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lngiltere bu sefer 
neticesi büyük, 

ciddi bir harekete 
R'İrişmiş ·görünüyor 

ta nus cephesinde zorluklar ar
b rken Afrikada harp yeniden 
Clşla.cıı 

Karadenizde bir va-. ' 

purumuz torpillendi 
Geminin birinci ve ikinci kaptanları 

kurtularak Burgaza iltica ettiler· 

Ankara 21 (A.A.) - İstanbul limanıiıa bağb · 550 tonlu1' 
Yenice vapurunun Burgazdan İstanbUl'a gelirken . yasiliko~ 
açıklarında torpillenerek battığı haber alınmıştır. Bu baılta 

tahkikata tevessül edilmiştir. Gemide hamule yoktu. Geminin 
yalnız birinci ve ikinci kaptanla.nnın kurtularak Burgaz'a iltica 
ettikleri öğrenilmiştir. · · · 

. İnguİzıerin bu seferki ilerıe
~lert geçen yıl giriştikleri bare-
1~te benzemiyor. Geçen kış lngi
I ler bir tesadüf eseri biraz iler
dernışıer, önlcıindeki İtalyan or
lt Usunu çürük buldukları için, 
h?layca, yürüyüşlerini önceden 
g? düşünmedikleri kadar uzağa 
~tUrerek, Almanların işe karış- '---··--------------------~"" 
b ası üzer.ine geri çckilmeğe mec- -~ 
Ur olmuşlardı. 
Şiındl, önceden kararlaştınl

~ş, sekiz aydır inceden inceye 
zu·ıanmış, büyük çapta bir ta

~ruz karşısında bulunuyoruz. 

d 
n günlerde Akdenizde İtalyan 

en· lt ız karvanlarının avlanması, 
alyadaki taşıt Umanlarının sık 

~k bombalanması bu hareketin 
k işaretleriydi. 

l> İngilizler, zafer sevincine ka-
lltnanın henüz erken olacağını 

80Ylemekle beraber, gerek gaze
teıerin dilinden, geı·e.k Başvekilin 
11

Utkundan ümidlerinin kuvvetli 
~1~.uğu anlaşılıyor. M. Churchill 
k ~l ordusunun şimdi düşman 
.. u\'Vetlerile iyi şartlur altında boy 
~lçüşecck, uygun vaziyette bu-

, 
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Sicilya halkı. 

isyan etmek 
üzeredir 

Haberi, V aıington siyasi 
kaynakları veriyor 

- ~ 

·BU- S • BA:RKİ 

Londra'ya göre 

Libya'da: bir 
kısım Mihver 

.-kuvvetleri 

'l'BLGBAPLA.B 

Almanlar 
Moskovaya 
taarruzlarını 
tazeliyorlar 

Britanya denizaltı mire~ b d Taarruzla r bilhaasa 
tebatları istedikleri gibi Çem er e Volokolamık ve Tula 

Sicil yaya çıkıyorlar V ukubula n ~uharebede kegimlerinde şiddetlidir 

V • 21 (A A ) _ v . _ A lman tanklarının yarısı M oskova radyosu T ula 
Aflogtoa • · Allll~ "mh d"ld" 

ton siyasi kaynaklarından alınan ha: ı a e ı ı kesiminde vaziyetin ciddi 
hcrlere göre, Sicı1ya halkı açıktan M "h k l · · olduğunu söylüyor 
açığa isyan etmelc üzeTedir. Bir ltal- ı Ver uvvet erının yar- , 
yarı kafilesi Afrikaya hareket ede~ m a teşebbüsü akim kaldı Kırım da değifiklik yok 
et~e.z Stcily~lı!ar ~unu Multado:ki muharebe /ngilizlerin Londra 22 (A.A.) - (B.B.C.) Alnüın-
İngılızlere bıldırmege muvaffalc ol- • • • • la.r, Moskovanın müdnfnasını zorln.-
malttadır. Bundan llaşh Britanya lehinile ınkı~af edıyor mn.k için şehrin etrafında bütün cep-
d~~iz-:It~ müretteıhatlan ietedikleri Lonclra 22 (AA.) _ (B.B.C.) Libya.- he kesimlerinde taarruz ve tazyiklerl-
gıbı Sıcılyaya çıkma.kt•d ır . . Ve İtal- da ilerleyen İngiliz zırhlı kuvvetıerile nt tazelem4lerdlr. Almanların taar
yan makamları . buna mani olama- '.Mihver kuvvetleri arasındn. muharebe ruzlan bllha~ VolokolnnlSk lle Tule.-

ak d.ı · da şlddetlldlr. Moskova rM.yo.•;u Tula.-
m ta r. başlamı.otır. Muharebe Inglllzler le- run cenubugaı:1>1.slnde ciddi bir vaziyet 

Japon 
hinde l.nklşa! ediyor. Dün öa-ıooen son- hasıl olduğunu blldlrdiği halde Rus 

A •k ra muharebe azami şiddetini bul- SÖ7.ciisü, Almanların hiç bir yarma 
ID en an muştur. Muharebe müsa.it bir surette yapamadıklarını ve Ruslaruı mul::ıı.bU 

devam ediyor. ~ü.s İnglll7Jerln 

müzakereleri 
·geri kaldı 

Müzakerelerin ne zaman . . . 
tekrar başlıyacağı 

belli değildir 

elinde1ir. Bu muharebelerde Almanlar roarnızlarda bulunduklarını söylemtş-
tanklarının yanmu kayt>etrnl§lcrdll". tl~ırunda. ve Kerçte vaziyette değt
Blr İngiliz tankına. mukabil Almanla- şikltk yoktur. Ruslar, ~«al ettikleri 
rın tank uıylatı üçtür. 

General Rommel, İngiliz çemberini mevzileri taht:lnı ediyorlar. 
yarmağa çalışıyor. Vaziyet Rommclln 
aleyhindedir. Büyük muharebe, Ka
puzro !stlhkdmının yet~ kilometre Rus tebliği 
garblnde oereyan etmektedir. Alınan- Londra 22 {Radyo saat 7,15 d"> 
lar, üç defa yannıı tanrruzu yapmış- Dün gece yansı Moskovndıı neşr<"dılen 
lnrsa da z:ıylntln püskürtülmiiflerdlr. resmi Rus tebliği: 

:Obruk lle Mısır hudmfu .a~dakl Kıtaatınıız dun bütün cephede duş-
muselles içinde Mllwerin bilyuk zırhlı 1 mnnln dövüşmüşlerdir. Muharebe b 1-

Londra 22 {A.AJ - VL\ilngonta.ndnn kuvvetlen kalmıştır. Mihver kuvvetler! I hass=l Volokolam.sk Tula ve Rostofl.a. 
blldirildlğlne göre Japon - Amerikan çemberi y:ırmnk için ümlt.slz gayret- şiddetli olm\ı.ştur.' Çıırromba gurıll 
müzakereleri tehir edllml§tır. Mlizake- ler& bulunuyorlar. düşmanın ıs ~nkı ve 270 kamyonu 
relerin nE: ~an tekrar başhyncnğı Inglllz hnva ı..-uvvetıerl faallyetıerı- tahrip edllmiı;tir. 
belll değildir. Am~rlka Hariciye Nazı- ne devam etmekte olup düşmanın kc
rı B. Cordell HuU, şimdiye kadar vu- şu ve pike bombıırdımnn tayyıırelcrl
ıtu btilınuş olan.: konuşıno.larm llita.i'\ ne ve iki zırhlı toplantılnnna ınuYaf-

Unctuğunu) söyliyerek cesarcti
ııı gizlemcğe lüzum görmüyor, 
"e bu ordunun (Almanlarla siUıh 
"e techızat hususunda ilk defa 
Olarak müsavat halinde harbe 
~~rişUğini) itiraf suretile hazır
·gın derecesini açıkça anlatıyor. 

. • s:ıfhadtı. bulunduğ\ınu söylemiştir. fo.kıyetle tıınrruz ~tml.şlerdlr. 
İngiliz taarruzu için 

Ofi ne diyor? 

linttA orduya, Kral namına 
~öncterdiği beyannamede ayni 
ftkrı tckrarlamağı gerekli bula
rak diyor ki: (Britar.ya ve impa
ratorluk kıtalan her türlü mo
dern silahlarla çok iyi tcchiz edil
tnış bfr vaziyette ollarak illr defa 
"-ltnanlarla karşılaşıyor.) 

İngiliz devlet adnmmın, ordu
tıun bu tam hazırlığı ve eskiye 
llisbetıe silah üstiinli\ğÜ nokta
~nda bu kadar ısrarla durması 
Çin, girişilen hareketten hayli 

%in olması icab eder. İngiliz 
~[\Şvckilinin nutktmda ve orduya 

İngifü zırhlı kuVl·ctıe.rinin tayyare kuwetleri himayesinde 
bir ileri hareketi 

Libya da 

Zırhh kuvvet
ler harbe 
giriştiler 

Almanlar 70 tank, 33 
zırhlı otomobil ve esir 

bırakarak geri 
çekildil~r 

Rusyada 

Almanlar 
büyük taarru

za geçtiler . 
s· tümenle hücuma geçen 

A lmanlar Moskovanın 
şimal kesiminde gedik 
açmağa çalıııyorlar 

eyannamesinde hep Almanlar
clan bahsederken, harp alanının Kahire 2 1 (A.A.) - Orta şark Bertin 21 (A.A. ) - A lman baş
asıı kahramanı İtalyanları hiçe İngiliz umumi karargah111ın bu ak- kumandanlığının teıbliği: Dcaetz 
sa şamki tebliği: havzasında ve cephenin merkez ke· 

Yar görünmesi ayrıca dikkate Sirenaik' de muharebe, dün öğle- siminde cereyan eden muharebeler 
cleğer. den sonra ciddi surette batlamıttır. esnasınd~ yeni ilerlemder kaydedil-

Başlıynn Afrika harbinin neti· Bundan evwlki ik.i gün zarfında mittir. Leningrad önünd e dü,manın 
ceıeri, hem askeri, hem siyasi ba- yaptıkları süratli ilerlemeleri netice- çıkış teşebbwleri Alman müdafaası-
loından mühim olabilir. sinde, zırhlı kuvvetlCTimiz, 20 son- n111 toplarile akim bırakılmııtır. 

te· . d s·d· R · d b.. ··k Moskova 21 (A.A.) - Cepheden ~azancın kimd". 11 vana olacag~ı- şrın e 1 ı- ezeg cıvarın a uyu 
ll • miktarda Alman tankları ile savaşa Moskovaya gelen son haberler. Mos-

1 hiç bir harbin başında kestir- girişmiılerdir. Alman kuVV'Ctleri, 70 kovaya doğru büyük Alınan tanrru
ınl ek akıl işi deg~ildir. Eg~er, lngi- tank ve 33 zırhlı otomobil kaybet· zunun yeniden bqladığını Ye Voloko-
i lam.sk lstlka.metınde se-klz tümenle bir 
Zler bu işi tamamı tamamına tikten sonra, bir le.aç yüz de eeir hı- hücum yapıldığını blldlrmektedlr. 

başaramazlarsa, kaybedecekleri rakarak geri çekilmiıtir. Tass muhabiri, şiddetli çarp~mııln-
değ Sidi-Rezeg bölgeıi ile Sidi-Ömer rın devam ettiğini yazmaktadır. Mı.:-
1\t er biçilmez manevi nüfuza, ara!ında, başka bir İngiliz zırhlı oto- hablrler, Moskova cephesinin dığe: 

ısın ve Akdcnizi tehlikeye sok- mobil teşkil i, Bardia ve Cambut kesimlerinde de Sovyet kıtalarınuı 
~a.k gibi bir de askeri gerileme bölgelerinden cenuba doğru ilerle- şiddetli hücumlara. mukavemet ettt-

ftve olunacaktır. · miş ola n baJka bir A lman tank teş- Rint kaydeylemektedlr. 
k ·ı· · ı h b Çarpışmalar, bilhassa Moskovanuı 

Bundan başka, böyle bir bece- 1 ı 1 e mu are eye tuluşmuttur. şimal kesiminde şlddetlld1r ve buradıı. 
l'iksizııkten İtalyanın durumunu 19 sonteşrinde ilk çarpıımada, düşman Moskovaya kadar bir gedik 
sa... dü§man 26 tank kaybetmiştir. Bizim açmak te!ebbüsündedir. 
glamıaştınp kurumunu· artır- kayıplarımız 20 tanktır. D ün sabah, Diğer bir bölgede, Alrn:ınlar, söy-0a.k: gibi tP.rs bir m~tice "de doğar bu harekete yeniden .başlanmış ve lendlğlne göre, 19 .son~rln sa.ballı 

ı.~ bu acının al~mdrm kolav k olay neticede, düşman, 34 tank daha bir çok köy alm~rdır. Fakat bütün 
~lkııamaz. kaybedCTek ıima l doğu istikametin- hticumlar durdurulmuştur. 

İngiltere muvaffak olur, şimali de geri. püskürtülmüştür. Pravda gazetesinin mutııı.blrlne gö-
~f Biir-el-gobi bölgesinde vaziyet, re, Tula kıe8iminde Pddetll bir tank 
t·· rlkayı ele geçirirse kazancı, bil- daha az sarihtir. Fakat şu cihet ma- muharebesi yapılmaktadır. Almanlar 

b~~ bu harbin yansma bedel ola- lumdur ki bidayette b u bölgede ha- burada üç günde so· tank kaybet.mlş
ııır. Bir defa Afrika ile beraber, rehte geçirilen İtalyan zırhlı 1üme- !!:ı~~~:.akat hücuma devam eylemelC-

A.kdenjz hakimiyeti tam olarak ni, her halde muharebe üzerinde Kuybişef 21 (A.A) _ Bir t.arar
lngııı.creye geçmiş İtalya bir hiç bir tesir yapmamış ve muhnre- tan Moskova cephesinde Almnn hü
ltuvv t ' ' be halen devam etmekte bulunmuş· cum hnrcketl yapılırken, diğer t.nraf
C e olarak aradan çıkmış oıa- tur. Hatırlardadır ki bu İtalyan zırh- tan cenup b~lgeslnae de yeni bir tnz-
aktır. Böyle bir hezimetin, zaten• lı tümeni, 18 sonteşrinde Sidi-Re- ylk icra edilmektedir. Almanlar. her 

~fk~rı çoktanberi ikiye ayrılmış, j zeg:~ doğru ilk İngiliz .ilerleyişinde halde, Ko.fkn..,,yaya girmek ve Rusla-

ı erınden sarsılmış halde bulunan ln .. gılıı :mhl.~ kuvvetler. ı t.arafınd1an rın benzin nlınalannn mani olmak 
t l 1 h - dd arzu.sundndırlar. Son 24 saat znrfında 
a .Yaya yapacat:ıı. tesir, hesapla- ucuma ugramış ve cı ı sure.te Rostof cephesinde §ldd·?tll hucumlar 

tlanuy _ k k d . b.. .. kı·· hırrıalanmıştı. h b .. 
aca a nı uyu ur. Halfaya ile Sidi-Ömer arasındaki yapılmıştır ve son ıı erlere gore, 

h:ıfif blr Alman ilerleyl.şl 11etıccslnde 
Nccmcddin Sadak müdafaa hatlarını tutan d·:c;man vazlyet «biraz daha kanşıkıo bir hal 

üzerine kuvvetli tazyik yapılmakl1' lmıitlr Şimdi, bu vaziyete knrşı 
(Devamı aabile 2 sütun 2 de ) 1 koymak üzere tedbirler ahıımaktadır. (Devamı ~:1ifc 2 sülun 6 da) 

• ... Sidl Rezckte kıırn kuvvctlerlm!ze 
Vıq~gton 21 (A.A.) - Bug1.1n milcsslr yardımda bulunan hnva. kuv

gazetecıler konferansında, M. Roo· vetlerlrnlz a.scari 24 düşman ta.yyare
ııevelt' den, Amerikan - Japon gö- slnl ta.hrlp ve blrçoklnnnı da saknt!n
rilşmeleri hakkında bazı malumat mışlar, Deme, Bardın, Blngnzl, Trnb
vermesi temennisinde bulunmuştur. lusgarp ve İtalyad::ı. Napoll, Meslna, 

M R l l k b Brlndlzl 11.mnnlo.rına taarruz etmişler-

\ rkhy 22 fA.A 1 - Ofı : Londra, 
Llbynd:ı Inglllz taarruzunun muvar
fakı~tle 1nkl.şaf ettiğini b !diriyor. 
Berlln ve Roma radyoları me mihver. 
askerlerinin müe3Slr bir mukavemet 
gösterdiklerin den b:ıhsedlyorl:ır. 

• . ooseve t, cevap o ara , u dl B-tü b h k•tt 1 .., ın· _ •• •. 1 d h" b" . k" f k d r. u n u are u nn ya nız ., L 
goruşme er e ıç ır m ışa ay e- g!liz tayyaresi kayıptır. ondra radyosunun 
dilmediğini bildirmigtir. Kahire 22 (A.A.) - Garbi çbldekt' İ l d b 

M. R>osevelt, bu görüşmeler hak- hnrekıitın yıldırım sUrntı, inglllz ı..-:ı- ta yan ra yosuna ceva ı 
kında iyimserlik göstermek için se• ra kuvvetlerinin kısa bir mıiliıırebe- Londra 22 (A.A.) - IB.B.C.) Roma 
bep mevcut olup olmadığı sualine den sonra. Rczek tayyare mcydnnın! radyosu İtalyan halkının maneviyatı
iae cevap vermekten çemmittir. znptctmelerll.e ::ıa1>lttlr. Bu meydan, nı yükseltmek için Londrıı sok.nl:lnn

Llbyadakl buyük hava meydanı El!ı.- nın mlh-rer askerlerinin nynk seslerlle 
demden ya.ya yürüyüşle bir günlük çınlıyncıığını söylemiştir. Evet Londrn 
mes:ıfeded1r. ooknklannda mihver askcrlerlnln ayak 

Diğer taraftan bir gazeteci, Fran
sa ile diplomatik münasebetlerin 
kesilme.İ ihtimalinin hükUınet tara
fından tetkik edilip edilmediğini 
sormuftur. M. Roosevelt, böyle bir 
şeyi hiç ifitmemi, oldu~u cevabını 
verıni,tir. 

Inglllz zırhlı blrllltlerl o kadar sü- sesleri ~ltllm..l.ştlr. Faakt bunlar, so
ratle hareket etm.l§lerdlr iti, dil.şmanın knklnrdan geçirilmiş olan İtnlyan 
iniş yerinde bulunan eıu pilotu ve dl- eslrlerlnln ayak sesleri ldl. 

Amerika Avrupaya 
yiyecek gönderecek 

Vaşing-ton 21 (A.A.) - Mümessiller 
mecllslnln 222 Cızası, yanı kare.r için 
matlup ola.n ekserlyetten fazlası, Av
rupaya gıda ma.ddek?rt gönderilmesi 
lehinde karar vermiştir. 

ğer askerleri ne ,olduğunu anlamaksı
zın birdenbire e&r düşmtL,lerdlr. İniş 
meydanındaki 19 düşman tnyyares1, 
yerde sıralanmış olnııı.k bulunmuştur. 

'Londrn 22 {A.A;l - (B.B.C.> Mihver 
rayo.su, Llbyada İngiliz ttı.nmızu baş
ladıktan sonra aRJz değtştlnnlşlerdlr. 
Berlin radyosu, Llbyada İnglllz taar
ruzunun son derece şiddetli olduittınu 
iblldirdlğl halde, Roma ra.dyoısu, İngl
llılerln boş ve tehlikeli bir botu~inny& 
atıldıklarını 'söylüyor. 

.............................. , .......•.•.................................... , .. 

Bay - Ynpı boyacıları boya bulnmıyorlarmı§I •• 
Bayan - Allah yardımcıları ohunl-

Mümtaz bir Alman 
tayyarecisi öldü 

Berlin 21 (A.A.> - Av tanare.si 
mümtaz pllotlnnndan Colt Von Wcs
so'nun o1düğünü, D.N.B., askeri bil' 
kaynağa atfen blldlrlyor. 

Sobranya toplantıeına 
son verdi 

Sofya 21 (A.A.) - Sobranya 
meclisi, lcralın nutkuna 'V1Crilen ce
vabı ittifalcla kabul ettikten sonra 
içtima devresine son vermiftir. Hu
susi lcomisyon bu cevabı ltüküm· 
dara götürecektiT. 

.. :l.kkaaie.rı 

Mefhar lıavuh hikayesi 

Son Poıta refilômiz : cKitapçıla
rm müeHife aahiNli 12,5 lnanat b .. 
aabiyle verdikleri icret •.. • . diye p. 
lrayet ediyor. 

Ve herkes. keaa, fikiy~i : 
- K8'Ü telif ..-ı.-! 8erbad t_.. 

cümeler ! Möatebeb aclaptuyoo
lar I ••• 

Mefhur kanık laikiy_. bilinJ. 
mz! 
Adamın biri, terziye yanın arpa 

çuha uzalmıf: «- Bundan iki ka· 
vuk yapabilir miaüı?» Teni: ullay• 
bay b t!eyince miifteri cesaret aJ. 
m1f: cı.Oç kav-.k?. - cı.Hay• 
hay!• - «Bq?» - cıHayhayb.
On albya kadar çıkmıt. Fakat te
sellüm günü yüksük cibi lmvuklarla 
kartılllfınca, adam: «Bunlar ae? •.. • 
diye bHldetlcnmit. Terzi ise sül· 
mÜJ: «A efendim! Sen ba§ımı. göre 
kavuk istemedin ki... Gelİiİgüzcl 
kavuk dedin, ben de ynptım .•• » 

Sahifesi 12,5 kunı,o. kitap yu· 
dırmnk da o he$np oluyor. 

• 
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( Dün Gece~~ 
« 

ve Bu. Sabahki 
fil 

Insriliz tebliği lngiliz - Rus 
İngiliz ve Alman hafif 
gemileri arasında bir 

çarpışma 

!:~~~i~ ( 
l Libyadaki taarruz -Yeni 39 uncu madde 

kabul edildi, 61 inci 
madde encümene verildi 

dostluğu 

B. Churchill'in mesajı 
okundu, B. Eden ve 

Maiski nutuk söylediler Şarkta vaziyet 
l.<mdra 21 (A.A.) - Amirallik dai

resinin bir tebliğinde şoyle denilmek
tedir: Geçen çarşamba gecesi deniz 
tanıkol gemilerimizin düşmanla glrlş
tiklerl bir muharet>e neticesinde Al
manların bir tayyareye karşıkoyma 
gemisi batırılmış, diğer iki gemi bü
yük bir ihtimalle batırılmış ve daha 
bir kaç gemi hasara u~ratılmıştır. 

Gece yansından biraz evvel şa.rk 
sa.hm açığında cereyan eden bir mu
harebe neticesinde düşmanın lki tay
yareye karşıkoyma gemisi, kuvvetle
rimiz hiç blr hasara u~madan bü
yük bir ihtimalle batırılmıştır. 

Ankara 21 (Telefonla- - Meclis 
bu~n Refet Canıtez'in reisliğinde 
toplanmış, c 111 l > Rnyılı A.!kerlik 
kanununua 39 uncu ve 61 inci mad
delerini değiştiren layihaları müza
kere etmiştir. Yeni 39 uncu madde, 
üzerinde geçen müzakerc;lerd~n 
sonra, kabul edilmiş ve yeni 6 l in
ci madde projesi encümene geri 
verilmiştir. 

Libya' da iki tarafın esas kuvvetleri 
henüz karşılaşmadı 

Londra 21 <A.A.) - B. Churchill, 
Avam tamarwnnda, İngiliz - Sovyet 
halk munnsebetlerl komitesini seıam
lanl§ı ve bu lromitenln vazifesinde 
muvaffak olması lçln iyi temennileri
ni blldirm~ir. B. Churchlll'ln bu me
sajı bugün B. Malski ve B. Eden şeref
lerine verilen bir öğle ycmcğlnde 
okunmuştur. B. Churshlll, bu mesa
jında. diyor kl: 

Dün!{ü perşembe günu sabahın ilk 
saatlerinde iltl hafif gemiden ibaret 
olan bir karakol kuvvetimiz altı tay
yareye karşıkoyma gemlslle karfıla.Ş
mıştır. Gemllerlmlz derhal ateş aça
rak aradakl atış menz!llnl 200 metre
ye kadar indirmişlerdir. Bu hareket 
takriben yanın sant kadar ı;ürmü.ş bir 
tayyareve karşıkoyma gemisi muhak
kak olarak batırılmıştır. 
Diğer gemiler şiddetli lsa.bcUerle 

hasara uğratılmıştır. Karakol gemile
rimizde insanca zayiat yoktur. Hasar 
ehemmlyetsizdır. . 

Bu milsac0 meden sonra Inglllz av 
tayyareleri üslerine dönen dü.şman 
gemllerlnl keşfederek bunlardan biri
ni batumışlar, diğer birini hasarn 
uğrtı tmı~lardır. 

Alman tebliği 

Bundan sonra Meclis ruzname
sinde bulunan Milli Miidafaa mü· 
kellefiyeti kanununun 68 inci mad
desine bir fıkra ilavC1":n: dair olan 
kanun layihasının hirind müzakere
si yapılmıştır. Bu layiha görüşülür
ken aöz alan B. Ziya Gevher Etili, 
fevkalade hallerde o da-ece talep 
vukuundan sonra motörlü nakil va• 
sıtalannın durumlarını lca.9den bo
zanlara verilecek 3 aydan 1 seneye 
kadar hapis cezasını az bulduğunu 
ve bu cezanın daha c;oli ,iddetlen
dir"meai için layihanın tekrar encü
mene havale edilmesini teklif etti. 

