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Rusyada kış, 
Atlan tikte 
. Amerika 

-·~ 

Necmeddin Sadak 

Gözünü aç, ey muhtekir! 
• . . . • 1 

Bir çıi naad düter, maJUmdur: 
Evveli küc;ük bir kartopu, daim te
pesinden kayar. Semra, geçtiği vol
lardaki kar, biraz daha kar, ağaç, 
laf, toprak, daha kar, daha dnha 
kar, daha daha ağaçlar ve top.·etk
lar kütlesini toparlayarak gafil gafil 
ilerliyen bc-.lrganlar kervanını fe
liket uçurumuna sürüklft'. 

Onun gibi: 

lsoanyadan «mUhtdc:irler idam 
ediliyor» di)·e bir hIObt:r geldi: za
ten te!ilı: üze:-indcki eM .. ıumwnive
mi.:: galeya;a getirdi, Bi:- se~, bir 
daha, bir daha, bir daha yükseldi: 
«Bizde de lazım!» Ve, bu, gitgide 
bir amme vicdanı, bir umumi lcnna
at b:ılini alıvor. Esuen, cemiyeti 
irJarc eden kaımmlann lu•vnllV. da 
bundan bafka bir teY değildir. Hal 
l-:\vle C:evam ederı:"', n müthİA k.ua 
-•V.ırun t-M n-anasilP. bir beli dar· 
~s; h"1inde ·bezirpnl~T kervanam 
uçuruma liiriiWi.eceii m11hek'relrtJr. 

SABAHKİ 

. Almanlar 
Kerç şehrine 

girdiler 

- Muhtekir nasıl adamdır baba?.. Onun da gozti, kulağı 

var mıdır? .. • 
- Vardır amma vicdanı yokturı .. 

TELGB.&PLAB 

Japon Hariciye 
Na6:·,ııının 

dünkü nutku 

Amerikan 
bandıralı 

mihver gemisi 
Atlantikte Amerikan l 

kruvazörleri tarafından 
yakalandı 

Londra 17 (A.A.) - <B.B.C.) Ameli· 
o Bahriye Nezaretinin neşrettiği bil \ 
tebliğe göre bir Amerikan kruva.Wrl 
G teşrinlsanlde cenubu Atlantlkte hat
tı üstüva yakınlannda Amerl.kn.n ban
dıralını taşıyan blr mUıver gemls1nl 
yakalamıştır. Geminin arka direğinde 
ve yanlarında Amerikan ban1ıraa 
gorülüyordu. 

Gemiye stop emri verilir venımez. 
lı:;inde lnfilaklar başlamış, ve tayfa
lann gemiden ayrılmak için ::ı:ındalla
ra bindikleri görülmüştür. Bununla 
beraber, Amerikan bahriyelileri derh:ı.l 
gemiye· girerek batmak için açılan 
dellklcri kapamışlar, ve mühim evrü: 
müsadere ctm~crcllr. Bu evraktan 
geminin mihver nianle.n namımı. kay
dedildiği görülmüştür. 

Gemi, seyredebilecek bir halde ol
mamakla bebare, bir llnıana götürül
meslıııe çaıııılmaktadlr. 

• 



Sahife 2 

Harp tebliğleri 1 oskova ce 
.___.;.,... __ _. hesinde harp 

lngiliz tebliği 
Knhire 16 (A.A.> - orıa Şark Brl- . şiddetlendi 

-

ınnya umumi karargdhınnı bugünkii 
tclıl\ği: 

Liby:ıda: Tobrukta dün müstesna. 
bir sükfinet içinde geçmiştir. Devrlye
Jer düşmanla tema.s tesis etmcdllcleri 
gibi, düşman hava. fa:ıllyetınln olma
ması da dikkati çekınlşUr. Dilşman 
topçusu ve havan toplan da az ölçü
de ateş etmişlerdir. 

Hudut çevresinde devrtyelerlml.z fa
aliyetlerine devam ediyorlar. 

Alman tebliği 

Almanlarin bir çevirme 
hareketi yapmağa 

çalıştıkları bildiriliyor 

Stoldıohn •6 '(A.A.) - O.F.t. : 
Mos1covayn lcarfl Almıırt taz~i faz
lalall'llakta ve Rus karşı hücumları 
ise merkez cephesinin bütün lieıeimi 
üzerinde ve bilhassa hükumet mer-

BerJin 16 (A.A.) - Alman orduları k~zinin h"a~inda gittikçe artan bir 
başkumandanlığınm tebU~i: ş:dd t göstermektedir. 

lngllterc etrafındaki denizlerde ha- iki cenahta Tula ıve Kalinin'de 
va kuvvetlerlmiı: Fero adalan ya.kın- Afr. •. mlar yeniden şiddetli taarruz· 
lımnda ve Terbead'ın do~sunda top- !ara geçmişlerdir. Sovyet kaynak
yekun 7 blnisitonb htacmlnldedlkl Bdüşunmlaarn JarınJan verilen haberlere göre Al-
tfcaret gem a ırmış ar ır. - rhJ k 11 S d .. 
dan başka iki gemi de ciddi su- nıan ıı 1 ? . an • ovyet • ış mu-
J'<'tte hasara uğramıştır. Savaş tny- dafaa hatları 1çıne hır çok kılometre 
ynreleri yaptıklan gündüZ harekitın- sokulmağn muvaffak olabilmişkr ve 
da Middclsborough civarındaki yüksek faka sonradan geri püskürtülmüş
fınnlara tam isabetler kay-de~ler- 1,.rd r. 
dir. DUn gece Büyük Brltanya adası
ı:ım doğu ye cenup batı kıyılanndald 
liman tesislerine hava nkınlan yapıl
mıştır. Manş denizi üzerinde Alman 
ileri knrakol gemileri ııe hızlı İngUlz 
hftcum botları arasında cereyan eden 
bir gece muharebesinde İngUlz hücum 
botlarından blrl batınlmıştır. İkinci 
bir botun da tahrip edilmiş olınası 
muhtemeldir. Bu muharebeye iştirak 
eden Almnn kuvvetleri kayba uğra
mamışlardır. 

Afrlkanm şimalinde Tobruk yakın
lrı.nnda müstahkem mevzilerden blrile 
Carrabub vahasındaki İngillz havn 
kuvvetlerinin dayanak noktalarından 
biri Alman savaş tayyareler! tarafın
dan muvaffakıyetle bombardıman 
edllınlştlr. 

Dün gece düşman hava kuvvetlerine 
mensup hafi! t~killcr şimal batı sa.hl! 
bölgesine akın yapmışlardır. Bir İngi
liz bombardıman taY.)·nresl d~ürül
mfüıtür. 

Sovyet tebliği 

S··enska Dagebladet gazetesinin 
askeri yazıcısma göre, Sovyet karıtı 
hücumlan. Almanlan bulundukları 
mevzilerde tutmak ve böylelikle 
Moakova etrafında sıra sıra hazır-
1:-nmı~ mukavemet hatlarını kUVTVet
lendirm~k ve ikmnl etmek gayesiyle 
yapılmaktadır. 

Bı•uıınla beraber Sovyet karııi hü· 
cumla,.ı, Sovyetlcr jçin bütün vazi
yetin düzeldiği manasını vermez. 
Filhakike. Alman taarruzu, cephe
den bir hücum hareketinden knçı
narak Moskovnyı şimalden veya. ce
nubtan sarmak gayesini güder gibi 
görünii~·or. Almanların bu çevirme 
manevrasını yapmak için kııın elle
rinde bulundurdukları kuvvetlerjn 
1'(.psini kullanme.lnn ve ceohenin 
'?t.:;-i kalan kısmında ise şimdiye ka
da? varmı~ olduklnn hat üzerinde 
ilkb1.har gelinceye kadar diğer ha
rekatta bulunmamaları mümkündür. 

l\toskova 18 (A.A.) - Sovyet Öğle Mc.skova üzerindeki tazyikin bir 
t~bllği zeyli: i§are i de Alman hava kuvvetlerinin Cenup ccpbesJndckl hava kuvvetle-
rimiz bir gün zarfında hava savaşla- son günlerde bu şehri şi?detli eu· 
nndn düşmanın 9 tayy:ıreslnl düşür- rette bombardımana tabı tutmak 
müşlcr, 30 Alman tankı ile harp mal- suretiyle faaliyete haşlamı§ olması
~me ve teçhlzntne dolu 100 vagonunu, dır. 

birçok zırhlı arabasını, müteaddit na- l.:ı::ningrad kesiminde ııon 24 saat 
kil vasıtnlannı tahrip ve takriben 1500 jç:n:=.: vaziyette hissedilir bir Cleği-
düşman askerini imha etmişlerdir. şiklik olmamııtır. Buna mukabil 

Amuk ovası hal ki Helsinki' den bildirildiğine göre, Rus 
filosu Finlandiya körfezinde yeni 

hastalıktan l<urtuldu faaliyetlerde l>ulunmaktadır. Bu fa-
.1\ntakya 16 (A.A.) - Asırlardanbert nliyetler, Sovyetlerin körf~zdeki ıon 

Amuk yaylAsınn. hastalık salan Maz- ricn · : fulerini ve bu arada ilk olarak 
JUmpaşa daly:u;ıı bugün Y11tılmıştır. Ögland adasıni boşaltmak üzere b u-
Tuğgeneral Kanatlı ile binlerce köy- - b. • 'b · 

lli ve şehlrUnln buzum ile yapılan yık- lun_du~ları?ı ıı:ö.st~T~n 1r 1 şaret gı 1 

ma törenlMe valimiz Sökmensüer bir telakkı edtlmelttedır. 
n utuk söyliyerek, Mlllt Şefimiz ne B~
• ckillmlzln şükrana değer nllikasilc 
b:ışanlnn bu işin Cümhurlyet 1dares1-
ne nasip olmuş en büyük bir ntmet ol
duğunu beUrtmlştır. Amuk ovası cır
~llerl bayram sevinci 1ı;lndecUr. 

Hong- Kong 
Büyük Britanyanin Uzak 

Şarktaki müdafaa 
sistemine ithal edildi 

AKŞAM 

1 omb a 0 d 1 B. Hitlerin 
sulh uğrunda 

Parisin büyük terzilerinin son 
modelleri kadınları tombul 

gösterecek şekildedir! 

B~ .aene evvel bir Alman gazete- yan ,ve vilcucllnnnda. da lhtıya.• bu
el, ı n1s&n tarıbli ntilıhaaında., Jı:adın- lunınıyan kadınlar ıtı sene içinde 
ıaı ara.sında tombulluğun mo:!a oldu- Adeta detneRe dlhım{işlttd.ir. Bunla.r 

teşebbüsleri 

İngiliz gazeteleri 
cevaben tank ve tayyare 
imalihnin arttirilmaıını 

istiyorlar 

ıuna dair blr haber ~tmJ§tJ. Bu göze ~irJı:in ıörilndntlerl gibi lıhhat Londra ıs (A.A.> _ İnglllz basını 
haber dünyanın Mr tarafında büyük batımından da endife n rlyorlar. İfte rutıerln sulh uRrunda yaptığı teşeb
heyeean uyandırmıştı. Tombul Jı:s.- bunun için ParLs'ln b tlyWc terzUerl büsıerin muvaffak olablleceğt tııcr1nde 
dınlıır vücudlan modaya. muvaflk ol- tombtilluğun moda olınamna katar değllcl1r. İnglllz gazeteleri bu ~b
duğu içln, ince kadınlar ı.e, lncellğl vennl.şlerdlr. bil&cre cevap olmak üzere tank ve 
muhafaza. etmek end~yle kendile- Blr zamnnln.r kilo almak n.tsbeten tayyare 1malltmm arttınımnsını :ı.s
rlnl birçok ~ şeylerden mahrum kolaydı. Yiyeceğine dikkat edenler rarla istiyorlar. 
etmeğe lüzum Jcalmıyaca~dan sc- blrk::ı.ç hafta. içinde blr 1ld Jcllo ala- Sunday Grnphlc gazetesi ba.şmaka
vlnmtşlerdl. Senelerdenberi a~an- bllirlerdl. Şlmdl ytyecek, bllhn.c;.,a. bes- leslnde §Öyle yazıyor: 
na hamur işl tatlılar, börekler koy- leyici yiyecek her tarartıı. a.ml~ır. cAlmanyanın yeni sulh to.arruZll, 
mamış olanlar artık bunlardan iste- Tereyağ, şeker, unlu maddeler grom- Amerikan Bitaraflık kanununun de
dikleri kadar ytyebUeceklerdH... ıa. veriliyor. Bazı memleketlerde o.y- Rl.ştlrilınesl üzerine mtıertn uğradığı 

Fakat bu oovlnç çok sürmedi; ho.- lardanberi bunlan bulıı.mıynnla.r var- mağlüblyetln hemen arluısındnn vuku 
berin bir puassondavrll, gazetede son dır. Bu sebeple tombullaşmak çok bulmuştur. YegAne mütareke ümJdl 
moda kadınlar diye cıkan resimlerin güçleşmiştir. İşte temler bunu göz Bitlerin kayıtsız ve şartsız ~sllm ol
ustı:ı.lıklı uydurma. şeyler olduğu nnla- önüne alarak yeni modelleri kadınları ması ile gerçelkeşebUlr •• 
şıldı. Herkes büyük bir hayal suku- tombul gösterecek surette hazırlamış- onrvın Obscrver gazetesinde şöyle 
tuna. uğradı. lardır. yazıyor: ' 
Şimdi Avrupada.n gelen haberler y ı od u d blr h ı t de ·M"'"'f""r olmanın en kısa yolu kadınlar nra.sındn tombulluğun moda. en m e er c usus ye , ..,.... ...... 

oeketıerln göğsüne veya sırtına. ınce Amerika ve İngllterenln harp lmnHi.tı
olduğunu tekrar bildiriyor. Bu defa birer yastık konmasıdır. Yastığın için- nı Almo.nlnnnklnln üç misline çıknr
ortıı.da puassondavrll yoktur, gelen 
haber clddidlr. Hatta Parls'ln en de küçük bir elektrlk b:ı.tnry:ısı var- ma.ktır. Hava. tlstünlüğü denlz üst.ün-
m~ur terzUerlnln zayıf kadınlan dır. Kadınlar el çantalarında ta.şı- lüğü ile bfrleotlrllmelidlr. 
tombul göstermek tein buldukları ye- dıklan kordonun blr ucunu bu yastl- İngiltere vaziyetinin iylleşmcslnl 
nı modeller kadın gazetelerlnde çık- ğa, diğer ucunu prize takıyorlar. Yas- kısmen Alman tayyarelerinin Ruslar 
mışbr. tık elektrik cereyaniyle ısınıyor ve tarafından tahrip edllmlş olmasına 

Umumi hnrptenberl kndınlann en vncudü tnUı bir sıcaklık içinde tutu- borçludur. İngiltere Hitler Almanya
korktuklnn .şey, tombulluk, birdenbire yor. Yastıklar aynt zamanda vücudü sının kuvvetierlnl geride bırakmak 
neden moda olmuştur? .•. Buna mero.k tobmul gösterm.cste de yarıyor. içln bütün kış gayretler sarfetmeli-
edecckler, bu 1.eVk değişmesinin ı;e. Küçük yastıkların elbiselere 111\ve dlr.• 
beblnl nnlıyamıyncaklar vardır. Fa- edilmes1ne asıl sebep kışın her tara
kat mesele basittir. İsvlçre'de çıkan !ın ısıtılamamasıdır. Parlste ve Frnn· 
bir kadın mecmuasının nnlattığına sn'nın diğer büyfik §ehlrlerlnde an
göre tombulluk modası kadınların Iü- cal: umumt binalara kömür verildl
zuinundan fazla incelmelerinin netı- ğinden evlerin çoğu so~ktur. Soğuk
cesldlr. Bu ıncelmede kadınlann pcr- ta oturmak kabil olamadı~ı lçln ziya
hlzlnden ziyade Avrupa. memleketle- retlerde nöbetle elektrik cereyanın
rlndeld yiyecek azlıRının, mahnımlye- dan istifade ederek vücuda sıcaklık 
tin tesiri olmuştur. Kı\fl gıda alamı- temtn ediliyor! ... 

Jaoonyada mühim 
askeri hazırlıklar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Vergi artışları 
Tokyo 16 (AA.) - Resmen 

bildiriliyor: 1 ilkktınund n itibaren 
j.aponyada meriyete girecek. olan 
vergi artı$lan Kore. f ormoza ve 
Pasifik adalarında da tatbik oluna
caktır. Bu artl§lar kanun layihası 
olarak r --':. ""l::ntoya veri1mi~tir. 

İmparatorun 
açıf nutku 

Tokyo 16 (AA.) - Diet mec
lisi pazar günü aabahı. imparatorun 
nutkile açılmııtır. İmparator nutkun
da demi§tir ki : cHalihazır vaziyeti
nin zaruri kıldığı muhtelif kanun la
yihalarının ve m unzam bütçe layi· 
halannın Diet meclisine tevdiini na
zırlara emrettim. Devletin sevk ve 
idaresine yardımdan iharet olan va
zifen izi tesanütle ifa etmenizi istiyo-
ruz.> 

Diet'in bu açılış cel9Cs.i bir çeyrek 

Sivastooolda 
müstahkem bir kale 

işgal edildi 
(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

kesimlerinde demlryollan ürıerlndekl 
dü§lllan kafilelerine hücwn etmlilcr 
ve bunlan birçok yerde uıwı zaman 
durmak zorunda bımltmışlardır. Bu 
arada iki köprü de yıkılmıştır. 

8av3' tayyareleri 15 sonteşrln günü 
Kırımda düşman hatıanna· muvaffa
kıyetle b::ı.şanlan hücumlarda bulun
muştur. Bu arada Slvastopol llmarun·· 
daki tesisata. da a~r ve orta çapta 
bombalarla hücum edilmiştir. Başka 
tayyare teşkilleri Slvastopolda müs
tahkem düşman mevzilerine karşı ya
pılan kara harekatına. yardım et.ınlş 
lerdlr. 

Donetz havzatnnda 
vaziyet 

Rudape~te 16 (A.A.) - Macar ajan
sı blldirlyor: 

Garp çölünde yeni bir 
İngiliz ordusu 

Londra 17 (A.A.) - (B.B.C.) Mısı
rın garp çölünde, seklzlncl ordu na.
mııe yeni bir İngiliz ordu.ro teşkil 
edildi~ Kahlrede resmen Uln eıdllmi.ş
tr. Bu ordunun teşkili Orta. §allkta 
miltteflldn ordusunun arttıttına. deın
dir. 

Milli Şef 
Dün Ankara at yaritlarini 

takip etti 

Ankara 16 (Telefonla) - Mllıt Şef 

imıet İnönü bugün ildncl koşu b:ı§Ia.
mU: il2Jere iken ipodromu tereflen
~er ve at Jr.oşula.nnı .onuna :ta
dar takip etmt,ıerdlr. 

Avukatlık kanunu 
tadil ediliyor 

e 

17 Teşrinisani 1941 

Ey Türle 
.... , 

gençlığJ • 

Niçin etJoelÔ 

istiklal .,e 
C .. h • t? um urıye · 

Atatürk, ilk vazife cliye, lr 
tikini ıve Cümhuriyeti koruın-Y1 
ıı:ına emretti. . 

Çünkü bunlari:lan btriıı~ 
dııarıya karşı, ikincisi de !Jl~. 
leket içinde cefendiliğin> ııı e 
nasınadır. Ancak istiklal ' 
C .. h • • d barıCl' um urıyet saycsın e ya . 
ların yahut zalimlerin boyuııdıı 
rui?u altına girmezsin. 
Şayed lazım olursa uğurları~ 

da. caı:ıını seve seve vereceğin 
iki sevgili nnlnm, s enin için: b 

1 
ciğerlerine çektiğin heva gibı I , 
yaşayabilme va.'lıtasıdır. On t '' 
olmaksızın za ten b nska hiç 
şeyin hükmii kalmaz: En başt' 

. şerefin. efendiliğin kalmaz! ı; 
kını. aileni. servetini ve muk11 

d b•Jd' '"'• h . . ....... ı 
t:S ı ıı.:ın erıı"yı taru••d 

ederler. Şu on sekiz yıl ic;;.İ'1 e 
ilerlediğin yoldan seni alıkorla! 
Mucizeyle kurtulduğun uçuruf!I' 
yeniden düşersin. 

Sen köle olarak yaşaynıne.ı' 
lllf'I. 7..ira efendi <loğmu .. .sun· 

Onun icin : Ya hep. ya hiçi· 
Mutlaka istiklal ve Cümhuri>t' 
tin .. . Yahud da icnb cclerset 
hunlar uğrunda kayıtsız. şarlS\ 
çarpışmak 1... Ve behemeh11 

muvaffak olmnkl 
Mehmed Y arunB>' 

Leningradd8 
3 ayhk Alma~ 

zayiatı 

Leningrad cephesinde 
2 16000 asker, 759 toPı 

679 tank, 1484 tayyareı 
1621 kamyondur 

1\losl\ovn 16 (A.A.) - Tass njnnsıı'' 
dan: . ıe• 

General Tcmartbo, Iıxestıa. gnıt ~ 
sinde yazdığı bir makalede, 4 aRUS ti 
tanberl düşmanlll Leningradıı }:~ 
devam eden hücumları esnasındt!. (ıf 
m.nnlann, 216,000 nsker, 759 toI?· .ıı• 
tank, ı~ zırhlı otomobil, 647 mo~ 
Jet, 1578 mitralyöz, 506 mayn ntı eıl 
1621 kamyon ve 1484 tayyare kıı}~;ıı' 
t.lklerinl izah ettikten sonrn 0011 ı; .... e' 

Sırbistan'da 

dahili harp Şanghay 18 (A.A.) - D. N. B.: saat aürmüştür. 
Hong - Kong radyosunun bildirdiğine Tokyo 16 (A.A.) - O. N. B. : 
gre, Kanadalı nskerlerl h~mll 191!':,n Hariciye nezueti mahfillerinde le-

Donun başlaması ile yollar yeniden 
kullanılablllr bir hale ,eediğhıden Te 
arazı vnziyetı daha ziyade tyUcştlCin
den, Ukrayna.da. mUtteflklertn hare
ktl.tı l!:fn şartlar çok nıüsaitleşm~Ut. 
Bu vaziyet, bilhassa Donetz hnw.asına 
ve Sahtı civarlarına yapılan hUcum
lanla teslrlnl g&termektedlr. Mütte
fik kuvvetler, her tarafta arazı kazan
mışlardır. 

Ankara 17 - Adli.ye Vekıletl a.vu- lerdc Almanlann, müdara.aya geçı1leJ 
tatlık kanunu tadil !çln bbı proje ha- lerlni müteakip 21,000 den fazla nsJıı• 
zırla.mıştır. Projeye göre hukuk fakül- 300 tayyare ve 70 tank zaylnt ver 
temıde bazı ders profeeörJertnm staı- let:lnl knydedlyor. J' 
dan istisnası hakkı bntOn h ukuk ! a.- Ölüler arasında. 360 tan fula Y11ol' 
Jı:Oltesl pro!eısl!rlerlne tanınmaktadır. aek rütbede subay ve general 1J J' 
Hukuk fakültesi mezunu olmayan, ta- verstdt, general Dlsnar, general }{r' 
kat muayyen bir dereceye bd&r yük- mer Ue albay Frank da 'art.lır. tJI 
selmlf olan hAtlmlerln avukatlık yap- HAien Sovyet kuvvetleri muta.bil J,t' 
malan kabul edilmektedir. arnızlarn. geçmişleıw de, düşman. t'1 

ntngradı almak teşebQ.tislerlnl tert ,tf 
Elyevm merl !kanuna g5re &vtika.t meınl§tır. Düşmanın tnarruz )ınbllt~f€ 

bulunan yerlerde dava vekilleri ı:ı.vu- henüz kırıl.m.n.mı.§tır. Almanlar 

Hükumet kuvvetlerile 
çeteler arasında 

çarpışmalar oluyor 

Bcmc 16 {A.A.) - İsviçre njansına 
Belgrad'dan gelen btr telgrnr şöyle 
demektedir. Orta Sırbıstnn'da. bulu
nan Svllnae kesiminde hükftmet kuv
vetleri Ue Sırp gönilllülerl orasında 
60 sant devam eden bir muharebe ol
muştur. Bu muharebede 103 gönüllü 
ve 10 hükt'ımet askeri ölmüştür. 

