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lngilizler 
Bardia'yı 

zaptettiler 
Tanklar arasındaki 

lkıuharebe daha bir kaç 
gün sürecek 

I>' kahire 23 (A.A.) - Resmen 

8ıldirildiğine göre İngiliz kıtaları 
ardia'yı işgal etmişlerdir. 

Muharebe daha iki üç 
gün sürecek 

kahire 2 3 (AA.) - Libya 
tlı.cydıı.n muharebesinin daha iki ve
r.a Üç gün devam edeceği zannedi-
1Yor. Dü,manın tank itibarile çok 
llıilhim zayıatı vardır. 
Düşman anudane çarpışıyor. A· 

tlı.erika mamulatından tanklar mu
harebenin büyük yükünü Üzerlerine 
'lrnışlardır. 

. Umumiyet itibarile bu mı.;harebe· 
ltın bariz vasfı, Kralivet hava kuv· 
"ctl-rinin el..1• r.ttikl-eri muazzam ha
"a hakimiyetidir. 

Sidi Ömer Nuovo 
zaptedildi 

~ahire 23 <A.A.) - Blnd kıtalan Sl
~ Örner Nuovoyu zaptetm~lerdir. Bu
•usı Sidi ömer'in 14 kilometre kadar 
Çlıneıınde bulunmaktadır. 

Muharebe İngilizlere 
tniisaid şekilde inkişaf 

ediyor 
kahire 23 (A.A.) - Dün ak

~l.m geç vakit öihcnildiğine göre 
ıbva m-eydım muharebesi çek mü· 

rit bir şekilde inkişaf etm~ktedir. 
lcllırilizler tarafından kazanılM' bir 

a.. tank muharebesi olmuştur. 
Pİ.İAnıan _çekilmiş ve haro meydanını 
.,11Rili'tlere bırakmt!ıtır. Bu noktanın 
0 nemi vardır. Çünkü muharebe 
llıcydanına hakim olan taraf hasa
ra. u~ramış olan taaklari toplayıp 
tarn:r etmek imkan1C1a mal:ktir. 
pt;snuuun münakale hatlarİ devam
~ " 11.rPHf'! hava hücumlarına maruz 
tıhınuy0 ... 

..,. Simdi düşman teşkillerinin iaşesi 
' 0 bruk'la Sidi Rezek arasında dar 
~CC'İt vruntasile temin edilebiliyor. 
I Muharebeler daha ziyade lngiliz
trle Almanlar arasında cereyan 
~rtıektedir. Çünkü zırhlı birlikler 
~0klı.ık İngiliz ordusuna mens•1ptur. 
it Ununla beraber cenup Afrikını 

llYvetle-ril"in ~e 71rhlı otomnb;lleri 
"ardır. İtalvanlar henüz sarsılmamış 
ve panik alameti göstermemi~lerdir. 
apılan muharebe düşman t.ııJda

{:.nı imha etmeği hedef tutan hııkiki 
ıt meydan muharebesidir. 

h Şimdi İngilizler ilk defa olarak 
avada da hakim buluınuyor. Tay

~areler devamlı bir surette kıtalımn 
k~crinde dolaı-maktadır. Fdka~ her
" es bunların lngiliz tayyaresi <11du
t~na emin bulunduğu cihetle hiç 
h~rnse ba!'ınt kaldırmak zahmetini 
ıfe ihtiyar etmemektedir. Bu Al

?nanlann ve bilhassa ltalyanların 
?nanevivatı üzerinde tesir yapıyor. 
liava İngilfalere devamlı bir suret
:c tnüsaid ıritmi~tir. Amerikan tank-
~ttnın süratli oldukları ve ateşleri

l'lın de tesirli olduğu meydana çık
!_nıştır. Düşman piyadesinin çoklu· 
l:Unu ltalyanlar teşkil ediyor. Bu· 
ftınla beraber Alman piyade tank
~rı da vardır. Fakat bir kere tank-
.r tahrip edildikten sonra piyade

~. t"mi:r.1,.mek kolaydır. 

İngiliz tank ve zirhli 
araba zayİatİ 

'( Führerin umumi karargah'i 23 
A..A.) - J\.lman ordulan ~ku

ltıandanlığının tebliği: 
Şimali J\frikada Alman ve hal

fan teşkilleri cenubu ,arkiden gelen 
rıgniz kuvvetlerile yaptıklar• mu· 
~a.ffak'ıyetli muharebeler neticesin
i e 260 tank ve takriben 200 zırh
ı aral),ı tahrip etmişlerdir. 

Tob'ruğun kuşatma cepheıiıni 
>armak için Tobruk garnizonuntı11 
\anklann himayesinde yaptığı kuv· 
"etli teşebbüsler bu kaleyi muhasa· 
~a e<ten ltalyan kuvvetleri tarafın-
arı geri piicıkürtülmüstür. 
Cer.eyan eden şiddetli hava muha

tebclerinde düşman 25 tayyare kay
f"tıniştir. 

Bir İngiliz hava üssüne karşı ya· 
1>-la 1 · • • d (!. ~ nava taarruzu ne~ıcesıı:ı e yer-
t e bulunan bir kae bombardıman 
~Y''l teııi ta1'!"İll ecJ~l.,.J:•ir. 

Ct>evami sahife 2 ıütun 5 de) 
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- • Olomo~ıl yolu 
.......... /ffrvan ıolları 

·-·· Huclul 

AKDE 

İngifüJer tarafından zaptedilen Kapuzzo kalesile Bardiayı ve 
taarruz istikametlerini gösterir harita 

Nazilli basma f abri
kasında Yangın çıktı 

Binalar ve makineler kurtarılmışsa da 
depolardaki pamuklar tamamen yandı 

İzmir 23 (Telefonla) - Sümer 
bankın Nazilli basma <lokuma 
fabrikasında dün sa t 14,30 dn 
yangın çıkmış ve ateı birdenbi
re genişliyerek fabrikanın bütün bi
nalarını tehdide başlamıştır. Gerek 
fabrika ve gerek mahalli belediye İt· 
faiye teşkilatı faaliyete geçmişler
se de yangının söndürülemiyeceğj 
anlqılmı~tır. Bu vaziyet kariıaında 
Aydm vilayeti itfaiye grupu da im
dada çağrılmıştır, Süratle yangın !"C-, 

rine gelen Aydın itfaiyesi ile teşriki 
mesl'\.İ eden fabrika ve belediye ~t
faiye teşkilatı ancak 5,5 snat sonra 
yangını söndürebilmiıılerdir. 

Fabrika binalara ve makineler 
yangından kurtulmuştur. Pamuk de
polannda mevcut bütün pamuklar 
yanmıştır. Hakiki zarar ve ziyanın 
50 bin liradan fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Yangının sebebi he· 
nüz anla~nlmamıştır. Tahkikat yapı· 
lıyor. 

Yenice vapuru 
Süvari vapurun nasll 

torpillencJiğini anlatıyor 
J 

Yenice \·apurunun birinci kaptanı l\faksud ile ikinci kaptan 
(şapkalı) Hayrullah 

GI. Weygand 
Bir Alman ültimatomu 

üzerine azledilmiş 

Londra 23 (AA.) - Vichy 
ile sıkı münasebeti olan mahfillerde 
general W eygand' ın Alman büyük 
elçisi Abetz tarafından verilen 24 
saat mühletli bir ültimatom üzerine 
azledildği bildiriliyor. 

Şimali Afrika Fransiz 
kuvvetleri Başkumandani 

Rahat 23 CA.A.) - Şimali Afrikada 
Fransız kuvvetler! başkumandanı ge
neral Juln resmen vazifesine ba.şla
mak üzere Rabattan Cezayire hareket 
etmiştir. 

General birkaç gün sonra Rabat•a 
::tönecektlr. 

(Ynzı:si 3 üncü sahifede)' 

.. Ikka&Iers 

Makabline şümulü 
olacak bir kanun 

Bi.· mebus: clbtikarcalar idam 
edilsin. Yapdacak kanunun makab
line de şümulü olsun.» diyonnuı. 

Belki en doğnaau, Demoklis'in 
kılıcı gibi bir kanun çıkanlmaındar: 
Mer'İyete girmesi ikinci bir karara 
bırakılsın. Fakat met-'iyete girdiği 
takdirde hükmü mesela 1 kirnunu· 
sani 942 den itibaren yürüsün. 

O tarihten soma halkın hillm
dan kendilerine gayri mcvu servet 
yapmağa kalkanlar da - hiç ol
mazsa - tiril tiril titresinler; bu 
met'um kazançlannı gönül rahab 
ile yiyemeainler; paralannın tam 
haram para oldciiunu biaaebin1er. 
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Moskova BU 

muharebesi Londra'ya göre 

devam ediyor 15,000 Alman 
Ruslar, Almanların • 

ilerlediklerini ve arazi ve ıtalyan 
kazandıklarını • • • 

bildiriyorlar esır edlldı 
Führerin umumi ltarargahı 23 

(AA.) - Alman orduları ba~ku
mandanlığının tebliği: Şark cephe
sinde yeni taarruza muvaffakıyetler 
elde edilmiştir . 

Moskova 23 (A.A.) - Yfrmi 
dört saatten beridir Moskova etra
fındaki muharebel~r bilhll.ffa ~
detli olmuştur. Klin önünde muha· 
rebe inadla hüklim sürüyor. Volo
kolamıık ke.'liminde, sol kanadda 
durmadan Alman inkişafı, ~ğ ka
nadda Ruslan püskürterek ileri stCÇ· 
miştir. Moskova istikametine uza
nan yolu ele geçirmek için mücade
le devam ediyor. 

Moskova 23 (A.A.) - Tass 
ajansının Moskovaya karşı yeni Al
man taarruzunu anlatan bir •elgra
fında şöyle denivor: Almanlar mu
harcl>eye bir çok ihtiyatlarla bera
ber büyük mikya3ta tank sürüyor• 
lnr. Her tarafta kanlı muharebeler 
cereyan etmektedir. Almanlar ver
dikleri ağır kay:ıplara bakmıyarak 
Moskovanın ana yoluna do~nı bir 
eecit açmağa çalışıyorlar. Mütt'ad
did kesimlerde Sovyet kıtaları adet· 
ce üstün düsmana toprak bırakarak 
intizam içinde yeıni müdafaa hatla
r:na çekilmişlerdir. 

Moskova 23 (A.A.) Kızıl 
Yıldız ~azetcsinin hususi muhabiri· 
rıin bir haberine atfen Tass istihba· 
rat &jclnsı Almanların Rostofun ce
nup müdafaa hatlanna girdiklerini 
ve şehrin sokaklarında muharebcJ.er 
<'.creyan ettiğini bildirmektedir. 

Şim~ndifer istasyonunda bilhassa 
şiddetli çarpı:;..'tlalar olmaktadır. 

Moskova 23 (AA.) - Rosıofun 
Almanlar tarafından baptedildiği 
hakkında dün akşam Sovyet kay· 
naklanndan hiç bir habf"r aızma
ınıştır. Maamafih Kızıl Yıldız gaze
tesinin muhabiri vaziyetin çok ciddi 
olduğunu, Rus kuvvetlerinin bazı 
kesimlerde çekilmeğe mecbur edil
dikl~rini kabul etmektedir. 

Almanlar Rostofa karşı taarruz 
hazırlıklarında, bütün ihtiyatlarile 
birlikte Hitlerin hücum kıtalannı da 
Von Kle~t ordusunu takviye için 
toplamtf bulunuyordu. General 
Kleiııt ordusunun Ruslar tarafından 
hayli hırpalandığı malumdur. 

Almanlar ağır zayiata uğramış· 
lardır. Rus kuvvetleri iki gÜn içind-c 
elli düşman tankı tahrip etmişlerdir. 
Bu arada ehemmiyetli miktarda pi
yade ''e topçu ku1rvetleri de imha 
olunmuştur. 20 sonteşrin günü, bu 
cephede iki taburdan fazla piyade, 
yüzden ziyade kamyon ve haylı da 
tank kavbetmişlerdir. 

İngilizler, 4 - 5 grupta 
çembere alınan mihver 

kuvvetlerini imhaya 
çalı§ıyorlar, harekat 

devam ediyor 

Londra 24 (A.A.) - (B.B.C.) Libya
dan gelen son haberlere göre §lnıdlye 
kadar Alınan ve İtalyanlardan 15,000 
esir alınmıştır. Esir mlktan mütema
diyen artmaktadır. Sldi Rezek.'te İn
giliz zayiatı, oldukça ağır olmuştur, 
1'aknt herhalde mUı~r zaylatında.n 
hafl!Ur. 

Londra 24 (A.A.) - CB.B.C.) Ltbya
da çevrilen dÜ§Dlan kuvveUerl etra
fnıdaki çember, gittikçe daralmakta
dır. Tank muharebeleri birkaç gün 
daha süreblllr. Fakat Londra mahafi
li, kati bir emniyet ve itimatla neticeyi 
bekliyorlar. 

Resmi tebliğin neşrinden sonra Lon
draya ~yadaki harekat hakkında ikl 
nim resmi haber gelmiştir. Tobruktan 
çıkan ve cenupta Sldi Roreke doğru 
sarkan İngiliz garnizonu, daha cenup
tak:i İngiliz kuvvetıcrUe birleşmek üze
redir. Ik! Inglllz kuv\·etlni ancnk 3 ki
lometrelik blr arazı sahası aY'"'l'nakta
dır. 
BardJynyı iş3al etmiş olan Yeni ze

lı\ndn kuvvetleri, Sollum ve Halfaya
da sıkı blr çember içinde bulunan duş
man kuvvetlerine su götüren borulan 
kesmişlerdir. 

Askeri mütehassıslara göre Libyanın 
.şlmallşar'ki köşesinde sıkıştınımış 
olnn Mihver kmrvetleri. 4-5 grup.:ı ay
rılmıştır. Bunlardan biri şlmall.ş:ı.rkl

de Sollum - Halfaya müseıresinde sı
kıştınlınış olup sudnn ve münakalat
tan mahrum bulunuyor. Dl~r düş

man gruplan Oanbot, Blrelgobl ve 
Sld! Rezek havallslnde J>ulunuyorlar. 
Şimdi askerl harekM. tecrid edilen bu 
düşman gruplarının imhasına ve çem
berden sıyrılmasına mani olınağa ma
tuftur. Fakat cephenin fevkalüde ge
nişliği gözön ünde tutulursa bunlar
dan bir kısmının sıynlacak bir deUk 
bulmaları ihtlmall vardır. 

Cuma günü, Sidi Rezek Nuovu'yu 
zapteden Hint.i kuvvetk!ri bumda Al
man ve İtayanlardan 8,000 esir al
mışlardır. 

MihYer ricalinin 
Berlindeki ictimaı 

Berlin 24 (A.A.) - D.N.B. bilıdirlyor: 
BolşevUclere karşı o.çılan mücadeleye 
1ştlrak eden devletlere mensup birçok 
mümtaz rical \'e şa.hslyctkr, bugün 
Berllııde toplanacak ve antlkomintern 
paktın yıldönümü münascbeWe har
be devnm hususundaki a.zımlannı te
yld edeceklerdir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Garson - Biralarsı köpürmemcsini ben de beğenmiyorum!. .. 
Patron - Sen içmiyol'$un ya 1 ..• 
- Öylo amma müıteriler köpürüyor!.•• 

Vichy'ye göre 
Volokolo.mskta 

Rus hatları 
yarildı 

Ruslar Leningrad cephe
sinde bir şehri geri aldıla~ 
Rus tebliği Rostof'ta 3 

Alman tümenini imha 
ettik diyor 

Vichy 24 (A.A.) - Of iden: Rus ceı>
hes.inden ceıen haberlere göre Almlln· 
lnr Volokolamsk ke5lminde Rus hat· 
lannı ynmuşlard.ır. 03.ba cenupta 
MoJalsk keslmlnde Almcınlar yenl bit 
taarruza b:ışlamışlardır. Doneçte de 
Alman ileril~l devam ediyor. 

Ruslar, Malo Viçeri 
şehrini geri aldılar 

ı.ondra 24 (A.A.) - !B.B.C.) Rus 
cephesinden gelen son haberlere g(). 
re Ruslar, Lenlngrad cephesinde blr 
muvaffakıyet kazanmışlar, Lening
rnd - MoSkova hattı üzerinde Malo 
Vlçera şehrini gert almı.,,lard.ır. 

Moskovn cephesinde, Ruslar cenup 
ve cenubugarbi keslmlerinde, ilerlle
meler kaydctmlşlcr ve bir miktar ara
zi kazanmışlarsa da vaziyette dcğlş.lk
llk olduğuna dair blr alO.met yoktur. 

Rostof kesminde bir 
Rus muvaffakıyeti 

l\toskova 24 (A.A.) - Bu s..'\bah neş
redilen Sovyet hususi tebliğinde Sov
y~t kuvvetlerinin 20-23 son teşrin zar
fında Rostof cephesinin bir kesiminde 
muvııffııkıyctll bir karşılık t:ınrruzn 

yaptıklan, 60 kilometre llerilt'dıkleri 
ve 3 Alman tümenini imh'.l ett.lklcrt 
blldlrilmektedtr. Tebliğ, Almanlardan 
ııı top, 55 tank nlındı.ğını ve bu ke· 
simde 46 düşman tayyaresinin düşü
rüldüğünü ilave etmektedir. 

Rus tebliği 
I.ondm 24 (A.A.> - (B.B.C.> D.un 

gece yansı Moskovnıda ncş~dilen res
ml Rus tebliği : 

Kıt.antımız. dün büt.un cephede 
düşmanla dövüşmüşlerdir. Muharebe
ler bllhas.sa Klin, Volokolamsk, Tuta 
ve Rosto! kesimlerinde şiddetli olmuş
tur. Cumartesi günü 4 tayyaro kaybet.
memize muakbll 10 düşmnn tayynrcsi
nl imha ettik. Bakrenk denizinde de
niz kuvvetıerimlz, üç düşman lc\•0.1.ım 
gemisini batırmışlardır. 

100 mihver kam
yonu tahrip edildi 

İngiliz tyyareleri, kara 
harekatına müessir 

yardımda bulunuyorlar 

Londrn 24 CA.A.) - (BB.C.> Orta 
Şarlt İngiliz kuvvetleri başlmmadnn· 
lığının dün geceki resmi tebliği, Lib
ynda İnglllz hnva kuvveUerinln faali
yet ve muva.ffakıyetlerindıen bahsedi
yor. Tebliğe göre İnglllz bombardıman 
ve avcı tayyareleri İnglllz kara kuv
vetlerine dün de yardıma devam et.
~ler, dü.şrns.n nakliye kollannı mu· 
va.ffakıyetıe bombardıman eyleml.şlcr, 
Tobruğun cıınubugart>islnde petrol 
taşıyan yüzden fazla. Jmmyon ve a.m
ba tahrip etmlşlercllr. Diğer blr dtiş
mruı nalcliye kolu Bardlya - Dema yo
lu üzerinde tn.hrip edllm.l.ştlr. 

Demayn esaslı bir hücum yapı.lmıf, 
)'t!rde 1k1 düşman tayyaresi tahrip 
edllm~, ha.va muharebesinde ikl dilf. 
m.an tayyare\'51 düşiirlllmüş ve blt'QOk
ları da hasara uğratılmıştır. 

Tayyarclerlmu, orta Akdentroe bbl 
kruvazörle beş muhribin refakatinde 
bulunan blr d~ vapur knflleSııe 
taarruz etmişler, bir düşman gemlslne 
blr hava torplll Isa.bet ettirmişlerdir. 
Kruvazörden koyu dumanlar yfıkseldl
ği görülmüştür. Diğer gemilere de lsD.· 
betler vaki olmuştur. TayyarclerimlZ, 
Kefalonyanın Argostoli iç limanında 
bulunan bir düşman gemisine ta.m bir 
isabet kaydetmişler, Maıto.ya yapıl
mak t.stenen bir hava akınını da püs
kürtmüşlerdir. Bütün bu harekAttan 
ıs tnyyarcmlz kayıptır. 

.... Bu sabahki telgrafların 
d ... -vamı 2 nci sahifede 
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Diin Geceki ve Ba Sabahki Haberler 

::L::::::~ı u:~~~~ki (A~~·~~t-~~~~~i] lngilizler Bardia'yı 
zaptettiler 

Tula'da kanii nasıl başladı? Moskova muharebesi '(Bqtarafı 1 inci sahifede) 

Almanlar tanklarinin 
yarısını kaybetmiıler 
Londra 23 (A.A.) - Libya ta· muharebeler İngiliz ordulari nezdin- L.b 'd . t 

deki Reuter muhabiri ) ya a vazıye arnızu İngiliz Başkumandanlığııun 
memnuniyetini mucip bir tarzda 
devam etmektedir. Görünü~e göre, Moskova'ya göre 

Almanlar yeni 
ihtiyatlar getirecekler 

Moskova 2• (A.A.) - Tulıı cephest.n
dekl, Rus resmi haberler ajansı mu
habirine göre, motörlu piyadenin 
,ardımlle Alınan tankları, pazar gıinü, 
Tula cephesindeki Rus müdafaa. hnt
lannın sol kanadına. devamlı hücum
larda bulunmuşlardır. 

Bir Alman tank grupu Rus müdafaa 
hatlarını yarmağa muvaffak olm~ 
fakat Tula civarlarında. durdunılmq
tur. 

Alınan blr telğrafa göre, bu Alman 
tank gnıpu şimdi RU3 tank ve topçusu 
tarafından muntazam surette tahrlp 
edilmektedir. 

Bu cephede cumartesi günü, flddetll 
ınuharebelerden sonra, hücumlar ya
pılmıştır. 
Alnıanlann şimal ve doğuya doğru 

Derl hareketlen durdurulmuştur. Düş
man a~r zayiata ut.ratılmıştır. 

Bazı haberlere göre, Almanlar bu
raya yeni ihtiyat kuvvetleri getirecek
lerdir. 

Hava mareşalı 
Cunninghamın 

beyanatı 

Düıman Libya'ya İtalya, 
Girid ve Yunaniıtandan 
acele yardımcı tayyare

ler getiriyor 

bunu anlatiyor 

A İngilizler, Mihver kuvvetlerini, val· 
Kahire 23 (A.A.) _ Libyada İngiliz imanların ileri hareketi karşısında nız taarruzun yapılacağı gÜn balcı· 

orduları nezdlndeki Reuter muhablrl mından değil taarruz için intihap 
yazıyor: Moskova tehlikeli vaziyete düşüyor edilen yer bakımından da gafil :va-

•Muharebcnln lhi!eslnde Mısır sc- kalamıo bulunuyor. General Rom• 
ması açık olduğu halde, Libya sema- melin kuvvetlerİn'e' tatbik ethrdıği 
lan, g(iya ertesi gün cereyan edecek Şark cephesl.nde muharebe, üç glin- nın durumu tehlikeli bir bal alacak- harp nizamı, İngiliz teıebbUsünü 
vahim hA.dlaelerl duyuyormuş gibi denberl son dettce flddetlenm.1.ştlr.Al- tır. Halfaya sahilleri boyunca bekle· 
tehdldkAr ve slyıı.htı. Gece §iddet.ıı bir manlar cephenin her tarafında büyilk ~t mıntakasında da flddetll mekte olduğunu gösteriyor. Ha1bu· 
fırtına çıkı. Yagmur seller gibi aktı. taarruzlarda bulunuyorlar. Fakat en muharebeler devam etmelı:edlr. R06to- ki fngilizler, cenuptan ve doğudan 
Kıtaıannuz ve ben a,çıkta ya~iunız mtihlın muharebeler flmd1 Moskova. fu za.pteden Almanlann buradan Vol- harekete geçtiler ve dü§Illani tama
lçln fecirden evvel su için.de kaldık. bölgesinde cereyan etmektedir. Al- ga. sahilinde Stallngrada. veya Kat- men taıırtan bir ..,evirme hareketi 

SoA"uJt ve rütubet aramnda. taanuz mantar Moskovaye. karşı umumi taar- Jcaalara doln bir harekete başlama.- ... 
aaaU çaldı. ileri hareketimiz başladığı nıza geçml§lerdlr. Evvelce yalnız · şi- lan muhtemeldir. yaptılar. Genual Rommelin lnıi-
sırada tekrar ya~ur ya~yordu. Et- malde Kallnln ve cenupta Tula tl.Slm· cepben nıen ş1mallnde da.ha ~ük !izlerin niyetinden haber alamama· 
ratımızdakl çölün hava meydanlann- ıannda taarruz ederlerken limdt cep- maynsta çarpıpaıar oluyor. Burada at, İngiliz nan kuvvetlerinin ~u böl
dan tayyare fUolanmız birer birer ha- heden de Moskovaya karşı harekette Finlerin bir muvaffakıyet kazan.dıkla.- gede yaptıkları hareketlerin mü· 
valandı ve doğudaki düşmanı yerde bulunuyorlar. Muharebenin Jiddetl ve n ve mühim Rus kuvvetlerini imha lit-mmeliyeünClen ileri gelmektedir. 
yakalayıp vurma~a. mihver tayyare- kullanılan vasıtalar Alınanların Mos- ettlklerl blldirllmektedlr. Düşman tanklannm yanaının tah· 
lertnln muhtemel taarruzlarına karşı kovayı ele geçlrmeğe katı BUrette ka- ... • ~·idi'" · •· 1 K h" deld 
İngU1z plyadeslnl ve tank.lanmızı hl- rar verdlklerlnt göstermektedir. L1byadıı.kl taarruz §lddetinl kaybet- Tlıp •1• ı .• gı~ı .. soy eyen ·a a ~~·_ı· 

tm .. - gitti meden devam -·"--r. İngilizler -apu- ngı ız aozcusu.. taarruz an fmıaıye. 
maye e ""&"' • Dünkü Sovyet tebllği yeni bir isim- 'C'\.U.rv A k d ld ed 1 fi k 1 

Saat dokuza doğru güneş bulutlar den bahsetmiştir. Tebliğ Klin bölge- zo kalesini ve Bardia'yı ele geçlrml.§- a ar e e ı en muva a ıyet erı 
arasından sıynl.mağa başladı, fakat slnde muharebeler oldu~u blldlrl- lerdlr Kapuzo Libya hududundan G belirtmektedir. 
riU.gAr tuvvetlendl ve nUıayet bir kum yordu. Klln, Kallnln lle Moskova. ara- kllom~tre içeride möıstahkem blr mev- Tobruk1a Mıaır bu.dudu araııinda
fırtınası h~lne_ geldi. Kwn fırtınası sında, Mostovanın şimali garbblnde kidir. Burası blllıas3a son zamanJarda ki Alman tümenleri. kendilerini aı· 
hnrekı>timlzı duşmandan glzlediğt gl- ve Moskova _ Leningrad §lmendifer tahkim edllmlştl. Banlla da Llbyada. kıttiran çe~er lçindea kurtulmak 
bl, btlhassa hava akınlanndıın da kı- hattı üzerinde küçük bir şehirdir hududa yakın bir llmnndır. Hin~ kı- içbı ça};alıyorlar. lngiliz 'fe Mihver 
talanmızı mükemmel surette hlma~ Moskova vilAyetlne tabi bir kaza mer: talann da cenuptan gelerek &idi Ome- kayıplan araaındaJd nisbet, tank ba
ettl. . kezldir. Nüfusu 15 bin kadardır ve pa- ti işgal ettikleri blldir1Uyor. Bu surtıe lcımından genit mikyasta İngilizler 
berledlğımlz ~ada, bizden pek az muklu fabrlkalarile meşhurdur. Mos- Bidi Ömerln şarkında Bo~umda. bulu- lehindedir. Almanlar daha. · di-

evvel oradan ~~ tanklann izlerini kovaya 80 kilometre mesafede bulu- nan mlhver kuvvetleri muşkül va.zlye- d 1 T I . . fD1l 
gi5rdfik.. Şimdi, butun hava fllolanmı- nan bu şehir eski Çarların mensup te dü~ektedlr. Burada miktan 40 bin en.. ngı ız er~en . üç mıslı fazla 
zın tndı~l Heri haUanmızdakl avcı olduklan Romanof hanMıınının çıkt.ı- kadar tahmin edilen bir Alınan - ttaı- tank: kaybelmiflerdır. 
tayyareiertmlzln iniş meydanındayız. ~ yerdir. Sovyet teblltl şimdiye ka<i.lr yan ordusu vardır ve bunlar tamamen Kahiredeki İngiliz sözcüsn A1-
8!Y'!ar tayyare karşıtoyma topçuları, Kallnin mıntakasındald muharebeler- ~nber Jçine alınmak tehlikesine ma- manların tanıt kuvvetlerinin yan· 
butun hava meydanının taarruz ha- ruzdur. sını kayhetüklerini söylemiştir. 
rekltı neticesi daha ilerilere nalrle- den bahsed.lyordu. Bu defa Klln mm- Llbyada muharebe fimdilik pl.Jade İtalyan tebligı"' • 
dilmesi haseblle, harekete hazırlanı- takasını taydetmesı, Almanların ?O M kuvvetlen arasında değil, tanklar ara- I 
yor. Bu natll bütün gün tekerrür ettl. 8~ kllomereye kadar llerleditlertnl sında oluyor. Muharebenin merkezi Roma 23 (A.A.) - talyan or· 

