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Almanlar 
Tula'nın 

varoşlarında · 
Kınm'da yanlan Rus 

müdafaa hatlan 
takviye edilmit 
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Amerikan tor· 
pido muhribin· 
de boğulanlar 

Geminin mürettebatından 
7 zahit ile 60 taYfamn 
ikıbeti meçhuldür 

Londra 1 (A.A.) - (B.B.C.) ~- J.ondra 1 (A.A.) - (8.B.C.> .Amerl· 
ıar ıro.tonn. Ql'fl meıb2ıden "" m tan Rabbı lame. torpido muhriıbln1a 
cenahtan hücum etm• hu.aandald ba~ Blrleftk Ameritada hJd • 
plt.nlanmn nya dtqııın.eat l111edne 1lm- det uy~. Bahri1e Nezaretin.
dl pllnlannı c:lel1ttlrerek ,enlden den alınan mal6mata göre f4 tayfa 
Uerlemete çabalı~rlar. kurtanlnuftır. MuhrlbJn milretteba

Moaltova radyosunun dün aecek1 tmdan 7 zabit ve 80 tayfanın atıbeU 
nefr'iyatına göre Almanlar Voloko· meçhuldUr. 
Iama:ta taarruza ırec;mlllene de pet • Wander Vilki'nin 

• 
____ _ _. ___________________________ az ~rllemlıtlerdlr. Ruslar Jenl me..- b• tal b" 

Zllerlnde Almanlan durdurm1*ardıf. ır e 1 

M 1. b .. M·ııA 1 Moskova Moa•*te Alman taamma lnJdpt ı.o......-ı (A.A.) - (B.B.C.) oecm ec ıs ugun ı ı .. .. . ;:ı:n ~~ ~ :.tf::~B~= ~~ıa: • • 1 
. onunde yenı söyl~IJOt. Bu nuntatada alır mub&.· her h&l Ye fuatta hutuk ve menaftl-

belletz havzasında Alman ve 
~ it ku\11\'etleri bozguna uira· 
ı.c dGırnanı takibe devam ebnek• 

ş f k 1 rebeler cere1811 ediyor. nı mfidataa edecelbıl Almanyaya bil· t e açı ıyor Son :vırmı dört aaat zarfmcla Al· dlrmeslnl lstemlftlr. e ın nu ı muharebeler = ... ~ = .=.:..~: ..!~ (~ '!.~ 
er. l.eningrad keeiminde diit· • • • J J _ ı 

kendini kurtarmak için yap- Reıaciim'-ar ~on bır yııaa yapııan 
letel>bü.ler alı:tm kalllllfbr. Di· • ı J L • • • -1- 1 
'esirnlerde harekat müWt bir ,,,~,. dnlmüzueıcı aene ıçınuc yapıca-

• inkipf etmektedir. Karade- ı... • ı • fi b • lı •ı'J • la ._, /ı 
. "Deri açığında · AJman tana· Caıc· lfıerl efra d lr f8 1118 ISG euece 

. . 
Rualann. KaJinin phrini 
aeriahn·lr~ 

neticesiz blCla 
ceman 1 3 biD toiıluk bet Sov· 

"'"'"""U bııhrm..ıanı.r. A--. JI (Telefonla) - ~ Yeni li~ular Stoldtolm 31 (A.A.)-Telealon-

zilnden taftıllndan Alman llerll8Jlfl- torpllleıuııeeı. haberinin remıen lJUl 
nl aett.eJe ~tmaktadır. Roı$tof el- meclisinde blldlrilmesl Qzerhıe l1&11· 
nnncla bir baraJ hanJa ~dutu dan O'Danlel, Amerttan deniz aerrl• 
saman .300 Alman lcam,Jonu IUlar al- scterını meneden tahdldatın kaldınl· 
tmü tabiufbr. JD8ll loln bltaraflıt tanununcla Jallt• 
Kınmda alır Alman taİ;J'UE1 altında Jacak tadile alt brann l1&11 meeltııııl 

Janl&ii Rua ~üdaata battı tellrar tak- taarımclan tulfatla Y9l'flmeılln1 talep 
YlJe ec:ttlmlftlr. ldecettnl Qlem'ftlr. 

Rus . tebliği ~•-'daki muharebeler Jiik Millet Meclisi yamı CbasUD) Allbla 31 (Telefonla)_ HU· dial.in h-.il ... Miri 1>ildidior: 
a ~ . .Ut 15 de tOplanac:Ubr. Milli Şef kamet ~ MecliM &r.clUen Bir baftaclaa Leli MoekOTa antiade r.-.. 1 <WJO. ~ 7.ıl de> -
·~ 31 (A.A.) - Stefanı: lamet ln&nü IOD 'bir 711 iGinde ,...,.. ~•- ma,.beck edilen 8ikh deneei m. Dtlıı &ece Vıo*onda ~ ..-1 
•halı doğu .cephesinden Buda· lan . Te ana.Gzdeki ,.!da ,. • .,...... kanun Ja.,iUlan .wc .. enııdimenle- bayete emek Uzere sihi .aldiDiiJror. ... ~ ~~ ~·--·•!in .,._ 

e selen haberler, Kamn ber· llznn. se1- ....... etRfh Wr ...... re .. kedilmt,dr. Bunlar aruaada:- ICali:üD de '" Oka ao1ari iizeriede tan eepM ll011IDCa.ıinibUoebeleıb 119-

Bir Amerıkan 
heyeti Kahire ye 

geliyor dalı:i Sov,.et müdafaa hattuJua mı. edecek olu..-. natuldarad ~erlik bn'°!~ 39 .. ~ n .fl1 yenideo ~- faalb-et. bazılarm. ~mdan babaed!Jor. 
dan sonra AJman taViki· irad buyuiacakluchr. Nuiuk raqo -c:ı ... dde~ .deiittüilmesıne da. Almanların ban-etlerinin top- O.iz ha 

~vemet edilmez bir raddeye ile memleketin her tarafma ,.. daır llyia&. .Clevlet ~rlan ~~- 1.anm ... itini bitirdilılerine ve en ki"' vzasının 
ıre rir at eden Rus kuv•t- caktır. lannuı tevhit Te ~t111111• ~ . ~ MIMll •&o.da Rua bq eebıini 

YuiyetJerinia ai~ da1aa Rt,ıa88t en... ile Mecfl. reW fDd- DW ...... Mvlf - Jt jJ IJ 'ft .-.v.. 'n -abdaa ·rmak~ ., .... 11 ııııı•r 
••la.met lı:eabettiiiai ltilclirmek• ıw.t. d• yarmkl toplantıda yapıla- Söi:ler MI.-U- MfW&ol&ii bfWne ,ıececekleiiae '"'.l.lr alamet flllll 

Heyetin yanında yiizl,rce 
aakeri Ye .mı telmiayea 

· cakbr. ReisliJderdıe deiitiklik olmı- 19.fO mali 7da bt"l h...ı. """bula olamk •••~tadır. INl~or 
\'Yet kumandanlıjı, P•ekop yacalı: wlece. B. ATDi D .... n Te- ~. aom .~-- haza macl-- KB timal da. raf ~1a.-.r;u~! -~ ~ 

~...._deki mevzilerde aylarca tutu· fat eden Doktor 8. Saiın"in yerine delemun deiiftirilmeU Jayib8a. Or· R slann 8CID ~ IOA aha 1MI ~ ret&~ - ed.en ~tijtefllt tunet- Londn ı (A.A.) _ (Q.C) A.9Jcla-
eceiini tahmin ettiğinden daha Meclia idare lmirliiine eeçileceii man. Umum MüdGrlQG 19.f l malt ı:k ıc.U.:.. ~ aır!:& en = ler Doaets ha'f7&8 Mealnde Jleroda tecl Prem'lll blld1rdlllQe ıÖre cın IMıt 
erde yeni bir mukavemet batb anlataJmaktadar. Meclia bir hafta :rıh hi~e «feiitilclik ~- r • k 1 

••;_. ıam:;,:' Al blrp daha ~ bir lııulmde rtıne tadar J1mra bir AmerUaua M-
~ ..,. .,e tahkim etmeği ihmal etmit· sonra tekrar toplanarak encümenler na dair kanun ~ halunmak- ~·~'!:.,1 .altında 9;d. dtlpanı takip ve nehdn -ı lllıb,Ul- ::retı plecekUr. K&raılAhı Kablrede 
il "'- ardcı lı:uvvetleri. Alman ile- intibab.nı - 'cm. tadır. · ~rm a ~-'~- :!.__ . ilin llla1ln1 ~. bgl~acak olan heyetin ra.nıncla ,.._ 
~~eketini l-~··lu•rle yere durdur- c.ıbi bazı Al~. ciıdi~ uu .eh- Macw kunetıert IClll ilnlerde mu- lerce aaterl "'t'e slril tetıı.181,en bula-

çabalamaktad1r Mukabil ta· rı aeçerek Klin • cloira uumıtlar- vattatıyelerhıl zlJBıdelettlrmiller " nacaktır. Heyetin ftZlfeleri arumda 
~ h · ·· . '- b f p h J ı k · ı du. Cenab müıaW.-cla timdt iki Donetlı bOJunca ~l meniler lllal Amerltanin t1ra1ama n ödünç 1"ftlll9 ~· •nn • ~··. auratrc er~a a a 1 ı ve maaş ar kuinü öz lnGnde buluadurinak etmlflerdlr. tanunanan taUMU.ana umreı etme-.. ıfi gı"bı ilen harekete de nrat- .li d .• İl ye Amerltadaıı l&ıderllen taülfı-
~devam edilmektedir. Kınm•n zırı ır. lloyd Gıoı:aı nn ba"•mı " u.are 't'&ldır. ~ltezi olan Smiferopofda sivil p h hl k • • d J •ı 1 - Oka ve Nara bölaeleri. Bu· 
... panik iı;indedir ve kütle halin- a a ı va~ıyett o ayısı e memur r•da Seıpoab- civarlanndaki Arı·antı·o•ı·n 
...,.!Certch boğazı istikametinde kaç- .. • .. dl 1 kuvvetli AJman taZJid. MoakoTa- kabı' naya oı·rmadı· 
.. ~ teşebbüs etmektedir. Bu iati· maaşları uzennde etü er yapı ıyor nm sanım-.. birinci merhalesi B 
~:tt~ki yollar geçilmez bir hale olarak Kolomna"yı hedef ittihaz et- arHna Df'"festosu •"Qrt14tır • • .. .. '--tedir lladıid 1 (A.A.>- (DJl.B.) il. Llo,pd V biğ · .. _ Aak.a 31 (Telefonla) - Sa- nunda baza tadiller ,..lacakbn iP- llllf lforunmem; • Oeorce'nln J'8Dl tncwz bblneelne lf-
~der taraftan Kertch b~s~zı bol· rem lı:anununda bazı tadiller yapıla. bi bir mahiyet atfolunmuttur. Ba· 2 _ J>abıa cenabta Orel bölae- t1rat1 reddetmesinden b&meden Al- Loadra 1 (A.A.) - (B.BC.> Arian
~ e Alm~n kuvvetlerının dur· caiı ve bu buausta Maliye Veklle- rem bnuaunun esulannda deiifik- sind? Almaa bnetleri Tula iatika- CUM' p.zetea tunları 1UQ!Or': tin Baıtctııe Mum. Alman Bariclıe 
~n Y•P~IP bombardı,!Mn Rua tince im kanun ll7ibw hazari..- lik ,..pdmua mnzaul.I. deiiJdir. metinde sariL surette ilerU,.orlar. •Bu bal. Lomlnııd& fil in~ il- ilamı ftll Rllıblmro.- b1r telpat 
lıt """"""mn Kafkuyava dogru kaça· makta olduiu haldanda haberler in• • • len l&hllJetıer arumdi. htlHm dren 90brek ~ reldnelerln ldamml 
~leri imkan1n1 da ortadan kal- t" -: • .: Bu haberin baza VeU- Diler taraftan 100 liıaJa b~ Moakonmn havadan bombardı· bedhfn111l ıöaenntbecllr. 'BldbfnHlln ProteiRo etmlt "8 Mdl clna;retıer Jl• 
~lttad B da b L_ Ma lf&r e._..,.... maq alanlardan muvuene ıveram L:- L-&.-~-- ,___. • _L • batllO& -.bl de rell aucı.ttellln •- dilden ldWeYl !demlatuı be'JDelmllll. ~ ar.. ~n n qııua car Jetler ve ezcümle Dahili,-e Veklle- • • . . maru _,. panaauı ucın 87Dl aoepaı ledlll ICJA nutukta mlelllr b1r ıardım bııunlaıa mnhaJ!f oldutun11 bildir· , .t rnahfı11ennde. Kırım yanma· tince nahiyeler tqkillbm sıenitleten k~~ bUlanda baza ta:rı~· talcipb hetdevamdır. Hallan maka- hatkmda ladlı lalo bir. mln&Jı matı- mlftlr. 
~~da top':ı1"mıs olan • .mu~am bir layihanın hazulanmumdan ga· ~ ~ iM de 1:ıe luaamta '""!- •emet maneyjya_tmı lmmaia. ~ ten balmunanut oım.emır. $111 "8 KcılU.rlta clmhaıtretlerta• 

tarda harp malzemesının n ıqe lat olduğu anlqılmaktadır. Bu pro- aut Wr karar T8)'a hazarı.mm. bll' ve miilüm telm1;at )'apınaiı ıstibdaf Lonl Ballfab ile Lord Beanbroot"-· den IODl'a bu klaınlaRlan clolaıı Al• ~delerinin Alman kuvvetlerinin je mütal&uı aLnınak üzere Maliye proje meycut deiilclir. Ancak ha- eden bu taarruzla .. çok tiddetle ve tın bu me.eleden ~alan da O<* manyayı zm>teno eden DçOnctı cenulıl 
,._ıtt; ıeçme.i mukadder olduğuna Vekaletine gönderilmiftir. ~ ber alchimma söre .içinde bulun· durmadan tekeniir etmektedir. AJ. mlnldanbr.• Amerlta devleti Arjantlndlr. 

ı ı.. .. et ~dilmektedir kadrolan ihtiva etmesi dolayı.ile d-ıiumuz hayat tartlan Te pahaWık man h__.bvvetleri ayni zamanda •HH•H• • • H••HH•IHH-•lllHH• H • HH• • • •H•n•H -WHllll il d 
Moakova etrafında Barem kanununa ek olarak hazır- vaziyeti dolayuıile memur maatlan *İlr topçu ile 1'birliii yaparak J..e. 

landaiından habere cBarem kanu- 6-rinde baza etüdl. )'apa)maktadır. ningradı dnamh surette bombard1-

ispanyada 
muhtekirler 
asılacaklar 

man etmektedir. 

B. A e .k Moakova elan plen 'bir babere 1 r m rı an göre. Leninarad etrafmdaki maha· • b • d rebel'"., fiddetlenmektedir. Mütbit muhrl 1 aha bir soiuk her iki tarafı zeminliklerde 
•bl bırakmaktadır. 

