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Ücretli iş mükellefiyeti 
hakkındaki kararname dün
den itibaren meriyete girdi 

Adliye Vekaletinin kararla
rını tatbik etmeyen baro 

meclisleri feshedilecek 
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lngiltere çöl 
harbini başarmaya 

mecburdur 

Afrika muharebesi, ild tarafın 
henüz zaferden yahut hezimetten 
bahsetmesine meydan vermiyen, 
sısu ve dalgalı şekilde on gündür 
Sürüp gidiyor. Çarpışma, toprak 
kazanmaktan ziyade çöl genişlik
leri içinde ve tanlrJar arasında 
karşılıklı bir imha manevrası ol
duğuna göre, kayıplann ağırlığı 
lllsbctindc çabuk netice elde cdil
tnesı beklenemez. Herhalde İngi
lizlerin fikri budur ve daha bir 
lki hafta beklemek gerektir. 

Afrikada başlıyan harbin, ora
daki bir kaç ltalyan - Alman tü
tncntni yoketmekten ibaret, 
ehenunıycti çöle inhisar eden bir -
hareket olmadığı göz önünde tu- . 
tuıursa İngilizlerin bir kaç tank 
saıctırışile işi bitmiş sayamıyacak
laıı anlnsılır. 

Polonya Başvekili general Sikorski Libaya'da harbeden Polonya tugayını teftiş etmiştir. 

.l.'uknnki klişe bu tugaya mensup bir birliğin çölde ordugôhını gösteriyor 

Tobruk'a 
doğru ileri 
hareketi 

1 Uzak Şarkta Moskova 
harbin önüne ciddi tehlike 

geçilecek karşısında 

• 
BU SABABK.1 

. 

Moskovaya 
karşı taarruz 
şiddetinden 

kaybetmedi 
Almanlar, §ehre her 

zamandan daha ziyade 

yakla§mıılar 

TELGBAl'LAB 

Tobruğun 
şarkında 

temizleme 
harekatı 

Alman mukavemet 
merkezleri temizleniyor, 

bir İtalyan tümeni 
imha edildi 

Londra 29 (A.A.) - (B.B.C.) Mosko- Londm 29 (A.A.) - (B.B.C.) Knhl-
vaya. karşı Almnn taamızu devam et- rede askeri s&.cü, dün geceki beyanat
me1ttıedir. "Almanlar, yavaş ilerUemek- tında Tobruk garnlzonlle, cenupto.n 
te, fn.'kat taarruz butün §lddetlnl mu- llerll~n İngiliz kuvvetlerinin tnma
hafaza etmektedir. Almanlar, Mosko- mlle blrleşmlş olduklannı ve şlmdl de 
vayn her zamandan daha ziyade yıık- Tobruğwı şarkında Alman muknve
laşmışlardır. Ruslar, haylice muvarfn.- met merkezlerini temizlemekle m~ul 
kıyetu mukabil taarruzlarda bulun- olduklarını ı:öylemlşUr. Bu mıntakn
muştur. da bulunan İtalyan Bologna tümcnt 

Mosk.ovndnn 64 kilometre uzakta trunamJle imha edllmlştlr. 
pulunnn Klin'dc ,2.000 tank, yani beş Başıboş gezen tanklı Alman :ı.km 
zırhlı tümen hare.k.Atta. bulunmakta.- kolu, İngiliz zırhlı ve h:ıva kuvvetıerl 

. tnarlındnn hırp:ı.lnnmaktadır. Bu a.kın 
~ kl ·o u lkl birlikten mürekkeptir. Bu 1kl 

Ruslar, Kallnin kesiminde mukabil birlikten hangisinin d:ıha fazla z:ıyia
taarruuia bulunm~lar, Alman hattı- .ta uğradığını kestirmek gfü;tür. 
~ iki cenahtnn derince yarnıı.şlar ve Londra 29 (A.AJ - (BB.CJ İnglliz 
yedi köy geri almışlardır. Almanlar, hava kuvvetleri karıı kuvveti rh:e 
Moskovayı çevirmek mnksadlle Tula- müessir yardınılımna devam etmekte 
dan dnha ~arka saldırmışlardır. düşman kollarlle hava meydanlanna 

Almanlar, Tula cephesinde a.J.cv 
saça .. yıeni tanklar kullanmaktndır. 
Bu tanklar kayak :ile hareket etmek
tedirler. 

taarruzlarına devam etmektedir. İn
giliz tnyynrelerı bir düşm:ın muhribl
le, bir ticaret gemisine :Wmb..,l:ır isa
bet ettlrmfşlerd.r. Vapurun yana yat
tığı, mulırlpte de yangın çıktığı go·ül
müştür. 

İngilizlerin düşüncesinde çöl 
harbi, slmal Afrlkasını şimdiki ve 
ilerki korkulardan temizliyecek, 
lıkdenizin biisbütün ele geçınesl
l'lc yardım edecek, Rus harbi ne· 
ticesinde Kafkasyadan sarkacak 
Alman kuvvetlerine daha kolay 
karşı koymağa yarıyacak blr 
durum hazırlamak için yapılıyor. 
lnınıtere, Rusvadakl harbin gf.li· 
§hni bakımından en gerekli ve en 
eh·erişll zamanı seçmiştir: Alman
Yanın sark cephesinde gördüğü 
güçlükler, Afrikada bugün için 
hor türlü yardıma engeldir: Fa
kat ·arın bu vaziyet değişebillr, 
\'e İngiltere hem Afı'ilmda, hem 
Orta Şarkta, sayısı daha fazla 
Alrnnn kuvvetıcrile çarpışma zo
runda kalabilir. İngilizler bundan 
dolavı acele davranmaya, Alman-

İngilizlere göre Libyada Bedbin haberlere rağmen 

Almanların Moskovanın 48 kilometre 
cenubuşarkislnde kain LşmI blldirll-

Klin ve Volokolamsk meyen blr Q~hrl zaptettlklerl blldlrll-
Askeri sözcii, Inglllz tayyarelerinin 

dü•mana büyük v.ayiat vcrtllr.dll:1alnl 
vaziyetin umuml!•Ctle üw!d verici ol
du~unu söylemiştir. askeri vaziyet düzel· tecrübeli müşahitler 

mekte devam ediyor nikbin görünüyor 
k • l • d h be .mektC<l.lr. Fnkat ıbu şehıin işgal! Al
esım erm ~ mu ar~ • manıam 2000 klşlllk znylat.a. so den 

ler çok şıddetlendı !nzıa tanka. \'e büyük miktarda mal- Llbyadnkl Alman kuvvetl~rlnin İtal
yan kumandıı.s' altında hulun~ııkt ·n 
dün Romada ilin olmu~ur 

zeme knyıbına mal olmuştur. 

Cephede bulunan ·/ngiliz. /ngiliz.lerde de Japonya 
ıJe Amerikan gazetecile- ile harbin önüne geçmek 

S ~ l k · l Lenlngrııd cephesinde Ruslar mev
ıvastopo a arşı yapı an .zu muvartakıyctıer k:ı.zanmışhrdır. 

Amerika, tekrar Finlan
diyanın dikkatini çekti 
Londra 29 (AA ) - lBB.C.) Amn

rlka Hariciye Nazın B. Hull antlko
mintem nndlnşmayı lmıal:ı.mosı mfl

Vichy 29 (A.A.) _ (0!1) Rus mu- nasebet.Ue tekrar Finlandlynnın dik-

harekatta Ruslardan bir Cenupta. Don çevresinde Rus mukn.bll 

rinden haber alınamıyor arzusu hissediliyor rok esir alındı taarruz~ nıuvıı.ffn.kıyetıe devam et.-
:J' mektedır. 

lar Rusyada bu kış duracakları Londra 28 (A.A.) - Salahiyet- Vllfingtoıı 28 (A.A.) - O.F.l.: Balin 28 (A.A.) - Alman or-
Yere varmadan Afrika savaşını li mahfillerde söylendiğine göre, Son Amerikan bahriyıe silahendaz- cluları bagkumandıınlığının tebliği: 
bitirmeye mecburdurlar. Bundan Libyadaki askeri vaziyet düzelmek- lan, Şangbayı tahliye ettikleri ve Rostof civarında ve Donetz hav
başkn, bilinmez yarciı:ncılann ç:ı- ~e devam ediyor. borsada fiatler Tokyodan ve Va· zasında tayyare ve tank müzahereti 
kagelmesi kaygısı da vardır. Gene- Londra 28 (A.A.) - Libyada ,ıingtonda:ı ge~~ bedbin hııbc.rler- ile yapılan oiddetli Bolşevik kargı 

sol cenahta lngiliz, Yeni Zelanda den dolayı çok düştüğü ıu sırada hücumları dü§lllana kanlı kayıplar 
tal Weygandı işten cıkaran Fran- ve Cenubi Afrika kuvvetleri Tob- tecrübeli müşahitler &:asında gene vıcrdirHeıt:k püskürtülmüştür. Cep
sanın, Almanyaya hoş görünmek ruk"a doğru ilerlemektıcdirler. lki bir dereceye kadar nikbinlik. l:\üküm hem merkez kesiminde düşmanın 
lçin daha neler yapacağ1 belli de- batlıca yolu düomanın kullanması- •Ürmektedir. · kuvvetli müdafaa mevzileri yanl-
ğildlr. Rusyada kış durağına va- na mani olmak iç.in mütemadiyen Gerçi ~aziyet vahimdir. Fakat mı§tır. 
tan Almanyanın Fransa ve İspan- Mihver kuvvetlerile çarpışmaktadır- Tokyo ile Va~ngtonun muha.sama- Ordunun ağır toplan Leningrad 
Ya yardımile Afrika ve Akdeniz 1 lar. Bu yollar bu kıtaları!' lcontro- ta baı;laması keyfiyıeti karşısıında öni.indeki gemileri muvaffakiyetle 

lu altındadır. aylardanberi karardan alıkoyan bombalamışhr. Gece ve gündüz sa· 
sahipliğine önem vermek isteme- . (Devamı snhife 7, ~ütun l de) [Devamı aahife 2, aütun 2 de] va§ tayyarıelerimiz Moskova ve Lc-
81 çok uzak düşüncelerden sayı- ningradd'!-ki askeri tesislere hücum-
larnaz. Bunun içlndir kl Şark · lar yapmı§lardır. 

cephesinde sovyetıerin dayanma AV·Uı:_at) k taJ•I b• Moskova 28 (AA.) - Pravda 
azmine eş bir hızı, Ingilizler, şüp- . K 1 s - 1 r gazetesi, bu sabahki sayısında Al-
hcsiz, Afrikada ol.sun gösterecek- man kıtalarının cenuptaki ku~tına 
lerdir. e de • ı • hareketi, Moskova için ciddi bir . s neye ın ırı ıyor tehlikt? olduğunu, buna mukabil 

Afrika h::ı.rbi, lngiltere için, Alman muvasala yollarınm .son de-
Yalnız gelecek günlPri emniyet ttce uzadığını ve çok daha zaafa 
altına nlma bakımından askerl uğradığını yazıyor. Gazete, bundan 
bir zaruret değil, aym zamanda Müdde:ı:rnumilerle hakimler, hizmet ettikleri ba~ka son 24 eaattenberi Klin ve 

bir haysiyet davasıdır. Çöl muha- mahkern~ ve yerlerde, va.zifeleı:inden ayrılma (Devamı sahife '1, sütun 2 de) 

trbesı sessizce girişilmiş basit bir tarihinden itibaren iki sene müddetle 
hareket olmaktan çıkmış, uzun 
~mandır süren hazırlıklan övü- · avukatlık edemiyecekl~r 
llülerek Uan edilmiş büyük çapta 
?ir başarı haline sokulmuştur. Anknr:ı 28 CTele!onla) - Uzun ted- miler ne7.dinde staj göreceklerdir. 
!:ngtUz Başvekilinin, bu hareket klk ve tetebbillerden sonra. Adliye Adli veya a.o:kerl hlklmlik reis ve 

.. l.kkaiI~.ra 

/ stidalara cevap 
verilmesi mecburidir 

VekAleti, avukatlık kanununun bazı Azaları mu:ninllk. ve mülA.zknllklerde 
haşlarken · söylediği nutuk hatır- maddelerin! tadil edecek bir layiha hukuk fakültesl ve siyasal bilgiler Kocaımutafapqadaıı s. & imza-
lanırsa, İngilizlerin ne pahasına hıızırhyarak Büyüt Millet MecUsine okulu hukuk grupu profesörlilklerin- aiyle bir kari.imiz yazıyıor: 
<>lursa olsun, Mihver kuvvetlerini vermiştir. Ana hükümlerini yazdığı- de veya derslerinde, doçentliklerinde Gudeaizin cDadcatlen lmmm
)'Okederek Tunus sınırlarına da- mız bu lılyihaya göre, avukat oimak en az dört sene müddetle vazife gö- da. istidalara cnoap •erimemekte 

icin 23 yaşını ikmal etm.14 ,hukuk fa- renler avukatlık stajından istlana oldujundım bahisle, ce-nplı mi.İra· 
Yanacaklanna inanmamak güç kültesi veya siya.sal bilgiler okulunu edileceklerdir. t ul" ·· ibd •!1---~ be Ol . caa 111...... MI~ yan 

Ur. Zira, bu derece hazırlıklı, hlttrerelt noksan kalan derslerden Baroya kabul talebinden eonr& üç ecliliyor. : 
silahça ve kuvvetçe bu ka( !" üs- hukuk fakiilte6lnde 1Dıtlhan vermf9 &7 1çlnde baronun bulundutu· yerde Filoimce bana biç ha et ktur 
tün bir askeri hamlenin 1'obruk v!ya vabancı bir meml~ket hu.k~ fa- bir tkametgllı edinemly-enler, a.kU Zira. t..mı&b • ~ yo, • 

b.. . . . . . 'lculteslnden mezun olup da Turtlye fınza& teııblt ve- medenl "'-'-'ann 82 __ .ı.ı-· .eaaarye anunu ıum 
.olgesındc erıyıp knlmasile. lngı- huku1c fakillt.elerinln programlarına #- ı........ - • · ~~mm •on &krumda 

lız e!kannda uyanacak emniyet- cöre noksan kalan derslerden imtihan dan mahrum ed1lmiş olanlar, Tilık cş.Jasa ait olarak vuku bulan .. 
vatanda~lığından çıkanlar, işten me- caatm neticesi müst-.ı! e m~a-

Siıliği silebilecek yeni fedakarlık vermiş olmak Ulzımdır. Aynca stajı nedllenler barolardan silineceklerdir. teblit lunmak bur~Yd. ~ 
Zenıinl bulmak gür olur. muvarrakıyetıe bitirmek, avukntlı.kla o mec ı ın den.il-

" blrlesmesı c:ılz olmıyan bir meslekte Adliye Veld.U bütün avukatlarla mektedir. 
Necmcddir. "'rduk bulunmamak, vas tt}hdld1nden başka idare meclisi veya baro reisliği üze- Bu hükme riayet etmiyen memur

bir seb':!ple vatifcden aynlmamak da rinde nezaret hakkını haiz olacnk, larm İle Türk ceza kı.nmum 240 
rorttır. Adliye Veklllıetlnin kararlannı t:ıtbık maddesi mucibince cezataı:i'ın1ma: 

Amerikan büyük elcisi Müddeiurnumilerle htıkimler, hlZ- etmlyen baro meclis.lcrlııi reshedebl- lan lazım 1relmektedir 

Rusyadan Vaşı.ngto-na lecektlr. . Kanunlar cimit aayİ&Iar halııı" de met ettikleri mahkeme ve yerlerde k 

do
··ndl .. t ı vazifelerinden ayrılma tarihinden itl- Avukat~ık kanununun merlyete gir- almak için değil, ahki.rnı tatbik 

b:ıren iki sene müddetle avukatlık diğl tarihte dnvn vekUI ruhsatname- olunmak fikri ile tedvin edilirler. 
Vaşington 28 CA.A.) - Sovyet Rus- edcmlveceklerdlr. sini haiz olanlar 5 nvukat bulunmı- Dilekçelerine cevap alaımyaruar, 

Yadan dönen Blrleş!k Amerika büyilk Avukatlık stnj müddeti bir senedir. yan yerlerde icrayı vek!i.let edebile- ait olduiu makama tikiıyette b~-
elçl,si B. Stelnhardt. Hariciye Nazırı cekler; ancak, evvelce beş veya daha nurlan& hem makaadlannın husu-
B. Cordell Hull il" r:öri\·tüktcn ~onrrı Staj vesikası :ılnnlnr Adliye Vekl'ıletl- fazla avulı:at bulunan yerlerde vaztre Iünü temin. hem de kanuni vecibe
reıs Roo1c\·eıt tft~~· ~ · n krtnl f'd'l- nln tensip edeeeği yerde bir sene lfn etmekte olanlar bu ke.yıddan leriru ihrniıl edenlerin ulahma hiz-
ınış ve nıumaileyhc izahat vermlştır. ı müddetıe mahkeme ve D}üddeiwnu- 1 mustesna added.Ueceklerdil. nıet eCmit olurlar. ı 

Vichy'ye göre vaziyet 

kavemetlne rağmen Mosk:ovaya karşı ~tini çekmiştir. Fin ask"ri p:>l!tikası 
Alman tazyiki ve ilerlleylıjl artıyor. lnglltereyi mutazarnr etm~si ve slm::ıl 

• . yolu lle Rusyaya yapılan m:ılz::ıne 
Merırezd~ ve bllh~a Kalinin kesimin- :sevklynt.ını t!.'hdlt etmesi bakım:nd:m 
de çok şıddetll muharebeler olmakta- dikkntı callb görülmektedir. 
dır. Doneç ~.avz.~~dn .. R.?S mukabil Yaşiııgtondakl Fin sefiri, Blrle·Ik 
taarruzlo.n pusktirtülm~tur. Amerika kendi menfeııthrı nleyhlne 

----- müt~vecclh bir hareket tclikki et..>e 
Uzak Şarkta durum bile Flnb\ndtyanm kendi emnJyetı Jıfn 

Rusyaya karşı hareküta devnm ed~-
cid di, fakat ümitsiz. değil ceğlnl söylemiştir. 

Londra 29 (AA.) - (BB.C.) Va
şlngtondan bll<llrildiğlne göre Uzak 
Şark vnzlyetı clddJyetlnl muhafaza. 

Yunanistanda ne kadar 
Mihver kuvveti var? 

eylemekle beraber ümlt.sl.z değildir. Londra 29 A.AJ - <B.B.C.> Mlliver 
Amerikanın Japonyaya. teklifleri ev- devletleri, Yunan mflletınln hcı-:ırnm. 
ve!ı\ Çinde barışın teminine, sonra da kıyamını önlemek için Yun:ınlst"'r dıı 
Pndlflkte daimi bir s:ıldırmnzlık nnd- 3 Alman ve 15 İtalyan tüm"nl o.ı:ker 
!aşmasının müzakeresine matuftur. bulundurmak~. __ 
Japonlann Hindlçlnlye takviye kuv- 5· ' • 
vetıerl göndermeleri manidar ve me- ınga.pur a yenı 
şum bir nHhn<;t olarak telakki edil- kıtaat geldi 
mektedlr. B. RooscveIUn seyahati, Singapur 29 (A.A.) _ Slngapur ıı-
bedblnllğin hafifçe izalesine hizmet manına dün yeni ingUlz kıtaatı gel-
etmiştlr. mlştlr. 
•ın1111m11ıııııuuıııııı!.lıııııı:11mııııııımıımıı:ı.ııınııınıııııııun11111111111111111111ı;ıııımıııııını:ııı•·ıııııumııı:ımııııııııı11 
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Sahife 2 AK 'A M 

( Geceki ve Da Sabahki Haberler J 
1 Harp tebliğleri 1 

lngiliz tebliği 
Kahire 28 CA.A.) Orta Şark İngUlz 

tuvveUerl umumı karargA.lurun teb
liği: Tobruk'un cenup doğusmıda dftn 

Gondar 
• 

garnızonu 

teslim oldu 
doğrudan doğruya temas tesis eden Mah 11"' l J k.-.--. 
İngiliz ve Yenı Zeltuıda tuvveUeri, a ı ta yan tllllılft• 
kuvvetıı bir mukabele kaI'Ş'lSllldn. ııer- danı muba.samabn tatili 

Asker ailelerine ·yeni 
yardım tahsisatı 

Şimdilik hiç bir tramvay laattınm 
kaldtrılmaeı öüşinülmeMİştir 

ıemektedirler. Aynı zamanda lltıs::ık emrini verdi 
noktalarının şarkında keza. razııı. kuv- lata.nbul Uawmt Meclisi din ... t --'--dıe -palan miizab:.rel« ...a.il 
vetli d1.....,.an müfrezelerine hücum waD1U ., -

etmişlc;dh. Bu arada Alman unsur- 1'5 de birinci Nİi T.Jcüi B. Fwaki ..ndt. bugtiukü i%dil.em ku,..mda. 
Roma 28 (A.A.) - }talyan o~ 

Okyanusta 
Amerikan 
gemilerj 

Hali hazir 9USİ:yet lr.uti
suıda b. gemilerin 

lil&blandınlmıyateajİ 
bildirildi 

Jann da katılmııslle daha. büyüyen A 544 Oııı.cılrain nyaıteti akmda toplan- buı l.atlıann ilca ediip edilemi,oe-
blr akıncı düşman kolu Halfaya ne dulan unu~ı. karargahının ~ Dllfbr. Sabık :zaptın oh.narak ceği aonddu. BFJ: de bayle bir zaru- Y~n 28 (A.A.) - BaHbazrr 
Sidi Öıner arasındaki müda!a.a mev- maralı tebl~nden: ~~~~ Af~~_:" aynca bıbalünde.ı aoAra .._ aile- set IAıuıwaada btldıimtız takdilde f8.Tf:lal'l ykfınden, BOyük Olqanua
z.ilertnden gelcın bu takviye lle oonı.- da geçen gunler • zarRIKlft yapı~ lerine yapılan l1'U'dmıl ... h..Jdmvla ilk ola.rak ilpaı. düfiiııiileıa ıw..lar t1 ~ Amerika tkaret gemlled
ber, game do~ dün ııerlemc~e baş- b.aznltk hardletleıınckn aonra dur riywt ma:k.ammm m&taceliyet ı..- fdıre ıyapur v,eJ'& traa ~lerile llllD. Ahlaıı~. ne,.. 
l:ımı.ştır. Maks:ıdı, Sidi Rezeg garbin- man, dün sabah aaat 4 e doğnı _ _,ı ~--L • • • t ..1:~· • bi ~-•- L-~'- :ı._ __ L ___ n_L_L r_, __ ,. - -.pda. bildil'llm1ştlr. 

1 
•. nu;ne •uzaxeteSnu ıs euqmı r uut- uagq u.RDMU1 ~ • ıı::.;ııunoıru ,._ 

de harbe tutuşmuş olan mihver kiill esucn her taraftan hiicuma maruz riri olcwnmuttur. Bu takrirde asker Yıedikule _ Sifteci hadan oıac.ktu. Hallha.zır oıutıaımın 8't tadar --, 
tuvvetıerlle irtibat teslslne ç:ılışmnk bulunan Gondar kuabasma taamaz. "ldıc • d . . Fll'lııa . ediy Ü bö,rle ıoan denm edeceği, matbuat toııfe
oldı.ınu aşlkf\r 1di. Garbe do~ yapı~ etmiftir. Müdafaa.11 ieaıp eden .urun • 1;~ ·rd mı lÇID .ı..:":.~v- bir t temenı::,...ınde °i:m., olmı- l'B.Dılmde. reis Rooseveltiıen mlmllf-
J:ı.n bu hnrckct, belli başlı lkl ~ genişliğine ni.betle sayıeı az olan ef- ~t -~ı_° 1e58 l:!' ,, '--1:..x. ol-ın -'~ruret ~e· 1!~1~_:~Te~~ bu-U:ı hal!ndc.ı ldaro cdilmeictedlr. Dünkü d ba iia 1 kir, birlikleri ayua anc;os. ıom. •ra:ra ot1~ .-n. -J -- J4 ....... _ """---. 4 ...... 

per~be gijnü ~leden biraz sonrn r~ tınız, f ~ m ~em. e le "f duğu zikredilmektedir. Helb.ııııi le- Kadro muılctıiRe aıliue, .W... <*lulaDu SÖJ'le!nJftir. 
blr mikdnr Alınan tnnkını ihtiva. eden nm zaa gosterm erıne ve eeı tanbul Belediyesi eoll aylar zarfın- Jaıdroya. bir kaç yeni merawr lla"Ye- ~ Ro08eTen, .Taıponya :1Je yapılan 
ş,mal t~k1ll Gamb~ 20 kllometre kara ve ha-.. bomb;ardımanlanna da 17 bin asker ailesi dalu1inde bu.- ei.ni i.tiyor. Bu bugink.ü zaruret '" :mllıUerelerln tesllmedithll tnbt. 'a
tndar cenubunda bomba tayya.relert- ka~ıı d~~ .. ıu: Tmlkavım olmalarına lunan 140 bin nafu.a 227 bin lira· lıtiyaçlann icabatnulandır. 11ram- poeJB. val1J)'etln1n salı gününden eınıel 
mlz tarafından hücum~ uğramJ,ftlr. ragm~n, oğieclen 110.nreya ita~ Aer hk yardan yapmak meoh.iyetiııde vay, "J'\iııd n Bektrilc Umımı Mii- )ııend!s'nl Wllnmpringd~ aTdete ıe-

Bu teşkn, bDAh~re r.l'!tltini k~k mevzn ayn ayn matla ~ k.almııhr. Bu .itibarla 8*..- aihtc'llli cilmlüiü tııihi mumm bir lcadro w edıebUeceğinl l.lAve fl'Jlemlet1r. 
lçln oraya gönderilml.ş olan InglU?. oderıek çarpıımıılar, lıatti dUfD1an 1 ___ ,_ _J 1 .. '--- .. .:ı_ ._._ 1.-- h B. Roosenlt, İspanya, Portıctı:iz "9'G 

hl k etlerini x.. bl •- .. dd"d hl . I h . ne yapı~ proım • IÇlft ner .,. '!,lllloe.,... ..._,.. ~u~ a nMASI ne ~ .. _, ,...._ dala.m ~ 1 nr ı uvv n Aı:.•r r w.arruzu mutca ı zır ı vesaıt e §e Pe gır- B led. b.. . d 70 Lt_ ıw.ı..ı.. ~ dei. tir"lınıesini de ..... _ ,.. .... , a ve me~ -.el 
lle karşılnşmı.ştır. Ikl saat süren şJd- meğe muvaffak olduktan 90CU'a da .e ıye utçesın en ı.ıı . .-. -wa-~tnı. . ~ 1 ne ge-- ceıuılJI Amerikaya giden Birl~ 
detli blr muharebeden sonm d;;,,,..,n- d · 1-_..ı· M ,_ bu yardım yapılmut ZIHWi w&rill- -'ni ifade eder.> Amerika tlcanıt gemllerlııkı. snatıtaıı.-

.....-~ savaşa evam ebnıfl"C'Toır. uıı;ave- _,_~_ ..ı• 
nın dnlhtık'lığı ve kfilllvetli miktarda et· .d . . 1 _, h ru·· 1 .. mt:'Jl"Ceoır. B..:ı Mdarın ilg.a. luJdc1Ada be· dınlmıyncakJannı bild.lnnlştir. 