Sürat htlSUSUnda bir fikir verebil- gostermektedlr. Tobruk'un 35 kilometre cenubundald dulau umumt karargahının 5 39 nu-
mek lçin fUDU anlataca~: Almanlar fimalde llerledlklerl gibi, S1d1 Rezcg'dir. İngU.lzler Alman tank- marali tebliği: Dün Mannarique•de, 
Kumandanlanmızdan birine rasla- cenupta Tula ıpmtakasmda da erazl lanndan pek çotunu tahrip ettHcıertnt To1irukta ve M1111r Sirenaique hudu

dım. Yanında Bfrleşlk Amerikanın Mı- kazanmışlardır. Ruslar bu bölgede va- blldirtyorlar. İngilizlerin Alman tank- du tizierinde bütün cephede muha• 
sır uker1 ataşesi vardı. Ataşeınlliter z1yetin karışık oldutunu söyıtıyotlar. lannı tamamen 1mb& ederek piyade rel>eler devam etmittir. Tnmenleri-

Londra 24 CA.A.) - (B.B.C.) Orta bir taraftan taldınlmakta olan çadır- AYDl zamanda cephede Mojaa'ta da kuvvet.ıerlnt çenber ~ine almak ve miz dütmarun bütün taarruzlarını 
fark İngiliz hava kuvvetleri kuman- dan telefon etmekle meşguldü. Ame- ffddetll muharebeler oluyor. Büyük J10nra kısa bir zaman zarfında btıto.n ı... 1 lıkl - k'" tm':-t'' n.o:_ 
danı hava vls mareplı Canntngham rltalı birçok asteri müşahldler ileri kuvvetlerle yapıldılı bildirilen Alman Libyayı 1.şga1 etmetc WedlkJıeri anla- a:o ~Y a .PıD u~ ... ur. ...,,..~an 
beyanat.ta bulunarak: •Diişmanm Şar harekettn bütün safahatını ta.kip 1çln taarruzları durdurulamazsa Me>Rova- fl)ıyor valnm z:ayıata ugrahlmıftır. Anete 
tı Libyaya itayadan, Yunanistan ve hazırlanmı§lardı. Bunların birçoğu • tümeni, son harekat esnaainCla düf" 
Glrltten yardımcı tayyareler getirtme- zırhlı tümenlerlmlze refakat etrııektc- manın 250 zırhlı vaaıtuını tahrip 
le çalışması, endijestnl gösterir. Al- dir. Akden·ız Amerı·kan etrniıtir, bunlann arasında 55 aı1ah· 
manlar. petrol ltıtlı~a uğramıyacak- Ben, en az birçok kilometreler uza- • Jı araba vardır, bir kaç yüz de esir 
Jardır. Zannedersem yetecek mllı:tarda yan ve gene en az bir buçuk kilomet- alınmıştır. Alman tümenleri, lngili% 
petroııerı vardır. Fakat italyanlann relik bir genişlik gösteren kuvvetu btr 1 ngilı•z Japon :rlThlı birliklerine ağır zayiat verdir· 
htç bir zaman yeter miktarda petrol- nakliye kolu ara.mıdaydım. Motörlü miıler n iki yilzden fazla silahlı 
Jerl olamıyacaktır. arabalar durmadan çölde 1k?rllyorlar. f .

1 
• • at aba tahrip etm.itlerdir. 

Libya taarruzu, Ruslara kuvvel ma- Bu muht~~m Uerleylşi görmek insanı 1 osu goru•• şmesı• Üzerlerindeki ~ızılhaç ;.,.reli aa-
neviye ve enerjiyi başta lstltamete fevkalA.de cesaretlendiriyordu. Düş- ..,.. 
tevlrmek bakımından bir hizmettir.• man tayyarelerinin görünmemesi §ld- rahaten görünen askert hastaneleri· 
clenılştlr. detıe dikkat nazarlanmızı çelr.lyordu. Bı·r kruvazo··rJe bı·r m--L·. B mklt-n ı>iri düflJlan tayyareleri ta· 

İngiliz hnva vls mare§alı, Libya İlt günün sonunda tanklanmız Ltb- un • Kurusu, Amerika rafından müteaddid defa. mitralvöz 
eepheslnde Tomahovk Amerikan a.vcı ya topraklanna seksen kilometre de- ribi torpilledi, bunların Hariciye Nazırı ile -ve bomba ateşine tutulmuttur. Has-
tayyarelerinin büyük blmıetlertnden rlnllğ!nde girmiş bulunuyordu. Ve pek batmıf olmaıı muhtemel 3 ıaat ~o··ru··,w· talardan 2S f ö1müt .35 i de yara-
.Stayt.,Ie bahset~lr. a? mukavemetle karşılR§Jlll§lardı. e lanmıfbr. Sirenaique'in cebel köy· 

Diler İngillz tuvvetıert, Halfaya et- len düşmanın hava akınlarına ma· 

Harp tebliğlerr rafında bir ~nber vücuda getirerek L>ndra 23 (A.A.) - Pazar ak- V · 2~ (AA) J ruz kalmıştır. Bir kaç çı"fılik hasara 
Sollumu tehdide ba.şlamışlardı. • . . • L-. a~ıngton ;;1 • • - apon Ö k 

Almanlar bu tehlikeye karşı Iı:.oy- tamı. amırallik daıresı tararmdan hüyijk dçisi Amiral Nomura ve M. uiramıtbr. lü ve yaralı yo tur. 

lngiliz tebliği 
mak için, Sollum cenubun.da tanklar neşredilen tebliğ: Bir düpan kru· Kurusu Hariciye Nazın M. Cordell T obruk cephesinde İtalyan - Al
ve motörlü kuvvetler toplamışlardır. 'V&zörü lngilterenin Akdeniz filosu- HulJ'in evinde üç saat süren bir gö- man ltu.VVetlen, düşmanın müread· 
Düşnanın bu mukavemet1 esasen bt'k- na menaııp bir denizaltı tarafından rüşme yapmıılardır. Hanciye Neu- did sı1iblr arabalarını zemine mıh· 
lenlyordu ~ general Rommel'ln 'tu- torp!1l(.nmiftir. Bu kruvazörün hat-- reti erkanı müzakerelerin yeni inici· lamıtlar ve müstahkem mev'kiden 

Kahire 23 CA.A.) - İnaillz Orta Şark manda.sındatl tuvvetlerl ihtiyatla mıt olması muhtemeldir. Bu gemi t-ıfı hllk.kında hiç bir malGmat ver• çıkma hareketleri yapan düşmana 
::retleri umumi tarargA.hınm teb- kullanacağı da malümdu. üç lruvazörle üç munripten miirek· memiılerdir. Bu hafta zarhnda yeni ehemmiyetli zayiat wrdirmJtlerdir. 

İngiliz ve Alman zırhlı kuvvetleri Londradaki Japon deniz kep bir kuvvete dahildi. Bu kuvvet görüpe]er olması bekleniyor. Ja· Son günlerdeki kara hareklh es-
arasında başlıca tank muharebesinin • ) d•Jd• 1<>nradan tayyarelerimiz tarafından ponlar da bu hususta hiç bir müta· nasında, tayyarelerimiz Te karıı 
siklet merkezi görünüşe göre §imdi -r ~taıeıı az e 1 1 • ke,fedildiği zaman ancak iki kru· lea Hrdetmeıni41erdir. koyma topçumuz top yekGn 1 S ln-
Sldl Rezeg clva=-ına geçmJştir. Bütfuı ı okio .~~. (AA:~ .. -. - ~ndıadak! vıızör görülmüttür. Bunların yanın- Vqington 23 (AA.) _ Birle- IJlhz tayyaral ~e Pa-ria t~eninin 
gece durmıyan muharebe bugiinkil Japon buyük elçilıgı denız fttllfUJ da denizin tiztilnde gerıi, bir saha şik J\merika Hariciye Nezaretinde, k~rfl lc~yma ha~alan, du~nın 
pazar sabahı da devam etmektedir. tuğgeneral Kondonın vazifeeine son petTolle kaplı idi. Japonlarla lıic; bir an~a. yapılma- d~ğe: iki tan:aresıru alevl~r ~de 
Diğer cihetten Yenl Zelbıda kuv- verildiği resmen bildiriliyor. Bir düsrnan muhribine ilci torpil dığı ııöyleniyor. Ga:reteciler tarafın· du~Üf~er~~r. Ta~~re~~en 

vetıeri karşılaştıkları istJsnal gijçl~- Mısır, Japonya ile müna- isllbet ettirilmiş -ve bu gemi büyük dan aorulan euale cevaben İngiliz sekızl gen doamemıttir. Sirenaıque 
lere rağmen dünkü c~~rtesl gunü b ti • • k • bir ihtimalle babnlmı...,r. Bundan sefin" Lord Halı"fa- Japonların uz· çölünde münferid olarak hareket 
esas hedeflerinden Sidl omerln gar- se e ennı eııyor . .. . . 9

" • • .A. ı __ b d 1i '-- 1 Al 
btne doğru ilerlemcğe devam e~er Kahire 23 (AA.) - Haber alındı- o~ııka ~u~anın ık1 İaşe gemm tor· !aşma taraftan göründüklerini fa- eaen ir üşman makine . ~o u • 
-ve Sidi Aziz ile capuzzo'yu süratıe ğma göre, İngiltere hükftmeti Mısırın pıtlenmı,t~r. Bu muvaffakıyetler or· liat noktai nazar ihtilafının ne pek man ve İtalyan kuvvetleri tarafın· 
:ııaptcylcınlşlerdlr. Bu kuvvetler gar- Japonya lle siyasi münasebetlerini ta Akdenızde kazanılmıştır. hafif ne de pek ağır olduğunu ıöy- dan keşfedilmif ve hücuma maruz 
be, Trlg Capuzzo yolu civanna doğru kesmesini ve Japon elçlstne Kahli'e- !emiştir kalmııtır. Yilz kadar ZJrhlı otomo-
Deri hareketlerine devam edecekler- den aynlınası lüzumunu bildirmesini s ti F• 1" d • · bil ve kaırvon yakılmışbr. 

«Kendi itinde dünya 
rekorlannı 
kırmalısın!» ---Zihinlerimizde hnkim olnn bir 

ifrat, bir de tefrit var. Şunun 
ortasını };ulmalı 1 

ifrat, Avrupa hayranlığıdır. 
Maddi ve manevi nevar, ne 
yoksa oradan gelir: biz de saye
lerinde geçiniriz sanmak: cGarp 
lılar tehirlerini böyle yapmış. 
evlerini böyle dötemif, yemeği 
ıöyle hazırlamıı. elbi.eyi bu tarz 
giym~; bir Avrupa mütefekkiri 
ıu mütalaayı yürütmÜ§>... Bu 
hududun ötesine aşabilmeği 
:kendimiz için imkamıız saymak. 

Tefrit de, kendi ist:idadımıza. 
da.marlanmızc:laki kana verdiği· 
miz kayıtaız ve prtaız kıymettir. 
Armut piı. ağzımıza düş kabi· 
!inden. 

Halbuki kayıtsız ve tartaız .kıy
met, ancak senin fıtri istidadın· 
la Garp bilgisinin izdivacından 
doğacaktır. 

Booa eritmenin ise bir tek 
yolu 'Vardır: Hangi meslekte 
uen, o meslekteki insanların. 
dünya lSlçüaünde, en iyilerinden 
olmağa çalıtman... Hatta daha 
bile fazlası: Kendi i~inde, ze
kanla, gayzetinle. icadlarınla. 
dünya rekorlarını kırman. 

Evvela ba§lcalannın yaptıkla· 
nnı ogrenmen, yapabilmen. 
Sonra da bunlara kendi milli 
çefllini, ferdi kabiliyıetini lcata
bilmen ..• 

Meluned Y anmay 

Milli Şef 
Dün at koıulanm takip 

buyurdular 

Ankara 23 (Telefonla) - Milli şef 
ismet İnönü bugün ipodromu te§rlf 
buywınUf].ar ve at. ~ 90nun• 
kadar takip buyunnUflar<lır. 

lzmirde dünkü lig 
maçlarının neticeleri 

hnılr 23 (Teletonla) - Bugün Hl 
maçlanna Alsancalt atadyomunda de
vam edlldl. Ate§6Por - Demlrspor maçı 
3 - 3 berabere, G&ıtepe M Karfıy~
spor maçı da 5-0 Göztepenln galibi• 
yeti ııe netlcelendl. Gôztepe taıon1ı 
lig maçlarının Uk devre.sinde h~ mnğ• 
Uip olmamıf ve blrtnci devre pmpl• 
yonlutunu almıştır. 

Mevliidü Şerif 
Radyolin dit macwıu ı;a. 

biplıet-i Necip ve Cemil Akar 
kardtf)erin pederleri mü
teveffa BAY HÜSEYİN 
A VNI AKAR'm vefabnm 
lmlunc:ı cününe teMdüf eden 
25 ..... isani t 941 yanDki 
aalı tünü öğle namazım mii
teakip Beyuıt camii ,_i
linde merhumun ruhuna İl· 
hafen mev1udu nebevi Ju. 
raat etta-ileceğinden bil· 
cümle ihvanı dinin tepifleri 
rica olunur. 

lpekiş cflr. Yeni Zelfmdalılar cumartesı ak- Mısır hüktnnethıden ıstemiştir. ovye er - ın an ıya Adlı"ye VekAle- İngiliz kruvazör filolariM 
p.mı Oambut'un cenup mevziine kıl- J • • c::ı 
dar gelmişler ve orada Bardlayı 1şgal zmırde muhtekırler tinin mühim bir nın faaliyeti Yünlü Kumaşları 
~ bir müfreze bırakmışlardır. Bu :hmlr 23 (Telefonla) - ttç kepek- Finler mütareke haberle- Binpal açıtında Barbam sırblımı· 
müfrezenin Bardiayı düşmandan te- çJ. bir bakbl, btr kundura çlvlsl tacl- tam i m 1 da balanan Reater ajansınm muha· 
mlzledlğl haber verllmektedlr. rt Sbtllir .suçundan Adllyeye verildi· rinin aslı olmadığım biri bildiriyor: 23 (A.A.) -İngiliz ıı:ru- İPEK.iŞ Şirketi, Fabrikalarının 

Bu hareket cereyan ederken Hind ıer. b•ıd• • J Ankara 23 (Telefonla) _ AdllJıe ve- yazör tııotınAlan, her gece dl\pıumın ist:ihaalatından erkek ve kadın yün• 
:btalan Sid1 Ömer Nuovo'vn zaptet· lzmi 1 ınyor ar sahildeki mevzllertne, erzak ve mü- lil elbiaelik. paltoluk. robluk v• " - rcl ka h lc1ll1Rf, Mllll Korunma kanununun 111-
~ler ve niifuz sahalarmı tedricen en çan ırsız mullhıe giren auçla~ ba.kkmda m11d- hiqımat depolanna altı pusluk lalvo- mantoluk kmnaılan lstaobul Yeııi-
dfl.sman mlldafaa meVZ!lertntn ~rne- Çanakkalede tutuldu Helainld 23 (AA.) _ Fiıı ha- c:reıumumlllklerden, bu aene iptidasın- la.r J'l.tdırmala devam etmektedirler. poatane caddesinde 47 No. lu .ki 
ıtne. Halfaya ve Bldl ömer aruına t..alr 23 ('ftlefoııla> _ ---.ı. .. lierler bilroau bildiriyor: 4İsveç dan tefrln.levveı ~ tadar Şatkl Akdenlzdekl kuvvetli filo Or- Tayyare pjyango Müdürlüğü !Jina• 
bdar genlşletm'41erdlr ~-- .,..., 1 K ka ümuln-e ta Akdenlzde yollara nezan!t eden İn- d .. M ğ da do~ 
Dnşmanın mutavem~e ralmm, poUs kamolundan ~ aablkah l>uuıı Te l>aıka memlelcetlerdelti .LYJ.J.Jl orunma nununun f wı lllz denimltılan ve hatif blrliklerlle ıın a açhlfl aabı a aza.sın •. 

ileri hareketlerine devam eden Tob- hırm Arap Bahaeddin Çanakkalede bazı gazeteler Fin ve Birlqik Ame- giren l§lerin mlktan, auçlann hangi ~ra.ber bütün 8lrena1 hlll rudan doiruya perakende olarak 
_ .... ftkl ın· gUlz lotaları yenld- ..,'\.,_ yab]anarat buraya getlrilınlflr. rika hüldlınetleri aruında bir Sov· tarihlerde işlendlk.lerl, ye mahkemele- l 11-..- L-'-,.nt'" tmq~e. sa uzun-1 satmakta olduğunu aayın mtiıterile" 
.......... .. .. ;,v.u- re intikal edenlerden ne miktannın Ue-..uca. uÇa.,_.... ... e e ... w Te g-enera . . 
lerce esir almışlardır. Bunların yüz.de Erenköyiinde yangın yet Birliği - Finlir.diya mütarekesi hilknıe lktlrnn edip katileştlklerl hak- Cunnlngham ordusu ~tından Lib- re bıldırlr. 
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Geçen gün, cAk amdnn Ak
~ama> aütunumuzda, Yahya 
Kemnl'in bir rübaisi, bir ede> 
edatının fazla.,ile intişar etmi f 
Doğrusu §Öyledir: 

Dlinyada. ne ikbal, ne servet dilerl 
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gece bombalarla orta tonajda 2 ilca- Dün gece İngllterenin cenubu şarki baını ~telerden temizlemiştir. Bu rnlrde Namazgahta glzlendlğl evde ya- ki mihver kuvvetıerlntn deniz ttna
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vaktinde 
ylr lle vuslat 

dllertz. 

Bunlardan blrln1n batmlf olmalı tıyetle bomtıentnnaıı edll!"lft.lr. ,8 Ml de ealr aJınmap.u_ ı Ur. · 
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" Yuodald çiçeld.t ~- ~f 
llecel..t ec:nebivari uzatarali: 

- Neee ıibel··· Nereden Wda
llıaz, ba cicileri? ... Halbald ma ı-, 
- aordum, yok büitti dedileeer ••• 

cadde 
• - Panayot ad~dır ••• Benim Gazi bulvari tamamlani-

içaı saklamıı. ıekerun... Hem de T k • • b• 1 
tanesini yanın liraya vennez mi 1 y9r, . a ııme yenı ır yo 

- Ne ucuz! Kel pnsJ... açılacak 
Daha bülyaki.r bir bayan: 
- Fuy! • diye, yabancı Ciaden 

bir nida salıverdi. • Ba merkantil 
sözlerle çiçekleri bayağilaştu-ıyor· 
aun\16. Bakın ıunların duvardaki 
aô1gelerinc... Bir rövüde okumut· 
tum. Kwnl1§ desenlerini yapmak İs· 
tiyen ressamlar, çiçekleri böyle bir 
vazoya koyar, siluetlerini projeksi
Jonla ekrane aksettirirlennİf. Sonra, 
çiçeği sağa sola oynatır. haııl olan 
garip gölgeleri model diye kullanır
larmıı. Çoğu kuMBf resimleri böyle 
çıkann1f... Bilhassa cç.içddi» de
nenlerin ek 

- Apropo, güı:elim ... Geçen gün 
dü~ündüm ki, kumat ressamları, 
çok mütevazı insanlar... İçlerinde 
ne buludara e~enler var ... Dünya
n:ı."l zevki üzerine hakim oluyorlar ••• 
Fakat, eserlerine imza dahi a!mı· 
Yorl.:-.r... Meshur olması İcab eden 
hu ıahsiyetleri kimse bilmiyor ... On
lar da tanınmalanna lüzum yoktur 
a&nıyorlar ... Halbuki, hata ... İstik
balde bir devir gelecek; imzasız tab
loların ressam1anru tahkik edercesi
ne. kumaı deainatörlerinin kim ol· 
d ~lda -ı da aranacaktır. 

- Şark halıları üzerindeki hayali 
çiçeklerin, o cidden olag;mıüstü eser
lerin müeJlifleri; asıl zavallı olan o 
rnübdiler. 

- Olaganüstü mü?... Ha anla· 
dım: cHarilmladu demek... Min· 
yatiirlerdeki çiçekler gibi, latif bir 
lcclirr.e ••. 

Deminki bülvakir hayan, muha· 
verer~ tekrar karışarak: 

- Çiçek dediniz de, aklıma gel
di... Bir kitapta okwnustum: cÇi
çe!c. aşktan mccnuna dönmi;.. bir 
Yap:aldır!ıt diye bir cümle ... Bu da 
o1a~::ınüstü bir tuvir değil mi? •.• 

Bu <ımondcn» muhc··~:e. bcyle
ce uzayıp duruyordu. ldnde, 
(madem bu yazı ecnebi kelimelerle 
dolm~ bulunuyor; bir eksik, bir 
f'azJa, zarar eane:ı:; bir tar.e daha 
ilave edeyim:) cRafinmaın» 
eseri olan cümleler de eksik değil
di. O sırada radyöda Ziraat takvimi 
saati b41lftdı. Ondaki sözler de cid· 
den fairane ... 

- Fnkat... - diye düsündüm. -
iş piraneye münhasır kalıyor ... 

« ... Su çeyrek asır zarftnda bir 
~ok ıeylercf.~ ileri ırittik, ıüphesiz. 
Bahre sevgisinde de ayni terakkileri 
l<aydedcbildik mi? Galiba. hayır ... 
Evvelki giin Valiyi, Harbiyedeki 
çocuk bn.hçe<:;-:ıde P,Ördüm. Oranın 
nal-qftarile alakadar oluyordu. Ke
za biliyoru?:: Devlet. fidelikler ve 
aai"e eçh. ~man h1c:ile ujlraşıyor •.• 
Belediye rı:kyasında, Devlet ölçü
sü~de, ala amma, ,ehirli. kasabalı 
fer~l,,.ri.,..i ... irı nehat sevgisi, İste yu
lca .. ıki muhavereler tarzındaki «di
ye .. i > lerde kalıyor. 

Y oksn fTecen nesil, yalnız Eren· 
lcöyündeki bahçıvanlı kötklerile, 
Ninıntaşmdaki selamlık ve harem 
hahceli k ..... ~ klnrile değil, her pen
~"esF:ııde bir fesliğen, bir karanfil 
ıaksı~ı dura:ı o kuyubaşısı erik 
ağaçlı biçare mahalle evlerile de ne· 
bat sevgisi r-ihetinden bize faikti. 

Belediye, İstanbulun başlıca a.na. yol
lanndan birini teşkil edecek Oa.zl bul
varını bir an evvel tamamlamağa ça.
Iışıyor. 

Belediye, bulvann şehlr münakalA.tı 
bakunuv.lan ehemmiyettnı düşünerek 
942 biltçeslle Şehzadebaşından Ulell
ye kadar uzanan sahanın hem istim-
11\ldnl, hem de yolunu yapacaktır. Bu 
maksadla yeni bütçıeye tahslsa.t konu
lacaktır. Bulvarın başlangıcını t~kll 
eden Yenikapı ile Laleli. arasındaki kı
sun, evvelce inşa edildiğinden, Bele
diye, 942 bütçesile Şehzadebaşı ile U
lell. arıısındald sahayı açmağa müvaf
fak olursa, bütün bulvar tamamlan
mış olacaktır. Bu suretle şehrin İstan
bul yakası, Marnıaradan Halice kadar 
geniş bir cadde lle bağlanacaktır. 

Bundan sonra. Azapkapı ile Tepeba
şı arkasından geçecek ve Taksimde 
nihayet bulacak kısmın inşasına baş
lanacaktır. 

Belediye, Karaköyde Yükse.kkaldın
mın sağmdnn başlamak, Cuma ma
hallesinden geçmek ve Taksimde ni
hayet bulmak üzere açılacak cadde 
için de t:ıhslsat ayırrnnğı düşünüyor. 
Bu sahanın mühim bir kısmı yangın 
yeri olduğundan, istimlak masrafı nls
beten hafif olacaktır. Bu Y91, Kara
köyden Taksime çıkmak lç!n çok kes
tirmedir. 

Usulsüz inşaat 
Belediye 'fen müdürlüğü 

tahkikat yapılmasını 
istedi 

Malzeme kıtlığına rağmen, şehrl
mlzde son bir sene içinde üç yüz par
çaya yakın yeni bina yapılmıştır. Yeni 
yapılan apartımanlar, evvelce şehrin 
muayyen bazı mıntakalanna fuhlsar 
ettiği halde, son zamanlarda sayfiye 
yerlerinde de bir t:ıkım inşaata tesa
düf edllmcktedlr. Bllhassa son sene
lerde gittikçe ra~betl artan Suadlye 
ve civarında bu sene lnşaat hayli art
mıştır. 

Prost plfının:ı göre cadde genişliğine 
ve sayfiye yerlerinin hususiyetine gö
re yapılacak binaların kat sayısı da 
tahdld edilmiştir. Mesela bazı yerlerde 
dört kntt:ın fazla bina yapılmaması 
15.zımdır. Belediye Fen müdürıüğü, 
Prost planının bu esaslarına göre. in
şaat ruhsatıyesı verdiği hlllde, son 
günlerde Belediye Fen heyeti müdür
lüğüne bu esasın ihlal edilerek pıt\n 
hllfıfında ruhsat verildiğine dair bazı 
lhbarlnr yapılmıştır. Bunlardan biri 
Kızıltoprakta iki binaya aıttlr. Aynl 
sokakta evvelce usulü dairesinde ve
r1len bir ruhsatiyeye göre dört katlı 
bir np:ırtıman inşa cdlldlğt halde bu 
binanın karşısında ~ kntlı bir bina 
inşa edilm~Ur. Halbuki bu sokakta 
beş katlı bina yapılma..5ına, pH'mn gö
re, mUsruı.de verllmemek lll.zım geltr.dl. 

