
Köy öğretmenleri te~<aüd 
sandığı nizamnan:esi 

meriyete girdi 

Yeni Milli Bir Müessese 
Kam.köyde, Be-bek Tra.mvny durağında yeni 
nçılnn Saray Lokcmt.nsının güz.ide davetliler hu
zurunda resmi küşadı yapılmı,, ve temiz matbalu 
Ue Saray n.şçılan tarafından yn.pılan nefis ye
mekleri takdir olunmuştur. Bnşanlar temenni 
ve mfiessJsini tebrik ederiz. 
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Tür ki yenin siyaseti, hiç 

değişmiyen milli bir siyasettir 

Anliara, 18 ikinci teşrin: gelip gidenlerde değil milletin 
itı~vekil Doktor J"efik Saydam, kendisinde, başındaki Şefte ve 
'<4lllenmek için bir ay izinle An- Parti programındadır. Yoksa ilt
~radan ayrıldı. Mi!U Şefin, istas- tidar yerine ve halle rejimlerinde 
'il 

0
na kadar gelerek Başvekili o yerlere sık sık gelip gitmeleri 
ğUrlamak zahmetine katlanma- zaruri olan şahıslara - otokrasi 

:.'~~ok eski iş arkadaşına göster- idarelerinde olduğu gibi - kut-
lğı sevgt ve inanın süregeldiğine sallık verenlerden değiliz. 

:ıarnet olar. ince bir dikkat ve Bu ana düşünceyi kısaca orta
.. eı.tkct eseridir. Bu suretle, ga- yn koyduktan sonra şu hakikati 
.. eteıe 'k' k'li kildi li .. re yazılışı ı ı \'C 1 n. çe - dosta düşmana bir daha hatırla~ 
ilı ?ünlere rastlayan bu dınlcnıne mak i!:teriz ki Türldyede hükt1-
ltı tıracının, çeşitli sanılara eğil- met sandalyas1 sons~ milli bir 
ı;kte usta geniş hayallerde savaşın hiç boş kalınıyan nöbet 
lıa ıı;ctı~dığı türlü t~hminler so- yeridir. Nöbet değişir, hedef dal-

~rmış olsa gerektır. 
1 
ma aynı kalır. Bundan dolayı, 

ltı l3u münasebetle, bazı yabancı vekillerin çekilmesi, yerlerine -
~ ethleketıerde yer bulan, kolay hep o yolun emekçilerinden -
t e aceıe kaygılan da önlemeği başkalarının gelmesi ne, durum
~Ydaıı buluyoruz. Samimi iyi dü- da değişiklik sezenler veya bckli-
~ceıerle, yahut fırsat kollayan yenler çok aldanırlar. 
e~tü niyetlerle en olagan bir işi Değişiklik ne olursa olsun, 

l'ıç 01rnayacak sonuçlara baş~.~- Türkiyenin dış politikası hep ol
)o say~n_ıar b~l~nduğu.nu g?ru- duğu gibi kalır ve kalacaktır. 
) tuı. Ikı vekılın çekılmesınde Çünkü bu siyaset şahst değildir, 
~u~ Başve~ilin istirahatinde millidir. Kuvvetiİnlz, karar verip 
b· kıye politik~1 bakımından tuttuğumuz yolda hiç bocalama
~· d~ğişiklik gizlenip gizlenme- dan, sonuna kadar birlikte yürü-

Şark cepliesfnln şünal kısmındaki hareklt: Fin kuvvetlerinin 
• · · Karelide ilerle) işleri 

Napoli'ye 
büyük bir 
hava akını 

1 Doneç'te Rus 
mevzileri 
zaptedildi ını soruşturanlar var. memizdir. İçimizde ayrılık yok-

a· 'l'iirkiyenin yirmi yıldır idare tur. Evimizin içi zaman zaman •• • • • • ,. 
l.Steınır.de başlıca ayırt noktası _ 0 da her memleketten az_ Hucum ·dalgalar halınde Sıvaatopol ıstıhkamlarına 
istikrardır. Dışa karşı kuvvetimi· bazı gelmeleri gitmeleri icap etti- yapıldı, 20 ölü, 40 ve liman tesisatına imha 
~ kaynağı, içerde yükselişimi- rebiıtr. Fakat, milli birliğin ve yaralı var edici darbeler indirildi 

. t~meli, istikrar admı verdiği- milli inanın büyük timsali Milli __ 

ltıiı hep bu değişmeyen düşünce, Şefin gösterip aydmlattığı yolda Roma f6 (A.A.) - ftalyan Or• Berlin 18 (A.A.) - Alman or-
~~ kesilmiyen çalışmadır. Bu en ufak inhiraf olmaz. duları umumi karargahının 534 nu· dulan başkumandanlığının tebliği: 
eğışınemezlik, hükumet işlerine Necmcddin Sadak maralı tebliği: Bu gece düşman tay- Kırımda savaş tayyareleri ve Stu-

, yareleri, birbirini takip eden dalga- kalar Sıvastopol istihkamlarına ve 
lar halinde Napoliye hiicum etmiş- liman tesislerine imha edici darbe
lerdir, Mo.ddi hasar ajlır det{ildir. ler indirmiıler, büyük bir nakliye 
Sığınaklara cirmemiş olan 20 kisi, gemisini batırmışlar, bir torpido 
bir bomba ile yıkılan bir binada öl- muhribi ile bir ticaret gemisini ha
müşlerdir. Sivil halktan 40 kişi daha sara uğratmışlardır. 

Başvekil 

Mersinde 
[)ün vilayeti, partiyi ve 
belediyeyi ziyaret etti 

l'ıl P.ıersin 18 (Akşam) - Bir ay 
(/2'.uniyetini şehrimizde ~çireı:ck 
d an Başvekil doktor B. Refik Say
ıt -rr'. bugün saat 15 de ~1era'r>e 
4.c dı. Başvekil istasyonda Vali, Vi
l ~et, Parti ve Belediye erkanı ve 
~ ~ ahalık bir halk kütlesi tarafırıdan 
d~rşılandı. Başvekil Vilayeti, Bel~ 
ıy,.Yi ve Partiyi zivaret etti. 

l\ !?oktor B. Refik Saydam Vaii X:o-
11"'na misafir edilmiştir. 

l alebe yurdu 

Yunanistan
da açhk 

Ölüm vakaları endişe 
verici derecede arttı 

Sofya 18 (A.A.) - (0. F. f.): 
Yunanistan' da vaziyet son derece 
vcharnetini muhafaza etm~ktedir. 

iaşe maddeleTi noksanı gitgide da· 
ha f~la his~cdiliyor. Haber alındı· 
ğına göre, Başvekil Çolakoğlu Ati
na halkına hitaben bir beyanname 
ne,rederek, fakirlere yardım edil
mesini israrla istemi,, Yunan milleti· 
ni kurtarmanın yegane yolu, şahsi 

fedaklirlıklardan çekinmeden birbi
rine yardım etmek olduğunu söyle
miştir. Hükumet vaziyete çare bul· 
mı.:;, ç~lı'lmaktadır. Ziraat nazırı, 

gıda maddeleri :ılımını müzakC'l'e 
etmek üzere Sel&ıiğe gitmiştir. 

varalanmıştır. Catahe'a vapıleı:ı son Havalar iyileştiği ve yollar da 
hücumlnrda ölenlerin miktan ceman düzeldiği içi:ı Donetz haV7.asındaki 
30 kişidir. harekata devam edilmiştir. Düş-

Bingazide Alman tayyare karşı- man, kısmen ~iddetle müdafaa edi
koyma topçusu iki düşman tayyare- len sahra mevzilerinden atılmış ve 
>Ji rtüşürmüştür. püskürtülmüştür. Sınai mıntakada 

Gondar cephelerinde, mevzii hü· yeni topraklar İşgal edilmiştir. Ani 
cum teşebbüsleri püskiirtiilmüqtÜr. bir baskın taarruzu neticesincJle ha
Mev:rilerimizden bir kaçına "nkla- rcket halinde bulunan müt~addit 
'lan düşman kuvvetlerine müfreze- marşandiz katarları elimize geçmi~
lerimi7. tarafından hücum rdilmiş tir. Cephenin en §İmal kısmında, ııa
ve bunlar, ııelefat ve~rek hı.r.mış· vaş tayyareleTi, Kandalakcha kör· 
lardır. fezi batısında düşmanın müteaddit 

Katanya akınında baraka ve kamplnnnı tahrip etmiş-
ölenler tir. Hava kuvvetlerimiz yenickn 

Moskova ve Leningrada ve Vol.,g
da bölgesindeki hava meydanlıımna 
gece taarruzlan yapmışlardır. 

Katanya 18 (AA.) - Son hava 
taarruzunda ölcıın otuz kişinin cena
ze merasim.inde hükumet makamla
rile büyük bir 'hir J,,.. 11.; kiitle0 i hazır 
~ .. :. ;:--.. ......... ... ---
Irak hükurlıeti 

Berlin 16 (A.A.) - Alman ıad
vosu, Kırımda Almanlar tarafından 
66 tank ve 368 top tahrip veya iğ
t;nam ı:dildiğini haber vermek~dir. 
Diğer taraftan, Kırım ~imaınlannda 
ve tularında 60 ı:emi batırılmış ve 
69 gemi ciddi sureti~ hasara uğra· 

BU SABAHKİ TELGB.APL•B 

Tula'da 
Almanlar 
ilerliyorlar 
Moskova radyosu 

Almanlar büyük takviye 
kuvvetleri alıyorlar diyor 

\'ichy 19 CA.A.) - Ofidcn: Rus cep
hesinde arazinin zırhlı birliklerin ha
rekAtına müsal~ bir vaziyete gelmesi 
üzerine iki taraf da taarruzlara ve 
mukabil taarruzlara bnşlnmı.şlardır.Mu 
harebeler bilhassa M~ova etrafında 
Kalinin, VolokolamSk, Mojalsk, Ma
loynroslaveç ve Tula'da şiddet.le cere
yan etmektedir. 

Ruslar Mojalsk'te mukabil taarruz
larda bulunuybrlar. Moskova radYo
su, Almanların büyük takviye kuvvet
leri almakta bulunduklannı söyUye
rek Almanların Tula bölgesinde Uert
ledlkerlnl kabul etmektedir. 

Cenupta, Aamanlar, birçok nokta
lardan miiStahkem Rus mevzilerinin 
içine glnnlşlerdlr. Tass ajansı, Al
manların Rostof önünde .bulundukla
rını kabul ediyor. Alman a.skert mah
flllerl, Sivastopolun düşmesi; 7.aman 
meselesi olduğunu beyan ediyorlar. 
Sivastopol yeniden şiddetle bombar
dıman edllm~tlr. 

Londra'ya göre Moıkova 
bölgesinde Rus mukave-

meti artmaktadır 

lngiliz genel 
kurmay reisi 

değişti 

Yerine İngiliz generalle
rinden Sir Errinbrough 

tayin olundu 

l.ondra 19 (A.A.) - Inglllz lmparn
tOrluğu genel kurmay reLsi Sl.r John 
Dill nizami yn,şı doldurduğundan 
25 birinci kAnundan ttJbaren ter..aüde 
sevkcdUmlştlr. Kral hlzrnetlerlnc miı
kafaatn general Dlll'e feldm:ır~allık 
rütbooini tevcih etmiş ve Bombay va
liliği.ne tayin etm~lr. 

imparatorluk genel kumıay reisliği
ne general Slr Errlnbrough tayin edil
miştir .. 

Amerikan - Jaoon 
müzakerrsi 

neticelenecek mi? 
Japon sefiri, neticeden 

ümitli olduğunu 
gazetecilere tekrarladı 

Londra 19 (A.A.) - (B.B.C.) Vnşlng-
Londra 19 (A.AJ - fB.B.C.) Rus tondan bildirildiğine göre Jnpon dele-

cephesfnden ~len son haberlere göre gesl B. Kurusu. Japon se!lrt B. Nomu
Mo .. •kova cephesinde Kallnfn ile Volo- ra ile beraber dfin Amerikan Hariciye 
kolamsk bölgelerinde salı günU çok Nazın B. Kordel Hull ne üç snnt kadar 
çetin muharebeler vuku bulmuştur. görüşıni1ştür. Japon .;cflrl, gazctecile
Bu bölgede Rus mukawmetı artmnk- re, Amerikan gazetelerinin vaziyeti bıı 
tndır. Almanlar bu kemınde Rus mev- derece cl.ddi telukki etmelerinden ve 
zllerine tesir yapmağa muvaffak ola- Amerikalılann hnrp temayüllerlndcn 
mıyorlar. hayrette kaldığını söylem~ ve n ctl-

Dün gece Alman radyosu, Rus cep- ceden ümltvar bulunduğunu sôylemlş
heslnde fcnn havalardan şlkfıyet et- tir. B. Nomurn Amerikn Hnncıy~ Na
ml.şUr. Bremen rnd}'OS'Ulla göre :ınıcr- zın fle görüştükten sonra da gaz:?te
kez cephesinde havalar o kadar gnyri 

ltU ki Mosk . 1 - rl :ı. ellere fimlt etmekten v:ız geçmediğini rr..usa r ', ov~ )O u uze n e söylemiştir. 
Volokolamsk ta traktörler kullnnılma-. Jı;tpopY.ndn ise vnziyet bu:ıun nk.J
sına mecburiyet hıısıl olmuştur. Al- netllr. Japon mccıısı. Amerlknyı Uzak 
man askerleri, .~ninuı. faaliyette tutul- Şarkta harbln uzamasından mesut tu
mnktndır. Bu sözler, Almnnlann uğra- tnn kararı kabul etmiş, Japon Ziraat 
makta bulunduklaı 1.0rluklardan blr Nazırı da cengAverane bir nutuk söy
nümunedlr. liyerek bugünkü Amerl.kan rlcalmın 

Doneç havznsında Almanların l.kl bl.r yara teşkil ettiklerini Japonların 
yanna teşebbüsü kendileri.ne a~ır zn- bu yarayı deşmeleri zamanı geldiğini 
ylat verdirilerek akını bımkılmı.ştır. ve demir tavında iken Ja.ponyanın 
Kırund~ da havalnr fevknldde .. '>- darbeyi indirmesi iktiza etti~lni söylc

~uktur. Sıvastopola karşı Alman h .l- mlştlr 
cumlan devam ct.mekt.edlr. Kerç'i.J1 L<ı- Inglİtere hükümeU Japon - Amc
gal edUdlğlni teyid edl~~ hiç bir _haber rikan mfız~kıerclerlnd~n murassalaıı 
alınman:ıştı~. R_?Slar, d~n hucum- haberdar edllmekt.cdir. Vnşingt.on In
lartnı puskilrttuk.lerlnt, malzemesini g11lz maslahatgii?.arı, JnPon delegele
t.ahrlp e.derek haıı> kudretini aznlttık- rfle yaptığı mü!Akn.ttan sonra Amerl-
larını bildiriyorlar. ka Hariciye Nazın Ue görüşmü.,ıür. 

Rus tebliği 
Kafkasın 
müdafaası 

Parti genel sekreteri ile 
Maarif Vekili bu isle 

'-leşgul olmaya geliy~rlar 
Halk, feci bir gıdaııızlık içindedir 

ve ölüm valrnları endişe verici bir 
niıbet dahilinde artmaktadır. Yunan j 
hekimlerbirliği, cesedleri yakmalc 
üzere Sensin od' dan müsaad-e iste· 
miştir. Umumi sıhhati korumak İçin 
alınması zaruri olan bu tedbirin di
~er bir sebebi de tabutluk tahta bu
lun:""amasıdır. 

Londra 19 {Ra.dYo .saat 7,15 de) 
Dün gece yansı Moıskovada ne.FOOI
len resml RWJ teblilti: 18 teşrinievvel 
günü kıtaatımız, bütün cephe boyWlca 
düşmanla harp et.mlşlerdlr. Muhare
beler bilhassa Kallnlnln'de, Voloko
lamsk'ta ve şlmall garbide kMn bir 
kesimde ~ddetll olrnuf, kıtaatun.ız, 
dütman hücuınlnnnı kerv.llsine a~ır 

mıştır. zayiat verdirerek plil!fkürtm~ür. Pa-
Moskova 16 (A.A.) - Pravda zar günü 4 tayyare kaybetm.emlzıe mu

Nevyork 16 (A.A.) _ D. N. gazett'.sİnin harp muhabiri bildiri- kabil 18 düşman tayyaresini hhrtp et-

Fransa ve Japonya ile 
münasebetlerini kesmiş 

Ruslar, Taman yarım 
adasınnı . tahkime 

baıladılar 

C 4'.nQ..a 18 (Telefonla) - ı>a:ti 
~ Cnel aebcteri doktor B. Fikri Tu
V·~· Maarif Vekili B. Hasan Ali 
l'\ı Uce) ile birlikte lstanbul tal-!he 
]) rd,t işlerile me$gul olmak iiure 
ti ı.ı akşam fstanbula harelcet t-tmiş-

8.: Birle•ik Amerika basınının neı;• ( !>f'"llmı ~ahife 7 ıütun 1 del tik. 
y ııııaııııııııııııaıaaaıııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııaııııaaaıııııaıı 

r, Yunanistan halkı hala 
p dayanıyor 
. arti meclis grupunda 

Londra 16 (A.A.} Bugün 
'dünkü müzakereler Londrada bir nutuk irad eden Yu-

~ Ankara 18 (AA.) _ C. H. P. nan Veliahtı Paul şöyle demiştir: 
~ ~dis gruou umumi heyeti bugün cYunanistan hala davanıyor. 15 
ltif·8/J 1/1941 - saat 15 de r~ia ve- ftalyan tümeni ile 70.000 Alman 
tı 1 

Trabzon mebusu Hasan Saka'- Yunanistanda intizamı muhafaza 
ın reisliğinde toplandı: etmek boş gayretile hareketsiz kal-

~ Ce!seo-ıin açılmasını müteak'.p g~- mış bulunmaktadır.> 
tı en ~opl :mtıya ait zabıt hüla!!as• oku- ============== 
lltllrak tasvip edilmi;ı ve Milli Korun-

.. i.kka.~Ierı 

Terakki budur 

rettiği bir United Press habeıine gö• 
re, lrj\k hükumeti, Fransa 'Ve Jap.m· 
ya ile diolomatik miinasebetlerini 
kestiğini bildirmiştir .. Bu habere ı;Ö· 
re Irak hükumetin.in bu hareket:noe 
sebep olarak gösterdiği şey, bu iki 
devleıin, Irak ihtilali esnasında Mih
ver devletlerile · sıkı mün·~el>.!tte 
bulunmuş olmalarıdır. IJağdaddaki 
Fraaısız ve Japon elçilikleri derhal 
lcapanmış ve lrak'ın Vichy elçi!li ge
ri raitrılmıstı r. 

Tokyo 16 (A.A.) - Irak hüklı· 
metinin Japonya ile siyasi miinase
bet~:ri kesmek kararı üzerine Ja
po-nva hariciye nezareti Bağdadda
ki Japon işgüderine derhal orta el
çiliği kapatmak emrini vermiştir . 
Japon işgüderi hava yolile Japon
yaya dönecektir. · Tokyonun salahi
yetli mahfilleri, bu tedbirin, geçen 

liJt~ ~anununda yapılacak r.l:."~şik
t erı müzakere 'etmek üzere Parti
ı: teşkil olunacak komisyona seçi
Sal~k. aza için Grup idare heyetine 
•e ~h.iYet V'Cn1mesi hususunda riya
llt lİll teklifi kabul edilmis ve ruzna
t ete bnşka madde olmadığınd.m 
Op cıntıya son verilmiştir. 

nisacıdanberi devam eden vaziyeti 
Yeni bir tedbir: nihai olnrak tesDit ettiğiqi belirtmı:-k· 

~oınanyada İaşe işleri 
orduya verildi 

kılı~krcs 18 (A.A.) - R•~men 
ı cl·~rJ·"· .. l A e • ::::ıne _ ue m " rC""' ntones· 
~ hi:tün merrW:keti_n iaşesini tan· 

etıneie orduyu memur ctmiıtir. 

«Askerde o1anlann kimsesiz ço- ~te111d,_i.r. ___________ , 
ctrlclıaı himaye ed.ile<:tk. • 1 

Dün başka bir tqekkül, evvelki Bugün dqrdüncü sahifemizde: 
gün başka bir teşkil~t, bugün del 
bu. 

Memleketin yü2üne en modem, 
en medeni ifadeyi verebile::ek olanı 
hcaye i um·.ımiyeni,.. mini mini cüzü
k>ri İfte bunlardır. Af\eak bu gibi 

Michel de 
Montaigne (111) 

Yaznn: izzet - Melih Devrim 

te1lerdir. Terakki dedikleri budur.!'------------' 
- Bir kitap yazana mı kazandırmalı, 11atana mı~ .• 
- Okuyana! •• 

Vichy 19 (A.AJ - Ofldıen: Ruslnr, 
Kerç ~ının karflSlllda kAln olan 
Tarnan yarımadamnı tahkim ve kat
kasyanın müdafaa&nı tanzim etmeR• 
başlamışlardır. Almanlann müstakbel 
hedefi Kafkasya alacağı beyan edil• 
mekred~fr~·--------------

Rusya'ya 
· yardım 

Hindistan'dan İrana 
yeni yol açılıyor, 
Basra'ya iki günde 
bir vapur geliyor 

Bo,pıbaf 19 (AA.) - Oflqmı: HIA
dlstanı İrana bağlnyaca.k yeni bir fO
senl~ inşasına başlanmıştır. 
· Londra l9 (AA,) - (BB.C.> Ru.
yaya. ynrdım işi hızl:ı.ndınlınaktadııl. 
Her iki günde bir Rusya için tlllllzeme 
v.e eşya ile dolu bir vapur B=ısnıya 
\'armn.ktadır. 

Ingl!terenin Rusya.ya göndermek
te bulunduğu buC'daylar mahalline 
\tarmnğn başlamıştır. - --

Moskova operasi 
temsillerine başlıyor 

l.onı'lra 19 (A..A) - <B.B.CJ Moe
kovn onerası cumartesi günu Çay<kofs
klnl"l opera.sile tıcmslUerme ba.ı;hya
cakLır. 



Sahife 2 AKŞAM 19 Teşriııfsani 1941 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 18 CA.A.) - Orta Şark İngi

liz tebliği: 

Amerikan 
Japon 

görüşmesi 
Tobrukt!ı. lınrada. görme şart.IArı, 

ş!ddetll yağmurdan sonra düzelmiştir. 
JG/17 sonteşrln gecesi devriyelerimiz 
yeniden faallyet gö.,-termişlcrdir. Hu
dut çevresinde devriyelerimiz bilhassa 
faaliyette bulunarak birkaç noktada 
hududu aşmış ve düşman erozlsind<' 
dcrınl' i'!ine ilerlemeler yapmışlardır. 

İki taraf anlaşmadan 
çok ümitli görünmüyor 

Vaşington 18 (AA.) - Japon
ya ile Birleşik devletler arasında 
bir anlaşma ihtimali bahsında Va
şington mahfilleri çok bedbindir. 

Kafkasya'ya karşı hareket başlıyacak 
mı? - Doneç havzasındaki muharebeler 

Amerika mebuslarından 
birisi bu mektubu 

getiriyor 

Bu ülkenin bütün 
nimetleri senindir 

Küçücük ferdi mcnfo t. kü· 
çücük şahsi cçıkan . . . Ancak 
&erseri bezirganlara yaraşan bu 
miskince düşünceler neytnİ" 
ki~ . . . Onlar sann yakı~maz ı. · · 
Sen hepsini de, icabında elinin 
tersiyle ve vakarln itmesini bil· 
melisin. 

Alman tebliği 
Berlin 18 <A.A.l - Alınan başku

mandanlığının tcbllği: 
Denfzaıtılnnmız, Atlas denizi şima 

llnde ve Buz denizinde topyekfın 21 
buı tonilato hacminde müsellah dört 
dü.,man ticaret gcmlsile kafileyi hi
maye eden diğer bir gemiyi batırmış
tır. 

Dun g;?ce İngiltere etr:ı!ındakl su
fardn. savaş tayyarclerlmlz Lowcston 
doğusunda düşman kafileleri.ne taar
ruz etmJşlerdJr. Oldukça büyük üç 
düşman ticaret gemisi bombalarla. 
ehemmiyetli surette hasara uğratıl

mıştır 
Dlğeı· savaş tayyarel<'rlmlz de İn

giltere cenup doğu ve cenup batısın
daki liman teslslerlni bombalamıştır. 

Sovyet tebliği 
1,ondr:ı 18 (AA.) - Sevyet öğle 

tebliği: 

ı son teşrin gecest kıta.lannıız cephe
nin bütün boyunca düşmanla çarpış
mışlardır. 

lllo kova 18 (A.A.) - Bugünkü Sov
yet tebliği zeyli: 

Cephe istıkamelterlnde11 blrlnde 
Sovyet tayynrelert bugün de 118 kam
yon tnhrlp etmiş ve 500 düşman as
keri öldürmüştür. Bir Sovyet birliği 
Lenlı1grnd cephesfn"de düşmanın bir 
tnnk koluna taarruz etmiş, Almnn 
.lmvvetıerlnln huli11üne mani olmuş, 
beş tnnk ve muhtelif harp malzemesi 
zaptetmlştlr. 

Ukraynada çete muharebesi her gün 
fazlalaşmaktadır ve müstevlllere ağır 
zayiat verdirmektedir. ------
Hollanda'nın 

istikbali 

Bunun esas sebebi şudur: Birleşik 
devletler, Çan-Kay-Şek' c yardıma 
devam etmeğe kat'i surette azmıey
lemiş bulunmaktadır. Halbuki Ja
ponya, Birleşik devletlerin Çunkinge 
yardımını kcsme3ini istemektedir 
ve bütün Japon gazebcleri, Çankay
çeke Amerikan yardımı devam et
tikçe Vaşington ile Tokyo arasında 
bir anlaşmanın imkansız olduğunu 
belirtmektedir. 

Japonlar ne diyorlar? 
Tokyo 18 (AA.) - Umumi

yetle Japonya hariciye m;zarctinin 
noktai nazannı belirtm Tim:es and 
Advertiser gazetesi, bugün şunlan 
yezıyor: 

«Amerika ile Japonya arasınCJaki 
en mühim mesele, Japonyaya bir iti
mat ve emniyet duygu.su verilmesi
nin ne kadar ehemmiyetli olduğu
nun Amerika hükumeti tarafından 

takdir edilebilmesidir. Japonyanın 
etTafında, Japon İmparatorluğunu 
doğrudan doğruya tehdit eden ha
va 'Ve deniz. üslerinden mürekkep 
muaz.zam bir çember mevcut bulun
dUkça Japonya kendi emniyeti İçin 
pek az tatmin edilmiş olacaktır.> 

Tokyo 18 (A..A.) - Japon söz
cüsü demi~tir ki: Kurusu'nun Va
şingtonda daha ne kadar zaman 
kalacağı be1li d«:ğildir. Ne kadar 
zaman lazımsa o kadar zaman kala
cakhr. Japon siyasetinin malUm üç 
~as prensipi, Japon dış politikası
nın temelini teşkil edu ve bu pren
ırlpler bütün milletlere kar,ı mute
berdir. 

Japon meclisinde kabul 
Umumi vali « Hollandali- edilen layihalar 

lar bir ırkdaş sıfatile Tokyo 18 (AA.) - Japon par-
Alman bölgesine ilhak lamentosunun fevkalade toplantısı-

edilecekler» diyor nın csa.s hedefle~nden bir! 3 mil~ 

Stokholm 18 (AA.) - Reuter: 
Yeni nizamın harpten ııonra Avru
pada Alman tn,hakkümünden h"ska 
feY olamıyacağını gösteren Cliğer 
yeni bir emare de, Hotlandnnın Al
man umumi valisi M. Seyss lnr;unrt• 
ın Kolonynda söylediği nutukta gö
yj:l-.ıtedir. 

800 mılyon yen)jk fevkalade asken 
mru:;raAar kanun layihasının kabulü 
idi. Layiha mebusan ve ayan mec
lisleri tarafından kabul edilmi.§tir. 
Ayan meclisi bundan başka askeı 
toplama 'k

0

anunundald tadilat ve 
muhaberata sansür lConması proje
lerini de tasvip etmiştir. 

M Sevsıı f nquart, Alman zaferi
ııin tahakkuku ihtimali takdirinde 
J lollnndanın tam istiklaline katiyen 
lı:av~ışamıyacnf!ını Mıkça bildirmiş: 
ve i:lemişlir ki: «Führerin arzusu 
Holland11lıların bir ırkdaş Sl:"\tile 
AlmRn bölge~ine ilhak edilmeleri
Clir. lsti1cla1. Almanların eritmek is
tedikleri arkada,lıkla telifi mümkün 
olmayan bir şeydir . .> 

Bunu müteakip maliye nazırı ma
lt vaziyet hakkında ayan mecl.İ8inıe 
izahat vermiştir. 