· m ı 2 ame JÇtn e zem o.an er r u • • B l ,. • • ah • 
arnbanın enrbe dofru Gambut ıstı- vesait tük d:~_:ı lt 1 RiyMCt mal-.amınm -b• MWifi ted· ,...ıtcı. IMılunan Vali ve Belediye • RooseYe tın ıstir ati 
knmetlnde uzaklaııtığı haber vertU- en 'tiuruen ve a yan ve • - • • · D bor B LCitf; ~dar· bö 

Yerli ahaliyi ölüm tehlikesine :maruz kik olunmak uzere kavanm e.ıdi- ~ 0 · ın Y-
yor· · · le ı.r .be. l oJd w talı: dirde 

Bütün muharebe bölgesinde hava bırakmamak için bölge ba~lı:vman· ~enme havale .olun~uş 'Y'e ;"'ütea- zar:uı-et • •• ~gu _ 
kuvvetlerimiz, knrıı kuvvetıerlml?Jn danı, saıtt 1 ;f te muhasamahn tati· ldben ruznamenın muzakn-ne ge- v~ur ve t~n ıda~le konuşula 
yardımlle muvaffn.kn·:.om k~if faali- lini emretmiştir. Gondar'ın yararn çihniştir. cagını "e ~!n mijnakale nokta-
yetıerı ~Jstermlşlerdlr. muharipleri vatanın kendilerine lstanbul Belediyesi Eldstirk, amdan }ı. .. fitk.~lata . ~a.NZ bira.kıl~ 

Newyork 28 CA A.> - Rcls Roo8e
veJt, btr kaç gün Wa.nnaıpring'ıle Jsfıol
rnhat etmek nlyctındcdir. Çarş&mba 
günft V:ı.şington'o. dönecet:tlr. 

Siyam harp hazırlığı 
Eladt-m'ln slmalindc ve şlmal batı- tevdi ettiği ağır vazifeyi §f'refle ~ T1'Bmvay. Tünel l1mun'ı Müdürliiğü- mıy~gsıı eoylemiftır. 

mncla dfüım:ının büyük tahşit toplu- tamamCCl ifa etmi,!erdir. nün 1942 yıh bütçe ve kad.-olan Müteaılciben İstanbul Tramvay, yapıyor 
lukl:ırına hücum :<lllmlş, b\llllara. • • hakkında riyaset divanı v-e bütçe Elektrilc "Ye Tünel }şletmder:i Umuın Bancok 28 CA.A.) - Siyam meclisi 
k~rşı açılan mltralyoz c.te.şinln çok Kaledeki İtalyan kuvveti encümeni maz:ba&alan okunmu§tur. Mü<lilrlijfünün 942 Yıh bütçesi ve müdn.!aa nazırlığı tnraf~dan tesblt 
memnuniyeti mucip netlceler verdiği M b 1 .. ak d b -büt k d edllen ve Siyamın müdafaasına. dalı 
goıiilmüştür Nairobi 28 (A.A. - Bugünkü az ata ımn mllll aşası unastn a u ~e uarnaınetıl 11\addc ma ~ olan kanun proj~i kabul etmlııtir. 

· cuma güni.i ne§redilen resmi kl>liğ: eöz alan T'ramvay, Elektrik ve Tü- de okunarak kabul olvnmuttur. Müdafaa. Nazırının verdiği izahata 
Sovyet tebJig ... j . nel J,Ietmeleri Umum Müdürü it Ruznamenin aon :maddesini tqkil göre kanun h\ik{\mete harp hazırlı~ı 27 ~ontqruı :Jtıanu, Gondar ~u- Hulki Eren bazı hatların ilgaıaı llaıle, e<len Sular .idaresi 942 yılı 'hütçoei yapmak ve her türlü ihtimale lcnrşı 

manaanı, kaleyı kıtalanmıza tealiın 1. _J_ ·u. __ ,,_ A ·-- Eı a .. - 'L- '-- •• L l r ko:.ı:.....!L üzere ge-k- tcdbi 'eri l 
J\1orkova 28 (A.A.) . - Sovyet öğle t . . B l d"" altı xıouu ınıc:ços aza91 ,_.:a n an eont· muı;~eıere muraıup er raporunun ~ ... '"' rı a -

t 'l!i;i: 27 sontemn gcccsl, kıta.lan- e mışd bbı .. u .~duretf e tt"~~~~~ Af lan ıruaHC1'e cevap -.ererek demiı- henüz yetittiftlmemesi yüzünden bu· malt salı\hJyetini vemı«:_~~dlr. 
b t h l d .. ay an ~ mu a aa e ıgı ......... - ti k.. ...r. •-'-' 1 M--~- b B L. . f s· d mıı: u un cep cer e duşmanla çar- rik d k" k 1 d d". •. Uir r ı. ır;wnıe Tim'!r o llrlmuı ıve c:cna u • ıtvıno ıngapur a 

pışmışlardır. a a ı eo~ a e e u~Uf • - .Şimd.ilik hiç bir hatan ~ı .bab uat 1 O da toplanma Wıere c:.,_ 
28 

(A A ) _ Utvi f 
Cenup cephesinde harekat yapan Alınan esırler ve ganamı ~- mev.ruubalıs değı1dir. Yalnız encü- daiılmlfbr. ""'"'•apur ' ' no' 

tayyareler!mlz, bir gün içinde 10 Al- da henüz tafsilat mevcut olmamak· buraya. 'Yasal olm~"""tu.-r_. __ _ 
m n tankı, 300 den !azla kamyon, la beraber, kale müdafileri mevcu
m iıhlnımat, han:> malzemesi yükhı 90 dunun 10.000 den fazla olduğu, 
arnb:ı. 9 salım toou tahrip etp:ıl.şlcr, bunların en az yarınnın İtalyanlar· 
lOQO den Cazla dfi.'(man askı>r ve su- dan müteşekkil bulunduğu ve kale
bavı ôldurmüşlcrdlr. de 50 top mevcut olduğu zannedı1-

m eJc tıı: c.!ir. 
Gondarın zaptı, hava kuvvetleri

lngilterede faz-. . 
la selerberlik 

Mersin deniz 
lisesinde 

nin Şarki Afrikad" jdare ettikleri Londra gazeteleri gayre- Okulu bitirenlerin diplo-
llorn!l 28 <A.A.) - Italyan ordulan ve İtaiyan h<Wa kuvvetlerinin tama-

Italyan tebliği 

umumi karnrg~hının 544 numaralı men tahribi gibi bir netice aldıkları tin artbnlmaıını maları Başvekil B. Refik 

Ücretli İf 
mükellef iyeli 

Kararaame dünden 
itibaren meriyete girdi 

tebliği: Şimali Afrlkada dün şafaktan muharebenin büyük. bir muvaffaki- · Saydam tarafından 
~;e~~~Z:~:~ıyan Marma~lktea .. ~;Y- yetle r.ihayet bulduğunu gö•tıerir. iatiyorlar tem edildi .Ank•a 28 (Telefonla) - Lin-

gcce geç va ..._.ar • ,~.,_ li · ı ,_ · .._ · 1_ 
fasılası?. ve büyük bir şiddetle devam - - 5"it munsa nı man e5et.'lı ıntiyaç..-
etmlştlr. Gerek Sollum'dn, gerek Tob- Amerikanın tayyare Londra 28 (A.A.) _ T:ımes ,... • . . nnı temine_ kafi ~eıoeeede bahı~d~-
ruk'ta her lki taraf topçulan bilhassa • A zete.i, cDaJı.a fazla Rferberlih bat- ~ 28 (AA.) - Deniz tile- ıaek gayesile Etibank prp Lİnyit· 
faallyet sarfetmlşler ve karşılıklı çok ımalah arbyor lılcl d üaıtaodiy ti çok- aiai bitirea taJ.ehenin diploma tevzii leri itletmeei tarafmdcın çıalııtınlan 
tlddctll ateş açmışlardır. Nevyork 26 (A.A.) - Aviatioa ~7~ ~ t ~edb· 1 töreni bapn Menia Dem H-p Soma, Değjrmiaaz: n T.vıanlı Lin- 1 

Merkez kesiminde ve Kapu2U.0 kalesi Magazin mecmuaaı Amttikanın ha· • • . goel eren a er ok hında im B tönad )'İt han:alannda Milli Korunma b· 
çevresinde zırhlı birliklerle pi-""• ı d ,ı_, b" .:ı_ ı J '- ıittİhazı Jl;'ft par lmentoya ellr&n u yapı ıştır. u e .. t-'_J .. ~•· . '"'-el-

J-.. en ay a uu maen az a narp tay· • . _J • ed D--1..:I D-ı..... B R L1.. c_dam numııı.a mua C'l'!Klen ucrcu! Jf mua. 
.tıt.ılan arasında şiddetli tıuı.rrn"l.lar . • _1_ ld·..x. umunuyenın yaraımını temm & ~.,,._,,. ocı:M • enıL ~ L..t:... ti ·-· _ .:ı•l . • ... !!Leli . --:-·r yaresa lnfa etnı~te O ugUDU Te -~ L!... '-- L.'.L_I ~..:L __ ...-.ı _.,.e ...,.,19 e<ıl rnlftJr. mWL &-
VC m~ltabıl taarruzla~ olm\lftur. Bu haziran 1942 e d w ~ 3 SOO -. tJU' .umun ~u~ ~ .-nıaıe Jaazrr bul•nmut ve üeyi hiôre.lw• fiyeti Kütah Manisa Te Bahkeair 
hare-kut neticesinde du.cmınn asker ve . Y ogru • • ubr toplama :rpm cenifletme lııııa- • 1 . • • -" • ya,. . . 1 
zırhlı vasıtalar bakJni:ından ühJm tayyare im1I edecek bir vaziyette undaki lıült.Umetin ~ dip omalannı keac:lin •~İfdr· vıılyetlen ahalısınden Jl'a.den iflo-
tayıplarn maruz kalmıştır. sW: mu- bulunacaiım yazmaktadır. ~ etmeltt d.ir a1'2119U1Ul rinde az çOk çallFDlf olaa '9'e 'ba it- 1 
tabll, mihver kuvvetıerlnln utradık- wı>Dail ~ eli)' iri· İnai]iz sporcular lerde çallflDaiı &det edilmlİf .mlele-1 
Jan zayiat, vohim delildir. Alman U k kt h b• Y °" · . N a-.p olup çalatma ,...._ aıd- 1 düşman esirlerinin adedi daha art- Z8 Şar 8 ar JD .911 harpte sınat M!ferberlik yap- Aaıla .. ı8 (TelefOllla) Ye.rın m.İf halunan veya hiç bır itle mq.-
mıştır. Tobrukta 3 düşman ta,yyareat, mmnak lüluıünii diıünemeyiz. Yüz· Antaıa mllhteııtııe ilk ~ J&PL- su) olmayanlarla diğer Wl&yetler 
alevler Jç.lnde düşilrillmÜ§tilr. 8'.von& önüne geçilecek Ja.,e tanJc Te tayyue eftkarile doha eM olaa taglıız aıporealan -1bı ballandan maden İflerİIDde mııeeaj Te 
tüme~l de 4 Ün~Ü ~it tayyare dtlfüı'- Binpzj çölü bİ2'Je ba dem Te.riyor. -- 10 da tnas ıne,danma. gektt:lt hilgi]erinden İlltifade editıecelt ittİ-
mÜ§tur~ Aynı gunku hareUtın 1n1d- (Bqtarafı ı inei sahifede) Artık zafer elimizde bulundmac... Zafer ıuutxıa bl.r oeltnk toJ'lllllll&r- aaa erbabı; aanatlclr ve ioçi bi16mum 
fa,!ma }ta.lyan Te Alınan bava. teşkil- i-ız binlerce tanka baihdır. .atanda,Jana tatbik olunacaktır. Bu 

1 

~~l muesslr surette yardım et.ıro.,ıer- imilier elin mevcUlıtar. Japotqa, dlr. kararname bagilndea itibuea meıri-

J•~~~ ";::U'!'.;t' =.~:..~ı:- ~:S:-AE;Z~?.;tf Bekarlık vergisi Talebe .yurdu yete cinruı_·_n_'· ___ _ 

Napoliye 
hava akını 

İtalyan tebliğine göre 
maddi haaar mühimdir 

ııe:-=Jeriode ikinci bir ~ ~ yahu di 
masmı bertaraf etmek arn:ısunda· Kanuni teklif encümen• 
dırlar Parti genel sekreteri meseleSI• 

fhier taraftan burada kaydedil- lerde tedkik ediliyor 
eliğine göre, Lonclradan ve Can- cHiç bir fedaki.rlığı 
berra'dan gelen tefsirler, Vqingto- Yoqa.d md>usu B. &.m 1çöstın be- esirgemiyeceğiz» diyor 
nun tef.Muinden çok daha nikbin- k!rlık ..-e.rg1ıslnln ihdası 1ç1n Millet Komüniatliğe kartı koy-
dir. Ve bu tefsirlerde İngilizlerin Mecllslne bir kanmı teklifinde bulun- ma paktına dahil devlet-
mu~L:alc aırettc: içine 9Üriildeae- doğu vaktQe yazılmJ.§tı. Bu tekllf Ma.- AMara 28 (TeWonla) - Bu· • 
cekleıi ve .Aqlo .s.boa ltuv.etleri- l2)te ?e Sıhhiye encümcneriDden seç- g1in eaat 1 3, 30 da Cümhuriyet Halk }er vazıyet alacaklar 
ra Almanyaya kar11 *-Pla bir lııalo mf,ş, fl.ındl Dahfliye encflınentnde tıed- Partiai Genel Sekreteri Erzunmı 

ve cam istihsalid 
ne vaziyette.? 

Memleltet1mlıMW::l ~ ve cıaD1 
wn...ıtne dair gnaetele:nie mııab
teılf yası1ar lnt;loftr cttı. BmıW 
hübDda ali.kadaıiaırd3.n f\l ınn
lQmaQ tJdıııl: 

Birl?ıcl iddia: - ~ 
idaresi, m~ ıwmen 
m~mel fi.oey1 t.crclh eder de 
yenı fl!le tıa.ıewnı tahdid eyleme. 
§i§e Te cam f&brilraınnm ıstibB31 
kudreti dlğ'cr eşyanın '\'C bl.lh.a.<$1. 
piyasada Te memıettette amtı ııtB
sedilen riGaclye ~m imali
ne baeredllebfllr ?e bir mkıntı zail 
olur. 

Cevap: Ber yerde olduğu cibl. 
fabrtlcanwıda da şişe lmn.l ede 
cihaz ve hatıl fırınlarla, zii.caclye 
C§Yan imal eden cihnz ve tınnlar 
arasında münruıebet yoktur. Ayrı
lık, yalruz cihaz ve tınn b:ı.kı.mm
dan deAiJ, ip;l ve imale! bakımın· 
dan dn mevcuddur. Her iki züm
ıeıln Jşçller1 nnca.k hususi ve SU"" 
1*11 hıızırlnn~nrla ye~tirllir. 
Bir zfmırcdc ıstlhsnUn artmasl 
veya amlmaaı d~r zümrede is
tihlaHn azalmasına veya çoğrı.lma
sma yek-ten tesir edemez ve im· 
kAn da bırakamaz. 
Zücaci~ lstl.hsal hc.cmlınlz, es

ldslne naz:ıran, tablatııe blr mlk
tar küçülmüştür. Zamanla bu IX>f
luk teUlfi edil!'C,.ktlr Buna o{"l'a
şılm::.ktadır. 

İkinci iddia: - McıRkkettc zu· 
caclyc e~ darlığına amil olan 
bnşlıea sebep, şişe ve cam fabrika
sının mahdud kimselerden büyük 
mikdarlardn sipariş kabul etmesi 
ve mamfillerlni de bu mnhdud ı;t· 
p:ı.rlşçllc.re verip başkn talepleri 
reddetmesi, bunlan gereğince ltnr· 
şılayacak vaziyette buhıııl'!'.,m'lSı
dır. 

Cevap: 2 - 3 &enedenbcr1 ıal:>rl
ka sat~Ian mlkdar itibarile ve 
eSık.tsinc nazaran çok parçalanmış
tır. Fa.t:ırikanın zücaciye ıstflıaal 
kapas1tes1nl bet on k~lye h:ısret· 
mff olmak gibi bir vr.ziyct yoktur. 

Bir kaç seM evvel hemen lte
men aynı ıstlhs:ı.l mlkdan 1çln 
150 - 1'10 1 tecavüz etmeyen miiş· 
terı ve fatura. adedi, 939 - 9!0 se
nelerinde 300 - 350 ye çıtmış ve 
son aylarda da 600 ü tec;ı\'.liz et
miştir. AnadoW müşterllerlle 'Vası
tasız temaslanmız zlyademte çıo
lalml§tır. Fabrikamız İsta.nbulun 
seyyar pazar satıcılannA bne doğ· 
rodan doğruya mal sata.bilrnlşt.ır. 
Piyasanın zücaciye ibUyacını, 

bütün çeşltlertle fabrlkaıım esa
sen ötedenberl tamamile ka.qıln
yamıyordu. Bu ihtiyacın blr Jtıs
m.mı it..hallt tahnln ediyordu. Bu· 
gibı ortalıkta haldkate:ı bir ned
ret varsa, bunu lthalll.tm Te bu 
yolla tıemln edilınl§ olan çeflUl 
stokların azalmuma 1!Ltfetm@k b
b1Jd.l.r. 

'ttçüncü iddia: - Şişe ve cA 
fabrlka.sı lüzumlu e:şyaya tercihan • 
lüzuınauz olanlarını, pek ıa.nırl 
olmı)'8.U}anııı. fakat Jcend.W lçfn 
k.Ar tıem1n edenlerini ımal etmek
tedir. 

Cenp: İatihsal vazl~lmlz ye 
flatlerlmtz bu lddla.nm da tama
men hlllfınadır. Blr müddeuen
bert fabrikamız tiplerde teneVTie 
ctden ~tlert tahdid etmlf ve en 
anırl dclM:Qııe ..,asını imale t.o-
1111mu.ıur. Hatt.A bul tiplerde 
zararlar !htlyar olunmU§tur. 938 -
939 aeneaı flatle.rimize nazamn, 
tatbik etttttmız rarurl samlar, 
heniis "Ye ancak ~ J5 ra.ddesinde
dtr. Bu sam, biitün prodükslyonu
mma ıeomn edllfnce henilz " 5 
'f'Uatla1nl qnıamaktadır. 

Ak denizde 
İngilizler aon 28 günde 

~l Alman gemiıi 
batırdılar 

Roma 28 (AA.) - İtalyan or- l'dirmeleıine mAııi olacak bir harbi .kik edilmekte ba.hmmuıttur. mebma Dob.r B. Fikri Tuzer ta- Belin 28 (AA) - ~ Ba-
dulan umumi karargahının 544 nu- bıeıtaza:: etmek am19a lu.eedilmek- Projede !köylil, f8blr l"e'J& lraııabalı ndmcl .. kabul edildim. K..dilelin· .o '°Planı.anda komiinü41iie bqa 1.-dra 28 (A.A.) - .salMııiyer 
maralı t~liğind~ = •• Bu. ııece, • İııailiz ~. . . . . • :n::;;=~~ ~ ::: den h.giiD pzetıelnde iDti,.r edcD koyma ~eketi çer9C'Y~ .i;ind~ Ji lıir ~ baılııeT ~ 
tayyarelarlen Napoli uzCTınLdo bır aba ~ Ş.. -~t ~.ı~~~ ki. dik edUm1t raporla 81blt oJanlar ıae. J.t..bulda 350 yatak.lak bir tal.Le ~mnt bir ~~da ~~ ~elem- ,We. 911.a 5 ia ayxmı ba,ındaabdf 
yapmış , tayyare karııa:oyma top- ~n ---... wnaoa bir l>edbin~ tesna, askerlik mtıftlleftyeUni 7111>- ~dıman açılıruw haklwıda mal6· nm de l.alledil.ip edilemı)'ecoaı bek· lnailiz deme-MI T• deniz .,,..... 
ptınun ve avcı tayya.rele.rinin lid- yarata h.Mler Tokyo, V8fİDatoı& mJf her bellAr erkek, on 1'd1 J'BfUll mat rica ettim. B. .Fibi T...,. p luacla bir .ual aoralnmttm. Ba ...- releri Altdeniade 2.f dfitman ..-
detli atC§ile karıJ~ı§lardır. Mad- hfilc6metlerile ,,U..dan tema.ta ı, .. bitinn10 her belir kadmm ffl'llye til- ....... hal.rda' 1 a1e apiıdalQ Ce'Y&p 'Yerilmittir: l.a!ı ıpudır ... dtipnan ae::miliiıDW 
dl haaarat mühimdir. Bir :iki ufak lunaıı kaynaklardan aıelmekle bera- b1 tatuıması te!t11f eclilmektedlr. ~.,..; Halk p .. h cŞu fikir ileri .&riilebar ki ko- daha batnılmq olmaa ~ 
IJ*JlCJn çıkmı~a da çabuk aöndürül- her, mesuliyetf b• hiikGmetler tara- ~ lchaiu 4~ bugii aJtim • ~ müninliie lr:arttko,rma pıılııt''M da- mubtemeldim. 1 ! s~e de ~ 
mÜ§tÜr. Ahali arasında .S yaralı hndan kabul edümit haberlıer değil- ı :L...wad kull l • 0 cibı, 11 

·n yana 1 b.il hütiin dCYlctl.r erııeç .. Yey& D'U ler ı..,nu B. nretlo AkdeuiJıckı 
nrdır. Tayyare brııkoyma topçu- dir. Müzakereler, remıi tekilde es- ~ a . anı an J'8lll mal.taç talebeye uamt yardun °"" ıeb1de yahudi meeeleei ~ ~ cL;. emil .. 
• 2 tayyareyi alevler içinde düşür- kisi kadar mwtlak lııir btumiyıetle bır mayn m4 kaıanndadır. l.tanbulda '.J'Cr ~ alacaklardır.> . .,.:;: lı ~ ~ 
müı, gece avcı tayyareleri de bir devam etmektedir. Londra 28 (AA) _ Londra buh:aalc mıkam olsaydı bugiin açt• ~cıl Tı krmı .ı:enu_ye 
tayyare düşürmüşleTdir. Dcniza.ltı Uzlaıma irnkam yok mu? gazeteleri. l.ı"byada kullanılan yeni kl~ ilin edııen 350 ?'ııtaklık yurd Amerikada.. grev tehlikesi hnda ~t=~ a:ni~n :-:_zav 
brşıko:ına vaıı~amnız ~d~ı.z- Vaşington 28 (A.A.) - Asso- tip bir maynın mütıeaddit fotograf· yerme 500 yatakb bır )"Urd aça· Vqiııgton 28 (A.A.) - O.F.l: 1 idi. 
de 3 duşman denizaltı gemısmı ba· . t d p .. IAhi·__.,1• bir la d" la B _:_ı: cakbk. Çalışkan talebeden. zaman. D · il "d t J.j • 

1 
rd c.ıa e resa m sa a yçuı mcn- 1 nnı neşre ıyol'. r. u mayn, ~u.u 1 emıryo arının ı ar pıenone nıın 

tırmış a ır. badan öğre:ıdiğine göre, Birleşik bir yangın mayru olup ayl\İ z:aman- mCkiin ve imka? dahilin~e hiç bir daJU1 bulunduğu sendikaların müda· K u} ta. D • hi ol\I 
Akdenizde bir İn •liz Amerika hük6.meti Çin meselesi 

1 
da hem tanka hasar vumektc, hem yardımımızı esttgememege karar faa komitesi, y<:vmiyelerin arttınl- ~ fyn a28 CA.A ~mır Son sar Y1 e 

. gı üzerinde Jnpocıya :ile her hangi bir de onu tutu§turmnktadır. infilakı iverdik. Bu y8l'dunı yalruz l.tanbul ma.sı içir. on gündenberi cereyan llh~ edllen Tra.h.J'U topıı:klarm c,,t1 
denızalbsı batırıldı uzlaşma imkiinını derpiş etmemek- j milieakip •on dercoe §iddetli hara-1 talıe!:ıes.ine d.c.ğı1 bütüsı ymda tCflllİI ı eden müzakere iyi bir netice ver· Bulgar hu"'u~unn. b, lıyan Ik 

1 

Berlin 28 (A.A.) - D. N. B. : te ve yalnız büyük ())eyanuata aefer rnt neıreden bir alev husule gelmek-ıedeceğiz. Nete'kim lxı eaıe 0-.Sli· meıdiği için bugün veya yann grev sar - Koulatn <'l<'mlry ll"l ııı nçılJ.11 
.kalyan d~nizaltı avcılan 27 ~?nteş-:eden tir.aret gemilerini ırila~landır·,te .ve duman dağılınca, yanmıı bir de 200 ya.taJmlc bir yurd açtık. Ay. ilan etrneğe karar verdiğini bildir- merasimi yapılac k r. t:r \ :ı. ııona.1 
rinde Ak denizde bir İngiliz denizal- mak imkanlannı aramakla mefgul tnnkm iskeletinden barka qı~ )Nı- 1 nc:a lzmir Sanat okullannda otuz birj mi~r. Greve 90.000 kiti kadar ir il edilen bu yeni hattuı uzunluğu 16 ld-
hsrıa raslamış ve batırmışlardır. lbulunmaktac:Uı. ftcY aörülmeımktcdiı. Ual~ daha vau;Ur. tirak odecekaı. lometredir. 
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Alnından öpmek için 
laaaretle beklediğimiz 

mütercim 
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Kapahçarp içinde mektepL. 
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Bahçeli evler 

Sahife 1 

Büyiilı bir aalatek&r ı 
delne dalı! Milli Şefin 

heykeli I k Alfred S- NoW et- -... 

K 1 h b 'idi yapııaca ..... ppbiı .-. .......... İçin .. u eye şu a ar verı : ~==~laQtla.:: 
B. Proat imar mGdôrlil· .. Ankara kooperatifi ..wa. 

