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Muhtekirler hakkında 10 
sene hapis ve 10,000 lira 
para cezası verilebilecektir 
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Libya' da Moskova~~~~~~====T====---~ BU 
• 

SABAHKi TELGRAFLAR 

muharebesi 
şiddetlendi 

• kosfrom"i 

}j•~~"l·şm~' ıvcınovo 
Go ;· 

harbin ikinci Londra'ya göre 

s'!f hası başladı Sidi Rezek'te 
Rus cephesinde 

Moskova'ya 
taarruz kati Alınanlar Klin bölgesin

de Moskova şosesine 
çıktılar -·-

s.,wı . ~...---
~~~~· ... ~ &adi,.ir rt~t!list 

• ıca,imov 

İngilizler Gialo. v~asın
da Ageyla kasabasını 

zaptettiler 

ltalyan radyosu Gambut-

Alman hücu
mu akim kaldı safhada! 

'Rusların da Rostof cep
hesinde mukabil hücuma 

geçtikleri bildiriliyor 
un I ngilizler tarafından Almanlar, Yeni Zelanda- Almanlar cenpta Stlino-

u 
Stalinogor!~ 

zaptrnı yalanladı lıları durdurmak için gorsk'ta, şimalde 

B.Jrlin 25 (AA.) - Alman or
duları başkumandanlığının tebliği: 
Coğu cephesinin orta kesiminde 

l<ıarruz feyizli olmakta devam ed.i· 
l'Ot 

. Mo3kova 25 (AA.) - Tass 
11J11n~ı. Almaınların buıı:-ün ö~leden 
•onra Klin bölgesinde Moskova şo• 
1"&h cıkmn~a muvaffak oldukla
rını bildirm .. ' · •edir. 

•iauk 

Moskova etrafında muharebenin cereyan ettiği yerleri ve 
taarruz istikametlerini gösterir harita 

Londra 25 (A.A.) - Salahiyet
li mahfilkrde bildirildiğine göre 
Libya meydan muharebesi ıiddetle 
devam etmektedir. Fakat muhar~ 
benin ikinci safhası henüz bitmernir 
tir. H~r istikamette şiddetli muha
rebeler ve çok lcanıılc bir meydan 
rııuharebcsi cereyan etmektedir. Alı
nna esirlerin miktarına gelince şu 
husus belirtilmelctedir ki cereyan 
eden meydan muhard)esi mahiveti 
bakımından fazla miktarda esir alm
maııınt icap ettiren bir meydan mu· 
har.ebesi dc$tildir. Baslıca muharebe 
zırhlı te§killcr arasında olmaktadır. 

Moskova 25 (A.A.) - fzvestia 
~11.2.etesinin muhabiri Sovyet kıtala· 
rı.nın Ro~tof'un şimalindeki cephc
~ın bazı kesimlerinde 96 kilometre
den r,. .. l" ;•· -'ediklerini bildirmek
ted •. 

Sovyet mukabil hücumu Mı·ıı"'ı ko ma Moı.kova 25 (A.A.)- Gazeteler- ru n 
de resmi arldedilen haberlere göre. 

(Devamı sahife 7 sütun 1 de) 

Edirnenin 
kurtuluşu 

J\ıı.ılordu p .... . ~t ~ .. ..,J.ıesinde muka- kanununa eklenecek bil tao,.ruza <?remi tir. 
. Moskova 25 (A.A.) - Kızıl"ıl-

~12. ~a7etCBİ mıı\.. ~~iri, He!lrvofUll •dd ı• h •• k •• ] ~tıtnandas•-·1.1.j Sovvet JCıtalarının, şı et 1 u um er 
~i.k.vin•:J\ ,.,0 ..,up doğu!lllndaki uca 

liadnr k~cıHf'rine bir yol açtıkları- .----------------------------... 

Dün Edirnede büyük 
merasimle kutlandı 

?ıı hdber vr .. :vor. Burası Almarıla-
j'n leningr,.dın şarkında . uğradık-
llrı son noktada miihim oir demir

l'olu merke7irtir. Simdi sokıı.lC mu
h11rebeleri vamlmaktadır. Bu mu· 
"l\ff kivet. bir Almaa taburunun 
llıuknbil taarruzu kırıldıktan sonra 
tlde edilmistir. c;.vardaki Sovyet 
~irlikleri bu muvaffakivetten istifa
tle c-:lerek Tikvin demiryolu iltisak 
?ıoktaaına vaJ..l,..,maktadırlar ve Sov· 
Yet topcusu Alman siperlerini ve 
fC'h: ·lerd,.~i düııman topcu mcvzile
tİni bolT'l-..,,.dıman etmektedir. Al
llı11nlar. Tikvini çok büyiik ehemmi
~etj haiz olmasından dolayı elde 
hıtrnak üzere, alelacele yeni kıtalar 
r?Önderm,.~e te ebbüs edivorlarsa 
da. setir 1'irlikleri tardedildiğinden, 
~ol, bu Alman takviye kıtalarına 
11:a,..,alı bulunmaktadır. 

l\ioa?.:;;Jı"b .., ı; ( A.A.) - Sovyet 
lcıt-.ları T;kvinin renubu ~arbi kıs· 
?nır-, kadar ~l'ndilerinl'! bir yol ac
rn .. ~a muvnHak olmucılardır. «Kızıl 
~ıld•"::t ga7etesi $İddetli ~okak mu
nar .. ~"'"ri rP-evan Ptmekte olduğu
?ıı• l;.;Jflirmektedir. 

Oiirıkü pa7fırtesi P.ÜnÜ Rus kıta
ları Tikvini Alman kıtalarmın geri· 
lerine ba17lavrn yegane voldan Al
rn1 anları kovmağa muvaffak olmuş-
... ..ı • • 

Bir Alman hava generalı 
öldü 

Londra 25 (A.A.) - Alman 
radyosu, Alman hava generallerin
den \Vilberd'iı:t bindiği tayyarenin 
~~re düşmesi r.eticesinde öldüğünü 
ıltli·ıni"tir. 

(Devamı sahife 7, sütun 2 de) 

Her katil maznunu 
kaatil değildir 

• • enüz vakalımmIJ üç maznun. 
"-dalet .hükmünü vermemiftir; fakat 
keleı>çeli r:-:mJerinin altuıa <ekaatil 
'•tanca» dive yuabiliyoruz. Hal
.'>uki iderinden birinin biaünah~ 
daha ,imdiden enlatddı.ğı için tahli
)er,; Yolana Jridilmis bile. 

Bazı memleketlerde 
l'tliierim dememeği kanım emredi
l-or. Bne de rikkat ve mım!!f°?ntz 
Öl\a\vaklık etse. 

Her mannm, kaatil diye, 
CM; rMn-"7f• t~M" edilemez. f-' ________________ _ 

Sokakta ve 
tramvayda 
Yazan: Halide Edib 

İstenilen derece ve evsafta istihsalde bulunmıyan 
un fabrikaları ve değirmenlerile bilumum sanayi 

ve maadin müesseselerine hükumetçe el konacak 

Muhtekirler için huausi mahkemeler kurulacak ıJe""' 
kanunun tatbikinde kusuru görülen memur derhal 

işinden çıkarılacaktır 

Ankara 25 (Telefonla) - Milli ı maadin müesseselerine el ';l)~•arak 
korunma kanununda yapılacak ta- kendi!Ji işletecektir. Hükumet i, sa
dilatı miizakere etmekte olan grup atle.inin asgari hadlerini bilumum 
encümeni bugün taplanmamıştır. müessese ve ticarethNnelere şamil 
Evv~lce VekiHer heyetinde görüşü· olarak ve yapılan ticarete göre ayn 
inek Meclise sevkedilmiş olan Milli ayn tesbite salahiyettar olacalttır. 
korunma kanununda yapılacak ta- lş yerleri. asgari iş saatleri zarfında 
dilat için hazırlanan ve grup encü- açık bulunmak mecburiyetinde ka· 
meninde göriişülmekte olan bu la- lacd.-lar ve hükumet icabında lüzum 
yihanın ana hatlarını bildiriyorum: ~ördüğü maddelerin istihlakini, sa-

LSyihadaki maddelere göre, bü- tı~ ve İmala.tı~ı ~enedebilec~R-i g.i· 
tün <laire ve müesseseler Milli ko- bı bunların ıstihlalc, satış ve ımall:lt 
runma kanununun karar ve tebliğ- ıı~kil ve ~iktarı?ı da tayin veya tah· 
le-,·i.:ı derhal tatbik ve icra etmekle dıd "d,.bılec,.ktır. C~en ıeneki lcurtulUf hayramında 
mükelleftirler. Bu kanunun tatbika· Hükumet ithal ve ihraç maddele- Selimiye camiinin minareleri "\rasma 
tında 1'usuru görülen maaşlı veya rine icabında prim verecek ve tayin çöilen büyiik bayrak 
ücretli mansup ve ,..,·:-·\'\hao memur edeceği maddeleri prime tabi tuta· Edirne 25 (Akfftlll) - Edirne· 
ve sairenin memuriyetine Başvekil caktır. nin kurtuluşuntm 19 uncu yıldönü-
derhal nihayet verebilecek veya Kiracılar mukavele müddetinin mü bugün büyük sevinçle kutlan-
başka türlü tecziye edecek~iT. hitamından oaı b~ gün evvel tD.hri- t Şehir ba<>tan ba.n donan-m:o ır. " ,,.. 

Hükumet bilumum un fabrikala- r~n oturduklan gayri menkulü tah· mıştı. Merasimde vali, mebuslar, 
rı ve değirmenlerine ve tebliğ ettiği liye edeceklerini bildirmezlerse gay- umum müfettiş veltili, Parti müfet
tedbirleri tatbik etmiyen ve istenilen ri menkullin mukavelesi bir sene da· tişi, komutanlar ve binlerce hıılk 
derece ve evsafta iatihsaldc bulun· hd temdid edilmiş addolunacaktır. bulunmıııtur. 
mamak~a-~n;:ıiit a-!!str""':....!.l'na~i ve (Devamı ıahife 2 sütun 6 da) (Devamı sahife 2 sütun 2 de) 
........................................................................................................................ 

İhtikar - Bana bir eğlence yari .. 
lEkmek me:;eles.i yoluna ılrdikten sonraJ ... . 

Odun ••ılılıli - P~tlama ge{iyorumt. 

şarka kuvvet Gora'ya kadar 
gönderiyorlar ilerlediler 

Londra 26 (A.A.) - (B.B.C.) Kıı.hl
reden gelen son ht\berlere göre Llbya
dıı tanklar arasında muharebe şidde
tini kaybederken lltl muha.mn tarafın 
piyadeleri mühim bir rol oynıı.ınıı.kta
dır. Sldl Rezekte tanklara karşı koy
ma toplnrla sUahlandınlnuş olan cenu 
bi Afrika kuvvetleri, Alınnnlann .şld
detll blr taarruzu pü.Slcürtmü.ştür. Ka
hlı'edckt askeri ma.hflllerln zannına 
göre bu Alman kuvveti rlcıı.t Jçln gar
be doğru kendisine blr yol a.çmağıı. ça
lışmış iSe de muvaffak olıı.mnmı.ştır. 

Tobruk İngiliz gnmlzonu, dalın ce
nuptak.i İnglllz kuvvctlerlle blrleşme
ie muvaffak olamaml!J lso de ynvaş 
yav~ llerl yürüyüşüne devam etmek
tedir. Almn.nlar Kapuzro ve Ganbut
tan llerUeyen Yeni Zcli'ı.ndn kuvvetle
rini durdurmak lçln ale!Acele şark ls
tlknmetine kuvvet gönderlyorlıtr. 

Levazım bakımından Llbyada harp 
eden İnglllz ordusu iyi bir durumda
dır. Mihver kuvvetlerinin iyi bir du
rumda bulunduğu zannedllmemekte
dlr. 

Berline göre 
lngiliz taarr:uzu 
durdurulmuş 
sayılabilir 

Vichy 26 CA.A.) - Oflden: Berlln 
~'dteri mahfillerlıvJe beyan cdlldlğlne 
göre Mihver kuvvetıerlnin mukabU 
tnarruzlle, Llbyada büyük İng1llz taar
ruzu durdurulmuş s:ıyıln.blllr. 

İki mihver levazım 
gemisi batırıldı 

l.ondra 26 (A.A.) - (BB.C.) İngiliz 
amlrallığının resmi tebliğine göre İn
giliz harp gemileri, Orta Akdenizde 
Libyaya gitmekte olan iki mihver le
vazım gemisini batınnışlardır. Gemi
lere refakat eden iki İtalyan muhribi 
kac:mağa muvnffnlc olmuştur. 

Hava üstünlüğü 
İngilizlerin elinde 

Londra 26 (A.A.) - Mihver kuman
danlığı, Olrlt, Yunanistan ve Ital
yat.ian hava kuvvetleri getırtmeslne 

rağmen Libynda İngilizlerin hava üs
tünlüğünü bozmnğn muvaltnk olama
mıştır. İrtglllz tıı.yyıı.releri Llbyadn da
imi surette faaliyette bulunmakta, 
düşmanın tank ve kamyon kollarile 
münakalrıtına a~ hücumlıı.r ya.pınak
tadır. İngiliz Orta Şark hava kuvvet
leri umumi kara.rg!hının tebll.ğlne 
göre İngiliz tıı.yynrelert düşman ta.nk 
tecemmü noktalarına hücumlarda 

1 

bulunmuş, bllhnssa Elademln §Ukında. 
bir düşman koluna yapılan taarruz 
çok muvaftn.kıyetli olmuştur. 

Pazar gecesl Berka ·ve Benlna tay
yare meydanlnnna :ığır o.kınlar yapıl
mıştır. Berkada bombalar d~ 
tayyareleri arasına dü.şmfi4 ve bina
lardan alevler yükselmiştir. Benlnada 
bir hangarda büyük blr yangın çıka
nlnu§tır. Düşmanın havM!a teı;irslz
llğl, blitün bu harekAtta hiç bir tay
yare kaybetmemekllğtmlzle sabittir. 

Roma radyosu 
tekzip ediyor 

Vlchy 26 (A.A.) - Ofiden: Roma 
radyosu dün gece şu beyanatta bulun
muştur: Bardiya İtalya.nlann elinde
dir. Oanbut hiç bir zaman İngilizler 
tarafından işgal edılmemlştlr. Ml.h
ver kuvvetlerinin muhtelif gruplara 
da daAltı.ldığı doğru değil,ıjlr. İngiliz
ler, Tobruk garnizonunu kurtamma
mışlcırdır. Yalnız İngiliz kuvvetleri 
cınıo vahnsında llerııemı.,ıcrdlr. 

Rooseveltin Orta Şark 
hususi mümessili 

Londrn "26 (A.AJ - (B.B.C ) Bütün 
Moskova cephesi keslmlertnde muha
rebeler şlddeUe devam etmektedir. 
Dün geceki resmi Rus tebliği, yeni bir 
yerden b::ıhsetmek.tedlr. Bu yer, St.a
llnogorsk şehridir. Stallnogosk Tuta
nın 45 kilometre cenubuşarkisinde. ve 
Moskovadan 200 kilometre uzaktadır. 
Moskovıı.dan b:ışlayıı.n üç ana demir
yolu vardır. Bu nna demlryollarından 
biri merkezde Tula'dan, daha ş::ı.rkta 
Stalinogorsk'tan, fiçuncü de Scrpuc
ho! clvnnndan geçmektedir . Anlnşı
lnn Almanlar, Tulıı.nın lstihkCımlannı 
aşarak Stalinogorskn varmışlardır. 
Almanıann Uerlledlklert lklnci bir 
nokta da Moskovnnın 70 kilometre şl
mıtlgarzislrtde kllln Gora.dır. Almnn
lnnn hedefi görünüşe göre Moskov:ıyı 
cenuptan Qevlrmekt.edlr 

Volokolnınsk'ta ve Don'cb Rostofun 
garblnde muharebeler ı:.ok şiddetli ol
muştur. Rostofun garblnde Timoçcn
konun yapmaktn bulundut;u bilyu!: 
mukabil taarruzun hedefi, Rostofta. 
bulunan mihver kuvvet.ıerlnl tecrit 
etmektir. 

Moskova radyosunn gore Moskova 
civarında muharebe kntl safhaya gır
ml.ştlr. Moskova radyosu diyor ki: 
•F'n.şistler, mevcut t:ınk tiımenl ::rl
nın yarısını harbe surmüşlerdir. Fa
kat dü~manın hamlesi kuvvet.inden 
kaybederken kıt.alanmızın kuvv"-t.I ve 
azımıarı artmaıttndır. Kuvve! man vl
yesl sarsılmış olan düşman. k ş
lıı.mak hırsile Moskovaya sald:r
mnktndır 

Cenup cephesinde Almanların sa~ 
cenahına karşı Rus ku\'vetıerlnln ile
rllcylşl devam ediyor. Şimalde Ruslnr, 
Mnlovlçcranın garblndc altı kilomet
re llerllemlşlcrdlr.• 

Ruslara göre iki 
tarafın Z!-1-yİatı 

l.orıclra 26 CA.A.l - (B B C.l Mosko
va radyosuna göre bugüne kadıtr Al
manlar ölü, yaralı ve esir olarak G mil
yon zaylnt vermişler, 15,000 t:mk, 
13,000 tayyare, 19,000 top kaybetmiş
lerdir. Rusların zayiatı 2,120,000 klşl
den, 6,400 tıı.yyar&len ve 13,000 toptan 
ibarettir. Sovyet sözcilsü I..o7.ofskl, be
yanatta bulunarak demiştir kl: 

- sızı temin ederim ki, nıı.zllerln 
Moskovıı.ya karşı şimdiki tıııı.rruzl"n 
da evvelkiler gibi muvaffakıyctslzll~e 
uğrayacaktır. 

Moskova önünde, Almanlar. gC(e:n 
harpte Verdun önündeki zayiatların
dan dnhn alhr zayiata u~yncaklar
dır. Mıüfundur ki, Almanlar Verdun 
muharebelerinde 300,000 zayiat vcr-
ml~lerdi_. - -----

Moskova civannda 
vaziyet vahim 

Vichy 26 (A.A.l - (B.B-C.) nu.s 
cephesinden gelen "SOn hıtberlere göre 
Şnrk cephesinde harekl\t lk.l noktada 
temerküz etmektedlr. Blrl Moskova 
çıcvresldlr, Bu çevrede Ruslar rlcat 
hıtllndedir. Diğeri lse cenuptadır. Ma
reşal Tlmoçenko Root.ofun garblnd& 
mukabll taarruzuna devam etmekte, 
mihver Jcuvvetıerl de kıskaç şe'ltllnd& 
Katkıısynya saı1cnağa çaıı.,malctadır. 
Ruslar, Moskova çevresinde vazlyeUn 
vehametlni saklamıyorlar. Tass nJan
sı Almanlann Kllnde yeni Uerllemeler 
yaptıklannı. son iki gün zarfında Al· 
mnnların Moskovıı. §OSICSlne çık.rruı.~a 
muvaffak olduklarını muharebelerin 
geceu gündüzlü devam ettiğini, Rus 
a&kerlertnln düşmanın büyük ilstilnlü
ğilne §lddetle mukavemet et.Uklerlnl 
beyan ediyor. 

Kızıl Yıldız gazetesi Tulada RU&lıı.
nn pek vıı.hlm bir durumda. olduğuna 
kaydediyor. 

Rus tebliği 
l\loskova 26 (A.A.) - Sovyet gece 

yarısı tebliği : 25 SOnteşrln günü kuv
veUerimiz, bütün cephelerde düşman· 
la çnrpı~ı.şlardır. 

Volokolamsk, Stallnogorsk ve Don 
Londr:a 26 CA.A.) - IB.B.C.) B. Ro- üzerlnd-0 Rostof lstlkametlndekl mu

osevelt sabık Parls sefiri B. Bulllttl Or harebcler bilhassa şiddetli olmu~Lur. 
ta Şa~ husust müme~illiğlne tnyln 24 Bonteırlnde hıı.va sava.şlannda 
ettiğini söylemiş, B. Bulllttln Libya, beş Alman tayy.aresl düşürülmüştür. 
Mısır Filistin ve belki de Ort.n Şuk Aynca Moskova civarında üç düşmıı.n 
menıİeketıerlnl ziyaret edeccğ1ni UA- tayyaresi düşürülmlişt.ür. Biz 1kl tay-
"' etmlıttr. yare kaybettik. 



eaııuı 1 AKŞAM 

• r Dün Geceki ve ~abahki Üaberler ) 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bcrlin 25 (A.A) - Alman ordulan 

başkumanda.nlıRuıuı tebliği: 
İngiliz sahilleri nçık1arında Alman 

hucum bolliı.n kuvvetli himaye nl
tuıda giden bir diişnan kafilesine ta
arruz ederek İngiliz destroycrlerlne 
yaptıklan şiddetli muharebeler csnn
sıncfa topyekfin 16,500 tonilatoluk ıev
lml!ide yüklü dört ticaret gemlslnl ba-

Antikomintern 
paktı beş sene 

- uzatıldı 

Merasim esnasinda 
~eniden 7 devlet bu 

pakta girdi 

tırmışlardır. Bu batan gemiler arasın- Berlin 25 (A.A.) - Komünist 
da 1500 tonilatoluk bir petrol gemlsl entcrnasyonalile foa1iyetle müca
Tar1ır._ Bütün hücum botlan.mız üsle- dele ebnek için Almanya, ltalya, 
rlnc donmüşlerdlr. T M · M k 
Savaş tayyareleri dün gece İngiltere · aponya, acnnstan, . ançu. ~ ve 

sahlll açıklarında knfilede giden az lSJ?mıya arasında aktedılen Antiko
c;ok büyük iki ticaret gemisini bomba- mıntern paktın beş sene müddetle 
tarla hasara uğratmışlardır. uzatılması hakkındaki protokol bu-
Manş deslzlndc, Alman hava. kuv- gün Berlindc merasimle imza edü

veUerl. bir İngiliz hücum botunu ba- miştir. Bu merasim esnasında Bul-
1.~ışlardır. garistan, Danimarka, Finlandiya, 

. Inglllz hava kuvvetleri, zayıf t~- Hırvatistan, Romanya ve Slovakya 
killer halinde .l\lman koyunda ve b:ı.- ınuTahhaslan, "bu devletlerin paktı 
bda l.şcml ı:ıltınds d mPmleketle'!"e '\~tn ~aE·ıİ t'ttiklenne "dair olnn protoko-
yapmağn teşebbüs etmlştir. Üç düş- 1 • . 1 d" "'- k" h""kA -ft t ... d .. - -1 r.~tü tl ımza etmış er ır. ı'4<ln m u u-
..... n nvare.... uşuru m'""i r. • • Ha • · N Na k' ç· 

-netinın ncıye azın n ın ın 

ltalyan teblig"" i nüku?1"e•inin pn1..~::ı girClmnf': tfair 
bir telgraf göndermiştir. 

P.onıa 25 CA-•\.l - İtalyan orduları 
umumi knrarg!i.hının t.ebllğl: 

.Mihver kuvvelterl dun de bütün gün 
Sırmaik muharebe meydanında bü
yük bir $lddetle harbetml§lcrdlr. 

Bırelgobl çevresinde cArlete» tüme
nlle /ılınan zırhlı tümen! 23 sonteşrln
de başlıyan bir çe\-inne manevrası nc
tiC('slnde 22 net İnglllz zırhlı llvasını 
imha etmişlerdir. :Muharebe dışı bırn
lalan İngiliz tanklarllc dolmuş muha
rebe meydanının tcmlzlenmes!ne dlJ
vam edilmektedir. 

Tobruk cephesinde düşman, tank
ların, topçunun ve hava kuvvetlerlnln 
yardımlle bir çıkış hareketi ynpnıışsa 
dn kıtalnrımız tarafından püskürtül
müştür. Durumda değişiklik yoktur. 
12 düşman tankı tahrip edilmiş ve üç 
tayyare düşürülmüştür. 

sonum cephesinde düşmanın doğu
dan getirdiği ycnt tümenlerle giri.ştlğ'I 
hücumları Alman ve İtalyan Jotaıarı
nın n?imll muka vemetlne çarpmıştır. 

Savua tümenihln mükemmel bnreke
tlni belirtmek gerektir. Bu tUmen 
şjljd<>tli bir surette dövüşmüş ve biş
lıca mevzilerini müdafaaya muvaffak 
olmuştur. 

Meydan muharebesi silrdüğü mnd
detc-e müttefik hava kuvvetleri dur
madan keşif ve bombardıman faall
:retıerlnde bulunmuşlar ve düşmnnı 
mitralyöz atC'!lfne tutmuşlardır. Tob
ruk te~Mer! ve limanı birkaç defa 
bombalanmıştır. 

Hnva muharebelerinde hava. ordu
muz alevler lclnde 8 düşmnn tnyynre
sf düşürmiİstiir. Ve yerde altı tayyare 
yakmıştır. 

Dün cereyan eden lnadlı muharebe
lerde düşman insanca nt;-ır zayiat ver
mlıı tank ve malzemece de a~r kn
yıplnra uğrnmış~ır. Blzlm knyıplnnnuz 
da hissedlllr bir derecededir. 

Slrenalk'ln cenubunda Ginlo vaha
sındakJ k\lc:iilı: garnizon düşman bas
kısına Inndla mukavemet etmiştir. 
Huvn ordumuz vahaya doğru ilerle
mekte olan İngiliz motörlü kollanna 
§iddctıe yeniden hücum eylemiştir. 
Birçok düşman kamyonlanna. isabet
ler olmuş ve kamyonlar yakılmıştır. 

İngiliz tayyareleri Trıı.blusgarp üze
rine akınlar yapmışlardır. 

Kurşuna 
karşı zırh 

İngiliz ordusunda yeni 
bir tecrübe yapıhyor 

Protoltolırn birinci maddesi 25 
t1onkşrin 1941 tarihinden ib'l:İaren 
rıakbn beş sene uzatıldığına Clairdir. 
lkind maddeye göre, yapılan davet 
üzerine bu pakta rirmf!ve knrnr ve
~n devletler iltihak taleplerini yazi 
ile Alman hükumetine bildirıecek
lerdir. Bu hük\ımet taleonameyi 
alınca bu haberi pakta dahil diğer 
devletlere bildirecektir. Pakta gir
miş, taleonamenin Alman hüklıme• 
tine tevdi edildiği gijnden 1h'baren 

lngiliz futbolcular 
İngiliz hakem ve kaptani 

intibalanni anlatblar 

Ankara 25 (Telefonla)" - Türk 
takımları ile karşJaşmak üzere An
karaya gelen İngihz futbol takımı 
bu eabah aaat 10.30 da antrenöman 
larinn ba~lamİ§lır. Spor sahasında 
lngiliz hakemi Borry ve tnkunın 
kaptanı Payiyor'a intibalarını sor
dum.ikisi ele maçın sıkı olacağını 
söylediler. Takımin antrenöma
nında bilhassa şunlara şahit ol· 
dum. f ngilizler çok sılcı şüt çekiyor
lar. Mükemmel paslaşİyorlar. Kafa 
oyl.Sllaıİ çok iyjdir. Hatta bugün be~ 
altı kişi halka yaptı ve oı:talarına 
hir kifi cirdi. Bunlar mütemndi)"'Cn 
beş "dakika topu yere düşürmeden 
haf oyunu idmanını ba~rdılar. 

Anlcara maçları hakkında fibini 
sorduğum yüksek hakem komitesi 
azasından ve tanınmış sporculardan 
B. Sadi'ye göre fngillz futbolu ais· 
teminin en karakteristilt tarafı r.eti
oc almak sistemine daynnan bir ta· 
biye kullanmaktır. Onun için İngi-
liz futbolunda merkezi Avrupa sis
teminde görülen kısa pas ve topu 
fozla ayakta tubnak gibi va.kit kay· 
bettiren sebepler yoktur. E.ğer kar
§llaşacak taltımlar bunn lcn111 kQya• 
cak bir ei.stem tatbik ederse netice 
hakkında ümitsizliğe dü~mek içm 
pTensip yoktur. 

