan ittifak çıkmasını da beklemiyor. Tür ki- döneriz... . . .. . . . . len referans mevcuttur. Akşam gnze- tılıktır. Pangaıtıda. 34 numarndn mo- Kredi Fonst:re 

1903 

"<4Ua.Jıooesinin kelimelerini yerine yenin siyasetinde fırsat kollamak Fena t~~lı~. <Jel!ıldı. Arabacıya !~:1ae z!1ü~~uzuna tafslUı.Uı ~~- ~llyacı Onnlke müracaat. - 2 : ; ~~rtl 
106,50 
101,-
68,50 
l,10 

25,45 
S,55 
2,90 

6,22 

~tftınek 1• i f 1A,. t "rük' •1 kt Bekl dl;ıı;.· • 1 t d'"· beklcınesını aoyledık. Tekrar araba· ------------- KAMTOJ\"ET Al.INACAK _ ı:ı. .... ro- > 1 Kupon 
}>,_ ç n e <l.Ae e su en- yo ur. e 6ırnız ve s e ıgı- d" d""" .. 'Y"• "'ıetniş 

0 
• . _ mn yanına on ugumuz zaman AL!\IANC.\ - İNGİl.İZCE-FRANSIZ- le veya Fort tercih cdileeek. Eyüp Si- 'l'ürt altını 

ili lmamızdır, Netekim Lord mız şey, tecavüze ugramadıkça, hayvanların boynunda kıl torbıı.lann CA- Türkçe nmhabereta ve muhn.se- lA.htar ağa caddesi Aslnn tu~ıa ve kl- Külçe altın bir gramı 
•- tdwOOd bile <•kuvvetli bir müt- zora gelmedikçe bitraf ve sulh aHlı durduğunu gördük. Yem yiyor· ~eye bihakkın tccriibell bir memur 1.1 remit .fabrikasına mfirncru:ıt. Tele- Osmanlı ban1'ası (banknot) 
>ı:fikıı 

1 
- l d nra.maktadır. Galata P. K. 1081 (T.B.) ton: 21132 - 3 Londra Czerlı:ıe ı sterlin 

tar omanın §aıtını «lngiliz içinde kalmak, harbe değil sulhe at · rümuzuna mektupla mür:ıc:ı:ıt. _ 1 Nevyork üzerine 100 dolar 
te •na sürüklenmek» te buluyor, hizmet etmektir. Türkiyenin si- B Arabbaclt nü~tedan kbir adamdı. S.o\TILIK BORU - S P.armnk 1500 Madrld üzerine ıoo pezeta 

129,5276 
12.89 
!0.&875 'Ii1rk· "'- . tlnd t kt . u tor a nrı gootcrere : J,is&~İN FEN KOMJNU İYİ - De- metre Plk emaye mliraeaat Tele- Stokholm iizerlne 100 kuron 

le ıye hakkınwı. bazı en~e- Y~ e, avu ma yo ur, samı- - Benzin alıyoruz ... eledi, ara- receyle bıtlrmtş bir genç hususi m~s- ton: 41058 _ 2 

~~ cl_uyanıarı • tatmin edebilmek rniyet vardır. Beklediğimiz her- bacın n benzini de budur!... seselerdcn blrlnde çlllışabmr istekll-
] 1 k J. • S ~ İNGİL'İZCE DERS PLAKLARI -

1 . ~ hatbe mrecek şartlan bek- hangi bir şart altında tecavüze Tekrar yola cıkmak üzere torba- er n A Şam gnzetcslııe H .. rumuzuy-f!d - t>' ı ı k d la müracaat. - 2 •Lfngunphone 'Conversational coursc• 
lğiınizi söylüyor. Mebus Pine- girişmek ni,Yetinde olsaydık kim- an top ar en sor um~ .. ders plakıan 06 plfl"k 32 ders) satı-

l::ııgtc,n d . . .. . . - Bazıları bu kullandıgınız kam· iNGİLl7,CE, ALMANCA, FRANSIZ- lıktır. Akşamda H. U. rfimuzunn. mü-
Ola a bızı «hurny~t kalesıı> seye dostluk elini uzatmazdık. çıların yasak edihncsini istiyorlar. CA - Ticari muhabere yapabUen bu rncnnt. _ ı 
ııu:.ak Mısıra benzetmekte, leni- Tek kararımız, tecavüze - nere- Ne dersiniz? lisanlardan türkçeye tercüme, yazı-
t- ~e bir müdafaa kuvveti an- den gelirse gelsin - kuvvetle kar- Arabacı güldü: hane işlerinde tecrübeli bir bayan iş 
Jot B d d" b · kamçıs z arıyor. Müracaat: A1"'"'m A.S. - 2 . şı koymak, kimseye taarruz et- - ayım.. e ı, u ış .. ı ..,.... 

İ hem olur, hem de olmaz!.. Hayvan RF.Yı\NNA!\tEYE TABİ - Tlc:ıret-
ngiUz efkarında Türkiye hak- memektir. Tek arzumuz, millet- var, füke ona çoktur ... Hayvan var, hanelerin defterleri (yevmiye, defterl

~~daki bazı sakat düşünceleri !erin hürriyeti ve istiklfilini temel kamçı cma az gelir... kebir, kasa defteri) ıutuıur. Bi!Anço 
~Uzeıtınek, yahut kaygılan gider- yapan sürekli bir sulha varmak Cüliimseme~ini bira:: daha gr.niş- k~r ve zarar çıkarılır. Beyoğlu Ferldl-
.,ıek _ eğer bunda bir menfaat ve buna yardım etmektir. lete.rek ilhve etti: ye Sok. No. 29 Karekin. - s 
g{ilii . -· . . • - lneanlar ı;:ibi!.. TiCAR1';T LİSESİ MEZUNUYUM -
bası Yorlarsa - bıze dcgıl, lngı~ Necmeddhı Sadak Hikmet Fcriduın Es l Yüksek kısma devam etmekteyim, öğ-

SATil..TK OTOMOBİL - 938 küçük 
modell Fiat markalı kapalı lüstlklcri 
yeni motör çalışmaz maktuan 500 li
raya satılıktır. Cnğalo[:lu T3.S\1r so
kağında Turan garajına müracaat.- 2 

SATIUK DE(;iRl'ılEN MOTÖRtl -
Bir adet 14 Beygir kuvvetinde marot 
yakar. Tek silindir Dizel değimıen 
motörli satılıktır. Limon iskelesi Ali 
Rıza 11mbannn. - 1 