Bazı mebuslar hu mevzu üzerinde 
izahatta bulunarak, Milli Müdafaa 
mükellefiyeti kanununda mevcut 
diğer cualarla bu suça verilecek 
ceza aras1:1da ahenk ve insicam mu-

Herlin 21 lA.A.) - Alman orduları hafaza etmek lazım geldiğini, ordu
Başkuınandanlığının tebllğl: İnglllZ nun kuvv-ci harbiyeııini tenkis mak·· 
sahili önünde sert hücum botları 13 -~ ~eket edenler hakkm"da 
20 sonteşrln gecesi kuvvetli bir hlma- mevzuatımızda daha şiddetli hü· 
ye altında giden bir kafileye taarruz kümler bulunduğunu icap ettiği 
edeTek dii.şmanın iki ticaret vapuru- kd" d h 1 • b'k d"I bik
nu batırmışlardır. Biri petrol gemlst ta~. ı~ e l un

1 
arın tat 1 e 1 e 1 

olan bu iki vapur ceman 9 bin ton- CC$.?lnı ~n attı ar. •. . . 
dur. Bundan başka iki vapur dah" B. Ziya Cevher ın takm~ redde
torpillenmiş ve büyük bir lhtlnıalle dikli~ layiha reye konularak kabul 
batırılmıştır. edildi. Meclis pazartesi günü topla-

Ycnl bir gece taarruzu esnasında nacaktır. 
İngiliz ve Alman seri hücumbotınn -------k--
arnsmdn kısa mesafeden bir muhare- L~byada zırhlı uvvet 
be olmuştur. Bu müna..~betıe sert bir ~ • 
Alman botu bir çarpışma esnasında ı 1 
clddı hns.:ıra u{(rrunı.ştır. Çarpışma ler harbe u·ı rıştı' 8 r 
esıı ... sındn bu bot diğer botlar t.arnfın-
d:ın yede~ alınmışsa da sonrndan bu 
gem yl bırakmak mecburiyeti hasıl 
olmu tur ve limana dönerken batını-

Şimali Afrikada baılayan f ngiliz 
taarruzu Clevam ediyor. l\~ mafih 
dün bu liuaıuta az malGmat gelmiş
tir. :.\iman haberlerden Tobruk•ta
Jci İngiliz 'fuvvetlerinhı de liareliere 
geçtikleri ve bir tepeyi ele geçirdik· 
leri an!aıılmaktadır. Bu suretle İn
gilizlerin, diiın tahmin ıettiğimiz gibi, 
iki cenahtan bir çevirme hareketi 
yaparaf Mihver kuvvetlerini çenber 
iç.ine almalı.'. istedikleri tahakkuf edi
yor. Bu teeebbüslerin.de muvaffak 
olup olamlyacalclan bir iki gÜn 
içinde anlaaılacakhr. 

iki tarafın eeas kuvvetleri henüz 
harbe tutuımam~~- Bulllann 
ıuasın<Ia ı>aii çarpİfmalar oluyor. 
İngiliz gazeteleri 'l>atlarula.~ ı;,..~e
tin eliemmiyeti..,CJen bahttderlien 
c;etin earpısmalar olaravını, 'düşma
nm elinde ltuvvetli silahlar ve mal
zeme bulunduğunu ka,·dediyorlar. 
Lon"dra radyosu da 1\Vn; ..,,;;talaayı 
bildirmekte ve 'bu defa lngili2lerin 
k"arsİ-;ında yalniz ltalyanlar d-eğil. 
tecrübe görmüş "Almanlar da bulun· 
dtı~ur.•ı ,.;.;:;!emdtte"dir. 

fngiliı:lerin bu yeni taarruza ver
dikleri ehemmiyet $.!:azctelerde çı
kan mak"al~lerden anlaşılıyor. Ga
zeteler: «Knfkasyada bir ceo}İe kur
mak istivorsak e...vela sol cenahı· 
mız ve Mısır üzerindeki Mihver teh· 
didini ortadan lcaldırmalıv1n· di
yorlar ki llu mÜtalaa yanlış değildir. 

Başlayan taarruz muvarEakiyetle 
neticelenirse İngilizlerin bu defa 
Bingaziye kadar gitmekle JCalmıya
rak il>ütün Linyayi işgal ~tmeli iste· 
mcleri muhtemeldir. Manolteııter 
Cuardian ga;ı;etesW:ıde cıkan hir ma-

kaledeki şu sabrlnr dikkate şayan· 
dır: cAlmanlar Lıôyayı kaybetseler 
hile Tunusu ellerinde bulundura
caklardır. Bu llülgede '.Almanlara 
ven1ecek her türlü im~az bütün ce
nubi ve garbi Fra.Mız 'Afrikaainı 
sürükJiyecektir. Bu neticenin eliem
miyeti, b·u bölgeye liarşi' bizim 
liadar alaJta göıtteren J\merilta için 
de büyült olP.caktir.~ Bu ııatırlar 
'ba~layan hareketin hedefinin Llb
vanİn işgalinden de 'daha genit- ol
duğunu gÖSteTmrV eCJir. 

•Ele aldıRuıız gn.yelore ve başaraca
iıııız esere en hararetli bir 51lrette 
müza.hlrlm. Bu derece çok ve muhte
llf l~timat sınıfiardan te,,ekktil eden 
kom~ln temsil ettiği halk efkAnıım 
~ııtı. müşW'ek düpnana t:arşı kah
ramanca mücadelesinde Rus mütte
fiklerlmlze cesıret verecektir. Bundan 
emin bulwıuyorum.ı. 

Bu ~le yeme~ esnasında B. Ma1a1 
ve B. Eden nutuklar söylemlşier n 
Sovyetler Blrllğlle İngiltere arasında
ki mı ve dostane iljblrıttını bellrt.-

••• ml§lerdlr. B. Eden sözlerini IÖYle bl-
ŞarlC cep}İeaiııde muharebe fidde· tirmlştJr: 

tini muhafaza e<livor. Harp C"' ziya· .Bütün hür milletlerin yeglne be
de Mo!lkova cepheainCle ve Doneç defi, Alman askeri ~t.lnl J1kmak 
liavzasİnda siddetliclir. Moskova 'Ye onun :yerine dünya sulhil n nbıa
reotlesinde Almanlar Kalinin ve mı koymaktır.• 
Tula mıntaltalannda llir miktar iler- B. Eden'den sonra s&ı alan B. Mals-

d ki dem}ftlr k1: 
lemişlerClir. Doneç haınasmda a •SoTYet hiikilmetl, harp sonrası sl-
arazi kl\7andıklan bildiriliv""· Ru.e- yasetlnl, İngiltere lle mümkün olduğu 
lar da Moskova cephe.inde Mojaislt kadar Slkı bir L1]ıbirll~e lstinad et
mıntakasmda taarruz ederek· b'azi tlrmek arzusundadır. 
mevzileri ele geçirmişlerdir. Sıkı ve dostane bir l.şblr~ zllınl-

yetlle hareket eden 1:ngnt.e.re ve Sov-
Vichy' den gelen bir hal>cr Ros- yetıer Blrll~I. mütteflklerile beraber, 

tof şehrinin simdi tamamen mahsur naz! işgali alındakl Avrupa mllletıerl
vaziyett~ ı>ulun(foğuno bildirmek· nln gittikçe artan 1syanlannr.fan mü
tedir. Yakında l>u şehir etrafın.da zalıeret ve Amerikanın dootane yardı
mühim muharebeler olmasi cekle- mlle, nlhayet mlişterek dilşmana tar-
nebilir. şı müşterek safer kazanacaklardır. 

muerın şarltta yıldınm harbi plln-
Kıerç şehrinin 'Almanların eline lan tamaınlle suya düşmüştür. mue-

srectiğini Sovyetler de kabul _etmiş- rln Urallara kadar Rusyayı .sekiz haf
lerdir. J\lmanlann, hazırlıklarını ik- tada lstlli!. ımtAnına sam1m1 surette 
mal ettikten sonra, bumdan Kafkas' kant bulundultu hakkında J>ek çok 
sahillerine asltcr nakline t~ebhüs bürhanlar mevruttur. Fakat bugünkü 
etmeleri de mulıtemeldir. Bu suret- vaziyet karşısında şunu kabul etmek 
ı ·· " ·· el k' •· 1 d Rusyada IA.zım gelir ki Bitler, yahuz blr ba-
e onumuz e ı gun er e knndan bir insandır ve bu da bir çıok-

muharel:ienin ağırlığının cenuba lan gibl arzularını hakikat yerine 
dönmesi muhtemddit. almasıdır.• 

m~tır. 

Sabahleyin duşman tnrafındnn yn
pılon hava tanrruzunn karşı müesSlr 
bir müdafaadan sonra diğer bütün 
Alm:ın hücumbotlan üslerine dön
mü !erdir. 

('~aş tuah 1 inci sahifede) 
devam ediliyor. Bu esnada, başka 
İngiliz zırhlı teşkillerinin müzahere
ti ile faaliyette bulunan imparator• 
luk kuvvetleri, Sidi-Ömer'in batı• 
sın<lan ilerliyerelt şimale doğru dur· 
mndan arazi :kazanmaktadır. 

Umumi Meclis inkılap tarihi 
Bir de «İnkılap tarihi 
ara~tırma enstitüsü» 

tesis edilecek S.Hihlı bir kesif esnnsında muhare
beye girl,ıen harp t.ayyarelerlmlz gün
düz. denir. bölgesinde, İngilterenln 
etrnfında bir İnglllz ileri karakol gc
mL<dnl hn!'ıara uğrntmışlardır. 

Cmi~ muharebe !lahıuının diğer 
kısımlarında, kuvvetli İngiliz zırhlı 
ve motörlü kolları, bazı istikamet· 
lerde derin surette ilerlemeler kay
detmişler ve düşmanın bütün esaslı 
münakale hatlarını tehditleri altına 
almışlardır. 

Nakil vasıtaları ücretlerine 10 para 
zam yapılması kabul edilmedi ---Ankara 21 (Telefonla- - Yük

sek tahsil müea.seselerinin son iki 
sömestrinde bulunan talebeye gös
terilmekte olan clnkılap tarihi der
si> nin unvanı clnkılap tar;l.,i ve 
Türkiye Cümhuriyeti rejimi derııi> 

ltalyan tebliği 
Kahire 21 (A.A.) - Resmt 

mahfillerden mülhem bir kaywıak· 

Dans dershaneleri hakkında hararetli münakaıalar 
oldu, mazbata tekrar encümene havale edildi 

Napoli, Brindizi ve tan haı>er V'tnldiğine göre, İngiliz İstanbul Umumi Meclili dün saat 
Mesina yeniden ileri kuvvetleri, nisandanberi Kahi- 15 de reis vekili B. Abdülkadir Ka

rede bulunan Tobruk garnizonile te• ramünel'in riyaseti altında toplan-
bombalandı mas halindedirler. Zırhlı tÜmC'nler mıştır. Ceçen celsenin zapb okuna· 
-- araaında yapılması beklenen mey- rak' aynen kabul edildikten aonra 

Roma 21 (A.A.) - İtalyan orduları dan muharebe.inin zamanı yalclat- ruznameye Ş?eçilmiş ve vilavetin be-
umuml karargfıhının tebliğl: tığı haber verilmektedir. . . 
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Dün gece İngiliz tayyareler! Napoıt, Lonclra 21 (A.A.) _ Annalist'in as- tı.n~ı aene ı. yo progr~mını.n teA -
Brlndfzl ve Me.slnayı ~iden bombar- kerl mütalea.sı: Ge!M!ral Cunnlngham lcık ve tasvibı hakkındakı tcklıf ala
dıman etmişlerdir, Bazı evlere tsabet- kuvvetlerlnln çölde 180 kilometre bl encÜmC'Tle havai,. olunmuttur. 
ler olmuştur. Brfndlsl'de altı tlşt ~- muvaffakıyetler elde etm1f olmaları- Müteakiben Hava Kurumu heaa-
müş, be.ş ~ yaralanmıştır. Mestnaıda Soll Bardla C<>nU2ZO böl J 
2• kişi o"lmu··., 24 ı.ı81 ,,.,...,l::ınm·..+... na. ve ımı. ... _ .. ı-~~ .. ~ - bWla ~hnmizde mevcut hu unan 

u ~· ~ .,-~ Mi-· ilerlemek sure~ v-u•uouen muaz:aam k"I 1 l • JO 
lfapolide ise insanca zayiat JQttur. gelertnde toplanınıf o"1.n Alınan _ na ı va111ta a1! ücret enne pa.!'a 
Burada mahalll tayyare toplan bir İtalyan zırhlı tümenlerinin muVMa- zam yapılması muvafık olmıvacagı
dilşman tayyareslnl Frocld:ı. ile İsch1a lasını tehdld etmekte bulunmalnmı:ı. na dair Dahiliye Vekaletinden ge· 
arasında alevler içinde düşürmüşler- rağmen alınacak kati neticerert tes- len tezkere eltunmuıtur. Bu itibar-
dlr. tırmet için vakit henüz pek erkendir. la Hava K'Wnımu hesabına ~ir ve-

Hava birllklerlmlz Maltanın askeri Al bl".... saitinde 1 o pnrn 7,am ~·spılma11 fik-
hedefierlnl yeniden bombardıman et- man te ıgı . d '1 • t' 
ml.şler Vl? bfiyük yangınlar çıkarmış- Berlin 21 (A.A.) - Alman or- nn ':n ''ttZ"'e~ "ll'I ır. • . 
le.rdır. dulan ba1kumM1danlığının tebliği: Raznamenın r o U'nC'J madcle!.nı 

Şimali Afrikada Alman • ltalyan teşlo1 eden ve d~ns dershnne1erinin 
mulcahil taarruzu devam etmekte- lubiyat tarifesine ithali lazım gele
dir. Tahrip edici ve pike bombardı· miy.eceği hakkındaki Mülkiye en_cü
man tayyareleri Libya ile Mısır hu· meni ~azbatası okuıımu<ı Te 'bazı 
dudu arasında tank ve motörlü va- mimabşafora Rbep olmustuT. 

M. Filof'un 
yeni nutku sıta toplulu\larım dağıtmışlardır. Ezelimle Mtnnci Halid Vaproğlu 

Mana • Matruh"da aakeri tesisat söz alaralC klz ve erkelC lise talel>e-

v .f • Mih . mile.İt aurette bombardıman edil- ]erinin hazan derslerinden ltaçarak 
c azı emız venn za- miwtir. Hna muharebeleri eanum- bu Clenlianelett 'devam ettil.:lerint 

feri için elimizden l'eleni da ~Üfman <f tan_are kayl>etmi!~'· 'ba Yaiyetten eL°ewynkrinin lia'fier
l 2 elen 18 aonhıfnne k~dar !nP.ıhz- d~ ol~ıii~ CJenhanelerin çok 

yapmaktırı> l~r <f ~ tayya~ kayh~lflerdir. Ay- defa 1'ir aöriitme yeri olchığmnı lCay-
nı müdd~ 1Çmde lntriltereye ka11ı detmit ve bu denhanelerin Maarif 

C..L.. 21 (AA) B 1 . yapdan mucadelecle aiti Alman tay· Mü.ıı:_ı:~- -~- r· le _.... 
1 ""'"".J'a . . - u gar &Jan• • 1_ ~ .:l'l • . u...-ıuıgu.nan 11m1 ·oır OnuO ve 

'-'ld". B k"l M t:'!) f •_ı.. yaresı ,..,,. ,. ı mışhr. -'- ._._". -' 1l b '--- d • oı ınyor: ape ı . rı o, aun İ J bl•.... munutaoen aıbnaa uıun urınaaı 
:mecliste söylediği nutukta ezcümle ta yan le ıgı lüzumurm ileri aürmü~tür. 
tl)yle demiıtir: cBugün biz hadise- Roma 21 (A.A.) - lıalvan or- B. Hamdi Rasifl bütün, 'C:Jcr.Kane-
lerin inkişafı ile yani Mihver devlet- dulan umumi karargahııun 537 nu• lerin yalnız denı ıverme~~ mahsus 
krile müttefiklerinin yanıbasında maralı tebliği: Mnrmarika muhare- yerler mi, yoksa dans e"dilsı aalon
bize mukadder olan yerde kat'i vıe besi dün sonradan inkişaf etmiştir. lar mi olduğunu sorm~hrr. f<Icr iki 
ırnrsılmaz bir surette bulunuyoruz. Alman vıe ltalyan zırhlı kıtalan düş-

azqya <la nynsct malCami ve cncÜ· Mihver devletlerinin :r.aferine knt"i manm yeni taarruzlarına iyice mu· 
men namına izahat verilmistir. Neınırette innnıyonız. Onların uferi kavemet ettikten sonra mukabil ta- ticede teklif tdcrar tedkik olunmak 

Bulvaristr.nın zaferidir. arruza geçerek düşmanın zırhlı te• 
Milli gayemize anc k saflannda ~lck;Jlerini ucri püskürtmüşler, bir Ü7 ere Mülkiye ve Maarif encümen-

'- lcrine havale eci'lrei tir. -hulunclu:;umuz Mihver devi tlt>rile çok tank tahrio etmişler ve e;irrd 
müttdikle,.inin zaferi enyesinde eri- nlmııılardır. Mihver tayyareleri bu Meclis müteakiben Belediye mÜ· 
lt'biliriz. B ııde~ dolavı, vaz'femiz muharc-bede biivük bİr faaliyet gÖs- C'SSeseJcrinin Jmt'i idare he ~ ,.,Jarı 
li'u za'r~i kolnvla'ltırmnk için elimiz- termi l'"rdir. Tobruk eephC$inde hnl:kındaki tedkiki hesap encümen
de l g'c.leni yapmaktır.> şiddetli bir topçu düellosu olmu!ltur. leri maz.batalannı <la kabul cCJerek, 

_ '- olarak tesbit edilmiştir. Bu ders 
salı günü saat 15 de topLnmll4 1941 - 1942 ders yılından itibaren 
ÜzeN daiHrY'ı~•ır. eon iki aömeııtr talebesine haftada 

lhtikarla 
mücadele 

3 kişi hakkındaki surgun 
cezası katileşti 

iki ders olarak okutulacaktır. 
Bu ders ile alakalı nCJrİyat vücu• 

de getirmek vazifeleri }'t'kında hu· 
susi bir kanunla tesis edilecelc olan 
cİnkılap tarihi arqbnna enstitüsü> 
ne tevdi olunacaktır. 

Alık.ara ve lstanbuldaki yüksek 
tahsil müeeseaelerinde inkılap tanni 
derslıerini obtacal: prolesör ve d~ 
~entler de tesbit olunmuştur. lstan-
bulda 'de11lere bafl.anm11tır. J\nka-

Blr müddet evvel Ka.raltöyde ömer rada <la gıelecdc hafta içinde baıla
Abld Hanın<!ıı tacir Zeki Sahbeldr, nacnktır. 
kardeşi İhsnn Sanbeldr ve Kleolos ---------

Ka.basakal adlarında nç tışı yapağı Hava kurumuna 
ihtikfin yapmak suçundan asliye ikin-
ci ceza mahkemesinde ikişer sene f b •• ı 
Yozgtll.ia sürgün ve beşer yüz lira pa- e erru er 
ra ceznsına mnhkfun edllıi11;1erd1. 
Mahkeme knrannı temyiz mahltıemesi Ankara 2 1 (A.A.) - İzmir ma
tasdlk etmiş ve sürgün hükmünün nifatora tüccarı Ahmed Tatari Türk 
infazı için evrak dün İstanbul adli- Hava Kurumuna 7500 lira t~errü 
ycslne gönderllmlştlr. Mllddelummnt- etnrlt ve hu parayı Kunun veznesi· 
Jlk derhal maznunlan aramış ve bun- ne talim etmiftir. 
Iardan ihsan Sarıbek1t yakalanarak Aclaaa 21 (A.A.) - Tar~ Ha· 

=~ı!t~b! ~be~~ va K11n1rnuna fabrikatör Salih Bo.
gftn mahfwıien ;-8"kedllecM:- na •eraeai 1000 lira, L.atfj Kalac
tlr Zeki Banbeklr ne Kleolos Kal)&- oflu 400, fabrikatar Ali K•rabu
nbt diln tıs&anbuıda buJunama.nnı- cak 200, manifaturacı S&levnum 
ıar 1'9 yapılan W>tQreU.. banlann Nari Kumirci• 15 O tma diler 3 ~
Anb.rada oldutıan teel>lt edilmlftir. hıttd8f C:la 95 lit-a tal)eıı&de Ml.n
Bunlar Anka.rada tıeftlf edJJeret: t.- maıılıtr-t•r. 

~~ :1~.mabtmlen P-e-t-ro_l_h_a~rbi-. 
Ziraat aletleri tlcaretl yapan Ham.-

parsum. admda blrt 75 kurufh:ık pul
luk demirlerini 250 t:nruştan satarak 
135 lira fazla Ur temini su.retlle lh
tlkAr ynpmaktan yakalanarak adliye
ye verilmiştir. İkinci ceza ma.bkeme
slnde Hanıp:n-sum sorguya. çekllın~ 
V6 tevldf edilmiştir. 

Erzunımda kar ve soğuk 
Erzurum 21 (A.A.) - Ka.r fa

sılalı surette aev.nm etmt'kte
0

dir. f fa. 
raret Ôttccesi çok "düşmüııtü_r. Şim
diye kadar beş santim yükselen ka
rın erimesine artık ihtimal verilme• 
mektedir. 

General Wavel'e göre Kafkasya, 
Irak, lran ve Suriye bölgesini 

ihtiva edecek 

Londra 21 (A.A.) - General 
Wavell büyük petrol harbinin 1942 
de cereyan edeceği kanaatindedir. 
Generale gör~ harp sahası Kafk:ıs
ya, Irak, İran, Suriye bölge&ini ihti
va ecl~ektir. Bu mücadele için mü
him hnzırlıklar yapılmnktnclır. Ve 
muhaaamatn başlar başlamaz Bri· 
tanya kuvvetleri Rus "ittefikleTne 
birlikte haıbedeccklerdir. 
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.ALI ile VllLi 

Şİ§enin hakkını §İşeye, 
kunduranın hakkını 
kunduraya vermeli! 

All - (Betbeniz snpsan zu• 
hur eder.) 

Veli - Neredeydin knç gün· 
dür yahı.ı> 

H t d V " h•lıl - as ay ım... e o... tı 

dn midem bulanıyor. 
- Ne o, gazoz mu İçtin , yok· 

an hira mı) 
- Nereden anladın) 
- Anlaçılmİyacak neresi var1 
Mantarlı tıpalar liığvediliP 

bunlar, gazlarını kaçıralı beri 
ciddnı mide bulandırıcı bir hal 
aldılar. 

- Memlekette mantar yok.·· 
- Amma da yaptın ha .. • 

ıv:antar olmaz olur mu) ... 
- Cene nükteye kalkma• 

Veli ... cPalavr:ı çokf> diye ta• 
hlaşacaksın galiba ... Fakat ta• 
harnmül edemem ... Cidden has
tayım ..• 

- Hayir, a7.İzim... Memle· 
kette mantar J.• 1..- • maddi 
milnasında 'da yok ... 71ra, avak· 
kabi ııanayünde alabildi~ne 
mantar kollanılıyor, r;İselere kal• 
mıyor... Bence burun bir ica· 
b'ma \)alcmalı: Siseniın hnkkını 
"İşeye, kunduranın hakkını kun· 
t:l11r111vıı ,,,. ....... t;ı f'. •:..~1:) 

L 

lngiltere bu sefer 
neticesi büyük, 

ciddi bir harekete 
girişmiş görünüyor 
(~ taralı 1 inci Wıifdf') 

Fakat öyle sanılır kl iş bununl"' 
bitmiyecektir. İngilizlerin Afrik9 
zaferi kendilerine, harbe dayan· 
ma ve Şarkı elde tutma bakımın· 
dan çok şeyler kazandınr. Mıb\'er 
ortağı İtalyanın kudretini sıfır3 
indirir. Ancak, Almanyayı doğı-ıtt 
dan doğruya zayıf düt.üren bır 
sebep teşkil edemez. Zira Ahnaı1· 
yanın Afrikadakl kuvvetleri h r 
halde sayılıdır, iki tümeni gc~· 
mez. Afrikadaki İtalyanları kuı·· 

tanııak: için, Almanların Rus cep· 
hesinden kuvvet c;ekip Akd."n~i 
gepmeleri de beklenemez. Bun~ 
içindir kJ, Afrika harbinin genı~ 
ölçüde b~ka hareketlere baştan· 
gıç olmasına, bütün şimal Afri
kasını işgal edecek İngilizlcrirıı 
ltalyayı cenuptan tr-hdid etmeıe· 
rine ihtimal veıilelıiHr. İşte o ıs
ınan İngillz BaşvekiUnin A varrı 
kamarasında dediği gibi (Liby::t· 
da elde edilecek bir Jngiliz zaf e
rinin bütün harp üzerinde yapa.· 
cağı muazzam tes!r gözden uzal< 
tutulamaz.) Her ha1c1e. İngiltere, 
bu sefer, düşünerek, bilerek, hS' 
zırlanarak müttefiklerinin ken .. 
dinden beklediği ciddi btr işe gi" 
rişmiş görünüyor. 

Ncenıeddin Sadak 

Mevhidü Şerif 
Radyolin d~ macunu • -

bipleri Necip ve Cemil Akar 
kardeılerin pederleri mü
teveffa BAY HÜSEYİN 
AVNi AKAR'm vefabnı..., 

Kaltll ~asmalı? 
Bir defa yaz.mışbk. tekrarh

yalım: 
Bazı milletler. has isimlerdeıı 

yapılma bütün kelimeleri, - is• 
ter cins ismi, iste~ aıfat ohun -
hep majüskülle yazıyor. Ş.a} et 
biz de ayni kaideyi kabul eder
sek pek çok kargaşalıkların önü
ne ueçeceğiz. 

Mesela: clvi Fransızca konu· 
şnn> , «bir Rusun fngiliz m lı 

~·•u•m•a•s .. f"""·v·M•r•s··-· ... il·h·· ·.· ......... __.,,J 



22 Teşrinisani 1941 Sahife 3 

Alman ticaret birliği reisi 
şehrimize geldi 

Her gün parmaklan arasmdan 
yüzbinlerce lira geçen insanlar .. 

Yunanistanda • 
ki Türk tebası 

Bunlara Kizılay vaaıtasi
le paket gönderilebilecek 

Arkadaşımı masasının batında •• 
biraz dertli buldum. Sebebini sor
dum: 

- En samimi dostumdan ebedi
yen ayrıldım! •• Cevabını verdi. Ben 
kendi kendime bu ebediyen ayrılı· 
lan dostun kim olabileceğini dü11ü
nürken o ,öylece sö:ı:lerine dev~ 
etti: 

Merkczl Berlindc bulunan ve bütün 
Almanyadakl ithalA.t, ihracat ve top
tancıları kadrosuna alan resmi mahi
yetteki Alman ticaret birliği reis! 
doktor Rumph şehrimize gelınlştır. 

Doktor Rumph, burada. tıcarl te
maslarda bulunmaktadır. Birlik relsl, 
buradan Aııkaraya gidecek, resmi 
makrunlarla tıcat mahiyette tem.as
larda bulunduktan sonra İzmlre ge
çecektir. 