batırıldı 

-



ı Teşrtnlsanf ı 

( __ D_i'_ın __ G_e_e_e_k_ı_· _v_e~D~·~~S~a~b~a~h~l~~i~B~a~b~e_r~l~e~r== 
~~~!) ebe;::!.°:. Harp tebliğleri 1 

Alman tebliği 1 

General 
Wavel'in 

hazırlıkları 11er11n aı (AA> - Alman umumi 
~ teblllf: Alman dlDlmlt&
lm ceman 2'1 bin tonluk aıtt tncmz 

Makova · Kırım -Restov edildi mi? 
t1earet vapurile bir muhrip '"' w Bir ltalJ'an arazetesi: 
lerl hücmnbot.mı11 batınıullal'dn"· t • 
Bundan .._ bir tngms pmhnt.n •Bu hamrhk Kafkasya yı 
lllr torpWe 1ıuara 'lllra~~~~.: .kurtaramaz• ..1=--r dlx açılında Ulat menzllll AU&MM• t.U7v 
tQJarelerl ı bin tcml1* 1llr ftPlll1I .,._ 

Bu üç cephede de muharebe 
yeniden çok fiddetlendi 

Berlin haberi tMzjp 
ecliJ T • -· or au •JaNI ue 

homharchmana dair 
tafailit ftlİ70r 

1u'ml4lar ve diler blr vapuru haaartL ı.w.no 31 (A.A) _ Telqra-

~ı..m.... 11$ w .- pho aazetmi. mldüril ~ .. e1c1o·.an RaqM!a, 1t .. 1ıir eükGn Cleneain- n••aammı bu rnihim ..... ele ._. 3 t "fA°.X) - D. N. B. 
nubu = sahlllertndekl UmAnlar imzum~ tepyan 1:ıir mKaleainde Pe- den 80IU'a, mul.aıebeler yeniden pçinnelt 91iTorlar. EnıeJce ._ ai~ ha._ Joü" • a&e Bedin 
Llltle&alr surette bomlNaı'dıman edil- rekop lierzalnnda n Kmmda cere- fidcletJenmifrir. Şimdi hatJaca J Kamdenia :.ı...nms • _.. Oıle- MID, So-.yet Werler ~ a ım m'! 
mlştir. yaa eden harekltı tetkik eblıek- cephede harp ediliyorı ı _ M.. .. idi. Od-~ eoma Clo- Mll'llltili sı1il 30 ~ lll!CMI 

S t tebligıv • tedir. ko"Wa. 2 - Kırma. 3 - Roatov "We namna Sıi..atopola teHmiftir. Ba- ...... Se,,,.t ta:nanıliif ....... 
OVye Bu gazete Kar.denizin "We aahil Doneç. Mo.ke>ft ~he.iade Al- rw Cla J\Jma.._ eline seçene Soa.J,vJ !9 • 1' l oW.ia 

Mosbft 11 (A.A.) - Ölle Gzerl arazisinin kontrolü 1-bmndao bu maalar seçen hafta merkadea hü- Kafku uL?•de NoYora i k"e P- li•arl.ı.t •+n:iıı h ..:,"";-! ya
:.eşredllen Sovyet tebliğinde ııtöYle toprakların .bate;ik hir üs bakımın· cümlarda buhmmutlar "We pıLrin IDlmeei mOte..eldü. Fakat NoYo- la olduiu müı f ede e - ıtir. 
denilmektedir: 30 Ukteşrin gecesi lo- elan büyük bir dıemmjyeti olduğu- c1q müdafaa hatbna kaClaı selmir roın.k0de teaieat Oıılaa •• SiTMto· lloslawa 31 "(AA) - Reat.er: 
ıaıanmız Volotolonak. MoJ~~ mı bydeylemektedir. Fılvaki Kının ]erdi. Şimdi l)urada bareketi dur- pol kadar m&kemmeJ olmadıiı si- T .. .;.... Ç&llUllba pceai Berlio 
Mal~lavet.a I =e~rdir. liqün Karaden.izdıelti kızıl donan- duniwf)ar ve ıenit bir çe"Wiıme ha- Q dON1mnamn ............ ~ ibıwlıae ~ alan t.allmda Lu
-:1o!t~fı1~A~ ) _ Öl1e beri ma için yerine hatkaa konulamıya- reketi yapmak icin fimalde Kalinin. lann Kuadetaizin Pl'P yohuMlan Pn ta..'aillt YenDektedir. Bir Sov
neşredilen Sovyet iebııttnln Dl"felln- cali 1m Uman ve hjJb••a Kaflıaa- cenupta Tula mmtaluııamda ha- iatifade elmeai• de imkln •ere- yet 61... Jr1-a.d.nı cMo.ko"WaDm 
de şöyle denilmektedir: yaya doğru aubn hü,.ük köptüdür. rdtete seçmiflerdir. Kaliniııde ~k cektir. in4•mcm alecain Biı:i - Mide 

Bir So..,et süvari alaJl iki Alman Kıranı k.ontrolu akında bulunduran şiddetli muharebeler olmuı, Rualar Kırıma karfl yapılan l.areliette "t;ek!emiyorlar.> demi,tir. Haki. idi. 
alayını bozguna utratml4. möteaddkl bir ordu Kerç hoiazım nisbeten ko· bir çok defa makahı1 taarruzda 'ba- ikind 1nr 1'eC1ef de 'fC.afk.u:raya Ha-.. teraiti fena idi. So"}'et tayya
toplar Te siper ba~-~b'"'ll:ıwlalirlp la,.L!:la zorlqahleceii gibi R09lof- l~. Ahnanler Larada faz-~~- PilMld- relen &erlin IMlilte ..ı"'-ri --
etmiştir IUr Sovyet ...,...... u-. &• mer- . Aaak d • • eabilleriad• 1- -.:..1 d . - ..ı_.-:: K ıı:.-- ..ı L- L •--
m cephesinde bir d6'man alayını '-' ~ enm . • la iler .... .Tetn~er ir. ka Kınm ,,__ ··~.ıraaa~ man ~tayyare .-P ~o~ .._..--
imha Te 18 tank ta.hrtp etmlftlr. dolatmtdan Kafbqa,.. sici.bilir. Buna mukaWl Moeko"Wwa cena- d~ K-. ~ ~- ~- ..a...! ~ jgiıa ~ ~ ~-

Kallntn cephesinde uzan mnsDH ~Wo Boltnik]erin 'bu berza- 'bun'da Tula mıntakeamda yaptdı:lan "!' ~..ı ~-~. :Alma.. ~netler!- r. Atdaa. ~-- :Aı1ıman 
~ b&m,alan ,enle 1f Alman hi ae için Pidede mBdafaa ettmle- hareketler mühim aeticeler •ermİI- om, ~ ~ ~lerini doı.,.i- hlklmet ~erkemun .-.ı hae.m
tanareslnl t.ahrtp etmıfUr. Alman- rini anlamak k6lay olclaiuna Jr,q- tir Bir Alman kol. Tala tdariain yara!: 1:ta dar i)oiazdan ICafk.aqa- da toplu hır laalde 1:a 1 1 n .... 
lamı 1'lall altmd& bahman bir~ delmektedir Muharrir Kmmda ce- - .ü ı: _ _ ıı_ -L....:..n: Tc-'- "~- ,. ~ sik ... it Cleiilclr. fe&ihl-i w _.ı.w. • ı Md h 
feteler ıarafından )'al1llan bir - • on ne &11Gar gçuwwur. - mtKJUD . il ........ taD-"J l1 , .. YUıitei 
Jleticealnde tebrln samı.onana teıltll NJ97aD .t• Udiaelesiu Lonclrada hir Mıp •d&taW merkezidir. S.- RoetoY eeph nlndJell m~ • mı.lardan .,!:;;. 
eden '75 tltl JtlmtJen 6Jdlrlbnlttür. 1il,.ük bir J.e,ıecan tnlit ettiiini raa 1nr tok .. ~ ...... Jer telırin llemell ı....e.ı öaWe ce- :-_'!':_~ bo J_ • ...; AJoar,: 

1 1 bl•v • çlÜI lntri&zlerin KmmCla ~ maktac;br. Bu mmtabda ikinci bir Jeyan edi,ror. laailiz malıa6li ba ~an a.....,...r. _ 1Z ta yan te ıgı Donetz topraklarında on Yomet- Almua kolu ela Wraz daLa P.alcle .-.- eiddt ~ muu oW.. ~km .. J~~ ::_: 
nılik Wr ileri J.arekete .so.,.der Kalapdan Serpadaoy yola,.Ja Ko- jan-: ~ etmcMedir. Banan '-t· ~e!Nfhr. -.ır- .H.._. • 

._ 
31 

(AA.) - haınn Gl'dalan Bir~L merkezinde -• ıejmelin. 1 • d...&.. 1-'L&eclir 9.... lıca Mlie1ii R--•- Doa _,_ ... adete 'ictl dt• --. ~ mnı tarargMımm 111 •aıaıalı ....... y_, - onma 78 --- --.a . ...- ~n.... ~ . ~ .. War 
::.: ttmaı1 Afrtbd& Tolırü eep- ele ırla kila...aadik 'Wr ilsi ~- ra1-da çok fiddetli ...._eh"eler prp aelı4inCle Won•. '.r. W 7iiz· .,.h - ,..:.. Yi.ı. • 
lıellnde topçu tunetla1lllls lı:ellt bir '- daha ,- .. m•dret ~ olu,.or. Kolomna, Moeko...a - Roe- den •elma t.,Jdl ellili ......,_ .,... ı. luia ,. 
ateş faaliyet.inde balanmQllardlr. tn- ni iddia .,,.lemektedir. FilteMb tov demiıyolu lzerindedir. J\lman- .. "fade eclilemıemeaidir. Roetcw ~- ~ :· ~=I • :a'::ıA 
snız ta,,.,.ıert Tnblu .,. Blnpsl Alman alı lalDlJl ita bölceMki ileri 1ar l..amu ele .,.pririene Ro.to."- ...-nJan.- eli.e ... 198 Raa,,. ile --. ~ .. • 
herine aloıılannı Jlf!Dllemilleıdh'. har:.Zetleri t.Pizler lg:iıı pek teldl- 118 MoiıılrOYa ile_.,,....-. timc&- K.aAt..- aruilk' ı · d..m;,aa. ke- nlnlli ... tidılelli Wr ~ ~ 
J,llr Iraç kiti JM81UUaJll&u • ..._, (elidir. Bua için paeral Wnell de. k.deeekiir.• aileeektir. O zamaa 8-li pelrolla-~ ~- _,_,1t11 teli ;&n•· 
iM* mihlm delildir. IWbqada iler.__ ,,. So.7et rimn Hazer d• 44.;a.. Volpmra .. lıir1ııet+•J.a lciu Wc Wr ~ 
~u~!.~~w:~ &.lari .-..ı takcliıde _.... ,~ee-1ln;~~~~oyato-•~ aizmilalı~mllilhlmse· ~ r:::.__~. ta:;!. ıı11 ... _., 'H& - ...... ,_ , .... -- .: _ __;: il~ lg:iıı ~ .. 0- .UJZ ~- rau - ~ bktir Bar.;dan Ru ~ ...- -- ---- --.... 
razu •mumda bir dGtnlan tanaıesl-.. . ıwlhook. StaJbı•m: c~ M.. . . ·• 9)'ll • tir. Ba......,....... ' in_.. 
tayyare dafl batalJl,lannm ateflle cil ebnel:tedar. k' - al ~ Daima M ank.1 ıc;uı Volsa nelad •e ild pmen- iııa k ~ lııİIİ 
denl7.e d6flrllmll&lr. IUtl Afrlb- Wa-.elrin Rualara kafi dereceC:le k OYffyl ambincla ~ diler yola Yartlır. Volp s8'11it ye ~..:. ~~ 'L.."1:..-
.. :lerl unsurlann faaliyeti- kaydedil- yanlan ...,.ine T• ıc...s,..ın o_nıam car lıer taralmCla l~ n.pmı.in ... - :ır-u .....-- ~ 
mı.tir. Colga kesiminde tııalarmuz _ _...__1 J,gJ I .. • ..._.... • deCliiiui aö71-itdr. ~ bdu ferine :rn&aalttir. Bunun lçia eeftf .. 1ııir çok delabıır dôa siılec ..... ~ • 
filmanm 1""'Um• ~ r-- illl! 81 

• haralarda cereyan ederi muMrd>e- dah • d b ld · "f miftjr. 
attm bırabıışJardır. Un olmadıKJ kolayl~la aalapLr. lerin fiddeti Rualann Moakcna mnı- yatın a zı>:a e u yo a1! ~. ~- ---------

8tcf)ya aahDiert elTannda bılr dlf- w ... ell Kafbqadali Rua k.1n1Yet- takumda en büyük gayreti aarfet- de etmem_ ih~ •.J:d1r. ~': • A 
LDan tayyaresi denbe tn~ mecbu- lerile birletıDeie mUYaffak olaa ve k 1d kla .. • fer Latlaftne zıelHace l>anlardan biri lhtıkarla 
ltyetinde talnnf, J[arıadah tıç ktlçült bu l;ölgede Almaiılan durdurmak me te 0 u nnl gostenycw. Url>aclt - Seratof, djferi Buliara -
abltten ibaret olan mürettebatı esir iateae hile Lu iti pek sGç b..-racak- Kının ceplaeaine .,elince. Alman- Taşkent • Kırwız 1'attldır. Ba ikinci • • d 1 
edllm4tlr. br. :41~n durdurmak için pek lar h~ ,,.nmadayı Raayaya Laihyan h~t çoli uzun."" 41olaşdt!'1°. B~ muca e e 

P • .. • _ l..!I ltmet1i l>ir ordu lbimdır. Bundan dar l>enahtald Rua müdafaa hathnı için hlyiik latifade temin etmen 
artı mUSUlall arupu t;.p. fnai)terenin yanm milyoaClaa ,,.rmafa 'Ye Kırıma afnneie mUYaf- beklw. 
idare heyetini aeçtİ fazla aaker •• bir kaç milyon ton- fak olma.tarC:hr. Burada çok kanb Ulcraynada, Roatomın thna}mde 

ADbra 31 (AA) - C. H. P. 1~ semi tedari1i etmeai icap l?Cler. mal.ueheleT elduia anlatıb,.or .• K,ı- iler.._ ~ ı.. .. ~. de .Do: 
•&atakil °""'U reia velrilliiinden hil- .... ___ ,d • , __ ı; --~-.Lt!L nma airen Alman ~1ermaa nec; neLnme kader arelmiftir. Şimdı 

.. --r ,....... o netice o._ s~ • d• ,__-..1_6 Si ld Al D .I!! .!-~ -!!L:- --L·---'L-
6ilmittir· Cümllüriyet Halk Partiai Jienizlik - - d W :nlL '8ll 1 n-ft191opo ur. man• eraeç •• aaae SDIPllDI ---

Dün de yedi kiti· 
adliyeye verildi 

müatakil ~pu amumt he,ıetl 31. :~ilan Alm::ı:: edm~ lar ba .aretle Rua Kanııdeniz do- ler 'beklemıekteCIW. 
Dün ~ tehrin muhtelif aemale-10.1941 cuma günO. reis Yelcili ı... proje.inin •• J\vnapaya asker ilra

lenbul mebusu Ali Rlna Tarhanan cı taaa'VY1Slanna dayaaan l>ütün ln
reitliği altında tOP,lanmıt w 'bu içti- giliz Gyaaeiinin hir hayalden il>aret 
ma aeneai için mlietakil cruP idare oldalaaa 7Qmakt.dJT. 

T br• k rinde ihtikar yapmak •çanc:l.n mu-e ı Koordina•yon ...... y.di kiti y·k.ı.-·• Ad1qe-

heyeti azalığına Konya mebuau Ali 
Y• vcrilınittir. 

AJ4 11a 

EYCil olaı;.., 
Fabf ... llalıiati, 

a.Z:. -~'7!1:. -at 
.,..._ Jrir ,,.,. .S-idi .•• 
k&rm Waam -- ~ 
tllrla t.Afrler... M •• 
çile.ıe küçük -1lk . 
-- ... le.mi aıaaaaıık 
tmalır ..• 111., •• e. ..... 
cY apJ1f teklimm .deiitl" ~ 
diyenler. haetİ 1iim fibi 
lar oldu. 

Veli-NealX> 
- Evc:imend. diier Mır 

'birle 4fe Mcil olmak .. • 
Böyle aokak eüpiiqesl 
mız Yarhn, nafile. iki 
bir araya gelmez ..• 

- Evcillik ta"8İyeai 
dur, Ali .. , Hele Türk .... lll~ 
bu taYlliye, pek yerindedir. 
evlerimiz cidden wlaha 
taç .•• Bu zevk.in her ta.hal'°'""l 

da yer etmelİ icap eder: 
amdaa efYUint. kileriDd• 
l.iana. J.amun..- a 
..... hiif..u.d. çaJ'Alllll' 

ıu.... kadar; •e 80llra dil 
11ınl taraflanaa pçelim, 

~-. 
Fabt... Fabb ınr: k 
~ ı-..ı.ma.ıa pbi 
kaliuia .... ceYm• 4el~ 
Farwldim ki. lııerb. ~ 
r+' .. e ve eaki • 
oldaP slhi 11irden1:ıire nc:I 
ildi. Neticede .ar kaftl1191!'! 
shlerinia öll Mline dl.scllll 

tir. T•aıholu, pzinoler, 
krD'aler. ( aay •yahiJc:liiia 
dar) hep9i ıuhvob.cak • 
a.Jlal.. ... Bunlu •Y__,. 
çinen an binlerce aildia 
yeıtini Clü,ün... Ve tekınil 
r l yekdiğerleriyle bağlı o 
iunu göz önüne retir ..• 
ymyle: cEvine çekil kıt ~ 
naat geçin b tavsiyel'ini m~ 
fıJc 1iolaıbamalıyız ... Evini 
zim et, evet ... Fakat oraya ır-
panma ... Milletçe, çok bzad 
ç ~k aarfetınek aiyaa~tinden ıtr.. 
nlmamalıyız... ~ 

Ef uanist andaki 
Mihver tebaası 

Rıu Türek. Muila mebum Ha.nü 
Kita~ ve Rize mebU911 Fuat !ir
me!.. aeçmi,tir. -----

telgrafları 1.. J 1 - .Bakb1 Eftalya Uo.a eHi 
1ıararıarı ıc....... .ta1muı icap eden boyalı 

Yunanistancla impirt~ ~l:-brata1~: Hindiatana aeldiler, 
C.!t.-L. • • -1clö •• - v • L-- larla ,,...._..., .nau7.,. ... ••- ıtir. T- ki 1 1 UD111mı,.tin 70 nmnu • enı wal' pancara .,_ bd cm .,.ı.ır...--.ı. _. ve ~ye yo uy a 

Maretal Fevzi Çakmak'- idamlar mlnuehetile Cilmhur- 10 para, Mıura l brat h.ı.:;... edilta Efta.,._ -.;a ..Wt memleketlerine 
m tetekkürleri reiaimize selen telaraflar J1a111 ,..pe1.ca1r =~ ~ :~ -!.~.- W:-~ dönecekler 

IC ~ l~A.A) ı Fe+a~td l3 Yunanlı ~ • ....-tb •• üıu ...-.. . 
..:~acO:ı.ur1,.:9=.amana 18 '-- cli·mım· ~ 31 (A.A.) - ..... ':"" A ..... " (Teleloal.) -Y~ 2-Ma.aYAll:iertJiizdeelliUs ....... 31 (AA) -

• yıl _ _ ,__..,, .ı.ı.s. auqm ---il KıU JDaleale Akma Ceoıse. Cim- Mm. Koıanma ı.- mlet..- '--... dini __ ı: -ıt&.-.-ı. .. _ .. ~ı . -L- ı... ih .J __ lbcı döoimu munueucuıe '6115• ~ariJ,etin 18 İDcİ )'lldönümi miina- den ....._ Mr ~ Koordinaqon - ..,-- ~-- .-e .,... lllıDciM ~n m ver UCY 

tebn"klere Ye hu veaile ile serek or- aehetile c- lmreiıli lama lnınii•7e karan intifa edecektir 8-lmdaa ve elma •tınlık nnıtile illlillr _.. tebaalawndan 101 kişilik ille 
~· ıerek ~lendi~_17!._~rl ~: Be~~L~~·- (Ab t~,::-~~:! cöadtmliif"bir telsraO.. telmk ve Wri tek• ;.naın mil.t.wlenm !':.~ ... ~"!' . 'C!:a: Efgan - Hind hududunu qarak pe'_ 
v• temmnı ere ~su enıun ~en iUIJlilll aDC11r.l'C'l'8 ._. .. - •• "-'-"'-'-'- •• L."1.1:--:- ••!'"' ct..ı ••• d __ ...ı.........._.._ __ 1.A....... o1ı... ,,....~t .ral9Jll'"" HDncı b ...... vled T _LL1'; 
ima Anadolu ajaWDm deliı'&mai ~ ... erinin lıiaıt:leCliJınıe.I tin- ıyı ~nm ~ ....... 1911111 

..,,_ ~ .... ·~ ----.-. ....... _. - mesinde ••WIU}'• çelileırel teYkif tem e ı:anu og en sonra orsı: 
• bTı. ti bilmubbele _.11stl11J mr telpaf- sa ,,.pile pawma lıı:ilo.a » pua edifmittj hudud mn-'ltiine gelmiş -ve lntı 

nca ,. '' r. rioe YunanL relünelerden on ~ la t.Uürlerde büamnuttur. ile b.tla-• •• lleoea MDe 60 para- r. ak.arnl muJaal al 
Ilıca • Palamutlak . am edilmittir. klbra 31 - Cümbariyetin 18 ya ç~ Y..t ..... - -- ' - Tillnel Vao .. Nuri mra- .. annın azası 
d • 1 -·'eli "nci ,.ddönümü miinasebetile Arjan- te 1 O para daha zam J'8Pılmaktachr. n1n MesiDi PJDi bir kurup tıalhkla- alınlDJllJT. • 
emıryo u ·~ tin, Lelmtan. Şili Cümhurraieleri. Şmqe bdu .... lellim ...... nnd• pire' thnls. Aaliye Mila'tl'el' tebaalen. Irak Ye Tf A 

Öd...U, 31 (A.A.) - ~.- Pa- 0.Ylet reaİm ve heykel Re.-,,. • ..._t NW maftta} olamlar ela 1Mı wndaa iltifade ede- ikinci Ceza mat.keme.Uule yapılan ~ L .... teketlerine .._ 
lemutluk hatb 6ç aW_.n ille- Ml'aiai dün açılc:IJ Aalelleeco, Y ..... ı..- 1-m ceklaııliı. m~ ı.. Al ..... 1zere. ..,..Jıatlerine devam ecl 
•ele ~lmıt bu1unrnMtedır. . 1 ft_._. y..,_ ....... RckW >=- ı.. ......... r-...~ • ...._..ar clılk !rl ..ı. ...... , •n ~- _. ~ -hpn*r 

•' •en 31 CTel.ıo.la) - .....- met lnönii'ye tebrik ..... 11.n te-' IGt n -- ait liatel,rde bazı ta· mi heter lira para CftMI 5clena.ı.i- .:_...1.... p •d Lla 1ı-... 
KOÇOK. HA.aERUR c1-.a....-w•81k.t...W1ııa- kilmil. R • • 1 t - ....... · t ilama etmek' a. Be tadillta ne .. d"H l•w• W.. a..ka _, -.W« e • ca • 
------------- tıln s..ı.~ Me.lf V-Yl ... t J M S. elllDillir- SÖN - •ıılı iM tla 1 ı..-. mm ..UW ..... ' r:ı' .... ...-* ~ tllatr.. •#Mi Y..rı........ •--- • - - .., yapJacam. Teprak OfW tarafın· rilmıiftir. ' 

:ı:: ~ ==-~ . 6 ~-"V.m: :·~ı' .... ş.•-:nı::: doiam :; .. ~Yj. ~ • .;;-.::: 4 - ~ .•!':'. 1ıiD ,. t 
wü~~nrre "liılıll ... ,, •tile• ... lılrtek ~ ' ti!- 1., hrMliiaa.ıiilılt_... Sa~ .. .,r:'~~ .... ---=--- ....... Vasi... ..... ·- ,, (,,t;.A) - naa ~ .ı. w Lt.Nar b_,.. • ,...... ~ --lletıe~ '!!'d' ~ tıatr~ ---..: • 1 ff ı' ..... .. ..... • • d•i • ,... ..... -5• L o kma'!Sinde t..W 1 W ')" o * ...,...... w ı ı ucun, - -- ... __ ....... • 1 .,. .... . c- ' .. • - • .. ü f!__ il 100 L!- ta re 
lllpt içinde "Nr•lll ıaı.e ·----.: ,D •< -• . • a*ilıi _.t ... ~• e llllU yya s - Bakkal Ah.e4 ... \+L.ı 
itin elmdJden Ilı ı 7 '·n. "'lk"'t- 'llllılıl, • ı• - • "vt ~· --- le ...,_. Mdı ad Rtd s.t.pela- Nev,oıık 3-t (A.A.} - Journal Mm Wloe. eD1 ........ ı , ' -. 
tir. Komerler 15 lbde bir lifi &111.C .... •ı ı•. JO Jnt are ~ ~ ~ teı•Wı• ..._ Of C:wmaceia aibetQii V~- eden l>o,ıala ·;itle,. ..... ........ 
dıelıllinde Ye a.1'da Mr :llllÜeP Mil- ru l8S,... tllle t.llli c:A=ttir. toaun ..w.iırettar menbalannın h3- tbldan.dan y ı e'e ı •· Jt.. 
eln48 verlleoettlr. Hariçte ftdllo* .._,.eltrqia 1 S .... ~ _. difodiiioe söre Amerika Liikbıeti i:, ikin · C.- ..Mk..;_i ı.- iti 
llonaerler U'Ullld& 13 orkeıııtra .,. aeıısi ~ Wuılllia ... ııli&'I t --- •t kav t fabriliaainda 1943 •ene.inde 75 'ltill. UW. 100 ....:. ... ca.la ~ ctm•ıtiı. 
toro konseri vardır. • • ~ ACI . w. d"" .. ,_ * Ankara.fa Cümhurlyet ba • · idi bin ta;nue IDfll etmeji ....-me•-
geçld remıtnde bulanmak tlzere gt- r...ded -..., .._ =aeıMılan- C. H. p. semt oca~ açı tı-cJ: Ekmek çetni.i 
cte;..=mız lzcllerl İstanb11la din- • tıınluCLr: . . ~ 1.- 31 (Telefonla) - Bueün B. Hitler Von Papen'i deg"';.tirildi 
Jll • • ıM.. Cema1 "'FollıMa~- Wu WSJ9 JC.iiwt" fabııikaaanda 100 e yakın n- brik • -r * Kadıköyunde Tatman Refi" .... lom Wııilci. ....._ cıw.l'ia lulJ}ıeli tanClatın h il Süme B k S 1- te ettı Tlcareı Ve!t&letlnden gelen san ::e :::~h f? cıv::ı ~V: ..Won JIDac9. M M' ·• ~· lüloz aana~~esel;i ;: H. ~. Berlia .. 31 . (AA.) - ~~n ~=ı~ı::,.b:;~k ~e:~:; 

•• üs .an 
G.çen sin' in R J"i *• 

9iMf tle ~ '" sök 7iıı& F 
7el ... Ye .... ıealr ...... 
..W. ıiılmN 

,, • ·h·1-a ............ ... ...._ .-. -....... 
- .... A-c:lohrdlaa ~ 
rmı ilen sf rerek - ele,im aııi
Mt> diyorJ.r. Yazı cltiae 
l>öyle .-çinyorlar. 

Fakat yukanlri talaıi:deıden 
hepri az c;ok zev-dir. Bu tr 
lm te.saıhüre birçok vi~ 
m.izde olclıaKu PJi cCöl: k1lfllid 

tmdan geçerken tarşı taraftım gelen. portreli üçii..O. semt ocait, viiayetimiz parti mü: d~Let .~~ ~e:r Almanya~~~- !M _ 99 nmdnnanb unla~· 
420 numaralı lılehınedln Jütc araJ>a- H..,,keUen ~ .. Smn.wt me1,ma B. Raltmi lüy-:. ~ el~ Tem P~~ 18 yu· Diler taranan ~rin baın Mmtab- Yazı 
ille earpışnuştır. Çarpışmada araba Nu et Siaan•mn r;., heylceli w. A,,.lrn bir Mtabeaile açtlmıt ye ye- döoum.u d~le k.eacWiae gayet Jumda Mwd»en ~ dm• etmeli. 

demeli! 
dilinde de bana kabul 

Pf.l"Çalanmış, tramvayın da arı lwmıı -t-l K v-· .. .,._ _p.. ni idue Mıreti inbba\lı ela )'llpll- deat&M lm u...ı.. rnlmıı biı teb-lbükmda ~ lld'-d mi H'll\lllti ~---------~ ~ıtramıasa da lnaana. saylaı ~ •• ~~ ~ · nlauıb &Öllıdf"MF'a ted'ilrler JIP'"la tıel18•2ps. 1 



t Teşrlnisani 1941 

~AMDAN AKŞAMA 
/(ara toprağin, mavi 

suyun ve yeşil otun 
ehemmiyeti 

'~Çok kitap okumuını seven bir 
bıaradaıunız vardır. Elinde daüna, 
Çe 0.ken bir mahfaza içinde, henk· 
:tii hır cild gezdirir. Amma, bir nevi 
• ~Pel&Lı tarzında; bastoa, yahut 

tıyiJrniyen eldiven okunmıyan bir 
~~ete halinde değil. İıtanbulun 
c~trnez tükenmez vapur, tren yol· 
hir u\tlaruıda abbapıız kaldıkça, bin 

kere seyredilmiJ manzaraya tek· 
b~ te~ar bakmaktansa bunlardan 
ırer bap okumak için ... 

l!ı~u arkada,, geçen gece bir mec· 
dak!di: cıMilıver Avrupası Rusya· 
eli k •on ahval üzerine gıdaca ken· 
rrı·· etıdine kifayet edebilir mi ?:t 
llnakl\fasına gİrifmİf tik. Dedi ki: 

~ '":'" Ne tesadüfi Ben de bir ikti· 
li dı coğrafya kitabı okumaktayım, 
lla~ta eıı.ulı rakamlarını not ettim. 

ı.ı ... 
d' Ve, önümüze bazı cedveller ıer· 

1'1)!~ıi: cıKifayet edemez. Zira .•• » 
urıyadaki hububat mahsulü, 

t;:j ha)vanlarm yedikleri de da· 
\ 

1 
- adam batma taksim edilirse, 

;aı.ti 500 gram dü~ermİf. Türki· 

1 l~e 1,250 gram. Sovyet Rusyada 
•. ' 

1
00. (Binaenaleyh, Sovyetler, 

~i"' t>, sanıldığı gibi bütün Avrupayı 
11?Yuracnk, ambar r.ayılamazmı1. )l 
~ ırleıik Amerikada 2,500 gram. 

al'ladada 7,000 gram. 
Ilı Avrupanın vasatisi 500 gram· 
d~· (Lakin müstahsillerin seferber 

:ı ilrne$i üzerine daha sukut etmİ§ 
acak.) Şayet Rusyadak.i Alınan 

tltnelleı: tahakkuk ederse Avrupa 
~ı\sat' • 800 f l .1..-•• ı.. l'\1 grama ır ıyaccuuıut· 

ırıayv-aın nisbetino .relince, kısa 

~Yaldılar ve uzwı ayakldar (yani 
"CV"eJer, öküzler, koyunlar, keçiler e:· ~ire) ~kunu insanlara taksim 
l' ılırıe dört kiıiye bir ehli hayvan 
&a&slıyormuı. Türkiyede ise, bir İn· 

na bir haynndan hayli fazla dü· 
~t..t':"İf· Almanlar, Sovyetlerdeki 

Umumi meclis 
Bugün Valinin bir 
nutkuyla açılacak 

Umumi meclliı bugün s:ı.:ıt 15 de 
açılacaktır. Mecllsln, teşrhıisanl dev
rıeslnln ilk 19thnamı tıeşkll edecek 
olan bu toplnntıya Vail ve Belooiye 
Relsl Dr. B. LO.tfl Kırdar riya.set ede
cektir. Vali ve Belooiye Relsl meclis· 
te, yapacağı beyanntın. Beloo!ye ve 
vllli.yeUn bir senelik !a.nliyetlni 1zah 
ooecektlr. 

Ml'Cllsi müteakiben riyaset divanı 
daiml encümen ve dl~r encümenler 
intihabı yapılacak ve meclls, ha!tıı 
içlnd~ toplanma.it üzere dağılacaktır. 

İhtikar ve kara liste 
Piyasada aihtikıir• mevzuuba.hs ol

dukça ctaCir> sıratı da sık sık ih
tl.kArla beraber anılmaktıı.clır. Bir çok 
tacir bundo.n mütC<!SSir olarak bir 
kara liste tanzlrn ve ilan edilmek su
retlle kendllerinln zan altında kal
maktan kurta.nlmalan hususunda 
alô.kadarlara nıüracata karar vermiş· 
lerdir. Bu tacirlere göre bir kara lis
te yapılmtısı lhtlkll.r hadiselerinin 
azalmasına da yardım ooecektır. Ta
cirler, her türlü teahhüdlerinl yerine 
getirmeyen, savsaklayan tüccarın da 
kara. listeye ithal edilmcslnl istiyor
lar. 

Katina ve Atina kefa
letle tahliye edildiler 

Gizil randevu evi ~!etmek ve fuh· 
şa. teşvik suçlarından maznun olarak 
uzun zamand:ınberi altıncı ,ceza mah
lremesinde muhakeme edilmekte ola.n 
Atlna ile Katina. kefletıo tal"Jlyelerl 
için mahkemeye müracaat etmişler
dir. Mahkeme bunların iki yüz ellişer 
lira para kefaletllc talıllyclerlne ka
r-... r vemtl4tlr. İki maznun dün kefa
let parasını yatırmı.ştar ~ tahliye 
edilmişlerdir. Bundan sonra muha
kemelerine gayri mevkut olarak de
vam edllecektır. trıleyitlerle bilhassa muazzam do· 

t?ıuz serveti ele weçi ...... io.ler amm•-
• - ••-y ..., 191 ......... ""'""' ...... '"'''''*'"'"'"'-"'"""--

tebe, umwni Avrupa niabetindeki • • •• 
fırtı, hububatınkinden pek parlak gayrcbnı daha munevverce, daha 
layıJamazmıı. plinlıc.!\. belirtirsek bu~e . ~-

( Rak L "f k 1• ld yasla bırçok sahalarda hır kaç mıslı· 
il> . . am na ızam uvvet ı o '!. ne çıkarabiliriz. 
tı' ıçm, .. ~kadaı~~n uzun cedvelı· Sanayi evet. Fakat kara toprak· 
ın hula.asını boylece aklunda 1 • ' • • 

lıltt 
1 

, • a mavı suyun ve Yetil otun ın~ 
~ı-~ Not al?.19:"•ızın. Kendıaı ya· refaha ve saadete kavuıturuculağu 

"<lrllnm kanıdır. Bu satırlarımı, ~-!--'( 1 ' )ata~ ıu ıon [JlJMLl er e ayan beyan ... 
I pıda mı olur, tramvayda mi Oijnyamn bu vaziyetinde gözleri. 

o ur, okurken hayret edeceğini sa· mizi _sanayiden ayırmamakla .be· 
tıryorum ı ! ) 

Onl • .. rabc:- - bilbaaaa onlara çevinne-
lf •· .. ar muna~qaya tutUfm~~ardı. liyiz: Toprağa, derme, hayvana. .. 

d.!il'umler verıyorlardı. Bu yuzden M" &-L-jJ k d k k uk e 
ıı.•· • k dil • ani bil ek U.UIWI a m, er e ' çoc v 

,_;;uncemı en erme • ata m ihtiyarlanmula hep birlilde ... 
le. atını bulama.dun; qte ıuracığa (Va_ NU) 

Yeni talebe 
yurdu 

Üniversite talim taburu
nun bulunduğu bina 
muvafık görüldü 

Vall ve Belediye Rels1 Dr. B .. Lt1tf1 
Kırdar son Ankar:ı. seyn.hatinde şeh

rimizde t~ olunacak tal~ yurdu 
meselesile de ya..Jondruı meşgul ol
muştur. Bu hususta B. Lütfi Kırdar 
ttün bir arkadaşımıza şu beyanatta 
bulunmu.ştur: 

,Qüç ynş:ıma şartların.'\ katlanan 
finlverslte talebesine rn.aınsus olarak 
yeniden tesis edilecek yurt için bir 
münaslp yer bulunması. hakkında 

Ba~elcillmlzln emlrlerile ben, Parti 
başkanı ve üniversite rektörü araş
tırmalar ve tetlklkler yn.ptık. Son An
kara scyahatinıde bu işe husust bir 
ehemmiyet veren Ba.şvekillm!ze mev
cud imkflnlan arzetmış ve yeni direk
tifler almıştım. 

Ankara.dan nvdetlmdl:' Parti baş
kanı ve rektörle beraber tekrar bütün 
İstanbulda araştırmalar yaptık. 

S:ıyın B:ışveklJlmdcn tcliıkkl etti
ğim E'rnlrler mucibince yurdun iintver-
,;;lteye yakın bir yerde olması lfizumlu 
!dl. Bu itibarla mevcud binalar ara-
sında ünlve.rslte t.nllm aburu:mn bu
lunduğu binadan ba.şknsını bulama
dık. Yaklnlndekl bir binayı da re
mekhane olmak üzere muvntık gör
dük. 

Araştırmalanmız ve bu binalar 
hakkındaki k:ınaatlanmızı Ba.şvekl

llmize ib!Ağ edilmek üze.re Maarif 
Veklllne awttlk. Eğer üniversite ta
lim taburunun bulunduğu binanın 
tahliyesi kabil olursa orada yap:ıca-
ğıınız yenı tesisatla hayat ~rtların
da güçlük çeken talebelerden 400 ze 
yakın genel yatıroblleceğiz. Yemek
haneden de yemekleri temin edile
cektir. Bu yıllardakl l~nt müşküH\
tı malUmdur. İleride lmkAn olur ol
maz muntazam tnlebe yurtlan yap
tıracağınuz 7.!l.rnana kadar bu gibi 
tedbirlerle 1htiyaı;l:ın karşılarnağa 
çalı.ş:ıcağız.• 

* Konsıervatua.r tarafından hazır
lanan (Tarihi Türk musikisi) konser
i.erinden iknlclsl salı akşamı. Fransız 
Tiyatrosunda verllecektlr. Bu konsere 
ald son provalar tama.mJnnmUJtır. 

Konser 18 ve 19 uncu asırlarda yeti
şen Türk musikl üstadla.rmm eserle
rinden müteşekkil olacaktır. 

~. 

Universite' de 
yeni ders senesi 
Rektörün nutkuyla açıldi, 

profesör Halide Edib 
açılış dersini verdi 

İst.anbul üniversitesi dün sa.hah 
mat 9 da üniversite konferans salo
nunda yapılan merasimle açılmıştır. 

Merasime, binlerce talebenin hep bir 
ağızdan lştiral: ettiği İstiklal ıruırşlle 
başlanmış ve müteakiben üniversite 
rektörü B. Cemil Bilsel kürsüye gele-
rek üniversitenin geçen yıla ald faa
ilyetlnl izah eden bir nutuk söylemiş
tir. Rektörün verdiği iza.bata nazaran 
bu sene ünlversltooen 719, genç mc
ztm olmuştur. Bunlardan 322 si tıp, 