Belediye Fen müdürlüğü makamının 
ma!Umatı dışında cereyan eden bu 
muamele üzerine. Fen müdürlüğü, be
şinci katı yıktınnağa karar verdiği gi
bi, dört katlı bina ruhsatlye6i verildi
ği halde, ayni sokakta. diğer bir bina 
için beş kat üzerinden ruhsatiye ve
renler hakkında tahklknt yapılmnsını 
ReL~llk makamından istemiştir. 

Bundan başka Büyükadada iskele 
civarında yeni bir bina da - aydınlık 
mahalll de olmaksızın kom
şusunun binası üzerine çıkmıştır. 
Bu çıkıntı da ahan zıırara soktuğun
dan ve pli\n esasına aykın oldu~un
dan, hem yıktırılacak, hem de bu in
şaata ruhsatiye veren ve inş:ıatın bu 
suretle ynpılmasmn göz yumanlar 
hakkında. dn tahkikat yapılacaktır. 

Razıyız: Oaha az «rafine» olsun; 
(akııt. gemiui duvar resminde görür 
tarzda bahriyeliliği andırmıyan bir 
nebat sevgis.i İ!ltemiyoruz... Çiçeği 
Yalnız vazotl" 1'Önnek İstemivoruz .•• 
Ci<-eği, v~illii{i. mevvayı, ağacı ye
liftircn bir sc>vf!İ ferdle.rimizin kalbin-
de V::T etmeli, kök sa1malıdır. 1 

Halbuki bunu senedeın seneye 
kaybettik. Ba r.ahada, tedenni ehnq 
Lulunuyoruz. Yazık! ....................................... __ 

«BE~ERİN BABASI ÇOCUK.TUR•) 
Çocuk E..<ıirreme Kurumu 

Genel Merkezi 

(Va. Nu) 

- Geçen gün şu terazileri biri ... Öyle ya, sokaklar gezgin satı-ı 
teftiı edelim, demişler bay Amca... cıyla •.• 

Sahife 3 

Istanbulun kış eğl~n
cesi: Kestane kebabı 

o:Düğün evine yaya git ... » diye 
bir söz vardır. Senelerce bunun 
m&nasını kavrayamaml§hm. Düğün 
evine n!çin yaya gidilecekti? ... Ge-
çenlerde bir cumartesi günü b:ınım 

15 Sonteşrin çekilitinde 'hikmetkıi anladım . 
ı d b 1 K&Jlımızdaki apartımanlardan bi-

kazanan ar an azı arı rinde bir genç kız gelin olmuıtu. 
Dansı ötekilerin ba§ına !... Bu ara
da gelini almak üzere bir kaç oto
mobil de bulmuılar ... Lakin bine
celderin çok olmasına ~ağmen oto
mobiller pek aulı. Gelinle beraber 
gidecek olanlar otomobillerde ku
cak kucağa, kimi camlara > ~plf'" 
m111 kimi iki büklüm olmuı bir va• 
ziyette oturuyorlardı. Bu halde bu
lonmalanna rağmen, yaya kalan bir 
aJasba~1a: 

züppe kestaneler, 
eski kestaneciler ... 

Demokrat ve 
kaybolan 

Mllll Piyangonun 15 sonteşrln çeki
lişinde tkr:ı.miye kazanan tnllhlllerden 
bir kısmı belll olmağa başl~tır. 
Bu keşldenln piyango ~nglnlert nrn· 
sında §U lsimler vardır: 

Son gelen Fransız gazetelerinde bll
yük büyük roolmler göze çarpıyor ve 
bunlann altlarında da şu cUınlcler 
okunuyor: e:Illt ırestanecllcr sokak
larda göründü•. 

Toparlak kenarlı saç mangalı, bu
nun ii7.ertnde yanlmı.ş kabuklan ara
sından sarışın ba.şlannı gösteren ke
bap olmuş kestaneleri ve etrnra sav
rulan iştiha kabartıcı kokulu duman: 
ne kestanl'Cl bizde haklkl bir kış tim
salidir. 

Aşa(tı yukan kara olan suratına rağ
men, kestane en çok sevdi~lmlz en 
çok rdbet ettiğimiz meyvalar arasın
dadır. HattA. 1865 sencslnde memleke
timizi :ıJyaret eden bir ecnebi seyyah 
hatıratında: ıİstanbu1da kışın kesta
nenin rolü pek mühimdir. Birçok ev-
1erln bacalarından buram buram kes
tane kokusu süzülür.• diyor. 

Belki bu derecesi mübalağa!.. Fakat 
her halde kestaneyi çok severiz. Hele 
çocukluğumuzda! •. Ke.5tane, kiraz, ku
ru fasulye ve sa.handa yumurta gibi 
bizim çocukların belliba.,lı sevgilile
rinden biridir ... Zaten çocukluğumu
zun iki mevsimi vardır. Biri yazdır 
ve küçük sopaların üzerine sapların
dan t.ıre ile bağlanmış kirazlann or
taya çıkma.sile başlar. ötekisi ise kış
tır. Ve bu mev.slml de sevgili kestane 
açar. Işte çocuk.Iueuıt ve mesud sene
lerin acayip takvimi ve zaman mef
humu ... Seneler yalnız iki parçaya ay
rılmış: Kirazlar, kestaneler. Arkasın
dan gene kirazlar, kestaneler Ilh ... 

Nerede o yıllan sadece kirazlar ve 
kestanelerle mevslmledlğimlz ımesud 
çağlar? .. 

Maamafih kestanenin büyüklerin 
takviminde de yert mühimdir. Bu ay
larda. ke-staneyl biraz bolca görenler, 
hem içlerinden sevinirler. hem de kı
şın fazla olacağına hafifçe üzülürler ... 

Bir hırka cebindeki 
dünya hazineleri 

Mangal ve soba başı Alemlerinin en 
büyük rolünü fi7.erlne alan, aittörü 
kestanedir. Kışın zevki kestane Ue çı
kar. Bnzaı1 bir keee knğıdı dolusu 
kestanenin küçillc kalblerimlzde ne de
rin bir sevinç bıraktıjpnı hatırlama
mak kabil mi? .. 
Ateş üzerinde fokurdayan kestane 

tenceresi mangaldan indirildi ml0! 
Derhal bütün çocuklar ctrnfına ... Ba
zan meraklılar bu tencerenin içinde· 
kl suyıı dökerler. Kestane içinde ol
duğu halde küçük e:ku.'jbane• yl bez
lere sararlardı. Bu suretle bir müddet 
kendi buğusu Ue kalan kest:ıneler da
ha lezzetli olurlar ve helemelenlrler
mlş •.• IAkin gel gelelm bu helem~len
me faslını bekliyecek kahraman nere
de? ... 

Çocuklar kest:ıne tenceresinin ba
şında: o:Kcstaneler taksim olsun!» di
ye sabırsızlık lçlıv.le sızlanmakta ... 

Nihayet o canım meyvalaruı birer 
birer ve dumanlan ilstünde olduğu 
halde taksimine geçlllr. Arnda b!.r 
şiddetli itirazlar: 

- Yaa ... Ona büyükleri gitti ... B.ına 
hep ufaktan geldi... 

Nihayet taksim işi bitince kestane
ler ekseriya - mevsim dolayısl!e -
giyilen pamuklu ve baklava dlkişll 
hırknnın cebine yerleştirilirdi. Bu, ço
cuk içln az uz zevklerden ml? .. Cep
teki sanki bir avuç kestane değil de 
bütün dünya hnzlneleri kil... Artık on
dan sonra kestanenin içinden yoğu
rulmuş tlirlü tiirlii şcklller mi yapıl
mazdı? Neler ... Adetn bir nevi kestane 
heykeıtraşlığı ! .. 

Bazan da kestane plş1nclye kadar 
uyumuş olurdunuz. Gece sizin payını
zı ayınrlar, btr kağıdın, yahut küçük 
bir havlunun lçl:Qde ba.şıııızın altına 
koyarlardı. Sabahleyin yastığınızı kal
dırdığınl71 zaman ... Aman yarabbi! .. 
Gözlerinize lnanamıy:ıcağınız gelirdi. 

Blr define!." Evet, yastık altında ha
kiki bir define ı .. 

Onun her türlü p~l ma.kbulü
müzdü. Soba üstünde kebabı. sonra 
küI kebabı ... Çakı lle ince ince ilurle
rini yarıp sobanın üstüne ycrleştlrme
nin hususi bir zevki vardı. 

Ekseriya mangalda küçük blr lnfilıik 
sesi bütün odadakilerin yüreklerini 
ağızlarına getl.rlrdl K~r etrafa. sıç
rar, mangaldan blr şey fırlardı. O m
nuı.n çocuğa sertlenlrlerdi: 

- Seni yaramaz." Muhakkak yar
nıad:ı.n kestaneyi küle gömdün 1 .. 

Çocukta teminat teminat üstüne: 
- Vallahi, billahi, gooüm çıksın kl 

bir ucunu ısırmıştım!.. 
Kestane kebabı yapmak ötedenberi 

İsanbul halkının kış eğlencesidir. 

«Bir sevgiliyi soyar gibi •. » 
Mekteplerde kestane meyvası ço

cuklara, bir kimsenin görünüşüne al
danmamak hususunda bir mlsal ola
rak gösterllir. Fransızca lektür kitap
larının hemen hepsinde §Öyle bir hi
kfı.ye vardır: 

Ana kız lkl maymun blr kestane 
ağacına çıkarlar. c:Kerime hanınu 
daldaki acayip ve dikenli yemişleri ko
parır, kopanr: 

- Bunlar da ne çlrkln, ne rena şey
leri.. diye fırlatıp atar. 

Lakin hayatta uzun tecrübeler ge
çirmiş olan anne, o dikenli kabuklan 
çıkarır, kestanenin keneli rengindeki 
kabuğunu da soyar ve bembeyaz lçinl 
büyük bir zevkle yerken kızına da şu 
nasihati verir: 

- Evladım! .. Görünü.şe inanma!" 
Bu hikaye bize o kadar tesir etınlştl 

ki bir zamanlar bütün insanları ve bü
tün dünyayı kestane şeklinde gömıe
ğe başlamıştık. Ve zannediyorduk k1 
her dikenin arkasında. bir güzelllk ve 
lezzet vardır". Ne yazık ki hayatın ve 
insanlann hiç de kestaneye benzeme
diklerini çok çabuk anladık. cAna 
maymun• doğrusu pek hUsnü niyet 
sahibi bir mahlükrnuş! .. 

Kestaneden bahsederken hayat fel
sefesine dalmak bir muharrir için en 
büyük acemlllk alnmetıdir. Fa.kat oldu 
bir kere ... 

Kestane lle kann doyuran birçok 
kimseler, hatttı memleketler vardır. 
"Fakir halkın şı.ş kebabı. diye anılan 
kestanenin bllbassa ni.µsta ve şeker 
bakımından çok zengin olduğunu ld
taplar kaydederler. Hatta büyük ilim 
adamı profesör Dr. Besim Ömer bana 
talebellk hatıratından bahsederken: 

- Birçok günlerimi yalnız kestane 
yiyerek geçirdiğimi bllirtmı.. dediğini 
pek iyi hatırlanın. 

Lftkin haspa - midesi sağlam olan
lar için - yenilmiyecek şey de değil
dir. Sudan çıktıktnn sonra onu soy
mak blle hakiki bir zevktir •.. Tıpkı bir 
sevgiliyi soyar gibi evvela onwı dı~ 
mantosunu, kürkünü, yani kalın ka
buklarını çıkanrsınız. Parmak.lannızın 
arasında san renkll, incecik, tpckll el
blsesile kalır. Bu serer onu daha bü
yük bir itina ile yavaş yavaş soyarsı
nız. Şimdi sevgili o nermin vücudile 
avuçlarınız içindedir. Fıı:kat bazan o 
'kadar iştlhalnnır ve o derece sabırsız
lanırsınız ki bu ipekli komblnezonwı 
çıkmasım bile bekllyemez, e:hoooop!• 
maşuknnızı ağzınıza atarsınız! ... 

1 Asri kestaneler 
çiroz kestaneler .. 

20,000 liralık büyük ikram.iye Ada
n.ada bir halıcı yanında çalışan Ferraç 
Altınoluk ve ortağına çıkm.Lştır. 10 bUı 
lirayı Ankarada polis Nazm.inln kayın
validesi. Melek Akalın kazıuımıştır 
İkinci on bin lira. Ankarada tsmınln 
neşrini istcmiyen marur bit şa.hsiyete 
çılanıştır. 

B~ bin liralık ikramiyeler Adana 
mensucat fabrikasında lŞ9l KAnıll 
Bayraktara, Buı-sada Kuruçeşmed.-e 
bayan Slmo SWan'a, Cihangirde Ka
satura. sokağında Şaban Şengülen'e, 
gene İstanbulda Romanya vapuru 
acentesi memurlanndan Oluvlye çık
mı13tır. 

Maarif Vekili ile B. Fikri 
Tuzer Ankaraya 

döndüler 
Birkaç gfındenberl ııehrim.lzde bulu

nan Maarif Vekili B. Hasan Alt Yücel 
ile c. ;H. P. genel sekretcrt Dr. Fikri 
Tu2ler dün akşamki eksprese ba~lanan 
husust vagonla Anka.raya. gitmişlerdir. 

Yenice vaouru 
Süvari vapurun nasıl 

torpillendiğini anlahyor 

- Gel canun... Sen de gel... S.
kaşınz... diye urar ediyorlardı. U
kin o her halde: cDüğün evi:ıe yaya 
gib sözünü biliyordu ki: 

- Üzülmeyiniz... Ben yaya gi
derim. .. Allah qkma ısrar etmeyi
niz! ..• dedi ve binmedi... Otomo
biller; içlerinde üatüate oturanlan 
sarsa sarsa hareket ederken o da 
rahat rahat yürüyor, yaya kalma
nın saadetini, zevkini çıkarıyordu. 
lıte o zaman bu ırDüğün evine yaya 
gib sözünün de büyiik bir mfınası 
olduğımu anladım. Şimdi ben ve 
hatta bazı semt arkadaıJarun bu 
«Düğün evine yaya git! .. • sozun
den hayatta adamakıllı istifade edi
yoruz. 

l\.esela tramvay durağında bek
liyoruz. Gelen arabalar basaır.akla
nna kadar dolu olarak v~ bizim 
«ihtiyari durak• livbasanı taJıyaa 
mütevazı kaldınmunu önünde dur
mağ:\ bile lüzum görmeden geçip 
gidiyorlar. Tramvayların içine bak
tıkça gelin arabalarmı hatırlıyonn: 
ve arkadapmızla biribi.rimize: 

18 ikinclteşrln salı günü saat 15 bu- _ Düğün evine gidelim mi? ... 
çukta Karadenizde Bulgar kara su- .ı:..e sonıyoruz. Bunun miıınaı o:yii
lan dahlllnde meçhul bir denizaltı ..... ,. 
tarafından torpillenerek batınlan rüyülem mi 7 .. » demektir ve bu aa
Yenice vapurwıun süvarlsl Maksud retle düğün evinin yolunu tutuyo
Şaşmazer ile ikinci kaptan Hayrullah ruz. Yalnız biz değil, bekleyenlerin 
Denizci, dün sabahki trenle Edirne- bir çoğu, ani kararlarla düğün e'f'l
den şehrimize gelmişlerdir. - Blrtncl ne en malcul tarzda gibneğe bqla
kaptan Maksud Şaqnı.azer, trenden yorlar. 
inince doğru Arnavudkôyüne gl~. Evet, bugün sevgili ayaldanmm 
burada alleslne müliı.kl olmuştur. her zamankinden fazla sev;yor ve 
Maksud Ş~mazer. dün, bir a.rltada.şı- onlara yeni vazifeler veriyoruz. Ve
mıza b~ından geçen heyecanlı va.ka-
yı şöyle anlntml.§tır: fakir ve emektar ayaklanmız. .. On-

- Ayın 18 inde Burgaman hareket lan kullanmak için ne bandaj kay
ctUk. Gemi huştu. SahllI takiben Uer- gısı var, ne de benzin! ••• 
llyorduk. Saat 15,30 sıralannda, tam Yürümeğe, tabanvava kanı bü
Vasllikos'un ynnm mil açıtında. ve yük bir rağbet göze çarpıyor. 
yarım mu gerlsbıde iken, blrdenbt.re Unubnamalı ki modern tıp «Yürü-
20 metre ileride bir to11>llin süratıe yilnüz!ıt diyor ve her adımın insam 
bize 'doğru geldiğini gördüm. Kendl- biraz daha gençliğe yaklqtırdığun 
slnl :?O metre gibi az bir mesafede söylüyor. Senelik tatillerini alıp din
gördüğiimüz için kaçmamıza hnkfın 
yoktu. Zira, torpil 40 mll süratle ller- lenmeğe gidenler bile her gün ıa
llyordu. hah alqam kilometrelerce yol yürü-

Torplll görmemizle gemlnln ka.zanı- yorlar. 
na isabeti bir oldu. Şiddetli bir Jnrı- Sanki hatı!tao bir sada herkesin 
lfık vukun geldi. Kazan, gcm1 lle bir- kulağına şu c:ünileyi söyledi: Yürl 
ilkte berhava oldu ve bir daklkada. kul ' ya mn .... 
enkaz halinde sulara battı. Bakınız demin ayakların banda) 

Bizden başka klmsenln kurtulama- h • • ı 
mı.ş olması, mürettebatın ısınmak için olmadığını söylerken ata etmifun ... 
kazan başında bulunmalarındandır. Ayaklanmızm hem de müthiş ve 
Torpil kazana isabet ettl.ğl için arkn- pahalı bir bandaja var: Kundura! •• 
daşlanmız boğularak değil. yanarak Lakin merak etmiyelim ... Yalınayak 
ölmüş olacaklardır. yürümemin en sıhhi hareket o1duğu-

Blz knptıın köprüsünde idik. İntilfık nu ileri sürüp duranlar da vardr. 
bizi 15 metro kadar: havaya ve bir o Hakikaten böyle ise artık bundan 
kadar da. uzağa fırlattı. Deniz fırtına- sonra bandajsız tabanvaylarla ıey· 
lı, su buz gibi soğuktu. Geminin enka.- rüsefere b-.lanz. 
zınd.:ın bir taht& parçasını, Hayrullah mlek ...... ' • 
da bir tahlisiye slmit.ı.nl elhnlııe geçir- Zat~ bir ç~ m~ euenn 
dik Fakat gittikçe yonılınağa başla- gençlen ppkayı lağvettiler. Kundu
mışiım. Derken kendimden geçmtş1m. ranilık ta bqlarsa dünya tam mana. 
Sahile çıkarıldığım vaklt baygın bir sile yalmayak ve bafakabak olur! •• 
hav.leydim. Sonradan öğrendlğl.mlze Hikm'Ct F cridun Es 
cöre, Bulgarlar Vaslllkostan inflliUa _,..,_.""""'"'""'"'""nn"'""'"'"'"""'•n-
lşltmişler, Bulgar ba:hrlyelllerl ııe ba- KÜÇÜK HABERLER 
hkçılnn imdadımıza yctlşere'k: b!zt 
kurtarmışlar.• 

Ke.~tane gittikçe hayatımıza giı1- 8 . h l 
yor. İnsanlann olduğu gibi, muhakkak ır ırsız po İs karako-

* Ortak~yde oturan Keğ'ork tv.lında 
blrlsi, çn.lıştığı Kızıl çclfk fnbrlkasınd& 
d-eınlr ocnın yanındaki kaynar su de
posuna düşmüş, vücudunun rnuh~llf 
yerleri haşlanmak surettıc yanmıştır. 
Yaralı, Beyoğlu hastanesine kaldırıl
mıştır. 

kl kestanelerin de ba.baynnilerl ve lundan karyola demiri 
züppeleri, tallhs1zlerl ve talihlileri 
var ... Meseli\ sokakta dumanlan s::ı.v- çaldı 
rulan saç mangalın kenanndald kes- Evvelki gece saat 23,30 raddelerln-
tnneclklerln manzaralarını blr gözü- de Akbıyık polis karakolunun depo 
nüzün önüne getirin ... Ne kadar mü-, odasına pencereden atlamak sureUle 
tevazı, kendi halinde, demokrat bir giren Mahir Topaloğlu admdnkl genç, 
manzaralan vardır, değil mi? 1kl adet karyola demlrl çalıp kaçarken 

(Devamı sahife 4, sühm 3 de) görülmüş ve yakalanmıştır. 

* Beyazıtta. oturan Şükrü ile s:ı.
matyada oturan Blmaneddin, bir~ 
seleden dolayı kavga etmişlerdir. Şük
rü, çakısını çıkararak Biırhancddlnl 
gözünden vurnın~ yakalanmıştır. 

Bay Amcaya göre ... 

... Çarıılaı uata esnafla dolu! •• . . • Her birtnin elinde bir terazi, .. , Bir de ne görülsün, yüzlerce B. A. - Allah edebiyat çarşısını 
habre mal alıp mal verirler!... Ba- esnafın terazisi alıcının zararına iı· böyle bir vezin yoklamasından lto
kalım kim aldanır, kim aldabr}_... !emiyor mu} ... Hepşinin vezni bo· rusun. yoksa çok dahilerin vahiliği 

zukl ••• Hemen toplamıtlar tabii ••• meydana çıkar! ••• 
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(~ ô·1d ··kteı ırn, duyduklarım 

metli Ze • 
ı aga 

~~--------~--------~--
Direklerarasıntlal-i t sak ve ara

bacı tdlnlı Arap Said'in kahvesin
den üç m ecid iye ay l ıkla getirmişlel"'" 
di. Anııdoludnın İstaııbula henüz 
gclmis; selamlıw•ın kahve ocağında 
gel. gitte kullanılacak. 

O Zd;nanlar ayda yedi, sekiz me
cidiyeyi verelin mi redingotlu, potin 
kunduralı, yerle beraber temenn:ıh• 
lıln bol, divan durmayı. gen geri 
çekilmeyi, arabacının yanında yan 
oturmayı bilen klac:ik a~alar çok. 
H ele l O mecidiyeyi gözden çıkaI· 
clın mı (Bendeniz!.. Kulum.ız1. Emir 
aizin efendim.iz f..) gibi na.k.aratlıla
n mebzul. 

Dediğim. Ömer isimli, Şebinka· 
rahisarm Hamidiye - sonraki Me
aud;ye - kazası köylerinden. ki.
mil halli biz genç irisiydi. 

Hamarat mı hamarat. Geldiği 
andan itibaren boyuna alt taslığı 
•ilme, ön bahçeyi ıüpi.inne, Terkos 
ıııı) kerilince çıkrıklı kuyudan ko
va l.:ova su çekip prinç sem., verleri 
doldurma, küfe ile sobalara od.un 
t.sıma ... 

Bize kapılıınalı on be~ giicı Yar 
yok . Gece oturma~a gelen uzak. 
ıem•li bir kaç erkek misafir, Vefa
nın bozasını dokundurÜrlarken, ba
h a m "f!"leniyor a .. ağı: 

- Ha9an ağa 1.. Mehmed Ça
vu<ı I.. 

Emektarları arada bu?. Ömer ko-
'uyor vukn:ı. Bnb;:ım da öfke: 

- Senden bı'l,ka kimse yok mu?. 
- Sen ne iııtedün ki efendüm) 
M isarirler: 
- Vazgeç birader; lstanbulun 

acemjsi; Vt-'ayı, bozayı ne bilecek? 
derler'!--en, Ömer hemen: 

- Ben Vefa••ı da bilirüm, hoza• 
yı da bilirim. Bi. ~olukta getirive
reyÜm !. deyince, iki çeyreği alıp 
fn l•yor dışarı. 

İki dakika 9onra odadakiler: 
- Ervah, leblebiyi unuttuk. On

!nız boza beş para etmez. Keşke 
leblebi de a!dırtr.,dık !.. diye söy· 
le-~i1'1 eri sırada Ömer ~işe dolusu 
boza ile dalıyor içeri. Bir de kese 
kr r'ı ll7atıyor: 

- Oraya gelip l"İdPn, 
ki Icblcbüciidcn lc-blebü 
du: bf'.'n de alıverdüm. 
ni:z geri RÖIÜreviml 

hep karşı
de alıyor
lstemezse-

Açıkgözliilüğün bu raddesine 
hep hayrette ve memnuniyetteler: 

- Aferin, aşkolsun, ya,a be ev
lat!.. Bunun m ektoeo. medresesi 
yok: kabiliyet Allah vergisidir, her 
kula nasip olmaz! .. 

O gi.iınd en ıonra, buyurulan biT 
kaç i,i daha şıppadak başarması 
üzerbe, babam tutturmuştu: 

- Bu ne ustura gibi zeka yahu r .. 
Buna Ömer değjl Zeki demeli. hem 
de 7.eki ağa. Ağalık hakkı ; konak· 
lann değme ağalarını cebinden çı
karır bul .. . 

D"ir taraftan da: 
Hatırlı ahbaplardan Zeki 

l<ıimlisinin misafir gel .. ce~ tutar. 
Çağrılırken, duyarsa ayıp olu-rl. •• 
denilip durul!un, evin içinde Ömer 
adı unutulup gitti. Herkesde Zeki 
aşağı. Zeki yukarı. 

Mint-r .. ~.:..Jt, g~tı;;ideı hezarfen
l eşmede: 

Faraza hava tulumbamız su çek• 
m ez olmuş. Göztepenin sobacısı 
Pancar İsmail efen d iye h ab eT gön
derilece~i esnada hemen kuyuya 
iner, so~unlan sıkıştırır ı:ıkışhrmaz 
havuza hani bani su... E,.daddan 
yad:.;ar, l.ffildimi bilelim bileli işle
mey ... n kallavi ıaati yokbr !'?k!a
maz tıkır tıkır işletme... O zaman
lar fotogyafa yeni merak sann~cıım. 
Makina gıcır gıcır, dürbünü anas• 
tigmat, Cep rehberlerine istediğin 
kadar başvur, çekilen resimlerin 
hep~i matı maskara. Bir de o poz 
versin, ltaranlık odada camlan yı
kasın, bayıl klişelerin mükemmelli
ğine ... 

Bakıyoruz, Zeki ağafendi vakit 
bulduğu anda ya Sakızlı bahçıvan
la, ya zenci Hadi ile, ya da Boşnak 
Alman hocasile burun buruna. Yine 
elinde kalem, boyuna defııere yazı
da. Aradan yine üç dört ay geçme
den çatra patra, meramını anlata
cak derece rumc.a, Eransızca, alman
ca konuşmuyor mu? 

Artık kıyafetini de görmeyin. 
Herdem fesi kalıplı, elbisesi ütülü, 
potinleri boyalı. 

Ben Beyoğluna cıkuken, bcrmu· 
tad siparişler havale wildiği için o 
da o tarafa geçecekse, yanıma katı
lır, gülmeden kınlırdım. 

Mutlaka kitapçı Hıristadu]os'un 
tezgahtan Dimitriye: (Kalispera 1. 
Tikaınis kalayise) yi, ~Bonmarşe> 
nin a.ksak. kasadan Mösyö cGur
nay> a: (Bonsuarl.. Koman tale
vu) yu; lartıısiyeci Frühtermanna: 
{Guten ah-endi Vi get es inen mayn 
her) i söyliyecek. 

Artık aklına, fikrine güvencn1e-r
den ya; akıl hocalığına da başla
mıştı. 

Mesela yazlıktan k.ı,lığa geçilmek 
üzere. Erken davranılıyor ve daha 
nis.a:.m ilk haftası. Derhal öter: 

- Kanşmak haddim değil am
ma Hidrelle.z.i çıkarsak. Havalar 
ısınmadı, köııkte üşürsünüz. 

(Haklı) diyen diyene ..• 
D:>lap beygiri ıoloğan olmuş. 