lnııı1izler illı:: maçlarini onumuz· 
deki cumartesi günü Ankara muh· 
teliti ile yapacnklar, pazar gunu 
Harp okulu tnkımile kanılaşnr,ak
lardır. Evvelce de yazıldığı gibi 6 
hfrinci kanundn F enerbahçe, 7 tt· 
rin<'i kanun pazar günü de G:ıılatn• 
sarny takımı İngilizlerle birer rraç 
yapncaklardır. ------
Adliye mensuplari hak-

Umumi Mecliste 

Kaloriferli apartımanlar 
hakkında münakaşa 

Amerikanın 
mühim bir 

Askere giden· 
lerin cokcuları • 

i kararı Çocuk Esirgeme Jiurunıo 
t 

• liunlarla meşgul olacak 
spanyaya petrol, Cezaır, 

B h k• b b d • F~s ve Tunusa e§ya nakli Ankara 25 (A..A.) _ Bize hıı• u ususta 1 maz ata şu at evresıne yasak edildi ber ıverildiğine gore askere gideJ\ 

t • t• 1 J k .. • b• yurttaşlnnn çocukları ;le mewul ol· ye iŞ ırı me uzere yenı ır . . . mali vazife vıe mesuliyeti Çoc~" 
•• h J d•Jd• Vapngton 25 (A.A.) - Bırlcşilt Esirgeme Kurumuna verilmi~ll!• encumene ava e e ) l Amerika jktisndi müdafaa meclisi! Kurumun Genel Merkezi bir tnraf

nin netrettiği hususi bir tebliğe gö- tan teşkilatına ve 200 den fez.ln co· 
re, şimali Amerikadan İspanyaya cuk ~orumn müessesesine bu i,lc nıı• 

İstanbul Umumi m«llsi dün .saat 
on beşi çeyrek geçe birinci reis vekW 
B. Faruki Dcrelhıin riyaseti altında 
toplanmıştır. 

Ruzna.menJn blrlnci maddesini teş
kil eden Eminönü, Sirltecl, Taksim, 
Galnta.saray "c clvarlarmm imar 
plii.nlannın tedkik ve tasdlkl ıuııon
daki teklif, alii.lca.lı encümenlere ha
vale edUmlş ve ruznamede mevcud di
~er bazı maddelerle muhtelif Belediye 
müesseselerinin katı hesaplanna alt 
mazbatalar kabul edildikten oonra, 
kaloriferle ısıtılan blnalann ta.hl ola
cağı şerait hakkında Za.bıtal Belediye 
tallmatnamesine bir madde lliıvesl uy
gun görüldüğüne dair Muhtellt encü
men mazbatası okunmuştur. 

Mazbata, Şehir m~llsinde çok uzun 
münakaşalara sebep olmuş ve nihayet 
bir dahn tedklk edilmek ürere Muh
telit encfiınenle Knvanln encümenJ 
hasından teşkil olunacak yeni bir en
cümene havale olunmuştur. 

Muhtelit enefimenln tekli! etti~l 
madde şu idi: 

«Teshin ~rtlle kiralanan. merkezi 
teshin teslsntlJ ap:ırtıman, hnn. otel 
ve pansiyonların sıı.hlplerl veya. bu bi
naları idare edenler, klraladıklan ye· 
rin dahlllnl en az + 20 santlgr:ıd 
hararet derecesinden a..şnğı d~emek 
üzere ısıtma~a. ve ocak1annı bu dere
cede hareret teni ve temin edecek 
surette Jşletmeğe mecburdurlnr.-

Dalnıl encümen mazbatası okun
duktan sonra, ilk defa. söz alan B. 
Hamdi Rasim, ınru'batanm esasına 
itiraz ederek d<?ın.lşt.Jr .tJ: 

c- Apartıman gibi hususi lkamet
gli.hlann ısıtma. prtlannın Zabıtnf 
Belediye talimatnamesi tarafından 
tanzim olunabllcceğlne şahsan tanı 
def;llim. Zabıtal Belediye tallmatnn
meleri çerçevesine girecek hükümler 
Belediyeler kanunu tarafından v!i.zıh 
surette tayin edil~tlr. 

BUbassn. şuna lşal'Ct etmek isterim 
ki, encümenin tatbik.at cihetinde düş
tüğü rercddüd şaheserdir. Encümen 
öyle bir şey d~nmü,, ve öyl~ bir 
madde hazırlamış kl, bu kabul edildi
ği takdirde klracılnrlıı. apartımruı snı
hlplerl gırt.lnk gırtlağa. geleceklerdir. 
Bu l§ln prenslp noktasındnn reddo
lunmasmı ve bu kabul edilmediği tak
dirde hiç olmU&ı, kaloriferli apartı
manlann ısıtılması hususunda blr 
başlangıç ve son tayın edilme.sini ıstl
yonım. 

Eğer apartımanlar umumi yerler te
lnkkl edlilyorsa, apartıınanlann ıslah 
edilecek daha birçok şeyleri var. Bü
tün bunların tnnzlrnl için bir aoo.rtı
man tallmatnamesi yapalım ve ~l kö
künden hnlledellm.11 

Müteakiben söz atan B. Abdülkndir 
Karamürsel, bu şekllde bir tck1lfin ev
velce reddedildiğini söylemiş ve apar
tmıanların hususi birer ikametgah ol
duğuna, Belediye tallmntnameslnin 
buralara glrem.iyeceğlne ~ret etm~ 
ve eğer Muhtelit encümeniiı teklif et
tiği madde kabul olunursa, h1!; kimse
nin n1orlferll a,partıman klrnl:ımıya.
cağını söykınlştlr. 

Kavanln encümeni rel.sl B. Halil Hil
mi Uyguner, maddenin mevcud kR.-

nunlar noktasın.dan tedk.ik edilmesi J l ·· 1 ket • el" ve apanyo mustem e ennıe ya- sıl alakalanacaklannı bildirmi~ ı• 
lii.zım geldiği lüzumuna. lşaret etmiş ve pılmakta olan her nevi petrol ve gv er taraftan ela K-eriörendelci çocuk 
yeniden Muhtelit ve KR.vanbl cncil- ;__ ..... 
menleri tarafından tıedkiklne tarar 1!'lllştaltıuıtı jbraç müsaade ve vesi· yuvasinda da tertibat almıştır. lcıı• 
verilmesini ~ttr, l:aeı .'~erilmesi menedilmi .tir. beders~ çocuk yuvasının yatak sn• 

B. Cemaleddln Fazıl Ertan, knlori- Dıger taraftan, Gczau. Fransız yııının da arttırılması temin edile" 
ferll apartımanlarda Qturan vatandıış- Faeı ve Tunusa her nevi ticaret et- cektir. Şimdiki halde 300.000 cletı 
lann ıztırap !'C.ktlklerlnl, lUı.ttA soğuk- yas111ın ihracı müsaadesi de kaldınl- Enzla Türk çocuğunun daimi olarn" 
tan ruı.sta. oldukla.nnı kaydetmJş 'VC mıştır. yardımına koşan Kurum ;i-:ıümüzc:IC"' 
maddenin aynen kabul edilmesini Ls- Salahiyetli memurlar, ispanya"- ki kış mevsiminde gerek bu yardıJl'I• 
tcmlştlr. .. dan mihver devletlerine petrol ka- larİ Cicvanı ettirmek Ş?erek vatııJ\1 

Nihayet soz alan B. Ekrem Tur de- 1 k J d v 1 l . . k· mlştlr ki: çın ıp •. açın m~ ıgının an ~ş! ~ası beklemıye gıden yurttaşların çocu. 
«- Ev sahiplerinin oturdultls.n ~aksa.dile ~ahkı'kat yap.mak ıçın dıc- lar~ı esaslı bir sekilde esirqe) ebı~ 

apartımanlar sıcak ve dil-erleri dalmn nız yol~ Jle ispanya ya yapılan mele: :için muhtelif çarelere b · \ur" 

soğuktur. Encümen ıruızbatn.sı yerin- sevkıyat durdurulmuştur. muştur. 
dedir. Ankara Belediye riyaseti bunu Erlerimize kişlık hediye 
Umumi meclis kararile değil, bir rlya- D k hJ A k 25 CT 1 r ı ) Kızıl'.11 
set makamı emrile yapmaktadır. An- Un erque Zil iSi Ynr':ıı::ı~~e,·enlcr ~!n~~~:lerl bud~t· 
kara._ başka. bir me!111elret midir?. lnnmızda Türk şeref v~ tsUkJalln\rı 

Muteaklben Sım ~ver Batur söz zi bek u ı knh ı •-ııe 
alını .. v kalorUe ıı rt 1~.... T • d·ıd· ki d a z ç er ramnn er eruu 

'il e r apa ıman ....... a amır e 1 ı, ya n a yün kazak, eldiven, çorap, nvcı yeleği 
oturanlann ~otnııctan yorganlara. sa- hizmete girecek glbl kış hediyelerlnl kabule başlaınW 
nldık1annı soylem~. bu işe derhal tır. Şehrimizin birknç yerinde bu he-
müdahale edllemsinl ~~ ·~lorlkrll dlyelerl kabul etmek üzere açuıııı 
apartınmnlar gece. ve ~nduz ısıtıla- Paris 25 (A.A.) - Matin ga:ze· merkez ve bilhassa hediyelik eşya si.\· 
cnktırıı kaydlnin ilaveslnı istemişt.lr. teııi, şimal Afrikasındnki Oran hnrp tış merkezi halkımız tarafından btl-

Nihayet Muhtelit enc~en .namına limanına lngilizler tarafından ya· yük aldka ile karşılanmakta.dır. oıı· 
izahat verllm~tir. Eucumcn kendi pılan taarruz esnasında ağır hnsara ha ~lmdiden askerlerimize cöndcrne
noktal nazannı müdatan etm},§ ve v cek hediyelerin yatırılan miktarı b \Jl• 
mazbatanın kabulünü tstemlştl.r. ugrayan Dunkerque zırhlısının ta~ lerJ geçmektedir. 

Uzun süren müzakere ve münnkaş:ı- mir edildiğini ve yakır:ıdn hizmete ------
lardnn sonra, reis, müzakerenin ki- gireceğini bildirmektedir. Bu sabahki feci 
fayetı teklifini reye koymuş ve tekli! 
kabul olunmuştur. 

Bondnn sonra nıazb::.tanın tehlrl 
teklifi reye konulacattı esnasında söz 
alan bayan Meliha Amt Süzen: 

c- Bence mazbatayı tehire ka..tiyen 
mahal yoktur. Derhal kabul edilmeli 
ve işe başlanmalıdır. Kaloriferli apar
tımıınlarda oturanlar basta oluyor
lar.-. demlştlr. 

Reis, mazbata müznkereslnln tehlrl 
teklifini reye koymuş ve mazbatanın 
Umumt mecIJsin şubat devresi 1çtlma
lanna yetlştlrilmek şartlle Muhtellt 
ve Knvanın encfiınenlerl tarafından 
bir kere dahn tedklki kabul edilmiş

Japon - Amerikan 
müzakeresi 

devam edecek 

Amerikan Hariciye 
Nazırı B. HuH'ün 

beyanatı 

tramvay kazasi 
Bu sa.b:ı.b EdimeknQıdan kalkıın t>lf 

trnmvay arabası, E(llrnekapı lle Acı• 
çeşme arasında bir çqcuk tramvaY"' 
atlamak isterken. iki nrab:ı. nrasınJ 
düşerek ayağı kesllml§tir. 

Milli korunma kanunu 
(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

tir. 

Şarkicı ve çalgıcılaritn 
Konservatuvarda 

imtihanları 

Hükumet icabında her türlü kara 
:ı.•e deniz hususi nakil vasıtalarının 
aeyrüseferini tanzim, takib, m~n ve 
uzami nakil ücretlerini tayin edec<:· 

Londm 26 (A.A.) - CBB.C.) Amc- ği gi°Ci, bu.,lan da Devletcc lüzum 
rlka Hariciye Nazın B. Hull Japon- - "1 ~ • 1 d ı b'I k 
ya ile müzakereler hakkında müt.aıfuı. gcı":1 G-cegı yer e e ç.a ıştıra ı e~e 
yürütmenin pek erken oldu~u söy- ve ı;terJe bunları aatın da alabıle"' 
lemi§, B. Kurusu ile ya.kında tekrar cektır. 
müzakerelere ı:trişllece~tnı ntı.vc et- Hükumet isterse :r:eriyatrn nevi ve 

RuZhamede mevcud diğer maddele- mlştir. çeptlerini tayin ve tesbit edecek 
rin müza.kereslnl müteakip Riyaset İngiliz sefiri lord Hal!Ca.ks B. Hull ycy~ bunlardan bir kı,mının ekimi• 
makamını i§gal eden B. Faruk Derell, ile görüşmüş, Birleşik Amerika hü- ııi menedecektir 
makamdan müstacell~t kaydilc gel- kumetlne yenl bazı mnlümat; bildir- · . . ~ 
miş ve bütçeye alt 3 tezkere ne Refik dlğ!nl gazetecilere söylemiştir. Bunlardan maada kanuna. ıhtı_k~t 
Ahmed sevengll tarnfmdan verilml§ YJıpan toptan ve pcrnkendccıler ıçııı 
bir takririn müstaceliyet kaydlI~ mü- Londra 26 (A.A.) - (B.B.C.) B. çok mühim hükümler ilnve edilmiş• 
zakereslni 1steml,tır. Makam t<?Zkere- Rooscvelt askeri müşavirlerllc dün tir. Bu hükümlere göre ihtikart=ı mıı
ıer.ı Bütçe encfiınenlne havale e..ın~ın istişarede bulunmuştur. Bu istl~rede hiyetine nazaran 1 O seney.ç kadar 

'4'-Uü.lool Hariciye, Harbiye, Bahriye Na.zırlo.rlle h · ·ı ı o · 
ve B. Refik Ahmed Bevengllln t::ı.krlrl genel kunnay reisi ve bahri hn.rekfi.t ap19 cezası ı e .~00 Iıraya knda~ 
okunmuştur. B. Refik ,\hnıed Seven- şubesı çefl hazır bulunmuşlardır. para cezası alınabılecek ve hattıı 
gil bu takriri ile yeni Belediye tall- icab ettiği takdirde hükumet muh-
ma.tnnmesine bir madde Uıl.ves!ni iste- Nevyork 25 CA.A.) - Ncw - York tekirleri muhakeme -etmek üzere hu• 
mcktedir. Bu madde ile tiyatro, gn.zino Herald Trlbune gazetesinin Vnşlngton eusi mahkemeler bile kurabileak• 
ve umumi mahallerde devamlı oUra.k muhabiri, Hariye Nazın Hull'ün, cu- · 
çalgıcılık ve şarkıcı.Wc edeceklerln ınartesı günü, M. Kurusu ve amiral tır. 
Konservatua.rda hntlhan vererek eh- Nomurn ııe yaptı~ 3 sa.aUlk bir göril§
li:yetname almalan, almıyanlnnn da me esnasında Pasifik meseleleri hak
men'l lst~ektcdlr. Takrir, s:ı.hlblnhı kında Jap0nya lle nuı.hdud bir anı~
iza.hatını mute~p alAbll encümene ma yapmak üzere müzakere esasıa
ha.vale edilm.lştlr. nnı tesblt ettiğlnl yazmaktadır. Mu-

Meelis, elindeki J§lerl bitirmek mak- habir, bundan sonra, Pıısifik mcsele
~dlle perşembe, cuma ve cuma.rtcs lerinln umumi bir §ekilde halll 1m
gurüerl toplnnmak üt.ere dağılmıştır. kli.n.Sız görüldüğünü ve Hull ne Japon 

Edirnenin kurtulusu 
(Bat tarafı 1 inci sahif ed~) 

Fransaya lngiliz 
askeri çıkarıldı l 

diplomatının, Amerika - Jnponya ger-

De vle t ,·ktı'sadı# glnllğlnt ruı.tınetmeğe ve Pasifikte 
harbin patlak vermesine mruıi olnıs.ğa 

kk ll 
ynrnyacak mahdud anlaşma. ÜT.erinde 

teşe Ü eri konu.pnnk mecburiyetinde kaldıltlan
nı mı.ve etmektedir. 

San! ond.t istikltJ marşını miit.!n
kip belediyeye t.ancak çekilmiş, bun· 
dan sonra har.:ıretli nutuklar söy• 
l"'llmiştir. Nutuklnrdl', bilhassa milli 
birliğimi::-: te~rüz ettirilmiştir. 

Londra 25 (A.A.) - İngiliz or
dt.ımnda mermilere karşı bir göğüs 
zırhı tipi tecrübe edi1mcktedir. Bu 
~crübeler bütün harp techizatlarile 
nehirleri yüzerek geçen ve bütün 
manevralan iki defa yapan askerler 
berinde tecrübe edilmektedir. Üç 
oarçadan ibaret olan bu zırh aOD 

doeTecede hnfif olup arrlTlığı bir ki
loyu bulmamaktadır. Bu zırhı lcut
Tanmıs olan bir çok askerler bir gün 
talimden sonra zırhın ağırlıV,ıru his· 
11etmediklerini söylemislerdir. Sim
diki tecrüb~lcrden ma'lcsat bu zırhın 
askerlerin hareketini ağırln.şhnp 
ağnla tırmadığını ve muknv-emctle
rini azaltıp aznltmndığını tesbit et
mektir. 

kında mühim bir tamim 
:Ankara 25 CTeleronla) - Adllye ve- Londra askerin kayıpsİz 

1dll B. Hasan Menemencioğlu, Cüm- d"" d"" "'·· ·· B ı· • 
hurlyet müddelnmumtııkl<?rlne, hfıklın ?n ugunu, er ın ıse 

B. Şükrü Saracoğlunun 
riyasetindeki mürakabe 

komisyonu faaliyete 

Japon Başvekilinin 
mühim beyanatı 

Bundnn s.>nıa Beden terbiyesi 
umum müclürü Edirne gençliğine 
v<>ciz bir hitnbede bulunmuş ve Baş· 
vekilin gönd'!rdiği sancağı bölge 
dırektö:üne tulim etmiştir. Mütea"' 
h'ben ~eçid Tesıni başlamıştır. 

Hariciyede nakil ve 
tayinler 

Ankara 25 (<.l'elc!onla) - Basrn baş_
bmsolosu İsmail Hakkı, Çldde masloi
batgüz.an Sadullah, T:ı.brnn b:ışltatlbl 
.İlhami derecelerile merkeze nakledil
mişlerdir. 
Talının büyük elçllJğl- müste

'3J'JıJPnn merkezden Zekl Hamdi, Bas
ra konsolosluğuna. merkezden ceınu 
Vafi, &ğdad Clçlllğl üçilncil kdtlpliğl
ne nt<!rkezden Hn.yreddfn İzmitli nakil 
tıe tayin edilmişlerdir. 

ve müddeiumumilerle mahkeme baş- zayıatla püskürtülüğünü 
kfitlplerl hakkında mühim bir tamim b 0 Jd 0 

• 

göndennlştlr. ı ırıyor geçiyor 
Na.kil, tahvil. 1zln ve sa1ı; her hangi 

bir sebeple bnlundu~a vazifeden da.- Berlhı 25 (A.A) - Alman ordulım AıiL:ara 25 (Telefonla) _ Dev-
imi veya muvnkka.t bir şekilde nynlan bafkumnndanlı!Pnın ıtcbUği: 
Mklm ve müddelumumilerle b:ı.şk!\- 23/24 sonteşrln gecesi İngilizler let iktisadi teşekküllerini mürakabe 

Atatürk arııtınn çelenkler kon• 
rr:uş, öğiednn aonra a.ı yanşları. apor 
müsabakaları, gece femer alayları 
yapılmı~tır. 

Tokyo 25 (A.A.) - Milli hiz
met cemiyeti erkanının toplantıaın
da Başvekil Hideki T oj o Clemiıtir 
ki: «Japonya, tarihin en vahim 'bir _____________ ..,... 

anında bulunuyor.> Mumaileyfı mil
letin müdafaa61 için teşkilat yapıl
ması. lazım geldiğini ilave etmiıtir. •• demeli? 

tiplerin bu ayrılışları derhal ve tel- Fransanın Ma.nş sa.htıliıe birkaç va- edecek bir lcomisyon bu ayın 2 7 ain· 
grafla VeWete bildirilmesi evvelce purla bir çıknmıa yapmağıı. teşebüs de Büyük Millet Meclisi kütüphane-
müteaddlt defalar tamim cdlldlği hnl- etml.şlercllr. Alman sahil müdnfaala.n sinde toplanarak faaliyete geçecek· Bir kariimirin mektubundan: 
de! bu usule rtayet edilmediği görül- tarafından vahim kayıpla.rln püskür- tir. Bu komisyonda BüyÜk Millet B. Nuri Demİrağ'itı cOrta tahsilimi bitirdiğim 
müştür. tüımiişlerdir. Meclisi encümenlerinden müntehap halde k'lan g okuyorum. Bunu 

Adliye Veklli bu seferki tamlmlnde Londnı 25 (A.A.f _ İrlhbatat Ne- birer mebus fıza llulurnıcali ve Baş-ı tayyare satışı hakkında ayıp mı sayarsınız} Düzeltmem 
bu usule uyulmasını ehemlyeUe bil- "~ k ı b ı · "' F k t k • dlrmektedlr. zarcti, aşa.ğıdnkl beyanatta. bulunmU§- v.e i ':ekili B. Şükrü Saraçoğlu'nun İr teklifi azım mı, a at mcm e etimın 

tur. rıyasetınde toplanacak~r K · bir hususiyeti eli..- dü ünü•Jo• . • .. · omıs· Ankara 25 CA.A.) --Türk Bava Ku- " - " 
Parti grupunun dünkü Düşman 1şgall altındaki crazlnln yon. 1940 mali yİ}ında aevlote bağ• rumu genel merkezi bugün saat 10 da. r.un. Niçin lstanbullubr uya-

toplantısı sahl~erl hakkındnkl maks:ıdlanmızın lı 'bütiin iktisadi t~kküllerin yap- Mnrdliı mebusu ~c:rnı SeYfl Düzgö- yımh 
kendışinl mdişeye dü.~ürdiiğünü gös- tıklan işlere,. kur ve zararlarına nit ren'in ba.şknnlılh aıtınd:ı. toplannrnk Cevap: 

Ankara 25 (A.A.) - C. H. P. term<"l.-te ve mübal!'ıl;alı iddialarda bu- lıcsaplan tetkik edecektir B. Nuri Demı.rnn tn.rafmdnn genel «Dilinizi düz ltiniz. K'lann g 
Meclis grupu umumr heyeti bucün lunmak surctlle bizden bazı m.alıimnt A r k . d ik. • d" mCTkcz heyeU b kanl il- rll OKUnmamnsı lazım t'P('ldij.,11i oe-
c 25/11 /194 h saat 1 S te reis v~ almnk ts~mektedir. Fakat bu malO- ~ ıcn. omıs~on a tısa 1 te• aş lı;ına. ve en ~ .,. "' 
kili Trabzon mebusu Hasan Saka". mnt kencfüılne verllmiyccektir. şekklıllerın .. ~esaı tnrzları hnkkınd.,n dilekçe üzerinde konuşmuş ve nizamcn ni Türk alfabesi isbat ed'vor. 

Bugiın Londradn ~renildi~e göre, dıı çok muhım kararlar alınacngı salahlyctU merci!n fc.shetttr,1 bir mu- Bu, lstanbullulnn taklid ctmq-

nn~:~:tn::11::!~~ıd:!ıütc:akjp goe- bugünkü Alman tebll~ İngUlzleriıı ~·~·~.ı:!1:.~~~~~~........................ == ==:g~~:~ç~:ı ~= ı :ı::ı;~n ın:!:te:~z·no~;~ 
Çcn toplnntıyn ait zabıt hu""lasaA sı Fransn sahlllerlne bir çıkış hnrekeU raya çıkmıştı. Bu haber, her halde bu mlrax.>uı lldncl dllek,.esinlrt ycnı biri k ynpmnk 1stcdiklerlnI fakn" rl ü b "' ~ en tır. Yüksek Türk .. eye, Jl·ozı 
okunarak kabul edildi ve ruzname- - " - . • ~ ge P s- üdiscye aittir. Bu keşif kolu hiç zn.- tayyare s:ıtışı teklifinden ibaret oldu- T 
de müzakere edilec•k bir mndde kürt~ldükl<;~ıni haber vermektedir. yiat vermeden geri dönmüştür. Yalnız ğ,u görülmcklı:, tedklki lr.ln merkez ürkçesine uymanız ve he .. ke-

.. Küçuk ti1r ıngUıt kcşH kolu 23/24 son- blr erin koluna bir ınltralYöz mermisi idare he~tine tcvdllne kı:ı.hr verilere~ sin de uyması luzımdır.'> 
olmadığından içtimaa eon verildi. teşrin gecesı Norınruıdla sahilinde ka.· isabet etmiştir. 

1 
toplantıya son. verilmiştir. i ,_, ____________ , 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

· Afaymrrn mukallidleri 

. liancahınç kalabalık bir tramvay
da gidiyorduk. Ebali birdebbire: ithal edilecek 

1 
Kış şampanyası •.• Eminönü· 

Taksim 
- Ay, ezilecek... ln, in, ÇO· 

CUk... - diye haykırdı. Kadın ses
leı-i de if itiliyordu. - Ah, bayıla
~! ... İnin, çoeuklar ... 

eşya Sadrazamın odasına fütursuzca 
yeni harp tekniği insanları hay

retten hayrete diifüriiyor. Tarihte 
edebiyatm, resmin, heykeltrllflığm, 
musiki:ıin, mimarinin büyük ham
lelerle ileriye gittiği baza devirler 
vardır. Bu devirde yeryüzünde ise 
edebiyatın, resmin diğer güul 

kalabalığın omuz üstü ve bat ara
•ı «mazgallarmdan» göz uydurarak 
hen de baktım. 

İki üç veled, pencerelerin d11m· 
daJU pirinç parmaklıklara, maymun 
lılreketleriyle yaptşmlJb. Yüzleri· 

:Yüzde yirmi beti biri& 
müracaat bürosuna 

bırakılacak o ir en salepçi ... 
Otobüs servisi için 
hazırlıklar bitti 

sanatların veya ilmin yeirne harp 

Kuru' .ı.cağı evvelce yazılan İthalA.t ile de Tarzanvari ifadeler vennİf· 
lerdi. Halka dogru~ agı~ zlarını bir ka· ve ihracat birllklerlndeld Müracaat 

bürosu teşkil edilınl.ştlr. Hükilınetçe 
llf açıyorlar; Afrika ormanlarına tesblt edilen esaslara göre lthalM ve 
Yara,acak vabıi naralar abyorlardı. ihracat t.şlerlle meşgul otan taclrler, 
8i otomobil yaklattı mıydı, bet alb ithal ettikleri malın yüzde ylrml bc41ni 
metre ı:aıa, hop önüne aıçnyorlar; büronun emrine terkedeceklerdlr. Bil· 

lstanbuldan Amerikaya giden 
bir tutam salebin hika_yesi •.• 

Eminönü ile T~ arasında tesis tekniği ikri gitti. Modem muhare
olunacak yeni otobus se:rvlst h~lık be usulleri arasında öyle ıeyler var 
lan tamamlan~tır. Bu otobüslerin ki İnsanları hayretten hayrete dü~ü
hareket tarifeleri lınzırlanmı.ştır. Flnt .. 
tarifeleri de hazırlanarak Belediye ri.lyor. .. • 
Dalml encümenine verilın1ştlr. <?eçen run pek ~af bir ıey dik-

Bu otobüslere tahsis olunacak ben- katime çarph. Vakit buldukça bay
zinler içln Koordinasyon heyctl kara- vanlarm hayatlanna dair öteberi 

çev'1dilderi sayesinde mlmedilde- ro, bu malı, makul bir kAr ilavesi. su- Bizde kıf mevslmlnln türlü türlü 
r&rıi isbal etmi~ oluyorlardı. Fakat retue esnafa. ve tüccara datıtaca.k ve sesleri vardır. Bunlardan bırt de mu
rnalWıelerini çivilenmİf gibi frenli· bu kAr da. malı ıthal eden tacire a1t hakkak k1 duyruyor ... Sütlft .salep ... 
)' olacaktır sıcak sıcak! .. • cümlesidir. Kendlslne 
~ toförlere de soğuk ölüm terleri Bürom.~n Türklyeye ithal edilen mahsus makamla. söylenen bu ses bl-
c1öktürüyorlardı. Bir memura ras-1 mallann yüzde ylrml beşine el koy- zim için kışın en karakteristik musl-
3Yınca, dille.-ini çıkararak araba- ma.sı saye.sinde ithalAt tacirleri tlat- kisidir. 
ltın ıuka tarafın• sıvl§ıyorlardı. ıerı aıttırmak ve sair spekül~on yap- Salepçl de sokaklarımızı dolduran 

İsbata , p.hide ihtiya~ yok: Filim mak suretlle plya.sada tesir ve tazyik satıcılann en dikkate değenlerlndcn 
seyretmİfler, belli. Şahsiyetlerini, yapamıyacak1anndan, bilro, tam blr ·biridir. Havalann soğumaslle beraber 
beğ .. r.cJ:lderi bir kahramanmkine nlizım rolünü oynıyacaktır. meydana çık.an bu n, satıcılan ı:ı.ra.
lıYdunnu§lar. Hayalen onun alemin· İthal edilen malların mütebaki yüz- smda senelerdenberl şehrin a.yni ye
de ynşıyorlar. Çocukturlar, ayıp· de yetmiş beşinin sat~ında ithall'ltçı rinde malını satanlar vardır. Mesela 
ı serbes kalacaktır. sabahlan erkenden Galatasaray kôşe-
•nnıa:ı- ! Zira cnlardan dah" y-.lı- slnde duran salepçi... 