157 si hukuk, 79 ZU ren, 76 Sl edebi-
yat, 66 sı iktlsad ve 27 si dl§ taba.beti 
fakültelerindendlr. 

Bu sene üniversite tarafından bas
tırılan eserlerin mlkdan 44 dür. Şim
diye k:ıdar basılnnlarl:ı üniversite 
neşriyatının mlkdıırı 232 dir. Üniver
siteye bu sbne yeniden yazılan tale
benin mlkdan 2244 dür. Bununla 
birlikte Üniversiteye devam eden ta
lebe mlkdarı 9400 zü bulmaktadır. 

Rektör, müteakiben verdiği lznh:ıt
ta t::tlebe artışının toorlsat b:ıkımın· 
dan doğurduğu müşkülatı ve buna 
mukabil Maarı:r Vckfıletl ve üniversi
te rektörlüğü tnrafındıın alman ted
birleri izah etml.ştlr. 

Bu knr:ırlardnn en mühimmi gele
cek seneden itibaren talebenin üni
versiteye lmtlh:ınla. alınmasına. karar 
verilmiş olmasıdır. Bundnn başka 
Manrif Vekaleti üniversite tıp fıı.kill

tesı için yeni klinikler açmış, klinlk
leffieki yatak mlkdarını arttımıış ay-
nca üniversite kııdrosuna ~nlden 7 
pofesör, 18 doçent ve 30 asistan alın
mıştır. 

Üniversite rektörü müte:ı.kl.ben 
ünlverslteyt teşkil eden 9000 gençten 
her seneden daha !azla çalışm.alıınnı 
,.e dis:ipllnll olmalnnnı istemiş ve 
SÖ7Jerin1 millI ısmetin, mllll kudretin, 
milli. dehAnın öz örneği olan Milli 
Şet Inönüne en derin sııygılannı ar
zederek bitlrmlştır. 

Rektörün nutkunu müteakip kür
süye çıkan profesör HAllde Edip açış 
deı·sinl vermiştir. 

Yüksek ticaret ve iktisad 
mektebinde ders senesi 

Yüksek ticaret ve fkt.ıs:ı.d mc.ktebl 
yeni ders senesine dün başlamıştır. 
Bu münasebetle sabahleyin mektepte 
merasim yapılmı.ş, mektep müdürü 
B. Nihad Sayar blr nutuk söyllyerek 

Et fiatı 
Sığir eti liakkinda da 

karar verilmesi muhtemel 

Fmt mUrnka.be komslyonu p:ız:ı.rtcsi 
gqnü yap:ıcaln toplantıda bllhassa 
~ehrl'l et meseleslle meşgul olacaktır. 
Iklnciteşrln sonlannda Ye gelecek ay, 
muvaredııt azlığı dolayıslle, her sene 
aJO'!f mevsimde olduğu gibi, et flatıeri 
iblra.z yükselecektir. Celepler et flat
lerinin 100 kuruşa kadar çıkması ırı.
zungeleceğlnl söyıüyorlıır. 

Flat mürakabe bürosu bu iddiayı 
pek mübalağalı bulmuştur. Yapılan 

llk tedklkler, önümüul~kl aylar böyle 
bir vaziyet meydıınn gelmesine hiç 
blr sebep mevcud olamıyacaı;ını gös
tern1lştlr. Bununla beraber mesele 
müraka.be komisyonunda da görfulü
lecektlr. 
Diğer taraftan koyun ctl.nden baş

ka sığır eti flatl de nrtmşıtır. Koyun 
etine narh konmuşsa da sığıra kon
mamış, gayrı tabii bir yükseliş olursa 
narh konması muvafık görülmüştu. 

Sı~r eti 40 kuruştan GO kunışa çık
tığı için komisyon p:tz:ı.rtesl günü sı-
ğ:r eti flatl hakkında da. bir karar 
..-erecektir. 

Havagazı 

Tazyikin az olduğundan 
tiki.yet ediliyor 

Kıı dıköy semtinde bazı kimseler 
havngazının kuvvetslzli!;inden şlkfı· 
yet etınLşlerdl. S:m gür.terde İstanbul 
ve Bey~lunun muhtelit yerlerinden 
de flat mürakabc lconılsyonuna ha
vngazındz.n şikfı.yetıer va.ki olmuştur. 
iddiaya göre havagıı.zı kuvvet.sız ol
dujtu için fazla yakmak icap etmekte 
ve asgari bir hesapla noımal tazyikli 
gaza nazaran iki mlsll masraf edil· 
mektedlr. 
Şlk1yct mevzun lhtis:ısn dnyan~~ı 

irin mürakabe komLı;yonu Belediyeye 
ınüraca:ıt etmıştlr. Belediyenin ald 
olduğu şubesi 'bu hususta tcdkiklcr 
yapacak ve elde edllecek neticeye gö
re bir karar verlleccktlr. 

Sahife 3 

Bazı kimselerin, hatta birçok bü
yük adamlann okudukları kitapların 
sahifeleri kenarlarına kendi mÜla· 
liaJannı yazmak adetleri varmıı. 

Geçenlerde bir dostumdan fenet' 
bekçilerinin hayatına dair bir kitap 
almqhm. Hakikaten pek §ayam 
dikkat bir eserdi. Kitarta fener 
bekçilerinin medeni düyada.'l uzak· 
ta geçen günleri, geceleri pek cnnb 
bir surette tasvir edilmişti. İıiın ga· 
ribi bu fenerlerin i~inde telsiz telgraf 
cihazına sahip olnuynnlar da bulu· 
nurmuş. Mesela Pasifik Okynnusu· 
nun tam ortasında Wakc dalarının 
bilmem kaç mil açıkiarmdnki kaya• 
lıklardaki fener ifte böyle İmİl·
Kitapta bu Wake adası kııyalıkla· 
rwdaki fener bekçilerinin hayab el· 
rafındaki iz.abat için 130 snhife tah· 
ıis olu:ımuttu. 

Bunlan okudukça gözümün önün· 
de perde perde bir cennet hayatı 
açıldı. 

Wake kayalıklarını., fener he!cçi· 
leri ancak senede bir l:~e insnn· 
larla temu ederlemüı ... Lakin mü• 
saade ediniz, temas ettikleri kİr.l· 
&der de ancak cWaku adıı.sı so
kİ•UPr:İnden gene kond.ileri gibi iki 
f enrr r.ıemuru imİf ... 

Hı:Jbuki esasen \Vake adası, bü· 
tiin kıtalardan ayrı ve medeni dün· 
yndan lamamiyle aynlmış bir va· 
ziyette •.• 

Ondan millerce uzakta olan fe
nere gelince burada telsiz cihazı 
yokmuı... Bekçiler geçen umumi 
harbi ;ı.e zaman öğrenmifler biliyor 
musunuz? Tamam 1918 senesin· 
de... Yani sulh olduğu zarnnn ! ... 

1930 sene~de bekçilerden biri· 
ne gönderilen bir paketin üzerinde 
bir gazete sanlı olduğu görülmÜf· 
tür. Bu gazete tam iki aene evvdki 
tarihi l&fryotmf.Jf ... 

Bu bekçilerden biri 1337 sene
sinde tekaüde çıke.rıl~ ve Ameri• 
kaya dönmiiJ... Nevyorlda gazete
cilerle konuşurken sormuf: 

- Vaktiyle burada Edison is
minde çok akıllı bir ad~ varmıJ
Kendismi lt"Örebilir mivim? 

Ga.z.eteciler kendi:ıi...,e ~u cebavı 

vcrmitler: 
- Oooo... O adam çoktan öl

, .. ' ou ... 

İstekleri ile Robenson bayatı sü· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ren bu adamların hayatlartnıl aid 
talebeye muvn.ffakı~ temennisinde sahifelerin kenarlarına kendisinden 
~ulunmuştur. Mütreaklben muhaseb2 bu kitabı aldığun doıt:ım, mütalaa· 
oğretmenl B. Nihad Klvcr de ilk derslı ı ka d ...... :.ti 
verml.ştir. arım Y ~'"·~ • 

Bu sene mektebin yük.~ kısmına Şöyle iki c~e gördünı: .. «Ban_a 
lise mezunlarından 400 ta.ıd>e alın- ayda 10,000 lira verseler böyle bır 
mşıtır. fenerde kalmam .. ıt 

•aca yazıvereyun: 
Meseli ıu: «Mihverin ıarktalci 

~elleri tahakkuk ederse Avrupa 
•ıtilııal vasatisi hububatta ancak 
80o grama varacaktır!ıt iddiası doğ· 
t'ıı trıudur acaba? Kesif, tqkilith 
"~ fenni ziraat diye bir ıeyin mev· 
t"diyetini de unutmamalı. Netekim 

1 
Ul'la varmak için Almanların ne

eı- Yaptığını, geçen akşam Ankara 

ııııııııııısıı••····················••sııısııııııııııııııııısısııııııııııııııııııııııııııısıı••••ıııııııı••····· ·······,················~,., •••• sııısııııııııııı Dostum bu cümleyi 938 ıene1in
de l..aydetnıİ§tİ. Belki o zamamlar 
bütün clünyada, Avrupada böyle 
dllfü.ncnler vardı. Hatti ihtimal 
bunlar pek çoktu. l..ikin 939 &ene

sinden sonra A vrupada milyonlar· 
ca İnsan böyle bir fene~in belcç.ili· 
rini hem de fahri olarnk yapmağı 
canü gönülden ister ve : e:Ah öyle 
bir cennet olsa da b~L'llızı sok· 
ı;ak!.ıt diye kimbilir ne kadar cıuı 
ntar amma. •• Nerede? .. 

t"adyosu anlatıyMdu: <ılstilia edil· 
l'lıiı Sovyet memleketlerindeki top· 
l'ağı, bu toprakta çalıtan insanlara 
•nüikiyet tanıyorlar. fyi istihsal ede
Cf'klere bir mi5Jj daha toprak ve 
httYvan vere:eklerini bir program 
hıı.linde ilan ediyorlar.» İstila altın· 
~aki diğer memleketlerde de buna 
~zer tcdbMere b<t§ vuracakları, 
800 den yukı:ınya doğru bir gayret 
l:Öste."t:cekleri aşikardır. Ayni kıta, 
:~rlü türlü ziraat sistemleriyle tür· 
,u türlü ıneticcler verir ... 800 adedi 
1<nt:j Cleğildir. Evvela bunu ntlat
llıak istedim. 

Hikmet Feridun Es 
•t1111ttJJUl1HllJtUIUHllUUHlllfUlllllllHUllllll1ttnnınuı1t* 

Beyoğlu Halkevinin 
faaliyeti 

Beyo!;lu Hallte\1 1941 - 1942 yılı 
çn.lmnn devresi progmmmı hazırla
mıştır. Programda. konferanslar, kon
serler, temsiller, spor mfisabnk:tlnn, 
sergıler \"9.rdır. Muhteli! rnevzula.r 
lız'erhıde 49 ilmi konferans. 16 kon
ser, 52 temsıı verilecek, ıo spor mü· 
sa.mcre ve miisabakası tertip edUe· 
cck. 5 sergi açılacaktır. Ke.z , şunu da söylemesini arzu 

c:<lerim: Hububnt ve hayvan serve
tıncJe ha;kafariyle mükayesemiz, 
ı;:c:rnleketimizin elhnmdülillnh niçin 
ır refah içinde bulunduğunu cös· 

teriyor. insaflı davranıp kendi ken· 
dirni::e kobul ederiz elbette: Ne 
keıif, ne de yayılm.tJ ziraat ve ne 
~e hayvancılık sahasında son im
ttanlnr dahilinde cehdimizi benüz 
tnillctçe göde~ değiliz. Tabiat, 
~suiler.inden istifade edebilmek 

KÜPE GÖMEH AOtı.~ YANIHDA T. )IYA" _, TASARRUF eon,g~p.~~ Mesud bir izdivaç 
Muharrirlerimizden B. Cemaled

din Bildik ile Akhisar Hususi idnre 
tahakkuk memuru B. Abdullah Ya· 
vuz'un kızı Bayan Ncmliha'n1:1 ni
kah ve düğünleri evvelki gün Akhi
sarda ynpılmıştır. Yeni evHl~rin 
mesut olmalarını diler, Bildik ve 
Yavu:ı: ail~ini tebrik ederiz. 

ikide birde, dilimizden keli· ... Bir gün bakıyoruz, ıesmt 
!neler çıkarıp atıyoruz bay Amca ... kelime gitmi~I ... 

Bay Amcaya göre ... 

bR-1 ... Ertesi gün bakıyoruz, 
bir terkip yolcu edilmi~ 1 ... 

sunturlu ... Başka bir gün bakıyoruz, bir 
kitap dili dama atılmış! ... 

... Acaba hunlar ne oluyor, ne-1 B. A. - Hepsini bilmem amma. 
reye gidiyor, kim alıyor, merak edi· cümhur:iyet ilan eder etmez ko~du· 
)'Ctruml... ğumw: cYavaş yavaş> Amerikadal •• 



Sahife 4 

Ev işlerinde istifade 
ve saklamak usulleri 

İki hafta evvel limon kürün
den, geçen hafta limonun fayda
larından bahsetmiştik. Bugün ue 
limonun ev işlerinde k"'Ullanılma
smı, ve uzun müddet saklanılma
sını anlatacağız. 

Manto 

~'AKŞAM 

1 

f f ~ ~"1~1 ~- ~ni'D. r·~ ~ Bürh&~;d;!~l~ai'nin , 
1 '.C_~IJ!ll \ı.JUl!lı~ lilll · ~~ M~Mr;etın başkuıgıcındıı. tıyatro 

L :::::- : _ !aal1f'6tl ~a B. SeliRnl İı:.ıJetin 
~ikan m:m:t1esifü cılaldum. Şu m:ıkta- j 

t •• 1 1a.m oevap vemıek ıstb'Ol"Ulll: 1900 

ve ayor er ~~=1~~i= =~ 
vntunrdakl devam ett!ğ'lın mmfmdan 
çıkıp İstanbula geldim. ~Ol Şeh
f.:emanetı bana. Tepebaşmdılkl. elyevm 
Şehir Tiyatrosu idare mftd~ ta-

. ., il rafından işgal olunan odalntı ftl"di 
benim rterun ilzer.lne: Müze müdl.irü 
1Inmdt, ıtecalzade Elumn, Tcvflk Fik
ret, Hüseyin Calıid, Mehmtd R:ınJ'~ 
Ahmed mlan&t T~ baZı tiyatro' 
muhipleri tarafından bir h~t eıdt!
blye teşkil olundu \"El derhal kumpan
yanın tes1slle işe bcıiladım. Bunla.rın 
hepsi bentm nnmımo. ve ibenim ı.;.ıin 
yo.pıldı. AhaHmlz tarafından b1iytik 
te?.ahiiratın karşılandım. Btmd:ı.n son-

B.aiin CUMAR~I 1 lkinci 'Jefl'İn 

PARK OTE L 
lstanbulun en iyi minik unSUl'lan He . 
Kış mevsimini açıyor 

Konserler iç.in: HRED GARDEN 
Caz için: FRl~Z 'FERTEN 

idaresinde olmak üzere 
ON Bl:ıı KİŞİDEN IRlRFıımP ORKEitERA 

ve mtŞrur ZENOİ CAZ ŞARKIOISI 

MACALLA,.., 
ra Müvabhlt, Ertnfrul Muhsin Te İı lfürak etmektedir. 
Galip kumpanyama g1nlller. K~dl-

Yemeklerde, reçeHerde, salça
larda, salatalarda limon suyu, 
çok kullanılır. Ev işlerinde de 
limon suyu bir çok hizmetler gö
rür. Kirlenmiş bakır ve bronz 
şeyler limon suyu ile gayet iyi 
temizlenir. Limon suyu hasır ve 
fildişi eşyayı beyazlatır. Kirli sün
gerleri limonlu su temizler ve 

Jertnln de itiraf ettlklerl v~ıe aile Her Cumarteai ve Pazar Daıuli çay 
.~.ocuklanndan mürekkep ilk tlyatro 9e••••••••IİI••••••••••••·-~ Jrumpruıynsını yap:ı.rak memleketi- " ~ 

mlzde en büyük hıkıll\bı yaptım ve ·---• Buain: BiİJ'iik MiUJ ŞefimU İamet lnüniinü ___ ... 
-bundan 09) sene mukaddem de yine v 
Hk Türk hanımlarmı sahneye ben çı- .&.tikıaı haııhinde - Mondros miikrcık".e.iade L.ozana giderken• 
kardım. zandan dünü~ - Mockovada • Atmada göreceksiniz. 

B. Selfunl ~tın yazdığı makalede 19ı'.4. DEN SONR~ 
yeni yapar. 

bu noktalan tnshlh etmek lüzumunu • 
hissettim. Bu aynı zamanda truihe 

Eldeki kirleri, lekeleri çıkarttı
ği gibi kumaş üzerindeki pas ve 
kau lekelerini kolayca temizler. B vsirnd 1 k t .. . u me e giyi ece rnan o lanmıştır MurekkepJe lekelenen bır ku- .. . .. · 

ak b M a. tuttuk ve tayor modelJennde goze çar-
ması sıc su ugusun • ·ı·k 1 · 
t 

· - ri 1. suyu akı pan yem ı omuz arın çok genış an sonra uz ne ımon -
t l 1 k k 1 • il olur olmasıdır. Etekler kısalmış, bcl 
ı ırsa, e e o a_yca za . in 1 . ta .. d 

L. · h . nda ayııi ce mış, yorler e kalçalardan 

2 - Gri yünlüden yapılmış ve 
gri kürklerle süslenmiş manto; 
yakasının ve ceplerin biçimi ye
nldl r. ımon senenın eı ayı k y 

1 
. ı· 

b 11 kta b ı Ucu ve sulu ço ~agı runış ır. 0 u u unmaz. z ı Ete- ı d ·· J b ta .. rü 3 - Sırtı kaim plilerle süslen-old~:;u zaman alarak saklamak .. - g ~z 0 an u yo n 
d 

- h k tt• kurkten ceplen ve yakası vardır. miş tayöıiin yakası küçük sever-en ognı are c ır. . 

'karşı blr vazi!edlr. 
Bürhaneddln Tepsi 

Fransa nkadeınisi edebiyat 
Lm-cas 

Görülmemi§ Harika: 

NAMUS 
BORCU 

S .1 k 1. ,, y r ince ve Sırttaki bolluk kemer için top- lidir. Cepleri büyüktür. 
ecı ece ımonıar agı , (Türkçe) 

düzgün kabuklu, açık san ve le- ----------------- --------- M'll" Al d 'd 
kt><:jz olmalıdır. Bir kaç hafta Aşk adası 1 MÜŞKÜLLERE CEVAP 1 r 1 ve em ar a l 
muhafaza edilecelt limonlar için .. _ _ _________ _ _ 

Rekor kmyor. 
bıınlan kavanoza. koyup üstünü Bu iSim verilen tatlı gayet ha- Kol ve bacaklardaki kıllar 

d al Aynca: su örtünceye kadar dol urm ı- !if ve nefistir. N~taş Nazlı Y. _ Kollarda ve 
dır. İki üç günde bir suyu boşal- Sekiz yumurtanın yalnız akım bacaklard~kl tilyleri Anıert.kda şlmdı RQBERT TA YLQR 
tıp taze su doldurulursa limon- telle vurarak sert oluncaya kadar kullanılan balmumu usulü ile c;ıknrt-

ta ) k - ·· · nuık istiyorsunuz. Bu usul bizim bll-
Jar beş altı hafta ze o ara kopurtmclı. Yavaş yavaş sekiz dlğlmlz ağda tarzına. çOk benzer. Bu-

kalır. kaşık ince pudra {:ekerl ilave et- nun için balmumu ve şu llfi.cı satın 
Limonlar bir kaç ay muhafaza meli ve vurmakta devam etmeli. ıılınız. 

r.dilmek isteniyorsa. o zaman in- Aklar tamamiylc sertleşince içer- Bir vaporizatör lçerıSıne so gmm 

1 d t · . kolonya suyu ne 5 gram {telnture de 
re kum almalı. (Ev er e encere- sıne sekiz kaşık makıneaen geç- myrrhe> kanştınp kol veya bacak-
ıeri temizlemek için kullanılan' miş kızarmış badem, yahut fın- Jam vııporlze etmeli. 

ın harikulade nefis Filmi: 

BENi HATIRLA 
Bu fevkalade bayram progra
mının aon günlezini görünüz. 

erinadan almalı.) Bu ince kumu dık, sekiz kaşık ince doğranmış Kalem şeklinde alınan saf balmu-
fııında yahut atestc iyice kurut- mevva şekerlemesi (kiraz tu- mwıu hafifçe ısıtarak tüylerin üze- Herkes ----~ 

k ll lı · ' rine yapı.ştınnaıı. ve kuvvetle çek'.- _,...,. •-------. 
tuktan sonra u aruna . . rurıç, portakal) UAve ederek ka- meıı. Balmumuna yapl§an tüyler 1 1 

Küçük bir tahta sandık ıçlne ramel yapılmış bir kalıba d5kerek kökünden çııkar. Yalnız clldintzın D MARMAR~ ya 
dört pannak kalınlığında kum bir buçuk saat benmaride pişir- tnJırlş edllmemeıı ıçm tilylerln çık~- _ _ 
koymalı. İnce sigara kağıdına meli. ~:~ (oxyde de zinc)lt '\'azıelln au- İ AKIYOR: 

f::anlan her bir liır.on bir birinden (Kalıbı karamel yapmak için ,Herhalde bunn küçük tertip tec-
dört parmak ara Uc ve sap yeri içine bir lld çorba kaşığı ~eker rübe ettikten 80llra devam ediniz. 

aşağı gelmek üzere kum içine koymalı, üzerine bir damla ~u Beyaz t ülü nL~ll sararimah? 
gömülmeli. Her kat limon üzerine damlatarak ateşe oturtmalı. Şe-

Şehzadebnşı N. t.T. - bdetl beyaz 
dört parmak kalınlığında kum ker susuz eridiği için sulanır \"C t.illü sarartmak ıçbı üç usul vardır: 
kl'lymalı. En tlstunü de bir karış yanar. Rengi koyu san olunca ı - Safranlı suya bat.ırmak. 
arina ile örtmeli. Liıponlar ne kalıbı evirip çevirerek her tarafı- 2 - Sadakur rengi yapmak tçln 
yanındaki ne de üstünde veya na bu yanık şekeri bulaştırmalı- koya çay lçerlcdnde bir müddet bı-

rakmak. 
altındaki limonlara dokunmama- dır). 3 _ Gayet koyu ot.r rengı. olması 
hdır. İhtiyaç olrlukça sıra ile Kalan sekiz yumurta sarısıni için kahve ic;ıerislne batırmak. 
alman limonlar yedi sekiz ay dört beş kaşık ince vanilyalı şe- Kifuralu ispirto 

K 
K 

Cümhuriyet Bayramıada 
mal.ter kalabalığı halin

d e seyredilen 
TAYRONE POWER 

A EGLENCE 
T KADINI 

?e 

Franaanm Dibi artiati 

JEAN GABiN 
dayanabilir. kerle kanştırmalı ve telle vura- Boğazlçl Atiye Bedi _ KUunılu ıs-

Limonun kendisini değil de rak köpürtmeli. Ilık bir kilo süt plrto yapmak için 90 de~llk 100 SON GEÇı•T 
ruyunu muhafaza etmek arzu içcrsine yavaş yavaş karıştırmalı, gram ispirto içerisine 2 gram tAfuru 

edilırse, limonlan yıkayıp kuru- ve hafif ateşte karıştırarak p~ir- ıro:nıur.Gözlerinl7.l gülsuyu ile Y•ka- 4 GÜN DAHA 

ia -i filmi 

ladıkt::ı.n sonra suyunu sıkmnlı, meli. Krema koyulaşınca tabağa yablllrslnlz. ~-• Gösterilecektir. __ ,. 
ondn bir nisbetinde saf ispirto dökmeli. Soğuduğu zaman kalıp- 3 - Ba§ınızdaki saç hastalığı için ~--•••••••••~ 
ilave ederek e.ğ7.ı iyi kapanan tan gatoyu çıkararak kremanın ancak bir clld doktoru ceva.p vcrcbl-

ıır. Doktora gidln!z elbet sf7.e yapıla-
şışelere doldurup saklamalı. üzerine koymalı. cak şeyi söyler. 

Elbiselerdeki yağ 
lekeleri 

Elbi"elcrdeki yağ lekelerini çı

kartmak için leke üzerine tebeşir 
sürerek tamamile örtmeli. Bir iki 
saat bıraktıktan sonra fırçala- , 
malı. Tebeşir yağı içtiği için le- 1 
keden eser kahnaz. 1 

ağzı nasıl açılır? 

• 
1 

Hh.J>E KRAllI.'ın güzelliği 
Biiyiik a!'ıkının heyecanlı, meraklı esran 

SABEL 
FHnıinin lıarikuH'lde ihtişanu içinde yüreklere öyle tatlı 

bir helecan veriyor ki: 

• 
sıneması Sıkı kapa~;-;İşe1erin ·ı 

Sıkı kapanmış şişelerin ağzını l.::..;ıl"'~""'---" 
açmak pek güç bir iştir. \. her gün, her gece hıncahınç doluyor. ____ ., 

Toprak mahsulleri Ofisi İstanbul §ubesinin çuval 
· münakasası hakkındaki 28, 29, 30/10/941 

tarihli ilanının tavzihi 

Bu qün 
matinel6derı itibaren 

KADIKÖY 

OPERA 
Sinemasında 
Senenin ihtişam ve lülu filnü 

olarak gösterilen 

iREK 
ANNA NEAGLE • REY 

MllLAND tarafmdan 
Türkçe sözlü 

ROBENSON ADASI 
devam ~tmcktedir. 

Teı,ebaşı Dram Kısmı 
Gündüz sont 16,30 da 
'l'ürk tiyatro -.rihi l 111 "'lfll11111 

J 

Bu gibi şişeleri uğraşmadan 
ı·olayca açabilmek i!;in şişenin 

camdan olan tıpasını .,.e ağzını 
t>nce yıkamalı, sonra tıpa ile ağzı 
arasına bir iki damla !:eytin yağı 
dnrnlatmalı. Ateşe göstererek ha-

Çuval münakasasının 4 te.,rinlsani 941 salı günü yapılacaı;ı 
llfın olunur. (9521) 

Gece saat 20,30 da 
DA1\1LET 

tavzihtuı. lstiklAl cnddesl komedl llJI ' 
fıfı.;e ısıtmalı. Tıpa gevşer ve ko- ----------------------------------------------------------~ 

kısmı gtindü2 s. 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

EL HA M R A Sinemasıada 
Mütc:m.acliycn alkı~aıııyor 

u; acneyi iki aaatte söste:ren T,ilı&çe aödü büyük 
lıaveten: Türlt sazile l;taımul hatıraları _-

·------- Matineler f f de başlar ------~--~ 

SÜMER ve TAKSiM 
Sinemalarının vasi salonları Ko§upn halk. kütlelerini iniap i9İıP (lal' 
gelmektedir. Çünkü; göstermekte oldukları dünyanın en m~· 
en zengin 'Ve en muhteşem aüper filmi olan 

VlcTOR HUGO'nun ölmez eseFİ 

IOTR DAM' m KAMBURU 
( NOTRE DAME de PARls) 

Şimdiye .kadar ıbitüıı gördüklerinizi unuttuwnaktadır. 

Orijinal kopyesi Türkçe kop, .-i 

SÜMER'de TAKSiM'Je 
Baş rollerde: CHARLES LAUGH'l'ON 
Swlreler jçin yerlerinizi mutlaka evvelden tedarik ccliniz. 

Y ARINKI PAZAR: MA TINEl.ER SAAT 9.30 DA BAŞLAR· 

San'atta qi,. kadre~ bemeri olmıyan •••-1 
Büyük Rejisör <ECİL B. De Mİl,LE'in yarattıfı 

Gaey, Cooper, Madeleiae Caroll, Paulette 
Godard, Preston F oater 

•e daha bet büyük yıldmn hayat ftll'djği 
. 

Renkli ZAFER •nusu Şaheser1 

Bugün LALE Sine1RasNlda 
Kakild bir zafer gibi yeniden alluşlanacak. 

Ucuz matineler: Cumartesi 13 ve Pazar 11 - l 3 

~------- Berkesin aPında dolaşan -------~ 

OLMEYEN AŞK 
<Wnthcrlng B.eights) Kelimeleri, 

Merle O beron ve Laurence O li vier 
tarafından harlkullıdc blr tarzdn yaratılan ve 

SARA Y SilEMASINDA 
Bu Hafta bütün zaferlerin Rekorunu kıran ~anc filmin ı.Udb'· 

\aı•----· Bugin saat 1 ie tenzfıitk nıatine. 

B'll ak§SJD Şehzadeba.şı T U RAN Slııema - Tiyntro.mnda 

Siaema - ~o Varyete 

Sanatkar N A Ş i T ve arkadaşları 

Gül ile Fidan -komedi 3 p e r:d 
Çin varyeks,i ve yeni varyekı nlHllaraları. 

Sinemada: 2 Film birocn. 

1 - Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
ZAKAH LEı\NUF.K - l\IAtıiKA RÖKK. 

2 - Görünmeyen adamın intika-1 
layca açılır. 

Elbiselerdeki parlaklık 
nasıl çıkartılır? 

* Sanyer Hnlkevlnden: 2 son teşrin 1 
941 pazar gfınü saat 15,30 da sayın 
profrsör İsmail Hakkı Baltacıoğlu ta
rafmdn-:J (Orta oyununun karakter
leri ve modemleşUrilmesl Jmkfı.nları) 
hakkında btr kon!erans Vt?rile~t.lr. 
Konferanstt..,, sonra. temsil şubemiz 
brafmdan pro!esör İsmail Hakkı 
Baltncıoğlunuıı (Köy muhtan) adlı 
piyesi modem şeklide orta oyunu 
olnrak temsil edilecektir. Herkes gele
bilir. 

Gece saat 20,30 ( ı. 111111111 
ş A R K KÖR Dövtlştl BELA LUGOSİ' ıo~o an 11.lba,.n devamlı Uoele1' 

SİNEMASINDA ı Dünya Edebiyatının olduğu kadar Türk dubI.jlarının da Şahesni 
Elbiselerdeki parlaklığı gider

mek, yakalardaki kir ve lcJ~eler! 
temizlemek içhı birer fincan ben
zin, su ve amonyak karıştırmalı. 
Bir bez \"eya pamuk parçasını bu 
mahlCıta batırarak manto, palto 
veya elbı::ıeyi mlrat='ll Kuruduklnn 
sonra tiW"'n, kO\'<'rak ütülemcU. 
ı:: L!.!ıe Y~ "· g!l>ı o ur. 

* Eminönü 11 tll.cvindcn: Evimizde 
her se!'le verilmek1e olan fransuc11 
ıler::lcri 4/U/9Jl ı;alı ~ünü başlıla
ralı.tır. KaydoJm:ık iırieye.nlcrin )ki to
to"'rniJa evimbe müracaaL Ye b7doJ
mıı.Jan rira olunur. 

BALIKÇININ LADAMOKAMEL y A 
Em~s~lr~u!a!y~tıe 1 

devam ediyor. ' '--••-••B•ü•yük···-•b•i•r•a•t•kı•nllll, •b•u•· y.i111ik~b•i•r•ma••c•e•r•a11n•ı•n•r•o•m•&•n•ı •••••ar. 
(KAMELYALI K ADJN) sözlü 1ürkce . 



'KUŞ BAKIŞI: 

Ceza 
İçi~n:v~da ihtikarla mücadele 
cltığu harn gıbi ağır cezalar kon
~Yle ~er. ıveriliyor. İşin garibi. 
~ nıuth~ bir Jı:asıumm vaze
'-d ~UY\Jlur duyulmaz lapan
""1~ Yük bir bolluğun başla-

Aman. l:ıılz de böyle yapalım. . 
demiyoruz şüphesizl.. Maksadı
mız ufak tefek, hattu muhtekir 
olmıyanlan :imreııdireee.k kadar 
az pnra ceaalariyle ihtikann önü
ne gcçilemiyeceğini 8'llatmnktır. 

Kalorifer şişman
lı~a sebep 
oluyormuş! 

Yirmi, yirmi beş sene evveline , 
kadar fstanbulda kalprifcrli bina 
pek azdı. Yeni yapılan büyük 
npartımanlara bile kalorifer kon
masına lüzum görülmezdi. Apar
tımanıaı;da ekseriyetle otwma 
kısmına büyük bir kömür sobası, 
yatak odalanna da çini sobalar 
konur, bu sur~tıe her ta.rafın ısı
tılmasına çalışılırdl. Fakat yine 
koridorlar, banyo dairesi, helfüar 

soğuk kabrdı. Bundan başka so
balara bakmak mühim. bir mese
le halini alırdı. Çıkan kül perde
lerin, mobilyelerln çabuk aşın
masına sebep olurdu. 

B dırı 
t.f 111ı un~n ae\ıebi meydandadır: 

tclQJ' '-- _ı, •• 
~~ • ııoanunun vera.ıP para 
l\d sını ihtikardan kaz.andığı pa-

llrİ: çılcaran bir inaaSaızdır. bıti-
1-rı elde edeceği kazanç. yak.a-
l Ilıca •• ltl.t Vereoegı para cezaa111ı 
«t.,;'1laraa hiç bir §CY onu ihtikiır-

nıen edem ez. 

'ı li~Jbııl.i i.panyamn 80D karan 
~ ~e :muhtekir keli~ koltuğa 
lıtıı ad l!orundadır. Ve hiç bir ka
~ ç a ona, ciıi:mlctelen axiz olan, 
,ı. ııu ödiyCTQ81Z, Bö}rle oltsıca 
Qıad h-nunun tatbik.ibe~-
~ ihtikarın göm ,.aler. 

iki hakikat 
Şehir tiyatrosu komedi kısmin

daki oyunu değiştirdiği halde 
dram k-ısnııada \ııir ay.danl>eri oy
nanan ve çok rağbet gören piye
si değiştirmedi. Bunu da cHam
let muvaffakıyetle devam edi
yor» ibares:i yaz.ılı afişlerle ilan 
etti. 

Afifteki birin<:İ ve ikinci keli· 
melerin arasına bir cmünahşa
at> b:limeei de ilave edilebilirdi 
eaaıyonız. Bu suretle ibare c:Ham
~ münaıiatası muvaffakiyetle de
vam edİgoı;> ıeklini alır ve biT 
a~ iki bak&at birden ilin edı1-
miş olurdu! .. 

Mitil tütün 
F ransada "Deve tabanı ,, otu 

karıştırılan tütüne bu ad verildi, 
Fransızlar şimdi bunu içecekler 

l'ı· 
~:~ l;l'ausu k:ırikatwii: Bir :ıencinin ııılraraı.ırun dumanın t.eneflüs 

peşi sıra gidenler, soldan ikinci, dumanı ~inde saklayıp dıpn 
1'etnıeyince arkadaki: Hey l>ab:ıh.k, bizde vanz!ıı diyor 

~lcr ·· Ö Q~.. lN:ı sık aık raslan.z. c hhö, lı.k aralarına gizlenerek tütün jçtik-
krt·· Ôöhhöööö .•. > gözlerini ya- leri maliımdur. Bugün, ummadığı
'İitc~~: ~ehrcsini morartan boğÜcu, mız bir hadise ile kar~ılaşmca sık aı.k 
ti~· 1 obürüğü müteakip bir sürü ku1IU1dığımız; cBuyurun cenaze na· 

ilYctler: mazma.> sözünün de o zamandan 
Nt~ li~y Allah müstahak.mı versin. kaldığı hikaye edilir. 
'la• etli~·· ıse boğulacağım. Şu men• Hatırımda kaldı.ğına nazaran, iç
'- Unden Allah hen~ bir hırt<Ar- ki ve tütünün memnui~ti esnasın-... 

Ve d da bir gün Muradı Rabi kontrol 
d~d k erhal paketi çık.anr, tekrar maluıadl)'le tebdili lcıy21fet ederek 
t•Yı a lan arasına sıkııtırdwlı ıiga- dolaşırken Edirnekapı mezarlığına 

()u lutu§tunu. gitmi~. ötede mezarlar arasından 
~tric·nYanın her tarafında, keyif ı hafif bir duman çıktığını görüp kot· 
~lr\1 ~addeler arasında en ziyade maf. Padifahın Zlllmünden korkup 
~ltit ıtıuın edenin tütün olduiu mu- ealti bir mezar çukuruna gizlenerdt 
~"'lt~h~. Her memlekette tütün tütün içen tiryaki ayak eeılerini du
~il dı en büyüle bir ekseriyet teş- yunca mezudan fırlamıt. Gazaba 
•hı e e~!er. Bir tütün tiryakisinin gelen padiplı haylurmıı: 
ı;ı1ı.:· !Nmü:ı iılemdi tabaluı.sınd.tn - Bre habisi Bu mezar içinde 
t'1c :•~ zarif ağızlığının ucuna taka- ne ararsın) Burada 1Ultamn emri~ 
~~~ ile yaktığı •igaranın şeffaf muhalif aünah mı İ§lemcktea.in "> •• 
'- "-lhlar l.alinde yü1taelen du- Tiryaki, karpsırıdalcinin padiph 
S>lyl\ını Beyreder.lı:en duyduiu zevka oldu.gunu anlamıı, çarpılacağı oeza-
'S~ Yoktur. yı düoünerek lı:orlc.uaundan ellerini 