(Üsküdar Atpazannda satıp, üstü
ne para katıp sağlamını almalı) la
fı olurken: 

- Bendenize kalırsa. katır alsak. 
Daha kuvvetü, daha dayanıklı 
olur. 

(Pek doğrul) yu basan basana. 
Aşçı ipe un sermeğe ba,lamış, ye

mekleri bozmuş. (Savalım) deni· 
lirken. 

- Kusuruna bakmayın, acılı .• 
Köyünden mektup aldı. Delikanlı 
oğlu ölmüş ... 

Hoşbeşe gelen paşa, bey kabili 
zevat eksik değil. Babamın, evde 
olmadığı zamanlar bir de bakanz 
ki kamerlyede Zeki ağayı karşıları
na oturtmu~lar, gelsin ~akrr şukur 
tavla. Hepsi de, her partide iki 
manı, bir oyunla yenilip kös kös 
gitnede. Şebinkarahisarlılann da
madaki, dokuz ta,talci u!ltalıklan 
öt«lenberi meşhurdur. Bizdeki tav
lanın da üatadlanndan olup çık-
mışb. 

,~ 

Büyüklerin ve 
kücüklerin sevgilisi .. Bağ, bahçe ve ev zira • 1 

(Baştarafı 3 üncü sahifede) 

Halbuki dün ben Beyoğlunun en 
me§hur şekercUcrimlen birinin camın
da parlak bir tepsi içimle J:lme balo 

Ağaç nasıl d·k·ı· ? ı ır. 

elb~i gtynıtş gibl ynldızlara bürü- Fidan el.ikimi - Genç fidanları 
nup üzerlerlnd~kl c300 ~· etiketi dikmek b iiyük ve yaşlanmış fidan-
1le kaldırımdan geçenleri mağrura.M lan d jkmekten da ha kolaydır. Genç 
süzen kestane şckcrlemelerlni gördüm. fidan 2-3 yal!mtı bulmu§ olan mey
i'}te ik.l kestane arasındaki fark!.. Öte- valı veya meyvasız ağa,.laTla ağaç-
k1 züppellğinden ismini bile de~tir- k d d.w. · b d fd 1 d 
miş: Maron glftseı.. Yok elinin körü! .. Fç1.d edı"gkımı zk .. o uhr ı adn ar ır. 
Tövbe, tövbe! .. Lil.kln nefis şeydir has- 1 an 1 vme. ır.ın, ~r ~ey en ev
pa ... Ne yapsa., ne züppell.k etse çeki- vel topTagın taırlı yanı rıe çok kuru 
lir... ne de yaş yani çamur olmamış bu-

Maamafih kestane gittikçe h:ı.yatı- lunması lazımdır. Kış günleri top
mıza. g!rtyor ya ... Onun şimdi marme- raklann böyle bir vaziyette bulun-
13.dı bile yapılıyor. Hattl aşurelerin malan pek nadir olur. Bu ytizden 
içl.n~e bile kendisi ııe teşerrüf etmek çok defa fidan dikimi geri kalır, 
imkanını bulursunuz... yahut dikilen fidanlann kökleri ça• 

Kestanenin ~ir de - tabir caizse - murlu bir muhitte havasız kalarak 
çirozu vardır. Ince ince lpllklere geçi- .. .. 

1 
o___ , __ _ 

rilm.iş, d1z1 dlzi kuzu kestaneleri ... On- çuru: ve tutmaz ar. DUilA .-;.arşı en 
lar u!ak tefek kuru fakat seksapeli pratik usul şudur: 
fazla klmselere' benzerler._ Tatlıdırlar Fidan dikilecek bahçe veya tarla
ha ... Çocukluğunda bunlardan bir 1ki ya on beş yirmi gün evvelden çu· 
diziyi koluna geçirip goczmemı., olanl::ı.r kurlar açmalı ve bu çukurlardan çı-
var mıd1r?.. kanlan topraklar çukurun yanına 

Dünyamn en güzel yığılaiak orada bnakılmalıdır. Çu-

kestaneleri nerede kur~at.'~. d e:inliği .altmı, ııantim ve 
• • gemşlıgı ellı &anlım olmalıdır. Bu 

yetışır? derinlik 2-3 ya,ında fidanlar içjn 
Senelerce nst:ı.ne ticareti yapan kafidir. Açılan çukınlar yRğmuy}ar

bir münevver taclrlmlz bana bu güzel la su dolar. Bunun yaz için Faydası 
meyva hakkında ~unlan söyledi: vardır. Çünkü topra~ın alt tabaka· 

- Kestane lstihl!ki bizde sened-m lan rütubetii kalır. Şayet hava mü
seneye artmaktadır. Bu meyvaya kar- saade etmiyor ve cukurlar içinden su 
şı rağbet fazlalaşıyor. Vakıa kestane k .k 1 f'd d'k' · • • 
ağacının Uk menşei Cenubi Avrupadır. e sı 0 muyorsa 1 an ,; 11runı şu-
Lakln dünyanın en güzel kestaneleri bata bırakmak daha dogTUdur. O 
bizde Bursa clvarmda yetL,ctlr. •Bursa- zamana kadar fidanları da toprağa 
nın kestanesi, okka çeker beş tanesi• gömerek bekletmelidir. Hava mü
ı:özünü bllmcz mlslnlz? .. En nefis cins saade edeTse yani çukurların topr.a
~estaneler cıKızıklar» ve cCungaraıı ğı tavlanmış ve çukurlarda su eıı:ıl· 
denilen cinslerdir. Kızıklar clnsinln mıs ise fidanlan dikmelidir. 
suda p~ml~lerl lfltilokum gibi olur. Hazırlama _ Dikilecek her fida
Ağzınıza attınız mı, o sankl lçlnde re- nm hazırlanmış olması lanmdır. Fi-
çel, bal vanru~ tesirlni uyandıran d h 1 k · · K"kl · • cinstendir. anı azır aı:na _ıçın: o · er.ırıı mu• 

.,._,. k k •- il r1 to t d 17 ay ene etmelı; ezık, kınk, yaralı, ka· 
..,.,. ... a es .... nec e p ancı an b w ı k"k l k. 

buçuk kuruşa kestane alırlar. Bunlan ugu 30~ muş 0 varsa Y.ara 1 t9-
kavururlar otuz kırk kuruşa satarlar mını k-eskın bahçe maltMı ıle buda
Blr sokak kesta~eclsl günde 8 _ 9 kll~ malıdır. Şayet fidanın kazık kökü 
satar. Ukin bir kllo çlğ kestane kav- çok uzun ise ( 12 ıant:lmden fazla) 

Budama - Her dikilen yeni fi. 
el anın uclan, aralık <lallnn arasında· 
ki gayrimımtaz:ım dalcıklar, kuru
muş kısımlar makasla budanır. Bu
danırken kesilecek dalın toprağa 
doğru meyilli hivH) kesilmesi iyi
dir. Çü...,kü yağmur aulan kesilen 
yerde duramaz. Her budanan da
im ucuna biraz çamur sürmelidir. 
fuki<len dikilmi§ ağaçlann budama• 
sı başka tiirlü olur. Bunu aync.a ya
zacağız. Dik.ilmiş fidanlar bu suret· 
le budandıktan ıonra üzerlerine ba
dana yapmak faydalıd1T. Geçen bir 
)•azıda bunun nasıl yapılacağım yaz
mıştık. 
Ağaç dikinü - Ağaçlarm dilcimi 

de fidanların dikimi gibidir. Yalıııız 
arada bazı farklar vardn. Dikilecek 
ağaç]ann gövdesi ne kadar k.-Tm ise 
o nisbett:oe geniş ve derin çvkUTlar 
açmak icap eder. En derin ve en ge
niş çukur bir metre derinlik ve bir 
metre ~en~liğinde olur. Kökleri 
çıplak olarak dikilecek ağaçlar için 
bu ölçüden fazlasına lüzum yoktur. 
Yalnız çok ya~lı ağaçlar kökleri ka
lın ve kısmen topra!!:ile birlikte çı• 
kanld!ğından bu gibilerin vaziyeti
ne göre çukurlan daha derin ve da
ha geniş olur. Ağaçların aıvanması, 
herek11Slmesi doe fidanlar gibidir. 
Burada he.eklerin daha ka.lın olması 
'!arthr. Ağaçlardaki budama fidan
larclaki=:tden daha fazladır. Dallann 
bir çoğu diplerinden kesilebilir ve 
ai{aç gençlestiri!ir. Yalnız ml'!yva 
ağaçlannı 8- 1 O yaşına geldikten 
sonra dikmek bira ?. tehlikelidir. Ek
seriya tutmazlar. Bunun ic;in bu gi
bileri toprağile birlikte çıltanp djk
mek lazım gelir. Ba usulde ağaç di· 
kilmesini de aynca hir yazı ile an
lataeağız. 

--~----~----~--

Sardunyaları 
kıştan koruyu uz 

Havaların soğuması üzerine s:ır
dunyalat, ıtırlar, sakız sardunyaları 

donahilirler. Buınun önüne geçmeli 
ü~re yerele olanları eaksılara al• 
malı ve saksıd.akileTle birlikte ılıli 
havalı, rüzgar ve don ·• <ı '"I m u· 
hafazalı yetlere koymalıdı. SaTclun
yalar ~ bile çiçek a~lar. An· 
cak sıcak olan camekanlı yer}eyde 
sera ve yahut pencert' ve balkon· 
lann iç taraflarında fazla rütubet 
ve soğuktan korunmalan şarttır. Kı
sın hiç sulanmadan b;Je sardunya• 
!ar yaşayabilir. Korktuklıırı "-ey ~-al• 
nız soğuklardır. Maamafih 1 O - 1 5 
günde biT defa ılıkça su ile sulanır• 
!arsa yaprak ve çiçeklHini esirge
mezler. Resimde iyi yeti~iş bir 
sardunyayı RÖrüvorsunu:z. 

Sorunuz, söyliyelim! 
rulunca 800 grama düşer. Bunlar gün- bu kökün ucunu makasla kısaltma- Mozaikleri Bağ, bahçe ve ev ziraatı 
de bir buçuk, iki kilo dn kömür ya.kar- Iıdır. Bu işl bitirdikten sonra kök- mevzulanna &id miiş~üllerinize 
lar. Kftrlannı hesap edeblllrsL.'llz. lerin kuvvetli büyümelerine yardım kA k• • bu sütunda cevap verilecektir 

Ortadan kalkmakta olan bir kestn- ve keskin yerlerinin çurumeme9i Came ana e IDIZ Oigwer ziraat mevzulan hakkın· 
neci tipi vardır. Hatırlar mısınız? Es- için fidanları 91vamalıdrr. Sıvama, k 
kıden ı,. '-;ibuıo:..· d J ş b1 h l"' Havanın ııın dere· da malumat istiyecek o uyucu-., ıuı "u a soyu mu r :ı cıC bir nevi gübre bulamacını köklere 
iri lrl kestaneleri camekfolar !cinde .. k . S k • . b" cesi dü~müştür. Mo- larımrz, posta pulu ~ör.derirler· 
satan Arnavutlar görürdük. Şimdi surme tır. ıvama yapma ıçın; ır zailı:ler artık açıkta se mütehass1sımız kendilerine 
bunl:ır azalmıııtır. fıçı alınız, yarısına kadaT su doldu- donmak tehlikesine 1 mektupla cevap verce t-ktir. J 

Kuru fnsulyalıı.rda eski le2Z'Jeti bula- runuz ve içine on kilo taze inek l _ 
madı~nı yazan bir mulıarr!r arkada.- gübresi ile on kilo kadar killi top• maruzdur. Bunlan '---------------" 
sın ku1aklmı çınla.onn ... On lkl kestane rak koyarak iyice karıştırınız, karış· yerden çıkann tahta 1 1 
yedim. Lakin onlarda tamamlle eski hnlan ve bulamaç haline getirilen kasalara dikmeli I R A O Y ~ 
tadı bulamadım . Acab:ı kuru fasulya- bu m ahlutun içine dikilecek fidan- ve seraya alarak. _ 
lann olduıttı glbl, kestanelerin de mf : arın bütün kökleTi ııokulur ve on- orada çelik yapmak 
lez2:eti değişti! ... dan sonra dikilir. ıçın bakmalıdır. Burfuıkü program 

Rllnrıet Feridun Es F uJ L d K 1 '- k n 

MEVLUD 
Geçen sene kaybettiğimiz sevcili 

babamız Bolu mebusu 
DOKTOR EMİN CE!\IAL SUDA 

nın ruhuna iıb:ıt edilmek üzere ya
rınki sah Kilnü öğle namazını mütea
kip Teşvikiyc c:ımislnde Mevhidu ne
lıcvJ kıra.at olunacaktır. Kendisini se
venlerin ve arzu edenlerin ceımeteri
ni rica edr.ri7.. 

Km: Atıfet Suda ve Needet Suda 

ıçı b amazsanız tene.:e e veya 0 yoıuar, a era • 12.30 Program, 12.33 Keman ve 
toprakta açılacak bir çukur içinde tüsler, ıntpur d - ud ile saz eserleri, 12.45 Ajans haber-
bu işi yapabilirsiniz. Ancak ona gö- manian Üe begony lerl, 13.00 Muhtelif şarkılar, 13.30 Ka.-
re taze inek gübresi ile killi topra- terantera Te alter- l"lŞlk program (Pl.), 18.03 Dans or-
ğın miktannı azaltırsınız. Sıvanmış rıateralar, buz çi- ırestrası, 18.50 Fasıl heyeti, 19.30 Ajans 
olan fidanlan hiç bekletmeden dik- çeldcri, kordelalar, h::ı.berleri, 19.55 Şarkı ve türküler, 
me?idir. Dikilictte kaide, kökleı-in ateş çiçeği ekeveri· 2015 RadYo ga.zet.csı. 20,45 Bir halk 
serbes bir va.z.iyette toprağın üzeri- alar hep çe1:1

: ya- tü~küsü öğreniyoruz: Koy~ seni gll 
ne oturtulmuş olması ve çok derin pılan mozaik c;içeklerclendir. Resim- de güde getirdim, Getirdim de ak ku-
dikilmemesidir. Köklerin ıerbes ola· de gördüğünüz vapur dumanıdır. zuma yetirdim; Mor menekıle. sarı 
rak toprağa oturtulması için evvele~ çiğdem bitirdim, Yayo.madım yüreği-
çıkanlan topraktan bir miktarını Yüksek mimar Sedad me derd olur. 21.00 Zlrıı.at Takvimi, 
tekrar çukurlara doldurmak lazım- ' k f 21.10 Hafit şarkı ve türküler, 21.30 Çetinta§ m on eransı Klmg1l a!lesi, 21.45 senfoni orkestra• 

' dır. Evvelce çıkarılan bu toprağı Eminönü Halkevinden: 241111941 ın, 22.30 Ajans ~ p:ım borsası ha-
Filmlerin en muhteşemi 

PERi KIZI 
durmalı. fidanın köklerini üzerine ~........ rafından Evi 
oturtmalıdır. Kökleri el ile düzelt· =~ı:~.;.ü;k i:ıdıelerlnde ya= ı..:; İldnciteşrin salı sabahı l 
İyice kan~tınp, yarısını çukuTa dol- pa:ıarles:I. günü sa.at l"l,30 da. yüksek berlerl, 22.4.5 Dans müzlitl (Pl.) . 

meli, üzerine de geriye kalan top- ba.ncılann görüş sa.ka.tlıtıan. mevzu- 7.30 Program. 'T.33 Hafit program 
Jki, üç ay geçmeden Jstanbul Güz.ellerin en gÜ2eli rağı dökerek ayakla, çok hafifçe unda projeksiyonlu bir konferans ve- (Pl.), '1,45 Ajans haberleri, ~O Se1t; 

içio.,de öğrenm .. diği taraf kalmamış- Bir yaz 11Jaya gideceği tuttu. (Ka- Türkçe sözlü - Şarkılı l "ıkışhrmışlardır. Fidan dikilen çu- rilecekti:r. Bu konferans Jıçhı davetiye fonlk program (Pi), 8.l5 saa ' 
h. Nereye yollansa çabucacık dön- sıma kalmadan dönerim) deyip Pek yakında , kurlan yine çukur gibi bırakmalıdır yoktur. Giriş serbestir. 8.30 Senfonik paı-çalar (Pl.l . 
mesi, ısmarlananlan tastamam ~e- gitti. Akabinde Meşrutiyet ilin edil- ELHRAMRA' da ki yağacak yağmurlar içinde topla- W #tiWWW 
tinne·i hasebile babam her yere di. Aradan ııooe geçtiği halde mek- cı..._ nabilsin. Dik.ilen her fidan kışın bHe r k J l . b" h 
onu göndermeğe bas,lamısh. tup yok. ~-... ·-----..... ,, olsa mutlaka sulanır. Bunun faydası Baştan nihayete a ar görü memış ır eyecan •• 

Günün birinde aelamlıktan ha- .. k l k H A 1 l ki b" .. t E ar B.ızan ııipari~Ier çoğalmış. Oku- BUGÜN topragı ök ere yapıŞtırtma tır. er 1 n atı amıyan m4ra 1 ır serguzef ••• ST ••• 
l"'"SI olsa eline bir pusla ve-recek. ber: Ş A R K çukurun üzerine eski ve çürümüş ! DeI.._oeflı• bir Mevz.uı 
t - Bir beyefendi sizi görmek is- b · "'b · k I d G "b in n-s 

~S~~~: ~:~ i~:· r:~l~ru~:::;dı~iye tiy~~pı aralığından b~kıyorum; ka• SİNEM~SINDA ~::g;~:::~~iı1:::~d:0.:~a uil:e;a- ı S O N Ş A H •ı D 
M ese'il Tünel başındaki (Ver- ra sakallı, altın köstekli, şanlı şöh- K ~' 1 domı:) da camlan değiştirilecek Fidan ve ağacın çıkarıldığı za· ı ı 

~:;ı1;i~n i~i~e~~~~m~;:~ç\cı~0~:: re~ b~e1Z:t~linimetim :tadem!. Ya- H·,(dn r a ~ ~;: :~öı:::e!:~:~:d:z~~~~t ;~v~:~ yakında M E L E K Sinemasında 
g~htar>rı kıvrık bryıt-lı yüzü. Fotog• hancı değilim, bendenizim J. diye- • bırleııtıren ukde denılen kl.!lllı var- A 
rafrı Karaka~dan alınacak camlar relt yanıma lco,an Ze~i l\ğamız de- dır. Bıı kısım daima toprakta bldı- &c_·~·•••••••••••••••••••••••••••-1111' 
ye "kağıtlar i~in · fotograf malcinasL ğü mi'> ğı ~in gövdenin rengine ~nzemez, "" 
H l Kaz00ının ıancak :ner'--zı" olan 1 k 1 ·b'd' F'd l açopu u pasajı kapuının bitişiğin- ~ - ~ ııo u ve çamuT u gı ı ır. ı an dr 
deki kara takkeliden alacağı moda Karahisan şarkiye Belediye reisi ol- dikilirken işte bu ukde dt.1ri1en }mı- Ta:biatın en güzel bir tablosu ..• Kudretin en yüksek bir ONeri. ·• 
guetesi İçin herifin takkeli kafası. muş. Bilhassa, bizi-eri pek göreceği ma kadar toprağa girmiş bulunma· t Sin~manın en büyült bir zaferi ol on en son ıistem RENKLl 
(Helvetia) bakkaliye malr--.. sınm geldiği için gelmiş. Naçizane, mem- hdnlar. 1 v h • 1• A - k 
:Adaoa:zan tenyağı ve günlük yu- leketten çoban armağanı, çamsalu- Dikilen fidanlar sulandıktan son- a, ~ "T 
murtası için inek ve yumurta resim- zı da getirmiş. ra hiT iki gün kendi haline bırakılır. · ı · 
leri .. ılh... Başlannı örten haremdekilerin Bu müddet içinde her fidanın top- 1! RAY MlLLAND - PA TRİCİA MORİSON. • AKİM TAMİROFF'un 

Zeki ağa, bunların hepsini hiç eteklerine vardı. Babamı bekler- rağı oturmuş, fidanı da beTaber en büyük muvaffakıyetidlı. Bu harika 
eksiksiz toparlayıp, hatta acele ile ken bana ne yalvarma: oturtmu<; ve köklerini !ıkı!lhrmış bu- ~ p k k d LA" LE • d # 
unutulmu,lar, rt-$İmleTi yapılmamı:t- - Maşallah bıyıklan burmuş- lunur. Ri:zgarların tesirile yeni di- e ya ın a sınemasın a 
lar varsa onları da al1p döner, bah· sunuz. Bir akşam tenezzülen daveti- kilmiş fidanlar ııallana sallana yer· 
fi .. j hak ederdi. me icabet buyur9anız ihya olurum. l•erinden oynarlaT. Kökleri toprak• 

Babam yine tutturmuştu! beyei~im . Skating palasta ç~ içe- la tema!mı kaybeder. Köklerin et- vı• ya .. ~ 
- Gayret edip biraz okumayı riz ; As F orya lokantasında yemek rafında hava ve 9U toplanır. işte bu AA&W 

sök, yazı mazı da karala. Ağalıkta yeriz; Pariziyan adaki numaraları va2'.yet fida11ın tutmama!lınt İntaç 
k'almaz. efendi de olursun, bana seyrettikten ıo.-ıra bir arabaya atla- cttiğKıden buna karşı tedbiT almak A•ıkl ~ ... 1 
Clua eders!t;lf yıp sizi konağa brrakıT, Sirkecideki MUKADDES YALAN ister. Bu tedbir, heT fidanı kuvvetli ~ . «al& 

Elifbe cüzüyle defter ve kur~un otelime dönerim. J.ı. ve herek denilen kalınca birer ~ınk =-•••••••••••••••••••••• .. •••••illi 
l.alemi aldırttı. Oııman ağava: Skating palasın, As Forya Jokan- filmindeki muvaffakrvefrf'i iJ.e toprağa tesbiıten ibarettir. Sı-

- Şuna harfl e·i l-eceleri öğre- tasının, Pariziyana çalgılı gazino- .. ıııııı..... ~örünüz. ___ , nklar fidanın boyu kadar ve fid an· Bug_ ün ecsı·KTAS G u·· REL sinemasında 
tive", l!evaptıd .. tenbihini t" tti. sunun modalaştığını öğrenmiş bile... dan kalınca olmalıdır. Uclan yon- ,... l: _ 

He·ifd ..,ğJu köşede hu~<ıkt : Ş bi • "il • tulur, kazık gibi ince toprağa soku- ı Senenin en güzel iki Filmi birden : - o"'~,., ctn. v.-,,. l"'i f "'i, dava: lstanbulda bir ay kadar kaldık- e r tıyatrosu temsı erı ıur ve fidanın a1t kısmı ile danarına 1 - BAHRi YEl,l.LER 2 - GÖNÜLLÜ .. 
rİyıı vm, davar!.. filan derken, def- tan sonra vazifesine dönmü~ü. İstikl:1k caddesi KOMEDİ kısmı vakın olan kısmından iole ha~lanır. 
tere d" rı :711rhrırken. gal~ ... !7llldur Umumi harpte ~ehit olduğunu duy- bu gece saat 20.30 da Bağ yeriPl'İ, fidanın sırığa siiriinerek ~ARKIS1 SÜV ARİl..ER 
gazete olrumağa. hı=tldır huldur yazı duk. Evce lıep rahmetle ıınart%. K Ö R D Ô V. O Ş Ü zedelenmrm•si ic'n bir parça çuval· ~-•M11ı11•ma:ırzm•••••İlll••••••••m•m•••• 
ya2mağa baç!nmaz mı? t- Samed Muhtar Alm la sarmak faydalıdır. j • 



Kafiye sıkınbsı 
erede biribfrimtz:f görsek pcli sevimli olmaya gnyret eden 
tebessümlerle selfunlaştığmıız ş:ıir Yusuf 1'.Jya Ortaem Ulus 

C<uetcsinde «Kafiye» başlıklı bir ynzısım okudum. Biraz da ha
t'adis mahiyetinde olan bu yazısında şair atlatılmış bir buhran
dan bahsediyordu: Diliınne Osmanlıca hiıkimken kafiye pek 
boı imiş. Vaktaki hececiler manzumelerini yalnız lstanbul Türk
ÇesiJe yazmaya karar vermişler; o zaman luıfiye bulmakta çok 
totlttk çekilmiş. Bugün çivi tedarikinde olduğu gibi o devirde 
lariye bulmakta başgösteren darlık her ne kadar etrafa sndı
l'ılrnadan senelerce idııre edilmiş, sineye çekilmiş ise de şair bu
Ciin rahat bir nefes alarak haber veriyor: cArtık mesele kalma
ln~tır. Öz Türkçe imdadımıza yetişti. Bundan sonra •gece» ile 
•tcen yi kafiye yapabileceğiz.» 

Şiirimizin bir kafiye sıkıı:tısı geçirdiği muhakkaktır. Fakat 
'ebebi bilinmiyordu. Demek hececller gibi gün görmO.,, saçlan
llı değirmende ağartmamış pirlerden olmadıkları için mevcut
la idareyi becercmiyen genç pirler bu yüzden işi kafiyesiz şiire 
dökınüşıer. 

Eğer h:ıkiknt bu ise şair Yusuf Ziyanın yaşça büyük olma.k 
81fatile genç şairlere karşı pek merhametsiz davrandığını söyle· 
lnek icap tder. Çünkü onlara hücum ederken: tcFena yımyorsa
tı112!n diyeceği yerde: aEy garıller! derdinizi biJiyorum. Kafiye 
bulaınıyorsunuz. Çünkü ortalıkta kafiye yoktur. lfiç olmazsa 
biz.im gibi mevcutla idare edlııiz!» demesi lizım gelirdi. 

B. Yusuf Ziya ile ahbaplığımız yerinde oJma~wa rağmen 
0nu genç şairlere yaptığı hücumlarda ha'ksız bulurdum. Şimdi, 
toy çocukian buhran geçtikten sonra haberdar ettiği, ya
lli onların bir çok hata işfomelerine sebep olduktan sonrn 
hakikati ortaya attığı için de haksız buluyorum. 

Artık kapalı gözle iddia edilebilir: Yeni şürin 
llect'ciıerdir. 

müsebbibleri 
Şevket Rado 

laimler 
~Cümhuriyeb adının uluorta 

lullanılmnmasına dair bir k::ır:ır 
~ıktı. Ne isabetli, fakat ne gecik
\iş bir karar!.. Zira uiurunda 
.anlar döktüğümüz bu aziz isim 

llrndiye kadar meyhanesinden 
))asta hanesine, kundıı"a"ı"ından 
t<\l i>kncısına kadar nerelerde kul
an•lmadı kil.. 

1 
~Sırast gelmişken dükkanlara 

ooy)e ad takmak adetini kal
c:lıran bir knrar da verilse fena 
oh.uyacak. Hem, dükkan ~hi
hinin adı, dükk-nın numarası du· 
~rken baı;ka bir ad takmaya ne 
uzıım var? ... 

Bizde fazlaca harcanan ısım· 
!erden biri de şu cÜniversite~ is
midir. Kültür adamlarını bilmiyo
l\ı1 amma bu isim her nedense 
ticaret adamlarımı:r.ın pek hosuna 
l"İtti 1... Üniversite ahçıs111dan, 
Üniversite bakkalından, Üniversi
te mağazn~ından geçilmiyor. Bu
~ biraz daha göz yumulursa 
~orkanz ki. milli irfan nnMmn, 
~tıiversitcmizin adını değiştirmek 
leabed•cekf... 