lar bile bir takım aı-tistlerin mu- D k Bir zamanlar Uk tramvayla. mat-
lcaJlidi kesilmİftİr, hallerini ibretle o uma baaya gelirken yılla.ren. onun henüz 
leyredin dın-muvor muyuz? • • güneş doğrn.ndan Galatasarayın tam 
Çocuğun Üzerinde bir temap eşe- sanayıı köşesinde etrafına., ti.zerlerinden du-

rinin müessir olll'ama.'ı istenemez. manlar tuten, dipleri dar, ağızlan ge-
lıurıu istemek ayıptır. Esasen : niş bardaklar dn!Pttığı.nı görmü.ştüm. 
«Aman masun kalımlar fıl Cliye ti- Çok defa buram buram kar ya~arken 

Bir çalışma programi kendisinin san güğümleri etrafında 
Yatroya, sinemaya göndeı-mesek bi- Qerçeveıcnmiş bir takım kimselerin iş-
le, bir takım muzır masallann ve hazırlanıyor tlha ile snleplerlnl içtiklerine dik.kat 
ıaçmasapaniyatın zebunu olabilir· __ etmiştim. 
ler. Çocuğa, hayal gıdası verecek zaten salebin zevk! de böyle bir ba-
hir memba lazımdır; çünkü dİlna- Pamuklu dokuma sanaylile m~şgul vada, salepçinin altında ateş yanan 
iın teşekkülünde buna zaruret olan fabrikacılar dUn Ticaret odasın- güğümleri başında, zencefili bol, dar-
lı· da Sanayi tedkik heyeti reisi B. Şev- k 1 ıssedilir: Müstakbel mesldc:ler, ket Süreyyanın işUraklle bir toplantı çini karar, sıca sıcak çmekle çıkar. 
r;-uharrirlik, mühendislik, muallim- yapmışlardır. işte o zaman üşümüş, vücudünüzde 
lik, kumandanlık, avukatlık, direk- birdenbire dehşetli bir hararet hisse-

Bugün de ipekli ve yünlü sanayici- d iniz Maruf h'-lr' ile kız törlük, hat•:. memurluk, iaçili'k, her ers . ......., ı er ışırsmıza. .... ..,.. ıeri toplanacaktır. Bu içtimalarda ye- d ... 1 
l'le olurs'\ ol1un, bunlarda az veya ni ihtiyaçlardan doCan zaruretlere Sa razam arın odasına 
Çok mikdord11 tahayyüle ihtiyaç du- göre yeni bir imalat programı hazır- giren sa]epçi.. 
Yuha. O kabiliyetten mahrum bir !anacağından, dünkü toplantıda. bazı Dün otuz beş senedenberl Babıii.ll-
cetniyet la!ııvvur edilsin; ancak esaslar tesbit edilmlştlr. Toplantııann de dolaşan bir salepçi Ue konuştum. 
!"Jevcudl~ lktifa edece~, keşif ve sonunda ipekll, yünlü ve pamuklu do- Girip çıkmadığı matbaa kalmamış. 
k'ad kabiliytllH"inden, yani insanlık kuma istihsaline alt yeni bir çalışma Muharrirlerin çoğunu, hem dıe husu-
l- J d programı hazırlanacaktır. assa.ann an mahrum lı:alacaktır. slyetleri ile yakını:tan tanıyor. 
Maazallah! Bu sebeple, çocuklara Omuzunda.ki sırığın bir tarafında 
Lir talmn askmlık, tatkınlık yaptır- Çocuk kavgası büyiikler altı at~ll gügümü, ötekinde de yeşil, 
'' dahi, masaldan macera romanı- arasında(, kanlı hadiseye dondurma kutusuna benzeyen bir tc-
"•., hikayeden filime kadar hepsini ld neke ... Bunun ken.arlannda uzun uzw1 
L sebep O U madeni 90buklar~ Ve her çubuğa sır::ı ırer manevi gıda saymalc mecbu· 
riyetindcyi:- Edlrnekapı civarında .All Rlza ile sıra asılı duran kenarlan lıiclverd çlz-

Saflye adındaki kadın, dün sokakta glll salep flncanlan ... Teneke, çiçekli 
Lakin ında var, ~.dacı.le var. Mad- kavga eden çocuklannı ayırırken ken- tepsiler ... Eski salepçi şu dikkate değer 

di l ~y~eğm de faydalısı ve doku· dileri kavgaya tutuşmuşlardır. şeyleri anlattı: 
ilanı olur. Büyüklerimizin bile tk- Bu kavgada AH Riza bıçağını çeke- - aGündüz küliihlı, .gece silahlı• 
setiYa kolay kolay hazmedemediği rek Safiyeyi muhtelif yerlerinden diye bir söz vardır ya ... I.şte bu 13.f bi
e&erleri sesi çatal çutal çıkan ergen- tehlikeli surette yaralaml§tır. Fazla zlm salepçiler lçln söylenmiş olsa ge
lere sunmak, ııayısız zararları mu- kan zayi eden Safiye, ifa.de veremlye-ı rektir. Çünkü biz yazın dondurmacılık 
cip olabiliyor. Belki de en az lehli- cek bir halde hastaneye kaldırılm~. veya ayrancılık ederiz, kış oldu mu sa
kelisi tu -·•·anda tasvirini yapbgırn~ Ali Riza yakalanarak Adliyeye teslim lep güğümlerlne yapışınz. Merela ben 
l'. ,... edllmLştir. 35 senemi Ba.bıfillde yazın ayran, kı-

arzan mukallidliğj 1 Ona kıyasla Suıtanahmed birinci sulh ceza mah- şın salep satmakla geçirdim. 
~asa bınızı ve gayri meşru faıık tak- kemesinde sorguya çekilen Ali Rlza - Muharrirler ayranı {ili çok se-
ladl.eri beteTin beteridir. Hatta ıu suçunu itiraf ederek: verler yoksa salebi mi? .. 
rnerrJeket feraiti içinde daha birkaç - Safiye ile ötedenberl çocuk me- _ Salebi... Amma ayrana bayılan-
llesil asla tah"kkuk ederniyecek olan selesinden kavga ediyorduk. Dün ge- Iar da vardır. Mesela bay Hakkı Sü
(ho~, Amerikan feraitine göre bile ne bu yüzden kavga çıkaran Safiye hanın yaz günleri bir defada 8·9 hat
ihtir.ıal bugünkü günde kısmen bana ağır küfretti. Ben de kendimi tA daha !azla ayran içtiği olur ..• Fakat 
haın hayal olan!) ferdi zenginlik- kaybederek bıçağımı çekip onu vur- ne de olsa ayrana. olan rağ'bet salep 
leri.-. özentll.ikleri ke71, zarardır. <lum .. demlştlr. kadar değildir. Bundan on bC4 sene 

Bi.liyonun: «Evladlarunıza fay- Ali Rlza tevklt edllmi!jtır. evvel Babıallde Şerif ağa isminde pek 
dalı es~rı~ l!'Österilsin !ıt teklifini ilk .......... ............................. meşhur bir salepçi varmış. Onun sale-
d bi Slcak b<rl3. gibi imU,. O kadar koyu, 
~fa olarak burada biz ileri sürü- fıula mikdarda fay dalı filimi eri ge- hem de lezzetli.., Ken.t;llsi tam şimdiki 

Yor değiliz. Bunu defalarca biz de tinnek, dahili imalatta da faydalı vUAyet yanı Babılill binası önünde du
Yazd~. ba~k'lları da... Sinemacılar filim çevirtmek lı:abiJ değil midir? rurmuş. Babıalldekl bütün nazırlar, 
llraaınds dil bu İçtimai ibtivac• kar- Mihver Avrupasmda, yalnız re- müdürler, mümeyyizler arasında Şerif 
fıl~mak İtıt: ..... .,,ler oldu. Tektük öğ- jim propaganda11 yapdmıyor; siya· ağanın salebi gayetle meşhurmuş. 
l'~tici. ve fikren, hissen yükseltici si olmıyan bu tarz eserlerin de iyi- HattA sadrazam bile bayılırnu.ş onun 
eıerkr Tiirkiyede de gösterildi. Fa- ini vücuda getiriliyor. Pek değer· saleblne ... Bu adanı salebi odacılarla 
kc.t teli.tük. lileri varmıı, haber alıyoruz. Hatta göndermez, kendl eme ğötürür, dar-

Bir sanat parçası, çocukları may· dt"vletin sinemacdara yardımiyle çini, zenccfillni de kendi ellle serper-
miş ... Şerif ata değil halkın, hiç klm

rnur :aia. hırsızlığa, zendo~tlu~a, hahad:ı bir kere. tatil günlerinde senin giremedl~I odalara, elindeki tc-
rnirasyediliğ~ heveslendirdiği gibi, Glsun, bunları evladlarunıza seyret- neke tepslslle kollannı sallaya sallaya 
C:erniyetin en saydığı ıeylere sevlı:e- tirebilsek ne mükemmel olacak! girer çıkarmış ... 
debi!iyor. Nitekim çoeukken falan- Ti•rldüğün İstediği mi.nada siyui Çok defa onun sadrazamın oda.sına 
ca hayali yahut hakiki eşer kahra- itleal verebilecek eserleri yaratmağı girip çıktiğmı da Babıalinin eski, kı
rnınıu•n ruhundan ülvi hislere te- "• gene devlet tarafından dahilde demli hademeleri hatırlarlar. 
'°ll'Üs edip de büyüvünce onun himaye ettirirsdc, sanmam ki «ola- Şerif ağa günde üç güğüm saleb ya
~eliermi tahakkuk ettİrm.İ4 kimse- mu! Yapılamaz!» itiraziyle karıı· par ve akşam olmadan da hepsi bi-
l ı i termi.ş. ere çok ra.s anm14tır. Ferden tam- 11.,Jun... Bunlar hep olaLilecdc Es.kiden muhatta.k salebe daha çok 
d ·'arımız arasında bile böyleleri •eyl~ir. ., rağ'bet vardı.• 
:_a~~ır .. O b~de niçin, devletin. be- Fvlaclının maymun özentisi yeri- Bu esnada gözüm onun fincanlan-
~·~. amemacı1arm kendi ar- ne hakiki insanlık bft'ealiai olma- na 111.ştl. Evvelce bunlar cyüzlük!ı, ya
~ulari)•le miifterdc bir karara var- atnt ano etmek her hald e abes ele- nl yüz paralık ve «befllkı yanı be§ lm-
1'\l"ları mümkün olamasan? Daha ğildr. (Va -Nu) ruşluk olarak tkJye aynlıMı. Sordum: 

n gelmiştir okumaktan hotlaıunm. Bunlardan 
~ Gene ıu küçük fincanlar yilzlük bazan imana mevzu da çıkar. Nite-

mu. Milli Şefin heykeli '-!- •• l ld M .. b··-"!-ı ... • Salepçi gülerek cevap verdi: ..un oy e 0 u. eger "'K"'llLU m-
- Yok". Şlrudl olanlar terfi ettl. İnönü gezglslnln münasip bir yerine sanların cmodern harp tekniği» di-

dikllmesine karar verilen MUli l:lı>f İn- we -•--•- kelimel-1 L_Lsett!1-J • Bfl kuruşluk oldular... >:F ,, caıuuı ..... e D1U1 ıK en 
Sonra da yüzünü ciddileştirerek 111- önü.'nün heykelinin yeri pe~ gü- en yeni muharebe usullerinin çoğa 

ve etti: nU kati olarak kararlaştınlacaktır. hayvanlar arasmda mevcut... Me-
50 ..,,.,.,.,, Bu hususta şehlrclllk mütehassısı B. - Salebln kllo..ı:;u 4 A ...... ~·"· seli biz harpte zehirli .,.,,. .... ilk defa Prost'un da flkrt alınacaktır. ..-

Amerikada «Salep• diye insantann kullandıklarını zanncde-

a c.eren kadın Kaybolan riz değil mi? Herkes de böyle bi-
~ lir .. ne münasebet? ... 

Blrçoklanmız zannederiz k.i •sa.lep. Yeryüzündeki harplerde dütman-
Afrika içlerinden, mesela Kongoda veznedar lanna lı:al'ft ilk defa :ııehirli gaz kul-
yetışen dikenli bir neb:ı.ttan ve.ya lananlar «bombardıman böcekleri• 
Hlndlstandan gelen bir maddedir. Is- denilen acayip hayvani• ......... 
ml de insanda bu tesiri kuvvetlendi- B kı k" ·· d b } d -·· ..... 
rır. Ben 00 kendi hesabıma her salep a r oyun e u un u, Bu böceklerin hayatları hakika-
lçlşimde 3.deta dudaklarımın arasında tahkikata batlandı ten uzun uzun tedlı:ike değer. Ben 
bir Afrika nebatı lezzeti hissederim. Dlklll Maliye vez- kendi hesabuna olrudUkça f9.JtnD 
Halbukl ne münasebet? ... Salebln öz nesinden sekiz bin .L:Rlaı:.ı. 
memleketi Anadolu ve İranmış ... Blz- il lira ihtllfis etmek- Bombardıman böcekleri kendile-
de Sıvns, ve Maraş clv:mnda. salebin ten ınnznun vez- rinden çok bilyük diğer böceklerle 
en iyJ cinsi yetlşmcktedlr. Saleb ne- j nedar Kenan Is- klll'fıl&fıp, hayatlaruun tehlikede ol-
b:ıtının leylii.k rengindeki c;lçeklerl mlnde blrl, orta.- duğu."1:1 anladıklan zaman ne yapı-
pek göz alıct imişler... Ve harpten dan kaybolmuştu. yorlu biliyor musunuz?.. Hemm 
evvel her sene İzmir limanından sa- ıs· ta bul Kenanın n - hep birden dii.maalanna karıı ar-lep lhraç edlllrmlş!. .. Salebe alt me- d b ı d 11-. ... _ ""Y 

· a u un Us.. ...,.,. kalannı d::.O.u''yorlar. Ve ba"'lıyorlar, raklı bir hikaye anlatalım. lstanbul- 1 d1'-'• ...... z 
b t e '"....., ve ma- olduk,.• z-L 'ırlı' b·a- """'"' ç·'-ar· dan uzun seneler evvel Aınerlk:ı.ya gl- hallind ıı :r- ıcn .. - ... 

en yap an maga.. ••• Bu-• .::•- böc. -•- bu -L dip yerleşen bir adamcağızın kansı f müracaat üzerine ,...... c:a ~ 
hamile kalır, aş enncğe başlar: \ .C: ~ tahkikata geçile- ff'na lı:okulıı zehirli gazdan o ka-

- Aman nereden bulursanız bulu- \:\ 

/ 

rek kendlst evvelki dar müteeuir oluyor ki, tabana lı:uY-
nuz ... Bana bir bardak salep! ... der. nqam Bak:ırlcöy vet lı:açmağa baflıyor! ... 

Salep?. Salep? Amerika.da. salep? civannda Janda.r- Görüyor musunuz bayvanlarm 
Adamcağız kendilerinde herşey bulu- malar tarafından sili.hına... Bombardıman böcekleri 
nan Türkiyeli Musevilere kadar baş- -·--~- yakalanmıştır. tt- bu kuvvetlerini pek iyi kullanmayı 
vurur ... Salep, salep!. Hiç olma~ bir ;·~2r.:.:o:ıa r xrııaıı bilirlermİf. Ve çok defa biiyülı: bô
plşirlmUk olsun salep! ... Nerede? Ka- zerinde bir miktar altın ve kltıt para ceklerin bir av bulmamı beklerler, 
dıncağız: bulunmuştur. Tahkikat devam etmek- ve bö'yle bir -·-=yet .-o"run-ce L-- Eyvahlar olsun ... Bana blrşeyler tcdlr. ........ ...,.. 
olacak... Geceleri rüyama bile sa.lep men meydana çWarfannq... A Tim 

glrlyor!.. diye ufuldanır durur. Geceleri şehre su yemeğe hazırlaman büyük böceii 
Ka'.iına bclkl salebi unutur diye •

1 
k bombardımana tutup kaçınrlar, za-

Amerlkanın o türlü türlü meyva ve verı meyece vallmın gıdasını zaptedio payl8f11'• 
sebze sulanndan birer birer içirirler. Terkos fabrikalarının blrlnde Anza larmq ••• 
Nafile!.. Hiç biri Salebin yerini tuta- olduğundan tamlr edilinceye ka.dıı.r Daha böyle baynnlar arasında 
mıı.z. Bu esnada erkek kansından giz- ı rl t 20 d sabahlan 6 ya 
llce İstanbula telgraf çeker ve bir gece e saa en modem harp telmiiinin birçok ....... 

kadar şehre su verUmemesl kararlaş- ferinin L:----:ı.. b"r meharetle a- ~L.5.. mlktnr salep ısmarlar. tı 1........ uu7ua -
Nihayet bok.lenen salep gelir. Koca n "'-"l"ır. edildiğini cörebiliris. Mesela ma-

bunu eve getirir, sabahleyin erkenden ,.. _ _ __________ ....,, harebede düpnan l'Öziinden kaçm-

yatağından kalkar, salebi ha.berslzce Q kU UCU malı: için erazİnİD rengine ve teldi. 
pişirir. Evvelce tedarik etti~ salepçi Y ne uymak meselesi varda-: Hatta 
güğümlerini andıran bir tabın 1çl- m e ktu pi arı motörlü vasıtalar alacalı alacalı bir 
ne koyar, kansının yatak odasının tarzda bulundukları eruinİD r.enlı: 
kapısı önüne gelerek ava7. avaz seslen- ve ,deline uydund•. 
meğe başlar: 

- Salep!." Sütlü salep!... Kaynı- Dolmuş usulü Ataiı yukan bunu birçok ba1-
' vanlar tatbik ediyor. Metela hir yor ... 

Kansı içeriden hiddetle buna cevap bukalemunun mütemadiyeo renk de-
verlr: Tramvaylann vtı.zlyetı malüm. ğiftirdifini biliriz. Halbuki ba hay-

- Benimle alay etmeğe utanmıyor Bilhassa a.k.şa.:m üzerlert ayakta. van bu ifi lı:eyfinden yapmaz. Düt-
musun? ,..Nloe zamandır salep diye a.ş durmak için de yer bulunamıyor. manlarmın ve avlannm gözüne p 
eı'iyorum ... Çeneni kısı... Çocuğumu Em.lnönünden Hamiye, Şl.şli ve rünmemek için nerede bulunuyorsa 
düşürtecekSln!.. Maçkaya kadar dolmuş yapıp dört derhal •• alır 

Adam bir daha: yolcu alarak ellişer lturu.şa taşı- oranın rengını ... 
_Hemi ya kaynıyor ... Salep! ... dlye- yan taksiler vardı. Uç dört gün- Aranacak olsa insanların b\l&'Üll 

rek kansının ya.tak odasına glrer.. denberi bunlar dn ortadan kay- tatbik ettikleri en yeni harp uaulle-
Tabli kadındaki hayret ve sevinci boldu. Oradaki benzinciden ve ba- rİ hayvanların adetleri arasmcla 

tasavvur edersiniz.. zı şoförlerden sordum. SC7rüscCer aynen bulunabilir zannederim. Aca-
Göğsü ağrıyanların memurlan müsaade etmiyorlar- ba onlardan mı ibret aldak? .. U

mış. Ve bazı Ş>förlere ceza yazll- kin hayvanlarm taJJide layık bat· 
şampanyası.·· ması üzerine artık ta.ksiler gel- ka adetleri ve daha V.:.izel huylan da 

Kışın evlerde salep pişirmek Adeta mlyorlarmış. """!.. Meseli birbirlerinin burunla-
bl ıı.1 esllest ı H ' "' Herhalde Belediyece bu husus-r er; ence v o ur. e,e meseı4 nnı bile kanabnadan ~yan pen-
soğuk almışsınız da boğazınız. göğsü- ta evvelce verl~ bir karara ıs-
nüz hatır hatır ... işte bu esna.da salep t1naden alfıka.darla.r buna mani gaenlere ve kmnrulara ılaa ... 
size içkilerin en nefisi olar:ı.k gelir... oluyorlardır. Ancak zannıma göre 
Acaba yanında şampanya. blrşcy mi bu karar tramvay, otobüs ve tak-
kalır? .... İçinizi kızdıra kızdıra sıcak slnln bol olduıtu zamana alt olup 
yudumlar boğazınızdan aşağı kayar- bugünkü şartlara hiç te uygun de 
ken göğsünüzün Meta yumuşadığını, ğill.llr. Aynı benzinden blrk.a.ç va-
pamukl~tıAuıı hissedersiniz. ta.ndaşı da istifndc ettirterek 1şle-

Zencefille, darçlnln de vetdltl ha- rinl görmek gerek lktlsadl gerek-
raretle yorganı başınıza Çek.ip yattın~ sc seyrüseferin intizamı baltıının-
mı? Adeta hastalığınızın gidişatı üze- dan faydalı ola.ca~ı tabiidir. 
rinde tesir yapa.r. Alakadarların bu hususta naza.-
Kıf geceleri bir taraftan tombala n dlkkat!erlni celble dolmuş usu-

fasıllan devam ederken btr ta.raftan lünün kaldınlacaAuıa bllAk.ls bu-
da mutfakta top top olmaması içln nun teammümü için halk ve şo-
ka4ıtla mütemadiyen çevrile çevrile förlertn teşviki hususunda tavas-
salep hazırlanır ... Salep mükemmel ve sutunuzu rica ederim. 
Adeta milli lçkflerimlzdec biridir. ı Nedim Akçer 

Hikmet Feridun l!'.a .,.. ____________ , 

Hikmet Feridun Ea 

Parti kaza kongreleri 
Cümhurlyet Halk Partisi kaza kon

gelerlne blrlnciktı.nuıv.la ba.şlanacak
tır. Adalar kongresi 7 (sant 11), Ba
kırköy k:mgrcsl 7 (saat 10), Be,şlkta.t 
kongıesl 2'7 <saat 14), Bey'.k.CYL 20 Csaat 
15), Beyoğlu 20 (saat 15), Çatalca 4 
(saat 11), Eminönü ıs (saat 20), Eyüp 
21 (saat 14), Fatih 14 Csaa L 14), Kadı
köy 14 (saat 10), Kartal 13 (saat 14), 
Sanyer 14 (saat 14). smvri 22 (saat 
13), Şile 13 <saat 14). Üsküdar 13 (saat 
15), Yalova 28 <saat H ) tc toplana
caktır. 

Bay Amcaya göre ... 

. - İpek çorap derdine mı iyi ve ••• Bakmıılar ld cAman kaçtı.' •.. cÇoraba paydosb deyip çık- ... Onun yerine, gidip baca.klanrul ' ... Jyi amma boya. çorap 
j11t çareyi İngiliz kadınlan bulmut- kaç..cald .. > deıken akıllannı kaçı- mıılar itin içindeni... ipek çorap renain• boyat17orlar- nasıl tutar} .••• 
ar bay Amca... racak.lar... m11l.. . -· 

yer.ini ı B. A. - Pekala tutarl .. lk..iai de 
ıöz poyamak temelİlle dayanıyor! ... 



{~~~~~ö~~o~ 
Rusyada kış harbi 

Kış, harbi mevziileştirecek, 
fakat durdurmayacaktır 

Rusyadaki kış harbi için çok §CY• 
kr Löylcndi: Yerler donarsa Alm ı:t· 
lar yine yıldınm harbi yaparlar 
dendı. Di~er taraftan soğuktan ve 
kıtlıktan Alman ordusu Na.polcon 
kibi münhaim olup gfii çekilir mü
talaasında bulunanlar oldu. Fakat 
hnldkat ne ötekini ne de berikini te
yit etti. Kışın tesiri açık ve mutlak
tır. Kar tipisi ve sıfırdan aşağı 30-40 
derecedeki harııret de harp üzerine 
çamurdan az tesir yapmaz. Binaena
leyh Alman ilerlemesinde bir ya
vaşlamanın, bir mevziileşmenin vu
kua gelecei;i muhakkaktır. Netekim 
Mn günlerde bir sürü mühim hare
lcfü yapılmasına rağmen ne Kiefteki 
çif le çevirmeleri, ne Dniesteri geç· 
tikten sonraki hızlı ilerlemeyi gör
dük. 

Oiğl"r taraftan kıştan yalnız Al
manlar:rı müteessir ol cağını dü
!Ünrcek de hatadır. Şimal istikame
tinde Sovr-tlerin biricik malzeme 
alma imkfını olan Arkanjel limanı 
don vüzünden kapanmıştır. Bnltık
taki Sovyet filosu hakiki manasile 
donmuş ve harcke~z hale ~elmiş· 
tir. Nihayet cenupta Ruı1)•a iein dai
ma ikinci benzin mevzii olarak tav
sif ettiğimiz Volga nehri do.,mak 
üzeredir. Rostofu kaybeden Ruslar 
\Tolga dondu1:tan sonra en nikbin 
tııhM;'l ulnn 1.. ·•· .. dli$iincesİ!\e .ö
TC dahi -petrolün % 66 sını kaybet
miştir. O R"~''ll ki yalnız sanayii. 
ziranti ve nakil vasıtalan dd!il tren
leri hatta evlerdeki ocakları bile 
petrol ile işler veya ısınır. Binaena· 
leyh kışm getireceği müşküller yal· 
ııız. bir tarafın değil iki tarafın da 
<!urumunu çok giç.lcştirecektir. Bu 
j •e niSheten kazanan da tabii tcş
lı:iliitı ve bilh~'Wl gcrj teşkilatı iyi 
olan taraftır. Bunun da kim olduğu
nu Ruslar da bilirler. 

Bütün hu amilleri göz önünde 
tutars k kış esnasında vaziyetin in-

Yazan 

M. Sevki Yazman 1 1 
ldşafı JÖyle olacalr.br: Almanlar 
tedricen ve daiına ml!'Vzıİ hareketler 
yapacaklar, Rostoftan ıonra aglebi 
ihtimal §Drkn doğru ve Don nehri
nin dirsıc:k t~lc:il ettiği yerleri işgal 
ederek Volga yakınına gelecekler 
ve mesela Stalingradı almıya çalı
şacaklardır. 

Yeni hareketlerile Moskovayı dü
şürmeleri çok muhtıcmeldir. Bu ol
masa dahi Moskovayı da l · ··rrnd 
vnz~tine sokmryıı çalışacaklar. Ya· 
ni onu da büyük harp harekatından 
ekarte edecekler, bu suretle sonbn· 
rı tutmak :İçin çal11tıklnn v~ tutuna
madıkları Volga hattını elde etmei!e 
uğraşacaklardır. Bu meyanda cenu-
1.m doğru ilerileyerek, diğer taraf
tan Kırım yanmadasından da geçe
rek Şima1i Kafkasyayı, Crusydeki 
petrol sahalarını İşgal etmeleri de 
kabildir. Fakat Kafkas silsilesini ba
harann evvel aşmalan ve lrana kar
şı harekata g~çmeleri pek beklene-
mez. 

Hülasa: Kış Rusyadaki harkntı 
ağırlaştım, fakat durduramaz. Ufak 
hareketler için haynti ehemmiyeti 
haiz ahalar işgal edilir. Diğer taraf
tan kış, Napoleon"unki gibi, Alman 
ordulnrmı yere seremez. Zira teknik 
va!lt:ılar ve hassaten demiryotları, 
silnhlımn çok inkipf etmiş bulun
ması, geri sahaların inz.ıôntını temin 
etmenin bu sayede çok kolaylaşmış 
bulunmll!ı Almarı ordusunun yar· 
dımcısıdır. Unutmayalım ki NapolC
on ömrünün son ııent!lerinde ancak 
vapuru görmüş ve fakat treni gör
meğc ömrü vefa etmemişti. Şartlar 
bambaşkadır, sevkulceyş vaziyeti 
mütnlna ederken dc bu şartlan göz 
önü!"dt. tutmak lazımdır. 

BU AKŞAM Baştan nihayete kadar heyecan ... 