Belgrn.d'da çıkan Obnova gazetesi, 
birçok rehinelerin kitle halinde tev
.tU edlldlğinl kaydetmekte ve gönül
lüleri tahrikat ve ceblr hareketinden 
~elerfnl dant eden blr bc
r.ınname neşretmektedir Ayni gaze
te, bugün Sırblstanda. dahllf hnrp hU
tnm sürüyor, demektedir. 

Sırbiıtana dönen 
muhacirler 

geml kafllelcrl Hong - Kong a ge m1o9- 1 1 1 T" ·..ı Ad 
ti B 1 Kan dalı - -'·erler mas nn o an ape.n ımeı ana -r. uraya gc en n. ~ · · ı· 
arasında Amerlkaılnr da varclır. !m- wertıser gnzetesı, par amentonun 
parntorluk askerl kuvvetleri ilk <k?fn fevkalade içtimaı uzak şarkta akte· 
olarak Hong - Kong'da. toplanmış bu- dilen içtimaların en mühimlerinden 
lunmn.ktadır. biri olduğunu yazarak diyor lci: 
İngmz kuvvetleri kumanrJanı, söy

lediği nutukta, Hong - Kong'un bun
dan böyle kati surette Büyük Britan
yanın Uzak Şarktaki müdafaa siste
mlne ldhnl edilmiş bulunduR"unu be
Urtmlştır. 

Pasifik denizinin iıkibeti bu celse
ye bağlı bulunabilir. Yarın, başve· 
kil gecıeral Tojo, hariciye nazırı M. 
Togo ve bahriye nazırı M. Simoda, 
millete hitap ettilderi zaman vazi· 
yet öğrenilecektir. 

Çin harbi 26 milyardan fazlaya 
mal olmuştur. Bununla bCTaber 
milJc:t, gene fedakarlıklar yapmağa 
•Mrıl!dir. 

Mncar kıtalannın harekat kesJmln
de, ehemmiyetu faaliyet olmamıştır. 

Ruslar 12 köyü geri 
aldılar 

katlık yapam.:unaktı:ı. ve mesel! bir ihUyatlnr ve ~nı malzeme ne ıı 
yerde 4 avukat ve 5 dava. veklli bulu- cephede hücumlarına tekrnr b, 
nuyon;a, avukat adedi beşi bulduğu ~!ardır 
zaman dava vekllleri ba§lm yerlere · -
gltmeğe mecbur bulunmakta.dır. Yeni • Bulgaristan' da 
projede dava vekllllğt yapanlann ça-
lıştıkları yerlerdeki avukat ndecU beş 4 komünist idama 
oısn bile o bölgede avukatlık yapma- mahkum edildi 
ğ:ı. devnm etmeleri kabul edllmel.-tedlr. • ~ 
Projenin diğer mühim esaslarından Sofya 16 (AA.) - Bir tedfı1<, 
biri de bir davanın kazanılıp knzanıl- çetesine dahil olmaktan suçlu 4 1'0, 

mamasına göre vekfılet ücreti nlın- münist idama mahkum edilmitı 1
, 

l\loskova. 16 (A.A.) - izvestia ga- mnsı esasını kabul etmesi ve dava hüküm infaz olunmuştur. Yeni 1'~ 
zetcslnln husust muhabiri muhtellf kazanılsın, kazanılma.sın Ucret vckft- bul edilen devleti koruma: teS.lfl i 
keslmlcrde harekıitın fiddelendlğlnl ıetın tamamen ödenmesi mecburiyet!- dünün hül:ümlerine gör~ verilen il 
yazıyor: nl kaldırmasıdır. Proje. miitnıtını:ın ·d k b d 

Sovyet Jutaları şlddetll Alman lıü- alınmak için altı.k.adnrlara gönderil- ' nm arım u ur. 
cnmlanna inisiyativl her gün biraz mlştJr. İngiltereye hava taarru:td 

Amerikada 
grevler daha düşmruıın elinden almaktadır. ç 

İngilterede mağazalar Muhabir, A1manlatın bütün cephe Amerika'da tamir Londra 16 (AA.) - Hav.ı 11.fi 
boyunca istlhkA.m Te mitralyöz yuva- nrlığınm tebliği: Dün akşam ıı.},, 

Kömür madenlerinin 
hükômet tarafından 

ambalaj yapamıyacaklar lan inşasına devam etmekte oldukla- edilmekte olan tayyare ayrı uçan az miktarda clü,man tıı~ 
Londra 111 (A.A.) - İnglll:ıı radyo- nnı bil.dirJyor. gemileri yaresi lngiltereye ve İskoçya s~h1 , 

.mnun blldlrdl!hıe göre, İngHteredekl SovyeUerln bir9ok mevzii muva!fa- lcrinc 'birbirinden uzak bir kaç •eh' 
maAuala.r bundan sonra müşterllerln ~tıerlni nakleden muhabir, dil.,rna- Vaşlngion 18 (A.A.) - <D. N. B.): l:iomba atıtUJlardır. Hruıar hafifıil• 

Berne 16 <A.AJ - isvtçre telgraf it gal edilmeıi muhtemel 
ajansına Belgrnd'dnn bUdirildiğlne 

eşyasını amb:ı.l!j yapmıyaca.ktır. Bil- nın cuma ve cumartesi günleri çekil- Ark Royal'in zıyaı, burada şiddetli blr irı san kaybı yoktur. 
tün a.mbal!j malııemesı bundan böyle meğe mecbur kaldığını ve Sovyet or- intiba uyandırmıştır. Gazeteler, uzun 
yalnız mühlmmat sevkıyatına tn.hsls dularının 12 köyü gen aldığını bildir- yazılar neşrederek geminin mütead- r 

söre. Sup başveklll, Sırblsta.n'dan ay
.nlmış Yugoslnv bölgelerinden gel
mekte olan 200,000 muhacire yardnn 
~ek Urerc bir komite kurmuştur. 

ednecektır. mektedir. dld torpidolar himayesinde bulundu- Nasıl va.,z 
V qington l 6 ( A.A.) - Kum- ğu halde bir Alman denizaltı gem1sl ol 

pan;ra ve sendikalar mümessillerile Tahran • Kahire yolu taro!ındnn torplllcnebUmt., olması ._ ____ _ ;;... _____ _ 

Erzincan zelzelesi 
Londra'da teessürle 

karılandı 
Londrıı 16 (A.A.) - Erzlncan'da ye

nl bir yer depremi oldu"hı ve iki sene 
&ıcekl depremden sonra yapılan ev
Jeroen bazılarının yıkıldığı haberi 
Londrn'da teessürle karşılanmıştır. 
Fakat hasa.nn yalnız maddi olması 
dUl'Ulan bu teessürü azaltmıştır. 

yapılan müzakereler neticesinde M. Yeni Delhl 16 (A.A.) _ Tahran ne Hindistana giden keyfiyetinde ısrar ediyorlar. Gazete-
Roosevelt, Harbiye nazın M. Stim- Kahire arasında yeni bir hava servisi Amerikan subaylari ler, blr müddet evvel h:ı.snra u~rnyan 
son jle ve diğer devlet memurlarile açılmıştır. Bu servis Büyük Brltanyn. İllustrious İngiliz tayynrc nakliye 
isıişnr~!erde buluncluğunclan pazar- h::ı.va kuvvetlerlnln gittikçe büyüyen New Delhi 16 (A.A.) - Cuma geınislnhı Blrlellk Amerlk_nd~ ~odr-
tesi sabahına kadar bir anlııımn hu- kudretine ve Amerika. ne yapılan iş- günü Manille'e geldikleri haber ve· folk'ta bir teT.guhto.ktahdcnluz ~ r 

1
C 

bırıı!:'-dekl geJ'•me"" 4.,n.~ir. Bu ·ı A .k b 1 el 1 bulunduğunu ynzmıı . ır nr. ·orm -aule gelmediği takdirde, çelik fnbri- <;uı "'l "w ~ '"'~~ rı en merı a su ay nrın an genem dable isimli diğer bir tayyare emlsl 
k11larının mürakabesi altında bulu- hava yolu, Rusya 110 yeni bir muva- Weller ile general Max Well. Hin- de hasara uğramış ve Şimali Amerl
nan kömür madenlerinin i§gali için salanın kurulmasına ve münaknlfı.tın diııtan· da devamlı askeri vazifeler ka'da bir t.czgühta t:ımlra_ c;;cl'Jlm~ ol-
hu .. ku .. met tarafından ft8ker lcıtnlan hızlandırılmasına da ynnyacnktır. almıyacaklardır. Bu subaylar. Orta mıı.sı muhtemeldir. Zırn, 12 sonteş-

Kullnnılacak tayyareler Lockhecd ... l k I İl 
ı?Önderilmesi • ihtimali. bugün öğle- Amerlkan t.'lyynrclerldlr. Servisin iş- ~a_rka dognı yol . a ı~ en, ırsattan rinde V3.'}ington'dn lustrfcu,, \'C For-
clen aonrn Vaşington' da bahis m ev- ıetllmest, Brltısh Alr W03s ta.ra.rmdan ~tif~de ederek HindLStanı 2ezecek- mldnble tayfnlnrı sıra.sıncb futbol 
7uu olmak~ i~ 1 tem.J.ıı ~çettl[. 1 lerdı.:, ı maçı yapılml§tır. 

lsviçrc gazeteleri, kısaltılmı" 
kelimelerden sonra nokta koY
muyorlı:ır. Bu da hem d nha mn• 
kul, hC"m dahn gii7e-lclır. 

M"sela: •. 
~or. Göbbds s n ııöyled 

nutuk ta .. > ilh şekl"nd t>n 1 
' Dr Göbb,.ls ııon oyledic;.i 

ilh şel-li türkçcrniz ir 'l t~v i••t"'" 
• ~ dal-.. ayandır. ) 

'- -- _ = --
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~ŞAMDAN AKŞAMA 

Burunlara takılan 
taksimetreli mandal 

Gümüşe akın ... Belediyeyş teberru 
-=-- -

lf :rai.r ç•rp:. da 11 

Kara biber, 
kırmızı biber ! 

