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Alman tebliği 

Almanlar 
Kırım'ın 

rnerkezini 
zaptettiler 

Si~aatopol istikametinde 
ılerlemeğe ba§ladılar 

Donetz havzasında 
~uslar mevzilerinden 

püskürtüldüler 

fı.f 11brerin umumi karargahı 2 CA. 
1111... - Alman orduları başkumand:ın
~ın tebliği: 

tl~ıııuıanmız Kırımda yeni zaferler 
1fı :tmiŞierdlr. Kuvvetlerimiz maıt
lı'ıı dtışınanı sürntle takip etmektedir. 
it 113UsI bir teblllt ile blldlrlldlğl veçhi
b~ JUadağ şimal müntehasına geniş 
lııa. C:~Phe üzerinde ulaşılmıştır. Al
Qı. 11 ve Rumen kıtalan dün Kınm'ın 
fıı~rkezı olan Simferopol'u almışlar ve 
~~~top01 lstlkameUnde ilerıemeğe 

3ltl14lardır. 

ta~net:ı: havzasında Alman ve İtaı
tıı~ kuvvetıl'rl, yolların fevkalade bo
~\' Olmasına rağmen, düşmanın mu
t, e1,!letinl kırmışlar. mevzllerlnden 
ı~Urtmüşler ve yenl h 'zmet bölge-

! işgal eylemişlerdir 
ı~ ' nlngrnd'da, Sovyet kuvvetleri Ne-
:\~ehrlni geçmek için yeniden huruç 

ketleri yapmağa teşebbüs etıniş
~e de, ağır zayiatın çekllmı>~e mec

edilnı.Lşlerdir. Lentngrad ve Kro
tad'daki askeri hedefler taro.fıımz-

dJ! ltlüesslr surette bomba:-dıman 
tııiştır. 

~aYYareıcrlml:ı:, ece, r,findüz Sıvns
oı denli kalefilni bombardıronn et
tedir. Liman tesisleri mütemndi-

e~ döğülmektcdlr. Bir Sovyet harp 
kisi hasara uğramıştır. Büyük bir 

'r lıve gemisinde yangın çıkanlmış
• t Savaş tnyyarelerlmlz. dün gece 
&.!terenin batı sahlllcrlnde ehe.m
~etu iaşe Umnnlarını bombalamı~

ır. 

\•ı 
Chy 2 (A.A.) - O. F. İ.: Alındığı 

.;nanıar tarafından bildirilen Slm
d?Pol , Kınının ldari ve ticari merke
ah'· Nüfusu 98.000 olup yüzde 25 i 

1 Udi, yüzde 10 u Tatardır. Sıvıısto
't a 75 kilometre mesafededir. 

t.ılada Alman hücumu 
hafiflemiyor 

~oskova 2 (AA.) cKızıl 
~ .. ?ıı.. gazetf'..!i muhabirinin bildir
~~l\e göre. Rus cephesinde Tula 

arnetinde cumartesi gündüz ve 
~ rnuharebler devam etmiş ve 
lı•- .. d.. .. . v ..... an ugra ıgı agır zayıata rag-
~rı hücumlarını hafifle•memiştir. 

.. ~uhabir, Alman kuVV'Ctleri kısmı 
Ullisinin geri püskürtülmüş olma
ı~a rağmen bu cephede Sovyet kt· 
llrının ric.at etmek mecburiyetin

" ':aldıklarını ilave etm•ektedir. 

l'ula'ya giden büyük yola kadar 

1ııs hatlarına girmeğe muvaffak 
• 8aı 1 3 Alman tankı tahrip edilmiş-

l ula istikametinde bir çok tank 
e tnotörlü piyade kuvvetleri kul
tıan dügman cK> kasabasına hü-

• trı etmiştir ve Sovyet istihkamla
ı havadan şiddetle bombardıman 

trıı,.ktcdir. 

aus hükumet merkezi 
ne diyor? 

londra 2 CA.A.> - Rcutcr'ln Kuby
~ev'deld muha.blrfnln bildirdiğine 

t'e, Sovyet Rusyanın yeni hükümet 
erkezinde, Almanların, iddia ettlk
rt Rlbl. Kırımda bu kadar süratıe 
erıemedik!eri ve Perekop berzahında 
Us kuvvetıerlnln mukavemetin\ kıra
• <1ıktan söylenmektedir. 

.\Iınanların bu bölgede kuvvetli bir 

1 
~lk ynptıklnn ve Rus kuvvetlerinin 
ddetu dü.5man tnnrnızuna mukııve
et için zor şartlar içlnde kaldığı kn
~.ı edilmektedir. Rusların kolayca f dafaa edebildikleri mevzllerl almak 

a. n .ı\lmaninnn buralarını hücumlıı 
Ptetmek slstemıerlnin kendilerine 
uUthiş zaylııt vcrdlrmeğc sebep oldu

ııave olunmaktadır. 

ÜJ\.l:'lanlann Kınmdo. pek az para
tçu kullandıkları ve cepheden taar

a. ederek Rus müdafaasını yarmağı 
,1dha muvafık buldukları ve mümkün 
~ U~u kadar fazla topçu ve tayyare 
~211anmnğı tercih ettikleri Londrada 

" d edilmektedir. 