Amerikanın 
yardımı 

Ham madde iliraci iti 
karitık ve halJi zor 

görünüyor 

Umumi vnli. Hollan'1a1ılann J\l
ml!nlarla ayni ırktan olduklarrıi, 
faknt onlar gibi inkişaf edememek 
llahtsızlığınn u~rad~l--.. •11İ ve bu 
lıatanın tashihi icap ettiğini ilave et
mic;tir. 

Neu Zuriher Zeitung·a göre, M. 
Sı>v!lıı lnaı• .. ,.t. Hotla11d"\ i~ f.Svle
<lilclerinin Norveçe C:le tatbik t:dile
ce~ini tevit ,.tmi~ ve harid temsil ilıe 
iktisndi birliğin mutlalia lüzumlu 
olclu~unu. yeni nizamın kimseye is
tildul müıaaCiesi vermiveeeğini Ko
T---··--..l,. t,.j n1,.l..11n"..t,. helirtm~ti-. 

Stokholm 18 (A.A.) - Btefant: Al
lehanda gazetesi yazıyor: 

dla.11 hazırda İng:l.ltcreye yapılacak 
Amerika yardımları mevzuu etrafın
da. nl.hnl bir anlaşmaya vanlnıa.k 1çln 
İngiltere ile Amerlka arasında devam 
eden müzakereler esnasında, Vaşing
ton hükOmeU, İnglltere<len beynelmi
lel tJcarete koyduğu bütün ta.hdldatı 
lcaldı.rmnsını ve kendi kontrolu altın
da. bulunan ham maddelerin dilşman 

Norveç Nazi liderinin olmıyan memleketlere aert>es Uıracı 

ı ı ·ı h• b . müsaadasinl vermesini ısternlştir. sveç ı ere ıta ı Bu anlaşmanın tanzimi Lfı o kadar 
Stoldaolm 18 (AA.} - Norveç karl§lk ve r.or görOnmettedlr ki, Bir

nasyonal sosyalist lid~ri Quislfog, le§lk Amerlta mnhflllertnde bun\D'l Ski 
lavcç matbuatının ne§Tettiği bir nu- aydan evvel yapılabilmesine lhtımal 
tukta. fsveç • Norveç münaH!>etle- verllmemektedJr. 
rinden bahsederek demi§tir kit :e::~~l ~ngllt.ereyl, 

«M 1 k t" • d h ·• · J- emıere " . eme e ımız e er şey mu- Inglllz htl.klınlyetl altında bulmıan 

lemmel değildir. FalCnt. Norveç'in ham medde kayna.klan De bütftn tn
vaziyeti, İsveçlilerin ~önnek ts~ilc· glliz a.sker1. fuılerl üzerindeki huku
leri dereced-e değildir. lsvcç'in da- kundan tamamen feragat etmeğe ma
lıili işlerine k'anşmıyoruz ve faveç tuftur.ıı 
~nzetelerinin bize k"rtı aldıklan va-
~iyetr müteessifiz. tııveç ötedı!nb,.ri Silahlı Amerikan 
şimale h" ·im olmak i!temiştir. Bi-

Rus cephesinde muharebe yeni
den oiddetlen~tir. Bütün cephe 
boyunca harbediliyor. Fakat en oid
detli muharebeler Moskova mınta
kasında, Doneç havzasında ve Kı
rımda cereyan etmektedir. Mosko
va mıntakasında Almanlar, şehri şi
mal ve cenuptan ku~tmağa çalı,ı
yorlar. Bu maksatla şimalde Volo
kolamsk, cenupta Maloyaroslavttz' -
d-en harekete geçmişler ve bir mik
tar ilerlemişlerdir. Tuta mıntaka!ın· 
da ise Ruslar taarruz etmişler ve 
bazı köyleri geri almişlardır. Bu 
cephlede vaziyette esaslı bir değişik
lik yoktur. 

Doneç havzasında yağmur ve ça
mur yüzünden bir müddettenb.:ri 
durmuş olan harekat yeniden başla
mıştır. Dünkü Alman tebliği burada 
Rusların eahrn mevzilerinin ele -ge
çirildiğini, mühim arazi işgal edildi
ğini bildirmekl'ıe ise de bir ismi 
zikretmemıektedir. Bundan hareka
tın devam etmekte olduğu istidlal 
edilebilir. Doneç havzasındaki bu 
harekatın Stalina'nın şarkında ve 
Voroşilovgrnd istikametind'e olma
sı cok muhtemeldir. 

Kırıma geli~ce, Kerçin zaptı üze
rine Almanlar, Sivastopol müstesna 
olmak üzere bütün yanmadayı elle
rine geçirmişlerdir. Şim<li buradan 
karşı sahile, Kafk'asyaya doğru ha
reklete geçmeleri beklenebilir. llk 
hedefin, Kerç boğazının karşı eahi
lindelci Taman yarımadaıi ve Mai-

Köy öğretmenleri 
T ekaüd sandıği nizamna· 

mesi meriyete girdi 

Ankara 18 (Tulefonla) - Maa
rif Vckiıletkıce hazırlanan köy ens
titülerinden mezun köy öğretmen
lerine malulivet ve tekaiit aylığı 
bağlamak, ölümleri halinde dul ve 
Y~timlerine aylık bağlamak ve ay
lık bağlamak mümkün olmıyan hal
lerde icabına göre alakalılara tazmi
nat V'~rmek gayesi ile teşekkül et
miıı olan bu sandığın merkezi An
karadır. 

San'dığın sermayesini sandığa da· 
hil köy öğretmealerinde.n aylığı art
tırılanlann ücretlerinden feailecek 
ilk aylık zammı, sandık aerme.yrsi
nin işletilme8inden hasıl olacak kar
larla bilumum müteferrik gelirl~r ~ 
tel:İerrüler teşkil edecektir. San°dık 
müddeti 30 seneyi dolduran öğıet
.rnenlere 20 lira, vazife başınİJa vu
kua gelen kazalar neticesinde malul 
k'alan öğretmenlere maluüyet cıere
celeri ve fiili hizmtetleri göz öniinde 
bulundurularak muayyen bir tekn· 
üt aylığı bağlanacaktır. Ayrıca vazi
fe başında vukun gelen kazalar neti
cesinde ölen öğretmenlerin b"ı,.ka
caklan dul ve yetimlere de aylık 
bağlanacaktır. 

lngiliz 
fabrikaları 

Amerikadaki İngiliz, 
lngilteredeki Amerikan 

fabrikalari vergiden 
muaf olacakla r 

zim hedefimiz. büyük lcudl"Ctli Al- ticaret vapurları 
manya ile- elbirliği yapan bir Norıveç 
Ytırattı--:ı1-tı .. Ye,.: sir<" .. ı l'IVTunnsİnı Londra 19 (A.A.) - (B.B.0.) Amerl
ima:- rdeceiTiz ve İsveçliler bu teşeb- ka Bahriye Nazın nlbay Knox tesllh 
hii .. ,. bir gün, elbette dahil olacali- edilen llk Amerikan vapurlarının tn
la·~ ır.> glltereye gldeceklerlnl söylc~tlr. 

Müteakıbcn sıraslle Kızıldenlze ve 
r,,,.,. •• ,.ı.,,. 1'u ııözll'r hakkında he- cenubi Atl~ntlğe sefer ynpacak olan 

ni; .,. ...... ;:ıalaa. yürütmekten cel:..inmek- Amerlknn vapuı1an sllA.hle.nd.u:ılacak-

V a,instoa 16 (AA.) - Maliye 
nazın M. Morganthau, vergilerin 
müteltaliiliyet esası ÜzCTinden alın

man hakkındaki projenin Büyük 
Britanya ile müzakel'C edilmc1'te ol
duğunu ıöylemlştir. Beyan edildiği

ne göre bu profc mucibince Birleşik 
devletlerde bulunan lngiliz fa'brika
lan vergilerden muaf olacaklardır. 
Buna karşı İngiltcredc ve Kanada
dak.I Amerikan fabrikalari da bu 
muafiyetten istifade edeceklerdir. 
Bununla beraber M. Morganthcıu 

maliye nazırlığının böyle hir proje
yi taavip edip etmediğini a_?ylem'Ck

ten çeCinnüftir. ı .. dirler. ' , tır. 

kop petrol sahası olması muhte· 
meldir. 

İngiliz askeri mahfillerine göre bu 
h'ateketin yapılması pek kolay de· 
ğildir. Çünkü Ruslar l)oğazı torpil
lerle kapadıktan gibi karşı sahilde 
3 kuvvetli müdafaa hattı da ıvücude 
getirmişlerdir. Ayni zamanda nu ıe
ne Kırıma pek erken yağmnğa baş
lıyan kar da harekarı güçleştirecek
tir. 

Kınının işgali üzerine Rostof 
önünde durmuş olan Alman kuv
vetlerinin taarruza geçmeleri =de 
beklenebilir. Kafkaııyaya karşı ya
pılacak bir hareket buradaki Rus 
cephesini tehdit eCJebikceği gibi 
Rostofa lCarşt yapılaca1' hareket de 
Kafkasyadald Rus ordusunun geri
sini tehlik'eye koyabilir. Almanalrın 
hangi tarafta taarruza gcçeceklm 
yakında anlaşılacaktır. iki mıntaka
da birden taarruza geçmıeleri de 
mümkündür. 

Almanlar Kerçi uptetmekle Ka
raC:lenizin şarkında mühim bir mev
ki ele g~çirdikleri gibi ilam madde 
bakımından da mühim menfaatler 
temin etmişlerdir. Kerç büyük bir 
sanayi bölgesi idi. Bu bölgedeki "de
mir cevheri 3 milyar ton kadar tnb
min edilmektedir. Ayni zamanda 
burada tuz v~ mangıınze madenlet'i 
d" va:dır. Şehird-e d,. bir tayyare, 
bir silah fa1:>riliası, ltilçük bir tena
l"e bulunmakta idi. • 

General' Udet 
Alman hava levazim 

umum kumandani bir 
tecrübe esnasinda öldü 

Berlin 18 (A.A.) - Hava leva
zım umum kumandanı general Ud'et, 
1 7 sontcşrin pazartesi gunu, yeni 
bir silahı tecrübe ederken, büyük 
bir kazaya uğrami~ ve bu kaza neti
cesinde hastahaneye nakledilirken 
aldığı yaraların ~e_,irile ölmüştür. 

Führer, ıvazifcsini ifa e<lerken feci 
bir şekilde ölen bu ıubay için cena
ze töreni yapılmasını emretmiştir. 

Cihan harbinde hava muhatt:-Se
lerind'e 62 defa muzaffer olan bu 
avcı tayyattsi subayının mililt~na 
meziyetlerine bir ,ükran mukal:ide
si olmak ve Alman hava kuvvetle
rinin tensiki esnasında yaptığı büyük 

hizmetleri mükafatlandırmak: üzere, 
Füh~r. 3 numaralı avcı filosuna ge
neral Udd aC:lini vermiştir. 

ltalyan donanması 

Lisboıme 18 (AA.) - Birleşik 
Amerika mümessiller meclisi aza
sından Bull Synder, Clipl>er tayya
rC$İyle burnya gelmiş ve lngiltere'ye 
hareket edece-ği sırada M. Roose
vdt'in, M. Churchill' e verilmek üze· 
re kendisine tevdi ettiği mektub 
hakkında hiç bir şey söylıernek iste
memiştir. M. Synder' e harbiye ne
:uı.reti tarafından hususi bir vazife 
verilmiştir. 

Keza hava yolile V>C bir kaç mes
lekdaşile birlikte gelen M. Henı~· 
Punsch, kendilerinin infiradçı grupu
na mensub olduklarını ve vaziyeti 
~ııhsen gÖrÜc;mek iizerıe Londraya 
gitmekte olduklarını söylemiııtir. 
Vazifderi, ödünç verme ve kirala
ma kanununun tatbik tarzım tedkik 

etmektl;,;,.r.;... --------

Ameril<ada 
grevler 

Şiddetli siyaset tatbik 
etmek zamanı gelmiş 
Vşington 18 (A.A.) - Cümhurrctsi 

Roosevelt, kömür LstlhsalA.tının tek
rar başlamasını tem1n için iktiza. eden 
tedbirlen alma~a hazırlanmaktadır. 
Beyazev'le mtinasebetıl oa,hsiyetıer, 
Cfimhurrelsinln, müdafaa :malzemesi 
lstlhsalfıtını sekteye uRmtan bütün 
grevlere karşı §iddeUl bir siyaset ta.t
blldne ba.şlaın.nnın zamanı gcldlilne 
ita~ bulundu~u söylemektedirler. 

c- Umumun zararına ise. 
yere batsın böyle kari> diyerek· 
sırf vicdanının emriyle keneli 
haksız çıkannı çiyniyemivecek 
bir tek Türk bile, yeni ve ülkücü 
neslin kadroları nrasındn bulun 
mamalı! 
Aramızdan cılk yumurta gibi 

bir istista belirirse, bütün yaşıcl· 
lan tarafından manen afaro:t 
edilf'ceğini bilmeli 1 

Gernç nesil, simdikinden çok 
daha fernğatli, üstün ve ayni za· 
manda çok dnha geniıı görü,lii 
şöyle düsiinmeli: 

c- Her şeyden evı.-el m~ın
lekı.timin menfaati!... Çünkii 
zaten, karalariyle, deni~leriylt'• 
havalariyle, yt>r ııltı, yer üstü. 
deniz dibi servetleriyle bu ülk • 
benimdir. Zekam, teşebbüsÜf11· 
çalışmam ve kuracağım teşkilat 
sayesinde o beni ·ve hiç bir Tür· 
kü, hiç bir nimetten mahrum 
bırakmaz. O dt>recc cÜmerddir. 
Muhtekirce, nalıncı keseri gibi 
kazençlar yedi kat yeri"l dibine1

t 

Mehmed YarunaY 

Matbuat umum 
müdürünün 

ziyafeti 

Iyl kaynaktan haber verildiğine gö
re, Cümhurrelslnln .sa.bn tükenmekte ... 
dlr. Roosevelt, John Lewls hakkında 
veya müdafaa lstihsaHitını sekteye u~
ratan d1ğer her hangi senr.llka reisi 
hakkında ciddi tedbtrler alma~n ha- Ankara 18 (A.A.) Alnı"" 
zırlannıaktadır. Basın heyeti başkanı orta elçi Dok· 
Vaşington 18 (A.A.) - M. Roooevelt, tor Schmidt, yanında Alman bü> u1' 

20 sonteşrlnde Warmsprlng'e ynpaca- elçiliği müsteşarı orta elçi M. Kr.ıll 
ID seyahatten, maden 1htl111.fı dolayı- ve Basın atn§esi M. Se.iler olduğıı 
sile v~eçmlştir. halde, Matbuat umum müdürü ~e
a~~rlşıkangiohnük. ~8 (tA.Al :.> _ Ü MBlrLaleşlk lim Snrper'i makamında ziyaret et• 
.nuu: ume sozcus . y- • . 
burn, Mümessiller meclisinde hüki'ı- mıştır. r 
metin madencllerln grevhıe son ver- Matbuat umum müdürü. Dokto 
mek lçln müdahaleye kaU;etıe kn.rar Schmidt'in hu ziyaretini Ankarıı 
vermiş olduğunu blldlrmlştlr. Palasta iade eylemi3tir. 

Slovakya yahud.ileri Ankara 18 (A.AJ - .Matbuat umunı 
müdürü Selim Sarper tarafından JJ· 

Dem 18 (A.A.) - Bratislava• · man matbuat heyeti relsl orta. elçi 
dan İsvicre haberler ajansına bildiri- Schmldt ile ~e!naktindeki zatlar şere· 
liyor: Hlinka partisinin gazetesi, bü· fine Ankara Palasta bir akşam ycınc· 
tün ya~udilerin Bratislava•yı terk tı verllm~tr. Yemekte Alınan biiyı.ı!C 
etmek mecb'uriyetinClc olduklarını elçlsl von Papen 11e refikaları, Almarı 
h0al:>er vermekte'dir. Bunlar, 9000 büyük elçiliği enfını, Haricll'"C uınu· 
le. 

mi kfıt.ıbl büyük elçi Numan Mene• 
işi olup, üç, dört ay için, 1.tf ayn mencloğlu, Hariciye VekAlctl erknfıl• 

mevkie dağıtılacak, eonra liuıu.1t Anadolu aJansı umum müdUrü MU· 
ltamplar'da bir araya toplanacak- vattak Menemencloğlu ve sair birçolC 
!ardır. davetliler hn:zır bulunmuşlar.dır. ye· 

Fransa da 
suikastlar 

mck geç Yakl<' kadar devam etml.ştf1' 

Eakiden kalmış patlayıcı 
maddelere el si.irmeyiniı 

Ankara 18 (Telefonln) - Mey• 

Büyük gemi ancak 4, S dana zetirdikleri tehlikeler g~ı 
taneden iba ret kaldı" T evkif edilenler suçlarini önünde tutularak harp görmüı otıııı vilayetlerde l\".c askeri garnizonlar· 

Londra 18 {AA.)' - Şarkt Ak
deniz fngiliz kuvvetleri bnşliuman
daiıı amiral Cunningham, ltalyn"nın 
büyük harb gemilerinin adedi artık 
dört, beşten ibaret bulunduğunu ve 
8 pusluk toplarla mücehhez 7 kru
vazörden ancak 3, .tf tanesinin kal
dığn i söylemi,tir. 

Amiral. ltalvan torpido mulmb
lerinin yüzdıe 35 niıbetinde azaldığı
nı ilave etmiştir. 

Leningı-adın 
bombardımanı 
Berlin 18 (A.A. )" - Bu eon 

gÜlllerdıe Leningraddan liaç1p Al
man hatlo.nna ilticaya muvaffak 
olan bir kısım halk, aon bombardı
manlar neticesinde, §ehrin cenup 
mahallelerinin sivil halktan tahliye
sine m'ecburlyet hasıl olduğµnu ııöy
lemişlerdir. 

On binlerce ihtiyar, ka
0

dın ve ço
cuklar hıışka mahallelere nakledil
mişler ve oralarda §ebrin kapılarına 
yakın gayrinhht bataklık yerlerde 

acele yapılmış barwlara ye.rleşti
rllmıil]er~ 

itiraf etliler da eskiden kalmı~ patlayıcı madde· 
lerc el sürülmemesi için talc"bı:n;ıı 

Paris 18 CA.A.> - İfgal alt.ında.ld 
bo'lgede halka hita.ben ~a~dakl UA.n 
neşredilmiştir: 

ve halkın tenviri Maarif Vekaklİ 
tarafından bir tamim ile aliıkalıforıı 
bildirilmiştir. 

Halk Partisi Seyhan 
bölgesi müfettişliği 

cBlrknç aydnnbcri yapıla.n ve neti
celeri Fransız cemaati üzerinde büyük 
bir ~lıkla çöken muhtelif fe'klllet'
deki suikastlar üzerine Parls poUsl, 
bütün faallyetln1, btrç<*ları hllcn 
tenif edilmiş bulunan suçl$l'ı ara- Ankara t 8 (A.A.) - Açık btı"' 
JIP bulmağa tevcih ~r. Birçok hman _ Cümhuriyet Halk Part.iai SeY'• 
~ sUAhlan bulunmııt ve mftsadere lıan liölgesi müfettişliğine Mardin 
edlJ.mlftlr. met;usu B. Hallt Onaranın ıayinf 

Tevkif edilenler demieyollan şebe- Cenel Baş1Canlı1c divanmda ltarar
~~e, Parla IÇ1nde ve Parla bölge- l:ı~tınlnıı•tır. 
al.tıde muhteltf fa.brlkalara ya.pıiaıı ,_ ___________ , ... 

sultutıara ~ ettlklerhı! ~e top-
ı:'ak mahsullerini a~ verdlkle.rlnl llaaıl -··-ah? 
ta-bul e~lerdir. BUıılar, kıt iptıda- ~ -.... sında. halkı en Joym.eW zah1reslnden .,_ ___________ _ _. 

mahrum bırakmışlar ve çlfçlye b1tçok Tan gazetesinin haberleri ara· 
milyonları aşan maddi kıymette za- aında bir i'bare: 
rarlnr vermJşlerdlr. 

Ma.a.mafih sulknstçılann en tehllkeU « •• • Aakcr ailelerine yardım 
şefierlndcn biri olnn ve dalına sll1\hlı kanunu 4(tereğince mahalli idare 
gere.n 1919 doğumlu o.Brustleln11, hali heyetince, tayin edileodc. en az-
hazırda kaçak olarak Paris zabıtası la geçinme mikdanncn paranın 
tarafından şiddetle aranmaktdır.ıı adı geçen kuruma verilmesi ci

heti Dahiliye Vekuletince- düşü• 

B. Şevket Raşid 
Hatipoğlu 

J\nkara 18 (Telefonla) - Ciim
huriyet Halk Partisi umumi idare 
heyetinde açık bulunan üyeliğe Af
yon mebusu B. Şevket Raşit Hatip 
oğlu aeç.ilmif ve işe bqlamııhr. 

nülmektcdir.> 
Bu ne kadar ece, ca"> ~ Yarım 

cümlede <lört ad-tl l,snf. .. 
Akla mesh ur mısraı getiriyor: 

Acaba kaç «ve ne de> sarfolunuı 
bir 11en-edr' 
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~ŞAMDAN AKŞAMA 

Tashih sanati ve 
musahhihlik 

( ş L R, 1 ]'Uıair ç:arpuia 11 
~~ ........................................................................................................ _r TezgahdarHz. 

- 11nıversite reattörüniln 
okmnası rlcası ile -

Milli Şef'in 
heykeli ~«*etimizde birçok kitaplar 

~J'or, okuyanlar da çoiaJıyor, fa. 
L ~ bütün okuyucuların ıiki.yette . . 

1 ırletliJderi bir nokta var: y a n • İnönü gezgisinin medha· 
~.ı l • r • Yazının bqlığmdan da line dikilecek 

••111lfılıyor ki, eserin metnindeki ilim 
'°~Ya Türkçe yanl&Jlanndan bahset· 
;ıı:Yoruz. Yalnız tabı yanl&Jlarmı söy· 
etnek istiyoruz. Matbaa tashihi 
r~?tak aynca bir sanattır, bir mes· 
~ .. tır. Hatta Türkiyede ilk İbrahim 

uteferrika matbaasının açılı~ında 
llıtısabh.ibJiğe o zamanın büyük üle
:-Sınclan, Galata kadısı yanyalı 
-.d efendi tayin edilmit ve ondan 
'<>nra da taahih İfi, bir meslek İfİ 
klnıuıtu. Bu vaziyet ıon zamanlara 
adar ancak gazetelerde devam etti; 
~lbaaJar böyle meslekten yeti~mit 

tasusi musahhihler kullanmaktan 
~azaeçtiler ve bunun içindir ki; biz
i e tertip itibariyle em doğra bası
k~ eserler gene gazetıelerdir; çün-

u onların dikkatle okwnağa alaş
~~ musahhihleri vardır. Halbuki 
ıger kitaplar bildiğimize göre, 

~alnız müellifleri tarafından okuno
Yor B" k •· 1i ı· ki • ar ere ıunu soy ye ım , 
llıÜeflif kendi eserini tashih ede
llıez, Çünkü o saltrlnrı harf harf 
0

k"1naz. Belki gözü, tel.:rar tekrar 
okuduğu cümleler üzerinden, kayar 
Recer. 

k• Diğer taraftan iyi baııılmı§ bir 
d~t~p demek, yalnız barflt'ri doğru 
lıızılı:n~. bir kitap demek değildir. 
~lkı ıyı noktalanm&J, yani ponctu

llıon denilen usule muv:ınk dizil· 
ı:n4 kitaptır. Hele zaruri olarak 
tıun cümle!erle yazılan ilıni kitap
_,.da noktalama ifaretleri - Bilhas· 

•a Yeni harflerin kabulünden son· 
ta - k ul üml o A le 

1 
on mazsa, c enın manası 

L': ayca anlqdmaz, hazan yanJıı 
lı?e allla§ılır. Noktalamaya bizde 
t ıç ~bemmiyet verilmediğini gös-
errnek için, ünivttsite nefrİyatı ara
::ı~". çıkan kitaplarda bile cümle 
l lnm noktalı virgiil İfaret.İ ile ay

:• rn~ olduğunu, devlet parası ile 
•eı:rolunan bu kitapların tashihine 
~la İtina edilemeyerek, hazan fasıl 
l 11.§larındaki has isimlerin bile yan· 
1~ .dizilmi, bulunduğunu söylemek 
~iifıdir. . 

d t~niversitenin r.t?jrcttiği eserler
i=' elu tnshib hatalannı affedemeyU:. 
ııkat pekala biliyoruz ki, bu yük

je!t ilim mücss~sesi, hepsi profesör
er ve doçentler olan müellifti!rİ 
~bihten mesul tutamaz; ancak on· 
L~tdan makine ile ter temiz yazılmış 
lı: tr müsvedde iı:teyebilir. Çünkü yu
d~rıda söylediğimiz gibi, müellif İ<en· 
n' ~serini yanlışsız tashih edemez. 
~gun bütün matbaalardan yetiş

llıı., musahhih kullanmasını istiye· 
~esck bile, devlet parasiyle çıkarı
arı üniversite kitaplarının asgari 
~an}lf ile çıkmasını bekliyebiliriz; 
d ~Uı>ada büvük matbaaların çok 
l eE:erli musahhihleri vardır. Bun· 
f~rdan bazılarının, hatti müelli· 
ikn· Yanl11 olarak eski klasiklerden 
hiltihaa ettiği cümlelerin hatalarını 
t 1 e .bulup, müellife ihtardan sonra. 
~~hih. ettikleri çok defa vaki olur. 

le bızde bu derecede mükemmel 
~U~hihler yetiıtirmek vazifesini 
~~n üniversite pekili üstüne ala
t ır; meseli üniversite mezunla-

Milli Şel İnönü'nün Ta:ksimde İnönü 
ge?.glsine dlkUecelt heykeli için proje
ler hazırlanmaktadır. Belediye İmar 
müdürlüğü heykelln dikileceği yeri 
tesblt etmiştir. Heykel, İnönü tezgl.si
nin medhallnl teşkil edecek olan ve 
Taksim meydanına müteveccih bulu
nan kısımda dikllecektlr. Heykelin 
irtifaı k:ıldeslle birlikte 10 metre ola
caktır. 

Umumi meclis dün 
toplandı 

İstanbul Umuml mecllsi dün saat 
15 te birinci reis veklll B. Faruki De
relinin reisli~ altında: toplanmıştır. 
Geçen celsenin zaptı okunup aynen 
kabul edildikten sonra ruznameye ge
çllml.ştlr. Kızıltoprakta cumartesi 
günleri bir pazar kurulm.nsı hakkında
ki teklif Mülkiye, 'Üsküdar - Kadık.oy 
ve hal"nllsl hnlk trnmvaylannın Va
kıflar umum müdürlüğüne alt hisse
sinin satın alınması hn'kkındakl tck
ıır Kavanln ve Bütçe encümeulerlne 
havale edilmiştir. • 

Umumi meclis müteakiben bütçeye 
ait bazı münakalelerl müzakere ve 
kRl>ul ettikten sonra cuma günü saat 
15 te toplanmak üzere dağılmıştır. 

lhtikarıa mücadele 
. 

Dün de 17 kişi hakkında 
takibat yapıldı 

Dün on yedi ihtlkıir maznunu hak
kında kanuni takibat yapılmı.5tır. 

Hayim adında biri ctik1ş iğnesi llitl
kArı yapmaktan yakalanarak mahke
meye verilmiş, otuz lira. para cezası 
ödemesine ve on gün dük.kanının ka
kapanmasına karar verilmiştir. 

Nail adında biri ev klra.smı arttır
mak suçundan Adliyeye tesllm edilmiş 
ve muhakeme sonunda 50 lira para ce
zasına mahküm olmu:ıtur. 

Bakkal Mehmcd Şükrü, şekerin ki
losunu 52 kuruşa satmaktan, bakkal 
Balfh pnhalı şeker satmnkt.nn, bakknl 
Cemal un lhtlklinndan, kasap Sıı.ffct 
ve Haçik koyun etini 75 kuruşa sat
maktnn yakalanarak mahkemeye ve
rilmişler ve hepsi de yirmi be~r lira 
para eez:ısın:ı mahküm olmuşlardır. 
Dükfınlıln da birer haftn kapatıla
caktır. 