a,. ır tiryaki için tütünsüz kalmak; ağzının kenarına koyup bağırm11: 
ı;hl~ku~ kalmaktan daha büyüle bir Eeeey dostlar. Buyurun ce· 
'ı lcı cdn. Sigarasız 1'alınca iıtaha- naze namazına. 
t•rı flPctnır, batı Clöncr, gözleri ka- Çubuğunu yakıp katarın önünde 
b~p'·. f\'1abı fena halde bozulur. Se- qeğine binen devecinin savurduğu 
~n~.t }'tre kavgalar çıkarır. Rama- dumanlan koklaya Jcoldıya katar ba
tıin ka ~ruç tutan tütün tiryak-ileri- pndaki develerin de tütün tiryakisi 

lJ 0illık maceralannı herkes bilir. .>lduk!annı ve sokakta sigara içen 
ra l!_?n müddet tütün içtikten son- bir ııck.ma raslayınca arkaııından 
'el. "uc:udündeki tahribatını hissede- koştuklarını söylerler. 
llıtğ;cva doktor tehdidiyle terk et- Yukarıdaki hrikatÜ'r tütünsüz 
bıt b b..lkışanlar pek çoktur. Fa- kalan tiryakilerin acıklı hallerini çok 
d .. b~ kararında sebat edenler yüz- güzel tasvir ediyor. 

-.... Beçmez. H:ırp buhranının tesiriyle son za-
1 Utü .. k 

tet: nu ter edip seneler geçtik- nıanlarda F ransada tütün pek azal-
ti~~ra tekrar başlıyan birçok mış. Birçck tiryakiler tütünsüz kal
Llrırnd -cr tnnınm. Hele. yakın dost- mışlar. Hi·kumct düşünmÜ§, ara
<lcfa ı/n ~İri var ki, ayda birkaç mış, nihayet Fransanın cenup tara-
1-trla 1~ Lır şikayetlerle, kati karar- fında tiiti:n~ benzer bir ot bul
'<llıah ."ıgarayı terk eder ve ertesi muş. Dizde cdeve tabanı) ıve cök

ı-.,;:) Allah bei'isını versin. Davana
lır.at 1j· Asab.:n hc:ruldu. Adeta 
cı.ı~ a ll~dım. Sıl:·r.tm dan mrde ço
da u 

1
.dovdüm. Maazallah, dıtarıda 

lı:or{1
1 rnden Lir kaza çıkmasından 
urrı. 

sürük otu» jsimleri ven1en hu ot o 
havalide mebzul yetişirmiş. 

Şimdi Fransızlar bu otu tütün gibi 
terbiye ederek bir miktar nakiki tü
tünle 1c.arıştınp ·Jrnllanacald.armış ... 
Fakat. hiç ~üphc yok lci, bunun haki· 
ki tütünle karışık olanını ancak hali 

dumanını vakti yerinde olıınlar alabilir. Bit
1'cran · 1 • ııa.v CSıy e sıgarasının 
lirarak k d"k·1· Eak· . ar~ııma ı ı ır. 

hoı;! ı lıryakiler hazır ısigaradan da 
çlJt~ ııa~~zlar. Tabalrodan tütünii 
l~ti 111Pkllınn ile kağıdın arasına yer-

rc 1 ten • • k \'e le.~. sonra agıı agu sa.-ma 
fif ç "~ndın kenarını dil uc.iyle ha
~vkti ıslatıp yapıştırmak ayrı bir 
!bera/· Birihirlerine ikramları da 
nuşıı) ı~e tabidir. Bir mec~ste ko
r!~ı-· ur en tabakayı çıkanp yanın-

•·nc uzatır: 

da :ı~t azizim. Laf lafı açar. laf 
tibi. • İü ~~·ı. ~na bak. Alhn sarısı 
8<lçı . li tu~ degil; sarışın bic dilber 
~" k adı. sar bir sigara da ben· 

Osrn an gelsin. 
~•bi ~n~ı _Padişahlerından Muradı 
ltu)) ıçkıyı ve tütünü men· ve 
.. ananla .. l o)ij rı agır ceza ara, hatta 

rn cez da r asma çarptırdığı umanlar-
L •tanbulda t"· ı·· . k'l .. ~d u un tırya ı ennın 

tılrnlara, mahzenlere. mezar-

tabi geri kalan birçok tiryakiler ı;a
de deve tabanı otunu tütün dive 
içecekler l . 

İşin garibi, Fransızlar ıu buhzan 
devresinde, milli elbise, milli ayak
hhı, milli bHmem ne gibi birçok 
~yayı millile,tirirkien deve tabanı 
otundan yaptıkluı yeni tütüne de 
anilli tütün> 15mini vermişler. Bu 
da, le.oyunun bulunmadığı yerde 
keçiye Abdünahman Çelebi demek 
lı.Kıbilinden bir ıey 

Cemal Refik 

Bir çocuk tramvaydan 
düşerek yaralandı 

Fatihte Mezcl.ni sokağında otu· 
ran 1 3 yatlarında Hayredm diiın 
tAIJJlvay4ian dütt-rek ltafllMIHlan ya
ralenmıttır. Yaralı cocuJc Ha.elli 
hutahane8İne .kaldırılnuttsr. 

Bir Alman tahtelbahircisinin 
anlattıkları 

Atlantik rnulınrebesinin ağır yü· çiyor. Atlantikte denizalblann her 
kü İngiliz harp ve ticaret gemileri gün bir nv bulduğu zannolunmasın. 
mürettebatının sırtında ise, zahmet Sazan bir günde ele bir kaç defa 
ve meşakkntın biiyüğü de Alınan hücum fırsatı geçer. Bu fıraatlardan 
cknizaltıcılarının omuz.larıındadır. en müsait olanından istifade edilir. 