Ecnebi memleketlerin birinde 
~e bir tiyatro piyesi gönniiftüm. 
-.ıınedekj insanlarm burunlarma 
~tr mandalı tertibi aletler ilit
_-...mı. Vatandqlara tasarrufla ve 
~eailcayla nefes aldınlıyor. Sebebi 
.. ~_ hava, devletçe filin ıirketin in
-;uına verilmiı. Ancak ücret ve 
~lln rnukabili müsaade kopardığı• 
llaı niabette, burnunuzdan mandalı 
~~~tiyorlar, nisbeten rahat teınef
•111unüze imkan bırakıyorlar. Fakat 

Bir çingene kızının hayret verici 
çeyizi nelerden ibarettir? 

B. ŞefiJC; Haseki ve Gura· 
ba hastanelerine 300,000 ... 
liralık yardımda bulundu 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, miralay tekaüdii B. Şefik 
adında bir zat, bir kısmı nakit olmak 
üzere, emlakinden 300,000 liralığı
nı Belediyeye teberrü ederek bu
nunla Haseki ve Gureba hastanele
rine yardım edilmesini istem.:ştir. 
Euna ıüd noter muamelC3ine başlan· 

Dünkü Vakit refakimizde «EY, 
kadın, faydalı malumatı> bqhğuu 
tqıyan sütunda aynen ıunlan oku
dum: 

Çok eski bir günıQşçünün ikinci tertip: Ayraıllısı - Ayran 
Yarsa doğrudan doğruya bu, yoksa 
güzelce ezilip ıu konarak ayran 
haline getirilen yoğurt pilav suyu ye
rine kullanılır. Pifirildikten sonra 
da üstüne kara biber ekilerek sof
raya nlmır .. 11 

anlattığı pek meraklı şeyler ... 
~ piyasada darlık görünüyor. - Gümüş eşyaya. karşı son yirmi gümüş eşya bunun İç.İn pahalılan· 

Vllun için, kolcular ve korucular ta· 1:)~ seme içinde emsali görülmemiş mıştır. 
~fından mandalların taksimetresine derecede bir rağbet var efendim!.. Kuyumcular altın lira bozup eş
"<llla ile bakılıyor. İsterseniz Karun Hiç ümit etmediğimiz bir zamanda ya yaparlar, gümütçüler de mecidi-
0'!ın, İstihkalunız ,u kadar metre• gümüşün yıldızı birdenbire fevkala- ye ... Onlar gibi bizim de ayarımız 
lnikabından ziyade hava yoğaltma- de parladı. Hatta aize garip bir şey vardır. Piyasada üç nevi gümüş aya
"ıt Yasalc! söyliyeyim miL Bizde bir çok eski rı görürsünüz. Biri 100 ayar beyaz, 
• (Not: Yoğaltmak, çoğaltmak vez· gümüş eşya vardı. Uzun seneler tel işi gümüş eşyadır. Bunlar daha 

:--dendir. «İstihlak etmek kartılığı. bunları hiç kimae sormuyordu bile... ziyade eski Manashr mamulatıdır. 
b~ Rıfkı hararetle tavsiye ediyor. Dükkanlarımızın gözlerinde tozla- Bundan soınra 90 ayar, 80 ayar eş-
uen de aldım, kabul ettim.) mp duruyorlardı . Şekilleri battal, ya gelir ... 

Bu mandalldar ülkesinde, ancak modası geçmişti. Satılmalarından Mecidiyelerin ayarı ise 83,25 dir. 
Pek bahtiyar imtiyaildar, burunları ümidimizi kestiğimiz için artık bun- - Bir mecidiyeden ne kadar gü-
~bes dolaıabiliyorlar. lan critmeği düşünüyorduk ..• Lakin müş çıkar} .. 

Muharririn maksadı, büyilk ıir- halkta gümüşe karşı bir akm başla- Eski gümüşçü bir kese kağıdının 
"etler, inhisarlar rejimile alay et- dı. Bunların hepsi satıldı. Hiç biri içine elini daldudı. Bir avuç gümüş 
ita~. Fakat eser, seyredeni güldür- kalmadı. .. mecidiye çıkardı. Bunlardan birini 
inekle beraber, insana: Gümüşçüler çarşısında bu işin en son derecede hassas olan t erazinin 

« - Amma da saçma... Olacak eski ve en üstadı olan bir zatın ma- içine attı. 24 gram!.. Müthiş bir 
~ mi?,. İntibamı bırakıyordu. ğazasındayım. Sağım solum gümüş .. şey ... Demek insanın cebinde 42-43 

••• Arkamdaki duvardan ve tepemden mecidiycsi olsa bir kilo ağırlık! .. 
• lieybat ... Korkarım ki günün bi- apğı gümüş kemerler uzanıyor, ko- Aşağı yukarı sekiz liralık bozukluk 

tinde olacak... Evladlarunızın bu· caman sepetlerin içinde henüz sap· sayıhr. 
~larına taksimetreli mandal takı· lan takılmamı~ veya nakışları ta- Evlenen her çingene kızı 

cak! mamlanmamı~ öbek öbek gümüş du· için çeyiz olarak mutlaka 
d F'arzedin, çok eski nesillere ıöyle ruyor. Filinden tutun da tarağa ka-

Cn&eydi: dar burada gümüşten yapılmış akla ne Verilir? 
- Filanca noktada durup man- gclmiyecek eşya var. Bu beyaz ma· Bu sırada içeriye taşralı oldukları 

-· seyretmek parayla olacaktır. den, dükkanda o derece çok ki ne- anlaşılan iki adam girdi. Gümü~-
(lira orası dühuliyeli bahçe haline rede ise insana ağzından çıkan keli- çüye: 
lokuıacak.) Filanca menbaın suyu· melerin de donup gümüşleşivereceği - Hediyelik bir şey istiyoruz. 
~ içrnek keza parayla olacak. (Z'ıra hissi geliyor... Şöyle ucuz tarafından ... dediler. 

ale edilecek; tİfelere doldunıla- Eki gümüşçü: Aiacakları şey muayyen değildi. 
tak, o su, bqka memleketlere sevk- - Bir çokları için, bilhassa Ana· Yalnız chediyelik> istiyorlardı. Gü-
olunacak.) Şu ağacm ötesine geçmek doluda birisine hediye vermek de- müşçü onlara: 
; hakeza parayla. (Zira, A devle- nilince ilk akla gelen şey gümüş eş· - · Size bir kupa vereyim ... dedi. 

e B devletinin hududunu te,kil yndır. Mesela düğün hazırlıkları ve Üzerleri muhtelif nakışlarla süs-
edeceğinden pasaport vizesi alımr.) öteberi almak için İstanbula gelen- lenmiş bir sürü gümüş kupavı çıka

Declelerimiz bu tafsilattan birJey ler evvela gümüşçülcrine u;{rarlar rıp önlerine koydu. Aralarında pek 
•rıl•· uyacaklardı. ve hediyelikler.ini alırlar. Bunlar en gözalıcıları vardı. Bunlardan birini 
• Neteiôm, bizim çağdqlannuza ziyade zarflı lcah'Y'e fincanları, zarflı seçtiler. fçinde mavi atlastan döşc-

Iİlrldi fU sözler hayal gelecek: su bardaklari ve sairedir ... Gümüş n:e:: ve bir bardak yatağı bulu...,an 
F'ranaızm biri, havadan elektrik hediye almak hem çok da akıllıca kutuya koydurttular. Bu esnada gÜ· 

lrın.veti almak usulünü bulmuf. Öte- bir harekettir. Çünkü bunun kırılıp müşçü: 
derıheri adettir: Fransızlar ke,if ve dökülmüş, eskimesi, aşınmasi, yok - Ah ~utu derdi, kutu derdi!.. 
.\1rnanlar istifade ed«. Yine öyle olması gilii şeyler mevzuubahs de- diyordu. 
:ur belki. Artık Bakwum petroliine, ğildir. Gümüş eşya her zaman için Cümüı bardak kutusilc bera-

ritanya adalarının kömür madeni· paradır. Gram heubile her vakit ber üç yüz yirmi beş kuruştu!.. 
ne hacet kalmıyacak. Bütün ürüm müıterisini bulabilirsiniz. Hatta za- Sudan ucuz bir hediye! .. Hediyele· 
"'e l8fıt vasıtalarından radyolannki· mania gümüşün fiati de yükseldiği rEııi alanlar dışarıya çıktılar. Günler· 
"e benzer antenler havaya doğru için kar ~tmek de mümkündür. Me- d en cumartesi, yani cdüğün günü> 
~cak. sela eskiden gümüıün gramı dört, olduğu için gümiişçü dükkanı iı;leyip 

Okinci not: «Ürün = istihsal>, dört buçuk kuruş iken bugün 1 duruyordu. Bir aralık alt tarafları 
•taııt = nakliye:t.) kuruştur.. . harikulade gümüş işlemeli, saplı ay-
~ ... Evet, havaya doğru uzatılacak. Ç t ] b- k h 1· • nalar gözüme ilişti: 
,c.lelctri~i toplıyarak, haydi bakalım, a a , ıça a ıne gıren "" d 1 - Bunların yıldızları söndü değil 
•aliyete... eski meci İye er.. mn <ledim. Gümüşçü güldü: 

- Aman ne mükenunel İf... - Gümüşün bu kadar pahalılan- · - Ben yıldızımın o aynalar gibi 
;- diyenler olacaldir, biliyonun. - masının sebebi nedir) .. Sonra siz İş· sönmeeirni isterim ... Eskiden belki 
~\e, bfııferiveti yeni medeniyet dev- leyeceğiniz gümüşü nereden tedarik bir müddet için bunlara rağbet azal
? erine sürükleyecek: olan bir icad ... edersiniz) mıştı. Fakat simdi gÜmÜ!ll avna kap-
~;. d~i,. tunV~ devn,ih' detemir d~t-' - Biz bu gördüiHinliz gümüş eş- kapanın elinde kalıyor. Bilhassa ec-

.... evn... e n ay • yenı ır yayı 'eski mecidty-elerClen yaparİz. nebiler bunlara pek fazla rağhet 
'-Ehanm qİğinde bulunuyoruz: Onları toplanz, eritiriz. Sonra bu gi
«liavadan İstifade ebnekıt devri! ... bi eşya haline solcanz. Hatta l>un-
Anıma... dan bir müddet evvel mecidiyele-a - Havadan Y8f&Jn8k diye buna rin tühneceğini rve gümütsüz kala

erJer... - diyerek buna pek f.ula cağımızı SM'lıyordulC. Çünkü bize 
~İnmemeli ... 

Zira, tayyarenin ile icadı alk'f· hariçten gümüı gelmez ve hurda gü-
ı-_:-- müş de o kadar iıimize yaramaz. 
;:'"'OUfb. Fakat onun sulh aiiverdni F lı: 'd' l • ,_ la lı: 
d~'1 d bo b--...1 "'eti' 1 a :ıt sonra mecı ıye enn ~o y o-

-su e m anııman aı o uve- 1 b' • W• • 1 d le Eskid 
"'ti pek çok kimseleri inkisara uğ- {y ıt~~~ece'gıknı k a~ a ı . 'lı:ad eİ 
"•ttı. (Hot, ben kendi hesabıma dı~ mecı bı~l~Y~ ır Şiurud~a ~rd.a. 
'-"'"' • ·ı d .. bet U ıgımızı ı ırım. m ı mecı ıye ,,,.arenm ıer e mw ro er ny- I06 k k f •· .. 
~!Yarak bugünkü günahlanna bol bol uruş:ı çı mıqtır. ste ızurnuıı ve 
ödeyeceğine eminim.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
d Her halde, fu be,eriyeti« hava· Ne yapalmı, sabredeceluİnİL .. Fakat 

lln Y&fatacak:» vehmini veren ica- ondan aonra saadete kavutulacak
dın da bazı çaprqık taraflara bnlu- tır ... 
!'-cak: Toprağın istismarı, denir.in Ve burunlar, aeyrettiiim piyeste
latiarnan derken, bir de bavanmki ki gibi, taksimetreli mandallara uza
çıJctı demektir. Bugün elektriği, ya- nacak! 
"1rı azotu ve oksijeni ... hepsini to- ~•• 
Pllrlayacaklar ... Filanca kıta11 istila, fnpllab bu yamni iftikbalde de 

gösteriyor. 
Camekanların birinde son 

recede sanatkarane yapılmıı 
a}"ll" rözüme iliıti: 

- Pek güıel dedim ... 
Dükkancı güldü: 

de
bir 

- Buna cçingeac işi> derler ... 
d~di, bu ayna satılmıştır. Onu bir 
çingene macuncu aldı... Hem de 
dört ay evvel satıldı bu ayna ... Fa
kat sahibi iki ay sonra alacak 1 .. 

C .. müşçünün ıvcrdiği bu izahat 
beni hayrete düşürmüştü . 

- Bu aynayı çingene macuncu 
mu saun aldı~ .. diye sordum. O za· 
man Gümü~çüler çarşısının en eskisi 
olan muhatabım ıu hayrete şayan 

malumatı verdi: 
- Hiç bir çingene kıZJ muayyen 

cgümüş çeyzini> tamamlamadan ev
lenemez. Bu hali vakti yerinde bir 
iki çingene tarafından yapılan bir 
şey değildir. Bila istisna bütün çin
g~ıeier tarafından tatbik edilen çok 
C3ki bir adettir ve gümüşçüler ara
sında pek meşhurdur. Ben ıkendi 
hesabıma binlerce çingenenin düğü
nüne ç.cyiz yapmışımdır. Hepsini de 
birer birer tanırım. Çünkü her çin· 
gene ailesinin bir gümüşçüsü vardır. 
CMlar aldıklan eşyaya cgümüş çe· 
yin derler. Bir çingene kızının gÜ· 
müş çeyizi l}U eşyadan ibarettir. Al
tı gümüş kabartmalı ve tamamile 
gümÜ!j kaplı bir ayna.. Bu 3n"'lıdır 
ve gelinlik yatağının basueunda 8 
gün müddetle asılı durur. fşte bunun 
için o aynalara cçingene işi> ~ •riz. 

r.ıı~tı:. 

Yeni hakem kursu Yemek tarifi burada bitiyor-· 
Fakat pek vazıh bir yemek değil 

Futbol hakem komitesinden: Yenl- Vitkıa pifirilecek bir teYin tnrifi ya-
den açılması mukarrer futıbol ha.kem pılıyor amma nedir? .. Ahçılığa ak
kursları tedrisatına yakında b:lfla- lım cnnediği ;~ bir türlü bu ayran 
nacağındnn hevcskA.r aı:kada.şlann yemeğini anlavamadım. Ne çefİt 

Taksim Sıraservilerdekl Beden temi- ıeydir acaba? .. Her halde hoeanm 
yesi İstanbul bölge.sinde spor servi- hamamda icat ettiği kar helvaaın
slne müracaatla 1slmlerln1 kaydettir- dan pek farklı olmıyacağmı sana-
melerl tebliğ olunur. r1m. .. 

Ben bu sütunmı devamlı okuyu-

h cularmdanım. Yalnız bir şey pek 
Ser est güref ziyade nuan dikkatimi celbediyor. 
müsabakaları Burada tarifleri çıkan yemeklerin 

İstanbul Gürq ajanlığı. tarafından daima Ü2ıe!'lerine kara ve ~ızı bi: 
tecrübesiz güreşçiler arasında tertip 1 berJ~ ekilerek sofraya getirilmesa 
edilen serbcs güreş müsabakaları dün tavsıy~ olunuyor. 
Fatih güreş klübü salonlannda yapıl- Kara ha"bersiz, lanru:zı bibersia 
mıştır. 23 güreşçlnln 1ştlralc ettiği yemeğe adeta raa gelinmiyor. Ka
müsabakalann teknik netlcelertni bll- ra biberi, larrr.ızı biberi bir çoğunnm 
dir!.yonız: eski sofralarda bıraktak. Artık bu-

56 kiloda: 1 Salih (K. Paşa,), 2 Sul- gÜn kara bibeTi, kırmızı biberi tu-
tan (Güreş} . tam tutam tabağına ekerek ı,. .... lfa 

61 kiloda: 1 Servet (K. P.), 2 Oallp davranan kahramanlar nerede? 
(Anadolu}. Üzerine ancak hqlama yemekler 

66 k!Joda: ı Hüseyin ra. İçi), 2 Ni- çıknn bugünkü modem sofrada ka-
hnd {K. P.). ra biber adeta bir barmıağa11• glbl 

72 kiloda: ı KAzım {K. P .), 2 ismet kalıyor ... Bugün harernağasmın ha-
(Güreş). yatta nasd rolü yoksa kara biber de 

79 kiloda: 1 Eşref (K. Pa.şo.), 2 Nl- sofralarda ayni vazi~tte ... 
zam (Güreş). 

87 klloda: ı Abdullah CK. Pap), 
2 Niyazi CB. İçi). • Tramvay almıı 

Aynaya bazan kızın isimlerinin 
baş harfi de konulduğu olur. fşte 
bhkınız cN> harfi... Naile adında tramvay vermi§ ••• 
bir çingene kızı için hazırlanmış bir ikinci küme maçları 
avn .... Bundan sonra mutlaka bir İkinci küme kliiplert aruuıda Fener Çok sakin bir.dostumu fevkalide 
gümüş nalın gelir... Buna ckuşlu ve Şeref stadlannda yapılan maçlar- hiddetli gördüm. Bana ıu hikayeyi 
nalın> derler. Zaten aralarında da Hallç - Kurtulllf\1 2 - 1, Galata. - anlath: 
ckuşlu nalın> ı giymek • sözü evlen· Doğusporu 4 - 2, Demlrspor - İstik- _ Bir sinirlendim ki birader ... 
n:ek. gelin olmak manasına gelir ... liill 5 - O mağHlp etınt.,lerdlr. Genç bir edam tanımn. Liaan filan 
Bir tanesini size göstereyim. bildiği de yoktur. Buna rağmen ko-

Birini camekandan çıkardı. Bu Voleybol karşılaşmalarİ ntJfUrken «otobüs aldım ,,,, «bir ıb-
üzerindek.i atkısından, topuk ma· " " lamur aldım,, filan tarzında ukali-

Emlnonu Hnlkevı tamfında.n tertip lıkl ed 0 .. h it •-- b v 
k~n.ındaki tahtalarına kadar her ta- dil 1 bol la d - Evin ar er... un ne a e...,.. ege-e en vo ey maç nna ım • • ? Kaid .. ,,_ ...1 bana 
rafı tamarnilc iolemeli gümü,lerle mrauı .. ınm iistWKJe ru 

, jimnastik salonunda devam edilmiş, linc un1 .. led' 
kaplanını§ fevkalade sl!lllatkarane Knrtal _ Alev ta.kuruna hükmen galip ll~ e J an soy ı: 

bir nalındı. Bilha!Wl gümüşlerin iş- gelmiştir. İkinci mn.çı Galat.Marayla - Otobüs aldım... Eminönüne 
lemeler. harika.. Hiç bir tarafından Çelikkol takımlan yapmışlardır. Çok gelnim... Orad& ntobüs verdim!.. 
ne bir tahta, ne de bir kumaş görü- heyecanlı geçen bu karşılaşma üç set Ölür miisün? Öldürür müsün? .. 
nüyor. Safi gümüşten J''lo•ı,..., . atkı· oynanmış ve Galntnsaray galip gel- «Otobüs almağı:1 otobüse binmek, 
!arın üzerinde, yine ayni madenden mlştlr. «otobüs venneln İ de otobüsten in-
birer kuş oturtulmuş ... Kuşlar nalın mele mukabilinde kUllanıyor ... Kaa 
atkılanna pek hassas yaylarla rapt- Konyada ziraat sergisi tepeme çıktı. Bari hazır bqlam"-
olunmU§... Mavi t ıuılnrdll!:l gözleri ken bize de bir kaç tramvay, bir 
olan bu gümüş kuşlann mühim bir Konya (Akşam) - Hallrevtnde ha- ?taç otomobil, otobüs filan da ver-
vazifesi IV'8.rmış... Gümüşçü onu zırlanan hububat ve Dtvlek ka- se .. 

Şöyle anlatıyor: vunl::ın sergisi vallmlz bay Nl7.amed- Ne garip bir al14 verif !.. 

- Gelin hamamına gidilince bu 
gümüı nalınlar giyilir. Gelin silecelc
lere sarılmış bir halde, ayakta gü
müı nalınlarla pırıl pırıl bamamdan 
çıkarken, yürüyüıünden l>u ·ıaylı, 

mav: boncuk gözlü kuolar yerlerin
de fıkır fıkir oynarlar, fıavalanacak
larrr.ış gibi zıplarlar ... 

(DeTamı sahife 5, ritiin ı de 

.-A.t 

d1n Atnkkerln huzurlarlyle açılırut-
tır. Vilayet ziraat müdllrtı B. Halil Hikmet Feridun EA 
Yardımcı, Konyanın buRda.y ve Divlek -""""'""'-""'""'"'""-""'""'"""_" __ 
kavunlan bakımından halS olduğu:-------------.. 
ehemmiyeti, İvrlzdekl Et1 heykelinde 
görülen buRdar bqaR'fyle Ata.ttlrk 
heykellnln ellndekl ba§e.tın tarihi mD.
nalannı izah etml.şt.l.r. 

Yannı c'llişünmeden bugün ra
hat edemeyiz, Yarın çncuklarm
dır. 

Coeuk Estrreme Kanuna 
Genel Merked Sergiye i§tlrAk eden çl!çllere zl.ral 1 

bl'O§Ürler ve sergide taz:a.m.nıann de-recelerine- göre IJuamlyeler vert.ımlftır. ._ ____________ _ 

>'alaut Kameri fetb gibi dahiyane bir komik Ye bayii saçma bir mevzu 
PJin ujruna havayı nesimi cfazluı• diye okurlar ve bana: clleriô dwir
"llı ıarfma karar... leri görebilen 1941 Jil V....i!ıt d• 
_.:-- Ey hamiyetli vatandqlar ... mesler ... 
·~ak burnunuzu mandallaym... "(Vl • NG) 

Taksim'de Dağcılık klübünün yanından gazinoya ve Tqkışlaya doğru giden yol genlfleWmektedir. Burada küçük bir bahçe de 
yapılmıftır. Yukarıdaki resimde yeni ca4de ve Sürp Agop saha!l görünüyor. 

-· Şu lursız denllcn adam ya-ı . . . Bir mağazadan bir şey çal-ı 
inan mahliık bay Amca... mağı aklına koynuya görsün ... , 

Bay Amcaya göre ... 

... Ne poli&l düşünür ... 1 ... Ne hapisten korkar ... ·--ı Kırar kapıyı, girer içeri!... B. A. - Evet, içeride bir muh-
tekir bulunabileceğini bile düşün
mez! .•• 



sa.ntte • 

Tikvinde Alman Fin cephesinde 

baSkrSI devam ediyor Fin ajanai mühim 
( Bnş tıırnfı ı inci sahifede) faaliyetler haber veriyor 

olmnktadır. Tuln ve Katinin bölge-
lerinde vaziyet dcğifmemi~e benzi-

Helsinki 16 (A.A.)" - Fin afe.tut 
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S.imal cepı l"finde, Ruslar, Alman bildiriyor: Ha~ö cc;ı>hes~df.', dür 
lcıtıılarının T! l:kçılor ynrımadao:•na rruın lopçu.su fJddetli Eıınlı~.e·~ h~· 
çıkmak için yaptıklar teşebbüslerde lu_:ımuşhır. ~~ ~pc;usu, buyük hır 
muvaffakıyetsizli~e uğradıklannı bil- d~~an gcn:13mı bombardımnn et
dirmektedirler. Moskova, Kar eh' de ml§tir. Kar.eli berzahının cenub. kıs: 
Alman - Fin kıtalannın bnzı mahalli rnında. topçunun hır~ma faal ye.ti 

ır.ııvakffakıftekylcrKeld1e dettiğini Lı:..bbul :=n ~öl=~r. h~Sfmı::m hci= 
etme te, a at ızı or unun ı:ay c- b'-•· .. L tl · · fmd 
Cf:lm mevzilen' · 1 w af t~e ·ousu. 11;uvve erınuz tara an , gen a maga m•ıv - .. k- .. 1 - .. R h d v L.-

fak Old' .. d •JA l t. bil pus urtu muştur. er7a ın ogu .ıu:s-ill!UnU a ı ave o ara" - . • 
dirmektedir mı:ıda muharebe faaliyetı olmamış-
Kınm' da. Sıvastopol vıe K~r·m ttr. Svi~ cephesi üzerinde düşmanın 

el 'ril · · · ·dd tli h 'i hafif hücum tcfebbüslcri de geri e geçı mesı 1Çın şı e mu are· ii.!k"'rt-1 •. -
heler yapıldığı haber "Veriliyor. Bu- P • u u müştur. 
ra&lci vnziyetin vahimliği bu iki F'm tark cephesinin cenub kesi
ıehir müdafilerine yapılan hit,.otan minde, mahalli çarpışmalıu olmut
da an!at:ılmaktadır. Son hücumun tur. DüFUanm hücum teşebbüsleri 
nerede ise başlıyacağı bu günlerde zayıf kuvvetlerle geri piiUürtülmiiş· 
k(\münist şefleri Kırım müdafilerin- tür. Bazı noktalnrda her iki taraf