Diikkanlanna bu İ!mi tahn(ar 
llcaba ne umuyorlar, bu da ayrı· 
~ merak ediler.ek ~ydir. Eğer 
iİniverııite gibi nüfuı ıı.dedi on 
hiııe yaklnşt'n bir lcunıllıı. kendile
t.i arası!'da bir k~l7.anç münasebeo
ti kurmayı düşünüyorlana pek 
~a21kr . .. Çünkü, talebe dr.nen 
ltııınnrn dünyanın en a7. para har
~rnağa mecbur, en muktcı!:İt in
~nı olduğunu bilmiyorlar de· 
ltıektirT ... 

Dünden bugüne 
Şehir tiyatrO!u bu yıl, edebt 

matineler yerine, her cumart-esi 
birer tiyatro matinesi yapıyor. 
Münekkidler bdki bıınu da be
ğenmiyorlar, fakat Türk tiyatro
sunun neıoe<len aeldifiini, hangi 
yollardM1 geçtiğini bilmiyenler 
için ~ok faydalı olan bu t~eb
büsün önderlerini tebrik etmek 
bir borçtur. 

Bu matineleri seyircilere. ru
n~ Selim 'ii7.hf"t Gcrçek'in kon-
feransında bir kaç. söz var ki bil
hassa iistündc durmaya değer. 

Sayın konferansçı takriben şöyle 
diyor: 

c ... Geveze Berber, Görenek, 
Sair E.vlenmcsi, Iskatı Cenin ... ilh 
gibi o devirde yazılmış ve birer, 
ikişer faslı btırada görülecek bü
tün tiyatro ~rleri, o devrin biri
birini görmeden ~vlcnmek, cocuk 
diişürmek, bir kaç kadın birden 
'almak ... Nevinden içtimai ya-
ralarını deşen, mua ..... ret pot
lannı hicveden u~rlerdir ... > 

Bir sanat meraklısı için, tiyat
ronun bu başıırm göi!ü~ kabar· 
tacak bir hôdisedir. Fakat bu 
tarihi itiraflann d..iınleyici kafa-

larında şöyle bir soru doğurması 
da mukadderdir: 

cBu hakikatlerin ıöylendiği 
sahnenin bu~ünkü ileri durumuna 
rağmen bu içtimat vazife hala 

yaprlryor mtı, yım•!mıvor mu? ... > 

Çinde boşanma kanunu 
le! ~rnerikan gazetelerinden birinin 
l; dinsına göre yeryüzünde en garip 
~nma kanunu, Çinde mer'i bu
...,._ UYor. Bu kanuna göre Çinel,. 30 
• "'§lndan küçük bir koca ve 2 5 ya· 
~d.ıın a11ağı bir zevce, biribirinden 
~anabilmek için Mıa ve babalan
~ izinlerini almağa mecburdur. 
lı 0 ca, zevcesinin (ocuk doğurmadı
~ kendisine ihanet ettiği, ev i,le
tı de hecerilt.izliği, gevezeliği, hır
~ığı, kıskançlığı. vahim bir ha~ta
~ Yüzünden bo,anma talebinde 

lunabilir. Fakat !t:tyet, zevce ko-

caaının ana ve babasının ölümü yü· 
zünden üç sene matem tutarsa ve 
yahut kocası zengin iken fakir düşe
Tek kendisine aadrk kalmıo ise, hü· 
tün bu boşanma ~bepleTİnin hiç bir 
kıymet ve hükmü yoktur. Bu ıebep• 
ten dolılyıdır k.i Çinde boşanma 
vak' al arı pek nadirdir. 

Bundan başka Çin an'aneleri mu
cİQİnce, kocanın metreııini zevcesi· 
le ayni çatı altında kendisile bera
ber yaşamağa davet etmeğe hakkı 
vardır. 

Bulgaristanda bütün liseler ve orta okullar 
gramofon plağı satın alacaklar 

d nulgar Maarif Nezareti, bu sene
~~ itibaren biri:nci derecede olan 
fll~1~ar ~air ve ediblerinin e~erlerini 
I <tca almağa bulamıştır. Bu eser· 
~t, • rn-amofon plaklarına Bulgar 

illı tiyatrosu artistleri tarafından 
~kunmaktadır. Ne7.aret, bu plô.k

tla talı-brnin iyi söz !Öylemesini ,. 
~ bedii hislerini inkisaf ettirmek 

:l'esini gütm .. kt•-lir. Bilhası:a Bul-

l
l' orta okullarile liselerinde bu 

b ~ı- y 
tlıı;. ardan daha ziyade istifade 

edilecektir. Maarif Nezareti, ayni 
suretle maruf Bulgar bcst<karları
nın da eserlerini plağa almıştır. 

Nezaret, kitap, defter ve saire 
gibi levazım vesaitle alebeye yar
dım ynpılması İçin ayrılan parndnn 
Bulgar edebi ve musiki eserlerini 
havi plakların satın alınmasını da 
mecburi tutmuştur. Hemen bütün 
Bul"ar orta okullarile liselerde bi
rer sinema açıırnıştır. Bun1n: da tale
beye kültür Iilimleri ~Öslcrilmek· 
tedir. 

IST ANBUJ.: HAYA Ti ·~~lilJi!iiJ'""'~~~~~~....,,.~~...,.-:-~~~~~~~~ 

Soba derdi 
Kıt ih~ en başınCla 7e1r ---

alan aoba meselesi bu sene pel: kül-
fetli bir i§ haline geldi. Hem keseye 
hem ihtiyaca elverişli bir •oba te
darik edebilmek için sok.ak. sokak 
dola§lTlak, bir hayli dükkan eşikle
ri qındırmak icnp ediyor. Sokak
larda, hamalın küf esine, bacaklan 
havaya dikili bir soba yerleştinni~ 
borulan kendi koltuğunun altına sı
kıştırmış, yorgun argın eve dönen 
bir çok k.imselere raslanıyor. Soba
cı dükkanlnrından da kalabalık ek.
sik olmuyor. 

Soba deyip gcçmiyelim. Hnspa
nın gailesi bitmek tükenmek bil
mez. Avuç dolusu para mukabilin
de is}i, çamurlu düWnın karanlık 
bir köııcsinden çıkıp azametle ha
malın ı.rrtma oturur. Maiyet erkanı 
da pek kalabalıktır. Kın-un kıvnm. 
uzunlu kısalı bir aürü borular, tene
ke laplı tahtalar, mu~ambalar, çi
vile:, tdler... ETin kapısından gi
rince azameti bü.bütün artar. Da
yalı dö§eli odanın köşesine cicili bi
cili bir mu~mba parçası ve teneke 
kaplı bir taht yerleştirilir. Hqmet
li soba hazretleri bacaklanm gerip 
mağrur bir eda ile tahtın ortasına 
dikilir. 

Artık evde herkes onun hizmeti
ne girer. Sabahleyin ilk defa soba 
h:ız:-etleri ziyaret edilir, goc:e geç 
vakitlere kadnr ev halkı onun etra
fında pervane gibi dönerler. Hizme
tinde kusur olursa hiddetlenir, alev
den dilini çıkarıp etrafı zehirli du
manlara boğar. Keyfi ~lince de 
homurdana homurdana 'kocaman 
meşe kütüklerini eritip yutar, kece
lerin dibine darı eker. 

Geçen gün bir sobacı dükkanı
nın önündttı geçiyordum. j,.eriye 
bir göz e.ttım. Meğer sobalar da kı
yafet değiştirirmiş. Geçen sene jşe 
yaramaz diye kapı dışan edilen ıo
balar dönüp dolaşıp tekrar dükka
na avdet etmişler. Çüriik, delik yer
leri teneke parçalnrile yamanmı~. 
kanburlan düzeltilmiş ve bir de isli 
boyn makyajından sonra yepyeni 
olup köşeye kurulmuşlar. 

Bu sırada dükkuG"la yaıılıca bir ka
dın girdi. Kenarda beyaz ba, örtü
lü bir Arap bacı gibi çömelmiş te
neke yamalı bodur ıobayı gözdaı 
geçirerek sordu: 

Oğlum, bunu kaç kuruşa vc
r;"o . mn ~ 

Dii~lcuncı nldınş etmedi. Kndın 
aunli İki defa daha tekrarladı. 

Niha~ et dükkancı hiddetle başı
nı kalr!·rıp homurdandı: 

- Hadi bayan. senin ıoba nlma
ğa niyetin yok. Boş yere beni zah
met.~ sokma. 

- N"den>.. 
- Baksana, kaç kuruş, diye so-

ruyorsun . Bu zamanda kuruşla alı~ 
veriş var mı~ Kac lira, rlescn e şuna. 

- Aman yarabbi. Dükkancıların 
da burunları Kaf dağından su içi
yor. Pekalfı. Kaç lira~ . 

- Ha şöyle ... O sobayı mı soru
yorsun? Sekiz buçuk lira. 

- Ne dedin?.. 
- Ne oldu, beğenemedin mi] 

B<!ks...na, kız gibi soba. Odun yak
mada.ı şöyle yüzüne baksan ısı:ıır
sın . 

- Anlaşıldı, oğlum. Ben sobayı 
yalcmndan, şuracıkta sen beni vaka-
caksm. . 

Kadıcı dükkandan çıkarken soba
cı büsbüti;n asabileşti, ıert bakışlar
la bana döndü: 

- Kabahat bende ki, böylelerini 
müşteri diye dükkhna sokup yüz 
veriyorum. Soğuktan titrerken aklı 
bas•na gelir. 

Ve, nasırlı, yarık tırnaklı simsi
vah elini hana doğru uz.atarak ilave 
.. tti: 

- Soba gibi malım obun. Elimi 
Ö!>cn alır. Ccırud Refik 

1 Günün AnıiklopedisJ 
Agathe kimdir? 
Baudclalrc'ln Ahmed Muhib tara-

fından tercüme edilen ve gazetemize 
alınan bir şiirinde Agathe bls 1sm1 
geçiyor. 

Bu hıristiyanlık az1zes1 5 şubat 251 
yılında Catruıa'da işkenceye u~tıl
mı~ır. Slçllya konsülü QÜlnUen, 
putlara ibadet etmek l:itemeditlnl UAn 
eden Agathe'ı fena ahltl.kıyla maruf 
bir kadına tesıım etti. A!rodlse ısımn 
bu kadın ve ahlakan sukut ettırdlği 
dokuz kız, otuz gün müddetle Agathe'ı 
tazyik etiler; fakat kanaatini dcğl§
tiremediler. 
Quintıen bunun fuıerlne, zan.Ilının 

memelerinin bunılmasını, llODra da 
kesilmesini emretU. Dört gün aonra 
Qulnt!en kadıncağıza ilrüılara tap
n:asını söylediyse de Agnthe gene 
reddnttl. 
Hırlstlyanlık fedaisi kınk testi par

çalan üzerine yatınldı. Çın1 çıplak 
bir hnle getirilerek kızgın kömürde 
yakıldı. Göğsüne de ateş yapıştıııldı. 
Hapse atılan azize de nrt.ık daynna
mıynrak öldü. 

Bir müddet sonra Qulntıen seyaha
te çıtınuştı. Atlan azdığı için arabası 
bir nehre yuvı:ı.l'landı. Cesedi de bulu-
nnmndı. 

Şimali Afrikadaki harp, hem icra tarzı, 

neticeleri itibarile düşünüldüğünden çok 
hem de 

mühim • 
ır 

Akşam'm kıymetli okuyucu]an 
l 7 aon tqrln tarihinde ~an maka· 
lemi hatırlayacaldudır. Çıktığı ta
rihten bir kaç gün eTYel yazılan bıı 
yazımda hülua olarak J.ngilizler 
için orta oa.rkta qref aaat gelmi§tir. 
Taarruz jçin bütün f8.rt1ar kendileri
ne müsaittir. Bu §ansı kaçırmamala
n llzımdır> demiştim. İngilizler 
bundan bir gün •onra rvc 18 emı 
tqrin sabahı bpkı bu makalemizde-
ki krokide gösterilen istikametlerde 
taarruza geçmişlerdir. Bir gün evvel 
çıkmıştır diye lngilizlerden «patent 
h"'kkı~ isteyecek değilim. Okuyup 
ona göre tedbir almıya vakit kal
madığı için bu yan ltalyanlann da 
işine yarnmıtmış olsa gerek. Nihayet 
bu işlerin amatörü de olmadığımız 
için bu kadarcık görüş ve bmsedişin 
tnbii olduı;unu belirterek geçeceğiz. 
Fakat harekat üzerinde ehemmi
yetle ve itina ile duracağız. Zira bu 
harp h~m icra tarzı ve hem de neti· 
celeri itibarile dü§Ünüldüğünden çok 
mühimdir. 

Harekat ~öyle batlamıştır: Şarki 
Afri:ca ve t Iabe§ harekatını cesur 
zı:hl: kıtaları ve cüretli darbelerile 
tasfiye eden general Kaningam (bu-
na çöl Kaningamı da diyebiliriz:) 
Bizim bir hafta evvelki lcrokimizde 
Siva vadisi dediğimiz yerin 70 
kilc"1.:ctre kadar garbından ıve bu 
vadinin bir devamı olan Ccrabub 
vahasından şimale doğru ve her 
halde T obruk istikametinde taarru
za geçmiştir. Bunun hedefi Sollum· 
da ve hudut boyunda mevzilenmiş 
ltalyan - Alman birliklerini garptan 
çevirmek, geri ile muvasalalannı 
kesmek, ayni zamanda Tobruktnki 
mahsur f ngiliz kuvveılerile irtibat 
tcsr.ı ederek Sonum - T obruk - Kn
puzza müsclleşi içindeki Mihver 
kuvvetlerini imha etmektir. A~nl öl
dürücii dar'bevi vuracak bu kolun 
harekatını ııaklamak için cepheden 
Sollum mevziine karşı taarruza ge-
çecek Ma.rsnmatruh ve Sidi Berrani
deki fngiliz piyade ve motörlü tü· 
menlerinin daha evvel yanaşmamış 
olmaları muhtemeldir. Onlar da 
ileri harekete aglebi ihtimal J 7-16 

-----AK DENİZ 

17 ilanciteırin nüsbamı:zda çıkan kroki (Yeni İneiliz t arruzu buna
men tahmin edilen §ekilde cereyan ebnektcc!ir.) 

fngiliz :mblı birlilderine men.sup bir tesekkül 

Yazan 

M. Sevki Yazman 

3 - Alman zırhlı kuvvetleri fn· 
giliz üstünlüğünü görerek evvt"la bir 
yan mevziinde çarpışır, piyade ve 
motörlü kıtalarından bir kısmının 

20 son t~rin tarihli orta tark fn- olsun geri çekilmesini temin eder ı.'e 
gi)iz bava kuvvetleri b8~kumıın· scnn dn kendisi tedricen geri çe
danlığının resmi tebliği bu dilden kilir. Böyle bir harekette Mihverin 
anlayanlara bu söylediklerimi kafi büyük kayıplar vermesi muhakkak
derccede izah etmektedir. Filhaki· br. Faknt hiç değilae Bin"'r. i hiza
ka tebliğde clngiliz tayyarelerinin lannda durmak ve mukavt"nret et
garl:ia doğru hareket eden Mihver mek imkanını bulur. 
zırhlı ve motörlü kuvvetlerini bom- Bütün bu ihtimaller lngiliz zırhlı 

gecesi başlamışlar ve öncülerile baladığı> bildirilmektedir ki bizim l~ıvvetlerinin miktarına ve hareket• 
18 sabahı toemasa gelmi~lerdir. Bu yultarıdaki mütalaamızı tamamen )rrindcki ~ddete bağlıdır. Harekatı 
kuvvetlerin cepheden tazyiki ancak teyit etmektedir. Zırhlı kuvvetler idare eden zaten cüret ve cesareti 
19 ve 20 günlerinde arttırılabilir. arıurnda bu çarp~a neticesinde yerinde olduğu gibi çöl harekatın• 
Cepheden ilerliyen bu kuvvetlerin muhtemel olarak şu vaziyet hasıl daki tecrübe itibarile de Mihver ko· 
hedefi ilk günJ.crde halyaa ve Al- ol·-·ktır·. 1 l ı .. ._. mutan arına faik o ması lazım ge ir. 
man kuvvetlerini kendi mevzilerin- 1 
de tesbit ederek lngiliz zırhlı kolu- l - ngiliz zırhlı kuvvetleri Mih- fngilizler b~ aydanberi huzırlcııı-
nıın vazifesini kolaylaştırmak oldu· ver zırhlı kuvvetlerini i~ha eder dıklannı bildirdiklerine göre ku\'• 
~u jçin bunlardan ille günlerde mü- veya harp edemez hale getirir. Bu vctçe rle üstün olmaları icap eder. 
him hııberler beklenemez. takdirde Mihver ffas ordusu da Bu takdirde birinci ~ıkkın imkan da· 

sarsılmışhr ve imhaya mahkumdur. biline gırmcsi her an varittir. 
Trnblwgarba ltadar olan sahanın Almanların ne çetin dövüştükle
i.şgali bir ay zarfında tnmamlanır. rini de unutamayız. Nanik' deki ~i-

General Kaningam'ın bu çevirme 
hareketi karşı.sanda Alman ve ltal
yaal:ır ellerindeki bütün zırhlı va
~ııalarla garba ve cenuba doğru dö
nerek f ngiliz zırhlı kuvvetlerile çar
pışacaklardır. Muharebenin akıbeti 

her ~eyden evvel zırhlı kuvvetler 
arasındaki bu çarpışmaya bağlıdır . 
lki tarnftan tayyarelerin de İştirak 
edeceği bu çarpışmada hava kuv
vetlerinin de rolü büyüktür. 

2 - Alman zırhlı kuvvetleri in- bi müthiş bir müdafaa hiç değilse İn· 
giJiz kuvvetlerini imha eder (fngi- giliz.leri yarı yolda durmnya ichar 
lizlerin adet üstünlüğü muhakkak edebilir. 
olduğu icin bu fık pek az 'Vlrittir), Hüllısa bu hnrekat ya1mz Şimali 
bu takdirde İngiliz harekfth ilerile- Afrika davası için değil Almanların 
yemez, durur veya pek mahdut ile- yıpranma derecesi, lngilizlerin ha· 
rileyiş kaydeder. l..ibyadaki durum zırlık derecesi için de bir imtihan 
d(ğişmez. dcmdctir. 

Atlantiği aşaırnk Amerikad:ıu .. ımra gelen bir ta~ynrc 



Sur.ııe 6 .. 
[ HER AK~~Iı BİR HlKAYE Yabancı koku ] 

- Salona geçin... salona geçlr. ! ·· ı dense böyle uf alt tefek zambak, ya.
Ortası boş efendim... Baylar blnz scmJ.n veya fulya. kokan şık bir ka· 
aı:bşa. gidelim... dınla omuz omuza yolculuk. elbette 

Biletçi bir iş:ıret memuru glıbl yol- daha zevltli idl Fakat işte şu şa.pka
culnrn, tramvay, arabaSı içinde gide- nın gayet genl.ş kenarlan olmasa! .. 
cekleri istikameti gösteriyordu. Aksi gibi Rıza Fikrinin arka ta.ra.-

Sahanlıkte. vatman, bir adamla mü- fında. da katmer katmer enseli adam 
nakaşaya başlamıştı: da. kendini genç kadına doÇ\ı habre 

_ Canım efendim? Biruz içeri girt- itip duruyordu. Nihayet Rı7.a: 
nlz... Bu vaziyette ben kolumu oyna- - ıtmeyinlz rica. ederlm!.. dedi. 
tarnıyorum. Arabayı nasıl idare ede- Şişman adam cevap verdi: 
rim?.. - Biraz 1lerl git.seniz el.. Ne kadar 

Rıza Fıkrl hayatında bu derece ka- yçr knplamışsınız!.. 
la.balık bir trıımvaya bindiğini hatır- - Nereye gideyim? .. uHıı.vayı ne-
lıyamıyordu. Bilet almak için kolla- sımı. haline giremem ya!. . 
rını kaldırmak, ellerini ~plerlne sok- Yolculardan bazıları bu kısa mü
mak imkı\nı bile yoktu. Arkasında nakD..şaya gühimsediler. Neticede za
ufıık tefek, kirpi gibi, fakat son dere- vatlı ı:ıza !'i1:ri biiSbütün sı'kışık bir 
ce cerbezell blr adam da habre onu hale duşmüştu. 
itiştiriyordu. Rıza Fikri bu adamı İ~e bu csnadn Rıza Fikrlnln hiç ak
gözlerinin en sert bak~lan Ue süzil- lına gelmlyen bir şey oldu. Yanında
yordu. Lft.kin ötekinin buna aldırış ki genç kadın birdenbire can acısı Ue : 
bile ettiği yoktu... Bir aralık Rıza - Ay!.. dlye bağırarruc ters ters 
Fikri kendisini tramvay arabasının onun yüztlne baktı. 
tam orta yerindelci tahta direğin ci- Rıza ('8.Şırmış, ve sanltl hakikaten 
varında buldu. Burada pek ziyade ra.- bir k.al>ahat işlemiş gibi kıpkırmızı ol
hat edeceğini umuyordu. Llik.ln biraz muştu. Kıv.iının bağırması ve hlddet
ronra yanıldı~ı anladı. sırt tara- lenmesfnl neye hamledcccğinl bllml
fındaki yol arkadaşı mütemadiyen de- yordu. 
beleniyor. orndan oraya dönüyor, Nihayet güzel yol arkad:ışı ona: 
kendisini rahatsız ediyordu. - Dikkat etsenize efendim... Saç-

Trnmvay arabası blr istasyonda larımı çe_ıt~~unuz!.. dedi. 
durdu Burada bir tek yolcu indi. Ve Rıza busbutun şa.şımuştı: 
onun yerine b:ışkıı biri bindi. Yeni - Saçlarınızı mı çekiyorum? Ben? .. 
yolcu, genç, simsiyah saçlı, geniş ke- Ben mi? 
narlı şapkalı, şık bir kadındı. Boya- - Eve ... Siz!. 
ya ve kokuya pek .fazla merakı oldu- - Aaldanıyorsıınuz efendim ... Katl-
{!u hemen anlaşılıyordu. Dudaklarını yen ... 
kırmızıya boyadıktan sonra bunun Yolcular gene hıı.fi!QC gülüm.<;eme
üzerine de hafifçe krem sürmfıştü. Bu ğe başlamışlardı. Bunun için kadın 
suretle küçük, biçimli ağzının etrafı münakaşayı kısa kesti. Rızn Fikri kıp
yağ ıçinde parıldıyordu. Lllkln koku- kırmızı olmuş ve fena halde utan
~u. bovasından daha baskındı. o gl- mıştı. Biraz sonra siyah saçlı kadın 
rer girmez tramvay arııbasındnki ıs- gene hı7Ja döndü, elleri ba,şının arka 
lanmış muşamba kokusu hemen de- tarafındakl saçlarında olduğu halde: 
ğ~lştl. Şimdi arabanın hav:ı.sında - Rica ederim, dikkat ediniz .... Ne 
genç kadının uzerinden süzillcn koku yapıyorsunuz aklım ermiyor kl! .. Bırl
dalgalanıyordu. Girgin bir şey ola- sı saçlanmı. çekiyor!.. 
cak ki kalabalı!;ı yara yara geldi, tam Rıza Fıkn bu kadına hayre~le ba
Rıza Fıkrı'nin omuz başında durdu. kıyordu. Acaba. dell ml idi? Ruya mı 
Belki yirmi sene evvel blr güzel ka- görüyodu?-
dına bu derece yakın olmak Rı7.a'nın Llikln tnmvaydaki gülüşmeler art
hoşunn gidebilirdi. Fakat şimdi bu va- tıkça artıyordu. Bereket versin k.l 
ziyetl hiç de rahat bulmuyordu. Gene; Rıza oturduğu semte gel.m.Lotl. Hemen 
kadının şapkasının kenarı çok gen~ tramvaydan lndl. 
olduğu için Meta gözüne girecek gibi Evi.ne girdiği zaman kansı ona doğ
idi. Ustellk son derece fazla sürdüğii ru sivri burrtunu u1,attı ve bir kere 
boyte keskin kokulara Rıza blc de sağ, bir kere de sol taralını kok.la
al:sık değU:il. dıktan sonra gözlerinin içine dik dik. 

Ac::.ba bu koku ne idi? .. Levantalar baktı ve: 
1 ve çiçekler hakkındn hiç bir fikri ol- -:;- Send~ yabancı bir ~oku var··· 

mıyan Rıza onu kah zambak, kah Erkek gulmeğe çalıştı. 
fulya kilh yasemine benzetiyor, hiç - Yabancı değil karıcığım:. daire-
birinde de karar kılamıyordu. de 0 d.ehşet.ll sigara kokusu uzerlme 

Bir tarnftıın da yan gözle genç ka- sinmÜitır. _ 
dını tcdkik ediyordu. Canım pek de -:- Ha~r ... Hayır ... Bu oylc bir koku 
alımlı mahliıktu ... Rıza Fikri içinden: değıl... Bır kadın kokusu!.. 
cBlzlm gençllğ1mlzdeki kadınlar bu - Tuha! şey!.. Ne gibi yanl? .. 
kac!ar canlı, bu kadar hareketli değil- Şevkıye bir iki kere daha etrafı 
di.• diyordu. Kendi ta.biri ile bu kn-ı kokladıktan sonra: _ _ 
dın •pek hnyatıyctlb idi. Hakikaten - ~ladım... cRuyalann ruya.sı .... 
de sudan ynrım saniye evvel çıkmış diye bır koku vardır ya ... Bu ondan-. 
bir uskumru balıl;ı gibi dipdiri idi. - Amma ynptın ha Şevkıyeciğ'im ... 
Lakın gene; kadın onu pek fazla iti- Rüyaların rüyası mı? .. Ben bu koıkuyu 
yordu. Üstelik tramvay ıırabası dası- nereden bula:ağım ki? .. 
kıştı~:"n sıkışıyordu. - Sen bugun bir kadınla beraber-

Baznn bird<!nbire duruşlarda ve din!.. oı:.rhal ceketini çıkar!_ 
hızlanışlarda yolcular öne arkaya Rı~ soylenenleri yaptı. Şevkıye bu 
doğru yalpalıyôrlardı. İşte o zaman ceketın omuzlannı koltladı. Sonra 
kadın Rız.<ı. Fikrinin nlsbcten daha muzaffer bir tavırla: 
rahatça olan yerini ve tutunduğu sarı - Şu sağ omuzunu sen de kokla. 
demiri knpmak için bazı hareketler ba.kahm 1.. dedi. 
yapıyordu. Rıza. kOkladı. Ilaklknten de öyle ... 

Rıza Flkrl ı~endl kendine .çattıkh Fakat tanımıştı. Bu tramvaydaki kn.
diye mırıldandı. Dehşetli ağır koku- dının kokusu idi. Dakikalarca omuz 
su, 1<endlnl ite ite ta pencere kenn.rı- omuza yolculuk etmemişler mi idi? .. 
nn vapıştınnası yetlşmıyorınwı glbl Demek koku o zaman kendi üzerine 
bir 1~ onun yerini kapmnğa kalkışma- slnml.ştl. 
sı oıur şey değildi. Ne egoistlik!.. Bir aralık Şevkıye dehşetle hay-
Şimdi yaşlı erkek bu omuzuna yas- kırdı: 

lanan genç, güzel, züppe, fakat - Ya bu? .. Ya bu nedir? .. Artık bu-
egoist kadınn içinden kızmnğa b:ışla- nu da ink!'Lr CdemC'l.Sln ya!., 
mıştı. ·Böyle söyllyerGk Rızanın ceketinin 
Etrafına şöyle bir göz gezdirdi. kolundaki iki düğmeyi gösteriyordu. 