meraklı bir sergüırşt muanan• 

bir macera görülmemiş bir mev.ıu 

SON ŞAHiD 
Baş rollerde: LLOYO NOLAN - JEAN ROGER 

Aynca: İstanbulda Eşsiz bir musiki ziyafeti 
Eski Polon):a Cümhur Re.isi ve dünyanın en meşhur piyanisti 

PADEREVSKi bür::n~:dın 
Macar' Rapsodisi 

Dikkat: Numaralı koltuklar erkenden aldınlmahdır. 
Tdelon: 40868 

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Diinya Komikler Kralı 

L O R E L - H A R D 1 tarafından yarablmı§ 

1- ACEMi A$1KLAR 
TORKÇE SÖZLÜ 

Baştan nihayete knd'lt kclıkaha tufani 

2 - RUMBALAR ŞARKiSi 
Dans .•• Müzik \"e nq'e filmi 

Programa il&veten: Çolc enter~an KOLTÜR film 

Büyük Fedakarlıklarla Yalnu_ 

Gedik paşa A Z A K Slnemnsında. Tel: !!Si! 

Biitün İstanbul SineJlU\ meraklılannm seve seve, doya doyn 
ceklerl senenin 2 bliyük filmi birden 

seyrede-

1- ÖLMEYEN AŞK 
Bf..TTE DAviS - DENRY f'OSDA 

GEORGES BRENT - )IARGARETE Lİr-.."TSAY 
glbl 4 büyük artist.in müştereken yarattıklnn en büyük Aşk romanı. 
San•nt füemlnlıı, ArList kudretinin, en büyük hayat ve ıztırap faclası. 
Sinema perdesinde şimdiye kndnr görülen aşk tarihinin en hazin sah
neleri. Göz yn.şlarlle ... Hınçkınklarla ... Heyecanlarla tekrar tekrar sey
rcclil.ı!Cck aşk, heyecan, ıztırap, lhUrns sln<?ma romanı. 

ISTANBUL'un HASSAS ve İYİ FİLM MERAKLILARINA: 
Beyor;ıundn haftalarca gösterilip umumun ra~tlnc mazhar olan 

bu şaheseri seyretmenl7J bassatan tnvsiye ederiz. 
! - Şimdiye kadar görülen Ganısterlu- filmleıinin en heyec:ınlısı: 

HAFiYE KÖPEK 
.. \tuthlıı, çılgın, korkıınç b!r »eı-güzeşt içinde .heyecanlı .bir vak'a. 

AltŞAM 

Farelere karşı 
umumi mücadele 

Bir çift far enin 3 sene içinde 
200,000 yavrusu ve torunu olabilir 

Farelerden kurtulmak için en müeuir çarenin 
avcı kedi olduğu anlaııldi, Fransa 

kedi yetiştirmeğe çalııacak 

-·-
Farelerin, yiyeceklerde yaptıkları 

zararlar malUmdur. Ekser Avrupa 
memleketleri, yiyecek kıtlığı çektiği 
cihetle elde mevcut mndd-eleri za• 
rardan korumu için çok sıkı ted
hir ler almışlar ve bu büyük ted· 
birlerin ba~ında farelere amansız 
bir harp iliin eylemişlerdir. Farele
rin zararı yalnız yiyeceklere ve er
zağa münhasır değildir. Bir takım 
tehlikeli ve öldürücü hastalıkların 
mesela vebanın ve Spirochetese 
ictero - henorrageque hastalığının 
insanlara bulaşmull\4 ve her sene 
binlerce ki~nin ölümüne sebep ol
maktadırlar. Spirochetıcse denilen 
korkunç hastalık farelerin sulan kir
letmelerinden ileri geliyor. 

Fareler, çekirgeler ve einekler gi
bi, eski Mısınn hiç bir zaman unu
tamı:yacağı on musibetten birini teş
kil ecluler. Hatta eski Mısırlılar fa
releri., en amansız düşmanı olan 
kedileri mukllddcs bir hayvan ta
rı•mışlar ve onlara dolrunulmasını 
hııram saymışlardı. Hatta Mısırda 
}·~pılan kazılarda binlerce mumya· 
!anmış kedi bulunmuştur. 

İnsanlar, farelerin kökünü kazı
mak için muhtelif çare ve iludara 
başvurmuşlardır. Hatta han dok
torlar, fareleri öldürmek için husu
si bir mikrop yapmışlardı. Bu Virus 
keşfedildiği zaman bu ilacın fare 
nesliııi kurutacak müthiş bir hasta• 
lığı. fııre<le11 far eye sirayet ettirecıeği 
iddia edilmieti. Mikrobun vücudu· 
na girdiği farc.le:ri muhakkak öldür
düğü sabit olmuş ise de hastalığı di
ğer sağlam farelere hulaştırmadığı 
görülmüştür. 

Fareleri toptan öldürecek bir sal
gın yaratamndığımıza göre elimiz
de mücadele silahı olarnk zehir kal
mAlctadır. F.ıı.lcat zehir de ancak 
bunu yiyen fareyi öldürüyor. Zehir
lenen fare delikte ölüyor ve etrafa 
dayanılmaz fena kokular yzı···'·vor. 

Bugün fareleri öldüren ilaçlar, 
a:a..:nik esasına dayanmaktadır. Bu
gün f arıeleri öldüren iluç1ann esa• 
sını, Ada soğanı teşkil ediyor. Ar) ı 
soğanı, fareler üzerine tesiri pek 
müthi~ ve çabuktur. 

ikinci mücadele silahı kapaa1lar· 
nıı. F dkat kapanlarla farelerin .m
hası mahduttur. Sonra kapana tu• 
tulan fareler, zehir yiyenler gibi an
cak erkek fareletdir. Erkek fare
ler, dişi farelerden daha cüretlcar
dır. Sonra ailenin yiyeceğini temin 
etmek vazifesi, ekseriyetle erkek. fa
relere düşer. Erkek fare s~kin bir 
yiyecek bulduğu zaman ptnçelerini 
doldurarak diıi fareye götüriir ve 
onu da bu ziyafetten hiS!PCJar eder. 
Birçok defalar yuvasiyle yiyeceğin 
bulunduğu yer arasında mekik do· 
kur. Şunu da söylemeli ki, dişi fa. 
re, erlc-eği gibi çok o'burdur. Hatta, 
ziyafete gitmik için yavrularını yu· 
vaııında bırak1p beraber gitti[;i çok 
defa vakidir. 

Doktor Loir diyor ki· .:Yakala
nan yüz elli fare arasında ancak 
9 • 1 O tanesi dişi idi. Bir horozun 
1 7 tavuğu, sülclünün de st!kiz di~i 
süldünü vardır. Dişi foreleıin çok
luğu, erkek fareyi daha miimtaz bir 
\·aziyete solrnyor.> 

Farelerin çok yavru!&.dıkltın dü
şı;nülürse tehlike büyiikt=jr. Bir mü
tc:hass:sın tahminine r,Ör( bir çift 
f.:renin 3 ııenede 200 oon yavrusu 
ve torunu olabilir. 

Fareleri yok etmek içir. uhirli 
~:lZlar da kullanılır. Faka~ bu, pek 
f'ııhalı bir ittir. Sonra zthirli gazın 
birçok mahzurlan vardır. ince mad
delerden yapılmış hinala.rdb zehirli 
gazlar '.kullanılmaz. Kullanılsa bile 
direklerin içinde can verecek fa
relerin çürüy~ek h:şlerinden etrafa 
vavı?acak iğrenç lcolculan da hesa-

ba lcatmak lazımdır. 
Binaenaleyh farelere Ear,i mÜ· 

esair mücadele silahı olarak kedi
ler kalıyor. Kedi iyi kullanılırsa, 
diğer imha ve itlaf çarelerinden ve 
tedbirlerinden daha muvaffalctyetli 
neticeler elde edilebilir. Colbert 
teknelerinde kedi bulund•·mınyan 
gemilere ıııeyrüsefer müsaadesi ver
mezdi. Fakat mnalesef kediler, mo
dern gemilerin çelik tekneleri için
de yaşayamazlar. elektrik tesirle
rine tutulnrak çabuk ölürler. Elek
trik tedavisi mütehassısı doktor 
Tissier rimdi bu mahzuru ortadan 
knldıracak bir çare bulmak için araş
tırmalar yapıyor. 

Kedi karada, gemiden daha zi. 
yade faydalıdır. Fratlsada I..iyon 
mezbahalarında, Havr doklarında, 
Saumour süvnri mektebinde kedi
lerden pek çok istifade edilmiş. bu 
cl~rt ayaklı küçük bekçiler yüz hin
ler<-- liralık yiyecek ve enakı fare· 
lC'.li:ı zarar ve ziyanından ,korumu~-
1.::.rdır. · 

ltalynda Duçenin te~vikiyle bir 
kedi siya!leti tatbik edilmektedir. 
Bu siyasetin neticeleri çok verimli 
olmustur. Pontins bataklıkları ku
rutulduğu znman farelerin istilasına 
mt ni olllftlnr, tdc bnııına kedil~r 
olmuştur. 

Hal!c umumİyetlıe zannediyor ki 
aç bir kr.di fareleri avlamağa çıkar. 
Bu. büyük bir yan1ı,tır. C;ns avcı 
kediler, öldürdükleri Fareleri ye
mezler. Kendi zevki ve sırl spor 
yapmı~ olmak için fareleri avlarlar. 

Kıedinin avcılıkta tabiyesi eudur: 
Pusuda yatar, uzun zaman bekler, 
ve yakından geçen farenin üzerine 
bir hllmlede abhr, keskin di~lerini 
farenin en!lesine bahrarak bıelk.emi
ğini kırnr. 

Avcı kedi, av köpeğinden de yük.
oSektir. 1914 - l 9 l 8 senesi muha
ripleri, kedilerin farelerle Jolan ai
P"l"lerde lcendilerine ne büyük iyi
İıklt.. y.1pmış olduklannı hiç bir za
ma:l ıınutamazlar. 

Fakat kedinin intihabında dik
~dtli dcıvranmak lazımdır. Kedi 
viiksek boylu, kuvvetli 'Ve İyi atla
y·cı olmalıdır. Sıkı tüylıcri, onu fa· 
relerin ısınklarından koruyacaktır. 
Ağzı geniş, pençıclerinin tırnakları 
uzun ve keskin olmalıdır. 

Fransnda kıtlık, kedi cinsini itde· 
ta imha etm "şlir. Amiral l..acaze"in 
riyASetinde bulunan Fransız deniz
cilik akademisi, kedi meselesiyle 
ı;ernşrrıağa başlamıştır. 

Doktor T'ıssier'nin tebliğine göre 
Fransanın muhtelif yerlerinde av
cı cins kediler yetiştirmek için ge
niş kedi yeti!}tinne parkları açıla
cak, bunlar isti}"CTllere dnğıtılacalc, 
hc!iıcr-:: iyi hakmak için kon forans· 
lor tn•i,.. ... w .. ~-Jct;~. 

Mevlid 
Sevglll zevcim sabık Pangaltı lklncl 

komiseri Beşlkta.şta Ortabahçede tü
tüncü Behçet Kıvancın ruhuna ithaf 
edilmek üzere 30 ikinclteşrln pazar 
günü Sinanp~ camll şerifinde öğle 
namazından sonra rnevllt okunaca
ğından kcndlslni seven dostlarlle ak
mbnsı ve arzu edenlerin teşrifleri ri
ca olunur. Eşi NigAr Kıvanç 

Hiı~DE KRAHL 
ın y.~1i filmi 

MUKADDES 
YALAN 

Görüln!emİf bir muvaffakiyetle 

ŞARK 
sinemasında devam ediyor. 

Yann akşam SARAY sinemasand:ı 
Şahane Viyannnın bütün ihtişamı ... 

Saraylarının lüks ve zenginliği ..• . 
Kadınlannın güzelliği... 

ROBERT YOUNG ve HELEN CILBERT 
Tarafından fevkaHl.de bir tarzda yaratılan 

26 Teşrmısanı 1941 _....,,. 

PERi Ki 1 
Nilüferle Demirayın 

Kalpleri teshir edecek bir 
aşkı 

macera 
Herkesi hayran edecek dillere destan olacak 

BÜYÜK ŞARK FiLMi 
rürkçe sözlü ve şarkıh 

l:n meşhur musiki üstadlanını7.dan mürekkep 

Yirmi kişilik saz heyeti 
Şarkılar 

GüZiN NADiR 

ELHAMRA sineması 
Önümiiuleki perşembe akşamı '9 da 

Gülünçlü Te eJk?ncell halia 
ba!}lıyor_ 

Bugün 
Matinelerden itibaren 

Şehzadebaşı 

TURAN 
Sinemasında 
şimdiye kadar çevirm.Lş olduk
lan tıllmlerln en gilzcli, en kn.h· 
k.ahalısı.-. Hoş bir vakit ... Eğlen
celi bir hn.fta geçtnn~ isterseniz 

dünya komikler kralı: 

1 

1 

1 

1 

LOREL-HARDi 1 

ACEMi 
Aşıklar ... 
Türkçe sözlü ve dayanılmaz de
recede ~leneell .s:ı.hnclerle dolu 

olan tllmlni gönnellsl.nlz. 

Aynca: 

HAPiSANE 
KAÇAKLARI 
NANCYCAROLL
GEORGE JUURPHY 
Amerikan gangstc.rlerlnln ortaya. 
sa.çt.ıklan heyecan ve korku, ha
pbhanooe isyan çıkaron haydut
Iann müt.hlş maceralarla dolu 

muazzam ve deh.,.<;et filmi. 

11 den itibaren cleT11mh ••tineleı 

TURAN sinemasında 

BiR öMüR 
BöYLE 6EÇTi 1 
Paula Wessely 

Fransızca sözlü 

ALKAZAR 
SiNE.,IASI 

Bugün 
Matinelerden itibaren 

Ba.ş döndürücü, Müthl§, heyecanlı 
sahnelerle dolu büyük sergüzıe§t

ıer sinema romanı. 

ÇANLI ATEŞ 
RlCHARD ARLEN 

ANDi' DEVİNE 

Kara elmaslar Ülkesinde yapmış 
hakiki bir vak'a 

Petrol kuyulannın esrarlarla do
la muhitinde heyecanlı, meraklı 

bir serı:-iizCft. 

Macera .. SabotaJ ... Grevler_ 
Kanlı t.4klpler ... Amele J.synn

ıan.~ Gaz harbi. 

Her sahnesi, h~r snrhnsı. baştan 
~:ı bir harika, oo,,tan başa bir 
heyecan kaynağı, aşk, helecan 
ve ihtlrns htslcrlııl bir araya top- , 
laya.n cms:ılslz maccral:ı.r, kanlı 

cinayetler romanı. 

MARfAARAO 
1 

Rekor Haftası 

--------------------Amerikadn bu senenin bir~-ı
cilik mükafatını kazanan: 

CiHANIN EN BOYOK 
KAşlFii 

TOM S 
EDiSO 

HA 
Baş nıÜmC33ili: 

'un 
Ti ••. 

MiKEY RONEY 
2 nci fnm: 

Dahi Polis Hafiyesi 

ŞARLİ ŞAN'ın 
Tit:c t" · son harikası: 

ŞARLI ŞAN 
PANAMADA 
StDNEY TOLER 

birlikte 
Bugün başl dı. 

~---~r:mımmıııl 

SİNEl\IASINDA 

ERKEKLER 
Neyi Severler? 
Güzel ve sevlmll filmi gorerek 

teshir etmek mrulünüi--lll 
il••lllliiii öğreniyorlnr. 

2 NCi 
HAFTA! 

Milli ALEMDAR 
sinemalarını inleten alkışlar 
ve tezahürat arasında namı 

dünyayı titretmi, Türk 

Başbuğu 

SELAHADD'Ni 
EYYUBI 

ve BOZ ASLAN 
Tarihin muazzam haçlılar har

bi Türk filmlerinin güneşi 

Bugün 
2 NCİ HAFTASI 

BAŞLADl 

DİKKAT: izdiham olduğu 
için bu müstesna filme toplu 
olarak gelecek okul talohcsi
nin evvelce miktarını bildir-

melidir. 

ViY-ANA A$1KLARI 1 * Ycşlln.& gcnçllı-.. şubesi umumi kii.- Trpebıışı Dram kısmında. 
1 tıpllğlndeı~ Cemiycllmlzln, 30/ll/ 94l Gece. saat 20.~0 da l p:.ıznr günü S!l.nt 10,15 te Eminönü' . <Merdıvcnde bıı .şıkl 

Müntehap filminde gözleriniz önünde canlanacaktır. Hn.lkevlndc yap::c:ığı ıı lncl kongıe~I- Istlkl:il caddesi komedi kımıınd.:ı 
~--•••••••••••••••••••••••••f1ft ne bütün azamwn ıeınreıerl rle1' olu- r;;r-' • sant 14 de (Çocuk oyunu) nur. l GPce saat 20,30 da (S.-ıııdet 7a.asd 



SOZON &ELiŞi 
KUŞ BAKIŞI: 

' 

Satınalma Sokakta e tra 
Meraklı bir tetkik nöbeti 

vay 
Hafta sonu benim olsun, dedim. gibi beyit Cliiz.üp bunlarla eğle-lvuruşla tramvayın bir başından 'bir 

ı stanbul üniversitesi tecrübi psikoloji doçenti kıymetli do!t-
tum. doktor Mfuntas 'l'urhan'm yalım psikoloji ile meşgul 

•lanıaıca değil neınen herkes '&aratından ıWıffeleri alika ile 
~tınlabUecek bir eseri intişar etti. Genç bilgin (fYüz ifadele
thtin tefsiri hakkında tecrübi bir tetkik» ad.mı taşıyan bu esc
linde [•] fizyonomi psikoloji ilimlerinin, üzerinde hemen hiç 
clul'ttıadıklnn bfr bahse «Yüzde teşekkül eden ifadenin olrumna
at, bunun başkaları tarahndan anlaşılınası• meselesine dokuıı
ltınştur. 

Bir insanın yiizüne bakarak karakterini meydana çıkarmak, 
•nuıı ne ruhta bir adam olduğunu kqfetmek pek eski zaman
larcıanberi önüne geçilenteJtlİI bir istektir. Flıyonomi ilminin 
tsasını teşkil eden bu istekle harekete geçen Yunan filosoflan, 

"Ühttaz Turluın'm kitabına koyduğu tarihçeden öğrendiğimize 
töre, Hk olarak hayvanların surat, vücud biç.imJeri ve belirmis 
larakterleıile insanların onlara benıer tanınan arasında bir 
lbünasebct bulmaya çalışnu~lardır. i\lesela Aristo bugün artık 
doğru olarak kahul eclilmiyen ~u düşüncelere vıırmış: 

eİnce tüy ve kıllar kork:ıklığın, sert kıllar d:ı. cesaretin lşarctidlr: 
~ntı:ü tavşan, geyik, koyun ince tüylü dür, aslanın yeleleri serttir. Boyunlnrı 
lhn ve etli olanlar hlddetu olurlar; boğa gibi. ince ve uzun boyunlulnrsa 

~Or«ak olurlo.r; geyik gibi. Kısa boyu olanlar hllekll.rdırlıır; kurt gibi. K:ılın 
urunıu olanlar öküz gibi tenbcl, bunınlaıı. hemen alından itibaren egrl 

oJ:ı.n1tır knrgn gibi uUınmazdırlnr. Faknt yuvarlak ve küt bunmlular ~an 
tlbı merd olurlar. Ve ilh ... :. 

Kit:ıptnki . ilk etüdlerden başlıyarak bilyük hfıkinı Aristoyu 
bite aldat.un bir ilim me\'ZUtınun ilerleyişini zıımanımıza kadar 
bağrıyan tarihçenin burada kısa bir hültısasını bile yapmak 
hıiiınkün deJ:rildir. l\lcvzuumuz dikkate değer bir eserden okuyu
c11ıaıınuı1 haberdar etmektir. 

Baslarken c1c ~öylediğimiz gibi Mümtaz Turhan bilhassa yüz 
:!;delerinin okunması ve tefsirile meşgul olmuş, bit' çok kimse-

e değişik his ve hcyecanlnn ifade eden yüzlerce resim göstere
l'tk mütaJealnr toplamı~ n mevcut iddianın aksine nlarnk, sa
dece yüz ifadelerinin okunmasında insanlann şaşılacak derece
de aldandığını, bu ifadelerin ancak bir muhit içinde kavranma
sı rnümkiin olabileceğini ispat etmiştir. 

Du eserin psikoloji araştırmaları sahasında ehemmiyetli 
bir nıevkü olduğu.na işaret etmek lazımdır. Şevket Rado 

~st:tnbul t!nfTe.rsitesl yaymtıırmdnn No. 149. Ffatı 85 Kr. 

~el\J'~(, 
-
Bayılmak 
Hamlet davasının son cdsesin· 

f
d e nıiidafaalar yapılırken hukuk 
• akültesiınden bir kız bayılmıı, 
lllc duruşmada da bir delikanlı 
cbravo ! .. > diye bağırmııtı. 

O feryad neye atfedi1di bilmi· 
)oruz amma bu bayılmaya cısı· 
<:akt.1n, kalabalıktan .. > denildi. 

F'akr.t dikkat edilirse bu bayıl
rrı~nın bir müdafaa ııraıında 
~Şehir tiyatrosunun bugünkü İp· 
hdailıği:t bahis mevzuu olurken 
Tuku bulduğu görülür. 

Demek oluyor ki, TürK tiyat· 
ruıııına bunca hizmeti dokunmuş 
olan bir nıücsseseniıı hnla ipti
dailikle ve.sıOnndırılması, bilhas
ta hir hukuk talebesini - hay
let , .P.ya teessürden - bayıltma· 
i kiifi bir hücum olmuıturl .• 

Yurd 

tan ibaret olan ediblerin hu ha
yali lcö~ü de ötelcilcr gibi çar
çabuk yıl:ılmış olacak ki bir da
da ondıın bahsaçan olmadı. 

Bundan, basın mensuplannın 
sahne mensupları gibi ya ihtiyar
Uımıyacaklan, ynhut ihtiyarla~
lar da ıefolete düşmiy.ecel:Jeri 
mlnMı çıkarılabilir 1.:i ikisi de az 
teselli değildir! 

Y anlı§lıklar 
Yanlız ay • yıldızlar hakkında

ki yazılarımızı okuyan bir zat, 
gönderdiği bir mektupta şöyle di
yor: 

- «Dokunduğunuz mesele ih
mal ve dikkatsizlikten başka bir 
ıeydir. Dünyanın hiç bir yerin
de, biçimi knnun ve nizamla bc
lirtilmif milli lir timsale karşı 
hu kadar lôüJ,a.l;lik gösterilmez. 

Sizin işaret ı-dip düzelttiğiniz 
Vali Dr. lutfi Kırdar, ihtiyar yanlış ay - yıldızlar serisine, mü-

l'c Yardıma muhtaç tiyatro ııanat- ıaadcnizle, hen de bir tanesini 
icarları için bir yurd kurulmasını ilave edecei:-im: 
C?nr~t.:niş. Bu emir üzerine Sü- H <'r gün dlerde gezen gi.imiiş 
lb~Yrn~niye taraflarında elveri!lli • bir H•alıklara bir bakın, hunla-
ır bina bulunmuş hile!.. rın üstünde ay - yıldız da bir yan· 

Diler&ern, aırtüstü yatıp hırsız polis nendir. başına gitti. Fakat ihtiyan YICTindcın 
romanı okuyavım; «Ak.tam> ın bil- ••••••••••••••• ıö'küp atamadı, bu da adalesinin 

Muharebe dünymun her tara- meccsmı halledeyim: Kadirga li· zaafından değil, ihtiyarın iyi yerle§'" 
Tramvaya Eminönünde liindim. l fında insanların sinirlerini boz- mamna bakan cumbamda cigaramt miş olmasından o aca.k. Gene bu 

cAyağım yerdocn kalksın da ne olur- b b 
muştur. Ame--ika gibi muharebe tellendirip hülvn kurayım. Diler- clükus> bayan ir. Jıatti clld de bir 

~· ~- .a olsun> diye tramvaya sel gibi bir 
sahasına en uzak bir memlekette eeın, tİ.?'atr~, ıirı~a. kahve, çayha- halle akıyor. Sel l)enj ayakta bir kö- kaç ecnebi dili biliyor. Buna kimse 
bil b ticeleri go··ze çarpı- neye gıdC'}'lm: dıl~!"9Cm aokak so- T §Üphe etmesin diye ana dilini bir 

e UllWl ne. - k."lk do)qnytm. §eye yapıştırdı. ra.mnyın :İçi, ma• «nebi gibi konUIJ]\ağa gayret edi· 
G t 1 d klanna g k.ina jle doldurulmuı bir ıucuk ha-yor. aze e erın yaz ı 0 - Bir hafta bu programın üçüncü yor. Fakat bu gayret, clükun bnyan 

· alk bir t al Jine gelince. vatman çanı ~aldı, hickJ I Jd ,_ b d re .Amerikada h sa ın - numarasını yani sok.ak ürtmeyi et i o uğu vuit O§a gi iyor, 
kalktık. _, ma nöbetine tutulmuştur. Kıy- yaptım: yürüdüm. Yokuş çıkmak c;iiru.ü o zatnMı hepimiz gibi konu-

metu taşlar, kürkler vesair bugl- har~ •• g~zinti, eğer ıokakla a~bap- ltk gördüiüm fCY, ta ilerde, ku- şuyor. Btmu da tramvay halkı, clii-
bl 1 . adetA kapısılıyor. (tBU lılc ıçın ~e •. mutlak taba~ .baih ol- cağında boynu anlı bir çocukla n- kus> bayanın tramvay halkına bir 

şey eı .. · . malı. Çunkü tramvay, ıızı yalnız kl§mtt kalmış bir kadıncağız oldu. nutuk İrad e~ğe başladığl zamnn 
satın alma)> nobetine bır çok se- etrafınızdaki hayata bağlıyor; eğer Fakat başı kasketli bir liae tat.ebesi farketti. Nutuk uzundu, bitmeden 
bcpler gösterilmektedir. Bwılar- taksiye binmelc sefahetini göze alır- kalktı, yerine kadını oturttu. lstan· 0.;manbeye geldik, ben de fodim. 
dan başlıcaları fazla kağıd para sanız aile bütçcsiniıı vıı.ridat fash bul tarafwıda çocuklu, ya§lı kadın· f.'nkat nakaratı §U idi: 
çıkarılarak paranın kıymetinin sıfıra iniyor, o~u mura~ faslına uy- larn, sakatlara mektepliler mutlak cArruruzda henüz ~·aş.amasını bil-
d ·· · . vermler yüzün- durmak. saç-agartan bu hayat me· yf.r veriyor. miyeoelt kadar, medeni olmzyan 
uşnıcsı v~ ye~ . t.• selesi halini alıyor. Burada en çok azap çeken belki insanlar var (bu tabii ihtiyar kadı-

dcn eşya fıatlerının artması kor- Y enicnmi kemerinin altı her vakit biletçi. Bugünlerde hep cBakırköyü na) .... Şemsiye ile tramvaya hiıı:ıilir 
kusudur. rüzgarlıdır, fakat oradan geçmek Akıl hastahanesi hııstalan arasında mi~ Az daha çornbınu yırtacaktı. 

Halh·m hücumu yüzünden her zevklidir. Bir kere, kemerin çerçe- acaba kaç tane biletçi varh diye (Acaba ihtiyarın dizlerinin arasında 
şeyin fiati yükselmiştir. Pırlanta- vesinden Eminönü, Haljci, Köprü kendi kendime soruyorum. Bugün, duran şemsiye-. lükus hayanın ço• 
run kratı 70 dolardan 285 dolara başını seyretmek var, ondan sonra cadamcağız acaba bizim köşeye rabma nasıl dokundu diye düsün-

da durup, bütün :umana meydan nasıl geleb ilecek? » diye düşündüm. düm) paketle tramvaya nasıl bini· 
çıkını§tır. Elmas satın a:anlar okuyan bir güzellik abidesine her Gelmesine hacet kalmadı. Önümde lirmiş. yaşamasını bilmiyorlar ·· · ·• 
bun1an kasalarına .saklamaga ra- seferde ilk defa görmüş gibi doya duran güzel ve genç bir kadının eşi Acaba lü'·us bayan tramvaylarn 
zı olmamakta, Üzerlerinde taşı- doya hnkmak var. elimden parayı ve binbir müşkülat birer «vestiyer> konulmasını mı 
maktadırlar. Geçende Vander- içE-ıde bilet,.;den biletimizi aldı. tavsiy e edecek diye düşünürken. cModadan Biiyiikndaya geçer. ,... 
bllt tarafından verilen bir baloda Sabun kalıbını bütün çeker, Galatasaray ile Şişli arasında vatman «acele edelim» djye bo br-
salonlar adetft mücevherci mağa- Pastırma sucuk, peynir düşmanı, tramvaya binenler nrasında geçen dı, itiş•ik ve indik. 