Manifaturacı Agop makara ipliği, 
kürkçü Ahmed manto, baklml Hilmi 
şeker, kasap Osman et, lokantacı Ah
med. Ista .. oz, manav Veli meyva, bnk
k:ı.l Ismall kaşar peyniri, bakkal Meh
med ekmek ihtlkllnndnn yakalanarak 
Adliyeye verilmişler, •hepsi de tevki! 
edilmlşlrrdir. 
Manlfnturncı Yaşova toptan m:ı.l al

mak lstlyen tacirlere mal olmadııtını 
söylemiş, ardiyesi aranınc:ı. külllyetll 
miktarda manifatura bulunmuştur. 

Vahram adında biri de müşterilere 
kaput bezi· ve saire bulunmadığını 
söylediği halde, aro.ştırma yapılarak 
53 top kaput bez!, 46 top zefir bezi ve 
9 top sly:ı.h saten bulunmuştur. 

Bu iki tacir hakkındaki evrak Adli
yeye verilmiş ve haklanndn kanuni 
takibata başlanmıştır. 

•ndan en aşağı iki üç genç bu işe 
"Yrılsa ve kendilerine adamakıllı bir K ÜÇÜK HABERLER 
~&f verilse, ümid olunur ki, az 7a· 
l anda bizde de kudretli mu~hhih-1/ Yeti,ir ve yanlışlarla dolu bir 
•tabı okumağa mecbıır olan oku· 
~ular da büyük bit e7İyetten kur-
~ılır. Üniversite bu surı-tle önayak 

0 tırsa, belki doğru kitap basmak 
artusu diğer matbaalarc.!a de. uya· 
~~· Musahhihlerin tasJ:ilıinden geçk ten sonra, müellif bittabi eserini 
/lldisi de okur. Fakat onun değiş
Ll?~eğ,i noktalar yalnız metne mün
"llllır kalır. 

L Medeni kitap, içinde tek bi".' mat· 
a• Yanlııı olmıyan kitaptır. 

*** 

* Koska caddesi üzerinde inşasına 
karar verilen Belediye tnhsll şubesl
nln inşaatı dun Dalmi encümen tara
fından ihale cdilrtı!ştlr. İnşaata ya
kında lJaşlanncaktır. * İstanbul Belediyesi İtfaiye V1! 
Makine şubesi müdürlerinin de dahil 
bulunduklan bir heyetle şehrimizdeki 
sinema ve tiyatroları kontrol ettır
mekte idi. Bu kontrollar netlceslnde 
sinemalannda görülen bazı noksanla
rı, verllen 20 günlük müddet esnasın
da tamamlamıyan 10 sinema kapatıl
mıştır. Bu sinemalar ancak Belediye 
tarafından zarurl görülen tadUA.t V1! 
ıslahat yapıldıktan sonra. açılacaktır. 

Bir Radyo kurbanı : Pldk !.. J Ekmek darlığı Meğer ben görmiyeli etzgihdar 
tipi ne kadar deAmit !.. Dün bun
ı.rdan biri ile yakından temasa p. 
lince ı'tırdım, kaldım. Bir dükki
nm cem:ıkiı:nında hosuma giden bir 
kumq gönniiftüm. İçeriye girdim. 
Kuıtıa§ dairesinin önüne yaklqtım ... 
Teza&hdar orada oturuyordu. Aman 
elendim o ne ih~, o ne gurur, 

Nerede o 1926 daki azaldı 
Plak satışları !.. 

Plak müşterileri en ziyade hangi 
şarkıları, hangi sesleri seviyorlar? 
Senelerdcnberl plak sat.an muhata-

bım: 
- Biz radyo kw:t>a.nıyızl .. dedi. 
Sonra. elini sallıyarak ilft.ve etti: 
- Nerede o 926 daJd plft.k satışları? .. 

Hani? ... Günde 150, 200, 250 plft.k sa
t.ardık. Yeni çı.ka.n bir plft.ı;"lll bir ay 
içinde bittlğinl gorürdük. Haydi fab
rika 1.klncl tnb'ını yapo.rdı. Birkaç ay 
içinde o dıı. biterdi. Butün koca bir 
müC$esenin gündelik pliı.k satışı 15 -
20 taneyi g~mlyor... Bütün kabahat 
tabii radyoda... Bugün evl:erde radyo 
öz evliıd, gramofon üvey ... 

926 dan evvel gramofon ve plak is
tan bulda bir salgın lıastalık haline 
gelml.ştl. Yalnız İstanbul da mı ya? .. 
Bütün memleket gramofon meraklısı 
olmuştu. Her evde bir gramofon kuru
luyor ve akşamlan türlü türlü hava
lar çalınıyordu. Taşraya sandık san
dık plak, binlerce gramofon gön:leri
yorduk. Herkes her yeni çıkan plak 
hakkında birlbirlerlne tavsiyede bulu
nuyordu. 

lnr, içerun dinliyenler var. derler ya ... 
Zannederim bu meze glbl kulla.I\llan 
ses kadın ses1dir ... Ve bwıa çok rağ
bet vardır. İşin tuhafı alafranga mu
sikide de böyledir. Mesel! flllımlerdec 
çekilen plaklarda sesleri en aranılan, 
sevilen ve beğenilenler Janet Mac 
Donnld, Orasl Mor, Mnrta Eggert'tlr. 
erkek artistlerden bir Morls Şövalye
ye rağbet vardı. O da eskiden ... 

Bugün hele öyle opernlan 
arayan soran kalmamıştır. 

filan 

- Aacaba plAkçılığı öldüren yalnız 
radyo mu? •. Yoksa. pli\klann pahalı ol
ması da satışlara U!slr ediyor mu? 

- Katlyen ... Bugün hiç pa.halanını
yan, hatta rağbetslzlikten dolayı fiatl 
eskisinden aşa(tı düşen yegane şey 
pliiktır. Eskiden 180, 150 kuruşa pld.k 
satardık. Bugün en güzel, en yeni 
plaklar 125 ku~adır. Bizbn fikrlmlze 
göre bu pahalı da değildir. Çünkü 
matris dcnllen boş plak mum şekllnde 
dı§arıdan gellr. Bir plak 3 dakika din
lenecek surette hazırlanır. Vakıa eSkl 
büyük plaklar şimdi çıkmıyor. Bugün
kü plakların kuturlan 25 santil,Ddlr. 
Bu matris masrafından sonra b:!ste
kar, çalgı, okuyucular içln de epeyce 
para verilir. Aşağı yukan bir plak 
kücük bl rklta.p kMar masraf ister_ 
Bunun için pU\klar pahalı değlldlr. 

- Alaturka plfı.klar mı QOk satılıyor, 
alalrnngalar mı? .. 

(Devamı sahife 7 ıütun 3 de) 

O aralık dans salgını da alıp yürü
yünce, plağa verilen ehemmiyet büs
bütün arttı. Gün oluyordu ki bir 'tlid
yoda 20 plak dolduruluyordu. Bir gün
de alaturka, alafranga, dans havası, 
klasik parçalar, Viyana operetleri ola
rak 50 çeşit plağın birden piyasaya 
çıktığını blllrim. Halbuki bugün, rağ
bet az olduğu için plft.k dn pek nazlı 
olarak piyasaya çıkıyor ... Eskiden bu 
koca mağazada yalnız plak satardık. Bütün duvarlar yetmiş yedi dilden ,, ____________ "'""' 

şarkılar, musiki parçalan ile dolu idi. 
Bugün bakınız onların yerini tcrmoo, 
elektrik feneri, ~lektrik ütüsü ve salre 
gibi şeyler aldı ... 

- Acaba h:ılk da.ha ziyade hangi 
cins plaktan beğeniyor? 

- Her sene halkın plfık zevki d~ğl
şir .. Mesela 1926 senelerinde en fazla 
sa.ttığınuz plô.k.lar dans h:ıvaları i:ll. 
Hele o çarliston salguundn!~ Dans 
havaları arasında aVıı.lcnslyna, ~Flör 
damur• kadar çok satılan plak pt>:k 
nadirdir. Bugtin bunlnnn mevcudu 
1knlmış ~ğildir. 1927 den sonra Vıya
nn operetlerine son derece ra~bet var
dı. Bu arada büyiik plaklara çekilmiş 
operalan da çok satıyorduk. 
Şimdi lse satılabilen pltikl:ı.r yerli 1 

şarkılar<lır. Lakin öyle çok ağır, fazla 
1 hüzünlü pliiklarn aldırış eden bll'2 I 

yoktur. Mıişter!ler ya neşeli, yahut dıı. 
hatıralarla b:ıji.lı oldukları bir takım 
plô.klan arıyorlar. Dans havaları 1çtn 
de böyledir .. , Mese!A tangolara, valsie
re eski rağbet kalmamıştır. Buna mu
kabil gençler rumbaları pek seviyor
lar ... 

Plakçılık tıpkı kitapçılığa 
benzer ... 

Eski pliikçı söziine şöyle devnm etti: 
- PlAkçılık tıpkı kitapçılığa ben

zer. Halkın zevkini anlıyncn.k, ona gö
re plii.k çıkaracaksın. Beğenlldi mi? 
Ondan gene basacaksın. Bir plô.k en 
nşağı 200 tane olarak tnb:xlllir. Bun
dan aşağı basılmaz. Lflkln tutan biı' 
plağın satışı bir kitabın satışından I 
çok daha fazladır. Meıselfı 8 - 10 bin 
tant: basılan plA.klar biliriz. Ynni vak-1 
tile plakçılık kitnpçılıktan çok daha 
iyi idi. 

Sonra mesela bir filmin muslklsl, 
şarkıları beğenilirdi. Bunlnrı hemen 
plağn çekeroik ve binlerce satardık. 
cMavi melek• filmindeki .Marler.e 
Ditrich'in sesi meşelA rekor ynpmı.ştı. 

- Pl~k müşterilert kadın sesini mi j 
daha fazla severler, Yoksa erke'k sesi
ni mi? 

- Erkek sesin~ çok m\i§killpesend
dirlcr. Kılı kırk yararak plMc seçer
ler. Halbuki kadın sesinde iş öyle de
ğildir. Onu pek fev'kalflde olmua bile, 
sırf kadın sesidir diye alırlar_, •Hani 
alaturica musikiyi me?.e glbi kullanan-

O k u y ucu 
mektuplan 

Milli Şefin heykeli 

Gazetenizde Mllli Şefimizin 
heyk~llerlnln nereye rekzl icn.b 
edeceği hakkında Bel~iye ve Şe
hir Mecllslncc tetkU:ler yapılmak
ta olduğunu okudum. Bu bapta 
Şehir meclisine ver!lmlş olan llk 
takrlrde Eminönü meydanı gös
terilmiş ise de bunca fedakarlık 
ihtiyarı ile açılan meydanı da
raltmak ve caminin ön tarafını 
yeniden kapatmak do~ru bir 1§ 
olmıyaca'lı:tı. Fazla olarak bu"nok
tadaki bir heykel caminin loşlu
ğunda boğulacaktı. 

Bana kalırsa. bu nokta etrafın
da ötedenberi düşünüınıüş olan 
Üsküdnrın Şemsipaşa çıkıntısı ya. 
ni spor kulübünün bulunduğu yer 
en muvafık sahadır. Vaktlle Ata
türklin Sarayburnundnld ilk hey
kelini rek7ıederken o zamnnkl Baş
vekll olan Milli Şefimiz İnönü iç.in 
de bu dediğim noktayı lntlliap et
miştik. Spor kulübünün Boğazın 
sert rüzgl\rlarına maruz bulunuşu 
esasen sıhhi olmadığından koytu 
bir yere nakli ise hayırlı bir iş 
olur. 

Atatürk yurdumuzun Rwnell ya. 
kasında ve Mllli Şefimiz ise Ana
dolu yakasında dünyaya gelmiş 
bulundukları nıizan itibara alına
rak milletiıınlzin medarı ırtllinn 
olan bu iki büyük başın heykel
lerln1n va.tanımızın en mutena 
iki ucunu siislemesl QOk isabetll 
olur zanındayım, 
Yapılacak heykclln şekllne ge

lince: Almanynnın Breslav şeh
rindeki Büyük Frederllcln heyke
ııne benzer olması temenniye 90k 
şayandır. 

Şu ntLçl,; maruzatım sütunları
nızda yıer bulabilirse müteşekk1r 
kalacağımı saygılanmla arzede
rim. 
Sabık Şeblreminı Dr. Emin Erkul 

Bay Amcaya göre ... 

Her fırina kontrol için 
memur gönderildi 

Belediye ve Vilayet tat'nfından alı- 0 ne ciddiyet!.. Kaparım r.atmı,, 
nan katı U!dblrler neticesinde dün ek- önündeki kağıdı bir cnıumi dircl:tör 
mek darlığı lomoon önlenmiş ve birçok cakasiyle habre imwarla dolduru
mıntaklnrda vaziyet nomıalleşm~lr. yurdu. Muhakkak kendi ismi o!a-

Beledlye ve Vll!\yet bilhassa fınncı- cak,, şöyle • kı:rniklu, palet ve foç:ı 
la.nn un kaçırmasına mani olmak Şl"klm~~ bir unza • a!ıyordu. Niha
maksadlle her lınna birer husus! me- yet kiğıd son ~limıne kadar dol
mur göndererek, verilen unla.nn ta- duldan ııonra lutfen b~şlar.nı kal· 
mamen ekmek imaline sarfolunması- dırdılar. Ve sordular: 
na dikkat etmiştir. - Bir fey mi istiyorsunuz? •• 

- Evet... Camekô.nda b!r ku-
Şehre dün de normalden fazla un 

verllm.ı.,tir. Öğrendiğimize göre Ana.-
doludan şehrimize günlük llitfyaçtnn 
yüzde otuz fazla bu~day sevkıyatı y:ı.
pılmaktndır. 

Bayan Safiye konserva-
tuarda imtihan oldu 

Tanınmı.ş ses sanatkAn bayan Satl
ye dün konservatuarda mütehassıs bir 
heyet huzurunda imtihan olmuştur. 

Bayan Safiye imtihanda muvaffak ol
muş ve kendisine konser vennek s:ıllı.-
hlyeti de veren bir ehllyetnıııne veril
miştir. 

Et işi 

Toptancı kasaplar dün 
mezbahaya hayvan 

göndermediler 

İhtikarla mücadele eden ma.krunla
nn toptancı kasaplan sıla kontrola 
bıı.şlamalan ve evvelki günkü Flat 
müraka.be komisyonunda mezbaha sa
tışlarının mutlaka fnturaya tabi tu
tµlmıı.sı yolunda alınan kararlar, şeh
rimizin tanınmı.ş toptancı kasapları 
arasında hoşnutsuzlukla karşılanmış-

tır. , 
Toptancı kasaplar, dün, bu şerait 

altında iş yapmaktansa et kestınne
meyl tercih ettiklerini söyliyerek mez· 
bahaya kasaplık hay\'an sevklnden 
imtina ctml~lerdir. 

Hayvan borsası İdare mecl!si bugün 
toplanarak, gerek toptnncılnnn bu 
knrannı, gerei:se et işi etrafmda.ki di
lekleri görüşecektir. Toplantıya Mın
tnka Ticaret müduru Nccmeddln Me
te de iştirak edecektir. 

Bir çocuk 
iki tramvay arasında 

kalarak ağır yaralandı 

Şehremininde oturan İlyasın on iki 
yaşındaki oğlu Necmeddin düt.ı sabah 
saat yedi buçuk sıralarında Uı.lelldcn 
Beynzıda gelmekte olan bir trnmvayın 
sol tarafındaki ön basamaıtına asıl
mıştır. Tramvay Beyazıttan geçerken 
vatman Fethinin ldarcslnddkl tram
\'ayla karşıl11§mı.ştır. Neemed<lln bu 
sırada tramvaydan a.tııya.manıu} \'e 
basamak üzerinde lld tramvay arası
na sıkışarak sağ bacağı vıe sol kolu 
parçalanmıştır. Yaralı çocuk Cerrah
paşa hastanesine kaldınlmıştır. * Eyüpte oturan Sıdıka ile sekiz 
yaşındaki kızı Ayşe dün Slrttecide Or
hanlye caddesinden geçerken vat..man 
Alinin idaresindeki tramvay, Ayşeyıe 
çarparak b~ndcuı yaralamıştır. Ayşe 
:ıastaneye kal :lınlmıştır. 

* Beyoğlundn oturan kıtık yaşında 
Anastas evinde rakı içip fazla rnshoş 
olduktan sonra tekrar mC"ZJe yapmak 
üzere eline blr bıçak alıp e1ı:mek kes
mek istemiş ve sarhoşluk yüzünden 
müvazenesini ka)1:>cderck düşmüştür. 
Bu düşme neticesinde bıçak Ana.stasın 
karnına saplanarak. ağır yaralarunl§, 
Beyoğlu hastanesine kaldınlnufsa da 
fümilştiir. Anasta.sın ~dinin gömül
mesine ruhsat verllm~tlr. 

mq ..• 

Lafunı ağzımda bıraktı: 
- Sabldı efendimi.. dedi. 
- Amma hangisi oldt1t.l'Yunu an· 

bdınız mı?. Camekanda bir sürü 
kwn&§ var. Hepsi satılmadı ya .. 

Bu .-ıınada camekandaki kur.uışm 
topunu, tezg&hdann arkasındaki 
rafta görmüştüm. İşaret ettim: 

- lıte ıöylediifun kumu! .. 
Can ıdunbsı içinde yüzünü ba

raşturarak: 

- Bu mu? .. dedi, siz ne için İs-
tiyorsunuz? 

- Kostüm yapbrmak için ••• 
Kafasını sa1ladı: 
- Olmaz .. , Bundan kostüm ol

maz! .. dedi. 
- Camın çıkarın da bir kere ya· 

kından göreyim! .. 
Büsbütün kqlarıru çatarak ye

rinden kalktı. Kllllıl.f' alıp önü.-ne 
iıti. Aman bu esnada ne gururlu bir 
t.ali var ... Saoki kurr..6' satan adam 
dt:ğil de ilk d~ .t lnı.ruaf dokunma· 
mı keşfeden ve Jıumı insanlara öğ· 
relen bir muhteri! •• Belki o bile ba 
kadar mütekebbir değildir y~ .. 

- Ba ütü tutar mı? .. diye ıora· 
cak oldum. 

Bomba gıoi patladı: 
- Tutnıaz! .. 
- Rengi çabuk so)acak gibi gö-

rünüyor ... 
Gürledi: 
- Solar tabii!.. 
- Acaba bir ;erinde sakat filAn 

var mı? 
- Elbette olacak. . Yoksa bu ka· 

dar ucuza verilir mi 7 •. 
Sanki adamcağız beni fikrimden 

caydırmağa memur. Alncağım var
sa bile aldırmamağn çal~~ bi.r in
IH'!.ll ! .. 

- Peki ... dedim, almıyalım bari ... 
Kumaşı lrucaklaymca arknsındekl 

r:tfa fırlath. Kll§ları çatık tekrar pa· 
let ~eklindeki bitip tük:ı:ımiyen İm· 
zalanna daldı. 

Dükkandan çıkarken düıünüyor
duın. Nerede o iki metre seksen 
santim kumaı satmak için en yük· 
sek raflardan 1 O - 1 S too indiren ve 
bunlara birer birer kucaklıyarak: 

- Bir de rr\İDCJ ışığında görü· 
nüz! .. diye sokağa ka:lar çlkan tez
gahdarlar? •• 

Lakin tabii onların gene öyle ha· 
reket ettikleri zanumı da göre:eğq ... 
Hatta belki de yakında!.. 

Hikmet Feridun Es 

Basma satışı 
Y erlimallar pazarı 
şubeler açacak 

Bir müddettenbcri halkın basma ve 
pazen gibi giyecek e,.vasınn rağbet 
gösterdiği nazan dikkate alınarak Sil
mer Bank Yerli Mallar Pnznrlnn mü
dürlüğü, yeniden şubeler açılıno.sına 
karar verml.ştlr. Bu şubeler, sırf b:ısma 
sat~larlle meşgul olacaktır. Yerll Mal
lar Pazarları müessesesi müdürü, b11 
hususta İktlsad VekAleUnden dlrektlt· 
ler alarak dün Anka.radarı ~hrtmld 
gelmiştir. 

ha - Ah ne bo;; kafalı çocuk bilsen 1 ... İçi bo~lmıı bir yumurtadan .•• _Her çocuk bir şey olmak ister, ... Ona sorarsan alacaiın cevap ... Gönlünde hiç bir istek, kafa- ı B. A. - Sık eık tramvaya bin-
y Amca... farkı yok... cbüyüyünce mesela avukat, yahut cHiç bir ıeyb dir.. . s1nda hiç bir ülkü yok! .. Ne yapmalı diri... Hiç olölıazsa bandaj hasreti 

kap tan olacaiınn der, değil mi?... bilmem L.. duyar! ••• 



Sahıte 4 :A.KŞAll 

:l"ikir ve Sa:n.'a't (#JlillJl\IMl~FSM~fftl 
"------------ lngiliz takımının maçlan 

Michel de Mont aigne (111) 
cLes Essais »nin yazılıı tarzı ve gayesi - Mon
taigne'in dil, üslup, dostluk, kitaplar araımda 
inziva, yolculuk, kainat ve iman hakkında 

G. Sarayla F. Bahçe, Beşiktaşla 1. Spor 
muhtelit takım halinde oynıyacaklar, 
karşılaşmaların tarihleri değiştirildi 
Bir İnPiz futbol takunumı dört Müeıseıelerde çali§&ll 

diifünceleri - Dördüncü Henri'ye cevabi maç yapmalt ~ ı-udciye,-e gele- fu bol ··ı b h f dan 
ceiini. alikadarlarm bu karplapn.a- t cu er u a ta 

Yazan: iZZET - MELiH DEVRiM lar için Mzırbklara b.fladıkJannı itibaren eski taklmlarin-
. • erftke bildirmittik. da ovn•vacak 

3 ve 11 birinciteırin tarihli ma- IÇID M7ahale ~ Siçil,a'da ç kta 'beri bir hi tak ı ~ ._, 
l:alelerimde, Les Euaia (tecrübeler) Gatl.;onya'ldari ........... (onhırdan b.lh

0 
nb. t-.-:ı· ~e ımm Çall~hklan müeaeselerde senç• 

müellifinin ailesini, hüviyetini ve kili mikdarda Jwdwoda 'blırakbm!) 1 ha ~ juı~~bıulmınm ~l DlaU- lik klübü kurulan sporcularin e.ki 
mizacını anlattım; bugün üslUhunu, daha çok Yanan'h,,. lnm'h hal- ~ .~e\~• ~: b- 0 

• DU!Ta& 
1 n klüplerinde futbol ayaamuma ge

ııan'atını ve !el.efesini gösteren malt isterim: OnJ.rla aöriifiir, onla- uze?°b.e ı:= il ~ te;: yarm ~e çen hafta Ankarada toplanan Be. 
birkaç parça eserini türkçe'ye çevi- ra dikktle bakanın. •• Zaten bana genbıt_ 1ır • L ı_L. ed al'fl nan u mhu- den Terbiyesi merkez istitare heyeti 

W• ilk" k' b b d ki •. I --1.:.__ ~ LL~ L-- sa a~ ar naıuo:m a yaphğrmız ta - t f d ,_ "ldiw. • bu recegım. once, ıta ın aşın a oy e ~~ ........ ıa,,..,,. -- L''- • • • h"fd". ara., an ~arar verı gnu Ye 
önsöze bakalım: lnıtlerimiz deiainde ~ .ıua:a.~ n~tıcesmı 1 ınyoruz. kararın yakında latanbul böl«eaine 

hallere rulamaclan.- . Turkı.}'leye gelecek olan takım İn- tebliğ edileceğini bildirmith"k. Klüp-
... Bu, bir halis niyet eseridir. g1lterenın tark ordusu mensupları lerinde bu kabil oyuncular bulunan 

Hemen ~inde sana (ey kari) Montaigne Roma'da: · ar~dan A t~Hül etnüt ~ok kuv· idaredlerin büyült bir eabınnzlıkla 
haber verir ki gayem urf eldi Ye bu- Acaba tahiatten mi, yoksa haya- vet!ı uk~rı hır takımdır. içlerinde bekledikleri bu karar diin lstanbula 
susiair. Onda ne menin faydanı ne lin ~ ma: Hibraa mut<'ber İngilterenm profesyonel taltunların- tebliğ edildiğinden derhal alabdar
de kendi ,öhretimi gözettim; böyle kümelerin ıesip ohınlaju yerleri da oynayan en met;'tur. futbolcular lara malümat ven1nU,tir. Bu yeni 
bir maksada aüciim yebneL Ben görmek -hldmnm L!l...f> • • bulunmaktadır. Mıaafır epo:-cular müsaadeden Beşikta•tan Hakkı Fe-

' ,,_ lmUlYeBIDI T··r1t· s . ··-·ı ı ki ., ' 
l.itahmu akrabunm 'Ye dostlanmm dinlemekten YeJll JuJ.nm oku- ~ ıye)'le urıy.e tanıtı e ge ece er- nerbahçeden, Bedii, Naci, Lebip, 
tahsi ..ıakuma nkfettim ki bee malıian ziyade hGe 11eyecan • dır. Evvelce bu takımın 27-29-30 Bey.kozdan Bahadır istiFacJ.e etmek-
(yalanda) öldüğiim zaman, halle- gibidir... wnr ikinci teşrin ile 2 birinci Unun ta- tedirler. Bu oyuncular önümüzdeki 
rimle zevklerimin bazı çİqi)erİni rihlerinde oynayacağı büdirilmi§ pazar gününden itibaren takımları-
onda bulsunlar ve böylece, haklmn- Montaigne'in felaıefesi; ondan İse de hilihare bazı •.ebepler yüzü~- nın maçlanna eskisi gı"bi İ§tirak ede-j 
da edindikleri hilıtiyi daha tam ve ilham alarak daha sonralan Pas· den w takımın seya~ti t~ehhura .ug- ceklerdir. Bu yüzden pazar günü 
daha canlı beslesinler... cal'in yapacağı gibi, Les Easaia mu- radı~nda.n ~ç ta~~k~ "1 tekild_e yapılacak olan FeneTbahçe - Bqik-

Beni, sade, tabii hıtzJrlıksız ve harriri insanı Jı:endı' hınnw-.: · · tesbıt edilm.lftir. Bırıncı maç 6 hı- taş marı büyük bir ehıemmwet l:ıe.-' , _,.,c-unı ınce- . . kA . ,,_, . 
1 

Y ., 

tasannusuz, günlük halimde ıör· liyeTek zaafını öğrennwğe sürükler: r~~ı . an!1n cumartesı, uan.cı. maç betmiftir. 
me-lerini dilerim; zira ben, kendimi ••• Şimdi İmana bakalım; lakin bır!n~ kanun pazar. Son iJd maçın --------
tasvir ediyorum. Kitabnnda, kasar- yapyalnız, J"aLancı yardunclan m'ak, taru:ıı bu karşılatme.lardan aonra Kız mektepliler voleybol 
wnn, noksanlarun ve saf tanım, sırf kendi silahlariyle mücehhez, bcllı olacaktır. 
lıalka karşı duyduğum hürmet dai~ hılonil .-eli, ıücü .e henJiiinin te- Maçlann organizasyonu Beden maçlari 
sinde, açıkça olnınacakbr... İJte meli olan ilahi bilgi Ye keremden Terhiyeai Umum Müdürlüğü tara- Maarif Vekaletinin tertip ettiği 
litabunm mevzuu, ben, kendimim... srynlımı olarak. •• Ba güzel kıyafette fındmı yapılmaktadır. Karıılaftlla- lı:ız mektepleri voleybol maçları 

ikm sailambiı ne olay« ıörelim. lar hakkında lazım gelen müsaade düh Eminönü Halkmnde l:iqladı. 
Öteki mahlüldara ımr.ı 'tapdığun alakadar makamlar tarafından ve- Bu sene 2 takımın daha iftirak etti
sancbfı büyük üstünlükleri hangi rilmittir. Maçlar Ankarada yapıla- ği 'bu kal'fılapnalann her ha14e he
destekler üatüne Jmrdaiımu, mıt- caktır. İngiliz takımına karşı ,Anka- yeeanlı geçeceği tahmin olumıT. Ge
kanun pyNtli iakipliyle hize CÖS- radan Harbiye ile lstanbuldan Ca· çen senenin namağlı'.lp takamnın 
tenin. ~ ~ kanaati kim •ennif latasaray ve F enerbahçıe takımları- alacağı derece şimdiden merak 
ki: Gök Jnmbesinia mablefem ha- nın çıkanlacağı bildirilmiş ise de uyandırmaktadır. 