( =>evamı sahife 2 sütun 6 da) 

napa 
Hovorosısk 

Moskova, Ukrayna ve Kl.nm cephelerinde Alman taarruz 
istikametlerini gö~terir harita 

Bütün 
Ukrayna 
harabe 
halinde 

İtalyan muhabirler Kief 
ile köylerin tamamen 

tahrip edildiğini 
bildiriyorlar . 

Vicby 2 (A.A.) - Haıvu ajan
sının öğrendiğine göre, Ruayadaki 
İtalyan harp muhabirleri, Almanlar 
tarafından iıgal edilen Rus bölgele
rinde ~ehirlerin tamamen tahrip edil
diğini ve kasabalarla köylerin ya
k.Jdığını teyit etmektedirler. 

cPopolo di Romu gazetesinin 
muhabiri şunları yazıyor: . 

cLeopold, Bungneii, Przemischl, 
Uman, Nikolaieff ve Kief şehirle
rinden yalnız birer enkaz ve hara
be kalmıştır.> 

1,530,000 
kilometre 
murabbaı 

• 
arazı 

Almanların Ruıyada 
İşgal ettikleri yerlerin 

bu kadar kilometre mu
rabbaı olduğu bildiriliyor 

. 
Berlin 2 (AA.) - Alman or

dulan 22 hazirandan 31 birine.iter 
rine kadar 141 gün zarfında Sovyet 
Polonyası, Litvanya, Letonya, Es· 
tonya, Beyaz Rusya. Ukrayna ve 
Smolensk, Orel, Kalinin, Tula ve 
Leningrad eyaletleri, Kareli ve La
doga gölü kesimlerinden mürekkep 
Fin bölge.i dahil olmak üzere top
yekun f.530.000 kilomdre murab
baı arazi işgal etmiolerdir. 

Rusların Don üzerinde 
mukavemet hazırlıkları Regime Fasciıta> gazetesinin mu

habiri de Kief'in işgalinden beş gün Londra 2 (A.A.) - Kuybişef'
sonra hiç kimse tarafından tahmin den gelen bir telgraf ta, Almanlar 
edilmediği bir sırada şehrin tahri- Harkof bölgesind-e daha uzaklara 
bine başlMıdığı ve öğleden sonra ilerleyebilirlerse bunun hayreti mu
birdenbire müthi, infilaklar igitildi- cip birşey olacağı bildirilmektedir. 
ğini kaydediyor. ilk infilaklarla yer Mukavemet günden güne artıyor. 
yer sayılamıvacak kadar çok evler En ciddi vaziyet Karadenizdedir. Bu 
yıkılmıştır. Üç saat sonra Kızıl ordu rada Almanlar Kafkasyaya doğru 
ve radyo neşriyat sarayları, bunları yaptıkları hamlede bu bölgede pet
takiben de Oouma binasile diğer rolların Rusların başka bölgelerine 
iki büyük bina havaya uçmuştur. naklini önlemek maksadile bütün 
İnfilak bombaları böylece bütün gayretlerini Rostof Üzerine tevcih 
Kief şehrini tamamen harap etıniş- etmiş bulunuyorlar. 
tir.> Kiefi ziyaret eden cMesaagero> Alman mareşali Rundstedt'in bir 
gazetesinin muhabiri, manzaransı kere Donetz havzaaını iıgal edince 
dehşet ve fecaat arzettiğini yazdık- Rostofa ıimalden hücuma çalışması 
tan sonra şu tarifi yapıyor: beklenmektedir. Fakat Timoçenko 

cŞehre girmeden evvel yol bo· daha şimdiden bir çok yerlerde mu
yunca Alman ukerlerin·e ait aayı- vaffakıyetli karşı hücumlar yapıyor. 
sız mezarlıklar göze çarpmaktadır. Mareşal Timoçenko geıneral Frank
Bunlar, Alman ordusunun ileri ha- ın kıtalarına karşı mütemadiyen ma• 
reketinin kanlı alametleridir. Unut- reşal Budyeninin meşhur kazakları· 
mamalıdır ki bu muharebe, bir çok m ileri sü~~!..~edir. 
cana ve bir çok kan akmasına mal Mokri,aiçirin 20 kilometre kadar 
olmucıtur.> batısında yapılan bir muharebede 

B.ı. gazetecinin geçtiği bütün Uk- kazaklar, işe, iki Alman alayını im
rayna köyleri. köylükten çıkmış ve ha ile başl~mışlardır. Ruslar şu an
bahtsız birer harabe haline g"rmiş· da Don mudafaa hatlarının kuvvet
tir. Kiefe gelince, burasının mıanza- lendirilmesine tt'vessül edivorlar. 

rası tarife sığmayacak kadar hazin- f "' 
dir. Bütün köprüler atılmı~tır. Rus· BugÜn dördüncii sahifemizde: 

Iar çekilmeden evvel şehri bomba-' Mı·chel de Montaı'gne 
larla doldurmuşlardır. Almanlar 
1 o.ooo tanesini bulmuşln_rsa da. bü- _ Hayati ve eaeri _ 

:Yazan: İzzet - Melih Devrim 
vük bir kısmı da bulunamamı~ ve 
birbirini takil:)en patlayarak şehrirt 

1 
tahrip işini tamamlamı~lardır. ,.. ____________ ,_, 

HOL ÇEŞID ve r~Nİ STİL 

MO iLYA 
almak veya görmek lstiyenler 

ar ççı a deş er 
J.IMİTED ŞiRKETi Salonlannı bir defa 

gezmekle tatmin edilirler. 