· Fakat, bilinen hakikati tek- Devlet DemiryoJlari ve Limanları işletme ·müessesede çalışablllrlm. Muh~be 4 _ Kı"ralık • Sabi ık 
~ nına ve devlet adamlanna du· ı ı 

11 

lcdcn sonra çalışmak üzere mali blr 

~aınak için bir daha ·· li elim U .d •. 1.. 1 - memurluğu yaparım. Uzuner rumu-
\ı ..... .,. soy Y mum ı aresı 1 an.arı zuna. - 2 
faJc .. urktyenln dostluğunu ve itti- . . . . FENERBAHÇEDE BF.1.VU Ol'ELi -

a bağlılığını mutlaka harbe Işl~tmemlz 1htlyncı 1çln aç~ e~ltme ile 50 ton r,alı kireci nlınacaktır. ı,ısı; 1'ALF.BESI nm GENÇ - Öğ- Karşısında 95 numaralı kö.~ün arka-
~ıi§ın Eksiltme 27/11/941 tarihine musadit perşembe günü saat ll,30 da Hay- leden sonrn saat 1,30 dan 6 yn kadar sında her iki cepheden de denize ya-
'l'u; emizde arayanlar yalnız darpa.şadn blrinci işletme komisyonunda. yapılacaktır. resmi veya husµsi .müessesede çalış- kın 850 M2 ars:ı 16 llradnn satılıktır. 

kiyenm, herşeyden üstün ha- Mulınmmcn ton bedeli 18 Jlradır. İsteklilerin ,..o 7,5 muvakkat teminat mak ıstemı:_kt<:<Ur. Akşamda CN. İ.) rü- Telefon: 60737 - 2 
!'atı ınenfaatıe..ı ... ~ deg"'l ayn· za akçesile muayyen gün ve saatte komisyonda haZJr bulunmaları laZJmdır. muzuna murncaat. - 3 SATILIK AP,\RT'll\IAS _ Fatih 
)'n.,~da • ~ı""... 1 

' 
1 

- Fa7Ja 1za.h:ıt ve şartname almak lste~nler 1şletracye nıüracant edebilir- t .... mvay du-r"~a vnkın 9 odalı " 
1-.ıı Ingilterenin yüksek men- ler. C9r.41) R.\YAN DAKTİLO iş . ARIYOR - ... •"'fı.UI .,_ ... 

:tıer1n1 de görmiyecek k~dar Üniverdte A. E. P. Komisyonundan ~t~~~~: ş:!'i~:1~!P~c;~nb:~~r!~ ~g~ıa;:ı~im::
1

~s:~;-:a;!a~tı1~rı~ 
~ald~ habersiz olanlardır. Birlnci cerrahi kliniğine 'Yaptırılacak «9430• lira bedelli madeni eşyJ. Tstnnbul PQst.a ,kut.US\! No. 34 e yazıl- ~~;a::1!!1u~~ ~ı~:~:~~ 
lıaı be girmediği, bitaraf kaldığ1 20/11/941 perşembe günü sant. 15 de Rektörlükte pazarlıkla ihale edılecektlr.m .;.._o._sı_. ___ __, _______ _ 
ıt~ de, hatta bu bitaraflığı yüzün- Liste ve şartname Rektörlükte görülür. C9974) 2 _ İŞÇİ ·ARIYANLAR 4ooo Lir.AYA ACEI.E - Satılık kA.r-
~ 'l'ü ·- cır hane 7 oda, f:lektrlk, tatlı su, b:ıh-
~ "'r}ciyenin -.lttifak .~ay~- Çanakkale. Belediyesinden çe, görmek isteyenlerin cıbau Aşık-

e - İngilterenin- Orta: ve işçi Af.ANIYOf\ - Pedal makine- ı:ıasa camisi karşısında Baki sokak No. 
~~ l - Dört sene müddetle lcare verilmek üzere açık artlırm:ıyn çıkarılan li"·nde ç~ş;fıuk ilzcre bir pednlcıyn Ih- ll-13 de Bayan Fntmayn müracnat-
l'r..._ n Şarktaki vaziyetini ne de- Belediye sinema ve bahçesine ihale gunü olan 10111/D41 tnrihtnde klınse ttyaç vardır. Sirkeci D<'rvl~ğlu sokak ları. _ ı 
-~ sağlamlaştırdığı, biraz coğ- talip çıkmn.dığµıdan ihale on gun t.emdld edilmiştir. Imren Basımevine mürnc.ı.at. - 2

1 

. 
l'aty bll 2 - Arttırma. .20/11/941 perşembe günü ıma.t 14 de Belediye encümeni f ~·A~Rl.Kı\ YE .MATBAAYA ELVE-
de:o. a en çocukların bile gözün- huzurunda ya.pıln.caktır. KASTI\lPAŞADı\ - Deniz Dikim- RJŞLI BiR BiNA SATILTKTIR - Ca-

kaçmıyan bir hakikattir. 3 - Fazla tafsllA.t almak isteyenlerin Belediye muhasebesine müracaat- eviude suby ve talebe elbisesi parça ğaloğlunda fabrika ve matb2.a. ıttiha-:n ıan. (10002) b:ı.şı hesabı dikl!cek temlere ihtiyacı- zına elverişli betonarme yeni bir bina 
cı Ugüne kadar olup biteni gör- mı;; vardır. Şeraıtlmlzi öğrenmek ıç!n sa!.ılıktır. Akşam idaresine müracaat. 
~ sonra. Türkiyenin barbe Milli Müdafaa Vekaletinden l'erzi ~!ine müracaat. 'l'elefon: 20GR1 - 8 

l!irınenıicı o1rnası, bilakis Almanya ile ··~ Bu sene BÜrsa, Akşehir ve Konyadakl askeri liselere girmeye lst<?kli BADEME ARANIYOR - Yüksek 
t ...... esasıı dostluk münasebetleri olup da her türlü şartları taşıyan ve muamelelerini ikmnl ettirmiş olan ıs- tahsll kız ve erkek tnlbe yurduna ka
~ t d' teklllerin seçme sınavları yapılmak üzere 23/2.Teçln/941 pazar günii akşa- dm lı:ıde·ne a1m::.c:ıktır. Müra<"aat: 

e mesi bazılaıında en ışe m.ır.a :kndnr tstekll oldukları liselerde bulunmalnrı lii.zıındır. 0400-9982' neyazıt Üniversite loka.ntası yanında 
~dınyorsa, hemen t.emin edeJi.nı ki bu vaziyet Türkiye kadar Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden N~~,~~ıAsımr-:ci ARANIYOR_ 80 _ 
İııgtıterenln de menfaatlerine uy- Ticaret §lıbesinde istihdam edilmek üzere nşağıdakl şnrtlarl:ı bir memur ıoo lira ücretli bir muhn.sebecl ar:mı-
lnlnd alınacaktır. yor. Lisan bilenler tcrcllı cdilecekttr. 