"Milyonerlik bir zil sesi ile nihayet 
bulur ve paranızı alırlar ,, 

Türkiye Kızılay cemiyeti İstanbul 
mümessllllğtnden: Türk tebııasından 
Yunanlstan<lııkl akrabalannıı ve yn
kınlıı.nna gönderecekleri paketlerin 
sevkine Kızılııy, aşa~dakl şartlar dai
resinde vnsıta olur: 

- Bu en samimi dostum bir çift 
eldivenden ibaretti. Oiıu ilk defa 
bir ~eyabat esnasında, büyük bir 
dükkanın camekanında gönnü;;tüm. 
Şık fakat metanetli duru;u ile he
men kendi.sini hana aevdirmişli. Ar· 
bk bu seyahatten dönaken o da 
bavulwnun bir kÖf esinde bana ar• 
kad&Jlık ediyordu. Soğuklar baJla· 
yınca aramızdaki samimiyet büs!>ü
tün arttı. O kadar ki sokaklarda, 
parmaklarım onım parmnldarı nTa
amda dol&§ıyordu. Ve her geçen kıt 
aramızdaki bağı, dostluğu biraz da
ha arttırıyordu. Adeta kan kocn gİ· 
bi olmUftuk. O benim için harikula
de müıfik bir varlıktı. Tıpkı yorga
nı kayıp omuzu açıkta kalan koca
suu bir kadmm ÖrtÜ§Ü gibi o da en 
soğuk giinlerde avuçlan:nı ve tcher 
teker bütün parmaklarımı ı:;:tmlı. 

Doktor Rumph, bir Türk ticaret 
heyetini Almnnyaya davet edecektir. 

Matbuat davaları 

Bir mecliste: cDünyanın en me
suliyetli işi hangisidirh mervzuu et
rafında konuşuluyormuf. Biri: cGa
zetecilik I> demiş, öteki cevap ver
miş: cHayırf ... Doktorluk, bilhas
sa operatörlkf.>. Bu arada herkes 
bir fikir ileri sürmüt ... Nihayet mec
IU.te bulunanlardan bir zat: 

- Asıl rnesuliyetli iı benimkif .• 
cevabını vermiş. 

Kendisine sormuılar: 

Bu esnada usta veznedar kendi
!!ini tam manasiyle işine. kendisinin 
olmıyan paracıklarına vermiştir. 
Tıpkı mevcudiyetini rolüne l:aphr
mış ve etrafındakileri tamamiyle 
unutmuş bir aktör gibi ... Ve deh
~etli zevk içindedir. Çünkü o da
kikada dünyanın en büyük kuV'Vetİ 
parmaklannıı:ı arasındadn. Bir kü
çük parmak hareketi, bir küçücük 
he11ap yanlışı hazan ona pek tuzlu-

ı - Paket gönderecekler bir istidıı 
ile (Gümrük müdürlükleri va.sıt:ısııe 
veya doğrudan doğruya) Gümrük ve 
İnhisarlar Veklıletıne müracaat eder
ler ve alncaklan müsaade yazısı ne 
birllkte müsaade edllen eşyayı Yeni 
postane caddesinde Kızılay hanuv.la 
Kmlay İstanbul mümessilliğine teslim 
ederler veya posta il<! gönderirler. 

2 - Bir kişi aydn yalnız be.ş kilo 
nğırlığındn ve en çok on lira kıymeUn· 
de paket göndereblllrler. 

1:. FRANSIZCASI: 

Tan gazetesinde yazılan bir yazı ile 
kendisine hakaret edildiğini ileri sü
rerek doktor Rıza Nur to.raftndan 
muharrir Nacı Sadullah ve neşriyat 
müdürü Emin aleyhlerine açılan mu
hakeme sonunda altıncı ceza mahke
mesi her 1klslnln de altışar ay hapls
lerlne kanır vermişti. Temyiz mahke
mesi bu karan esastan bozmuş ve ev
rak lade edilml.ştır. Dün muhakeme
ye yeniden başlanmış ve bozmıı ka
rarma. uyulup uyulmaması hakkında 
mııhkeme karar vermek üzere muha
keme başka güne bırakıl~tır. 

- Affedersiniz, ne iş ynpıusı· ya oturur ..• 

3 - Paketlerin içine konacıık şey~ 
lerı Gümrük ve İnhisarlar VekiUetı ta~ 
yin eder. 

l'llPorte - moi, wagon. enleve -
lo moi fregate, 

İn, loin... lci la boue est faite 
de nos pleurs. 

- Est-il vrni que parfois le triate
l)· ccr:ur d'Agathe 

13e: loin dcs rcmords, des erimes, 

nız'? .. 

- Büvük bir bankada veznada
rım ..• CÜnde yüz binlerce lira say
dığım olur . .. 

O zaman etrafındakilerin hepsi 
tasdik etmişler: 

- Evet, siz.in işiniz çok mesuli-
1:. des douleurs 

?nporte - moi, wago, enleve - moi 

C·!ORKÇESI: 
.,. fregatel 

yetli 1. •• 

Maar.lf Vek•ıı·ı llakiakten dünyanın en mesuli-
yetli, en müşkül ve ayni zamanda 
en garip işlerinden biri de hiç şüp-

Dün mühendis mektebini 
ziyaret etti 

hesiz ki büyük müessc.~clerde, bü
yük bankalarda veznedarlıktır. ls
tanbulda giinde .elinden 200,000 
lira, 300,000 lira, hatta daha fazla 

lJ 0 tür beni vagon, kaçır beni gemi! 
2:.a.k, uzak ... Çamur, göz yaşı bu 

yerde. 
- Sahiden Agat'ın mahzun kalbi 

der mi 
Baz.an: Azaptan, cüriimden, 
<> dertten öte. 

0 tür heni vagoı:ı, kaçır beni gemi 1 

Maarif Veklll B. Hasan Au Yücel para geçen veznedarlar vardır. 
dün sabah Yüksek milhendls mekte- Nevyork'un meşhur Stock Exchnge 
bine gttm~tlr. Vekil, mektebin Maa- binasında bir dakikada teker teker 
rfi Vekfiletlne devrln1en sonra. hasıl 250 dolar sayan kimselere rasgel
o1an yeni şekil hııkkmda tedkiklerde mek kabilmiş. Bir dakikada 2 5 O 

t Ahmed Muhib, muhtelif tekiller bulunmuş ve mektep müdliründıen dolar! .. Yani saatte 15,000 dolan 
~crühe ediyor. Mesela fregate'ı izahat almıştır. t-eker teker saymak!.. 
'fırkateyn» diye de, diğer bir Öğleye kadar mektepte kalan B. 1 / 
ltıtarala denemektedir. Hasan Alı Yücel öğle yemeğini talebe nsaı:ılar muhitlerinin ve yaptık· 

•u ile birlikte yemiş ve ihtiyaçları hak- Jan >Vazifelerin son derecede tesiri 
İki ıairin ayni yola sapmalarını kında talebeden izahat almıştır. ve- altında kalırlar. Acaba lstanbulda, 

lllrnüUü bir edebi hareket sayama- kil dün akşam üzeri Üniversite ede- günde elinden 200,000 yahut 
>'ı:r elbette. Fakat Sabri Esad'la blyat ve fen fakültelerlnc giderek, 300,000 lira geçen bir ve?:rı edar ha
~hrned Muhib, bizde de nihayet faküıtelerin nakli meselest etrafında yatı nasıl görür) Onun para hak
~?inıası icap eden bir manzmn ter· tedklkler yapmıştı:.__ • kandaki telakkileri n-edir} Benirn bu 
ı:~e hareketinin ilk müjdecileri- Basma sahşı muvakkaten sualime uzun seneler biiy:ik mües-
dır. Kendilerini bunun için ıevp;İ ve seselerde veznedarlık etmi~ ve din-
trıllhahbetle selamlarız. Dil bilen durduruldu dea milyonlarca lira gcçmi, bir zat 
cfi;p • ı · · ı Sümer Bank İstanbul Yerll mallar "U -rcvapları verdi: .. er ıaır erımizin aynı yo u tut- ... 
~nı dileriz. Bu tercümeler, biç pazarları müdürlüğü , ihtiyati bir ted- Para saymak zevkli 
o bir olarak basma. satışlıınnı durdur-
ı/! .:~nç edibimizin aanına aala na· muştur. Bu tedbirin alınmasına sebzp, bir İştir fakat .. 
·~ vermiyecektir! Hatta telif eser son günler-le basma satışlıın yapılan 

h:c:ınalarma mani değildir! Ho,, yerlerdeki tehacüm ve bu tehacUm
'ltf rnanzwn tercüme ile uğra.şan den istlfadc etmek isteyen açıkgöz 
':'irlerimiz de mevcut oba, onlann esnafın meydanıı çıkarılan garip bir 
<ıa edebiyat tarihimizde mevkileri hllcsidlr. 
b~lt büyük olacaktır. Zira, koskoca Anlaşıldığına göre, Yerli mallnr 

il' arsıulusal kütüphane, mısra pazarları tarafından kendilerine bas-
hıısra hemen her medeni dile ter- ma verilmeyen küçük manifaturacı 
cü ' . • Arşak, tevziat yalnız bayanlara. tah
kit~e edilmı.dır. Hem d4:_ ~aç sanat- sis edlldlğl için, bu işe kendilerine 

tarafınde.n... Ne klasikler, nej mensup kadınlan memur etmektedir-
l0nıantikler, ne !embolistler ve bun- ıer. Böylelikle, pazarlarda kadınlara 
~n nice nh:c şii~ mecmualan, pi· verilen basmaların, bllll.ha.re mağaza

f,esleri bizlerin de gayretimizi bek- lara getlrlldiği gorülmektcdlr. 
1Yor. Basma teV?Jııtı, bllindiğl gibi f~ler-

'fürk edebiyatını behemehal bun- le yapılmakta idi. Yerli mııllar pazar
~~la %enginlcıfomek Iazundır. Di- lan, bundan sonra, yalnız satış .Ya
ter taraftan; dilimiz için bundan pacak, halk basına fl§letlnı vila~t 
dah _,,,. ·· tik 1 M veya kaymakamlıklardan alacaktır. a wa Jımnas o amaz. an· 
~rn tercümeleri yaparken, luğat ve 
h~ınle ıekli noktarından nelere 
J 1tnınet aarfetmemiz kap ettiği an
~ılacakhr. Bir garp mefhumunu, 
•anakarlanmızın ne tekilde ifade 
~ehildikleri, mikyas olarak mey-
ana çıkacaktır . 

(Va· Nfı) 

* İstanbul Belediyesi hukuk, 1kti-
8ad ve neşriyat mlidürlilklerl, Beledi
l'e ınerkez binasının kUl gelmemesi 
flizünden b~ka yerlere n:ı.klonucak-
01r. Her üç müdürlük için münasip 

lnalar ar~tırılmaktad.ır. Iktlsad 
lnüc!ürlllğünün Dördüncü vakıf ha
lı.tetnda bulunan bir daireye nakil muh

ıneJdlr. 

Vaniköy camiini bir f ab
rikatörümüz tamir 

ettiriyor 
Boğaziçlnln şirin ve sakin bir köşesi 

olan Vanlköy c:ımisl, senelerdenberi 
tnmlr yüzü görmetiJği cihetle, harap 
oluyordu. Ca.mlnln duvarlarında çat
laklıklar hasıl olın~. damı da akmak
ta bulunmuştu. 

Başkasına aid bile olsa, parn 
saymak, emin olunuz çok zevkli 
bir iştir. Şöyle liraları uzunlaması
na kıvırıp, bawarmağınızın malum 
hareketi ile destenin uç tarafından 
hışır da hışır snymak keyifli bir 
şeydir. Fakat hemen şunu da söyli
ycyim ki para saymak her babayi
ğitin karı değildir. Belki içinizden: 
c Ne olacak) .. Sayı veririm!> der
siniz. Hayır... Mesele öyle değil
dir. Para saymak bir hüner, bir 
sanat, bir meslektir. Ve bu.'!unla 
hayatını kazanan bir sınıf vardır. 
l§te veznednrlar . . . 

N.uik muhatabım senelerce lra
larındım büyük servetler geçmiş 
p:ırmakları ile banıı ustalıklı para 
tıayış hareketleirnin tarifini yapar
kf'n sözlerine şöyfo devam etti: 

Sabahtan akşama kadar 
milyoner, fakat .• 

Vaktiyle yalnız bir tek yerden 
iki milyon altın lira tesüm ahn ve 
günde elinden yüz binlerce lira 
geçmiş olan eski, tecrübeli vezne· 
dara sordum: 

- Bir veznoedar paraya karşı ne 
du.p v) ... Bir~ok üstad ahçılar bü
tün çöz: yemek pişirmekle 'tleşgul 

4 - Kızılayca bu paketler gidecek 
vapurun yüklinün müsaadesine göre 
sıraya konarak Yunanistanda alakalı 
maka.nftara. tesllm edilir. 

Dostum durdu: 

- Ne yazık ki dün o:ıu tramvay-
da para verirken mi, yoksa başka 

Cl.me .rs. to satısı bir yerde mi, dütünnü,üm! •• lnsa-
• f nm uzun zaman kullandığı cşyı:aı ile 

• t kendi arasında adeta bir akrabuık 

Dünden itibaren serbes 
bırakıldı 

olduklım. için kendile.ri bir ~ey ,Ye-

1 

Dahillye Vekfı.letlnden vilayete ge
mezlcrmış I.. En nefıs yem .. k·erc len yeni bir tebliğle bir müddetten
karşı büyük bir istiğna duyar.l&rnıış. beri ta.h11data tabi tutulan çlınento 
Her gün parmakları arasından yüz sat1slan tamamen serbes bırakılmış
binler geçen bir veznedar da acaba tır."' 
paraya karşı ayni istiinayı duyar Karar dünden itib:ı.ren merlyet mev
mı) .. kllne konulmuştur. Bu 1tlba.rlıı çimen

teessüs eder. Bu eldiven, k-.allandı
ğım e,ya içimle bana en samimi 
elanı idi. Şimdi ise her daldmiunda 
onu cebimin ılık mahrumiyeti içinde 
büzüşmti§ ve bütün parmaklanmı 
kavramağa, beni ısıbnağa hazır bir 
vaziyette bulacağunı sanıyorum. Li· 
kin heyhat!. 

Bu vesile ile insaıllarm ~e kadar 
lakayt ve kadir bilmeyen mahlUk
lar olduğunu bir kere daha anla
dım. Diifün bir kere... O benim ne 
kadar çilemi çekerdi? Halbuki ben 
onu yazın en güzel g\inlerinde ka-

- Bakınız burası çok miihim
dir... Bütün gün yüz binlerce lirayı 
sayarken veznedar tamamiyle baş
kasına aid olan paralara kendiı:li o 
kadar hırsla kaptırmıştır ki bu işin 
mahiyetini bilmiyen bir kimse onu 
görürse: cMutlaka paralar bu ada
mın!.. Baksanıza ne ihtirasla sayı
yor . .> der ... Hakikaten de öyled:r. 
O esnada veznedar paralar ha'!dlta
ten kendininmi~ gibi bir halt"tİ ru
hiye içindedir. İhtirası da bir tele 
lira olsun eksik saymamak jçirıdi:-. 

Ve işte böyle akşama kadar yüz 
bEılerce lira parmaklarınızın ara
sından geçer. B n kendi heubıma 
bir gün saat dokuzdan, akşamın a\
tısına kadar 200,000 lira saytlığıını 
bilirim. Bu paralar önünüzde iken 
emin olunuz size :bayağı bir kuvvet 
gelir, adeta içinizde bir milyoner 
psikolojisi vardır. Lakin akşam 
olunca bu saat 9 dan altıya kadar 
süren milyooerlik hayatı bir :zil 'esi 
ile biter. Yüz binlerce liranızı di
nizden alıp kasalara kapatırlar. Ve 
siz ortada ellerinizin kiri ile k..ıla-
kalırsınız... • 

(Devanu sahife 6 sütün 3 de) 

Karilerim izin 

mektuplan 

Pazen almak için 

Emniyet müdürlüğü Altıncı şu
besinden polis memuru 1889 bay 
Bahaddln Gilrbüzer dün matbao.
mıza gelerek ~ şlkAyette bulun
muştur: .:Refikam hamllcdir, el
biseleri vücudüne uymuyor. Bu
n un içln pazen almak ~re yer
ll mallat pazarına glttlm. Nilfus
larunızı gösterdim, flmdlye kadar 
birşey almadıtımız görllldll. Fa
kat müdür: cDalrenl.me cedvel 
yaptırın, öyle müracaat ed!n• de
di. Meaelenln acele oldutunu an
latamadım. Bu glbl acele vakalar 
için bir tedbir alın.muı. llzmı
dır.• 

to isteyen herkes fabrika. ve bayller
den istediği kadar.çimento aln.bilecek
tlr. 

İ plik tevziatını dokuma- ranlık dolaplara kapahr. Klfın ao-

cılar kooperatifi yapacak ğuk ve berbat. günl~e d~ ~
kanrdun ve nihayet ıtte kttıdiaiıd 

Pamuk lpllğl tevziatını bir esasa k"' ük" b" dikk • ı•v• , __ __a_ __ 
ba~lamak üııere İktl.sa.d Vek!Ueti sa.v u~ ır atsız ıgıme B.W-IHUI 

nnyi umum ümdürünün reisliğinde ettun. 
blr heyetin Ankara.dan şehrlnılze gel- Şimdi hana yeni bir eldiven al· 
dlğini ~şıtık. Heyet, tedklltlerine mamı tavsiye ediyorlar. Hani bazı 
devam etmektedir. Şimdiye kadarki erkekler görürsünüz. Uzun seneler 
tedklkler netıce.slrule, Hnlk bankası ve beraber Yatadıklan sevgili kanlan 
Hnlk sandıklan vasıtaslle ynpılmnk- ölür. Hayatta yapayalnız kalırlar. 
tn olan tpllk tevziatının bıı.demn do- w • 

kumacılar kooperatifleri tarafından Sagdan soldan, Cf dost tavaıye 
yapılmasına karar vemılŞ'tlr. İplik ederler! 
kulla.nan sanayi erbabının, koopera- - Canım, sa.na bakacak birid 
tl.fe girmesi şart koşulmuştur. Ay Li.zun... Gel münasip bir ıey bula
başına kadar kooperatmen: glreml- hm da seni bq göz edelim. .• derler. 
yen sanayicilere p:ımuk 1plığl veril- Ve ona «münasip kısmet» lerl 
mlyecektlr. .. • b" d ·· t • J munasıp ır tarz a gos erli' er un-

KÜÇÜK HABERLER ma hiçbirini gözü tubnaz ..• «Nere-
de, nerede benim aevgili kancı• 

* Şehrlınlzde bulw1an Parti genel 
sekreteri B. Fikri Tuzer dün vll~yet
te Vıı.li ve Belediye Relsl Dr. B . Lütfi 
Kırdarı ziyaret etml.ştlr. * Bir müddettenbcri İstanbul 1~ 
müdürlüğünün bulunduğu Atabek 
hanındaki dairede toplnnan fiat mü
rnkebe komisyonu, önümüzdeki ha.f
tndan itibaren tekrar Dördüncü vakıf 
hanındaki mıntaka ticaret mü1ürlü
[;ü d,;nlonlannda toplanacaktır. * Devlet Denizyollan umum mü
dürü B. Ibrahlm Kwınl Baybora, bu
gün Ankarayn gidecektir. 

*Bir müddettenberl Ankn.rnda bu
lunan Ticaret Ve'kaleti ticaret o!ls1 
umum müdürü B. Ahmed oemıı Conk 
ile petrol o!lsi umum müdürü B. 
Talha Sabuncu, dün, §C'hrimlzc gel
m.lşlerdir. 

* İstanbul Belediyesi şehrin buz 
ihtiyacını karşlla.uınl: 1çin buz ima
linde kullanılmak ~re Romanyaya 
amonyak slparlf etnıl$1. Öğrendiği
mize göre Rumen bükümeU bu nnıon
yakla.r için ihraç ır.füına.dcsl vermiş
tir. Amonyaklar yakında Qehrlmfze 
gelecektir. 

ğun!ıt der durur... Ben de öyle ••• 
Yeni, içerisi tüylü türlü türlü eldi
venlere bakıyorum ve «nerede ••• 
Nerede benimki?ıo diyorum.. 

Hikmet Feridun Es 
11111nııııuuuıııuıııııuıııu1111111111uu111H11ırwıunmıu111,_ 

Pazar günkü maçların 
programı 

Fcnerbabçe stadı: 
S. 11 : Davutpa§a - Unkapanı :H: 

Nureddin, Sadık, Hayri, s. ıs : İst. 
Spor - Taksim :H: Reşad, Nureddin, 
Saba.haddin, S. 15 : Fenerbahçe -
Beşlkt~ :H: Halit Galip, Mu-:tafa., 
Fazıl. 

Şeref Stadı: 

S. 9 : Beylerbeyi - Rumellhlsar :H: 
Salt, Z~kl. Halit; s. 11 : Beykoz - Al
tıntu~ :H: Ferlh, Hüsameddin, Hıı.
yntı; s. 13 : Beyoğlu - Vefa :H : Bil
lend, Halid, Hayati; S. 15 : G. Sııray -
Süleymanlye :H: Muzaffer, Zeki, Hü
sameddin. 

* Saraçhaneb3fında berber sek3en 
)aşında ömer dün dükk:Anda mangal 
~f ve kömürden zehirlenmiştir. 
"rner banın blrhalde Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Caminin bu perişan h:ılinl gören 
Vanlköy Glikoz fnbrl.k.ası sabU>l B. 
Hayreddin, camU kendi paraslle tami
re karar vermiş ve bunun için İstan
bul evkaf müdürlüğüne bQ4 vurmuş
tur. Fabrikatör B. Hayreddinin bu 
talebi evk&fça kabul edllml4tlr. B. 
Hayreddin, üç dört gündenberl ca
minin tamirine ba.şl1LJD.Ş1tır. Tami
rata 3 - 4 bin llra sarfedecektlr. Va
nlköy fakir halkına dalına yardım 
ellnl uzatan B. Hayreddlntn bu ha
reketi cidden takdire deter. · 

' - İn~cım hayran edecek derece
de gÜ7.el ·ve çabuk para sayanlar 
vıudır. Ml"sela büyük mağazalarda 
elindeki kccamnn ı:ari\ destesini ya
rım dakika :içinde sayıp bitiriveren 
bir genç veznedarın hareketleri bir 
dans kadar alaka ile ve hayranlık
la seyredilmeğe değmez mD .. Ben 
bunların önlerinde bilhassa durup 
kendilerini hayran hayran tedkik 
edenleri bilirim. Hatta sırf onları 
seyretmek İçin mağazalara, mües
seselere gireınkr vardır. Para say
mak bazılannda öyle ıüratli bir hal 
almıştır ki onlar çalışırlarken par
maklarının hareketini ve bunların 
araam11a dönen liralan - hızdan j 
dolayı göremezsiniz... ~------------~ 

* İstanbulda kurulacak mıntaka 
1qe müdürlü4tiine ald lı\yllıa, Büyüte 
Millet Mecl.Jsinden g~tlr. Şehrl
m12ldeltl alA.k&darlara göre bu llyiha 
ile İatanbul 1&fe mUdilr1\ltü yerine 
ku.rul.aca.k olan mmtata late müdür
lüğü, mıntak.a. müdürlilt(lne bağlı ol
maJc il7.ere öç mildürlütten mürekkep 
olacaktır. 

* Uzun müddet Sultann.luned 
üçüncü sulh ceza \•e Beyoğlu sulh ce
za hAklmllltlerlnde bulunan kıymct.ıl 
adllyecUerlmi.zden B. KAmU terfian 
Zonguldak: ceza hMtlmllğine tayin 
edllmfttlr. İstanbul hlklmlerlle mlld
delumumlllk erkAnı, adllye muhltın
de kend1sl.n1 çok sevdiren B. KAmU 
şerefine Taltslm gazinosunda blr ve
da ziyafeti venntşlerdlr. 

Bay Amcaya göre -

... 1 . . ,,, . 
t - Biı:im yazarlarda kışa bir rütbe ı ... Alman - Sovyet harbinde kl.Jın J - Klnıl H~eUü Kii Ho.zretıerL.. j 
e~k merakıdır gidiyor bay Amca... oyııcyacağı rolden bahsederlerken.. 1 

·- .K1ml General Kış, diyor. Acaba' B. A. - Olur, olur amma o zaman 
sadece kış deme olmaz mı?.. büyük IAf edllmlş olmıızı_ 
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CiLdı beslemek 

Krem yerine kullanılan 

maddeler 

1 

Şişm -n görünmek 

·~~ 
I> 

Beyoğlu 
c· ayeti 

Hüseyİnin cesedi henüz 
çıkarılamadı 

Cinayetin kan aavasi ile 
alakalı olmadığı anltı§ıldı 

1 

LENY MARENBACH'ın şıklığı? .. 

JOHANN RlEMANN'ın dehası._ 

Mevztıunun ncş'e te yeniliği_ 

gösterilmekte olan 

a 

ERKEKLER NEYi SEVERLER? 
Klgıll Hüseyin adında. birinin Be- Filmin.hı büyük muvaffakiyetine Amil olmaktadırlar. 

Harpten evvel kıi.dınlar ciltle
rini güzelleştirmek için bir çok 
kremler. kullarurlardı. Bunlar 
arasında gündüZ kremleri ile ge
ce cildi temizleyen ve bes1iyen • 
kremler vardı. Şimdi her aranı
lan kreml bulmak müşkül bir 
tş olduğundan, cildi bahçelerde 
bulunan çiçeklerle ynhut evler
de bulunan basit maddelerle te
mizleyip beslemeği, daha müna
sip bulmuşlardır. 

yoğlunda Terlros sokağında Ahtar 
1 apartım:uı.ın :tapıcı odlısmda kapıcı •••••• Bugün saat 1 de tcnznatlı matine.·---~ 

Haydar ve arkadaşı Mehmed tnrafm-
dan öldürfilmesl. etr:ı.fmdaki tahk\lmt ---••••••••••••••••••••••.., 

Kuru ciltler haftada bir defa 
taze bir yumurtadan yalnız san-
11nı alarak üzerin~ bir kaç dam
la taze tatlı badem yağı akıtmalı. 
Kanştınlan bu pomadı yüze sü
rerek bir saat muhafaza etmeli, 
mnra ıbk gül suyu ile yüzü sil
meli. 