.. a... Ahmed Mubm;. e..d.-·- jiinliıı an:~ tedkik "Yangın var zannetmaylnlz... 1~:; .. :m:;: ~ .:= "E-~ 
1lllll ppbiı tercüme il• &.n.azca s d 1 1 aı ' iatıuıtlulda bir fut>e tıeıds etmıftlr. 8a ieimhria ....... ... m•elı ~bai okudum. Baza noktalara ifaret Tabbnde e*1 Tablm. Jaf1aa ara- a ece aşure p ş rece z Kooperatif, Antarada oldutu gibi ..... INr defae Ula bdw ..... _. 
~~ iaterim: l1Dıda tn&ı.tı geslalne rebedllecek Mllll IH lı:ooperat\f ortalı:lan naınma İ.ltanbul- d.? .. t-.n1._ .,.,iNie çok -

1: Fransızca metnin birinci Nıbn Şef tmın tn&ıtı'ntlıı beJbll bak- da da muhtelif aemtıerde t.ııçell e•-~ ..u.a ba llCQ'ip.., '-unda ( tercümenm birinci aabn km.da Belediye imar mGdtlrl6111 ta- ler ya.pmal& .tarar •eımlftlı'· Bu iNii t-a etmedi mi?- Sda ..... 
'-nunda olduiu gibi) bir nida ifa· rafından blr proJıe h&zuWmuftır. G 1 • -'-~ .il. i _J malı:atla Kartal ile Maltepe aruında dvilw .,...,,.. ._ ...._ ..._ 
hti değil. bir viraül vardır. zira Bu proje, dün tehlrcllUc mlhı"••f! eceıerı çar•ının uumı u2er nue ve deniz lı:enannda )'tıUft bir tepe - sönMdic mi? .......... . 
tıGınJ. devam ebnekte v• cloin, B. Prmt tarafından tedkllı: edllmJftlr. T tetkll eden Drt.IOI dalı *tlnden ..-iniD l'elUlini --- Mili 
ilin: ile nibayıetlenmektedir. Bina- B. Prost heJblln psl yerbıhı ebem- ..Jevrı·ye ge •en be Lçı' 'ero.. Kanala dotru bahçeli evlerden mtt- dalamldda bnadar.. PP"Mia --itaat 1 •• • .. _._ '--'-d miJetl" Milli Şeflmlzln fel"9fll• mtl- a~ ~ " '~ rekkep blr mahalle kuracaktır. Bu 11-.L!l!-l-...I! Fakat .-11!-...I~ d---

ey .... , tercumeeı '°""' OlllMlll ar: tıenu1p bir lhtlfamda olmasına bD- mataatla dal etelderlnclen aeıek aa- _.Rnllo _ _. --

~tür beni vagon, kaçır beni se- h--. dllı:lı:at ettlllnden imam midir- hlle dotru, gerek U. battmın tara ....... ? •. ~!.. Çllılı:I - ... 
i;i' uzağ;a. uzaia ... :. Türkçede cBe- lülilntlıı heyitele yermek tuanurun- Blrçoklarmm h&Ja\mım tiyatro nın danım ilılt&ıde nal* tmarla.r. tarafında Kartal eteklerindetl arsa- ....._., ldL. 

kaçır uzak> denir mi) da balundutu yiD:aetılt. tehlrclllk seyreder Pbl eıeçlrl1'0rUS. Tiyatro na- Etrafta acalp bir manzara n prlp bir lar satın alınmala baflanmıttır. Ye- Halbald bia ne .......... söriiniite 
2: ele.. la boue eat faite de noa miltehasınsı tarafından tasvip edll- sıı seyredlllr? Bllettnısl alı1'11ın1Z, blr mku hemen bekçlledn nazan cntb.U- nl mahallenin pllnı, miltallam alın- • çal.ak aldaaa. pfil mablildar

ttleurn ün en doğru tercümesi: cBu- mlftlr. salona girer ve bir toltul& oturursu- nl celbeder. Yangın mı? Bırms mı?." mat üzere istanbul BelediJ!e imar 11111t1Z! •• Ve defM dalı o uhte fui
~ çamur göz yaılanmızdan yu• Heyblln projesi. pazarteel günll nuz. Zamanı gellnce perde (aÇllır. pi- Her tarata bu fllpheleıie bakılır ... mildürIQüne getlrllmiltlr. Jeti. yalaa ............ ile hiwi 
arulmuıtun dur. Vail ve BeJedlye Reial B. LQtfl Kır- yea bql&r. önUnilBde bir vaka, ya blr D&mdakller de dınriye ger.erler. Ve İstanbul Beledlyesi, Belediye budu- .............. hsi ne clelaıptli rarette 

3: cDouleur> kelimesi cderb di· dann relallğlnde imar miklürü B. 114k, ya bir cinayet. ya içtlmal bir hl- gene dam tisttınde bulunan lı:ulübelo- du dalılllndekl semtlerin pllnlannı alc:labmt!.. 
)e tıe •• d"J . . 0 1 Hüsntl Keserotlu, B. Pı"08t n mimar dl8e geçer. Ya giller. ya atıar. yahut rlnden etrafı gö&lerler. İ9ft"lde ise mu- ikmal ettikten aonra Belediye hududu Belcnm bir 8....ı._ .. _t miteh·-
~ rcume e ı mııtir. c ou eun B Rütn ddln ta f dan tedklt ed1 _._ rsinlz Son lerde elektrikler ar - --'ll'aJııızcada ciztırap. aanca, ain> • e ram - da sadece ibretle ..,, ...... e . ra ayyen yer yan ... dlflDdakl imar plAnlannın da tanzl- mn yMCLjı kitapta okuyarak riae 
ln....:ıa.na gelebilir.. lakin cderb lecektır. perde kapanır ve .ıs aalondan çıtarsı- - Buna ratmen hiç bir vata oldu minde mütavlr suretne hareket ede- defa,, dahmn L--:..etini anlata 

nız. Yani tiyatro reJlıi6rü tarafından mu? cektlr. Bu sahada yapılacat.: bahçeli • • ..-~ 111111 

lllinaıına ula gelmu. Zahire ve hububat birlı".., İ .size gösterilmek ı.stıenen teYle lktlfa - Çaf1UUD inzibatı pek 1yldir. se- mahalle, İstanbulun dlter semtleri Defa_enin Y~ silıel ko-
4: Fn .. nsızca metnin birinci satın g ederalnlz. Balbutı t11atronwı bir de nelerce hemen hiç bir va:ta çıtmış de- için blr nümune tetkll edecet.tlr. kulu b .. madde YU'llllf. Bu havada 

lonunda ( .:ercümenin dördüncü sa- Şebrimlzdekl ahire ve hububat kulla arkası vardır ki I0-40 sene müt.e- ~ldlr. Yalnız cüretklr bir çocuk, bun- aç.a bir .... laa1incle İımİt. İcap 
~ı _ .. nda olduiu gibi) bir nokta tacirleri, aralannda toplanarak bir macliyen tiyatroya glttillnlz halde onu dan blrtaç sene enel, ÇIU'11Jllll blr kö- Bundan b&,fka Dragos dalında ec1 ... Yai olarak da top ........... 
qeii), bir virgül vardır. zira cüm· (zahire ve hububat blrlfll) kurmata bllmez.5inlz. , şesine satlaıımtf, bütün kapılar ta- mebzul bir su taynatı oldutt.1.1dan Defnenin lr~ biaed• m. 
'- •• • 1.'. • d tarar •ermlftlr. Tefekküle bütün Ha-tın da bir kullsl ve bunun ar- pandıttan sonra faall,,ete ...,......, •.. bu suyun da dat tepea1nden qatıya ---•-- ----=-- et ~L !L..:..........,_ 
~lanın maa1uı oqanci aatır a tamam• ...... ~ __ .._._ h b ..._t flrmalan da ı- 1 •~ lr.dlrllmesln ,.-..,. ... _ dil _,..l ......,. ~•7• ,,,_ .. ...,. _ _..... 

__ ı_ .. ~ .. ilWUU&ID ve u c.,. " tasında bir takım faaliyet oldu""• Lakin saba.hl-' .. ~ .. uer onu vata- - e t.....,. ..... uo e ec-. .. r. dınwar - ... ..!:.-•-:..:.. ::..::..e '° .. _._ 
uuuı:ladır. Bundan baıka, tercü- hll lnıaktadır ... "IUI. .... _ ol _,, ... ~ ---- - ,,,_ 

lb d 
1 

Ö la 0 • muha.ttak. LAtln et.serlmlz bu hayat ladılar ... • -'-----•-- __ ,:..,_:.. Dö•rt L~ 
c e cöte> yan ııtar. c teyu o • Taclr~r. bu blrlilln kurulara.lt biran kullslnin arlı:asm& bir gm atmalı bile O ki od J lh 'kA d ı ---- --....,. ....,. 

C.lttar. ıı.ercümenin aılandaki tertibi evvel faaliyete geçmeslnl temin mak- aklımıza getlrmemlflMlr. MeeelA blr • Ç• ~ una tı ar ava arı dört. köte doir~· ...... ~ 
:uhalazı.. ederıek. doğru ıekiJ ıu- adile bit de komite seçmlfl!l'dlr. Ko- İatanbullu hayatının aonuna tadar Pıtirilen afure... rİlmİt ~ etleri. Kanla lamlı bil-

. cAzaptan, cürümden. iztırap- mlte mmtt.ta ticaret mtidiirünü zl- tapalı çarp denilen yerden belki bin- tıelder, .............. lazanmt lııacllllr-
'-n ötey ı""tü b • lr. ar yaret ederek tetetküliln PJ'9Sl etra- ıerce hatu on b1- 1erce defa. ı""""'r Bu sırada JOIPDCılar ve mobllye- ... • • ... Ve İ9tit "-içindir ki Wlk n 
~ : semi.> o r enı vagon, aç tında izahat venmtUr. BlrPt. tacir- Ve kapalı-ç&l'fl11 i;sce blldlthıl ~~ eller kwmna geımlftk Ç&q1 tetklll- Vek&let, ihtikar clavalan- et lawtmalÜmda defne d.ı-

Bu tenkidim, gayretkqlik mak- lerln h~ ;:::::.t:•. :.'~ neder. Halbutı ne münasebet? Bu ::11!~rl meegul olan muhl.- nın bilinçoaunu iatedi yaprald.nm ~ .. 
-~iylc deiil. takdire layık bir say- ~yatma nau!rt ~::ehi meflıur •e tarlh1 ~öyle bir tu- - Yorgancılar ve mobllyecUıer çar- Ne ba,walw?.. ö,te bir aıA 
~ bu .~~ u~alr. pürüzlerle öue· pı,ualann taleplertnt oquı1ze ede- !!:ue ~:Z: = J.çln tama- tının en dabte taJUl emaf zümre- Adllye Vetlletl mtiddelummnlUJı:Je- timeali ld ülaa bbN- ----

emeaı açındır. celtttr. .. ...... lr _.,., g..._ı • Binden blrldlr. Onlarm 12'10 tarUılnde re D'önde-'•ıw bir tamimde ...-ı- da bal. .... et ,--.._ __. -w- .. gıece ı-- _.ıçaqı, lı:urulmut pek dQılretıe --.. ·~1•t- • &-• • .........,v ~ ..... _. L-L-- L 
Ceftblrcller IOltalı Balıcılar caddeal .-..- _... tadar mmtakalan dablllnde ne tadar _..,,.... 111.a... ..wwwbı• 

L-~ fikr:Ue wM •tirui Paıta börek aatqı yann· Anutacılan, G~Otçillerl n daııi ~!.~· Bu cemlfet budne tadar lhtltlr ntumm &c111ye19 tnt*al et- Ve Wr ......,._ a.. -ifetleri Y....-
~ ittirilr eclelNlirim. ÇUnkü ' • • b672ıe tarmatarıpt 1llzlerce dehlbd ,, __ ,_ "1"f8"'*"'8dır. Yorsan- tltfnln, tao t&nelbıin cea.,. taoının ..... Wr ,..d• ela _.. .,..-.... 
'- cllllrik ......,... tereii111 elde hile dan ıtibaren yaaak koridoru ll• nuıtdlr? • =r~:=:r .:ııe~=u:: benetue netlcelendJl1nin " elbabı • ..._. içinde ara -.... ediyor ... 
t:~-" wir me••llmcla Buld&y unundan ımau 1Ult edUell Buranın bazı ematı araamd& 7üz. aenealndenberl bu emaf senede bir ite- muclbelerbıhı Vetllete blldlrl1mea1nl illi ıdı'U'?I ..,.. Mlate Wr fai1et .. 

,............... ........... maddelere alcl tararnamenJn JUAıJete lene 11nedenberl drip gldeıa 6711 ftt 8fUl'9 zlJafeU 98brler ... LAt1n na- lltemlftL W. als L. 
Fakat benim handa a-d temas teb1ll edlldll1n1 •e merQ'n Jilfttllne dlttate ta:van Adetler vardır ki. in1am 111 bir zlJafet? ... Taa&ınur edemeulnls. İstanbul müddelumuınllill bu cet- D ..... Yar. Defw.iwı nwifellal 
~ istediiim .... Wr nokta- gtrd1l\n1yamıqtdc.18111/Mt tartlıln- derin blr hayrete d~. Dünün " Bunu 9&rtmm eatllerl töyle anlatır- vell hazırlamaktadır. Şimdiye kadar radece bamlanl• iharet delildir. 
.ı... Gerçi tehlikeli .,.

9 
_ beJhat _ de vlllyete teblll olunan kararname- bugünün hayatını tedkl.k edecek gele- ıar: İstanbul adllyealne intltal eden dava- Onun doiraclan doiraYa bua O.:. 

lrötü eailr zararlı bir nokta! nin metııl şudur: ceıt nealllere maalesef çok az malzeme (Dwaım sahife 7 aitun 3 de) lann mUcdan ve mahkeme kararları Jetler yapbimJ ela .... 
8a ~i;'8 kadar twdiııı d_.. ı - Butday unundan ekmek, fran- bırakıyoruz. Ben kendi hesabıma bu- telblt edllmiftlr. tta.üd,ar, Bakırköy ve Defne daim ~- .. 

.... __ ..20L1e 1&.L.-:.1 • _._ ~ ca.Ja, mabrn&. f81lrl7e. ınatama. sih*U ~ mettıur. 79rleıt. diler taaıar mOıddelummnnYrı.enne .._ .._., LL .. _.__ L!O--Ll.-ı 
L.~::. ,...~qtr..' -~ ~ blakbl ft sknlı&en eaJd ıw:ldelft'ln maruf etm•Jen ft bel'"kirıa afabatı K il f 1 1 de bu hu.suta emJr verllmJftlr. Şu • '! _. - --
.. 
~de. nazaırye itibariy- yapılma.sı. satılmam ve lstlball mem- ile en ince teferrflatına tadar. hem del ar er m z n günlerde bu mmtaltalarda vukubulan .......... öld&• ....... 
.. _~ .. öylesini aradık ve beiendk nudur. bol bol yazılmaama. taraftanm. ekt 1 lhtlklr vataıan da hazırlanacak ve ~ya. •• Senialer ... 
;.--. Yanan ilibelerini ıc.dıkö1· 2 - Ya.pılmalan, safünlmalan ve Yakında caddeleri asfalt oıarat. ya- m U p arı 1stanbul müddelumumillil bunları bir tim-lini!.. Bir taraftan cinayet, bir 
• l:lir'"" IMı7anlar tarmncla VICll' ısttlılAt olunmalan menedUmlt olan pılacatuu ve çetıreslnhı urllettırlla- cetvel halinde tanzim ederek Vek!Jete taraftan ...U. L. 
~ Kaıtdill •im kmmtt•abile- puta, kek, sand:nç. potaça. yurt&, cetlni lflttitlmlz tarlhl, emektar Ka.- Erenköy aıfalt yolu gönderecektir. Mulllllfia ....... e ,...,..... 

tek. Jahat da Hamlet'i Akaar.,.lı çörek. börek, tatlı ve emaali unla palıçarşıyı ele alalım. Yıllardanberl 1 • • ... burada ela ~ Ond. eıkml-
Lir delibozuk tanında raem••pan maddeleri imal eden ef}ıas ve müeıs- ça11ı ve oranm eısnaf teotllltlle utra- ki muhtekir mabkUm lan kokulu bir Yal A ..... 
IÖ:tl•tecek bir mütercimle L--·'--- seseler mahalli tayma.kamlıklara bl- fail pet nazUt blr zat beni derin bilgi- Erenköylll bir okuyucumuz ya- ld iki• • d ak l d tatldara konulurm "'!'!L_ .. == 
r.ıc. --...-. rer be,-anname ue müracaat ederek sl ile bu W>lrent 1ç1nde dıolqtırdı ve 

1 
zıyor: O u, 11 e Y a an 1 olan • ..._ .. __ 

• ellerinde bulunan un mltdarmı der- hl1A devam eden bazı §ayanı dHdtat Erenk6y lstaa)'onunu orta cad- Kapalıçarşıda manifaturacılık ya- • ba Y~ ~ fula kaçtı ma? 
. - Hah. bravo! Aradıiu.mz .... hal blldlrmete mecburduriar. emıaf Adetleri. çal1ID1D kulla .nası deye balla:van aafalt ,ulda, bir pan Nuri adında blrl metresi 215 ku- FelilrdL. Şimclaye Dür ha lmet-

din ... Elhamdülillilı kaVuttakt - eli- 3 _Bugünden itibaren lklncl mad- hayatı hakkında pe][ meralı:lı malu- ay evvel tıefrlt edilen au borulan ?Ufa satıımas1 icap eden slJah sete- le rala tirnuHNn yrıiı pek çok ia-
)e boynuna rarılacaiız. yanaklarım dedeki nesnelerin imali memnudur. mat verdi ·· • sebeblle ~ıkta kalan tat ve top- nln metresini 275 kuruşa aattılmdan sam .........__ 
lapzr fupar öpecefiz. 4 - İkinci maddedeki mevaddın Gecelerı Kapalıçarıı rak, yolun kenarına ve yolu da- yakalanıp adliyeye verllmlftlr. Asllye ..J:'ud? .. Fettanlıim, iden paur-

Nikkim, benim Averçenko ter- satılması da 30/ll/941 pazra güniln- naul bir alemdir? :ı~ :'icıı:1~ı~~ülmüt itıncl ceza mahkemesinde Hurinin .. _ 0~ Mn ~ altmcla • 
eibnelerim, urf mübaliialı bir adap- den itibaren menolunmuttur. _ Kapahçarşının gece halini kim- Gece veya gtındUz yoldan ge- yirmi bet llra para cezası ödemesine Ylll'U~ hu denıceaıae pes de-
faay0a olmaları balmnındam bot ._,.,. _____ ı ı:ı:ı .. - se bilmez. Biittln çaqııda bet bü ükj' çenler, arabalara Yol vermek için ve bir hafta müddetle dlitünmm ~ mmım? •• Eier nebatl....ta ala-
törülmiitti. F~ diyelim ld onla· lenle olduiu Ribi. bir Slaakeapeere. mahalle ve birçok 19kaklar var~. kenara çetllınette ve çamura kapatılma.sına tarar nrllmlftlr. lilr ~. °.~ mL"!!ıaklrak ki 
:_.__ 00'i:ar:ıı Plercli. Zira misah yam· bir Tqor, bir Hain m&tercimia- Dütka.nlann adedi 2000 kadardır.! batmaktadır. Bafk&ca. dahi Yal- Galata elvarmda Muiz adında blrl :... 't -~~. eline verecek b-
~ Ruoutin'i tercüme ettijim elen yalaut uzak uman ..,.. mdciD- Bunlardan 1800 ü dolu, 400 ü boştur. murlu havalarda kenarlardan yüksek flatıe ispirto sattıtuıdan ya- dnrl ~. ~ defne dalı ... 
..._ da Ali Naci Karacan iiatadı- larda Y........ diier miWliflerin 6on ~ra tadar Kapalıçar.şıda akmaaı lAzım gelen sular, bu yı- kalanDUf, ikinci ceza mahkem~de .,... • •hlilcmıı ~ mer 
ıı.a.za cNedir ha JaPbiua? &epı.- m•ırci:aleciucl• iMi Ölıeri ültra- boş dükt.Anlamı aıdedl gün gtÇbUtçe imtılardan dolayı bir takım &.öl- yirmi bet Ura ceza ödemealne •e dült- cim~ Hatta et~ n ba-
den aelınit 

1111 
k8'itini oa ...,isk•d oder.ı • ..___ • _:_.1_ artıyordu. Hattl bl.J'90klan cKapalı- cükler hUlule getirmektedir. Ma- klnının bir hafta tapatılmMma ta- -a. beslen• nebatJan1an U.. 

-. ..... reyuu1 imamı tanmcla ko- "! ~ riayeCtaa M7-• çaqı ölii)'tora c:UJorlaıdı, B&lb*l son IQLmı akl1n1n llgllenmeslnl dUe rar verllmlftır. .,..,.. lbir ..,L .. 
.... tar~ ~ı d • • ....... bira • serilik tiirkçeyle ,.......... zamanlarda emıaf ata&l;nda. çarşıya ... Gedlkpqada taap Refet braman v.-..m. dlnya milyawda ... 
._ ela~• ....-. ..........,_. ~. Wru da. afi. tartı ratt>et 4aM &rtırilftu'. Dl§anctan Guze"" l bı·r an-.: etinı ~k fıaue sa.tı»at 81JÇ1U)dan. Jik Wı edibin 111r 1ııaıns ,· 11 -.. 

1. Jiaa]deki diliia ba.,...... wamellfl gelip bot dftldıcl.nlan t.uaıar fm:Ia-'ı s-_.,,.. Galatad&~tlbejeadae&incl8llltün- ..._..._ Ba laikly etrafa 
1!:"9••·, Mal ~ ,. cai:ııclir. -ew ..._,.. H~ lafmı.ftır. Meaelt. ça11ı içinde her tür.. zan demir tekerlekle cll AH lllıl>er ful& tıatıe bln atmat .a. satan bir ...:.... _ .... S:: ~ 
ltamı1111wiwua lirlı: dilinia 6'illBe ~ a..delaire fıwacla-. On- lö emaf bulundul\ı halde baharatçılar suçlaruıdan ~ adfiyeye n- tm'Sd ,,...,.._ ela ııilmıı-W. 
tolr :raklatbrmak Wif Doktaclaa ...._ t.cikı ılııimıi olacJMli& yoktu. Mlllıçarpamın tahliye.si iise- 'ı d:~~~~l rllmJşler, lklal de mabtemq tevkif ....,;..... 

111~ _. 
~. Fakat ba:ııdarmcla da «elao· Likin ~a clokandaium tınla- rlne bu esnafın bir kısmı da Kapalı- -ıv edllmlflerdlr. defnenin Nelaatat mitr' •111 da 
.._. d...mdai o cyabanddı cet- ....... itte ....... -~-· çarşıya geJ.mlşlerdlr. 01md1 bizim eatı l• anılaD btlyilk cadde tamJr edll- cb. ._... 'oralara. meydana ~ 
--· tlİ helirtmek .l-.L......1- • - Aman _._ ... __._ .. , a.-..91- L-1- ...._._ bot dilkklnlanmızm ara&ında. yeni m(ftlr. KOÇOK HABERLE .. ilmİD • .,.. dalina ,........ 
~a d • :..1.- fn uvav-_. ;__~ _... -=L---, ,,.,,__ ~ ..=:.. ~ılınıf baharatçı matazalanna da Civar balkının berinde azamı R clrn+iuııewl-cl L Fabt o _.. ,._. 

• • ---. -"NPC-a ..._ 'iWUe _.,,~ ..,_ ııcmr. - rugelcb1llrslıı1z. 2000 dfJlıHnJlk bet tltızUk PAenüli bu cadde aon wm. ~ a.,lk Jbnd 
~ teliflw ricada ...... ~. f~ai ~ ~ mahallelik n ~t çeflt mallar~ do- zamanlaıda tlıltOın y•ınrcJakt bir * Alemdar caddesinde oturan bat ldmNlir • bdar rilmlt .,:'itt;iad: 
Lı .... "!". ~~. halele. ilk Çailtiai ........... _...---... ._. ıu bir OartıJ1 gec9lert muhafaza n-ı çepe y6zünden maaleaef boml- adında blrl dün ~--"...._ t etı-ı~ 
......_.._ çevirirk .. ·~- ..,den ......a. tBrlrıceii iyi wı-. iJi met batdtl bir ıııe-eledlr. mat beredlr. Pı.oıl&rla n tatı- ....,a~ seoer: en -· • 
.t. çeak erki Wr liwan ve colı elld bir ,._. .._ ohnabd... bi.•11.n Ka- ('aı1lmn ,ırmı betçlll ftl'dır. Ak- yan, demir tebdetll JDsleı'Oe ~ bJıP dlltmilfı bef.ndan tmn- • ~ bm ..._ ic8 wlarca )ı.., 
"'edmiy• ........-i l""'Wi ....._ Hı6Jll t.Qllll sa.&. Hwllt'l Akla- tam olunca tnınıar 21 den ful& tapıyı araba 1nll'ldan pllp lldeıbn ft~ ~· tak u:. dirincl•. ~ecl ~ ... 
tJik uk• .. sis lıeıtilli b' ,..,.. raJla d a a ı~ ... •a•BQtwa.wı.. bfter birer tapar Te ltlrmelerler. Çar- Jalmuıba biaftlard& bu Bile1 dırılmqtır. ııutaneye ~ ~ Uiıııi _.., ....... 
.... ili.de ... ldtall. ....... ter- celrı 0 ...,..,,. ellalıı Wrat ._. flDlll bpllan bü:lı:md& herba blqeJ, cadde,l OMD1ll' def1UI baU:ne .,_ .. •• 
elıııı ılmi a,m Jibak ....- larla _.. t...m. ........ • ..... alb'ler. KlmJ 2S der, lı:lm125oeç*arır. 1 karat tabrlbe lı:DJulmatJanhr. Bu * Fesbaııe fal>rltaamda taıü: ma- Soa Wr cimle ....... ............ 
"°lra -'n.a.ıı:ılllia ............. A:- -clalar, ..... ---~ .. U1ı:1n bunlara cl'mdllcl banlar& açı- arabal&nn cUler bir JQ1dan ıreo- klnelerlnde ifo1 Kemal db malı:lne ._.. ............... oldaia Kıra 
._, Cwad l°.lm'e'ain Ocliue ;___ Al ·- lııp111 i•aic _ .... ,,~.!8~~~~~; =~er:m...::m~:na•= ~tabıbııaolellbJlll&çaık- .... Wrd.m. ....... 1 ....... 
.. • • __.- ıpawa. D_._ -- ----~ "---o. ~ aramı& ldalarK blJellnden tmJ- 8-3 - - 5 0 

f lllllllllliııld~e.. ~ c.... ...... ... ...... ..... 80DI'& 1MlbeUer bqlar. Y1rml beq1n!ıı fi. ~..-. mıttır. Kemal baltane79 bldırılmJf- ~- .. 
.._.. hilrim olmllllar. Ba aüuJ.. (Va· NG) t>lr bmaı loeı1de, bir bmu d& O&l'll- tar. Hikmet Feridun Ea 

- öu .....ı ._ b~!§ aklua ~ı ... A·'!!'!:'A ri1i ~ .. .. l ••• 8a itte m!f!a!r, Jıir PeY oilu I _ B. A. - Z.nP"bneaı amma ._. 
YUJ... U!- iP.l ~ ~on:hal ... 
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ELLER Yeni ayakkabıl r ~~§5 
Güzel olmui için 

dikkat edilecek noktalar 

•laıtım!zln ~1n1 lllıa M!rls. 

Ellerin güzel olması için onlar· 
Jıa dg.lma ~ olmak llt&. EY 
ili ile uğraşııııymılar lçln bu Jm.. 
lay bir iştir. Geceleri yatarken ve 
l&bahlan sürülen bir krem enelin 
ı,eyaz ve yumupk ka1mamn ı. 
min eder. 

Hallbuld f!V iflle utraşan, m 
Bilip süpüren, yemek Yftpmak için 
sebze ayıklıyan, bulaşık yıkayan 
ellerle büsbütün bs§U bit suret-

W1ıllek !.] m ...... ~,. 