den Moskova, Kronştnd, ve Lenin- tan şiddetli topçu faaliyeti olmuştur. 
grad müdafilerini örnek alrnnlanm Denizd.e, Finlandiya körfezkıde, 
İJteme!<tedirler. düşman gemilerinin devamlı hare-

Pravda ve Krasnaya Zvesd:l gibi katı knydedilmiştir. Mayn patlama· 
Sovyet gazeteleri, kışın gelmcsile lanna balclırBa, düşman büyük ka-
Ruslarda doğabilecek nikbinliği yıpJa:- vermiştir. 
a:ı.nltmağn çalıpn:ıktadırlar. Hava kuvvetlerimiz. Lndoga gö-

Pravda diyor ki: cKış, düşmanın lünün şimalindeki dü~an tayyare 
taarruzunu durduramaz. Düşmanın meydanlanna hücum etmigfer, iki 
ta&rruzunu durduracak, ynlnız yeni bomba tayyaresi tahrib eylemişler 
mücadele şartlnnndan gereğ. gibi vo üç avcı tnyyarcsini has.'\m uğrat
j,t·fade etmemiz ve düşmnrur. plan- mışlardır. Svir'fo cenubunda yedi 
larını muvaffakıyetsizliğe u3ratacalı. lokomotif makineli tüfek ateşine 
gıt•ikç.e daha inatçı bir mı.bwemet tutulmucıtur. Bu lokomotifler, yolla
cöstermeıniz olncaktır.> nna devnm edememişlerdir. Doğu 

Sovyct gazeteleri ve radyosu, ez- Kareli' d~ or<luçiihlnm rve yürümekte 
cümle Moskovaya karııı di!şmamn olan dü man kollarına tam isabetler 
Y"ni kütle hücumlarında bulunması kay·!edilm.işôr. Kotka'nın ccnubun
ihtimnllerini söylemekten geri kal-ı da, 'bir düşman bomba tayyaresi 
mıım'"l1wıdırlar. denize düşmüştür. 

Şimaldeki hareketler Koivisto adalarında Fin'lcrin 
Londra 16 {A.A.) - Mo:ıık.ova eline düşen ganimetler, şimdi sayıl

Tadyosu. cumartesi akşamı, Sovyct- mış btılunmaktndır. Ganimetler ara· 
hrin Buz denizind·m c"'nup cephe- sında. hm tonWtoluJ: bir cephane 
sine kııdar üstü,te kaundı'.dun mu- ı>:em"si. daha küçük hacimde ;1-j va
\":\ffnkıyetleıi bahiA menuu etın:Ş- pur, bir demir köprü dubası. 20 top, 
tir. Düşmanın Şimal d~~inde Ri- bir çok cephane sandığı, ı~ılcHdar. 
hnoıi vrırımadasını a~malc için yap- telemetreler, torpiller, 66 otomobil. 
h~ı teşebbfö akim bırn~tmlmıştır. oldukça kuvvetli bir telsiz istasvonu, 
Mihverin 20 kadar va;mru batınl- telsiz makineleri, ıı:ıhra mutbakları, 
mı tır. Knreli cephesin·Je, muanni- 67 at, bir traktör, bir tank, yiyecek, 
clane muharebeler cereyan ettiği ha- giyecek ve mühim miktarda ilaç 
her veriliyor. ''.-rdır. 

f RADYO] 
Buıünkii procram 

12.30 Proı:rnm. 12.33 Rast maka• 
DllDdan şirkılar. 12.45 A,Jnns ha.berlcr!r 
13.00 Hüzzam ve KOrdlllhlcazkar mn
kam1nnndruı §arkıl:ır. 13.30 Knnşık 
progrnm <PU, 18.03 D:ı.ns orkestrası. 
ltl.50 Şarkılar, 19.30 Ajans h:ıbcrler:l. 
19.55 Şarkı ve türküler, 20.15 Radyo 
cnzetest, 20.45 Bir halk türküsü öğre
niyoruz, 21.00 Zlrnat Takviml, 21.10 
Yaylı tanbur ve J:nnun ile taksim ve 
ş:ırkılar, 21.30 Temsil, 21.45 Senfoni 
orkestrası. 22.30 Ajans ve ır.ı.m bors:ı
sı hnbcrlcrl, 22.45 D:ı.ns milziği (Pl.). 

ıs Ddncltcşrln s:ılı sabahı 
7.30 Program, 7.33 Hn!if program 

<Pl.l, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Senfo
nik parçalar (Pl.). 8.15 Evin .s:ı.aU, 
8.30 Senfonik 1>3rçnlar (Pi.). 

Bağ,· bahçe ve ev ziraatr 
Ağaçları badana 

ediniz 
Hnvalnnn kı,laması üurıne ağrıç

larda hayat devrıesi istirahat d evre
sine int:iknl eder. Ağ~çlarm hu su
retle hayuti faaliyetleri muvakkat l 
b:.Z zrunan için gevşer. Bundan do
Lı:rı her ~~cm cövde~ üzerinde, 
kabuklan arasında ır;.l~n veya 
oralara yumurtalannı verlt"ŞtZtoı bö
ceklerin ilaçlarla öldürli.lmt:s~ müm
kün olur. Ağaçlann gövde ve cb.lb.
nnı böceklerden, böcek yumurtahı-

Ağaç dikme 
• • mevs mı 

nndıuı kurtarmak kabildir. B>ıcek• 
Bürhaneddin Tepsi 1er. aiaçlann kaban& ~..buktarı .ı-

temısilleri tuı<la ~ı reçirirler. Y-mc ayni b.· 
İstanbul BclcdJyesinin Şe-h!r Tiyat- buklaı:ın aralıkl::ı:nııda • mubt.eli.f bö

rosu Komedi kısmınd!ı ıe ve 23 birin- cck.lenn yumurtalan giılenm~tir. 
clkfmun ne 20 ve 27 ikinci.kanun salı 1 Böcekler ve baharda vummtada.n 
günü ak.,~an dört temsil Ycnnek çıkacak olan böcek ve tırbllar ağaç
üzere kıymeUl sanatkfı.nmız Diirhn- ların körpe yaprak ve filizlerini ke
neddin Tepsiye miL~ade ctti~lnl hrıbe:- mirerek hem ağaca hem de sahibine. 
aldık Bu tnrlhlcrde ycnl rcpertunruu zarar rverirkr. Buna karşı tek çare 
tenısll e:tecek ola.n Bürhrı.neddln, Fe- vardır. Bu da ağaçlan kışın ilaçla
ridun Çölgcçcn'in de lştlraktni temin yıp temizlemektir. Ağaçlnn ili.çla-

et:;;k hafta. zarfında da Tepsi mak için m~~e)j~ ilaçlar vardır. Fa
kum1>3nynsı Bursadn. bc,ş tem.sn vere- kat en pratıgı ngaçlan bn.dann ct
cektlr. mektir. Badana, kireç ile yapJan 

*Eminönü Hnlkcvlndım: 17/11/1941 
p:ız:ırtesl günü ~:ıt 07.30) da C.H.P. 
İstanbul vilayet td re heyctı re1!1 ve 
izmlr mebusu ~d Mlmaroğlu ta
ratındnn (Söz ve ehem.mJyctJ) mev
ruunda bir konferans verilecektir. Bu 
knnterans için davetiye yoktur. Bü
tün yurddaslarn. serbesttir. 

Askerlik işleri 
K:ı.dıköy askerlik ıubcsi başlcuıh

ğındnn: 

Şubemlzde knyıUı yedek. subay ve 
As. memurlardan bu defa terhis edl
Ur> t<ı terhis munm.elelerlnl yaptır
mamı olanlann şubem!ze mürncsnt
lnrı aks! halde haklannda kanunl mu
amele ynpıW.ca~ ııtın olunur. 

bir mahluldür. Bir kilo sönme~ ki
reç almalı, beş kilo au içinde sön· J\ğnç dikme mevsimi. <•açlann 
dürmeli ve üzerine iki kilo su için- yapraklar:ı.'lı tam · e döktüğü z.a
d_c .. er~til~~ yarım kilo göztaşı mnlı- mandan b~§lar. Ynlnız çam amın üzerine taze beygir veya lte>7119 
lulunu dokt'rek knn!öhrmalıdır. Bu fidan ve agaçlan bu bidenin hari- resini tabaka tabaka •.rerek ,,. 
suretle hazulanan ilaç bir bııdann cinde kalır. Ormn.n ağ.açlanndan, serilen tabakayı çiineyerek ~ 
fırçasile ağnçlann dnl ve gövdesi- meoyva airu;lanndnn yapraklannı sıkıştırmalıdır. 
ne. ?olca bolca sürülerek had.ana dök~ cinsler, neviler ve çeşitlerin Bıı suretle sıkışa aıbşa yü1ıtel" 
edılır. .. • dikilmesi, yerlerinden çikanlımı.k gübre yığını topmğln satlundlırı ,,-; . 

Badana esr;:.nsında govdenın ka- ha~ka yere nnkleclümcsi iı;in mcv- karı çıkarılmamalı TO en aon ola,... 
buk arnlannı ve girinti ve çıkmhln- !Ün gelmiştir. Ynlnız toprağın da 
rını da bolca ilaçlamalıdır. Badana- bunda tesiri vardır. Eğer dikilecek 
lanan ağaçlar kı§ın §iddetli don ve yer çok killi ve yapışkan bir toprak 
soğu~ard:ın d korunmu' olurlar. i9C dikilecek ağacı bu topJ"ak tavda 
Gö~taşlı badann böcekleri ve böcek yc:ni çamur olmıyacGk bir vaziyette 
:ramurtalanna rns gelince onlnn ya- bulunduğu znman çık.anp dikmeli· 
kar ve öldürür. clir. Dikim müddeti İstanbul ve ci- bir ay örtülerek bı " l 

Şehir tiyatrosu temsilleri CEV APLARIJı11Z: 
vanncla marta kadın devam eder. larmd;a gübre. çürüaiit ,,. Jnallllı"r·~ 
Yayla .iklimi olan yerlerde nisana bilecek ule gelm• ohu-. ~~ 
kadar müJdeti uzatmalc. mümkün- i.istündelci örtü topnjl ile 

İstikHU caddcşl Komedi kısmında 
Hu .gece saat 20.30 da 

KÖR DöGOŞO 

En yüksek ağaçlar 
hangileridir ?, 

~·· ~ 

dür. Yapraklarını döken eğaçlar aı- toprak tabakası ve heeiiz ~ 
bk istirahat devresine girmi, olduk- çürümemiş olan yapraklar 11:·:·ı ~_,., 
lannda.n yerlerinden oynatılıp ba~- §Crbetini ve gazını alm11 
ka bir yere nakledilmesinde=ı müte- rından hunları da ı..ı..ede 
essi.r olmazlar. Yalnız köklerinin cak harçlard3. k. mıdachr Leningrnd cepheaind,.ki Sovyet 

lı:ıınlnrı. mühimmat ve erzak yüklü 
Alman kamyon kafile!enni tahrip 
etmişlerdir. 

Almanların. Moskovanın 1 75 kı
Jometre cenubunda Tul.1 cı ıarındaki 
h-yıplan ıırtmaktadır. Almanların 
cepheden hücum projesi aldm kal-

CARDIAZOL, BROMURAL 
CALCIUM • DIURETIN 

100 - CALCIUM - DIURETIN 

don ve ~iddetli soğuktan muhafaza • 
edilmesi lazımdır. 

YapraJdannı dökmiyen çn:n aını
fı ağaçlarile süs a.ğaçlannr.ı h epsi kı
ıın başlaması ile hny.ıti faaliyetleri
ni ltaybcderler. Ynni bunlar da di
ğer yapraksız nğaçlar gını İ!ıtirahat 
devresine girmiş bulunurlar Fakat 
hunlann kökleri çok na1ik ve ao
ğuktan. sıcaktan mütec.;sir olan 

mış ~ Sovyet cenahına taarruz te- V E 
9e'bbü !eri muvalfakıyet kazanama· 

s A ı R K N o iL L iLAÇLARINDAN 

miıtir 

Don kazaklarının 
muvaff akı yeti 

Moskova 16 (A.A.) - Cenup 
cephesinden gel~n bir •.alere göre, 
Don kazakları, 35 f.!Ün zarfında 
müstevlileri imha etmişlerdir. 7u
ycvkn' da nevmidane muharebeler 
cereyan etmiş, Almanlar önce bu 
bölgede nrazi knznnmışlaı, faknt 
Kazaklar mukabil taarnız:.'l geçınce 
Almanlan snyı üstünlüğüne r:oğmen 
ıehrin içine püskürtmiijl'!:-dir. Al-
manlar, tekrar taarruza gf.'çmişler 
ve 7uyevka beş dela c!d<"n ele geç
miştir. Nihayet Almıınl.u kılıcından 
avnlmış ve yandan boğulmuşlardır. 
3 fa~i!t r1lnyı harp harici bıra'blmış-
tır. 

Tula hücumu Almanlara 
6000 ölüye maloldu 

Kuybifel 16 (A.A.) - Tula·ya 
lıücumla almak teşebbüsü Alman• 
larn on gün :ı.arhnda 6000 ölüye 
mal olmu,tur. Tula'yı fimal - batı 
ve cenup - doğu taraflanndan yapı· 
lan çevirme hardcetleri ile z.aptet
nıek plônı ise, son haberle~ göre. 
hüvük bir nispet içinde akim hıra· 
blmııtır. Bir çok yerlerde Alman 
:ilerleyip dunnuf. bafka ı:erlerde 
de yavael&m11tır. Piloe homba tay
J*telcri ile to~a himayeaindıe lıare
Htta bulunan SoyYet piyadesi 19 
mcu n 31 inci Alman tümenlerine 
mensup alaylardan 3 köyü geri al
mt!ılardır. Bu noktalardan birinde 
J\Jmanlar bir tek taburda 1000 kişi 
bybıetmiılerdir. 

Almanlar ~mdi Tula'yı uzun 
inenziJli toplarla ~tıeı altına alma1'ta 
•e takviye lrnvvetleri getirmCkte-
CJirler. 

Candan gülmdt ve ~lcnceıı iki 
~at ıtC<-lrmek lıterırenfıı.: : 

Sirıcm:ısına gidınız ve 

MADAM LUNA 
nci'ell ve Operet fdmini görünüz. 

YENiDEN BOYOK BİR PAR11 GELMİŞTİR. 
HER MiKTARDA MEVCUDDUR. 

EdchlJai dÜDyasının en büyük zalerf olan .MA.'ITRAP• Wınli 

kilı:ptan filme alınan rcnkIJ: 

VAHŞi AŞK 
RAY MiLLAND - P ATRiCiA 

MORiSON - AKiM T AMiROFF'un 
7araUı;-t büyült aşk romanı 

PEK YAKINDA 

LAie Sinemasında 

MUKADDES YALAN 
Bq rolcle: 

HILDE KRAHL 
Pek yakında Ş A R K Sinemasında 

Senenin en biyük % filmi birden ' 

Bugün Beşiktaş GÜREL Sinemasında 
1 - HOLIVUT OTEL il 

Neş'c ve zevk filmi 

2 - Türkçe 

VAT AN FEDAlSl 
Büyük k:ı.hrrunnnhk destanı 

Lilian Harvey ve Willy Frisch 
Tekrar buluştular ve Asrt hayatı Musavver 

MODERN HAY AT 
FranSl7.Ca sÖ7Jü güzel t1hnl yaraıtılar 

Kadınlann, Erkekleri taklit ... ve işleri, Aşka tercih etmekte ... 
Haklan olup olmadığını bi7.e anlatacaklar -.e gözleriniz 
önünde canlandıracakla.rdır. 

Yann akpm SUMER ainemaıiiritla 

kökletdir. Bu kökler üı:ermde hnyat ridir. Bu çiçekler anca'-. iD.:ba 
faaliye-ti durmuıı değildir. Bunun doğru tam tes.ekkülinü yapard ~ 
için bunhın dilemeden evı.-el dikile- me vasıtası olan tohwnlsrı m-~"71 
cek yt-rin hazırlıınmaSJ lazım gelir. getidrler. Çiçeklerin nesit-•eri ae 
Dikilecek fidanların da mutlaka olduğundan dondan mütef'Air ~ 
toprnğj!~ birlikte çıkanlıp toprağile ı bilir. Bundan dolayı l::olt!ı ve tİP""' 
bitlikte dikilmesi şarttı? Gelecek günleTde, buz yapmak ihtimali mi"' 
bir yazıda ağaç dikimi etrafında cut olan yıldızlı ve ayazlı ge~ 
tafsilatlı malumat vereceğiz. Resim· bah~delci knmıba-harlann çiç~ 
de dikilmek üzere çıkar•lrnış <ve ~e- rini çiçeğe en yakın y•pnklafl"" 
kil verilmiş iki ~ftnli nğncını cörü- örtme'k llizımdır. Şayet ha yap,,; 
yorsunuz. lnr tıı;eği örtcmiyecelı: vaziyette ""1 

ler, o zıı.man her fidandan 2-J .,.(,, 
rak kopnrıp örtmelidir. B. yaprrJr. 
ları t~cihan dip taraflardan koP"' 

Amarilis 
Belladon~? nnı:z. 

Kadıköyde Senere cevap - Dün
yanın en yüksek ağnçlan Cenubi 
Amerika ile Avuatralyadn yaşamak
t<ldır. Bunların içinde yüz metre ka-
dar uzayan ve çam axııfından Se- Kadın güzeli denilen bu aovanlı s ) 
quaia jigantea adile tanınmış \Vel- çiçek tabiatta en makbul ve en gü- era arı 
Jingtonia ağacıdır. Bu D.Re.cın gövde- zd büyük bir çiçeği olnn Amarillis •• _ .. 
si ancak 7-8 kişi kucaklayabilecek cinsinin bir çeşididir. Bu çeşit nç.1k- OriUDUZ 
kuturdadır. Bu çam, Avrupadn ne- ta yetişir. Saksıda iyi olmaz. Halbu- . . . • _8 
b"atat bahçelerinde de yetiştirilmiş- ki diğerleri saksıda yetişir, açıkta Mevsım ıtıbank tetalarm ~ 
t• M } k ..:mizd kt B çürür. Kndıın güzeli pembe ve ergu-j masma baılnnılmı~. Meınl~ek 
ır. em e .e... e yo ur. u • d 1 ·· k - , .. 

ht d d-'-- vani olarak iki çe .. ittir. Her ikisi ya· mız e sera arı ortme Uotwu mu eşem çam an ana uzun ve " ı ·· · • H n.. __ ,_~ •.:.-
daha g • - d 1· ,_ bn v zm çiçeldenirler. Garibi fll ki: So- taammwn ctmemıştir, sıowu, ı~ . 

enış gov e ı oıan 81 a nga- d b · hi · · ·ı · :nJ • ,,; 
cı dediğimiz ökaliptüsler vardır. vanlar evvela yaprak rttrirlcr ve .ek fiıdn '~ ıtdın~ ı e yet.~t· -~J-L ~ 
Bunlann yükseklikleri yüz metre- yapraklar ya:ı.ın tamamen kuruduk- zı • &ınwın aıma aynı 91C- IA 

d 111!0 tr k d _L.W• • 120 tan sonra topragıw n :Mnden uz.anan recesınde bulundunna\. lizmıd!: en 1 mc eye a ar u gl!tlr. -y-o B • • ha • · Ol'" · 
ve 1 30 mdre boyunda ol nlann on kalın bir sap üzuinde 5 - 8 tane bü- undun ~çın ..seran~n rlaar:_tilUd "_,.,.,..~ 
k d • d C • ı·kl · d yük hafif kokulu rirekler -Ar Çi- ~Ti akı aoğuk -ruzglr r~ a ar ııevı var ır. enış ı erı e • ır" -""" • • • d k L d 
huyu- -kt- K tu 1 5 7 k • çek kuruduktıın sonra sonbaharda tesırın en oruyara11; il ~ ur. u r an • metre a • • la .• • L-'-- .___ _,,.ı,: 
dar olur. Öknliptüslerin bazı nevile- yeniden yapraklar çıkar. JÇU\ cam nn uzerıne - -r 
ri 1_emleketimizde ya§amaktadır. Bu çiçeğin aovıı.nı küçük bir likör mek çok faydalıdır. 
F k t b" d k' ·1 k 20 30 surahisini andmr. Rengi beyaz. Hasırlan akşamluı kaıanlık 

a a ız e 1 ncvı er an~ - 1t d. Y--1 L • k madan örtmeli ve ısabahlara q metre kadar boy!aı:'labılen sıtma rem ır. ~ı aovan ncr eene çıçe 
a .. a-'"'nd En b'" "kl · s··k k açar Bunun bir hususiyeti vardır olunca kaldırmalıdır. Kub ..,~ g .,;.ın ır. uyu en o ·e a- · · ğuk - 1 d h 1 LI.. 
Zas d t. ti" ·ı · t• R · d Topraktan rıkarılan sovan veniden ao gun er e asu .Ut -tr -~ 

ın a ye 1~ n mış ır. t'Sım e ır • k d h' • d' 8 • .,,.:: 
b • ' - - - dikilince ancak ikinci aene5i:ıde ,.;_ mama a ı caız ır t.a •·e&ıc ger.r ır seır;;ovayı goruyorr• ır• h • • _.. ---• d*". K bbo k çek verebilir. Bundnn dolnyı bu 10• rnnın araretı ısteıwen 1lıınmaı .~ 
., şe ~ ne va ıt vanın yerini değiştirmek veya yav· recede .tu~ulmuş .ol~c.ğı ci'bi fid~j 

ekilır ? rulannı ayırmak iyi değildir. Hep· lnr d:ı mtızamla ınlipf etmekte 
Kış şebboyu, mulıafazalı yerler- sini olduğu yerde bırakmalıdır . .5-6 ıvam edarler. 

de çiçek açan ve laıtan korkan çc- sene içinde bir sovnndan 5-6 tane lllm••••••••••• .. 111 
sitlcrdendir. Bu çqitlerin tohumlnn çiçek alınacak kadar ı.~ndj kendine 
mayıstan temmuza kadar ekilir. ürer. 
Ağustos ve eylül • şaşırtma edilir. 1 
Şaşırtma <!alına tebboy saksısı deni.. r , . . . . , 
len büyücek aakaılara 3-5 fidan di- Sorunuz soylıyelım' 
kilmek surctile yapılır. Bu mevsimde 9 1 
kışlık şebboylar arbk saksılara alın
mıı ve iki defa §RŞtrtmnlan yapıl
mış bulunmaktadır. Bunların mart
tan itibaren çiçeklendiklcrine göre 
sobrı.ıktan muhafazalı ~lerde bu
lundurulması zaruridir. Bunun için 
soğuk sera veya limonluk, çatıaltı 
g:ı°bi İfon ve kar tutmayan yerler 
müsaittir. Kq ,ebboyu simdi ekilir
se ancalı:" cama'lc&nda ekilmeli ve 7i
ne camdtanda yea.tin1..ıelidir. 

Bağ, bahçe ve ev :ı.iraati 
mevzu1anna aid mü~külleriniz.c 
bu sütunda cevııp verilecektir. 
Diğer ziraat mevzuları hakkın
da malumat iatiyecck okuyucu
lanmız, posta pulu gönderirler- ' 
ae mütehan111mız kendilerine 
mektupla cevap verert-ktir. 

Ev, Apartlman 
kiralamak için 



(ınrwa;arınrs 

Reaya ve köylü 
Taan: Bo.,tlı Awd. Tewıl J"tri: 

BQ§muharn·r tı"pı· d b b ttnlverslte Kltab m. F1atı: 50 tu-aann ayızb diye ağıraıı iz ga· st 111§ ur. 
t'_ :ıetecı1er, mulıanirliğin de, diğer __.._ 

;a. ıı;;.Q iri ktyımındao (Yunus Na- Muharrlrlerlrn"den s-- Avni 
~) ı. _ i§ler gıbi iJıtisaslara ayTdclığmı R köylA- '-1-""...., ____.__._ 

IUl)'at•a en beecri1· ·~:ne (Ah- • eaya ve ... ---~ ... ,..., 
.._~ ı:-_ unutuyoruz. Hele bizdeki siyasi Tü"r'"' ik6 '--d •--'"''ne mehaz ..... ,. ~ ı:::.min) ve en saf ve temizi· ltUye ....,... -.. ...... ....,..-
- (Asım Us ) kadar bütün ba- muharrir boTiuğu, başkft eııhalar· kil ooecek derecede yenl bir eser yaz-
'-ıh " ela ilim ve ihtisaa kıtlıiının en mlfbr. Bu eserin maca hfi.lA.sa.s;ı şun-
~arrirltt her gün, her §eyden acıkh alametidir. dan ibarettir: Eserhı b:ış tarafında, 
'- vururlar: E' mc-k i1ini yolu- Osmanlı tmparatorlueımda feodal 

Orta Şark'ta lngitizlere 
gülümseyen talih 

Bu defaki şanstan istifade edemezlerse ge ecek 
baharda ve yazda güç duruma düşmeleri muhtemeldir 

lııır lı:oymak için akıl öğreten on- Sanatkar münasebetler hakkında, '1md11e ka-
dar. Almanya ile Amerikanın dar ilim adamlanmJZm d~elerine Rusyadaki Alman harekirtmm 

~hçiınini bilen onlardır, İn.gil~ Şatkıcılarm fU mqhur ve l>İt• ald btr anket bulunmaktadır. Bu an- :raTaf]adığı mubakblt. Bunun. U. 
1 f .. me!.: tükenmd bilmeyen iıntiha· ..,... .. _........ ...an.tııw •ftı..tı--... tarlhftt ter Sowvetl • -1-a-~· d • ~ nası za ere varacamnı, ya• ....., ~ ~~ --........-. ..,. .,, erm m~ "'~ın en. sa-

~ t aulhün nasıl r,crr J.;.l~eceği· • nı her teYdcın evvel csanatkar> ve hukukçulann Jetdlterhıe mel hil- tene ha,,. ve yoTiarm müaaadaiz
""' l lığın t.üstad> lık gıôi nMıl bol 'ke- kiimler ftl'dllder'tne teısadilf ~,'!!; liiinden i1eri pıl.ia, •u.ten 

DENİZ 

a.Ceafuen gene on ardır. Bir gÜn __ ...ıen L--------'- -•lü...- _ _ı,....ı:,. maktadır MmelJ.· Profeeıir ..., ... w. 
"learjf işleri, bir gün su me.elesi, Rıa narc:anara& •- ~ l!CDIU. Osmanlı ·~un d"9odallte fazla Lıırı1izJerin ifini kolaylqtııdı-
~teai gün ticaret dalaveresi... ğini ;:-<>sterdi. bell,ealnden IMllml blchlJ[lıı, p.rptıe iı tahmin olunabilir. Zira büyük 
) ep oalar bilirler. Ekmeğin. Sanatkar, zatıen ~-. oldulu gibi, toprak ~nden lh- Anayi mmtablanm klms1en elden 
~tı.?eainden ba,ka. ne cicimi, ne hattl haddeden geçmif de •nal" tiWler oJmadJlmı• tddla emııettıedlr· çıbmut "eya M.rp eahneai lıaline 