Dil ve üluba dair: 
••• Sevdiğim konapna dili, sade 

Ye saftır; bu dil, ağızda n kiğıd 
iistünde ayni olmalıdır: Nefis •e si· 
nirli, kısa •e sıkı, nazik Ye rnate
Padan :ıı:İyade tiddetli n sert, can 
sdncıdan ziyade ııüç, iddiamı, ni
zamsız, dağınık •e cesur ••• Her par
ça kendi manasını tam •enin; bir 
akalanın, bir papasm, bir avukabn 
değil, bir askerin dili olsun .•• 

Mon•aigne'in Et;enne dıe La 
Boetie'yi ne derin bir ,efltatlc sev
diğini görmüştük. Bu müstesna hisle 
alelid~ dostluklan mukayese eden 
gi:zel satırları okuyalım: 

relreti, .... &dinde ......... clolllfu son aldıinruz bir habere göre •la- Bu sene turnuvaya iftirak ıeden 
metaleferin aöames .. ığı somn ele- kadarlarca l1u ,ekil değiştirilmiş ve bütün takımlara muvaflalciyetler 
nizm korln.nç lnnuldan:.ıan ııade- lstanbuldan Galata.arayla FeneT• temenni ederken. Bu iıler üzerinde 
ce ona kolaylık ve iyilik oh~ diye bahçe ve Beşiktaşla lstanbulsporun cidden kıymetli çalıpnalan görülen 
anrfardanheri lmndmaıt ve siriimt- birer muhtelit yaparak Ankcıraya Maarif Müdürü Muavini Vahi Ok
tür? ŞabsİJetİDe hile hükmü seçe- gİtmıeai takarrür etmiftir. Ankara- tayı tebrik ~deriz. 
miyen, her te7İn tesirinde kalan 0 dan da Harbiye ile Gcnçlıet-birliği Clnün ilk kal'fllatman Boiaziçi 
biçare ve cılız faninin badine kii- bir muhtelit yaparak f ngilizlerin ve istiklal arasında idi. Oyunda U.
nat lmiri n padiplu demesi ka- kaqısına çıkacaklardır. Şehrimizden tün bir hakimiy.et kuran Boğaziçi 
dar ıülünç t.ir fe'Y lasa'VVUI' olana· gidecek muhtdit takımlan futbol lisesi oyunu 15-4 15-4 kazandı. 
bilir mi? ~ kiinetm en afak ajanı Nuri Bosut tesbit ede<:ektir. Takımlar: 
parçuım bilmekten 8cizdir ona Taknnların Ankarada bulunması Boğaziçi: Solmaz. Saniye, Han-

Dii« 1Mıyağı dodluklan ba •a· nuıl anir Yerir!.. ' için llzım gelen tahsisat bugijnlerde dap Sadun, Umia. Hale. 
ya ko:rmamah; en mükemmellerini Beter İcraabmn ea mühim Ye en Umum Müdürlükçe lstanbul bölge- istiklal: Tür kin. iffet, ' Mediha, 
Len de bilirim... Bu da.tluldarda, debdel>elisi ol.an cirme ıelince bu- sine gönderilecektir. Türkan, Kiniye, Hurrem. 
elde dize~ itina Ye ihtiyatla yürü- nu miimtuiyetİmİzin delili mi 'yok- lngiliz takımının lstanbula da da- ikinci karşıla'1"• Kız muallim -
meli; hunlarm bağlan, biç fiiphe- sa bad.ı.Jıimmla ~ vet edilerek bir veya iki maç yap· Ticaret arasında oldu. Netice 15-2 
~ecek gibi deiildir. (belim burhanı mı sayacaiız hilmek İster· ması haldı:ındaki teıebbüaler alaka- J 5-2 Kız muallim lehine bitti. 
Yunan hakimi) Chilon dermit ki: dim... ' darlar tarafından kabul edilmemiş- Kız muallim: Neriman, Hayriye, 
«Onu, hir giin garu bailıyaeak- tir. Yukarda kaydettiğimiz gibi ln- Handan Meliha • Mediha - Ümran. 
..... uuz gibi seviniz; bir sün seve- Hecıri de Navarre. ı 590 da Dör- giliz takımı bütün maçlarını Anka- Ticaret: ŞuLe - Muazzez - Muaz-
eekmisainiz gibi ona traru bailaJ'I- düncü Henri namiyle Fransa kıralı rada 19 Mayıs stadında yapacaktır. zez Sevim - Şükran - Makbule. 
nız.'I) Yüksek ve mutlak da.dulda olunca, Montaigne'e m~ktup yazdı 
p~k kötü olan bu düstur, alelide, ve kendisini maiyetine almak istedi. Bir tebligat hakkında j 
1"1ut•d dostluklara k• .... ı ha--'·dD'. K f'I f t k l -.. r•0 oca ı ozo ar ı yaşı ve yorgun- Posta, Telgraf, Telefon umum mii-
Anıbte'un rok kuJlan..1.ır.. sözü d r•1... .._. - hük" d ... uas• u; maama m mr gun um ara dürlü.c,lliinden: 
t .. k>-arlamalı: cE• da.tlanm ! (dün- ) L " ·d· J d" ı u ~, .• ıaıı: umı ıy e cevap ver ı: 24/ 6/941 tarihli nüshanızın 3 fincü I 
yada) hir doıt •oktur.a (Halbuki Em" 1 • • • almak) !b.!L __ d 

"' " ••• D' ennm a ın:mar u- sahl!eslıv.le münteşir (Geç tebligat) 
1>en:r.1 bahsettiğim iJö dost) arasm- yanm... Hayahrnı esirgemediiim başlıklı fıkra üzerine keyfiyet tahkik 
da di!l'Ünce.,. irade, muhakeme, aer- fırsatlar İçin kesemi diitümniyece- edilmiş ve dlvacı Mebrure'nln Kasım
vd, ;r.ef ve bayat, her fl!Y R'ttçs- iim. KıraDann ahletindm 1ıiç bir p~ Kulaksız Mektep sokak No. 23 te 
fen miişte.rek ve hirleşmelei Aris- ihsan almadım; ne iatedim ne de oturduRu ve Balat caddesi otobüs du
to!e'un gayet dofru tarifi veçhile, hak ettim. IClrallar himı«inde har- rağı 190 No. da oturduRu Öğrenılen 
iltt •Ücndda bir tek ruh olduiun- cadıiun gayretler mukabili INr ic- kocası Ahmed Dlker aleyhine Beyojflu 
dar, onlar birihirlerine bir ,ey ödiiııç ret almadnu; Maiesteniz ba hizmet· 4 üncü Sulh Hukuk mahkemesinde 
•«-•emezler, bir - haiı.lı.amaz- 1 • .____ .,.___ • açtıtı dlva dosya No. sunun 941132 

r-,,, -,,-. erane ~ YaKR"m". SdeAerinız oldutu, mumalleyh namına çıkarılan 
lar... İçin y11phldanmı «zah şahaner.ıiu 6/243 NI. hı davetiyenin Fener P.T.T.

1 alrona daha b;yiik bir sevinele merkezince 6/319,U tarihinde muha-
Montaign~. kütüphanesind~ki bapracafım. Emelim derecesinde tabına tebllğ olunarak maZbatasının 

münuvi val-"lyışını anlatır: zensinim; Ehndimizin )'aramda, Pa· 7/ 3/941 tarihinde mahkemesine ıaa·~ 
1 

En meşhur Fransız komedi 
yıldızlan 

Tramel Pauley - Mlrellle Perrey 
Suzanne DehelJy - Clnette Lec
lert" - Sinoel - Jeanne Fusietıtr 

Jean Ga'bet 

2incırleme 

AŞK 
filmin~ stzl aaatlerce etlendl.re
cek, kllhtaihalarla güldürecekler
dir. Yarmld pe~mbe akşamı 

9 da ' 

ELHAMRA sineması •·· Orada, !U ~l!e hir lütabı, ba ris'te, kesemi tükettiğim ~ün kendi- edildiği, ayn! nama çıknrılan 15/5f!>41 
saatte baıkasını, intizamsız., meram- lerin ıöylem._.f< ciiretinde bulunu- tarihli ve 6/955 No. Ju lldncl davet!· 
sız, daimık bir halele kantbnnm. ram. O uman eler Majestıeniz be- yenin, muhatabın çall.!ltığı kahveden 
B:uan hülyaya dalanın; ham do- ni hala ~e ıdıko.,..,..•a li· adres bırakmadan aynlma.~ı dolayısi-
Lt h"I ' ......_ _ _. ı•--J le, usulen ma7.batasına mctnthat ve- 11••••••••••• .. ~ 'i11', u Y.a.:~-nm ·-·-... r--.ııınnrn ••• -L I~ en na..ft L-~elerm' d- 1 • Or iten r- ----, r- uenu ..... r lerelı: geri çevrildiği, 5/6/~1 tarihli 

~· an Postum.~··- dalaa ucma çaL,.nm. 6 949 NoJu üçüncü da\ctlyenln 16e 
(J( .:a., 'Klar.mı) tam benim inik- ••• muhataba esti adresinde 8/6'941 tnri- · 
mümde hir yer olmasına, bu köteYi Michel de Montaigne' e dair üç hinde tebliğ edllmlf ve mazbatası!lın 
o1sr kanma,~,._ iye- makalemJe ı.. Euaia mübdüni bi- ayni gün geri çemlml~ okluğu anla
le kap.maya çahpnm... EYİDcle, raz tanıtmaya, ölmez eserindorn ha- şılmış ve miltebelluğunlleyhln 14 15 1 
y.Jmz •endine •erecefi, lrencli Jıen- fif hir çe,ni vermeğe muvaffak ol- 941 ile 18/51941 tarihleri arasında 
din" övüneceği, R'İzleneeeii bir ,_i duysam, bahtiyarım. Tflc:riibeler'in hakikaten çalıştığı kahvede bulunma
olrnıyan • L-- L-~L-L J b" dığı ve askeri yoklama l..şlni hallet-mıan ucuçe u.u ..... :tır ır gün aynen tercüme edilerek milli c rw• d .. t • • 1 mek ve bu vesile ile de anne<:lnl gör-

enç ıgnn 11! gos e!'1f arınaııy e, on- kütüphanemiz-• !:atılm,.sı t ....... •nni- k · · d b" k mc üzere çalıştığı kahve snh.b!nl ha-
an ıonra ıraz emal bulmak için sini açıklryacai(ım amma aziz mes- bcrdar etmc1en İmılte gidip gcldı~ı 

okudum; "'imdi de eğlence diye oku- lekdaşım Rdik Halid Karay sakın polis tahkikatı~ snblt olmuş, bu iti
yorum. Fakat hic !tir zaman ka- duyınasm: Bu kocamaı;, dört cildi de barla ttbl.gnt f~de servlslerlmi7in 1 

anç ka)'l'UiJe değil... omuzlanma yüitfttmek dosıluğur:ıda bir hntaSJ olmadığı V<' Miiddeiumumi- j 
bulunur! llk mnkamınrn hiçbir memurumuı I 

Mo:ıtaigne seyahatte: lzZET - MEIJH DEVRJM bakında takibat yo.pılnındığı tc .. blt 

Candan gülme.it ve mevU1JJJn 
harika komedisini görmek 19-

leyenler. 

SUMER 
SiNEMASINA 

gidiyorlar ve 

lRENNE DUNNE 
"e CARY GRANT'ı 

ilk &öz Ağrısı 
... Vataadaşl.-ınuzm -L-ncı ,e- olunmuştur ! 

L-.. r- I "'"""-11
"'•-""""'"'

11111
""

11
""'"""""""""- • Filminde takdirle alk-lıvor- 1 -teri ,..dırğayan alunalr mizaçla· Eminönü Halkevinde J ..., 

nndan atanıyorum. Köyleinden »-1n·· _ 20 de : lar. 2 aaatlik nq" e ve kahkaha 
akl r.ua onu Balkevinden: 1 - Halkevi postası. &. ı 

1D a~mca .sanki Y•HYlf 11111urun· Bu haftaki faallyet.lmize alı konfc- 2 - Konf ... rans IV.ercmle müc::td,..lc 1 "1111 ••••••••••••••., ! 
da d .. arı ~ dönüyorlar. Nere-• ler rruıs ve tıemsll programı aşağıya cı- mcsele~i>: Tıbbıadli umum mudur 1 
ye gıtae • kendi idetlenne ıaplan- kanlmıştır. Giriş kartlarının büro- mu:ıvlnl Dr. Fahrl t:ırafındnn. 
nuş kalırlar n ~bilf!!'inkindea muzdan alınması rica olunur. 3 - Temsil (Ceza kanunu): m imiz 1 Bugün matıneıe~en itibaren 
nerret ederler. Macıı.rt;u.Jı'dıı bir ar- Pro~ram: r.remsn subeııı taratındnn. A L K A Z A R 

BU AKŞAM 

19 Teşrinisani 

Bütün İstanbul halknun se-ve 

seve görüp alkJ91ıyacağı 

NEFİS BİR ŞAHESER 

Amerikada birincilik mükafahni kazanan filnı 

SÖNMEYEN IŞDK 
Büyiik mueid EDISON'un meraklı Ye müthi§ 

ınacenılarla dolu hayatı 

BAŞ ROLDE: 

SPENCER TRACY 
Namarah aıtaktann baıiln erlm*n aldmhma m olmnll'• 

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında 
Bir haftadanberi emalaia bir m~ aöetılri1e 

KIZIM DUYMASIN 
Türkçe sözlU Arapça şarkıh 

Bi7ik IUk &imi 

Bir hafta daha gösterilecektir 
Siaema müdüriyeti 8QID Mllr•nn"' büyük hir sürpriz olmak üzer• 

ISA MIRANDA"nin ~ıiı Ye en muvaffak okluiu 

BEYAZ iLAHE 
Büyük taheeerini de hu hafta programına dahil etmittir. lki mu

azzam phıe.eT .•• Fevkalade program 

Yannki Perıembe akıamı 

ŞARK sinemasında 
Bir kadın: Sevdiği erkeği elinden kaçırmamak ve çocuğunun saade
tini temin içWı nelere kadirdir ..• Bütün fedakarlıklar ve battl bir 
ölünihı bile J'Crin• seçmek... ARABACININ KIZI Filminin 

parlak yıldızı 

HILDE KRAHL 

MUKADDES YALAN 
'(Die Barmherzise l.ü&'e) 

Filminde San"at Kudretinin en balasına yükscl~ektedir. 
MONGOı.JsTANJN ESRARENGİZ ÇÖLLERiNDE başlayıp AV· 
RUPANIN LOICSO iÇiNDE BiTEN HEYECANLI BiR DRAM ... 

ÇOK BOYOK BiR FiLM 
Suare için yeTlerinizi evıvelden tedarik ediniz. Tdef: '40380 

BU HAFTA: .... ~, ,~ ................. .. 

1 MARMARA 1 
2 BOYOK ŞAHE.SER 

i hirıettirdi: 

J - 3 kadın yıldızın erkek 
yıldızlara kartı ilk defa hari

kulade bir zaferle çeovirdik!eıi: 

KADlllLAR 
ARASINDA 

NORMA SHEARER. 
JOHAN CRA WFORD 

ROSALIN RUSSEL 
2 - Yeniden film çevina~ic

başlamıt olan 

MARY GLORi 
nın (Napoli) nin dillere dl!"
tan giizellikleri, tuk.ıan ara· 

smda yarattığı 

Napoli Şarkısı 
Bugün bqladı. 

Candan gfilmek: ve eıtıencell 1t1 
saat geçirmek ıstersenlz? 

Sinemasına ricUnls Ye 

MADAM LUNA 
Neş'ell ve operet fUmlni görünüz. 

VATANDAŞLARA: 
Müstesna ilin: 

Milli ve ALEMDA 
ainıemalan müatıeena bir tebeil 
'Ye her tarafta tazim ve •hti• 

ramla aeyredilmit olan 
Bqcriyet tarihinin aönm:: 

Ulu günqi ••. 
Ordular titreten, ülkeler IetA 
heden •.. Büyük tarih kahra· 
manı ..• Arslanlar aslanı, kah· 
ramanlar kahramanı ... Ulu ve 

ıanh 

SALAHADDiN 
E Y U 8 1 

Türkçe filmlerin pnlar uacını 
Sayın latanbul halkına ~öa

termeğe baJladıklan::u 1uvanç
larla bildirirler ... 
ŞARKILAR: 

M0NtR NUREDDiN -
MOzEYYEN SENAR 

MUslKI: 
Oelad heateür SADETl'IN 

KAYNAK 
Dikkat: izdihama meydan 
vermemek için film btt 'IHnl 

sürekli olarak göeterilec-:1ı.~r. 

BUt.iin Türqe filmlerin 
Hasılat rekorunu kıran: 

KADIN 
KALBi 
Ttlrkçe söalü - Arapça fQ.rkılı 

Böytik Hant Te Aft romanı 

TAKSiM 
Sinemıunnda btlytik muvaffa

tJJetle deTam edlJor. 

kadı.ı buldı J ... r mı. hu tesadüfü kut- *' 1klnelt.efrln 1941 perı;em'be günü 22 lklnc1teşrln 1941 cumartesi günü 
larlar: Artık birleıirleı-, ayn)mazlar saat 20 de: saat 20 de: 
99 RÖrdülderi vah~i icletleri a,ew _ 1 - Hnlkevl po6tası. 1 - Hnlkevl postası. ı 
mez1"'· rllStl vah i nlT!1 ı,.• ,:::i.: 2 - Konferans (Ceza ne ailenin hl- 2 - Konferans <Milli blrlllO: naı-

w ? ' • ' UM. ~ mayesn: Sulhi Dönmezer tarafından. kevl relsl Dr. Yavuz Abadan tararm-

Sinemamnda 

BAY TEKiN 
Ölümler Diyarında 

Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

Tepeba.p Dram kısmında bu aqaın 

Saat 20,30 da (Merdivende bir ipil) 

Ölüm 
Manisa VUayetı Emniyet müdürü ff 

?dahle Klzım D1rl.k Ue FaJk Gönenç'!JI 
kardeşi c.avıt Gönen~ milptell o)dtl
tu haataııttan turtulamıyarak diltt 
lf'Ce rahmeti Rahmana kavuşmuştur. 
Kederli alleıdne •• doıstlanna ba§sd

tJt"l!İl • ·•• Nazik ve kibar hır ad:\.'11, 3 - TernsU <Ceza kanunu): Evlmız dan. Filmi 2 ne! ve aon en heyecanlı 
d;mya r:irm'h adamdır. derler; pek Temsil subesl tarafından. 1 ! - ~il <ceza ununu): E· :mJz devreal 
doi:"a- B~ iıdetlenmizden h' .. ; .. j 21 ikinci~ 1941 cuma gilntt aat. 1 Temsil tubesl tarafından. ! "•••••••••••••' 

İstlklat caddesi Komed1 kımnı 
Bugün aaat 14 de (Çoegk OJIUlD) 

Gece saat 20,30 da (0. ti'f'iei) lıiı 4Uedl. 

' . ' ıı:ı ' 

da 

~ 
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lsT ANBUC HA YATI 

Ayakkabı modaii 

Gali!la, cDod '-'- bakar, dür 
-....:===================-=================-========mmr::= maD ayağa> besabiy)e IOD zaman-
Bir ıica mi iflcrde kullanılıyor. larda lstanbulda ayakkahi modası 

Tiyatro konuşmalan 

Silvain'in Şakirdi Marifeti : 
BURHANEDDiN M .. Yii71erce msan, her g\in. ım pek aldı yürüdü. Mahalle aralarm-

.:... cger sayfıyelerd'C'ıt <tönenle- daki kahvehanelerden tutunuz da, 
"'il lın) h" L t ·1 bs."IU tamamen ah-p olan J;a bi-an (le ır nnn arına ven - r- cadde uz-erlerindeki bakkal, tuhafi· 
ıııedi• · b lk' d ld " nalann merdivenlerinden in.ip çı-' • gı - e ı e unutu ugu - ..-:, kolacı dükknnlarma ~aya 
~ b k '- k rt ~or, sofalannda dolapyor, o<la- J -
~L u e me" sı ıntısı o aya -.ı:r kadar hepsi bozulup kundura ma· 
-rruı larm1 dokhrruyor. 

,... · ğazua oldu. Kirli camekinında u-
l'llı 0 creket versin ki lstanbullula- Böyle itlere elve:rişli binalan ntbn kam baflan, 'banna hurma 

l:.epai de yazın aayfiy~ git- b1raltıp JaU1erini yapmaıun elbet b.nak kelepleri dizili İfllıembecİ ;elt merakında değillerdir 1... faydaaı yolctar. J\ncak bunlann ~ bir sece urfmda layUet 
okaa, maazailah, ıehrin un ihti- man kalabalığına tahammül ele- deiiftiriyor, mükemmel makiyaj .,... 

Büyücü bClinin temsili - Y akalıği kirli Baıvekil - Acaip kavuklu 
Sadrıi:ıam - Abdülllak Hamit ve Mürtekibe kari- Tatavladan 

toplanan eaki püakü kostümler 

~ın çoğu - '.lcanunlara gel- Teeeleri nedir, ln1iyor muyuz>.. PIP ateli sahah brpma zarif, 
'tİtnİ% halde - hali sayfiye ft- Mesela 111 mtşltur Ze,nep Jaa.. süa1ü, pınl pml bir Jnmdara m:lğa· Tepebqı Uyat.rmu aiJdn Wn ml· 

=1-nna gidecek, fınnlarda bu- nrm lı:onağıl.. wı halinde çdayor. Meler mende- namıe temelinden çatısma kadar dolu. 
L ı:ılcii lcadar da olsun elemek bu- Her yıl ünivenitıeye göaterilen kette kad da lmndanııc:ı Yar• Anupada tiyatro ıabsl1 edip memle-
""'lrntyacak ı b le b 1 ne ar • ---~- kete dönen meşhur l'ramD anatin 

S mı§ ··• rağ etin artmasına mu a i onun mlf. .. Acaba bunlar eskiden .- Silva1n'1n talebesi Barbanettln tıey ııe 
~ ayın hemıehrilerimizden rica mukavemetinden Jıııer yıl bir ter" idiler. kadın sanat.klr madam Suzan'm en 
... _~12. yazın sayfiye lııevC9ine ler eksildiği muha1cltalı:hr. Günün rL 
..... , ıı: düşmesinler. Zira onlann alh Ayakkahı plôllerinİn en...aı ima- parlak devirle 
1 Ad l birinde, 111rtmdaki jlim wı llim m ... .-.Yol'. • Hele, 'Vitrinleri doldu- Abdülhalt lllmlıd.'dıe:n. parçalar 01-

diilt] a arda, Boğaziçindıt- ııür· yüküne dayanamayıp çölrüverme- ran ~kadm a-LL-plarmm hin hir nanıyor: O temııdll lıım.rilm okbılr.ça 
,. eri safanın ac~ını kr•ın, say- ..: mu'"mku-- _ıu-r. 7-- unu.._,•-An.ıı..- •-- ---1 o ne 
•ıy Y •• l1<J a:~ıu- 'L;..!__t_;_: d='-un .. "up hulmak ~ .. --awu• ........_... 3 --

,e"Yt! gidemiyen hem•ehriler de ,... o,lllDI........ ..,. .sestl B han tt.ln ~ .... t. .. - bava. ~c· " Bunun gibi clayaınıklılığı Claima her baba-:;:.;.:.. kiri değil. ur e .,.,.,...., -..-
1Yor I... lı: 1 b b" ] d .ı>•·~· ürperiyor, tüyler iiı'periJor, UJatro 

N d l
•? ontro a mu taç ına ar var ır Kundura __ ::.... __ , ___ .itrinJeri- aalonu bir uğultu içinde giimbilr güm-

e ki ufak bir ihmal ile mesuUerinin ..-.~ .. aua eme ı. .. ne bakarken insanın •özleri karan· bür ötüyordu. 
Al 81rtına, alhndan lı::alltamıyaca\ları "' Bir lık 1n Uz ...... deden blr· 

tıncı perdeai mahkemede •Ol'. Türlü türlü avakkabı modelle- ara ce, .,_ • 
'çıl suçlar yükle~bilirl~r. J r Davalaclrol .u-en .es duyuldu. Bu-ln cHamlet> in jJk tenuilleri • • örcl" ük" kadm oJmad•lft..... ·- l.A&.J 
aır nnı. ~ çe, • .• •. .. --- nun al"kasmdan kontröbasın homur .. 
asında gazetemizde bir cNe de- ilim, likir ve edebiyat!. sevmıyormn. Yem aürülmüt tarla· tuıu yüksek cdoD perde.sinden blr w.Bl-

~~i} > yazılmı~tı. Bunda, eserin dan -ken ayağuun albna killi bil . .> !e-Aı 4·1tJldi. Bu fe...a.1 aıon-
oltin • d • d k k Yeni çıkan ~ yansı Fran81zca •~'Y- al ,.,..,.. "14 • .,-... 
~ cı per esın e onupn ra- olan bir ilim, fikir Te edebiyat çumn· yapqmlf gı"bi acayip, hant da boğuk aksi sadalar ııyandın!L Pa-
Lı ~arfettiği bir kelimeye i'8ret bobstil lnmduramn yanında, alb iki radlden BurhaneWnin sesine kmpo 
;:ıilıyor ve cMehenk dememeli mecmuasının baş yazmnda ıöyle parmak kalmJ1%..--la mantar kaplı, tutan bir ses bir yankı halinde pat1a.k 
IYli}ı Jc d bir cümle var: gumu lilll c emeli!> d-eniyordu. üzeri delile dqik bir iakarpin göze verdi: cGürleme toplar cib . ..-
)• Buna rağmen cH~lct> in el· c ... Bu güneşin zayıf bir §uası çarpıyor. Beride, l.cecik ka)'14 par- Bu sefer salon kahkahadan lnle-
1~;i tcmsilind~ bu kelimenin hala olabilsek ne mutlu bizet..> çalan biribirine geçirilerek eski ka· dl... ••• 
'~vıelıenh şeklinde kullanıldığı flim, fikir ve e-debiyat yaldızi dm saçı örgülerini andıran, ayağın Haziran 1909 da '8urbaııettln tum-
torüldü. Acaba buna ne de- altında lı:ırlt yıllık c:şua1>, couası> dö.-tte üçünü açık bırakan diğer bir panynsı v. Sardunun cBüyiicU kadın• 
ltıeJj} ... yapan bu aahrlar, bu memlekette papuç, ebeni görmÜyor mu9\9\?» eserlnl sahneye toydu. o devrin en 1908 übralarmdan: Bürhaneddin 
E k" b " l ~arkıcılardaa önce yazıcıların sıkı der gı"bi pırıl pt:'rl parltvor. Geri ta- değerli müne'kkfdl - ki kcnd1s1nden laanpanyaamm ,..Jdm Sman hannn 

S 1 rna ar hir imtihana çekilmel~ri !hım gel- rafta, hırsla sarılmak için zarif bir aynca bahsedeceğiz - Müfit. Ratıp 
le· E.sk.iden kalma bazı oinalar var diğini gösteren örnıeklerd~n biri- ayak bileği bekliyen ka)'l4 ba~ı, par- yazdığı bir tenkit. ma.kaleslnde dl.yor medhlyesine devam edeblllyordu. 
dı. bugün kimi!li hastacı'C, kimisi dir. 1ak tokalı bir iskarpin çaplan çap· kl: cTezeh De cFln~n•den parçalar 

--:_··. kimisi mcktt-p olarak umu- Hem de en tazeeil.. km bakıyor. Ayakta hiç itiraz et· cBüyilcü kadm Burhanettln beJln oynanıyor. Müfit Ratib dfyor ki: 
~ miye::ek her hattkete ıessizec bo· kwnpanyasında 15.yılt olmadığı dere- cİklııcl defa c~nl dinlemek lçln 

cede alkışland.L Her perdenin llOilU detfl, en ziyade Hlmldin dlter bir sa-

~ I 
:run eimeğe hazır, yanık tenli hir .sjirekli, hararetli alkıflarla sellımla- hifel bedlası olan cFlntenJI temaşa 

• o ~!~~~ ~~~ köy dilberi te.ekküliyle köşede im- nıyordu. Şimdi de cBüyücü kadın-.m için geçen a.t:şam Burhaııettın beyin 
~ P..1:.;\ 0 0 0 0 met beldiyen kauçuk pençeli, çiko- pek parlak olmayan sureU lbrazr...dan Tepebaşmdakl oyununda bulundum. 