İstanbul, Fincancılar, Hiza Paşa Yokuşu 

No. 59161163. Teldon : 22060 
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Milli Şef'in 

utkunun akisleri 
---

«İlk defadır kl memleketin 

en büyük şahsiyeti bir anlaş

ma zemini aramak hususun-

da muhasunlara yardım 

etmek anusuuu teyid 

etmekt~diro 

BU SABAHKİ 

Moskovaya 
karşı ye,,i bir 

alman taarruzu 
bek/e;r~iyor 

TELGBAl'LA.B 

Almanlar 
merkezde bazı 

istihkamlar 
zaptettiler 

Londraya göre merkezde Kırım cephesinde 
Vicby 2 (A.A.) - O. F. l. 

ajansı bildiriyor: 
«Memleketimiz bir ırün de 

dünyanın b-!ldediği ve muhtaç 
olduğu buqm kaynağı olabilir· 
ıe bundan duyacaiuruz sevinç 
pek büyiik olacaktır» Türkiye 
Reisicümhuru fnönü'asün bu 
cümlesi bilhassa kaydedilmesi 
Ia:mngelen bir fikri ihtiva et
r.1ektedir. Filhakika Türle büku· 
meti ve basını sulh dava.sına 
hiznH:tte balmımap, memleket
lerinin her zaman hazır olduiu· 
nu muhaaun memleketlere ,im
diye kadar duvunnamış değiller
dir. Fakat ilk defadır ki bu mem• 
leketin en büyiik phıiyeli bir 
anl&1ma zemini aramak husu
sunda muhasnnlara yardun et
mek lll'%USUUU teyid etmek
tedir. Rei.aicümhur lnönü'aıün 
esasları yalnu: iki unsura inhisar 
eden bu nutuktaki büyiik sadelik 
bilhasas dikkati çclı::mektedir. 8\\ 
unsurlardan biri hakkınd" pek 
cemiJekar sözler kullandığı Al
r •• anya, d~ de hakkında pek 
halisane kelimeler aıı.rfettiği ln
srilteredir. 

Alman taarruzları püı- Rusların müdafaa hatlan 
kürtüldü, Kırımda Rus- Almanlar tarafından 
ların vaziyeti vahimdir yeniden yarıldı 

L J 
.. i..kka.~Ierı 

Anlamdaş düşmanlığı 

Eski sarf kitaplarında «kdimab 

müteradifeıt diye bir tabir vardı • 

cAyni manayı ifade eden kelime

len dersek btmun yeni türkçesini 
bulmuf olmayız; ancak tarifini yap
mıt sayılırız. Fra.-uızca nynonyme» 
in yeni moda üzerinde uydurulmut 
tek söz halindeki karıılığl ihtimal 
«anlamdaşıt ole.bilir. 

ı.ondra 3 (A.A.) - (B.B.C.l Kallnin
den Tulaya kadar yanm da.lre şeklin
de Moskovaya karşı lnlrlşat et.mekte 
c.lnn Alman Uerlleylşi durdurulmuş
tur. Bununla beraber cenup cephesi 
ve Moskova müdnfaası hlU1 tehllke
dcdır. 
Almanların Moskovaya karşı yeni 

büyük blr taarruz yapmale.n beklen
mektedir. Her 1kl tarar da cepheye 
taze takviye kuvvetleri getirt
mektedir. Almanlar, Tula.yı zapt
etmek için kanlı muharebelere giriş
mişlerdir. 

Diln gece Kublşerten (yeni Rus hü
kumet merke-ıD bildirildiğine göre 
Tulnnın 88 kilometre şimalinde ve 
.Moskovanın 88 kllometre cen ubundn 
klln olan Serpuchof şehri cephe hat
tına glnnlştlr. 
Beş aydanberl karadan, denl7.den ve 

havadan taarruza uğramakta olan 
Finlandiya körfezindeki Hangoe üssü 
Rus müdafllert sonuna kadar harpct
meğe yemin ettiklerlnl Moskovaya 
blldlrmlşlerdir. Done~ havzasında, Al
ınanlar pek az Jlerllemlşlerdlr. Ru:ı 
kuvvetleri Don Knznkl:ınnın da ynr
dın1Ue, Almanları bazı noktalarda ge
ri itmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Oünlerdenberl Rostof önünde harp 
etmekte olan Almanlar, şehrin harici 
mıntaaklı\I'ına girememişlerdir. 
Kınm cephesinde çok ~eUn muha

rebelçr cereyan etmektedir. Kınmda 
RUlilann vnzlyet.l vahimdir. Ruslar dn 
bunu ittrnf ediyorlar. Almanlar, Kln
mın merkezi olan Slmferopol şehrini 
zaptettiklerlnl llil.n etmişlerdir. Bütün 
cephede şidcleUI muharebeler cereyan 
e~rken mareşal Budienni lle Voroşl
ıor Volganın şarkında yeni ordular 
hazırlıyorlar. 