ur. Türklycnin Almanya ile, l - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsnrı haiz olmak, Tallplerin veslkalarile blrlllitc 20 ikin-
...... horoz dövüşü seyrinden ıioşla- 2 - Mfira.cnat tarihi en geç 30/11/941 dedir. Müracaat cdeceklcrlu sarih .~ıtesrin 941 tnrihlne kadar müracaat-
!lan hodbin duyguları hoşlandır- ve okunaklı adresleri yazılı dilekçelerine bağlıyacakları vesaik şunlardır: Jarı tnvsiye olunur. 
ltı A - Hüviyet cüzdanı veya musaddak sureti. Sirkeci Mühürdar Znde Han. Elıiz!z 

ak için - durup dururken, lü- B _ İkt adet vesika. fotoğrafı. Umum Nakliyat LlmttC(l Şirketi. 
~suz yere ve taarruz halinde c - iyt durum mb.batnsı. harbe D - Orta veya lise okul şehadı:!tnamesi veya mus:ıddak sureti. DİŞ DOK'lORIJ ARANIYOR - Ada-

tutuşması, Türkiyeye, "e E - Evvelce çalışmışlarsa bu yerlerden aldıkları bonservislerin aslı ve- n:ıda mükemmel bir d~ munyeneha-

J5 000 LİltAY,\ ACEU~ SATILIK 
KELEPİR AKARET - Kiıglr 10 ev iki 
<llikkan iradı 15(10 llradır, B.ı.lat elvan 
nıiırncaat Ferdi Selek Emlak btırosu. 
İstanbul Ankara caddesi Ad:ılet han 
'l'elc!on 20607. - l 

S~TIUK - Buz dolabı, vitrin, masa. 
i~kcmle devredllccekUr. .Akşamda. 
D. V. rümuzuna mektupla mür:ıc:ı
~ -1 

OTEL ARANll'OR - Slrkeel civa
rında mobilyalı, mobilya.sız elllden 
altmış yn.tnğa kadar devren ve yahut 
kiralı vermek isteyenler 20887 numa
raya acele telefon etmeleri. - 2 

f RADYOf 
Bufilnkü Program 

13,30 Progfum, lS,33 Türkçe plfıklar, 
13,45 Ajans haberler!, 14,00 Türkçe 
plAklar, 14,SO :Ankara sonba.har at ya
rışlarının L:ihmtnleri, 14,40 RiynseU
cUmhur bandosu. 

18,03 Çifte in.sıl, 18,40 Caz ve tango 
orkestrası, 19,00 Konuşma, 19,15 Caz 
ve tango otkestrnsı, 19,30 Ajans hn
berlerl, 19,45 Konu§ltla, 19,55 Muhtelit 
maknmlnrdan şarkılar, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,l!5 Saz eserleri, 21,00 Zi
raat takvimi. 21,10 Dlnleylcl ısteklert, 
21,45 Konuşma, 22,oO Salon orkestrası, 
22,SO Ajans ve para borsa.sı habcrleı ~. 
22,45 Sn\on orkestrası. 

16 iklnclteşrin pazar :ı.bahı 
8,30 P~ram, 8,33 Hafif miızlk 'o 

marşlar Pl., 8,45 Ajanş haberleri, 
9,00 Mü7.lk; :PJ .. 9,15 Evin saati, 9.30 
Müzik: Pi. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan sağlı ve yukarıdan nşağı: 
ı - önümüzdeki ny. 
2 - Arapların memleketi 
3 - Tersi eski Türkl'll - Gayet gü

zel kokulu blrşey. 
4 - Kolluk. 
5 - Tersi kulaklannızı açın dl'mek· 

tir. 
6 - Tersi lçllecek şey - Dört kere 

beş. 
7 - Yapm;ı. - Kıymalı ve yufkalı blr 

yemek. 
8 - Adama - Hırlstlyanlann kitabı. 
9 - Sonuna «E• gellrse gırtlağm ar

ka tarafıdır - Tersi nslttir. 
10 - Sozlcr. 

Ge~~n bulmacamızın bnlli lloıayısile İngiltereye ne kazan- ya musaddak suretleri. nesinde ortak çalışmak üzere son sc-
fl~ · ibln .. • rl "'i nelPr mezunu genç bir diş doktoru 
~rdJ, bilmiyoruz. Fakat emin Imtlhanda muvaffak olanlara barem kanunu muc ce ucre .. ve lece6 • 
nl-3 gibi hususi kanun mucibince sıhhat sigortası ve tekaüdiye hakkı vardır. aranıyor. Istanbtıl Zirant Baııknslnda 

DF.VREN SATILIK DUKKA?\ _ Soldan sağa Te yukarıd:ıo aşı~ı: 
Nişnntaşında Çınar sokağında 57/ 1 ı - Patrik, Kik. 2 - Alalmi ıın, 
numaralı elektrlk Te okul levazımatı 3 - Tahmlneden, 4 - Rimel, Ml'ca, 
satan Şişli Terakki 15, 56, 16 mcı okul- 5 - İmllA.hlrat, 6 - Kin, Hızlı, 7 -
!arla çevirici dükkA.n satılıktır. Gör- Semizleme, 8 - Kederlenen, 9 - Ime-

vl\.lUğumuz bir nokta var ki o da İmtihan günü ve yeri aynen müracaat edeceklerin ndreslcriııc mektupla Kenan Özgen'e müracaat. 
~dur: Dürüst bitaraflığımız, lruv- bildirilecektir. <8461l-!l995) ASİS'J'A"S DOKTOR ARANl\'OR -

letiıniz, coğrafi vaziyetimiz, ya- Dev~et Demir Yolları Umum Müdürlüğünden ~t~yükada snnnt-0ryomunn mür~a~ 
hut askeri icaplar neticesi, Türki- İdaremizde kurs ve staj görerek makinist, baş mnklnist, teknik büro 
tenin, kendisile harbctmek iste- personali ve :fen memunı yetiştirilmek üzere lfu:"Jmu kndar sanat okulu me
Jl'.ıiyen Almanya ile düım-ıan değil zunu alınacaktır. Yapılacak kabul Jmtıhanında gostercceklerı muv:ı.ffnkı-

mek isteyenlerin aynı adreste Salt _ca_._~_!_ez_e_, _ıo_-_K_a_ıı_a_t._E_n_~_·_. __ _ 