ııdayı, ne unu, ne pifimi ile kar olmu~ bir müstemıa insandır. Pıofeeör J'uad Ki!prillil. bu ıdd1aJı koymuş olan Ruqanm geriye kaçı-
~ıul olmUf Zekeriya Sertel Bu baknndan, imtı1'anma lüzum cerhederek, CeWI Jqanlannm, top- raha1diği fe'Y)erle bazırlanmua met· 

..:nıek iti naaıl düzelin diye görülea adamın aa.aatklrdan bat- rak münuet>eıUerlnden ileri geld1A'fnl kGlt olduğu halde Domirryonlar -.e 
"-lcueler yazıyor. ka bir - olmuı llzım selir. Ra- yazmaktadır. Am -''-- _J__ •• d' k .,. r-" ~gan mutema ıyen u er ye 

• <...&vallı okuyanlar keneli kcn- kılı, çalgılı gaziı:o şarbosına aan· Basılı 1llm ac:lamlarmm. feodal mil- silah aldığı aöylenen orta prk lngi· 
.tilerine sormazlar mı ki bir ada- atkar dersek, günün birinde ara· nasebetıer ,ekli Ye malıtyetlerl üze- l" d d • L - L • 
._... c:_ rinde bir tilrlll ittifak edememifler- ız or °.:'.unun emz, naTa ~ &.&ra-
1,i aklı bu kadar çolt Ye çe~tli DUZdan çıkacak bir .,,..bert' e nıe dlr. Esasen bu menu flmdlye tadar da ~regı 'kadar kuvvetlenmıı olma-

nasıl kavrar) V.e düşünmezler deriz).. Görülüyor ki piyasa tar• pet ıe ihmal ed.llm.l§tlr, İhmalt!rlı- m lazım. 
lbi lı:i bu kadar çok i~tt-n dem vu- bcılannı İtnbnana çekenlere de ğm sebe. bl de, Osmanlı imparatorlu- Bundan bir müddet en-el bu or-
'-rı. hiç bir isi tam anlıyama:t! so. ulacak bir fCY var: 

B· dek b h <- Sanat n - ~:. Ye anatkar Ruıldald toprak me,,elelerine dalr 1tAf1 dunun her teYden evTel Kafkaslar 
12 i gi i er gün yazı ya- ea. derecede TeSaltln bulunmamasıdır. hududunda ve fJ·mali lranda toplan-

la; h d b h d ba- kime derler)> • er şey ea :ı e en ,. Son senelerde lniftl'Sitenln Jkt.ısal.I • •W• • b- .. k 
lb\lhiltrir tini dünyada lcalma- ~Sanatkar> kelime.ine aayfı tarihi profesörU ömer Berk.an, Balı- mt-~~r.ı. ıcap tettılgı. ~~ lanen u~-"°'' t H ·· hı · ~ ., · dil · İsma1l cnwtenın. pe ro mınt&&a m 11Ur" 

....,_ ,,._ .... aı•n < • a~. ,gı enz. kesir mebusu Hattı Uzunçar- dit eden tehlikenin bu taraftan be-

l,i tansim ediline 1.pizler için muvaffakiyetli olması muhtemel 
Libyada harelıiıt sahaaı 

şılı, bu mevzua dair, Bqnkllet ev- 1. d•w• • ,_ B ,_ . d ... 

mi 
rak hazinesinden b1n;ok arşivler çı- ır ıgını yazmı.,h11:. u ttazıye egış-

A o ~~~~~ ~~~ karmşılardır. Bu l.1'flvler ?.aman za.- miı değildir. Bugün de. önümüzde· Gd:°\;5 J 0 0 0 0 man lktlsad fakillteal mecmuumda ki ~lkbahar ve yazda da ayni tehlike 
~ ..._ _I neşredilmektedir. da_ıma. me~ut ~lacak ~ -~usyan.m 
--•• ---- •• •• • • Hüseyin Aml, Reaya Ye köylü ı.- enmesı nısbetinde buyuyecektir. te k.almıJbr. 1naan mevcudu iu"bari-

Yazan 

M. Şevki Yazman 

Yukseklerden gorunmeyen yenı bır ışık 1 mlndeld kitabında, bu 8011 ne§l'edllen Ancak Rueyada Alınan harekAhnın Je de geçen sene lngilizlerin mahvet-
ta.rureı, lmımlan yen' yeni fl!'Yler seklerden görünmemekte ve ancak 1 :ıJ11vlerden çok ist1fa.de et.mift.lr. ,.anılaması, kıpn aelip çatması. ekleri ltalyan ordusu mik~~ndan 

'aya sev'keder. Tayyare korku- kendi etrafmdK! .sahayı aydınlat- Kitabın iklnci ~-~· sipahi bey- Kafku :iatilisının en miilait prtlara fazla (250.000 • 300.000 ki~) ol
~ geeıcıert zifiri karanlığa gömülen ktad Yeni le evtn içinde kulla- lerlyle, reaya <71Ull lcoylü) araaındaki rağmen c:lahi önümüzdeki ilkbahara duHan tahmin olunamaz. Ct'çen se-;·ruJ>a şehirleri halkı , buna karşJ :dıtı ı:~an ~=cerelerde siyah per- ~~~-m~:u::zı~~...::e~!; kadar uzamuırun çok vlrit görün- neki ~rekAt ~ö~rmi~ti ki ltalyan· 
~~hteııf çarelere başvuruyorlaı·. Fa- deler bulunmua blle harlee btl,.en hakkında, ~yle Mllll Tetd>buler meei orta tark lngiliz ordamnun lar demz n_:sklıyatıl.e bund~n fazlası
llaıı Hollanda lstlhkAm yt12başıl:ınn- mecmuaauv.la ÇJkan 08manlı kanun- kartmna kendisine giililmM'yen bir nı beslemege, techız etmege mukte· 
il.._ Balı:er'ln keffettlği yenl bir ziya, sızmıı.maktadır. Yeni ışılcla a)"dınlatı- namelerinden hüümler çıkarmak ta- tali çıkarmıştır: dir olamıyorlar. Bu sene Akdenizde 
~nden tlstilndilr. Hollandalı :rıız- lan iskeleler, otomobiller ft cadde- bildi. Falcat JUb,.nda ,._,,..,,ız gibl, _ _ • lngiliz hakimiyeti daha arttığı için 
;::1 gece kar:ı.nlıklan 1çln üç ay ev- ler lcatlyen J11karıdan eörOnrnernK- ancak yazma eaederden ~ ma- Butü~ d~u: ~ hua k~~ hu kttaJann ~ti 'teçen 9e11ekin-

blr t§lk keştetml§tlr. Bu lflk yük- tedlrler. h1mat, sa,,eelnde, mn senelerde tali- ele geçırehılecegı tank bnTetlenu den parlak olamaz. Şark c~eısin

Sakalla bir vhayet ahalisi 
hln bu karanlık deTlrlerl bakkmda Muıra toplıyarak LDy. hududun- de bu kadar urlalı TUtta kaybeden 
blr fikir edinmek bbll olabllm\fUI'. daki Alman - lta}yuı cephaine ,.ak- Almanlann bu eepheye yeni tank
ŞlmdlJ9 bdar ııepedUen UllYlere, leıunek, bu ordU)"ll kıaa bir zunaa- lar 'Ye kıtalar g&ıdermesi de akla 
matbu eeertere s&"e, atpah! b"7f ve da imba ede-ek orta prkm eol ya· gelemez. 

tahkem mevzii Almt!.n - ltalyan 
cephesinin gerisini 1ch.ı·ı etmekte· 
dir. Yjne lngilizlerin c1 lc.ıindc bu
lundurdukları Siv.:ı. v:. Jıası, Tobruk
la müştereken veya daha gerilere 
doğru bir ihatayı çok kol::ıvla"lbnr. 
Hülasa bir çok şartlar ııu bir iki ay 
ir;nde lngilizlerin burad ki M "hver 
o .. d •ısunu çevirip imha etm lcr"•:te 
çok müsaittir. Elverir ki ln~ili7.ler 
çok aöyledikleri aayısız malzemeyi 
buraya yığmış olsunlar ve bundan 
daha mühim oluak 7'.11"hlı "e hava 
kırvvetlerini 11üratle buraya yı~ 
kab~l:yetini göstersinler. 

fncilizler eberiya harbin icımla· 
nnı - bu icaplara m•gun fedPkar• 
lrklart (bazercJe bi.iyük ordu bt-sle
mclc de buna dahildir) sröze alma• 
chk.ları için muvaffak olamıyorlar. ~l!indıstanda Na.han vU!ıyetl vallai, 

Un erkeklerin sa.kal bıraknıamu 
~tnıl§tır. İlk b~ garip göra
lıııı bu emrin aebebl, bu vtı~yet da
'1 nde berber dilkkAnlannın Hlzu-

llı\<tan fazla ~lmasıdır. 
'il il-undan iki sene evvel bu vllliyette 
... ~taşımak kati surette yasalı: edil
,, fakat bu ya.saktan llı:l ay sonra 

beri>er dtııc:ltlnla.nnm cm miall ari.tl
ğı görülmiiftür. Nahan qaleUnln 'btl.
liin ehallsl ustura tafıyab1lmelc içln 
berber olmu§lardı. Hertee, müşteriyi 
traş etmeğe gittiği bahanesllc üzerin
de birer ustura taşıyordu. Bunun üze
rine vali, berl>erlerln ustura kullan
malarını menetmek 1ç1n ert.etıerin 
sakal bırakmalannı emretmlftlr. 

köylü arasındaki mtbıaaebetJıer. de- mm -ğlamak. Ancak böyle bir 
rebey münasebetlerinden fark.sızdır. harekettir ki önümüzdeki ilkbahar lnsiJizıerin Libya cephesindeki Balcalım bu defaki pnstan i..,·jfade 
Oarpte olduğu gibi, btzde de angar- ve yazda alevlenmesi ve tiddetlen· stratejik durumlan ela çok müaait- edecekler mi) Aksi hcldc ge!orck 
yala.ra tesadüf edilmektedir. Hcı.tta mesi melhuz olan orta şark muha· tir. Bir defa deniz hakimiyeti dola- baharda ve yazda güç duruma düı
kanunnamelerden birinde, köylünün rebe!erinde ln.gilizlere sağlam :t.lir ym1e besliyebildikleri Tobrolt müs- mderi muhtemeldir. 
evleneceği zaman, slpahl beyine ver- durum temin edebilir v.c bütün kuv· 
gl vermesine dair blr kayıd bulun- ti ·ı K n __ •• ha • · 
maktadır. Garpte de böyleydi, p.rk ve CTl ~ anuıs ... n ~u. mmesı 
ve garp feodal bünyeleri anamda ne ?'u~temel Alman ael!nı önlemek 

k 1 d gibi farklar vardı? Bu o<>k uzun mü- ımkanını 'bah~eder. Abı halde orta 
Altı ayda bir ara o an a a naka.şalara, mrtkayeseıere yoı ~ şarkta ve geniş mesareterıe kuvvet· 

.. ~ecı ve cezrin en garip netlce151 eo- nuyor. Bu ada altı ayda. bir defa. 24 blr mevzudur. Fakat Orta ÇaRda feo- leri ikiye ayırıp iki cepbede mi\da
~ BahlllerhvJe gllrlllmektedlr. Med saat müddetle tara lle blrlefl.yor. O dal tcşkiH\t, her ;,erde başka türlü faa vaziyetinde kalmak lngilizler 
~Cezir mütehasmalan. bu balln blr müddet zarlmda a - 10 :metre derin- tecelll ettiği i~ln, böyle bir mükayeae için biç ele hoı değı1dir. 

ıa 8ebebln1 izah edemiyorlar. Me- Ul1nde bulunan cleniz2n dtb1 llUYUll yap~ '.la lüzum yoktur. Str "ik f d izah ~; .. 
-.ı Osmanlı feodallteslnin ma.haJJi bu- ateı ay annı --,-. 
~Yi anlatalım: Sonuıli sa.hlllertn- sathına çılcmatta Ye adan braJa suslyetıerl e renklerİyıe İngiltere bu hareket tarzı son baftalann ngı· 
""ıi7 dört mıı uzakta Çlkul adası bulu- ballamaktadır. feodalltesinı: mahalli h~yıetıerl Üzere müaait siden vukuatı do'la

arasında da büyük fa.r'klarm olduğu yıaile tahakkuk ettirilemez bir teY 
muhakkaktır. değildir. Bir defa Rua barckan bat· 

Hüseyin Avni, Osmanlı imparator- lamadan Akdenizi kuap bmıraıa 
tuğunda feodal milnasebetler oldu~- Alman hava kuvvetleri büyük mik· 
nu i?.aha çalıfml.,ıır. yasta şark cephesine alınmış bulun• 

Gümüşe akın ••• 
(Ba, tarafı 3 üncü aahilede) rind~ haberimiz Oile ~. İtte te-
~ sadüfen öğrendiğimiz cırumuş çe-
~ .. irnbilir han&i çingene lcızınm yiz> bunun en biriz mi.ali ... 
~·~·na giyecek olan bu gümü na· Kurna batında yıkanan 
t:ı.,~ hayran hayr~ bakarken mulıa-

''911ll devam ettı: kadınlar••• 

Kitabın üçfincü safhası, feodalite- duğu gibi Lıôyayı lngı1izlerden ıııeri 
nln inhlllllnden, tımar ve 2arnet alan Alman tank kolorduaunun ela 
teşltllatınm ~ulmasmdan bahaet- eaki takatta kalmadığı. tanklanndan 
mektedlr. Dördüncü safhadaysa, Tan- mühim bir lcısmmın zayi olduğu. 
zlmattan sonra kö~ ekonomisinde vü- bozulduğu, yıprandığı muhakkak
cuda gelen tahavvüllerden ba.hsolun- hr. fngilizle- ise buna br,.lık daha 

Konyada beden terbiyesi 
mükenefivetl konferansı 

"' - Bundan sonra gümü, tarak ge- Bu aırada içeriye yine taşra laya-
~d · O ela iıte ..• Bakınız di~lerine fetli iki adam girdi. Ellerinde eeki
~ ~r eafi gümüş... Ve onan da den pelc çok kullamlan ~yanı salt. 
dahrırıd~. nalındalcinin qi, fakat bir yanı seyrek iki taraflı. kemik ta• 
t\i a küçük mocl~lde, mavi gözlü ra1tlardaıt hm Tardı. Gümütçüye 

makta1ır. Rumeli muhacirlerinin • d ı._ ~-L th t Lt ___ , 
.. yenı ve ana aut& anııuar -

Anadolu koylerinde yaptığı Jnkılaı>- 1 d EoQa (Aqam) - Kon:vada Bedıelı mlfttr. 
lara dair kuvvetli mlııaller vardır, Bu maş ar ır. ~ umum mMarttltu. adma, B6Jgen1n ~ıfkln başkanı ve öt· 

~ "'üı bılar var ... Bunlan n azara sordular: 
~!1 sigorta addederler. cGümüf - Tarak üatü ın.r mı>.. 
el ~, de aynca bir hamam tUI, bir Gümütçü jki plak çıkardı. Meğer 
~ G2eri gümüş kaplı fırça vardır. bunlar tarağın iki tarafı arasına kar
~ - Peki bunları damat mı alır? şwlıklı çakılırnu1- Bu gümüş plakla-

rıra ı>ara'YJ nasıl hulurlıı.r r.. nn üzerinde fevkalade süzel kabart· 

mlsalle,r hakkında 4'md1ye kadar te- ~n ~lerd.e d~~e ve MTB~a mtlke1leflert DgUend1recelt tok fay- retmeııler1 Konyada mevcut üç a;por 
sadüf etmedltimlz mehazler görüyo- temın ettikten iiminlük dolayaile dah bir Jı:onferans Terf.1mJ.t w bu JtOD- ocaimı bölge binasında ioplnm)f, da.• 
ruz. Bbıce kitabın en orijinal tarafı İtalyan ..., Alman ikmal ee'f'Üyab fen.mta bi1tihı m6bllefler bazlr bu- ha verlmll çalışmalannı tem'n etmlf
da budur. Fakat itiraf etmek llzımdır çok azalmıt. lriwnaleyb Li>yada- Jmımuıstur. Konfersna ıdt Hp Mıl- t.ır. Oönderditlm resim çay aofra.s:ın· 
ki. bu kitap, Osmanlı imparatorlu- ki Mihver ordusu çok zayıf ~t· ce akınunda bir OQ .a,a.teU -.erll- dan bir kl'lfefi gösteriyor. 

ğundakl toprak mesele.sini ancalc ana ----=---------------==--------------====-=-===hatlariyle tebarüz ettınn~tır. Pro-
fesör Hllml Zlya'nın İnsan mecmua
sında dedltl gtbt cblr terkip deneme
sidir>. 

cReaya ve köyllit yü hukuk ve Skt.1-
Ad, tarih fa'tilltest talebeıl De. bft
tün milnevver'lerimize tavsiye etmeyi 
faydalı bullJ}'Oruz. ** 

'1.r ._ Bunlan eksariya kız 'b .. buı ma resimler vardı. Tarağın bir tara
t . .'" Damadın da aldığı olur. Bu fma gelecek. k.ahartma resimler bir 
~Üf çeyin in kendine mahsua kadın hamamını göateriyor. Belden 
,_ 81lbf tarzı vardır. Evlenecek ve-- apğı pqtemallu ..• Genç kadınlar 
'ita luzını evlenc:IJrecek adam t ize kurna 'batındrı 7J)tanıyorlar. Biri tas 
~ay evvel gelir. cBir eümil çeyiz tas •u d&knyor, öl>ürU eaçlannı ta· 
l _-... OIU!nf.> dn. l.tecL1t1eri te1İn nyor. Biri hoyluboyna ,-atnut. na- Çoruh ve Mut P. T. T. 
~lanna göre biz bir heeap çıkan- m bdma .mm Ice.eletjyor. Tara- müdürleri 
~ Mesel& c90 lira'-> deriz. O ~ im &'bür taralmda İlle kac:lınlar g&- Anbn 15 (Telefonla) _ Qonıb 
~ Eırvell l>e, T.,.a oc 1mı verir. bek tatmda yemelc yiyorlar ••. Tam Fosta, Telgraf ye Telefon me!UB mil
~ae lcac:lar wetirip getiriy> parayı IMr hamam Alemi .. • Bir hamam ta· dtlril B. Oaltp Ue Muş mftdttrtl Bay
h_~-ı._ eder. Bbdeıı de ınalcbuz alır. ralwna )'Ü1pn manzaralar •.. Bizim run Remsi, a1matta oldukıan mu.t
~a düiün haftaana doiru llalkta ne aiizel zinet efl'U1 vamntl. Jarla yerlertnt detttmttlımHr. 
'1.rcunu tamamlar, siimilt çeyial CümD,.;U devND edjyorı 1 ı 
-- • alder. ltaı. IU sördüğüniir ar - Şark od.ı yapma se.lı:i ~ GUn6n Anıik)opediı~ 
tit da dört lllY evYel eiparif edilınir ilerliyor. Gaınilt 41tYanın yüzllnG • -
~ Sorcu pek az kalmıttır. $epe~ gOldOrm de Jtt• budur. E....doe M • Lehi 
~fer, demircilik ederler, takat yıldızlan .anea tııifrnU. tepeı1ere, sil· aurıce anc 
~ alırlar. Onlar olmadan d~- müş liğen il>riie. halturdanlara ~ Arsen Lüpen müellltl dlJe li5lıret 
"-( Japılamu. Amma der~ rai'bet "Yar. Buılan buhardan kol· bulan FransJs muharrtri Maurtce Leb
..._1-r olanlar 'batlıa bir tcY• batvu• leksiyo!lu yapıyor. Gümüş tamdan iane f11 son gQ:nler zarfmda ftfa.t 8'o
ti\i · Tıpkı çarpdan tar kaldırmak isteyen İeteyene ~ piyasada l>ir ti. 
~~ t\inıiifçülerdcn kira ile cg(lmÜf tane hile yok.. Bir tabn ....t efYA• Leblanc, 111&1 aeneetnde Boaeıı feh
;;.,~'Q ltalduırlar. Yin\l gümti11 ay· YI da gümiiften yapıyonaz. Bakmız rinde dotmU§tur. 1892 den fttbaren. 
'lt.t)ı aekiz gÜn yatakları hapna asar- teker. eipra kutulan, 1N19ta tah- bikl,eler Ye tıefrtb1ar ~ bet
-~·. Ba muameleler aruında on- mı ... Bunlu hep el İfİ.. Clma,a ir Jadı. ~ruh tahlll1 Jal>&ll rcım,m. 
~ .açli dıılı oluruz ve hiı:i düiün- lemeC:len eTWI çanak l.aline eoluar- Jar n~u: L'OBamt dt mart. 

FJ. e davet ederler... lar. içine zinet döküp cloadmurlar. Armellıe et Claude, ıe. LlnN jQbUel 
~ İnıdeki efYanuı pzdlijine bay- Bunun üatilne if .. rler.... . . llh .. 
-. '-aldum. Şu çinsen~ler hakikaten Büyük kapaklı bir telter &at...... Sonla abd& rcım&Dlanna ~ 
~ıdi hıaanlarl nan fiatini aonlam. 15 lira dediler. Arsen Lüpen ttpln1 ,arattı. BuılllU 
ı.,. - '-'-d .. ,~ __ 'I:"__. 'L! u ı ..... _ ..... _ Sed-..ıı -~ .,_ t>~ aernmnı ,...sı: UIO'l-m'l>. 
~ -utaıı gız e ne aamanaanocn aı• caz .. ·· ~ ... ~ - 1827 de JUldılı 1>emıotaeDe aa J'9UX 
~1-. romanlar yuılıyor. Burnu· S., .. ğhmda hir - ,._ btmuaa ~ J8Dl <TJIU s&ıl1l tent m> ton. 
L~ clı"binde ,....yan bazı iman- .......... • • :m Jiatti.. ıe.ı -'9lt. ..,..... ılldlr. Ba N urt'-

en .... '!:4t aetAh w_,_ ·- • , ...... 11.ır. ~ " .,.. ~ 
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b!J.$!S' Gerçekten Sarıca sağ ise, mesele kal- Akşam üstü sular karı:mna~n t.Jll. 
maz .. onu Şabakanın çadırında y:ı.ka- yınca ihtiyar ilk konak yerinde. 8!J16t 
!ayıp lıesnbını görürler. dan indi. Bir hurma ağ'acının dıb ye-

Dunyı:mın en lüks treni oln.n santııl atlet vücudü le sinema yıldızla.nnı 
Fe gecenin karanlığı lçlııdc çılgın blr andınyordu. Hattil. çocuk trendeki gü
hızlı:ı. ııerllyordu. Bu sadece bir tren zellik kraliçelerinden bazılarının dlk
değll, başlıbaşınn. gezlllp göriilecek kat ve alAkasını do. pek ziyade üze
blr ftlemdi. Kalın dudaklı, açık renk rlne çekmişti. Ul.kin genç adamın ycl
lli.clvert elbiseli zencller hizmet ecU- ken kulaklı Merl'sinclen başka, gözü 
yorlardı. Sigara salonu halinde kul- hiç kimseyi görmüyordu. Sevgilisinin 
lanıln.n salonlu vagonda kadınlı, er- dizinin dibinden nynlmıyordu. Hem 
k<.'kll yolcuların büyük bir neşe içinde dikkat etmiştim. OnM 
deliler gibi güldükleri işltlllyordu. Bu - Hazinemi .. Hazinem!" diye hitap 
vagona girdim. Hava değiştirme ter- ediyordu. Ben de içinden: (\Ne hazi
t1batı olmasına rağmen sigara duma- ne! .. Ne hazine! .. • diyordum. Bütün 
nından göz gözü görmüyordu. seyahatin devam ettiği müddetçe bu 

Artistlerin Ücretleri arttırıldı, 
faaliyeti yine eski ~emposunu 

filim 
buldu 

- Bunu yapmadan önce Kara Os- çöktü, atını ağaca bağlndı. Kon~ 
manı da iyice doldurmak lazımdır. zı- rinde kendinden başka klınSC ~ ııt 
ra bu meselenin düğüm noktası Kara İhtiyar torbasını açtı, bir tutıun k 
Osmanın elindedir. O Şabaka He ev- ~na ile biraz ekmek çıkardı; tıun '..d 
ıenmeğe razı olursa. ve padişah Şaha- ceğl sırada yanıbaşında iki kişi .P":ir'. 
kayı affederse halimiz yaman olur. Bu oldu. Bunlar Hayrc bayın göıcüledı' 
kadın, padişahın gözüne glrmoeslni bi- dl: İhtly:ınn yanına. rokulo.n göZC 

Amerikalıln.r: cŞnrklılar çok si.gara chazlnemla kelimesin! dinledik dur
içerlcr.• derler ya ... Son senelerde on- duk. Ve ben kendi hes:ıbıma cllınnın 
Jar şarklıl:ırd:m ziyade sigara tlrya- tekmil hazinelerinden soğudum! .. 
ktsl olmuşlar ... Hele kadınlar!.. O ge- Trende ahbap ol1uğum blr zata 
ce de Snnta Fe'nln cSmoking room'O şöyle sormaktan kendimi alamadım: 
vagonunda yangelen hemen bütün ka- - Kuzum bu genç adam bu kadar 
dınların parmaklan veya dudakları ynkışıklı olmasına rağmen o dehşetll 
arasın1a birer sigara tütüyordu. LA- çirkin kadının neresini sevmiş kl? •• 
kin trende ne kadar dn çok güzel ka- Yol arkadaşım bu suallme gayet 
dın vardı. Hem de her tipten ... Sarı- ciddi olarak şu cevabı verdi: 
şu11. kumralı, esmeri, uzun boylusu, - Kulaklarını azizim kulaklarını! .. 
balık etinde olanı, zayıfı, iri yarısı, Gülümsedim· 
ufak tefeği... Her renk, her boy, her - Hwdl cıı nım, .. Utlfe edlyorsu-
slmanın en güzel nümunelerl burada nuı 1 •• 

idi. Bir trenin yolcuları arasında bu - Kntlyen.. Hatta yalnız bu genç 
kadar çol: giızeı• .. Şaşılacak şey!.. adamı dc~ll. trende Merl'nln etra!m-

Her halde bu işte bir mesele vardı. da dönen bütün öteki erkekleri de 
Merak ettlm. Koridora çıktığım za- ayni şey cezbediyor: O harlkull\de ku