... df.111.. ..... .aa.t .. allelıl, 
Dr. kms.11 Gi'2eJ n albıl, An
lmt ~ 'l'andofwn " .... 

MEVLODU IERIF. 
~ de nllhııııD h M Mdıim 
~ ...... DOK'ftlR 
a.-... tlN.ul ........ 

nfilma lkiıncılt..,min '° 1mC1I .... 
... ille MtlDHIDdan eom& Kadr-
k~ O...•neia Cem "•ele Mcalada 
Nelılnl olnmacaktır. 

009tlaammn ,.. arm eden ..._. 
tin tetrifledni rica ~ ..... 

te uğ'raşmak ister. Teıs7'rp Dam bmı1nda 
Oftndb mat 14,30 da Tozlu bir iş görüleceği Mme.n • ('J'lft ..,. ..... tarllll> 

6nce elleri sirke yahut Hmon su- Cleee iM& 20.JO da 
yu ile gu··zeıce masa.4 yapmah. Bu fllea•uı•A• lılr 1'dl> 

J t.tlltfıl cMcle8l mmed1 kJmnnda 
mac:aj tozun cllt içine girmesine Şimdi Pariste ıeat ve kabul 3 - Kısa olan bu fOIODUJl içi Olndtlıs ..aı H de «}ecuk u,atRn) 
mnn.i olur. oluna:n moda, hep IOğuktan mu- tilrkle kaplanmıtttr. Gece saaı 10.MJ da ,...._ YMMI> 

Sodalı su ile bir iş garru.dü!il ha.faza edecek ,eylerdlr. En taıla 4 _ Altı tahta olan bu ayale· 
zaman eller sertleşir. Bu gibi el- ayaklara itina edfltyor. Şosonlar, kabının bütfin dst kımu ası.ra-ı' 
len yumuşatmak için avuç içine ayakkabılar, terlikler hep fötr
bir miktar tuz almalı ve 1k1 eli den, yünlü kmnqtan ve Jrtlrkten kan ~rkünden yapılmlfbr. Sl-
biı birine ovuşturmalı, yapılmaktadır: yah fotrden iç parçası ve balı 1 

Daima iş bitince yarım limon ı ve 2 - Açık n koyu renk vardır. ı 
ıçine tırnaklan sokarak oyar gibi dradan yapılan bu uzun §OSO!lla- 5 - Evde giyilecek terlik. Altı 
bir hareket yapmalı, bu tırnak- nn biri pars, diğeri U1ki kürkü renklt fötrden, üzeri kadife ve 
lan, temizler beyaz ve şeffaf ya- ile süsl~. kürkten yapılmıştır. 
par. 

Yemek pişirirken ellerde hasıl 150 ct•k torte I I 
olan sebze lekeleri lunonJa ovu- li 1 _ MtlŞK'CLLERE CEVAP _ 

lunca çıkar. 150 gram toz pudra şekeri, 150 Jspanak piNal lmnhıe bnalaa 

Soğan kokusu, amonyakh ılık gram paket çikolatası, 150 gram suda plpn" J11111111ia 
BU ile yıkanınca, hiç ka.lmıız. pirtn,. unu 150 gram tereyağı, 1 Maçka Saniye: ı - 1'pa.nak pilreel 

Y ' 

1 

berlne konulan suda pl.şmif Jlmlurt& 
Balık kokusu, elleri t~ hardal- 150 gram toz ba11nde çikolata, töYle hazırlanır: 

ıa ovaladıktan sonra sabula yı- yumurta almalı. Bir tilçilk tencere7111U lle atqe ır:ıo-
kanınca çıkar. Yahut bfr el tası Paket çlltolataamı dön kaşık ' yunuz. Bu Jlık olunca ~e biraz 

. . f\f t tuz n bir ~ıt>a t&tılı stıte atınız. Su m ıcıne bfr kahve kaşığı oksijenli su ne tencereye koyarak ha , kayna.mala 1akm oıu.nea )'Umtl?'tayı 
81.1 ilave edere'!t yıkamalı. ateşte eritmeli. Gilzel hallolması , içine kırınız, etrafa ya.yılan ~ 

Her ne iş görülürse görülsün için kaşıkla ezerek karıştırmalı. 1 bir oataııa sanamm berhıe t.opl&JlDıs, 
t.encerenin kapağını hemen kapaya

gcce' erf şu kremlerden biri ellere Koyu bir krem halinde olunca 1 rak ateşin kena.ruıa oet:lnJs, :yahut 
sürü ürse, eller daima beyaz ve ateşten indirmeli ve ir;ine toz ha- gazı kısınız. ttı ~ dakika böylece bı-
yunıusak o!ur. Unde çikolata atıp kanştırmalı. raktıktan aorıra delikli kepçe ne sud:ın 

• alınız ve 1.sp&.naiın berhıe koyumı 
1 - 65 gram bal, 30 gram dö- Diğer bir kap lçer!lııde yumur- Ayni tencere 19Ulslnde ıın :vumurta-

vii!müş ve elenmiş badem tozu, taıann yalnız sanlan ile toz fe-
1 

dan fasla bir arada n:rnatmayınız 
ı yumurtanın sansı Karıprak kerlni telle çırparak kabanncaya 2 - Pırlantalı nlfa,n )'bQOnilzün 

· kad alı i -..ı ılık ı içlne zamanla dolan taıu temlzlenıek pomat yapılacak. ar _vurm .' ve çe, .,.ne için gayet :rumutak bir fırçayı yahut 
2 - 2.5 gram toz halinde sabun olan pışm.lş çikolatayı azar azar 1 erkeklerin traş olurken yüzlerini aa-

100 gram tatlı badem y ~ 75 akıtmalı, karıştırmakta devam bunlamak lçin kullandıkları f~~ 

25 seaede 1 çıkan 
FiLiM .•. 

VATERLO 
KDPROSO 

MARMARA'da 
Büyük Otbıler 

On binlerce halk DUnyaımı 
en bilyilk dAt tAş1ft 

OMAS EDiSOI 
nun hayatı ... 

m Alkıflıyor ... B8§ mümessm 

M1KEY ROONEY 
8oii günlerldir. 

Arıca: Heyecanı dünyayı 
yerinden oynatmış olan 

ŞARLJŞAN 
PANAMADA gt-am kolonya. Babunla badem e e • sonra P ç ununu çevlrerctc sabunlu fırça ile uvalayuıız. 

&5&, tın 11 irin tlbe sn.bunlaymız ft JaT&I Javat JilzU~ ı 

ycğı hal!olduktan 10nra kolonya ederek, bir çeyrek mat karıştır· sat ı.pırto içlnde çalkalad1'ctan sonra ~ .. -•-••••••• 
ilave edilecek. mah. 1repek dolu bir kap tomstne atınız., 

Tereyatmı ate§te erttmelt, su- Orada kurur ve sonra mllndial mnwı 
landı~ ""~amıah kati tenemız olur. T be • &'" zaman ~"" , yen 

1 
encere zı kmlırmamalı ve azar azar ha- Kuru n sert saçlar 

Mutfakta uğraşan ve yemettnt ila bn ll ih ette Beşiktaş Melahat: Saçınız :turu ft 
pişiren hanımlar -almaktadır mura ve e e ' en n ay sert ise başınm yı1tamazdan lk1 saat 

çog · yumurta aklanm (sertleşinceye evvel 30 gram Hintyağı lçerslne bir 
Bru:tar arasında acemi olanlar da kadar telle köpürttükten IOill"a) yumurta sarısı karıştırınız. Bwıunla 
vardır. Te~cereleri tutmak ateşe hamura katarak hanı e karıştır- ııaçlannım !ribl_!OD yapınıs. :iki saaı 
koyup indirmek yahut kapağını - .. " v .... ~1"'"""'"• teçsl dök sonra. başınızı gu7.elce :yıkayınız, saç-! 

• • .Lt.IA"9 e .J""'5.-&~ p ye e- larunzı çalkaladıktan sonra 80l1 tas ı 
açm:.ı.k içın nasıl bır bez kullana- rek orta sıcaklıkta bir tmnda y.l· suya bir Ud llmomm .uyunu lllve 
caklannı kestiremezler. nm saat plşirmelL Daha sıcak- ederek çalkayıruz. &LçlarmD JllDl~ 

Buyük bir bezin ateşe sürüne- ten tepsiden (§eklini bo-mwian) ol':._ YiU.detı ç~ bctl;ukJannı 11-
rek vanması, küçük bezin klfl de- ÇJkarmah. dermek çattSlnl bUmıyorum. 
recede elJerl muhafaza edememe- Bu torte meyva sekerlemeat ve 1 s - Beldekl fazla :rattaa eritmek 
!f lhtımall vardır. Bunlara mani ..... _.._ •• bademle silslenebWr ıçın sabah &qam fU losyon De masaj 

---.UJ.19 • Japmak faydalıdır. Eczaneden 200 
olacak gayet pratik bir tarzda gram ('Yinalgre aclWt.ıque> ıo gram 
tencere bezi hazırlamak tabiidir: Yüzdeki nevralji uoc1ure de pot.omtum> alJp tarı.ttm-

Ka1mca, yıkanır bir kumqtan Bu mevsimde quğa, ,ahu\ nn:. KqJar 

otuz ~tim uzunluğunda ve ytr.. rüaglra marus ka1arat nenaljl 1 San1ft LeJ1,l: Kq1armm mnhısl& 
m i santim eninde lld parça aJm&.. olanlar pek çoktur. Bilhassa yüz- almak tçln ftRlln veya cllsıer1n sa-

Ba baftanm en büyük 
H .. lat ·n izdiham rekoru 

Gedik- AZAK' da 1 
~ 
Sevıenlerin, aevifeolerin, blb
lerinclo en ufak qk hatıraa 
tq1yanlann hıçktnklarla. söz 

yatJarla aeyTetıikleri 
BETrE DAVm HENRl 
FONDA GEORGES BRENT 

MARGAIU.T lJNDSA Y 
m miqtereltuı yarattıkları en 

büyük izhrap TOm&nı 

lı. Bunlan ayn ayn önce enine de, cilt Uzerinde bir nevi sancılar 1 :;~~ ~~=.aı~ 9:~0 ~ 
sonra uzunluğuna olarak katla,.. insanı çok muztarip eder. taşt:ınnıza btr şekil vertren ~en Bu büyük &ime ilbetent 

ölmeyen Aşk 

6t--- rılmleria .. bil1iri ye )'lldızlaım aı içli.i 

Paula Wessely 
Famıuea e5zla 

BiR OMOR 
ÖYLE GEÇTi ! ... 

Fllmlnıle bu haftıt 

Sinemumda butiilı Ryircücr.ıı ı.a .... .__ .... " ............ .. ,%_ ..... _ 
Büyük bir maıubnm teflııaıW .... ..._ Ye cl&hi rejisör ClJS. 
TAV UdCKY"nin J'llraltıiı n .-lı~ matlab sörünfiz. 

Daaiba .. t 1 de............. ----~ 
llllıb ••rfl 'a allrcııı -. 

P ER 1 KIZI 
HllUede I>emlrQm ata 

O«bıelUll ba1* 'NftD b8ylk şam fllml. TQrqe alil : eamıı 
Blateler: Kanuni Aıned • l)al1olar: Ofisin Aıbı • Gazeller: 

Nadir I>unuiuaea 
iıl"'8n: IO ı:ı.oa Mmm lle,ttne Mftlm Rabi 

E L H A M R A sineması 
~ A 
~-----• Bqia saat 11 .. tensDl&h matine------... 

Edebiyat dünyuınm • yübek bi.• lbideai Sinema tarihinin en par
Wt bir zaferi aenenin en derin l>ir aıl romanı mevsimin ~ 

aüper filmj olan 
TAMAMILE RE.NKU 

VAHŞiAŞK 
Şaheserini 

Ray Milland • Patricia Moriaoa. AJcmı Tamiroff un kudreti Para
mount Şirketin.in Milyonlan. Renkleri, azami bir han1ta yaptı 

Bugün L A L E Sinemasında 
Buaün eaat 1 de tenzila•Jı matine 

BUGÜN 
tLAut BiR AŞK 

•ljfl ;?u~=RA 
MAZURKA 

Bq rolde: POLANEGRi 
BugOn .. t U de &emalth matine 

Bu hafta SARA v sineması 
.imparatorluk Viy.,.unm ... muhtqem bir devrini ya~atan •.• 
bir fn:panrtorluiua çökme.i tut.nalan arasında Valalar elana eden. 

eöyleyen ..,.. eewn Viyana .• • 

Robert Young va Halen Gilbert 
tuafmdaa _,_r.uı Wr tarzda ,-aratılan 

Viyana Aşıklar1 
Fibniac1o im '91k... IW ~-.. R.i im dram ••• 

~----- ........ 1 - ....... matine.-----
.------•Beyazıtta -------

malı ve etrafını dlkmell. Vücuda Sancı olduğu zaman fU poma\ 
1 
kıllar acu. aonralan cımbızla ah.nan Hc.:rt..i çı)aın m 1ııe7ecana 

gelen bu Uö katlanmış parçayı sftrtllfil'Sl" pek çabuk r.aD olur· 5 kilç& kıllar 0 tadar acıma. aür6kleyen 1'lrk HEYE'l1NI 
' • 1 Her tq ab~a mut.Jab toloınJ& H f 'YE K''PEK ................ mit ıs '•P ı • ' ;. SAZ ..,.. yanın metre uzunluğunda bir ae- gram zeytinyağı, 10 gram 

1 

Yeya taptıto sOrerelc ~ekllen ta 7tll- A 1 . O t.t...w •• ._ .-. ..ide ....._. W la•.V. ederi&. 

M A R M A R A GAZiNOSUNOA 
rldin fki ucuna dikmeli. menthol 20 gram Janoline. ı,r1nı de!lellfekte ediniz. a.. ~ Halla w ..a. olm1ık _.. " ..pk ,. ıkllr 

rttT:c;;;en~~=eZ:: :; neB~ ~~=:::Yüzün parlamamaaı için .. --
9
-•U_G_U• .. •N--•• Ea - ...._ _. :::-::::...:;•._.*-••• ................ 

katlamnış parça elin yanma.sına Seri ba ki • "' 
' Yüzün yağlı ve parlak durma- r.; ._ ____________________ _ 

mani olur iş bitin rtdlnd n suyun raa ar sı çirkin bir manzaradır. Bu halin 

1 
bir çiviye,· ocak ~ §e asııaın: üzerinde teııiri öntıne geçmek için yüz yıkandık· l.aJelftut TUrk Kahnm.ma " 
Kirlenince de yıkayıp temizlemek Sabah aç kamına ve gece ya- tan aonra bir pamukla fU mah-

dairna mümkündür. tarken içilen bir bardak ser1ıı su- luttan sftrüp masaj yapılmabdlr: SALAHADDiN ı lllA ____ __ J11D b&nıaklan faaliyete getir- İki ~rba kaşığı gül suyu içine BaftaU nihayete kadar hcye-

0 tü lekesi nam) nal için çok faydası vardır. Bu su' bir çorba kafılı Umon suyu, Ja- can ••• Meraklı Wr ~ 
ık J ., birden içtlmez de yudum yudum 

1 
nm kaşık saf gliserin karıştuma- Mu-:;:_: .;-:;;;;; - E y u B ı 

Kızgın Jtü ~~a~~ iistüle- içilirse banıakla.rdan maada ., ıı. ve bir ,işedc muhafaza etme- sn11 ~ıH·ıo 
nlrken çok itina etmek IAzınıdır. nirlert de t.esidn eder. lldir. un " 

Büyük ,Jdız 

Hilde Krahl'ın 
Kür:ük bir d1kkats1zlik, ütiiyQ 
biraz fazla ayni yerde bırakmak 
çaınaşınn sararnıası ile neticele
nir. 

Ma~~~,:ren A L K A Z A R 
Bütün müıkülleri yoencreık, fedakarlıklara katlanarak uyın müfte-
rilcrine bi: sürpriz olmak üzere bu hafta Amerikada auıteti mah
aus..da geti:ttiği senenin en büyük Gangster filmini takdim edecektir. 

ö L D U R M E YE C EK S i Nil ... 
11 2 nci ALKAPON,, 

Bı..: .ene Amerikada Gangster filmlc m~ akın m&
Ufah kaz.ına.ı 

CLAIRE TREVOR - GEORGF.S RAFI' • _..leiz plawd. 

Baı rollerde 
U.OYD NOI.AN • JEAN 

ROGE.R 
Ayıt'IG&: JsT ANBUl.DA F..Ş
Slz BlR MUSiKi ziyafıeti. 

Eski Polonya Cümburreili ye 
dünyamn en methm piyanisti 
~ADEREVSK.1 büyük üetadan 

MACAR RAP.SODlSl 
KONSER! 

Dikkat: Numaralı koltul!ar 
erkend• aldınlmalıda. Ba
aün aat 1 de t.enzilltlı matine 

Bu lekeyi çıkartmak için ya
nm bardak su içerisine iki tutam 
boraks, [borax] atıp eritmeli. Te
miz bir tülbendi bu su içerisine 
batırarak lekeyi kuvvetli~e bas
tırarak silmeli. LP.kc çıkınca üze
rine hafif nemli baskı bir t ül
bent yayarak ütüye devam et-! 
meli. Lekeden eser kalmaz. ı::..-••••••••••••••••••••-~ ~--••••••••"" 

va Boz Aslan 
'l'Orkçe timlerin Glneşl 

ALEMDAR 
ve Milli de 

-~ ...... 
MUKADDES YALAN 

ŞARK 
.inemasında tıeyircilerin tak
dirlerini kazanmakta devanı 
ediyor. SuareleT için yerloeri• 

nizi evvelden aldırınız. 
Bugün eaat 1 de tenzilatlı 

matine . ... 
·~._ ............... F!İilll ......... ~lliı.:lllllliil .. 

2 nci haftanın 
Son &ilnlerine yetişbıls. 



Ôğünme 
g .. Refik Halid. oturduğu ,-eri 
.ııen bir öiünme meraklısmı ye

ı:ı,or, 

. F'akat öğünme bir meraktan 
ıiYade hir ihtiyaçtır. HatırımlZl 
•oranlara ciyiyim r. demektaı 
"-ıtiu. da mesel& uiizgar bana 
clokunnıaz b derneğe kadar ko
dı.ışınalanmlZ.l1l yanın öğünmekle 

0 1-udur. HeJe rekJamlarl.. Ca
lete sahifelerini, tehir aokaklan-
11! do~duran reklamlar, yazılı, Te
llrrıli birer öğünme örnekleridir. 

O rfem uzağa gitmeğe ne hacet r.. 
. stadın o yaz.ı.sı arasına ıerpir 
\heliği Türkçe kelimeleri büyük, 

~ah punto ile dizdirip öteki lı:e-
1~elei den ayırması bile öğünme
bıı )'aman ve kaçınılmaz bir ih· 
li:y~ ld ~ .. • 1 

··~ o ugunu gostenyor .• 

Olagan iş 
Bir Fransız kadın gazetecinin 

~dcrint.. göre Fransız kadım ar• 
~ t Yuvasına dönmüş, çocuk do
lul'?nakla meşgµlmü,. AUah be
•~kı::tın: arttırsın 1.. 

ğer bunun sebebi Fransız ka
dın• .u endine gelmesi ise Fran• 
ıa İçin mutlu bir durulma de
tnektiı. Fakat ya böyle değil d~, 
nıescla eskisi r.ibi süslenememesi, 

l>ar-.. harcıyamamar:ıı, eğlence bula
lllaınası, daha doğrusu züğürtle
ır.esi ise bunda pek hayra yora
c • nı:ina yoktur. 

\:i.inkü fakirlerin zenginlerden 
d ha çok cocıık doğurmalan ola
lt<ın i~lerdendirT. 

Profesör 
Her hafta çazpmba günleri p

b.n cYürüyiio• gazeteliııin eon 
.ayı.s-ıda bir profesör tari5 Tar. 

Şchabeddin Uzunkaya imzasını 
tqıyan bu yazıda cProfaör ki· 
me derler>> diye hir takım prt
lıu sıralanıyor. 

Bunlardaıı bjr taneti fÖylo: 
cKitabı olmıyıuı pl'ofeeör tam 

a>rofesör sayılmaz. Zira. ya kitap 
yazmıya G~emyor. ,.hut da ,.... 
zamıyor demel:.tir. Bunun i1tisi 
de bir profesör için affedilmez 
Lir kusurdur •• > 

Bu profesörlük nizamnamıesine 
ıöyle bir madde daha eklenebilir 
aanınz: 

cProfesör, kendisine bir me
busluk teklif edildiği zaman pro· 
fesörlüğü terkedivemüyen 'bilgin
~re derlerJ .. , 

Kel Hasan 

IST ANBUC HAYA Ti 

Bedava gmete 
meTakhlari 

Y-.aJttDDlll mlctan ,.....,_. 
ilgilendiren ırünlük vakalan, dünya 
hidis~lerinl harp hareketıerilÜ takip 
emtek. medeni Dıtiyaçlann ÖD sa• 
hncla gelir. Bu ihtİyacunızı lw1ılı
yan YUıta d. pzetelerdir. Medeni 
bir. insan, her giin hiç d~ bir 
razeteri ıcözd• aeça ınek ~
dadir. 

Her ,eyin oldaiu gibi. ruete ob
m.anm da bir usulü. eririm o!masa 
pek tabiidir. Herkes. her gün bir 
guete --- alamıyabilir. 811 ibti
yaemı kıraathanelerde, hatta para
na olarak kütğphanelerde temin et· 
mek mümkündür. Fakat, lokantada 
yemek yiyen bir kimsenin karfuma 
o'turup, ıelawmn sabahsız. on.1111 ta
bıığmdaki yemeği beraber abfbr
mak nasıl hakkımız değilse. bir 
adaımn elindeki gaııeteyi bı1ıdan 
okmnaL da o derece ~irkin bir ha· 
reket olsa R'erek. 

Gec;en gün rasladığua bir bacliae
yi anlatayım: Günün tenha bir ıaa· 
tinde tramvaya bindim. İçerisj kala· 

Bir üniversiteli gencin sözlerine balık değildi. Ortada ayakta daran 
göre cHamlet> davasında önemli bir :ıat gazetesini ~kanp olmmağa 
.bir müc'lafaayı üstüne almı§ bu- bafladL Hemen~ omuzundan bir 
Junan genç bir avukatımız, mü· bat uzandı, n:zete sahibiyle bera· 
dafa.-.sı sırasında Kel Huan·ı k.ü- ber bir müddet 1rö:z gezdirdikten 
çi.imst.."Illi~ t.. sonra yanmclaki arkad~ına döndü: 

.\1erhum s;;.ğ olsaydı buna ne _ Görc.Wı mü. İngilizlet" yarma 
deı di, bilmiyoruz amma sayın hareketi yapmışlar. 
avukı.tın bu sözleriyle ~endi ken- _ Evet. Sabahleyin vapurda bi· 
'ini ya :nladığını görür ve epeyce rinin elindeki gazetede ben d'e gör· 

gülerdi. dürn amma, herif makine gibi gö:a 
Zi,..a, Kel Hasan adının, dedi- gezdiriı: gazeteyi çevirdi, havadisi 