~··· yete göre birinci sınır ustnyn kadar derece \'e tı.yda 100 llraya. kadar ücret 
dost olması, Türkiye kadar İngil- verııecektlr. 
tereye de Şarkta değer biçilmez Bir senelik staj müddet.ni muvı:ı.ff:ıkıyetle bitirenler tescil ~~ir" ve mü-
~. teaklp kurslardaki muvaffnkıyetıerlne ve 3173 No. lı kanuıı huküınlerine 
"'UY'ük bir sükt1n ve emniyet ka- göre merkez. atölye ve dePQ teknik kadrosu dahilinde t<:rfi ederler. 
ta?ıwrmıştır. Bunun içJndir ki Aranılan şartlar: 
ı.ı_ d st 1 dan 1 - Sanat o'kulu mezunu olmak, 
.. q,e o on ann, yangın ma· 2 - Askerliğini yapmış bulunmak, 
&un kalmamıza kızmaları değil, 3 - Yll§ı otuzu geçmemiş olmak. 
teşekkür etmeleri lfizımdır Talip olanların kısa hal tercümesi, istida ve bonservis ~reıııc:rlle 

· 31/11/941 gününe kadar Devlet Demlryolları umumi klnresi Zıı.t Işlert Mü-
Vaziyetimlz hakkında endişe dil?lli~üne müracaatları ve bllfıhare adreslerine bildirilecek yerde ve günde 

İllıyan1ara gelince, bu türlü in- lmtihana gelmeleri lüzumu llll.n olunur. (8347) <9894) 

KADIN 1\IF.l\IUR ARA1'"lYOU - Ya
zı makinesi \'e muhasebeye. türtcçe, 
!ransızcn mümkünse alnıancayıı vu
kufu olan bir kadın memur nranıyor. 
Fotoğraf ve vesaik suretıerlle 1560 nu
maralı posta kutusuna yazılması. 

DİKİŞ Bil.EN iKi llA"l:AXA iilTf
YAÇ \'Annm - Hergün :müracaat: 
Çarşıkapı yeni okul sokak Abdullah 
Ef. Apt, No. 8/2 terzt Kiunfl Sayan 
Beyazıt. - 2 

Rı\l' AN ARA?lı"IYOR - Kull~lı 
küçük apartım:ında bayın ev işlerlne 
bakacaktır. İsteyenler Akşamda. TEK 
rümuzuna yazsınlar. - l 

Hasbal'a müracaatlan. - 2 

J0,000 ÜRAl'A SATJI,m: KARGİR
Suıtııno.hmet clvnnnda 2 dah-ell 7 
odalı npartım..'Uı. Ferdi Selek EmHl.k 
Bürosu Ankara caddesi Adalet hnn 
Istan'bul. -- 2 

SATILIK EV 1.'A ARSA ARAl\'I
l'OR - Ankarada Yen~ehir VCl'a cl
vannda 400-600 metre nrsa veya 1kl 
bölüklü ev aranıyor. Tafsilat Ankara 
P. Ku. 264 Osman Baltnş. - 2 

5 - MÜTEFERRiK 

Dr. A. Asım Onur-. 

Ortaköy 
Şifa Vur 

l'llz dost1anmızm da, verilen Devlet Demir Yolları Umum Müdürlüğünden 
8ô-zü tutmak 'Ve dostuna ihanet İdarem.iz montörlü trenlerinin elektrllt tıeslsatının işleme ve tam.ırlnde 3 - SATILIK EŞYA 
etnıemek hususunda bütün dün- çalıştınlmnk üzere be~ elektrik ustası alınacaktır. 1mtihandn'kl muvartakı
~ ve tarihte eşsiz olan Türk yet derecelerine göre birinci sınıf ustalığa kadar derece ve ayda. yüz liraya 
alılakını hatırlaınalar:ını ve hiç k:B.dar ücret verilecektir. Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bltlren-

ALMANCA DERSLERİ - UsulU 
tedrlsl mükemmel olan blr Alm:ın ba
yanı almanca dersleri vermektedir. 
Pazardan manda her gün saat 3,1 den 
7 ye kadar. İstlklfıl caddesi 133 Ha-
6'LD bey npartımanı 2 el merdiven l 

Şchh gürültüsünden uznk bır 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkola· 
de güzel manzaralı çok temi7 
ve iyi bakımlı, kodın, erkek 
t.er türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini \'C yorgun· 
luğuou dinlendirmek ve ncka
hat devrini geçirmek uliyen· 
!ere mahıua yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Jıcr tescil ve 3173 No. 1ı kanun dahlllnde ter.fi ettirilir. 
0Inıazsa İngiltere 'Kralının sözle- Aranılan şartlar: 
l'lne Jnnnmalannı rica ederiz. 1 - Sanat o'kulµ mezunu olmak. 

2 - Askerllt.>'fni yapmış bulunmak. 
Şunu ilave edellm ki muhterem 8 - Röleli, komike ve 1nce elektrik işlcrtnde ç:ııışmış olmnk, 

l.ord Birdwoodun yanıldığ'ı bir 4 - •3• de nnlat.ılnn şekildeki tesisata ait şemaları nnlıyn.bllmek ve te-
ll. sısattan şema. cıknrmak. ı 

Okta var. Bu nokta, sözlerinin 5 _Bobin sarmasını bilenler tercih olunur. 
tcigrarta. eksik veya yanlış veril- Talip olanl:ınn kısa hn~ tercümesi istida ve ban.servis surctlerlle 
llıcsinden ileri geliyorsa şimdiden 31/11/941 gününe kadar Zat Işlerl Müdürlüğüne müraca:ıtı:ın ve blllUınre 
1'..:. dil . Filh k'k ·nr· adın adreslerine lılldlrllccek yerde ve günde imtihana gelmeleri lüzumu Ufuı 
u"ur erız: a ı ·a ı ır olunur. (8346) (9893) 

istilayı davet ettiğini bütün bul T"" k y··k k M .. h d" ( • B• ı·ğ· d 
harbin elemli tarihinden öğren- ur u se u en ıs erı ır ı ın en 
~-Fakat biz infirat lıRlinde de-

1 
16 ncı umumi kongra 7 blrinci kAnun 941 pazar günü saat 

l!İllz. Kendi hesabımıza yaşıyor 10 da Ankaroda Atatürk bulvarındaki Birlik merkezinde topla
\'e kuvvetli bildiğimiz İngiliz it-'. caktır. Muhterem azanın teşrifleri rica olunur. •8477• •9996 .. 