• - • lar.. derili kwıdura derhal göze çar· bahsedellm: EvvelA 1igürnnlar tama- İhUmal halk c'I'ezer-.l mu~addft defa-
pıyor. Hele p, aüqün aüzgün ıöz mile acemi ldller. Sahnelere can ?ere- lar cnlı:M9de temqaya JAyık bulma-

Aş k nedir ? kırparak aeyircilerin haris hakıtlan· mıYortardı. Bun1a.nn ıyı ça.lışmadıt1an dıklanndan uyatro pek tenha idt.~ 
F' m üzerine çeken hafif kalkık burun· anlaşılıyordu. Suzan hanımı zlrvel cTezenin bu defa sureti Serasında pek 

1ıir r~nsız akademisi scnelerdenberi Geçen hafta yapılan toplantıda lu, incecik Mili, narin bedenli yePJ sanata suud etm}f bir aktr:ls gibi Sa- cüz1 terat.k.lyat buldum. SUzan ha-
~ kıgat ( dikaiyoner) yapmağa ça- ı:ıkad~mi azaatna ıu sual aorulmuş- ralara kıya.sen muhakeme etmiyeoc- nnn tarzı tellffüzlle biraz daha IDell
't\1.yor. Fakat henüz (A) harfinin tur: Amour, yani atk nedir} ... Şim- pabuçlara dikkatle bakmamak ka· ~im. Yalnız büyücü rolünün ehemmi- melerln mlnasını anlamıı gibi tdl. 
,:•?ısına gelebilmittir. Akademj, di Azanın her biri bunu tarif ede- bil mi? Daha neler, neler .•• Bunlan yet ve mii\:kfilatı yanında. çok dun Fakat Jşte o bdardı. Suzan hanım 
t,.~tiıı'in işgal alhnda bulunmasına cek ve aşk hakkındaki düşüncesini serredter~~ kendi ken~~: • kalmıyan bu altı aylık aktrlsln blzlnı her zaman, gitWtçe trajedi oynaya.-
,:~oen her hafta perşembe günleri bildi .. ecektir. Bundan sonra aşkın - YI. kt, ~adın deg~ Hep11 muhit ve sanatlmize nisbetle müda- mıyacatını tavırlarlle beyanda. ısrar 
'QJ)l k ık b-.. t .. •a b·-.. ı almak faasını deruhte edeceğim ... Son perde- ediyordu. Burhanetun bey rolünde ..__ anara diksiyon er haz.ırlığiyle kabul edilecek tarifi lugate gire- ş • -ySI cazıp. • .. n ...... 
"~gul oluyor. ct-ktir. • · isterken gönlü ötellilerde kalıyor, de çok nevmld değUdJ, !ala!t Suzan mütıemmeldi. 

----- - ----- pziiıne berikiler takılıyor, diyorum. hanlDl bir succes yaptı ve bu §.Usl par- Fakııt asıl BurlıaneUin beyle Suzan 

ık • 1 d b" • k 1 Jıa.k olan artistin altı ayda bu derece hanımın .Flntenıı1 n--• oynad·'"'arm-
IZ er en ır' 85 ere B ınmıŞ Cicili bicili, mini mini ayakb'hı· muvaffakıyetıne vusulilnü tebrik ede- dan bahsedeceğim ... i~rtıanet~ beyi 

d 1 1 
lann seyiri imana hakikaten doyul- rim ... Erkekler tarafı pyanı takdir blr bu defa her rolünden ziyade muvaf-

iğe r I kÜÇÜk diye B ınmamlŞ maz zevk veriyor. Dikkat ediniz; meharet gOOteremedi. Burhanet.t.in fa.k olmuş buldum. SU7.&Il hanım zen-
\1-1 h vitrindeki tık bir pabucu seyİre da· beyi her zamanki gibi bunlardan ayı- gtn ve kibar bir İnglllz kadınına dıe-

.:a I 1 Yam ve Corc adında ikiz kar· askeri bl".hriye muayene ey~ti §U 
qeıı ' lan bir erkegınw• •özleri ..:u:ı..N" bü· racağ'ım. O sonuna kadar - da.lnuı A>n, güzel, !Atın sade güzel bir mahal-
... 

1 
e'r •• Nevyork"ta donanmaya air- cevabı vermiş: cVilyam 31 birinci- "' gKua-r- ·• - - .. ft 1 kl b 15 .. 

.. ,e,ıc • yur'" • bk L.-'-·-ta b--L-- •örünen rol unu pek guç ı~tır ama a era- le hanımına. t>enzlyordu.:a 
hL ıçin bahriye muavcne h~·eıi- kanun 1923 cJ.e yeni seneye mrme- ~ uauuut "' be gayet. bu··yük bir me•ft-ct ve 
.. ,11 ı. "' "-.ı> .... süslil iaL.--inin i .. inde zarif, mini r - """' O devirlerde &Vatan-., &Besa• ve tu-
t , nuz.urunn çıkmışlardır. Vilyam d~n bir saat evvel doğmuş. Halhu· ..._., ...- meharet gösterdi Fakat heyeU mec 
~o ı mini bir ayak .-vda olur, mevzun ~· - lilat tumpanyalannın her.eyanlan 
) ı.ı edilmi~. fakat Corc küçüle di- ld sen ise gece yarısından bir saat ____:"_J~L kal alar • mua fena idi, ahenk yoktu, aktörler ile gık diyen Müfit Ratıb için Burha-
e alınrnamıştır. sonra, yani 1 kanunusani 1924 tari- bacaklar, 7un1.ı---. ç • ınceo.- mütercdl.litti, suflörün tiz feryadı du-, nett.ln bir sanatltirdı. Fa.kat blr kum-
~ Corc kardeşiyle ayni günde doğ- hinde doğdun.> cik bir bel, derken muhtesem en- yuluyordu. bu temsil mlhneyylz halka pa.nya kurmaktan 11.clzdl. Buna. rat-
llltları .halde cVilyam alınıyor da Kardetinden 2 aaat sonra doğma- d•miyle zarif bir haya) belirir •e, fena blr fikir verdi.• men Burbanettlnden ümidini kıeseml-
~ nı·,.,· al n d" h ti" •• •• d C b' 1c·· "'k tr.ı:.ki ayakkabı, vitrin döşemeleri Tiyatro severlerln kendlsine bel yordu. Nasıl te-•~, n--• Bu ...... anet-ı.t · " n ı mıyorum> ıye eye .tı yuzun e orc ır ya, uçu eayı- ...,.., ...-.u nı 

Oleato etmiştir. Bunun üzerine larak donanmaya alınmamıştır. üzerinde latif tiktaklarla harekete ba~ladıkları, büyük ümitler be6lcdllc- tine fena desin kl, o devirlerde, Bur-
-------- --- haslar. Aman sağdan da bakayun, lcri Burhanet.tln bey heyeti her tem- banettlnln ikbal devirlerinde tlyatro-

8a1 kan 1 arda ya h u d ile re· sol atraftan ırörüniifünü de le) ire- sil den sonra biraz daha §Öhrethıden lann manzarası şuydu: 
deyim, diye bütün dikkati gözlef'e kaybediyordu. Nihayet kimse ona. bel cYunan muharebesine alt bir oyun 

karşı tahdidat toplayıp heyecanla bakarken bir- bağlamaz oldu. oynanıyor. o bat.ıra ile nefelenccck 
B··k dtnbire mütbit bir sukutu hayal ile Bıı sukutu yana yakıla anlat.an Mü- yerde adabı mUI1yemlze tadar vuku 

..... ı.ı ·reşte neşredil~ bir emirna- Doktor, dit tabibi, eczacı, avulcat f"t nftt"b h bil ........ "ardan b 1 taa ... ft_....,le dall..dar olduk 

Yazan: SELAMI iZZET 
BarVekll tirli bir palto De geldi. Hari
ctre Nazın liri. tA gerilerden farkedl· 
len )'aka.1$lı, sarsak biri. Es'ki bir ma
sa. tş&e meclis. 

•Bir perdede Yunan gönüllüleri gö
rülilyor. 'lbatro e!ldin mmete tehzil> 
feza.il ve maall ulkln eder. B1r ak
töne <>ananlıla.rın ahlak fazlleUerlnl 
anlatmak tçin öyle lm:eyanlar, öyle 
atıl ft mantığa gayri muvafık snçma
lar bulm~ ki, lnsa.n seyrederken garip 
bir blss1n tesiri altında ltıılıyor. Da
hası l'llr. Kendlslle beraber meydanı 
ha.ıt>e gelen oğlunu kadın olduğu Te 
yeteni buhmduğu sonra1ıın anlaşılan 
bir tıza veriyor. Fa.kat g5nfillünün 
tadın oldııtu anla§lhyor da Ett.em 
paşa ertmn ve ümera ve ncrernt mu
Taeehesinde duruyor. hnttli nişanlısı
na ellveler (!) ediyor. Daha var. Et
hem paşadan mada ümernyı sairenln 
tıiıç kayı§lan tptendl. işte tiyatro! 

cBlr akşam eSultan Cem11 halleslnl 
aeyrettlm. Perde yırtılmış, açık üzeri
ne hırka giymiş uşn~ pantalon düğ
meleri sökülmüş, getircce~i mektubu 
unutmuştu. Kral sarayında bir Adi is
kemle Ue, sürahlslz bir bardak vardı. 
cNa.sıl oldu?-. yu oynnrl:ı.r'kcn fesi dü
şenleri çok gördük. 

•Acaba cYedilrule1> oyununu oynadı..ı 
ğı için bugün olmazsa. ynnn Mınak
yana ne diyecekler? o çıpl:ı.k sahnede 
aktörlerin henüz doğru olruynmndık
lan (Mına,kyan doğru okumayınc.'l 
aktörler ne yapsın?) ~d beldesinde 
Napoieon Bonaparte n:ı.sıl tasvir olu
nur?~. Hele vaktin sadr-lZ!ımı arka.sın
da san cübbe, başında. ncalp kavuk 
Yedlkuleye geldiği zam:ı.n ayni ~k 
gibi durup etrafına alık alık bakınır
• nasıl bir tabir bulalım? 

•Sonra. ismine muallimlik lz:>.fc 
edJlen bir zat. kalkıp da oynamnğa 
muvaffak olamadığı asrın büyük şairi 
AbdWhak Bimld beyin cİçll kızı>ını 
cDehfet yahut mi.irtekibe knnı ünvn.nı 
saklmlne blttahvll sahne! hünerdo 
arzederse ağlamamak kabll midir? Bir 
H~ldl bir de mürteklbe knn tııblrlnl 
düşünmeli.• 

Böyle bir devlroe Burhanettln\n 
parlıyacağı pek tabii idi. fakat ne ya
zılı: ki parladığı kadar çabuk sondü. 
Bir saman alevi hallnd" yiıltseldi ve 
söndü. 
Tercümanı Hakikat başmuharrl.rl, 

tiyatroya dair ya2dtğı bir malmlede 
diyor ki: 

eBa.kınız eskiden gaz<ıtelcrln sanat. 
yıldızı dedltlerl BurhanetUn bey ev
velleri haverl Ud:>nlde ayda bir doğar· 
dı. Fakat Jstavro Ue danldıkt.an sonrl\ 
haftada bir anı hünere karar -remıiş. 
Vlktoryen 8ardu'.dan erer oynamak 
Jçin blz!m sahneler, aktörler, Tatavla
da bir rum tadmdan alman eskl püs
kü kostümler kifayet eder mi? Buna 
Silvenln şakirdi marlfet.ı olmnk da 
kifayet etmez ... • 

Gürültü ile meydanda görünen Eur
hanet.tin kumpanynsı, işte böylece, 
sessiz sa.dasız ortadan kaybol:!u. 

Seliimi inet Sedeı1 ;·~~ göre, Bükreşte yahudiler pi· gibi sereba mealekkrde bulunan tüyler dikenleıir. Söğüt gölgesindelti n.
1
mWt ~e::;;, u:ca: ~~~:a~~ttlnln y~ısı!.:. •:;ecll.s &•kuruluyor: 

t~ada istedikleri znmn:ı alışveriş yahudiler de çalışıımıyacaklardır. ÇilT.enler arasında korkunç bir yı- ~=========ı--===-=:aı==:z:ı::1========--====-=======---=-==========
tii ctniyeccklcrdir. Yahudikr, açık Yalnız şehirlerde birkaç kişiden iba- lem ba§ı belirmiş gibi ÜTp~e ile 

12
'"•lcr de eabahlan yalnız saat 11 - ret birer yahudi dokotru bırakıl- ..:Ücod sarsılır. Mini mini, P.ık avak

tirı ara~ında, yortu ve par.ar günle- mışhr. kabmın içindeki lAtif hayal çoktan 
1- de de saat 9 - 10 arasında ma· Yahudi gençlerin Bulgar mektep- &.ayhoJmq, h:ıtti ayaKkabının ıekli 
td ~ ve P!Zar yerlerinden alışvıcri~ lerinde 'v-e üniVersitelerinde tahsil bile gözden silinmiıatir. Simdi gÖz· 
~ Cc-tk.lerdir. Bu talimata riayet et- etmeleri de tahdid edilmiştir. Bul- leriniz bütün dikkatiyle bir noktaya 
dı Yen yahudilerin fiddetle cezalan- gar ismi soyadı alan yahudilerin de dikilmiıtir. Ayakkabmm arkumdan 
t~lacakla•ı bildirilmektedir. tekrar eski yahudi isimlerini alma• incecik bir iplikle sftrkan küçücük 

t "<>Fnda, Dahiliye Nazın Cab- lan için bir ay mühlet .-erilmittir. etiket üz..mdeki ( 40) rakamı bü
:ıılci'nin imzaladığı bir tamime gÖ• Belgradda da yahudileria tram- yÜ\oe büyüye kocammı bir yumruk 
~ Yahudiler Bulgaristanda ancak vaylara binmesi yaaalchr. Burada gı"bi size doğru uzanır. Derhal ıavu
lı.~di mamulatlarını toptan, ba~l:a- yahudiJerıe 1coHannda, yahudi ol- 'ap bu müthiııı darbenin tehdidin
.._ 'llrıın mallannı perakende halinde duklan belli olsun diye birer aarı den !mrtulmaldan ~a çare yok
~ '-:aklardır. Yahudikrin diğer her şeridle alb kötcÜ bir yıldız rozeti tur. 
~ ticart Faaliyetleri yasak edil- ta§lrlar. Rozetin üzerinde yahudi Şa ıarada, cl>ost bata baluıır, diif-
'lıııııı..7 r. kıelimeal yazılıdır. muıı ayaju sözü tam yeri:ıdedir. 

ipek çorap yerine boya 1 <!:emal Refik 

Hindiçini' de 150 memura 

itten el çektirildi 
$uıa'hay l 8 (AA.) - Sayg;.ın

dacı haber verildiğine göre, Hindi
çini umumi valisi amiral Dccoux, 
150 Fransız hiikumet memurunu 
işten çıkarmııtır. Bu ~birin, hüku· 
met dairelerini, siyasi bakımdan 
şüpheli unsurlardan temizlemek iize
re ittihaz edildiği, İyi haber alan 
mahfillerde söylenmektedir. 

• 
eserı Bir Türk 

Irak alimleri 
ve 

On yedinci asırda yetışen büyük 
Türk alimi Katip Çclebi'nin miistc~· 
riklerin bir gün bile eHerinder. düş
miyen Keşfüzzünun ismindeki Arap
ça bibliyogrnfyası Maarif Vekaleti
nin karariyle müellifin el yaz11 ndan 
alınarak edebiyat fakülN.i prof~ 
sörlerinden Serefeddin Yaltuya 
ile muallim Kilis'li Rıfat tara~ı"dan 
neşre başlanmış ve geçenlıerde b!rin
ci cildi pek nefis bir ,,.~iJdc çık· 
mıştı. 

Bu eser iç.in Bağdad gazetelerin
de Eşşehab (3 l teşrinievvel 1941) • 
de ülemadan Abbu Carravi im
z.asiyle yazılan bir makalede eterin 
i.tlami ilimlerde en büyük ntorite• 
lerden biri olan Şerefeddin Yaltka
ya ve değerli üstad Kilia'li Rıfat'ın 
nezaretinde intişar etmesi ve evvel
ce garpte ve prlı:ta basılan nüaha
lann yanlışlan da dikkatle tashih 
edilmiş olması dolayısiyle arbk es
ki prk ve garp baamalannın de
ğeri aklmyıacağını ve herkmin an· 
cak bu yeni latanhul nÜlıhuma mü
racaata mecbur olacağını söylemif-

Bir Yugoslav gemiai tir. 

Paaifik'te tecavüze Arap alıcminin tamamen lıir 
... Türk eseri olan Kıeşfüzzünan"un we-

ugramıf ne kıymetli Türk llimleri tara/mdan 
P~ 18 (AA.) - Olga To· tashih '"'zeyillerinin il6ıvesiyfe neı

puiç mmli Yugoslav gemmnin bir rine karşı gösterdikleri l>a al&ka 
Mihver lı:oraan pmiai tarafından her halde memnum,.eti macipdr. 
PHifilı:'te tecavüze uğra<lığma dair, 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
Aizzeden Kıral Edouard 

.Bost.onda İngiliz kralı azla Edouar- de Harth-Canut'un vefatı üzerine, 
dm adı geçt.l. OXfordsblre'de, İ.sllp'te kırallyet tacını giymek üzere İngllte-
1004 de doğup westmınster'de ıoea da reye teldi. 
yefat. eden Edouard kıral Etbelred'le Kırallyetı esna.sında, maiyetlndekJ 
Nomıandlyalı Emma'run otJudor. Za- tAıbl hikümdarlar mütemadiyen kendi 
yır tarakterll kit Bu da n&lılf yapılı aralarında çarptftılar . 
olmasından ileri gellJOl"du. Heniz Oochr1n mntunun kızı Bdlt.h'le flf• 
sençil.llnde saçı ve sakalı bembeyaz lendtJBe de biç çoculu olmadı. 
l:t"Sildl. İyi ka'R>ll 'Ye faslleW bir hl- ._~. 
llümdard.ı. Azlslerden sayılmam, ~ W"*"l"*r'deki kabrinde muc._-
fiçtıncü Aleksaııdnn 1161 de onu ıuna- ler olur dlJe bir ten.tilr Tardır. 
tlyanlıkça mnbddes •Jllan bu l&h- Mdltellf tontlutıaıdatl lyl tanua 
slyetlertn 11.steslne dahil eımest .tfJbe- .,.. ldeUert bir mecmua halinde top.. 
blledlr, latııft!L BmıJara. cAzD llıl09&rd del'-

Oençlltlnl menfad.a. geçl.rmlştl. 100 giaf• denir. 

0.Jıc~uda 19 UDCll :illı:okul birind •mhmn lı:iiçük yavruları liııt 
eeneki denleııe 'bq].ukeıa. (Resim 01küdar4a foto )'Jcliz tarafındaa 
sönderihniıtir.). 

d ipek çorap dünyanın her tarafında ortadan çekilmiftfr. Amerika· haber srehniıtir. Bu haber henüz * adında bh1 Cl.dcietKı8tanm-
" 'bunun yerine baıka bir maddeden yeni bir cins çorap yapılmaama teyid edilmemekle ~aLer kanal da bf ~ ~ nen buene8lnl ... 

~!ısılıyor. fngil~rey~ ~!İ:lce. fıigilter~de birçok lı:ı.dınlar hacaklannt bölgesindelı:i Amerikan deniz ma- uyb:cıerek a du:~. ı:.mdan 'Ye 
le çorap vannuı hıssını verecek ıpekılde boyatıyorlar. Yuk.anda ba- lı:amlan, ltaralcol gemilerine müte- muhtelli ,.eliıertnden ~· 

~klarını bu suretle boyatanlar 1ıörwüy06 yakkız l>ulunmalan emrini ·Hmüıtir. Agop hutane,,e bldınbmttlr. 
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HER AKŞAM 
RİR RfKAl'E Yakışıklı horozlar Gördilklerim, duyduklarım KONU$AN MUMYALAR 

Blzlm eve sabahlan günliik, taze yu-ı - Tuhaf şey_ BakJn blrl&l bunla
murtn getiren blr ihtiyar tnnınm.. nn yumurtalannı çal.ınuınl ... dedlm. 
Ki.içlik, yuvarlak, beyaz blr sakalı, süt Cevap verdiler. 

Kaç kişinin çilesi Tefıika No. 110 Yazan: İSKENDER F. SER~ 
Sanca cellAduı elinden turtuldutu içinde konuşurken, Şnbaknnın c~ mavisi, açık Nnk gözleri vardır. Bı- - Klm çalacak? •. Bura.da heüean 

yıldan, senelerdenberl içtiği sigaradan tavuklan varM. Anne.min ortanca dayısı.nın damadı, Deyip koltuP, yaslandı. için, çadırdan d.ışaııya Çlkamıyor ve yıı.vaşça çadırdan ba§Ulı uzattı: tir'' 
erkAnıharp binbaşl3l Subhl bey (1) Bir, iki, üç, dört bardaJt auyu ard t.lınseye ııörünemi:yordu. - Slttl, müjdeler olsun.. 1b sararm14tır. Garip bir adamdır. Bazı Aklıma yeni kom§um gelm.lştl. Aca

günler pek nkslllğl üzerinde olur. Ba- ba günde taze taze sıcak .sıcak altı 
zen son derecede terblyelldir. Çok defa yumurtayı bula.bllly~r muydu?... Fn-
110~30hbettır. LAltln hiç bir zaman kat o halinden memnun görünilyordu. 
muhteklr değildir. 2 senedıenberl gün- İki tane horoz satın almı~ı. Bu ho
lük tnze yumurtayı bana hep gene ay- rozlar da horozdu hani... Doğrusu 
nl fiatle getirir ... KendLslnln elll alt- çok yakışıklı hnyvanlar ... O kıvrık kıv
mış tavuğu vardır. Keçilerinin siltünü, nk, alalmi sema gibi renk renk kuy
tavuklarının yumurtasını ve öte~ri ruklar ... Kocaman, etli · etil kızılcık 
satmnkla geçinir. _ renkli iblkler... Açık san ayaklar ... 
. ~eçen hafta bir gun Uk defa olarak Kırmızı, boncuk gözler .. pek ıevend 
Jhtıyar yumurta getlrmedJ. Belki has- ho.yvanlar canım ... Bizim mahallenin 
talnnmıştı. Ertesi günü bekledim. Ge- ihtiyar, yahut genQ de çelimsiz horoz
ne yok: .. ıZavalh herhalde yatıyor- ları arnsında bunlar aaha llk gfinden 
dur,. dıyordwn. Yumurtacı daha erte- göze çarpmağn başlamışlardı. 

blr sabah CJ&ztepeden f:n~ Kara.köy- arda devlrdl; zira şekeri var. Beni in- Şabaka o gün Sa.nca.yn sordu: fellah döndü. Sizi görmek ısuyor~ 
den ath tramvaya bintyor; Haıt>lyede ceden inceye muayeneden, arkama - Pad~ha yazdığın mektuba n~ Dedi. Şabaka sevindi, çadırln d 
derslnJ vermeğe gl.decek. götsüme kulak yap~tırdıktnn, pa.r- den hıllA. cevap gelmed.iı? Y<*&a b~- fırladı: 

Tramvay dopdolu. ~ taratın per- maklarlle tık tık vurduktan sonra dl- kn fCYler mı yazdın benden gizli ola- - sen mi5ln, Mellii? ... oeı b:ı.kııtıııı-
dell hanımlara mahsus bölmesi, geri- lime kaşığın sapını bastınp boğazıma rak?... Neden böyle geç kaldın? 
sinin boydan boya lkl yani omuz omu- bakar bakmaz; Sanca yeminle temin e<Jıerek: İhtiyar fellah içer~ girer glfl11 
za istif. - Anlaşıldı Vehblnln kcmı.kcsll ni - Hayır, dedi, söyledlklerinlzden Şabaka.nın ayaklnnna kapandı: 

Tepcbaşında., ıcnrt. bıyıldı bir Erme- bastı. başka. birşey yaz:nuı.mı.ştım. Eğer o - Yolda başıma bir felaket gt r' 
ni madama nefes nefese dalıyor içeri. Vehbinin kerrakesi neyınl.ş diye mektubum padişahın eline geçseydi, ceylanım! Hayre bayın adantları v 

Yanında, sekiz dokuz ya§lllda, sıska, dört kulak ve dört gözle beklerken, muhakkak şimdiye kadar bu teşebbü- Iumu çe\•irdller .. beni öldumıet ~ 
solucan gl.bl bir oğlan. demez mı ki: sl!,müzün müsbet bir net!cesfni görür- dller. Halbuki, sultan Selim. yeld ·1' 

Dudu, sağındakinl, solundnklnl ka- - Biraz küçük dlll büyümüş. Boğaz duk. bir inci düğmesini kopanp sıırıcı\k' 
kıştıra ka.kıştıra, koca gövdesl.nl blt hekimi Clvnnl Anıınyan bey ucun- - .\cıiba ihtiyar !elliı.h bize bir oyun göndermlşU. Cnnıını kurtarmnk -<' 
kenara ll~lriyor: çocuğu önüne ah- dan iki millmetreclk alıverirse duy- mu oynadı? bu lncJyl haydutlara verdim. J{ıı\'S1' 

sl ve ondnn sonraki üç gün içlnde de Yalnız ben yeni komşumun tavuk 
görünmedi. Artık onu iyiden iyiye satın alıp taze taze yumurta yemek 
merak etmeğe başlamıştım. Belki de dururken horoz almasına bir türlü 
zavallı ölmüştü. Evini bilsem gidip akıl erdiremiyordum. Fakat nihayet 
yoklıyncaktım. Hasta ise hatınnı so- kafama dank etti 
racaktım. Ut.kin bUmiyordum ki!." Bir gün pence~nln kenarında. otur-

yor. mllz bile ve derhal gıcığı kesilir: - Olabilir. Ona bir hayli p:ı.ra. da tutuştular ve aralarında payıııŞlll' ğ' 
Oğlanda durup dinleıuneden, hort Seyreyleyin bizimkilerdeki telii.şı. vermiştik, değil mi? uğraşırken ben de bu nrada kııçııı' 

hort öksürük. Et.rafa dahmeler saçma- Bana karşı idare, mldarey! de unut- - Evet. Bir kese dolusu.. lakin o muvaffak oldum. 
cin. Tam karşısına tesadüf eden eniş- muşlar, çırpınıyorlar: adam parayı çok sever .. gelince, omın Sarıca hayretle başını salladı: 111 
te beyimiz başını çeviredursun, ~n- - Eyvahlar olsun, bakınız bal}ımıza. on misli fazlasını alacaktı. Buna ta- - Bu işi Ha7re bay nasıl haber 
dilile ağzını, bumımu, yüzünü örtme- gelenlere!... Çocuk ya artık lakırdı ma. ederek gelmesi lazımdı. mış?! rt· 

Nlhayet on gün sonra bir sabah ih- muş, sokağı seyrediyordum. Bir de ne 
tlyar çıka geldi ... Yüzü bembeyaz ke- göreyim? ... Bütün mahallenin ta.vuk
sUmlştl. Büsbütün çökmüştü. Halln:ie lan, bizimkiler de dahll olduğu halde 
göze çarpan bir sinirlilik vardı. iki p:ırtlye aynlmı.şlar. Bu kafilelerin 

ğe çabalasın, olacak gibi değil. edemezse, dilsiz olup çıkarsa?... Sanca on beş gündenberl, g&lleri - Hayre bay benim oğlumu öld~r" 
Oturamayıp yerinden fırlıyor~ O gece ev halkı sabahı sabahladılar. yollart,ia beklemekten usanmıştı. Şa- müş ve kızımı kendi sarayına kııçı.r· 

Pangaltıya kadar arabacının yanında Annem, anneannem, babam kederden bakaya gelince, o hiılD. K&ra Osmanı mıştı. Padişahla göril,ürken, sı.zJıl lfllı 
ayakta. vardacının borusu, seyisin klr- helak oluyorlar, dü§ünüyor, ona kavuşacağını wnuyor- nlzi söyledikten sonra kendi ı,şt>'f 
baç şaklatı{'l kulağının dibinde._ Ertesi sabah, Civanı beye hıı.ber sa- du. S::ıncaya aşkından bahsederken: kendi derdimi de aı:;tırn ve H!lyre Sordum. Hiddetinden sakalı tıtreye başlarına yeni komşumuzun horozlan 

titreye cevap verdi: hndı. Dinince dlnnensln, eskl tanıdık- - Onu öyle riyasız bir aşkla sevdim aleyhinde ne söyremek wünı!tO: 
geçmiş, ayn ayrı dola.şıp dunyorlar. 

- On gündenberl ne işlerle u~ra.ş- Bizlm öteki horozlann yanlarına yak
tığımı bir bilseniz bayım ... Hayatımda. la.şan bile yok ... Bütün iltifat, raıı.+...t, 

Aradan bir hafta. kadar: geçiyor. lardandı. Yed! yıış dLşlerinl çıkarırken, ki, artık Kara Osmanı benden hiç hepsini soyledlm. 
annemin bademciklerini alıvermiş. kimse ayıramaz. Eğer lhtlya.r fellılh Şabaka ka.,larını çattı: 

01 
böyle garip bir kepazelik görmedim. " ...... 
Bu yaşıma geldim. Hiç klınse bana itibar yeni ve son derecede yakı.şıklı 

Eni§tenin hançereslnde hafiften hafi
fe bir yanma. 