Bu sebeple son seneler za.ı·fın- Filhakika haftalarca Adantiğin or- Yahut aksi tesadüUerle hepsi elden 
da yapılan binaların çoğunda ka- tasında düşman ara;yan Ahnan de- kaçar. Şansa bağlı bu harp. Şiddetli 
Jori!er, hatta sıcak su tesisatı nizalnlarında hayat daimi bir tehli- fırtınalar ve kar tipileri göz açtırmı· 

ke içinde geçer. Bir taraftan mevcu- yor. 76 derece nrzdayız. Tcrmo
yapılmaktndır. Apartunan tutan- diyetini düşmana sezdirmemek d.i- metre sıfırın nltında 35. Böyle ha-
lar, icap ederse odadan, manza· ğer taraftan hücumunu yaptıktan vı.larda çok dikkat etmek lazım. 
radan fedakarlık ederek kalori- sonra yaknlnnmamnk için kaçıp kur- Ani bir müsademe her zaman muh
ferli bina anyorlar. Kaloriferi tulmak endişesi ve hepsinin fevkin- temel. Ölü dalgalar teknenin üzerin
ve sıcak suyu olan bir apartı- de ola·ak düşman avcılarının taki- d~ki karları silip eüpürmese temiz-

blue uğradığı zaman denizalbnın lemck bizi çok uğraşhrncak. Bu ha
manda, hattA. hizmetcislz de lş yunında patlayan 6\! bombalarının vada düşmana rruılasak ~ile hücum 
görmek kabil olduğ'U kanaati ölüm saçan dehıeti en metin olan- mevzuubnhs olmaz. Fırtınanın din
yerlcşmiştir ve bu pek de yanlış !arın bile asabını temelinden aars.ar. mcaini beklemekten baııkn çare yok. 
bir şey c'lcğildir. Denizaltı gemuwun zaten ruhu 48 sa.at sonra hava açılmağa bnşla-

Nkan kasvetli bölmeleri iç.inde temiz dı. Denizin üstü hala köpüklü. Kö-
Kaloriferli binalarda oturanlar hav• tcndfüsikıden mahrum kal- pükler arasında pereskobumuzun 

bunun rahathğını; terntzliğin1 mak ve hele tiryakiler için sigara- görülmesi mü~kül olduğuadan en 
methedip duıurlar. Fakat Dani· :ıızlığa tahammül etmek büyük bir müsait bir hücum havası. Av bek
rnnrkalı bir doktora bakılırsa ka· azap teşkil eder. Bütün sefer esna- Hyoruz. 
lorlferin büyük bir mahzuru var- sıncla rahat bir uyku kimseye nas.ip Taliimiz yaver. Öğle yemeğini 

olmaz. Her an tetik üstünde bulun- henüz bitirmiıttik dalma yerlerine mış. Bu mahzur da kaloriferlf -s-
mak mecburiyıeti istirahate fırsat kumandası verildi. Ufukta görülen 

binalarda oturanlann şişmanla· vermez. Kı,ın Atlantiğin sakin naü- dumanlann garptan gelmekte olan 
ması imişi... Bu garip keşifte bu· ne hemen hemen raıılanmaz. De- kalabalık bir konvoy olduğıı derhal 
Ilınan, Dandmarkanın tanınmış niz:altı gemisi dütnuı!'l gözetlediği anlaşıldı. Konoy çok kuvvetli bir 
doktorlarından Ulrich•dir. 2:ı.maınlar ek.seriya su üstündedir. aurette eeri harp gemileri himaye-

Binaenakyh ona fırbnaların tahlan- ainde gidiyordu. Bu muhafazalı ko
Danimarkalılar ekseriyetle şl§· dırdığı dalgalar üstünde durup din- novoyun içine. sürüye saldıran kurt 

rnan adamlardır. Halbuki çok :·e- lenmeden çalkanmak mukadderdir. gibi dalmak ve bir an tereddüt etme
mek yemezler, şişmanlık verecek Artık Atlantikte kıt hüküm sürme- mck lazım. Ne olursa olsun ataklık 

, ğe baılaml§tır. Bahusus Amerikan ~enizaltıcılığ< ... , birinci pıtı. Dalarak 
gıdalardan &akınırlar. Buna rağ· nakliyatının geçtiği ıimali Atlantilc- düımana doğru ilerliyoruz. Hücum 
men şişmanlamalarının sebebi te kar fırtınaları ıve tipiler biribirini um.kunda yarım aaat kadar giuik. 
nedir? Doktor bunu tedkik etmiş takip etmektedir. Yukarıda neler oluyor~ Meçhulat 
ve şu neticeye varmıştır: Dani· Bir Alman tahtelbahircisi kış eefe- içindeyiz ..• Yalnız kumandan ara
rnarkalılann şişmanlamalarının rinin meşak ve m~zahimini ıöyle sıra percskobu sürüyor. Süratle 1 S 
sebebi kaloriferdir. İki nesil evve· anlatıyor: c9<f0 :yılı birinci klnun metreye inerek tam yolu verdik, Bu 

ayının ilk 1ıünkrindeyiz. Groenland hareket bir muhribin altından geç
llne kadar Danimarkada kalori- açıklarında dolaııyonı.z. Bir düpnan mdc mecburiyetinde kaıdığıunızı ve 
fer yoktu ve Danimarkalılar ince karakol gemi.inden kaçmmak ve arbk k.on.ovoya eokulduiumuzu an
insanlardı. Binalara kalorifer izimizi ona belli etmemek jç:İsı dal- latıyor. Makinalar tekrar aiır yola 
konmasına ba§landıktan sonrn dık. Onu bu suretle atlatıp ••İmiz.- PÇti. Torpil kovanlanna hazırol 

de ıbıraktıiıraız nra..la ufub.a dı.ı- emri verildi. Perealtop bir daha yu
şJşmanlık baş göstermiş ve çabuk mantar belirdi. Bunlan bir müddet kan sürüldü. Akabinde iki torpil 
ilerlemiştir. Ka1orlfer olınıyan takipten sonra yetişemiyeceiiroizj. birbiri pCfinden kovandan fırladı. 
kasabalarda, köylerde oturanlar anlayan ltumandan ilk avı kaçırma- lier halde hedefin büyük bir gemi 
ince iken şehirlerde, kaloriferli mak jçln su ü.tüne çıkıp peşlerini olcluiuna hükmettik. Şimdi wrade 
binalarda oturanların şişman ol- takibe karar verdi. Etraf kararır ka- oradan ıııvıımak aerckti. SO ?Deke 

rarmaz ııu üstüne çılchk. Hiç 141k derinliğe doğru .Yratle mıyoruz. malan bunu teyiPl etmektedir. 
gÖ&termİyoruz. Dizel motörleri tam Beynimizde au bombalan padamı-

Doktor Ulrlch kaloriferin ne- yolla çalı,ıyor. Düımanın peşinde- ya bqladı. Eldttrik limbalanndan 
den şişman:Iığa sebep olduğwıu da yiz. Altı aaat takipten ııonna düflJla· bir kısmı söndü. Bölmekrde el f c
ş.u suretle anlatıyor· Sunt sıcak- na yeti~tik. Ve önledik. Hücum va- neTleri kulLanılıyor. Teknede ınzıntı 

.. .. · . ziyetine gıeçmelc zamanı. Daha faz- aranıyor. Merale ve heyecan için-
lık insanın vucud.undekı harare- la vakit geçiuneğe gelmez. Konvo- deyiz. 

Yolunun üzerinde C!unel: ikiye bi
çip gidecek. Banamısın bile demiyc
eek. Sen görürsün §İmdi cakayı, Baı 
kovruılarda dört torpilimiz hazır. 
Yalnız şu rnuhripleri atlatmanın ça
re3İ. Vardacılıu pek ateşli. Ne olur
aa olsun kararı ile saldır korkma 1. •• 
Bu dev cüss.eliye oldukça sokulma• 
lıyız. Hızlı giuiği için torpili uzak
tan yapıştıramayız. Kumandan biz· 
den alasını düşünür. İşte verdi ko
vanlara emri. Baş ko;--a.cılar hazır
oll Diltkntl Herkes tam başa. Aya
ra imla. Her iki makinn tam yol 
40 metreye. Üç torpil biribirini t -
kip etti. Atlantik ejderhnsının cöbe
ğinde üç yara. Tam can alacak ye• 
rinde. Su bombası fofilaklarını bek· 
liyoruz. Galiba muhrit>!•r kazazede
leri kurtnrmıya koyulmuşlar. B~zi ta
kip edeın yok. Uzaktan pereskopla 
felaketi seyrediyoruz. Tıransntlantik 
batmak üzere. Asgari 30 bin tonluk 
bir heyülu. 
Dönüş zamanı gelmişti. Noeli de

nizde geçirmek mukadder. Fnkat 
gayret edersek yıl başına vatana 
dönebileceğiz. Norveç şimalinc 
doğru yol v-erdik. Batıdan kopnn 
fırtınanın önündeyiz. Makinalardan 
birinde çıkan arıza bizi on iki saat 
kadar yoldan düşürdü. Çnrhçıları
mızın mahir ellerile bu mühim fırıza 
izale edildi. Karşımızda Norveçin 
karlı 0.1ğları... Sahile sokulduk. 
Cuıuha doğru iruyoruz. Şiddetli bir 
kar tipis:ile karŞllaşbk. Danimarka 
sahitini güç yakaladık. Alman kör
fezi açıklarında bekliyen mayn ta
rayıcılanmızın yardımile üssümüze 
girdik. Rıhtıma bağlar bağlamaz ter
sane amelesi tamirat işine başladı. 
Mürettebatı kışlaya yerleştirdik. 
izinliler evlerinin yolunu tuttulaT. 
Bazılarımızın çocukları kışlaya koı· 
muş babalannı kucaklamışlardı.> 

Entercaan olaıı bu bir aylık tah
telbahir ıcferinin mü~külatla dolu 
olcluiunu görüyoruz. Bunlann ara• 
aında ufak bir hata yüzünden kur
ban gidenlerin .ayısı az değildir. 
Geçen seneye nazar~n bu aene At• 
!ant.iğin muhtelif noktalarında av 
bekliyen dıenizalh adedinin bir mi.,.. 
li arttıimı zannediyoruz. Fakat hu
lul eden k1t tabiat.ile bu makinalı 
canavarların faaliyetini ~eye uğ-
ratawtır. A. B. 

1 Günün Aıuiklopediai 1 
WiNDSOR 

tin sarfedilmemesıne SCbep OlUt. yun etrafındaki tazılar kctfederler.c 1(,.. bir fuıladan SQJ'lrA SU hom
$J('akJık temin eden gıdalar, bu· emeğimiz bota gider. MiH-ettebat balarının korkunç irıfilaklarile tek
na ihtiyaç olmadığından, vücut- dalma yerlerinde. ~orpjller ha:zır. rar aarsıldtk. Akıbetimi:ııin ya)daı-
ta kalır ve yağ tabakası halinde Santalda çarhçıbaflle y&11yanayız. tığuu hissediyoruz. Metanet itte bu W1ndsor dOOrft. •• Du ta.bire sık si.it 

Herkes kulak lcesilmiş, kumanda a l d '- -11· l 60 ..ı • raslaniı&. toplanır. Soba veyp mangalla ı.sı- b ki" nar a oc 1 o ur. metreueyız. 
. e ıyor. Altrmızda derinlik bin rnetr~den Wln • İn&UteNde, Berb kont-

tılnn evlerde yalnız bır oda ısın· Elektrik maldnaları işlcmeie Oa,la- fazla. Amma ne ehe~eti var. luğunda, Tba.ınes nehrt Uzerlnde 
d ğı i · ·· d k k • - B Rtor'la. karşı karoıya bulurum 20,000 

1 çın VUCU sı S1 sogugn dı. Galiba kumandan 1JU üstü 1'ücu· iz de mezarsız Qctizaltıoclera katı- nüfuslu bir şChl.rdlr. Burada, hüküm-
maruz kalır ve buna mukavemet mu yapacak. Dalc.ikalar aaat gibi ge- lırız. Vatan uğrunda ölen Atlantik darlara ait güul bir şato vardır. 
etmek için yağlı, şekerli gıdalar liyor. Tekne birdenbire sarsıldı. kahramanları H.tesine geçeriz. Za- Wlndsor şatosu, günah çıkarıcı 
ister. Kaloriferli binalarda her Torpil atılmıştı. O csaada alarm zi- kr için fedakarlık. iııter. Torpilleri- Edouard tarafından Wcstminstcr pa-
er ısındı- ndan bu ihtiyaç yok· li de ~oğuk boğuk çaldı; Tam yol- mizin hedefini bulduğuna ikaruiz. pazına. verilmiş arazi fu:erlne fiıtlh 

Y gı la aerı dalıı yapıyoruz. Kule kapor- O gün su altında kaldık. Geceyi Oulllaume tarafından bina edilmişti. 
tur. tası knpanırk~n top seslerini de du- bdt:;yerek su üstüne çıktık. Sabaha Üçünciı Edouard bu şat.oyu, Wllllam 

k b h de W.)'1ceha.m'ın planlan üzerine pek 
Şu halde Danım. arkah doktora yuyoruz. Anında on Jile,__,; bul- ·ıı.rşı yine ir \kum fırsatı elde et· .. k 1 kild ,,, tırttı. --;r • mu emme şe · e ycn""en yap 

.. tı ·· k 1 duk. Biraz ııonra derinden 9ir infi- tik. Bu sefer dü§mana üç torpil sa). Dördüncü George umanında ıonto-m'\rc ince, mevzun vucu u a - ı d -'- )( k ...-
1:>"' liik itiliyoruz. Kum-dan ltulwen, a ı.ıı;:. •ÇJıp urhılmamız çok bü· nun tamlrl Jeffrey WletTtile tarafın-
ınak için kaloıif erleri kaldırma- tam isabet diye se.lendi. Bunu baı yük zahmetlere mal oldu. Çünkü dan idare edildi. :MerkeOOc Round 
lıdır... Acaba bu iddia hakikat torbido dairesinden huna -alan bütün gün takjp edildik. Bomba Tower de<Uk}erl ymo.rlak kule bulu
midir, yoksa kömürsüz kalan takip etti. Yukarıda İngiliz mulırip- yc..imuru akında kurtuluşumuz, an- nur. B\IIlun tepesinden bllkılınca on 

t 30 - -L b" · ol iki kontluğun toprağı görliniır. Bu 
i leri elbett-e bizi ·~OJ' ar. metre- ~ ır m11CUe au. 60 me~ de- hl 

Danimarkalılara tesell makamın- . ı:~ ,__ kule, şatonun ı:arp ve şa.~ cena a-
deyiz. Su bombalarının infilalmu nn~e JWıder indik. Sabır ve taham- rınn yapışık bir halcledlr. Garp kana-

da mı söylenm~ir? ... İkinci fikri bekliyor ve gittikçe uzaklaworuz. mülün, laeyecan ıve ur.tn:alııın en ııon dında fu kısımlar vardır: Salnt -
kabul etmek daha doğru görü- Saat 2 3 d.e su üstüne çıktılc. San- demlerini yaşa<lılt. T eJı.a.,-e git-en Getırgc ldlbesl kl ogival iiııdübunda
nüyor. Çünkü Danimarkadan ki hiç hir teY olmamq gibi. Cüver- •ulu. ye1UDelc için bYtıiin tulumba- «ır. Dirdüncü F.deuard ve sekizinci 

teye çıkanlar sigaralara pipolara ea- lt..r cnı....ca lwvv.otile i,lıllti1'1i. Mab-~ devt.ıe.N.ae aUtJr. Ayni kısım
başka, hemen her binasında ka- rıldılar. Herkes pürneo"e. Cıe:zcüıl• vobnaııııa r11111ak ltaW.. Be bürük da yedinci Henrr tarafmd:Ul int:J 
lorifer bulunan, diğer memleket- bıennu .. t etrafa gözetlemede. Şaka· ~avi çok .::Lür atlatarıJt a•reyı" tdilnılf Albert :klll8e8l ve dl~er fıd 

-,,. t"'ft'o .~ :ı!Ulbed mevcuttur. 
Ierde bu yüzden halkın şişman- ya gelmez kar..Jiklar ic;indıen bir au iiıstiiade ıeçirdik. Seferin içüncü Metkezflc. a.lç:K a.Y.lıı denilen kısım 
ladıi?ı, vücud güıellig· ini ka·~t- dütman ayaeı çJ.ılıııitir. Gafil bu- ~ıne airiyoruz. Bir ~n \l:mlllr. Şadc kanadı, yiksıtk avlu ne 

~ '~ lunm~a gelmez. o.l.a. iam batlaaıı- kruvazüriine ~mız torpil ltooa çev!'llm1'4fr. b\iyinc daireJ.erl ihtiva! 
tiği göriilmcmi§tir. .cındayız. Nabetler d.iifti. Motör- ı(fitıti. O da faiaıma nrmaaıJt olacak edtt. Hiikümdarlann hususi dalrcleı1 

Dün akşamki metaleli 
ke§uyu kazananlar 

Galata.saray Gcnçli.k klübünün 
tertip e\tiği Meıaleli takım kofUSU 
dün akşam Takaim - Ş~~li arasında 
gidip gelme olarak yapıfmııtar. Ko· 
şuya oldulc.ça kalebal~ bir atlet küt
lcajnin jftirUile saat 20 de ltaıl:ın
mış. ndicede Rua, DündM" ekipi bj
rinciliği almııtır. Kiaana.kia, Sür~n 
ikioci, Ali, Ahmed üçüncü olmuş
lardır. Kazananların mükafatları 
Galatasaray )dühiinde 'ffrİIMİftU, 

)eTden biri ekümüi&törleri flllie ko- 1ııi hi.zj takip M.medi. AkfUn üstü de buradadır. A~l kısı.mV. çok kıy
§Uldu. Şarj meselesi en miiMm iş. aiv aM.k giclen ,büyücek bir kara- metli bir resim loole!Wyonu bulunur. 
Raıaatçı var..:ı.: .. a dai:relerin.e uzandı. kel a-niıiiıi di8e yolladWı: .. C-~ ka- Ş~nun §\malinde gÜ7Jel bir taraç.-

...,. '""""" uzr.nır. 
Eminim ki Atloımkte i&lt riyalar J.ı ~tllMn bin&Weri aan- ••• 
görülüyor. ciıS1t Otitiin ~ce yedekte çelterek ıa- 17 temmuz 1917 de Jııgruz hnned::ı.-

Sabal.n alaca karaalrğında. ~a- l\Je yaklattmJık v.e aa'balta doğru nı Windııor süıaıest adını almışt!r. 
lar ara .. ula tvuvadana yUTarlana koyuverdik. Bu sularda yelkealinin F.skl ismi Hanover süliilesiydi. 
gidi.yorwı. y ew.i mıweffak.İyt'.t ümit- de ne işi var~ Cal*a kapan gemisi. * ~~ktaşt.a. N\§aıı ve Leon n.ıjln• 
]erine d~. .. AJçımız çok hece- Hitmeie gelmt-z. Bin tünü marifet rmda on ~dl yatlarında 1kl kişi dün 
ıüdi bx a.ker. Büyiilt yoku semile- nt etler batunıza beii olur. ı.b.mbll kfiiıdlle 1ıuma.r oynıu-l:ıraen' 
rilwle a,tc;tldc yapmıf. Pj,Hıc:liii kon- 23 birinci lcMıunda aiwnıza n.raıamnda k8..v8& 9'1'11ııftlr. Oyunda 
sel'Velerin tazt- aeb~den farkı yok. ok.kaJı bir balık düştü. Y.a1UDcla iki kııybeden Leoıı ltıtııı'kla NjP,nı muh-
A -'-er, ..... bay bir ,,...Ut yemde ,.;..,O · bin.lak taz.ı var sı~tli b. T t telif yerlerin4en ııılt'ir 8'1te'Üe ynralcı-
,._ .... ,.._,... J-v -"'- • .... ır ranııa - Jiuşıtır. Hiıfçn haısianeye kaldırılmış 

ruz. Sofrada prap ehik dei)I. lantik. En az 25 mille zikzaklar ya- biraz 80lwe. Leen yakal3Jlnrak ı.abkl~ 
Ciinler ardı ardına h&diaesii ae- J)M'ak gdfJor. Tam .la i:ııiıee rWtru. lt:ıa ~anml!Jtır. 



Sahife e lllCfAM 

(:: .:ı: 1 Ş E K ER L EM E J'f#JJif~jlMJ~fMl!fjlft) 
Evvelki yaz başıma gayeL garib bil.! bk .rototraf müsab•kaa>• ,amımıo. L 1 a maç 1 a rl 

KMUŞAI MUMYAL 
ftk'a geldi. Anlatayım.. Denlz qın bit bu resim birinci gel.miş! .. Onun için 5 
88'Dltte otunQOrdum. S&ba.htan mfı. kocaman basmıtlar ya ... Remıln altı- b- büıı ede p.raP 

Tefrika No. 98 Yazan: tsKENDER r. 

h1m bir 1şlm 01madıttı lçln 1stan1>uıa 111 okudun mu?". Günün mühim karşılaşması Fener- ıe -~ ~ buQL Bir = iı.-m: mW1 ~-· 
ötle vapum Ue lnl'Y'Ordum. Kendime - Hayır... -ıı-Aı... -•- N .. ........ı .. ı öste ..... Alr ı .. 1n ıı:ıııır-
bir c1e yol arkadqı buımuetum. Bu - otu bat, pek şayanı dikkat bir b h · ı V f d J kt ?e~= ~-m;: ~ Mo g;. b 
Nqit isminde genç blr adamdı. Onun- cümle... 8 çe 1 e e a ar&Sln 8 0 8C8 lr dlpbm huzurana ~. tlnm6'tüm. Satıcaml 
ıa daha m.ettepten tanıflrdık. Çot iyi Fototraıın altını okudum. Şunlar dtanau Adil bay. ylnn1 bet 1811&- ~ bolmut gibi. bu 1tl Jtotlf!,:rl 
bir çocuktu. YalnıZ blr tele kuaunı yazılı ldl: cBlr yaz hatıraaı. Vapurda rmda, lrl boylu, b&ln batı.th. ctıre\- rlverdltinl aöylert.en, beD 
yardı. Kadınlara pek çabuk ~k olur- §e'kerleme yapan iki. ahbap çavuşlar .. • Lig maçlarının albnca hafta mü- fab elde edilen halk aempatiaini tlr bir gençti. Fakat, paıHpbı görilı- den titriyordum.. ~ 
du. Beraber bulundutumuz zamanlar - Peki amma fototrafı k1m çekip aabakalanna yann Şeref •e Fener- kaybetmemeleridir. ce allamata başladı: •liaydJ, flmdJ onu nuıl 
onu ben çekip çevlrlr, 1dare eder, ten- bu müsabakaya 1.ştlralt için mecmua- bahçe stadlarında devam edilecek- ••• _Beni affedlnfz.. ben a1z1ıı bu ka- a.nıat bakalım!• dl.yordu. 
dlalne nasibatlar verirdim. Maama.fih ya göndermiş?... tir. Fikstüre göre Şeref stadında l. VefaWar da a-ea Fenerbaıl.çe dar aevlmll blr insan oldutunuzu bll- - Zavallı HoııcancıtUJl. 
biraz da .ba.ltkı vardı. Çünkü bet!r ve - Dur orasını ben de henüz öt- w " - "-'da Dl 
gençti ve evlenmek Jati'Y'QrdU. Hem de renemedlm. B121e bu oyunu y~ na- tanbulapor - Beyogluapor, Gala!•· gibi liglere talibıaiz bqladılar. Bütün ml'Y'Qrdum. Beni !lfal ettiler- baraJ& illcence çekmlftlr .. ceua 
aevlşerek evlenmek niyetinde ktl. sıI ceza.landıracatunı görilrsiln 1. •• Biz saray • Kuımp&f&, Beykoz - Betik- takımlar liılerin ilk müsabakaların- göndeıttller. yalvannıttır. _ 
Onun lçln tetikte ve nmlrn hazır bir uyurken böyle acalp tekilde ream.Iıni- tq, Fenerbahçe stadında da Süley- cia nisbeten zayıf takanlarla karp• 8ellin, bu ÇerUa fecia•mne IOrdu: - Celllt, Şaöakaya, o -

....,..... - 8enl kim gönderdi bura.ya? 7eti töyle anlafmlltı: dfl8 
vaziyette duruyordu. Bu.en vapuru- zt çekmekte ve bu da yetltmlyormQf maniye - Taksim, Fflterbahçe - Ve- lattıiı halde aksi bir tesadüf netice- _ Devlet ltay.~ zaman Tuman bayın aosel 
muzda güzel güzel genç kızlar, Kafi- gibi bizi telh1r etmekte ne mA.na var?. fa ır.açlan yapdacakhr. Bunlardan si Vefaltlar her hafta kuvvetli ta- Selim bu lam! duyunca hlddeılnden saçlarını oouızlanna. döian°" 
dJn pek hO§una giden simalar da bu- Hırmıcasına resmJmJzt çeken ve bl- ayn olarak da ayni stadlarda sabah- kımlarla aala maçlar yapmak mecba- atef püKilrmete bqladı ve Yunus pa- tular sürünerek yatatma 
lunuyordu. Maamaflh biçare arkada- si kepaze eden adamı dava. etmeliyiz.. ı • !L· • k- tak ı n biribiri- . ·nc1 L-'c:lılar 8 -.:ı--1.....- t-L-- __ dön-t: i."vde tlmaeler yoktu. cart 