İl'İ CİNS SİYAO ASTRAGAN -
Kürk manto satılıktır. Görmek 1çln 
Maçka. Ralli apnrtıman kapıcısına 
müracaat. 

BUİK 1\URKA niR oroMOBiL SA
TILIKTIR - 929 model 7 kişilik ll\s
tlkleri iyi işler vaziyette görmek ve 
pazarlık için Eyüp SilA.htar caddesi 
148 No. Çift Aslan kiremit vo tuğla 
fabrlknsına Tel.: 21132 

kat 8 numaraya müracaat. - 3 2500-3000 LİRA SER~IAYE iI.E -
!.NGİLİZ ö(;RETMENİ - İngiliz Fn.br1kıı, bina 1nŞ2.Sl işler vnzlyctte 

lisan dersleri verecektir. Şehrin her- dükkD.n, buna muma.sil blr işe ortak 
hangi blr semt1ndc oturan talebenin aranıyor. M. S. Y. me-ttuplıı. mura
evlne gideblllr. Çok seri metod. Gaze- caat. 3 
teye MT.R rümuzunn l\IEKTUPLARillı'IZI ALDIRINIZ 

AL"!\IANC.\ DEflSLERi - Almanca Gazetemiz idnrehaneslnl ndres 
muall mesl çocuklara, buyüklcre nl- olarak göstcrmtş olan knrllerl-

SATILDC 85 TONLUK - Deniz mo- manca gramer muhabere dersleri ve- mizden 
törü görmek ve pazarlık 1çtn Eyüp Si- l'lr. Metodlan kolaydır. Tn.kslm Sıra- S.P. - A. K. 1\1. - S. B. - O. S. 
lfihtara~a cnddesi 148 No. Çift Aslan servUer 101-Kapı 9 K:ıt 4. Macin.m sır- B.O. - Z.B. - Berlin - ıu il. -
tJremit ve tuğln. :fabrikasına. tel: 21132 ın __ r_. ------------ 333 - G. B. - L. l'll. S. - Daktilo 

A. K. D. - lt. H. O. - Çlflik -
SATILIK ZEİSSİKON FOTOGRAF- "UNİVERSİl'E l~EN FAKlJL'l':ESİ- X.lJ. - NA. - Aşçı - Z.P. -
C•,5X6) Tessar, 1:3,8) objektif, 1-400) ?\°"!~ - Devam ediyorum. Hcrgün ö~le- Z.G. - O.B. - l'tl.C. - F.1\ .. 
enstantanell compur, - Tclnmetrell den sonra ilk, orta talebelerine evle- namlarına gelen mektuplan 1da
(Küçük sehpa.) ve çantaln.rll.c. Ankara rinde yetlştirlci hususi dersler vermek rehanemlzden aldırmalan rlcn. 
caddfsl Gözlükçü OCmlle mUrncaat. istiyorum. Aqamda CFen) rumuzu- -o::,:Iu;:,niıluiıiırioı. ----------
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l~tanbul Üçüncü 
memurluğundan: 

• 1 
ıcra 

15 Teşrinisani 1~1 

• • • 
Zeytinyag arının edene 

41/821 k . ·ı· EmlakveEytamBankasıT. A.Ş. İs- - 10 - Lira i ramıye verı ır 
tanbul şubesine birinci derece ve sıra- 1 N 
da ipotekll olup tama.roma. (5242> Ura . Adrese dikJcat: lstanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 °· 
kıymet takdlr edilen MollıL Güranı · ••••••••••• Tel: 24197._ ••••••••-llll"'I 
Nuridede mahallesi Topka.pı sokağın-
da sağı 5184, solu 5209/5208, arkası ~--••••••••••••••••••••• .. ., 
emanet mal, önü cadde ile mahdut 

: Baş, dl , · nezle, gTip, romatizm 
Nevralj i, Kırıklık ve Bütün 

icabında giinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan 

. 
SATILIK EV 
ve DÜKKAN 

Ayda yüz Urndan fazla vari
da th, Pangnltı Ergenekon tram
vay caddesinde 15 No. lu kasap 
dükkanını müştemil ev l'J/ 11/ 941 
günü saat 14 de Beyoğlu Sulh 
mahkemesince satılacak' ır Dos
va No. 941122 . . 

SiNGE 

TELEMETP { QNOGRAP 
18 ayar ALTINDAN 185 Lira 
18 ayar ALTINDAN çok 
• fantazi model 200 • 

H assas • Sağlam - Zarif 
ve 1 5 ıene garantilid ir. 

· SiNGER SAAT 
Mağazaları fstanbu l, Eminönü 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Asker ailelerine yapılacak yardım 
tevziat günleri 

Be,Yo!'lu ve Eminönü kazaları: 
Cüzdan kayıt numaraları 

1 - 500 Her ayın 17 ncı günü 
501 - 1000 • .. 18 • ll 

1001 - 1500 • • 19 • • 
15()1 - 2000 • ll 20 it • 
2001 - 2500 • • 21 • • 
2501 - 3QOO • • 22 " • 
3001 - 3500 • ,. 23 • • 

• 
• .. 
.. 

3501 - 4000 • • 24 • 
14001 - 4500 • • 25 • 

4501 - 5000 • • 26 • 
5001 - 5500 • ,. 27 • 
551)1 - 6200 • " 28 • il 

Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, tJı.küdar, 
Kadıköy, Adalar, Bakırköy, Eyüp lcA

:tl\J:ırı cüzdan kayıt numarası 

ı 200 Her ayın 17 net günü 
201 - 400 • • 18 • • 
401 - 600 • • 19 • • 
601 - 800 • • 20 • • 
801 - 1000 • • 21 • • 

1001 - 1200 • • 22 • • 
1201 - 1400 • • 23 • • 
1401 - 1600 • • 24 • • 
1601 - 1800 • • 25 • • 
1801 - 2000 • • 2G » • 

Fatih bu. ı 

Şehremini nahiyesi Cüzdan No. 
ı - 500 Her ayın 17 nei günü 

501 - 1000 )t • 18 • " 
Fa Ub Merkez nahiyesi cüzdan No. 
1- 500 Her ayın 21 nci günü 

501 - 1000 • • 22 • ,. 