kodusu, töhreti, muvaffakıyeti tamam okuyamadmı. 
gökleri tutan cHarnlet> gibi mu· Ve, r;u.ete sahibinin omuz1arm
azzam bir isim yanında anılması dan ı•.zr.ınan b~la.r ikil~ti. Bu ko· 
ooı.m ne büyük milli bir §Öhret nuşmaya duyan yaşlı bir adam da 
olduğuna en güzel delildir. acele gözlüklerini tal."lJ> ikisinin or-

~~~:=;;:::;:::;::;::;::;:::=:!::=::::::::::=;;::;;;;;;;:;:=::;;;~- taşından uzandı. O sırada kanape-

OLDU '='1 ~= ~::;ım~~ı;;~;,:;~~~lic!;ı= 
... :::::::,,.___ 

™ @[!; (!!}~- J m temızledikten sonra ceb.men 

. . 

lngiliz denizalhlan düşman nakliyabna mütemadi 
darbeler indirmektedir, Bu faaliyetin 

gün ğ.eçtikçe artması beklenebilir 

640 ton hacnıiııde bulunan Seah >ne sistemi bir lngiiiz denizalbsı 

Çelik filler 
defter. kalem ç.ıkanp gazetenın ar• 
ka sahifesindeki ilanlan okuya oku-
ya notlar almaia ba~ladı. Alman denJza.ltılan Atıantl.ktıe t.neı-ı mıntakasile Akdeniz ha.rekAt salıa-ı nakliyat yaptıklan denizlerde İngill3 

B• al aftan b. d r Uz nakliyatını sekteye uğratmağ'a ça.- mıda asgari 20 İngiliz denlzaltısınm denlzaltılan tarafından ~e ka ... dar_ ge-
~Uharrir Jules Veme'in ş~acak vlr ettiği zaman. bilginler onunla tek- ı rar Ut yan tar ır e ı- !ışırken İnglllz denizaltıları da mnı~er dOşman gemlsl aramakla meşgul ol· ml batınJclığı katiyetıe soylcn~me;.; ise 

~J:· sı, yalnız elektriğin ketiflni det:,'11, rar alay etmek fırsatını kaçırmamış- kanlı da sahanlıktaki arkadaolanna devıetıerlnin bilhassa Akdeniz müna- dutuna hükmetmek JD.znndı.r. de bunların bilhass::ı. Afrlkaya ynpı• 
<ık:ı.t bir glin muharebelerde tankla- larclı. Romanda anlatıldığı veçhlle seslendi: kale yollarında pusular Jruıııra.k bir- Gerçi bu denizaltı miktan hnrekA.t lan Mihver nakliyatını hnyll ~ckteye 
~n d:ı. kull::mıl:ıc:ığını sezmişti. Jules - İngiliz takımı Ankaradan son· çok Alman ve İtalyan gemileri batır- b vüsatıne nl.sbetıe azdır. uğrattıkları muhakkaktır. Incıllz de-
b e ne, elektrikle işllyen makineden buhar kuvvetue yürüyen çelik rıı, or- ra burQda da maç yapa~. maktadır. İngiltercnln geçen umumJ Çilnı;:~~orveç şlmalinden Cebelütta- nlzaıtıcılann~ yetlsme b!?lnn ve el• 

:J.heocdcn romanını bastığı zaman man içine d::ılıyor, çelik ay:ıkl:ln al- - Hadi canım. Atıyorsun... harpte denizaltı harektıtı, bu sllft.hı nk bo~a ve oradan Akden!zln şar- terindeki gemılerln harp kıyi,nct\~ha: 
llıınıcr onıml:ı. al:ıy etmlslerdl. Hatta tından.ve çelik hortum.ile her FYl tuz - İtte, be enayi. Gazete yazıyor. kullanmak ihtiyacını hissctmenıesln- kına kadar t17.nnan genl..ş bir sahada kurundan _:umanlardan a a"ı o ... lıı. 
~ 7.au1ıı.n allmlcrden biri elektrikle i.Ş- buz edıyordu. &inan a. . ~n dolayı, mahdut kalmıştı. Fakat faaUyet için 20 denizaltı kAfl gelmez. dıklannı soylemek hat .... lı _olmaz. 

Yen makinenin boş bir hayalden lba- Çelik filin sırtına yerleştirilmiş çe- Onlar da adamcağızın yanına so- bu harpte Avrupa kıtasının garp ıa- LAkln ıılmal ve Ma.nş denizindeki Al- Son zamanda gerek Tngııt:r~ v~ ge-
• tP.t olduğunu isbata kalkısmıştı. llk kulenin içinde bulunan nl.şaneılar, kuldular. Biru sonra adam ga:ıete- hllinl istila eden Almanyanın den1z- man nakliyatına taarruz 1çln tayyare rek Amf'ri~adaki gemi t_e?gı>hlarmda 

J 
I<'nkat Jule-, Veme o zamanın alim- düşmana. ate!} ediyorlardı • · bif • • • d. G _1erd den mıkliyat yapmağa. mecbur olmMl kullanmak lınkfmı İngilizleri bu sula- birçok denızaltı gemislnın inşa eöıl· 

erıne h!ç ehemmiyet vennJyor:lu. J'ules Veme'ln zamanında, lınkAnsız ~?". oç !~ ~"ll çevır ı. en,.. ~ eu ve müttetıkl İtalyanın do. Afrlkadakl ra denlz:ıltı ayırmaktan vareste kıl- m
1 

ektet ~ld~~ habfcr 1aıın~~~~u~~· ~u llatt.5. me;hur romancı 11Buharll ev» bir hayal sayılnn çelik fil •bugünkli arı teg• ere yav~çk P=~nı topraklarile irtibatının denizden geç- maktadır. İngiliz denizaltılannın esas n~aa .. en~. za~ 0 an · z n -
b;ıilııtıı romanında, lki anı.bayı ecken harplerde hayati blr rol oyn~n tank- :~e ~nınah'7tasedmkia.. so uph d':. ı! me.si İnglltereye denizaltı gemilerlle faaUyetl Akdenizde İtalya ne Afrika nltı kun~tı~ın suratle t:ı.kv!ycslne~ ve 
te buhRrla hareket eden çellk fill tas- 1 baıjl yılsa yerı rdır ırmc.1 s e spor ava ısuu iş görmek fırsatını vennı.,tlr. o.ra:nndaki yollara teksif edllml<1 bu- h!Ihnssa Ingılterenln Japony:ıy::ı k rşı 

arın angıcı sa Ta • yüksek sesle okumağa başladı. Fa• Harbin b~ında İngilterenin elinde ltmmaktadır. Cebelüttank ve Tuken- P:ı.slflkt-e muhtemel harbe deniz.altı 

Üç 
----------- kat. arkadaki bedavacı miitterile- 62 denizaltı gemi.si bulunuyor n 11 deriye üslerlne ba~h İngil~ denizaltı ~~!~:~ı~~ı~u~.ıran evvel hozır-

k OCaS 1 n I Z eh 1r1 em İŞ rin keyifleri bozulmuştu. Birincisi gemi de inşa ediliyordu. Filhakika İn- fllotillalannln ikmal ~e_:ııeslnl Mal Son günl-erde İn~Ulz denizaltılarının 
tıbbı adlice otopsileri yapılmak üze
re ccsetleriniı:ı mezardan çıltanlma• 
sı emredilmiştir. 

Angela 29 yaŞJnda fevkalade gü
Angela, üçüncü kocasını. kahve- zd bir kadındır. İlk iki kocasından , .. 

it nrezilyada, Alkolta §ehrinde üç 
0casını arka arkaya zehirlemek 

~çile Angeb La Jarro namında bir 
adu tevkif edilnüştir. 

1 ıçine arsenik tozu karıştırmak au· üç çocuğu dünyaya yelmiş ve mu-
retile öldürdüğünü itiraf etmiştir. azzam kahve tarlnlan mirae kalmış
~ll itiraf üzerine daha evvel ölen tır. Zehirlediği üçüncü koca.sandan 
O<:alarının da ayni şekilde öldürül- da bir milyon Pezoluk bir mirasa 

ltıüş olmak şüphesi hasıl olmuş ve konacaktı. 
•:ıe .......................................................................... .. 

Maçkadaki yangın 

Güneş apartımanının bir 
dairesi kısmen yandı 

"'l41~. 

M:ı~bda Giineş aputımanmdan ~n yanımdan bir manzara 

asabiyetle di>nüp bomurd!lltldı: giliz tersanelerinin daha ziyade düş- tadan temln ettıklenne şuphe edl- İtalyan gemi kafllelcrlnc :m.m• ... ff'kı4 
- Havadisin en mühim yerinde man denizaltılarile mfü:adcle edecek ıemez. Esasen Maıtanın mihver hava yetil hücumlannın tevali etmekte ol

çerirdi gszet.eyi. Bir dakika daha tipte gemi lnşaatlle meşgul olmaları kuvvetleri tarafından sık sık bo~bar- mtısı hava kuvveti gibi dcn!wltı lmv· 
dursa patlardı sanki. denizaltı vücude getirmek ~ltinını dıman edilmesi sebeplerinden bırı de vetlnln de taarruz ini~lyaUfl!ll eline 

_ Ne diyeceks!n azizim? Saygı hayli güçleştirmektedir. Zlra Ingllte- budur. Malta adasının harekM s:ıha- aldıi'!ınn alamet ~drtcd!lmcktedlr. İn-
deniJen .e:v .. - d kalkmış re; Hollanda ve Polonya denizaltıla- sına. yak.ınlııtı ayni zan1and~ denizal- giliz"' dcnlzfü:tü km·veti l:ar:asınjo.. sin4 

Al yeryuzu~ en • rından ist!!:ıdc etmek lfi?.Umunu his- tılarm, tayyare keştnerlne gore bekle- miş olo.n halyen do~J1m~:ınmı In<!I-
~ y~I~rında hır ~oc:ok da ga- settiği gibi Amerilrodnn hazır denlzal- me mevkii Almalarını da kolaylaştır- nz denizaltı gemilerllc dnr sul:ırda 

zet~ aeagıyn sarkan uc~a par· tı gemisi tcd::-.rik etmek çaresine de maktadır. . bile b:ışn çıkamadığı pek bnrlz 0111-

mal{Ulı uzatarak hecelemege hq· baş vurmu~tur. Halen müttefüderlle Akdeniz.de Ingilizlerin denizaltı fa- rıık görülmektedir. 
ladı. birlikte İngilterenin 80 denizaltı gemi- allyetlne sahne olan diğer b1r mınta- Hülô.sa; İngiliz denlzaltılım mensup 

- Be, A; Ba. •• L. K, lak... sine m:ıllk olduğu tahmin edileblllr ki, ka da Adalaı- denizidir. Burada mlh- oldukları büyük donanmanın müe~sır 
- A, büyük baba; Balak ne de- bunlardan bir kısmı Uzak Şark sula.- ver devletlerinin elindcltl adalara bir cüzü olarak düşman nakllyatına. 

mek? rında bulunduğuna göre Atlantl.lt ve yaptıkları naltllyata karşı İnglllzler indirdiği mütemadi darbelerle onun 
Biiyük babası gözlükleri burnu· Akdeniz haV'Ul.sında takrJben 60 de- ha.va kuvvetine lnz\nuımen denizaltı ce-pbe hıızırlıklımm :ı.ksat:nalttadır. 

nun ucmıa yttl~tirdi: nizaltı gemls.l bultmduğu söylenebilir. da lrullanmaktad.Jrlar. Bu faallyctln gün geçtikçe artmnsma 
- Dur bakayım. O Balak değil. Şu halde Avrupanm garblndeki deniz Şimdiye kadar mihver devletlerinin !nfü:ı.r edileblllr. - A. B. 

Be. A. L, Bal ..• 
Gazete aahibinin sinirlendiği belli 

idi. Asabiyetle gazeteyi katlayıp ce
t.ine koyacağı sırada arkadaki be
davaa müşteri yav-.ça omuzuna 
dokundu: 

- Affedersiniz bayun. Bir saniye 
müsaade buyurur musunuz? Hemen 
bir yerine bakıp iade edeceğim. 

Sahibinin cevap venncsine lüzum 
görmeden elmi uzabp g&Zeteyi al
dı, öz malı gibi rahat rahat okuma
ia başladı. 

Tramvay Befikt&f iatasyonuna 
yak)aşmtfb. Adam nazikane özür 
dliyerek ga:zeteaini alıp ön sahanlı· 
ğa çıktı. İçeride gene hornurtuJar 
b~adı. 

- Amma da mal c:anh adarnmq 
ha. Tramvaydan İnmiyt:~eği halde 
gr.ızeteyi çekti aldı. Sanki, okumak
la a,macalanış. Şeytan diyor ki, 
flU'&da ttla. tütüncünün kepenginde. 
ki gazeteleri ~taın ILfa,ğJ hatim et. 

Et, odun ve 
kömür işi 

Belediye fakirlere odun 
ve kömür dağıtacak 

Dün mınta.ka. ~ müdürlüğünde 
bir toplantı yapı.lınıştır. İki saat ka
dar süren bu içtlm.aa vali muavini B. 
Ahmed Kınık riya6et etmiştir. İçti
ma.da, vall muavininden maada Be
lediye iktisad müdürü, m.ıııta.ka 1.a,,e 
müdürü, mıntn.ka. liman rel.s muavlnl 
de 1ınzır bulunmuştur. 

f Güniin Ansiklopedisil Para yüzünden 
iki kanun maddesi yaralama 

Dikkatler sütunumuzda Teşkilatı 
Esasiye kanununun 82 ve Ceza kanu
nwıun 24-0. maddelerinden b~i
yor. Bu maddeler ş~Iardır: 
TEŞKİLATI ESASIYE KANUNU

NUN 82 NCİ MADDESİ 
Türkler, gerek şclusla.nna gerek 

lmmeye müteallik olarak kavanln ve 
ntzamata muhalif gördükleri hususat
ta mercllne ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine mün!crlden veya müçte
nılıuı ihbar ve şi.lcAyette bulunabilirler. 
Şahsa ait olarak vukubulan müracaa
tın neticesi müstediye tahriren tebli~ 
olunmak mecburidir. 
CEZA KANUNUNUN 240. MADDESİ 

Biletçi llyas, Emini taşla 
batından ağır surette 

yaraladı 

Dün gece Aksaraydıı. bir cerh Tak.UI 
olmuştur. Şehremininde Beyid Ömer 
mahallesinde oturan 'le AksnraJ 
tramvaylanndn biletçilik yapan İlyU 
DemlI'.ler bir müddet evvel Emln Can 
adında blrlle bir para meselesinden 
kavga etmiştir. Aradan bir kaç gUn 
~tikten sonm İlyas Demirler dün 

nün saat 15,5 da Maçka tramvay eşyalar da başka bit ştrkete .slgortah - Atıma da ne çıkar be bira· 

Toplantıda et, odun ve kömür 1ş1 
görüşüldüğü anlaşılmıştır. Et fiatıeri
ne kilo başına yapılan 10 kuruşluk 
zam muvafık görülmüştür. Karar, bu
gün Vali ve Belediye Reisine arzedl
lecektlr. Şu hale nazaran, narh merl
yete girer girmez karamanın. kilosu 
5'7 ,5 yerine 67,5, kıvırcık ve dağlıcm 
da 62,5 yerine 72,5 kuruşa satılacak· 
tır. 

Kanunda yazılı hallerden ba.,ka her 
ne suretle olursa olsun vaz1feslnı sui
istimal eden memur derecesine göre 3 
aydan 3 seneye kadar hapsolunur. Ce
zayı. taht!! edecek sebeplerin vücudü 
halinde bir aydan az olmamak üzere 
hapis ve otuz liradan yüz liraya. ka
dar ağır cezayı nakdi lle cezalandıntır 
ve her halde müebbedcn veya muvak
ka.1ıen meumriyetten mahrum edilir. 

gece yansına. do~ru Emin Canın Ak• 
sarayda Küçült Langa clvannd.3.kl 
evlne giderek kı!ndlslle ıörüşmee ı.
tedlğinl söylem.iştir. 

EmJn evin kapısının önüne çıkmıf, 
İlyas om.da birdenbire yakasına yapı· 
~arak eski kavgayı tazeleyip bir tokd 
vurmuştur. Bu yüzden kapı önündA 
lk1 kavgacı tekra.r dövüşıne~e başıa.. 
mı:,la.rdır. K:ıvsad:l. İlyas bir tekme 
vurup Em.ini yere yuvarladıktan son• 
ra evvelden hazırlayıp cebine sıı.kie.-o 

dıl!ı büyük bir taşla kafasına vurnıaıc 
ğa başlamıştır. B:ı.§ının muhtelif ycı:• 

tldd<esi O.zerinde Güneş apa.rtımanı- bulunmaktıadır. der? O kadar kıymetli bir eşy mi? 
llın (8) numaralı dalreslnden yangın Yangının çatı arasından çıktı~ B. Kemali beş kuruş. 
tıkmıştır. Yangın, saat 15,42 de baca Sadullah Birselin ahçısı Mustafanm Adamcağmn ardından kimbilir 
)angını diye itfaiyeye haber verllm.1ş- ıt d ı d d nı ı1 kt dı M daha ı ·· 1 -
ttr. Bu ihbar üzerine gelen baca sön- a es n en e a aş ma a r. us- ne er SOY.tCUecekti. Bereket 
dtinne müfrezesi atesin çatı kısmını t~fa at.~ı ~örmüş ve hizmetçi tle bir- versin. diğer bir gazeteli zat imdada 
tarnamne sarmış oldµ~nu görmüş- lıkte sondurmeğe çalışm.lŞSQ da mu- ,.etisti. Ben inerken_ bedavacı müo-
tiir. Havanın r,;.,._,.Arlı olması üzıerlne vaffak olamamı~tır. - teriler yeni gelenin etrafım -

......, Yangının scbe-bl henuz anltı.cıılama- lard ~ 
hngınm civar binalara sirayet etme- mıştır. Tahkikata devam ediliyor. ı. Oemal Refik 
lllc•ine ehemmiyet verilmiş ve vnka Yanan dairenin klracısı B. Sadullah 
~haUlr.~ Beyoğlundan ba~ka İ~tan- Birsel bir işi tçln İzmlrde bulurunak-

Ul itf:üyc gnıJ"U da grlml.'jtir. Ittal- tadır. 
)enin gösterdiıi'i gayret SRy(lsinde Ab k "" d 
a.p:ı.rtımanın yalnı?: so~ katındaki altı anbz so agın a yangın 
llum:ı.rnlı dairesi kısmen yanmak su- Dün gece saat 23 raddelerinde Be-
tet le yangının genis1ememesi temin yoğlu Abanoz sokağında. PandeUye 
~d hnl~tlr. ald olup Hadiycnln kiracı bulunduğu 

Bu dıüred" tüccardan B. Sadtıllah 1 No. lı evde yangın çıkını.ştır. Evin 
İlltst.l otımı··or. Apartım:ın, İsn!~ Ko- dördüncü katının çatısı yanarak çök
ı- "n lsnıindc birinin r>ınlı olup ao 000 mü~tür. Yangının sebebi henüz nnla
llı nv:ı sigortalıdır. Yanan d:ı.lrede şılruna.mıştır. Tahklkat yapılıyor. 

Hayatta muvaffak 
, olmanın yolları 

Bu akşam saat sekizde Cağaloğ
lundaki Eminönü Halk.evi salonun
da umuma muharrir ve romancı b
kender Fahreddin Sertelli tarafın• 
dan {Hayatta muvaffak olmanın 
yollan) mevzulu çok enteııesan hir 
konferans verilecektir. 

Odun stoklarının şehirde bol oldu
ğu anlaşılmıştır. Bunım lçln odun 
fiatlerl yenid<ın arttınJmıyacaktır. 

Kömüre gelince, şehre !icilen kömür Bugünkü mektep maçları 
getirmek için vesa.ıtı nakliyeye l!zım 
o!an mahrukatın tercihan ve süratlc lstanhul Maarif Müdür]ü~ü tara· 
verilmesi kar:ırlaştırılmıştır. fından mektep]er arasında tertip 

Belediye kış mevsimi esnasında şc- edilen lig maçlarına bugün Fener ve 
hlrde bulunan fakir halka odun, kok Şeref stadlannda devam edilecek· 
kömürü ve mangal kömürü tevzi et- tir. Fer.erbahçe stadında Muallim 
meğe karar vermiştir. Bu hususta ay- mektebi ile Yüce Ülkü, Galatasa· 
nlacak t.::ı.hs!~atı riy'.1-:et makamı t.a- rayla Oarüşşa r aka, Şeref stadında 
rafından şehır meclısıncren ist~nmiş- Sanat mektebi ile İstanbul lisesi, 
tir. Verlle~llecek talısis::ı.t meclis ka- Ha i e ile Kahata takımları kar· 
vanln encumcni tarafından tedklk yr Y ş .. . . 
olunmaktadır. Öğrendiğimize göre ~ılaşacaklardı.r. Mpçl.~ıın en muhımı 
Belediye bu tahsisatı Halkcvlerine Galatasaray ıle Darussafal·a arasın· 
d::ı.ğıtarnk tevziatı onlar va.sı.Uı.slle da Yapılacaktır. Maçlara saat ı 4 de 
yaptırmayı düşünmektedir. baıılanacaktır, 

lerlnden tehlikeli surette yaral:m::ın 

Emln olduğu yerde bayılıp kalın,.Jı 

İlyas kaçmıştır. 

Biraz sonra orad:m geçen belrçllel 
Emini kanlar içinde baygın bulmllf"I 
lar ve Ccrrahp:ış.'\ hastanesine kaldır• 
mıslardır. H::ıst:ı.ncde zorlu!;Ja ayıltılaa 
Emin n ır:ıcı, i \ rine İJvas yakala.-. 
narak tahkikata başlanmıştır. 
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r::~:r Yaş uçurumu )irtl!JiJ~#ifSiRffJlftl 
Genç kıbz mümkün olduğu kadarı da §ık güz.el fakat Yalilan otuzu çok- y arınkı lıg maçları KONUŞAN MUMYALAR 

~ 

ca'kin ve soğukkanlı görünmeğe çalı- tan geçmiş kadınlar vardı. Genç kız J 
şarak vapura girdi. Lakin etrafına. bir içinde ~ddetli bir kıskançlık h.lsset-
göz gezdirince zaten yapmacık olan ti. Rahminin yanında.ki büyük kad.m~ H f •• h• k 1 
sükunetini tama.mile ka.ybctt.i. Rahnıl !ar - onlara bu ismi tak.mı.ştı - a tanın en mu ım arşı aşması 
her zamanki yerinde gazetımni açmış kendisini ne kadar sönük bırakmış-

oturuyordu. S~ahat o~un karşısında- la.rdı. G. Saray ile 1. Spor arasında yapılacak 
ld kanapeye baktı. Gözleri parıldadı. Demek erkek Q.şı:k olmak için :ınea.k 
Çunkü baktığı yer boştu. Ağır fakat bu ç::ı.ğda kadınlan ken<ll-sine yakın 
ru:>yec:ı.nlı adımlarla yürüdü. Rahmi- buluyordu. 
nin karşısına oturdu. Sonra çantasını o gıeee Sabahat hiç uyunındı, Bu 
açtı ve içinden kitabını çıkardı. Lakin kendisine m.inlmini bir kız muamelesi 
okum.ak mümkün mü?.. e<len cbüyük ve kocaman kadınlıir!»la. 

Pazar 11ünkü maçlardan sonra liglerin birinci 
devresi nihayet bulacak 

Bu karşısındaki adama. karşı ne ga- gezip dolaşan vefa.sız sevgiliyi nefret-
rip hisler besliyordu. Evvela onu pek le düşünüyordu. Evet ne kadar kom~k- Lig maçlarına yarın Fenetıbahçe randıman almak hir türlü kabil ola• 
beğeniyordu. Çünkü kırkını epey geç- tir ki, otuz sekiz otuz dokuz yaşındakl ve oieref &tadlarında devam edile- mıyor. 
meslne rağmen hakikaten çok yakı.şık- kadınlar o yaşta iken Saba.hata. büyük ce1c ve 14 takım birincilik yolunda Bakıyorsunuz bir hafta evvel kü· 
Jı, çok manalı bir erkekti. Hatt! bclkl ve kocaman gıellyordu!.. biribirile bir kere daha boy ölçüşe- menin en kuvvetli takımım mağlup 
de genç kızın bu beğenlşinln mühim Geee yatağında ora.dan oraya. dö- cektir. Fikstüre göre Fenıerbahçe ed.iyorlar. bir . hafta BC>Ara en zayıf 
sebeplerinden biri de erkeğin yaşı ve nerken aklına birşey geldi. Ra.'hmlnin d d B k 1 sta m a ey oz - Beyoğ u, Fener- takımı karııısında hatır ve hayalıe 
şaka:Uarın<iaki tamamile beyaz saçla- kendisine karşı bu tanda hareket et-
n Jdl. O şimdiye kadar muhtelit v..:!sl- mekte hakkı vardı. Hakikat.en ilds1 bahçe • Taksim; Galatasaray - İs- gelmiyen güçlüklere uğruyorlar. 
lelerle tanıştığı kimselerden ne kadar arasındaki Yali uçurumu b~ döndür- tanbulspor, Şeref stadında da Vefa- Memleketin en yük14ek elemanlan
daha olgun ve daha ifadeli idi. Lak.in tecek ve göz karartacak derecede de- Süleymaniye. Befikta, - Kasımpaşa nın ıtoplandığı Galatasaray ta.kunı
bu erkeğe ayni zamanda fena halde rin ve genişti. Biribirlerin-0.en belki de takımlan karşılaşacaklardır. Bun- nın bütün rakiplerini silindir gibi 
kızıyor, natt~ bazen ondan nefret bile 24-25 sene farkla doğm~lardı. Bu az lardan ayrı olarak da ikinci icüme geçmesi icap edıetik.en böyle güç
edlyordu. :-ey miydi? Aşa~ yukarı 'bir nesll far- klüpleri ayni stadlarda sabaMeyin lüklerle karşılaşması hayret eclile-

Çünkü bembeyaz saçl:ınna rağmen kı!... oynıyacaklardır. cek bir vakıadır. Takımın tarzı teş-
çok yakışıklı olan bu adam kendisine Sabahat yatağında. doğruldu. Mü- Yarınki maçlardan sonra ligler.in kj(j veya çalışma 6 istemleri üzerinde 
bala çocuk muamelesi ediyordu. Evet hlm bir karar vermiş insanlar gibi mı- d 

d birinci devresi nihayet bulacak ve eğişiklik yapmakla belki bu aksak· 
Sabahat on dokuz yaşını doldurduğu nl andı: 
halde Rahminin gözünde her zaman- _ Aramızdaki bu yaş uçurumunu klüplerimiz gelecek hafta yapılacak lığın izalesi kabjl olur. Tüııkiyeyıe 
ki gibi gene bir mektepli kızdan hiç dolduracağ"ım. Ortadan kaldıracağım! olan kupa maçları müstesna bir ay- futbolu aşılayan Galatasaray klübü 
farksızdı. Iı;;te genç kız buna fen:ı. hal- Madem ki yaş bakımından onun bana lık istirahat devresine gireceklerdit. idarecilerirun hu işi bir an evvel dü