Marmara seyredile edile, deniz ha
vası alına alına gelindiğinden, ekseri 
akşam Anadolu iskelelerine ve Cad
debostanına uğrayan vapurla Gözte
peye dönerdi. 

boyle şaşılacak derecede nca!p bir horozlarda ... Onlar tatlı bir sesle cgud 
kaşkariko oynamrunı.ştı. Yalnız bana gudn diye seslenerek bütün semtin t:ı
mı ya? ... Ne gezer? ... Bütün mahalle- vuklannı arkalanndan yürütüyor-

larqı. yel ... 
İhtiyar Cl kadar Cı.sabi idi kl ona bir 

sfı;nra verdim. Apnrtımnnın merdl
venlel'lne oturdu ve birdenbire bana 

Bö;·!e böyle komşumuzun bahçesi
nin önü™? kadar geldiler. Bu bnhçenln 
tahta kapısında tavuklann girip çık
ması için küçük bir delik açılmıştı. 

- Geçen nk.ş3m (ŞahlnHn gilver
tesinde terlice idim; kendimi üşüttüm 
galiba? ... A?;lziye karakolunun yanın
daki ~cepte acele acele dondurma 
yemiştim. Bu, nezle alameti; yaz nez
lesi de çekl!mc-ı: hiç! deyip dururken 
önce, gıcık, sonra kesl1c kesik öhö öhÖ 
derken, demevi adamcağızda öyle bir 
öksürük ki alı al, moru mor. 

sordu: 
- Horoz yumurtlar mı? ... 
- Ne münasebet? ... 
- Yumurtlar mı? Yumurtlamaz 

mı'.. Onu söyleyiniz ... 
- Yumurtlamaz tabii! ... 
- Ben de öyle billrdlm. Lakin gel-

gelellm horoz yumurtlarmış ... Bak nn
latnyım da dinle ... Bundan blray evvel 
bizi!" mahalLcye genç bir adanı taşın
dı. I mi Ahmettı. Bir gün penceresini 
vurnmk beni kapısına çağırdı, Sordu: 

- Günlük yumurtayı kaç paradan 
veriyorsunuz? 

Söyledim. Flatı pek yiıksek buldu: 
- Ben her sabah altışar yumurb 

yutacağım Üç kuruştan fazla vere
mem ... dedi. 

Giildüm: 
- İmkanı mı var? Bakkalda yumur

tanın tanesi üç kuruş otuz para ... 
nem de klmbillr ne kadar zamanlık 
yumurtn ... Ben tavuğun henüz ilstı.in
den kalktığı sıcak, giinlük yumurta
yı nasıl olur dl üç kuruşa veririm? ... 
~onra gl'çimim bundan . Veremem. 
M"r" f'tmez!.. 

Yeni komsum gtildii: 
- S<!n bl1lrsln! ... dedi. ben de üç 

kurııtu senin hatırın için veriyorum .. 
Amma da antika a.cinındı ha!. .. San

ki yumurtalan bizden b:ıdn\7a mı ala
caktı? ... Latin ben herl!ln gülüşünü 
beğenmedim. Onun halinde bir şey
tanlık vardı amma anlıyamadım işte ... 

B1zlm mahalleyi siz bilmezsiniz. Hep 
nyn! vaziyette insanlarızdır... Tavuk 
flli'm besl-er öyle· geçiniriz. 

Aradan bir hafta geçti. Ş:ı.şılacnk 
l'"V 1 ... Tavuklarımın çoğu birdenbire 
yı;murtnyı kesmişti! ... Birkaç gün son
ra yumurtalar yan yanya azaldl. 

Tavuklar vumurtlasınlar diye blr 
takım ilaçlara baş vurdum. Onlara 
kırmızı biberli kepek yedirdim. Her 
uıman böyle yapınca tavuklar yu
murtayı çoğaltırlardı. Lfıkln şaşılacak 
şey!". Kırmızı biberli kepek de llk <W· 
fa olarak fayda etmemişti. Ne yapsak 
ta~uklarn vız gellyordu. 

Evvela yatışıklı horozlardan biri gud 
gud sesleri ile bu delikten içeriye dal
dı. Ta.~ii bütün tavuklar onu takip et
tiler. Oyle ki horozun arkasından ade
ta blrJ>lrlerinl gagalıyarak telaşla, 
acele il-e deliğe dalıyorlardı. Bu suretle 
birinci kafile tanuı.mile bahçeye girdi. 
Arkasından öteki kafllenln ba.şındakl 
horoz delikten daldı. Ve tabii odalık
ları, cariyeleri de arkasından." 

Bütün tavuklar bu harikulade güzıcl 
horozların peşinden komşunun bahçe
slne girmişlerdi. 

İşte o zaman işi kavradım. Bu yakı
.şıklı horozların ikisi de efendUcri için 
bir nevi yumurta avcılığı ediyorlardı. 
Bütün semtin tavuklarını yeni komşu
nun bahçesindekf hazırlanan folluk
larda yumurtıamaı;tı. alıştırmışlnrdı. 
Hanı kadın parasından istifade e.dcn 
bazı genç çapkınlar vardır ya ... Bu ho
rozlar da bütün tavukların yumurta
larını çekiyorlardı ... \. 

ihtiyar sinirli sinirli sigarasını 
çekti: 

- Şaşılacak şey doğrusu!.. Biz bir 
horozu görür, beğeniriz. Fakat baka
lım tavuklnr onu kendi g&llcr!le bcğc-
11iyorlar mı? O horoz tnvuklar lçln de 
cazlp bir mahluk mu? .. Bunu ke.stirtp 
atamayız. Işte bizim yeni komliu ta
vukl:ınn hangi ııevl horozlan pek be
ğendiklerini blllyor ... Bu iki hnyvaru 
da onun lç!n aldı, Bu horozların ta
vuklar üzerindeki tesirlerini görme._ 
A~:ım olunca hnyvanlan kendi kü
meslerimize güçlükle alıyoruz. Onları 
dışanya bırakmasak olmaz. Çünkü 
hepimizin bahçeleri avuç içl kadar. 
Sonra hayvanlar dışarıda bedava bes
lenir ... Öteyi beriyi kanştırırlar, gıda
larını bulurlar. Akşamlan deliklerin
den kümeslerine girerler ... Gel gelellm 
o çapkın ve yakışıklı horozlar ... 

Onlardan daha güzellerini alacak ol
dular. Fakat tavuklar kendilerine 
ehemmiyet bile vermediler. Şlmdl ma
h~ll-~U. bu horoz~ara suikast yapmağı 
duşunuyorlar. Çunkü yeni komşumuz 
iki horozu olduğu halde akrabalarına 
- kendi yedikten başka - her gün 
kucak kueak taze yumurta. gönderi
yor ... Soranlara: 

O sıralar Uzak Şarkta Rusya il~ 
Japonya tutuşmuşlar. Japonlar blr ka
ranlık gece, apa.n$1Zın Port Artürc 
yaptıklan baskında birkaç Rus zırhlı
sını torpUieylp yatalak hale sok
muşlar. 

Çar !ilenci Nikola Baltık donanması
nı hazırlamakta Atlantik Okyanusun
da, Afrikanın Ümidburnundan devri 
dlcm yaptırıp imdadn yetiştirecl'k ... 

Herkeste bu muharebeye ne alaka, 
ne merak; gazetelerdeki aJ:ıns telg
raflarını ne takip. Ben de zırt zırt 
enişteye koşmndayım.. EsaEen vapur
lara, harp gemilerine ötedenberl me
rakım var. Deniz yıllıklarındnki Rus 
Japon donanmalannm listelerini• 
plıinlarını, fotoğraflarını muknycsıı: 
deyiz. 

Gün ün bh-lnde benim de genzimde 
yanma, boğazımda kuruluk ve arka
sından muannid bir gıcık. Hiç oralı 
olmuyor, aldınş etmiyorum. 

- Dün, fenerbahçc deniz hamamın
da sudan cıkınca hemen giyinmedim 
üç beş dakika sil.ecekle l.iurdum. Hav~ 
ıiizgürlıcaydı! diyorum. 
, O tarihte şimdiki gibi plıij kumla
rında saatlerce durma, süneş banyo
suna batına, kısacıcık mayo ile çını 
çıplak kayık çekiş, yelken açı~ moda
sı nerede? 

Lahavle! .. Benim öksürilk de aldı, 
yilrildü. Bir defa tuttu mu dilim ağ
zıma girmiyor. istediğin kadar kaynar 
ce~ye okalfptüs ruhu damlatıp kok
la, gırtlağın üstüne tentüdlyot sur, 
lyodlu pamuk koy, sırta çıngır çıngır 
boynuz çek, bana mısın dese bnrl. 

Blzlmkilerln etekleri tutuştu, hnva
linln ve Kadıköy yakasının adlı sanlı 
hekimlerinden d<ıktor C. •. ) a bizim 
emt?ktar sepet faytonu yolladık. 

DahllJ:yeclliğl ve hazık.lığı herkesce 
müsellem.lcrden, CTıbblyeı şahaneJnin 
de maruf üstadlarından olan hazret 
ortalık karanrkcn buyurdu. 

Gellnc~ye kndar evin içi gene kanı. menfi c"'va.p getirirse, ona. yapacağım - Keşkl bunu yapmas:ıydın! ş '1 
yasta: Gırça.da.k nasıl kesecek? bir iş dnha var: Kara Osınanı zorla benim işlerimi alt üst ettin. Hayre b rt' 

Nihayet, yetişen babacan, şakacı bir hasıra sanlı olarak buraya getir- Sancanın burada bulunduğunu. öğ63_ 
doktor: mek. nince Devlet bayn haber gont'ı"rlP 1'' 

- Yavrum, çit-horoz ~reni gaga- - Ne dedin, Şabaka.. zo;Ia Kara rıcayı ele verecek. B"n d 0 müşkul 
!adı? Göreyim şunu da boynunu bu- Osmanı buraya nasıl getirebilirsin? ziS'.'Cte diişeceğlm. 
ruvereyim o horozun! ... diyerek alnına - Bundan kolay ne var? Kara Os- Thtiynr fellıih: st· 
aynayı takıp, gene kaşığı ai;'Zıma dal- ı man ar:ısıra afyon içer. Kn.h!reye gon- - Beni mazur görün. dedi, bt'Jl ~-
dınr daldırmaz kahkahayı attı: dercceğlm bir adamım, ona afyon içi- 1Jn istediklerinizi yaptım. Padiı:'.lh ., 

- Bu gözlerlmln ayan beyan gördü- rlr .. sarhoş eder ve htı.sıra sanp bir nl affedcceğlni va.detti: S:mc:ıyı t' <1 

ğü kıyak, normal bir (luetteı. yanl dcvey<? yükle':-. B~ suret~ buraya gelir. me~ yola çıknrmanı:ı. '"t"di. su~6 
slzin nğnayacağınız, küçük dildir. Anladın mı şımdı? Selımln Sanrnya buyilk t ... vccc 1 

Bana Pastör liiboratuanndan bir mlk- Sarıca, Şab:ıkadan korkmağa başla- var .. btınu gözümle gurdüm, Ş::blı;:ı. 
roskop getirin, uzamış tarnrını ke!ş- mıştı. - Ya bana? .. B!nl gormC'k f"t 111 
edeyim!... - S:m ne yaman bir kadınsın, Şa- dimi? W 
Doğruyu söylediğine kalıbını basa- ~:!a! ;ğer sultan Scllm seni görse, - •Bu şeytan kadını da tanım=ıt 

cağına yalanı varsa dlplomMı:u ~ .ın~. n ayırmaz. O, senin gibi reki terim... dedi. r• 
yakacağına, oğlu ile kızının başlarına ve ışguzar kadınları çok sever. - I~arn Osmandan ne haber "?1111 
da yemlnden sonra yüreklere suyu - Padişahın beni af!cdeceğıl, beni - Padişah onu da <'ağırttı. b~ 1, 
serpti: ~ahlrede serbes bırakacağını zannc- yanı~a teklif ~tti .. ıŞ"'bnknyı scn111 

dıyc:ır musun? evlendıreceğlm!e dedi 
- Bunda benim işim yok; ahbaplı- - Hayır. Belki affeder .. fakat, ser- Şabakanın yilzü gülmef;"e bası-.dı" 

ğa, konuşmağa gelmll}lm. Çocuğunki bes bırakmnz .. seni tJe sarayına alır. - Kara Osınnn kabul l'ttl mi':' ~ 
olsa olsa küçük bir t!"Onşlttlr. Kısa - Ben tekrar s::ıray hayatına kan- - Hayır .. ıBcn, o g!"Ce surıı~Jı • 
savdırac:ık bir il:lç isteorsanız IlOl'::ı- şamnm. Kara Osmıınıma kavuşup ser- taş yürekll kadınla evlen~"'""'· 1·1 r 
sanciyan erendi yahut Zamb:ı.ko paşa besce bir evde yaş:ımak isterim. Arlık seniz beni ldarn edlniz!• d"cti 
ayar bir Ont~rniste)den reçete alın! entr!kad:ın, hile ve riya dolu bir ha- - Padişah ne cevno vPrdl? , 

Öyle ya, zamanenin Lokman hekim- yatın sonsuz boğu~alarından usan- «-Sana Şabaka g"linc"'yc ~!'!d~ 
ıerı bu ikisi. Zambako paşayı, ecdattan dım. Kansu Gorl za.manındanbcri, üç mühlet verdim. iyice du-;ıin .. bu 
kalma tanı.şıklık dolayısllc dalın mu- senedir, herkesle mücadele edlyorwn.. vaç muilıı.ka olacak. B~n bciylc rt '/J' 
ı"C<.'cah buldular. beyler komutanlar, zorbalar hnttfı rum.s dedi. Kara Onnrn p:ıdl 1 
İya amma paşa ki'ıh burnd:ı, küh haydutlarla blle çarpıştım. huzurundan çıkarken yuzu morv.rı11 f' 

Mısırda, k~h Avrupada. Burs::ı soka- - Becerikli olduğun lçln, Kansu tı. çok hiddetliydi. Bnlll ki, p'ldi ııııı 
ğ:nd:ıki muayenehanesinde vnr mı yok Gorl ve Tuman bay sana çok mühim ona da btiyük teveccühu var 
mu? Varsa hnngi günler, hangi saat- vazifoler vermişler. Fakat, bana öyle Sanc:ı oturduğu yerd ... l{n;a O 1

• 

!erde bulunduğunu nasıl öğrenecek- geliyor ki, bunların arasında seni en na kızıyor<lu. 
sin? O vakitler İstanbuld:ı telefon ne çok takdir edecek olan sultan Selim- Öyle ya .. mad m kı, S-r c nın :ı 
gezer? dir. O seni affederse, bir kere huzuru• tutması için Kara Onmınla ş b•.> 1 

Hemen adam ko§turuldu, Bir müd- na çık .. onunla konu§. Bak, ömriınde evlenmesi lazımdı. ın :ın, köpruyu ~~ 
det Bı.>yoğlun:ı hiç uğra.mıyorıuuş. Yaz böyle heybetll, böyle a:ılm ve irade çinc:eye kadar bu işe •P ki, d ., r 
dolayısilc Büyükadada, Nizam cadde- sahibi bir hükümdar gordıin mü! miydi? 
sindeki köşkünde lstlra.hatteymı.,. - Sultan,, Selim! yakından gonncyl, l{nrn Osmnn, s:ınc ·n 11 go t· 

Oöztepedcn Biiyükadaya gitmek onunla goruşmeyl ben de arzu edlyo- fedakarlığı ne çabuk ı•rııt.mu tu? 
meseleydi. Kadıköyündcn, Modadan~ rum. E~er beni affederse, ve benim Kara Ofuıanı c"lhidın ehnd n ı;ııf' 
öbür kıyılardan vapur yok Köprilyc affımı bir hile olarak cf.~ğll, bir haki- taran ve bir kılıç darbe le c·ııl"l't\ 
inilecek. Sonra, sefer adedİ nz; n~a- kat olarak bütün memlekete ilfın ey- ellni keserek, baltasını 'i re du: tir 1 

ma döne'bllmek şüpheli. Ierse, 0 zaman Kııh!reye dönerim. Fa- ve nihayet Kara Osnıanı uzı.:n bır e ·• 
Biri akıl etti: Sabahlan Pendlkten kat. onun yalnız beni affetme.si kıifi retten, sonsuz i~kenc lerden kuttlr.ı' 

kalkıp Kartala uğrayan, Büyükada ve değ!J .. ~en Kara Osmanıa da. evl•m- Sarıca değil miydi? Kara O'"mrn bt111' 
Heybcllyi tutup ist.anbula gir.len vapu- mek istıyonım. Padişahın bu izdivaca lnrı neden duşünmüyor-'fu? 
ra atlamak. yakrdım et~esi, bunu kuvveden rıııe Dün çok iyi tanıdığı Şabaksnın el· 

E:tesı sabah horozlar öterken ilk çı arması zımdır. " ne bugün oo Sanca dil~ıntiştü. oı:ııl 
trenle Kartalı boyladık O vapura ye- - Ya Kara Osman böyle bir lzdlva- bu f'elAketten kurtnrrnn1·. ıcnb ettıt 
işi · ca rnzı olmazsa?. ... 

t P Adaya vardık. Za.mbako p::ışanın . ·· .. .. miydi? 
mükellef köşküne daldık - ~abıl değil. Çunku, Kanı. OSman 
Paşa denize nazır balkonuna bizi bir gun b:ma: ·~en, padişahın sözünü Sarıca ihtiyar fellahın sozlerfıu dlJl' 

aldı; kanşısına otnıttu. Derdimizi an- d~lerim. On~n öl dediC"f. yerde ölü- ledikçe hiddetinden dişlerin! gıcırd1' 
ıatmağa kalmadan sohbette sual üs- rum.• demişti. Şimdi sultan Eıellm tıyor \'e korkunç akıb tini duşünereı: 
tüne sualde: ' , ona: cıSen, Şabakn. Jlı! evleneeeksln!a tüyleri ürpzı'iyordu. 

(Deva hif 
7 

••t·· 
2 

d ) derse, muha.kkı:ı.k ki, bu tekllfi redde- Ya Devlet b:ıy, Sar~c:ını'l h~y:ı.ttl 
m. sa e su un e demez .. cPadlşah buyruğu böyledir .. olduğunu duyncak olursa?... Bu ı.ş ~ 

ı-azı oluyoruın.• cevabıııı verir ve ın.- .sonu nereye varac:-.kh? 
Cll trzun seneler Mektebi Harbiyede nimle evlenir. Bu temin edilmeyince, Sarıca bu 1!1n sonu ner('}'e varac • 

içlerinde yumurtlamak hususunda 
en çalışkan olanlan bile folluğ'un yo
lunu unutmuşlardı. Acaba bu hal yal
nız bizlm tavukarın başına mı gelm~
ti? 
Komşulara sordum: 

- Bizim tnvuklar var_ onlar yu
murtluyor!. .. diyor. 

Halbuki tavuklar dediği iJd horoz .. . 
Kalender mlzac. Asker1 pantnlonu

nun üstüntle alpaka sivil en.ket, helali 
iç gömle~lnln yakası, göğsü çözük. 
Daha oturmadan, ô.deti reçhlle: 

<Ordu t~kilatı) muallimliği eden benim Kahtreye gitmemin ml\nam ğını pekCı.11\ blliyorodu. Şabaka s·k•şııı' 
ansikloıledik malümatı da çok geniş.- yoktur en Sarıcayı ce111dn tcsUm edlve~c ıc· 
!erden olan merhum, umumi harbin • •• ti. 

- Aman, dediler, ayni hal bl.zlm d:? 
başımızda ... Tavukların kediden farkı 
kalmadı. Nerede ise kediler yumurtlı
yncalclar, tavuklar lmıınn gelmiyl'cck ... 

•Bir de horoz yumurtlamaz• derler .. . 
Hnlbuk.l bizim komşu iki horozdan 
günde en aşağı 20 - 25 yumurta alı-
yor!.. Rilmıct Feridun Es 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 86 

Uzun zamandanberi lcimsenin 
geçmediği, halinden belli bir 
yol tutturdum... Böylece, bahsetti
ğim çiflik köşküne vardım .•• Bina 
ile böylece tanıştım... O zaman
dan beri dimağımda, bu muamma
nın anahtarını arar dururum ••• Hiç 
bir ;ıey keşfedemiyorum. 

- Bek~i ölmüş mü) 
- iki üç sene evvel. 
Rüsuhi, ltıkaydlikle: 
- Hepimizin başına gelecek bir 

akıbet... Demek yeni hir bdcçi de 
ln•lmaınışlar ;t 

- Hayır. 

Muharrir, omuz silkti. 

- Neylersiniz ... - dedi. - Ba
zan hııyatta gözümüze harikulade 
~örüne" hadiseler olur. Halbulcl ha
kiki sebepleri günün birinde anla
eılır. Bir de bakarsınız ki, meğer 
içinde hiç de öyle fevkaladelik yok· 
muş. Alelade şeylermiş. 

Meliha iı:minin verdiği deminki 

Nakleden: (Vi • N6) 

he}"f'C"anından eser lcalmam.ıştı. Ga
yet aakin!~miıti. O derecede ki, 
Cevdet. kendi kendine eaeftenjyor
du ~ 

<- Yanılmışım galiba... Bu 
adanı o adam olmıyacak .•. > 

Zavalh muharrir!e yeni !Yeni bat
ladılclan ahbap!ıklan bozulmasın 
di~ bahis Üzerinde fazla ısrarı ela 
muvafık bulmadı. Mevzuu başka 
vadilere geçirdi. 

Fakat ıofradan lca.lkacaklnrı sı
rndr .. bizzat R~hi Karacabey mu
nm~ına döndü: 

- Orada, ahbaplannız fU kaybo
lan mal sahibinden bahsetmiş ola
caklar>. .. - dedi. 

- Fnet. •• Sık sık... Ona kar§ı 
herkes büyük bir muhabbet hisse
diyor. KaybolmMından dolayı da 
esefleniyorlar... Bu hadiseyi adeta 
kendi felaketleri sayıyorlar... Zira, 
bu adamın hayatında bir f elalı:ıet 
olduğunu tahmin ediyorlar. 

- Aman bana bir yudum su! Kah
venin sade olmasını da unutmayın!. 

- O civarda barınabilecek bir 
yer buldunuz demek? 

- Ne di}•orsunuz? ... Hiç sıkıntı 
çekmedik ... Bilakis... Zira ala bir 
han var .•• 

- Kimin hanı? ..• 
- Ali Kadri kahyanın ..• Orasını 

işletiyor... Ayni zamaında da otu
ruvc.r... Vehbi paşanın oğlunu ga
yet iyi tanıdığı için bahsini ettikçe 
gözleri sulanıyor... Pek sadık bir 
İnsanmtf doğrusu ..• 

- Böyleleri nadirdir. 
- Orada mütehid bir zabit de 

var ... Ragıp bey .. Ho, bir insan ... 
Bu sÖ7, muhanirin dimağında 

hiç bir hatıra uyandırmamıştı san
ki... Çehresi tamamen hareketsiz 
kaldı . 

Cevdet, muhatabının yüzünde bir 
alaka ifadesi uyandırarak, onun es
rarını lcapabilmek imkanlanını yava~ 
yavaş tamamile kaybetmişti. Şimdi 
Rüııuhi, ooon ka1'11ında, sakin çeh
res11e duruyordu. 

Birdenbire, konak kapm önünde 
bir otomobilin durduğu f arkedildi. 
Zil çaldı. Eiv sahibinin de yüreğine 
su serpildi, İpte nihayet son tecrübe
ye g:rişebilecekti. 

On bq senedenher:i mütemadi 

~:ışlıu~ı::ıcında miralay ve B:ı~rada va-ı Fellah, yolda soyulduğu- Ihtiyar fellô.h çadırdnn uzaklaştı.};' 
h vt>kılı v~. kumandanken (Kome)de •• • tan sonrn, Şabaka düşiınmeğ-e b:ıııll' 
esir olarak Birm:ınyaya gönderilmiş. nu soyleyınce.. dı: 
orada rahmetine kavuşmuştur. O akşam Şabakn ile Sanca çadır (Arka ı var> 

çalışmalarla, miitemadi mahrumi
yetl~rle ve sarsılmaz bir azimle ha
yatın ortasında bocalıyarak asabı 
katılaşan ve kendine esrarını vermi
yı..n bu adam, belki de, daha eski
den tanıdığı birinin karşısında açıla
caktı. 

Sofada bir gürültü i~it.ildi. Hiz
metc;.iler, ·uşakla'!', sağa sola yürüyor
lardı. Ve, anşızın, oda kapısı açıldı. 
Uşak: 

- Yüzba~ı Ragıp bey geldi efen
dim! - dedi. 

Cevdet ayağa kalkmıştı. 
Karacabeyde tanıştığı bu müteka· 

it zabite doğru ellerini uzatarak yü
rüdü: 

- Oo ... Safa geldiıniz ..• Hangi 
rÜ7.gar!.ır attı) 

Zabitse, mahcup bir sesle: 
- Böyle, apansız rahatsız etti

ğimden dolayı affınızı rica ederim, 
Cevdet beyiciğim. 

Mevzuu değiştirerek: 
- Bizim oradakilerin hepsinden 

size ayrı ayn selnmlar. Hepimizin 
göt'eceğimiz geldi. Bir kere teşrif 
buyursanız diye bekliyoruz. Ali 
Kadri kahyaya c:git de bcyefendi
mizi gör ... Hem bizden selam gö
tür. Hem de Karacabcye davet et. 

Behemehal gelmesini söyle ... > de
di. işte ben de geldim. 

Ev sahibi, birinci misafirine dön· 
dü. İkincisini, ona tanıttı: 

- Yüzbaşı Ragıp bey... Hani 
demm kendisinden bahsediyorduk. 

V c yüzba~ıya dönüp: 
- Rüsuhi Mehmed bey .•. Cnyet 

kıymetli alim muharrirkrimizden. 
Ragıp eğilerek: 

- Çok meamun oldum, müşer• 
ref oldum, beyefendi. 

Fakat, başını kaldırınca, gözlerini 
tu.t::kerlek açtı: 

- Rü.uhi Mehmed bey mi diyor
sımuz? 

- Ev.et. 
- Allah Allah ... Ben beyef.endi-

yi tanıyacağım halbuki... Rüsuhi ... 
Evet ... Fakat Mehmed da nereden 
çıkmış? ..• 

Muharriri tepeden tırnağa kadar 
b.yecanla süzerek: 

- 1 Iayır, hayır ... Aldanrnı, ol-
mama imkan yok ... Ben sizi hayat-
ta yüzlerce defa, bi:1lercc defa gör
düm ... Eğer siz o değilseniz ya göz
lerimde, yahut da dimağımda bir 
bozukluk vardır diyeceğim. 

Na7:cırlarını muhatabına dikti: 
- Siz. V chbi paşanın oğlu değil. 

misiniz? Rüsuhi Vehbi bey dcğıl 
mis:ni7? ... 

Fakat ... 
- Yanyalı Hazııedarzad.rlr.-tİ" 

oğlu. 

Delikanlı, el, kol, yüz har•k:tleri' 
le red ve inkara Lclkııfıyordu. 

Yüzbıt§ı: 

Hayır, hayır, hayır ... - diye tY 

rar etti. - Rica ede.im, inkor• 
kalkmayın ... Ne yaps!\nız beni :ik11• 
edemezsiniz .. . 