Kara:ümriak nahiyesi cüzdan No. 
1 - 500 Her ayın 19 ncu günü 

501 - 1000 • .. 20 • " 
Sama tya na hiyesi Cİİ2dan No. 

1 - 500 Hec ayın 23 ncii ııünü 
501 - 1000 • • 24 • • 

1001 - 1300 • • 25 • • 
Y~~r nahiyesi 
Cüzdan . No. 

1 - 500 Her ayın 26 ncı günil 
501 - 1000 • ,. 27 • • 

1001 - 1600 • • 28 • • 
· 1 - Asker aHelerine yardım parası tevzlat. gunleri yukarıkl cetveld~ 
, ÇOCUK HASTALIKLARI ' gö.:;tertımı.,tır. İstlhl:ak sa.hlplerlnin her ayın bu günlerinde cüzdan k.'\yıt 

1 MtJTEHASSISI 1 numaralarına göre kay,nuı.kıun ve belediye şubeleri muhasebelerine müro.-

1 caauan. 
Dr. NEVZAD Z YA 2 - TevzJ günleri tatillere tesadüf ettiği takdirde tevziata ertesi gün 
CafaJopJu Zeki Bev at>artım!l.. . br.şlanır veya devam olunur. • 

3 üncü kat 8 No. 1 3 - Cuzdan kayıt numar::ılarına göre cetveld.:? tooblt edilen günlerde 
müracaat mecl>urldtr. Her ne sebep ve suretle olursa olsun günlerinde mü
rc.cr.at etmiyenlere ve yeniden yardun parası tahsis olunanlara aylık wv
ziatın sonu alınıncaya kadar sureti katlyede t.ediye yapılmıyacakLır. Ve 
bu glbllere alt tedlyat aylık tevzlatın hitamını takip eden günde icra edi-

K• } k t lecektlr. 
ıra ı apar ıman 4 - Tediye günlerinde izdihama ve karışıklığa mahal kıılmamak ve 
7 odalı gen~ apartıman, hava.

dar, güneşli, güzel manzaralı Adler 
Han 3 Tozkoparan. 

blnnetlce tediyntına da. sürat ve intizamla icrasını mümkün kılm::ık için 
asker a ilelerinin sükfın ve intizamla müracaat ve sıralannıı behemehal ri-
ayet etmeleri rica olunur. < 10000) 

EL FENERi CAMI 

eski 245, 243 yeni 295, 297 taj 245 No. 
lu evin evsafı: . . 

Mezkür gayri menkul Fatlli Molla 
Gürani Nuridede mahallesi Topkapı 
isokaıtı 245 No. tajınd.a ı.emin ve birin
ci katlardan ibaret bahçesi mevcut 
kfırglr bir evdlr. 

Bahçe: Kfırgir evin bahçesine tram
vay caddesinden demir bir kapıdan j 
girilir. Cephesi duvarlı ve yüzü sıvalı j 
olup üzeri hnrpuştalıdır. Bahçe kıs
men çiçekler ve fidanlar He tarhlara j 
ayrılmış içinde bir ayva ağacı ile üs
tu betonlu bir de kuyusu vardır. Bi
nadan sonra bir kaç basamakla çıkı
lan ikinci sette gene bir kaç meyva 
nt;acı mevcut olup etrarı komşu du- ı 
vnrlarile mahduttur. 

Zemin kat: Bahçeden üç mozayik 
basamakla inilen bir s:ı.h:ı.nJıkta buiu
n an demir kapıdan girilen taşlı~ ze
mini çimentodur. Sağında zemini çi
mento saplı sabit muzayik tekne ve rnf 
ve tezglihlı mutbak ile bir kapıdan 
ccçUen zemini toprak kömürlüğü m ev
cuttur. Taşlığın solunda zemini ah
şap döşcmell bir oda ve diğer bir ka
pıdıın ceçilen aralıkta zemini çimento 
emaye tekne banyo mahnlll vardır. 

Birinci kat: Birinci kata mozayik 
merdivenle çıkılır. Ayrıca bahçeden 
mozayik merdivenle çıkılan sahanlık
taki demir kapıdan hole girilir. Tram
vay caddesinde ve arka cephede blr 
odası vardır. Soldaki bir kapıdan ge
çllen aralıktan bodruma inilen mer
divenle !ayııns helft taşı ve avlusu var-
dır. 

Umumi evsafı: Gayri menkulün sa
hası 461 metre murabbaı olup bun
dan 72 metre mumbb:ıı üzerinde iki 
katlı bina ve diğer kısımlan bahçeden 
ibarettir. Bina kArglr ve yenidir. 
Elektrik, terkos, hava gazı tesisatı 
mevcuttur. Ahşap aksam yağlı boyalı 
olup tamamı açık arttırmaya konul
muştur. 

ı - İşbu gayri menkulü arttınna. 
şartnamesi 15/11/941 tarihinden ltı
~arım 41/ 821 No. lu İ.stnnbui üçüncü 
icra dairesinin muayyen numarasın
~a herkesin görebilmesi için açıktır. 
Ildnda yazılı olanlardan fazla malU
ınat almak isteyenler işbu .şartnameye 
veya 41/821 No. lu dosyaya müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttımıaya iştirak için yukar
da yazılı kıymetin 3 7,! nlsbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu tevdi etmeleri lazımdır. 
CMııdde 1241 

!_m--· D O J{ T O R ---~ 
Derviş K adri Drim 
Kadıköyünd!:l Dumlupınıır sokak 
numara 6 da bııstalarmı kııbule 

3 - !pot.ek sahibi alacaklılar He di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
hlplermln gnyri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa da
hil olan iddialarım işbu il!n tarihin -
den itibaren on be,, gün içinde evrnkı 
müsbltelerlle birlikte memuriyetlınize 

Ş C blldlmııeieri lcnbeder. Aksi halde hak-T ürk iye iş ':'> ve am Fabrikalan ıan tapu sıcıııı ne sa.bıt olmadıkça 

başlıımırtır. Tel: 6-0108 
Anonim Sosyete sinden: ~~~~~ı~eunın payııışmasından ha:-ıc 