de sinirleniyordu. Bazen kendi kendı- yaklaşmasına imkan yoktın. Ben ona Ajanlığır·, programına göre ligl.e- zelteceklerini ta.hmin etmekteyiz. 
ne : <INiçin ? ... Niçin benim kazık ka- yaklaşacağım!.. . rin ikinci devresine gelecek aym 28 Galatasarayın yarınki rakihi İs-
dar bir genç kız olduğumu farketmi- Ert~si gününden itibaren giyinişini, inde başlanacaktır. tanbul~por, geçen seneki milli kiline 
yor?ıı diyordu. hareketlerini, herşeyini değiştirmişti. G.enr oyunculardan kurulan za· maçlarındanheri sistemli çalışmala-

Senelercc ayni vapurda İstanbula Eski genç kızlık hüviyetinl blr elbise T • d b b 
gidip gelirlerdi. Ve işte bu esnada. Sa- gibi sırtından çıkarını.ştı. Topuksuz is- yıf takımlan ile mevsim başından- rı ~ay.esın e ' ugün a~ta giden klüp-
bahat hiç farkında bile olmadan bu karpinlerlne veda etti. Şimdi topuklu beri önüne geleni mağiup ed.erek l~rımız arasına karışmış bulunmak· 
adama kar~ı bir- takım hl:~ler edbımlş- ayakkabılar giyiyordu ve boyanıyordu. lig lid·erliğini muhafaza eden Beşik-/ !adır. Enerjik rve süratli bir tempo 
ti. Geceleri h ep onu düşünüyordu . ve Kendisine genç bir kadın tipi ve~tl. taşlılar geçen hafta en kuvvetli kad- il.e oynamalan ve bunu temadi et
aG.:nın nn":-ımi olduğunu o:?,r~ndlkten Hatta daha büyüdüğünü de göstermek rolan il'e oynadıkları Fenerbahçe t~rmekteki muv~ff~kiyetleri iyi ne
sonra bu i.>!m ona en gi.ızel bir şiir için babasının bir paket sigarasını alıp maçını malum hadise dolayısile hük- tıce almalarıına anul olmaktadır. İç
purçası ve en tatlı bir mu.siki gibi g~l- çantasına da koymuştu. Artık Rahmi men kaybettiklerinden liderlik mev- !erinde çok kıymetli elemanlar mev-
meğe başlamıştı. kendisine çocuk nazarlle bakamazdı. kiini Galatasaraya terkıetmek me<:- cuttur. Yegane kusurları bütün 

Bir yerde yalnız kaldığı zaman he- Bu halde 1,40 vapuruna girdi. Ra.hmi buriyetinde kaldılar. Halen Galata- başta giden klüpleı:ıimizde olduğu 
. men gözlerini kapatıyor ve o ismi tek- gene aynl yerde oturuyordu. Sabahat saray lig birinciligvini 22 puvanla gibi aradasırada rakiplerini ihmal 
rar ediyordu. Bu tam manasile ka- yürüdiı. Karşısına geçti. Kanapeye l 
rakteristik bir genç kız aşkı idi. Bütün ilişti. Her zamankinden daıha f~a muhafaza etmekte ve Beşik:taşla ls. etme eridir. Yannki maç için iki ta-
çocukluğuna, lptl.dalliğine ve komlkll- heyecan içindeydi. Şimdi Rahmi dik taınbulspor, kendisini 21 puvanla rafın ıbugünkü vaziyıetlerini göz 
ğine rağmen bir Uk aşk... dik ona bakıyordu. Gö3lerinin içi hay- takip etmektedirler. F enerbahçe gıe- önünde tutarak bir tahmin yürütür• 

Genç kız birkaç senedenberi resme ret ve alAka ile dolu ldl. çen hafta tahmin edilmediği halda sek vaziyeti Galatasarayın lehine 
çal..ı..5ıyordu. Aylardanbet1. mütemadi- ~enç kız içlnden: cMükemmel! .. de- Beş:ikta§a galip gelm~sine rağmen görmek lazımdır. Fakat klüplerimi
yen Rahminin portrelerini yapıyordu. dJ, işte a.rtı.k ara.m17.da.ki YB.4 uçurumu 20 puvanla dördüncü va:ı.iyeıttıe bu· zin biribirini tutmayan oyunlarını 
Bu esnadıı elleıi titriyor ve sanki bir doldu.. Şımcil bana . daha cesaretle lunmaktadır. ve l&tanbulsporu::ı ihmale gelmez bir 
dağ başında, hiç ununadııtı bir dakl- bakıyor ve bent kendisine çok daha. takını olduğunu da göz önünde tut-
kada aşığı ile karşı karşıya gelmiş gi- yakın buluyor.• Ve büyüdüğünü daha. Yarınki son karşılaşmalarda blı m~k lazımdır. Bu bakımdan maçın 
bi heyecan geçirlyordu. Ellerinin al- iyl gösterme~çln çantasını açtı. Pa.- sürpriz olmadığı takd.iıde ıbaıta gi• bera.°b'e'rlikle nihayet bulmasını da 
tında, her zaman düşündüğü adamın ketini .çıkardı. Bir de sigara yaktı. den takımlarımız birinci devreyi bu tabii k&rşılarız. 
çehresi, a~ı. burnu, g:özJeri yavaş ya- Aksi gıbi duman da genzine ~- cvaziyette bitireceklerd;r. Maamafih 

t kk ··1 tt·k ı -'·•~ d t F k t d Bir -•·'- " Günün diğer maçları arasında vaş eşe u e ı ce, can all•..uAÇ.a uy- ı. a a memnun u. a ......... goz- birinci devreyi iyi bir vaziyette biti-
duğu heyecanı büsbütüıı artıyor, teri karşıdan gelen Yalilı bir kadına b' k iki . d mühim bir karşılaşma yoktur. Bey-
katmerleşiyordu. Kız arkadaşları ba- illşti, Bu Naciye tey-ıe idi. Saba.hat onu rten ~ ır ta urun n~ı evrı:_de ya• kozun Beyoğlusporu. Fener bahçe· 
zen ona sorarlardı: çok severdi. pacagı dokuz maçta alacagı fena nin Taksimi. Vefanın Süleymaniye-

- Kim bu, dalma portresini yaptı- Naciye teyoo: neticelerle kümeniA •onu~ doğru yi, Beşiktaşın Kasım.paşayı mağlup 
ğın güzel adam?.. - Evladını!. .. Kızım ne ka.dar bü- gitmesi de varidi hatırdır. Çünkü ta· etmeleri nonnaldir. Yalnız Vefa • 

O zaman Sabahat gülerdi. Memnwı, yümüşsün!.., diyerek yanına. yak.la.- kımlarımızda futbolun birinci şartı Süleymaniyıe, Beşiktaş • Kasımpaşa 
ahmcup, mesut güliim.9er, cevap ve- .~urken genç kız ayağa kalktı ve onun olan istikrarı temin eımek. maalesef maçlarının çetin geçmesi ihtimal da-
rlrdl: elini öptü. Bir aralık Naciye tıeyı.e imkansız bulunmaktadır. h·ı· ded 

B 
. . · ı k d um ir. Şazı' Tezcan - ırısı . ... arşısın a oturan adamı, Rahmi.yl de ... 

Halbuki bu birisi onun için ne ka- görmüştü, on:ı. ahbapca.: Yarınki lı:ar~ılaşmalar içinde hiç Hakem 1•htı"la"fı halledı'ldı· dar mühim bir mcvcudiyettl. İşte' ge- - Nasılsınız? .. diye sordu. 
ne bugün o ı Birisia ile karşı karşıya R.n.hml karşı taraftan kalkıp onların şüpheşiz en mühim maç Galat.aşa. 
bulunuyordu. yanına oturdu. Sabaha.tın heyecanı ray ile İstanbulıspor arasında ola~ 

Lakin Rahminin her zamanki gibt pek artmıştı. caktır. Beşil\taş ortaddn çıkınca bir 
ona hiç aldırış blle ettiği yoktu. sa- Beyaz s:ıçlı adam Naciye teyze ne puYan farkla lig birinciliğıi yolunda 
bahat o derece kızıyordu ki, bu biri- bir mü'1det konuştuktan sonra Saba- yaLııız kalan sar1kırm1z1hların bu 
sini onun eUne vermiş ols:ıl:ı.rdı, 0 hata 6.ôndü: avantajı muhafaza ede.bilmeleri ya
b:!mbeyaz saçlarmı çeker, yanaklarına - Bugün siz bana büyük bir fenalık rınki maça azami ehemmiyet ver-
tokaLları yapı~tınrdı . Ken<lisinl ha.ta ettiniz ... d:!dl. mekle kabildir. Rakipleri pek ihma· 
çocuk saymak hal ... Olur şey dcğU!.. Genç kız şa.'?kın sordu: le gelec~k bir takım olmadığından 
Ha lbuki ge!i>cek ayın ikisinde Dn do- - Nasıl? .. Ne gibi? ufak bir lakaytlan kendilerine pek 
kuzunu bıtirecekti. - Ihtiya.rlığımı yüzüme vurdunuz ... pahalıya mal olur. Ve bu takdirde 

Ilir aralık Rahminln gözlerini kcn- Şimdi sizl gördükçe adam akıllı ihtl- de ıbirinci devre maçlc1.nnı Beşiktaş 
dislne çevirdiğini gördü, Hayatındıı bu yarlatlığıın.ı anlıyorum... ·1 j b ı · b b ı e stan u spor yıne aşta üirir• 
derece deh~2tli bir heyecana uğradığı- Sustu. Fa.kat sonra 11!1.ve etti: !er ki Galatasarayın böyle bir avan• 
nı bilmiyordu. Tuhaf şey erkekte blr- - Sizi daha parmak kadarken ta- k ·· ı · k · b tajı te rar elde etmesi çok güç ve 
şey soy ıyece gıbi ir hal vardı. Nl- nmm. Henüz düne kadar çocuktunuz. 
h t S b h t adeta imkansızdır. a.ye a a :ı a: Bugün birdenbire genç bir kadın ha-

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Müdürü B. Feridun Dirimtekin'in 
A~arada yapılan istişare heyıeti 
toplantısında futbol hakemleri hak
kında söylemiş olduğu oozlerini ba
zı hakemler kendilerine tahkir ma· 
hiyetinde telakki ettiklerind•en maç 
idaresinden ıi.atinkaf etmişlerdi. Bi
lahare hakem komitesi ile yapılan 
görüşme neticesinde böyle bir tah• 
kirin mevzuubahs olmadığı anlaşıl
mış 'Ve on gün kadar devam eden 
bu j}-.tjlaf dün akşam yapılan bir 
toplantıdan sonra muslihane bir şe
k.ilde haUedilmiştir. Hakıemler gele
cek haftadan itibaren tekrar maçları 
idareye devam edeceklerdir. - Eldiveniniz! düşürdiinii2 kızını!. .. llnde karşım:ı. çıktığınız zaman içim- Galatas:ıraylılar her zaman bu 

dedi ve pannağile yeri ~österdi. Saba- den: •Eyvah ... dedim, çocuklar büyü- sütunlarda tekrar ettiğimir gibi çok 
hat fena halde bozulmuştu. Kendi dü ve biz ihtiyarladık .... • bugünkü kuv•vetli b.ir takıma malik bulun
kendine: «Alık alık ona IJak:ırken el- tuvaletinlzle siz beni en a.şağ'ı 15-20 maktadırlar. Değil lste.nbulda bü
diveni düşürmüşüm ha!. .. • diyerek yaş daha ihtiyarlatmış oldunuz... tün Türkiyede Faruk Adıaan Sa-
eğildl. Yerden eldiven tc.-kinl aldı. Sabahat şaşkın gözlerle ona. ba.kı- lim, Enver, Arif, Mu~a. Esfak gibj . 
~tanmış ve bilhas.sa çok kızmıştı. yordu. Rahmi Ue a.ralanndak.1 uçurum k tl' • b". 

Yer <leğiştirecek 
kiracılara tavsiye! 

Içinden: «Bana kızım dedi. Kızı ha' ... ·• 1 ğ rd .. Ah d inl '"ti en ıyme ı oyuncuıarı ır araya ... o aca ı ye e, ~ a er esm..,. . t ı b' t k d h d'"f 

Tefrika No. 118 

Üçüncü fayd.aıSı da. fU kil: Bütün 
tarihlerin ka.ydettıl'l g1h1. Abbasi .hali
f elertnın sonuncu.su olup Mısırdı:ı. otu
ran cElmütevek.kfu dahl hllA.fcti Sul
tan Selime tıerkeyledlğinden, o t.arlh
ten itibaren Osmanlı padl41Y"ılan ay
ni zamanda. da halife Unvanını almış
lardı. 
Mısır, Suriye, Filistin, Hicaz, Medi

ne glhi büyük ve g~ topraklar bu 
vesile ile Türk devletine llhaJt. edilerek 
o zamanlarda eşl görülmemiş büyük 
bir imparatorluk teessüs etmişti. 

* Selim, o günlerde İskfillıderiyeden 
gelen bir davet üzerine hazırlandı. Pi
ri Mehmet paşa. kumandasında bulu
nan donanmamız son zamanda te
kemmüı etml§ bir halde idl Piri p~. 
padlşa.hı, donanmayı teftişe çağırıyor
du. 

Seltm, Yunus paşayı yaruı.cA. alarak 
Ka.hlreden İskenderiyeye geçti. İsk:en
derlyede Sultan Selimi karşılamak için 
yollara dökülmüş binleree halk vardı. 
Herkes Selimi ya.kından gömıek isti
yordu. 

Selim İskenderiyeye gelir gelmez 
dinlenmeden limana indi. Türk deniz
cileri, padlşalu: 

- Hoş geldin .. yaşa, var ol! 
Sadaiarllc karşılarken, Selim sahil 

boyuna :kl sıra dizilen denizcllerimi
ııe: 

o.- Sizler de sağ olun .. var olun, be
nim aslan yürekli kartallanm!~ 

Diye mukabele ediyor ve birçokları
nın omuzunu okşuyordu. 

Yavuz bundan sonra gemilere geçe
rek, birkaç kadı_rgayı yakından ziya
ret eylemiş ve bUAhare paşa gemisi
ne geçip Plri paşayı tebrik etmişti. 

Yunus p:ı.şa, donanmamızda görülen 
bu mükemmeliyetl adeta kıskanmış 
gibi görünüyor ve arosıra: 

- Donanmaya bu kadar masraf et
meğe lüzum var mıydı? Ecnebl dev
letlerin her biri bir tarafta sinmişler .. 
kaşımıza kim çıkacak? ! 

Gibi sözlerle dü.şünceleriııi izhar et
mekten kendini alamıyordu. 

Bereket ver.sin kl, Piri Mehmet paşa 
çok uyanık, a.yni zamanda da Akde
nlzdeki yabancı devletlerin durumla
rını çok iyi bilen ve istikbali dalma 
gözönünde tutan bir -devlet adanuydı. 

Yunus paşa bu manasız itirazları 
yaparken, Piri pa.,a şu cevabı verl~r
du: 

«- Akdeniz devletleri, ilerisini dü
§Ünerek birleşiyorlar ve donanmalan
m ıslaha çalışıyorlar. şevketlim! Bu
gün bizden korktukları i~ln sinmiş 
olrı.bllirler. Fakat yarın, zayıf bir gü
nümüzde el birllğile üzerimize saldır
mıyacaklarını kim temin edebilir? 
Bundan sonra her zaman donanma
mızı ıslah etmiş ve eksiklerini tamam
lamış bir halde bulundurmalıyız. De
nizde kuvvetli olursak:, kara.da da her 
zaman kuvvetll kalabiliriz.• 

Piri Mehmet paşanın sözleri padi
şahın fevk:alfide h~una. gitmişti. 

- Plrl'nln dedikleri doğrudur. DenJz 
i§'ine de kara. ordusu kadar ehemmi
yet verm'.!liyiz, diyordu. 

Yunus paşa hiddetinden birşey söy
leyemiyordu amma, Piri p:ışadan in
tikam almak için de fırsat kolluyor
du. Bu iki vezirin ötedenberl aralan 
ıçıktı. Yunus p8Ji:ı , Piri'yt reisliği za
manından beri sevmezdi. 

Yunus paşanın boynu 
neden vuruldu? 

Selim, İskenderiyeye geldikten son
ra, tekrar Kablreye dönme!ı;e lıizum 
görmedi. Mısırdaki işler! bitirip, vaU 
ve memurlarını ve bir miktar askerini 
Mısırda bıraktıktan sonra iskenderi
yeden Suriyeye geçmeğe karar verdi 

Selim Mısırdan Şanın geçecek, ora.
tarda. da icraat yapaca.k ve bilhassa. 
Salahattin Eyyübi'nin mezannı ziya.
ret edecekti. 
İskenderiyede Yunus paşa ile konu

şurken: 

Onun nazarında ne kadar"küçüğüm ve Şlmdi beyaz saçlı adam Sab:iıhatın op aya~ ~r a ıma a a tes~. u 
ne kadar s1llk bir insanım» diyordu. karşısın.da. daha ürkek ve daha cesa- etmek ımkanı yoktur. Fakat boyle 1 

Birkaç gün sonra Sabahat, Rahmiye retsizdl. oiduğu halde bu takımdan bu oyun-
köprü üzerinde rasgeldi. Onun yanın- Hikmet Feridun Es cularm kabiliyeti ile mütenasip bir 

«- Şam da çok güzel bir m.emlelret-

Akşam'ın KÜÇÜK ti.AN· 
LARI' m dikkatJ" okursanız 
kendinize en elverişli yurdu 
yorulmadan l>ulabilininiz. 

1 

mlş diyorlar. Havası pek muted.Umı.-ı. 
Kışı orada geçirmek niyetindeyim, lh••m••••••••••I Deyince, Yunus paşa, Mısır vaUliğin-

-.· 

rünce hayretle haykırdı. çukurlaşmış. Bu kadaı lusa bir za- maksadım Türkiyeden ayrılmak, 
cKaıacabeyden ayrılırken hiç bir man jçinde bir insanın ıztırapla böy- uzuı. uzadıya seyahatlere çıkmaktı. 

~ey almamıştım. Hayır, almıştım: le çökebilmesine §aştım. Bu memlekette yaşamak fenama gi-
Rukiye hanımefendinin bana verdi- cihtiyar bekçi sordu: diyoı... O derece felaketlerıe uğra-
ği mahut yarı yanık vasiyetname. c- Ne oldu size, beyefendi, ne dım ki, imkanı yok, oturamıyaca· 

Seyahatim meşe.kkatli olmu§.tu . .:>ldu şize} ~ım ... E9asen hastaylm da ••• Yara-
Zira o zaman işgal vaziyeti oldu- cCevap verdim: landım ... 

BY KADER! 
Aşk macera romanı ve 

Tefrika No. g6 Nakleden: (Va • NO) 

.:Hak.iki babam ölmüştü. Ha- muştu, Bu inadı, yaptığı fenalıldar ğundan kötü hanlarda, berbat otel- c- Eivet, ne oldu .•. Ah bilemez- «- Siz mi ;ı 
kiki annem olan sütninem de on- d~recesinde üzer.imde müC8Sir ol· !erde kalm1s, takayla İstanbula gel- · ı~• s·ı · E G v· d ş . ıın, aıa... ı emezsın... <- vet... Ögsüm en... im· 
dan da1". evvel mezara gitmişti. Bu muştu. miştinı. c- Ne oldu} di, yaramın şiddetini ilaha fazla 
kadıncı:.gvızın benimle dadı gibı' ala"- "Hoca efendi kur'an okumak "Yuz" u··mu··n •oluklugvu emektar Rulciy h f d l hi eli . ... ... ... <- · e anune en inin ö • sse ·yorum... Hülasa, duramıya-
kadar oluşunu düşünüyordum. Bü- irin kapının önüne kadar geldigıv• agvayı hayrete ve korkuya du···u··rdu'".· Ju"g-·· d h b . kt d v•ı . .,. cav G.id V• y ... " un en aı enn yo ur, egı mır gım... ecegım ... 
tün ruhile kendini bana veriaini sırf hald.c onu içeri almaması fenama «- Aman, siz misinız, ku'"ç"'- Öld... ··' H '-''- ak d " UK <- u mu r... < aıuıı.aten ay ta uramıyor· 

bir dadı şefkati sanıyordum. Halbu- gitti. beyefendi ... Bu ne han ... Ne ol· c (Annem) diyememiııtim... dum. Bacaklanmın titrediğini duyu-
ki mesele neymiş... c:Böylece öldü, gitti. Her halde, dunuz? - dedi. cEmekta.r uşak pşırmı§tı: yordum. Bir koltuğa oturdum. Öte-

«- Bari hayatta bir kio.;, bir tek o"bur" du'"nyada cezasını go'"recektı'r. cO da yalnızdı. " Nasıl" Hanımefendi mı'" ıı'nı' bı'l · B l Y'" ... - r • • • r ... m.ıyorum. ayı mışım. 

kişi beni sevmiş.·· - diye düşüne- Ölüm soğukluğu vücudünü kapla- <- Buyurun ... - diyerek önü- Aman yarabbi, o kadar sıhhatli, cKe.cdime geldiğim vakit, ken• 
rek teselli bulmağa çalışıyordum. dk 1 l" l h 1 me düştü kuvvetli bir hammefendi... Nasıl elimi bir yatakta buldum. Yanıma 

«Hatırası kalbun' de daı·ma yaşadı ı tan sonra onu a e ace e azır at· Od . k k O l 1 tım. Tabutun içine koydum. Bu işi « . am~ 51 tı · ra'll, stiklal 0 ur} bir hastabakıcı oturtmuşlardı. Aile· 
ve ebedivven ya.,..yacak. harbın t"h kt l l t b l s· d b. ha 1 d K · · hb J d b' d k d J J r- çabuk bitirmek jstercesiıne acele ~di- •- ., ra en evve s an u - «- ır en ıre sta an ı .. , -en- mı2111 a ap arın an ır o tor a 

cDoğru: Pek ağır bir hata işle- yordum. Kalan ne kadar para varsa dan. a~lırken bıra~tığım gibiydi. dini üşütmüş. ~Cladaydı. Hemşireyle konuşuyordu. 
mişti. Ba~i. hakkım olmıyan bir ha- hepsini evin eınektarlan arasında Tabıatılc başıma. ılerde gelecek c- Karacabeyde mi} cDoktor şöyle diyordu: 
) atın içine atmıştı. Namuskar, iyi taksim ettim. Silah arkadaşım Ali felak~~l~~ dü.şünmemiş~'?1· _ «- Evet. «-Bir müd-det daha sürer ... Fa· 
bir ins....,n olduğu için bunu şefkat Kadriye icap eden talimatı verdim. cGozu.m hır aynaya ılıştı. c- Demek siz de oradan hemen kat her halde iyileııecektir... Zira 
ve benim iyiliğim sanmıştı. Mesele· Bu çı.flı·~ ne suretle ı'dare edecegvı·nı' c:Dehşetle geriledim. ld" . M . d k [L·1· . Ç k .Lı.- üd· ... ge ımz... aıyetiniz e imseyi ge- onu "Ol ırrrn... o sını:ıa.t ır .•. 
nin fecaatini kavrayamamıştı. ona anlattım ve bütün bu işleri yap- «Kendi kMdimi tanıyamamıştım. t..irmediniz mi>, Köylü gwi sıhhatli .. • 

cBun~~n sonra vaz.ifem, bu hata- tıktan 14onra lstanbula döndüm. O sıralarda henüz yirmi üç yaşların- er.- Hayır. . cTelmihe benziyen bu söz beni 
nın tamın olacaktı. cBuradaki konağımız, altm:ş ya- daydım. Fakat şimdiki yaşımda imi- «- Niçin) titretti, Doktor, bilmeksizin menşe-

cRukiye hanımt"fendiyi ölmeden ıuada bir bekçinin idaresi altındıny- ~im gibi duruyordum. «- Bütün adamları savdım. 

1 

ime İşaret etmişti. 
ı· evvel mülayimleştirmek için o ka· • dı. Gayet sadık bir insandı. Baba-ı 4:Son kötü seyahatim esnasında ı c:- Hepsini mi) «Ayıldığımı görünce yaklaştı. 

dar çalışmı~tım. Baına karşı koy- 1 mın yetiştirmelerindendi, Beni gÖ· !açlerım kırlaemıs. yüzümün hatları <- İstisnasız, heps.ini... Zira <Hemşireye: 

Yazan: İSKENDERF.SE~ 
de kalama.ımş olmaktan mütevellit lıı' 
tJallnl izhara vesile aııı.ınL7tL 

«- Mı.sınn havası da. kı-1 mev~: 
de fena de~lldlr diyorlar, şevket!Jıll 1 

Dedi. Sultan Selim: 
«- Artık Mısır arka.da kaldı. -

kere yola çıktık.. yolumuza def~ 
edeceğiz. Demesi ü:zıerine, Yunus~ 

«- Evet. *vketıiml Mısır al'P"' 
kaldı. Lakin bu seferden ne fa:yda. 11~ 
sı1 oldu? Bu kadar ümmeti Muhali' 
medi beyhude kırdırdık. Nihayet ıcoG' 
ülkeyi hain. bir Çel"kes elinde b~· 
tık!• 
Cevabını vennek suretile içini bO" 

şalt.ınıştı. 
Fakat, Sultan Selim bu oeva1>taıl ' 

derec miiteessir olmuştu kl.. 
Selim, o güne kadar Yunus p:ı.şa.ıılll 

halinden hiç bir suretle memnun ol' 
ma.ınıştı. Bu cevap padişahı hlddetıt.ıı' 
dirm.eğe yetmişti. 

Yunus pa.şa kırdığı potu billyordıı. 
Bunları da kasden söylemi.ştl. selilll 
derhal vezirini cellada verdi : 

«- Tez, vur şu hainin boynunu .. ' 
Cellid çarçabuk b:ı.ltasını salla11P 

Yunus pa.şıanın başını bir vuruşt:ı yt· 
re düşürdü. 

Selim birden Piri Mehmet PJ.LŞS.~ 
dönerek: 

- Onıın yerine sen layıktın, de(IL 
kader onu Sinan paşanın mevkline çı· 
kardı .. fakat o çok hodbin bir ad.ı111' 
dı, hiç bir znınan bu mevkle y:ıkJ.Ş' 
madı. 

Piri paşa, Sel!min bu iltifatına t•• 
şekkilr etmekle beraber. kcndisiııtıı 
Derya kaptanlığında kalmasını ricl 
etti: 

- Deniz havası da kulunuzun sı11' 
h:ı.time yanyor. Veziriazamlığa b"tl' 
den d'lha layık olanlar vardır. 

Dediyse de, Yavuz, Piri pa.ş::.nın Jıl\ 
bir mazeretini kabul etmedi. O gilll 
Piri Mehmet paşa vezirta.zam oklu . 

Yunus paşanın cesedi İskenderiYe
dcki mezarlığa gömüldü. 

Denizciler arasında, Yunus ~JJS 
idamına sebep olarak şunlar zik.redı!l• 
yordu: 

.. _ PB.§a çok n-Obran.ııu.ş .. pa.cJ.i.colıJ 
her zaman kızdınrm.ış .. ecelini kcrı:ll 
aramış. Yunus PB.'la. ayni zamanda bil' 
tün Çerkeslerin idamını istemiş. yıı· 
vuz buna razı olmamış, suçlu olan ce· 
zasını görür, demiş. Yunus pa.şa.rıı~ 