Yüzünde kırışık başlangıcı 

olanlar taze bir yumurtanın akı
m t.elle vurarak sertıeştirmeU, 
içerisine bir kaç damla limon Bir türlü mahnımiyetten za- kalçadaki drapeler de cep olmuş-
suyu ilave ederek yüze sürmeli. yınayan Avrupa kadınlan, vü- tur. 
Kurudukta nsonra bir saat mu- cutlarını toplu gösterecek moda- 2 İnce yu·· 1- d 1 b ı _ . - n u en o an u e -
hafaı.a. etmeli, ve gül suyu ile ~·- .~enmektedırler. Bluzların bisenin ön kısmı d k -
yüzü silmelL j gogus Jasmında jabolar, garni- .. ~. a aynı umaş 

Cildin ipek gibi yumuşak ve türler bedeni şişmanlattığı gibi, tan .nervurlerle suslenrniş yaprak 
düzgün olması için şu basit mas- etekler de kalçalar üzerinde pot- şeklinde pa1:.alar~an ja~ yapıl
ke kullanılmalı: Bir at kestane- lar, drnpelerle vücudu yuvarlak rnıştır. Etegın bır hususıyeti de 
sini soyup makineden geçirmeli. yapmaktadır. soğuktan korumak için ayni ku
Güneşte kurutulmalı, sonra ha- 1 - Bu elbisenin göğsündeki maştan yapılan bir külotun ete
vanda döverek toz haline getir- pl.iseler jabo vazifesini görüyor, ğin içinde bulunmn.sıdır. 

devam etmektedir. Hüseyin1n cesedi
nin kuyudan ç.ıkn.nlınası için dün de 
geç nkte kadar çalışılmıştır. Kuyu
daki suyu boşaltmak için itfaiye mo
törü hortum uzataııı.k ç:ıl:ı.şırken mo
tör bozulmuş ve su boşaltııa.m:ı.mış
tır. Bu yüzden kuyunun aırzı kap:ıtı
bp mühürlenmlştir. cesedin çıkarıl· 
ması için bugün de çalışılacaktır. 

Maznun Hayd:ır ile Mebmed dün 
de verdltleri ifade de Hfi.c;eyinl öldür
düklerlnl söylemişlerac de ne şekilde 
öldürdüklerlnl ve evvelce nasıl bu
luştuklarını an la tama.mışlardır. 

BugQn S Ü M E R llnemasmda 

1RENE DUNNE ve CARY GRANT 
tarafından yaratılan ve büyük muvaffaldyetle devam edell 

İLK GÖZ AGRISI 
Mükemmel komediyi görünüz. 2 saatlik neş'e ve kahkaha 

Bugün saat 1 de tenzilAtlı matine. 
Haydann ve Mehmedln üzerlerl 

aranmış, sek.sen lira bulunmuştur. 
IIüseylnin üzerinden aldıklan para- ~--••••••••••••••••••••••-' 

B U G Ü N Büfin lsanbul halkı-lan başka yere saklamış veya sar!et
miş olmalnrı muhtemeldir. Dün müd
deiumuminin huzurlle Haydann oda
sında arnma yapılmış, kanlı bir şll-
te, bir yorgan ve kan bulaşık bezler 
bulunmuştur. Hüseylnln öldürüldüğü 
tabanca da bulunmu§f,ur. Tabanca 
muayene edlllnce içinden blr kurşun 
atıldığı, diğer kurşunların ş:ı.rjor 
içinde bulunduğu görülmüştür. 

Hilseyinin tabanca ile Haydar 'ta
rafından vurulduktan sonra Meııme- \ 
din de aynca bıçakla. yaraladığ'ı aöy
lennılşU. Yapılan aramalara rağmen 
cinayette kullanılan bıçak bulunama
mıştır. 

nın seve seve görüp 
alkışlıyacağı nefis 

bir film 

S©NM~VEN ~ŞOK 
Büyilk mucit Edison'wı merakla ve maceralarla dolu hayatı 

Baş rollerde: 

SPENCER TRACY 
ve R i T A j O H N S O N 

HATIRASI EBEDlYYEN UNUTAMIYACAGINIZ BİR FiIJlvl 
Bugün seanslar 12.45 de başlar. 

Şimdiye kadar yapılan ta.hklka.t 
Hüscylnln parasına tnmaen öldürül
düğij kanaaUnl vermektedir. Cinaye
tin kan davası yüzünden işlendi~ 

G l 1 1 
hakl."l?ldnk1 rlvnyetıerln asılsız olduğu ~--••••••••••••••••••••••""' 

a etalı Revanı .. __ &_rO_ş_K_OL_LE_R_E_c_E_v_AP_ =~:.~ır. Tahkikat devam et- lfl/A---· Umltsls bir aşkm_ Derin bir bı.klsarın •. _ 
Korkunç bir Cinayetin ... Susmaz bir ihtirasın Romanı olan 

iyi Bir 
Teşebbüs 

1 - Al TlN Y1LOIZ 
Büyük Aşk ve Musiki Şa.beserl 

Ba.ş Rollerde : 

ALiCE FAYE 

K~küirıkara nasıl yapılır! 

Mukaddes Yalan 
(Die Bannherzlge Lüge) 

!ilminde 

ŞARK 
Sinemasına koşan seylrcllerl 

gn.şy etındrtedir. 
Bugün s:ıat 1 de knzllı\tlı nuıtin.e 

Ziya Gün'ün 
vasiyeti 

Dün da vaya başlandı 

muhakeme 26 birinci
kanuna bırakıJdı 

YENİ N'EŞRll'AT: 

Aıyanın üstünlüğü ve 
düşkünliiğü 

Cumhuriyet refikimiz tarafındn.n 
hazırlanan yeni kü11lynta dahll eser
lerden birlnclsl intişar mevkllne ko
nulmuştur. H amdi Varoğlunun 'Fer
n:ı.nd Oren:ırd'ın dlllmlze naklettiği 
cAsyanm ti.stünlfiğü "Ye düşgiinlfiğü -
Avrupanın ik'ball> adını taşıyn.n bu 
eser, Asya medenlyetınln gnrb ilzerln
dekl teslrlerln1 ve bu medenlyctln, 
kemal devresinden sonrn, hangi derin 
311beplerle dilşgllnlftğe d®u glttlğln1. 

T"OR K(}E 

VENEDiK ZiNDANLARINDA 
Göz tamn.§'tıran bir lüb... Gönül alan blr ihUşam içinde bilt.ÜJl 
kalbleri tıtret1Yo?". 8enenlıı en güzel cTtiRKÇE• !ilmi olan bu §3.hCSCt 

Buıün L A L E SiNEMASJNDA 
•••••••Bugün saat 1 de ten:dlith matine ••am!!!!!llll" 

Bugün SARAV sinemasında 
İzdivaç nam olmalı? ~ 11& mi..- Yoksa. Servet lle ml?-•. 

Bugün: LAURENCE OLiViER ve 
Greer Garson - Maureen O' Sullivan 

ta.rafından yaratılan Te büyük muvaf!a.lcyetle gö.sterllmcltte oıan 

ALTIN HALKA 

PERi KIZI 

KADIN KALBi 
Türkçe sözlü büyük hayat 

ve AŞK ROMANI 

TAK~oM 
Sinemasında fevkalft.de rağ

bet görmektedir 

Bugün saat ı de tenzilftth 

matine 

Yalım 3 kaclın 7J)ıduan 
çerirdiği 

KADINLAR 
ARASINDA 

Fevlı:alacle muzaffer olda .•• 

Yıldızlar 

NORMA SHEARER • 
JOAN GRAWFORD 
ROSALIN RUSSEL 

2 inci Film Gıqycdiyor. 
MARİ GLORY'ınin 

Napoli Şarkısı 
Görülmem~ bir raibet. 

Kahkaha üitüne knbknha. •• -
Bütün İstanbulun dUlnclc 

Zincirleme 

AŞK 
Büy{ik Fransız komedisl 
Tııı.meı - Mlrelle Perey -

Pauley - Slnocl İlh 
İlaveten: Türk s:ızllıe İzmir 

ELHAMRA sineması 
ll.u.ı:ün 1 d .'l tenziliitlı m..'ltbıC 

YURTTAŞ! 
Türkçe Filmlerin Güneşi 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
R -

A 

SAL -
HADDiNi 
EYYüBi 

M 
i 

L 
T 

da On 'binlucc halkın gözleri• 
ni kamaştınyorl 

MON1R NUR.ETI1N ve 
MÜZEYYEN SENAR'm 

Lahuti prlnlan, 
Ust.at ButekW Sadettin Ka.Y· 
nağm harikalı mudöıt 

Ya- bulmak için tam .
saatlerinde gelinmdiclir. 

Tepeba.şı Dra."ll kısıIUnda gün~ 111>* 
a t 16,80 da (Tıiık tiyatrosu ~; 
Gece sant 20 30da. Merdivende b1r iP" 

nsdlr IÖl'ÜHİr btr bltaranıkla ~ tam ~--••••mı••••-' 
vüuf'lu bir görOşle aydmlatmaktadır. 

İ t!klftl caddesi Komedi kısım 
Bugün saat H de (Ç<ıuk oywnu) 
Gece s:ı:ı.t 20,30 cL:ı. (Kör dörişii> 



LiŞi 
Serçenin aklı 

asıı serÇenin aklı danda ise bugün iıısanhğm aldı da sulh· 
dadır. llarp üçüncü senesini dolduruyor. Bu 2a1nan zarfın· 

ela üç kere otuz defa sulh haberi çıktı ve yalanlandı. Yürekleri 
"Ulh hasreti sarmış. Bu mübarek günün yaJrm. olduğuna dair 
llfukta tek işaret görünmemesine, devlri adanılan söyledildari 
~lıtllkınrdıı cıSulhu unutun!:ıt nasihatini dmmndan tekrarlmna· 
rına rağmen sabahleyin güneşle beraber gözünii açan her in
~bir sulh haberi anyor. Ve bulursa hemen canı gönülden 

yor. 
Sulh olmuş! Geçenlerde Belçikada bir şehir ahalisinin böy

le bir haber üzerine sevinrten deli olarak mevcut şarap stokla
l'lnı bir gece de tükettiklerini ve ertesi giln bayul suklltunun 
~ derin uçuruınlnnna yuvarlıuıarak t.arumar olduklanm bil· 
. un dünya t~siirle haber aldı. Ueıı sulh haberi yalanlanınca 
~satılığ:ın hali bir zamanlar bir Macar köyünde, ertesi günü 
()~yanın sonu olduğuna inmıdığı için müşterllerinln gözü 
rıunde veresiye defterini p:ırça parça edm cahil köy bakkalmm 

~!ini andınyor. 
Sulhu unut! Ne mümkün! Şehir tiyııt.Tosunda HamJetin her 
~~ce babası için söylediği şu gihel cümJeyi her Avrupalı sulh 
çı~ tekrar ediyor: .Hahza denilen ~ey bu mecnun 'kafada kal
:~gı nıüddetce seni unutmam» ve iIAve ediyor: «Söyle! Yalan 
ile olsa hu uma gidiyor.» !' 

Sulh olmasa bile ikide bir sulh haberleri çıkmakta devam 
tdeccktir. Ayının yedi şarkı~ vanmş. Yedim de armuda daimıiş. 

Şimdi insanlığın yedi şarkısı var. Yedisi de sulha dair. 
Şevket Rado 

'd:>eA7~4' 
~~===================================== 

Tenkid 
Mahkemeye düşen tiyatro mü

hakaşasındnn sonTa tmkid lafı 
e,rnele ile ağze alınsa yeridir!.. 

lı F'akat hayır. yerinde ve ada-
ınca yapılan tenl:idlerin doğruyu 

lltl\yıp bulmakta ne kadar bü
!iilc vardımı olduğunu şu birkaç 
cırnek pekala gösterebilir: 

1 - Fi tarihinde Köprü üstü
~e çıkan bir yabancının vapur 
~kelerini bulmakta çektiği güç
.ukte.-ı bahs:dilmil! ve iskelelere 
}ilen Köprü merdivenlerinin baş
arına birer levha konm~~ isten-
~i ti. ilci gün sonra $irketihay
b!e iskeleler.nin merdivenlerinde 
0~ ı,, birer levha uörüldü. 
2 - Ankara rndvosunun Zi

•aat Takv:mi aaat ı"s sulnnnda, 
)<ıni asıl ~:nıa!cılnnn bağda, bah
l;cde bı•lu.,nuklar:. sırada oku· 
htıyordu. Bunun mahzurundan 
ııhsedılir edilmez, saat deği;ti

tildi. 

tr 3 - Sokaklardaki telefon san• 
allerin!:-ı önüne asılmıı. çan 

teklinde levhalar vardıT. Bunla
~n telefon şirketi zamanından 

1 
•lnıa ve üstündeki ay - yıldız· 
atın yanlış olduğu yazıldı. Sayın 
~elefon müdürü, ertesi günrlen iti-
lailrcn bunları değiştirtmeğe baş-

dı. 
4 - Nihayet evvelki gün, Zey

llep hanım konağı örnek göste
ti1erdc:. t'ski binaların yıkılmak 
lehlilcesiııe ~aret edildi. 
d Hemr.n ertt-si günkii gazeteler-

e bu binanın muayene edildiği
~e ve cürük olduğu görülmesi 

1~Crine içindeki fnkültelerin tah
"Yesine kart.T verildiğine dair ha
"'adi~ler gö:-ü!dü. 

······ 
l• CCTç.i bu arada bu çcşid ten· 
dıdlere aldın, etmiyenler de yok 
eğildir. Fakat her zaman, her 

'jrde ve her İşl'e kös dinh;mi:ı 
0 etvılann bulunabileceğini unut
ll\arnak lazımdır. 

Biz.im verdiğimiz birkaç örnek, 
~İnıi ve yolunda yapılan tenki-

her znman makbul olduğunu 
~; ~~:retelerin artık okunmayan 
,.( .. er cVarnki mihri vefa> olma· 
•gını göstcrmeğe kafidir sanmr. 

M uvallakıyet! 
Ses sanatkarları imtihan edile

cekler, dendi. Münasip bir heyet 
kuruldu. Halktan topladıklnrı 
takdirlere, kazandıklan ehlivete 
rağmen bütün şarkıcılar kendile
rini cEI' emrü emrüküm> emri u
liline uydurarak imtihan odasının 
yolunu tuttular. 

Halkın karşısında ekseriya üst 
perdt-den ağız açan ba vatandat
ların bu karara pes perdeden bi
le itir;ızlan olmadı. Yalnız bir ta· 
nesi Ayak diredi ve gazetelere 
mevzıı, lıelediyeye mesele oldu. 
Fakat nihayet maksadında mu· 
vaffok oldu!.. 

Vilayete verdiği bir dilekçe 
Üzerine işe ehemmiyet verildi ve 
onun İmtihMıı konservatı.wrda 
yapıldı, mesele de knpnnd. 

Bu, ötekilerin nesını ebiltti, 
berikinin netıini arttırdı bilmi} o
ruz amma yine de bravof .• Mu
vaffakiyet doğrusu!.. Anıma bu 
mu"Vaffakiyet sanat muvaHaki
yeti değil ele sanatkar muvaffn. 
kiyeti!.. Muvaffalciyet Tftl.. 

Mihek meselesi! 
Hamleti'in ilk temailinde cmi

lıek> kelimesinin cmehenkı- ola
rak 8Öylcnmesi üzerine bir «Ne 
demeli?> yazılmıştı. Bu kelime· 
nin, ellinci temsile rai(mcn h8la 
cmehenk> olaTak telaffuz edıl· 
diği görülmüş ve bu bahse bir de
fa da bu sütunlarda c:lokunulnıu~
tu. 

Bizim bu işaretlerimize şöyl~ 
bir cevap veriliyor: 

cAsıl arapça kelime cmehek:. 
değil, ismi alet olarak cmihek> 
dir. [•] Evvela çarşı esnafı va
aıtasile dilimize girmiş ve onlar 
bunu türkçe ~laffuza uydurarak 
cmehenk> yapmışlardır. Matbnh 
kelimesini mutfak yaptığımız gi
bi bu kelime de artık arapçnlığı· 
nı kaybederek türkçe bir kelime 
olmuş V'C cmehenk> şeklinde kal
mıştır ve ruııl telaffuzu - İstan
bul hanımlan da dahil olduğu 
halde - cmehenk> clir.> 

[•] Bizde bu kelimenin asla 
mihek» dir dcmi~tik. 

[Gü UN ANSiKLOPEDftS~ 1 

1 Serbes 

Bulgnrlntı, belki birçok kimselerden 
daha. iyi tnnıdığunı sanıyorum; çünkü 
uzun aylar, Makedonyada içlerinde 
yaşadım. Onlarla. hem yarenlik ettim, 
hem çet.elerile çarpıştım. Blz çeteci
lerden b1r hayllshı.l, onlar da. bizden 
kaçımızı öldürdü. Çalışkan, sessız 
köylü Bulgarlar, bende biç de kötü bir 

azalın • 
Si 1 s 

hatıra. bınkmadıJıı.r. Boymltsa adın- venı· 
dak1 büyük köyde, oolarla çok jy1 ge- ı ~ keffedilen bir alet vasıtasile denizaltı./arı11 mevkileri 

tayin olunmakta ve bunlara hemen hücum edilmektedir çlndik.. Bir gün, bu köyden. yakınım.ı7.& 
gelen blr çeteyi sardık; onlnr blıden 
bir askerle, blr be:kçlyi öldürdüler; blz 
de sekiz k1şlllk olan bütün çeteyi bl-
tlrdl.k. Köye döndüğüm vnkit, sanki lngi!izler 'Atlantikteki gemi zayi- tarak dönen kafilelerin ele ayni iç- spitfirc ay tayyarelerile temin edil· 
bir §ey' olmamış gibl, köylüler~ gene abnı gizli tuttuklanndan kaybettik- tima alıumdan geçmeleri mecbu· melctediT. Bunlar Alman bomba 
esklsi gibi iyi geçlndik. Bir gün, köy- lcri gemi tonajının halciki miktarını Tidir. Bu uhndnn geçmek mecburi- tayyarelerinin bfileye tn.kıı.rrübünde 
lülerden yirmi otuz k.1şl. toplru:llm; te&hite imkan görülemiyordu. Fa- yeti yalnız Amerikadan değil lslan· gemileıdcn uçurularak dü marn hıı.
braja dedikleri balık :tğlannı nldıla.r; lı:at İngiliz Başvelcili Mister Clıur- da, Cenubi Amerika ve Ceıbelütta- vada kar§ılayıp dövü~ektedir. Her 
birlikte Vardar ırmağına gittik. Kilo- clu11'" ı ~--_ı 
larca balık tuttuk; birazını as!rerler:lm ın aa aruyetli ibeyannunoan. nlctan gelen kafilelere de t~mil kafilenin yanına bir tayyare gemisi 
için ben aldım, knlanmı köylülere son dört ay zarfındaki zayiatın Cla- edibnektedir. Şu halde dört istika- vermek mümkün olmadığından bu 
bıraktım. Bu, eğlenceli bir av oldu. hıı. evvelki dört ayın zayiatına nis- metten gekn kafilelerin geçışıne usul büyük fayda temin etmiştir. 

Birkaç ay sonra ben, üçüncü ordu betle beıte bire indiği anla§Jlıyor. mahsus olan bu saha bir şehrin dört Hülils:ı: Atlactikte cereynn et-
müşirllğl yaverliğine atandım. Bu işte Buna göre temmuzdan birinci ~- yol ağzınıı. teşbih edilebilir. Kafile- mclte olan muharebede lngiltc?e 
iken meşrutiyet oldu. Dağlardan çete- rin sonuna kadar nylık vasati zayi· )erin burada durmnlan yasaktır. için tehlikenin zail olduğu söylenc
ler indiler, Seltl.n!i;l'c geldiler; onlarla at J 80.000 tondan ibarettir. Yani Durmadan yollarına devam eder- mez.se de aon dört ay zarfında ha• 
sarmaş dolaş olduk. yuvarlak hesap evvelce güade 5 ge- ler. Bu esnada devriye gemilerin- va şeraiti gerek denizaltı ve gerek 

O vakit, Bulgar Mcı;rutlyct ~rtlsi- mi batınldığı halde son aylnrdn gün- den düşman denizaltı ve tayyareleri tayyarelerin faaliyetine en miisait 
nin bnşkanlığıın yapan To:ınn Kara- d 
yovof ile tanıştım. İyi türkçc bllen bir e ancak bir gemi hatmlabilmi~tir. hakkında malumat alırlar. Bu saha olduğu halde zayiatın bundan ev• 
gazeteciydi bu. Blrlblrimlzl çok oovdlk. Acaba bu mühim tenczıülün sebebi bir dılı takriben 400 mil olan bir velki dört aylık devreye nisbetle 
Balknn sav:ı.,,.oq bizi ayırdı. Ben ıstan- ne<lir~ Bu suale cevap verebilmek murabba ~eklinde olup İngiliz ve beşte bire inmesinde l-ncilizlerin 
bula geldim; takat Tornayı unutma- için evvelemirde fngiliz nakliyabna Amerikan muhripleri tarafından mücadele vasıta ve teşkilatını ıslah 
<iım. düşmanın hangi vaıııtnlarla taarruz sistematik bir tarzda taranmakta cdexek müessir bir hale koyması 

1936 da, bır ;yurdun işi için, Ankara- ettii:rini stıniyen bu haTp vasıtaları· ve sahaya giren her kafileye bura- ~lıea amil olmuştur. 
daki seffrlikle:11kl bayanla dola,..~ak na karşı nasıl mücadele edildiğini da yeni himaye gemileri iltihak et· Aıneriknnın bitaraflık kananunu 
bana düştü. Bul~nr sefirliğine uğr.ıdı- kısaca gözden geçirmek lazımdır. mekt-edir. Denizalblar bu sahada ilga ederek ticaret gemilerini lnsil-
ğımız vakit, orada, (Popof) ad•ndn Almanlar bgillz nakliyatına kar- kafilelere müteaddit noktalardan tereye yollamaya karn 'Vcrmesile 
Makedonyalı bir lşgiid.l'.!rlc tanıştım. d · 1 k ı h I d ld k b Atlantı"kte daha sıkı l>ı"r Amerı"kan Kendisine Torna Kara.Yovofu sordum; şı enızn tı, tayyare, orsan gemisi, sürü er a in e sa arma ta ve a-
tanv.iııtuıı, Sofyada y:ı.şadığmı söyledi. mnyn, hücumootu V'C ağır ~ahi) ba- zıL:m kafilenin içine girerek gemi- devriye sisteminin tatbik ccHll"ceği-
0 günden sonra eski dostum Torna ile tı.ryalan olmak üzer.e muhtelif va· leri babrmağa muvaffak olmakta- ne şüphe yoktur. Bu sayede Alman 
mektuplnşmağa başladık.. sıtalarla taarruz etmektedirler. Bun- dırlar. denizaltı ve tayyarelerinin ı:ı.:ı.rru1 

1938 de Bulgarlstana gittim; ikl gün lann en müessiri denizaltılarla tay• Denizaltılara karşı müdafaada im.kanı dde edebilmek için claha 
Filibede kaldım. Orada İznikli bir Bul- yarelerdir. Alman hava kuvvetinin bütün ticnrct gemilerinin ecri ateşli büyük mü~ül" ta maruz k~b.caklan 
garla tanı~i.ım. Beni gezdirdiler; her şark cephesindeki mühim mC$"Uli- toplarla ve iyi ni~ncılarla techiz şüphesizdir. Bu müşkiiluta ayni za· 
=:d~~!:~u=l~c g~:ı~~· yetind:mbcri Atlantik mdharebcsi- edilmesinin d~ hayli tesiri oldul,'U manda kış mevsiminde havn şern
onwıln birlikte Sotynnın gezilecek ne !azla tayyare ayırmasına ihtimal muhakkaktır. itinin fenalığı da inzimam e<lecck· 
her ycrlnı gezdim, emekli generallerle verıl.ncmekle beraber Alman d~ Tayyardere karşı kafilenin ko· tiT. Binaenaleyh önümüzd~ki avb.r
profesörlcrle, gazctecllerle, öğret.men~ niznltı gemileri için başlı.a faaliyet runması gemilerin kaptan köprüsün· da Atlantikte gcıni zayiıı.tının d:ıha 
lerl:! konuştum. srıhası bulunmadığından adcden zi- den baş tarafına gelen kısmına ko· ziyade azıılacnf;ını kabul ctm<""k lu· 

1939 da da Bulgarlstanı gezmeğc git- ynddeşcn v-e müs it havn şartlan nn~u~lan~~'VIC~~fı~rl~a~tm~a~a~l~e~ti~le~u~ı:;,;u~r~u~la~n=znn==d:ı;:r::. =========A=.B=. = 
tlın. Sotynyı yeniden, <lııho. geniş bır içinde calı!lan denizaltıların dnhn = 
öl~ü~e •. ~er baktı~ımı göremk, her gör- fazla gemi batırmnlan beklen!rdi. 
duğurnu iyice nnlnmak yollle, gezdim. Zira Atlantik muharebesinde Al-
Sofyacl.:ın Zviştof <bizim Zlştovl dedi- - d·w· .• 
ğimiz Tunn k.ıyısmcl.:ıki knsaba) a git- ~nnyanın guven ıgı ana •ılah de-
tim; Pllevne'ye di.ındüm: oradan Var- nıznltılarıdır. 
naya geçtim: Vamadan Şumen (bizim Her ne kadar Almanlar gemi uı
eskl Şumnu)e; oradan dn Fillb~ yintının azaldığını inkar etmemekte 
geld.m. Bu gezilerde gördüklerim! bu- iseler de bunu lngilizlerin gemi to
r:ı.r.la uz~n uzadıya ynzac:ı.k değ:illm; nnjının nzalmış olmasından dolayı 
f~ka~ her _ye:dc, herkesten güler yüz Atlnntikteki seyrüseferin seyrekl~
gorduğumu <>oylemcktcn kendimi ala- mesine ve bu sebepten d~nizaltıla-
mıync:ı!lım. d'" ·ı · k k J 

Bulı;arlar için iyi. sözler si:ıyliyecc- rın uşmlX'I gernı erme sı • ~ı Tas a· 
ğim · nuırrnrlar çclışkan bl h lkt yamamıılonna atfctmektedırler. Fa-

. " ' r a ır. k l T l b 0 dd' k b 1 Hele kôylüsü, topr:ığına, evine çok ·a.t ngı ız er • u ı ıayı a u et· 
bağlı olr.n insandır. mıyerek denızaltılarla mücadele 

Bu, bö;rl ~ olmı:.kla bern.bcr, Bulgar- vasıta ve te,lcilfıtının kuvvetknme
lar içinde. Türklere kaqı bir düşman- sinden dolayı denizaltılara göz aç
lık duygu:;u yaşatmağı tstlycnler var- tırmadıklannı ileri sürüyorlar. Fil· 
dır;. bu ?uıguyu körükllyenler de hnlcika İngiltere harbin i~tidasm
ek&k dr •Udir. Faknt bunlar, siyasetı cLınberi denizaltılarla mücadele işi-
me.slck edinmiş olan ndamlardır Top- b'" ··k h • t" · b' 
r:ıkl t

. ti r. _, b. 
1 

ne ~n uyu e emmıye ı vcrmış ır 
a, ıcare c ub'T~n,..:ır; :ı..ş ıen f .. d ı ı Jı 

l§lerl sözle, halkta uyandırdıkları şı.ip- tara tan muca "! •• e v~ı~a arını •W a· 
he ile, ya.,o;am:ı. yolunu tutmaktır. Bun- zırlayıp tekemmul ettmrkca dıgcr 
lar, bclkJ Sofya üniversitesinden çık· taraftan personel yetiftinneğe baş
mışlardır; belk.l nvuk.atlırlar, belki p:ı- lomıştır. 
pazdırlar. Türke knrşı düşmanlık duy- Nakliyatı deniz.altı tehlikesinden 
gusunu canlı tutmakta belki kdrinrı korumakta en mühim keyfiyet bir 
vardır. Bunlar, saylav da olurlar; say- . · w• ı - · d d • 
ln ld kl kit d al t kl lbi 

gemının geçtigı yo uzcrın e enız· 
v o u an vn e, ıs ı an g 1 • . 1 1 d ~ 

düşünür, düşlindüklerı gibi konuşur- n tı gemısı mevcut o u.p oma ıgını 
lar. keşfetmek ve mevcut ıse onun me-

Bütün Bulgar seçmeleri (Clite) böy- safesini ve cihetini bulabilmektir. 
le değildir. İçlerinde Türk dosUuğunn Bu noktanın tesbitine mık&l hasıl 
büyuk değer verenleri vardır. Dostum olduktan sonra ya yol deiiişt!rtnek 
Tomn Karnyovot glbi, Türl:lerlc dost ''e yahut den.;.'?nltının üzerine gide· 
ynşamnl;'ı düşüncelerinin ön sırnsınn T<'k ona su bombası ıttmak suretile 
koyanlar az değl1dlr. Fakat, memlel;e- hücumu tesirsiz bırakılabT 
tın &lynsasında nz çok önemli yer tut-

1 ır. 
muş olnnlan içinde, Sobran:;ınrun şu Uzun tetkiklerden sonra Asdik 
son DtŞ iş1er1 encümeni başkanı olan denilen el-ektrikli lıir alet k<'şfedüe
Yanef gibiler! de vardır. rek bu 'miihim mesele halledilmiştir. 