man orada rasgeldlğlm yataklı vagon laklar•. 
had~melerinden bir zenciye sordum. - Tuhaf şey!.. 
Akları fazla kocı:.man gôzlerlnl bana Bunun tuhaf olacak tarafı yok-. 
çevirerek: O ne mucizevi kulaklardır! .. Şu gör-

- Ne olduğunu bılmiyor musunuz düğün 49 ayn memleket güzeli Merl'-
ereudim?. nln kulaklarına malik olmak için ha-

- Hayır ... Ne o.muş? yatlarının hiç d~Use yansını ver-
- Güzellik kraliçeleri ile birlikte meğe oynıya ovnıya razıdırlar ... 

seyahat ediyorsunuz . Eğer yol nrkad~ son dıerecedc 
- Öyle mi?.. ciddi bir adam olmnsnydı onun bu 
~ Evet... Bütim seçilen güzellık sözlerine katiycn lnanmıyacaktım. 

kı:ılı ..ıerı, bu müsabakayı tertip Lakin lcendlsi en küçük bir ıtitl!eyi 
ert nl"r tarafından Hollyvood'a götü- bile hafiflik telakki eden klınseler
rlılüyor. Orada da bir flllın müsaba- dendi. Anlattıklarına r.ıa şu tarzdı 
kası yııpıp galiba nrnlarından sinema devam etti: 
yıldızı olncnklnrı scçeccklenniş.. - Henüz şimdi işittim. Bu iki ha-

l:lôylc konuşarak tekrar sıcara sa- rikul!tde kulak 250,000 dolara sigortalı 
lonunun önüne gelmiştik. Zenci l>a- imiş!.. 
na c-özJcrJ ile genç ve güzel bir sürü Biz böyle konu4ur, sigaralarımızı 
sım:ı iıı:ıret eder('k izahatına dC'vanı tüttüriırkA:?n arkamızdan iki kişinin 
ctt: · geçtiğini hissettik. Bir ses: 

(4te şu gördilğfınuz kalın du- - Hazinem!.. Uykunuz mu geldi? .. 
dnklı esmer Alabam:ı kraliçesidir. diye sordu. 
öteki uzun bovlu, slgnrn içen Colora- Dönüp ~ktık. Kendisinden bahset
do gfı?.eli . Daha ileride, çok boyan- tlğimlz genç adamla, fil kulaklı ka
mıs olan Ohlo güzelidir .. Kendisi ayni dm!.. Ll'ıfımızı kestik. 
zamantJa · •En güzel goğüso kraliçesi- O gece trendeki yatağıma çekildim. 
dlr d Amerikan trenlerinde yataklı vagon-

lir bir fettana benziyor. Onun buraya, selam verdiler: r#' 
Jçhnlze gelmesini hiç istemiyorum. - Nereden gellp nereye gidi)"<> 

- Bunun da kolayı vardır. Şabaka -baba? ııı· 
eğer affedilir ve buraya gelirse, onun - Çöle gldiyorwn .. Kahire~ 
vücudünü ortadan kaldırmak mum- mlştim. 
kündür. - Kahirede ne işin vnrdı? 

- Şu halde bir giın evvel Kara Os- - Kızımı rrörecektlm. 
manı kandırmağa bakalım. O yumu- - Göremedin mi?. b'1 
şarsa ve Sultan Sellme müsbet cevap - Hayır .. benim kızım Hııyrc 
verirse işler çaprazlaşır. hainiııln konağmda mahpustur.~1 

- Siz mer:ık etmeyin, devletllml - Sen bir mecnuna. benzlyo bit 
Ben onlan yoluna koynnm. Şlmcli ilk Hnyre bayın konağında nınhpus1 ıııt 
yapılacak iş Devlet baya• Snncnnın kimse yoktur. Öyle temiz yürekl ıııt 
yaşadığını haber vermektir. insana. iftira etmek senin ı;:ibl 

- Çolden gelen fellahı ne yap:ıca.- ihtiyara ynkışır mı? ~-
ğız? Yarın bu adam padişahla tekrar - Temiz yürekli bir !nsa.n nıı ııdcfJI' 
görüşüp çöle dönerse... niz? O, dünyanın en alçak, en g rı-

- Onun da yoluna iki gözcü koyar, bir mahlukudur. Benim kızımı r.o ~ 
işini bit irirlm. elimden ve evimden aldı. Allah 

- Çok güzel bir fikir. yakında onun ceuısını verecektir· ·'fi· * Haydutlar birdenbire 1htlyann u 
Hhyre bay, para ile tuttu[,'tl adam- rlne çullandılar: tJ 

'Iı:ı.rdan birini çöle gönderdi. Bu adam - Sen bir hırsızsın.. Hayre b-1 
çöle '\'anr varmaz Devlet bayn Şaba- en r;üzel atını çalmışsın 1 iti 
kanın çadırında Sarıca beyin s:ıklı _ Vallahi bu o.t benimdir. yctll 

11 bulunduğunu bUdirccektl. ederim ki, ben hırsız değtllm. BU • * bana pa.dlşah hediye etti. 
Yunus PS..«a aynı günd.'.! Ko.ı;a Osma- - Haydi sus .. yalancı köp:!k! ~ 

nı buldurdu: padişahın yüzünü görcblllr nıJSill:ıJI 
- Oğul, sen mert bir delikanlısın! Senin gibi bir baldın çıplağa padı., 

Sakın şeytana uyup da o Habeş aşl!te- bir uyuz eşek bile hediye etmez. 
sile evlenmlyesin 1 Sonra başın yanar, ır d tl d blrl t ıo; •"n çO" 

h 1 1 ay u ar an a ı a"'aç .... ·~ ... ııı 
ma vo ursun .. b" k ktl D'ıo; 1 bıçm>v ,, zup ır enam çc . •ıser .,,, 

- Anıan devletlim, kulunuz o melu- çıkardı 1htı··ann göğsüne d:ıY'.....-
ne lle evlenm~k fikrlm olsaydı, beni öldürcc~ğl sı~ada ihtiyar fellı\h I>'. 
Kahirede h;.psettiğl günlerde ona ğırdı· 
mcyllmi gösterir ve canunı tehlikeye · , 5111' 
ntmnzdım. Padişah, kulunuza dünya- _-:. Benim, canınıa kıymayın.k Jt!f' 
nın haz.lnelerinl bnğ~lnsa Ş.ıbaka ik: butun Mısır da eşi olmıyan ço öO'. 
birleşemem. Alnımın böyl~ bir kara "!:et~i bir hediye vereceğim. Banıı 
yazısı varsa, kendimi öldüriirüın de runuz oldukça dua edersiniz. 
gene almam o canavarı". Haydut bıçağını çekti: f 

• • • - Bu kadar kıymetli bir hedl)'t 

Hayrebayın tuzaklari 
nerende sakladın? , 

öteki aözcu atı bıraktı, felh\hlll 1' 
nıııa sokuldu: 

7 t"<.'.nın izahatı klmblllr boyle ne lar bölmelerle ayrılmış kompartlman
kndnr zaman sürüp gid<?cekti. Tekrar !ar halinde değildir. Yalnız yataklar 
sigara va~oııuna girdim. Gilzell!k kra- bir takım perdelerle tefrik olunmuş
llçelcrlnln, ellerine birer çek verilerek tur. Kadın erkek burada soyunup dö
Hollyvood'a c:önderlldlklerlnl birçok künup yataklara uzanmak adet hall
yerlerde okumuştum. Bunlar orada n~ gelmiştir. l!'tlkat yeni yapılan ba
kısa birer tecnibe fillml çeviriyorlar- zı yataklı vııgonlam, Avrupa trenle
dı. İçlerinde muvaffak obnlar ayrı- rinde olduğu gibi kompartımanlar ko
Jıp ,,ınema kumpanyaları tarafından nulmağa başlannuştır. Iştc ben de 
an~ajC' edlllyor-1u. Demek bu seter böyle bir vagona d~üştüm. Yata
~uz• ııcr kafile halinde seyahat edl- ğınıda mü~madiyen o günkü dlnle
yorlardı B~lki bır nç adam için bu diklerlml düşünüyor, yol nrkadaşınıın 
elliye ynkın gilzellik kraliçesi ile uzun sözlerine bir türlü nkıl, sır erdlremt
blr •...,yahat yapmak ~k zevkli bir yordum. Ken1i kendime cBelki. dl
şey olabilirdi. Lfıkln ben işin alayın- yordum, bir takım erkekler böyle çok 
da idim. Çünkü bu guzcı kadınlar bir- kocaman kulaklı kndınlardan hoşla
blrlerlnln clehşetli surette rakibi idi- nıyorlnr. Yahut da bu kadında, son 
ler. Onların hallerini, takındıkl:m derecede çirkinliğine ra6"1llen gizli bir 
tııvırlıın sevretmek hakikaten eğlen- cazibe vardı.. Ertesi c:ünü trenden 

Tekrar filim çevirmeğe başlıyan Lupe Velez Selim, o gece sarayda ınls:ı.!lr kalan 
ihtiyar fellahı ertesi gün çağırttı: - Dur bakalım, bu ad:un ~ 

vadettiği hediyeyi çıkarsın! Eğer~· 
dlğl gibi çok değerli blr şey ıse, el 
den alıp kendisini serbes b~ 
Fakat, blr daha Kahlrcye dönnıcı11 
şartlyle. 

celi idi indim. 
İşte l.Jt. su ada bir şey pek ziya~ 

hayretiınc dokundu. Biıtün bu güzel
lerin :ırasında con derecede çirkin bir 
!·adın vardı. Şayanı hayret derecede 
Y..>caman kulaklan ne bu genç ka
dın insanın dikkatini üzerine çekiyor
du. Hayretıme dokwlnn şey şu idi. 
Trendeki blrço'c erkek yolcuların o 
kadar güzel kr.dınlaro. katlyen umur
samıyımı.k bu çirkinin peşinde koş
maları ... 
KM!ının ismi Merı ıdl Hı::rtes ken

disine nasıl Utırat edeceğini bllmi
yordu. Meri o kepçe kulakları ile 
trendeki bütün memleketin güzelleri
ne meydan ckuycr, onları gölgede bı
rakıyordu. Etrafında pervaneler gibi 
dömrı erkek yolcularına aldırış bile 
.et.ti~! yoktu. Çünkü kendisi nişanlısı 
mı, voksa sevgilisi mi oldu[;'tlnu bir 
tür!ü anlamadığım. genç, yakışıklı bir 
erkekle birlikte seyahat ediyordu. 
Adam ondan bir iki Ya.'i da küçüktü. 
Delikanlı giyinişi ve gnyct giizeı yüzü, 

Amerikanın bir ucuna. gitmiştim. 
Bir gün bulunduğum şehirde duvar
lara büyiık llfmlnr asıklığını gördüm. 
Bunlarda o kocaman kulaklı kadının 
resimleri vardı. İl!ında a:Dünyanın en 
marifetli iki kulağını göreceksiniz!.• 
deniliyordu. 

Men:ı.k ettlm. Büyük kulaklı kadı
nın hünerini göstereceği tiyatroya 
gittim. Vakıa bilet parası pek yüksek
ti. Amma mernkım da. fazla idi. En 
ön sıralardan birinde bir koltuk tut
muştum. Bir müddet sonra perde açıl
di. Trende tanıdı~ım kadın bir er
kekle beraber sahnede göründü. Er
kek seyfrcllere kısa bir konferans ver
di. Şun lan s<Syledl: 

- İnsanlar bazı uzuvlarını lste-dlk
lerl gibi oynatırlar. l\Ieselli ellerini, 
dillerini, gözlerini. .. Fa.kat bir takım 
uzuvlarını hareket ettirmek lnsanın 
elinde değildir. Mesela kulaklarunızı 
oynatmak lmkil.nı yoktur. Yalnız t,tc 
mis Meri bundan müstesnadır. O ku-
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Muharrir, başını, avukatın ıınla
yamadı(;ı bir manada salladı. 

Cevdet kızın ilk tarifini yapıp 
da mağazanın evsafından bahsettiği 
ve l.asadar olduğunu ~öylediği va
kit Rüsuhinin dudakları ucuna der
hal Meliha Ramiz adı gelmişti. 

Fakat ev sahibi, sevgilisini iha
netle. hem de rirkin bir ihanetle it
ham ediyordu. Öyleyse asla ve kat"a 
bu şahıs Meliha olamazdı... Onun 
tanıdığı o lekesiz, o çiçek gibi Me
liha ! 

Cevdet, hüzünle devam ediyor
~u: 

- Diğer htitün ma.cernlara za
hiren bcı:ıziyen ve alelade tesirini bı
rakacak olan bu a!lk hikiiyesini size 
anlatmak istemezdim. Fakat arkası 
hakikaten mernk uyandırıcıdır. 

- Ya~ 
- Şu ortasındn yaşadığımız dün· 

Nakleden: (VA • NQ) 

Avrupa harbinin başlaması üzeri
ne Hollyvood' da filim faaliyeti bir 
parça yavaşlamıştı. Buna !lebep bir 
kısım artistlerin nıemleketlerine 
dönmesi, diğer taraftan filim şirket
ı~rinin bir buhrandan kor~arak fıız
la ma~raftan kaçınmnlan idi. Hatta. 
tanınmı~ yıldızlar müstesna olmak 
üzere, çalış."lnlıınn ürrctleri bir 
mikdar indirilmi~ti. iki senelik harp
ten so:-ı:a Hollyvood' da eski çalış
ma tarı.. yeniden başlumı,, indirilen 
ücıetlcr tekrar eski haddine getiril
miş, halta bazı zaml,u bile yapıl
mı,tır. Harbin. filim unayiinde 
korkulduğu tarzda bir buhrana se
bep olınadığı görülmüştüı. 
!•····••§·•··········'···············~· 
Iaklnrını ellel'i kadar kolaylıkla ve 
istediği tarzda oynata.bilir .. 

Bundan sonra kadın m.arlfet!ni gfü:
termeğe başla.dı. Kulaklarını fideta 
mendil sallar gibi oynatıyordu. Sanki 
onları açıp kapıyordu. Bu hakikaten 
görülecek şcY'Cfl. Seyirciler onw1 ku
lak hareketlerini çılgıncasına alkış
lıyorlardı. 

Tiyatrodan çıkarken yanımda iki 
kişinin konuştu!;unu t,lttlm: 

- Bu kulak hareketlerinden sene
de G00,000 dolar kazanıyormuş... O 
yatları, vllldlan, apartımanlan hep 
bu kulak hareketlerinden kazn.ndığı 
para 11e almış ... 

7evekkell kadının nişanlısı veya 
sevgilisi trende onu cHnzlnem!.» di
ye çagınnıyordu ... Bazan iki kocaman 
kulak bile lns:mlnn sn.adetin zirvesine 
çıknnyor ... 

Hikmet Feridun F.s 

cihetine gittik hülasa.. Orada on 
beş gün kadar bir zaman geçirdik. 

Rüsuhinin çehresinde hafif bir 
titreme alameti görünmü,tü. 

Ev ahibinin sözünü keserek: 
- Nasıl> - diye ıordu. 
- Karacabey yok mu? ... Bursa 

taraflarında hani... Me~ur Avcı 
Süreyya beyle oraya gittik... Ora
lan kanş kanı dolathk, 

Rüsuhi, hatıratında bir şeyler an· 
yormuş gibi bir tavır takındı. • 

Aıvukat, onun ha11ekatını yan göz
le tal.::ip ediyordu. 

Acaba, tahmin ettiği gibi, kendi 
kendini ele ve11ecek miydi> 

Ümidi botıa çıktı. 
Muharrir, gayet olağan bir ta

vırla: 
- O havaliyj pek az bilirim ... 

Ho.>lly vood' da. büyük hirkaç yıl
dız mi'.sıc-sna olmak üzere sinema 
artistleriv !e senelik mukavele yapı· 
lır. Her sene mukavele yaparken 
art.istin haftalığına zam yapılır. ilk 

sene bu 7<1m 350 dolanlır. ikinci 
!lene l ,!iOO, iiçiincü sene 2,000 do
ları bulur. Bundan sonrn, artistin 
gördüğü rağbete r.azar:ırı Ücret mik
dan artar. Harpten evvel en fazln 
ücret haftada 1 O bin dolardı. Şimdi 
15 bin dolar haftalık alanlar vardır. 
Şu t!rada Hollyvood' det en cok 

ka7anan aı~tist genç Mic.key Ro-
ney' dir. Henüz 19 yaşında olan 
bu artist en büyük iicret: alıyor. 
Bundan sonra sıra ile şt:nlar geli
yor: Sptncer Tracy, Cintk Cablc, 
Gene Alutray, Tyrone Pover, Ja
mes Cagney, Bing Croshy, \'allance 
Beery. Bette Davis, Judith Garlaınd. 

Fakat bunların aldık lan iicret hak· 
kında malumat verilmem,.kte~ir. 

Tokat'ta 23 ilkmektep 
yapıldı 

Tokat (Akşam) Temelleri 
çok az bir uıman evvd atılmış bu
lunan şehrimiz ile kazalarda, nahi
ye ve köylerdeki yirmi iiç Hlc.okulun 
İnşalan sona ermi, ve Ciiınhuriyet 
bayramında açılışları yapılmıştır. Bu 
okullardan başka hükumet konakla
rile muhlelif yolların ve köprliler.in 
in,aatlan da sona ermiş bulunmak
tadır. 

karşılaştım ... Hala mütehayyirim ••• 
Kendi kendime bir türlü izah ede
miyorum ..• 

Rüsuhi, çok alükadar görüne
rek: 

- Neymiş efendim> • diye ıor
du. 

- lıte, azizim... Oyalanayun da, 
aıhmı unutayım diye ava gitmiı
tim... Bir mükemmel maliUne, bir 
çjflik gördüm... Amma. öyle tarif 
edilir gibi değil... Cidden güzel ko· 
ruluğu, güzel bina11 var... Parmalc
lıklı bahçe.inin ortasında bir ko
nak... Memle.ketiın tanınmiı ailele
rinden birine aid. 

- Hangi aile> 
- Vıchbi paşa ailesi... Yanyalı 

Haznedarzade diyorlar ..• 

- Bugün hemen yoln çıkacnk:mı ! 
Şab:ıkayı af!edlyonun. Kara Osmanıı. 
gelince o da Şab:ıkanın tıekliflni kabul 
etmiştir. Sarıcanın ve Şnbakanm bun
lara inanması için sana yeleğimin tncl 
düğmelerinden blrint kopanp veriye-
rum. 

Dedi, bir düğmesini koparıp ihtiya
ra uzattı: 

- Sanca bu lncllerl tanır. Zira bun
ların eşi !\fısırda hiç klrruıeje yoktur. 

Fellfı.h, padişahın bu sözleri neden 
yazı halinde bildirmediğine ş:ışıycr
du. Halbuki Selim, böyle sakat i§leri 
yazı ile halletmekten hoşlanmazdı. O 
her yere ve her iş için elçi gönderirdi. 

İhtiyar felliı.h, padişaha fnzJ:ı bir 
QeY söyliyemedl, inciyi alıp koynuna 
koydu. Selim. ihtlyan aynca sevln
dinneyl de ihmal etm('mfştı. Kendisine 
bir kese para vererek: 

- Tekrnr dönüp gelirsen, oğlunun 
diyetini de ödetirim ve kızını buldu
rup sana iade ederim. 

Deyince fellah sevindi. 
- Kızımı o gaddıır ndamın elinden 

kurtarınız" başka bir şey lstenı!yo
rum, şevketıl pa.dlşahıml diye yal
vardı. 

Selim söz verdi: 
- Dönüşte kızını bumda bulacak-

sın! Müsterih ol... , 
FclH\h o gün ha.zırlandı ve çöle git

mek üzere Kasrı Yusuf'tan ayrıldı. 

* İhtiyar fellah bir ata blnml.ş ve çö-
lün yolunu tutmuştu. 
Fellahın sevinci hudu~T.du. Çölden 

döndükten .oonra. hem oğlunun 1ntl
kamını alacak, hem de kızına kavuşa
caktı. 

- Hangi tarihte> 
- Milli mücadele sıralarında. 
- Bunun böyle olduğunu nasıl 

~nladımz'? 
- O sıralarda yeni dul olan Ru

kıye Vehbi hanımefendi, Karaca
beye gelmi~ Oğlu ile birlikte mali
kanede oturuyormuş ..• Durun baka
yım. adı neydi... Rasih Vehbi ııa· 
liba ... Hayır, hayır ... Rüıuhi Veh-
bi ... Her ne halse ... Düımanla çar• 
pışırken hayli ağır yaralanmış. Ya
kalanmak, esir dütınekten kendini 
korumak üzere itte bu anlatbğun 
çifüğe, ann-cıinin yanımı sığınm1,. 

- Bu lükayenizde bir ..• 
- • . • Bir haile göremiyorsunuz 

değ.il mn 
- Evet, öyle diyecektim. 
- Fakat azıcık sabredin... Ar-

Bursanın ne taraflannCiadır>" ..• Ce
haletime de güleceksiniz runrna ••• 

- Bursnyla Çanakkale arasın· 
da... Gayet güzel gülü vardır, ha
ni... Gazeteler ıı.raSlra balı:seder
ler ... Abollyond gölü ..•. 

Tarihçi, hiç bir heyecan alameti 
göstermedi. 

- Evet.'.. Böyle bir isim i~i
§İmdir... Hatta V chbi pasanm zev
cesi, mütareke dovrinde lstanbulun 
en zarif, en ~ kadınlanndnn sayı
lırdı ... O dei:..JI mi efendim> 

kaaım dinleyin ••. Mütarekeden biraz 
evvel, Rukıye hanımdendi şiddetli 
bir lıastalığn yakalanmı§. Karacabey 
malikanesinde bir kaç gün içinde 
vefat edivermiş. 

- Evet, evet ... Dalgıaılıi;ıma ve
rin ... Şimdi anladım... Tamamile 
anladım ..• 

- Zeklsi ve güzelliğ; i1e de ma
rufrr.uş ..• 

- Evet efendim .•• 

- Bundan tabii de hiç bir §ey 
olamaz ..• 

İhtiyar ikisine de ynlvo.rdı: 
- Bu hediyeyi bana p:ıdl,<nh ~e; 

mlştl. Ben de onu size vereceğim. a 
11
, 

na mukabil sizden lstedlğLın şeY. ş1'B 
dur: Atımı elimden almayın.. çuıı 
ben dizleri tutmaz, alll bir lhtfy,ırı~ 
Sizin haY\•anlannız va:-. Bu atı b~, 
bağışlayın.. çöle gideyim. Bır d ~
Kahlrcye dondüğıimü görurnenlz. c, 
lcrlml lokma lokma j'n.pıp parç:ıll1' 
nız! 

Gözcüler ihtlyarn acıdılar. FCU~ 
koynundan Sclim'ln verdiği ınc 
çıkardı: 

- P:ıdlş:ıh bunu kendi sırtınd~ 
yeleğınden koparıp bana h~tye c~.AI 
Mısır'da eşi yoktur bu incinin. Ill.lY"j 
alınız .. ~ aranızdn paylaşınız! ı;eıı 
de. serbes bırakınız .. t;eçlp gideyını. tJ1 

Ihtlyar inciyi verdikten sonra. • 
gözcü kavgaya tutuştular. cSen ııJ~ 
caksın .. ben nlac::ığun ..• derken, reııf..I' 
ııtına bindi ve gözden kayboldu. , 
İhtiyar fellah, Hayre bayın ad:ııt'• 

larının tuzağına düştüğünün far~ 
varmıştı. Acalta akşam karanlığı.tl 
bu zeki fellah çöle mi dalmıştı .. yP 
Kahircye mi donmüştü? 

••• 
Sarıca sabırsızlanıyor 
İhtiyarın çölden Kahireye gir.Uşl_~ 

hayli uzamış, hftlıl bir ses çıkm::ı.rıl~..._ 
Sanca, zorbalar tarafından yak~" 
nan cariyeler gibi çadırda kapan;ıı~ 
bekllyordu. Şn.hakn onu bir rclı 
gibi yanında alıkoymuştu. 

(ı\rk:ısı var> 

O devirlerde, zenginlere böyle t11~ 
aaadc verilirdi, biliyorsun... f a1' 
hatta, ciddi şek.ild-: gömmek liiıt" 
n•unu bile hissetmeksizin, bina d_.. 
hilindeki taş bir odaya tabutu bl' 
rakmış ... Sözde türbe bu ... 

- Belki muharebe icabı... Soır' 
radan ikmal etmeyi düşünmüıtür··' 

Sah d . . . s·· ··rıı• - re ın, azJzım... ozu J 

yanın ne türlii esrarla dolu olduğu
nu İnsan bir tiirlii anlayamaz. Hal
buki, bir bakıştrı, muhitimizi saran 

herşey alelade, basma kalıptır. Fe
leğin bana vurduğu sille ile çok ıer· 
semlediğimi sizden saklayacak de
ğilim. Bütün maneviyatım altüst bir 
hale gelmi~ti. Sevdiğim genç kız, 
dimağımı son derece işgal ~diyordu. 
Ona karşı beslediğim his yalnız aşk 
değil, hürmetti de. Kilise re.kimlerin· 
deki Meryemler gibi saf bir yüzü 
vardı. Hatasına rağmen onda ince
liklerin en harikuliidesi bulunduğu
na hala kaniim. Hakiki bir namua
kar olduğunu başka hareketlerile i~ 
bat etmiştir. Öyle ki nasıl oldu da 
böyle bir hareketi yapabildi, bir 
türlü kavrayamıyorum. Fakat yap
tığı hareket de meydandaydı. inkar 
kabul edemezdi. Çılgın gibiydim. 
Oyalanmnğa, avunmağa ihtiyaç du
yuyordum. Akrabamdan biri vardır. 
Avcılığıyle me§hur bir uıt ... Sürey
ya bey derler ... Ukabiyle Avcı Sü