Fabrikamızın İmal etmekte oldu~u büyük ve orta boyda ge- ı 4 - Gösterilen günde arttırmaya. 
1 

iştirak edenler arttırma şartnamesini 
A c· E L E mici el feneri §işeleriıain perakende satışı, alıcıları bir takım müş- okumuş ve ıuzumıu malumatı :ılmış 

1 

•••• ı külatıan kurtarmak maksadı ile, badem.t fstanbul Belediyesi Koope· ı ve bunlrın tamamen kabul etmiş ad ve Sütnine aranıyor ı, ı ratifinde cereyan edecektir. Perakende mübayaaya talip olanların itibar olunur. 
mezkur Kooperatife miiracaatları rica olunur. 5 - Sat14 Emlô.k ve Eytam Banka-

iyi ma~ verilecektir. ı••••••••••••••••••••••••••••lli sının 844 No. Ju kanun hükilinlerlne 
Acele Tiirkiye Eczane!line, İ tô.bi olduğundan mezkür knnunun 

t Devlet Limanları aletme Umum 15 ı · ı Ankara Cad. No. 88 stanbul. 1 x ncı maddes ne tevfikan ikinci bir 
Tel: 2347'i ııe miirnr.aat. Müdürli.iğünden: arttırma yapılmaksızın gayri menkul 

181121941 tarihinde perşembe günü 

9eyoğlu lstiklal caddesinde 
( H açopulo Pasajı yanında) 

220 No. 

s TA' da 
Her aktam d~slı yemek 

Lüks ve S"w.-ı i bir muhitte en 
miikemmcl niJe •oplanıı veri. 

H er gün öğle yemeği . 

Müdüriyet: Y eşilköy Palas ve 

1 Florya Lokantaııı sahipleri 
Bayan Se::1ta ve Yahya Baydar 
Tf'lefn,.. 49037 

;.ayi - Karamürael askerlik ve 
nüfus şubelerinden aldığım askeri 
v~sikamla nüfus tezkeremi kaybet· 
tim, yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Kara mürsel Çavuşçirliği köyünden 
Abdullah oğlu Niyazi ~~zer 

Kıyı emniyeti cankurtnran kısmında 40 liralık roketclllkl.er münhal
dir. Taliplerin cışağıda yazılı evrnklle birlikte ı.,ıetrr.emlz Zat i,lerl Müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

i .. tenilen vesaik : 
ı - Nufııs hüviyet cüzdanı lle askerlik terhis tezk~resinin aslı veya 

noterlikçe musaddak sureti. 
2 - İyi ahlak s:ıhibi olduğu hakkında vesika 
3 -- Sağlık raporu 
4 - üç adet fotoğraf 
Aranılan evsaf: 
a -- Yaşı 45 ten fazl:ı olmamak 
b - Askerliğini bitirmiş sahil halkındun olmak 
c - Deniz hayatında en az bir sene mıiddetle çalışmış bulunmak. 
e - Yüzmek. dıılm:ık ve kürek cekmck bilmek (9939) 

TAKSi LK GAZi 
Taksim meydanı Aya~paşaya giden cadde Ankara balckaliyesi 

üzerinde. Her ak~m me~hur ri\dyo yıldın 

saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
üçı.incü !cra dairesinde yapılacak art
tırma neticesinde üç defa bağnldıktan 
sonra satışa rüçhnnı .olan diğer ala
caklıların bu gayri menkul Ue temin 
edllmi.ş alacakları mecmuundan fazla 
olmak ve bundan ba.şka paraya 9eVir
me ve p:ı1'laşt1rma masraflarını teea
vüz etmek şartl!c en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edile
mezse ihale yapılamaz. V~ satış talebi 
düşer. 

6 - Gayri rr.enkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verllen 
mühlet içinde parayı vennezse ihnle 
kararı !esholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmi§ oldugu bedelle almaya razı 
olursa ona, razı olmazsa veya bulun
mazsa hemen yedi gün müddetle art
tıımaya çlkarılır. En çok arttırnna 
ihale edlllr. Ikl ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmak.sızın me-

l muriyetimlzce alıcıdan tahsil olunur. 
(Madde 133> 

Ttlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruıuı tarihi: 1888. - Sermayesı: ıoo.000.000 Tllrt JJrasL Şube ft 

aJan.s a dedi: 285 
Zirai ye ticari her neYI banka maamelelerL 

Para bfrilrtfrenlere 28.800 lira ik11lmiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrut hesaplarında erı 
a7. 50 llr:l!;l bulunanlara senede 4 dc!a çekilecek kur'a Ue a§aCıdakl plAD' 
~öre lkranı1ye dnğıtııacalı:tır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira ıoo adet 50 liralık 5,000 lir' 
.. • 500 • 2,000 • 120 • 40 • f,800 • 
.. • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • f ,000 • 
DtKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 llradan af8l1 

~r.ıım!ver.lere ikramiye cıktığı takdirde er. 20 fazJasUe vertıecektlr. 

Kuralar senede 4 defa 11 eylO.l, 11 birincikl nun. 11 mart ve 
11 haziran t arihlerinde çekilecektir. 

Maliye Vekaletinden 
Eıki nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılmaıi hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklann yerine dantelli bir kuruşluklarla b~ 

on paralıklar darp ve piyasaya kUI miktarda çıkarılmıf olduğundan ·--'· 
nikel 5, 10 ve 20 parahklann 30/ 6/ 942 tarihinden sonra tedavülden talcııı .. 
nıası kararlaştınlmı.ştır. il 
. Mezkfır ufak paralar ı Temmuz 942 tarihinden ltlbaren artık teda' • 

etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız Mal:ef 
dıklıırlle Cümhurlyet Merkez bankası şubelerine ve Cümhurlyet Me ul 
bankası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat bankası şubeleri tarafmdan kab 
edllebllecektlr. . 

Ellerinde bu ufak paralardan bµlunn.nlann bunları .Malsandıltlaı:: 
Cümhurlyet Merkez bankası ve Ziraat bankası şubelerine tebdil ettırmel 
ilAn olunur. (5605) 

SJZJN DE TAKDİR 
ETTİGINJZ ÜZERE 
Asrımız modasının :ıar:ıfet ve lnreJiiıine inzimam eden 

üstad terzilerin meharetl, kadına da gençll~e matuf 
şayanı hayret bir beden tenasi.ıbit aneder. 