Yanct Jtlmdlr? Tıınıımyorum; fak:ıt Bu aletten intişar eden elektrik 
mnjestc Bulgar kralının p:ı.rtllerf haklı mevcderinin deniz.alh gemisine çar
o!arak kaldırmasından önce, politika- parak sada halinde tekrnr ulete 
eılığı meslek edinmiş ndnmlardan bin 
olduğunu anlıyorum. aksetmesinden 2SOO metre dnhilin-

Türklerle Bulgarlar. yılla.rdanbcrl, de denizaltının cınct ve mesafıesi ve 
iyi geçiniyorlar; nro.lannda bir dost- dolayısilc mevkii sıhhatle tcsbit 
luk bnğı vardı ... Kral, Sobrnnyo.nın edilebilmektedir. Nakliyatta kulb
son açılışındaki söylevlerinde, bu dost- nılnn gemiler kafile haünde toplu 
Iut"ll bellrtmışlerdir. Böyle iken, nası! olarak giderkıen etrafındaki himaye 
oluyor d:ı. gospodln Yanet, Türkiye gemileri asdik aleti vasıta.sile de
ilz.erlne b!r t:ıkım nnlaınsız, yersiz söz- vamlı olarak denizaltıları 4'rnmnkta 
ler söylüyor? Bunu nnlamak ror de- _ _ .. 
ğildir. Bu, bazı Bulgar polltlkncılann- v~ bulunca ustu:ıe ~ucum ctmekte-

fA!iıtlAGAJMI#ifSM ~fftl 
Yarınki liğ maçları 

Haftanın en mühim karsılasması F er
bahce ile Beşiktaş arasında yanıl c k 

Her iki talamda eski oyuncuların tekrar oynaması 
müsabakanın ehemmiyetini arttırmaktadır 

Lig maçlarına y.:ınn Fcncrbahçe ve 
Şeref sta.dlannda devam edilecek ye 
H kHlp birincilik yolunda blrlblrlerl
le bir kere daha boy ö]ç~eıktır. 
Flkiistünı cöre Feneroabçe stadında 
Tnkslm - İst.anbulspor, Beşlk~ - Fc
nero:ı.hçe, Şeref stndmdn da Beykm -
Knsımpa.,a, Beyoğluspor - Vefa, Ga
latasaray - Süleymantyc maçlan ya
pılncn:ktır. Bunlardan n.yn olarak da 
nynı stadlarda sabahleyin ikinci kü
me klüpleri oyıuyacaklardır 

Llglerde birinci devrenin nihayct
lenmeslne 1kl hafta kaldı~an knr
şılnşmalnr büyük bir nlfı.kn toplamak
ta. ve klüpler devreyi lyi bir derece ne 
oonn erdirmek ı;nyeslle bütün encr.Jl
lcrlnl sru'fetmektcdlrler. Bu yüzden 
çok sıkı geçen müsabakalar her haf
ta evvelden ümld edilmiycn netice-
Ierlc kapanmakt:ı.dır. GelN:ck pazar 
yapılacak olan müsab::ıkalard:ı.n son
ra liglerin birinci devresi nihayet bu
lac:ık ve klüplcr futbolcülerlni ikinci 
devreye yeni ve t:ıze bir enerji ne 
b:ı.şlntnbllmek lçln bir nylık istiraha
te sevkedeceklcrdlr. 

••• 

Bu kar§Wşnıının bir bususi)"etl de 
çalıştıklart müesseselerde gençlik 
klübü kuruldu~ için mevsim başm
do.nbcrl eSk1 klüplerlnde oynamayan 
futt>olcülerln oynamasına müsaade 
edilen llk haftayıı. tesadüf etmesidir. 
Bu kn.rard.ım c.n fazla mütces.ili ohn 
lki klübün bu wnnn kalktığı ilk 
haftada ;knrşı, karşıya gelmesi de iyı 
bir tesadüfe hamledilebilir. 

Bu karardan sonra Türklyenin en 
kıymetli futbolcüsü Hakkı Beşiktaş 
takımında oynarken, dl~er tnraft:m 
da Nacı, Rebll ve Lebib Fcnerbı:ıhQC· 
deki eski mcvklleı ini alarnk tnkım· 
ıarını tnk\rJ.ye edeceklerdir. 

Bu suretle B~şıktaş ba§}ı b::..,,ına bir 
varlık olnn Hnkkıye knvu.,urkıen Fe
nerlilerin de nnlnş:ı.nuı.m:ızlık dolayı
slle zayıf düşen takımlan eski kud
retini lkt!sap c'.lecektir. Takımlann 
bugfınku vaziyetlerini ı;özommde tu
tarak yurütüıece1~ bir t""hmln B~şik
ta.şın lehln~dir. Bilhassa çoktanberi 
oynamıyan Hüsnü ve Şcrcfden ba~ka 
linkkınm da takıma iltihakı lig ve 
kupa maç.lannda cksık takunlanna 
ra{.'llleıı önüne geleni ma~up eden 
Beşiktn .. lıln.rı cok sn.nıam bir vaziyete 

Yannkl ka~ılaşm.alar içinde en getirmiştir. Bu clhetl<ı ynnnkJ ka.rşı
mühim maç hiç §l.iphcslz Fenerb:ıh- laşmada Bcşlktaşın gallp gelmesi nor· 
çıc - Beşiktaş miisab;ilir..odır. Birinci mal iblr neticedir. 
sınıf khibü olarak memlekette tanı-
nan Fenerb:ıhçe ve Galatnsaroyın Fakat bizde.ki tut.bol bazen çoJ.; ı;a
nro.sına, idaree1lerinln yıtnuk bUme- rlp neticeler doğurduı;undnn Pcnerıı
ycn mesaileri neticemde bir kaç se- lerln umld ed!lmıyccek bir derece al
nedenbcrl katılım Beşlltt~lılar, me- malnnnın da lhtimnl dahilinde oldu
toUu çnlışmnlannm semerelerini bl- ı;unu unutmamak lfazımdır. Son mu-

sande üzerine eski kuvvetine sa.bip 
rinc1 sınıf addedllen klüplcrl m::ığlüp olnn Sarılaciverdlllerin Beşlkt.nşın 

~t kntllmh: §U meşhur beytin baş- evl!tlarına intikal ettı: Evvela Ynh
Cliit tındaki dördüncü kelimede tered- ya'ya. HanınilıTcşid ona bab:ı.sı imiş 

ettiğini söylüyor: gibi hilrmet eder.dl. Yahya'nm ikl oğlu 

da patologlk bir ruh durumudur. Bul- dırler. Alman denızaltılannın tay
garlann iyi düşünenleri pek iyi biliyor yarelerle teşriki~ ettikleri ve 
ki Türklerden korkncaklan birşcy yok Amerikadnn lngiltCTeye gelen ka
tur. Tiirkkr, kendi yurdlannda baş- filelerin geçtikleri yollan ekseriyet
Ianna buyruk olarak, kalkınrnnltın, le tnyyar-e k<'!!iflerinden öğrendik
Ucrlemekten, yalnız ke~dllerlne de~ll. leri anlaşıldığından deniznltılan 

etmef;e bnşlıynrak cörf.lülcr. Muvar- karşısında muvnffakıyetll bir oyun 
fnkıyetıer bu güzide sporculnn şı- çılmrmal:m rakiplerinin ayununu 
m:ı.rtmadı. Galebeler seri halinde de- bozmasına b::ığlıdır. Bu da Fcneıi>ah
vam etti ve Beşiktaş takımı bugünkü 9(!nln kendine has kısa p:ıs1ı '\"C yer
hallnc geldi. Bugün bütün Türkiye den oyn:unasile mfunk.iın olabilir. 
tarafından scvılen bir Fencrt>ahçc Bunda muva!f::ık olduklan takdirde 
b!r Gala.ta.saray neyse bir Beşlktnş de iki ayn slstcmde oynıynn takımın 
da odur. :Mıctotsuz olarak iddia ede- _ çünkü Beşiktaşlılar d:ı. ötedenberl 
billrtz ki Ttlrkiyenln en kuvvetli ta- uzun p:ı.slıır ve hn.\'adan oynamakla. 
kımlanndnn bırtsı de ~ktn~tır. tştiho.r etmlşlerdlr - zevkle Uı.k!p edl-

:f:ctcr tcclviri alem Bermekinin kuT~ vardı. Bili Faınl, küçüğü Cafer. Ha
c· Tei azmi runürreşld, Caferi çok severdi. öncclc
ılıan titrer sebatı payı erbabı rl onu valiliklere gönderdi. Sonra da 

:n metanetten 1htlynrlann Ynhya yerine vezir 
Qa u kelimede eski edebiyat hocnları yaptı. Hemşiresi Abbase 1Je vez!rl Ca
btı ~r&:ıdüd ederlerdi. Kimine göre, ferin nynl mecliste zekice sohbetlerde 
\A' ırblr meklninıdir; yn.nJ ıblr sebat- bulunmalnn için anlara nlklib da kıy
-'b~n, mCınasına, klmlne göre de, dı. Fakat halife hanedandan bir kndı
lc:d :tsilerın Bermekilcr 1.smll nzlmkAr nm bu vezirle haklk.nten evlenmesbw 
ll~lenne telmihtır. razı olamadı. Ha.lbukJ Abbase ile Cafer 

ltıQ ~l'tııckller, bir iddiaya. göre türk- seviştiler ve buluştular. Dlr de çocuk
lıtı.~ler. Asıl !simleri "Parn1akoğullan» ları oldu. 
lllck: Arnpçada «PD olmadığı için Ber- Rivayete nazaran Harunürreşid Cn-

tı 1 haline gelmtıılcr. ferl bu sebeple öldürmüştür. Fakat 
lıor~ maruf Bermek, yahut Pnrmak, dı:ıha makul bir 1ddJnya göre de, bu
\:ed anda Nevbabnr adlı bir ateş- nun sebebi siyasiydi. Bermek.ller tn
l?ıii~cnın miltev<'lllsl lmf.s. Oğlu Halit mamlle imha cdlldJlcr. Zira alcvUlk
lhtıı~ü!Jıaniır•ı kabul edip Ebu Milsllm !erinden ve nüfuzları sayesinde devlet! 
ltu alıne l:stirake Abb'l i hallfellCinln ele nlacnklannd:ın korttulmuştu. Ha
\'e~ıJnı..,!lın::ı. vnrdtm C'ttt. Kendi de runürreşld; BC'rmekllerln ndını a.ğzın:ı 

r Yanı h3<-;'fkil oldu. Sonra vezirlik alanlan dahi cezalandınrlJL 

komşularına, belki butün lns:ı.nlı~ tayyarelerin em:liyetle ulaşabildik
~rar işler yapmaktan başkn. bir dü- leri saha.ya çekmek ve onlarla bu 
şunce gütmüyorlar. _ 

i<rte bir Yanet çıkıyor· bu temi hn.- mahdut sahada mucadele etmek 
\'aiı bulandırmak rolun'u tutuya:. Ni- planı tatbik edilerek muhtelif isti
çhi? Bunu, sorsanız, kendlsl de iyice kametlerden gelen kafileler bu 
anlatamaz; o, böyle alışmıştır; alıştığı maksatla ve bililtizam İngilterenin 
gibi de yapmaktan geri durmamnkta- 500 mil garbında. muayyen bir sa-
dır. Bu ndam, Sobmnyada Dış ·Meri hadan geçirilmektedir. Bu sahaya 
encümeni başkanı olmasaydı, sözleri- biriken kafileler denizaltı ve tayya
ne kulnk blle asmazdık. Gene de as- relere cnzip bir ~ikar oluyorsa da 
nuyoruz ya. dik ~1 l ·1 - hh .:1 • varsın, psikopat Yanener söylenip as . tı et erı e . m~ce ez oevnye 
dursunlar! Ya.nlı§ yanlıştır; 0 da, bir 'Ve himaye g~len. tarafından ko
gün yanıldıC,rını anlıyac~k kndnr bu layca .keşfedılmelenne fırsat ver
hnst.'\lıktnn belki kurtulur. Her halr.le mektedirler. Mevkii tesbit edilen 
Bulgar dostlarımızın böyle söyliycnle- denizaltının tnhrip edilmesi ve ya
re kul:tk asmıyncaklnrmı umanz. Biz- hut derinlCTe sürülerek baskı alhn· 
den. bize d~an elanlar ko~. da tutulmMı mümkün olmaktadır. 

Kıizını Nami Duru İngiltereden malzemesini bo§lll· 

• 

İşte ynnnki mühlm müsaM.k!ı lecck bir mnçlanna tahid olacağımı.il 
memleketin en sevilen lld büyük ve muhakkaktır. Snha vnziycUnde da 
kuvvcUl klübü arasında cereyan ede- avantaj I<"enerbahçcde olduğundan 
ccğindcn büyük blr alaka toplıyncak- miisab::ıkn çok heyecanlı geçecektir. 
tır. Aynca bu müs!lbaka şampiyonluk Her iki tknna bu mühim maçta bil· 
yolurulıı. rol o§nıyacak mahiyette bu- hnssn temlz bir fütbol oynamalanru 
lunduğundan nlti.lmnın derecesi ge- tavsiye ederiz. 
nlş olacal..-tır. Bir t:ı.raftan Be lktaş Günün dlter k.nrşılaşmnla.mıda İs· 
devreyi blrinclliklc bitirmek için en tnnbul.sponın Taksime, Vefanın Be
kuV\ etll rakibini mağlCıp etmcğe, dJ- yo!;luspora, O::ılatasnrnyın Sill"'ynıo.
ğer taraftan Fenerliler bnzı nnlnşa- nlyeyc galcbelerl norm:ı.ldlr. Knsım• 
m:ı.mazlıklar yüzünden zayıf b1.r. kad- p:ı."a ile Beykoz ltluplcr!nlıı kun·etıerl 
ro ne maçlara iştirak ettiklerinden mü avı oldur.:ıından bu mn<'ın b::'ril.
nlS!ıcten s:ırsıım~ı olrn var:iyetıerinl 

1

1 bcrllkw bitmesi ihtimal ~· l nd dlr. 
dü:reltme>1-c c;al~cakl:ınndnn milsa- 5::AZİ Tezcan 
baka çetin geçecektir. " 



Sahife 1 AKŞAM 

Mesud bir adam ] Gündüz milyoner gece ... 
<Bat tarafı 3 üncü sahifede) 

•Şirket• denlllnce insanın aklına.' hiç blrlne iltf.rak etmiyordu. O er- Evet, her ıeyin olduğu gibi, pa-
daha ziya.de asri bir müessese ıellr. kenden evine gidiyordu. Halbuki be- ranın da kendisine mahsus bir ki .. i 
Halbuki blzlm çalıştığımız §lrket hiç Urdı da._ vardır. lıte sabahtan akşa.mil ka
de böyle bir yer değildi. Burası salon- Bu adamın hayatı benim için blr dar binlerce lira sayan adamın, "'Ün 

terden sonra veznedar" olunca iPıı 
hikmetini anladık. 

Tecrübeli veznedar bir sigara 
yakardk sözlerine fU suretle devam 
etti: 

lan bir takım tahta ma.salarla doldu- çuval dolusu ıst1!ham ifaretl gibi idl. .. 
rıılmu.ş, eski bir konaktan ibaretti. Ya- Nasıl yaşıyordu? ... Çok defa onu hiç bitince elinde avucunda kalan ka· 
zın bir lebleblcl dükkanı kadar sıcak bir şiir, hiç bir heyceana blle ihtlyıı.ç zanç hafifçe yapışkan para ki"1n
olan bu binanın bütün pencereleri hls.5etmeyen bir adam olarak görüyor- den ibarettir. Musluğun altında bu· 
açık dururdu. na rağmen ceket&lz dum. Kendis1nl kaba ve hl.ss1z bulu- nu da yıbdınız mi>.. Se!l sağ ben 
çalışan memurların mütemadiyen ter- yordum. •Ne kadar babayani, ne ka- selameti.. Ner~e gündü~kü mil
lerlnt slldlklerl gorülürdü. dar dunyasından geçmiş olursa. olsun, yoner). Hani). Bütün gÜn milyo-

- Para saymak insıuıda zevkli 
bir iıdet haline giriyor ... Üç günlük 
istirahat.nızda bik bu iptilanın te· 
siri aitında kalıyorsunuz. Ve hiç de
ğiiae paııtalonunuzun cebindeki 
ufaklıkları müetmadiyen sayıp duru
yorsunuz. Hele veznedarl:ktan çe
kilince bu iptila adeta insanı siga
rayı bırakmak istiyen tiryakiye dön
dürür. Para saymak istt:r!iniz. Fa· 
kat bu :Jefer sayacak para bulamaz
!lınız.. gördünüz mü olan 'İşleri) .. 

Hele bizim odanın pencerelerinden hattA. ne kadar ihtiyarlar.sa lhtlyarla- nerlik saatlerinizde cebinizdeki m:i
miıstatll §eklinde uzanan üç p:ırça sın herke.Jln hiç değilse hatl! blr şllr tevazı paracklarınızı. yani kendi 
guneş ışığı sabahtan akşama kadar cephesJ vardır.• diyordum, Halbuki ~ 
bizi bir fırın havası içinde bunaltırdı. te bu adam böyle değildi. paranızı düşünmezsiniz bile .. · Aklı
Bu üç güneş parçası ne perde, ne ga- Maamafih çok iyi bir insan olması nıza gelse de onları pek hakir gÖ· 
zete kağıdı tanırdı. Hiç blrşey onların beni ona gittikçe yaklaştırıyordu. Ah- rürsünüz. Çünkü sızın ıçm para 
hararetini hatınetemezdi. İfte sene- baplığımızda iyiden iyiye llerlemlştl. mikyası yüz binden sonra başlar. 
lerce evvel .Hamdullah efendi• ile Samimiyetimiz artmıştı. Fakat o büyük paralar kasalara Para saymak alfabesi .. 
boyle bir dekor içinde tanışmıştık. Hiç unutmam bir ayın son günü leli. hapsedildikten ve musluk altında Doğru ve çabuk para saymak için 
Ayni odada çalı§S.n dört a.rkadqtık. Benim ma~ma, iyi çalıştığımdan do- elinizi de yıkadıktan sonra cebimiz- ne mi yapanz) Jlk i, o!aralc tun• 
•H:ı.mdullah etendb en kıdemllmizdl. layı zam yapmışlardı. Derhal aklıma de. sizi terketmiyen az. fakat ve- lara dikkat etmek lazımdır Evvela 
Çok garip bir adamdı. Kose idi. Sura- blrşey geldi. cHamdullah efendi.ye bir falı liracığınıza karıı id~ta bir ıef- kafanızda hiç düıünce o!mıyacak ... 
tının derisi tüysüz ve buruşuktu. Fa- bira ziyafeti çekmek!. .. Bu fikri pek .L.:c.t duyarsınız. Ne. maişet gailesi, ne batka bir dü-
kat onun yaşını tahmin etmek im- beğendim. Belki de bu vesile ile •un ,ünce!.. Hatta varsa sevdigwinizin 
kansızdı. Herhalde ihtiyar değll<ll. hayatındaki esrara biraz daha nüfuz Hani sinemalarda töyle filimler 
Gayet bol elblseler giyiyordu. Ceketi- edebilecektim. vard •• · •. Mesela bir adam evinde 0 hayalini bile, lütfon bir müddet 
nin içine kıcndl gibi iki kişi mükeI1llllel Lakin oda arkadaşım o kadar kendı kadar güzel olmıyan, fakat sadık, için batınızdan çıkaracaksınız. Bü
sığardı. Pantalonu da çok geniş ve her kabuğu içinde yaşa.yan bir insandı ki faziletli karısı dururken dışarıda tün aklınız paralarda olacak ... Yan
ne hikmetse kısaca !dl de ... Bunun için kendisine tekllfiml müşkülatı!\ kabul genç ve pek güzel bir eevgili bulur. lış sayımlarda hatanın er. büyük 
tahta masanın başında otururken dal- ettirebildim. Fakat onu kendine inhisar ettire- &ebebi işte budur. 
ma düşük c;oraplan ve incik lı:emiklerl O akşam gayet tenha bir birahane- B lkincı.s· 1·, 0··nuın·· u''zde kaç kı'•ı· top-" mez... ir gün o genç ve güzel sev- "" 
farkedll!rdl. Kı,,ın. hattı\ 1lkbaharın nin bir köşesinde kopüklü biralar ve I d ... tanırsa toplansın onların yu·;zu''ne ve 

il l iş ı d bll ezı l k" "k t b kl i ı 0 ki kı t gi İ u~ar gi er. rakat güzellikten, 
:1ak erç~: ba:~l~~~a~kas~l~ ç~l~r;;; ı:r:utar:m~ln~~ s!ı~ı:ıar ~rm~~ ç~~ ge·nçliicten yana o .kadar zengin ol- etrafına bakınmıyacaksınız ve müm
Soğuktan pek korkardı. Yazın ise sı- sahanda sucuklu yumurtanın karşı- rnıyan öteki vefakar kadın kalır. kün olduğu kadar az konuşacaksı• 
caktan en fazla .şlklivet eden ve sapır smda slgaralanmızı tüttürerek konu- işte para cihetinden veznedarın 24 nız. Çünkü bekliyenlerin yüzüne 
s pır terleyen gene o idi. şuyorduk. saati de bö~ledir... bakmak da insanı f&tırtır Bunlu 

Ga:'fl?t babayani bir lns:ın(lı. Şirke- Bu bira ziyafetinin ilk dakikaları D b para Bayma ilminin alfabesidir. 
Ürıi·anın en Üyük, en mağrur 

tin çok şık, hattll biraz zu:r· ce müdür biraz resmi blr hava içinde geçınlştl. '- 1 S'>nrıı bizde bir usul vardır. Pa· 
ı ı A ~uvveti para i e o kadar yüzgöz 

muav n ondan .. deta ne t ediJJıDrdu. Fakat kadehlerimizi iki taratın sıh- 1 k k rayı alır, sayar, kasamıza koyar, 
E k b ı o ursunJz i artı o indinizde ve s t ır memur o masa bel~ ç.oktan hatıerl şerefine sık sık tokuşturdukça sonra deftere geriririz. Verirken de 
kendi ine vol verdlrtlrdi. Fakat Ham- bu resmi hava bulanıyordu. Nihayet. gözünüzde - herk-este olduğu gi- ... 
dullah erendi müessesenin d mlrb:ış- iki saatlik bir masa arkadaşlığından bi - büyük bir kuvvet değildir. aksi. .. Evvda bordrosuna sarfiyat 
ların<landı sonı-a pek cancığer olmuştuk. O ka.dar Gündüz milyoner, geoe lllclade fişini düşürür, ondan eonra parayı 

Şirketin tam karşısına gayet "ık bir ki ben ona: veririz. Bu bir umumi kaidedir. '"' adam olan veznedar içi;ı zengin ol-
bına yapılmı"tı. Burada ;>•k garlp bir - Hayatta hiç şllr, heyecan ve ha- Maarn;ıfih bütün hunlara rağmen 

malt hırsı da kalmaz. Zaten hayat· 
kadın oturuyordu. Bu biraz ırı yarı, yal aramadan y~anıza ~ıyor- bir 'Veznedarın hiç hata yapmaması-
! k d l H ıb •·• -t ki od rka ta her fey göz tokluöundan ibaret a at tasavvur e eb leceğlnlz kadar dum!... a uıu o e a a da.şla- ., na katiyen imkan yoktur. Ne ka· 

l bl k d d Y l bl ı değil midir? 
guze r a ın ı. anız ta atı aca- rımıı.:.... dar üstad olursa olsuın her vezen· 
ipti. Sıcak yaz günlerinde onun da evi- Bu sozüm üzerine sanki pek komlk Yalmz arasıra vezndara ıu rüya 
nin bütün pencereleri açılı dururdu. birşey işitmiş gibi kahkahalarla gül- musallat olur: cHayAtımda yalnız dar için hatayı tabii gör.11elidir. 
Ve bizim kOill4U k.ı.sa., ipekli lç gönı- dü. Sonra da llA.ve etti: bi" günlük elimden gt-çen parayı Hatta müeaseseler buna karşı vez· 
leklerl ile dolaşırdı. Bazen yüksek - Ben mi ıllrsiz, heyecansız ve ha- ı.. _ 1 L k f nedarlara her aene bir maaş niabe· 

lz oana ver~ eri .. • i~te u a ;... • d .. E 'k · sesle şarkı söylediğini de işitirdik. yals y~yoruml.. Fa.kat ben bunla- tın e cmute errı a parası• verır· 