Ve kat'iyetle: 
- Siz, Yanyalı Haznc<lnrzııde 

Rüsuhi Vehbi beysin iz... Ben burı" 
eminim. Ah, beyefendi, ah ... T:ı111' 
dığım bir çok İnsan, sizin hiil8 hs' 
yatta bulunduğunuzu öğrenerek rıe 
derece memnun, mesut olacııktıf• 
bilseniz... Esasen bunu siz cJ.e tııh' 
min edersiniz... T elcrar nraınıı:s 
gelin, katılın ... Gelmemeniz için de 
ne sebep olabilir) ... Fakat daha e"
vel. Vehbi paşanın oğlu olduğu o'!' 
zu söyleyin... Cizlem.('niz için bıf 
sebep bulun!la bile, şimdi, burnd 1: 

doştlannız arasındasınız... En i1' 
iki dostunuz, emin olun ... Ben. btS 
Cevdet beyi kendim gibi tnaıırıın"' 

(Arkası .-ar) 
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AKŞAM Sahife 7 

.r.'de Rus hava 
m: vzneri zaotedildi 

(lıaş tnrafı 1 inci sahifede) 
>'Ot• S ti · ovyet kuvvetlerinin muvnffa-
aj:Jtli rnuknbil tnnrruzlnn netice· 
~h eb tuladaki yaziyetimiz c;ok c;a-

.., ulrnuştur. 
•bs a' D ' . de . Jnnsının onetz cepnesın-

l'ııı~ bıldirdiğine göre: Rostof civa
lıi a Sovyet müdafon hntlnrmda 
/ &edik tı<'mak için tanklarla tak-
'Ye ed"I Al . . d . ''-! t b 1 t'n man pıya esının tKJ 

~e ~Üsü püskürtülmüş ve Alman
agır zayiat vermişlerdir. 

li . Fin cephesinde 
>'a ~lıinla 18 (AA) - Finlandi
eindıı.1ansı bildiriyor: Hnngö uphe
C:ok c. düşman topçusunun faalivr-ti 
to şıddetle devnm ctm~ktedir. Fin 
de'Pcıısu. karşı ateş açmış ve Um~u 
lıo ~ulunan 'bir düşmnn gemisini 
't'c; ardırnn:ı ctmistir. lstnsyon'dn 
}'a ackton tayyare mcvda:ıında 
~frınl~r çıktığı göriilmüştür. 

tı:ı arclı berzahındn iki tarafın top
lıGt""Ve bornon makineleri faaliyeti 
Jtı.4 °.n cephe keşiminde devam et
lıckti~. Fin topçusu ile bomba maki
't'c ti, düşman tesisatına ve mukn
dctrr;:.ı YUvalnnna tam isabetler kay
da h,lerdir. B<'rzahın bah ktsmın· 
Ilı c Ctnmiyetli aevriy~ faaliyeti ol-

Us•ur. 

d;vir ccpht'Sinde topçu_ ıd'ltellosu 
ctı ıı.nı etmiştir. Düşmanın bir hü· 
D ~eşcbb~ü püskürtülmüşt~r. 

lt-td ogu cephesinde llir çok kesim
tır j vazi~tte (JeğişiklilC olmamiş
,.,~ ;1 k'esim(Je başarİ ile biten ha-

Dt e: olmuştyr. . 
l'lıı a'u.lc Fin körfezinin cenup JCıs
oldıı .. a R'e<:eleyin bir r.ok infilaklar 
itti ı.ı~u görülmüştür. Hava 1'uvvct
l\0crnız, Murmansk demiryolunun 
li it korna_ '\'C Lnrhumael:i arasında
llı' ısnıını bombalamnğn cıevam et
t,;rr. Bu hücumlarda demiryollari 
ta a~ına_ ve müteharrik malzemeye d:" tbetler kay'Cledilmiştir. Bun· 
llı:ı l'ld <l$'kıı Knrhmnaeki'nin cenu
't'c ~.a düşmnnin bir topcu me~zii 
l)Orn ır rnotörlü vıe atlı nalcliye kolu 
hıı.,1halanmış ve mitralyöz ateşine 

J.J muştur. 
;ı.. ava_ muharebeleri ~namnda 
.. ~anın bir av tayyar~i Blintuia
b v~ nirı cenuhunda dü11i=r:·ı."Üştür. 
to;!{u I<ar·d.~de, t~yy~!~ far_ş~k~l:11a 
t~~su duşmanın ık1 avcısını dü-

1(,,Üşt~ir. _ 
~ """lı berzahında düşmanın tny-

r ~ k ~ hıi .arşı oyma. topçusu oır avcı-

.t;::1 hasara uğratmiş rve tayyaremiz 
rı.~~ ~tJa.rUÜn gerisine fnmeğe 
~ tır l:.almıştır. 

11 
oskovaya hava akini 

va klin 16 (AA.) - Alman ha
lını... 0 vvetleri dün._ kara ordularinın 
l~,·~ merkez l:csimindeld llare-

•rıı -·· • h' • tir 1\ ... uessır eurette ımaye etm.ış-

tıı~ 1.?'a~ hava kuvvetlerin.e m.en
\i llluteaddit te,killer Mosltonda
l;,..~1naj ve askeri hedefleri tam isa-
f! "•l .. •nh,.;o etmitlerdir. 

n lıkçılar yarim aC:laıi 
~ Sovyetlerin elinCl.e 

);ı ;slcova f 8 ( A.A.) - Krnsna.
ba 1t·esda gazeteşl ya%JYort Avru
~il tısya"'"ll'l ~n •İmal noktasİnı ~ş
ll~) kden Balıkçılar yanmadasi, &~ 
tJ· 1d harpten scnra hala Sovyetlerin 

ırı ed' J< ır. 

llırll ~~metrelerce ırenlj bfr ~atıaC:ın, 
lo t'.lIJın lıer metreti .ım·cn Scnyet 
\i]11;aunun Jtontrola: altınCfa«Jır. Sa
~ a~aıyalari. Narveçten Pet.amo
l'c 9!.lCer ve mal:Eeme taeİyan n.&li
•d l:etnilerint bahnnİşlar<lır. Yanm
fl11"'· topra~ aiti ~eçitleri"._1~ 'dolu<fur. 
lb>ı Ya~aa, MunnanslC <ıenfi yo· 

lt 'ltontrol f'tmelCtf'dİr. 

.llir Sovyet tebliği Fin 
•~anılarini reddediyor 

lları ~alcov~ 18 (A.A.) - Sovyet 
tel)J~Yo lComiaerliği neş~ttlğl btr 
~a ~gdc F'inlAnİ.fiynnİn ~tlere 
tei:J'!1 Ytı.ptıği lttiliamlari ffdd~eli-

;.· l'ehliğde töyle (imilm.Eedir: 
~~l&ndiyanin ~CI~ oY!'~(Jı~i fol, 
.. e t •_tl;rfn elmal liatı liuCluClunCJa 
t'o ~graCI cwarioCla emmyetlnfn 
ıe_~!Unalini «l~llıımıdite lie l=adr 
)' ~ •01duilınu sr&temor. Y:-nd&ndi
,.~ lit!erle yaptifi lttffaila Moe~o-
~ lCar~i J\a.rM fiazirlamitiir. _ 
~ erı'lC" liaricfve mll.teşa .. M. 
l&tı~~er ~el!~ Sovyetfıerm Fin
)~ ~ llaktiın<ıa fakİı> ıetb'Ucrl af. 

etin CJoğru l)fr tarif111f yııpmi1tir. 

ltara'C:lenizde bir Macar 
il.akliye gemİgİ batti 

i'.i.illu_~a.peıte 18 '(A.A.) - iki nin 
ıı,~fz tonilatoluk cUngvnr> Macar 
bil ıye gemisi Karadeniz.de bir tor-

c Çarnmıs ve bahnıstır. 

~a!ı ?'edtkulede Kazlıçeşme clvannda 
l'\ıJı:: n__tn deri fabrlknsmda ç:ılışan Fa-
1}-ı ~un gece :fabrlkanın yazıhanesine, 
taı k nınanıış kömürle dolu btr ınn.n
l!~n °Yup Yatmış, sabahleyin kömür
lunnı~hlrleııerek baygın bir halde bu
'lıı uştur. Faruk Yedikule hastane-

e kaldınlmıştır , 

Gördüklerim, 
duyduklarım 

(Baş tarafı 6 mcı sahifede) 

- Mısırlı prenses :n1rmca. hanun bu 
yaz Göztepede. Eski Göksu piyasala
rından bahsetmlyor mu? Fallincn ha
nımefendi Büyük Çamlıcaya ta.şımnış 
diye duydum. Aslı var mı? ... Bilmem 
ne nazınnın büyük kız11e gö~yor 
musunuz? Ne ruemde? 

Nihayet, ziyaret sebebi söylendi. Pa
şa, gene sorgulnrıno. devamla beraber 
beni muayeneye girişti. O da kahka
hayı attı: 

- Bronşit, hatta nezle nlfunetı blle 
yok. Asn.bi bir öksürük. Çocu~ hcrgün 
denize sokun! 

Annem, ruıncannem o derece sevinç 
içinde ki sakallının ellerine atılıyor
lar; (Öpeceğiz) diye yıılvanyorln.r. 

Ak§am üstü, fskeledo gene Kartalı 
tutacak ol:ın ayni vnpuru bekliyoruz; 
ben de öksürükten bo~luyonmı. Hn
llmi gören orta ynşlı bir h:ınım ar:ı
ya. knrıştı: 

- Buıtünlerdr pel snıgınl ... 
Blzimldler yüzüne bakıyorlar: 
- ? ? ? 
- Boğmaca ı dedi. 
....................................... 
Dosdoğrusunu keşfeden o kadınca

ğız olmaz mı? (Boğmaca öksürüğü slb
ynnlara Anz olur) diyen hnltetm1ş. 
Benimki, en~ beyinki o menhus de
ğil miymiş? 

Garlib netcsi, yaşlı başlı babam da 
dahll, bizim evden 1k1 ahretlik, dayı 
paşanın evinden de damad, kucakta 
kıı, keza. iki ahretlik, yanı ceman se
kiz kişi, aylarca b~ula boğula öksür
dük. 

Harbiye tramvayındaki dudu ile bız
dı~ına da gelsin lA.net okuma .. 

Sermed Muhtar Alos ·-------· Çocuk anaları 
Babalari! 

cYavruma ne hediye verece~.• 
diye artık dilşfinmeylnlz. işte 
em.nlYP.tle scçebllece~lniz güzel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Yazan: Faik Sabri Duran 
50 kuruş ----

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refıt 30 J!r. 

Bir radyo kurbanı: 
Plak! .. 

(l!q tarafı 3 üncü eahifede)' 

- Gençlerden alaturka a:tıı.nıarn hl9 
rasgelemezstnlz. Hepsi alafrımgn ister. 
HattA baznn meseld ortn. yaşlı b1r znt 
dükkAna. gelir, tlç tane alatnuıga. plak 
alır, sonra dn: 

- Bunlar çocuklnr için ... Sen bir de 
bizim için ver bal.-nlıml" diyerek ala
turka plo.k ister. 

Hıı.tta dilldc4nde calaturk:a mı, a.ln
frnnga mı?• diye münakn.,c;:ı. eden ba
baların. o~llara rnsgellnlr ... 

Meşhurlarin sesleri 
plaklarda ... 

- Bir muharrir arkndaş meşhur şa
lrlel'ln kendi sesleri ne kendi şiirleri
nin plA.l\'a. çekilmesini pek faydalı bu
luyor. Hatta istikbalde meşhur bir şa
irin, meşhur bir şllrlnl kendi scsile 
gelecek nesillere dinletmenin - bu
günkü lmldinlar dahilinde - bir va.zl
fe olduğunu ileri sürilyor ... Plnklard:ı. 
şllr satılıyor mu? 

- Eskiden satılırdı ... Mesclfı kendi 
sesi olmndığı halde, Tevfik Fikretln 
cHaluka vedaı. adındaki manzumesi 
en çok satış yapan plaklardan biridir ... 
Plağa çekilen güzel §lirler müşteri bu
lur. Muhakkak ki plfi.k yalnız ş:ırkı 
için değildir. Mesela eskiden meşhur 
meddahların sesleri ve hikayeleri de 
plfığn çeldlmlş ve çok satılmıştır. Med
dah Sürurinin, meddah Aşkinin hika
yelerini dinleten pltıklnr... Eskiden 
kuvvetli blr cplflk meddahlığı» vardı. 

- Şimdi plfı.k meddahı var mı? 
- Vaaar ... Meseıa sanntkArHazımın 

meddah hlkfı.yelerl ... o:Hüseyin Musta
fa lokanta.da ... >, cYankesfcb gibi hl
kfıyeler hoşıa gidiyor ... Zaten meddah 
bizim halkın her zaman aradığı bir 
şeydlr. 

- En ziyade İstanbul mu ~ak çalı
yor, yoksa taşrn mı? .. 

- Tnbli taşra._ Eğer işimiz yaliıız 
İstanbula kalmış olsanydı halimiz 
cidden harap olurdu... j 

On, onbeş kuruşa 
j 

satılan plaklar ... 
- Piyasada birçok kullanılmış plfık 

satıldığı görülüyor, Bunlnn nereden 
buluyorlar? .. 

Gönen icra memurlu

gençleri arasında ğundan: 
941/S9 s:ıy.ıiı dosya ne Akçno.11 mn

halleslnden Ahmet Burcudan temll
kcn İstanbulda. Mehmet Nuıiye !Sl 7 

Tramvayda.yun. Heplmiz ıcyaktayız, lira ve 941/5 numa.ralı dosya llo it.run 
~k bahtiyarlığını kıızıınanıann idaresine izafetle hazine! maliyeye 
bu işe nasıl muvnffnk olduklnrmı nn- 2001 ıım ve 941/232 sa.yılı dosyn. ne 
lnmak, anlatmaktan dn.ha güç blr Knmaro ılrketlnden tcmllkcn :tem ts
mes'ele... tanbulda Mehmed Nuıfye 1622 llrıı. ve 

'Burünkü program 
12,33 Şarkı ve türküler, 12,45 Ajans 

hıı.berlerl, 13,00 Şarkı ve türküler, 13,30 
Kat1§1k Pl"Oo"TaIXl Pi. 

18,03 D-'..ns orkestrası, 18,25 Kont!'"~ 
ma, 18,"5 Çocuk Jrulfibü, 19,30 Ajan~ 
luı.'berlerf, 19,ŞS Dans orkestrası, 20,16 
Radyo gazetesi. 20,45 Bir halk türktısü 
6ğrcnlyaruz, 21,00 Ziraat takvhnl, 21,10 
Kanşık şarkı ve tüııküler ,..21,30 Konuş
mn. 21,45 Rlyasetlcümhur bandosu, 
22,SO Ajanı; ve para. borı:as:ı bab"rlcrl, 
22,45 Dans müziği Pl. 

20 ikinciteşrin perşembe sabahı 
'l ,SO Program, 'l ,33 Hafif program Pl. 

'7,ots AJııns haberleri, 8 oo Hnfil prog
ram Pi •• 8,15 Evin &ati, 8.30 Hafif 
procram Pl. 

Yanımda, ~ımda. ark.n.mda hep hususi muhasebeye vergi borcu ola
gençler var: Heps1n1n de kbnuşnın. rak 1533 Ura ve Ziraat bankasına 279 
mevzuları ve ynkalanndakl roze~er Jlrn borçlarından dolayı blrlncl dere
ftnlversltell olduğunu gösteriyor. Yuz- cedc ve 941/2 numaralı dosya ile ha
lerlnde t::ı.tlı bir sevinç, sonsuz n~'e zlneye 202 Ura borçtan dolayı 1klnc1 
okunuyor.~ Bnşkalruını dinlemenin derecede ve tapu slcllllnde mevcut 
lçthnat bir suç olduğunu evvelden olap gerekli mah'.imat mahalllııden 
berl blllyorsam da bu yüksek tahs11 henüz verilmedi~ lçln derecesi tesb!t 
çağındaki gençlerin o derece hoş edllemeyen Istanbulda Selim KAzını 
mevzulan var ki onlann bu taşkın vereseslne 2500 >e 2600 liraya borçlu 
rohbetlerine kapılmaktan kendlml Akçaali mahcllcsinde Şakir o~nn 
alamadım: Hasan; Rasim Şuayip ve İdrlsln bu 

Bir Hukuklu ders kltaplannd:ın borçlarından dolayı hnczedlltp paraya. ================= 
bazıla.nnı bulamadıjp için n.rlaıdaşuıa çevrilmesine karar verilen nşnğıda ev- B U L M A C A M 1 Z 
dert yanıyor. Yine bir kaç Tıbbiyeli safı yazılı gayrl menkuller açık arttır
güç ve telaffuzu ror kemik isimleri mo. ne satılığa çıknrıimıştır. 
sayıyor ve bazen bir küçük kelime 1 - Tapunun mart 841 tarih ve 60 
üzerinde oldukça uzun münakaşalara numarasında 1000 arşın olamk kayıtlı 
dalıyordu. Akçnnll mahallesinde a:ıt;'l Gürc\i 

Biraz sa~ımda mevzulanndan Ede- Ömer hanesi halen Karagöz Ahmet 
blya.tçı olduklarını anlndıjpm lk.l ba- çavuş varisleri solu Hacı Hasan boy 
yan, Nedim ne yeni şairler arasında. ha.ncs:ı. arkası sahibi senet Arnavut 
mukayeseye gayret ediyorlar. Şakir varisleri Ve Mustafa veresesi 
Görüyonım ki bunbnn, yeni neslin hanesi önü hacı Mehmet oğlu Vehbi 

yetiştirdiği henfrı çok genç şairler hanesi lle mahdut lki knt kft.rg\r tüt.ün 
hakkında bilgllerl değil de nl~kalan mağazası halen ciheti askeriyece treal 
zayıf. ~mlştir. Bu mn.ğa.zanın yolu yoktur 

Emlnonündeyiz. Tramvay biraz da- Onde ha~lneye alt 1:rsadan geçilmek
ha rnhatladı. Şimdi yolcuların hemen tedir. Muşterlnln huk:men komştıla- ( 
hepsi Ünlversitell. Yüksek tahsll ha- rındtın yol alınası lAzımdır. Bu hnl 
yatına yeni atılmış olanların şimdiki nazara alınarak 5000 lira kıymet tak- 1 ( 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

halde mevzularını sınıfta yer bulabll- dlr edllml.ştir. , __ _ 
mek teşkil ediyor ve erken giden ar- 2 - Tapunun ır:a~ 335 tnrih ve -te Soldan sağa ve yukarıdan aşa ı: 
kadaşlarına kendilerine de yer ayır- numarasında 60 danfun olarak kayıt- ı _ İstanbulda. meşhur bir çarşı. 
malarını :rlea ctllyorlar. lı Çerpeş bayın mevkllnde şnrken 2 - Dcğnt:!k - Mevcudat'-

Ü ı rsıte bin lrdiğim. zaınruı Şerife hn.len kızı Nefise ve kısmen 3 - Bir elçimizin lsrnl. 
n ve .. asına g l kısımlanna Ahmet çavuş varlslerl, garben İlyn- 4 - Her tarafı kapalı mama - Fet-

geniş bolun sa~ ve 00 do halen şose ve borçlulnnn tarlası 
';I'lbblyelller da~~ldı. Hukukçular v~ şimalen ~erlf bey varlslert Şiiltrüye tanın ba§ı. 
lktlsntlılar merdıvenlGri çikmnğa baş ve F..mlr Dudu cenubcn Hacı Ho.snn 5 - Azap - V:ılde. 
!adılar. rl 1 rl z h K R lle 6 - Bir erkek ismi - Trnkyada bir 
Şimdi esk.l ?:ıl.r aşhıamn yardımı Ue va s e ,e ra ve oyuncu ıza. nehir. 

Hukuk Uk r dayım mahdut meşe korulu~dur. Kablll zl- "l _ Küçük elektrik balnry:ısı _ 
un sını ın · rnattlr. Tamamına 90 lira kıymet 

Profesörleri Hukuk başlangıcı der- konmuştur. Radyonun bina dışıncınkl aksamı. 
sini anlatıtıaya başladı. Bin kişiye 3 _ Tapunun mnrt 335 tarih ve 40 8 - Çann1ckale civarında büyük 
yakın mevcutlu sınıfta kalem hışırtı- numarasında 28 dönüm olanık kayıtlı .sava.şın bir 'harp mıntak::ı.sı. • 
sından ba§ka bir şey duyulmuyor. Çerpeş palandız altı me\•kllnde şarken 9 - Bir kadın lsml - Sonum\ •S• 

i ba.._ gelirse ziynet olur. 
Onlan kendi mevzdlan le ~aşn şose garben Hncı Vacip varisleri şima.- 10 _ Beygir _ İnad etme. 

bırakarak diğer fakülteleri dola.ştım; len Şerif bey varlslerl cenuben Nasuh Gecen bulmacanm:ın halli 
gördüm, hep ay11i alA.ka ve !Una. bey ile mahdut tnrlndır. Tamamına SOldan s:tta Te yukanilnn aşağı: 
Yannın büyükleri olan bu kudretli l50 lira kıymet konmuştur. 1 _İstifadeli, 2 _Sarkıtıyor, 3 _ 

gençliği takdirle dinledim. Ve seyret- 4 - Tapunun şubat 341 tarih ve 65 Tresne, Arl, 4 _ İkse, Lehim, 5 - Fın, 
tim, istikbal hakkında. meslekleri ba- ve ağustos 332 tarlh ve 25/26 numara· Oynat, 6 - Atelye, 'l - Dı, En, Sene. 
kınımdan kendllerl 11e konuştum. lannda kayıtlı Tuzakcıda vaki şa.rken 8 - Eyahateden, 9 - Lorıt. Neşe, 10-
Sonsuz bir itimadla lddin ederlın ki Yusuf tarlası garben ve çlmtılen yol :trlm. Genel. 
yurdun, yarının bu münevver kitlesi- cenuben Ayşe ile mahdılt içinde bir -----:----------
ne hiç korkmadan varlığını tesllm fabrika binası bir avlu ve nyrıca yu
eder ve onlarl:ı şimdiden övünc-biUr. kanda ftç odn bir mutfak nşağıdn bir .... 

B. Bnysal ahır ve bir kilerden ibaret evi havi de-
Daktilo 

, ...................................... , Cirmen yeri tamamına (50 Ura kıynıet Tem yeri: AKŞAM matbaası 
Tel. 206Hl 

Yüzde 20 tenzilat kupona 
Bu kuponu tı!sip s1p:ır1ş mek
tubunuzla. ganderırseniz kitap 
flatlerlnden yüzde 20 tenzflAta 
hak kazanırsınız. Slpatış bedc-

- Evvelce o kadar çok plfl.k satıldı 
ki bu müstamel plfıklann satı§ı daha 
se~Jerce süreblllr. Çünkü evlerini 
gramofonla, plA.kla dolduranlar, biraz 
sonra radyo aldılar. Haydi bunlan pa
zara çıkardılar. Bir gramofonla bera
ber yanında 100 - 200 plağı birden ve
riliyor. Bugün plynsada 10 - 15 kuru
§a satılan birçok plfıklnr vardır... · 

Günlük Borsa 
Eski plAkçı sustu. Bu sırada dükkA- 1 

na kahve rengi paltosunwı kumn.şın
dan başına kalın blr kasket yaptımuş, 
yakası boynunda, !aknt kravatı olmı- ı ____________ _, 

takdir edilmiştir.) 
5 - Bu fabrika blnn.sı içerisinde 

mevcut kallsollt angland marka eskl, 
ızkarnsı islim tavnsı kayışı ikmal V<! 
tamir olunursa faaliyete gcçebllecek 

Karadenizde bir vllüyet merke
zinde mühim bir ticari müessesc.-
de çalışmak üzere türkçedcn baş
ka tyt derecede fransızca - Ingl
llzce veya rransızca - nlmnncn li
sanlarına ve ticari muam,elilta 
vakıf bir daktııo aranmaktadır. 
Tallplerln tekliflerini muvazz:ıh 
:ıdreslerlle •DAKTİLO~ rümuzlle 
nosta kutum liG adre.'>lnn bildir-

Unt c Slll'etle hesap ederek 
ıtbtıderlnlzl • 

yan bir adam girdi. Büyük blr ciddi
yetle sordu: 

- cŞıkırdam şıkırdam11 diye bit şar
kı çıltmı~ ... sızae var mı ondan? .. 

Hikmet Feridun Es 

TilrkiyE> ~tlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KUrulllf tarıht: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türt Uran Şube ve 

ajana adedi: 265 
Zirai ve tlcarf ber nevi banka muameleleri. 

Para blrlktfrenlereı 28,800 lira ikramiye veriyor, 

• Zfl'aat Bankasıııcuı kumbaralı ve ihbarsız tasarruı l'lesapıa:maa ~ 
az &o llra."11 bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kllr'a Ue aşa~dakl plJ.na 
P,'Ore tkramtye daRttılacnktır: 

t adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
' • 500 ~ 2,000 • 120 » 40 • (,800 • 
t • 250 • 1,000 • 161) • 20 » S,200 • 

(O • 100 • 4,000 • 
DiKKAT: Hesaplnrındakl paralar bir sene içinde 50 .tıradan a§&lı 

rifl!m!yer.lere ıtramtye cıktıt?l takdirde % 20 fazlaslle vetllecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOl, 11 birfncikAnun, 11 mart ve 

11 haziran tarlMerlnde çekilecektir. 

18 İkincitrşin l!>H bir buhar maklncsl ve (Sbcd) ıruı.rka 

meleri. 
% 7 ,5 933 Türk torcu 1. IL II1. 

, 11 1933 !kramlyell 
11 11 1933 İkramiyeli Erganı 
11 7 1934 Sh-ns-Erzurum I 

L. K su bon1su tulumba ekzoz bonısu glbl 
23,&0 noksanları ikmal ve tamtr1.._ olunursa 
19,70 faaliyete geçebllnıekle beraocr eskill~ 
20,'15 sebebiyle fazla sarfiyatı neticesi 1y1 --------------
20,50 randıman veremlyecek olan mamtJa 
19,35 müteharrik bir gaz maklnesl ve knyış 
20,60 kasnağı 1i4lller ves:air der;irmen tc-
56,25 ferrüatı tamamına 1000 lira kıymet 

, '1 1941 Demlryolu istikrazı 
11 11 1934 Sivas-Enurum 2-'l 
11 2 1932 Hazine bonoları 
11 11 1935 Hazine bonoları 
> > 1938 hazine bonoları 

A. Demiryolu tahvill 1 - il 
A. Dem.Iryollan tahvili ın 
A. Demtryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası Cbamlle alt ) 
T. İt bankası mümessil bfs. 
A. Demlryollan :şirketi (% 60) 
A. Demiryollan ~rketı (3 100) 
Eskihlsar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

JI JI 1911 
> > Amorti 
> 11 Kupon 

Tilrk altını 
Külçe alb.n bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine 1 .sterlin 

16,50 takdir edilmfltlr. İşbu maklne ve te-
26,'15 ferrüatının binadan ayn s:ıtılmnsı 
<t9,25 karnrlaştırılııu,.'iır. 

50,50 Satış şartları: 

45.50 1 - Şartnamesi 20/11/941 den 1U-
133.- haren herkese açık bulunacaktır. 
12,10 2 - Birinci açık arttırma 15/12/941 
12,60 pazartesi günü saat 14 de Gönen çar-

145,- şısmda Belediye önünde yapllncnktır. 
27,5n Bu arttırmada takdir ~en kıymetin 
45,50 yttme yetml$ beş1 nisbeUnde bedel 
10,45 elde edllmed~Ltakdlrdc en çok nrtt:ı-

ı2o7,- ranın taahlıütıerl bakl kalmak fizere 
01,50 nrttınna on gün temdit edileı:ıek ve 
68.- 25/12/941 perşembe günü saat 14 4e 

l,10 aynı yerde yapılacak ikinci artbrma
~.85 da ruçhan alacak olan Zlmat bankn.sı. 

S,58 matlübu ile gayri menkullerin şartna· 
2,95 mede gösterilen vergllerl mlktnrmı 

5,23'75 geçmek şarUle en çok pey sürene lha-
129,9825 le olunacaktır. 

İstanbul İkinci İflas 
Memurluğundan: 

936'43 

Müflis şirkete alt ve Bakırköyde 
Tn.ş islrelesi yak.ınındnki arada mev
cut <İngiliz antrasit toz könuirü> 
açık arturma suretile paraya çevrile
cektir. İsteyenlerin 28 'l ı 941 cuma 
saat 10,30 da mah:ılllnde h!17tr bulun-
malan nruı olunur <8105) 

ZAYİ l':Allı.\DETNı\:UE 
Mülga Tophane A~keri S'.lnayi m k

tebinden 1930 sen"s1nde ıılmış oldu
ğum ~adetnam('yi znyl etUm. Ye t
slni çıkaracağımdan c .. kis!:ıln ki\ me-
tt yoktur. ı: ıvcr Atı:l!" ·• 

ZAYİ - Sarıkamış askerli!: şub n
den aldığım askerlik tezkeremi ~·ay

bettlm. Yenisini alaca~ırnd"n e kisi· 
ntn hükmü yoktur. 

328 doğumlu Sarıkamışlı Ali h
verdi oğlu MürtC'Za Atalar Nevyork iiurlne 100 dolar 

Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

12,0325 3 - İpotek sahibi alr.c:ıklılnrla dl-
30,99 {ter bak iddia edenlerin bu iddlnlarırıı s;.:mB•miı1 '>nl:t1•• c:;;~:mım~ R••••••••- on beş gün :zarfında evrn.kı müsbltele

AKŞAM 
-

rJylc birllkte ınemuriyeilm!ze blldlr
ıncleri lazımdır. Aksi halde haklan tn
pu slclliyle sabit olmadıkça parn.nın 
payfaşmnsından harlç bırakılırlar. 