~ıe ....ı. ahı pJum blrteY delil- Mahkemelere vermeliyiz.. eyın nuncı ume nn • nyetı e ~aa . u T.._.. ~ _.,,,_ _., 
:;f1 i:m 7 de~ııı&nnın yanında Nllf}d böyle söyllyerek mecmua)'l le kar9ılapealdardır. henüz eaulı biT ,elcilde formuna ıir- - Hani ya bu herif bel'f87deD vu- bttirmelt M:ln o aatten d.aıbA 
i .. ·.- .. AS::dlli gibl aon-ük kalıyordu. elimden aldı. Biraz sonra: Son 1·L' L-ı·-- r_ı_·---·ay _ Be- meden ü.tüate mailıibiyete uiradı. geçmlt ç6ldet1 kaWlelere .mlmarü bir zaman bntıunawbm. ta 
.._., ..... ıu n•h- uua....... lııend1n1 unutturmal& ~JOl'(lu7 de- geadtm .. alt katta bir bodnJlll 
Kimseyle ml!ff\ll olmadığımdan bana - ~· dedi, resmi çekeni buldum... şiktat Galatasaray - F enerbahc;e ve BiD-.aua geçen hafta Betiktaf kar- dl Halbuki, .aman altından n Jilri- .kapı.smı açtım. Güzel bir 

hergiinkü vapur yolculutu pek uzun Ve toJlece olcumala b&fladı: •Mü- l.tanbulspor - Fenerbabc;e maçlan tıaın-ı iki miilUm oyuncuauadan da '1b'orm0ıt da 8'zln haberiniz JOk... vardı burada. Hemen blr 
gellyordu. Yolda vakit geçirmek için sabatamızın blrinclllllnl vapurda fi!- ·ı b.rd b' L- eti ı· '- mahrum olarak c;dmıuı açak 'bir Yun••• -- bu ha..aı.-...ıı- .....,. mQ- tun. Kapı"" ,.,.ık bırabr&lt. te kltab okumak da.ınakada tl- terleme yapan iki ahbap çavuşlar la- ı e ı en ıre oarar enen ıgııer, . . , , • • ...,. .....,,.. ~ _ ,,. _ 
f:ı~iyordu. Fakat bir müddet son- mlndekl resmi Ue ba,yan Samiye ka- klüplerin puvan vaziyetinde vuku· sayı farlmile ye!Jilmemu ıntaç ettı. teemfrdl: odasına çı:ktım. Derhal 
- yeni bir Adet rrta-· ... ım. Guete- zarunlltır.• .. bulan deiifiklikler dolayıaile de çok Eskiden olduiu gibi buıün de - Kulunma böıyle Aaber veım.lflet'- örtü tınerek kucakladım: 
·- "' ·~ dl, teftıeWml Meter o babı :oe.ıet tına indlrd.lm. Cariyenin 
m1 okuduktan aonra, tiet gilverteyıe çı- N114ldin birdenbire gözleri parladı: meraklı bir safhaya ginnif bulun- Vefa takıRlı eleman bakımından llay niıl&yet bu chıayetl de taaaıiamllJ. kelime duydum: _ Beni öl 
layor, olduAum Y~rde güneşe kaq.ı - Samiye ha ... Bu mutlaka her za- maktadır. Yannki -karfllatmalar h" de iJ.male ıelir bir takım değil- O halde ona haddini blldimı~ -rek başka blrşey söylemedi. to·..tnı~• 
'Oaküdar açıltlanna kadar mWremmel mruı elinde fototrafı Ue gezen yepı da F ı.. _ L V f ~ ,__ .. .. ..~ 
bl lı: 1 ke Urlyordımı. Hatta uzun gözlü gene kadın olaca.le ... Mu- aruan eneroançe • e a maçı dır. Futboldan an-7 an butun me- oldu. yıklıtı belliydi. Mezarlığa 
bazer ııne geözler emrlmie kosprun·· un- öntlnde .. ,._ ha.lı:kak odur ... Hatıl bir gun- biz '"'- müatıeana mühim bir ltarıl&fJD.a ol-. raklıların bu iddiamızda bUıe hak Selim, Çertes delikanlı&ınm deıtıa1 zaman, örtüyü üzerinden 
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.. kla b ber k idamını r'lU'ettl: tık burada baRırsa da~ 

tıRun da oluyordu. N841de gelince... vertede uykudan gorumüzü ~tığımız mama era puvan çe ıtmeaı vereceklerini tahmin etmekııeyiz. - Hain ın bafıru kesip Devlet baya dı. Lakin o ne güzel bir Jta 
Vapurdaki güzel genç kıZlarla. genç z:ıman .teytan şeytan bakıp gülümsü- yüzünden karıılapnalann hemen Yalnız bu takım anl 'nmayan bir gönderiniz.. • bu emri sizden b~a birisi 
kadınlarla ahbap olmaktan umldinl yordu .. O, o, bu muzipllği bize yapan o bepai ali.ita çekecek durumdadır. b d k d. •-~ Dedi . .,. __ .__ ı..ft-ı Çe ... es r...ıı-•-• saydı, onu 0-ıdürme~e kl 

1 k ı De k isnıl s ı ı-•· ae ep yüzün en en ı varoqııma uy- .-.-.. ... ııww9 •• ~ & 
I': t iti lçin bir müddet sonra o da be- guze ız.... me - am ye '"U9 Liglerin birinci devresini, ne olur gun n~ticeler alamamaktadır. Biz c.Kansu Adil bay•ın başını kesip bir sittl! Uzun saçlannı aya~ 
nım gibi yapmağıı başlamıştı. Artık !ki hB. .• Ne iyi oldu da ötı"endlm... 1ma ·1t· • d ede b ık· t torbaya koydular ve çöle gönderdiler. sererek hıçkıra hıçkıra 
artad114 üst güvertede, temls havada - iyi amma bu yaptığı da. hiç dol- ~e o b ~ ı ıd~ı .. evril • •eh. ı a- bunu gerek takımın tarzı tqkili ve Selim ertesi gün, Devlet bayın çöl- başladı .. dizlerime sarıldı 
hergün bir müddet uyku knı;µ yapı- ru deRil.~ !m 0 b. ~r ~uncj e ~ı .• lır va- ger-ebe çalııtınna ıeklinde buluyo- de yakalanması lçln, Kahire eşratlle - Hiç merhametin :yok mu? _ 
JOrdult. Artadatım nıemnun gözlerle yilzil- zıyette itirmege ça lflln up er en ruz. Baılanndald idarecilerin hemen temaslar yaptı; b~ok kimaelerl den öldürecek.sin? Ben sana ... 

1'"'akat yavaş yav114 hıı.valar bozu- me batara~: .. ehemmiyetsiz bir karplqmaya bile he · sahalardan et~ eski fut- <Kam Yuauf>a davet ederek fikirterl- t.ım? diye yalvardı. Eter tendl 
yordu. 8onbahar gelmişti. Şehre - ROi gormell .. Böyle 21ekl, zarif büyük bir titizlik öatermekte ve paı .. Y d b nt aordu. Fakat hiç tımae favdalı bir mUın de yaklafmamı.t o11ıaydı. 
dolru göç ballamlftı. Eski ya akşam- şakalan hOI görmeli canım •.. dedi. 1 '-- -'- _ 1 • _ı_ hol kurtlan oldugun an er ıeç u " d"-ed dön ._.,_ sittll 
lannda tıklım tıklım dolu olan vapur- - Tuhaf l'Y··· Ne pbuk da deliftln ma~ ar uu seoepten çetin geçme&- noksanı görerek tellfi edeceklerini tedbir a6Jllyemedl ~111 en eee-.wuı, ......,_, ..... 
Jarm her -A- biraz da"' ... tenhe} .... •A. N&Şt". Flkrlnl ne çabuk detiftlıdln?. tedır. Hele bu kartıJqmalar arasın- tahmin etın~k~eyiz. Selim hlddetlmlen yumruklarını sı- hangi cell!t, aldıtı emrt 

suu "-ı - _ .. ,.. tıyor ve: br? Cellltlann kalbi ve 
ıörülüyordu. - HaJU', dettştltlm fllln yot ... Ll- da kuvvetleri müsavi olan takımlar Yannki kartıLlflUanın her .iki ta- _ Biltlin Mı.sırı fetbettim. P'ab.t bir JQttur derlerse inanma, slttlf O 

Bu ldeta büsil.nlti bir flV411:.:.: tin biraz tedkik edince bu mmdpllltfn bulunursa ınaçlann beyecam o ~ kımın kuvveti mü.avi olduiu cihet-. Qertes beyini yab.b.Jamadım.. ka~ kalbim kopacak gibi 
balc&rauıu vaparda cGtbtitf - pelc zarlfane oldutuna ır&'dOm. lıla- bette artmaktadır Dire aöylenlyordu. o guzel kıza ac110rdum. Y 
Jer• dediğiniz iki gene; kadın J&lt.- t. Umı a cLltlfe IJ.tlf ola ııenıL.• der- • le çok çetin geçeceii muhakkaktır. iki arkada•m de-L',..m.-.·ı· hazin balcıf)an, öyle me 
tanbula inmltlerl... Ertell libıtl her ler. Bu da o cinsten... ••• Avantajı ,.Jnız bir taraf lehine kay- _ ru-~ ._. yalv&rlf}an vardı ki .. bir&S 
aman vapurda herkesla dabılni - Tuhaf f!IJ7 ••• Şlmd1 bu fotolrafı Ualere taJihsis hatfa7an iki takım debnek BnUını yoktur. Fınatlardan Bir do Banca ile Kan. Osman, lamı.t ve yalvarmış olaa:Jdt, trıııı..-ııı• 
~ine çeten uzun boylu, tumra1 ve çekip blzl tethlr eden inanı daTa et- Fenerbalaçe • Vefa yann K.adıköy istifade etm..mi bilen taraf kendi Kura Yusafun babc;Mlnde dertlefl- dermanı tesllecektl.. onu boıl....ı• 
bflan yukarıya ta.ltık, &Cık Mn renk mlyecetsln demek!.. stadında haftama en mühinı karp- lehine - uvan kazanacakbr. JOl'du. Sanca: bolamadan dönecektim. NUl&flll 
dslll genç kadının çotta:tıbert görün- - Ne mlinaaebet? Hem bana hat- laflDUIDI y pac:akl F dık kabu- uç P - Tann bir oloek nulp etti, lııokla- ın içinde vazifemi hatırıa,.ı.I 
mrditlnl farlteder ve 80r&l'SD1\IL c(](jç kımız yok kl ... İnsan bir manzaranın w a ar. m. • • Günüıa diğer k.artJatmalarmda yamadım •. elimden pe1c oabuk aldı. dimi topladım .• ellerimi ge09 ~ 
ettllerL• cevabmı verirler.. remtlni çettllt gibi, uyuyan iti lda- ııunu doldumuyan ehemmtfebiz hır Süleymaniyenin Tabime, latanbal- Dlyeret. BOfC&IUD 6Uimtlne de t.e- carlyenJn bolUına gMtlntilıD· 

Ve bö)'le böyle bütün JUID en gii!ııel mm fotolrafını da alablllt .• dett1 mit sebep do~ zuhur eden anla,.- sporun _ Beyoğluapora. Galatuara- mu etmifU. 0 datlka sôrmellydln, sıttU O 
dnJerlni ayni vapurda, ayni nwıza- Aman dur, bu resmin altmda blrlnd- mamazlık yüzünd• Fenerbalaçe ta· D- Kara Omwı hayret.le aorchı: kadar öldürdütüm tadmlal'Ul 811 
ralan aeyrederek taqa tal1l1& geçir- illi hzananm adreal de™-· Bu ad- bmı m....ün 'bqmdaahıeri l&yık ol- yın - K~pqaya. ~tqın • ~ -Sevcllln öldtı mtl, yoksa batta bl- rıellydi o. Ve botulurken ber 
dllinlZ bi~k Atmalann blırer birer rese bir mektup yazayım. Azizim. bel& ad .. mail'1ııiY ti iramakta- koza plap celmeleri n~ netice rt mı aldı elinden?"· lclnden ~ daha ~ 
melen u:saklaftıtını göriirsünüs. Onlar t1 de bu 1' benim .saadeUme hizmet ;L ~ hafta e e7ı,.; k ed lerdir. Yalnız Galat.-ray ile Ka- -Onu boldular, o.mancııunı Hem ftn4a, yaivar)fUMla, memameı 
bllıün bir tq mevl1m1 stsdeıı makta edecek. .. İster mJs1ıı bu fotolraf mtl- 1n:\1aı.fit.ibtillfın ~~ h."f~ IUDpaf& n Betiktat ile Beykoz kar- de :rerll blleinlertn tıdcUuma l6re finde oldutu kadar, ölümi'!'d!-' 
7qıyacalclardır. Artık vapurda lbıe nasebetlle baflayan bir &fk maeetual. IUl efli8 ... • akı Babetlller bolmut onu.. letafet ve culbe vardı: .ö1wıc-ı-
'81el eehrelerln rerme aotut.tan bu" Artumdan da me1at bir l:ldlftııC-. Dtl- dili Te Fenerl>Mçe taknnm•n arta ..ı.tmalan dıserlenne nazaran Kara Olman yerinden bopla)'arak dar •nln olayım.. beni IJolDISf• 
lulanmıt tamara camlarına çarpan llntlme ırellnln detll ml? Oelmewn tard&arlanaa ..... aa bmduıcak hir oı.c.k •e C-letuaray de Betikta- balmb: b9itırdL itte o saman 
~ur taneleri ve loda. dalp1an ar- la:rameUerl lropannm dolfalu- Ara- tekı1de ve en kuvvetli bclroeu ile flll plıMel.i fasla phpnak tartiJe - timdi anladım .. .,.....bnm bot- nefret ettim, slttl! Ben, 
bduJıt edecettlr... mnda bu tadar hukut var. ..Jı ıkacaiı bildirilctiii 1.ald kabir olacakbr. durdutu tadm o olacak. .. Meli)n, ka- böyle kadınlardan hotlanmND. 

1't.e o 1U IOllu da ib'le olmuttu. Va- - Oellrlm Kellrim- Meral: eUnıe- aya ç • e Şui T.... dl (Sahaka. .IM'ebllecetlm kadın. ben.llD 
parlar yav-. yavat teahalqım11 ve nl- Pata ea71 l&'med~n de paçaları •- bayram maçlannda bunan abine - B1z cSe-endan filphelenmltt*. 0.- metın, benim kadar tat yiireldi 
JıQe& bu hatta lal yaıı oturanlar bbı vama._ ,ahit oldulc. mancıtun 1 ratat, 1JMMa benim an- o ölmek Jatemi7ordu. Ke!llı-..!!il 
blsc taımıttık. - Oldu blttl demektir, bu fotolnf Filvaki takıma yeaid• baza opn• ~ Nm)&h&T: 11llml iHdirtmetıe eline ne geçecekti? - Ölllm, ıztuaplan ebedlyen 

Artık fekerlemeleı1mlzi ü.ıJt güverte- meseleel ne meeut blr teladilfl ... Ba- cular iltilaak etli. Fak.et diler taraf- tsı.All ANsila.oPmDI Ben. buna bir tilrltl baftalama Slldı- bir lllçtır .. lsülme.. fbndl 
de 7&pmammı. tmkln yoktu. Biri gün na dOn:ranm en dzel bdmae taDll- tan takımm ea verimli OJUDCuau ALTINCI ctt• l'B1IUJOl'dmn. catsın ı - dedim. O hlll yal 
tlcldeW :ralmur yalıyordu. Rlltltıe DiK fıratmı o tcm1n edbor- Melih ilıe Ln-nL Fikret d k ...... _ Kara Osman bunun sebeblnl anJ&t- du. Şu t.namlar ne prib 1mıb1 
tcıraber n.pura glrmlftlt. Artrldapn ... &~--. 0~ ' • Maarif VftUUlft>ln b.ran l1e -- mala bqladı: dır, atttll Muzt&rlp oldutıan 
okuyuc11.111 oldutu hatta1ıJc bir m.ec- N&llt iti arilndenberl 'fapurd& ~ lal'll!dua D7Jf kalan F~~ la- bul Cnivenltıesl Bdeb!7at.fakilltelll ta- _ HQIC&D denilen tadm, Tuman b1le ıztırap1arını ebediyen ... ..,,111119., 
mU&71 almıftı. Oturdutu )'81'de bunun rilnmbordu Qocuta ne olm'Qftu? tanlHdapora ayni mevmm jçiade rafından ~ olan İ.111111 baJm g&ıdeal imli. ŞMıat.a onu oete- olan llAca aanlmaktan to•*'ı!G'~ 
eahlfelerlnl eerirlJOrdu. Birdenbire Yoka tendlit için- evvelden tabm1n ikinci defa olarak maiJClp old.Jar. ~ 1 ncı ctb'tl o*Jn,.m. mez, bıtanırmış. Cellltıarmdan blrl Galiba, ızbrap çolt tatlı 1911 
mütbl.t blr h97ecanl& beni d11rterek: ettlll gibi - hararetll bir att mace- Fener taraftarlanm bayram mac- tık bet fa.mktUde olıdulu ll>l bu= vuıtulle, bu kadmm sen.in evinde ederlm ki, hayatımda bir tere 

- Bak._ dedl, fUra.Ji bat... nua mı batJamıftı? lanad.an eonra pek lıakJı olarak ye- de birçok maddeler deled1 um:r ur lcap9b oldutunu lllt'enınll. Bir gece muztartp olmadım. Muztarip 
Böyle eöyliyerek mecmuanın bir Nlha:ret tıçtnctı günü ölfe vapa- nid bir dıt-"-- aldı. Acaba t.amtından yeniden telif ed mı:; benim yanımda cellldını çatırdı .. dım, öltim lllıcma aanlır, ..... - .... 

lahlfeslnl 1österl7ordu. On& bKınca runda onunıa, JaLı1ıı1a.ttıt. Sordum: ":' ............. . Ta- Yalnız TtlM dönJ'MID& delil. •Banca laminde bir Tilı1c ıablti var- dum. ratat, görüyorum ki, bUJlO 
t n de hayretten dona taJdım Çün- - Ke oldu batalım? ~ nnlci Vefa maçına Tıne tam takım llemlne alt bazı menulann böylece Dllf .. Hotcan onnn evinde bn1t, Bu bi muzt&rip mahUWardan h10 
kil arkadafımın göaterdltı yerde be- gibi bir atk macera.n bq1adı mı? çıkanuyacak mı?.. dJkkat ve J:bUmamta lflenmlt oımuı. mblte .azdlrmeden onu boluP gele- JIJ.ct kullanmak 1stemi'Y'Qr. ÖlOD\ o 
nım N114itle birlikte vapurun Dit gil- Adeta hiddet içinde ic:ll: Şimdi Fenerliler araauıda ııörütü- hem mtın kiilttlrtlmtlz, ~ de ta.ık cebin!• dedl. CellAt: •sa.üati1ne, slt- dar korkunç bir şey ml, aitti! 
nrteslnde u:vurten çekllmlf bir fo- - BırK rıca ederim._ Aklıma ge- len yealne mevm budm Ve buna ttutü.r içbı btlytit bir kuimç teŞU tlh dl)'8rek eıkıp gitti .. 6ç gün eve hiç de korkunç geiml'Y'Qr olüın 
totrafımız Tardı. Amma ne tototrafl .. tlrme.~ vak.ayı hatırladıtça tepem ek de bizim·· · kabil etmektedir. 1 ncı cDıııdekl tellf madde- utramadı. Şabaka cellldm bu lfl be- can da ölünceye kadar yalvardı. 
Oörülecet feY dolruau!" İklmJz de atıyor._ J'ototrat müsabatasmda bl- cev~p. verın • • .~ • len tertip sırasına göre ta~ cemıek M:ln bir hayli ~öt çettıtını ıtazını bir hamlede sıktım.. ve sesi 
l:afuı blriblrlne dolrıı kaymıf_. Ade- rlnclllll tannan tadının adıaln1 deiildir. Tanennımız bu Jflll bir an Amil <Fuat Köprillt\), Amin <Şen.- tahmin edl:yor ve fakat ell 00., dönml- .~Uince öldü; yahut ölilnce sesi 
ıa bqbaşa vermlflz._ oazıer tapalı, alınca kenc:Uatne bir mektup gönder- evvel ı..Dedilmeai 'Ye 9Ull&civertli- feddln Yaltak.aya)• Amucler.Ja <Zelı!l Jeeetinden emin bulunuyordu. dl. Onu bir mezann mermer saııd 
atızıar bir kant aç*. Benim bumu- dlm. Bunda onu ne zamandanberl ta.. lerin ad.aya tam kadrolarile çıka- Velldl Togaıı>. Anadolu, Ankara, An- - Celllt muvaffakıyetle mi döndü? sı llenanna uzattım .. uzun -.ç 
mun tepealne, Na.ti~ çenealııln üze- nıdılımı. hal*ında derin hayran1ıtc rak waılacaiuıdan korktuiumuz taıya, AlıaıbLstandıı. yeni aeya.hatlar - :S.et. Bir gece gıeç v41t eve dön- g~ilnün il3tüne yığdım. insanın 
l'ine birer llnet konmutl ••• Kıravat- hl.ileri besledltlml ve laterae ha.fatı- 30 kü.ar aenelik bir çalıpna mükl- tBesim DartoU, Anadoluhlsarı (S:ab- dtı ve Şabataya: •Emmtilinlz kadı- rü bir çiçekten daha lcıaa .. o ltad9t 
lar bir kenara gitmif Bele Nqidln bo mw derhal birl81tireölelcetlmlzl yaa- rl Esat Siyavu.sll> • Anta.tı (Abdtllhak nm işini bltirdJm. Onu bulundutu erin buk soluyor. ve solunca o itada!' 
JUD batının düğümÜ gömleit yakası- yordum. Ve erteel güntı de heyecm ........................................ Adnan)• ArM>l P8f& (Rauf Ahmet Bo- bodrum katındaki mezartıtt.a bot- rcnç bir şekle giriyor ki.. çlçe 
nın aıtma kao::nış ..• Öyle bir vasiyet içinde onmı :tapısmı cal,Jyordum. böyle bir teklifte bulunamamıttı. Fa- tinli). Flat1 1 liradır. dum,. dedi. öliltnü insanlannt.1 kadar i~retıO 
lcl hiddetten zlyade bende lm.bMh•- Beni bir acuze t&r1ı1adı. Meğer ba- kat maJrudınız: madem t1 ctddldlr". O - Şabaka bu cinayetin net.lceslnil fil, sittll Bazen dnlından ko 
larla gülmek arzusunu uyandırdı. Ar- yan Samiye bu delil miyınlf?_ Balbu- halde hayatımızı birleftlrebllirlBI.. ZAYİ - Davutpaoa ortaokulunun ötreninoe sevindi mi? bir çiçek çok mesut bir akıbetle 
kndafıma: ki ben vapurda gördilltlm fototraf ~ olsan... İf1 balledlneeye üçüncü sınıfından SHl sene8lnde aldı- - Sevinmek de lAf mı? o gece sa- şılnşablllr. Tuman bayı hele bir 

- Fa.icat, dedim, bunu ne~ DMlC- matmell kızı sanıyordum. kadar akla karayı seçtim!_ Bir dalla tını diplomamı kaybettim. Yenlslnl baha ta'Cla.r benlm yüzüme belki on oün .. o, kopardığı çiçekleri ya 
muaya bawnıf}ıır?... Bir kere de kendımi takdim etmlf mı böyle garip maceralara atılmak!. alacatımdan esklsln:ln hiikmü olma- bardat fQ.mP doktü .. kendl de Içtl, lç- yastığın altına d .. r ve zarif Y 

N114lt cevap verdi: bulundum. İçeri7e girdim. Acuze: Danyadal- Dllnyada!..• dıtını llAn e,vlerım. tı.. Ve güneş doğarken sımı akşama lan kltıı.b arasında kurutur __ ,,., ...... , 
Görmüyor musun?- lıılecmaada - Ban& flmdlye kadar h1ç lclmae Hikmet Feridan Es 138 AH otıa İhsan Özbn kadar uyudu. <ArkUI 

- Ablama arkedqlak ediyorum. cağunh bakalım: Parlak bir vaziyet görü- canım aıkılıyor, üzülüyorunı 
- Ala. lla... Kardeti. aradaauada. .-uıdan yor ma~un) Ne olacağız) ten .. Günler bana pek uzun, 
Manzara71 öıten bir takan yük- her.dan bir söz açıyordu. - Ümidsizliğe mi düıtün)... b itmez tükenmez geliyor ... 

sek duvarlann dibinden yürüdüler. Oysa: Yesinin sebebi ne) yanımJaylcecı halim değ" · 
~et. BoPziçinin malatetem - Evet... - Umumiyetle gayretliyim, me- neıem yerine geliyor . .. Ablacı~ 

Nakleden: {Vl • Nt) manzaruma bakan bir ac;ıklıia var- Yahut. ltıeacaı tirüm, bilirsin ..• Amma, bugün her Ben aylak aylak durmak. is 
dılar. - }-layır .•• - diyorda. nedeMe içimde bir üzgünlük var. rum ... ister ifçi, :ister memur, 

zjra_ ahi takdirde... olunanı ... Hava alırım... Cicldeııa bot bir trGaclü. Ilık lair Galibe, beylauc:le uir&flYOI', oDun Kolum lnnıodım kırık bir halde- tezgahtar, ne olunak olalım, b 
Düıüncnine devam et.mü bel- Yataktan atladı. Pencewı,i .__ bahar riizgln eemeie batlamlfb- nq'eaini uyandırmak jatiyordu. Aa- yim... l:.er, ayni yerde çalı11nz ..• 

retini kendinde bu1amıyordu. S...... Wda.dı. Sema. b.lutaaz. DC9iz Gzerinde:ki ıalıller dlliWYordu. ma, bunda manaffak olamırordu. - St-bep) kara: verdim. . . Her ıeyc r~ 
Şimdi yine eiilmifti. Hem,ireeinüa masmaviydi. Şurada. burada y-U, aiaçlan çi- Şa bahçelerin. çiQeWeriıı, giizel - Söyledım 1a... Recai bey it· Elverir ki sen mah:runlapna ••• 

çehresine muhabbetle. idıetl atlda c..ıa;.. bemtiraine Clöa.erekt çek &Çmlfb. l.tanbul panoramaauun, etıaflannı ten (rekiJi)"or. ben senden aynlmıyayıın ••• 
bakıyordu. Ba kızın oaa lwtiyacı - 8aylediiim yel. tek cLhv Caıhr. itlerine. yahut mektep- çeriren bahar havuuun n •bahie- - Hın. .. O mesele demelt... Meliha. beıntiresine, yqaran 
vardı. Muhakkak. beda amma. zarar yok ••• Hna,bı'. .. lttiae aiderlerk-. yo.llan üzerine ,)'İn ötmeie batlayan kutlasan ara- Peki, ne olurmut- ı~rle baktı. İçinden yqlar ~ 

Bakh, bakh. D6nllılk"en de baza çiçeld. ....__ ~ılıııılüe çak:ı.enın hu ilı:i ııüzel nnda hüzünleriae, bedbaMhklanna - Malibn ya ... O.mı yerine biri cak.tı. Amma, kendini tutt11. Bu Ol'll• 
Saatin çalması üzerine. c.Jilte - model .. JCuDanacq..... km g&riiaee, sB:a:leri tenekeslek rağmen ne kader aüzelcllerl Keliyor. kun teeasüriinü göstermedi. 

byanm1tb. Fakat gözlednl acına- - Ci7ia 3,Jleyu.... ıto.lcocam.n 114U'or, :ya}aat biribiı- Galibe, Melıilaanm koluna sircli. - Gel.in. Küçük IAZ: 
lnlfh. ~et, kirpikleri kıımldanda. C:ılibe, giyindi. leriai Clinekleıle diirtüyotlar. lc;le- Birkaç ceveb, claayır> eeva1't da- - İtte Ollun yüzünden iti.nü - BeTeket versin fU son ~ 
Kızcağız, ablasına ırülümaedl. ~ 7Umİ c:Lrldlr.a ıı~ ld,, rinde: ha aldıkta. 90nra artık dayaauna- ~ec:leceğüni ditünii)'onmı. Bun- nı.anda resim hocam vardı. bir I' 

Ahla. eğildi. Kard..W öpliL ken koyu renk ellluh .;,- -A ... - diye barJr,oanlar, çap- c:lı: dan J)f'k korkuronmı. komfUmllZ Rüauhi be,- vardı 
!ec;lannı okpdı: ~ 1iOJu ~ eliuıler ai;r- bıaca ~ ~eyenler de olu- - Ne var kuıum abla... - Korkma abla... Böyle 'bir Ee- oyalandım ..• - dedi. 