Akıllı kedileri deli eder ... 11 bir ikinci vnk'n beni çok alakalan- lstanhul tramvaylan nda da fer-
zalannı andırıyordu. Her tarafta dırdı. din hazan ihtiyar, sakat ve çocuklu 
elmaslar parlıyordu. Halbuki bir Çatlak bir çocuk sesi. Henüz de- . . . k d 

1 
k k kimselere yer vermediği olur. Faka t 

i likanlı çağına giriyor. Sırtını keme· Bır ıhtıyar a ın, ası acn ayış- b. L d 1 l . d ··k·· zamanlar kadınlar hakik elmas- 1 L • 1 ld w • • b. ır l'<"r , on an yer erı-, en so ·up 
rin duvar~n vermiş, elinde iki si- arın nepm meşgu o ugu 1ç.ın. ır w k Ik d .. 

}arını kasada saklar sahtelerlni k • d ,_ • atmaga ·n ·ışmaz, ne en r 
• cim, uçlannda sry· ah tenekeden iki anapcnın yanın a , .ıtanapenın ar- J b 1 h lk h h • 

d d d El . d stan u a ının emen epsı takarlar ı. f kaldı ·· t•• d a'•ıp kasını yakalamı!I uruyor u. ı.:ı e . k nre, rımın us un e oyn ,, . . k . d T b .. tramvaya hıner. Beraber sı ıntı ve 
Kıymetli elmaslarla gezmek duruyorlar. Çocuğun ayaklan çıp· şemsıyesı ve !_la etı var _1· a . 1 ~ ı r;üd ük çekenler arasında b ir kar-

merakı Nevyork polis müdürünü lak, pantalonu yırtık, ceketi partal, olarak, tuttugu k~napenın sa~bı de~lik. mihneti bir paylaşml\k zihni
büyük sıkıntıya sokmuştur. Çün- kısa yenlerinden iki şiş, kırmızı el kalkar k~lk~ ~erme 0 oturaca h . yeti hasıl olur. Köprünüa öbür tdra· 
kü son zamanlarla elmas hırsız- fırlamış. burun soğuktan mosmor: Kanapel}ın sahıbı kımıldadı galiba, fında dn tramvaya binc-n bir ckse-

fakat vücut sağlam, gözler parlak, tu ötede duran, kartal bakı lı, le- riyet vardır. Fakat 
0 

tar~ fta ~ususi 
lığı görülmemiş derecede artmış- ve. hu ayazda, bu esvapla (daha p'=°e.n· tırnağa kadar clü~un giyin- otomobilli küçük bir zümre vardı. 
tır. Polis müdürü lursızlarla mü- doğrusu csvapsızlıkla) Yenicami mış bır genç bayan, aagını solunu Bunlar, tramvaya y~ni biniyorlar, 
cadele etmek için uğraşıp duru- kemerinin başında teneke fareler ite kaka bu komıpeye atıldı. Kana· henüz buna alı mndılar. Ve clükun 
yor. satarak yaşayan yürek her halde p: sahihi kalkar kak~a~ yerine ta• bayanın carnmı2'da yaşamasını bil-

n·w ta.raftan F d d , demir gibi. hıı ııu.rettc yerleşen ıhtıyar kad •. ını, meyenler> dediği zümre bu zü.nre-ıgcr ransa a a 1 Be ·m <tek• için bir tane ala- A '- k b d 
··b · k a· · ·· nı ın menıtanıo uza gar ın a gurcş dir Fnkat onlar da savet hu usi nSatın alman no ctı en mı gos- vım dedim. d ı d k. k ·d · ·· l · · ' 

,, mey an arın a ı ·aı esız gureş en otomobillere uzun müddet izin ı.-.c-
terınektedir. Bozgundan sonra - Farelerin neden çirkin~ andıran bir aaldırışla, yerinden sö- rilmezse, yalnız evde ve c1ükuıııı 
Fransa.dan lnglltert>yc gitmiş olan - Amma, 11kıllı kedileri deli küp atmnğa çal!ştı. cLükun bayan verlerde dewil. kn1ı>ı. .,.ı 11c trnmvay-
baron Maurice de Rothchild'in eder, nblacıi!ım.. ... her halde ctenıs> ve «golf> oynn- !arda Jstanbulun n ekte-o tnl<'besi 
elbise ve çamaşırlan geçen hafta Teyze, ana diyebileceği bir ihti- yan bir sporcu; yoksa çocuk gibi a.ı- gib. ~mı öğrmeccklercl° . 

yar kadına c:abla> demek. nice bir kışık kalabalığı biletçi bile yarmağa 1 

satılığa çıkanlmış ve fiatlcri gö-
.. .. . . d iplomabn aklına gelmiyen bir ince- muvuffak olamazken o bir :iki omuz 

rulıncmiş derecede yuksclmıştır. lik. T ali onu mektebe sevkederse ======-=-=--=====================-= 
Baron de Rothchild iri yan bir hnriciyc memuru olnbilecek bir ka-~~~ı~ J!j,[~ f 
adamdı. y~kası 47, ~yakkabı 45 , biliyct gö~.tere·~"~~ir .. Fakat biraz b !J[ ~· ~ 1 ~'~ J 
numarn idı. Buna nıgmen milza- sonra bu hukmumu gen aldım. Ne- J.._;::_:;;_.:::;;,ı..~~...;;---..._-""-_ _.._._.=----~--""---'""----'-----

yedede halk ipek gömlekleri, dense bugün bütün satıcı!ar ihtiyar 1 • • f tb ı 1 
. kndınlara teyze. anne yenne ya ab- ngı iZ u O CU ar ayakkabıl~~ kapışı~şlar?ır. Bır la. yahut bayan diyorlardı. Belki bir 

kaç saat ıcınde satış yekunu 200 kaç ihtiyar kadın, yaşlarını hatırla-
bin frangı bulmuştur. •an faknt bazımıza çok samimi ge- ı k ma"lar 

Sıra keten yatak takımlarının Jc.n cteyze>. ta~irine itiraz .etı;ni~ler- yapı aca ·" . 
satılmasına. geldiği zaman içeri- dır. Bu vesıle ıle aklıı:na 1bır ıhtı~r 

e 

· · . . Amerikalı hocam geld1. New Y ork a 
ye bır polıs memuru gırmış ve sa- • •W• tl .. k .. rard m . ıı;ıttıgım zaman mu a .. ı . 
tışı durdurnm§tur. Müzayede m e- yetmişin üstünde idi. Fakat tımnk-
rnuru sebebini sorunca: <cBu gibi 1 lnrı dudnklnrı boyalı ve modaya 
eşya vesikasız satılmaz. Bunun 1 uy~ak için gıdasından bile kesiyor
Için ~atışı durdurmanızı tebliğ et- du. Bir .gün .. kü;künü sa~~ak için 
mek için emir aldım.n cevabını qirdiği hı: d.ukkanda ken<lısıne .cold 

Galatasaray ve Fenerbahçe kendi 
hadrolarile ovnıyacaklarını bite iroilEr 

. . . lad)'> (ıhtıyar hayan) dernı~Jer. 
vennıştır. Satı§ devam etseydı K b v ı!I du"kkiin~ı • 

ızmış, agırm ., ~ . 
yekunun bir milyonu bulacağı cYa size cyounc lady> (genç ba-

Maçlara takip 
bir çok merakh 

için şehrimizden 
Ankaraya gidiyor 

tahmln ediliyordu. yan) diyıe mi hitap edeyim?> de- Büyük bir alaka ile beklenen İn-
Satın alma nöbeti ba~ka mem- mıs. ' giliz futbol takımının Ankarnya 

leketlerde de göze car~ıyor. Bu Bizim hoca gülümseyerek : geldiğini dünkü nüshamızda bildir-
nöbete en az tutulan 'ingilteredlr. cHer halde bu hitap müşterinizin m~tik. .!~cri!'de lngilterenin başta 

daha çok lıoşuna gider,> demiş. gelen klup1erınden en tanınmış muh-Bir arl\ gazeteci ve edihler için lışlık şaheseridir. 
de böyie bir yurd düşünülmüş, Bu 9Cşit ynnlışlıklar eski şirket- Pazar günü umum müdür 
hau5 cınlat için daha Nirane bir lerden, ~ki idareden heklenebi- ) l 

·•••• · • • • · • •• • • telif beynelmilel oyuncular bulunan 

Muşambanın cebi delikti. Fare 
dü mesin diye çantama koymak is
tedim. K<"merin ba~ındn durdum, 
çantamı açtım . Farenin çirkinliği 
bana garip geldi. Çünkü larder, 
bilhassa yavruları sevimlidirle-r. Yu· 
varlak, kurşuni, gözler şıldır şıldır, 
bıyıklar dik ve şık 1 Bu, uçurtmıya 
benziyen siyah teneke adama, eski
lerin uç.an canavar hülyalarına ben
.ziyen hu~ünkü hava silnhlarını, ef
sanelerde kan emen yarasa kılıklı 
, ·r-mpirleri hatırlatıyor. Demek bu· 
~ünkü dücıya, Ym0

C"I' n ideki cesur 
vavrunun şuurunun altına bunun gi· 
bi korkunç gölgeler salıyor. 

bu takımın çok ku,·:vetli olduğu ve 
hakiki f ngiliz futbolundan nümune 
göstereceği nlukadnrlar Uırnfındnn 
ileri sürülmektedir. Bu takımın fs· 
tanbula getirilmek te~bbüslerinin 
akim kaldığırp haber alan futbol 
meraklıları maçlan takip etmek 
üzere ..\nkarnya gitıneğe başlamış

İngiliz 5porculnr gibi Gıızi Beden 
Terbiyesi Enstitüsünde mis.af:: edi
lecclderdir. Ayın 7 ainde ehrİMİZ• 
de kupa maçları yapıle.cak~n. Bu 
knrtılapnalarda Fencrbahçen!n ma
çı olmadığından yalnız Galat.'.\~nr:\• 
.),n oyunu ~hir edilecektir. 

}. d F k c h k1üb ere merasim e ~er, Boğaziçinde korulu bir kö k n i. a at iim uriyetten son-
0İlı· taıtrırlanmıştıl.. ıa, daha y11kın zamanlarda yapı- bayrak verecek 
b F':ıkat, işleri güçleri ekııeriya lan Eu hataya nasıl müsaade Beden Terbiyesi kanuauna göre 

ol b,,I hava li köşkler kurmak- '"dilir .. > Gençlik kliiplerine verilm~i bap 

- ~~=~=~=~=~=~=~~~=- g;:;::;;;;:;;.-:1 ~~~~r~~~:e ~;:~::~:rısa!n~~4~ü~~ ~ D Bed~n Terbiyesi Umum Müdürü ge· 

~ o o o o ~i:~~ ~:~i~!~~i~~ tt;:ı~~d'E~i::~n; 
Amerikada bir macera teftişte bulunan Umum Müdür bu 

d A&ikanın Gine nıüstemlekesin
cn Yeni dönen vahşi hayvanlar av-
~ı lady Brayton Londrada bir 
~nferans vermiş ve buna bilhassa 

)ii'ksek mekteplerin kız ve erkek 
talc~ • • d · · Lad n oesını avet etmıştır. y 
l rayton, lconFeransı esnasında. 

Cndisini bir domuz mukabilinde 
~tın almnğı teklif etmiş olan Giı.,e· 
li C~j vah~ kabile reislerinden birinin 
ilnıini sahnede göstemiş ve de-

ll'ıi tir ki: 

- O kadar aç kalmış idik ki ka
bile reisinin, Qeni almağa mukabil 
teklif etmiş olduR:u domuzu derhal 
kesip yiyecek idik. Buna rai{men 
kabile reisine satılık olmadığım c~ 
vahını verdim. Gine' de yaşayan cü
celer ve insan eti yiyen vahşiler, 
ilk defa olarak beyaz bir kadın gö
rüyorlardı. Heyetimiz a"auında bir 
diş doktoruna Allah diye taoıvor
lııırdı. Çünkü di~i. kabile efradın
dan birinin ağrıyan dişini çıkarmış 
ve eline teslim etmişti. 

Ayni isim taşıyan 
ili Danimarka, hnlkının binlerce ay
~ı "e birbirine benzer isim taşıma
~ e §Öhret bulmuştur. Mesela, Ko-
1.J Crıha.gen merkez telefon rehberin
e e 80,000 kişinin ismi Yan,en' dir 
1( \ırıun yanında, Petersen. Hanzen, 
e arlsen, Larsen, Hnnzen. Kristen
t 1 Rlbİ birbirine benzer İ<ıiml e r pek 
~ 0 

tur. Danimarkadn hükiim,.t ma· 
trı 11~l~rı tarafından isim deği,cıtiril
lC(J~ 1çin çok kolavlık gÖ!terilmek
ia• ır. Ev dei,:.i§tirilirken eberiya 
ç~rrtrin değiımcııi İcap ediyor. 

binlerce kişi 

un Ü bir aparbmanda ayni isimde 

birkaç ki~i bulunuyor. Bunun için
dir ki Danimarka. ismin ,.n kolay 
leğiştirildiği memleket olmuştur. 

Fakat ııl güçlük, yeni isimlerin 
bulunmaııındadır. lsimJe,.inin deği<ı• 
tirilmesi için vnki olan pek çok mü
racaatlardan dolayı Kopenhagen 
Gcnealoji enstitüsü, yeni yeni muh
telif isimler bulm&kta güçlük çek· 
mek•edir. 

Yutland liavali,j apor lclübünün 
idare meclisine ~çilen 7 azadan her 
birinin :ismi Yansen.clir. 

iş için bu~ünlerde şehrimize gele
cektir. Yeni bayraklnr da kırmızı 
atlas üzerine b'ir tarafında beyaz ay 
yıldız ve altı ok, diğer tnrafında 
klübün iıımi ve tesis tarihi buluna
caktır. Bayrakların kennrlarında 
sırmadan saçaklar vardır. Klüpleıin 
eskiden kullandıkları renldi bay
raklar badema kullanılmıyace.ktır. 

Edirne'de voleybol 
maçları 

Fakat Yenic ::ıır.iin kendisi, huzur
suzluk v~ren bu dü~üncemi dağıttı . 
Kanlı, korkulu, kabuslar gelip geçi
yor: bir millet için asıl olan şey, 
Yenicami gibi kudret, ölçii ve ve
l:ar içinde, kimbilir noe kadnr kanlı 
panayın arka"ında hırnk:nı~ l"lnn 
ezeli ubidelerdirt Asıl olan şey, hu
zursuzluk ve korlu .içinde, en fakir 
tabakadan bir yavrunun tenekeden 
f.are yapıp • .satıp hayatını kaz:ın'11a-
9ı. fazla olarak da bir de buna beyit 
düzecek kadar cesur, ve yaratıcı • 
rnhlu olmasıdır. 

F.tlime (Akşam) - Hnlke\·l spor 
komitesi tamfından teı·tıp edilen vo
leybol müsabakası tapalı gpor salo
nundn yapılmış ve baştan nihayete 
kadar heyecanlı geçmiştir. Programa 
göre saat 12,30 da Halkevl - Ltsc B ta
kımları karşılaşmışlardır. Müs:ıvl 
kuvvette olan iki takımın bu karşı
laşması heyecanlı geçmiş ve neticede Şurasını da iltıve edeyim ki be
Halkcvl 14-15 10-15 sayı ile galib gd- nim akıllı ctekir» im. bu oyuncak
mlştlr. tan h;şlnnmndı. Her kımıldanan 

Bundan sonra mükelleflerle lise A şeye top gibi atllırken bunu ıtöri.ir 
takımının karşılaması lcab ederken S?Ömıez biizüldü, tısladı. bıyıkları 
miikellener gelmediğinden tekr'nr Hal- dikildi. Bugünkü çocukların şuur· 
kevi takımı lise A talomlle m&:ll:ıakn- lannın ahına sızan şeyler, değil 
ya ginnlş ve neticede daha tuVV<?tll kediyi kaplanı da tıslatacak, büze
ve çalışmış olan lise tatruıı l-15 7-15 y k b l k 
gibi üstün farkla oyunu lı:112anarak bu cek f'CYle~dir. arına .~ı n i ece 
müsabakalar lçln tonm~ olap kupa- ferd ve mıllet bu kara golgeler ara
J1 tazıı.ıımıştır. - .sında yJl~yan, lıatta fareci ~ocuk 

l:ırclır. 
Beden Terbiyesi Umum Müdür

lüğü tarafından tcshit edikn son ve 
kafi programa nazaran lnr,-ı!iz1er 
ikinci teşrin 29 cumartesi günü An
kara muhteliti He, 30 pazar gÜnÜ 
I lıırbiye klübü ile karşıla~acakleıdır. 

Bir hnfta istirahattcııı eonra birin
ci kanunun 6 ncı C'Uma:t~ · ~ünü 
Fenerbahçe 7 nci paznr ~ürıü Cn
latnaray İno;iliz sporculc!rile otı 
karşılaşmaları yapacal:.Jardır. Maç
lar 19 Mayıs stndında oynanacak 
ve cumartesi gunu karşılaşmalar 
14.30 da pazar günkü karşıla~mct• 
l<tr 11t yarışları dola),sik- saat 1 3 de 
yapılacaktır. fngiliz takımına karşı 
son maçları yapacak olan Fencr
bahçe ve Galatasaray takımlannın 
takviyeli bir şekilde Ankarny:ıı P.it· 
mcsi takarrür etmiş ise de bu klüp
lerin kaptanları kendi anlaşmı~ ta
kımlarının daha iyi netice alar. :.ğını 
ve takıriye edilecek takımlarCla iyi 
bir anla.,mn imkanı olmadığını ileri 
!Ürerek bu teklifi kabul elmemi~
lerdir. 

Federasyonca Galatasaray ' ' I" Fe
nerbııhçenin mukabil teklifll'!ri ka
bul edildiği takdirde oyuncular ge
lecek hafta perşembe ~nü ~nlcara
da bulunmak Üzere çarşnmbn gürıü 
şchfimi:r.den hareket edecekl.,.rdir. 

Fener ve Galatasaray oyunCllfarı 

Serbest güre~ 
müsabakaları 

Güreş ajanlığı tarafından tertip 
edilen serbes gÜrq müsabakaları 
pazar günü Fatih güreş klübü salon
larında yapılacaktır. Tecrübeli gü
reşçiler arasında yapılacak olan bu 
müsabakalara bütün tanınmış peh• 
livnnlarm girecekleri haber verildi
ğinden karşıla!lmaların çetin geçe
ceği tahmin edilmekted•r. 

Bu müsabakalarda Beden Tcrbi
v,.ıi Umum Müdürü Gen: ral ~il 
Taner <fe bulunncak ve hu münasc• 
betle mevsim bnşındanberi yapılan 
güreş müsabak..alannda deicce .. lan 
p~hlivanlnrn mii~afat tevzii -·-•la
caktır. --
Kız mektepleri voleybol 

maçları 
Dün Eminönü Halkevinde Kız 

mektepleri v oleybol l.'.arsılaı;maları
na devam .. dilmiştir. ilk kar~ılaşma 
Boğaz.içi - lnönü takım1arı anısında 
olmuş, müsavi kuvv etlerin c-arpıştığt 
hu mı:ıçta ilk eti İnönii 16 - 14, 
2 nci seti l 5-1 O Boğn:ti c;i kazanmış· 
tır. 3 üncü set cok cıeri rec;miş neti• 
eedc 3 üncü seti de 15 - R Boğaziçi 
lı:a7.ıı.nmııştır. 
Tnkı!Y'lar: Bc-::' ıızici u~;a lk) 

~t"f'iye Snlmaz. Haadnn, Hale, Sa
du.n. 

lnönü : Şah ver. Saime, Leman 
Hadiye. Siik•.,.,, Ne .. :- . .. " (5 ... m>ı· 
hnt) güniin ilk 1"'8CI C:nrnlıel\ f:':~k
T~l arasında idi. fstik1ul .. •!m~dıgın
den Cıunltca hükmen galip ~dİ. 
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REZALET ] 
• Bulunduıtumuz salon pek sıcaltl.ı.1 - Vakıl kostümünüz pek tık amma 

Çefit çe1it levanta kokulan blrlbirlne kolunuula bir leke 1z1 görf1'yorum. Mtl-
.kanşn11'tı. Kadınlann etaerisl şık, rekkep mi damlattınız? _ " 
genç ve güzeldi. Kapuıuı yanında du- - Hayır IJMlll.ler .. .kokteyl dökmut
ruyor grup grup oturm~ dedikodu tüın. Garip bir leke yaptı .. itte o esna.
ya~lan ıu.attan seyrediyordum ... da müthif birşey oldu. Sıdlcı alonun 
Bir arabk Sıdkı yanıma yaklaştı ve ortasına kadar yürilyerett gayet ~-
kulatıma etildi: sek aesıe: 

- Birader, ıu cŞermJn bey.e deni- - Bu benim blr ay enel eaklcl79 
len kart züppeye ta.hammül edem.iye- sattıtun Jcostümümdürl .. dedi. 
c:eğlml ... Ne sinir herif yahu!... Bak Bütün salon, bllhaesa kadınlar ~ıl
flmdi de gltmif Leyla ile burun buru- Dllf gö-nerle ona bakıyorlardı. Sıdkı 
na konUfUYOr.. blr dram aktörü gibi: 

AKŞAM 

lzmir mektupları 

Tütün satışı için 
hazırllk başladı 
Pamuklar toplanıyor, Zeytinyağı 
ihracı için tedbir alınmaktad:ı 

Sıdkı ne zamandanıberi LeylAnm - Evet ... dedi, t1 kendisi ... Bu tos- Janir (Ak ..... m) - Bu sene Egoe lünden piyasada on beter bin ton 
tutgunu ldi. HattA onunla evlenmek tüın benim eSl kostümüm!. r--

1 1 istediği bile söyleniyordu. Bunun lçin Şermin hol'O'Z ibiği glbl bir renk al- bölgesinin tütün rekoltem 26 mil· kalm1thr. Diğerleri, iyi fiat er e •· 
kendisine döndüm, sordum: mıttı: yon kilo tahmin ediliyor. Amerikan hlmıştır. Sabılar devam etmekte 

_ Ne o? ... Leyllyı kıskanıyor mu- - Rica ederim ... Rica ederim! ... Ba.- firmalan da dahil olmak üzıere tü- ve her yude imalata devam olun-
sun?... • na hakaret edl:rorsunuz. Bu elbtse için tün ihraç eden bütün firmalar, maktadır. • 

- Hayır, kıaltanmak detil- Fakat ben tamam 165 llra verdim!- eksperlerini tütün sahalarına gön- Bu yıl üzüm ve incirlerimiz de iyi 
fU iki dirhem bir çekirdek herife fena - Hayır efendim, sırtımx1aki benim dermitlerdir. Her yerde tütün satın fiatlerle Nhlmııtır. Bundan aonra 
içerliyorum ... Blr an olsun Leylinın eski kostümüm. dl;rorum s12'ıe- Batt.l almak için hazırlıklar yapılmııhr. da fiatlerin diifmeai için ortada hiç 
peşini bırakmı;ror._ Sonra O ne caka, koluna da mürekkep damlatmı.ftım. Bu sene, tütünlerimize alıcı çok· bir eebep mevcut değildir. Fiatlıer 
0 ne yültsek perdeden atıf! •. Bak, bak, Sizln Jı:okteyl döküldü dedlltlniz fe~·- :..:..Jir. 
bat ... Şunun maktan haline bat!.. Ben elbisemi tanımaz mıyım hiç?... tur. Mab.u1ün kalitesi çok iyidir. ıy,ıu 

Sıdtıyı biraz tışlurtmak için: - Canım efendim, elblae eblaeye Rekolte, gıeçen seneye nazaran da- Zeytinyağı 
_Öyle söyleme ... Bu ada.mm kadın- benzemez mi?... ha azdır. Amerikan firmaları, her Bu sene, Ege bölgesinin zeytin• 

tar ür.erln.ı:fe dehşetli bir tesiri var... - Ben bu aırtm12ıdald elbisenin be- yıl Bulgaristan ve Yunanistandan y&.ğı rekoltaei 40,000 tondur. Her 
Kendiainl çok beltenlyorlar. Herkes nim oldu~u size derhal lsba.t edebi- aldıkları prk tütünlerini de Türki- yıl olduğu gibi bunun mahalli _ihti· 
ondan -dünyanın en zevkli ertetı. dl- llrlml... yeden temin edecekleri için vaziyet yaca ait olan kwnı 20,000 tondur. 
ye bahsediyor. Bllhasaa glyinlfl ve flk- - Tuhaf fey!... müaaiddir. Tütünlerimizin çok iyi Mütebakisinin ihracı için lüzumlu 
lıtı lle nazan dikkati çekiyor ... dedim. - Madem ki bunun benim eski elbl- fwte utılacağı kuvvıetle tahmin edi- tedbirlaer alınmııtır. Fob lzmir ol-

Bu söz üzeri™! Sıdkı: E t ~~_?lmtsbadııtmt edı u::ırı sürü:rorsunuz. Bı- liyor. Müatah.iller, tütünleri ta· mak üzere asgari Eiat kao ba•ına 90 - Hahahahay... Güleyim... ve , ..... uıız a e,,.m. '- h ı· . . 1 d' y 

vakıa onu herkes pek flk zannediyor Bütün salon °Şimdi 1kl el-ketin bu rr:-men den"' a ıne getırmış er ır. kuruıtur. Bunun 8 kuruşu da Fon 
amma Bir tere şu üzerindeki elblae- münakaşasını büyük blr merakla ta- Pıyaaa.mn açılmasını beklemekte- hesabına aynlmaktadır. 
ye ba.bana ... dedi. tıp edlyardu. Bilhassa kadınlar çok dirl.x. Ticaret Vekaletinin, 15 ilk- Kültür parkt'ta 

- Fena elbise delil ki. allkadar oluyorlardı. Leyll yanındaki kin.ı.ı tarihinde piyasayı açacağı 
- Tanımadın mı o elbiseyi!.. Şermlne bakarak: ümi,;ı ot>diliyor. KJ.ltürpark, mevaim münaaebe-
- Hayır._ _Madem ki bu kadar ısrarla iddia p uk k J • tiyle fazla seyirci ve ziyaretçi topla-
- iyi bak canımı... ediyor ... Bırakınız bu elbN!nin vaktlle am re o teaı maktadır. Kuğu kuşları, çeşit renkli 
- Nafile tanıyamadım!... kendisine alt oldutunu lsb&t etsini.- Eu sene Eıı:e bölgesinin pamuk ördıekler yavrulamıı V"e yavrulan• 
- Benim eski elbisem... Geçen ay Şimdi herkes Şennine musalla.tolu- rekoltesi 14,000 ton tahmin edil- nı sürü halinde sunt göle çıkarmıı-

onu 15 liraya eskiciye satmıştım ... De- yordu: mektedir. Geçen seneki rekoltıe tardır. Suni göldeki kuılar araeına 
mek o alıp glyml.ı!.. - Evet, evet. .. Bırakınız lSbat et8ln._ 14,400 tondu. Bazı yerlerde pa- bir de Pelikan katılmıştır. Mavi 

- Haydi canım sen de!... Bakalım buna muvaffak olacak mı?. k 11 1 1 clad k 1 b !L 
- Temin ederim ki, o elbise ... Hattı Şermin renkten renge girl:pordu: mu mahsu eri e İın tar a ır, a - gözleriyle z~aretçileri süzen u m• 

hatırlar mısın? Ge9en sene koluna - Fakat nasıl olur?._ Bu .bana ha- dırılmaktadır. . • . tiyar kuş, hır metre uzunluğunda 
mürekkep damlatnlftı. Lekeclye ver- taret demektir. Çobanlar, bu ay başında hılalm bir gagaya maliktir. Kanatlarını 
miştik Eski lekenin hafif toparlak bk - Hayır hayır ... Bu gülünç iddiayı sivri iki ucunun cenuba müteveccih açıp havalandırdığı vakit 2, 5 met· 

· izi kal~ıştL Git de yatından bak ... çürütmek İçin bu fedakArlığa katlan- bulunduğunu ııördükkri için bu relilt bir aahayı kaplamaktadır. 