Mareşal 
Çapraşnikof 

Viehy 3 lAA.) - Ofükn: Mubtellf 
membalardan gelen son haberlere 
göre Rusyada Almanlar tnzyiklerlnl 
arttırmakta ve arazi 1tnzanma.ktadır. 

Merkez r.epbeslnde Alın.nn kuvvet
leri. şlddetll taarruzlardan ve göğfia 
göğüse muharebelerden sonra Rus ls.
tihtlmlannı zaptetmlşror ve llerlle
me~e devam etml.şlerdir. 

Cenupta yeni terakkller, kaydedil
miş, Kınmdı:ı. ise Rus müdafaa hatla.n 
yeniden yarılmıştır. Moskova ve Lon
dra bu yeni Alman llerlleylşinl kabul 
ediyorlar. Rus ordusunun fikirlerlne 
tercüman olan Kızılyıldız gazetesi dl
yor ki: cAlmanlar Tula önünde Uerllc
mlşler, Rus kıtaatı da yeni mevzilere 
çekilmişlerdir.• 

Stııllnln Rus ordularına ve bllha 
Moskovayı müdaran eden kuvvetlere 
artık bir adım gerllememclerlni cm
ret.meslne rn~en Ruslar Mookova 
önünde, MoJı:ı.lsk, Maloyaroslavcç, Tu
la mıntnkalannda arazi terkeylemlş
lerdlr. 
Almnnlıır DonPÇ havzasında Dert 

t.arekeUerlne devam ediyorlar. Al
man hnva kuvv~tıeri Ruslnnn takviye 
ıcuvvctlerl almakt:ı bulundukları Kaf
kasya ve Volga münakalat ho.U::mnı 
şiddetle bombalamışlardır . 

Rus tebliği 
Londnı 3 (Radyo saat '7.15 de> 

Dün gece MoSkovada neşMdllen recmt 
Rus tebliği: 

.! iklnci~rlnde ltıtn.ntımız, biitiln 
C<'phe boyunca düşmo.nl:ı harpetm~ 
!erdir. Muharebeler bilhassa Kırımda 
şiddetli olmuştur. 

Rus-Japon 
anlaşması 

Bizim münevverler arasında, ıon 

.zamanlarda bir canlamdat dÜfm11111-

lığıdın aldı., yiirüdü. cMuhterem 
izalan mı demeli, csaym üyeler• mi 
demeli?... GU.ya ikisinden birini ille 

atmak mecburiyeti Va.nntf... Şayet 

ikisi de kullanılabiliyorsa, ikisini de 

demeli, efendim... Netekim, Reisi
cümhunm nut.lcunda böyle mütera
dif sözler vardı itte... Bunlar, bir 
lisanın zaahna değil, zenginliğine 

Sovyet ordularının genel İki taraf Mogoliıtan 
kurmay reisliğine tekrar hududu hakkında anlaıti 

tayin edildi 

nümuned.ir. 

J.ondra 3 (A.A.) - (BB.C.) Rus 
re.mıl .sözcüsü Lozofsld mareşal Çap
raşnlkofun Sovyet ordulnnnm ge
ııel kurmay reisll~lne yeniden tayin 
edlldlğinl beyan et.m~t.lr. Çapr14llikof, 
arlık ordusunda. o.lbay rütbeslnl ha

izdi. 
Rus rady05una göre 19 hafta mı-

tında Almanlann zayiatı dört mUyonu 
kelimeleri bulmuştur. 

Prnvda gazetesi. yazdığı bir maka
ıınamakla lede diyor ki: «Büyük cremoltrat dev

ve bunların tutup tubnıyacağmı de- letler, Rusyaya yardım edebilecek 
an)amd d .. kudrettedirler. Faşlzmln bir gün yere 

Anlamdq tarzındaki 

ar'ada strada yarabnağı 

nemekle beraber, 8f uıman- serileceğini ümit etmekten kendlmlzl 
lığından vaz geçelim! 1 nlamıyoruz.11 
............................................................................... , 

Londra 3 (A.A.l - CB.B.C.) Moğo
listan hududu hakkında Japonya U• 
Sovyet Rusya arasında bir anlaşma
ya varılmıştır. Dış Mooğllstan budu· 
du 1938 seneslnde Rus ve Japon kuv
vetleri arasında kanlı müsndemeıere 
sebebiyet vermlştl. 

Japon başvekilinin nutka 
Tokyo 3 < J\.AJ - Oflden: Japon 

Bo,şveklll general :roJo Japon Diye& 
meclisinin 13 lkinclteşrlndckl fevka
lfidf' lçtlmaında bir nutuk söyllyecel: 
ve Jaıxmyanın her ihtimale karşı 
koymak azım ve kararını lltln edecek• 
Ur. 