- Haydi. haydi .•• Sea UJU·- mif iki ~ br:m. ~ ve ala1 yordu. - Hiç... ~ikete uiranan kısmetimizi aramak V-e sonT& birdenbi~: 
- Saat kaç? enC:lamlarile onMlan ~ .,&.-. FaUıt G.libe ile Meliha. bütün - Hiç olur mu)... Konupıu- içiJl birlikte çabalanz ... Allaılı nz- - Ne yapacajun. biliyor m""'1", 
- Birazdan alb olacak". dl. ş.pumı.rmı lıfr ....... :bunlaıta al&kadıar o~a.ım, yolla- )'OfftL ıbmm verir... Bir kapı kap•nwaa. abla '.I 
- Ay ıimdiden kalktın Clemelt> 1>qlanna ohiJQnatlardı. nna devam ~orlerc:lı. - Dithiiyorum. öbürü açılır ... Hem ben de ~ - Ne yapacak•n) 
- Biraz itim ....... Ote..ı 16- ıt.duu MdilaQ'I bir meeele itsaJ eciQıor- - Nedir dltündüiia> nm ·• Jyilqtim... - Gidip senin patronla g3rilf"'. 

lcükleri var. dikeceiim... Hmı 1Ma - Oo ... B• aaau. ~ da. Ytmp cebime koydQiu mal.at • - l.tikbaliıniz... Bıilh•• MBin - Kolay deiil. Galilte... oeiim •• Beni de a1munu 
eabah maiazada çolc erka b9Jan.. d..ek> - dl,. ha~ ...ar:41up... IGeatli kencliıııe eo~ istikbalin. • . Kiiçlık in caalıhkla ......... rioa edecefim ••• Bu suretle beı: 
•am tlznn geliyor. - E..t. ,..a..: - Pekf: ~1 bqlaclı: çalışmP. 

- t.. miaiıı. ben Cle ple7iaa... - Sis. ıezmd için .ı 91kJr01111- c- Baau vermem Gzertne aca• - ~=-deyma. - Artık b'iyim. diToram... la- MeliM. te...ürle: 
çkada. Nipatapodtı s•ı :it a-, ~ • -.. @a DMıl ı. wnm r'•k ı.rııla..- = ~ ,:.., ... S.. 11,Je yüdiim de. .. S.. ...le ~elııkm .<Aılr- ww) 

Aşk ve macera romanı 
ET K.&DBR! 

Tefrika 69 



- ~'Xlf 
! • ı 

Günlük Borsa 
31Blrincltqrtn19'1 

\ 7.s Ii. K. 
• • 933 Türk borcu ı. n. m. 13,55 
• • 1933 ikraneyeU ı9.65 K 0 Ç 0 K l L A N ı; 'li. R 
• 7 ~9933 İkraniıyen Ercnnı ia,45 

4 - KiralıK • SatilılC SATILIK l\IERA - en,rköy clvıı.rın· 
da 11rm1 dört b1n d&ıthnltik Man
datepe merası mtılık oldu~dan ta
Uplerln kimyager Btı.mmeddlne mU
ra.cutıan. Em.lnl)n ti EmlAk n Eytam 
bankası karfımıda İzzet bey haru 
lldncı kat No. 8 - 1 

, , 34 Sivas-Erzurum I 80,65 J'evkalAde ahvalln devamı '*1A.K YURDtJı 
, 2 ~934 Sivas-Erzurum 2-'I I0,65 miıddetınce saJr1 muanen 8tln 'ioo LİRAYA BATILIK EV- Pan. 
• 1 1

932 Hazine bonolan ~8~ lerde battads. iti nya ilO defa p.ıtı Gi-n.nnda ~ pyeı kulla· 
•, 

1
935 Hazine bonolan JUO neşredllecekttr. iullı tm:zat mal .sahHı1~1t1· 

4. t>enı~=-~ hazine bonolan 16,'1~ na Ut 7a.ptmlp:UI e oda bah9el1 ev n-
l t>e .. .rolu tnhvill I - n 49.- t lŞ ARIY ANI.:AR tıııtımr. ~ 116 BATILIK VE MOBİLYESILE Kİ

RALIK KADIN BERBERİ - Müra
caat: Sirkeci Hüda.vend.lgtu' tnddesl 
37 No. enıllk tell~lı Sa.Uhe. 

4. be::llYolları tahvlll ın IO.- - Tablm Oümhurlyet meydanı EmlAk 
~.() l.i l'yolu mümessll senet '5.- ENDVSTRh'EL TEŞEBBtJS SAHİP· ban No. 13 Em1!k Yurduna mftrnca· 
~.~~kez bankaSı 130,- LEBİNE: Polltek:nllt endl1striycl te- ııt Telefon: 44489 - 2 
~. ~ b li:ısı nama muhamır 12•10 fettllllertn illetme usul ve teŞkllAtıy- 20000 LİRAYA SATILlK APRT. -
~.4 b atıka.n <hamlle alt > 12•60 le mamulleri mallyet tıatıannı mlı· ~tunda Tok.e.t.ııyan civanndD. 4 SATILIK ARSA - '1'164 metred.lf. 
4. l>trrı~kası mnmes.gı his. 1'5,- batla tebar1lz ettlre:n muhMebe ve :ıaı.tlı altında bir dillı:lln Qda 160 llnı. Hn.ydarpaşnda Kurbaftalıdere® kıs· 
• be -..,yollan elrkeU < % 60) 28.- klarelerlnJ m~ ve of'ganir.e ederek 1rad getiren b11' e.pattııruln acele satı- men veya tamamen satılıktır. 'I'alip
~~~lYollan şirketi <% 100. 46,..- en yüksek 1malit ver1m1 ~ lıktır. ı;>osya 279 leı· 21300 No. ye. telefon c~ıert ve 
"'ili p r çl.nıcnto lO,'lO muktedir blr tda.rec1 teknisyen muhn- Taksim Cümhuıiyet meydanı EmlA.k yn.hut İstanbul Sultanhamom Dik-
' onstye 1903 101.- sJbe ihtiyacı olanlnnn Ankara.da. 113 han No. 13 Emlo.k Yurduna. mOi'aca- tan.yan Han No. 8 e müracant. 

' = ~~~rtl :~·50 numaralı posta kutusuna. ve İstanbul- at Telefon: 44439 - 2 DE\"REN SA'll.LIK BAKKALİYE 
tllrt ' Kupon 1'.10 :a:m gnzetesınde E. K. ya mtıra- %5000 LİRAYA SATILIK APRT. - DtlKKANI - Bir ı., dola.yıs\yle dev-
~~ a.ıtını 15,15 Ay~d& Park otcllnhl arkasında. ren satılıktır. LAlell G<ınçtürk sokak 
~altın bir grnını S,52 4 ka.Uı ayda 180 Ura. 1rad getirir blr No. 1 dükkAna. müracn.at. 
~ıı~h bankası (banknot) 2,85 BAYAN iş ARIYOR - 24 ~lann- apartıman ~atılıktır. Dosya 278 
~ "'ll 1iı r1 da temiz bir aileye mensup mevk.11c;-
~o k e ne ı sterlin 6,24 ttmaı sa.hlbl bir bayım ve yahut bir Taksirii Cilmhurlyet meydanı 'Enıl~ SATJLIK KÖŞK YE EV - Çamlıca 

Llbade caddesi 8 No. on dönüm mey
valı ve çam aıta.çlan arasında. yeni 
yapılmış sekiz odnh köşk lle Uç odalı 
ev acele satılıktır. En iyi ıçmc suyu 
mevcud. İçindekilere müracan.t. - 1 

~:trı~ ~ üzerıne 100 dolar 132,20 bayın ev 1§ler1nl deruhte eder, kcndls1 han No. 13 Emlftk Yurdunn. m0raca-
~!ııtıı0~zerıne 100 pczeta 12,9375 1yi blr ev bayanıdır. Taşraya. gitmez. e.t Telefob: 44439 - 2 

~ Auzerlnoe lOO ykuron 0Sl,00
5
0 25 lira ııe çalı~ şcmm kabul eden SATILIK EV - 13,000 Ura.ya. maktu-

l 
açık adrcslerlle ta.fslIMiı mektupla. an Takslnıln göbeğinde 11 odalı '100 
8,fağıd:ı.ki adrese yıızmn.lan. Alem- nrşın bahçcsile ve nadide yemiş nğaç-
dar nahiyesi Güzel 81Ulatlnr soka!Pn- lan bulunan 4 katlı blr ev satılıktır. SATILIK APARTJl'tlAN- Fa.Uh Atik 

____________ _. da 13 sayıda. Hürlye vasıtaslle. Dosya. 115 All Fcvzlpaşa caddesi 233 No. lu e.ltın-
Takslm Cümhurlyet meydanı EmlAk da mobilyalı gazinosu bulunan altı 13,a Buı;iinkü program 

lt.t 13° Program, 13,33 Tilı1cçe p11\.k
" Dlfı. .is AJans hnberlerl, 14,00 Türk
~1~r, 14,30 Ankara Sonbahar at 
'll?ııh nın tahminleri, 14,4() Rlynse-
ıa ur bandosu. 
~t~ Çifte fasıl, 18.40 caz -ye 
Caı , Ort.estrası, 19,00 Koınu.ıma 19,15 
h;.ber: tango orkestrası, 19,30 Ajan! 
~ erı, 19,45 Konuşma, 19,55 Ka
t~~rkı ve türküler, 20,15 Radyo 
~ • 20,45 MubteUf mntamdan 
tı'iııı~:r 21,00 zıraat takvımı, 21,10 
IQl!ıı cı istekleri, 21,45 Konuşma 
~r!: meseleleri). 22,00 Salon or
~rı • 22,30 A.!ans ve para. borsası 

erı, 22,45 Salon orkestrası. 

AKŞAM 

Türkiye Ecnebi 

:eneıık 1400 kuruş 
3 Aylık 750 • 
l .\y}ık 400 • 

'1yJık 150 • 

2700 kuru§ 
1450 • 
800 • 

• 

13 . Scvval 11 - llnır 180 
~ Irn. Gü Öğ. İkJ. Ak. Yat. 
'lj ıı,44 1,24 6,51 0,41 12,00 1,33 

a. 4.51 6.31 11,58 14,47 17,06 18,39 

İdarehane Babıaıı civarı 
J\cımusluk sokak No. 13 

11JKSEK 1KTiSAT ve TİCARET ban No. 13 Eml~k Yurduna. mtır.ıca- daireıı aylık yüz yctmlş Ura. gellrll sa-
l\IEKTEBİ - Banka vubcsl mezunla- ai Telefon: 44439 - 2 JJh apartımanmın tamamı mı.tılıktır. 
rmdan iyi fnuımzca, arapçn, eski yazı ö İmbat için altı No. ya mUmcant. 
ve az inglllzce blllr bh1s1 herhangi 13,000 LİRAYA SA"":L~ K ŞK - --------------
hususi bir tıcaret müessesestnae çalış- Bostancıda 9 odalı 2 dönüm bahçeslle 
mak istiyor. Adres: Necmi Aran _ beraber gayet kullruuşlı bir kôışJc, acc-

:~y~ğlu, Allyon sok. KlmU B. Apti le ;!:1~·~~y~~3 meydanı Emlf\k 

· han No. lS EmlAk Yurduna mllrnca· 
TECRttBELt BtR ERKEK AŞÇI tş at Telefon: 4~39 - 2 

ARANll'OR - Yalnız b!r bay kibar 
bir Türk alles1 nezdinde pansiyoner 
olmak veya. mobilyalı bir oda tutmak 
istiyor. İstanbul posta tutusu No. 673 
e yazı Ue müracaat. - 4 

ARIYOR - Alatrn.nga, alaturka ye- 3500 LiRAYA SATJJ.IK EV - Bey- DEVREN SATILIK KIRAA.TllANE
mek plşlrmes1nl bllen ve allesıle bir- o~u Sakızağacı cln.nnda 5 odalı ve ICok işlek JIU!vklde müracaat Kadıköy 
ııı:te hastane, nıektep, fabrika, evler- banyolu bir ev saWıttır. Dosya 112 !Aıtıyol No. 23 Şakire - 3 
de çalışabillr. İelnc göre ücret veya Ta1tslm Cümhurlyet meydanı Emllk ı-ı-------------
ma.aşla iş anyor. Elinde boruıervlsl han No. 13 Emlik Yurduna. mürnca- 5 - MÜTEFERRiK 
vardır. Alqam gazetesinde qcı riimu- at Telefon: 4443!> - 2 
zuna mektupla münıcact. 

LİSE !\IUUNU - Blr Türk kızı rea
mJ, ht16us1 bir mtıusescde çalışmak 
ıstıyor. Kt!ıılet verebillr. • Ak.lamda 
•L.A.c ... ndre.s!ne müracaat. - 4 

KELEPiR SATILIK EV - Sultnn
ahmette Kapıatası mahallemnde de
niz görür, tren yoluna nazır beş oda, 
lkl sofa, mutfak, odunluk ve tmnOr
lütil elektrik ve auyu mevcut müced
det bir ev aablıktır. Görmek için Sul-

1 
tanahmette ftçleı: mahallesinde As-

2 - lŞÇ ARIY ANLAR ma.ıı ç~e soka~ a numarada ba-

BiR BAl'AN ARANIYOR - Muha
sebe işlerini bilmesi ye almanca ticari 
muhabereye vakıf olanlar tercih olu
nur. Mektupla Akşam gazetes1nde Z. 
Z. rümuzuna. • - l 

BAYAN 1\Ul\tUR ARANIYOR -
Fro.nsızcaya aşına yazısı güzel bayan 
memura ijıtlyaç vardır. Ehllyetlne gö
re maaş verilecektir. Çalışmak iste
yenlerin: Taksim Krlstal gazinosu 
arkasında Tarlab:ışı caddesi ESER 
ap:ırtımanı altında. Mllll Emld.k İş bü
rosuna mfiracruı.t. Telefon: 42277 - 1 

BtJYtJKÇE BİR ÇOCUK ARANI
YOR - Bir kütüphanede çalıştırıl
mak üzere türkçeyi iyi konuşan bir 
çocuğa ihtiyaç vardır. İstanbul postn 
kutusu 34 Albcrt Kohen ndrcslne va

yan Zarife Şanala müracaat. - 2 

SAYIN MVŞTJmiLERfMiZ - Ta
rafından İstanbul Qehrlnln muhtelif 
semtlerinde sat.ılık ner nevi 1rad geU
ttr emlAk aranıyor. Satmak isteyenle
~. Ferdi Selek Türk Eml~ bürosuna 
acele müracaatıan l&tanbul Anknra 
c&cidesı 1/99 Adalet han No. 3 Tel~
ton: 20607 - 5 

3;000 LİRAYA - Yepyeni ve kele
pir apartıman Tepe üsto 4 biiyük ve 
ı küçük daireli ve ı dilkkfını havidir 
ve itinalı yapıdır. İradı net 1730 Hm.
dır. Acele sctılıktır. Tııllplerln: 
Ferdi Selek Türk emlak bUrosunn tıce
ıe mficarnaUnn. Dosya 87 İstanbul 
Ankara caddesi 1 '99 Adalet han 3 No. 
Telefon 20607 - 2 

BRİÇ DERSLERt - Profesör Sap
:rlç tarafından ayn ayn veya toplu 
:bir halde husust olarak TerlUr. Ak-
§anı gueteslne <Brfç) rtımuzunn 
'mektup gönderilmeaı.. - 2 

ALMANOA DERSLERİ - Usulil 
tedrisi mükemmel olan blr Alınan ba
yanı almanca dersleri vennektedlr. 
Pazardan maada her gün saat s,ı den 
7 ye kadar. İstJ.klAl caddcsl 133 Ha
san bey npartımanı 2 el merdiven 1 
kat 6 n\tmaraya müracaat. - 9 

FRANSIZCA JNGİLİZCE DERSLE
Rİ - İngilizce ve fnı.nsızccıyı ilerlet
mek lçln tecpibell blr matmazel tarn
lmdan lYi bir metodla. ~ınck iste
yenlerin Akşamda X. B. rümuzuna 
mektupla müracaatları. - 2 

AL'l\HNCA DERSLERi - Almanca 
mualllmesı çocuklam, lise ve iı.nlverst-
te tıılebelerlne büyüklere nlmanca 1 
gramer edebiyat ve muhabere dersle
ri verir. Adalaı;, Kadıköy, Boğnzlçlne ı 
gldeblllr. Mctodlnn çok kolaydır. ders 
alncaklann evlerinde ders verlr. Tak
sim. Sıraservllcr No. 101 knın 9 knt 4 
Madam Slftnr. - 3 

~--D!2!'a•m•••••llİ ziyetıerlnl, nerede oturduklan ne tıc
S U L M A C A M I Z ret 1stedlklert yazılma..,ı. - 1 

AÇŞI ARANIYOR - Müslüm, gayri 
müslüm kUc;ük apnrtımanda üç klşl
ntn gayet iyi ala.turkn yemek bllep 
30-50 ynşlnnnda blr kadına nccle lh
tıyaç vardır. Manş lşlne göre verJic
cek Sağlık yurdu. Tel: 20l 07 YCTeba
tan -2 

ALMANCA DI·:RSLERi VE KİRA
LIK MOBİLYEJ.I BİR ODA - Uygun 
blr flatle iyi bir metodla blr Alman 
bayanı tarafından Almanca. dersleri 
vermekle beraber temiz '\"e ucuz bir 
oda kiraya verlleccktlr. Bey~lu Kay
makam Reşad Bey sok.ak İş bankası 
arknsında 9 numara içerde 2 numa
raya pazar gününden maada her gün 
müıacnat. - 2 

l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 MÜREBBİYE AltANJl'OR - Ank.:ı.
radıı. üç yaşında. bir kız çocu{ta bak
mak üzere bir mürebbiye ıı.rruuyor. 
Llsruı bllen tercih edilir. Sn.hah &:Lat 
ona kadar ve nkşam yediden sonra 
Mnçkadı:ı. Bostan sokakta 17 numnm
ya müracaat. - 2 

RADYO VE BUZ DOLABI MtJTE

l'tlOBİLYELİ ODA ARANIYOR -
Bir genç Beynzıd, So~nağa, Beledi

ye, Ca~o~lu, Sultnnahmet veyn. Sir
keci scmtlerlnde kalabalıiP az blr alle 
yanında mobilyalı oda nnyo:-• .Akşam- .. -------··----.. 
da B. N. E. rümu:z.una müracaat. - 2 l\Jf.KTUPL~RINIZI ALDIBINJZ 

- HASSJSI ARANIYOR - Şchrlmlzin 
tanınmış flrmrumım Buz dolabı mu
tohMSısı Ue Radyo mütcha.s&sına. ih
tiyacı vardır. Al6.ltadarlann 1102 nu
maralı posta. kutusuna müracaat et
melert rica olunur. - 1 

SATILIK APARTIJ\IAX - Şl§llde 
Perihan sokak 64 No. 1kl katlı 8 odn 
elektrik, Terkos, banyo bahçesi bu
lwıan apartıman satılıktır. İçindeki 
sahibine müracaat. - 2 

FABRtKA VE l\IATBAAYA ELVE
RİŞLİ BİR BİNA SATIUKTIR - C:ı
ğalo~lunda fabrlka ve matbaa ittiha
zına elverişi! betonaııne yeni bir bina 
satılıktır. Al:şam ldarcslne müracaat. 

Gazetemiz idarehanesini ndres 
olarak göstermiş olan knt1lert
mlzden 
S.P. - A. it. 1\1. - S. B. - O. S. 
B.O. - Z.B. - Berllıı - ::\1.U. -
333 - G. B. - L. M. S. - M.T.R. -

Daktilo - AX.D. - K.H.O. -

s 1 

1 °•dnn s:ığıı ve yukanılan aşağı: 

2 - Iblls - Samuıktan ~mir. 

3 .._ Bınek hayvanını b:wrlanınk. 

4 - Yerlu üstünde dc~ll. 
- Tersı beyazlaştlr demektir -

5 llıa dD gelirse kocaman olur. 

6 .._ Tanrı imal eder • 

7 .._ Berrnk - Yürüyerek gitme. 
tcıı; Tersi onda beştir - Ba§llla ete 

8 e fena değil. 

9 - Senı nzartar. 

10 .._ Ba~Iantı - Yardım. 
- Modern • Beyanı mütalla. 

8 
Geçen bulm:ıcamızuı baill 

1 oJcıan SAta •e yuk&ncbıı aplt: 
tııa - Miizeyyenat, 2 - ttznm, trza
a ' 3 - Zührevi, At, 4 - Eınrlnkl, 
~~~er, Skıı, o - Yuvarlamak, 'I -
~ Azim, 8 - N&, bmlhu, 9 -
,,; Kamcıra, 10 - Tatmak, Bap. 