Ayni iz duruyor ... Haydi yavaş yava4 maruz llzım!.. ayın yai{munuz geçeceğini aöylemiı- Pelikar, me.vaim münuebıetiyle 
beraber gidelim! Leyll ona sıcak ba.kıflarla: lerdi. Dedikleri doğru çıkmışhr. portakal ve mandalinaya bayılmalc-

Dotrusu bu lfe pek şaşıDl.ftım. Sıd- - Ne olur? Benim hatınm !çini ..• Yağmur baılamıt olsaydı hem tar• t.?d: . iri gagasını, ayni zamanda si-
'.kının beni onların yanma sürükleme-- Acaba nasıl L!bat edecek!... lalarda bulunan pamuklar ıslana- lalı makammda da kullantnakta-
sinde iki mabadı va~. EvvelA cŞer- Sıdkı ise meydan okurcaaın&: cak bir kı.amı toplanamıyacak ıs· dır. Bazı yaT&maz çocuklar Pelikan 
mln bey• denilen zatın ihıerlndeki el- - Haydi. di;rordu, razı ını.smız? _ ' la ef . • L ,__ -d k 'h k 
blaenin vaktlle kendi.slne alt oldu.ltu- İsbat edeyim mi?._ )anan r n ~ını m;ayoe ~e . em kutunun kocaman gagaaını ya a-
nu isbat etmek, ve onu Leyli. lle bat- Nihayet Şennln bir .tahramanhk de kıılık zerıy~t, ehıemmıyetlı ıu• lıyııtak onu silahaız bırakınca ge-
baıa bırakmamak!... g&ıtermete mecbur oldu, cevap verdi: rette -Cteye ugrıyacaktı. niı kanatlannı açmakta ve kanatla-
Yanlarına yaklaştıtımız zaman ar- - Peki. .. Razıyım ... İsbat ediniz de Havalann yağmursuz devam et- rını çarparak bu yaramazları ka-

Jtadatımın ckart züppea dedifl adam görelim!.. meai ae-bebiyle vilayetimiz dahilin- çırtmaktadır. 
ıenUerden ve erkek elb!selerinden Sıdkı birdenbire ona şu suall sordu: de tohumluklann ekimine hararetle Cwnarteai ve pazar günleri, hal-
bahaedlyordu. Leyli.ya •unlan söylü- - Ceketlnlzln 801 omuzu aatarlnln ve ehemmiyetle devam olunmakta- kın eğlenceli ve güzel 'Vakit geçir-
yordu: lçine ne dikllldlr? dır. Vilayetçe temin olunan iyi to• me11i için Kültürparktaki ~ilence 

- Dotrwu terzim hakUd blr .sanat- Şermin f&llrdı: humluklar, her kazaya, nahiye ve vaaıtalan da işletilmektedir. 
lı:lrdır. Evet, biraz pahalıya diker... - Ne glbl?.. k- .. d .1 · ·· h ·11 _ R d L hl b' 
MeselA. blr kostümü 150 liradan aşalı - Omuzun altında birşey dlklll!.. o· ?.:>n en mış. musta ~1 erıe ve Beledive reisi B. eşa e e ı-
vermez amma dikişi de harikadır. Evet, benim zamanımda iken ora.ya r~lmiıtir. cioğlu, fzmirin bu güzel ve büyük 
Bakınız bu elbl.se bana 186 liraya mal blrşey dikilmiftl. Elblaeyl bozdurtma- Bazı yerlerdeki müatahsalere he- eserini daha giizelleıtirmek için ça· 
oldu ... Blr kupon kumaştL O barlku- dan liYdltlnlz için hlll onun orada nüz tevziat yapı)amamıpa da bu lıtınakta, Kültürparka giderek ala· 
llde diklfi de UAve edince ortaya şah- durdutıınu zannedlyarum. .. Söyleyiniz hafta içinde onlar da tohumlukları- kadarlara yerıi yapılacak iıler hak· 
eser bir elbiae çıktı!.. ba.kalım. Sol omuzunmda M var? nı alacaklardır. Bazı köyler halkı, kında "'mirler vermektedir. 

O böyle ı.öylerken yanımda Sıdkının Astann altında... kendilerine verilen tohumlukların 
kendisini aor zaptettltinl hl.uedlyor- - Blqeyler JOkl... 1 v d ·u.- et · ı di e 
duml ... Hakikaten adamın elblaesi tıp- - Hayır aldanıyorsunuz!... Oraya az ıgın .'!'1' ! .r-· m~f er. r. un-
.iti arkadqımın eski kostümü! ... Onun annem bana nazar detınesin diye bir lara, mumkun oluraa bar mikdar da
koluna baktım. Evet, vaktlle dökülen parça çörekotu d!kmlştl. Astarın al- ha tevziat yapılmasına c;alıtılacakhr. 
mürekekbln hafif izi - dikkat edlUn- tına... Bu seneki üzüm ve incir mahau-

Taıova'da tütün demet 
ve denk itlerine baılandı 

Erhaa (Akpm) - Taşova (Er
baa, Nikaar. Tokat) mıntakaamda 
mevsimin müaait gidiıinden istifa-

ce - belli oluyordu. Sıdltının bu s&Jerine heı1ces hafifçe •• .,.,._,,. __ ,.,_, ... _,,. ... 
Bu sırada Leyli, tatlı batışlarını gülilmsemlftl. Şennln: 

•Şermin beyı e çevtnnlf: - Haydi canını siz de .•. Saçmalıyor-
- Fakat elbiseniz de hakikaten pek sunuzl dedi. 

sık... Muhakkak k1 sız harikullde iyi - Astarı bir par~a .sölcerseıılz çörek-
gıylnlyorsunuz .•• Bllhaasa kuma.f seç- otlan meydana çıkar ... 
mekte zevkinizi takdir etmemek müm- - Bırakınız rica edeıtm.I ... Elblaemi 
tün de6ildir diyordu bozdurtmam!. 

.. Şe~ln ~. Sıdtı~ın kendisini çe- Kadınlı ertekli hepimiz bilyük bir 
kemedillnl ve onun Leyll hakkındaJci merak içinde onwı etrafını sannlfbk. 
ıs +...... ~ Şermine: 

h lerinl bWyorıtJu . .uu rakip bir an g _ Haydi, haydi... Bu fedaklrlıtı da 
göze geldfier. ı,ermın Sıdkıya '1laet ş utan aökiln1lz de altında 
perdeden· yapınız. u 

- Moııfer ... Size de benim terzinin blrşey olmadıtını gönıün ... 
adresini vereyim de kostilmlerinizl Erkekler hemen hemen 110rla onun 
orada yaptınnız ! ... Terzı cihetinden sırtındaki ceket1 çıkardılar. ita mrada 
pek tallhalz bir adam oldutunuz ilk blrlst de küçük çabanı 8.ÇllUfb.. Şer-
bakışta anlqılıyorl ... dedi. mln müt.emac:U,,en: 

Bu 8ÖB merlne Sıdkı tıpkımµzı ke- - Lllı:ln bu hakikaten saçma blr-
alldi. Zaten çocuk Şermine fena sinir- feyf ... diyordu. 
leniyorda. ŞennJnln §U cüretkArlıtı Bu sırada pek fazla meraklılar ooun 
onu çileden çıkarm14tı. Maaınatth ceketinin sol omuza altındaki astan 
kendini topladı. Şöyle alaycı bir tavır- sökmil.şlerdi. 
la: Birdenbire hayretll sesler J{ibeldl: 

- Aaaa .... Şaşılacak şey!.. de edilerek gayet iyı' idrAk olunan 
- Hay'ret clolru9u 1. İ.§te ba.ldka ten 

çörekotul. Sıdkı kldiasmı t.sbat etti!. tütün mahsulünün demet ameliyeai-
Şermin de sanki pek şaşmış gi>I: ne ba11anm11tır. Bunu mü!ıeakip 
_ Acaip!_, dlyardu. Bunları acaba d.-:nkleme işlerine de yakmda ha.-

benim terrlm mi oraya koymuş!.. lanacalc:tır. Randıman ve nefuet 
Sıdkı: • bakımından geçen aenelere niabetlıe 
- Durun öyleyse ... dedi. Ceketin sat yeni mı1haul çok iyidir. HastalıUız 

kolunu tersine çeylrtn orada astarın ve ıskartaaız idrak edilmietir. 
ilzerlne boyalı mor kalemle kendi im- lnh 1 
zamı atmı•tım! ... Bunu da niçin yap- Mıntakalarcla dolatan iaar ar 
tıtmu t>qta bir giln anlatırım... eksperleri de mü.tahsille y~ın~~n 

Bu sefer ceketin at kolu tersine temaa etmiıkr, demet mevmnuun 
çenlldl. Hakikaten orada astarın il7.e- baılamacı haaabiyle faydalı öğüt
rtnde mor kalemle kocaman blr cSıd- lerde bulunmuılardır. 
k11 imzası vardı. T .fOVa rekoltesinin 941 mıkdarı 
Şimdi herkes f&4kın f&lkın Şerml- kati rakamlara henüz iatinad etti

n.e batıyardu. O yavqça 185 liralık r:lmeaine imkan olmamakla beraber 
elbiaeslnln celcetlnl eline aldı ve sa- f. b ı 900 000 Niksar 700 000 
londan d.ıfıan süzilldü. Bu rezaletten .r aa • · : . • · 

bir dahs da ortalıklarda gö- Tokat 600,000 kılo kı ceınan umu-
~~:edl... m~ mikdar 3,200:000 kil~ya baliğ 

Bilmıe& Feridıuı F.s o!acaiı tahmin edilmektıedır. 
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- Bu korltulmıyacait bir tef deİ'll. I - Tuhaf ,eyi KWca.nçlık ~ 
Bir adam boyundalı fazla uzunluğu mi oldu bu Lt? • _,.,_ 
var .. §imdi bacaklarımıza. dolanırsa - Bunu hlll ben de anlı.y_~ 
ne yaparız? Fakat, Şaba.lı:anuı yeglne ~ 

Atlar büsbütün tepinmeie ve birl- ve kıskand.ılı kadın o imJf .. yao1 
birlerinin üzerine çıkar gti şahlan- nlın sevgWm. 
mata ba.flayınca, feyh Abdullah: - Öldürdü mü onu? -•• 

- Ya settar .. destur... - Kendi öldürmedi amma, eeJl9P" 
Diyerek yere etlldi ve yılanı bqın- nna öldürttü. ,,_ 

dan tutup kaldırdı. - Şabaka yaman bir kadındlr· ~ 
İhtiyar, yılana fl!rbetlljdi. Hayvan yit! E~r padişah onu elde eUll'I"'"" 

bir müddet, kamçı gibi, kuynıtunu ~i Devlet baydan eser kaımazdi-., 
salladı.. sonra birden hareketsiz kal- - Ne dlyarsun? Şabaka, nevıel 
dı .. batını yere sarkıttL Ve ihtiyar yı öldiirebllir miydi? ,,; 
fellah onu batının ucunda sallıyaralc, - Bu da llf mı? Devlet bayın _. 
duvarın üstünden d.Lfarıya fırlattı. Şabakanın elindedir. O, ıstedill ,. 
Şeyh Abdullah bu 1f1 o kadar mabi- man Devlet bayı hem de kolayca~ 

rane blr fekllde yapmqtı ti, S&nca dürebllir. Ben Sultan Selimin ye-.,, 
hayretinden bakakalm.Jıftı. Atlann kif- olsam böyle yapardım.. Devlet tll'. 
nemeei durmuttu. Sanca: Şaba.ta.ya öldüı:tilr ve çöl seferin~ 

- Aslanlar gltilerse, ıu meara ben- lece - kan dökülmeden - n 
zeyen utuıısus yerden çıksak.. verlrıdlm. , 

Diye söyleniyordu. İhtiyar kulalını Sanca mühim blrfey_ keşfe~!!.wto 
kapıya .ı:fayadı: - ihtiyar felllhın bu aöderlnl dlP""'" 

- Aala.nlann kükremeleri ve koful- le dinledikten sonra - aevindl. __. 
malan duyulmuyor. Galib& dikıdiller. - Padlfaha, Kahl.reye varır ~ 

- Biraz daha bcltliyellm mi? Yoksa bu flkrlnl açacatun. Gerçek, çöl '1' 
kapıyı açıp çıkalım mı? bltlrmek için bundan kıestlrme bir 

- Bana kalırsa tetak sökünceye Yoktur. 
kadar betllyellm, Sabah olunca on- IJlflJ". 
lar nnsıl olsa giderler.. burada kal- Orblık iyice aydınlandı:ktan . ~ 
mazlar. atlarına bindiler ve Tan.1.9 tepesw"'-
Sancanuı a.tlına bir çare eeldl: ayrıldılar .. Yollanna devam ettlld'·' 
_ Dışanya ~lım... İhtiyar fellAhın tahminine ~~ 
- Kapıda delik yok. Nasıl bakabl- akşam ııece yansına dotru Kaıuı"' 

liriz? nracaklardı. 

Sanca birden atın sırtına s~rayıp • • • _ ı.ıı 
ayata kalktı ve b8.fl dUTara yetlftl. Kara Oımanın İnatçıb•· 
Uzandı .. etrafına balandı. Banca Kahlreye gelir gelmez ~ 

- Mey~da hiç bir hareket yok. şahın huzuruna çıktı: . ~ 
Aslan slirüsu yola düzillmilf.. _ Şabaka ayatınıza yüz s~ 

- Görünüyor mu? için gelmete hazırdır ~etllm! 
- Evet. Uzaktan gölgelerlnl görü- ka.dmı himaye bu~uz. Ben~-~ 

yorum. Tepeden atal'ıra dotnı kotu- ilmi celladın baltasından turıaı-
ıu:rorlar. Şabakadır. 

- Ala. Firavunun sayesinde kurtul- Dedl Padişah Sancanın geıı.;ncl" 
duk demekt~. çok memnun oldu, hemen Kara ~ 

- Sus. Günaha giımel Bizi Tann manı çağırttı ve Sancanın dedikle 
kurtardı. Kara Osmana söyledi: 'ti' 

- Onu inki.r etmiyorum amma .. n- _ Bu kadar becerikll ve fed~~.
ravunun sarayından kalma fU odaya kadınla derhal evlenmelisin! sun-_ 
sığlnmaDUf olsaydık, Allahm bu llltfu- daha lyislnl bulacak detusin ya!~ 
na da muhar olmawcbk. canın söyledltine göre Şa.bata "!; 

-Tuhaf ,eyi Mısırlılar, binlerce yıl zamarv.la da çok sevimli bir Habet r 
önce )'af&llllf Ye ölmüt olan Piranın- zeli imif. 
lardan hlll korkuyorlar •• onlann blr Kara Osman onun yüzünden~ 
kudret ve kuvvet ahlbi oldutuna ve ği lfkence ve ıztıraplan birer .,....
hlli. bl.rşeyler yapmata muktedir bu- anlatarak bu kadınla bir arada ~ 
lundutuna inanı:rorlar. Sen de bn he- manın lmklnı olmadığını söyled!;_?;:: 
zeyanla.ra inananlardan blrlaln gali- tat padişah siyaset icabı olarak ~ 
ba_!... itayı darıltmak isteml;or ~ onu fi" 
Dıtiyar fell~ cevap vermedi ve ya- den şehre çekmetı düşiinü:pordu. ıc:: 

VatÇ& kapıyı ~tı, dıfann ç•tı. Zaten ra 01Jman vaziyetinin tehlikeli _ol~_, 
bu arada pfak a6bnele, ortalık ay- tunu g6rilnce, lnadcılıtın mııı-
dınlanmata baf}a~tı. olaca~nı anladı: 
Şeyh Abdullah meydanı dolQ.ftı Ye - Efendimizin hükümlerine tJ111* 

biraz sonra: num lylktlr. 
- Hayvanlan dıpnya çıkar, Seyit! Dedi, Şabakaya gizlice haaerler gl# 

Aslanlar gitmlfler .. artdt rahatça uyu- derildi. _ . .-d 
yablllrlz. Sellmln Şabaka haklı:ındati ıtaı"'.'.: 

Diye bal'ırdı. Sanca hayn.nlard,aLn evvelce lı:ati idi: Blroot bu~ 
önce meydana fırladı: yakalanıp idam edilmesi llıln eclllJIP':_ 

- Oh .. şu mezardan kurtulduk .. Al- Halbuki Sarıcayı ölümden ku~ 
laha çok fÜkür .. bundan sonra uyu- tan sonra Selim bu fLltrinden vaz ...... 
mak detll. yola çtkmalt sıram gelml.f- ınif: ,-
tir. - Bu kadar b~rikll bir tadını 

- Hayır, seyit. Yola çıkma.tt için çok dürmek doğru detlldlr. Hele fQ plt' 
erkendir. Yolda vahtl hayyaniar sil- benln bir tere yÜ7iinü göreyim, deoıJf' 
rilsihıe raalayabWrlz. Gllneş dolma- ti. 
dan yola çıkamayız, sanca, çöle teiltrar dönmeğe ın~ 

Banca alçak bir duvarın Gstüne kalan ve padişahtan haberler göt~ 
oturdu. Şeyh Abdulııhı gitmeden önce b_. 

- Biz nerdeydlk, ne~ye geldik! - rak, ihtiyara fUD}an söyledi: bf' 
diye &öylenmete bqladı - 1stanbuı- - Eğer Ş:ı.bata gelirlren Devle~ 
dan Mı!ır çöllerine gelecetlml, bura- yı imha edcblline, padişahın ı olJ' 
da ka9 tr.ere ölümden kurtulacatmu daha çok girmlf olur. Kendlalne b 
rüyada görsem inanmazdım. da söylemeyi unutma! 

Vakit geçinnet için IronUIJuyorlardL * dl" 
ŞeJb Abdullah sordu: • Aradan birkaç gün geçmişti, sa 
_ İstanb lda eyU misi. .. a..yit? Şaha.kanın yolunu bekliyordu. ·*' 

u ... .,.... - Şabaka, Devlet bayın kanını O""' 
- Ha.yır. Henüz dünya evine girme- meden gelmez. o iflnl bilir, dlyord• 

dlm. Burada bir Çerkes dilberine tu- zaten çöle giden Türk atıncııarı ~ 
tulmuttum. Onu da Şabab elimden Deylet bayı tedhiş etmişti. Çericea ~..!. 
aldı. lerl karargahlarını daha Deri _... 

- Şabaka nu dedin? zavlyelerlne çettmete mecbur 01ısıtJt.' 
- Öyle ya. Benim canunı yakaıı, lardı. • 

sonra da bent Devlet bayın celladın- Şimdi Sarıcanın bir derdi v~ 
dan kurtaran odur. Ona karfı hem Ya Kara Osmanın tekrar inadı tlP""" 
unutulmaz bir klnlm var.. hem de ve Şabakayı kızdırırsa?.. -"' 
minnetim... (Arkası P"' 

BT KA.DBR! yatta bir tek gayem var. O da siz. c- Vehbi paıadandır ... - de- n:yı · getiriyor musunuz) Felekten intikam almağa çalı;:; 
ainiz. Nikola di. - Hr halde yaz .. ını tanıraınız. cVe devamla: Ben de ayni feyi yapıyorum. 

Aşk ve macera romanı 
c- E'V'et, tanının. c- Haydi tu mevzuu bitirelim ..• garip tecelli .•• 

c ... itiraf ederim iti, bu mektu· c- Öyleyse okuyun. Mektubun tarihi •İze bir teY ifade cSiz. sevgilimi katlıederlten ~ 
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c.-lizme· .,.:-·ne fU emri v~di: 
c- Bizi gene yalnız barak, Zo

zu ... Falcat buradan Uzaklqma ••• 
c Bana dönerek: 
c- Ah fU hiklyeyi hitirebil-

9ell\ .•• Aaıl akhm onda ..• Yokaa, 
ölüm gözümü korkutmuyor... Bu 
cünyada yapacak bir itim kalmadı. 

cKorkunc; bir tebe.ümle illve 
t>Ui: 

c- Emin olabilirainiz. o zaLiti 
aldürmııekle beni de öldürmüı olu-
7oraunuz... Ayni darbenin kurba· 
nıyız ... 

cKuacıktan birçok ·kliıc:Uar ÇI• 

l·udı. Bunlard111t biri, vurupnamız 
sünü, düpnan zabitinin yolladıiı 
sne!duptu. 

cUzattı ve: 
c- Okuyun 1 -dedi 
cBenim reddetmem üzerine da

ha büyiik bir ısrarla: 
c- Okuyun efendim. oltuyun •.• 

Oltumanm istiyorum ..• Uzam .•• 

l:u yaun adam, meier tanıdığım· cBu k&iıd. dimaiımda artık fÜP- etmiyor mu) orada yakmınızdaydun. Niçin iP;':: 
Nakleden: (l'I • Ne) dan, uhmin ettiiimden pek bqka h~nin izini bile bırakmamıtb. c- Vehbi papnın ölümü tarihi ciahale etmediiimi. haykırarak ': 

bir ıah.İyetmİf... Benim hayalim• cftt-' öirmdiklerim: mi) niçin durdurmadıiunı merak ~ 
cMibaniki surette, sözlerim U- deki k-.h, alçak. mütecaviz b~ cVehbi paıaya (babam) demek yoıaunuz. Bunun sebebi, d~ 

iıda çevrildi. Frantaca yazılmıt riydi. Bu mektul.a yazansa, yuma• Vasiyetim hudur: ceaaret:ui artık gö.terıememiftim. nız ic;in hi; bir tehlike görm~ 
olan l'I aabrlan okadamı ,aJı:, bümıetklnh. Ben ataiıda İmZUI olan Yanyah cRubye hanımefendi: di. Onun aizi öldüreceiine kanicl9j 

cMeier onan da atkı l>üyük bir Haznedarzade Velııhi Pata yefea- c- Evet ... Tam o tarih ... - de- clıte me.ele buradaydı: EYIA 
S.,.gilim f .,mu.... lerim olan - kliıdın bu kmnı yan- di. - Pata. bu mektubu yazdık- olrnMUn bile, eYl&d gibi veti-:: 
Ne korkunç, ne kötG mubara- cFakat bunu biLıeydim dahi, ar- mıft1 - kanunen aallip b'uluncla- tan iki aaat aonra da vefat etti. Sizi diii ben hir tarafta, lşığı olan d 

be... AcaLa ne zaman nihayete ni. aur~ hareket ederdün •.• ~e,!Jcl ium bütün vannu .e yolumu veri· bütün malından, mülkünden nwJı. man zabiti öbür tarafta ... T~ 
erecek .•• Halbuki ben sizi almak. deJ_!m tıtriyerek çarplflr, ben olur• yunan. Zira caniyane ı;ı.. aal.tS&r- rum etınitti. Ş.yet yquaydı, bu İfİ düdaüz onu tercih etmifti. 

um lıta maruz kaldıimıı öirendim. noter huzurunda aailam ıekilde ya- cHem nud tercih edif .. ~ sati' memleketime götilrmC, orada ai- M. k _ _r__ ~ Da • .___ • K ---L-de 
_._ı_ 1 ...L • .:- rdum Uma « e t- anneme uzattım. va117e.._. .. eyı ar___., pacakb. Ben orada, ı;...cunda ha· felaketleri 'bqama yıltmaca•..,..~··· 
lUDIC ev enm~ • .. ,o • • • . ı.. ~, Ba L - 1 d tam larak 

ki. b • t hldiaeler J.iuiyatı- «- &Hemem. •• - ~ - ~r a mı ve 111urum 0 zır bulunuyordum. Bir müddet aon- Onun 1ün kaaırgaaı önündıe. 
nm u aıyaa mektubun ulübl 7anma ben de P. )'l•zdıktan eonra imzaladım. ra, pqa, baletineze gireli. Sizi bir ihtiyart bat1mı eimiftim. Vurd..ı-
nm deiiftinniyecektir. Nitekim be- df'Cefim •.. Artık 1'a kaiıc:la İMİ• Tarih ıve imza cürümle vaktiyle bir ...det aallil>i darbenin tiddetindea munnun, tf11" 
nim Cle taaavvurlanmc:la hir tebecf. f84; kalmadı.. Atete atın... kılmıttıın. Şimdi diier bir cürümle le dedi: 
dül olmadı. Şimdi pek yakınauzda- cAttun. Alevler. kliıdı yakb. cArbk Urfl konamaz kuYVette aaadetinizi devam etlireoektim. c- Şimdi üze, Vehbi ~ 
yım. Sizi .azıcık aörebilmek arzu- Ruluye hanımın yanına döndüm. o&.ı bu ve.ika önünde ezı1mit bu- cHizmetklrlardan IUç l:airinin cir- me.eleyi naaıl anladığım söyli~ 
sandan bir türlü vazaıeçemiyorum. cDevam etti: lunuyordum. El Y•Zlll. Vehbi ...,_,.. meiu eeaaret edemedikleri bir aıra· Haber verdim: Sütninenizin bir kO"' 
Y ann aqam, hayatmu biçe aaya- c- Söylediklerimin doiruluiu· n• her halde aon demlerine aitti. da, odaya ııirdim. Çekmeleri. do- caaı vardı. O da cürüm ortağunıSdı. 
rak, evinizin kapmna lcadar gekce- na hali inanmryonunuz aaliba ... Zira titrek titrekti. Fakat zerrece laplan arqbrmaia bqladım. Hu- c ... O adamı aiz de tanıdınd·" 
iim ... H .. ı korulaiıın yanında bir Amma timdi. kati bir ilLat aöate- tüplıem :roltu. Onun yazuıf ta. can çekipne halinde. yaptıkla- Adı Mebmecl Feriddi. Nam~ 
evciiez var, oraya ... Rica ederim receiim... Bundan aanra zerrece cRula,.e hanimefenm, kindar biT mm ıörüyordu. Fakat Lareketime bir inAn. Fakat alcıldan yana ~ 
bu rand"11)'U reddetme)'iniz... ~ tcreddiidünüz kalmıyacak. aeale tekrarladı: mini olmaia talca ti yetitıniyordu. bt. .. Zira Layat laakkında bir t#' 
zin doetunuzum ve ~oebmuz ol- cYan PDT• J'ammt bir kijad c- Aialqor musunuz)' •.. S6yle- cO d a aon saatlerini Lir l.abalı· kllll encliteleri. i,ıalleri. k~ 
maktan daha fazla ~ f8)'İm.,. ffa. uutlL diklerimia doinıl,aiuna timdi ...- im tamiri ~ plNılanuılda ....... nr. (Aıtm. .,.. ) 
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Libvada harbin ikinci Moskova muharebesi 
saf hası başladı şiddetlendi 

KOÇOK HABERLER L_G_ün_l_ük_B_o_rs_a_.I .Kütfi'l~n~-l(f,ARI~ 
* Vali ve Belediye rclsl Dr. Lfıttl • 

Kırdar dün Belediye Fen işleri mfidil· 
rü B. Nuri ile birlikte şehirde~ edi
len yenl yollan tedklk etmıştlt. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

İngilizler Aguila'yi 
zaptettiler 

~İre 25 (A.A.) - Jngiliz or~ 
~rk tebliği: Aguila·nın zaptcdil
gı bildirilmektedir. 
kahire 25 (A.A.) - Sidi R~ 

~.de cereyan eden ve bir girdab 
._ ı Veren muharebe, Alman tanl
~nı, umumi hercünıerciın şimal do
'"-llSUna geçirmek gibi bir netice 
~rıniş ise de bu, lngiliz kuvvetleri
lıın çelik çenberinden kurtulmııları 
~anasını tazammun etmez. Bir rlcat 
'· Rommel kuvvetlerini yeni bir 

~~ibc maruz bırakmaktan b:ı,ka, 
a"de Vermiyecektir. Büyük meydan 
lııtıhaııcbesi devam ederken, malze· 
llıe Ve tamirat meselesi de ac'I hır 
ıtı11hiyct almaktadır. 
hi İngilizler, ~arp istikametinde sa-

l boyuaca ilerledikleri ve Mihver 
tarafından güçlükle biriktirilen mal· 
~e depolarını ele gl:Çirdikleri nis
~ ette Almanların müşkülab art.uca· 
rı a,ikiırdır. 

İngiliz tebliği 
l\ahirc 25 (AA.) - Ort:ı Şarktaki 

~t!tany:ı ku\'vcUeri umumi karargô.-
ıının tebliği : 
• Sidl Rezek çevresinde Bdtanya "e 
... ınıan zırhlı kuvvetleri nrasındn şid
~e_tu muharebeler devnm etmektedir. 