Doğrusu bu yüzden Şılrket muamell- rm tam orta&ndayım ve onl&nn lçL-1- cAvuç katınına ümidi •. » ler. Veznedar hatasını bu paradan 
tının yavaş gitmesi ihtimali bile var- de yüzüyorum azizim ... Acaba öteki tamire çalışır. Bunun için vezneda· 
dı. Çünkü komşumuz penceresinlıı oda. arkada.şiarımız, meselA. Remzi lle Veznedarın hayatt.- kaybettiği nn bir «kaza parası> bulunur. 
onünde belirince birçok gÖ'l'Jer o tara- Ballın benim yaptıklarımı becereblllr- tcYlerdesı biri de: cAvuç Ju~~ınma 
fa çevriliyordu. ler mi? ... Acaba onlar bütün şıklıkla- ümidi"> dir. Birçoklan avu::unun içi Her akşam hesabı verdik.ten ıon-

Hele bizim oda. tam bu binanın kar- rına, yakışıklı olmalarına ~en be- kqınınca: ıMükemmel !.. Llime pa- ra - milyoner hayatının bitmesine 
,ısında idi. Hamdullahtan bqka ay- nlm yaptıkla.nmı yapabilirler mi?.. ra geçecek ...• diye aev;n:r. Bizim tatırmakla beraber - vezned.u de
ni odada çalıştığımız Remzi sanki Şaşırmıştım. O elini sağ omuzuma için bu sevinç de yoktur. Çi.inkü rin bir nefes alır ... O her gün im· 
dunyaya sa.<:ece kadın peşinde koşmak koyarak: elimize yüz binlerce lira geçer .. ge- tihan veren bir çocuğa benz::r. Sı· 
için gelmiş acaip bir çocuktu. önün- - Azizim ... Hani karştki koın.swnuz çer amma ne suretle~.. Hdlbuki, nıfını geçti mi? Memnun olur? 
deki muhasebe evrakını tedk.lJt eder- var Ja... · b' d f L ı 

Merakla~ garıp ır teaa Ü tür, nizim avuç a· Zor ittir. Lakin halkın üzerinde 
ken her beş dakikada bir gözlerini kal- d d h ı· '- d B 

- Evet ... Ne oldu?. diye sordum. mız a e ıet ı ıı:af!nır, •.ırur. · u çok güzel bir tesiri vardır. Bj .. vez· dırıp karşıki pencerelere bakmaktan 
kendini alamıyordu. Dördüncü arka- Dostum Uli~ etti: avuç mebCleai pek gariptir. Vezne· nedar meteliksiz bile olsa h:ıll: ve 
d3.Sjımız Salim de hayattan Um alma- - Dün akşam onunla beraberdik!. darlığa girmeden evvel bir gün bir esnaf ona pek zengin göziyle bakar 
sını seven bir adam1ı. Öğle paydaşla- Az daha yerimden sıçrayacaktım. adam hemen zorla avucumun hat· ve cüzdanınızı çıkarırken birt\z eli-
rında Remzi ile karşıki binayı g~Je- Çünkü oka.dar inanılmaz blrşey söyle- lanna oaktı. Bu zat Arabiatanlı idi ni% gecikı.e hemen: 
mek hususunda Adeta rekabete giri- mlştı ki!. .. Fakat buna imltA.n yoktu. ve avucumun içine gözleri il;şit ilit- _Bırakınız efendim ... Sonrı- ve-
şlrlerdl. Acaba zavallı aklını mı ka.çırnu.ıt.ı.? mez haykırdı: 

Halbuk! bu esnada Hamdullah gt?
ntş koltuğuna gömülür, g5zlerlni ka· 
par, uyumaz takat ()ğle paydosu bitin
ceye kadar Öylece dururdu. Kimse ile 
de konuşmazdı .. 

Ne Remzi, ne Sallnı, ne de ötekiler 
kar.şık! komşumuz üzerinde hiç bir te
alr yapamamişlardı. Çünkü kadın kim 
bUir kaç kere feleğin çemberinden 
~ çmlştt. o zamanlar da gayet zengin 
bir tüccarın sevglllsl idi. Evin için
de acık saçık dolaşıyordu, amma 
Jı:imseye cLe metelik verdiği yoktu. Ara
sıra onun kapısı önünden bindiği lüks 
otomobile kurulup gezmeğe gittiğini 
göniyorduk. Bazen de Remzi ile saU
mln: 

- Değer ... Vallahi değer." Benim de 
param olsa bu ka.dını şu lüks içinde 
seve seve yaşatırım!. Tarzında pesten
kerani fikirlerle konuştuklannı duyu
J'Ordut. Hamdullah ise hiç o taranı 
değlldJ. O fırsat buldukça göUerlnı 
kapıYor ve b&4lllı ellerine dayayarak 
maaa.sının ön ünde dakikalarca öylıe 
kalıyordu. 

Şirket arkadaflan arasua '*'4m1an 
bulUfUp beraber e1Ieniyorlardı. Fa
kat Hamdullah bu gibi Alemlerden 

Y •·- f ı ı tiıM bl - - d rirainiz ... derler. Veznedara piya-o...... aza ç &• ra yuzun en sıı.r- - Aman yarabbi!.. Neler görü· h ı t ? Be kın kı sııda kredi her zaman için hazırdır. 
Of mu 0 muş u ·· n şaş şaş n yorum). Bu elin içinden milyon-

yüzüne bakarken o: Acaba o paraların hiç değilse on· 
lar geçecek .•. Tomar t~mu lira- da birinin b"ızı'm oldum..,,u mu sa-- Evet, dedi, dün akşam onunla .. -· 

beraberdik. Hanı her zaman gezdiği lar ... Müthiı para! .. Müchi1 paraf.. nıyorlar) .. 
liıks otomobil yok mu? Ona. bl.n.di.k. Bu sözlere pek ıat:nı~tı!:. Sene- Hikmet Feridun Es 
Düşün bir kere... Dışarıda Uı.pa lapa _. ......... , .. nmma111N11m11-••111111111111111111aamııınımnı1111-1111nıııwı-•-m•nnaııı-
kar yağarken bir otomobilde gWıel bir çok yorgunluklara mal olur... J zen çalıştığını şirketin umumi dlrck
kadına sokularak asfalt yollar üzerin- Hem insan en e~lmez saa<letln ha- törü olurum. Ve o çıt kırıldım müdüı· 
den kayıp gitmek!. .. İşte azizim dün yaline bir iskemle üzerinde, kolunu bl- muavinini ikide bir haşlar dururum. 
gece ben bu zevki tattım.. le kımıldatmadan ve be§ para olsun Dün gece de güzel komşumuzla bir 

Hayretim arttıkça artıyordu. sHay- harcamadan elde edebilir ... İşte benim otomobil gezlntısı yaptım. Ben k"ndl 
rullah efendi. güliiıruıedl: hayatımın en büyük zcvkl... Hayal hayalleri l~lnde yaşayan bir ad:ı.mım. 

- Ş3.Sjtın değil ml?. Bunu nasıl ya.p- kurmak bende sigara gibi, alkol glbl Emin ol azlzlm. Hayal alemi ha.k.i-
tığıma, bu halimle bu saadete nasıl bir iptllA. haline glrmlşUr. Va.kit bul- katten bin kere nefistir. Fakat iş bu 
ulaştığıma hayret ettin .. lAkin usuJü- dukça koltu~uma gömülmek ~ gözle- Alemin tadına varabilmektedir .. 
mü öğretirsem benim gıbl sen de hiç rlml hafifçe aralık etmek ... Ve bu e. 
yoktan, hiç zahmetsiz mesut olmanın nada hayatta haklldslnl elde edeme- Sustu. Gözlerlni ltapadı. Yüzünün 
sımna ulqırsın .. Azlz1m, ~dikkat dlğlm hesapsız saadetlerin hayalle- hatları g.evfelJllt ve son derece yumu
et ... Bu blr sarhoş sözü değildir. Sana ri ... Artılı: he?ICY benimdir... p.mıştı, gülümsüyordu. Sanki bir nla
saadet denilen büyü)c nimetin anah- Hem de ne mlmıoetslz ve ne ucuza... turka hamamda buğular içinde göbek 
tarlannı uzatıyorum. Sörılertme iyi Tavsiye ederim azizim, bir lı:ere buna tqmaa uzanmış bir insan gibi kE!9lllsi-
dikkat et._ kendln1 abftı.rdm mı? Ondan aonra ni koyuvermişti. Simasında ::aadet 

Bir sigara yaktl · dünyalar senindir... hatlan vardı. Acaba ,u esnada hancl 
- Dünyada ~ blr hakikat hayal Eve gidince ilk iıJ.1m radyomu açmak gilzel sinema artUM ile beraberdi? 

denllen şeyden daha tatlı ye daıha ca.- ve geniş koltuta. gömülüp gÖ'&erlml Belkl de bu daldlı:a.da ba$>aşa vemı14 
zlp değildir. LA.kin bir saadetin hakl- kapamaktır. Benim yaptıklarımı lcral- Hady Lamarr ile bir'llkte daneedlyor
kisl insana, ondan kat kat yüUek olan lar, milyarderler beceremez. Bazı ge- lardı ... 
hayalinden çot daha pahalıya Ye bir ce bir mahrae& ha)'atı yaşarım. Ba- llilanet Ferid11D Es 

KONUŞAN MUMYALAR 
Tefrika No. 112 

Yapılan Jstilalar, mulıanmeler, döTG.t- retc çadırların arasından süzüUiP, 
ler, akınlar hep <afk>m mahsul.tl de- 91. 
ğll ml? Vatan aşkı, çiçek aşla. para * 
!likı, servet ve saltanat afla.. nihayet sarıca hançeri koynuna n# 
ka.dın a§kL ~ksız dövüş. aşksız harp, ortalığın kararmasını bekledl-. 
aşksız servet, ~ saltanat ofür mül bir fellketten kurtulan Banca bu~ 
(Aşk) olmasa, insan bunla.nn peşin- retten de yakasım turtamıata .,,,,., 
den k*r mı :;a.nıyorswı? ~ blzl.m va!fak olursa, kendini dünyıı.nUl -
bütün ihtiraslarımızı kamçılayan si- 8o.htlyar adamı !aı-zedecektl. 
hirll bir değn&ktlr .. onu ellmlze alma- Meşhur Türk akıncısı me~ 
dan hiç bir iş görmeyiz. Bazıları bu çatlıyordu. Şabaka dönmeden bt& 
değneği nadiren eline alır, fa.kat Ha.- yapabilse ne iyi olacaktı. 
beş ka.dınlan için blçü yoktur .. ben bu Bir aralık Sancanın aklına bir.~ 
değneği elime aldım; ölünceye kadar gel.ti!. O, sefer de daima arkad~:. 
elimde tutacağım. Kalbimdeki ateş bir mangırın yazı veya turasındall it' 
mezara kadar sônmlyeceok" biz Habeş- lihinl denerdi. Hemen cebinden 11 
liier bir defa severiz .. ve blr erkeği para çıkardı. Yere atma.dan, teıı' 
severiz .. onun sevglsile ölür gideriz. kendine söylendi: 
Kara Osman elimden kurtulamaz. Ben - Paranın tura tarafı yüze geıid" 
onun için bir vatan f&da ettim .. anlı- bu gece bura.dan muvat!akıyctıe .,. 
yor musun? Vatanımdan vaz geçtim. çacağıma inanacağım. Ynzı tarafı ı" 

Türk ordusu geliyor lirse, başıma bir !eIAket gelecek~ 
Blr gün, Kahlreye gidip gelm~ olan mektlr. Bu oyun beni flmdl~ 

ihtiyar fellah kendi kendine düşün- hiç ald.atmadı. ,_,,, 
dü· Ve parayı birden avucunwı I~ 

..:_ Turk pad~ahı, Sarıcayı çok sevi- ~llayıp yere attı. Sonra, büyült 1" 
yor. Halbuki, Şabaka. onu rehine gibi ~itle eğildi, yerde duran paranın 
halA. elinde tutuyor, Kahlreyıe gôn- zune baktı ve sevinçle: 
dermiyor. Eğer istersem, bu zavallı -: Tura... idi' 
genel ben kaçırablllrim. . Dıye bağırdı. Artık ortalık iyice tll 

o ger.e Devlet bay, ş .. bakayı kendi rarmı.ştı. Sarıca ölumden kork.ar 
çadırına çağırtml§tı. sanca ça1ırda yiğit olmamıı.kla beraber, çadırın~ 
yalnızdı. sanca. zaten Şabakanın ça- deki kumlan eşmeğe ~!~ığı 
dırının yan bolmeslnde yatıyordu. kalbi çarpıyor ve eli n titriyordu~ 
Kapısında blr nöbetçi vardı. Sarıcnnııı , Yavnşça çadırın nrknsında.n ç dll' 
buradan kendi kendine ka.çmasuıa ?fohetçllel' çadırın on tarafında 16'. 
imkdn yoktu. Onu bu kılıkta herkes laştıklan için Sancanın ~ıktığını ~ 
tanırdı. Devlet bayın ve bütün Çerkes remedller. ~oca aslan dunya.ya. ~ 
beylerinin öldü sandığı bir Türk cen- doğmuş glbı sevini.yor ve yerde sıne 
gaverl buradan kolay kolay nasıl ka- çad~rdan uzaklaş~ağa <,:alışıyordu. sit' 
çabilirdl? .. Nıha.Y.e: çok surmedl... yerlerdeecd 

Fakat ihtiyar fellah ya dım ede e rune suoune ihtiyar ftllahın d . .-t 
Sarıca ıÇin kaçmak lmk:nıan h~İ noktaya geldi. Işte iki at .. ve iht~ 
olabilecekti fellah, atıanıı.. yanında duruyo 

İhtiyar k~rarını verdi: Sarıca yavaşça aeslendi: 
- Hele bir kere gidip Şabakayı gô- - Hazır mısın, ya şeyh 1. 

reyim. Eğer Sanca ne de gizlice ko- - Hazırım Yanm saattır sizi b9I" 
nuşmağa fırsat bulursam, ona f~lr ve Uyorum. ' 
düşüncem! ac;arını. dedi. Sarıca geniş bir ne!es alfüktan 

Aqam üstu sular kararınca Şaha- ra yerden kalktı.. I? 
kanın çadırına gitti ş ba.ka dır- - Ata binince ~lzl g~rmezler ~__.. 