4 - .Arttırmaya işt..ırak için takdir 
edilen kıymetlerin yüz1e yedi buçuCu 

Eaıehl nisbetlnde pey akçası veyn mllll blr 1 
bnnta mektubu veya hazine tahvil ve 
bonosu tevdi edllmtsı mecburidir. Beııellk H.00 tunıf J700 1runıJ 

8 A.Vlık '750 -. H50 11 

Bahaddin Lütfi 
Varnal ı 

OPERATÖR ÜROlA>G 

Böbrek, mesane, ıcırar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehass1sı -
İSTANBUL TERZİLERiNE VE HAZIR ELBISECIIJ!.'ldNE: .~ :: ~ : 800 : 

Ten:llllc m.alzemeelnln İ&ta.n.bul& tahsis olunan mlktannın n,at mtı- t--~----------1 

5 - satı., J>Cfin para ııe yapılır. An- Beuog·ıu, İş Bankası karşı· 
ca.t müşteriJe y1rm.I günü geçmemek :J 

üzere bir mehllde verileblllr. Mehll sında. Emir Nevruz sokağı, 

Poota ittihadına. dahll olınıyan 
raka.bıe bt1roltmun tudlk1nc!en ~ek~ Terziler cemJyetı ta.rafınd.a.n ecnebi memleketler: Seneliği: 
Cemiyet mensupla.nna ıe-vzıı İstanbul Fiyat mtlra.kabe ~mı.un 3CSOO altı aylJlı 1900 t.c Q'blı 
20/10/9fl tar1hl1 brnn tktlzasındandır. 1000 lruruştur 

Bu malzemeye ihtıyacı olanla!'ın müracaat mW:idetıerı 22/111941 CU- Telefonlanmız: Başmulıanir: 20565 
ma.rt061 günü saat 13 • kadar 'IJZa.tılmıftır. .Al1kadarlann ttnvan ~releri Yazı tşterl: 20165 _ taare %06Sl 
ve cemiyet htlviyet cl17.danlan lle birllkte malzeme ihtiyaç listelerini ~ Müdür: %0197 
doldurduktan 80nm Cemiyete getirmedfklert takdirde şlkAyetıert muteber t-------..;.;...;.;, ___ _. 
olmıyacaktır. Şenal Z9 - Kasım 1! 

s. tm. on öıt. İki Ak. Yat. 

Devlet limanlari işletme umum müdürlüğünden: 
Cankurtn.mn mfistnhdemini lçln nümunesine göre ve yalnız kuınaşı Ula

reden verllmek şartlle muktazı 240-260 knt elbisenin dlk1şt pazarlıkla 1luıle 
edilecektir. 

E. 12,21 2,04 'l,11 9,45 12,00 1,35 
Va. 6,09 6,52 11;59 14,32 16,<iB 18,24 

İdarehane BabıO.U civan 
Acımusluk sokak No. 13 

fsteklllertn pazarlığa. 1ştlf:ık etmek üzere 21/11/941 ta.rnııne rastlayan iammmll!ll•••••••llİ 
cuma günü saat onb~ Galata nhtımındn'ki umum müdürlük binasında 
toplanacak olan satın alma komisyonuna müracnatlan. 

Şartnıune ve nümune her gün sözü gecen komisyonda. görülcbillr. (100'71) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

..... Dr. İhsan Samı 

1 lstafilokok Aıısı ı 
İstnfllokoklardan mütevellit 

1 (ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı nrpacık) ve blltti.n cilt has 1 
talıklarına karşı pek tesirli bir 

- a§ldır. 1.>lvanyolu Ng. 113 -

itası için lüzumu tnkdlrtnde teminatta PanaJya aprt. No. 2. 
istenebilecektir • .Mehil YerildlA"ı ta'k- Tel. 42203 

d1rde md.ltert nktinde ihale bedelini im•••••••••••• ted.lye eylemezse ihale 1esh0lnnur. Ve • 
ondan evvelki tıı.libe teklif edlllr. o da lfl!is kanununun HO ve muteakip 
Jaı.bul etmez veya bulunmazsa yedi maddeleri mucibince yapılacak pay· 
gün müddetle tenar artt.ınnaya. ıçıka- ln.ştınnadn hissesine is:ıbet cclcl>lle
nlarnk en çak pey sürene ihale olu- cek mlttarmm bedeli ihaleye mahsu
nur. Ve ı:tı arttırma beynindeki fark bunu i.stiyeblllr. Art.an miktarı lhnle-
1afz ve masraf ile blrllkte hükme hacet den ltibaren yirmi gün !çlnde vermi' 
kalmaksızın parayı vennlyen müşteri- olınnsı gereklidir. 
den tahsl1 olımur. 10 - Hariçten ynpılaca.k. tekllfl('r 

6 - Vergver Qtı.ş bedelinden &le- ynzı ile olur. Bunlar nrttırmadan en 
necektir. Tellallye resmi; 1hnle pullan nz bir gün evvel yapılmış ve pey akç:ı
tapu fera~ hntç ve mnsraflıın ve gnyri sı da dnlremiz emrine tevdi cdllm iş 
menkullerin teslhn masraftan müşte- bulunmnlı ve mu:ı~en bir bedell ihtl
.rlyc aittir. vn etmelldlr. Knyıt V<! sartlı müphem 

7 - Arttırmnya iştlrok edenler ş:ırt- teklifler kabul edilemez. 
nnmeyt okumuş ve mallan görüp öl'I:- 11 - "Borçlulnnn arttırmaya iştirak 
renmiş ve bilerek almış sayılırlar. edebilmesi lçln hlı:sclcrlne düsen borç 

8 - Satışa. esas tapu kaydı cldu- mlktanmn tamamını 'Pesin olarak 
ğundan müşteri ancak tapu kayıtlan- 'ermeleri lüzımdır. 
nın temin eylediği haklnrn m"lil: olur Bun1!ln !tı.ılR iz::.hat ist.ey~lcı:m 

9 - İhale alacaklılardo.n b isin(' 941/59 r.t m"ra le m murı>l.'1.im b3 

yapıldığı t.akdlr<le • Il\ü...<tf.erl icra ve müra.cnnt e)lemeler1 llf\n olwıur. 
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KOÇUK iLANLAR 
f·e~raıAde anvaıtn devamı 

müddetince gayrı muayyen gün 
ıerde hafi.ada iki veya üc defa 
neşredllecektır 

1 - lŞ ARIY ANLAR 

TAHSİLDAR ARANlYOR - 1000 
Lira nakdi kefalet verebllecek, defter 
tutnbllecek bir tahsildar aranıyor . 
Müracaat: 22 teşrlnlsanl cwnn.rtesl 
saat 14 den 17 ye ye kadar blz?.at veya 
mektupla Mnhmutp:ışnd:ı. Manast,ır 
hanında mnl s:ı.hlplerlne. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 

1 
biT metoddur. İngiliıce telaffuz şekilleri, Gramer kaid~leri, Lisanın 

bütün mevzuatı ve cdel:ıiyah tetkik cılunacaktır. 

Her Çarıamba günü çıkar. Fiat.ı S kurufbr. 
Heryerde ıablır. ~ ~ 

r.iSENİ~ FE."i KOLUNl1 İYİ - De
receyle bitirmlş bir genç hususi miiı'ı.s
sf'selerden birinde çalış:ıbllir istekli
lerin Akşam gazetesine ır.s. rümuzuy
la mürııcaat. 

İNGİLİZCE, ALMANCA, FRASSIZ
C.\ - Ticari muhabere yapabllen bu 
lisanlardan türkçeye tercüme, yazı

hane işlerinde tı.>crübell bir bayan lş 
arıyor. Müracaat: Akş:am A.S. 

SATll.lK ZEİSSiKON FOTOGKAF
(4,5X6) Tessar, 1:3,8> objektif, 1-400) 
erıstantanell Compur - Telametrell 
(Küçük sehpa) ve çantal:ı.rlle. Anknra 
caddesi Gözlükçü Cemlle muracant. 

SA'l'IUK KOJ,TUKJ..AR - Yenl, 
kuş tüyü yastıklı fevkalade iki kol
tukla d5rt metrelik Isparta halısı sa
tılıktır. Pangnltıda 34 numnrada mo
b!lyacı Onnlke müracaat. 

6n son nıodııyn muvafık 

BÜTÜN MOBİLYALARINIZI 

ANKARADı\ OTURAN BiR AiLf: _.. 
Bu Iaş İstanbuldn bir veya lkl ay tııl: 
mak uııere iki kl.şl lçln, lyl alle yanıı1if 
d.ı, merkez yerde lkl veya geniş ~· 
odn arıyor. Banyodan istifade, knlO 
ter ve yüksek kat için asnnsor şart~ 
Sıcak su, ayn tuvalet, mut.fak vt el 
ofisten cüzi istifade ve ham hlzl1\ .... 
arzu olunur. Görüldükten sonra Jtlı• 
şartı konuşulur. Akşam Küçük ııııı 
memuru vasıtaslle cıAnkara• rümuzll' 
na lzahat yazılması ve adresi bUclltİ 
meleri rica olunur. - _:::;,, 

FABRİKA VE MATBAAYA EL"'. 
RİŞl.İ BİR BİNA SATILlKTIR - c•· 
~aloğhmda fabrika ve matb1!ıı ituıı•; 
zın:ı elverişli betonarme. yen1 bir blt' 
sat,ılıktır. ~am idaresine müro.cıı.~ 
Telefon: 20GR1 -
~~~~~~~~~~~~-~-

ı ~··\ 
1 Ceşitlni en çok ohn İst?etul'da Rıza Paşa yokusunda 66 No. 

AHMET FEYZ/'nin ASRI MOBILY A 
•Mağazasından alınız 

81-:YANN.\'.UEYE TABİ - Ticaret
haneler!n defterleri <yevmiye, defteri
kebir, kasa. defteri) tutulur. BUAnço 
kiı.r ve zarar çıkarılır. Beyoğlu Fcrldl
ye Sok. No. 29 Karekln. - 1 

DJ<:\'REN SA1'1L1K DtlKKAlli _.. 
KA:\IYOSF.T Al.INACAK - Şevro- Nişantaşında Çınnr sokağında 57/l 

le veya Fort tercih edl!ecek. Eyüp Si- numaralı elektrik ve okul levazımııO 
lahtar arta caddesi Aslan tuğla ve kl-ı ~tan Şlşll Terakki 15, 56, 16 ıncı ok~!· 
remlt rnbrikasmn müracaat. Tele- ltırla çevirici dükkan satılıktır. Gö~; 
fon: 21132 - 1 mek lsteyenlerJn nynı adreste sıı 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Miidürlü~ü l18nları 

TİCARJ-;T LİSESİ MEZl'SUYU31 -
Yüksek kısma devnm etmekteyim, öğ
le<:k?n sonra çalışmak üıcre mali bir 
müessesede çnlışablllr1m. Muhasebe 
memurluğu yaparım. Uzuner rumu
zuna. 

S.\TIUIC OTO:\IOBir, _ 93R küçük Hasbal'ıı müracaatları. _.,,,. 

l ~ 

ı 
.. ~ 
;. 

Umum 

B A R T 1 N P O S T A S 1 ı Saf ve hazmettlrllmiş sut. kre-

modell Fiat markalı kapalı lüstlklerl OTF.L ARASU'Olt - Slrkecl cıvıı· 
yeni motör c;alışmnz mnktuan 500 il- rında mobilyalı, mob!Jyns!Z eıııc1eıı 
raya satılıktır. Cağaloğlu Tasvir so- altmış yatağa kadnr devren ve ynhııt 
~d!,!urnn garajına müracaat. kiralı vermek isteyenler 20887 numıı· 

raya acele telefon etmeleri. 
... ması ve zeytin yağı, diğer gizli, 

Bugunkü Bartın postD.sı yııpılmıyacaktır. İş'arı ahire kadar Bartın cevherlerle karıştırılarak beyaz, 
yoluna istanbuldan yalnız cumartesi günleri vapur kalkacak ve bu vapur 1 renkte <ya~sızı Tokalon kreminin 
İneboluyn kadar gldecekUr. UOl16l istihzarında yirmi senedenberi 

İstanbul Belediyesinden: 1 

Munhal bulunun 50 llra nsli mn~lı lkl müdür muavinliği için nşa~ı-ı 
daki şera!t! hnlz olanların veslkalariyle birlikte 25111/941 tarihine knda~ 
Bcy:ızıtt:ı Belediye binasında Znt. Meri miidürlüğünc müracaat etmeıen ı 

~~~~ 1 
1 - Yüksek tahsili olmak. 
2 - İdari vazifelerde bulunmuş ve askerliğini yapmı.ş olmak. 
3 - 3G56 numaralı tevhit ve tcadüI kanununa gore 40 veya 50 lira nsli 

nııı.aşa lstlhkak kcsbetmlş bulunmak ve 35 yaşından yukarı olmamak. 00093 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden: 
Yntıh talebenin iklncl tnksit 7.amnm l 112/ltıtl dir. VakUnde yatırıl-

ması IU'ın olWlur. (9763) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 
Komisyonundan: 

Mektebim!~ açık f•k."1lı.mc usume 20,000 kilo et ııJıruıcaktır. Beher kl
losuı:un muhammen bedeli 65 kuruş ve ilk teminatı 975 liradır. Eksllt
me 1/12/941 saat 10.30 dn yapılacaktır. Fazla maliımat için müdüriyett' 
müracaat. {9922> 

kullanılmakta olan meşhur for
mule ithal edılmişUr. Bu krem, 
elldlnlzl serıan besler ve gençle:ş

tlrir. Tenin çızgl ve bur~ukluk

larını ve gayri saf maddelerini gi
derir ve cildi tazeleştlrir ve nefis 
bir koku ile tlıtir eder. Fazla kıl-
ların neşviınemasına sebebiyet ver
mez. Malümdur ki Fra.nslZ kadın
lan bugun bir kaç sene evvelki
lerlnc nazaran umumiyetle daha 
guzeldlrler M\ıtehııssıslar bunun 
sebebini Tokalan kreminin vasi 
lstlmallne atfediyorlar. Aylık sa
tışı hemen bir milyonu bulmakta
dır Slz de bugünden itibaren bu 
kremi kulla.nmağa başlayınız ·ıe 
her sabah daha güzel ı;örünilnüz. 
Toltalon kreminin mılsmlr netice
leri garantilidir. Aksi takdirde 
paranız iade edilir. 

LİSE TAi.EBESi niR GENÇ - Öğ- S~Tll.JK HORU - 3 parmak 1500 
leden sonra saat ı,30 dln 6 ya kadar metre Pik emaye müracaat Tele-
resmi veya hususi müessesede çalış- _fo_n_:_4_ı_o_ss __________ _ 
mnk isteme_ktcdlr. Akşamda (~. İ.l rü- j S.l\1'll.IK ,\HADA _ Altı klşllk oto
muıuna murncaat - 1 mobil gibi bagaj mahalli bulunan tek 

ı.ısı·: ~rnZl'!lil' - Gece yansma kn-1 ve çift ko.şulur. Avrup.1 lastlğ1 nl hnvı 
dar 4 - 5 saat her hangi blr Lşte çaıı-1 Bmk s:ıtılı!ctır. Istanbul Iş Bankası 
.şablllrlm veya evimde çalışmak üzere. knr~ısındıı ?.lalfıl Cemal gişeslı-e mu
bir Is nr:-makta~m Akşam'da A. B. ı racant. - 2 

1 
- 1 SATILIK jll,\GF. ı:oTolrnAF 

nm BAYAN _ Lise birinci sınıra (4,5X6ı Te<-..snr, ı: 4.5) objektif 0-250) 

1 
kadar tahslll olan mt>.li vaziyeti doln- e.nstantanell compur seh~n ve çantn
yısile kendisine munaslp bir iş arıyor. sıle Ankara caddesi gozlukçü Cemlle 

1 Akşamda NK. rumuzuna. - 2 müracaat. - 3 

R \l'AN İŞ ARIYOR - Müess~scler-ı SATILIK YE!l:l OTOMATİK - Do
de çalışmış iyi türkçe, frnnsı:r.ca bil r. 1aplı Slngcr mnrkn dikiş makinası: 
Büro veya mnğnz:ı kasyerllği ve k&-

1 
gomıelc için Pangaıtı, Dcreb~ı sokak 

tlpllk yapabil1r. Bon.crerv!slerl var. E. No. 8 dr~ Etem. - 1 
G. rumuzuna. - !! 

1 El\fl,ıi!< ıutlE_SSESELEmsiN :SA- 4 - Kiralık . Satılık 
ZARI DIKIC.\1'1:'1JE - Tnpu l.şlerindc 

bl!flll çalışmış. nskerliklc lllşlğl. olma- 55,000 LİCAYA AP,\RTIMA:'ll -Har-
ı yan, frarısızca bilen ilse meıunu olan blye Cflddesl Sürpagop elvan ayda 230 
1 Türk genel iş ar,ıyor. Takip işleri ya- llra net köşe ba.şı dosya No. 286. 
ı p:ı.blllr. Seri daktilo yazar. Mektupla 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 
(Tapul rümuıuna mürncnnt. - 2 I 24,000 Lİltı\YA SATILIK ı\PR. -

. . Maçka clvannda 120 Ura ira.dı üç kat 
:----------------- mR nA YA?\ ış ARil"Olt - Her i.11 3 çer dörder odalı dosya No 284 

K. 1 k 1 yapmağa muk_tedlr. daktllo ne sür-' . 

1 - İdaremiz lhUyncı muhtelif cins boyalar mektupla tekllf istemek su
retlle satın alınacaktır. 

ita 1 apartımall ! :ıtle yazar-. Istnnbul posta kutusu 35,000 LİRAYA - Onla.ta kulesi cl-
7 odalı geni4 apartımnn, ha\·a- 34 e yazılması. - varında bir ev altında 2 dükkfın 5 kat 

2 - Muvakkat teminat 1101,52 liradır. 
3 - Tekliflerin levn1Jmdnn parasız tednrlk edilecek şartnamesir.deki 

~rlfnta uygun olarak 22111/941 cumartesi günü saat ı re kadar Metro ha
nının 4 üncü kntındakl lc>vazım müdürlüğüne imza mukabilinde verilmiş ı 

dar, güneşli, güzel manzaralı Adler ı · apartıman deniz gfüür 173 lira icar 
Han 3 To:r.koparan. 2 - lŞÇl ARIY ANLAR _nos_ya_N_o_. _2sa ______ _ 

olması 19.z.ımdır. (9889l 

il Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idar,,.~i ilanları il 

Muh:ımmen be-deli 40,000 <Kırkbln) lira olan 50 ton çinko üstübeci 
28/11/941 cuma günü saat 15 de kapalı znr! usulü ile Ankarada id:ıre blna
sında satın alınacaktır. 

Bu L'7e girmek isteyenlerin 3000 <üçbinl liralık muv:ı.kkat teminat ile 
kanunun tayin etU~I vesikaları ve tekliflerini nynı gün saat 14 de kadar ko
misyon relsll~ine vermeler! liizımdır. 

Snrtnameler 100 kurusa Ankara ve HaydarpalJll veznelerinde satıl-
makt.ıdır. (9843) 

' ;ne 1 PJ ... sww p '!W 

Muhammen bedeli (5100) lira ola~ lkl tekerlekli araba Uzerlne monte o· r. FAİK AKALIN l 
edilmiş 12 adet el yangın tulumbası 3112/941 çarşamba günü saat 15,30 on 
beş buçukta Haydarp~da gar binası dahllindekl komisyon tnra!mdan ka- FİZİK TEDAVİ ENSTİTtiSU 
palı zarf usullle satın alınacaktır. Eskl ve yeni Romatizma, Kırık, 

Bu işe girmek 'isteyenlerin C382l lira (50l kur~luk muvakkat teminat, Siyatik kat'i tedavisi, Diyater-
knrunun tnyln ettiği vesikalarla tekllflerinl muhtevi zarflarını nynl gün sa- ml, Mnsaj, Ziya banyoları, Yüz 
at 14,30 on dort buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri ldzımdır. masajı en modern elektrik ci-

Bl.& işe alt ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. haılarlle yapılır. 
(10019) Sah günleri 15 - 19 arasmd!\ 

* yoksullara merranen bakıhr 
Muhammen bectı~ıı 52.500 (eJU iki bin beş yüz) lira olan 50 ton baltk istikl!l caddesi Tünel ·elvan No. 

yağı 3/12/1941 çarşamba giinü saat 15 te kapalı zarf usulü ııe Ankarada 471 Haşet Kütüphanesi üstünde, 

İŞÇİ ARı\SIYOI~ - Pedal makine- ~IAK'l'l'A:'ll 28,000 LİRAYA - Mnç-
s;nde çalışmak üzere bir pednlcıya Ih- ka Ihlamur caddesi civarında 4 kat 
tJyaç vardır. Sirkeci DervL.c;oğlu sokak ayda 164 lira icar revkalt\dc manzara 
imren Bnsımevlne müracaat. 1 Dosya No. 285 
DİKİS BİLEN iKi BAYANA İll'.fİ-l _1_0-.0-o_o_ı.-iR_A_Y_A----E-~y_o_ğ_l_u_T_ıı_r_lnb--a.;-~ı 

YAÇ V.\RDIR - Hergün mür:ı.cnat: I ana caddede 6 odn altında bir dükkln 
Çarşıkapı yeni okul sokak Abdullah 1 60 lira icarı 1k1 tarafı sokak Dosya 
Et. Apt. No. 812 terzi Kiım!l Sayan No. 124 
Beyazıt. --------------

~IAKTUA:S :?750 LİRAYA SATILIK-
RİR Bı\ŞHOIŞİRE veya EBE - Fatihte Zlnclrlikuyuda 5 odalı bahçeli 

Ve bir kadın hndcme, bir de gece has- suyu, elektriği mevcud dosya No. 125. 
tabakıcısı isteniyor. Ş!şU son istasyon, 
Şişli Cerrahi Kllnlttl, No. 201. - 1 l.\IETUESİ 25 I.İRA Y.\ SATILIK 

ÇOK ÇABUl~ Y,\ZAN - Bir daktllo ARSA - Aynspaşa. - Oumüşruyu hns
bayan alınacaktır. İş her gün sabah- tanesi karşısında 20 metre yüzü 20 
tan akşam sekize kadardır. Çok sert metre derinliği dosya No. 120 
yazabilmek Jüzımdır. Bu şaıtlan haizi 
plmıyanlar beyhude m?racnat etme- MAKTtıAN' 550~ I,İRAYA SATILIK 
melidirler. Me-ktupla (lstD.nbul Posta EV - Bomontl Izzet paşa caddesi 
k ıtusu 254) e müracant olWlmaıı. Blr 1 civnrmda 5 odalı beton bah~U, kübik 
hafta içinde kendilerine cevap verlle- ı bir ev. Dosya No. 119 

80,000 LİRAYA SATILIK AP. -
cektir. - ı ı 

m::l\tŞİRE VF. llASTABAIUCI - Maçka Teşvlklyede nydn 400 lirn Iradı 
Bayanlara ihtiyaç \'Ur, isteklilerin denize nc>zaretı Dosya No. 283 Takslnl 
Tnkslm_bahç.csl karş_ısında (Taksim Cümhurlyet meydanı Emlik Yurdu 
Vnkıf hnstane)slne mümca!ı.tl:Xn. - 2 Tel: 44439 

İdare binasında satın alınacaktır. • Reasürans Ant. No. 1 Tel~ 43955 
Bu işe girmek lstlyenlerın 3875 <üç bln sekiz yüz yetmiş beş) liralık - Alim ilJZ.,1ETÇi ARA~IYOR - 3 yaşın- SATII,IK . .\RSA - Yeni Suadlyede 

muvakkat teminat ne kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni dn bir erltek çocuğa bakalıllecek ve taşı içinde olmak üzere metre murab-
gfiu ~nt 14 e kadar komisyon relsll(;ine vermeleri lazımdır. /1 ÇOCUK HASTALIKLARI ' İzmlre gidecek bayan aranıyor. De-: b:ıı 2 liradan satılacaktır. B:ıkırkoy 

Şartnameler parasız olarak Anknrada Malzeme dalreslnden, Haydar- ı l\IÜTEHASSISI ı ı şlktaş Serencebey Mehmet All soka~ 1 Zuhu:nt Baba caddesinde 22 numara~ 
pn.sada Tesellüm ve Sevk Şefilğlnden dağıtılacaktır. 00018) Dr. NEVZAD zı YA No. 2 . - ~ 1 ya muracaat. - w 

T 1 b . T Şeb k Kartları c waJ -ı z ._. B tun 1 DAKTll.O ARA.'ll'OH - Mtıkincde FESERUAHÇEDE BEL\'U OTELİ -a e ~.nın ramvay e e ag og ~- ~Ka ey apar an· , çabuk ve yanlı.şsız yazar. eski yaz:yı Karşısında 95 numaralı kö.'.}kfın arka-
Gcçen &ene Un!vcrslte ve yükst:k mektep talebelerine verllmiş olan açık 3 uncu kat 8 No. okuyabllen dakUloya .thtlyaç vardır. sında her iki cepheden de denize ya-

mnvl renkli şebeke kartlo.rı ııl/llncl kil.nun/94lıı tarihinden itibaren trnm-
1 

Her !:'Ün 14 de" 18 :::e kariar , Suıtanhamam Sadıkıye han birinci kın 850 M2 arsa ıG liradan satılıktır. 
'Yay arnbalarmda kabul ed!lmlyecektlr. (10113> 1 noter dairesine müracaat. _ ı j Telefon : 60737 

10,000 I.İRAYA Sl\TILIK fü\RGitv; 
Sultanahmet civarında 2 d:ılrell ı 
odalı ~partıman. Ferdl Sel3k Emil 
Burosu Ankara caddesi Ad:ı.let b:ıt' 
Istanbul. 

Sı\TIUK EV y,\ ARSA ARA.Ki• 
l'OR -- Ankarad:ı. Yenişehir veyn e~ 
varında 400-600 ml.?tre arsa veyn i 
bölüklü ev aranıyor. To.fs!Uıt Anıcnr• 
P. Ku. 264 Osman Bo.ıtnş. 

5 - MÜTEFERRİK 
ALMANCA DERSLERİ - usuıa 

tedrlsl mükemmel olan bir Alm::n bil' 
yanı almanca dersleri vermekt.edlt· 
Pazardan maada her gün saat 3,1 dC0 
7 ye kadar. istiklal caddesi 133 aıı; 
san bey npartımanı 2 el merdiven 
kat 6 numara.va müracaat. - .!...-
ttsıVERSİTE FEN FAKtJLTESf .. 

l\""E - Davam ediyorum. Hergün oğlC .. 
den &onra llk, orta talebelerine evıe .. 
rinde yetl§tlr!ci" hususi dersler verınel 
istiyorum. Akşamda (Fen) rümuzu
na mektupla müracaat. 

2500-3000 LİRA SERMAYE IJ,E .
Fabl1ka, blnıı ln.şrun işler vaztyctta 
dükkiin, buna miıınasıı blr işe ortiıl 
aranıyor. M. S. Y. mektupla mür!l .. 
caat. - 1 

nususl DERS - llk ders mecc!l .. 
nen olmak şartlle, m.aternıı.tlk, fizlt. 
fransızca dersleri en itinalı şekild1 
verilir. Adl'C6~ Yuksek Muallim mette• 
binde Hüsameddin. 

ttNİ\'ERSİTEDEYİ!\I ÖğledeO 
soıtra. veya akşamlan ilk, orta talebe .. 
sine evlerinde ders verlrbn. BU~ 
riyaziye, fizik, kimyası zayıflnn çol 
iyi yetlştlrlrlm. (R. KJ rümuzun• 
müracnat. 

Tı\KVİ.Mİ VEKAYİ KOLEKSİYO
Jlıı"U - 1324 - 1330 koleksiyonu meclll 
znbıtln.rilc beraber on cilt hnllndc sa
tılıktır, İsteyenlerin Galatada, ünyoıı 
hanında Jernns şirketinde Sallnl Batı
güçe saat 4 den 8onrn müracaaUııf'L . _, 

l.\IEKTUPLARINIZI ALDffilNIZ 

S.P. - A. K. M. - S, 8, - O, S, 
B.O. - Z.B. - Bertin - l\l.Il. -
333 - G. B. - J,, JU. S. - Daktilo 
A. K. D. - ~ il. O. - inik -
X.B. - N.A. - Aş~ı - Z.P. -

Z. G. - O. B. - F. R. - A. S. -
A. B. - Hasan 

namlarına gelen mektuplan 1da
rehanemizdcn aldınnalan rlca 
olunur. 

7.A l"İ - İst:ınbul ünlversltesı Fell 
taklütesinden 940 yılında aldığun 20411 
numaralı hüvl~t kartımı kaybettlill· 
Yenlslnl ~ıkarac~~undan esklslnlll 
hükmıl yOktur. 

Beli; Bcı kilS 