İlerideki lkl genç Yolcu yanındnkl ka- Bu düğmelerin etrafına simsiyah, pı
dına hayran gözlerini dlk:ni.şlerdı. nl pınl pıırlıyan iki uzun saç teli do
Onlnr bazan Rıza Fikriye de hasedle, laıunı.,tı.- Bunlar ne Rızanın ve ne 
gıpta lle bakıyorlardı. Bu gözlerde: de kendinin olamazdı. Çünkü ikisinin 
•Hııydl ihtiyar!.. Uzun etme... Senin de saçlan bcmbey:ıuh ... O halde bu 
yerin enfesf.D gibi bir mana vardı. uzun kadın saçlan? ... Şimdi Şevloye: 
Ve hakikaten de öyle tdl. Pastırmn, - Bunlar da kokuyor_. Bu saçlar 
snrmııınk kokulu lriyarı, şişman bir dıı. levantalı! .. dlYQrdu. 
ndamla göıtfıs gö~sc seyahat etme- Rıza anladı. Tevckkell tramvayda 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 
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c--- Evet, siz ... Halbuki, siz düş
hıanca hareket -ettiniz... Böyle ha
reke• ederek de benim affebnez 
düşmanlığımı kazandınız. Bu düş
manlık ancak kısa bir müddet sü
r~cektir. Benimle birlikte o da gÖ• 
çüp giılecektir. Fakat birkaç saat 
dahi ~ aşn.sam sizin bütün hayatınızı 
:::ehirlemek imkanını bulacağım. 

«Kolunu uzattı. 
«Duvarda asılı duran Vehbi pa

::ının resmini gösterdi: 
c- Bu adama bakınız! - dedi. 
cEmir o kadar ka.tiyetle, o 

k:ıdar tehdidle verilmi§ti ki, gözle· 
rimi resme çevirmek mecburiyetin
de kaldım. 

cPallanın ~üzel yüzü sanki can
lanıyordu. Gözleri, bize, tatlı bir 
bakısla Laktı. 

el faşta: 
c - Bu adam babanız mıdır ıa

nıyc•ııunuz) 

c ~ ... 

Nakleden: (Vi • Nü) 

cSeasiz, hareketsiz kaldım. 
cAnnem, korkunç bir istihza ile 

devam etti: 

<- Beni ııı:ıııeniz sanmanız ka
dar o da hata ••• 

clskemlemden doğrulur gibi kalk
tun. Rukiye hanımefendiye dehşetle 
bakıyordum. Dudaklarında hain 
bir tebessikm dolaşıyordu. 

cSordu: 

c- E, söyleyin. bakalun... Siz 
ki, benim hiç hoşlanmadığım tarzda 
bir insansınız ••• Bütün insiyaldannız 
fevkalade dürüsttür... Sizi size la
yık bir şekilde cezalnndırmağa kallı:
sam ne yaparsınız)... Evet, zayıf 
noktanızdan cezanızı göreceksiniz. 
insafsızca. korkunç suret1e. •• Siz, 
biricik kahahatı sevmek olan bir 
<insan> ı öldürdünüz .•• Her te')'<len 
sarfı nazar ..• Bir «İnsan> ı ... Zira. 
onun cseven insan>> olmasına rağ
men baılta milletten, bize dÖfmatı 
bir milJ.etten olfoaa biçti. eıh~ ..• 
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Bolayır mektupiarı 

Namık Kemal'in 
ölümünün yıldönümü 

1 KONUŞAN MUMYALAR 
Tefrika No. 114 Yazan: ISKENDER F. sE:RTEIJıl 

- İyi a.m.ma, onların elinden n.a.sı1 Şeyh Abdullah bQ ihtimalin ~ 
kurtulacağız? Firnvımun sarayında. zayıf olduğunu söylemekle f:>eral>e!'! 
aslanların pençesinde can vernuık ko- - Onu buraya glret girmez ~ 

Bu münasebetle yapılacak ihtifal 
için Bola yır' da hazırlık başladı 

lay bir ı., değU. Keşd<e yolumuza. de- le öldüriirtiz. 
vanı etseydik.. Diyordu. İhtiyarın bu söziindeıı d" 

- ileride konak yeri yoktu. Gece saret alan Sanca hançerini tekrıa' 
çölden geçmek tehllkeildlr. Birçok kınından çekti.. ve atma dn~ 
yerlerde vahşi hayvan süriilerlne rns- bekledi. ...ı 
Iıyabiliriz, Aslanların ne zaman dönccekleP 

- En eınln yer olcı.rak burasını nu belli değlldl. Mezara benzi.yen 1"; Ufak bir lepe üstünde kurulu Bo
layırda şirin bir köşe vardır ki, kö
ye ilL yaklaşanlar evvela burasını 
görülür. Servilerle süslü bu köşe ka
lın duvarlarla çevrilmiştir. İçinde bir 
türbe ve muntazam tarhedilmi~ bir 
bahçe vardır. Türbede, büyük Türk 
komutanı Gazi Süleyman Pap. lala
sı ve atı ile birlikte yatmakta, bah
çenin bir köşesinde büyük vatan şa
iri Namık Kemal mütevazi medfe
ninde uyumaktadır. 

dür.yava kapamıştır. 
Ölürsem görmeden millette ümmit 

ettiğim feyzi 
Yazılsın sengi kabrimde vatan mah-

buldun? damsız odada ne kadar knlac~ı 
- Bütün yolcular gece bura.da ko- S:ıatlcr geçiyordu. 

naklarlar. Ben asl:ınlıı.nn gece bu te- Aslanlann kükremesi. bitmıyordU-

zun ben mahzun 
diyen şairin mezarı gavct sadedir. 
Bahçe kapısından girildikten sonra 
hemen orada. meydancıkta yatan 
K~mal'in mezarı mütevazi şekilde 
taşlarla sandukalanmıştır. Tam vü
cudunun üstüne isabet eden taşa 
«Allah> keUmesi hakkedilmi~. 
Ayak ucundaki taşa da «Burada 
Namık Kemal Bey medfundur.> 
ibareııi yazılmış. 

peye çıktığını Uk defa görüyorum. Bu- Neredeyse sabah olacaktı. 
radan sekiz on kere gelip g~tim. Blr Çöl, mavi bir denizi andınYord~.:...ı 
küçük kertenkele bile beni rahatsız Ne yazık kt, Sanca, çölün bu gÜ..:: 
etmedi. manzarasını ve mehta.bını cıoyiı.rsl 

Bu sırada aslanlar bir metre yük- seyredememlştl. 
sekliğindeki duvarlann üstünde kC>§l\-
şuyorlardı. İhtiyar felllih soğukkanlı

Bugünlerde Bolayıra uğruyanlar 
köyde ~ni bir faaliyete phit olur
lar: Burada ölümünün yıldönümü 
yakla,an Namık Kemal için ihtifal 
hazırlıkları başll\mıştır. 
Bolayıralılar, millet ve hürriyet uğ

runda tek başına çarpışmanın müm
kün olduğunu isbat eden, vücudü 
toprak olduktan sonra da gönül 
türbelerinde yaşayan Namık Ke
mal'Xı köylerinde yatmasından bü
yük haz duyarlar. Bolayıra ilk ge
lene evvela büyÜk sairin mezarını 
gezdirirler. Onun, öldükten sonra 
Bolayıra getirilişini anlatırlar. ihti
yarlar gördüklerini söylerlar. Genç· 
ler duyduklarını naklederler. Ve 
bunları anlatırken göğüslerini ka
bartırlar. 

Yağmurlu, karlı ve fırtınalı gün
lerden sonra muhakkak medfen zi
yaret edilir. Etrafa saçılan taş ve 
top:cı.k!ar toplanır, orada burada 
çıkan otlar koparılır. 
Denir bir gimı gelir de sayei feyz-İ 

bamiyette 
Kemalin ıengi kabri kalmadıysa 

nama kalmıştır. 
diyen şairin kabri işte böyle muha
faza edilir. 

Medfende ebedi uykusuna dalan 
Kemal'in ayaklan altında Bolayır 
ovası ve Bakla bumu uzamaktadır. 
Bolayı ovası çok münbit ve masul
darmış. Bilhassa Saroı körfezi kıyı
larında külliyetll miktarda bakla eki
lirmitı. Buranın baklası meşhurmuş. 
O zamanlar, evlenirkea şatafatlı dü
ğün yapmayanlar şöyle teselli olur-
muş. 

- Bolayir baklasına sahip deği
lim ki düğün yapayımb Bütün 
ömürlerince bir ev sahibi olamıyan
lu da. 

- Bolayır baklası satmadım ki 
bir ev alayım diye söylenirlermiş. 
Bakla burnu da buradan kalmış. 
Namık Kemarin doğumu ile ölü

mü ayni aya raslar. Bir kanunuev
vel ayının 27 nci günü gözlerini 
dünya.ya açan Kemal. 1888 senesi
nin yine kanunuevvel ayında ve bu 
ayın 2 nci pazar günü gözlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sağlığında Bolayıra gömülmesini 
vasiyet eden Kemal'in, ebedi med
ft1:1ine ne şekilde getirilerek yerleş
tirildığini, görenlerden öğrenmek 
istedim. Bolayınn mamur bir köy 
haline gelmesinde çok kıymetli eme
ği geçen bir zatın yardımı ile bul
duğum yetmi~lik bir ihtiyar bu 
vakavı ~··. 1 ~ }ıikuve etti: 

cNnmık Xemal'fo Bolayıra def... 
nedileceği haberi gelince Gelibolu
da büyük bir cenaze alayı tertip 
olunmak İstendi. O zaman Celibo· 
lu mutasarrıfı, merhum mclıarrir 
Celal Nuri' nin babası Nuri Paşa idi. 
Saraya derhal jurnal edilmiş olacak 
ki Celiboluda cennze alayı tertip 
olımması yasak edildi. Biraz sonra 
da cenazenin Geliboludan ~ec;iril
miyeceği şayiası yayıldı. Abdiilha
mid, cenazenin bir şehirdeıı geçir:l
mesini muvafık bulmamı~. nümayiş 
yanılacağından ürkmüş. . 

Ölünün denizden Bakla burnuna 
getirilmeei ve orada karaya çıkarı
larak medfenine nakledilmesi ka
rarlaştı. Saray, yine sık sık soruyor, 
cenazenin kalabalık bir kütle tara
fından takibine müsaade edilmeme
sini mutasarnftan istiyordu. Ö!iinün 
daha fazla bekletilmesi mahzurlu 
olacağından Nuri Paşa yanına Ali 
Ekrem Beyi ve Kemal"in akrabasın
dan bir zatı alarak Bolayıra geldi. 
Bakla burnuna çıkarılan cenaze, bir 
askeri müfrezenin yardımı ilt- köye 
getirilerek ebedi medfenine verlcş
tirildi. Hadise de böylece pek mü
tevazi ve sessizce kapanıverdi.> 

Hükumet merkezinden daiına bir 
vesile ile uzaklaştırılan Namık Ke
mal gittiği yerlerde boş durmamış. 
mütemadiyen içinin ateşini dökmüş. 
eser vermiştir. Nefiy mak.sadile mü
teaddit mutasarrıflıklara gönderilen 
büyük şair. hürriyet aşkı ile kendini 
eserlerine verdiğinden beledi işler
le uğraşamamıştır. Memuriyet ynp· 
tığı yerlerde imar hareketlerine şn
hit olamıyoruz. Yalnız Sakızda bir 

lığını kaybetmiyordu. Sanca.: 
- Me~r bir cehenneme d~il.füz 

de farkında değiliz. 
Diyerek yere sinmişti. 
Sanca artık ne söylediğini, ne yap

tığını bilmlYQrdU, 
İhtiyar fellô.hın: 
- Merak etme ... insan, 1c;ine düştü

ğü cehennemde de barınacak ve ken-
dini ateşten koruyacak blr yer bula
bilir. 

Tarzıı::iaki tesellllerlni bile duy
muyordu. 
şeyh Abdullah bu tepede saklana

cak ve bannacak yerleri bilmiyor ~
ğildl. Fa.kat ora.ya hayvanlarını indir
mek çok güç olacaktı. Onların atlo.ra 
çok ihtiyacı vn.rdı. Sanca. ntmın yanı
na yaklaştı .. hayvan tehlikeyi sezmiş 
olacak kl, mütemadiyen kişniyordu. 

- Şurada. geniş mezarlar var .. içleri 
boştur. Hemen birinin kapağını kal
dırıp içine girelim .. tekrar kapağı üs
tümüze ç~kelim. Aslanların burada 
fazla kalmalarına imk.iin ve ihtlmnl 
yoktur. Zira onlar tepenin yamacın
daki suya gelmişlerdir. Buralar<la bir 
:;ıudum mı bulamazlar .. bunun için de 
burada kalamazlar .. dönüp giderler .. 

- Ya atlarunız .. onlar ne olacak? 
Şeyh Abdullah çarçabuk b\U\a da 

bir çare buldu ... hemen atlan tutup 
bir kenara çekti: 

- Şurada eskiden kalma bir oda. 
vardır. Tepesinin damı yoktur amma, 
duvarları çok yük3ck olduğundan, 
aslanlar bu duvarlara dışarıdan çıkıı
mazlar. Tuman bay vaktiyle çölde 
dolaşırken burada konak.larmış.. bu 
odanın kapısını yaptırmış.. gelip ge
çen atlılar da bir tehlike görünce bu
raya ~iı 111 sı(;ınırlnr. 

- ör • ..-:edcn niçin göstermedin bana 
bu odayı? .. 

- Böyle bir tehlike tasavvur etmi
yordum. Dedim ya.. aslanlar buraya 
kırk yılda bir kere bile uğranuızlar
dı. Bu bir tesadüf oldu. 

- O halde mezara glrmeğe lüzum 
yok. Atlarımızla beraber oraya sak
lanalım .. olmaz mı? 

- Niçin olmasın? Ben, atla bera
ber bir küçük odada beklemenin bi
raz sıkıntılı olacağını IJüşünerek sôy
leml.ştim. 

Derhal atlan çekip bu tarihi s:ğı
nağa girdiler ve kapısını içeriden k::ı.
pattılnr. 

Sanca, aradan bir d::ı.klka .blle geç
meden müthiş kükremeler duynrak: 

- Biraz d:ı.ha g~clkseydlk, atlan
mızla beraber mahvolacnktık, dedi. 
Aslanlar etrafımızı iyice sarmışlar. mektep inşasına kalkışmış, yanın<la-

yanında.kl kadın kendisini saçlarını ki Rum mektebinden bir misli daha 
çekiyor sanmamıştı. Demek tutunmak büyüklükte bir bina yapmağa ko
içln, tramvayın tavanındaki sucuk 
kangalına benziyen toparlak kayışla- yıılmuşsa da ömrü vefa etmemiştir. 

- Artık merak etmeyin! Buraya 
Azrail bile giremez. 

- Sus ya şeyh! Bıiyük sözler söy
leme. O, in.sanı nerede olsa ~Ur bu

ra u~ndıkç:ı. kadının saçları kolu- Bolayırda. Namık Kemal için se
nun düğmelerine takılıp dolanmış ve nede iki gün ayrılmıştır. Her sene 
kopmuştu. haz.İran ayının bir gününde türbe· 

lur. 
Bu esnada aslanln.nn bağrı.şmala

rını duyan hnssa.s hayvanlar bu kü
çük odanın içinde tepinerek kLşneme
ğe ba,şlndılar. Dı.şarıdıı dolaşan as
lanlar bu sesleri duydukça, gök gü
rültüsüne benzer korkunç ulumalarla 
sağa sola koşuşup duruyorlardi. 

Şevkıye hiHl. karşısında: nin bahçesinde mevlud okutulur. 
- eRüyaların rüyası• ismindeki le- Kanunuevvelin ikinci günü de ölü

vanta! .. Ve 1k.1 uzun tel kadın saçı münün yıldönümü ihtifali •yapılır. 
ha! .. Hem bu k:ıv.iın bana meydan Coğrafi mevkii, içinde uyuyan 
okuyor._ Ceketinin düğmelerine ııMo- iki ölünün şöhreti aayesinde Boluyir 
pasan• ın ıGüzel dost. romanında 
olduğu gibi saçlarını bilhassa dola- istikbali parlak bir. köy haline gir-

&ı.rıca: 

mış!. Bu yaştan sonra ne haltlar et- ~~k~e<li~. Trakya umu.~i- müfcttiş
U~lnl görüyor musun? Kart DonJuan lıgının dıkkat nazarını ustune çeken 
sen de!.• diye köpürüp duruyordu... ·bu köy, yakında nahiye merkezi 

Ili1mıet Feridun Es olacak. İzzet Kolay 

- Burada tehlike yok. değil mi? 
Diye sordu. Sancanın bir endişesi 

vardı: Aslanlardan blri dıı.ma çıkar 
ve içeriye atlarsa ... o zaman ne yapa

Aşkı uğrunda herşeyi yaph ... Ken
dini buraya tayin ettirdi... Ölümü 
göze alarak buraya geldi ve nihayet 
öldü ... 

<- ... 
<- Ve siz bu ailenin içinCle bir 

sığıntı olduğunuz halde fuzuli bir 
müdahalede bulundunuz... BCCliın 
şahsi işime kanıtınız... Üzerinize 
terettüp etmediği halde bu cinayeti 
işlediniz ... 

<-Ben .•. Ben ..• 
c- Evet, m. ya .•• Yanyalı Haz

ntdarzade ailesi içinde, siz, bir ga
sıp halind-esiniz... Bu erin içinde 
size aid olan hiç birıey yoktur. 
Hattft. isminiz. bile sizin değildir ... 
Bu azim .servetten bir kuruııu üze
rinde hakkınız yoktur. Halbuki be
ni anneniz aıınarıık, sözde namusu
nuzu vikaye için bu cünnü işledi
niz... Beni mateme garkederek öl
dürjyorsunuz. 

cOnu susturmak tecrübesinde bu
lunarak haykırdım: 

c- Anne!. .. !,$endi kendinize if
tira. ediyorsunuz .•• Çektiğiniz ızhrap 
yÜzünden aklmız oynamııı .•• 

cFakAt daha fiındiden mağlUp ol
muttum. Zira. doinı söylediğini 
hiaeediyordam. 

caklardı? 

«Bu beklenilmiyen itirakan do- 4'Zirn, son dakikada, .bir göz işa-
layı yıldırım darbesile vurulmu' gi- retile beni yanına çağırdı. Elini 
biydim. uz.attı. Öpmeme müsaade etti. 

cBir hatıram caınlandı. «Bu esrarlı hareketin manasını o 
cO tarihten daha evvel bir ölüm zaman anlayamamıştım. 

vakasına şahit olmuıtum. Hayretimi cSonradan da, uzun uzadıya: 
mucip olmuştu. <- Acaba niçin)... - diye dü-

cBah.settiğim hadise, ~imdi için- şÜl:'\müştüm. 
de bulundağumuz odanın bir kaç «Fakat anlamam gecikmedi ... 
adım ötesinde cereyan etmişti. Muharrir, biran sustu. 

«Vehbi paşa., öleceğine yakın, Sonra, yüzbaşı Ragıba döndü. 
beni yatağının yanına çağırmıştı. c- Hasta konuşmağa başladığı 
O anda, gözlerinde bana brşı i>ir vakit, çok feci bir hikaye dinlemcğe 
lakayıtlılc ifadesi okumuştum. Eski- başladım. Fakat tafsilahm öyle in
denberi izhar ettiği şefkati aramış. ceden inceye anlatıyordu ki, artık 
nafile yere aramı,. bulamanuştım. şüphe etmeme mahal kalmıyordu. 

cBu soğulduğa ~şmştım. 4'Şöyle dedi: 
cYatağma daha sokulmak, boy- <- Vehbi paşayla evlendiğim 

nı:nn sanbnak., ellerini öpmek. iste- vakit, gençtim. Yirmi yaşındaydım. 
dim, Fakat o, beni bir el hareketı1e Servetsiz bir babanın evladıydım. 
kendinden uza.klaştımııııtı. Y eti~ediğim ve tanımadığım yük-

e Ve gayet soğuk bir sesle: seklikte bir muhite intisap edecek-
«- Rica ederim, beni rahat ra- tim. Ömrümün geri kalan kısmını 

hat öhnern için rahat bıraksınlar... şa' şruı debdebe içinde geçirmek 
- demişti. için can atıyordum. Bunun için da-

B v a'-'--- vnntm•• ıyanıhnaz bir inciza.p duyuyordum. 
c una ragnı~ ıı;J,Hll o,,_ ••-y V hb• "b" b. d 

<!eğildi. Son dakikaya kaİ:laT aklını c... ; • 1 paşa gı 1 ır a amı 
haf tmİftİ. dde etmıştım. Bu zat, o sıralarda 

mu A ~ ~· • b- 1 odd •W• • • elli yaşlarındaydı. Ve nen, biç kim
« caoa oenı oy e r • etüili ~ setıin yardunı olmaksızm bu•u yap-

bir ~ duyda mu)_, nuotım. SKi k.mıdi zekamla. teıeh-
clbtiınal. •• L!t...c..__1e • -

UllStml.I ••• 

* Şeyh Abd.ulla:h - vakit geçirflleı 
için - Sancaya Firavun\U\ s:ırtı1' 
hakkında şu rnalılmatı veriyor 1' 
Türk akıncısını teskine çalışıyordu: 

- Burası Firavun Tnnis'ln ~1' 
olduğu tahmin edlliYor. Tnnb t:<i' 
soğu".rltanh ve itidal sahihi bir ııü
kümdarmış. Burada.ki tnşlar nzcrtn· 
de yazılı olan hlkft.yelert okuyanla~ 
dan dinledim. Bir gün Firavun Tnfl 
Nil boyunda dolaşırken, sahilden çı
kan büyük bir timsah üzerine ııt.ıl
mış ve elbisesinin eteğini kop:ı.rJP gıt
mi.§. Firn vun ses çıknnntunıŞ .. e.da,ırı
lan tcH\şa düşmüşler. Tanls ıı.dıı.ınW 
nna şu cevabı vemıiş: cMerak ve ıe
lftş etmeyin, kopardığı kuma,ş paı;:; 
sı onun işine yaranuyncak ve bi 
sonra tekrar gelecektir.• Bunun rıse
rine elbisesini çıkanp sahilde bırııl': 
mış. Ve bunun rfül.nasını sora.nl:ırtl~ 
cTlmsah dönduğii zaman, kopardı 
parçanın ~ine yaraya.bilmesi için bu
nun tamamını alması ınzımdır. oe• 
lince bu elbiseyi görüp sevineceı.tft· 
Benim yüzümden bir hayvanın ~ 
vlnmesl bil:.ı benim hoşuma gld<'r·' 
demiş. 

- Güzel blr hikaye ıı.ınma. beıı 
Firavun Tanls kadar geniş yürekli ~ 
soğukkanlı bir adam değilim. zntctr 
bütün Türkler heyecanlı, içi tez b ıı 
mlllettlr. Başkalarını scvindırıncıttc 
biz de zevk duyarız .. fakat, bir hP.)
vana sırtımızdaki donu vererek çıP' 
lak kalacak kadar da nbdal değillı· 

- Tanls de abdal bir hükünld~ 
der,rilmı.,. seyld! o galiba bu surctl 
harek~t etmekle maiyetindeki adııın
lara blr t:ızllet dersi vermek ısW 
ml.ş. 

İhtiyıır ~yhln sözlerini gt1ya ~ 
dlk veya red ediyormuş ı;ibl, atı:ı~ 
birdenbire kişnemesi S:ırıcanm t~ 
lerini ürpertmiştl. Atlar b~ Y 
klşnemezlerdl. 

Sanca etrafına. bakındı: ıJJ 
- Aslanlar buralıırıı geldiler .. llt 

kişnemesine bakılırsa. bir şeyler ft!!.
diği anlaşılıyor. 

- Korkmayuı~ gelseler de dU~ 
yüksektir. Içerlye atlıyamnzlar. 

- Atlamalta, kalkışırlarsa, ağızl11; 
nna bir mlkdar kumaş p:ırçası at~. 
ve icap ederse soyunup beklertz.. 0 

maz mı? 
- Benimle istihza etmeyin, ,seytdi 

Firavun Tanls etrafındakilere güı~ 
t• 

bir ders vermiştir. Halbuki biz. cafl...ıı 
mızı kurtnrma(;a. mecburuz. Kıınstr 
ders \•ercc"'!t vaziyette değiliz. 
Atıann ikisi birden nyaklannı yeri 

vurarak klşncmt'ğe b~ladı. Ihti~~ 
fell6.h şüphelendi, yere eğildi ve bit' 
den gözüne bir şeyler lllft,L 

- Atlarımız boş yere kLşnem.1)'01"" 
lnr .. 

Dedi. Arapça dualar okuyarak tol• 
lannı sıvadı: 

- Yerde bir yılan vn.r .. hayv:ınlf'l 
ondan ürkmüşler. 

Sanca blrd nblre ürktu .. bir keıtll' 
ra büzfildu: 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Korkma.yın.. bu bir l:um yıtaıt1' 

dır. Çölde çok bulunur. İnsana z:ıf111 
vermez. 

Sanca yerde çöreklenen yılanı g&' 
rünce şaşırdı: 

(Arkıısı var) 

c ... Hatta babam bile, beninı ıı.t'' 
zulanma yabancı ve uzak kalrnı~1j 

<- Ne ihtiraslı, hırslı :iıı.sansııı 
- diyor; benden adeta koıltuyordtl' 

c ... Mukadderatın önüme çt~ 
ı:ği maniaları aşabildiğim için, ke~.~ 
kendimi beğeniyordum. Pek büY" 
İş yaptığıma knni bulunuyordutıı· 

< ••. Kocam beni çıldırırcaema se' 
viyordu. 

c ... Rir oğlum dünyaya geldi. 
«Muhaverenin bu noktasında, !ıır' 

mmefendi. bana odayı gösterdi (1 
devam etti: 

<- Anlattığım bu hudise burıı0' 
cereyan ediyor. işte şu yatakta o~ 
ğurdu:n. Gayet güzel bir ilkbah11 

sabahıydı. 
cSıhhahm son derece iyiydi. f'.ıı; 

kat her nedense, beni doğurtlJ .. ., 
doktor - (ki, hbbın belli başlı •J 

tadlnnndan sayılıyordu) - ütil'' 
balde artık doğurmnmamı bana t.t<' 
siye etti. 

1 
c ... Çok ıztırap çekmiştim. Fak11 

bu ıztıraplarn memnuniyetle kııtl~ 
nıyordum. Bu doğurduğum çocıl 1" 
intisap ettiğim ailenin içinde rrıt,. 
kiimi kuvvetlendirecekti. Saltııtl 
tun artık sarsılmaz bir hal alacak"' 
Öyle düiünüyordum. 