un bu çevreye gelmiş bulunan takvl
Yc kuVYctlcrl de muharebeye l.şttrıı.k 
~l lerclir. Ilk harekete gcçm~ olan 

nubi Afrika kıtnıarı, kamyonlarla 
' ll:ll~lcdllen ve t:ı.nklnrdan yardım gö

~C..tı Alman kuvveUerl.nln şld<letll bl.r 
.~ucumuna uğramışlardır. Kendilerine 
""h~ıs edllen hususi kes!mde düşmana 
t!ltbrue adetçe çok nz oınn Cenubi Af
~lka kıtnları Brltnnyn zırhlı kuvvet
t'li karşı hücum ynpıncıyn ve Alman 
~nklannı aı•ır zayiat verdirerek tar-
tdlnciye ko.dnr mükemmel bl.r cesa

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Moskova 25 (A.A.) - O.F.I. ı 
Sovyet r~mi ajllllsı Taııs, Alman kı· 
lalarının Klin kesiminde yeni bir 
ileri hareket yaptıklannı haber ver
mektedir. 

on iki gün zarfında, iki tank til
meni ve bir motörlü tümen tarafın· 
dan yapılan şiddetli hücumlardan 
sonra, düşm~. bugün öğleden 
sonra Moskova §OSC$ine çıkmağa 
r.ıuvaffnk olmu~tur. 

Bu kesimde, 7 gündenl>eri fasıla· 
sız muha11ebelcr cereyan ettiğini ve 
burada Almanlann çok fazla sayı 
üstüıılüğüne sahip olmalnnnıı rağ
men Ru!krın hükumet merkcü ci
\arındaki araziyi karış kanş kuv· 
vetle müdafaa ettiklerini, her gün 
taze takviye kuvvetleri aldıklnnnı 
ilave ctmektıcdir. 

Tass ajnnsıı:ın göre, Rus .kıtnları, 
her gün, 25-30 Alman tankı tahdp 
etmektedirler. 

Bu ajans Tula civarındaki duru
mu gözden geçirerek, bu şehrin cc· 
nup doğusunda, cV> kasabasmın 
zaptı için şiddetli muharebeler oldu
ğunu, Almanların büyük yolu l "s· 
meğe teşebbüs ettiklerini belir•m~k
tedir. 

Nefsi T uln şehri, Alman topçusu
r.un giddetli bombardımanına mn
ruzd ur ve Sovyet birlikleri kuvYetli 
bir mukabil taarruzda bulunmakta
dırlar. 

2 A lman alayı imha 
edildi 

Moskova 25 (A.A.) - Resıni 
Sovyct ajansına göre, topyekun 
3.000 kişilik. iki Alman piynde l\la· 
yı, Leningrad cephesinin bir kesi
minde, Sovyet ku'Vvetleri tarafın
dan tamamen imha ~dilmi!'ltİr. 

tetıc hnrbdmişlerdlr. 
!lı.ı arada Britanya t:ınklanndan Ürdün pa rlamentosu 

ltıiiznheret goren Yeni Zelô.nda kuv-
•eucrı Trig - Capuzzo yolunu takip açıldı 
tden umumt hnt boyunca Tobruk'a Amman 25 (A.A.) - Emir Ab-
~~ru llerlemeğc devam etmişlerdir. dullah parlamentonun açılması mÜ· 

n ıneydan muharebesi, devamı müd- b · ı b b 1 
detlnce büyük bir şiddetle cereyan et- nase etı e şu cyanatta u unmuş-
ltı!şttr. Her iki tarafın da başlıca mak- tur: H ükumet, ölü hal Hüsey:in' in 
~ı knbU oldu~u kadar zırhlı kuvvet i'Zlcri üzerinde yürümekte ve ATap
... uıa etmek olmuş ve yapılan şiddeUI l.ann birleşmesine çalı§mnktadır. 
rı:ıuhnrebcde her iki taraf dn sırn ne Hedef edindiğimiz milli gayelere 
~r almış ve yer vermiştir. Her iki tn- erişmek imkanı hakkında nikbin bu-
.. tın da knyıbı ağırdır. Fakat. muha- lunuyorum. Britanya BaŞ'\•ekili ve 
~in mahiyeti ltJbarlle kayıplnn- Hariciye Nazırı, Arap milletJ,!!ri arıı

ıın ve düşmana verdirilen kayıpla- sında bir federasyon vücude getiril
tın ~sbltı şlmdlllk mümkün de~ildir. mcsine taraftar olduklarını bildir
b 't'obruk'ta bir çıkış hnreket.ı yapan mişlerdir. Büyük Britanynya bize 

tltanyn kuvveti kazanılan mevzile- ki d d ı kk"" · · 
tını kuvvetlendirmiş ve yarısı Almnn ya~tı arın an ° ayı teşe · ur ıçın 
Olmak fizere 2000 den fazla cslr alnuş- kelıme bulamıyorum.> 
tır Emir, Ürdün'ün bu harp esnasın· 

lludut ~evresinde 1000 den fn~la esir da Büyiik Britnnyayn dost kalncağı
~ınınl§tır. Daha birçok esir de gctlrll- nı ve daima onunla uygun olarak 

25 :lıdncleşrln 1941 
ı:;. K. KOCOK iLA NL AR 

*Bir gazinoda sarhoşluk yüzünden % 'J,5 933 Türk borcu ı. I1. m 
kavga ederek Cemal adında blr1nl ko- Kupon kesik 23,-

19,75 
20,95 
20,60 
r.K>,70 
19)17 

FevblJ.da ahvalin devamı 
müddetince gayrt muayyen gtın
ıerde haftada 0:1 yeya t!e defa 
neşredllecektlr. 

lunda.n ve Nall adında blrln1 de yft- > > 1933 lk.tamlycll 
zünden ustura ile yn.ralıyan Ham.par- > > 1933 İkramiyeli Erganı 
sum, dün asliye altıncı ceza mnhke- • 7 1934 Slvıı.a-Emırum I 
mesi.nde muhakeme edllml.ştlr. Hnm- > • 1934 Slvns-Erzmıım 2·'1 
parsumun bu 1k1 k.iş!.yi yarnladığı ve • 7 1941 Demlryolu ıstlkrazi 
yaralann 1z bırnlmcak derecede derin • 2 1932 Ho.z!.ne bonoları 
olduğu sa.bit olduğundan, Hnmparıru- • • 1935 Hazlne bonolnn 
uıun Yfrmi iiç ay on gün mtiddetle • • 1938 hazl.ne bonoları 
bnpslne ve yarnlılatn altı yüz llra t:ız- A. Demlryolu tnhvlll 1 - n 
mlnat ödemesine karar verllm.1ş, ken- A. Demfryolle.n tahvlll m 
dls1 tevkif edilerek Tevkifhaneye gön- A. Demlryolu mümessil senet 

fi6,25 
16.SO 
26,'15 
49;25 
60,50 
45,50 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
BİR GENÇ İŞ ARIYOR - L1se son 

sınıfta okuyan blr genç ötleden romu 
1çln ticı:ı.rethsne veya. müesseselerde 
müna.slp bir 1f anyor. İht1yncı olan
lann Akşam'de. (Talebe) rlbnuzuna 
lOtfen blldlrmelerl. - 1 

derilml.ştlr. T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama. muharrer 
T. İş bankası <hamlle alt > 
T. İş bankası mümesmı his. 

184.-
12,20 
12,'10 

DAKMO, ESKİ VE YENİ - Harf
lerle oktıma yazmayı mükemmel bi· 
llr orta tahs!.Ill !O yaşında. nskerlt.r:ınl 
ynpmış Akşamda ı. a. 30 za müraca
at. -2 

* Kadıköyünde vo.tmnn Ahmedln 
idaresindeki tramvay Söğütlüçcşne
den geçerken Hüseyin adında birine 
çarparak nğır ynrnlnmı.ştır. Hüseyin 
nümune hastanesine Iroldınlmışsa da 
biraz sonra ölmüştür. Kazn etrafmdn 
tahkikata başlanmıştır. * Şoför İsmn.llln 1da:rcsindek1 oto
mobil Erenköyünden Kndıköyüne ge-
1lrken yolda hindi otıntınakta olan 
Hnsan adında birine çarpmış, ağır ya
ralamıştır. O sırndn dokuz ta.ne hlndi 
de otomobil nlt.ı:pd:ı. czllm~tlr. Ya~ 
Hasan hnstnneyc kaldınlmış, şoför Is
mail yakalanıp tnhklknta ba§lanmış
tır. * Eminönü Halkevlnden: Bu hafta 
Evlmlzde yapılacak faaliyete nlt prog
ram aşağıya çıkarılmıştır. Bu toplan
tıların giriş kartlarının Evlmlz büro
sun dan alınması rica olunur. 

27/ 11/941 perşembe günü sant 20 de: 
1 - Hnlkevl postnsı, 
2- Konferans (Spor nedir?) : Mede

ni hukuk asistanı Bfılend tnrafından, 
3 - Temsll (Ceza knnunu>: ~Mmlz 

Temsil şubesi tarafından. 
28111/941 cuma günü saat 20 de: 
1 - Halkevl postası. 
2 - Konferans CTJyntro>: Şehir Ti

yn.trosu sanntkfırlanndan İ. Galip Ar
can tarafından. 

2 - Temsll (Ceza kanunu): Evimiz 
Temsn şubesi tnrnfından, 

29/11/941 cumartesi günü sa.nt 11 de: 
1 - Halkevl postası, 
2 - Konferans (Ho.yattıı. muvaffak 

olmanın yollnn): Akşam gazetesi mu
harrirlerinden İSkcnder F':ıhreddln 
SertellJ tarafından. 

3 - Temsll (Ceza ko.nunu): Evimiz 
Temsil şubesi tarafından, 

Sahte pasaportla 
gelenler 

Polonya'nın işgal üzerine İtal
ynya kaçarak oradan sahte pasa
portla Türklyeye girmek ve beraber 
setfrdfklerl sahte sterlinleri burada 
sürmeğc kalkışmak suçlıınndan maz
nun Polonyalı Musevilerden Alfrcd 
Haylm ve Adolf 1Ie diğer dokuz arka
daşlarının muhnke:melerine dün ikin
ci ağırcezn mahkemesinde bakılmış
tır. 

Müddeiumumi lddlnnamesinl oku
yarak, bunlardan on maznunun sahte 
pasaportla Türklycye gelmek ve sah-

A. Demlryollan şirketi (% 60) 
A. Demlryollnn ıslrkeU ( % 100) 

145,-
28,-
40,-

Esklhisar çlmento 
Kredi Fons:fye 1903 

• • 1911 
• > Amortl 
11 • Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork fuerine 100 dolar 

Madrid üzerine 100 pezete. 
Stokholm üzerine 100 kuron 

YENİ NEŞRİYAT: 

10,30 
108.-
103.
~.50 

1,15 
26,20 

3,65 
2,95 

6.20 
129,0325 

12,84 
30,75 

Radyo konfernnslan 
Matbuat umum müdürlüğü başmü

şaviri Bürhan Belege'nin :ı:adyOO:ı. 
verdiği konferanslar .ıw.dyo :ıc.onte
ranslan.. nnnıı altında neşredUmek
tedir. Bu eserin 14 üncü kitabı çık
mıştır. Okuyucularımıza tavsiye ede
riz. 

Y:ınan Ynprnklar 
Değerli şair Badi Nedim Ofda.ğ ta

rafından bu 1s1mde 282 s:ıhltellk. bir 
eser neşredilmiştir. Mnnzum bir piyes 
olan bu esere şairin muhtelit şllrleıl 
de mı.ve edilmiştir. Snyısı 150 kuruş
tur. 

IRADYOI 
Buıünkü Proıram 

12,30 Program, 12,33 Muhayyer ma
kamından §arktlar, 12,45 AJans ha-

ORTA OKUL l\U:ZUNU BAYANll\1-
Günde on ikiden onbeşe knd:ır hariç 
olmak üzere keındhne muvafık 1ş ve· 
receklerin İstanbul posta kutusu 34 
S. B. ye yazılması. 

tYi İNGİLİZCE BİLEN - Tlcarl 
muhaberata fi.şlna, ve daktlloda.n an
layan bir Robert kollej mezunu genç, 
tahs:fllyle mütenasip blr ~ ıı.ra.mnktn
dır. Altş.'Ull gazetesine A.C tnmuzunn.. 

-6 
l\IUIIASİP İŞ ARIYOR - Almanca 

oldukça frnnsırea bllen bonservisli, 
tecriibell, faal bir muhasip devamlı tş 
arıyor. Askerlikle alft.tası yoktur. Ak
şam.da MNE rümuzuna. - 2 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
BAYAN DAKTİLO ARANIYOR -

Bir müessooenin yo.zı işlerinde ~alış:ı
cak eski yazı bilen ve telefonla konu
şn.bllen tahsilli bir Türk b:ıyan nmnı
yor. Akşam gazetesi İlftn memuru Nu
ri'ye d7 - 180 de mtlracnnt. 

APARTIMı\N KAPICISI İSTİYO· 
Rtmı - Kapıcılık ya~ npartıman 
kapıcısı aranıyor. Ayasofynda Yercba
tan sarayı yanında 15 No. Htımld Ta
mer ap. 6. numaraya. 

ITRİYAT İŞLEnTh"DE İHTİSASI -
Olan kadın veya erkek blr phsı:ı. ih
tiyaç vardır. Pıwı~. ÇArş:ımba ve 
cuma günleri .saat 9-9.30 arnsı Gala
ta.da Yoğurtçu hanında 3 No. y:ı. mti
rncnat. - 2 

berleri. 13,00 Şarkı ve türküıer, 13,30 BİR TARSiLDı\R. BİR TEZGAll-
Karışık program Pl. T AR ARANIYOR - Galata.da Bankn.-

18,03 Daruı orkestrası, 18,25 Konuş- lar caddesi 47 No. da. Osm.nn Şakar ve 
ma (Dl§ politika Mdlseleı1>, 18,45 Ço- Şerikine salı, C'Umn günleri saat 6-'1 
cuk klübü, 19,30 Ajans haberleri, 19,55. arası müracaat. - 2 
Dans orkestrası, 20.15 Rndyo gnzetesl, --.-------------
20,45 Bir halk türküsü öğrenlronız, TiCARİ MtJESSESELERDE - Çnlış-
21,00 Ziraat tnkvlml, 21,10 Karışık nuş hesabı kuvvetli, f.rruısm:a bilen 
§arkılar, 21,30 KonU§mn, 21,45 Rlyase- lbtr mem~r aranıyor. Marpuççular 34 
tıcümhur bandosu. 23,30 Ajans ve pa- No. ya muracruı.t. - 1 
ra borsası haberleri, 22,45 Cazbaııd Pl, BAYAN BERBERİ BİR BAYA~ 

2i lkineitcşrln perşembe nbabı ARJ\NlYOR - Manikür ondüle ve ml-
7,30 Program, 7.33 Hnflt program 1 PI .. 7

1
45 Ajans haberleri, 8,00 Müzik zampli b lmell. Beyoğlu Şişhane yo

kuşu Lunapark karşısında Özen b:ı-
prognı.mı Pl., 8,15 Evin s:ıatl, 8,30 Mü- ynn berberi No. 17 _ 2 
zik programı Pl. .. ,ektedir h J_ t d v• o •ıA t • ı• 

0 
· . arere "" ecegını ı ave e mı!I u. te İngiliz lirası sürmek suçlnnndan 

ettı ir;er tnrnfton nıuharcbcnın devam • Y • • ceznlandırılmalnnnı, Adolfun suçu sa- 3 - SATILIK EŞYA bub~I çevı-enln c.enup kesiminde ~~r~- Çok ~ .• a.detlı hır zelzele blt görülmediğinden beraeUni ıste-
te '.lakı S"yyar kuvv:Ucr!mlz bu!uk :Londrıı. 25 (A.A.l - Saat 17,08 de m\ştlr. Maznunların müdnfaalnnnı 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy }fil'Ukkller knydeyJcmışlerdlr. _Beşme! West Bronwlch zelzele yazıcı aleti şid- hazırl:ımalo.rı için muhakeme başka 1 
ı.. nd tlimenlne bn.ğlı kıtalar Oıale ya- detıı blr yer sarsıntısı kaydcylemlştlr. güne bırakılmıştır 
ınıannda Ageyln'yı zaptetmlşlerdir. İbrenin hareketleri o kndar şiddetli _ _ _ · ---

11::ı.v~ kuvvetlerimiz ıtündüz hava 1dl ki. kaydedici cihn.z bozulmuştur. 
~ ünlu~ünü muhafaza etmişler ve West BronwJch zelzele kayıt memunı 
~ v~!Jllı &urette Alman kuvvetlerini bu sarsıntının şimdiye kadar kaydet
llı 0torm nakil vasıtalarını bombala- tlğl zelzelerln en büyüğü olduğunu 
ııı!Sl:ı.r ve bunlara nğır'ko.yıplar ver- söylemiş ve bu şiddette hiçbir zelzele 

Şifa Yurdu 

l"lnlslerdlr görmedim demiştir 
IJçktan uçmak suretile hücum ' ---·-- -

:den av tayynreleıimlz de düşmana İki Kanada Korveti 
ayıpıar \'erdirm~lerdir. Ordu v~ hava • • 

\tıvveuerı arasındaki ~birli~ en yük- bır denızaltı batırdı 
tı':lt derecede devnm etmekte ve do- Ottawa 25 (AA. ) - Kaı.,ada 
~nınnın }'ardımı muvaftaltıyetle te- Bahriye Nezaret i bildiriyor: iki Ka-

VVüc etmektedir. n ada Korveti atlas denizi şimalinde 
Alman tebliği bir denizaltı gemisini batırmışlardır. 

b Rerıin 25 (A.A.> - Almnn ordulan Denizaltının 4 7 mürettebatı Kor-
1\şkumnndnnlı~ının tebliği: vet1er tarafından kurtanlnwtır. 

t Sirnnıt Afrlkada, cephenin bütün Fransa ha va nazırı 
d~sirnlertnde inndla harbedilmekte-

r. Ceza ir' de 
b SldI Barrani'nln şlmo.linde oldukça Cezair 25 (A.A.) _ Vichy hü· 
.. UYük bir İngiliz harp gemlslnl bir ha- k H N ı B 
•a torpili tnm isabetle vurmuştur. ıimetinin ava azın genera er-i gert, dün Cezair civarında Blida 

ki taraf birbine girdi hava meydanına inmiştir. Nazır, 
Kahire 25 (A.A.) - Sldl Rezek'te Fransanın A frika şimal kuvvetleri 

:areYan eden meydan muharebesi Al- başkumandanı gıcneml Juin ile gÖ• 
nı n tanklarının dalın ziyade çevre- rüştükten sonra Rabnt" a dönmü~ 
" n §imal batısına geçmesi neUceslnl ve akşam üzeri omyn vasıl olmuştur. 
h~l'lnı.,tır. Şimdi bu bölgede iki tara1 
)•tibfrlne geçmiş bulunuyor. Bu vazı- lsviçre'de etsiz gilnler 
"et Alman tanklannm Brltanya. Jruv· k ld 
~lerınln çelik çenbCrlnd en kurtul- üçe çı arı 1 
lrı kta olduğu mtınnsını tazammun et- Beıne 25 (A.A.) - Şimdiye 
~ eıtıektcd!r. Oerl çekilme, Alman kadar fsviçrede yaln ız: c;ar~mba ve 
llıa V\"etıerlnt sadece yeni bir tnklba cuma günleri et v erilmiyordu. Bun· 

ruz bırakacaktır. dan ııonra pazartesi, çarşamba ve 
Gambut'un düşmesi cum"\ günleri olmak üzerıe ha ftad a 

Cl ltınna 25 (A.A.> - İtalyan nıdyosu, üç gün et yenmiyecektir. 
el anıbut'un Brltanya kıt:ı.lan tnrafın- Londra 25 (A.A.) - fngiltere 
l~ 1"'gallni yalo.nlamaktadır.' Hava ve iç emniyetle Nezaretleri-
ıhya harbinin Amerika· nin sala sabah tebliği: Dün gecıe düş
lılar için ehemmiyeti man tayyareleri lnsiltere lizerinde 
~ pek az faaliyet göstermiştir. f ngilte• 

lı evvork 25 (A AJ - New - York 
ll'l\Id Trlbune gazetesi yazıyor: re doğusuna atalan bombalar, husu· 

l..ı n 1 Ieı', teknik bir m ele olan st evlere zarar vermiş ~ bazı kim· 
) by d la l' koordimıı;y<munu ve serl !leleri yaralamıştır. Bir <lüşmıı.n tay· 
teebr d"'~1..,tlnn I rlni lcab ttt ren muho:ı.- yuesi tahrip cdilmiııtir 
l.ş) Clerde ın kinell birliklerin tamlrl -ıın11nm11m11111111111111uııııııııın11111mııımımınııını11 

Esrarlı bir ölüm 
Beylerbeyi civarında bir ya.lıd:ı yal- Şehiı giirültüsünden uzak bir 

nız başına oturan Yorgl adındn zen- yerde büyük b ir parkın içinde 
gln bir adnm, bir müddet evvel oda-
sında koltukta oturmuş vaziyette ölü ve çamların ortasında fcvkali -
olarn.k bulunmuş, cesed tefessüh ettiği de güzel manzaralı çok temiz 
cihetle morgda yapılan otopsi netice- ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
slnde de Yorglnln ölümfınün sebebi her türlü hastalara açık huauai 
tesblt edllememişU. hastane. Sinirlerini vo yorgun· 

Üsküdar müddelumumlllğl tarafın- luğunl.i dinlendirmek ve neka-
dan yapılan tahkikatta, Yorglnln ölü- hat devrini geçirmek iıtiyen· 
nıünün bir cinayet eser i olduğunu lere mahsuı yegane müeaaeae. 
göseterccek bazı dellller meydana çık-
mıştır. Evde eşyn sa.ndıklannın karl§- ••••llT•e•lef•o•n•: •4•2•2•2•1•••ııııııi 
tınlmış olması ve zengin olduğu söy-
lenin Yorglnin üzerinde ve evinde hiç Bola ıulh hukuk bakimliiüıden: 
para bulunnmnması d:ı cinayet 1hti- Bolunun Elmalık kByünde vn.kl ka-
mallerini kavvetıcndlrmektedlr. Bu vak Pınan denmekle maruf altı dö· 
esrarlı ölüm ,·akasmın bugfinlerde ay- nüm mlktannd:ı (150) yüz elll llra kly-
dınlanması kuvvetle muhtemeldir. metinde doğusu Kovancı oğlu Osman 

~-~ batısı AU Poyrazı yol kıble.st Hüseyin 

M · ld' oğlu Muharrem ne çevrili tarlanın 
ersıne . çar ge ı mahkemece şuyuun lznleslne karar 

Kahve ve Çay Ithalat Blrllği umu- verlldiğhıden hissednrlnrile taliplerin 
mt kfıUbl B. CkW Mersine gltm.ışUr. 8/12/Hl tarihine müsadlf pazartesi 
Memleketimize ithal edllecok çaylar, günü saat 10 da Bolu mılh hukult hA
Merslne geldiği için, B. CelAl orada klmliği salonunda hıı.zır bulunmalan 
Türkiyenin her yerine sevkedllccek llfuı olunur, . 
~ayın dnğıtılmasını temin edecektir. • ~ 

~' . 
cAKŞAM» ın faydalı ihtikar ıuçile 

yakalananlar 
Manifaturacı Mıgırdlç yüksek fiatle 

manifat ura eşyası satmaktan , Ali Ek
ber gaz lhtlldinndnn, İzldor ve Ester 
diş kauçugu lhUkanndan, Annastns ve 
Atanaş mnknma lhtıkrınndan, çM 
taciri Llgor çivi lhtlkArındıın yakala.· 
nnrak Adliyeye verflmlşlcrdlr. Maz
nunlar nsllyc ikinci ceza mahkeme
sinde sorguya çekllml.şler ve tevkif 
cdi!ml.şlerdlr. 

Kalny taclrl CCmal ctU kllo kalayı, 
tnnilm ettı~ı faturn bedelinden fazla 
fiatc stmak suçundan yaknla.nnuş, 
dün akşam geç vakit milddeiumumı
llğe teslim edilmiştir. 

Türk Kültür birliğinden: 

neıriyatı 

KUTUf 

Tarih öirenİyonnn 
Ahmed R efik 

Cocuklara coğl'afya 
kıraatleri Faik Sabri 

Dem Kişot Cervantes 
Nereden geliyoruz ? 

Faik Sabri 

Gülliverin seyılhntlcri 
Yer yÜZÜ, Gök yüzü 

Fnik S:ı.brl 
Bir Türle kızının Ameı'İka 
yolculuğu Faik Sabri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM~ matbaası 

«AKSAM» karilerine mahıua 
vmde 20 tem.ilit kuponu 

SATILIK İRAGE FOTO(mAF -
(4.5X6\ Tessar, 1: 4,5) objektif Cl-250) 
enstantaneli compur sehpa ve çanta
slle Anknra caddesi gözlükçü oemne 
müracaat. 

SATILIK PİYANO - Güzel bir Al
man plynnosu içi demir ve çapraz tel-
11 olarak satılıktır. Taksim Tnrlabaşı 
yağhane sokak No. 50 - 1 

SATILIK BİR BİNEK ARABASI -
Sanat ve meharetıe cevizden imal 
edilmlş çltt beygirli alt takunı tn.ma
men Avrupadır. Beşiktaş Şalr Nedim 
caddesi Slnanpaşn. Köprü sok.nk Sl No. 
kat 3 arpacı İshak karşısında Rahime 
Y~. 

KADIKÖYDE ESKİCE llAl.iS -
Blüthner mnrkn. büyük kuyruklu bir 
piyano 300 liraya satılıktır. Tele
fon: 60560 

SATILIK ASTRAKAN l\1A1'"TO -
Halis Buhnra. Astrnktınından yapılmLŞ 
bir manto satılıktır. İstlkllil caddesi 
Lfıle sineması karşısında Ç~ apartı
manı 6 No. dn Güzin terzlho.neslne -1 

TÜRK VE FRANSIZ - Kl8.vlyell te
miz kullanılmış bir yazı makines1 
m ünasip fiatıa satın nluıncaktır. Mü
racaat yeri: Akşamda DX. - 2 

4 - Kiralık • Sablık 
U,500 LİRAYA SATILIK APARTI· 

MAN - tTç kat dörder oda gen~ fe
rah konforın geliri 1470 liradır. Maç
ta karalıxılu karşısındaki soknlttan gi
rince s:ıtde. üçüncü sokak Gül apar
tımnnı No. 6 3 ctl daireye müracaat. 

-4 

.KİRALIK APARTll\fAN ARANI· 
l'OR - .Aynzpaşa, Nl.şant:ı.ş, Şişlide 
Osman bey t.arntıannda. beş odalı 
konforlu ve tercihan kalorlferll bir 
np:ı.rtunan aranıyor. Akşam gazetesine 
B.B. rümuzunn mektupla mUrocaat .. 

3500 LİRAYA - Çarşı:knpı civanncm 
S5 Ura kirnlı n.lı ap ev satılıktır. Ferdi 
Selek Turk Emlfık bürosu Anknra 
cadde.si. Adalet han İsbnbul 

BEYAZİT YAKUP Al'iı\ J\.lAHALJ,E: 

SATILIK BL~A - Bliyükado.dtı :rqı. 
zam mnhnllesı ndllye sokağı 10-10/1 
blr bahçe içinde kArglr 1k1 hane blrl 
6 diğeri 2 oda 60 ton sarnıcı terkos 
tcşkll6.tı mevcuttur. Beşiktaş Sin n 
paşa. Köprü sokak No. 81 Nnzlnl. 

KİRALIK DUKKAN - Küçükmus
tafapaşa caddesinde ~ekercillğe bak
lmllığn müsait üzerinde iki odası bu
lunan 1y:t mevkide dükkfm aylı~ on 
beş llrndnn kiralıktır. 22288 Tele-. 
fon . 

ACELE SATD .. nt EV - Kadıkoyun
de Moda rogıırtçu çeşme caddesi No. 
10 altı oda. bahçe ~ banyo elektrik 
bava gnzı telefon 22933 5500 lira. 

ANKARADA OTURAN BiR AİLE -
Bu kış İstnnbuldn blr veya lld ny kal
mak üzere lki k~l için, 1Y1 nlle yanın
da, merkez yerde tkl veya. geniş bir 
oda anyor. Banyodan lstlfade, knlorl
fer ve yüksek kat için asansör şarttır. 