bir kabahatı daha varmış, Mısır vali' 
Hğ"inde kalmak is~miş. . SeHm, P 
oraya layık değilsln, demiş. Jvhsır v3-' 
liliğine layık görülmeyen bir vezll'r 
veziriazamlıkta nasıl kalablllrdi?. 

Yunus paııanın tılr zayıf tar:ıfı vat· • 
dı kl, denizciler onu göremediler. yıı· 
nus paşa : Çok haristi. Kahlrede ~ 
ordusu kaldığı müddetçe, o, hem ve
ziriazam, he de Kahire valisi oıarııJ 
kalmak istiyordu. Selim, Hayre b:ı1' 
Kahire valiliğine getirmekle Ywııı.' 
P8.4SY1 çileden çıkarnu~tı. Yunus p~ 
bu hadiseden sonra ihtiraslarını uıL· 
m.in edememL~, padişaha. olan kinjlll 
hergün bir vesile Uc meydana vur' 
maktan çekinmemiş ve nlhnyet ktı~ 
lesini koltuğuna alarak son sözü sö1' 
lemiş, içini boşaltmıştı. 

Yunus pa.şa bir müddet Mısır vaJI• 
liğinde k:ıldıktan sonra İstanhula çol 
zengin olarak dönmek istiyordu. Tatili 
ona yaver olmamıştı. 

Kara Osman denizciler 
arasında 

Yavuz Sull.an Selim Iskendertyed' 
bulunurken, Kahireden getirilen fır• 
knlar nrasında Kara Osmanın da ıs· 
kenderlyeye geldiği duyuldu. I>:ara. os· 
man, Piri Mehmet pa.~arun akrab:ısın· 
dandı. O.:ıman İskenderlyeye gelir gel• 
mez Piri paşa.ya koşarak: 

- Aman devletlim, kulunuzu gen9 

eskisi gibi deniz hizmetinde kuU:ınını" 
Ben karada hastalanıyorum. 

Diye yalvarrmştı. Osm:ın gerçektetı 
eski denizcilerdendi. Piri paşa dcmaıı• 
mayı ıslah etmişti, daha da birçok ı.9" 
lahat yapmak, değerli adanılnrla dô"' 
nanmayı takviye etmek niyetinde JdJ. 
Kendi ayağlle gelen Kara Osmanı der· 
hal ~nl bir kadırgaya kapron yaptı. 

{Arkası var> 

c- İşte ... - dedi. - Kendiıı• 
geldi. Yarası açılmıştı... Bu baY' 
gınlığır..dan istifade ederek sardık 
ıükür... Fakat on beş gün sürmeı. 
iyileşir. 

cDoktor beni çocukluktanbeıi 
ıc.nırdı, Bir baba şefkatile yanağıro' 
Dkşadı, 

«- Değil mi, Rüsuhi! ••• lyileşO"" 
; eksin ... 

«- lıışaJlah doktor ..• 
cŞöyl.: diyerek aynldı: 
«- Üzülme ... İcap ettik9e uğra .. 

t'acağım, sana bakacağun... Bir ~r 
~in kalmıyacak ... 

c.V.e, gülüm&iyerek jlave etti: 
«-Fakat azizim, bu kosko~ 

eve hizmotçisiz, uııaksız ne demeZıf 
t.!ldin~ ... Amma da garip insansııı 
ha ... 

«Konağımız hakikaten de lstıııı .. 
bulun en büyük, en şatafatlı hususi 
ikametgahlarından biridir. Ade ... 
saraydı. Hatta umumi har.p; ınilll 
mücadele sen•elerinde hile bakı.mııı• 
da bir noksan olmamışb. Zira. bili
yorsur.uz Vehbi Paşa büyük bir ısef" 
vet bırakmıştı. Onunla her ıey yaP"' 
mak kabildi. 

(Arkuı var) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

' 1 
l 

1 

l 

1 

1 

l , 

' 

' 



29 Teşrıntsa.nt 1941 :AKŞAM Sahife 7 

T obruk'a doğru 
ileri hareketi 

Moskova ciddi 
tehlik9 karşısında 

Kapalı çarşı 
içinde mektep!.. 
[Bat tarafı Uçüııcü sahifede] 

(&ştarnfı 1 inci sahifede) (Baştarah 1 inci sahifede) Yorgancılarm senelik aşureleri mu-

~ire 28 (AA.) - Dün öğle Volokolama kesimlerinde muhare• n.zzam kazanlarda vo 2-8 çdkl odun 
"-ktinc Lndar ger- Ur oiinlük mild• belerin bilhassa aiddctli olduiunu ya.kılarak ptşlrUlrdl. Açıkta. bu kac! .. ,,..... ., ·- ... dar odun yakıla.ca~ için aşurelerin 
et 2arfında Tobruktan çıkmak için söylemekte rvc aünlerclmberi zaptı plşlrllme.sinc birkaç anat kal& gldlllr, 
hpılan harekat esnasında İn~ için mücadelo ediJ.en mühim bir Beyazıt yangın ikUleslne haber vertılr: 
iYİa~ının yükscık olmadığı Kahir~- mevkiln. kaybe~ildiğini ~ ~le- _ Yangın zannetmeyinl.z... Aşure 
c bıldirilmektedir. Düşman ateşı• mek.tedır. Stallnogolsk keaımmde ~eceğizl~ denlllrdl. 

be en fazla maruz kalan .lskoçya Sovyet mevzileri Almaıılann kuv- (Nitekim hAlft. bu ldet devam eder), 
tla:rı en çok müteessir olan askeri vetli tazyikine ra~en muhafaza FnJı:at aşueryl öyle gellşl güzel klm.!c
lıtadır. T obruk ynrmn hareketini edilmiştir. Şehre ka~ı yapılan bütün lerc pLşlrtmek yok, Ahçılar arasında. 
)ıtpıın .kıtalar, '"'n amr ive hafif hücumlar püskürtülmü§tür. aşure 1htl.sası ile manıt olanlar &CÇlllr. 
~k .1 - o~ Ftı.kat bunlar sabahtı kadar aşureyi 

. lar, piyade tarafmdan takip Berlin 28 (AA.) - Alman rad- karıştıracaklar ... Aynca blrka.9 kişinin 
~len 21rhlı otomobil L-uvvetlcridir. yosunun bildirdiğine göre dün ı.e. de teneke teneke su ~ımrun ltız.ım._ 
Uşınan mnyn tarlalarını zarar ver- ningard etrahndaki Alman kuvvet- Bütün bu nşurecller kn.drosuna yem.ek 

~ez hale getirmek için dinamitçi lerini ıYtırrnaya teşebbüs eden Sov• de vermek lı'.\zım. Ça.rşıyn alt tnyıtlar-
1lfaiye kuvvetlCTi zırhlı otomobil- yet kıtalan ağır zayiata uğrahlmış- da ~recllere verilecek cece yemekle-
trle gitmişlerdir. tır. rl şöyle gösterlllyor: 1 - Et, 2 - Blr 

A1man tebligı'"' • Merkez kesiminde Alman kuv- sebze, 3 - Blr pllı'.\v, 4 - Blr salata. .. 
1 • b ki • t"k t' d Bu yemeklerden cft.bk~ denllen su-lierı:.. 28 (A.A.) _ Stefani: v. et en c:_enu u pr JS ı a~e ın e 

AJ ... ·v· .. __ ., d .1. ılerlemeğe devam ehnektedirl~r. cular da Jstifade edeblllr." A~reler 
1 • tnan tebügınde ezcu1T1Je enı ıyor M k k . . d iki il p~lkten sonra. kendilerine cynngın 
~ı· ş· 1• Afrik d d d os ovn esınun e genem e .... rU k . · ıma ı a a evam e en __ -:ı. lk .. b I" 26 b . d'l değil nşurel...• diye ha:u~ ve en u-
tıdclet)j muharebelerde ve bilhassa "~~ rut efı k • ~uday51esu kc kı • le bekçilerine de tencere tencere ~-
d[i.._ T b k v k mışt.ir. Rosto esımın e ova ı· re go-nd·"rillrdl. vuıanın o ru ta yaptıgı çı 1§ k b'l l -
~ebb" l • da .. dd't taları Sovyet mu a ı taarruz arını Yorgancılnr ve mobllyeciler bugün 
ı us erı esnasın mutea .ı • •• k '" _,_ .. trn" 1 v1 l rl 
lllDjJ· h" b tah . d'l gen pus ·urter~ temayuz c 1~ er- de muayyen günde anane aşure e -:- ız ucum ara ası np e ı • d' 
illi · 1 ır nı pişirirler .. ~tir. Alman tayYareleri !\ arma~ · l k l 1.~ l • • d 
&a ccphes)..,de lngiliz kıta toplu- Sıvastopo a arşı ıarelUlt Kapa ıçarşı ıçın e 
luklarını ve araba kafilelerini dağıt- Ber1in 28 (A.A.) - Sivastopola mektep! 
~tır. karşı yapılan harekat esnasında bir 1270 senesinde kurulan yorgo.ncı ve 

İngiliz ve Amerikan Alman piyade tümeni oiddetli kar mobilyecller teşldlfttı hakikaten pek 
. . h b fırtınalarına yağmen, yayla sıra dağ- büyük işler ynpml§lardır. Bunlnrcbn 

g"azetecılerınden a er Jarını aşmıştır. Tümen, iki SoV)1Ct biri çarşı içinde açtıkları mekteptir. 

1 Günlük Borsa 

28 lklnclteşrbı lMl 

';{, '11' 933 Türk borcu ı. n. m. 
Kupon kesllı: 

, > 1933 ikl'amlyell 
, , 1933 İkrn.mlyell Erganı 
, 7 1934 sıvns-Erzuıııın I 
> > 1934 B1vas-Enurum 2-7 
, 7 1941 Demlryolu lstiknw 
> 2 1932 Hnzine bonolo.n 
• > 1935 Hazine bonolan 
> > 1938 hazine bonolan _ 

A. Demlryolu t-nhvlll I - ll 
A. Demlryollnn tahvlll m 
A. Demlryolu mfunessll senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş banknsı (ho.mlle &it ) 
T. İş bankası milmessll his. 
A. Demlryollan şlrketl CCfo 60) 
A. Demlryollıın şirketi (% 100) 
Esk1hlsar çimento 
Kredi Fonstye 1903 

> > 1911 
> > AmorU 
> > Kupon 

Türk altını 
Külce altın b1r gramı 
Osmanlı bankam (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Stokbolm üzerine 100 kuron 

23,15 
19,80 
11.
l!0,60 
t0,'10 
19,40 

KOCOK iLANLAR 
l'evtaıAde ahvalin devamı 

mOddetmce p.yrt muanen gün· . 
lerde haftada ıtı Teya tıg defa 
ne.,redllecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 

BEYAZİT YAKUP AtA l\IADALLE
Sİ - Kazancılar sok. 4 numaralı nrsa. 
satılıktır. Marma.raya tamnmile ba
tım çam ve meyva nğnçlan bulunan 
elverişli blr ru-sn görmek için 1~1nde
kllerc görü,,mek için de Sfileyman!_, e 
Fetvn Yokuşu 35 numaraya - 3 

ANKARADA OTURı\N BİR AİLE -

66.50 
16.50 
26,'15 
49,25 
~0;50 
45.50 

Lise bitirmede blr dersten gelecek Bu kış İstanbulda bir veya ikl ay kal
aeneyo kaldığımdan şirketlerde, veya mak üzere 1k1 klşl 1çln, iyl alle yanın
tüccann yanında kAtıp veyahut mu- do., merkez yerde 1kl veya geniş bit 
hasebec111k yapalıllirlm. İsteyenler oda n.nyor.1Banyodan l.stltnde, kalori
acele Y. tl'. rümuzuna mUracaat. fer ve yüksek kat için asansör şarttır, 

Sıcak su, ayn tuvalet, mutfak veya;• 
BİR GENÇ İŞ ARIYOR - L1se ron ofisten cüz! istl!ade ve hafif hizmet 

ıu- sınıfta okuyan blr genç 6ğleden sonrn arzu olunur. Görüldükten f:OlU'a klra 
12.25 19ln ttca.rethane veya mü~lerde prtı konu~ur. Akşam Küçük ııtı.n 
12,75 mQnas!p bir 1.ş arıyor. İhtıyacı olan- memuru va.sıtasile cAnknrth rftınuzu-

145,- lann Akşam'da (Talebe) rilmuzuna na izahat yazılması ve ndres1 blldlr• 
28~ lOtfen biJ;:Iirmelerl. melcrl rlcn Ölunur. _ ~ 
46.25 DAKTiı.O, ESKİ VE Y~1 - Harf- . 
10,:SO lerle okuma yazmayı mükemmel bl- KELEPİR ÇIFI'LiK - Dönlim: 1200. 

109.- lir orta tahsllll 30 ~da askcrllğhıl mahal: Çl!tllk köyil. Mevkll: Yalova -
103.-
58.50 

1,20 
~.30 

S,67 
2,95 

6.22 
12{1.20 
12,89 
30,75 

ya~ Akşnmdn ı. o. 30 m mü.men- K. Milrsel ~esi üzerinde. Mahlyctl: 
nt. _ 1 Bina. ve'ıın!teıı. Satan: A. Münir San. 

İYİ İNGİLİZCE BİLEN - T1cn.rl 
muhaberata Aşina, ve da.ktllodan an
layan b1r Robert kolleJ mezunu genç, 
tahslllyle mütenasip b1r 1§ anı.mn.kt:ı.
dır. Ak§nm gazetesine A.C. l'Ümuzuna.. 

-5 

Alemdar Apt. No. 7. Kurtuluş - ı 

KİRALIK DAİRE - Nlşanta§ta, şa
fnk sola\~ında, Şafak npartmı.anındn. 
5 ncl kaltn, elektılkli, havagnzlı, ban
yosuz, sıhhi dört oda, hol, su kapıcUe 
1/12/941 den itibaren 27 liraya klra--

IRADYOI 

1\IUBASİP İŞ ARIYOR - Alnuınca !anacaktır. Oalnt.:ı Mumhane Kuto 
oldukçn fransızca bUcn bonscrvlsll, _h_an_6_sa_b_nh_la_n_Te_ı_:_4_1_95_4_. ---
tccrübell, fo.al bir muhasip devamlı ~ SATILIK _ Beşlkt~a Ş:ı.1.r Ncd.m 
a.nyor • .A.skerllkle a111.kn.sı yoktur. Ak- caddesi üzerinde kftrgir 1kl katlı b1-
şa.mda MNE rümuzuna. -

1 
rlnci kattn bir oda alaturka hamam, 

yok tümeninin bakiyelerini dağıtmış, bir Bu blr ne\'; sanat mektebi 1d1. Yor-
Nc k 28 (AA ) _ Kahire- çok esir almış, 300 kamyon, 22 hü- gancı ve doşemecl yetiştirmek için çı- Bugünk-ü progr.un 

dl en ::ı~~ bir tel~af.ta Libyadaki cum arabası, 1 zırhlı tren, bir çok 1 rakalara mnllst ustu. Enrlt~ınrdıml§Tusalt..ı.e: 13,33 Tiiraçe plft.klar, 13,411 Ajnns 

BiR BAYAN DEKARATÖit - Güzel mutfak ve bahçe, üst katta bir büyük 
Ban'atlar Akademisl Tezyln1 &lllntıar oda ve pir. yatak od:ı.sı, hel~. Binada; 
§Ubeslnden mezun Parlste Ar Dekora.- Terkos ve elektrik tesisatı vardır. Mü
ttf'te stnJ yapmış b1r baynn kumq ve- racaat: '.lJankalar caddesi No. 40/42 - 1 
yn. kravat fnbrlkalannda Desinatör-

a· . l .. b" k " h' d lt?.r mektep e ders ve yor.n . h"·bcrlerl 14 00 Türk"" ptrı.klıı.r 14,30 nciliz kıtnlnn refakatinde bulunan mıtra yoz ve ır ·aç mu ımmat e- b ln - b ihU""çları cemiyet "' ' , "v ' 
lıi 1 •V • • • en mu rem ~·· Ankara sonbahar nt ynrışlannın tn.h-L·r çok Amerikan ve ngiliz müşa· posu ıgtınam etrnıştir. tarafından temin ediliyordu. Sabah- minlerl, 14,40 RiynseticUnıhur bandosu 
lı'.tlcrile gazete muha_!.>irlerind~ hiç İki şehirde Alman zayıatı tan öğleye kadar mcktept~ ders, öğ- 18,03 Geçit progrnnu, 18,40 Dans or-
~ haber alınamadıgı Asaocıatcd Moskova 28 (A.A.) _ lzvestia leden sonr.~ .~e __ çıraklar dUkid\.nlard~ kestrnsı, 19,00 Kon~. l9,15 D:ı.ns 

lük, vitrin tezyini ve ynhut film stüd- SATILIK - Vnniköy, vanlltöy c:ıd
yolarında dekarntör Qlarnk ço.lışma.k desinde '.150 metro mur::ı.bbaı n.rsn. üzc
lstıyor. Akşam gazetesi 791 R. K. ril- rinde önü rıhtım, hususi deniz hnmn
muzuna müracaat. - fi mı, kayıkhane, nlt katta. odunluk ve 

bir kömürlük, fist lmtta. dört oda, b r 
helrı, b1r b:ınyo aynen bahçede b t' 

oda, çamll§lI'hane, mutfak, bir he! • 
bir Jeller, su, ıgaz ve elektrik tesisat! 11 

ho.vı kftrgir yeni b1r bina. Milrnca~ : 

Css'e bildirilmiştir. gazetesinin hususi muhabiri, günler- tatbikat gorurdu. Mektep için birçok orkestrası, 10,30 Ajans haberleri, 19,45 
Malumdur ki, evvelki ~kü ltal- denberi devam ed'C'tl şiddetli muha· vakıflar dıı. bırnkllnuştı.D ı Konuşma, 19,55 Fasıl heyeti, 20,15 VIYANALI, ORTA YAŞLI - Türk 

)a bt•V• d S'd' R k b d 1 l 26 Muhatnbımlıı. konuşa konuşa çarşı- R test 20 45 a~~· kı d n tc ıgın c ı ı eze cenu u?· Tebeler en sonra A man arın ve t tasında bir meydana. gel- adyo gnze , , ..,.,.,. ..... ve §ar - tablyetlnde bir bayan, b1r ~ı. veyn 
a. d~ş!11an1ı:1 bir :ıı~hlı livas~ ta?n~ 2 7 son teşrinde St~li!"~gosk istika· ;;:1~tl~.mR~~berlm: lnr, 21,00 Zlrı:ı.at Ta.l..-vlml, 21,10 Dlnle- tenha blr ıı.Ue yanında ç!ılışmak 1stl-

td.1ldıg1 v-e 5000 esır alındıgı bıldı- metinde cV> tıehrını ı~gale muvaf- _İşte, dedi, çarşının en mtıhtin ye- ylci ıst~klerl, 21,45 Konuşma. (Gil- yor. Alafranga yemek blllr. Aqam-
tilıy d I d A ı -L ı. h ı nün meseleleri). 22,00 Salon orkestra- d p R or u. Bu esir er arasın a me- fak. olduklarını söy iycrc.ro. uu ö - rıı ... Buraya .ıDua meydanı> derler... _o._. __ .----------
~an . aslceıi m~ş.ahitlerile _bir. ço~ 

1 

g~c yapılan aiddetli muharebeleri Çarşı kurulduğU zaman (li)y}e _bir tdet sı, 22•30 Ajans vo pa.rn borsası haber-
Gnlata Bankalar caddesi No. 40/42 1 

AKŞAM 

·~crıkan ve lngılız gazetecilerı, bır tasvir etmektedir. . konulmuştu. Sabahleyin butün esnaf Ierl, 22•45 Salon oi'kestrası. 
lırhiı livanın kumandanı olan gene- Muhabire göre, bu muv.ıı.ff iliyet· çarşıya gellnce dükkfınlıınm nçmn<Ian 81~Ql1311!1••••••" 
'~l Sperling ve birinci cenup Afrika ler Almanlara, 2000 subay rvıe aske- evvel hep birlikte bu dua meydanına 
~menine mensup bir Jivanıa ku- re 5 ~ de~ fazla topa, 16 tnyYareye i~~~ı~~~\;~~~r~:~~nr~rier ~i~= 
da.11.ndanı olan g.e~ernl Armstrong ve hır mıktar malzemeye Jnal ol- mennl edlllr, ondan sonra gidlllp dlik-

bulunmakta ıdı. • • • muştur. kfın açılır ve al~ve~ başlardı.• 
Reuter muhabırının t~ıstia'nırı _mu.~ııbiri, b~ndan Kc:.palıçarıı içinde çok Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi d • ... • t f ·ı-- t sonra cK> §Chrıne yapılan hucumu k h . 
t ver ıgı a sı a d anlatarak diyor ki: eski bir §ark a veıı •.• 

lı~donl cıra .23 (Ate.A.) -j Seklzlılchl uosru~ Almanlann, tayyarelerimiz tara· 1874 de ist:ınbula gcl~n İtalyan edl- Senelik 1400 kuruş 2700 kuruş 
ndekı Reu r n :ınsının f d 1 h'" • · d ıbl Edm d d Anıl Is için· tKü 6 A lı'k 1750 1450 l:ıı.uhablrt bildlrl or: ın an yapı an ucum , netı5esm e'ı _ on o e c ç:ırtı . ~ y \ • > 

SeyY k v~crimJ.z ;ıo.nrurl olarak 14 tank, 89 kamyon. 1 1 aarnıçli çuk meydıuılati ve yo1 a#ızlıırll.e ha.ld- 3 A:Ytı'k 400 • 800 > 
h~s ar uv l l bl birlerinden petrol kamyonu, 3 tayyare k.ıı.r§ıkoy- ki bir ~birdir.• dedikten oonm müt- ..._ı_A..;;y_1ı_k __ ıs_o __ , ---->--il 
vvıı ve geqlş sııha ar a r hiş kalabalıktan ve bunlann ara.sın-
a.yrılrnışlardır. Gecen hafta. cereyan ma bataryası ve 7 tayyare kaybet- d tı 1 rd ba"Mder Bir 
td " 'kl · · ·· k ed · an geç.en a ı a an u.><,; • en büyük tank muhnrebcslılin mu- tı ennı gostenne t ır. yerde Kapalıçarşıda şark kahveleri ol-
~!kkaten durmuş olmasından 1st~a- duıtunu işitmiştim. Bunu rchberlme 

Posta ıttıhadıno. dahll olmıyan 

ecnebi memleketler: Seneıııtı: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur eden general Rommeı, Tobruk tnı Sanayi sicili sordum: 
'~tblne ve ce.nubu garblslne doğru - Evet, dedi, hatta Ka.palıçarşınm Telefonlanmız: Ba~muhıırrlr: !O 
~glliz, Yeni Zelanda ve cenubi Afr~- ~ta.nbul sanayi bl~l, bir sanayi ookaklan anısında bir de ckahveba.neı Yau işleri: 20'765 - fdııre %0681 
"-<'t kuvvetlerini çekmek suretlle bır sicili hnzırlamnktadır. Bu sicile blrllk, sokağı vardır. M.nlüm ya çarşının her Müdür: 2049'7 
~rtma harekdl yapmak için bu oehrlmizdekl tütiln snnnyt mtiessese- sokağı ayn ayn esna.tın elinde 1dl. Bu 1---------------11 
;~\"vetıertn üzerine 1ld seyyar kol lerlnln, tabr1knlnmı mlkdarını, ne za.- knhvehane sokağında. da eski, sanat- Zilkade 10 - Kasım ıı 
Olıderml§tlr. man kurulduklarını, çalıştırdı.klan kArane, mermer kahve ocağlle blr prlt S. tın. Gü Öğ. İki. Ak. Yat 
Bir çok zırhlı otomob1ller ve. mo- işçl m.lkdannı, muhtaQ oldultlan ve kahvesi hAla durmaktadır. E. 12,36 2,21 7,20 9,46 12,00 1,37 

1<lrıu piyade kuvvetlerinden mürek- s:ırfettlklerl ham maddeleri rakam- Bu kahvehane hakikaten tcdklk Va. 5,19 '7,03 12,02 14,29 16,42 18,19 
}:n ?lan llk kol geçen pazar a.tşrunı larlo. tesblt edecektir. Sicilden bir edilecek bir yerdir ... Çaqı içindeki a.y
<llRIJızlerln sol ceııalunı yannağa. mu- nüsha da İk~d Veklletıne gönderi- n ayn sokaklar teker teker ele alına İdarehane Babıllı civan 

Acımusluk sokak No. 13 latrak olmu., ve 12 saat sonra ~lr ll'Cektlr. Böylcllkle İ3tanbul sanayU ca.k mükemmel blr mevzudur. 
:"kdar tankı lhtlva eden dalla küçük için faydalı b1r 1statlst1k hazırlan· Me.selA Dlvrikll esnafın hep birden İlll••••••••••••• 
bir kuvvet ilk kolu ta.kip ctmlştlr. maktadır. gelJp kurdukları D1vrlklller rok.-ığı, B U L M A C A M I Z 

1 2 3 • 5 6 1 8 9 10 
Undan sonra ayn lstıkametıerden feracecller, pfu;'külcfiler, taltkecller, 

fek!n ıırt kol birleşmiş ve geçen hafta Pamuk İpliği tevziatı kavukçular, tu~cular ... 
rıgınz ve Hind kuvvetleri tarafından Yakın ES.mana kadar çar11 içinde 
tapt~dllmlş olan hudutta Sldl ömer'ln Dün öğleden sonra İstanbul ticaret bir de cBabıAli caddesı. Val"PUJ ... Yaııl 
Ceıtubwıd:ı bir noktaya dotru süratıe ve sanayi odasında bir toplantı yapıl- kitapçılar, aahafiar ... 
llerlcrniştır. Düşman kuvvetleri hu- mıştır. Toplantıya, pamuk ipliği ıtle- ŞlmcU zavallı Kapalıçar'Gl titapçıla-
<luda. gelince İng11J% ve cenubt Atiilta yen ~ya yünlQ, JpeCll lmalltında da nnın yerinde yeller eaiy\)r. 8Jıgün 'J 

tanklannın ve zırhlı otomobillerinin po.muk tpııtı kullanan fabrika. ve orada sıra sını. halıcılan görllyoruz. ... 
taal'Tlızuna u~nmu.ştır. Alma.n kolin- atölye sahipleri l§tlnı.k etmıttır. An- Kitap ynn1, kafa e;ıyası ~rlne, halı 4 
tının bir kısmı bmıµn ilzerlne şimale karadan geldlthı1 eneka ~tunu yani ayakların tabanların yumuplclı- ----ı 
IIauaya geçidine doıtru d6.ı:u:nüş, b1r yüksek sallhlyetlı İttl.aad VeWetl ğını, istlrahatı'nı, ııca1tlıtmı temin 5 
~ı ırerı dönerek hatıa.nna. avdet heyetinden b1r ka~ lıa da içtimada eden şey ı ... 

Hikmet Ferdkuı Es ttıne{te teşebbüs etmlJ, blr kısmı dA hazır bulunmuttur. Oö~elerin 
hudud civarında tarofı.nuzdan d"-·- mevıuunun pamuk Jp11ıw tevziatı ol-
"""'- vt!f."' 

44 
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'"<U1 doğruya yapılan taarruzu durdur- duğu öğ'renUrnl.ştlr. 
ln:ı.ya uğra:;nııştır. .. .................................... ,, YENİ NEŞRİYAT: 
Iıommeı bu şaşırtma hareketlnl al- tın lı:endlslne verdla1 fırsattan istı!a.-

tı mın eV\'el ya~ olsaydı vaziyeti- de ederek tunetıerlm1zi yandan vur- ACILAR 
!tıiz ciddi ıırette tehlikeye girmiş mak istem~. aynı zamn.nda btltün Şair ve cdib İbrahim Alleddin 
Olurdu. Fakat bugün tankları u olan kıtalannı ve tanklannı toplıyarnk Göyaa·nın cAcılar> iamini taşıyan Soldan ıaia vu yukarıdan qağıı 
bu konar nrhlı kısmı külllm.izden Tobruk lstliaunetlnde llerlcyen kıta- manzum ve mensur bir eseri çıkmıı- 1 - Siiaranın içinde pulunur • 
>'ardım görmeden hafif kuvvetıerlmlJı lanmızın Qzcrine saldırmıştır. Bu 1k\ b Ebedi Şef Atatürk Hfunid Ce· Takım. 
\arnrından durdurulabilecektir. manevradan 1lk1 kendls1ne yeni bir r b V f ç Celaİ Sahir M h 2 _ Soğuktan titriyor - Barsak· 