(Arkası VŞI') 
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Fenerbahçe 1- O 
gaiip vazi.yette iken yarida kaldı 

ve yolu ile mnlıduı M sclrBen dört meı- neşredllecekt!r. KİRALIK APARTll\IA!'.; ARAr,ı-
re murabbaı aııJın ilzerJne 1n§a edil- .__. _________ ..,. l.'OR - Ayazpaşa, Niş:ıntaş, Şişlide 

~ ahp.p üç katlı cema.n altı oda, b1r l _ İŞ ARIYANLAR Osman bey taraflannda. beş odalı 
tq1ık, b1r sofa., b!r ma.tbah, ik1 he!Ası konforlu ve tercihan kalorlferU bir 
bulunan v• arka tarafında su kuyusu- apartıman aranıyor. Aksam gazetesine 
nu M.v1 küçük bir bahçeyi miiştemll BİR BAYAN - Lise birinci sınıfa B.B. rümuzuna mektupla müracaat. 
kısmen tam1re muhtaç tamamı 800 kadar tnhsUl olan m:ıll vaziyeti dola- _ 

1 

Diğer karşılaşmalarda da Galatasaray. 
ookfz yüz Ura kıymeti muhmnınene- yıslle kendisine mün:ı.slp bir ış arıyor. ------------
Blıv.le bir ha.ne şuyuunun izalesi zım- ::A::k::!:şa:;m:::d=:ı...:N:.:.:.K~-..:r..:üm~uzun __ n_. ---- 3500 LiRAYA -Çarşıkapı civarında 
nında açık arttırma.ya konulmuştur. BAYAN iş ARIYOR _ Müesseseler- 85 Um k1mlı ahşap ev satılıktır. Ferdi 

Süleymanlyeye; i. Spor, Taksime; Vefa, 
Beyoğluspora g~lip geldi 

Taksimat ve evsafı hakkında sa~ bilir Selek Tü~ Emldk bürosu Ankara. 
do.;ya.smdaki vaz'ıycıd zabıt varakasın- de çalışmış iyl tilrkçe, fransızca · caddesi Adalet han İstanbul - ı 
da. tafsilat vardır. Bilro veya mnğuza · Imsyerllği ve kl\- ------------

Birinci açık arttınnası 25/12/9'1 ın- tlpllk yapablllr. Bonservisleri var. E. 
BEYAZİT l.'AKUP AÖA MAHALLE

Sİ - Kazancılar sok. 4 numaralı nrsa. 
satılıktır. Marmaraya t.runamlle htı
klm çam ve meyva ağaçlan bulunan 
elverişli bir arsa görmek içln içinde
kilere görüşmek 1çln dtı Silleymanlye 
Fetva. yokuşu 35 numaraya - 5 

tlg nıaçlarma dün Fenerbahçe ve 
!~rer star.Hannda devam edilmiştir. 
~!tanın en mühim karşılaşmasının 
l'apıJdığı Fenerbahçe stadında seldz 
bfııe Yakın bfiyük bir kalabalık i5nfın- mı-.~~ 
de OYnanan Fenerb::ı.hçe - Beşiktaş 
lrıaçı ı - o Fencrbahçe lehine devam 
'derken hakemin Beşiktaş oyuncula
tlndan Hüseylni sahadan çıkannıı.k ls-

ıııteınesı tizerlne yanda kalmıştır. Maç
ları sırasııe bHdir!yoruz: 

i<rtanbnlspnr - Taksim 
Penerbahçe stadında eünfin ilk bl

l'fııcı maçı İstanbulspor ile Taksim 
11l'asında yapıldı. Mehmed Reşadm 
~enııını altında oynanan bu maça 

la"'l.a.nbulsp0rlular şu şekilde çıknu4-
tdı: 

F'lkret - Faruk, Hayrı - Sabahad
~· Rüştü, Beki! - Vakur, Tank, .Mii-

trern, Kadir, Ismet. 

rlhlne tesndüf eden perşembe günü G...;... _rüm_u_zun __ a_. -------
saat 14 den 16 ya bda.r Bcyuğlu sulh EMLAK l\ıtlESSESELERİNİN NA
mahkcme~rl kalem odasında ~- ZARI DİKKATİNE - Tapu işlerinde 
kdtlp nezdinde yn.pılacaktır. Arttırma bilfiil çalışmış, askerlikle illşlği olma
bedell muhammen kıymetin yüzde yan, fransızca bUen llse mezunu olnn 
'15 yetmiş b~inl bulmadığı takdirde Türk genel iş arıyor. Tnk!p işleri ya.
en son arttıranın tea.hhildü b:ı.kl kal- p:ı.blllr. sen daktilo y:ıznr. Mektupla. 
mat 1izere müzayede on gün temdit (Tapu) rümuzuruı müracaat. 
edilerek 1klncl arttırması pazar gü-
nüne tesadil! ettiğinden bir gün da
ha uzatılıp ~/1/942 tarlhlne milsadlt 
pazartesi ifinü saat 14 ôen 16 ya ka.
dar icra edilerek en çok arttırnna 
kat'! olarak ihale tdilecelüir. 
Birikmiş ve lhnle gününe kadar bi

rikecek belediye bina vergileriyle ev-

Llse bitirmede bir dersten gelecek 
seneye kaldığundan şlrketıe?OO, Teya 
tüccann yanında kAtip veyahut mu
hasebecilik yap:ı.bllfrlnı. İsteyenler 
acele Y. 21 rilmuzunn müracaat. 

-1 

kaf icaresi htssıedarlara; ve dellfUlye 2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
ril.'rumu ne yirmi senelik tAvlz bedcll, 

HEMŞİRE YE HASTABAKICI -
Bayanlara ihtlynç var, lsteklJlerln 
Taksim bahçıest knrşısında (Taksim 
Vakıf ha.stanc)slne müracnatıan. 

HİZMETCİ ARA1'"1YOR - 3 yaşın
da bir erkek çocuğa bakabilecek ve 
İzmlre gidecek bayan aranıyor. Be
şiktaş Serencebey Mehmet Ali ."IOkak 
No. 2 

KİRAUK DUKKAN - Küçükmus
tafapaşa caddesinde şekerclliğe bak
kallığa müsait üzerinde fk! odası bu
lunan 1y1 mevkide dükkan aylı~ı on 
beş llra~an klralıktır. 22288 Tele· 
fon. - 1 

ACF.J E SATJLJK El' - Kadıköyun
de Moda yoğurtçu çeşme caddesi No. 
10 nltı oda bahçe ~ b:myo elektrik 
havn gazı telefon 22933 5500 llrn. - 1 

SA1'JLIK BİNA - Büyükad:ıda Ni
zam mahallesi adliye sokağı 10-10/1 
bir bahçe içinde kArgfr iki hane biri 
6 diğeri 2 oda 60 ton s.ı.mıcı terk08 
teşkil6.tı mevcuttur_ ~şıktaş Sinan 
paşa Köprü sbknk No. 31 Nı;ı.zinı. - ı 

'!'aksim takımı her zrunankl kadro
tnnu muhafaza ediyordu. Birinci kü
tııenın kuvvetli takımlarından bulu
tlan Istanbulsporun, kümenin en zayıt 
la1ttnı1anndan olıın Taksimi kolaylıkla 
~~. büyfik blr sayı farklle yeneceği 
"'llld ediliyordu. Fnkat oyun htç de 
lahnıın edilen şekilde geçmedi. Tak
~ller ümidin fevkinde bir oyun çı
"'<ll'tarak İstanbulsporu şaşırttılar. Ve 
bunun neticesi olarak oyunda h!l.kiml
)et kurdular. Sağlı sollu yaptıkları 

Yuk:.ında Beşiktacılı Sabrinln kafa vurmak yüzünden 1uıçır

dığ1 gol fırsatı, aşağıda maçı tatil ettikten sonra hakem 

1hale pulu ve tapu kndn.stro harçları 
müşteriye &ittir. Arttırmaya ~ıiık 
edecek kimselerin gayri menkullerin 
kıymeti muhammenelerlnln yüzde ye
di buçuğu nlsbetinde pey akçesini ve
ya. milli bir bankanın bu nl.sbette 
te'mlnat mektubunu venneleri şart
tır. Arttırma bcdellnln kendlslne Ula
le olunan tarafmdnn ihale günün
den itibaren verilecek mühlet içinde 
mahkeme kasasına ödenmesi mecbu
ridir. Ödenmediği takdirde ihale !esh 
edilerek kend1slrıden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arı; etmiş 
oldu~u bedel ile almağa razı olursa 
ona ihale edilecek ve o da razı olmaz
sa veya bulunamazsa hemen yedi 
gün müddetle arttırmaya çıkanıacak
tır. Yapılacak ilan alakadarlara teb
J~ edilmeyecektir. Müzayede sonun
da en çok arttırana ihale edilecek ve 
her iki halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki farktan ve 
zarardan mesut tutulacaktır. İhale 
farkı ve geçen günlerin yüzde beıs 
fal.z1 aynen hükme hacet kalmaksızın 
t.ıı.hsn olunacaktır. İpotek sahibi ala
caklılarla diğer al~kadarl:ınn gayrı 
menkul üzerindeki haklarını, husu
siyle faiz ve masraf ve saireye dair 

BAYAN DAK.TiI.O ARANIYOR -
Bir müessesenin yazı l..şlerlnde çnlışa
cak eski yazı bllen ve telefonla konu
ş:ı.bllcn tahsilli bir Türk bayan aranı
yor. Akşam gazetesi İlfın memuru Nu
rl'ye cıl7 - 18D de müracaat. - 1 

Sı\Tll.IK ARSA - Yeni Suadlyede 
taşı içinde olmak üzere metre murab
baı 2 llr::ıdan satılacaktır. Bakırköy 
Zuhurat Bab:ı caddesinde 22 numara
ya müracaat. 

~ahadan ayrılırken 

llktnlarJa rakiplerinin kaleslnt tehdld .-------------., 
ANKARADA OTURAN em AİLE -

Bu kış İstanbulda bir veya iki ay kal
mak Ü7.<'re iki kişi için, iyi aile yanın
da, merkez yerde iki veya geniş bir 
oda arıyor. Banyodan istifade, kalori
fer ve yfiksek kat için nsansor şarttır. 
Sıcak su, ayrı tuvalet, mutfak VC'ya 
orısten eüzl istifade ve hafif hizmet 
arzu olunur. Görilldilkten sonra kira 
şartı konuŞ"Ulur. Akşam Küçük ilan 
ınemuru vasıtasile ıAnkara. rünıuzu
na lznhat yazılması v~ adresi b!ld!r
melerl rica olunur. - 6 

tdfforlardı. Üst fiste tekrarlanan bu 
lıiieumıar nihayet 8 inci dakikada sc
tlleresını verdi. Soldan yapılan bir 
~da dni olarak sa~a geçen top sa
hı;ı~ın sıkı bir şütlle İstanbul kalesi
tıe girdi. Bu sayı İstanbulsporlnlan 
barekete getirdi. fazla enerji sarfede
l'e-k !istünlüC"ü aldılar. Sıkı hücumlar
~ 'I'aksım kalesini çenbcr 'çine almış
~l'dı. 

25 dakika kadar İstanbulsponın taz
Mkı, Taksimin canlı müdafaası şek
lltıcte geçen oyun nihayet hakemin 
•erdiği penaltı yfizfinden Tııkslm1n 
'1eyhıne döndü. 

Puan cetvel i 
Takun 

o. saray 
Beşi~ 
İst Spor 
Fener 
Vefa 
Kasımpaşa 

Süleymanlye 
Beykoz 
TaksJm 
Beyoğlu 

M. G. B. 1'1. A. 1". P. 

8 7 -
8 7 -
8 6 1 
3 11 -
8 ... 1 
8 3 1 
8 2 1 
8 l 2 
8 1 -
8--

1 36 4 22 
1 33 4 21 
1 19 7 21 
2 25 5 20 
s 16 9 17 
4 15 24 15 
5 11 26 13 
5 6 23 12 
7 4 30 10 
8 s 30 7 

L.. Oyuncuların ve halkın protestosu ile 
;'._"l'§llanan bu karar yüzünden oyun !erin kendilerine mahsus yerden ve kı
~ı dakika kadar lnkıtaa uğradı 1sc de sa paslı oyunlaruu tatbike çalıştıkları 
""lkenı karanndan vazgeçmedi ve görüldü. Ve yava.~ yavaş da. bu tarzda 
'taksim bilmecburiye penaltıdan İs- oynamalarının semeresi görüldü. 
tanbulsporun yaptığı gole boyun eğdi. Be:ikta.şlılar kendi oyun tarzlarına 
l>enaıtı Taksim oywıculannı bozdu. uymıyan bu mukabele karşısında. bo

~~l~güzel oynamağa b::ış_1adılar. ve calar gibi oldular. Ve bundan istifade 
WQlldan lstl!ade eden Istanbulspor eden Fenerliler katı ho.JclmJyet diyc
(!etre sonunda bir gol daha yaptı. ve mlyeceğlm amma, hücum avantajını 
Cleyre 2 - ı bitti. tlde ettiler. 
İkinci devrede İstanbulsporun h~kl- üst üste bilhassa sağ taraftan Kü-

rtllyeti devam etti. 20 ncl da.itikada İs- çük Fikret vasıtaslle yapılan hücum
bıeı üçüncü, Vakur dördüncü sayıları larla Beşiktaş Imlesinl tehdld eden Fe
)al>tılar ve müsabaka bu netice ile nel'liler nihayet bu çal~malarının se-
i · l İstanbulsporun gal~besile bitti. mereslnl 25 inci dakikada gördüler. 

Beşiktııs - Fenerbah('.e oene Küçük Fikretın a.vut çizglslne 
Günün son ve en mühim maçına sı- kadar götürüp geriye ortaladığı topa 
~ geJdi~I zaman stad baştan başa yetişen İbrahim müdafilerin de du
~~rnuş bulunuyordu. Tribünlerden ta- raklamasmdan ısttfade ederek yavaş 
-ıı halk sabırsızlanıyor ve takımlan- bir vuruşla Fenemahçeyl galip vazlye
~ bir an evvel sahaya çıkması için tc geçiren golü yaptı. 
1 hürat yapıyordu. Nihayet nraftnr- Bu sayı Beşiktaşlıları harekete ge
arının nlkışlan nrasında saat 15 te tirdi. ve bütün varlıklarile oynıyarak ~aya çıkan takımlar şu şekilde dl- Fener kalesini tazyike başladılar. ...,.diler: 

Bu sırada Şeref ve İbrahim güzel lll'Seştktaş: Mehmed Ali - Feyzi, Ya- blrer fırsat kaçırdılar. Fenerin yaptığı 
lta - Memduh, Hüseyin, ÇaçJ.s - Sabri, mukabil akında Feyzinin ıSkasından 

kkı, İbrahim, Şeref, Şükrü. ıstıtade eden Melih kaleci 1le karşı 
l'a ~nerbahçe: Nurı - Muammer, Mu- karşıya knldı 1se de faZla heyecandan 
ibd - Ömer. Zeynel, Aydın - Fikret, olacak, topu dışarı atarak takımının 

?'ahım, Melih, Esad, Naci. galebesini katUeştlrecek muhakkak 
tu l!irinel sınıf futbol hakemleri ma- sayıyı yapamadı. 
~ lhtlldt dolayıslle maçlan idare et- Oyun bundan sonra daha fazla Be-

dlklerlnden, günün bu çok mühim flktaşın baskısı altında. ve Fenerbah
~c:ını ikinci sınıf hakemlerden Halid çe nısıf sahasında cereyana bnşladı. 
Claııp fdare ediyordu. Bu sırada. Beşiktaşlıların sağdan yap
l' 

0
Yun, Fenertı:ıhçenln merkezden tıkları bir hücumda top fınt olaı·a.k w-

antı~ı seri bir hficumla başladı. İlk la geçti. Geriden yetişen Şeref bomba 
'4ıar her JkJ tarafın silratll akınlan glbi bir şiltle bunu gole .. tahvil etti ise 
~cıında ve blrlbirlni dcnem.csı şek- de ha.kem bu sayıyı ofsayd tc1Akk1 
tı de geçti. İlk dakikaların verdiği in- ederek saymadı. 
~~ takımlann çıkardığı silrıı.tll oyun Bu hareket Beşlkta.şWan slnirlcn
~unden çok iyi ve heyecanlı bir maç dirmeğe baş~ı :t.l devre imdada 

l:r~ edeceğimiz ~~de idi. yetişti. Ve ~enerlller birinci devreden 
l(j Ucumıar karşılıklı oluyor ve oyun 1 - o galip olarak ayrıldılar. 
'tıeta gözıe takip edllemlyecet bir sür- h.ıncı devreye Be§iktaşın soldan 
btı e cereyan ediyordu. Her 1kJ tara1 yapb.p :seri bir hücumla. başlandı. Mü
tlln aüratı 1dıı.me ettirebilmek lçin bfi- dafaada kesllen bu hücum derhal .snğ 

İl enerjisini kullanıyordu. tarafta muka.bele gördü. ~iktaşlılar 
t1ıı k: tırsatı Fenerliler lmçırdılar. Be- bu anlarda. hiç de !yl bir oyun çıkara
~~ daklkada Küçük Flkretln avut mıyorlai:'dı. Mevsim ba.şındnnberl çl
tat ine kadar büyük bir mcharctıe men sa.hada oynamndıklan için saha
'ta ~rek geriye ortaladığı top müsait yı yadırgadıklarını ve bu yüzden 
~ ~Yette bulunan Esn.dın önüne geldi oyunlarını tutturamadıklannı zanne
datge. Esadın ufak bir tereddüdü mü- diyoruz. 

~ erın topu kapmasına ve fırsatın Hemen biİtı istisna bütün oyuncular 
~~fsına sebep oldu. aksamaktn, çok fyl oyunl:ınna şnhl1 

ttiıcf ktaşlılar buna - 7 ne! daklk~da oldu~uınuz bu futbolcular bugün Me
!titı bir ~~vap verdıler. ~l~an Şok- ta acemi btr futbolcu tipi halinde ldl~ün sürukllyerek k~le onune orta.- ler. 
12 ~ı top Hakkıdan, Ibrahimo ve on-
E!~ da. çok müsait vaziyette bulunan Bu sırada oyunda bazı sertlikler vu
" ... brıyc ~eçtl. Kale dibinde ve r.lemar- ku buluyor ve her lkl taraf zaman, za
'<! V' zı man biriblrlnl hafif tertip okşıyacak ı._ a Yette bulunan Sabri, bu mu-
~ltkak golle neticelenebllecek pa.sı hareketlerde bulunuyorlardı. 
"a~lcsı Yiizünden kafa ile kaleye ha- Dakikalar ilerledikçe her 1kl tarnfm 
cı c etmek hatasına düştü ve top da artık son <!nerjisi ile çalıştığı görfilO.
~~l!e çarparak dışan çıktı. Stop ede- yordu. Top iki Jmlc arasında karşılıklı 
~ aynkl::ı. kaleye yollaması Bc.şlktnşa bir şekilde tehllkcter yaratarak gidip 
lUıaknk bir gol kazandıracaktı. geliyordu. Bazan Beşiktaş kalesi mfi
l!u tehlikeyi aUatnn san lliciverdU- hlm bir golden kurtuluyor, bazan J'e-

ner müda.filerl muhakkıı.'k gollere ma
nl olarak knlelerlnl muhafaza. ediyor
lardı. 20 nci d:ı.lı:lkndan itibaren Fe
nerb:ıhçenln akınları da.h::ı. tehlikell 
bir şekli almağa ba§lndı. 

Kfiçük Fikret ile Melih tarafından 
temadi ettirilen bu akınlar BC§iktaş 
müdafileri tarafından büyült müşkü
latla bertarar ediliyordu. Beşiktaşın 
arada sırada yaptığı hücumlar ise mu
hactmıerlnln durgun oynamnlan yü
zünden netice vennlyordu. 

APARTUIA~ KAPICISI İSTİYO
R Ul\l - Kapıcılık yapmış apartıman 
kapıcısı aranıyor. Aya.sofyada. Yercba
tan sarayı yanında 15 No. Hdmld Ta
mer ap. 6_ numaraya. - 1 

30 uncu dakikada B~lkt~ merkez
den dni bir hücumda daha bulundu. 
Şükrünün, müda!llerı geçere.k çektiği 
şüt direğe çarparak kaleye girmek 
üzere iken Şeref, topun peşinden yeti
şerek bwıu tamamladı be de hakem 
yan hakeminin bayrak salladığını 
oyunculara işaretle anlatarak bunu 
ofsayd telakki etti. 

olan lddlnlannı evrakı milSblteJertyle --------- ----
ııtuı gününün ferdnsmdan ıtlbaren on nin. TAHSİi.DAR. BİR TEZGAH
beş gün içinde satış nıe'muru olan TAR ARANIYOR - Galatada Bank::ı.
mahke c baş kfltlbine bildirmeleri In- lar caddesi 47 No. da Osman Şakar ve 
7.ımdır. Aksi takdirde haklan tnpu Şerikine salı, cuma günleri saat 6-7 
slclllerlyle sabit olmadıkça satış be-. arası müracaat. - 3 
r.lelinln paylaşmasından hariç bıra-

ITRiYAT İSLERİNDE İHTİSASI -
Olan kadın veya erkek bir şahsa Ul
tıyaç vardır. Pazartesi, çarşamba ve 
cuma günleri saat 9-9.30 arası Gal::ı.
t:ıd::ı. Yoğurtçu hanında 3 No. ya nıii
racaat. - 3 

FABRİKA \'E iUATBl\AYı\ J;J,\'E
UİŞI.İ BİR BİS'A SATILIKTIR - Ca
A:ıloğlundn fabrika ve math2.a. ltUha
zın:ı elverl.şll betonarme ye?1! b.r bina. 
sa!.ılıktır. Akşam idaresine nıür:ıcnat. 
'l"elefon: 20GR1 4 

5 - MÜTEFERRiK 
kılacaklardır. Müzayedeye ~lriı.k 3 _ SATILIK EŞYA 
edenlerin bütün şeraiti kabul etm~ ve 

Beşl.ktaşlılan lnkls:ırı hayale uğra- evvelden ö~renm~ ve bilerek gayri 
TAKYfati YEKAYİ KOI,EKSİY0-

1'U - 1324 - 1330 koleksiyonu meclıs 
za.bıtlarUe beraber on cilt h:ül11de sn
tılıktır. İsteyenlerin Oalatnda, Ünyon 
hanında Jerans şlrki!tlnde Salim Batı
güçe saat 4 den sonra müracaatı::ı.ıı. 

tan bu hareketler oyunun şeklini de- menkule talip bulunmuş olduklan ad 
~!.ştlrdl. Maamafih bütün bunlara edilerek sonradan itirazları mesmu 
rağmen, Beşiknşlılar gene temiz bir olmayncnğmdan satış gününden ev
oyun çıkarıyorlardı. ve! gayri menkulü gezip görmeleri ve 

Nihayet hakemin, oyunun bitmesine fazla malOmat almak fsteyenlerln 
7 dakika kala, Beşiktaşlı Hil.seylni ra- 941/3 No. ne mahkeme baş kfltlpl!ği
klp oyunculardan birisine yaptığı şarj ne mürn~aat etmeleri ildn olunur. 
üzerine, oyun.dan çıkamıak istemesi, 

1 hfıdlsenln büyümesine ı;cbep oldu. Çı- ı Çok kıymetll 
karsın, çıkmn7.Sln şeklinde devam 
eden münakaşa gen~ledl. ve BcşiktııJs- , Büyük pırlantalı, Avrupa işi 

ıııar Mdtscyı daha fazla bü~tmemek 1 Modern bir bilez: 1 için sa.hayı terkederek çekildiler. Bu 
suretle çok güzel ve samımı bir ~kil- Sandal Bedesteninde teşhir e~ll
de bnşlıyan bu maç, hiç de ıstenllml· ı mlstlr. Al? 27 nci perşembe -
yen bir şekilde yanda kalmış oldu. nu satılacaktır. 

Şeref stadındaki maçlar 
serer stadında ilk maç Beykcw. -

1 AltıntuC arasında. yapılmıştır. Maç 
baştan sona kadar müsa.vl bir cereyan 
takip ederek, iki takımın da. yaptık
ları birer golle 1 - 1 blm~tir. 

İkinci karşılnşmayı Vefa - Beyoğlu
spor takınılan yapmL'Jlardır. Maç ta
mamen Vefanın baskısı altında de
vam etmiş ve neticede 5 - O Vefa le
hine netlcelenmlştir. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuru$ 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 • 
800 il 

• 
Son m:ıç Galatasaray - Süieymaniyc Posta ittihadına dahil olmıyan 

takımlnnnı karşılaştırmıştır. 1 ecnebi memleketler: Be.neliği: 
Galatasaraylılar llk dakikalardan 3600 altı aylığı 1900 liç aylıj'.p 

itibaren oyuna hAklm olmuşlardır. Fa-ı 1000 kuruştur 
kat tnıln çalışan müdafaalnrı saye- 11--------..;..-----t 
sinde Süleymnnlye!Uer Jkl gol yiyerek Telefonlıınmız:: Başmuharrir: 20565 
devreyi 2 - o mağlüp bltlnn!şlerdir. l'az.ı ı JerJ: 20765 - tdare 20681 

i\lüdür: 2049'7 İk1ncl devrede ayni M.k1m1y,ct1 lda- 1----...;;~~.;,..------t 
me eden G:ı.latnsaraylılnr Sfileymant- Zilkade 5 - Kasım 17 
ye takımının fazla gol yememek için s. im. Gli öıt. İkl. Ak. Yat 
favullü ve sert oyununa rağmen dört E. 12,29 2,13 7,16 9,45 12,00 1,30 
gol daha yaparak maçı 6 - O kazan- va. 5,14 6.58 12,00 14.30 16.44 18,21 

mışlardır. İdarehane BabıAli elvan 

Voleybol karşılaşmaları 
Eminönü Halkevi tarafından tertip. 

edilen voleybol karşılıışmalannn dün 
Evin jimnastik salonunda devam edil
miş ve Tayfun - Aleve, Kartal - Kur
tuluşa, Kartal B. - Beyol';luspora, Be
yoğluspor B. - Mühendise, Mühendis -
ÇeHkkola galip gelmişlerdir. 

Acımusluk sokak No. 13 

İkinci küme maçları 
Dün Fener ve Şere! stadlannda. ya

pılan ikinci kilme maçlarında D::ı.vut
paş:ı. - Unkapanı klübünü 8 - o, Bey
lerbeyi - Rumellhlsannı 7 - o mnğlüp 
etmiştir. 

n: 
ı - 1933 ve ikinci sıra 1934 Türk borcu tahvillerinin A. kontcnjanıııa 

ait 2s ikincll.e§rin 1941 tarihinde vadesi huliıl edecek kupaulnnnın ~urk 11-
rasil ~ provizyon lan İst:ı.nbulda Osmanlı bankası nczclınde tesis edilml.ıitl.r. 

Bu kontenjana dahil tahvlllerc ait kupon bedellerinin trans~_er ve tcd~
ye tarzı hakkında aHiluıdar makamlar nezdinde glrlşilcn teşebbusler henüz 
hıtnç edilmedl[:lnden, hfımillere tevziat blzzarur teehhür etmektedir. _. 

2 - 1933 Türk oorcu tahvlllerlntn 25 ikinclteşrhı 1941 tarihinde vadesı 
gelecek olan c. kontenjanı kuponlnnnın tediyesi için muktazi tertibat nlın-

m~tır llnmlllerec nuı.llımnt hasıl edilmek üzere ilan olWlur. .10294) 

SATJLJK ARABA - Altı klşllk oto
mobll gibi bagaj mahalli bulunan tek 
ve çift koşulur. Avrupa Iilstı~ni havı 
Bınk satılıktır. İstanbul İş Bankası 
karşısında MaHH Cemal glşcslne nıil
racant. 

SATILIK iHAGE FOTOlJRAF -
(4,SX61 Tessar, 1: 4,5) objektif (1-250) 
enstantanell compur sehpa ve çanta
sile Ankara caddesi gözlükçü Cemile 
mfiracaat. - 1 

KELEPiR YEl\IEK ODASI TAKl
MI- Mavun kaplama, büfe drcsuvar, 
masa, 6 iskemleden mfirekkep pek ıız 
ve gayet temiz kullanılmış acele sa
tılıktır. Şi.§11, Haldskdrgazl ca1desl, 
Sınnalı apartıman No. 6 Telefon: 
80118 . 