Sırbistanda 

çete faaliyeti 
,Çetelerde 80,000 Sırp 

faaliyette bulunuyor 

Londra 3 <A.A.l - (B.B.C.l Amer1.• 
ita muhabirlerinin blldirlldlğlne göre 
Sırp vatanperverlerinln Drina mınta
k:ı.sınd& tertip ett\klerl isyan şkldet
lenlyor. Sup çetelerinde seksen bin 
k~i faaliyette _bulunuyor. Son gün• 
lerde bir çete Italynnlara baskın ya
parak 40 Itnlyan ask.erini öldunnüş
tür. Son on gün zarfında çeteler ta.
rafından 300 mlhver sub:ı.y ve erl öl
dürülmüştür. 

Derne ve Bingaziye 
hava• hücumları 

Londra 3 (A.A.) - (B.B.C.) İngiliz 

~ 
tayyareleri cum:::.!'tesi günü Blngazı ve 
Dcnıc Ilmnnl::mna ve Deme tnyyare 
üssüne hiicum etmişler, llmnnda ynn
gmlar çıknnnıştır. Deme hava üssün-

Amerika - Bereket versin ki harp halinde değilim ... 
de dört tayyare ateşe verilmiş, deh
şetli lnfilô.klarla yangınlara sebebiyet 
verilmiştir. 
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Diin Geceki ve Bu Sabahki ab re 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 2 <A.A.l - Orta Şark İngi

Uz kuvvetleri umumt tarargA.hmm 
tebliği: 

Llbynda: Tobrukta fena gö~ eart
lan dolayıslle faallyct mahdut olmuş
tur. Düşman bazı hava bareketlcrlndc 
bulunmuş ve garp kestmlnde topçu 
bombardunanı hs!ltçe aulnuştır. 

Bütün hudut bölgesinde keşif kol
Inrunız yeniden faaliyet göstennlşler
dir. Düşmanın bu bölgedeki hava. fn
allyet1 mutııddan daha gen~ bir ölçil
de yapılmış ve sahil bölgesindeki mev
~ıerlmlz d~an topçusu tarafından 
bombardıman edllmJ..<ıtlr. 

Alman tebliği 

Amerika da 
tayyare ve 

gemi inşaatı 
llkteırin ayi zarfinda 

33 gemi tezgilia kondu. 
l" ayyare imali de yüzde 

18 artti 

Vatinaton 2 (A.A.) - Birlqik 
Amerika istihsal ve imal bilrosu 
bildiriyor: Bu yılın ilk dokuz ayı 
zarfında tayyare motörii imalatı 
yüzde 18 nİ!i>etinde artmİştır. Ya
pılm.ış tayyare motörleri halihazır-

Berlin 2 (A.A.) - Alman ba.şku- da ayda takriben 2.000 tayyareyi 
mandıınlı~ının tebll~l: Düşman 112 tcchizc kafidir. 
sonteşrin gecesi Aimany~'nın şimal D~iz inşaat programının tatbikı
b::.tısında bazı yerlere infılftk veİnyan- na geçildikten sonra 1912 ile 1937 
gın bombalan atmıştır. Üç glllz "dd 
bombardıman tayyaresi düşürülmüş- yıllan arasında geçen mu et zar: 
ti!r fında ynpılanlardan daha çok g'emı 
Duşmnn iaşe nakliyatına yapılan suya indirilmiştir. Deniz harp kad

U!arruzlar esnasında, harp gemileri- rosu simdi 341 ' •:ivük harp ı;:c.misi
m1., ve tnyyarelcrlrnlz ilkt.eşrln nyı ne sahiptir. 34 7 harp gemisi de in
z.-ır!ında :emnn 441,300 tonllAto hnc- ~ halindedir. 
mlııde duşman tıcaret gcmlst batır- V lngt 2 (A A ) lkı oıt-
mıc;!ardır. Bunlıınn 255,300 tonu de- llf . on • · - c •• 
nlz:ıJtılanmız, 18,000 tonu denlzüstü yanoa> fılosu progyamınm ~.ath!1dne 
harı> gemilerimiz 168,000 tonilfıtosu nemret eden memurlar bugun beya
da ayyarelcrlmlz tarafından ba.t.ınl- natta 'bulunarak ilkte~rin ayında 33 
mıştır harp gemisinin, yani vuati olarak 

S t t hl• .... • günde bir geminin tugaha konuldu-
O Vy e e lgt ğunu bildirmişlerdir. Bu cemilıerin 

Mosko\'a 2 (A.A.) - Bu &ıbahk1 arasında bir kruvazör, 3 muhrip. 2 
Sovyct tebliği: d('nfaaltı varCf ır. 

2 scmteşrin gecesi kıtalal'unız bütün --------
cephe üzerinde düşmanla harbctmı.ş
Jerdlr. 

Jo<-kovn 2 CA.A.) - Bugünkü Pazn% 
tünü neşredilen Sovyet tebllğlnbı tli
v nde, dün cereyan eden muharebe
le • <'snamnda Almanların uf,'1'8dığı za
vlnt hakkında tafsilfıt vcrllmektedir: 
Bir Sovyet b\rliğl bir Alman piyade 
t.lburunu imha ederek blr miktar tay-

Japonya 
Siyamı işgale 
hazırlanıyor 

yare datı tnrıu tahrip etmış, mıtraıyöz sı·yam, iatikli.li Amerika 
ve t:('pbanc ı~t.lnam eylemlstir. 