1 .. ' a mn ça - Hayır .. son gozcuyu afyonla w .. :_ 
da o madığmı öğrenince, çadırın ar- tum. Bizi gtJzetliyecek kimsek~ 
~~~:a yavaşça yaklaştı. Bancayı ça- - Haydi öyleyse .. hemen uzak1' 

_ Beni tanıdın mı? lım buradan. ~ 
_ sesin yabancı değil. Ka.hireye gl- Atlara bindiler .. Devlet ~a!ll1 

den ihtiyara benziyorsun! gahmdan kaçarak yola duz~düler ....... 
_Ta ke d. ı Kahlreye varmak için iki gunlilk,.. 

n 18 
•• gideceklerdi. 

- Ne haber var, seyit? Ben burada Sanca rehbersiz bu yollan geçe~ 
ne zamana kadar mahpus kalacağım? dl. Côl, tıpkı bir deniz gibi engindi, r/I 

- Ben de bunun için geldlmdl. Seli- yabancı yolcu çolde yol bulup ~ 
min çole gönderdiği askerler bu civara mır..di. Hele aqamlan kumların DP"' 

yakla.yıyormı,ı.ıı. Devlet bay bunu yeni ne esmer gölgeler dÜ.fmeğe başlr1 
haber aldı. Bu akşam onun çadırında zaman insan engin bir serap iç 
mühim toplantıl~r var. Ben de bun- §3.SJınp kalırdı. Ihtlyar fcllfth. sa-._..; 
dan istifade ederek seni kaçırmak isti- ya yol gösteriyordu. zaten bu ~ 
yorum .. ne derein? Sanca himaye edecekti; onun fedf" 

Sanca birdenbire sevindi: kArlıkları unutulamazdı. 
- Bu iyiliğini, ne ile Jstersen öde- İki saat mut.emlll.ilycn at.laruu ıtJf' 

meğe çal141nm. Mümkünse hemen bu turarak gittiler. 
gece kaçalını. Sanca seslendi: 

- Bunu sana haber vemıeğe gel- _Şeyh Abdullah.~ 
miştlm. Senin burada çektiğin azap ve _Ne var, seyit.? 
işkenceyi görüyorum. İki hayvanım _Bir tehlike var mı? 
\•ar .. onlan zaviyenin ron konak yeri- _ Hayır .. fakat, biraz daha atı~ 
ne gotürdum. Ortalık iyice karardık- mızı koşturmağa mecburuz. nenoo· 
tan sonra, yavaşça çadırın arkasuv.lan bir konak yeri vardır. Oraya çabıı' 
sürünerek çıkar ve beni talı:lp edersin! varmalıyız .. 

İhtiyar fellah ihtiyaten yere eğildi: _ Yol üstünde bir u b rıltlntUl 
- Snna bir küçuk hançer getirdim.. vardır .. vahşi hayvanlar bu saattt" 

belki konak yerine gelinceye kadar la- sonra oraya su içme re g<>llrler. Onlar' 
zım olur. la !tarşılaşmadan konnk yerine varır' 

Diyerek hançeri çadırın altından sa'k, lıer !;ehllkcyi savuşturmuş ol~ 
içeriye uzattı. - Pekt\la .... ureıım oyley e h:ıyvaır' 

Sanca sevinçle sordu: lan .. 
- Çöle doğru hareket eden Türk 

akıncılnn buraya ne zaman gıcleblllr
ler? 

- tl'ç dört günden evvel gelemezler. 
o zamanı bekllyemeyiz. Çünkü, Şa
bakanın da iştirak ettiği. bu ~ecekl 
toplantıda Devlet !>ayın karargahının 
daha lçeı·llere naklinin tnr.ırlaştınl
ması muhtemeldir. O zama.a sen de 
onlarla beraber buradan u:a.klaşımn. 
Bir daha Kahlreye dönmen ihtimali 
de kalmaz. 

- O halde, her ne ba.hasuıa olursa 
olsun, bu gece kaçalım bura.dan ... 

İhtiyar fell!h yava§ yavaş yürüye-

Yıldırım suratile koısuyorlardı. 
Sanca at üstunde, kendı kencllne: 
- Mangır oyunu beni alc'atınadl' 

diyordu, tura çıktı .. blz de yola çıJ" 
tık. Eğer yazı tarafı gelseydi hallini' 
heraptt 'B 'ki dc.- çadırdan bile çıkaııı' 
yı:.caktım 

Gökyüzunde ışıldayan yıldızlar k~ 
deryasını sa.-ı:.n ka~lığı deliyor fi 
hürriyete doğru giden bu iki Yolcun,.
geçtlğt yollan aydınlPtıyordu. 

Biraz sonra yüksekçe bir kum tepi'° 
sının önünde durdular. ' 

(Arkuı .,.ı 

ET KADER! sındaın, kendi gibi ir.i iki ıüvari ge- gunluiu hiasediliyordu. cDemin pencerede gördüğüm o geçtim. Yürüyen bir baygın ~ 
dt.ydim. Ne suretle yürüyebildiğiıl 
ttntılacak şeydir. 

Aşk ve macera romanı 
li.yordu. cDütmanımın önüne, lulaçlArdan hayal, damarlanmda kanm barut 

cÖndeki zabiti tanunııtını. birini attım. gibi yanmuına ıebep olmllfhı. Hu-
cBir el eiWı patladL Zabitin ab c- Sizi öldürebilirdün. Fakat muna dehtetle, ~iddetle hücum 

eorvelt pıha kalktı. Sonra yere yu- kaıbbece bir cinayet itlemek is- ettim. • 
Tefrika No. 89 il~: (l'I • NO) varlandL Tam IÖPGne nip.n al- temi7orum • Kendinizi müdafaa cÇarplfDl&mlZ kıııa ıürdü. 

nıtfbm. edin... • diye haykırdım. cAncak onun yere yıkılması ve 
Dinliyealer bqlaruu eiınitlerdi. On1an bile eeçebiliyordum. cŞimdi artık intikamımı almanan c- Düello ma) kanlar içinde canau: bir ceaed ha-

Cevap vermiyorlarclL cAnaızın ,,_j bir gürültü .. tam pmaaı oldaina lü.ediyordam. c- Adana ne inerseniz öyle de- linde yatmuı ü:ııerine kendnne gel· 
Muharrir, devamla: rıek hay.Uerimden apnchm. 8aflllU cAnnemin ~ ge1mifti. Ora- ,U. ... Ben vunqmak diyorum ... diın. 
- Nuıl oldu da ba itadan. bir kaldttd11D. d..n kaçamazdL Sizinle baJledibneai icap eden aiti cKıhcınun kabzasını bıraktım. 

dütınan, bir mü.tevli zabiti ile 1iu cUzaktan uzaia. ahvi1er dört- cbri el dm ate, ettim. Bu aefer bir maceramız Y&Jdır... Bu aktan Bütün b1Ç&k kıanu zabitin vücuduna 
iti yapmıttı) ... Şerefli bir inaanm nala pliyorlardL O derııee aüratli neferlesin ÜJJerine. Fakat öldürmek burada ikimizden biri öıeeektir ... aaplanmıtb. K.abza.yln biTlikte elim 
zevoe..i iken ... Buna auıl tabam- il•li,.orlardı ld. pek ima bir UIDMl deli!, kaçırtmak ınabadiJ'le. Nite- Ha,di... Dikkat... vücuduna deimifti. 
mül etmiıti) ..• Şuurauzluiun ıve 80lln. yammda J:jqlun~klarma ldm korkarak aaTUfhılar. Hayatta cKıJca aldı. cÜzerine eğildim. Son nef~i 
küatahlıiın bu derecesini hav.alam ıüphe yoktu. Gecenin .GkUmı içinde kalmalannm, yahut ölmelerinin be- cHerkül kuvvetinde bir erkekti verdiğini anladım. 
almıyordu. bu sesler, her feYe hllinul::1er. nim için ne kıymeti vardı) ba. Sporculuğu da me,hurdu. Zabit cÖldüğüııe kanaat getirdik•m 

cVe bu hanımefendi, benim cBekçi evinin penceresi iki ani- «Zabit. ayağa kaUtıyordu. Ka- olmuı itibariyle eR>et kılıç \ullan· sonra. başucundan kalktım. Hatta 
annemdi... ye kadar açıldı ve sonra derhal ka- dınlan aukut ettirmekten znli du- maaını da biliyordu .. . Fakat ben silahımı almaksızın oradan uzaklq-

cBunun bir hakikat olmuını pandı. Ve benliğimi, ıonıuz bir yan l>u adam. ,..km v&ZVetıeydi. de etivariliğimde kılıç talimini ıyı tım. Yalnız tüfeğimi omuzlam11tım. 
h&vsalam almıyordu. hiddetin 'kapladığını dıı"J•dum. cOnun dilini bilirim. yapmJ4bm ... Bir de upğımız var- cÖnünde bir inıan, bir de at ee-

cOrada, bulunduğum kötede. cTuvaleti içinde ihti7Mrlh bir ka· cKendi liaeRiyle: dL Bir çavuftu. Ondan da ayrıca sedinin yattığı bu karanlık binanın 
deli gibiydim... Hareketsiz dura• dınm belirdiğini görmü,tüm. Duy· <- Ya silahlarım at, yahut öle- dere alm1ttım. hali korkunç ve çirkindi. Bu kış ge-
rak bunları düşünüyordum. Ne ya- dudğ~ b.u. sb~ üzeri~e I bütün !11~1" ceksinl • dedim. cBununla beraber, son ıuuhare· cesinde, iskelete dönmüt ağaçlariy-
pr.-ai(ımı bnemiyordum. Vakit geçi- cu ıyetinı ır nete -.ap arnııtı, oe ı. cEmriıne itaat etti. bede aldğım yaralardan hali iztırab le, bu karlı dekor da, dehıeri ta-
V·ndu. cF.ifeği tüfeğe sürdilm. Belde- cBunun üzerine yaklaıtım. çek;yordum. Fakat karıundalci mamlıyordu. 

Ay, ufuktan yük.seliyordu ve zi- dim. cKaqı karflya gelmittik. • adam bana her ıeyi unutturmu:ıtu. cMademki Ali ~ahya size, keıııdi 
yasını o·tııl•ğa artık cömertçe saçı· clntizar uzun devam e~medi. cKulübenin ııığı sönmü,tü. Fa- cNe oluyordu? Ne olmuştu? Bu intihalımnı anlabnlf, bundan son-
yordu. Etrafımda bütün teferruatı cAradan ancak yanm dakika kat kann akıi ile pencerelerin içi bal nasıl cereyan etmi.ti) Fazla bir raki kısmı tekrarlıyarak nar.le yıere 
g3rüyo,.c!·ın-: Kı:ıın henüz helik geçmiıti. Pelerinine eanlmıı ırıyarı görünüyordu. Orada, canım arka• f8" eöyliyemU'eccğim. Kendim de baıınızı ağntmıyayım. 
~ t-rn·diii veşil V1'praklar vardı.! bir zabit en önde göründü. Arka- tında, eoluk bir hayal gördUm. Sal- r..ktnda değilim. cCansız .bir vllcud gibi. bahçeden 

cGeriye dönmek, arkaya bak~ 
cesaretini kendimde bulanuyord_., 
Kulübeden bir tayf çıkacak da hı' 
ni boiacak intibaına kapdmıftlnl:.ll 

cBu korku. teb••üaü, baıde hv 
o gecedenberi devam edip dufdl 
Aialar daireaine geldiğim Y~ 
kahyanın odM•na çıktım. Keaclilİ"' 
uyandırdım. Ölüleri gömmek ~ 
ediyordu. Bu uiunuz vaziE~ ı' 
baha kadar çalıprak, bapr"" 
Şayet çukur açılacak oluraa, d~ 
manunı, rvücuduna kılıç saplı olar_. 
o•ada bulmak ita bildir. Bu İp ya( 
tığımız aırada on cümlelik bir rod' 
h"vere dahi konuımadığımızı aatl' 
rım. Atı, öldüğü yerdeki ağacın di' 
bine gömdük. 

cBu iti bitirmemiz üzerine. ııı' 
hud bekçi evine döndüm. Or..-J 
Cf!ağıdan yuk.:ın dolaştım. 

cBiına boıptu. Rahat bir nefıe. ,> 
dım. 

cSabahm :ıaat dördü olmutd' 
Can yoldaıtım Aliden a,yrıldnn. Af 
rılırken de elini sıktım, kend~ 
teıekkür ettim. 

1 
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zz ·ı~rmisani 1941 
~ . AKŞAM Sahife 7 

Bürhaneddln 
Tepsi'nin bir 

mektubu 
1 Günlük Bo~ 1 J=~~~ 
1------------11111 eylediğ1 1000 ııtaya mukabll ipotek 

U:lfunı İzzetin Akp.mda netret.tiii 
..ı.;... trora ve bana aıt makalelerini s ., , 933 'rert borcu 1. n. m. 
;;:uın. itı noktada tendJslne cevap > > ~33 ıtramlyel1 
4l1r et temqa tarthhnlz için elzem- > > ıns İlcramlyell .Brpni 

> 'I 1934 SlYu-Erzunmı l ~908 de Fransadan avdet ettiğim za- > » 1934 Sina-Erzurum 2-ı 
bar n teşkil ett111m heyetl edeblfe bir • 7 1941 Demlryolu J.st1krazı 
tır ta lçlnde dalıldı diyor. Bu Jllilllf-

2 1932 
nA..ı-- bonolan 

• O heyetı edebiye ve idareyi teşkil > ~ 
:enı nıuhterem p.halyetıerle dört ay • > 1935 Hulne bonolan 

4tıın. İ4lerim.lz llert gitmekte idi » > 1938 hazine bonolan 
~ l>roJeıertn tatbiklne bqlıJorduk. A. Demlryolu tahv1ll I • ll 
latin 31 mart lrtlca ııare:ıcetı heqeyi- A. Dem\ryollan tahv1ll m 
~ı ntllhvettı. Bu p.hslyetıer bir ay- A. Demlryola mnmesstı senet 
ecı n tazıa lçtlınaa gelmeğe cesaret T.C . .Merkez baı:ikası 
4~edller. Sonra da onlan toplamak T. İl bankam nama muharrer 

ı909°lınadı. T. İ§ baıılcası (hamlle alt ) 
~n da verdittm temsllerden .bah- T. İt banta.sı mümessil bil. 
liu . lllakale sahibi gene aldanıyor. A. Demlryollan llrbtl "' 60) 
.,.ı._ntfiddet esnasında.dır ti, bugün A. Dem1ryoDan tımtı (,. 100) 
..... lllelerlm!ze ~ret Teren n bedıa.yat 
Olan arka.daşıanmı Te talebelertmi o 11'.ıttfhtar eJment.o 
tı.rıı.,an topladım. Kredi 1"oml1'e 1103 

göstenn1f ~ulu ~ Ha- SATILIK PİYANO - Güzel blr Al- BaPnkü Program 
Tlrll>a§ı d.ı:ı.lında esti 19& mtlkerrer K O C O it 1 L A N L A R man piyanosu ~ demir n ~ta.z tel- 13,30 Program, 13,33 Türkçe pliklar, 

r,;, it. 1enı ım ka,pı numaralı b1r t&rafı ta.- l'ftblAdl ahvalin dlVamı 11 olarak a.tıııttır. Tabdm Taı1abafl lS,45 AJans haberleri, 14,00 Türkçe 
23,85 rD:1 haa bir ta.rafı blll.tru Ahmet milddetınce gayri mUQJm gftn· ralthane aokD.k Xo. 60 - 3 plA.klar, u;so Ankara SOnbnhar a.t yn.-
19,ISO Muhtara ferat olunan maa. ti>llc bah- lerde !haftada m Te:va IO defa ..... --- . nşlarınm tahminleri, 14,40 Rlyascli-
•.85 ~ iblr ta.rafı 1:Jmahını Tereeeısl bahçesi neşredllecettlr. SATILK BJ.A DUll~n. ARABASI - clbnhur bandosu. 
20,S'J ve tarafı rebU tarDc1 anı lle mahdut Sanat Te m~e 0eııvl9den 1mal 18,03 Mıe)'dan faslı, 18,40 Dans or-

2204 metre murabbaı mlkdarmda ve lŞ ARIYANLAR edllmJ.t çift beygtrll alt tatımı tama- keatrul, 19;00 Konll§lna, 19,15 Da.M ıo,e7 tamamına a 1lncil ehllvuılwf taratın- 1 - men Avrupa.dır. Befiktq Şair Nedlm. orkestram, 19,30 Ajans haberleri, 19,55 
l9,3'1 dan 6680 lira tıym.et takdir edllın!ş ABİ Tlca.ret caddesi Slnanpaşa Köprü sokak 31 No. Muhtelif makamlardan şarkılar 20111 
H,25 olan mubaddes&tı mfilk zemini hara- h!~~~=riT~~. de1tetl: kat 3 arpacı İshak bt'3lSllld& Rnhim; Ba.dyo gaz-etest, 20,45 21,00 zıma't t.ak-
le,50 meyn1 muhteremeyne mülhak Gebze- keblr, kasa defteri) ıutuıur. Bil!~ Yeşil. - Tinıl, 21,10 Dhıleyict 1steklerl, 21.41 
16,75 de Taki Fazlullah pa.p ftlcfından kdr ve zarar çıkıırılır. Beyoğlu Fcrtd1- ....,.ÖYDE _,.,...,.CE BAI.Js _ Konuşma, 22,00 Snlon oı1testra.sı, 22,80 
48,25 evı 7• .. ı........ utataaıı tasarruf KAD....... .r.::ı.n...ı Ajnas n ])ru'a borsası haberleri, 22,46 sen . v,.. ....... ..., m ye Sok. No. 29 ~. • Bltıthner marka btıyCk kuyruklu btr .. A,on orkestrası I0,50 kanununun ne§rlnden enel muhad- ;__-----------~ .,... 
45,50 des Jcayden multnddema maa bahçe LİSE TALEBESİ BİR GENC - Öğ- piyano 300 liraya satılıktır. Tele- ======-===· ======= 

134.- b1t bap hane ve na.t.emam amanlık leden sonra saat 1,30 dan 11 ya~~~ fon: ll0560 - 2 *Şehremlnı Halkevtnden: 22/11/941 
12,20 dairesi ve zemln1 elyevm maa bahçe resmI veya hususi mtle9eeede ....-... cumarteaı t1hıtl aaat 21 de T. B. K. 
ıno dört bap hanenin 2280 No. ıu lmnumı. mak ısı.emektedir. M:§amda <N. İ.) l"l\- 4 - Kiralık • Sablık m11fettlfl Em1n Alı Y~ tnratındnn 
ıe'- tevtfkan açık aıttınna ile satılmasına muzuna mürncaat. tı1r konfenns verilecektir. Konferansı 
~5 'karar wrllm1ftlr. aralı LİSE MEZUNU -Gece yan.sına ka- 3508 LİKAYA - Ça.rerJmpı clvannda müteakip nlmJz 1ıemsll kolu ta.raıın-
tt,SO v. az1yetı bazırasıe 57: mı etatreJ mn~--aı dar 4 _ 5 .saat her haııgl bir 1§te çalı- 35 llra kiralı a.h§ap ev satılıktır. Perd1 dan Kör:ptyesl temsil edllecektır. Ber-

ev Bahçe :içlnd w......... nre aeıek Türle Bmltk btlroft An.tara tes relebfilı' • 
10,25 aha berinde ya.pllan bu blnaya ka.- '81Jillrlm veya evimde çal~k re caddesi Adalet han İstanbul. - 1 * Belediye Sıhhat 1fleri müdürlfiğ1l 

JO'UO pldan glrlldlk.de: Alt katda çlnl d~cll bir iş aramaktayım. :Akşam da A. B. din ıeceden 1tlbaren Beyazıt nahlye-
101,50 'bir &ntR! tizerlnde :tal"fllıklı iki oda Bm BAYAN - L18e blrlnc1 mu!a APARTDIAN ABANIYOR - .tyU- 8lnde nöbetçi kalan mevki hekiminl.li 

~ " 18.- bir hlll ve yan1annda kömfirJük ve kadar tahsili olan mall vazlyeU dola.- pqa, Nlşant.q, Ştfl1de Osman bey ta.- emı1n.e iti huta natıtye otonıoblll 
1.20 i1st lcatda blr sof& üzerinde 1k1 oda bir l'lSlle kendlslne milnaslp blr 1ş anyor. raflannd& bet odalı tmıfortil,. tercl- ta.hı!a etm1§ttr. 

l3uyük Rumeli turnesi yaptım, 80ll· • • 1111 
~ da Mısıra l'e oradan Pariae gltttm. • > Amorti :U}iik nıuharebe bqla.dı~ saman &T- » • Kupon 
et l!e ınemıetetımızde ltunllmamıl Tirit altmı 

•e gene kurulması lmkln lw1clnde KtlJoe alım bir cramı :;n en muazzam kumpe.ey&11 n,ptım. n..u•Jı ,.,... (banknot) 

26.95 helA n bu kattan bahçeye açılan ka- Akşamda N.K. rilmuzuna. -1 hen kaloriferli blr apartmıan a.ranı- ----
ı,a pı, yanında bir mutfa.t n üst çatı yor . .&qam guetellne B.B. rtmasuna c. B. P. 119fiktaı Balke'ri relalltia-

tah tiyatrosunu t1ra1dım n bu es- Landra .,. ... 1 .teltbı 
~da liUlllahmer, MüdafuJmWl,e, Jfet)Grk 1 ıw 100 dolar 
ıı:aktep1er Ye aaıre menfaaUne eD1 bbı lladrtd batne 100 ~ 

2,15 katında b1r çatı odam 'Yardır. Bin:ı. BAYAN tş ARIYOR- Mtıemnrler- mektupla müracaat. - 2 ten: 
1.20 iti çatı a.ralıtmı hal'ldb'. Kesallk bl- de çalıfmıl iyi türltçe, fr&D8l3C& blllr. ------------- Ehllyetnameleri olmıyan elektr1kç1· 

la dan fazla lane Terdim. (Makbuz- aokho1m llınme 100 karan 
tı UC?.dlmdedir) cBuriwıedcUn 19 
~n sonra parladılı g1bl adfb de
h et hakikaten pek bilyök blr hakm-

m,JO nada elettrit Te m Tardır. Ayda se- Büro veya mağaza taşyerliğl ve kA- llEYAZİT YAIIJP aOA M,&eıu;y ... !Jıtdmhe ~1me.lerbıl alabllme-
12.11 tiz J1ra kira getirmektedir. tıplik yapabilir. Bonservta1eri va.r. E. st- Kazancılar a:>k. 4 numal'alı arsa led lıu.sumnu dOşfinen l!alkevl.mia 
•.B ı taJ numaralı n: Alt U.t: Çini dö- O . rümuzuna. - 1 satılıktır. Marmara.ya. t&ma.mQe hA- bit elektrik kursu açacaktır. Tallp 

111!11 bir antre iilıerlnde bir hamam blr Dfl,iK MtJESSESELEBiNİN NA- tim çam Te meyva ataoıan 'Ulmwı olanlann ldr hafta sarfında 2 deıı 
blll W oda blr muttalı: blr sahrınç ZARI DİK.KATİNE _ Tapu işlerinde elnr~l bir t.rsa ıı&me1c ~tn tçtııde- ıe se bt!u byıtıarmı yaptırmak 
Tardır. Orta tat: Bir aof& berinde bllfill çalıpnıf askerlikle 1l1f1il cima- tnere gö~ek için ~ 9illeymanlye tlzere idare memurluğuna müracaat-ktır. 1924 den 1940 & tadl.r A1TQP&

ll~ en muazzam fehlrlerbıde bbik 
~t sahibi oldmı. &bndl eene par
t kt.nJnn. l"abt blra daha 111111'. 

AKŞAM b.qıbklı aı oda bir hlll. Çatı katı: yan tnnmıca' bilen u.e mesmnı olan ~a yokufa 35 numaraya - t Jan 1lAn olunur. 
Bir oda bir blll Ye 1t1 ~aralığını Türk genel 11 arıyor. Tatlp i§lert ya- ._ ___________ _ --

llıçıar tınma glnnell ti eclelal1d " 
ha'ridtr. ltezalUc bu binada Wıkoo v~ pa.blllr. Sert daktUo ya.zar. Meöapl& JDRALIJ[ DtJlcKlN - ltnç&mus- B U L M A C A M 1 Z 
elektrHt vardır. f ıaı numaralı ev· (Tapu) rilmuzuna müracuı. _ ı tatapaşa. caddesinde §C'kercillte bak
Alt tat: ÇJııJ döteli b1r antre Ollerlnde ------------- k:&llıta mösaJ.t; tizft'fnde iti oda& bu-:::ı lletlesln. Ben artist rahlle dot

h · Artist olaralı: ~ B1r bo
ı 'nıirn kumpanyaJamn 171 olnıQI ~· 
~?la oıınuı benim a.na.t hdıum& bu 

ç bir :tfyan veremez. 

._... bAr oda, bir helA. bir ltller bir mutfak hi BİR Atı.E BAYANI - Temiz blr lunan 111 mevkide d6kU.n aylıtı cın 
mevcuttur. Orta kat: Bir na tlzerin- aile nezdlnde 1-5 yatıarındakl çocu- bet ıırıv.tan kiralıktır. 22288 Tele
de ıtı oda Yardır. Çata tatı: Bir çatı tuna bakabilir l'e dJp.nya gider tar ıon. - ı 

1400 bnJt 2'100 bnlt 
tatı odasını l'e ıt1 çatl aralılmı ha.vl- sllAUı mektupla ilin memurlutuna. 

'90 • UA > 
- • 800 • 

1 1 1 ' 5 1 1 8 9 JI 
1 -----2 

Bmhanettia Tepsi 
1-'ra ıısa AkademW IC4Je'blyat :töreasa 

......__-----------~-~ 

dir. Binada lııeY.& elektrik ve terkos SATILIJ[ EV .&KANIYOR - Kadı-
tesıaatı mevcuttur. Senede 120 Ura ki- 2 _ iŞÇi ARIY ANLAR köy ue Maltepe arasında, bahçe f.çlnde 4 

Post& JWb•chn• dahll o1mınn ra. getirmektedir. 5 taJ numaralı ev: 3-4 odalı evi olupta. satmaıc ı.teyen- 5.---ı--ı 

118 • • 3 

ecnebi memleketler; Benelltt: Alt kat: İki oda bir sandık blr hala BİR BAŞllDışiRE l'eya EBE - lerin taf.sllAt.lı mektupla teraltJnl qa.- ----
3800 ~ Qtıtı 1900 le aJ)llı \'ardır. Çatı katı: Btr çatı katı odası ve bir kadın hademe, blr de gece has- ğıdakl adrese blldinneleri rica olunur. 6 

A all do'ktorumiiiü"I lOll kunqtur iti çatı araııtı !>lr bell ve bodrum ka- ta:bakıcısı ıstenlyor. Şlfll son istasyon, AlJ Aygen - Kınacı ban No. '20 Ankara. 7 hmef Akkoyuolu 11-----------tltında blr Ahniıç n bir mutfak var- Şişli Cerrahi Kıtniğ'I, No. 201. ------------ --~-: 
Telefealanmas: llqmuarrlr: dır. Binada eı-~•-''- ve su tesisatı var- -------------- 8 ...,___ · .,.w..... ACELE SATILIK EV - Kadıköyün-Yuı -.ıeri: 2t'JG - auare 11111 dır. Ayda e lira kira get.ınnektedlr. ÇOlt ÇABUK YAZAN - Blr daktilo raksım - nıummıne Palu f na- lli.ıir: ıM97 n ... -..: Bah~e müteaddit ayva, in- bayan alınacaktır. 1ş her giin sabah- de Moda Yoğurtçu çepne caddesi No. S 

lllara. Puardan maada her ctın ~ \'°"" ,. ....... kl k ard Ço rt ıo altı oda bahçe°'"' banyo elektrtk 
Baat 15 te.n sonra. Telefon: «112'1 ,,._~ 1 - Kamm 15 clr, erik, nar. ce...ız. dut ve ilde aE>aç- tan a~m f:e 21e ad ır. it ee hava gazı telefon 22933 5500 11.r&. - ı l(1ı...;...ı._ ....... _, 

s. 1m. Gii Öl. tn Ak. lan vardır. Ağaçlann etseriyetlnl ay- yazabilmek lAzımdır. Bu p.rt.lan halE -------------
E. lJ,28 2,lO 7.14 t,'512.pcJ 1 va, tnclr ve erit teşkil etmektedir. olmıyanlar beyhude müracaat etme- KiRALIK ODA_ Tab!nı meyda- lcıldaa ..p ve yukandan aşatı: 
va. 5,12 11,56 12,00 14.31 16.46 18,22 Umumi evsafı: Her dört binadıı kar- melidirler. Mektupla (İstanbul Posta nmda Abideye nazır bir bina lçeıWn- 1 - Vazlteslne vakır olan. 

GLANOOKRATiN İdarehane Babıill civan 
Acımusluk sokak No. 13 

gir olup ayrı ayn bodrumları vardır. kutusu 254) e milracaat olunmalı. Bir de mi1stakll kolörifeı1l bir oda. atel- 2 - Mantar şişe kapağı. 
Binaların üzerler! galvanizle kaplıdır. hafta içlnd~ kendilerine cevap verile- ye ve terzihaneye elverişlldlr. Taksim 1 - Me,gullyet - Sahip - Talihe 
Mesahası: Tamamı 2204 metre mu- cektlr. Cümhurlyet meydanı EmlAt han Em- bakma. AıJem.ı iktidarın çaresidir. Reçete rabbaı olup bundan 57 metre murab- HE.1\ISİRE ,'E RASTABAIUCI _ llk yurdu No. 13 Tel: 44439 f - Bakanlı\: - Tersi Güzıcl sanat-

lle ktıtusu 200 kurnştıır. - baı ı taj numaralı ev 78 metre mu-
1 

lhU var 1steklllerin tır. r 1 rabbaı 3 tnj numaralı ev, 60 metre Bayan ara yaç ' · · 5 _ Bit fikre muhalefet -eden. fstanbul Belediyesi ilanları murabbaı 4 tnJ numaralı ev ve -49 Taksim bahoesı karşı~da <Ta.tsim
1 

KiRALIK DAiRE - NJşanta.,ta:!!-
6 

Bıça~n başı Azap 
""~.._ _______________________ _.. metre murabbaı 5 tnj numaralı ev ve Vakıt hastane) sine muracaaUan. - tak sokağında Şafak a.partıman...._.a - &• - • 

5 ncl :tatta, eıek:trtkll, ha.va.gazlı, ban- 7 - Kalın sicim - İl:retl dikiş. l!ı Barbaros türbesi etrafının yol tretuvar l'e duvar inşaatı kapalı zarf usu- mUteba!'1Sl bahçedir. ~ DIZ:\IETÇİ ARANIYOR - 3 ~- yosuz, sıhhl dört oda, hol, su kapıcile 8 - Söz - Murahhas. 
1 t ~ksntmeyc konulmuştur. Keşif bedeli 25,766 lira 92 kuruş l'e Dk teminatı l - !§bu gayri menk:ulun arttı~a da bir erkek çocuğa bakabilecek ve 

1112
/
941 

den itibaren 
27 

liraya klrnla- 9 - Tutsaklık - Ft.itbolda sayı 
r 932 Hm 52 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve şartnamesi l/12/941 tari~ln<!.en itıb:ı.- İZmire gidecek bayan aranıyar. Be- nacaktır. Galata. Mumhane kuto hn.n yapma. 
etıni ~artnamelerl, proje keşif hülii.sasile buna müteferrt diğer cvr~k 129 ren 940 - 2828 No. ile Uskudar icra Ş'iktaş serencebey Mehmet Ali soknk 

6 
bahla Tel. _.

1954 
_ 

1 
10 _ Tersi tahtadan pabuçtur -}ı:flış mukabilinde Belediye Fen İşlerı Müdürlüğünden verilecektir. !hale 3/ dairesinin muayyen numarasınd_a her- No. 

2 
_ 1 sa n · ÇıJgın. 

~/941 çarşzı.rnba günü saat 15 Daimi encümende yapılacaktır. Tallplerin kesin göreblJmest için açıktır. Ildnda ŞATILlK BİNA_ Büyükadada Nl- Gecen bulmacamnm halli IJ~ teminat mnkbuz veya mektupları ihale tarihinden üç gün evvel Beledlye yazılı olanlardan fazla malflmat al- DAKTİLO ARANIYOR - Mcı.kinede mm mahallesi adliye soka~ 10-l0/ 1 Solaan u.ta ve yukarıdan aşatı: ~ İşleri Mü1ürlfit;üne müracaatla alacaklan fennt ehllyet '941 yılına e.lt Ti- mak ıstlyenler. 1Şbu şartnameye ve çabuk ve y~ yazar. eski yazıyı bir bahçe içinde kflrgir lld hane blrl ı _ Bayanteyze, 2 _ Asude, Mail, 