reyya... Beni ziyarete geldi... Ve 
Mannaranın öte tarafına, büyük bir 
av partisine davet etti ... Karacabey 

- lıte efendim, ou K.ııracabey 
taraflannCJa, :hayatım'Cla en garip di
ye zik'redebileceğim" bir h!dise ile 

- İşte bu aileınin K.ıır.ncabeydeki 
ma.likaneai büyük bir haileıyo aahne 
olmtq. 

- Elbe'i ... Fakat m~ele bundan 
da ibaret değil. .. Oğlu, onu sağlam 
bir tabutun içine lcoymu:ı. Türbe ya.
pacağun diye, konağın avlusunda 
gömmek' mii8aa.desini de almış ••• 

bitirmedim... Bir kaç saat iç.İ~ 
bütün hizmetçileri savmış... , 
lcapamıf ... Atına atla)"lp meçhul bil 
istikamete hareket etmiş. AJaırıt-' 
nndan birine evvelce tenbihatta bd" 
!unmuş. Kendisine .kahya diyorlıır~ 
Küçük beyle birülcte orduda sı1 
arkadaşlıbrı yapmı, ve bern'ber ~ 
ralanmışlar. Bu adam, konağın ~ 
emektnrlanndan birinin oğlu i~ 
işte Vehb:i paşanın oğlu. atına bini!' 
gitmeden evvel, bu adama tenbi" 
hatta bulunmuş: cKonak kapalı~ 
laeak. Hiç bir sebeple hiç kiı11~ 
içeri gİrmİJ'~ek. ~ d~. Bu eı11 t) 
yerine getirmek için bir de bek 
konulmuş. Fakat gel zaman git '!>" 
man bekçi öldüğü ign, şimdi o e,Ş' 
nım malikane metruk b'lr halde·" 
içinde na.dide eşyası de bulundufı' 
halde, adeta harabtye dörunü, .•• 

(Arkası var) 
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Galatasaray, Beyoğlusporu 
g ü ç lükte 1 - O yenebild i 

Difer maçlarda da Fenerbalıçe, Beylıosa; Be,iktaf, 
Tak•ime; Vela, Ka•ımpcqaya; J. Spor, 

Siileymanil!•Y• galip geldi 
~ Dl&Çla:ıı do1&JMUe 1ı1r bana m
~r ~ ııa JDılC)aım& d1m sene 
~ ~ ~ MadJarmda -
~ tdilınıft.tr. Havanın IOfUt Olma· 
~ ?ahıen, oldukça ~ b1r taıa
lar öntm.de cere;van fden bu mao
lııı llormaı netıcelerle :ta.pa.nmlf, J'Sl· 
ııa Gaıatasarn.ym, btrlncl kilm.en!n en 
te "Yıl. takımı olan nemıu.spora ı - o 
~ mnğlOp etmesi Jıtı.yreUe 

'ta AiUsabaka~ ta.fsllfıtmı Şeref 
)!)~dan b:ı.şlıyarnk sıraslle blld.trl-

'Vcra 3, Kasunııasa o 
~~t stndmdn gftnün ilk blr!ncl kil.
ta ınaçı Vera ne Kasmıpaşa arasmda 
~dı. Saat 13 te sahaya çıkan ta.-

\t ar şu şekilde dlzfldller: 
~ efa: :Muvahhid - Vahid, Enver -
..,:Cau, IJQtfi, Mustafa - Ferdi. Mnhte
""lll s~1 ıt' u eyman, Fikret, Meb:ined. Galatasaray muhaclmlerblln BeY,oğluspor kalecisile miicadelesinl 

~ gtilıel bir enstantane 8a llsınıpaşa: All - Namık. Rıdvan -
eı,.~tl, İbrahim, İsmet - Said, KAmll, 
~cf, Fethi, Hüsameddin. ı--------------. ran - Mehmed, Refil, Cahid - Fikret, 
~akem: Şazi Tezcan. Puan cetvel 1 Turtıa.n, Bfilend, Sabahaddin, Kbım. 

'1a OYuna Ve!:ılılar ~rı.n lehlerine Oyun Fenerbahpenin ortadan yaptı-
~ tak b~ladıklanndan, kola.ylıklaı Takım il. G. B. M. A. Y. P. tı blr hücumla. başladL İlk daklkalar-
'tt \ııniyet kurdular. Kuvvet.ıert m\lsn- Beflktal da ~Arla beraber oynıyan Fen<!rll-
~e~lan bu iki takımın elde edecekleri o. Saray ~ = = 1 :, ! ~ llader ~ymB kal~l ~1ln üe~:_~~-
ltıe ce lkliip tnra!tarlan tarafından :tst. Spor 'l 1 1 1 11 8 18 ar. u ara..... .. c ua.AUWt..ıa 
>Uz l'akla bekleniyor ve müsabaka bu Fener , 11 _ 1 22 1 17 sa~ llerllyen Fener sağaÇ$nın tc-

de:n 90k heyecanlı oluyordu. Vefa '7 ı ı ı ıı il H sadiln ortala.dığı. top Beykaz kalesine 

~\tetaJıiar fazla esen rü~a~nn topu ' • 110 8 gtrd1 ve Fenerliler bu suretle blrlnci - Kasrmpa.p. ~ - 4 lt .;w 1 on ...... d 
~ pa.p kalesinin finünden umk- stlleyman~ 7 2 1 4 11 ::O 12 g Cuıu b.zan ılar. Bn gol Feneri da-
ı...-~ 1rtn8.ID.asıı1&n ela 1sWade ett!klert Beykoz , 1 1 & fi 22 10 ha fazla canlandırdı ve blıibırtnı ta-
ı;:ıcıe bir türlü neUce alamıyortardı. Tab1m , 1 _ 1 3 21 9 kip eden hücumlardan blrlnde Orhan 
~a!lb bunda ~ müda- BeJotiu ' _ _ 7 3 25 t frıınten ikinci ıgolQ, !9 uncu dakikada. 
~ın da büyük rolü vardır. Tama- Melih penaltıdan Oçüncll goın yaptı-
~u'' genç oyunculardan kurulan bu ıar ve devre bu su.-eue Fener hbiml-
ta daraa QC>k canlı müdahalelerle ve- idare edlıoriarc!ı. Bu tsUlnlüktıen :ıs- }"eti Altında S - O nlhayetıcndl. 
tt ltı.uhaclınlertne göz açtırmıyor, hat- utade eden Şttrli, ıa in.el daldJmda İldncl devtenln bqlannd·a canlı hll
ı..Jüt atınalanna bile mA.ni oluyor- üçincii aolil de yaptı. Tab'mln arada cumlar yapmak ıstlyen Bey'kozlular 

"''· sırada yaptığı akınlar Beşlkt~ müda- bunda muvaffak olamadılar ve oyun 

KOCOK iLANLAR 
l'eilcalAde ahvalin devamı 

mnddettnce cani muanen gem. 
lerde haftada lt1 YeJ8 0.9 defa 
neşredllecettlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
AVRUPADA YVK:SEK ,.ABSİL -

oarm~ Franmca. ve 1talymca ııann
lanna tamamen vakıf btru da. Al
manca Ue :tngruzce bllen tercDme, 
muhabere ve do&;a işlerinde tecrllbe-
11 bir Türk bayanı cldd1 blr mtıes,,e
aede iş arıyor. Bonscnla "fe llzıınge
len tefernns mevcuttur. Akşam ıue
tes!ne H.H. rilmmunn tafsll~llı mek
tupla mfiracaat. 

ALMANC.\ - İNGİLİZCE-J!RANSIZ
CA- Türk~ muhaberete. TC muhase
beye blh&kkın tecrübeli blr memur ı,, 
ru-nmaktadır. Oıı.lnta P. K. 1081 (T B.) 
rümuzuna mektupla müracaat. 

LİSENİN FEN KOUJNU irt - De
receyle bitirmiş blr genç hususi mües
seselerden birinde çalışablllr ıstckll
lerln Ak§am gazetesine H.S. rümuzuy-
Ia müracaat. -1 

iNGİI,İZCE, ALl\IANCA, FRANSIZ
CA - Ticari muhabere yapabUen bu 
lisanlardan türkçeye tercüme, yazı
hane işlerinde tecrübeli bir b:ı.yan iş 
nnYor. MUracant: Akşrun A.S. - 1 

BEYANNAMEYE TABİ - Ticaret
hanelerin defterK?rt (yevmiye, defteri
kebir, kasa defteri) ıutulur. Blll\nço 
kdr ve zarar çıkarılır. Beyoğlu Ferldi
ye Sok. No. 29 Knrekin. - 2 

TİCARET Lf SESİ ltlEZUNUYUM -
Yübek kısma devnm etme'kteyim, öğ

SATILIK DEÖİR!\IEN l\IOTÖR1t -
Bir adet 1' Beygir kuvvetinde mazot 
yakar. Tek a1llndlr Dlzel detırmen 
motörll satılıktır. Limon iskelesi AU 
Rıza ambaruın. 

4 - Kiralık • Sablık 

FABRİKA VE 1ıJATBAAY l ELVE
RiŞLt BİR BİNA SATILIKTIR - Cn
ğnloğlundıı. fabrika ve matbruı. ııtlhn
zma elverl.şll betonarme yenı blr bina. 
sat.ılıktır. Akşam 1darcs1ne mllracnat. 
'I'elefon: 2oası - '1 

J5,000 URAYA ACELE SATILIK 
XELEPiR AKARET - Kb.glr 10 ev 1k1 

.enOOı.u - isutıM cadclee1n1n en dtıkkln Iradı 1600 llradır. Balat elvan 
muteber ,.uln<1e ft altında m~- müracaat Ferdi Belek EmIA.t bürosu. 
mel ve ~ok geniş ma~ bulun.ıu1 htanbul Ankara cnddesl Ad!llet han 
4 katlı altı dalrell çok tıymetll blr ,_TeI_c_ron _ _ 20607 __ • _ _ ______ _ 
mil.Ik 2SO.OOO llro. Qzeı1nden sa.tılrr.ak-
tadır. SATU.JK - Buz dolabı, Titrin, masa 

iskemle devrcdllecekUr. Akşamda 
LlLELi - Tramvay ve Well Ordu D. V. rümuzuna mektupla. mürnca

caddcle.lrlnJıı tae.rlnde ddtıdcr be§er ve at. 
altışar lmUı konforlu ve lyl randımanlı 
f~b.lft.de ıtlna ne yapılnu§ ~ U~ OTEL AR:\NITOR - Sirkeci clvn
altm)f beş btn lira arasındaki aprutı- rında môbllyalı, mob~ elliden 
mantar 1çln EmlAkl.ş'e mtlrncaat edl- n.ltmış yatağa kadar de~ ve yahut 
nlz. - klmlı vermek isteyenler 20887 numa-

AKSARAY l\IUllİTiNDE - He.r: tür-
raya acele telefon etmeleri. - ı 

ın tesisatı mevcut yazlık sinema balı- DEVRES SA11I.IK D'UKKAN -
çeslyle aynca. kışlık stnema. için ter- Nlşanta§ında Çınar soka~ındn. 57/1 
tibatı alınmış yerl-er ayn ayn veya nunınralı clekt.rlk ve okul levazımatı 
birlikte satılmaktndır. satan Şlşll Ternkkl 15, 56, 16 mcı okul-

BETONARl\IE YİLJ,A _ Göztepedc lnrla çevirici dükkftn satılıktır. Gör
en müşkülpesent zevntı tatmin ve mck isteyenlerin aynı adreste Salt 
zevki selim sahlplerlnln takdlrlni B:ısb:ıl'n müracıuı.tınn. - 1 
cclbedebllecek tnrzdn ve 16:!0 M2 bah- 10,000 J.1RA'l'A SATILIK KARGIR
çe ortasında inşa edtlmlş btr Jcntta 6 Sultnnahmet civarında 2 daireli 7 
odası bulunan çok zari! bir villa mü- odalı npartıman. Ferdi S"lek Eml:ik 
nnslp fiyatla Emlfıklş tnrnfındnn sa- Bürosu Ankara. caddesi Adalet han 
tılmaktadır. D. N. 680. İstanbul. - ı 

FENERl"OUJ - Bağdat caddesi SATILIK EV YA ARSA AR.ı.\NI-
üzerinde içinde çam, meyva a~ııçlnrly- YOR _ Ankara.da. Yenişehir vcyn el
le bağ yeri ve tenis mahalli ve aynen vannda 400-600 metre nrsa. veya 1k1 
u.ş:ık odaları ve araba mahnlll bulu- bölü1"Jü ev aranıyor. Tafsllı\t Ankara 
nn.n ve etrafı duvarla muhat 8 dönilm P. Ku. 264 Osm:m Baltaş. _ l 
arazı lhtl\'a eden 12 odalı fevkalO.de ------------
bir köşk Emlflklş tarafından satılmak-
tadır. D. N. 224. 5 - MÜTEFERRİK 

ledıen ronra çalışmnk üzere mnll bir ------------
müessesede çalışabUlrlm. Muhasebe KlJURUÇEŞlUEDE - Gerek sahile 
memurluğu ynpnnm. Uzuncr rümu- ve gerekse tramvay yolunn geniş ccp
zuna. _ ı hesi bulunan 3615 M2 arsa Emltl.klş tn

AI.MANCA DERSLERİ - Usulil 
tedrlsl mükemmel olan bir Alrn:m ba
yanı almanca dersleri vermektedir. 
Pazardan maada her gün sant 3,ı den 
7 ye kadar. İstiklal caddesi 133 Ha
san bey apartımanı.2 el merdiven ı 
kat 6 numaraya müracaat. - 2 

LİSE TALEBESİ BİR GENÇ - Öğ
leden sonra sant 1,30 dan 6 ya ltndnr 
resmi veya hususi müessesede çal~
mak istemektedir. Akfamda CN. il rü
mu:r.una müracaat. - 2 

mfından s:ıtllmııktadır. Depo ve em
sali tesısat yapmak isteyenler için ıy1 
blr fırsattır. D. N. 675. 

MAÇKANI'.\' il'i BİR l"ERiNDE -
Apartımnn vey:ı !knmetgı\h inş:ısına 
clrerlşli ve denize nezaretli 215 M2 bir 

Ljs U rn ,..ft arsa Eınlfılctş tarnfmdnn satl1tnnkta-
E l\n:z N - ""'ce yansına. .ta- dır. İstıc:ı.1 edln1z. D.N. 683. 

dar f - 5 saat lıer hangi bir ~te çalı- ------------
şab1llrlm veya evimde çalışmak üzere MAÇKA CİVARINDA - 3 kat üzert
blr i~ aramaktayım. Aıt,,am'da A. B. ne itina ile yapılmı~ çok şık Ye ~yası 

- 2 bol iblr apartıman hem ikamet vo 

Ü!\1\':ımsiTE FEN FAKt LTESİ-
1\"E - Devam ediyorum. Hergün Ö61e
den sonra ilk, orta talebelerine evle
rinde yetlştlrlcl hususi dersler vermek 
JsUyorum. Akşamda (Fen' rümuzu-
na mektupla murncaat. - 1 

tru, l'anı. Y1rmı beş daklkn devam eden faa.sma varnıadan kesiliyordu. Dene- gene Fenerin Mldmlyeti altına girdi. 
~ lllüdaraa esnasında yeşil beyaz ntn sonlanna doğru İbrahim ve Şükrü Fakat BeykO'ıun iyi mlidnfaıısı Fenere 2 _ lŞÇl ARIY ANLAR 
~ llclmler Kasımpa.şa knlcstn1 tehll- lki gol daha. çıkardılar ve btrlncl dbv- bir türl~ gol fırsatı ver:mlyordu. Bu 
bıııı bir vazlyete gctircmedUer. Fakat re 5 - O Beşiktaş lehine kapandı. hal 20 ncı da.ki.kaya tadar devam et
)a dan oon.ra Kasını~lılann yavaş İkinci devreye rflzgdn lehine alarok tl Nihayet 24 1lncU dakikada Mellh 
b~~ kesildiği ve nkınlan esk1sl glb1 ba§lıyan Be§lktnf bnttln devreyi tek şahsi bir hilcumla tnkımınm dördün
~l'anıadik.lan görüldü. Netekim knle halinde Taksim nısıf salınsında. en golünü, biraz ,sonra Esad beştnc1 
~ dan ıstllnde eden Vefalılar w:!r- oynadı lsc de fazla sayı yaprunadı. golünü yapmağa muva!!ıık oldular. 
lııttıcıen yaptıklan yenl blr hücumda Bl..rçok_ fırsatlar taçtıktn.n sonra so- Nihayet 4-0 ıncı da.klkada gene Mellh 
~~ın pasını ıyı kullana.ıı sn- la.çık lbmhim 10 uncu dakikada nl- tekrar ş:ı.hst bir hücumda takımının 
~illan vasıtasıle blr:lnci gollerini 'ta- tmcı, devre ort:Uıı.nnda. Şerer yedincl 1 altıncı golünü de çıkardı ve maç da 
~ dılar. Bu golde :taıeclnln btiyfilt ve seklzlııcl Be§llttn§ gollertnl yaptılar. bu netice dc~lşmcden 6 - O Fcnert>:ıh-

hem lrnd arzuswıda bulunanlar için 
şayanı tavsiyedir. D. N. 681. 

2500-:rnoo I,İRA SERl\l:\YJ: İI.li -
Fabrlka, bina 1nşn.sı işler vaziyette 
dükkan, buna müınasU bir işe ortak 
aranıyor. M. S. Y. mektupla müra
caat. - 2 

!ası vardı. Devre sonlanna doRTu müdafaadan ~e lehine b!ttı. 
~tbıglrla oynıyan Vefalılann .sayı kopup gelen emektar Hüsnü, Beşikta- -----
~lnı arttıracatı Omld ~diliyordu. fUl gol adedlnl dokuza çıkardı ve mil- Ga1atasaray klübünün 
~ t Kasımpaşnlılar tekrar canlan- abab. bu netice detışneden 9 - o Be- kongresi 
bıı ~lertnc takarak oynadıklarından, ş1ktaşm galebeslle nllıayet buldu. 

işçi ARAl'nYOR - Pedal ma.kine
~nde çah.şmnk tlzcrc bir pedalcıya 1h
tJyııç vardır. Sirkeci DervL,oıoğln sokıtk 
imren Basımevlne mUmcnnt. - 1 

m:şiKl'AŞIN KÖliÇİ SEMTİNDE -
3 katta altı odası tnrn.s ve balkonu 
bulunan ve o muhitte bir yuva edin
mek isteyenlere şayanı tnvsi~ klrgtr 

,------------- bir ev 5.500 lira üzerinden s:ıtılmak
ASİSTAN DOKTOR ARANIYOR -

Büyükada sanatoryomuna mfiraca
at. 

tadır. D. N. 682. 

LALELİ - Tramvayına pek yakın 
bir mevkide 2 kat üzerine apartımn.n 

DiKİŞ BİLEN fKİ BAYANA iHTI- tarlı bir katınd:ı. Gtumınk diğer ka
YAÇ YARDIR - Hergiln milracnat: tını icara vermek isteyenler 1ç1n tav
Ça11ıkapı yeni okul sokak Abdullah 

1 
siye~ şayan kfırglr bir bina 8.000 Ura 

Ef. Apt, No. 8/2 terzi K~mll Sayan üzerinden satılmaktndır. D. N. 674. -
Beyazıt. - l 

nususf DERS - ilk ders mecca
nen olmak ~artlle, matematik, :fızlk, 
fransızca dersle::-1 en itinalı .şekilde 
verilir. Adre~: Yü~ek Mualllm mekte-
binde Hüsameddin. - - ı 

tlNİ\'ERSİTEDEYİl\I - Ö!;leden 
sonra. veya akşamlan 1lk, orta. talebe
sine evlerinde ders veririm. Bilhassa 
tlyazlye, ttzlk, 'kimyası zayıflan çok 
lyl yetlştlrlrlm. <R. K .l riımuzuna 

müracaat. - 1 
taı.-•-1 tah kk k tmedl Ve İstanb 1 ~ SÜl 1 t F,\TİR FEVZİPAŞA - (Tramvay ~ •uıun er a u e · 'R spor ~, eyman ye Galatasaray Gençlik klibinden: 
~ Vefanın ilstlinUiğfuıe rat;men, Fenerbahçe stadında.g11nlln Uk kar- Klübüml.iziin senelik Mi toplantısı, BAYAN ARANll!OR - Kullanışlı caddesi) üzerinde üçer odalı dört katlı MEKTUPLARlNIZI ALDIRINIZ 
~dl sayı yapılmadan l - o nihayet-~ İstanbul.sporla Süleyman!- 22111141 cumartesi gfuıfi sa.nt 

15 
de kiiçük npartımanda bayın f:V işlerine lyi inşa edilmiş güzel bir apartımnn Gazetemiz idarehanesini ndres 

lıtı' ye yapaıı§lardır. Hakem Ahmed Ade- Beyo~lu merkez lôkallnde yapılacaktır. bakacaktır. İsteyenler Akşamda TEK Emlaklş tarafından satılmak.tadır. olarak göstermiş olan knrllerl· 
tll'ı. ncı devreye Kasımpaşalılar rüz- mtn ldare eWA't bu maça Billeymanl- Bundan nvelkl ıçttmnda. ekseriyet rumuzuna yn~ınlar. Fiyatı 16.000 llrndır. D.N. 685. mlzdcn 
>ah1.~hlerfne alarak başladılar. Fakat yeliJıer tam bd.rolarile, htanbulspor- olmadııı.mdan bu defa. mevcut ....... Ue RULTOOIAZ FIRS \T B"""'"'ft ... ft S.P. - A. K. M. - s. B. - o. S. 
fa~~ bir taktik kullaruırak daha ıuıa da. k tll 0 """ BİR BAŞHEMŞİRE yeya EBE - · ' ' ' - ...,.__..... 8.0 . - Z.B. - Berlln - I\I H. -
;'<la r en ıyme oyuncuları Tank- karar verllecektlr. Bütün Aza.nm tıeş- Ve bir kadın hademe, bJr de gece has- nın çamlık kısımlnnnda her ttlrlil bi- s D · 
~er h topu havadan oynadıklanndan tan mahrum olarak çik:mıjlardı. Oyu- rlnerl ehemmiyetle rlca olunur. '"ftba'··cısı isteniyor. Ş'Mll son •~+ ..... •on, na yapmağa eıve~ll muhtelif çapta 333 - G. B. - L. 1'01. • -ç· ~ktılo 
llı"'-- ücumlan uzun boylu olan Vefa nun mı: dakllmlan mtltevazln oynan- Kamame·. - ..... "1 ...,,.....,.ı A. K. D. - tc. H. • - ınık -

,--uaffıert te. t da kol ıı:tı 'k ..... __ şışıı Cerrahi Kllnt~ı. No. 201. - 2 mfiteaddlt arsalann satlfllla EınlAk14 X B N.A Aşrı z P 
'UJy ra ın n ay a e- dıktan sonra :ı.m.anbu1spot'lular hAld- ı - 1940-41 Jl\llll raPOrlann tetkik tavassut etmektedir. D.N. 886. ' • ' - • - - •• • -
aı....::Ol'du. Uzun müddet oyuna h~klm mlretf. almata mttVnftak olmuşlar ve Z.G. - O.B. - F.R - A.S -Tek 
~lıı.nna raRmen, bu yümen netice btrtncı dem!de 8tlleyman~ln yap- ve kabulü, ÇOK ÇABUK YAZAN - Bir daktllo ANKARADA _ Yenlşehrln en ma.- namlanna gele~ mektuplan ldn-
~adılar. Vefalılar 15 inci daldk.a.- tığı blr role mukabil üç gol ya.parak 2 - İdare heyetlerlnln ibrası, bayan almncaktlr. İş ht!r giln sabah- rur bulvarlarından biri fuıerlnde her rehanemtZden aldırmalan rica 
Oh.- itibaren yerden Ye kısa paslarla blrlncl devreyi s _ ı bltırm~lerdlr. 3 - Yeni !dare heyctınin 1ntnıabı, tan akşam geklze kndai'dır. QOk sert tilrlfi konforu havı çok lüb ~ edll- iiıııııiiiolıiiiuniiiıiiiuıiıir. _________ __ 
'...Yarak Kasım~a kalesini te.hdl- ilclncı devrede daha ziya~ müda- 4 - Yeni nlza.mnamımin tabuln, Jıızabllmek lizımdır. Bu prUan haiz m1ş fevkalade müzeyyen betan blr 
~ladı, 'ttst üste tehllke atlatan faayı tercih eden Büleymaniye kal"§ı- 5 - JO{jbftn 1POrt1f faaliyeti hak:- olmıyanlar beyhude müracaat etme- apartmıanla ktı:rglr bir edn sntıf ~--- Prof. Dr. 
h..~ıJ>aşa knlesine her an gol olması sında İstanbulsporlula.r, ancak tek blr kında umumi heyet lza.sının dQflin- melidirler. Mektupla (istnnbul Posta ışı Emlak.iş müc~eslndedlr. F1ya.tı KEMAL CENAP 
-~Iyordu. sayı yap&r8.Jc maçı 4 _ 1 pliblyetle celer1. kutusu 254) e müracaat olnnmalı. Blr 5~.000 Uradır. 
~ayet 19 uncu da.ldknda solaçık bltlrml§lerdlr. -c:::============= harta içinde kendilerine cevap Verile- Galatasaray Köşe apart.ınınn No. & Lamartin caddesi 5. Doğu 
tııa edin verdiği güzel blr pastan. ıs- GaJatasara7 ı, BeYotluspor o B U L M A C A M I Z cektlt. - 2 kat 2. Telefon: 49010. EmlAklş. Palas No. 14. Taksim. Telefon: 
it :e eden Muhteşe;ıı çok sıkı blr ofit- Sahanın lklncl ınaçı Galatasara.yla 43963 Hcrgüıı saat 15 - 18. 
lıı.Jı etanın ikinci golllnü de yaptı. Bu Beyoğluspor arasında oynandı. Hakem 1 2 3 4 5 6 '1 8 9 JO 3 - SATILIK EŞYA ANKARADA OTURAN BİR AİLE -
~ l{asımpaşalılan sarstı. Gell.şigUzel Şekibln idare ettiği bu oyunu Galata- Bu ~ İstanbulda. bir veya 1k1 ny kal- -,..•••••••••••~ 
tıtt!'~aı:l'a ba.şladıla.r. Bu fırsatı ka- sarayın farklı bir gnlcbc 11e kn~ınma- J ~ 1 SATJUK ZEİSSİKO~ FOTOGRAF- mak ürere iki klşl içln, 1YI. aile yanm-
~""Y'll.n VefnWnr 21 1ncl dakikada sı beklenlrlcen, san kınnızıWn.nn llg 2--ı---ı,_ - -= .---- (4,5X6) Tessar, 1:3,8} objcktlr, 1-400) da, merkez yerde 1k1 veyn geniş bir 
l't.ııı etın vole bir şüUic llçllncn sn.yıla- maçlarındaki en bozuk oyunlarını oy- enstantancll Compur - Telıı.m.etrell oda arıyor. Banyod:ın ıstlfade, kalori-
~ <1a çıkardılar. nadıklannı gördük. RakJb1 küçfik gör- (Kllçfrk sehpa) ve çantalarlk. Anknm ter ve yüksek kat içtn asansör §3.Ittır. 

u..._~bakn bundan sonra karşılıklı menin de büyük h1ssesl olan bu kar-
4 

- ı-ı-·•--- caddesi Gözlükçü Cemile mllmcant. Sıcak mı, ayn tuvn.let, muUak veya 