Cenup cephesinde faaliyette bulu- tarafından garanti edil-
nan tayyarelerimiz 16 Alman tankı ile • 
lOO kamyon tahrip ve 100 dfışman pi- medikçe harbetmenın 
yacc askeri imha etmiştir. Flnlfındlya faydasızlığı ileri 
karn ccphesınde Sovyet çeteleri 1.şgnl 
:ıJtındn bulunan toprnklard:ı. büyük sürülüyor 
bir f:lallyet gö tercrek baskınlar yap- - · 
ını lar. tclgrnt ve telefon hatlnnnı J.ondra 2 (A.A.l - Jo.ponla?ın Sl-

General Auchinleck Londra'ya 
hava akını 

yaplldı 
Oıta Şarktaki lngiliz kuvvetleri 

başkumandanının hayatı 
General Wa.vell'in )'erine orta 

ıJe.rktald umum İnglllz kuvvet~ 
başlruIIuındanlığına tayin edilen ge1 
neral Auch1nleck son günlerde bll'I 
tefUt ae:yahaU yapmıştır. Orta. Şa.rlt
ta müsald mevs1mln başladJlı şu sı
rada askeri hazırlıklar dil03'8lllll her. 
arafında btlyük allka lle takip edll
mektedlr. 

J 3 aydanberi ilk defa 
...,.., ' olarak ş~hir bombalandı 

L?odra 2 (A.A.) - Üç aydan
beri ilk defa olarak dünkü cumar
tesi gecesi düşman Londra üzerine 
bir hava akını yapmıotır. Altnn ge
ce yarısından evvel bibniı ıve Jnsa 
sünnü~tür. lki mahalleye bombalar 
atılmıotır. Hava karşı koyma batar
yalan faaliyete geçmiıtir. Şimdiye 
kadar mnddi bir zarar vu3tuu bildi-

General Auchlnlcck 1884 sencslııdc 
İrlanda.da d~uş. asker olduktan 
sonra uzun müddet Hlndlstanda ya
şamıştır. Bumda. gündüzleri tallm
gft.hta çnlışır, akşamlan vaktini klüp- · 
te geçlrirdl. Geçen umumi hnrp bu 
ya.şayış tanına ftısıla venntştır. 

Auchlnleck o zaman mensup bulun
du~u kıta ne Mısıra, oradan Irnkn. 
gitmiş: 1016 dnn 1910 senesine kndo.r 
lrak muha~bc meydanlarında vazife 
almış ve mühim hizmetler gônnüşttll". 

Umumi harpten sonra tekrar Hln
dlstnnıı dönen Auchlnleck sürntıe tc
rnkki etmiştir. 1930 senesinde rütbe
.si nlbn.ylııtn yilksıelm~ ve birinci 
Penca.p alayı kumandanlı~a tayin 
edilmiştir. Ayni mmanda BelQclstan
dn. Quetta.'daki erklnı har,> mekebl
ne muallim olmuştur. 

1933 aene.slnde Hlndlstanın flmall 
gnrbl hudud mıntakasında1cl Efgan 
ka.bUelerl nyak)nnmışlardı. Auhln
kck, meşhur Pl§Av~r livası kumanda
nı sıfatıyle kıyamı bastırmnğa. memur 
edllm1ş n bu 1.şte muvaffak olmu.ştul". 

Avrupa harbi ba.şlayınu İngllt.ere 
Bartıfye Nezareti kendlıdnı Traııa.ya 
ıönderllen İngiliz sefert be;yetine me
mur etmlltlr. Bu ts.rlhteh 80lll'a bu 
hıguız zabitine nefes almak naaip ol
mamlftır. Blr miYllm va~en dl~
rine mtitemadlyen nakletml§Ur. 
şmwJ Norveçte!d Nan!C körfezi.ne 

göndei'ilen İngUJz sefert heyetine 
Auchinleck kumanda etmtştt. 

Milli . Şef 

rilmemiıtir. 
Ayni gece <Io İngilterenin gimal 

doğusunda Minland'dn ve cenup 
..ı doğuya <Jp hava taarruzları yapıl· 

mııhr. Bu akınlarda en az üç Al
ma:. tayyaresi düşürülmüıtür, 

Loaıdra 2 (A.A.) - Dün gece 
şimal batı istikametinde uçarak Gal 
ve lngilterc Uzerine gelen düşman 
tayyarelerinden 'beşi tahrip edilmiş
tir. 

Alman hava kuvvetleri bir kaç 
noktaya bombalar atmıılarClır. İn
giltere hava n'ezaretinin tebliği ee-

General Auchinleck r nupta <Iiier iki yer de dahO olmak 

Daha .sonra cenubi İngiltere askert lizere Merlley'' de pek az 1'uar ve 
dairesi Iı:umand:ınl~a getli11ınlft1r. bir miktar telefat olduğu bildiril
Buradnkl vazifesi çok mtuılmdt Ka.r- m~ir. 