't akib memuru aranıyor 
ı~ıııayın icra dairetcrlJe mahkeme
~keki takib l~Jerlnae istihdam olun
'tlf l'e ayılıı 70 lira ficreUe clalınt n
~k· lllahiyetindo bulunmak üzere bir 
~!(!b memuru nlmncak ve icra lşlcrlle 
~ı)ı~b.ntı bilenler tercih olunııcnktır. 
baı 1 durumu ile yaşı nıüsıılt1 bösnfi· 
~tı "'-' ehliyet. \'f' iknl:tnnı haiz ol:ın
tııu n Kızıl:ıy lst:ınbul mümessilliğine 
~atları. 

fı 
ÇOCUK HAS'.l'AUKLARI 

MÜTEHASSISI 1 
Dr·. NEVZAD ZlY A 
Cafialoğlu Zeki Bey apartımanı 

3 üncü kat 8 No. 
lier <>Ün 14 den 18 ~e kadftl" 

BİR HASTABAKICIYA tHTiYAÇ 
VARDIR - İsteklllerln Haydarpaşa. 
llsesine mUrııcru:ı.tıarı. - 2 

Çifiik- X B - N. A. 
namlarına gelen mektuplan lda
rehanemlzden aldırmaları rica 
olunur. 

BAYAS 'l'F.RZİ ARANll.'OR -Man
to ve rob işlerinde kn.blllyetıı işçi 
ara.nmı:ı.ktacfır. Ehllyctlne göre ücret 
verilecektir. Bergfin öğleden oonra 
Beyuğlu İstlltlil caddesi 292 numara
da tel"lJ ve kflrkçü bayan Saadete 
mOracaat edilmesi. Tel: 41492 - l 

Telefon: 20681 - 1 ._ ____________ .,. 

BAYAN Ç.UUŞIR DİKEN - İRi 
arant)'Or. Bluz Te ince çrunnşır ~erın
d• çalıJtınlma.k t1zeXe işçiye ihtiyaç 
nrdlr. Çahşmak isteyenlerin hergftn 
lllleden .sonra Beyoğlu İstltlll cad
desinde Karım.an matnza.sı ittıaaılnde 
m numarada tem n ~ ha.yan 
Saadete müracaat edllmest Tel: 41492 

-1 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK ıttJBK - 1939 da Amerl

k&dnn alınmır, fevkııIAde itlzeı Le!itr 
dö mer tıymeUı yeni kUrk acele aatı
tıktır. Tel.: 20107. Yereb:ıt:ın SaClık 
yumu. 

BİR PATll\IAN ARtU.'lYOR - Ba
dem ezmek lçln bir patıman ne şeker
ci kavanozları olup da satnınk ıstlyen
ler Taksim İstlklCi.l cadtlesi No. 43 

SiZİN DE TAKDiR 
ETTIGINJZ ÜZERE 

Asrunu moda.iının zarafet Te hıceUğlne lntlmam eden 
6stad tenllerln meharetl, kadına 4& ıençUJe m.:ıtuf 
pyanı hayret bir beden tenuiibü al"ftder. 

Fakat 7üı "° onun hututu cnezedirltr. Eitr bu nok
taya limn ceıen. ihtimam risterilmeae, ııeneler bu hatla· 

n bqka.lanııa »ek çabuk farkettirirltr. Bu, shln bir IU'n• 
nadır ki, ulak bir dlkkatsidik -yeya ihmal neticesi rak.1-

klerlnldn 41kkat ııuarından uzak kalama%. itte .enelo
rbı (bllh•na uslk n hassas cildle:re musanit olan • tah· 
rlhkir .aıelerln) dldinl:ıe çlmıekte otduto on binlerce (bl· 
da,ette ı•m nıahlils) ince çizgUere ihırıalllr kalmayınız. 

Zamanla dldlnkl 90l4aracak olan "e ıb:l pek çok clda nkltaiı harab 
eden ba lnnları akpm •e aabah Krem Pertc.,ıe yapacatınız ufak 
bir muajl'a refedlııls. . Krem Pertevin bu maclseıllne 1iiz binlerce 
btmcindnlz &ibl alı de hayret ve nıemnmılyetle phlc! olacaksınız. 
Göreceksiniz ki simanız, ebedi gençliğini herkese matnırane söyll
yecektlr. 

KRE!\I PF.RTEV'in terkibindeki faal anasır en derin çizgileri bile 
izalede gecikmlyecektlr. Bugünden itibaren si7: de bir tüp K R E 1\1 
P E R T E V' t tuvnlct rn:ısmuzda bulundurunuz. O, ayni zamanda 
~ert rüzgarların ve kuvvetli güneşin en iyi mubnfııulır. 

B_n_d_e_m_şe_k_e_rc_1s1n __ e_n_1_ür_a_c_a_nt_~_-_2 '6111!!::a&;;;::i SÜMER BANK 
ACELJ; SA'.l'ILIK- Erik!ı. model cM» 

mnrka yeni bir ynzı mnklnesı, Zcl.ss· 
Ikon 6/9 cb'ad ~e 1:4,5 Novar objekUf· 
11 bir fotoğraf makinesi. Fevka.lfı~c 
güzc-1 bir evrak çantası <portmen) j 1 
acele snfJlıkLır. Tahriren .Daktilo» 
rümuzunn müracaat. - 1 

İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi 
Hereke Fabrikası müdürlüğünden: 

i\ydn 50 lirn lil"rctli Fabrika Ebe ve Haııtabnkıcılığı münhal• 
d.;. Talip olanların V<"sikalarile birlikte Fabrika Müdürlü~üne mü

ıncaatları. 

Siimer Ba:n.k 
iplik ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesi Kayseri Bez Fabrikası 
Müdüriyetinden: 

Şartname 
su.ıner Bank Kayseri bez fabrikası müdürlü~ünden muhtellf fo.b

rikalanmızm 1htıynçlan için dört knlcın etzak aşajpdn.kl eeralt dD.
hlll:nde müba.yaa edilecektir. 

1 - Erzak nevine göre tnılplerlnc ayn ayn 1he.le edileblllr. 
2 - TaUplerln işt.lrak ettikleri mııllann teknıtekl kıymetinin 

~ 10 unu muv:ı.ldrot teminat akçesi olarak ihale tarihine kadar 
B.'.aysert Bez fnbriknsı veznesine veyıı İstanbul Silmer Bank veya 
Ankara Yentşeh1.r İsmetp:ı.§a caddesi No. 15 te İplik ve Dokuma fab
tUtala.n mn~sı vezncshıo yatırmış bulunmalan ve Ke.yserı Bez 
Fa.btika.sı mtldilrltiğüne parayı yatırdı~ müessese Tasıta.slle telg
rafl& blldlrmelerl llzıındır. 

8 - Verecekleri kapalı zarfın üzerine Sllinef Bank Kayseri Bez 
fa.brlkası ermk eksiltmesi ibatesi yazılacaktır. 

4 - Kn.palı z:ı.rtıar 12/11/941 çarşamba. günti saat 10 kadar er
zak nümuneler11c blrllkte Kayseri Sünier Bank Bez fabrikası mil
dürıtiğüne tevdi edilmiş bulunacaktır. 

6 - İhalede fabrika mQdürlUl';ü serbesttir. 
6 - Alınaco.k hububat mlktnrlnn ve tesllin mahalleri aşa~dn. 

gö.sterllm1ştlr, 

Clnsl Kllo 

Nnzıııı basma tabrtkam 

Bakırköy be2 :fabrlkaai 

(Çalı veya horoz 'fasulya 
(Barbunya 
(Nohut 1ı1 
(Yeşil mercimek 
<Çalı veyn horoz fnsulya 
<Nohut ırı 
(Bulgur Kamnuın 
(Yeşil mcrcl.mek 
<Kuru :fnsulya çalı veya horoz 
(Nohut ırı 
(Merclmek yeşil 
'(Bulgur Karaman 
'F'asulya bartıunya. 
(Çalı veya hol"O'L 
(Nohut iri 
fMerctmeJc yeşil 
ı Bulgur Karaman 

9000 
'1000 
4500 
eooo 
4000 
4000 
4000 
4000 
4500 
6500 
~500 
5500 
2000 

20800 
10500 
10500 
10500 

Sömer Bank 
iplik ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesi Kayseri Bez Fabrikası 
Müdüriyetinden: 

Şartname 
1 - Satın ıılınaCAk koyun eti 3 yo.şından büyük olına.yıp erkek 

ve tnm semiz olma.sı ve Knyserl mezbahasının damgasını havı bu
lunması, kısır inek ve sığır etlntn kart olmaması, semiz bulunması 
ve keza Kayseri mezbahasınca kezalik bu şeraiti havi olarak dam
gnlanmı.s olması veya bunun tevsikl &arttır. 

3 - Koyun et bir n.ydn. asgari 4.000 ve azam1 6.000 kilo olarnk 
mübayan edilecektir. Bu miktardan 4.000 iı:Uosnnun alınması mec
burl olup 5.000 kiloya. nazaran aradaki farkın alınması 1htlyarldir. 
Yevnü almaca.k koyun eti asgari 100 ve t.zamt 250 kilo olacak ve bir 
ayda alınacak miktar 5.000 kiloyu tecavüz etmlyccektlr. 

3 - Sığır eti aydn asgari 1500 ve nznml 2.000 kilo nlınacaktır. 
I.üzumu hnllnde yevmi nlınacak sı~r eti miktarı asgari 100 ve nzn
mt 300 kilo olacaktır. Alınacak et mıktan bir gün evvellndM1 mütc
ahbide blldJrlleccktlr. 

4 - Hafta. tntlll ~ sair eyyamı resmlyede et vermek müteahhid 
iç1n mecburi ve flllırtkn. içinde lhtlynridlr. Yanı eyyamı resmlyedo 
alınmıyan etler mecmu aylık asgarl et miktnnndnn diişulecekUr. 

5 - Etler, tığer, ~kembe, dalak, ba4, :ıyıık 've sair bUcümle s:ı
kntta.n n.rl olnrnk günlilk ihtiyacın müteahhit tararmdan Bez fab
rikası mutbağına makbuz mukablU teslim edllmesı şarttır. Lüzumu 
halfude ciğer, ba.ş ve ayak miiteahhldden alınacaktır. Bunlar ayrıca 
pnzarlı a tft.bldlr. 

6 - Fa.brlkn idaresi tarafından t alep ed!lecek asgari ve azami 
mlktn.r koyun ve sı~ır etlerl müteahhit tarafından vaktinde teslim 
edllmec:Uğl takdirde günlük ve aylık lhtıyncı 1çln hariçten mubayaa 
edilecek et bedellnln :taoo belediyenin narhı datreslnde müteahhit
ten nlınaca[,'1 gibi taahhüdünU yerine getirilmemesinden mütevel
ııt zarar ve ziyanın karşılamak üzere müteııhhit tarafından fabri
ka veznesine vereceği bir senelik etlerin tutan üzerinde "' 15 te
minat akçesi üzerinden kes1lerek yapılacaktır. Teminat nkı:,esı veya 
banka mektubu mulmvele müddctlnln hitamında tal\hhütname yn
pıldıjp takdJrde nyn.ı müteahhide inde olunacaktır. Alınan et mlk
tan her ny sonunda hesap cdllecck ve bedeli ödenecektir. 

'1 - Mukavele mfıddeti bir senelik olacaktır. 
8 - Fnbrika müdürlü[,rü ihalede serbesttir. 
9 - İhale 10/11/ 941 paz:ırtesı sant 10 dn Kayseri bez :fabrika- • 

smda yapılııcaktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşletl}'le I"_ 
umum idaresi ilanları n 

~ğıda. clnsl, mlktan, muhammen bedel lle muvakkat teminatı ynZllı 
mıılzeme açık eksiltme usulllc satın alınacaktır. Eksiltme 17/ 11, 941 p~rtesl 
gtlnQ saat 11 de 81r'kecide 9 1şletme binasında A. E. komisyonu ta.mfından 
yapılacaktır. İsteklllerln muvakkat teminat ve kanuni vesalklle aynı gün ve 
saate klldar kom.lsyona m.ümca.aUan l~r. 

ea.rtnnmeler parasız olarak komisyondan Yerilmektcdlr. 
Cin.~ Mll..~an Muhammen bedeli Muvakakt Te. 

Lira. Llra 
P1r1nçH knro mozayık 15.000) 1S20 99 
P1r1n~U karo nwzayık süpilrgellgi 3,000) 

İstanbul Defter darlığından 
Mü:kelletln ismi Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi Hisse nılkdnn 
Hamid Türldcan Rumi Bedesten 14 Dükklı.n Tamamı 

Mehmetpaşa içi 
Yukarda clnsl n evsa.tı yazılı emlft.k 'Yergi borcundan dolayı ta.tıslll 

emval kanunu hü:kilmlert dairesinde satı§a çıkanlmış ve 9/10/941 tnr1hlnde 
1crn tcıiınan birinci müzayedesinde tallp zuhur etmediğinden USküda.r ka
zası id1\t'ı) heyetlnln 16/10/941 gün ve 1074 &'\yılı lmrartle 8/ 11/941 pazar
tesi günü snnt 14 de katı ihalesinin lcrasınn karar verilmiştir. İsteklilerin 
mczkfir gUn ve saatte Üsküdar kazası kaymakamlığında. te!lekkül edecek 
idare heyetine müre.caa.tları llfin olunur. (9485) 

Gümrükler muhafaza 
Sabnalma 

Cins ve miktan Muhamen Be. İlk te. 
Lira Kr. Lira Kr. 

Genel Komutanlık lst. 
Komisyonundan 

Eksiltme gün ve &latl 

721 çUtı fotln 7029 75 527 24 18/ 2. teşrin/941 salı gunü saat 15 
303 ~lft çizme 5151 00 386 33 18/ 2. teşrln/941 salı gunü saat 18 

Yuknrdn. yazılı iki kalem melbus:ı.t hluı.lanndakl glln ve saatlerde kn
p:ılı zarf lle o.lınacaktır. Nümune ve şartnamelerJ komisyonda her gün eö· 
.rüleblllr. ? 

Isteklilerln ilk temlnnt ve kanuni vC'slknlarlle beraber eksiltme san· 
tındoı nihayet bir saat evveJ!ne kadar Galnta Mumhane cadd~sl 54 numıı.-
ralı dairedeki satınalma komisyonuna. \'Crmeıeri. (9506) 
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Ba - Diş - G ip - ezle - ralji 
Ve Bütün Ağrılari Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. NEVROZIN Yerine Baıka bir Marka Verirlerse Şiddetle Realdediaiz. 
. ' .. 

'* ı. ..)..;, r•.,, • • • 

Ahar-ay Uıleli'de lüks :mobilya ile ıah.bi koafonı havi mefrut 
3 katlı 11 odalı bir pansiyon binuile beraber latanbuldan 
a~imet dolayısile rn~lacelen satılaktır. Safi varidatı yii&de 
10 dan fa:lndır. Tdip olanlarm sHt 13 ile 16 arasında 80541 
te?efor.ln mi:racıı:ıtları. 

Talebe alınaca,k 
M ad en tet l?ik ve arama ensti
t ü.'; ;; Qeo.Pt di,-ebtöriüğünden 

ı - Madenciliğe aid muhtelif ihtisasları tahsil etmek ve 
yüksek mühendis yetiştirilmek ükzere Zonguldak maden teknisi 
yen mektebinin hususi sınıfına müsabaka imtihanile 25 talebe 
alınacnktır. 

2 - İmtihanda kazananlar Zonguldak maden ocaklan da
hilinde en az dokuz ay çalıştınlacak ve yevmiye 150 kumş ala
c:.klardır. 

3 - Ta!tıbe akşamlan yabancı dil dersi gbrerek vn dokuz 
ay hitamında ameli çıhşmadan muvafık not alanlar yabancı 

dilden imtihana tabi tutularak ehliyc>t gösterenler yüksek tah
sil için Avrupaya gönderilecektir. 

4 -St~j devr~inde talebe kazancı ile geçinerek dilediği 

yerde ikamet cdebilcce.k, ancak ieykalade istidatlan görülen ve 
fakir olduklan nnlaşılnnlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nak
di yard·m yr..pılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olmıyanlar arzu ettikleri 
takdirde leyli ve meccani olan Zonguldak maden tcknisiyen 
mektebinin ikinci sınıfına imtihansız nlınarak aynı ders senesi 
sonunda iki sınıfın imtihanını birden verip dötdtincü smıfa ter
fi edebllecckler, bu sırlıfı ikmal ile ·Maden Tcknisiyeni» ünvani
le melüepten mezun olanlar d wıet bareminde 30 lira asli 
maaşla i~e başlattınlacaklardı:-. 

6 - Mfü'abaka imtihanına gırecek taleb~ aşağıdaki şart

ları haiz olmalıdır. 
A - Tiirkive Cümhuriyeti tebaasından ve Tiırk ırkından 

bulunma!~. 

B - 18 y~ını bitirmi&, 25 yaşını geçmemi~ olmak, 
c - İyi hal ve ahlak sahibi olmak «Hl40 - 1941 ders yılın

da mektep müdavimi olmıynnlar doğruluk kağıdı ihraz ede
ceklerdir .. 

D - Bt l~ıcı ha:Jtalıklarla matü! olmamak, sıhhati tam 
olmak, bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında r.ntışmağ~ 

müsait bulunmak, 
E - Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek yahqd bu dere

cede tahsil gördüğii Niaarit Vekaletince ta.ı;dik edilmek. 
F - l\Tiifus hil\'iyet cüzdanı ve dört adet veeilm fotoğı·afı 

vemıek, 

7 - Avrupaya gönderilecek talebe avdetlerinde tahsilleri
nin iki misli milddetle İktisad Vekfılcti emrinde hizmet edecek

lerine veya tahsil masraflarını defaten ödeyeceklerine dair 
müteselsil kefilli bir tcahhüt name vereceklerdir. 

Her akşan1 Tel: 
M AK SiM 

S A L O 1'1 L A R 1 N D A 

SA.Pi YE 
Ve en üstün san'atkarlardan müteşekk il SAZ H E YET l 

Kemençe: Aleko - Kanun : Ahmed.Yatman - Piyarıo : Şefik -
Keman: Maksud - Keman : Ali ( lzmirli) - Klarnet: Salih -
Cümbüş: Şevket - Nay: Gavai. 

Yll.DIZ'ın bu sayısındd. Alli1ll 
Jones khııdlr? WİI..LY ro:ssr 
ve Operet Fllm! - RÖ\'Ü Filmleri' 
otızeı bir mm: İrene - Se\'1 mC 
anlan - Tii.rk sa.nntkCırlanndan: 
Vnsfl Rlza - Yıldızların y:ışl:ın ' 
Michelle Morgnn AmerHmdıı ' 
Film tarihi - Rc3lmli Stnent'l 
haberleri - Ik! nefıs nıiz::ı.hi 114

-

k!l.ye - Film hlkft.ycsl, RomtıJ\1 

Tablo, renkli kıırll:ntürler, r.r
tlst hayatları, Dert ortağı v.s.~ 

Her VCJdr. 15 lturos .,.#fll 

D it hekimi 

Dr. ADNAN ASAF 
TEMİZAN 

lkrlın Üniversitesinden mezun 
ve Berlinde Prof. Ernst'ln s::ıbılC 
.b:ı.şaslstanı. 11.'Iuaycne ~atıeri 9-lZ 
ve 3-6 Tel.: 42970 Taksim: curn
hurlyet c::ı.d . 43. Pliitln a.pnrtımıut! 
1 Taksim bııhce~ı ·:ı.111ısı 

En idareli 
LAMBA 

3 - 15 ' 11/941 al~şanuna kadar istida ve evrakı müsbitcle· 
rfni Ankarnda maden tetkik ve arama enstitüsü genel direktör
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17/11/ 941 gününde 
Ankarada sıhhi muayeneleri ve 19/11/941 de yine Ankarnda 
aşağıdaki derslerden yazılı müsabaka ımtihanlan yapılacaktır. 

Okuvucular : AGY AZAR - FARUK AL TIN - Bayanlar: SÜZAN GÜVEN - NEVZAD -
SEMiHA - BİRSEN - SÜEDA - GÜZİN - SAMİYE - İHSAN - SÜKRAN - AYSEL 

Ankara radyosunda oyn&nnıtf olan Ç O B A N R E. V U.. S LJ .. 
1 

Sadi Günelin 30 kifilik büyük 
- içelim, Eilenelim, Nq 'edir Geçen H ayat. Her alqam cMAKSİM» e Gel, Gamını, Derdini At 1 -

A - Cebir F - Nazari hesap 
B - Hendese G - Müsellesat 
C - Fizik H - Mihanlk 
D - Kimya İ - Jeoloji 
E - Ecnebi dil 

(7:J45 - 9409) 

Beyoğlu 5 • 
ncı Noterliğine 

Gıızl Must:ırn ~em:ıl pııçı cnddcsi Beyoğlu kısmının k~dı lçln 3710 No. ! 
lu Bc!cdlye istimlak ka11w1U ahkanunc:ı lstlmlb.k edilmekte olan Be}'ôğlun
da eski Yolcuznde y~ni Bedreddin mahnllcS'm!n eski Mcyit yokuşu ~ni Is
kcnder caddesinde eski 63-65 en yeni 49 kapı No. ıu arsanın kanuni !onnalltc ı 
d:ı1resinde munmelesl tckcmmfıl ettirilmiş ve tamamına takdir edilen 3390 j 
lira kıymetln bu yerin :;ahlbl Çoric Nişan veledi Abr:ı.hnma tebliğ edilmesi 
notcrliğlnize 10/ 10/941 tarihinde blldlrilm~ ise de 15771 No. nuza kaydedilen 
fhbamn:ne zirine mumalleyhin gösterilen adreste bulunamadığından keyfi- ı 
yetin tcbllğ cdılemcdiğt ve oturduğu yerin de tesblt edılemedlği blldlrilerck 
ihbarname iade edilmiş olmnkln mczkfır nrsıının sahib!nfn ikametgahının 
nıcçhul!yctine b!nnm keyfıyct!n istimlak kanununun 10 ncu maddesi nhki'ı
mı dairesind" gazete !le ilanın:ı zaruret hasıl olm::ıkh keyflyctln ve mumni
leyhin müddeti kanunlyesl zarfında takrir vermlye ı;clmedl!'!i veya mahke
meye miıracant ctmed ğJ takdirde gene nyııl istimlak kanununun 18 ncl 
maddesinin tatbik olwıacağıııın iki yevmi gazete ile m.n!nı !ren ede.rlm. 

(!)480) İst. V:ıli \'C' B. r:.eisi N. 
Istlmlfık Mudürü 
Ali Ynver l\l azal 

Taksim 

SclUhetti... r ':ll'r 

, 
de her akşam 

Tokyay 

SEN R 

İstanbul dördiı.ncü icra memurı11-
i ondan: 
Ka.palıçarşı Sandal bedesteni d ' 

zında 32 No. da lken h:ılen Jkamct4Jll' 
hı meçhul Nihat A~la: İbra'htııı1 Hnkkı Akbayın aleyhlnl2ıc IstanbU 
asUye birinci T1care•t mahekemesin' 
den 28/5/941 tarl:h.inde D06Ja 38/56~ 
No. ile İstihsal ettiği llfı.m muc11Jinoı8 
tediyesi lbım gelen (300) llronın fnı" 
ve mnsarifUe birlikte ödemcntı ~tl 
gönderilen icra emri lkametgfl~ınıs'\ 
ıncçhullyetı ha.sebile tebliğ edHem~ 
ve Mercice blr ny müddetle llrıntıll 
tebliğine karar verllmı,,tir. İllin tr.ri' 
hinden· itibaren borcu mnsro.finrln 
birlikte bir ny içinde ödemeniz veyn 
tetkik merclındcn yahut temyiz veyıl 
ladei muhakeme yolu ile ait olduğ\1 
mahkemeden icranın geri bırnkılma.sı 

s E L A H A T T ı N p 1 N A R ve N E CA T ı T o K y A y H. Knrar getirmeniz 10.zımdır. Aft51 
İdaresindeki mu~2ur.ı saz heyeti sean~lanna devam ediyor. ı halde cebri icra yapılacağı ve bıı 

• müddet zarfında. beyanda bulunmaz' 
Türk musikuinın en büyük mu~İki üstadı fSMAİL DEDE MERHUMUN Klasik eserleri, Kon- 1 sanız alacaklının taleb!lo h:ıpsen tnz, 
vcrvntuarm tcnııibi ile yalnız M O z E Y Y E N S E N A R tarafından okunacaktır. Bu y!k ve tecziye olunncnğınız hlllfı ha' 

klasik eserleri dinlemek fırsatım knçınnııymız. ki.kat beyanda bulunursıınız hnplslC 
PAZAR saat 15 ten 19 a kadar MÜZEYYEN SENAR, SELAHATftN PINAR ve N ... CATİ cezaınnncağınız 41/3861 No. lu lcrtl 

f a:. , emrinin tebliği maknmınn kaim cıl-
~---•ll!!&BlllMM!EllillilR TOKYAY'ın iştiraki ile BÜYÜK MATlNE. Tel: 40099. --- - ----· 1 mak üzere ilan olunur. 