:ret odası vesikaları, imzalı şartname vesaire ve kanunen ibrazı JAzımgelen 940 - 2828 dosya numara.sile memu- okuyabilen dnkttloya 1htlyaç ~rdır. 

6 
diğeri 

2 
oda 

60 
ton sarnıcı terkos 3 _ Yuvarlak, 4 _ Adaınsara.fı. 5 -~~r 'Vesaik Ue 2490 numaralı kanunun tarlfatr çevresinde bazırlayacaklan rlyetlmfze müracaat etmelidir. Sultanhama.m Sadıkıye han blrlnc1 teşkilatı me'\'cuttur. Beşlktaş Sinan Nerse, Eliz, 6 _La, Atası, 7 _ Fına-~kıır mektuplarını 1hnle günü saat 14 c\e kadar Dalml Encümene vermeleri 2- Arttırmaya iştirak 1çln yukarıda noter dalreslne müracaat. paşa Köprü soka.kNo. 

31 
Nazim. _ 

2 
ret, N. T., s _ Yakalanmak, 9 - zı. 

~ınıdır. (9961) yazılı kıymetin yüzde 7,5 ~de FJ.staru, 10 _ Ellcızı, x~ . 
. * pey veya mllli bir bankamn teminat TAHSİLDAR ARANTl'Olt - lOOO SATILIK ARSA - Yen! SaadJyede ··----------·· 21 Rumclihisanndn. Rumelihlsan mahallesinin hisar caddesinde tA.in 1-1/1 mektubu tevdi edilecektir. (Madde Llr:ı. nakdi kefalet verebilecek., defter taşı içinde olmak üzere metre murab- • 

1 numaralı ve aıt.ıııda iki dükki'mı bulunan evin hedtm ve tehassül edecek 121). tutabilecek bir ta.hslldar aruuyor. baı 2 liradan satılacaktır. Bakırköy Çocuk anaları ltıknzının satışı açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin beden 1974 lira 2 ku- 3 - İpotek sahibi alacalı:lılarla di- Müracaat: 22 teşrinisani cumartesl Zuhurat Baba caddesinde 22 numara-
tııı ~ilk teminatı H.8 liradır. Şart.came zabıt ve muameIAt müdürlülil k.:ı.le- ~r alAkadarla.nn ve irtifak hakkı ant 14 den 17 ye ye kadar bizzat veya ya müracaat. _ ı •------- BabaltıTi! '1lrıde görülebilir. İhale 26/11/941 çarşamba günü saat lf de Daim! Encü- sahtplerlnin gayıi menkul üzerindeki mektupla Mahmutpaşa~ Manastır . 
'~nde yapılacakt1r. Taliplerin ilk teminat makbuz 'l'eya mektııplarile ihale haklarmı hususile faiz ve masrafa hanında mal sahiplerine. ANKARA.DA OTURAN Bİ& AiLE -
tunu muayyen s:tattc Daimi Encümende bulunmalan. (9822) dair olan 1ddla.lannı l§bu llAn tarllıin- n·ı.o ESKİ VETENI Tt1RKÇE- Bu kıt İstanbulda btr veya 1k1 ay kal-

\> * den itibaren 15 gün içinde evrakı DAK malt üzere 1k1klş11çln,1Yi alle yanın-~Uı!-t kirası İlk Tem. müsbltelerlle birlikte memwiyettmbe Yİ - İyi bilen ve büro !flerlnde çal.1.§- da, meI1tez yerde 1k1 Teya genlf blr 
44>,oo 18,00 Galatada Arap camil ma.ballesln.ln cebecl aokatmda bildirmeleri icap eder. Aksi halde :masma va:tyett, tavn haneketı Te b.- oda anyor. Banyodan istlfade, kalori-

1 numarah Şebıt llehmetpaf& wıektebl b1nası. haklan tapu slclli lle sabit olma.dıkça bllJyett müa1t olan bir_ memure Uıt.1- fer ve yük.sek kat için asansör prtiıt. ~.00 
203;50 KM!ıköyünae CateıaRa :aahalleslnln tumlt* tmnmda sataş bedeıtn1n paylaşııasından lıartç yaç n.rdır. .Bergün öl!ec:kn ~el Sıcak su, ayn tuvalet, mutfak veya 

kain 13 numaralı İncl Pllnolu. kalı 1 Meydancık Vakle han Ho. 65 fe acele onsten cilı1 htltade .,e hafif htzmet 
6ı0G l'ıoryada Çarp IOblmda t1Jn '22 numaralı Clikkln. r ar. ilsterll ..-.... iftlrak ed müracaat. &?'2U olunur Görilldütten aonra klra 
22,50 Fatihte Klrmastl mah. cami &'flunnda 1 No.lu Baba-

4 
- G Dft'::~ ııs-::;_, --·~en- -rtı kon.,.,:lur Akşam Kfiçtlk 11An 

_._.,t "' ..... A t ...__. ler arttırma _.. .... a.m~ -- ve SATILIK EŞYA ,,.. -~ . ı.....aı yu...:: ya 11leu&~. " bunları 3 _ ınemuru vasıta.slle cAnkara:t rtımuzu-
t 'Yıllık kira bede!l muhammenıerı ~ Dk temtno.t mlktarla.rı yub.nda 'YUllı lüzumlu malibnat ~Ye Wbe.r ııa 1zabat yazıltn&.!1 ve adresi blldlr-

l>ıırça gayri menkul birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayrı tamamen kabul etm1f '" KAMTON'ET ALINACAK _ ~ melerl rica olunur. - 7 '~it nrttırm:ıya konulmuştur. Şartna~lerı zabıt ve muamelft.t mlldilrlfiğü olunurlar. rt tercih edilecek E~ 
81

_ 
~le.ınındc görülebilir. İhale 3/12/941 çarşamba günü saat 14 de Daim! Encü- 5 - Gayri ~~ul 19/12/941 tart- ~ı:;,a a: ca.ddesi A8l&n ~la l'e tı
lb.er.de yapılacaktır. Tallplerln ilk temlnat makbuz veya mektuplarlle ihale hinden Cwna gunil sa.at 14 den 16 ya emlt fabrllı:asma müracaat Tele-
!!!!:_u muayyen saatte Dal.nü Encümende bulımınalan. (10066) kadar Usküdar dcra memurlutunda tlç ~ . 

21132 
• 

- defa bağrıldıktan sonra en çok anu- _o_n_. ------------

01·~ Jab.lbJ• Hı.LMı• CANAY rana 1hnle edlllr. Ancak arttırma be- SATILIK ARABA -Altı k1şllk oto-
y -- deli muhammen kıymetin yüzde 751nl mobil gibl bagaj mahalli ibulwıan tek 

t _ Ll bulmaz veya satı,ı lsteyeııtn alaeaRına ve çlft ko,ulur. Avrupa lA.stığlnJ havı -------------ıatanbul, Balıkpazarı Y.ağalar .akak 20 numaralı A BEY Ha- ruçhanı olan dl~r Alacaklılar bulu- Bınk. satılıktır. İSta.nbul tş Bank.ası 5 _ MÜTEFERRiK 

FABRİKA VE MATBAAYA ELVE
RiŞLİ BiR BİNA SA.Tll.IKTIR - Ca
ğaloRlunda fabrika. l'e matbu !ttıha
zm3 elverlşll betonarme yeni bir bina 
sa~ılıktır. Akşam idaresine mllracaıı.t. 
'l'elefon: 20G81 - 5 

1111111ıt111ın•da•k•i•m•ullaylııen•c•h•an•cs•in•d•e•hast•l!alaım•rı•nı•k•abu•l•e•ballliı•la•dı•.•••••llii nı.ıp ta bedel bunlann bu gayri men- kar§ısında Malfll cemal g1şealne mn-
kul ile temin ecUlmlf a:ıacakla.rınm racaat. - 1 ALMANCA DE&SLERI _ usuııı lstanbul Nafia Müdürlüğünden ı 

cYaTnUDa ne bedtye verec,Rtm • 
(!!ye artıt dft~ftnmeytnlz tşıe 
emn!Yf'tle !eÇebDecettnıı ~ı 

hedl7eler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Yatan: Palk Sabri Duran 
54t kunı~ 

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Rent 30 Kr 

Tefti rert: AKŞAM matbu11 
Tel. 20881 

Ihde !O &enz.IJit kupona 
Bu ttiponu kesip sıpnrtş mek
tubunuzla göndertrsenlz k1taı,ı 
flatıerpıden yüzde 20 tenzm\ta 
hak .ırozanırsınız. Slparış bedc-

ltnt o auretle besap ederek 
'bnderlnl21 

"- 24/11/941 pu.aıt.eıs1 günli aat 15 de İstanballda Rafia mOdürlü~ eblltme 
~lsyonu <>dasında (6000) lira muhammen Welll ,ol ~dilde onuu)melr 
"-ere (3000) adet kazma yaptırılmaa paarllkla ~ Jaıulm111Wt. 
"- Bu :ite alt eblltme. baymdırlık ıt1en weaeı, bmaıılll w mü:aftıle pıoJıes'. 
.... ırea1nc1e eöriüeoektlr. 

mecmumıdan fazlaya. çıJcmalı: ~ mu- ..__._. " 
arttıranm taahlıfkUl bllJl1 bJmaJt Qse- 'SATlLllt tıl&GB J'O'l'OQaD' - -.uQl mükemmel ola.il bir .Alman ba Tavzih 
re arttırma ıe ıün ıdaha. ııemmı edl- (f,5X6) Teasa.r, ı: U> obje:tm (l""ISD) Ja1l1 almanca dersleri vermektedir. 17/TepinlaanVMl t.arihll nuShamı-
1 rek H/l:Z/tıU 'tarlhınde PazUteal .eniitii:Dtaıiell ecm:spar -.. w §mta.- Pazardan maada. her itin Mat U den zın k~- ll1n1armda. Beyollu I.stikUı.l 
geflnD ...ı H 4ml ıe ıa bdar :O*Mar mıe :&nara caddelıl ı~ oemııe ~~e ~ • ...:~_':12~esımı_~-enBal- caddetlnde - Abaray muıııtinde -

Muvakkat teminat (öO~ llcadir. 
.... ._İsteklilerin .en az bir teahhM&ıe (4880) l1r&bk ba .ile -.r il ~a 
~idarelerinden a1nııf olttul\t Wlllt.a1&rl& M1 yılma .St Tlcue$ Od&IJ. Teci-
~ De plmeleri.. U01'11) 

İstanbul Sıhhi Miie11eeeler Arttmna 
ve Eksiltme Komiayonundanı 

ı - Eiazıg emrazı BkltJıe 1J1e as&bt:re hastahtlnellnln m meıı. &balık ta
tatı açık eksiltmeye konulmU1tur. 
'· Eksiltme 26/11/941 çarşamba glinü saat 15 de İstanbul Sıhhat ve İçt1ma.1 
""llavenet müdfirlütfi blnasmda kurulu lromtsyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat. beher: metre şayak 1.çln 180 kuruştur. 
3 - .Muvakkat teminat 2'lS lira J.5 kuruştur. 
4 - İstekliler prtuam,eyl çalışma g\inlerlnde komisyonda eörebillrler. 
5 - tstcklller 19'1 yılı Ticaret Odnsı veslkaslle 2490 6ayılı kanunda ya

~eslkalar ile bu işe yeter muvakkcı.t teminat makbuz veya. banka. mdktu-
~ birlikte belll gün ve saatte komisyona gclmelerl. <10011) 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Şişli nahiyesine bağlı Fcrlköy karakol binası acık eksiltme suretlle tamır 

~tırııecektır. Eksiltme 25/11/941 .salı günU yapılacaktır. 
Tamiratın muhammen bedell 633 lira 98 ku~r. Muvalcka.t teminatı 

t1 ltııı. 55 kuruştur. İste'klllcrln aynı gün ve saatte müdürtyetımlz binamnda 
~~ruıu kom1syona §artnameyi görmek için de Ş. S. lDüdürlüiilne mttracaat-
~ .'80H) 

2 ~.,.., _ ........... ,..,. ~.. Ma.çbcdftnnda-Becıltt8fKöyiçi-;-
lcn. ~uılalw ~ antuma m1m.eaat. - tat il numaraya mflracaat. Wall - dip ~ lllnlar l'mllk It 
beleli atıf ~.:ılın& l'OO- .,UTJLI][ YDlt 0191MftK - Dl>- taralJDdau ~b.lmfttadır. EmlAk it 
ham o1m dJler aJeol inil illa PJrl llp1ı ~ a&dıa M2f me't'nam• IHO llM J.bu .gRMAD lı.z - Tel . 4l0ia 
menbıl Be taa1n elllm:lt .,., ,..,i'ı rL .... t..t .. -.,......,.,.... ~- ..ak ~nta. l*I& 1nlam Jtler YalJette .. 

-- -1r ~mex: - C---· ~·-& _ _.A .. r-:::;;;;:::==~u;;:~~ı ıruıeımıucta• - - W llAI- Jlo 1 de Etem -.Wn, buna mftnwıU b1r Jıe on.._ MEILYU .. Aannzı AI.DllUNIZ 
halluaeG b)-tki l'lmdt ft imi &9- · · 9a11170r. M. B. T . m~la mtıra- Gazeüıdl ıdanhanesln\ adres 
~ ..nue • tDt ar&ıııma awıe .Ka.EPJa re•«• .oD.111 '1'.&KI- -.ı 
.... ..._ Jm-'e tdr ...ı llClıe ..e ._ ,..A_ h9\lama bite 411emtar: • olarat gösteım" alan karileri-~. ·;r• _.._. - ' • ml7.den 
lhalt JllPl}mU ... --~ asııü -. e 1*emleden .mArHbp pek u 2'Alnbd 'OKAYİ ıtoı.miYo- 8.P. - .a. •• M. - s. B. - o. S, 
b.n'llll& ıetfibD ll'fil'l matihr. ft gayet fıem!z 'tuDaınlmJf acele a- !il.T - 1326 - .1330 ~ meclla B.O. - Z.B. - Bertin - M.B. -

e - Oayrt menkul kendisine ihale tlbktir. etili, Ha11*lrpzt ca4de61, abıtla.rlle beraber «ı cllt halinde •- m _ G. B. _ L. 'M. 8. _Daktilo 
olunan kJm.9e del'hal 'ftrllen mtiılet 8ırma1ı apattunan No. 8 Telefm: tllıktır. İlteyenlerln Galata.da, Onyoıı A. K. D. _ lC. B. o._ Çifiik _ 
1çlndıe parayı tem~ !hale taran 80118. - 1 barunda Jerans tJmtlndıe Salim Batı- x.a. _ NA. _ Atçı _ Z.P. _ 
fesbolu:narnk 'tendlsinden enel en 111,,1,m·m~''"'"'''''ft'llRTll'ft'ft'wnft'~'I gftçe .saat t den SODra mftracaatınn. z.G. _ F.R. _ M.T.R. _ M:S:Y:-
yütsek tetllfte bulunan ~ aızet.- - 1 B.U. Tek - N.K. - Hasan 
m13 o1<1uğu bedelle almap razı olur- senelik vakıf ta.viz bedellni ve 1hale ... ö namlarına gele!l mektuplan ida-
sa ona razı olmaz veya bulunma75Jl. karar pullnnnı vermiye mecburdur. ÇOK TECR'UBELi litSE PROFES - relanemlmen :ıldı!'m'llan rica 
hemen' '1 gün müddetle arttırmaya Müterakim vergiler, tenvirat ve tan- Rt1 - İngill?.Ce, Fransızca dersler olunur 
çıkanlıp en çok art.tını.na. ihale edilir. z1!at ve tell1llye re.smlnden milteveı- verir. Mektep talebelerinin derslerlnl ll-•· ...... _mr ____ "!"~'\ 
Ik1 1hale a.rasındalc1 fark ve geçen Ut belediye rusumu ve müteraklın va- hazılatır. Her yere gider, şer::UUer ... 
günler içinde yüzde :ı den hesap olu- tıf ıcaresı alıcıya alt o!mayıp arttır- müsait. Akşamda ıuı. ıilmuzuna - 5 
nacak faız ve diğer ararlar aynca ma bedelinden t.enzn olunur. işbu . 
hükme haoet ka1mak8ızın memurlye- pyrl menkul yakanda. grıstertıen ta.- 1NGILİZCE VE FRANSIZCA !DERS-
tlm17.Ce alıcıdan tahsll olunur. (l\lad- r1hte 'Ö's1ı:iidar :icra. memurluğu oda- LERt - Bir matmu.el 1ngllbce ve 
d 133) mıda işbu llAn ve gösterilen arttırma Fransızcayı iyı blr §ekllde talebelere 

e7 - ·Alıcı arttırma beden harlctnde p,ıtnsmesl da1re9ln4e tatılacalı 11ln ötrctlr 've .çs.buk ~. Üllmdt. 
olan:.k y:ıiııız tapıa ı~ hare~ Jlrml olunUL L. N. ~uzuna. -



Sahife 8 :AKŞAM 
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rı ~I , 
Nevralji, Kırakllk ve Bütün Ağralarinızı Derhal Keser 

icabında günde 3 kaşe :ıbnabil.İl'. Her yerde pullu kutulan israrJa isteyiniz. 

1942 ' 

Zcytin>=-iilarının halisiyetinin akı;ni• i: bat edens y • z İ y A 1 
- 1000 - Lira ikramiye verilir Evkatı~~Y!ı. ~o!: ~ntıı. hf-

Adrese dikbt: lstanbul Tütün Gümrük Kemerli soJ...ak Z 1 No. kıiyell, manlll olan ve elll sencllkJ 
blr Türk müessesesı. tararından 

Tel: 241J_7._••••••••••·ı· yapılan bu duvar takvimi çıkmış
tır. Tavsiye ederiz. 

*H • 

Bir çok genç kızlar 
ve genç kadınlar 

Gençl!klerine mağrur olarak gi.ızelllk.lerlııln temadlslnl milin
kün kılacak olan yüz tuvaletine blg!ne kalmuılardır. Kadında 
dikkat edUmesl pel)'mühl.m olan nokta: Cildin lncellk ve tara
vetini ebediyen muharazadır. 

Seneler, bin bir vazife içinde çalışan .ve yorulan genç kadın
ların biaman düşmanıdırlar. Beden\ ve dlma~i yorgunluk!arın 
neticesi ..guddeler elı\.stlk.lyetınl kaybederler ve clldde (leke) diye 
tavsır edilen nvarızı :(rüı.gi\r ve güneşin de teslrile> husule geti
rirler. İşte bu glbl hallitta ve bu gibi avarıza karşı KREM PER
TEV, terkibinin kuvvet :ve kudreti sayesinde cildi besler ve ha
rablden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübi" ettifi ve sevdiklerine taniyeden 
hili kalmadığı KRF.M PfRTEV ile ıünde yapıl:ıt'ak 3 - 5 daki
kalık biı' masajın ne g'İbı harikalar yarattı~ını pek kısa bir za
manda !!İZ de muterif olat':ıksınız. Kıtt:i\ı PER1'EV'in yarım 
a~ırlık beynelmilel şöhreti aı:;ıJsız delildir. Ondan istifade ediniz. 

r ÇOCUK llASTALIKLARI' 
MtlTEHASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cağaloğlu Zeki Bey aparbmanı 

3 üncü kat 8 No. 
Her gijn 14 den 18 ze kadar 

Dit hekimi 

1 
Dr. ADNAN ASAF 

. TEMİZAN 
t •. 

ı 
Berlin Unlverslteslnden mezun 

ve Berilnde Prof. Ernst'in sabık 

1 
başn.slstanı. Muayene saatleri 9-12 
ve 3-6 Tel.: 42970 Takslm: Cüm! hurlyet cad. 43. Pl1tln apartımanı 

ı ı Ta k~lm bahce<ıl knrsısı. 

ı ~ Prof. Dı. ' 

1 K~~~n~a~e~~~~u 1 
1 

Pala." N~. f.t. Taksim. Telefon: 
43963 Hergüı. saat 15 - 16. 

rr~k;ı;'de --AKSişM~s-=al-on-la-rt-nd_a..., l~ah0.~·dı'n Lütfi~ 
SAfiY 1 -nin 1 o .. m~~:.,n:~ .. oa 

Seansları snc:t 10.30 da ~ 
Saz heyeti Kemençe A.LEKO, Kanun AH
MET. Piyani"t SEFİK. Keman MAKSUD. 1 

1 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenru;üJ yallan hastalıkları 

mütehassısı 
Klarnet SALiH, Cünbüş ŞEVKET. Ney 1 -

"' VSİ. Beyoğlu, İş Bankası karşı-
Okuyuculıı.r · AGYAZAR FARUK.Savanlar smda. Emir Nevl1Jz sokağı, 
SUZAN GÜVF.N. NEVZAT.SEM l HA 
RIRSEN. SÜHEYDA. GÜZİN, S MiYE. il Panalya aprt. No. 2. 
İHSAN. SÜKRAN 1 Tel. 42203 

Saz htv»ti t"lm saat 6 da başlar. Pek ·ynkır c1 ı m hi• ı ~·i lcr. l WJW& pw * 
'.!!!!!!!!!!!!!!!~~~~T~el~: ~4~26~3~3__!!!!~!!!!!!!'!!~~-!'~-!! I r.m Dr. A. Asım Onur -1 Ortaköy 

İdrar yollan lltıhabı, yeııı ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me- ş ı·f a Yurdu 
sane ve Prostat Btlhabı, Sistit ve Koli Sistltlere. Döbrek rahatsızlıklıı

nnn karşı C.'l mükemmel bir ilaç BELSAMITOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yukarıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec
zanelerde bulunur. Satış depoou. Sami Aksu Bahçekapı İş Bankası 

••••••-arkasında Rahvancılar sokak No. 5. ••••••-

Türk Ticaret Bankası A. Ş. İstanbul 
Şubesinden : 

Dahili tadilat hnsebile teleton numaralarımızın ~ağıda gösterilen 
kilde değlştlrllmlş olduğunu sayın müşterilerimize bildiririz: 

Santral 
Umum Müdür ve Baş Müfet.tlf 
Müdür 
Müdür Muavini 

2.W7C 
23738 
23758 

Titaş (Ticaret Türk Anonlm şirketi) müdür 
~3623 
24735 
24736 
21040 

Ti taş (Ticaret Türk Anonim şirketi) Muhasebe 
Urün Ticaret Türk Limited şirketi 

Meşh11·· S i G E R saatlerinin 
1942 MODELi 

Nikelden mnmül fevkaldde aayanık.l· 
ve ıı::uııanışlı olan bu saatin makinesi 
hususi olıırak 17 rubln üzerinde ima 
edilmiş çok doğru işler ve hiç şaşmaz 
Saııtln arka kapağında bir cLokomo-

tlf• resmi vardır. 

FİA Ti 25 LİRADIR 
Taşradan slpari§ vukuWlda bir llrıı 

lldvesile bedell peşin gönderildlğl 
takdirde saat gönderilir. 

ADRESE DİKKAT: 

SİNGER Saat Mağazası 

::>ehıı gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük biJ p1'rkın içinde 
ve çamların ortuında fevkala
de güz~I manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğuntı dinlendirmek ve neka-
1-ıat dt:vt ini geçirmek iııtiyen· 
lere mahsuıı vegane müessese. 

Telefon: 42221 

Z:\ Yİ - Şehremini nü!us memur
luğundan aldığım nüfus hüviyet vesi
kamı zayi ettim. Hükmü yoktur. 

Fatih Koruk l\fahmut mahl?lleı.i 
Çuknrbo tnn caddesi 88 de Yusuf 

oflu Kiızını Gökyıldız 

ZAYi - Rize nüfus memurluğun
dan aldı~ım nüfus tezkeremi ve bera
berinde Rize askerlik şubesinden veri
len askerlik tezkeremi kaybettim. Ye.,. 
nllerinl alacağımdan eskilerinin hük-
mü yoktur. . 

329 doğumtu Rize Mapavri nahi
ye inden Mehmet oğlu Yakup 

B:ı;rraktar 

SATILIK 
Beyazıttn, Fun.dpa.şa caddesinde, 
zeminden Boğaziçi denizine nazır 
köşe başındn 5 katlı npartımana 
elverişli blr arsa satılıktır. İst~ ill•••••- İstanbul Eminönü Cad. No. 8 4 üncü Vnkıf Han Asma Kat 14 

No. lı Emlak jdarehanesıne •••• im•• müracaat. Saat 4 - 6 •llllil SANDAL 

Bir çift 
BEDESTENiNDE 

ranta Takta~ KÜÇÜK iLAN 
T~lıir edilmektedir. 24 ikindt~rin pazartesi günü mez:ıdıı çıknnlacaktır okuyucuıanmız arasında 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ . 
8~s~~s!~.~ı~~NC~~!;;İ~!~Tİ~~N eml;~tlmlzce esnafa beş numara. lamba şLşesi verilmektedir. Bu 1 • · 

rln beheri 10 kuruş miıbblllnde halka satılacaktır. Bundan fazın vasıtadır. Alım, sahm, ki-

l sntan olursa lsminln ve adresinin Murakabe bürolarlle cemiyetimiz I ra i,lcrinde i, ve işçi için is-
merkezlne bildirilmesi rlcn olunu: tifade ediniz. 

• ...ılıiiıiıiıiılıiıiiilıiill .......... 

Sizi Saadete 
GÖTÜREN PUD-
RANIZIN RENGi 
Hangisidir. 

TECRÜBE' 
EDİLECEK 
EN SON 

RENKLER 

10 kadında 9 zu fena 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

Fena renkte bir pudra~ . _. - - - ..., ryuzunuze cMalcyaJlıt ve /.' :.. ,,. ' '~ ~ . 
1çlrlcln bir manzara verir • .. ,.. • "' 
,ve sizi daha yaşlı goste- '~ f 
.rlr. En . \Jygun rengi bul
manın yegane çaresi, yü

'zi.ınuzun bir tarafına bir 
renk v~ diğer tarafına 

,başka tcnk pudra tecrube 
etmektir. Bu tecriibeyl 
hemen buı;un sııe para
sız oltırak gönderilecek 
Tokalon pudrasının yeni 
ve cazip renkler1le yapı- ; eo > 
nız. Bı.ı yeni ren itler, ga-. .. A ,:4, : 
yet motlern ve ad.eta slh- "l' 
ramlz blr goz. mesaj>esın

de olan •Cromoscope• ~ 
makinastıe ı. knr)Ştırılm~ş- · . . ... 

• . > 
tır. Bu makina. renkleri • ·" ~ . ..... " 
kusursuz ve tam olarak ;4,' : 
seçer. , Artık cMakyajlu ~ · 
~bir yüze tesaduf edllmı- · 

yecektır. Cild ile imtizaç eden ve tabii 
ıl{lbl görünen mukenımel bir pudra
dır. Toknlon pudrası, •krema köpu-l 
ğıh ile b~raı-lı ve hususi bir usul 
dıılreslnde karıştırılmıştır." B\! sa-~ 
yede r~G.,rlı ve yağmurlu bir ha
vada bile. b\itun gun sablL kalır. 
Hemen bugün Tokalon P.Udta.şını 
tecrübe ~iniz ve teninize ne de
rece bir J güzellik temin edccettnı' 
goriinüz. 

22 'ı'eşrınisani 1941 · 

Devlet demiryolları 3 üncü işletme müdürlüğündell 
19-12 senesi mayıs sonuna kndar Bandırma deposuna miktar, muhıı~ 

men bedel, muvakkat teminat miktarı yazılı kömürün tahmil ve tahliye 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. • 

Ek.slltmesl 3/12/941 çarşamba günü saat 16 da Balıkesirde işletme b1n1' 
sırıda toplnnncnk komisyonda yapılacaktır. • 

istckiller muayyen gfulde ihale saatinden bir saat evveline kadar I1111e 
vak.kat teminat ve kanuni vesikalarını havi zarflarını komisyon relsll~1 

1 

tevdi ctm~ olmalnn ıtızımdır. Şartname işletme müdürlüğü ile Bandın•~ 
istn.syonundan parasız verilir. (0975) ı 

Tahm!nen Muhammen Muvn.kltJI, 
Ton bedel tenıl.Jltl 

Lira. Lirıı l(r· 
Vapur nnbarından tııhliye kovan-
ların vinç kD.ncru:jına takılması. 15.000 
Komüriln maunnlnrla nhtıma nakli 15.000 
Kömürün maunalıırdnn vagona nakli 15.000 
Komürün vııgondan depoya tahliyesi ve 
mWltazam lstlri 15 000 
Depo kömürlü~nden maklnelere 8.boo 
Depo kömürlüğünden diğer depolara 
gidecek kömürıin vagona yükletllmesl 7.000 

! 000 
fl300 
6000 

2100 
1120 

96() 

ı ll Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme 
Umum idaresi ilanları 

225 50 
69'1 
450 

157 
84 

'73 511 

il 
Muhammen bedell (5100> lira olan iki tekerlekll araba üzerine mont9 

edilmiş 12 adet el yangın tulumbası 3/12/941 cıırşapıba günü saat 15.30 otı 
beş buçukta Hay;darpaşada gar binası dahllindekl konılsy'on tarnfındlUl ltll' 
palı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin (382) Ura (50) kuruşluk muvakkat tem.intıt. 
kımunun tayin ettiği vesikalarla teklltlerinl muhtevi zar:flnnm ayni gün stl' 
at 14.30 on dört buçuğa kadar komisyon reWiğlne vemelerl lfı.zımdır. 

Bu ~ alt şartnameler komisyondan parasız olarak da(;ıtılmaktadır. 
1 00019 

İstanbulun en işlek piyasasında 

Kirahk dükkan ve üstünde 3 oda 
Babr,ekapt tramvay caddesi, ı metre cephesi, 4 metre derinli!'i vardu-. 

TEK.KOLLU CEMAL Piyango ri!jeSine müracaat. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
· ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli tıp tak"'be yurdu ve Bakırköy emrazı akliye hııstahnneslnln 2750 
çeki odunu pazarlıkla ekslltmeye konulmuştur. 

ı r- Eksiltme 24111/941 pazattesi günü saat 15 te İstanbul sıhhat ve W 
tlmai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher çeki odWl için 450 kuruştur. 
3 - Kati teminatı 1856 lira 25 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnıı.rneslnl çnlı.Şma gün1-!rlnde lcoml.9yondn göreblllriet· 
5 - İstekliler 1941 yılı Ticaret odası vesika.sile 2490 sayılı kanunda yazıll 

vesikalar lle bu işe yeter muvak!Uıt garanU mektup vııya banka mektubil8 

blrllkte belll .gün ve saatte komisyona gelmeleri. (10~ 

İstanbul Merkez Jandarma Bölük 
Komutanlığından: 

EKSiL TME iLANI. 
7112/ 941 tarih pazıırtcşl günü saat 14,30 da Vllıiyet jandarma komutanW 

ğında teşekkül eden eksiltme komisyonu odasında «1070,98• lira keşif bedeuı 
Istanbul Jımdarm:ı. meı'kez boluk komut.anlığı banyo dairesi yap•lm:ısı l.şl ııçıl' 
eks!ltmeye konulmuştur. 
. Mukavele, C'i~slltmf', bayındırlık işleri genel husuvi ve fenni şartnn.ıneleti• 

proje kcşır hülas:ısllç buna mütcferrl diğer evrak her gün vilayet jand:ırıll11 

nlny komutr_nlığı dairesinde görülecektir. 
:Muv':ıkktıt teminat c'8h Hrndır. · 
İsteklilerin en nz bir taahhütte otlOOO• liralık bu i:\~ Mn~r iş y:ıptıcııııı 

1 
daır klatcıertnden almış o1duğu veslkalarn istinaden Istanbul vilayetine ınli' 

1 
rac::ıntln eksHtme tarihinden tatll günleri hariç c3• gün evvel alınmış ehll>~ı 
\ c !l4! yılma ait Tic:ırct Odası veslkıılnrı ile gelmeleri. 00218) 