şıdald Aimnn ışgo.ıı altındaki sahiller- Hamburg ve Brem 
den muhtemel bir SstllA hal'Sehı.e bo b l d · 
karşı cenubi İngiltere sahlllerlnl tah- m a an ı 
lı::lm etmiştir. Londra 2 (A.A.) - lngiltere 

1941 aenesi 1 nt.sanırıda Auchlnleck bava ntcmrctinin tebliği: A§u bom• 
Hlndlatan !>qıtumandanı ta.yln edil- liardıman tayyarelerinden m.Urdt
mlftlr. General, yenl va.z1!esln1 ele fep büyük bir h.ıva tctkili Clün g~ 
ahnak için yola Ç1ktıktan .eonnı Kıv ce J\lmanyanın fimaJ Latı11nda 
bireye de u~. Buradan Orta Hamburg ve Brem Hmanlan da da
Şadc İn&Jllz kuvvetleri bqkı.mwı- bil ,_ -'- uh ı·~ '- f1 • danlığma natledllm1§ttr. o~ üzere m te ır ne-el«: ~rı 

tlddetle bombardıman etmııtır. 
Dunferqt.re ve Bolonya doldarı da 

Kral Karol l->omhalanmıthr. Tayyarelerimizin 
altısi Cissüne dönmemiştir. 

l..ondra 2 (A.A.) - İngiltere 

Dün Ankarada at yanı- Kendini bütün Rumenle-
larım takip etti rin reisi ili.n edecekmit 

ta' np etm1 cıl•r. ltöprulcri atmışlar ve yam'dnld Japon nleybtan tqekkilllerl 
<-rn n e dcpolnrını berh:ıva etmişler- ortadan kaldırmak istedikleri Londt'R-
dir da haber nımmıştır. Japonlar, bunun Ankara 2 (Telefonlo) - .Milli 

B r çete bir nakliye koluna tnarnız Uzn:k Şarkta refahı temin nınks:ldllc Şef lnönü bugün Hipodromu teşrif 
Londra 2 (A.'A.) - Rumen mah· 

fillerinden öğrenildiğine göre timdi 
Meksikıı.da bulunan eski kral Knrol 
yakında bir beyanname neşrederek 
k'endisini bütün Rumenlerin reisi 
ilam edecek ve oğlu Mihailin m~vkuf 
olduğunu bildirecektir. 

hava nezaretinin tebliği: Cuma gece 
ııahil muhafaza servisine m1ensup 
tayyarelerimiz Norveç eahiUeri ve 
Frise adalan ıı.çıklannda düşman 
deniz nakliyatına muvaffakiyetli 
truırruzlnr yapmışlardır. 

eder k ı 'l Fin nskeri oldürmüş, diğer yapıl:ıcağmı .söylemektedirler. Aksi • . • 
L' r c;ete yerr:ek almat için sırn bekli- takdirde Japonların nskerl hare~ ouyurarak nt koşularını takıb etmış-
yen blr Fin bölü~nü imha etmiştir. geçecekleri zannedilmektedir. lerdir. Milli Şef gelişlerinde ve 

it 1 t hı• .... • Fakat bnklkntte, Japonların, Si- Hipodromdan aynlı~lannda viddetle a yan e ıgı yamdaki tnraftnrlan vasıtaslle dahlll 
f'ntrlkalar çevirerek, mütemadiyen alkı~lanmııtır. 

noma 2 IA.A.l - Italyan ordulan art:ı.cak olan bir tazyikle Siyamı, Ja- --------
un•uml ımrnrgiıhının 518 numaralı pon noktal nazarına ~Irak ettımıek 
lcbllği : Dün gece blrknç dtışmnn tay- istedikleri sanılıyor. 
rııresi Slcllya'da Ragus:ı bölgcs!ne ve Askeri hareket olması 1cab ederae, 
Castellamare dl Stabla'ya t.narruz et- bunun Cin ve Siyamda ynpılacaRJ tah
mlş ' 'e blrkac; bomba iı.tnııştır. Telefat mln edlUyor. Hlndl~lnt yakınında 
yoktur. Hasar azdır. tOP].anan Japon takviye kıtalan evve-

Rus fabrikaları 
Urallarda 

Atrlka •imalinde Cyrenalque bert- 14 Blrmanya yolunu kesmek ve eonra 
ne Yapılan d~ hav!- -~da da Siyam topraklarını işgal etm~ 
dort Ingtllz tayyaresi dfişürulmuştür. te-hdldinded!r. Sovyet mukavemeti 
.IA>ğ\l Afrlkada <>Mlaı; lstlhktmu ha- Bangtok hiitümetı balannın Ja.- devam etti·g"' 

1
• takdirde 

n datl batary:ılan diŞnnrun bir pon tehdidi mevzuu et.rafın.da ayni fi-
Spltftre ~yya.resını dü.şürmiift.ür. Dl- kirde oldukları u.nnedlllyor. eski tempo ile 

Umumi 
dünya vaziyeti 

Kanada Baıvekili 
Amerika Reiaicümliurile 

Beaufort. Hudson ve Blenhcim 
tayyarelerimiz bu harekata :iştirak 
etmiılerclir. İçlerinde bir petrol ~ 
bilyük hacimde ibir ia§e gemisi bu
lunan on clüpnan nakliyesine tam 
isabetler fay<ledilmiıtir. Kafileyi 
,himaye eClen bir gemiye de isabet
ler vllci olmuıtur. 