~r arasında, fakat baŞka s:ıyı şılıı.§ma hiç thnıd edllmlycn blr netice - 1 ofisten cüzt istifade ve hafif hizmet 
t.!dednmeden geçtl Ve bu suretle ile ve ancak blr tek golle Gala.tnsaray 5 - -. - - - - ------------- arzu olan ur. Görüldükten 80Ilrn. kira 
~tlardan 1yi istltn.dc etmcsln1 bUen leh1ne ıııona erdi. -,- - - - SATILIK AKORDEON - M. tulla- şartı konuşulur. Akşam Küçük 1Uı.n 

alılar oyunu ~ _ o gaııp bltırdller. Galatasaraylılar aahaya fU §rkllde G _ nılmış seksen baslık Bohner marim memuru vasıtasile cAnknrn11 rllmuzu-
.Beşlktaş !, Takshn 0 ~ardı: 7 b1r Akordeon satılıktır. Tallpleı1n na izahat yazılması ve tı.drcs1 blldir- ı:senellk l400 ~ 2700 kuru§ 

Qr-n_ Osman Faruk 8alJm M Ha. 111--ı-- Akşamda eO. B.> rilmuzuna mektupla melerl r1ca olunur. - 9 s AJlı'k 750 > ljM > 
b..~"U am maçı Beşlkt8f 1Ie TDD1m - • - usa, - 8 mtıracaatı. 
-~da rapıldı. Befiktqlı]ar buma- lD, !:ffak - Hikmet, Artt, Oem.U, Mus- ıL---ı--ı -------------- 3 Aylık 400 > 800 > 
... ~n idare heyeti deRtşW1~lnde:ı:ı :tata, Gazanfer. ~ 8.&TILIK KOLTUKLAR - Yent, FENERBAllÇEDE BELVU OTELİ - ._1_A.;.;y;..;lık __ ı_5_0 __ > ____ >_ ... 
~ tekrar oYDamala karar lelen MaQm bl.rtnci devresi t.am•men Ga- 1 ( kU§ tüyü yastıklı fefta!A.de a:ı tol- Karşı.sında. 95 numaralı ~1bı arka.- Posta ıttlbadma dahli omuyan 
'- tı lle Şeren de aralanna alarak lata.saray blktmlyetı aıtmda. cereyan ._ .... -......... .. ... _._. .... ıl-ıl tukla dljrt ıruıtrelllt 1sparta halısı. sa.- smda her lk1 cepheden de denize ya.- ecnebi memleketler: &ııı:ıeutı: 
~k:ude btr tatımla çıktılar: etm4 fakat sarı tınnızııı mıactm- tılıktır. Pangaitıda ll4 numarada mo- kın 850 M2 arsa 16 liradan satılıktır. seoo altı afblı 1900 tlo &J1Jtı 
~ed Ali - Hilmtl, Feyzi - Mem- lertn beceı1ks!zUtı bir t11rltı 1ayı eıka.r- lolclaa ala n Jllk&ndan qatıı llUyaeı Onn1ke mftracaat. - ı Telefon: G0737 - 1 1000 kuruştur 
~~ llüseytn, Çaçls - Sabri. ŞitkrG, malanna 1mkA!ı vmneml§tlr. Nllıa.-: : = ::~d.ınyor. K.DIYON'ET ALINACAK - ~ SATILIK APARTIMAN - Fatih 
-;,,.~Şeref, Dnhım. yeı 44 11ncü daklkada m1ldafl SaHm tı le tramvay daralma. yakın 11 odalı 1 Teletonl&rımız: Bapnuharrfr: ıo 
h,.~""Qlın her r.amank1 laıd.roounu mu- uzaktan çektiği blr t1lt11P tpl'ımmın 1 - Tersi en lca: dır • !sa4ına cB• nya. Fort tercıh edllecdc. Eyüp 81- dalreU bahçe balkonlan o1a.n deniz Yan işleri: !0'765 - taare %0681 
~ edJ-a. Hakem aAu-•-·- yegft.ne golünti 1nPDlll Vt devre de ıeUrse sirayet eder. JA.btar ağa caddesi Aslan tutıa ye ki- "rO.r Müdür: %049'7 
;::re etuğfv~ Taksimin""'= 1 - O blb:nlştlr. 4 - Tend yeni delil - Tenekeyi ya- remlt fabrtkamı& mtıracaat. Tele- ~r ~~~~=:~s;=~ 1--------------1 
~~ h.p+.ı... blr akınla - .. •ft-.... Be- tktnct devrede gene Galataaal'a.y bA- pıftıran maden. fon: 21132 - 2 Şenal 2'1 - Kasım 18 ~ı ... _.....,,...... .,,,._ 15 Fın"'•l'ft .. ı..... 'BA ... _At••- No. 38-40 muallim TcVfllı: Ba.,.<nran s. 1m. GQ öt. 1ıd. At. 

' 

lılar --.ıır altmdn. bulnmala- A.wı oynamış ise de Beyoğlusporlular - ~ .. _ - .. .._._. ""'• SATILm BORU - 8 ...,._....,ır P·OO ı~.. kuvv t.ll .... lerln • •--... thane _....... ., • •~ & E. 12,1'1 2,00 '1119 9,44 12,00 1,215 

~ .,.,.,_en, hlk1m1.....H _, __ ..... ft e ra.ıı..ıp e tyt bir mtıda!aa " - .ı.mauı. • metre Plk ema"'e m"--A-t ..,,.,...__ 4000 J.dJI.4.YA ACELE - S=ı.tılık kA.r-,,..:;;"""" 3".,. ~.... 'l nını•-- b"'"lan'"" n-.t...... ,, .uıı=w. ...... ...- Va. 11,07 11,50 11,59 14,34 16,49 18,25 
'u.ıa.ta uğramadılar. Bağlı sollu tabfyest lle göz n.çtınnnmışlar ve maç - WlllJ• ...,, .. -ı - ""~ fon: 41058 _ ı tir hane 7 oda. dektrlk, ta.tıı su, bah-

da bn suretle ancak 1 o Oal t llk - Yıl. çe, glimıek isteyenlerin C.lball a ... -ır_ İ"'ft-'"'•-e B·"·"" elvan "41 nkınlarln rakip kn.leyl teh- - a a.saray 8 - Ba§ma cSD gelirse seyyah olur. •"'ı?"'" w.w.=ıı """'=u 
,~,- ediYOr1ardı. Her an gol tehlikesi lehine nlhayctıenmlştir. 1 ..... GİLİZCE DERS p• h .... n•ı _ ~ cıunls1 karşısında Bnkl sokak No. Acmıuslnk sokak No. ıs 
""'tan -.. ..... _ F b h 9 - Tersi ta.lyıı, Alına.n hududun- "' LAn.L<l1n 11-13 de Bayan Fntmaya mürncnn.t-

'-lıca ... ~un knlesl bu hücumlara ener a çe G, Beykoz O da. bir yerdir - Şetaret. cLingu:ıphone conversatlonal COW'SC> 
"' t: beş dakika. mukavemet edebll- Olbıün son ve milhhn karşılaşması- d 11\kl 16 la.k sa d ) t lan. ~ı\re Yeni blr akında Sabri ..,....,.. "' bir nı Fenerbahçe - Beykoz takıml ..... ha.- 10 - Tersl Beylik mal - uınuml ers P an C P ers sn ı-
•o,q; e l3 ,,_,"'";I ... u Geçen bulmacammn halU lıktır. Akşamdn H. U. rilmuzunn mü-
loın- ~a§lll llk ııa.yısmı yaptı. Bu kem Samlnln tdaresJnde yaptılar. :lld racaat. E ı Ala.. k • 
~"il ~lıiP henfiz geçmemişti ki takını sabaya çıktıklan zn.rnan §UI 15olcJan sata vo yukant'lruı aşatu nı a 18 
~e Sabrt U7.aktnn çektiği bir şiitle kadrolarlle dlzlldller: 1 - KAnunuevel, 2 - Arabistan, SATILIK OTOl\IOBİL - 938 kilçtlk , T Fl 
~cı golü de çılrordı. On dnkllaı. ol- Fenerbah9«): Nurt - Muammer, Mu- 1 - Harut, Ml3k, 4 - Ubudiyet, il - modeli Flat markalı kapalı llst.ı.klert Emlfilt alım ve .satım işlerinde umumun tam itimadım 
'-Lan tıst ttste 1k1 gçl yiyen Ta.ks1m ~ - Enb, Zeynel, Aydın • Tnran, Nıtiot, Er, S - Us, Y:tnnl. 'I - Etme, Jenl m.ot6r çalı§Dıu maktuan ~O ll· kaqnmu.! y•..A ....... bir m"'.....,,..ft-.ı-. Tel: '9010 
~~ abadan ılllnmlftl. ı.orahlm, Mellb, Blad. OrbNa. Mantı, 1 - V~. :hıoıı. 1 - Bm. ,,_, r&J'& aatılıktır. Cal&lollu Tasvir m- ··----~--...,..llİ•"tSill _____ ,~ .. ~--, •••••••mıi 
-~lılar oyunu ıstedlklerl stb1 Be~: Ham • Sadedd!A, Kim· 10 - Lakırdılar. talmda. Taran ıaraJma mih'aeaat.- J 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 



Sahife 8 

Ttlrkiye Ottmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ ta rlht: 1888. - Bermayest : 100,000.000 T{lrk llrası. Şube ve 

ajans adedJ : 256 
Zirai 'ft tlead ber nrn banka maamelelerl. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramlye vertyw. 

ZJraat Banıtasıncıa Kumoaratı ve ihbarsız tasarrut besaplannda en 
9.7. 50 ıır..:ı;ı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a Ue aşağıdaki plAn.ı 
~ore ikramiye daıtıtılacalttır: 

4 adet ı .ooo liralık 4.ooo Ura l 00 adet 50 liralık 5,000 lira 
• • 500 • 2.000 • 120 • tO • 4,800 • 
t • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
lllKK A1': Hesaptarındakı paralar bir sene içinde 50 Uradan aşağı 

~ · '"'P r.ıere ikramiye rıı~tJğı takdlrde o/o 20 razlas11e vertlecekttr. 
Kuralar senede 4 defa il eyluJ, 11 birinciklinun, 11 mart ve 

J 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

'.A:KŞXM 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MtlTEBAssısı 

Dr. NEVZAD zıv A 
c.faloi lu Zeki Bey apartnnanı 

3 üncü kat 8 No. 
H er aiin 14 den 18 ze kadar 

lstanbul Üçüncü 
memurluğundan: 

41/821 

• 
ıcra 

Eml.Ak ve Eytam Banbaı T. A. Ş. ıs:. 
• tanbul §Ubesine blrtnci derece ve sıra

da ipotot.U olup tamamına. (5242) Unı. 
kıymet takdlr edilen Molla Oüranl 
Nu.rldede mahalle31 Topka.pı sokağın
da satı 5184, solu 5200/5206, arkası 
emanet mal, önü cadde Ue mahdut 
eski 245, 243 yeni 295, 297 taJ 245 No. 
lu evin evsatı: 

1 Me-zkilr gayri menkul Fatih Molla 
Oürani Nurldede mahallesi Topkapı 

' sokağı 245 No. taJında 2lemin ve birin
ci katlardan ibaret bahçesi mevcut 
ka.rgir bir evdir. 

Bahçe: KArglr evin bahçesine tram
vay caddesinden demir bir kapıdan 
girilir. Cephesi duvarlı ve yüzü sıvalı 
olup üzeri harpuştahdır. Bahçe kıS
men çiçekler ve fidanlar lle tarhlara. 
aynlm14 içinde bir ayva ağacı ile üs
tü betonlu bir de kuyusu vardır. Bi
nadan sonra bir kaç basamakla çıkı
lan ikinci sette gene bir kaç meyva 
apcı mevcut olup etrafı komşu du
varlartle :mahduttur. 
• Zemin kat: Bahçeden üç mozayilı: 
basamakla inilen bir sahanlıkta bulu
nan demir kapıdan girilen taşlığın ze
mini çimentodur. Sağında zemini çi
mento saplı sabit mu;r.aylk tekne ve raf 
ve tezgahlı mutbak ile bir kapıdan 
geçilen zemini toprak kömürlüğü mev
cuttur. Taşlığın solunda zmnlnl ah
şap döşeınell bir oda ve dl~er bir ka-

l pıdan geçi.ren aralıkta zemini çimento 
[ emaye tekne banyo ma.hall1 vardır. 

Birinci kat: Birinci kata mozaylk 
merdivenle çıkılır. Aynca bahçeden 
mozaytk merdivenle çıkılan sahanlık
taki demir kapıdan hole girilir. Tnun
vay caddeslnde ve arka cephede blr 
odası vardır. Soldakl bir kapıdan ge
çilen aralıktan bodruma inilen mer
divenle fayans heltı taşı ve nvlusu var
dır. 

Umumi evsafı: Gayri menkulün sa
hası 461 metre murabbaı olup bun
dan 72 metre murabbaı üzerlnd.e ikl 
katlı l:>lna ve diğer kısımlan bahçeden 
ibarettir. Bina. Urgir ve yenidir. 
Elektrik, terko3, hn va gazı tesisatı 
mevcuttur. Ahşap aksanı yağlı boyalı 
olup tamamı açık arttırmaya konul
muştur. 

, 17 Teşrinisani 194f 

TÜRı< TiCAR~T QANUA~l 'A~ 
UUPONLU VADE:Lf Mt;VDUAT 

PARAM 1 BURADA i'LET 

1 - İşbu c:ıyrl menkulü arttırma. 
şartnamesi 15/11/941 tarlhlnden iti
baren 41/821 No. lu Istıınbul üç~ü 
icra daires~nin muayyen numarasın
da herkesin görebilmesi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla malfı
mat almak isteyenler işbu §artna.meye 
veya 41/821 No. lu dosyaya müracaat 

~ 

---·----~--_-_-K1fş-·-··-t-o-vcr -DEN--·-;l-
K11 gecelerinde hof vakit r 

A "JtS ~f N"' • ·:!:::~~~Ükiff 0iUSİ~füYA8f~n1 ÜRADIR 
L ·u· p E N 1 Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, San· 

dalyacılar sokak, Ömer Bali otın K113 tüyü Fabrita.ı;ı. Telefon: 2302'1· 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya .iştirak iç.in yukar
da yazılı kıymetin % 7,i nlsbetlnde 
pey veya milli bir ban kanın teminat 
mektubunu tevdi etmeleri lt'ızımdır. 1 (Madde 124) 

Büyük ve beyecanlt roman 
ıeriıini okuJUnuz 1 

• Bu ıerı 6 l:üyük ve. reıimli cilttu 
Beh~r cildin fiat i 60 kuruş. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

MiEi Müdafaa Vekaletinden 
Bu sene Bursa, Akşehir ve Konyadaki askeri liselere girmeye ~df 

1 olup da her türlü şartlan t 1141ynn ve muamelelerini ikmal ettlnnlt olan lr l teklllerin seçme sınavlan yapılmak ürere 23/ 2.TelJl'ln/ 941 pazar günli a~ 
mır.a .kadar lstekll oldukları liselerde bulunmaları Jlzımdır. (1400-9!!:-

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 

3 - Ipotek sahibi alacaklılar ile di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
hlplerlnin gayri menkul üzerlndekı 
haklarını hususile faiz ve masrafa da
hil olan lddl:ı.lannı işbu llA.n tarlhlıı
den itibaren on beıs gün içinde evrakı 
müsbltelerlle birlikte memurlyetiınl?.e 

1 bildirmeleri lcabCder. Aksi halde hak- ı 
lan tapu slc11Jl lle sabit olmadıkça 
sat14 bedelinin paylaşmasındtı.n ha::-lç 

Birinci cerrahi kliniğine yaptırılacak 19430. lira bedelli madeni e.,-
f iati: 4 liradıf' 20711/941 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte pazarlıkla ihale edUccetrı.it• 

Tevzi veri: ,\KSAM matbaası ı Li.üe ve sartname Rektörlükte görülür. (9974) ....,,,, 
tel : 20681 

kalırlar. 

4 r- Gösterilen günde arttırmaya Yüzd• virmi ialconto kuponu 
iştirak edenler arttırma .şartnamesini Bu kuponu kesip cAKSAM 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış Matbaaeı Kitap ıerviıine, ge· 
ve.bunlan tamamen kabul etmiş ad ve tirir veya gönderirseniz' . fiat 
ıtibar olunur. üzerind~r. ıize vü~de 20 iılto.n· 

5 - Satış Em!A.k ve Eytam Banka- :o vepı lôcaktır. 

sının 844 No. lu kanun hükümlerine lı••••••••••••P' 
tibi oldu~undan mev.kilr kanunun 

me ve paylaştırma masraflannı teca-

Cocuk anaları 
_____ :~ Bab,,ları! 

cYavıuma ne hediye · vereceğim .• 
diye artık dClşünmeylnl:ı lşte 
emntvf'tlt" seçebllect'ntnıı ~ıe1 

hedlvelr.r 

Cocuk1<l r e Coğrafya 
- kıraatlerP 

15 inci maddesine tevfikan lklncl bir ,.. 
arttırma yapılmaksızın gayri menkul 
18/l!/941 tarihinde perşembe günü 1 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
üçüncıi lcra dairesinde yapılacak art
tırma neticesinde üç defa b:ığrıldıktan 
sonra sat~a rüçhanı olan diğer ala-, 
caklılarm bu gayri menkul Ue temin 
edilmiş alacakları mecmuundan fazla 

1 

olmak ve bundan başka paraya çıevir-

11 il 
vüz etmek şartlle en çok arttırana, 

Devlet Oemiryolları ve Limanları İtletme ihale edlllr. Böyle bir bedel elde edile-j V:ı~an· F2;ı. !obhrf Ourar. 
Umum idarP. ıt.i i1an1a ri mezse ihale yapılamaz. Ve satış talebll 50 kı.1'11" 

düşer. 

-=========-=================== 6 - Gayrı ır.erikuı kendisine ihala Tari .. öğreniyorum 
Muhn.mmen bedell 40,000 (Kırkbln) llra olan 50 ton çln!.;o üstübeci olunan kimse derhal veya verilen' · va

1
an· Ahmed Refik 30 Kr 

28/11/941 cuına günü saat 15 de kapalı zarf usulü lle Ankara.da idare bina- mühlet içinde parayı vennezse lhnle ı revzı yerl· AKŞAM matbıttiS'I 
sında şatın alınacaktır. kararı fesholunarak kendisinden ev- Tel. 206fı1 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 <üçbln) liralık muvakkat teminat ile vel en yüksek teklifte bulunan ktmse 
kanunun tayin ettiği ~sikalan ve t ekliflerin! aym gün saat 14 de kadar ko- arzetmlş olduğu bedelle almaya razı Yüzdf' 20 tenıılii t kuponu 
misyon reisliğine vermeleri lô.zıındır. olursa ona, razı olmazsa veya bulun- Bu kuponu kesip 6Jpar1ş mek-

Sartnameler 100 kuruşa Anknra ve Haydarpaşa veznelerinde satıl- mnzsa hemen yedi giin müddetle art- tubunnzla gbnd!.'rtrsenlz klta;.ı 
makt..ıdır. (9843) tırmaya çıkarılır. En çok arttırana rıatıerınden yüzde 20 tenzllAta * ihale edilir. İki ihale nrasındakl fark hak ıı:azanırsınız. Sipariş bedr.-

l;lartn:ı.nl<'slne bağlı .cetvel.de ~österlldlği gibi 12 -ameliyeden mürekkep ve geçen günler için yüzde beşten he- llnt o suretle hesap ederek 
ve 79083 lira G4 kuruş muhammen bedelli ve 39u759 t.ahmlnl m:ınlplasyon sap olunacak faiz ve diğer zararlar •"'•· .. ••••ıt•b11n•d•er1-n111z~ı-••a..••., tonajlı Derince Uı.hmll tahliye 1§1 bir sene müddetle ve kapalı zarf usuuıe aynca hükme haoet kalmaksızın me- _ ~ -
miınakasaya konmuştur. Muvakkat teminat ak~esl 524!l llrn 18 kuruştur. muriyetlmlzce alıcıdan tahsil olunur.

1 
lım••••••~•••••ı 

Münaa~n 1112/941 tarihine mUsndlf pazartesi günü snat 11 de Haydarpa- {Madde 1331 1 E T H • 
şada gar binası dahilinde l inci işletme komisyonu ta.rafından yapılacaktır. o F 
Taliplerin mezkür tarlht.e saat 10 a kadar knnunt vesniklcrlle b1rllkte tekli! 7 - Alıcı nrttınnayn bedel hnrlcln-1 r 1 

de olarak yalnız tapu fcraıı. harcını, • -mekl.uplnnnı komisyon kalemine vermeleri l!ızıınd:r. Bu t.se ait şartname ile & 

mukavele projesi Ho.ydarpaşadn llmnn baş müfettişliğinden, Ankarada 2 in- yirmi senelik vakıf taviz bedel!nl ve 1 LABORATUVARI 
el, Izır.irde 8 inci ı ıetme müdürlüklerinden dort llra mukabll•nde nlı- ıhale kar:ı.n ı>ull:ı.nnı vemıeğe mec-1 Cerral.paşa hastanesi bakteri· 
nır. C0812l burdur . .Müterakim vergilıer. tenvirat b 

1 * ve tanzifat ve delldllye resminden mü-[ roloğu kan, idrar, a gam. 
Muhammen bcclıell 52,500 (elll iki bin brş yüz) l!rn olan 50 ton balık tevelllt belediye rüsumu ve mütera-j mevadı gaüa tahlilleri ve ( id-

yağı 3/ 12/1941 çarşamba günü snnt 15 te knpnlı zar! usulü He Anknrnda kim vakıf lcaresl nı·cıya alt olmayıp raı vwııtasile gebeliğin ilk gün· 
İdare binasında satın alınacaktır. · arttırma bedellnden tenzll olunur. İş-j le:-indt. krıti teşhisi) vapılır. 

Bu 1.şe cirmck lstlyenlerin 3875 <üç bin seklz y.ız yetm~ b"ş) liralık bu gayri menkulün ~ul:arda gösteri- 1 Beyoğlu : Taksime giderken 
ınuvn.kknt teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekl1fler1nl nyııi len tarihte İstnnbul Üçüncü lem mc- 1 Meşeli!.. scknğı Ferah apartı· 
gün snnt 14 e kadar komisyon reisllğlne vermeleri Jizımdır. murluğu odasında işbu ilanda gösteri- manı. Tel : 405 34 

Oni~erıite A. E. P. komisyonundan 
· Birine~ cerrahi kllnlğinıe yaptırtıacak 17020 Ura bedelli ma.dent ~ 

20/11/ 941 İ;>erşcmbe günü saat 15 de rektörlükte par.arlıkta \hale cdflec-->lt• 
! tir. L.!st.:! ve şartname rektörlükte görülür. (Pfl59) 

Devlet Deniz Y Ölları işletme 
Müdfü.·lüe7ü tlanları 

Umum 

İşletmemiz sağlık ~besinde 100 lira kadro ücretll bir eczacılık miln}J.11" 

~ -1 Talip olanların şeraiti anlamak üzere tek.mil veaaiklerlle birl!":::te uınv-
müdürlüğümüz Zat Işiert şubesine müracaat etmeleri lüzumu ilan oıunur., 

u<JO!,. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İ§letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Keşif bedeli 4288,30 lira tutan Silfıht!l.r fabrlka.sında yaptırııacal 
tamirat işi açık eksiltme usulü ile lhale edilecektir. 

2 - Eksiltme 24/ 11/ 941 pazartesi günü saat 10 da Metro hanının 5 inal 
katında yapilacaktır. 

1 
3 - Muvakkat teminat (321,62) liradır. 
4 - İstek.lllerin parasız olnra.k wrilmekte olan şartruunelert Levazı!IS4' 

dan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat temlnaUan ile UAn edlle0 
' ı;iin ve .~aatte komisyond:ı. hazır bulunmaları. (9928) 
ı~~~~~~~~~~~~~-----

lıta!ı.~!!ı;~!!r...,, .. _ j Ki~alık apartımall 
de çalışmak üzere lise mezunu, as
kerllk.le illşlğl olnuyan blr muha
sip aranmaktadır. Türkçeden 
ba..qka bir ecnebi lisan ve daktilo 
bil~nler tercih edllecektlr. Talih
lerin tekliflerini muvazzııh adres
lerlle ve ırMUHASİPıı rumuzlle 

posta kutusu 1.'!6 adrec;inc 
bild!rmelerl. •••llii 

EM 

t< Ü Ç Ü K 1 LAN 
okuyurulanmız arasında 

EN SER/, 
EN EMiN 

EN UCU Z 
vasıtadır. Alım, satım, ki· 
r:ı işkrinde İt ve işçi için iı· 

7 odalı genLt apartıman, hava· 
-dar, giin94ll, güzel manzaralı Adlel 
Han 3 Tozkoparan. 

l!m ...... !)oktor ........ 

Bahaddin L Otfi 
Varnah 

OPERATÖR 0ROLOO 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mü tehass1s1 -Beyoğlu, · tş Banı~ası karşı-
sında. Emir ·Nevruz sokağı 

Panaıva aprt. No 2. 
re1. 42203 Şartnameler parasız olarak Anknmda Malzeme dairesinden, Haydar- len arttımıa şartnamesi dairesinde •••••••••••••-

p::ışada Tesellünı ve Sevk Şe!Uğlnden dağıtılacaktır 00018) satılacağı llfın olunur. ..••••••••••••• 
tifedt> ediniz. 