Sıcak su, ayn tuvalet, mutfak veya 
ofisten eüzi istifade ve hafif hizmet 
arzu olunur. Görüldükten sonra kim 
şartı konuşulur. Akşn.m Küçük 1Ifı.n 
memuru vasıtaslle uAnknrn11 rlimuzu
na lznhat yazılması "e ndresl bildlr
melerl rica olunur. - 5 

FABRİKA VE MATBAAYA ELVE• 
RİŞLİ BİR BİNA SA'l1Lll\.TIR - Ca· 
ğaloğlunda fabrika ve matb2a ıttlha
zına cl\•erişll betonarme yenl blr blntı 
sa\.Jlıktır. ~m idaresine nıüro.cnnt. 
'l'elefon: 20681 - 3 

SATIUK Bl:.'RBim DtlKK.A1'"1 -
Beyoğlunda Sakızağacında 8 No. ıu 
berber dilkkAnı mob!lyeslle beraber 
devren satılıktır. Beyoğlu Bursa S. No. 
3 Atlas filme müracaat. - 1 

KELEPİR ÇİFJ'l,İK - Dönüm: 1200. 
mnhal: Çiftlik köyü. Mevkll: Ynlovn -
K. Mürsel şosesi üzerinde. Malılyctl: 
Blna ve salrelf. Snt:ııı: A. Münir Saı ı 
Alemdar Apt. No. '1. Kurtuluş. - 2 

SATILIK ARSA - Pendikte şch ııo 
içinde B3A'dat caddesi Ycideğirmcnı 
soka~ üstünde 789 M.M. mesahasınd:ı. 
505/ 18 numaralı müfrez arsa .satılık· 
tır. Galat:ıda Büyük Tünel hımınC:a. 
10/11 No. da bay Hüseyin Yn,,,~ro~lUl rı. 
müracnnt. 

KİRALIK DAi RB - Nişantnfta, §a
fnk sokağı,nda Şafak apartunanında 
5 ncl katt.a, elektrikli, havngazlı, ban
yosuz, sıhhl dört odıı, hol, su kapıclle 
1/12/941 den itibaren 27 liraya klr:ıln
nacaktır, Galata Mumhane kuto han 
6 sabahlan Tel: 41954 

5 - MÜTEFERRiK 
ÇOK TECRVBEJ,İ LİSE PROJCESÖ· 

RtJ - İngilizce, Fransızca dersler: 
\'erir. Mektep talebelerinin derslerini 
luı.zılatır. Her yere gider, şeraltler 
müsait. Akşamda R.R. rümuzuna - 3 

İNGİLİZCE VE FRANSIZCA DERS
LERİ - Bir matmazel ingUlzce ve 
Fransızcayı f;·ı bir şekilde Uılebclere 
öğretir "e çabuk yeUştirir. Akşamda 
L. N. rümuzuna . 

ALMANCA DERSIXRİ - Usulü ted
risi mükemmel Almnn baynnı Alman
ca dersleri \'ermektedir. Paazrdan 
manda hergün saat 3,4 den 7 ye kadar. 
İstlklftl caddest 133, No. 6 müracaat 

- 4 

3000 LİRA SERl\IAl'El\l VAR -
Fa'brika, bln:ı. inşası, işler vnziyLLtc 
dükkA.n, buna. mümasil bir işe ortak 
aranıyor. M. S. Y. mektupla müıc'lcn
~ -1 

MEKTUP.LARI~'IZI ALDIRINIZ 
Gnzetemlz ldarehanesinl adrec; 

olnrak göst~rmtş olan knrilerl-
mlzden • 
S.P. - A. K . 1\1, - S. B. - O. S. 
B.O. - Z.B. - Berlin - .!\l.JI. -
333 - G. n. - J,. 1\1. S. - Daktilo 
A. K . D, - g. H . O, - Çlflik -
:X.B. - N.ı\. - A.;çı - Z.P. -
Z. G. - }', R. - l\L S. Y. -

Hasan - O. B. - J,. N. 1 
nnmlarınn gelen mektuplan lda
rehanemlzdl:'n nldırm~ ı., .. , ren 
olur11•r 

w --

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türlıdye 

1400 kuruş 
'150 > 
~00 J) 

150 • 

Ecnebi 

2'100 h."Uruş 
1450 il 

80(t > 

Posta 1ttlhc.dına dahil olmı nn 
ecnebi memleketler: seneliği : 
3600 alb aylığı 1900 Ü" ~11r.ı 

1000 kunı&t ır 

Tcleto'nlı:mmız: Başmuharrir: 2056:
Yazı i:;Ierf: 207G:i - İcl:ıro 20C81 

Müdür: 20'19'7 

Zilkade ı - l\:asun 19 
S. İm. Oü Öğ. İkl. Ak. Yat 
E. 12,32 2,16 7 ,18 9,4G' 12,00 1,3'7 

1 

Va. 5.16 'l,00 12,01 14,30 Hi,43 18 21 · 

İdarehane Babı!ill elvan 
Acımusluk soknk No. 13 

'k:uerını Alamnlardan da.l}a iyi bir şe- bilhassa Amerlkalılnn al!kadar et
le de ,ball"+rnış bulunuyorln.r. İnglllz- mektcdlr. Çünkü gayelerinden biri de 
it t hnrckcWrlnl seri olduğu kadar İspnnyn, Şimali AfrlkD. VD Dakn.r üzc
~\·vetıı bir ş .. kUde YO.l>mışlar ve taar.- rinde kontrol tesis et.ınektlr. Bu hııt
llı!Zlarını büyük bir !sabetle idare et- tın, İngi~tcrc üssünden ronrn Ainerl
b lletdir. Geçen sene Grnzinni'nln knyı doğrudıın doğruya tehd!d edecek 
la ~ınn ~eldığt gibi, bu s ne de Alman- olnn bir üs olarak kullanılması lht i-

r gafil nvlnnnuştır. Bu muhnI"cbe mnll vardır. 

cTürk kültür blrllğlnln umuml he
yet toplantısı bu ayın 30 una müsa
dl! pazar günü s:ı.nt 14 de birlik bina
sında yapılacaktır. Ruznn.me: İdare 
h eyeti rş.poru ve r en11dare heyeti se
çimi.• ------· 

Si - Knzancılar so'k. 4 num.aro.lı nrsa 
sn.tılıktır. Marmaraya. trunamile hti
k,J.m çam ve meyva nt.ıçlan buluna.n 
elverl,,ll bir arsa gönnek için i~de
kllere görüşmek için de Silleymanlye 
Fet va yoku~ S5 numaraya - 4 illll••••••••••••l:i 

• 



• 

Sahife 8 

BULMACAMIZ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 

~ =-'--:~==· ·~-~===·==. -
6 ---.--.--, - -
7 -,-ı -- --
8 ·=ı-,-- .--

1( ,--1=1•;=--ı= 
Soldan sata ve yukarıdan aşarı: 
ı - Karışık. 
;! - Ravada yüzdürmek - Erkek. 
;J - Yüze gülücülük. 

'1KŞAll 

ez/e, • 
rı 

Nevralji, Kınkllk ve Bütün 
icabında giinde 3 kaşe :ıhnabilir. Her yerde pullu kutulan i3-rarla isteyinir. 

~ - Ege bölgesinde bir harabe -
Din ve dünya işlerini karıştırma.yan. !11••• BiR HAKiKA T! ~ayın mütterilerimizin nazarı dikkatin~: 

:ı - Mcnendi yok. 
6 - Tersi sırkat et demektir - Sa-

pıtmış. . 
'1 - Tersi fasulya yeme~klir - Ku

zunun babası. 
8 - Yere çakılan iri nğaç çivi - 1 

Tenavül et. 
9 - Bir sorgu - Kuzunun ana.sı. 
20 - Bir nevı bezelye - Çehrenln 

alt ucu 
Geçen bulm:ıcamızın halli 

Soldan sağa ve )'Ukarıdan a1ağı: 
ı - Gösterilen. 2 - özürdilcmc, 

3 - Sümerbank, 4 - Trege, Ep, 5 -
Edremit, 6 - Rib, İcabet, 7 - İl.ô.çta
rl!l, 8 - I..en, Binin, 9 - Ekmek, E!ira, 
10· - Ne, Patinaj. 

. ASKERLİK İŞLERİ 

l'ırıaıu.aıı •-= eınıaslı saa\ demek, bır kelıme tle S ı N G I!: R ~ A A ı ı demekUl". \,'iınkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin biltfin hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsfiz SİNOER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SiNGER mar
kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lhımdır. 

Modayı takip eden her asrı kadın için kıymeW taşlnrile ve nefis tşıemesile hakikaten nazan dl\ckat.l celbedPn 
böyle bir harikulAde SİNGER saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SiNGER SA Ti hoşa ridecek en makbnı •e en ıüzet Hediyeliktir 
No. 82 • A elmaslı ve 11 pD'lintalt 500 lira EMSALLERi CJBl 15 SENE CARANTILİDlR. 

Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezlndek1 mai}azamızda satılır. İstnnbulda şubemiz yoktur 

··-------- Adres: SiNGER SAAT Mabtalan. tstanbol, Eminönü No. 8 
Şehremini Askerlik Şubesi Bac:kan

lığından: l - Şehremini, Samatya, Karagfim- !ll••••M•••••••llll!!I 
rük nahlyelcrlnf ihtiva etmek üzere 1 
teşekkül eden Şehremini Askerllk şu
besi 1/ 121941 tarihinden itibaren Ak
sarayda Ordu caddesindeki dairesin
de faaliyete geçecc.ktlr. 

2 - 1/12/ 941 tnrlhinden itibaren bi
r inci maddede adı geçen nahlyelerin 
hudutları dahlllnde ikamet eden yerli 
bllfıınum mfikellcflerln askerlik mua
melelerinin bu şubece tedvir edlle- ı 
ceğl. 

3 - Birlncı maddedeki hudutlar da 
hllinde ikamet eden yedek subay ve 
memurlnra alt mu:ımelelerln şlmdlllk 
Fatih Askerl!k şubesince yapılacağı. 

4 - Şubenin faaliyete geçtiği tarlh
teıı itibaren şube mıntakasına nakil 
suretile girecek yedek subay ve mc- ı 
murlnra alt muamelelerin şubemizce 
ynpılaca~ı llfın olunur. 

Dr. Handan Saracoğlu 
Doğum ve Kadın Rastahkları 

:Mütehassısı 

Cağaloğlu, H!lalinhmer caddesi 
Pınar npartımanı Tel: 2-0189 

Dr. FAİK AKALIN 
.. 

1-'İZIK TEDAVİ K~STİTÜStl 
Eski ve yeni Romatizma, Kırık, 
SlynUk kat.'i tedavisi, Dlyater
ml, Masaj, Ziya banyoları. Yüz 
masajı en modern elektrik cl
hnzlarlle yapılır. 
S:ıh ~ünleri 15 - 19 arasında. 

yoksullara meccanen bakılır 
İstikl!ll caddesi Tünel civarı No. 
471 Haşet Kiitüphnnesl üstünde, 
Reasürans Apt. NCI. 1 Tel: 43955 

Klf gecelerinde hoı vakit 
gedrrnek için meJhur 

AR SEN 
LUPEN 

7..\l' İ - Kuragümrilk nufus me
murluğundan aldığım nüfus tezkere
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Bronşi_tlere ·KATRAN HAKKI EKREM 
Talebenin Tramyay şebeke kartları 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

Geçen sene üniversit.c ve yüksek mektep talebelerinoe verilmL, olan açık 
mavi renkli şebeke kartlan 1/Kiınunuevvcl/941 tarihinden itibaren tramvny 
arabalarında kabul edllmlyecektlr 00380) 

2rı Teşrmisani 19.U 

lfl#IX•l3! .... 
Zcvtinyağlarının h;ılisiyctinin aksini isb;ıt edene 

- 1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese dikkat: btanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 No. 

--------•Tel: 24197. 

-------------------------------------

İnhisarlar U. M~~"'iirlüğünden: 
I - Mevcut şartname , nilmune ve müfredat listeleri mucibince idar! 

ihtiyacı için «153• kalem malzeme alınacaktır. Bunlardan d6• kalemi ıçip 
.s<Jn Türk - Almnn anlaşmasından ldnrcoe kontenjan tefrik ettirilmiş olU 
dığerlerf serbes kısımda tedarlk olunacaktır. • 

il - Şartname, numune ve listeler her gün Kabat~t.a levazım şubeınıı 
den alınabilir. c 

III. - Fob-Sir fiyatıannı .ayrı ayn göstermek üzere her c!ns mıılze111 
için vaki olacak kati tekliflerin 15/ XIU941 gününe kadar İnhisarlar unıUJll 

ı müdürlüğüne yapılmış olması lazımdır. 
iV. - Bu malzeme için Almanya.dan gayrı menıle-ketıerden dahi ıctiıf 

yapılabilece~ı Ufın olunur. (10261) ,......,.. 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak mahsulleri ofisi umunı 

müdürlüqünden: 
ı - B~l teşekkül t.arnfından verilmek üzere ~ yüz bin Ul bir mfı.yotı 

raddesinde, jüt, kendir veyn pamuk ipllğlle un ve mlsketçuvalı ynptl' 
rılacııktır. 

2 - Bir hafta zarfında imal edilecek miktar yirmi bindir . 
3 - Taliplerin eksiltme gün ve saattlnden evvel şimdiye kl!i.lar çuvnıcı· 

lıkla meşgul olduklanna ve bu işi yapacak kablllyet ve teşkllftta malik bU· 
lundı.:klanna dair Ticaret ve Sanayi odaanndnn vesika almaları. muvn.kk"' 
teminat olarak beş bin Türk lirasını Ofis veznesine tesllm ile makbuz :ıJ• 
malan veya bu mlkt.nn mektuplan devletçe k:ıbul edilmiş bir milli bankil· 
nın muvakkat temlnat mektublle temin etmeleri ve ekslltme günü imal ett:t· 
Ierl bir ı:uvalı niımune olarak getirmeleri ve bu günden itibaren Toprak mcıh· 
sulleri of!Sinin Ankarada umum müdürlük mübayaa komisyonunda ve ist:ın· 
buldn Sirkeci Liman hnnda Istanbul şubesi müdüriyetinde her lstlyene vcrıl· 
mek üzere hazırlanmış bulunan şartnameye göre hareket. etmeleri lfızımdır. 

4 - Eksiltme ikinci maddede zlkrl geçen şartnamede yazılı olduğu tarı· 
da, kapalı zarf usuille icra edilecektir. 

5 - Tekıır mektuplan 3/ 12/ 941 tarihine mstıayan çarşamba günıi s:ııı' 
ıs e kadar Ankaradn umum müdürlük mübayna komisyonuna, İst.nnbuldll 
İst.nnbul şubesi müdürlüğüne makbuz mukablllnde teslim edilmiş olmaııdır 
Teklif mektuplan mezkür gün ve saatten evvel blldlrllen makaml'.\rda buıu· 
nacak tara1a iadeli taahhütlü mektupln da gönderilebilir. 

• 6 - Talipler tekliflerini mühürlü bir zarf içine koyacaklar, z:ı.rfın uze• 
rinc isim ve adreslerin! yazacaklar. bu mühürlü zarfı , muvakkat teminat.il 
ait makbuz veya b::ı.nka mektubu ve 2 ncl maddede yazılı vesika ile birIIkte 
başk3 bir zarfa vaz ve bu zarfı da temhir edecekler, dış zarfın üzerine yııl· 
nız teklif mektubunun çuval lmiıl işine ait oldu~'1lnu işaret ey)lycceklcrdlr. 
Tekllt mektuplarına. şhrtnamenln tamamen okunup kabul edlldl~l yn.zılm:ı.k:ıı 
beraber, lmalıitın jütle, kendir veya pamuk Jpliğlle yapılacağına göre teıt!lf 
olcnan fiatln hem yazı ve hem rakamla açık olarak derci lftzımdır. Mck• 
tuplıırda hak ve s!lintl olmıyacaktır. 

7 - İhale Umum müdürlükçe yapılacak ve teklif mektuplarının açılınfl• 
sı için kararl~tınlan günden itibaren nihayet on gün içln1e tekll!i kabul 
ed!lene keyfiyet iadeli taahhütlü bir mektupla tebliğ olunacaktır. umuıtl 
müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Teklif sahipleri 
ihale için muayyen müddet zarfında teklifierlnden dönemezler. ( 102~ 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini nkuvunm ! 

• Du seri 6 l:üyük ve resimli cilttir 
Beher cildin fiati 80 lı:uru,. 

327 cloğumlu İsa Ruhi oğlu Sadet
tin Orcan Belediye Sular idaresinden 

Samatyada Xarlıkaııı caddesi ~ık- Devlet Deniz yolları İşletme umum v~ fızuni istical ile iz.-ılesinc çalışılan bir arızanın tamiri zarureti dolayısil0 

1 
Terkos fa.brlk:ısındald makinelerden birinde ani olarak baş gösterCl'I 

maz okak 18 numarada mukim iken Müdih·Hiğ-ü f18nları şehre bir müddet noksan su vermek mecburiyeti hasıl olmuştur. SıkıntıY' 
hal~n ikametgahı me1:hul bulunan ec- elden geldiği kadar tahfif maksadlle gereken bütün tertibat alınmaktadır. 
zacı binbaşılı~ından mütekait l\leh- . Bumıa için şimdilik geceleri s:tat 20 den sabah saat 6 ya kadar suları kes· 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi veri: AKSAM matbaaa1 

tel: 20681 

Yüzdı vmni iılııonto kuponu 
Bu kuponu lı:esip cAKSAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerind~ıı size vüzd~ 20 iskon· 
ıo vepılzıcaktır 

:l.ı\ Vl - .ı:ı~yıı:oz askerllk şubesinde 
kayıtlı askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenlslnl alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

321 do~umlu Ali oğlu Kadri Nacar 

ÇOCUK HASTAUKLARI ' 
l\IÜTEllASSISI 1 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cağalo~lu Zeki Bey aoarbman• 

3 üncü kat 8 No. 
Her J"iin 14 ~"" 18 za kadar 

·--Ur. IHSAN SAMI--~ 

TİFO AŞISI 1 
I'ito ve paratito hastntıklaruıa 

tutul.ınamak tçln teslrl kat1. mu
afiyet! pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 ku-

met Refik veresesi eşi llatiec (Kendi idaremiz müst.ahdemleriyle kamarotlanna alt be,, yüz takım elbisenin mek mecburiyeti olduğu muhetercm halkımıza. nrın olunur. (103311 
cı~um~ı idaremizce verilm('k ve tela, astar, düğme, alameti farika va saır 

namına bilasale ve kızı Hünmiı Sevda mnlzemesi müt.c:ıhhldi tarafından temin edilmek üzere> dikilmesi kapalı ı 
Olc:ıy namına bilvekaleyel zarf usulü ile ek.sutmeye konulmuştur. 
İS1'AN'BUI, DÖRDtlNCtl İCRA ME- Eksiltme 10/12/941 günü saat on dörtte Tophan~e idaremiz malzeme 

l\IUJtı.tT(iUND • .\N: Dosya No. 9U / 1011 şub!>si binasındaki alım satım komisyonunda yapılacaktır. İsteklller para.sız 
Türkiye Ciimhurlyetı Ziraat Banka- verilen şartname ve sair evrakı malzeme miidi.irlüğünden alabilecekleri glbı 

sı İstanbul şubesi vek!Ii avukat Asım _h_a_rç_m_a_ı_ze_m_e"~i_n_u_· m_un_e_ı_e_rl_n_ı _d_e_a_yn_ı_y_e_rd_e_g_ö_re_b_ıı_ır_le_,r,.... ____ c_10_3_s_s_> __ 

Sorcon tarafından daıremızın 9u1ıoıı Meyva A maförlerine 
numaralı dosyaslle vaki ta.kip talebin-
de 17/3/ 937 tarihli bir kıt'a senet mu
cibince 93 liranın 17/3/937 tarihinden 
itibaren % 9 faiz % 10 ücreti vekalet • 
ve sair takip masrnflarınm tahs!ll is
tenmiş ve yukı:ındakl lkametgCı.hınıza 
gönderlien ödeme emri ikametgii.hını
zın nıeçhullyeti haseblle iade olunması 
üzerine icra haldmllğlnce bir ay müd
detle ll~nen tebligat ıra.sına knrar ve
rllmlşlr. 

İşbu ilanın neşri tarihinden itiba
ren bir ay zarfında borcu ve masraf
lan ödemeniz borcun tamamına veya ı 
bir kısmına yahut alacaklının takibat 
icrasına dair bir itirazınız varsa bir ay 

33 yıldanberi iştigal etmekte olduğumuz ve son partisini hn1"9ten 
evvel Fran.c;anın Orleans şehrindeki E. Turbat müessesesini.len celoot
tiğlmlz ve memleketimizin de mümtaz yerlerinde yetişen seçme nevl
lerden ; 

Kayısı (Avrupa - Malatya), Elma (Avrupa - Amasya - Ferik), 
Armud (Avrupa - Ankara) Ayv:ı (Avrupa - Karanlıkdcre); 

Ağaçlarından a.şılanmak suretile fldnnlığımızda tekSlr edilen 1 ve 2 
yaşındaki fldanlanmız, Etikellerj üzerinde olarak, ıney~alaruıın erme 
zamanı, nefaset Ye cesametleri izah ellilmek suretiyle s:ıtı..,.cın amade ol
duğunu nadide ve nefis meyva meraklılanna nrzederiz. 

ADRES: AFYON - mmF.STF.N fötER L. TİRYAKİ 

NEZLE DlYIP GEÇMEYİNİZ ... 
V crern. Bronşit, Zatürre, Grip. Nezleden Gelir 

GOME TAL 
içinde blldlrmenlz lazımdır. Bildirme- Nezleden korur ve nez:eyi kökünden keser. 
d!ğlnlz takdirde 74 üncü madde muci- il••••• r. - d 
bf ı.:.czaneler en ısrarla COMENT AL arayınız. nce beyanda bulunmanız beyanda 
bulunmazsanız hapisle tazyik oluna-
cağınız ve hakikate muhalif beyanda 
bulunursanız hapisle cezalandınlaca
ğınız borç ödenmez veya ltiraz olun
mazsa cebri icraya .ı;ievam olunacağını 

-~'-

MUKADDER SUMEN 
Memleketin tanınnuş güzel okuyucusu 

AY D ·A SÖNMEZ 

İstanbul Merkez Jandarma Bölük 
Komutanlığından: 

EKSiLTME iLANI 
7/ 12/ 941 tarih pazartesi günü saat 14,30 da Vilayet jandarma komut.anlı· 

ğında teşekkül eden eksiltme komisyonu odasında c1070,9R• lira keşif bedelli 
İstanbul jandarma merkez bölük komutanlığı banyo dalre.sl yapılması ~i açıl 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri• 
proje keşif hül!\snslle buna mütcferri diğer evrak her gün vllliyet jandarıtl• 
alay komut.n.nlıC'ı dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat ı8b liradır. 
isteklilerin eıi az bir taahhütte ~1000. liralık bu i~ benzer iş yaptığın• 

1 

dair lt.iarelerlndel} almL'i olduğu vesikalara istinaden İstanbul vlluyetlnc mii· 
racaatıa ekslltmc tarihinden t.atll günleri hariç c3ıı gün evvel alınmış enuyct 
ve 94~ yılına nit Ticaret Odası vesikaları ne gelmeleri. < 10218> 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden: 
Müessesemi2ıe 35 lira nsli ma~ln ikt.lsndi ve mali lllmler, sosyoloji "11 

amme hukİıku branşlan için 3 asistan nlınaca.ktır. 
İmtihan tarih ve şerıiltl okul idareslnden öğrenilebilir. Talip olanlaflt\ 

28/İklnclteşrln/ cuma gününe kadar bir istida ile müdürlüğümüze mürtL" 
caat etmeleri Hizımdır. (8568) uoıun 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fen fakültesinde tecrübi fizik, matematik, jeoloji, tıp fakültesinde haya" 

ti kimya, edebiyat fakültesinde felsefe, Türk.iye tarihi ve iktisat fa.k\ıl~de 
maliye de>Çtentliklerl nçıktır. Namzetlerin 22/1/942 perşembe günü ya.baııc1 
dil imtihanı ve 5/2/ 942 perşembe günü esas inılhanlan yapılacaktır. istel'" 
lll&rln sıhhat raporu. 5 fotoğraf nüfus tezkeresi sureti ve llml hüviyetini gÖı5" 
teren fişleri ile tfişlcr tedris lşleıl kaleminden tstenecektlr.• 15/1/942 tari" 
hine kadar rektörlüğe müraca.aUan. (10352) 

İstanbul Defterdarlığından: natık ödeme emri makamına kaim ol
mak üzere flıin olunur. (8245) 

ruştur. • .. •••••••••••• .. ----------------------~' 
Bayanlar; Şükran, Mualla, Adviye, Melihat, 
Anjel ve meşhur kemani D E lU i R A L İ'nin 

Manltotra tthaIAt Türk Anonim şirketi, .. soo. bin lira sermayesini tcın" 
sil etmek ü.ııcre çıkardığı beheri 20 lira kıymetinde eh numaradan ,25()()G• 
numaraya kadar 125000• adet h!Me senedinin 15500. lli'a da.mga re6Dlln1 
17/41941 tarlhll ve 36986817211 sayılı makbuz mukabilinde defterdarlık vel" 
nesine yatırnıLŞtır. 

7.AYi - Eminönü mal müdürlüğün-
den 657 kaza numaralı maaş cüzdanı 
kaybolmuştur. Yenisini alacağundan 
esklsl-ln hükmü yoktur. 

\'ekili Emine Belir 1 

...... -.,~lrıor __ ..... 
Bahaddin LOtfi j 

Vernah 
OPERATÖR ÜROl,00 

Dr. F ET H i 
LABORA ruv ARJ 

Cerral.pap hastanesi bakteri· 
roloğu kan, idrar, balgam, 
mr.:vadı gaita tahlilleri ve (id
rar vasıtaııile gebeliğin ilk gün· 
!erinde lı:atl teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Tak.ime giderken 
Meşelik sokağı Ferah apartı-

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı 

manı. Tel: '405~4 1 

ı------1 OPERATöRLERE: -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaıya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 1 

Ameliyat masası, fenni alet do
labı, Otoklnv ve teferruatı 27 son· 
teşrin per.şembe günü saat 13,5 ta 
Sandal Bedesteninde müzayede 

ne satılacaktır. -

idaresinde 17 Kişil~k Saz Heyeti ile 
her akşam Taksim meydanında Ayazpaşaya giden caddede 

Ankara Bakkaliyesi üzerindekJ 

TAK Si HAL 
•----.. Searnlanna saat IS de baŞiıyorlar _____ .. 

Miizayede ile 

SATILIK 
Pangaltı, Ergenckon caddesinde, Hamam karşısında, dört 
katlı, apartımana elver~li. t!ç dükkanla bir ·garajı müşte
mil senede 2000 lira varidatlı 287 No. lı e\• 28/11/911 cuma 
günü saat 14 de Beyoğlunda Sulh mahkemesinde satılacak-

tır. 

Keyfiyet, damga re~m.i kanununun 39 uncu maddesi hükmüne tevfl1c1Jl 
ilan olunur. 00379) 

lıtanbul Vakıflar Oirektörlüğü ili.alan 
İştanbul ve Kadıköy Va.kınar idaresinde n.çık (15) Ura maqlı memurl" 

yetıer için 5/12/ 941 cuma gfinU saat 14 de tahriri müsabaka lmtlhımı yapı
lacaktır. 

Istekl!lerin en az orta mektıepten mezun ve memurin kanununda ara
nılan vasıflar haiz olmalan ve daire doktorluğunca yapılııcak muayencıe-

1 rinde sıhhi nnzıılan bulunmamaları lazımdır. 
1 Zabıtadan alınacak hüsnühal kağıdile mahkumiyet sabıkası bulwınıll" 
'ı dığına dair müddelumumlliktcn musnddnk vcsikn lmtlhandıı muvaffak 01an

larcian aranılaenktır. İsteklllcr 4/ 12/941 akşamına ka!.lar ~ağıda ynzılı veslkı'
l:ırı dilekçelerine bağlayarak Çenberllta§ta. Vakıflar Başnüdilılü~e uıU
rncaallan. 

1 - Mektep şehadetnamesi veya tasdikli sureti 
2 - Nüfus cüzdanı veya tasdikli sureti 

1 
3 - SX9 ebadında. dört fotoğraf 
4 - Evvelce b~ka bir yerdıe çall§mış olanlann ayrılma sebeplerini göS-

1 terir vesika. (10336) 