Zırhlı büyük kuvvetıerlmlz şlmdl sülctlııet devresi lınzırlam~ iklncks1 na: • ası ınlU', • e • 
Akında zırhlı vasıtalar arasında ya- mühim b1r tıs olan Tobrulı: Ue irtibatı med Aki~... ilh hak.allarınd!~ . eayet lar. 
l>Uacak büyük muharebeye h:ızırtan- tesis etmeınlııe mAn1 olmak maltsadl- canlı vo ıçtıcn parç an Mıtiva et- 3 - Bir harp silahını kullanmak. 
!!lakta ve yenl kuvvetler aJmalttadır. le yapılmıştı. Bu manevra muvaffak mektedir. Yedi Gün matba.a.ında 4 - Au • Sonuna cM> geline 

l3u nıuharebe bundan evvelki mu- olsaydı Tobruk'un garp ile muvuıalaııı basılan bu güzel aeri olcuyucuları- yarım olur. 
~e glbl bütün abada ~~ ke51lmlf olacaktı. ~t Rom.mel esa- ınıza tavsiye ederiz. Fi.ad 2S. ku· s _ Benek benek. 
~cıece~ zaman kazanmak pnslıı.rınm anı pek hırpala.mnış 018ll kıtalann- ruıtur. 6 _Tem gtizel aanattu. Anlat. 
~·etıı olacaktır. dan ve tantıarmda.n ,.eni b1r gayret ••• 7 _ Teni Fransızların bir eealet 

kuvvetlerlmizln ~iden ta.nzlm sarfetmelerlnl J.stemeğo cesaret ede- Maarif tarihi lakabıdır - Beraber. 
~diği şu sırada. Rommel bu sük:Une- memektedlr, İstanbul VllAyeti Mektupçusu b&y 

8 
_ Kemikleri var • yemek. 

1 
1 Osman Ergin tarafından uzun tedkllc 9 R"' ı 1 Za · la Devlet Demiryolları ve Limanları ıletme ve tetebbfiler netlcestnde teut edil- -. um~z a an atma • Y'l 0 • 

1 1 mekte olan bu kıymetli eeerln ı ncii m yerme gebnnc. 
Umum idaresi i an arı cllcU de mtJş:ır etmiştir. .10 -Temiz -Atqli. 

~========================-== Mutlakıyet devri mekteplerbıe talı- Geçem bulmacamımı halli 
Muhammen bedeJlerUe m1ktar ve vasıflan aşağıda yazılı 1k1 grup malze- s1s edilen bu Uçfincll clltte as1ter mek- Soldan sağa vu yukarıdan qaiız 

~ her grup ayn ayn lhale edllmek ilzere (15/12/941) pazartesi gün11 h1Za- teplerl, mfilkiyc, erkeıc kız TO askerl J - Heybeliada, 2 - ENiuzak-
"""ll'\da. yazılı santlarda Haydarpaşa.da. gar binası dahlllndokl lamıtsyon ~ ~yeler!, Oalatnsara.y, Da.rtl.şşn.faka, mı§. .3 _ Yıinni, lv, 4 _ Bum. 
!'atından açık ekslltme usullle satın alınacaktır. mtllklye ldadlsi ve husul ve azlık mek- y ak. .S E · t. k 6 La 

Bu lşc glnnek isteyenlerin her grubun hizasında. yazılı muvakknt temi- teplerl ~ehzadegl'm mektepleri ve ı;alr apl -1.k lye ı. -.ml' 
~t ve kanunun tayin ettiği vesıı.lkle birlikte ckslltme cilnU en.atmc kadar birçok ~ektebln tarihçeleri mevcuttur. At, 1. 7 - • ~lEkck, 8 -

10 
AmiA -

~rnt.syona mfirncantlan lft.zımdır. Bu kıymetıı eseri pkuyuculnrımıza lık, 9 - Dıvnr, in. - §• 

Bu i~e v.ıt ş:ırtnnmeler komisyondan pa.ra.sız olıırıı.k dağıtılmakta.dır. tavsiye etmeyi nc1bc blllrlz. Kırk, Ne. 
1 - 12 adet Manyetolu masa tıele!onu muhammen bedeli (504) Ura mtı- ~=============== 

~t teminatı (37) 11.ra. (80) kuru,, olup eksiltmesi saat U0,45) onu kırk ~~~~ocuk doktoru~=:z.:;:;::~ 
tedır. k 1 2 - 30 ndet Manyetolu Portatif tele!on, muhammen bedell (2550) 11ra Ahmet A oyun u 

tnuvakka.t temınn.tı (191) lira (25) kurna olup Wiltmesi enn.t <11> on bl.r$-
~ u~~ 

* Türkiye - i'ranko - Helenlk - Bulgar demiryol !da.releri anumıd& do~ 

Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamarlin caddesi S. Doğu 

Palas No. 14. Taksim. Telefon: 
43963 Hergüıı saat 15 - 18. 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
ITRİYAT İŞLERİNDE iBTiSASl -

Olan kadın veya erkek blr §ahsa 1h
tlyaç vardır. Paznrtesl, çarşamba. ve 
cuma günler! sant 9-9.30 anısı Gala
ta.da Perşembepnzan Yo~rtçu hanın
da 3 No. ya müracaat. - 1 

TİCARİ Mt.!ESSESELERDE - Ça.lış
nuş hesabı kuvvetli, fransızc:ı. bllen 
blr memur aranıyor. Marpuççular 34 
No. ya müracaat. 

BAYAN BERBERİ BİR BAYAN 
ARANJYOR - Manikür ondüle ve ml
zampll bilmeli. Beyo~lu Şl§ha.ne yo
kuşu Lunapark karşısında Özen ba
yan berberi No. 17 - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO - Gfizel bit Al

man piyanosu lçl demır n çapraz tel
li olarak satılıktır. Taksbn Tarlabaşı 
yağhane sokak No. 50 

ACELE SATILIK EV' - Sultannh
met Nakl1bent Şifa hamam cnddesın
de üç kat liç odalı mntb::ıh balkonu 
olan ev satılıktır. Bahçekapı CeUıl B. 
han 6 numaraya. - 4 

E:m,ı\K ALI\IAK ısTEl'.ENLTmE -
500 liradan 250,000 liraya kndnr bir 
milyon lira.dan fazla kıymette emla
kin ı;atışı büromuza terkedllm~tlr. 
Almak !.steyenlerin mür:ıcnatıan. Fer
di Selek Türk emllı.k bürosu Anknrıı 
caddesi 99/l Adalet han No. S tele
fon: 20607 - 2 

lmJ,!K SATIN ALMAK İSTiYO
RUM - Satmak isteyenlerin mür::ı
ca:ıU:ın Ferdi Selek Tüfk emliık biı
tosu Ankarn caddesi 9!>/1 Adalet han 
No. 3 Telefon: 20607 - 2 

SATILIK 3 KATJ,I APARTIMAN -
Tramvaya gayet yakın kArglr beton 
apartıman satılıktır. Pangnltı Banıb

hane çama§lr fabrikası sokak No. 74 
kat 3 müracaat. - S SATILIK ASTRA.IUN MA..VI'O -

Hallis Buhara. Astraka.nından yapılmı,, _5 ___ M_Ü_T_E_F_E_R_R-IK--
blr manto aa.tıııktır. 1st1klll caddesi 
UJe llneması t.aqasında. Qıl apartı
ma.nı IS No. da Gilzin terzllıancslne 

TURK VE FRANSIZ - Kllviyell te
miz kullanılmış bit yazı makinesi 
milnaalp flatla. satın alınacaktır. Mü-
racaat yeri: .Aqamda DX. - 1 

CAZ - İçin müceddet veya az kul
laıulm.ıf, bir davul, dlReı' tıeferrüaWe 
aranıyor. Akşamda CW.N.BJ rllmu
zuna mektupla müracaat. - 1 

SATILIK ilORDEO:S - es t~ ile, 

ÇOK TECRÜBELİ LiSE PROFESÖ
RU - İnglllzce, Fransızca dersler 
vertr. Mektep talebelerinin derslerini 
lınzılatu-. Her yere gider, şernitler 
mUs:ılt. Akşamda RR. rümuzunn - 2 

ALMANCA DERSLERİ - Usulü ted
rls1 mükemmel Almnn bayanı Alm:ın
ca dersleri vermektedir. Paaz.rdan 
maada hergün saat sı den 7 ye kadar. 
lstı1tıtı.1 eaddesl 133, No. 6 mürncaat. 

~ 

l·H buoluk akordeon (65) llraya satı- ------------
lıktır. Sa.at 12 den 1'7 ye tadar, Galata 
Perşembepa.zuı, d!:kspttS11 ba.mnevine 
mtıraeaat. - 1 

ACELE SATILIK KELEPİR OTO
MOBİL - Halen takside çal~yor. 936 
M. Doç sahibinin taşraya g1tmeslnden 
satılıyor. (Salıp:ı.azrı Necat1bey cad. 
Bakkal Zek1l - 4 

8ATILIK OTOMOBİL - 939 modeli 
spor dört slllnd.lr az kullanılmış Mer
cedes markalı blr otomobil. Telefon: 
il845, Galata, Perşembepazar, Aslan 
han, kat 3 numara 9 m - 5 

4 - Kiralık • Satılık 
IZOOO LİRAYA SATILIK APARTI

lfAN - 1.iç kat dörder oda. gen~ fe
rah konforltl gellrl 1470 llrndır. :Maç
ka karakolu karşıı.mıdaltl sok.aktan g1-ı 
rlnce tro.ğda üçüncü Kuyulu Bostan 
ao3cak Gül apartımanı No. ıı . - 3 cU 
daire~ müracaat. - S 

J'ABRİKA VE MATBAAYA EJ,\'E
BiŞLİ BİR BİNA SATILTKTm - Ca
Ral<>Rlunda fabrika ve matbaa 1ttlha
zuu elverlşll betonarme yeni bir bina 
sat.Jlıktır. Akşam 1dıı.rcs1ne nıUrac:ı.at. 
7'elefon: 20681 - 2 

3000 LİRA SERMA YEI\1 VAR -
Fabrika, bina. inşası, işler vaziyette 
dllWn, buna. mümnsll b1r ~e ortak 
aranıyor. M. s. Y. mektupla mür:ıca
at. 

SERMAYE OLAXLARDA- Esaslı ve 
kArlı iş ellmde vardır. Gar:mtlll iş 
yapmak isteyenler görüşmek 1çın 
mektupla Akş:ımda O. RUmuzuno. 
yıı.psınlar. - 1 

MEKTUt>L.t\RlNIZI ALDJnlNIZ 
Gazetemiz idarchaneslnl ncıre'i 

olarak göstermiş olan karllcrl
m1zden 
S.P. - A. K. l'll. - S. B. - O. S. 
8.0. - Z.B. - Bcrlln - l'IUI. -
333 - G. B. - J,, l\I. S. - Dııktilo 
A. K. D. - le. B. O. - Çlfiik -
X.B. - :S.A. - Aşçı - Z.P. -
Z. G. - F. R. - l\f. S. Y. -

Hasan - O. B. - L. N • 1 
namlarına gelen mektupları icla-
rehanemtzden aldırmaları rka 
olunur. 

İstanbul iklnri IOiıs memurluğun

dan: Ml/2 
Müflis Avunduk :zade Biraderle~ 

Şlrketue ortaklar alacıı.klılo.ra. kon-
SATILIK BERBER DtllmANI - kurdnto teklif etmektedir. Bu tekll1ı.n 

Beyoğlunda Sa!Onğacında 3 No. ıu müzakeresi 1çin alacaklıların 18112/ı 
berber dükkfmı mobllycslle bcrober 1941 perşembe günü sa:.>t 11 de daire• 
devren saWıktır. Beyoğlu Bursa. S. No. de hazır bulunmalan il!\.'1 olunur. 
S Atlas filme müracruıt. (8278! 

Emlak alım ve satun i§lerindce umumun tam itimadını kazanın~ 
en büyük biı:ı müessesedir. EMLAK1$'in ne benzeri ve ne de 1U

besi vardır. Dikkatli olumız. 

~ natııyatma ınahsus olmn.k 11zere 1/8/1937 ia.I.~ ~r tartfeler, 
n21941 tarlh1nden itUıııı.ıu JAevedll~tı.ı. ~> 

Tatsım - Talimhane Palas ' nu
mara. Pazardan maada her gün 
saat 15 ten aonra. Telefon: 40127 Galatasarav Köfe apartunanı Telefon: 4.9010 

~ .................. ~ll ... iiiiliİİİİİİİİiilllİııİiİİİllıliİiııilıiilıii ... lllm .... .-ımli .... Eı 



Sahife 8 

-

aş, diş, nezle, grıp, romatizma 
Nevralji, Kır1klık ve Bütün Ağrdar1nızı Derhal .Keset 

lcümc1a gttnde 3 kap almahillr. Der yenle pullu kutula?J Israrla işteyiıüa. 

GLANDOKRATiN 

Dra F ET H i 
LABORA'n.JV ARI 

Cerral,pap ha•tane•İ bakteri· 
yoloiu kan. idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id· 
raı naıta.ıle plieJain ilk .Un· 
lerind~ kati t91hi8i) vapıbr. 
BeMha: T abİJpe ıiderken 
Metelil. •okağJ Ferah aparb· 

manı. Tel: 40H4 

SJZJN DE TAKD R 
ETT/GINIZ ÜZERE 

A9l'IBllS ..-.....ın aaralet ve bı<'.ellllne lmlmam ed-. 
~ tenlllrla ...._reU, laHlma da ı~ute ma'111 
.-ram baJnt Mr lleden ten.ıribii anetler. 

Fakat J'Ü Ye onwn hatata ınenclirler. El• ba nok
ta,-a llmn plen lhümam ıi6&erllmeae, MDeler 1au batla

n bqkaJarma pek '8hlr falbttirtrltt. aa. abin Wr urn
andu ld, afak bir drbtaldlk ft1& ihmal De&lcesl rald-

belerinJda dlkbt nuannttan sıak kalamas. itte senele
rin (bllbaaa nulk n ..._ cildlere musalllt olan • tab
rlblrlr 891lelerin) olldJnbe çlsmekte oldata on blnleree <bl
Mıet&e pJl'I ........_, lnn çuınere lbaulklr kalmarum. 

••n•ı elMtnhd -'tmuall Olan n sisi pek çek defa~ bam 
eden ita lnalan alşam Ye sabah K.rem PttteTte J&PM'&i'uaaı adM 
bir masajla refedlnk. Krem Per&nin ba .p11eı..tne Jh Waieref' 
bemchulnis ribl sb de bapet ve memnnnfnıte .-bld olac•k•mm. 
Göreeeblnla ld sbmna, .... , paçlijini herke.e matnıane ürll
yeeektlr. 

KREM PE&TEV'in terltlbindeld faal anuar en derin çlzrfterl bile 
balede pclklnlyeeektir. Bqinden ldbattn sis de bir tip K R I!: M 
P E R T B V' 1 &a't'&let lllMAftmda .atulandaranu. o. a)'ll.I samıp1da 
ıert ~irlann Ye kaTtttll süneıln en iyi mabafmdır. 

Dr. ADNAN ASAF ı----NEZLE DIYIP CEÇMEYINtZ. .. ----
TEMlZAN j V ttem, Bronıit, Zatürre, Grip, Nezl~den Gelir 

Dit heidmi dl 
Berlln Öntnrsites!nden mezun / G Q M E N T A L 

D• T b•b• H•ıLM•ı CANAY htanbal asUye mahkemesi 9 anca ve Berllnde Prof. Emst'in sabık 
JŞ 8 ) 1 :ı bakuk hildmlltinden: Ml /115 başaalatanı. Muayene saatleri 9-121 ı Nezleden korur ve nezleyi kökünden keMT. 

. Dancı: Bmtne Kurter ~Ye- 'e M Tel.: at'lO Tall8lm: Oilm ----• Eczanelerden aararla COMENTAL ara)'llUZ. 
utanbul, Balıkpazarı Y aialar sokak 20 numaralı ALI BEY mm- n1 mahalle Kapançı aıokak 5 •cı. da, h~et cad. a. Pil -~ ı 

• d•a•lci•" •m•u•ay•e•n•eh•a•n•esı•"n•de•h•u•ta•la•rı•nı•k•a•b•ul•e•~ .. ıa•d•ı.............. =~r~::h ~=:r ~~~e ~~ iııiıliiıiitii41lmİİIİ'lfflltılliiiiiiiir.lıiiiııtilltiıiiiiıiil' . .. ııi • inhisarlar U. Müdürlüiündenı 
Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme 

Komiayonundkn: 

Daya: Kaydın tıerklnlnden ibarettir. ÇOC"UK HASTALIKLABI 
Karat: M. aleyhin gıyabında icra tı- M'OTEBASSISI ı - Kapalı zart u.suıııe 30/X/941 tarihinde aımmaaı lttlza eden 4 adet 
lınan muhüeme sonunda: Oth1lntln Dr. NEV.ZAD ZIYA nuıJdne motörUl çettlnne görWen ıGzuma binaen tetrar pazarııp tonaı-
OWün köyünden -Osman otlu Mehmet tııll.ftur; 

Nevı Mlttan Tahmin fiyatı ine teminat Zeki Ue aynı kÖJden Bacı Mehmet 1 CaploJ.lu Zeki Bey aoarbman' II - Puarlık 12/Xli/941 cuma gtlnil saat 9,30 da Kabataşta Levamııt 
Zıket ayatkabıa 1».-ıso Çift 1250 121.81 kızı llaUcenln 21 lt&ılunUllUll 328 ta-

1 3 indi kat 8 No. ıubemizde müteşetkll Alım tom'layonunda yapılacatttr. • ~-.A 
Kız aratkabısı 50- 60 Çift 1350 80.'11 rlh1nde IJ!nname,-e mlstaılden evle- ı IU - Şartnameleri her gtın adı geçen şubeden bedelatl olarak ıeaur 
ElbJ1e dikme tıcrıeti 80-100 talanı 1350 101.26 nerek bu evWDı: nüfu.s alollJ1ne kayıt' ••H•er• .U..-•1•4•tf•""• '•"•"' .. ~•ııııd•ar•.. ed!lebfllr. (10325) 
Palto dikme üeretl ~ 85 Tane 1250 80.M " teacll edllcUli nilfua Meaıurlutun-

.Türk Maden ~Wtarda mlttan, talmıln bedeli ye ilk teminatı 7Ullı okulumuz talebe- dan gelen ce.aptan anJqaJmıt ve bu 
llne alt Qaktabı ve elblle ditlmlnin açık ıetslltıneıert 15/12/941 pazartesi suretle Zetinin nam.idiler <Merunet 
ıtınü saat 14 de İstanbul fiUIJ llaea1 yanındati Yiibek Mektepler Muhase- Zeki) davacı ne 8amsun belediye dal- M .. h d• J • 

evlet Ziraat işletmeleri kurumu 
ıstanbul Bürosu becWAınde tıoplanacat oı.. otaı komllyonunca ayrı ayrı yapılacKtır. reslnhı Pll evlenme defterine müate- U en IS eri 

1stetllıerln Tlcuet•Odalının yenı Yıl veaikuı ve ilk temınat makbuzu nllen mı olarak nüfusa kayıt ve tıeı- • • 8a7Ul halkımızın ihtiyacını lcaqı1amak üsere Lüleburgaz"dakl 
De blrlUrte 'belli gün ve aatte sa.a 1r99en eblltıne tomı11oı11mda buıun-ı cuı Kanunu Medeninliı 112 Jnct mad- Cemıyetinden: Türtseldi çJttıtlhnlzde imal edilen Be7U P81Dklertmıs sabbla oıta-
maıan ve şa"rtııamefi ııwmet~e ilk teınınatı yatırmat ıste,.enlerln de ve- desi birinci fıkrası muciblnc:e dotru rılııuftır. llltteaseae1ere, Bat•IJara lzaml O.çer tenell:.e, eTlere almak 18-
fada Ytitsek Otretmen atalu ldarealne .baş vurmaları. (10472) 1 olamıncatt n6maJ'uı blllanmut ol- Türk maden mübendislerl cemiyeti tlyen timaelere blNr teneke atılır. 

mum. blnaen ı(. aleyh Mehmet Z*i esas nlzamnameslnln 10 ncu madde- Flatler Mllrakabe komll1onunan toymut oldula narh tberlnedlr. 

ISTANBUL ÇiÇEKÇiLER CEMiYETiNDEN: ue davacı Bınlnenm ev1~1er1 bak- a4ne tevfitan senen mngramız 41121 •----•ı.tan-•Mı-Balıkpa--aan-s•ünlıiıill••ı11er-N•••· •a----~ 
Çiçek mezadı 1/12/Kl ~ clntlnden itibaren Befollmıda Balık- kında 8amaun llilfU! m~urlutunca 941 perfembe gtlnil aaat 15 de Zon-

puarmda oqme ııCm.lmla K.No. da f&Pılacatından esnafamızın mallannı tem edilen bu baPtakt U.ydın taldı- guldakta Tilrk maden mlihendlalerl Yüksek Mühendia Mektebi Sabnalma 
oraya dndermelerf Hlzuına Ula olunur. nlmuına t lira llAm ttı Ura sure-ti cemlyetl salonunda aktedllecetlndeıı 

Madeqı Tetkik ve Arama 
nstitüsü Genel Direktörlüğünde 

Zonguldak Maden Teknisiyen 
mektebiılı hususi smıfı için 

yapılan müs&bakayı kazananlar 
lf-.mzet No. KaianC:blt clerece Adı ve Soy adı 

52 1 M..ımiet Ekrem Yuıca 
ll 2 Kadir Oktay 
82 3 JC§refetthı Ata 
80 4 Ertutıuı Atik 
19 5 Omlali Şaıılıer 
50 6 8alt Şahlnkaya 
49 '1 Mu!1lm Birant 
48 a Selçuk Debt 
41 9 Kemli Dilekhan 
85 10 Nazım ÖZbilgfn 
57 11 HaUm Dotmsöz 
l2 12 Paıisa Gönülden 
17 13 SeWıattln ÖZkan 
48 14 Hürrem Altay 
32 1~ Süheyl Koray 
63 16 Akif Dicle 

haroJarmm M. aleyhe aidiyetine kabl- sayın cemiyet lzalannm söd geçen Komiayonunclan: 
11 temyiz olmak üzere '1/11/941 tarı- gün ve saatte koncrada hazır bulun- Mettıeblmlae açıt eblltme 111Ullle 30,QOO kilo et abnacaımr. Beher ~ 
hinde karar verHdtlinden bu lllmm malan ve 1mk1n olmadılı takdirde ıosunun muhammen bedeli 65 kurut Ye ilk teminatı 1'15 llradır. naııfi' 
tebllli &aıihbıden y1rm1 gün müddet- Zonguldatta bulunan artadaılardaıı me 1/121941 eaat 10,IO da yapdacaktır. Fazla maıOmat için m8d~ 
le lllmna ve temyiz ecWmecUll tatdlr- blı1aine veWet verdlline dair cemtreı mtlracaat (8922) 
de bltıııOn teabi tatlyet edeeelt Din riya.setine bir mektup veya telgraf ...... ................................. . 
mabmına bbn olma1t ÜIJere UAn olu- göndermeleri llliaınu UAn olunur.. j 
nur. Tirk lılatl• mllaendlslerl ceml;ye&l 

KÜÇÜK iLAN 
otuyucuıanmıs arasında 

RUZMAMB: 

1 - A9ılıf. 
2 - Konıra rly.uet:t divanı ..seçimi. 
3 - Ge9en devreye alt muamelltm 

ECZACI ARANIYOR 
Enineanda Kmlay Yardım Hutanesl ~ Wr eeueı almaealı:· 
fır. Taliplerin blaat ft1ll JM1 De Kmlay umumi merknine 

•Uraeaatlerl. EN SERi, 
ENEMIN 

1 
tongraay arzı, yıllJk raporun otun-
ması ve idare heyetlnln~rası. .. .......................... lllİ .................. .. 

1 4 - 'ftnl idare he,eti seçiml 

EN UCUZ 
Yuatadu . Alım. Mbm. iri
"' iff erinde it Ye '"' içla il
tifadt- ediniz. 

ı 5 - Yeni deyrqe alt bil~enln tan
' zhnl. 

8 - Fahri lıaıann tongranın tu
diklrıe anı. 

T - ı\mı ve dlletıerln tıettttf. 
8 - KapanJ.1 IÖJlevt. 

ZATI - l'a\lh n8,fus. n:ıem.udutun- KiRALIK 
elan aldılım nilf111 tnkeremt n ftWı 

ELEKTRiK TESISA Ti P R A T i i 
1 ncl kltap : Dlhlll Tellat (2 nc1 BM) 4ıO ıq. 

2 • • : Alan86r Telllatı 4ıO Jtt. 
1 • • : llot6r Tulatı (2 ncl Bla) &O Kf. 
t • • : DJnamo - Mot6r aarsıian 50 X.. 
5 • • : Alternatör - Motör sarp1arı '15 ICl-
iüal, ...... Seql,..U. (Tilnelı.p DüeTlld 

...... ........,.. (U ... UAft .._..) ..... .._: Ull 
(Onaltll l'M.) ......... Mıw' ._ tw1a ıl .. W""9. --~,;I asterUt fQbeslnden nrnen Mterlllt 1 A.partunan .A.nıuyor 

ı tetUrpl1 taJb!ttlm. Yenlalni alaca-

j amu:: =: =t=· .... ~~ ~!:i:!c1aŞi,Ub!: IŞÇi ARANIYOR 
ll-a Atlblm c;>dab konforlq •• tercihıuı ka- latanbul Elektrik, TramY&J' ft Tlnel 

• 

1 
•~ .... L .-. loriferli bir aparbman aram- 1-1 ) • U Mn.~.n.....:ı.n:~..1--
-• ... uuna lflls . ,.......,__ yor. Akpm ıaz•-.ine B. S. ,.etme en mum UIHll' .._~ : 

... : rünıuzu--. mekbapla nrilnM:aat. tdaream 11111 tramT&J ~ ıoıo lmtlb•"llt ~ blll-
lltınll 06sem. lllbnut Nesrtn u - liJıete san dnde uuD1 s Uıaıa kldar 1cret ftlllm4* nmtaıt • ~ 

1 

mltecl ... u lfblde teıtıj.t olanan __ ...._ c lael ...... ıı..-a... .. __ ... _ • teMbecl " 1 dltmecl 1lllaJanna lhtııao ftftbr. 
kon.turdatonun mflzKereaın. dnun _,.,.... .. ·---- • AlbrUk1e allba bal111UDQUl lf\eldllertn ntıtm htl~ ctbıc)am. htlr 
edilmek tbere alacatlılann 2'1/121941 ...-.....: .fl/7tl nilıbal tAlıdL 111 ftPOr'll w llmOln bdar calltbt'•n m'-1erden auı• 
camartesl · güntl •t 10 da dairede Nezihe 86zen taratmclan Naci DUi lrl hllmf$ v•tılan ile blrllt'8 2/ll/941 tarthbade eltll kamvaJ depol9 
hazır bulunmaı&n l1ln olunur. S&ıen ale1hlne açılan Jhtar ve nafab. dahlllndekl mlltebarrlt malzeme mtldtlrlGlüne mtkacaatıan Umumu bllcllrl• 

(8320) davalannın muhllcemeainde: Ur. uoeoo> 
.. --------- tzmırde Seydlk6y ııtotul ötretmenl 

Lokman 'Heı:..ı·m Süie;vmanın hlııealnde mukim iten Fiyat Mürakabe Konmyonundanı 
K; hilen nerede oldutunun bWmnedlll tıln No. 121 

( Dr. HAFIZ CEMAL) davetiyeye verilen mepııhat ve zaıbı- tstanbuı f&hı1 dahlllnde canlı, t.optan ve peratende et fl)'atıan ap.ltda
taya yazılan tezkereye gelen cevaptan ti oekilde tMlt edDmlftlr. 

Dahiliye müteha .. iai anJqılmıı ve davacı avukatı lllnen Bu fiyatlardan fazlap satJ,f Japanlar halrJmıda M1l11 Korunma. tana-
.f\dalardan Köprüye ilave Sefe,r hblla.t talebinde bulunuldulm>dan nuna göre takibat yapılacalı ıı&n olunur. <l&dB> 

1/12/941 pazarteeJ. gilntinden itibaren Bil)'iltadadan saat 5,50 de BeJilell- Dmiftyola 104 1"m1 mahkeme olan 20/12/Hl cu- - Olınlı kDom ToPtaıı Jı:lMııia PerlbDde tll-
fen ı,oo da Burgudan e,ıı de, Kmalıdan 8,30 da hareketle köp..n .. 

9 7 _ de Mqayene netleri Pazar huio martesı ltlntl aat 9,30 da BeJollu Karut Kurut Kurut 
ftr111ak bere kka 111 •oy - her 5 fi. 2.5 - 5 Teh 22398 C bil 81IHı hutut mabkemlllndt - -

muft tea H bir •fer yapııacatıar. Bu lllve lefer pazar ............ •••llllİlllJbulr HJmnm tlla1JI J9daı 1ra1m s0ı1lert ra~attır. <lCNIU 1 olmak .... Un (mt> 