Fakat yüz ve onun hututu gevezedirler. Eğer bu nok
taya li:ıun ıeıen ihtimam ıöıı.terilmezse, seneler bu hatla

rı başkalnrına pek çabuk farkettlrlrler. Bu, sizin bir sırrı
nızdır ki, ufak blr dikkatsizlik vey:ı ihmal neticesi rakl-

belcrinizln dikkat nazarmılan U7.nk kalamaz. işte senele
r in (bilhassa nadk ve hassRS cildlere oıus:dlit olan o t:ıh
ribkir senelerin ) cildinize çizmekte oldufu on binlerce (bi
dayette ıayri mabsiısl in re ı;lzgilere ihı'laJkiir kalmayınız. 

Zamanla cild inizi solduracak olan ve sizi pek çok defa vakitsiz. hanb 
eden bu arızaları akşam ve sabah Krem Perte\•le yaparaf ını:ı ufak 
bir nıasaJla refedlnn. Krem Pertevin bu mucizesine yüz binlerc.
bemcinsinh gibi si:ı de h ayret n memnnniyeHe şabid olacaksınız. 
Göreceksiniz kl simanız, ebedi ıeııçlitinl herkese mağrurane s07ll
yecekUr. 

KREM PERTEV'in terkibindeki ful anasır en derin çizııleri bile 
izalede gecikmiyecektir . Bugünden itibaren siz de bir tüp K R E M 
P E R T E V' 1 tuyalet masanızda bulundurunuz. O, aynJ zamanda 
sert rüzıirlarm ve kuvvetıi rüneşjn en iyi nıubafızıdır. 

OüSüNMEYiNiZ ..... OüSüNMEYiNiZ ... 
Kış geldi diye düşünmeyiniz. 

KÖMURLERİNIZİ 
Her zaman 

GALATASARAY 

• • 
ıçın 

BAYILJG/ 
İbrahim Çayhan Deposunda 

Kuru ve Tozsuz olarak tedarik 
edebilirsiniz. 

Depo Galatasaray· Yeni Çarşı 
Caddesi No. 11. Tel: 41471 Z ayi - Fatih nüfus memurluğun

d an aldığım nüfus vesikası ve terhis 
veıi:.:amı zayi ettim, hükmü yoktur. 

UKADOER 
SUMEN 

17 kişilik 
mühteşem saz 

Hey'etile de olarak yalnız tapu ferağ harcını l 
7 - Alıcı arttınnııya bedel haricin-

yirmi senelik vakıf tavlt bedelini ve iıııı•••••••••••••••••••••••••••
Aksaray: Sofular mahallesinde 1 

7ekke sokak T l Mehmed Fuad 
oğlu Kemal Açıkalı.., 327 ve meşhur kemani DEMİR ALİ' nin i~tirakile 

den itibaren ba,l ıyorlar. 
ıeanslanna saat 1 8 

ihale karan pullannı venneğe mec-
burdur. Müterakim vergl1ıer, tenvirat 
ve tanzifat ve dellıillye resminden mü
tevellit belediye rüsumu ve mütera
kim vakıf lcaresl alıcıya alt olmayıp 
arttırma bedelinden tenzil olunur. İş
bu g:ıyrl menkulün yukarda gooterl
len tarihte İstanbul Üçüncü icra me
murluğu odasında işbu ilanda gösteri
len arttırma şartnamesi dalreslnde 
satılaca~ı llhn olunur. 

.. ----Ooktor ••••il!!! 
Bahaddin LOtfi 

Varna ll 
OP~'RATÖR 0ROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasüJ yallan hastalıkları 

mütehass)sı -Beyoğlu, İş Bankası karşj. 
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Pan alya aprt. No. 2. 
reı. 42203 

İstanbul orman rnüdürlüğünd~n 
1 - Eskişehir orman fidanlığı için asgari 35 metre yüksekllğ!nde saatte 

40 ton su çıkarabllecek mazot ile işler saatte, ıo kilovat takatli elektrik Je
ncrntoru Ue birm:te bir tnm Dlzel tfpl •noför kapalı z.n.rf usulile s:ı.tın alı.na-
cu.ktır. . 

2 - Fenni, idari ~rtnar.ı.clerl ve mukavele örneği İstanbul onnan mü- 111• • D i J h ek i m i 
dürlyet1nde görülebilir. Dr. ADNAN ASAF 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır.· 
4 - Teklif mektuplannın 20/ 11/ 941 tarihine müsadlf perşembe .günü saat TEMİZAN 

15 e kadar Istnnbul orman çevlrge 10iidürlüğünd~ki komlsyona verllmesl. ~rlln Üniversitesinden mezun 
(9555> ve Berlinde Prof. Ernst'ln sa.bık ____________ ______ ...._.______________ başasistanı. Muayene saatıerl 9-12 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden: 
Yatılı talebenin ikinci taksit zıuruı.nı 1/12/1~1 dli. Vaktinde · yatınl-•••••••••••••111 ması ilin olunur. (9763) 

ve 3-6 Tel.: 42970 Taksim: Cüm
h uriyct ca.O. 43. Plfltln apartımam 
ı Takııılm b:ıhcesl knrsısı. 

Gümrükler muhafaza 
Sabnalma 

Genel Komutanlık lat. 
Komisyonundan 

Clru ve mıktan Muhamen Be. İlk te. Eksiltme ırln 1'9 saati 
Lira Kr. Lira Kr . 

721 çl!t !otln 7029 '75 527 24 1812. teşrln/941 salı günü saat ıs 
303 çift çizme 5151 00 386 33 18/ 2. teşrln/941 salı günü saat 111 

Yukarda yazılı iki kalem melbusat hizalanndakl gün ve saaUerde ıuı
palı zarf ile alınacaktır. Nümune ve şartnameleri komisyonda her gün gö-
rülebilir. ? _ . 

İsteklilerin llk teminat ve kanw1t veslkalarlle beraber eksiltme saa
tinden nihayet bir sn.at evveline kadar Galata Mumhane cad~esJ 54 numa-
ralı dairedeki satınalmıı. komisyonunn vermeleri. (9506> 

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi 
Enstitüsünden: 

Beyazıt kütüph::ınesl müdürü İsmail Senoer'ln vefatının yılpönümün
de Maarif Vekllll.ğlnce b!r bJyoğrali ncşredllecektir. Kendlslne alaka gos
terenleıden bu eserde bir hatıra veya herhangi Uini bir mevzuda yazı bu
lundurmak isteyenlerin 15 gün içinde bunu enstitümüze ı:öndermelerl. 

(99431 