SATILIK PJYANO - Güzel bir Al
man piyanosu tçl demir ve çapraz tel-
11 olarak satılıktır. Taksim Tarlabnşı 
yağhane sokak No. 50 - 2 

SATILIK BİR BİNEK ARABASI -
1 

Sanat v~ meharetıe cevizden imal ! 
edilmiş çift beygirli alt takımı tama
men Avrupadır. Beşiktaş Şair Nedim 
caddesi Sinanpaşa Köprü soknk 31 No. 
kat 3 arpacı İshak karşısında. Rahime 
Ye~. - 1 

ICADIKÖYDE ESKİCE HAI,İS -
Blüthner marka büyük kuyruklu bir 
piyano 300 liraya satılıktır. Tele-
fon: 60560 - ı 

4 - Kiralık· Satılık 
33,000 LİRAYA SA1'ILIK AP. 

s - 6 ~ar odnlı 4 katlı Ş~ll clvarmda 
nydn 170 lira. Dosya. No. 288. Taks1m 
Cilmhurlyet meydanı Emldk Yurdu. 
Tel: 44439. 

l\IAKTUAN 18000 LİRAYA SATILIK 
APAR'rı?tlAN - Şişlide 3 katlı dörder 

ÇOK 'l'ECRUBELİ LİSF. PROJ'E Ö
RtJ - İnglUzcc, Fransızca derı:ler 
verir. Mektep talebelerinin derslerlni 
hıızılatır. Her yere gider. şeraltıer 
müsait. Akşamda R.R. rümuzuııa - 4 

İNGİI,İZCE \'I; FRANSIZCA DERS
LERİ - Bir matm:ızel ingillzcc ve 
Fransızcayı iyi bir şeklide talebelere 
öğretir ve çabuk yetiştirir Ak.camda. 
L. N. rümuzuna. 1 

AI.JllANCA mmsLımi - UsuHı t~d
rlsl mükemmel Alman bayanı Almrn
ca dersleri vermektedir. P.:-nz: n 
maada hergün s:ınt 3,4 den 7 ye kc' ·r. 
İstlkldl caddesi 133, No. 6 mur:ıc:ınt. 

:\mKTUPLARl.SIZJ ALDJIUNIZ 
Gazetemiz idarehanesini aares 

olarak göstermiş olan karllcri
mizden 
S.P. - A. K. M. - S. H. - O. S. 
B.O. - Z.B. - Berlin - i\UI. -
333 - G. B. - L. l\J. S. - D:ıktilo 

A. K. D. - "· H. O. - Çitlik -
:X.B. - N.A. - Aş~ı - Z.P. -

Z.G. - F.R. - 1\1.T.R. - J'ıI·S·l';-

5 

Tek - Hasan - E.G - 0.B 1 
namlarına gele!! mektuplan lda-
rehanemlıı:dPn nı-t•,...., ·~-· r ra 
olunur. ..._ 

Bozhurt-Emlak 
Alım sabmda 30 senelik 
tecrübesile ün almışbr 
-· llım!d-Jlc>.13Tddcm: 
Aııbra•-~-

odalı oo Ura Iradı olan. Dosy::ı. No. 2S7 ~-••ı:a 
Emlak Yurdu. Tel: 44439_ Bahaddin Lütfi 

l\IAKTUAN 6000 LİRAYA SATILIK v 1 
EV - Aynspaşada asfalta bir dakika 8 r na 1 
mesafede nylı~ı. 40 l!rn. 5 oda. Dosyn OPERATÖR OROLOG 
No. 127. Emlak Yurdu. Tel: 44439. 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

1\IAKTUAN 110.000 LİRAYA SA1'1- l 
I.TK APARTll\IAN - 10 d!ı.ircl! 5 ş r 
odalı bütün konforu halz nyda. 632 liro. I 
ıradı olım Dosya No. 281. Emllk Yurdu. _ 

Tel: 44439. Beyoğlu, tş Bankası karşı-

mOtehassısı 

l\IAICTUAN 10,500 LİRAYA - s sında, Emir Ne\TUZ sokağı, 
katlı oo ııra aylık lradlı bahçell apar- Panalya aprt. No. 2. 
tıman satılıktır. Dosya. No. 290. Tak-, Tel. 42208 
sim Cümhurlyet meydanı No. 13. Em- ••••••••••••• .. lak Yurdu. Tel: 44439 



.--~-......__--............... ~N 
z arasında 

, 
il EMiN 

aş, diş, ez/e, grip, r 
iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra gün de üç defa muntazaman 
diflerinizi fırçalayınız. 

Nevralji, K rnkllk ve Bütün 
vasıtadır. Alım. ıatım, ki· 

EN UCUZ Ağrrlannrzı Derhal Keser 
EMNİYET SANDICI 

ra işlerinde iş ve işçi için is· ı icabında giinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan israrJa isteyini~. 
.. 1111.ti.fa•d•e .. e•d•in• i•z ............. .. .. . . . .· . <I . . ... 

' İstanbul Fiat Müraka be Komisyonundan: r' 
İlan No. sı 126: ıa••••• 
İstanbul fiyat mürakabe komisyonu 20/11/941 tarihli toplantısında. aşa

ğıda cinsleri yazılı markaların perakende Azamı satı., fiyatlarını şu suretle 
tesbll etmiş bulunma.ktadr. Mezlı:t1r fiyatlardan fazlaya sat~ yapanlar hak-

• • • • 
l e> tinyağhrının h;ıli,i)"ctinin ak, ini isb;t edenıt 

- 1000- ·Lira 

1 aksıt/i emlak sa tışı sekiz 
senede O/o 5 faizle ödenir 

Sem ti Cinsi 
l\I u barrıtll 
kıyın eti 

'kmda milli korunma kanununa göre takibat yapılacağı llfm olunur. 1 

Makaranın 
cinsi 

Perakende 4zami 

ikramiye verilir 
A d res .. -dı'kka t .• l· tanb-uJ T"t~n C u" mru··k Kemeri· so' - 1- 21 No Üsküdarda Selimlye mahallesinde ~ ~ u u ' ~~ • 

• •••••••••• Tel: 24197. ••••••••••• ı Dayahatun sokağında eski 1 Mü. yeni 32 No lı 

Ev 1000 

Türenkll 

• 
• 
" Tüfcnkll 
• 
• 
• 

Zlncirll 
• 
lt 

Zinclrll 
Zlncirll 
Zincirli 

• 
Kürekli) 
Demirli) 
Filli • 
Kupalı 
Çatallı 

Keçili 
Abacı 

• 

Çapalı 
Çapalı .. 

,. 
" Çapalı 

" 
" 
" Zincirli ve ı 

Çapalı ) 
) 

Çapalı 
Çapalı 

Evsafı 

3 katlı 155 M. beyaz ve siyah 
• it • • • • 
JI • 1t Renkli 
it it • • it 

3 kaUı 915 M beyaz ve siyah 
il JI • it JI • 
• ıı • Jt 1t Renkli 
• it it it • 

6 katlı 183 M. beyaz ve siyah 
it • D • 
« it • • 

4 katlı 915 M. 
6 katlı 457 M . 
6 katlı 166 M. 

• • 
Renkli 
beyaz ve siyah 
beyaz 
beyaz ve siyah 

it • JI • • it 

6 katlı 183 M. beyaz ve siyah .. . il it • 
• • • JI JI • 

4 katlı 183 M. beyaz ve siyah 
4 katlı 183 M. beyaz ve siyah 
JI il JI .. • lt 

3 katlı 183 M. beyaz ve siyah 
163. M. beyaz ve s1yah 

D ll • • D 

it it • il • 1t 

2 katlı 92 M. nakış renkli 
2 katlı 10 gram nnkış ~yaz . " • D . " • it 

11 11 11 • • renkli 
2 katlı 25 gram nakış beyaz 
it D • it 

il • • • 
il • il it 

20 gram beyaz ,. .. 
,. il " 

it 

it 

• 
• 
il 

il 

10 gram kotonperll renk.il 
Pamukaki çlle beyaz 

• I> 

No.su 
10 
40/50 
24 
40 
24 
40 
24 
40 
16 
24/ 60 
50 
30/ 50 
30/ 80 
10 
40 

8 
16/ 20 
24/ 50 
8 

12 
30/ 40 
16/ 24 
1 
2 
3 

so 
30 
50 
60 
50 
30/ 40 

50 
60 
80 
40 
50 
60 • 

8/ 12 

satUJ fiyatı 
14.5 adedi 

9.5 • 
14 • 
10 • 
49 • 
42 • 
55 • 
48.5 • 
23 • 
20 • 
20 • 
67.5 • 
51 • 
47 • 
34 • 
29.5 • 
23 • 
20 il 

22 it 

19 • 
13 • 
17.5 it 

49 Jt 

46 Jt 

43 • 
9.5 • 

21.5 I> 

26 • 
29.5 • 
29.5 • 
57.5 il 

63 it 

72 it 

86 it 

26 • 
30 it 

32 • 
19 it 

6.5 • 
7 it 

c10292t 

Devlet Deniz Yolları işletme 
MiidiirlHO:ü lıanları 

Umum 

24 İkincite§rİnden 30 İkincinteşrine kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 

gün .ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadenlz hattını\ -

Bartın hattına 

fmıit hattına 

Mud an ya hattına 

Bandırma hattına 

Karablıa hııttına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Jzmlr ı el sürat 
İznıir ! el sürat 

Pazart~si 15 de {Tarı), perşembe 15 de (Knrade
nlz). Galata rıhtımından 
NOT: 17/ 11/ 941 den itibaren Kanı.deniz Yolu tari
feleri değişmiştir. Yeniden t.nnzlm olunan kı.f ta
rifele~lne göre postalar pazartesi ve perşembe gün
leri Istanbulı:ian saat 15 de kalkacaklar ve Slno
ba kadar yalnız gündüz ve Slnobdan Hopayıı. ka. 
dar gündüz ve gece seyir yap:ıcaklardır. D&nüşde 
de aynı şekllde seyir yapılacaktır. 
Çarşamba 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (Ça
nnkkale>. Sirkeci rıhtımından. 
NOT: <Bartın yolu postalan evvelce olduCu gibi İs
tanbuldan çarşnmb:ı ve cumartesi günleri olmak 
ilzere haftada iki posta olarak devam edecektir.) 
Perşembe 8 de (Ülgen>. Tophane rıhtımından. 
<İş'arı ahire kadar haftada bir posta yapılacaktır.> 
Pazartesi, salı 9 50 de ça.rşamb1, perşembe, cwna 
16.00 da <Sus. Cumartesi 14.00 de (Trak) . Paznr 
9.50 de <Sus). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8. de ıTrakı. Galata 
rıhtımından. Ayrıca çarşamba ve cumartesi 20.00 de 
<Mersin> ve (Saadet> . Tophane rıhtımından. 
Salı ve cum~ 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın
dan . 
Pazar 9. da < Bartın} . Tophane rıhtımın1an . 
Çarşamba 12 de (Bursa), cumartesi 12 de (Mersln>. 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 16 da (İzmir) . Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 de (Kadeş> . Galata rıhtımından. 

(10291) 

NOT: Vapur seferlert hakkında her türlil ma!Omnt aşa{tıda ıeıeron 
numaralan yazılı Acentelertmi:r.den öğrenlleb1Ur 
Ga lata BQ4 Acentellğl - Galata rıhtımı, Limanlar umum 

Müdürlüğü binası altında. 
Galata Şube 

Sirkeci • • 
Galata nhtımı. Mıntaka Liman 
Reisliği blnası altında. 
Sirkeci. Yolcu salonu. 

42362 

40133 

22740 

1 latanbul Beledivesi ilanları 1 
Fatihte eski Aydınkethüda, yeni İb- Maaba.hçe kulü.be ve ev ve iki 7900 
rahlmçavuş mahalle.sinde Mevleviha- imalathane binası (mevcud 
nekapı caddesinde en eski 80. BO Mü. ik:l tapu senedi muclblnoe me

Beledi~ ve Hususi İdare emekli ve öksüzlerlnden 4056 numaralı kanu- eski 80, 84, 86, .86/ 5, 86/6, 86/ 'l, yenl sahal sath\yesl (1789,13) met-
nun birinci maddesi mucibinde Yoklamaya tabi tutulmuş olan ve aylıklarını 82, 84, 8~, 85/ 5, 86/ 6, 8617, en yeni 69 re murabbaı>. 

bizzat alnuyan mütekait ve yet lmlerle yüksek t ahsile devam eden erkek ço-_ No. ~ _ Arttırma 121121941 tarlhiııe dii'"'n cwna günü ""Pı.laCa.k ve 14 ıcıı 
cüklar ve 18 yaşını Uanal etmemiş olan kız ve erkek çocukların mezkür ka _... J ~ 
nun hükmüne tevtlk:an yoklama muamelelerine başlanılmıştır. 16 ya kadar devam edecektir . 

Alli.kadarlann resmt sened, maaş ve nüfus cüzdanlarlyle birlikte lklncl- İhale arttırma sonunda en yükselt bedel verene yapılır. , 
uşrtn 941 sonuna kada r Beyazıtta zat İşlen mildilrlüğü Tekaüt kısmuın 2 - Arttırmaya glrm<?k için muhammen kıymetin 'Yır 15 f nımetınd 
mürncaatlan ilnn olunur. C101!17) pe yakçesl yatırmak 10.zımdır. 

3 - Arttırma bcdellnln dörtte blri peşin, geri kalnnı sekiz senede scıı:ıs 

30 Yo$ınt!n ilıl{yor 
40Yoşındo genç! 

30 YAŞINOA u~~,~~~.r~~~:~~~ 
ip oım .. ındın m ıı tıvellid çizgi ve bu 
rutukluklar, zayıfl•m•t adal11ır. 

Cild hüceyrelerinden istihsal 
edllen bu kıymetli ve yeni cevher, 
hail sıhhatte bir genç kızın cil
dindeki tabll unsurlarına muşa

blhtır. Viyana Unlversitesi Pro
fe.sörlerlncten Or K StcJskal tara· 
tından keşC ve cBİOCEL• tabir e
dilen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renktekl Tokalon kremin
de mevcuttur, Onu her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken. clldlnlz, bu kıymetli cev
heri masseder. Her Sabah uyan
dıgınızda clldlnlz daha taze. daha 

, beyaz, daha yumuşak ve DAHA 
GE~Ç olduğunu görürsünuz. Cun
düzlerl için beyaz renkteki (yağ
sızı Tokalon kremlnl kullr.n•nız. Bir 

1
kaç gün zarfında en sert ve en do
nuk bir clldi ~·um1.ı<:atıp beyazlatır. 

Bayan M. D. nln şu mektubu
n u okuyunuz: cZevclm gözlerine 
inanamıyor ve bu fıdeta bir mu
cizedir, diyordu Yllziımde, nlnım

da ve gözlerimle ağzımın etrarın-

40 YAŞINOA Bu korkulu yu. 
d ı cıld ıni kıymet· 

li v ı labıi unsurl•rlı b11lıyın kadınlar 

lç'n hıc bir ındl~ı mutuıvver dığıldlr 

Me,hur bir mütıhuı ı ıın ke1lı o.I 
lup 40 yaşında genç h lma k için cild i 
nasıl beslemek lhımgıldlCI h .. kında· 
ki iıahı tlnl okuyun~z ı 

da çizgiler ve buruşukluklarım 
vardı . Hemen hemen elll yaşıma 
yaklaşmışa benziyordum. Bugun 
bütün arkadaşlanm bir genç kı
zınk.! g'lbl açık ve taze tenime gıp
ta nazariyle bakıyorlar. Ben de 
hepsine benlm yaptığım gibi her 
iki Tokalon kremlerini kullanma
laruıı söyledim • 

Bu basit gunl iık tedavi saye
sinde, her kadın bir çok sene 
gençleşebilir ve her genç kızın 

müftehir olacağı şayanı hayret 
bir tene malik olabilir. Buı;iınden 

itibaren clld ~ıdaları olan her ı k.l 

Tokalan kremlerinden birer vazo 
veya birer tüp alınız. (Yağsızı 

beyazı gundüz için ve penbesi gece 
içindir. Tokalon kreminden müs
mir neticeler garantilidir. Aksi 
takdirde paranız iade olunu~. 

Maliye Vekaletinden: 
% 7,5 faizli 1933 ve 1931 Türk borcu B. kontenjanı ta hvilleri hamillerine 

t ediye ilanı : 
1 - 1933 Tür!c borcu tahvlllerlnln her üç trnnşına alt 25 lkinclteşrln 

1941 taks!tl lçln Türklyede Ankara ve İstanbul plyasnlarındn tranş farkı 
gözetilmeksizin, beher kupon mnkab!U 0.7348 doların Türk llraslle tutarı 
yar.! TL. 0,9696 Türk lirası tediye edileceği ilan olunur. 

Tül'k !lrasmı na.tık işbu meblağ mevzuubahs taksit tçln kati surett~ 
tnyln edilmiştir. Beş senelik müruru zaman müddetine kn.1ar bu vadeye alL 
kuponlıır için 0,9696 Türk lirası t ediye edilecektir. 

Her üç traM için Türklyede tediye tle mükellef müesseseler şunlardır: 
Ankarada: Türkiye Cümhurlyet Merkez bankası. 
İstanbulda : Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası, Osmanlı bankası, 

Doyçoo:mk. 
Tediyeye alt provizyonlar tesis edilmiştir . 

1 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. e 
4 - Taksitler ISdeninclye kadar gayrimenkul Sandığa blrlncl dercced 

ipe.tekli kalır. 
5 - Binaların fotoğrafları Sandık dahilindeki satış salonunda te~lt 

olur.ı:r.aktadır. Fazla. tafslll\t almak için Salona müraraat edllır. 
Emlak almak ve satmak ist ivenlere: 

İstanbulun her semtinde her çeşit emlıik almak ve satmak için en tıs& 
yol Satış salonunmuzu ziyarettir. 

İstenildiği takdirde satılığa konan emlfık mukabllinde ne mlktnr bOrÇ 
verileceği tayin edilerek alfıkadarlara blldirllir. Bunun için iki lira ücret aı:
nır. 

Teşhlr ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere üç ay lçln bin ıırad' 
on iki buçuk kuruştur. Ne satıcıdnn, ne de alıcıdan ba.Şka bir ücret aıınmns-

001931~ 

TÜRKİYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
ANONİM SOSYETESİNDEN : 

Züccaciye Tacirlerine 
E3asen züccaciye ticareti ile iştigal etmeyenlerin mübayaalar için 

şi rketimize beyhude yere müraacaatleri tevali etmektedir. Bu gibi· 
kre mal satılmıyncaktır. 

Satışlarımızda gecikmelere sebebiyet verilmemC!İ için alakadar
ların züccaciye ticareti ile iştigal ettikleıini ve mağaza sahibi olduk· 
!arını bildiren resmi VC$ika ibraz etmeleri şarttır. 

Tevziat sıra ile cereyan edeceğinden alakadarların bu aırnyı 
temin etmek için şirketimize her seferinde tahriren müracaat etme
leri ilan oh.'l.'lur. 

. ...... 11 ... ~ .... ,911 ........................................ -~ •• 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak mahsulleri ofisi umunı 

müdürlü~ünden: 
1 - Bezi teşekkül ta.rafından verilmek üzere beş yijz bln llft. blr mııyoı> 

rvddesinde, jüt, kendir veya. pamuk ipllğlle un ve mlsketçuvalı y:ıptı· 
rılncaktır. 

2 - Bir ha!ta zarfında imal edllecek miktar yiıml bindir. 
3 - Taliplerin ekslltme gün ve saattlndcn evvel şimdiye kadar çuvalcı

lıkla m~gul olduklarına ve bu işl ynpacak knblllyet · ve teşkilata. malik bll; 
lunduklarına dair T icaret ve Snnayl oclaarından vesika almaları, muvakkB 
teminat olarak beş · bin Türk lirasını Ofis veznesine teslim ile makbuz nl·, 
mnları \'eya bu mlktan mektuplan devletçe kabul edilmiş bir mUli ban~
nın muvakkat teminat mektublle temin etmeleri ve eksiltme günü imal ctt!l<
leri bir ı:uvnlı nümune olarnk getirmeleri ve bu günde.n ltlbaren Toprak mnıı
sullerl ofisinin Ankarnda umum müdürlük milbayna komisyonunda ve ıstn11• 
bulda Sirkeci Liman handa Istanbul şubesi müdüriyetinde her istlycne veril
mek üzere hazırlanmış bulunan şartnameye göre hareket e tmeleri lhımdır. 

4 - Eksiltme ikinci maddede zikri geçen şartnamede ynzıh olduiu tnrı· 
d::ı, kapalı zarf usulile icra edilecektir. 

5 - Teklif mektuplan 3/ 12/ 941 tarihine rastlayo.n çarv.ımba gunil sıı.ı.l 
15 e kadar Ankarnda umum mUdiirlük mübayaa komisyonuna, istnnbutd• 
Istanbul şube.:.i müdürlüğüne makbuz mukabllinde teslim edllm~ olmalıdır 
Teklif mektupları mezkur gün ve saatten evvel blldlrllen m.aknmlarda bulll
nacak tarofa iadeli taahhiltlü mektupla da gönderilebilir. 

6 - Talipler tek!l!lcrinl mühürlil bir zarf içlne koyacaklar, z::ı.rtın uze· 
rine isim ve adreslerini yazacaklar, bu mühürlü zarfı, muvakkat temtnatı' 
alt makbuz veya banka mektubu ve 2 ne! maddede ya.zıh vesika ile blrUI:te 
başka bir zarfa vaz ve bu zarfı da temhir edecekler, dış zarfın üzerine yllİ• 
n•z teklif mektubunun çuval imAI işine alt olduğunu işaret cyllyeceklerdlt· 
Tekllt mektuplanna, şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği yazılmnJtl' 
beraber, imalatın jütle, kendir veya pamuk lpliğlle yapılncağınn göre teklıt 
oh:nan fiatin hem yazı ve hem rakamla açık olarak derci lazımdır. Me1'
tupl:!rda hak ve slllntl olmıyacaktır. 

7 - İhale Umum müdürlükçe yapılacak ve teklif mektuplarının açılın'' 
sı için kararl~tınlan günden itibaren nihayet on gün içinde tekllti knbııJ 
edilene keyfiyet la.deli taahhütlü bir mektupla tebliğ olunacaktır. umu~ 
müdürlük ihaleyi yapıp yapma.makta tamamen serbesttir. Teklif s:ı.hlplCP 
ihale lçln muayyen müddet zarfında teklltlerlnden dönemezler. (1025,!2.-

2 - 1934 ikinci sıra Türk borcu tahvillerinin 25 İklnclteşrln 1941 ta.k-

11 
D 

il 
slt,t için İstanbul piyasasında beher kupon mukab!U FR.F. 18.75 

evle t Demirvolları ve Limanları ltletme Fransız frangının Türk ıırasllc tut.arı TL. 0,551795 Türk lirası tedl-
Umum idarP~i ilanları ye ddllecektlr. Bu meb!M kati surette tayin edllmlş olup beş senelik mü-

=========================~==~ ruru zaman mıiddetıne kadar bu vadeye alt kuponlar için 0,551795 Tiirl~ li
rası ödenecrktlr. Tediye müesseseleri şunlardır: 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Okulumuz matbaasına 52 .il4 lira ücretle litografiye ve kartografi l.şler~; 

den anlar bir matbaa ressamı alın~aktır. (Güzel sanatlar mezunu tercı.v 
edilir.> Hüsnühal evrakı ve sıhhat mporlle birlikte 28/ 11/ 941 tarihine :ıaıdıı! 
Aı1karada Harp okulu komutanlılhna mürncaatlan. 00187,l..; 

Muhammen bedeli 52,500 (elll iki bin beş yüz) Ura olnn 50 ton balık 
Y~Cı 3/ 12/1941 çarşamba g{lnü saat 15 te kap::ılı zarf usulü ile Ankarada 
İoare binasında satın alınacaktır. 

Bu fşe girmek fstlyenlerln 3875 (üç bin seki.! yUz yetmiş beş> liralık 
n:uvakkat teminat ile kanun un tayin ettiği vesiknları ve tekliflerini ayni 
gun sant 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri l azımdır. 

Şartnameler parnsız olarn.k Anknradn Malzeme dairesinden Haydar-
p:ıı;ada Teselliim ve Sevk ŞenI~lnden dağıtılacaktır. ( iooısı 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Türkiye Cilmhurtyet Merkez bankası. 
Osnanlı bankası. )10293) 

' 

İnhi1:\rlar U. Mii<lürlü~ünden: 1 ------· 
I - Mevcut ~rtnamc, nümune ve müfredat Ilstelerl muclblncc idare 

lhtıyacı için «153• knleın malzeme alınacaktır. Bunlardan «18• kalemi için 
s•m Türk - Almnn nnl~masından ldarer.e kontenjan tefrik ettirilmiş olup 
dığerlerl serbes kısımda tedarik olunacaktır. 

II - Şartname, nümune ve listeler her gün Kabataşta levazım şubemiz-
Komİsyonundan : den alınabilir. .. .. 

Mekteblmlze açık eksiltme usullle 20.000 kilo et alıntı cnkLır. Beher ki- i III. - Fob-S!t firatıannı ayrı ayrı gost~_rn:ek uzere her cins malzeme 
tosunun muhammen bedeli 65 kuruş ve Hk teminatı 975 liradır. Eksll t- iç n ;'a~ı ~lacak kati tekliflerin 15/ XII/ 941 gunUne kadnr İnhisarlar umum 
me 1/ 121941 snnt 10 30 da yapılacaktı F.azla malOmat i 1 .. d. i ı.e ı müdurluğune yapılmış olması lazımdır. 
mııra~aat ' r. ç n<99~~ ur ye IV . - Bu m alzeme için Alman yndan 2avrı memleketlerden dah i teklif 

7apılabıleceği ll! n olunur. (10261) 

Divanı Muhasebat Reisliğinden : 
Divanı muhascbatta münhal bulunan 20 lira asli manşlı kfıtlpllk1Cr1 

müsabaka ile memur alınacaktır. 
1 - İlk hizmete gireceklerden orta tahslll bulunanlara 15, lise mezll' 

nu bulunanlnra 25 lira asli maaş verilecektir. 
2 - Askerliğini bitlrml.ş bulunanlar - müsavi şerait dairesinde ~ 

diğerlerine tercih olunurlar. Yazı maklncslnde sürntle ynzm::ığa muktedl 
bulunanlar dnhl musavl şerait dairesinde tercıh olunabillıler. 

3 - İmtihnn 10/ K . evvel/ 941 tarihine müsadif çarşamb:ı günü öğledC11 

evvel ve sonra divanı muhasebat binasında yapılacaktır. 
4 - İsteklilel'ln 9/ Kanunuevvel/ 941 salı günü akşamına kadar nuf~ 

hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, nskerllk vesikası, memurlY'"t 
mAnl bir hastalık veya malüllyetı olmadığına dair resmi tnbip raporu rl 
iki kıta vesika fotoğrafı ve bir arzuhal ile divanı muhasebat rlynSt!tlr:~ btı0 zat müracaatları ve Zat işleri müd ürlüğünde bu hususa dalr f-0rınul 
ts hrlr ve Imza eylemeleri lüzumu llft.n olunur. (8502 - 10050) 