Tayyarclerimizden biri noksan
dır. Sahil muhafaza tayyarderimiz
den biri a~ dönmemiştir. 

Londra 2 (A.A.) - S.lahiyetli 
~aynaklardan bildirildiğine göre, 
aün gece Alman ta~rdcrinln yap
biı bawa akını eanuında Londra 
tehrinde hiç bir hldi.e olmam11 ~e 
tef b'omba bile ablmam11tir. 

ter bir duşman tayyaresi de Culgua- Memleket dahilinde süktinu fltlzam 
bert lstlhkflmının ateşDe tutUfDl.111 ve ederıkr Siyam ıstllli.lt Blrletık Ame- çalıtabilecekler göriif meğe aitti Bir Amerikan gazeteai-
mevzllertnııze düşmüştür. Mütaarrız rib. ~md.an garanU edllmed~. • R d ki id 
hava filosuna kumanda eden cenup haı'betmenln faydas.ız olacağı kanaa- ~ mn uaya a are 
Ar~knlı subayı pDot alevlerden kur- Uridcdlr. Loadra 2 (A.A.) - Tmıee ..-e Hyde Park 2 (AA.) - Kana.da hakkinda makaleai 
tarılmış ve esir edllml§tlr. B~n da Siyam da Yunanistan Reuter'in Moskovadaki muhabiri Bqveldli Maelte.nıio K.ing. Rıcieicüm- r.oma 2 (A.A) _ Stefani: Va-

1 Sonte.trln giinü hava. bombardı- ...n.ı ha.rbetmek tara.nnı verecek olur- , ._ d _ı.. •• •• M--'--b. h R it'• ı_- d ,_. fı [ 
Dl.'lll teşldllerlmlz Maltn'da Lo. V _ to- a..on raya aonmuıtur. wıa ır aa· ur ooseve ın .. oy e..ı say •.Yea • şingtondan bildirildiğine a6tt, Bir-
Jette deniz üs.ninü ve Tavenzta ha!a sacd'....!~..?~Ie1rfn ,!!~1 yardım zetesinde neıre. ttiği bir makalede ne gelmiıtir. Burada lld gün mı.safir leıi]i Aınerikanin MoskovaClalcl bü-

Aft ""'~""uıl ~y eoıeA...,.. r. .. 1 .. 1 ·.:ı kt d. '-ala '- D----'-·t b b ıney ..... nını bombalamışlardıt. Japonlar, Hlndlçl.nl et.rafında tara. ezcum e ıoy e aeme e ır: x: ca..tır. ~~· mat uata eya- yGk elçisi M. Daıvis ile Stalin ihültG-

lngiliz kabinesi 
ve denlz kuvveılerlnl toplamaR'a. de- •RlJBY8da ~çircliğim son aylara natta 'bulunarak deınittir kiı meti nezdinde l"Cİs Rooaevelt'in bu
vam etUkçe, mesele gltctda daha. fnz- bakhğım zaman baılıea intibaımın cGörüımelerimiz esıaaında umu- swıt mümCssili Harry Hopl<lns'iiı 
la fecaat arzedecek bir hal almaktn.- . . . mt dünya vaziyetini gözden geçire- 800 beyanatlan hılkkında mUtaİô.a 
dır. Rus mıllet ve askerlenne karşı denn cek olursak buna hiç hayret etmiyc- serde<l~n cVa§İngton Posb 

nııı....r taraf•ft-, halkın Frnnsaya minnet hissi olduğunu görüyorum. ... gaze-
6" .....,., cegım.:z> tesi $Unları yazıyor: 

01'$1 bes!cdlitl dürfistllik ve nhl{ık1 Ruslar bilhassa harbin son safhala· Başveldl §Unları ili\?e dmiştir: cRusyn<lakl tazyik id~i ha.k-
d11ygularmı bomnak için Japonlann rında müthi, kuvvetlerle dövüşmek 

Ke demeli! 
Bir askeri mütehassstan -". 

lfıkl mektubu aldık: e.s1 ,.,.. 
Ajansta «Seeteureı> kell?n_:.1otttı· 

~im» olarak türkçeye çew~ıı· 
tedlr. Bu doğru delfkllr. BU ~111 
menin askeri ve resmi ktl 
şunlardır: ya 

secıeure: <Blr müdafla& #· 
oyalama mukavemeti muh 
sinde) l\lıntak:l karşılığıdır· &J• 

Müdafaada: dlüc1a.faa Jllllld · 
kasııı, oynl'nma. muıcıveınetlıl rJ 
"l\luknvemet mıntakası de!Jl 
cnizdtr. ırıı· 

Bunu şu suretle lsbat e<kbll ıı 
eLa eonduite des troupesı> ~(jl 
eserin 448. maddesi: La ~ lıl 
cst dlviree en crseclenrsı> pour 1 
recherche des rensclgnements• 
sQret6 et le cnmbat. ~ 

Bu cümlenin resmi tere t ff 
.şöyledlt: Mevzl, keşif, enıntye ı· 
muharebe 1ç1n amıntııkntıını» tıı 
sim olunur. 

Oyalama mukavemet için •f, 
fransızca eserin 485. maddesi: )j 

tcrrain sur lequeı s'effectu~. 
resistnnce est rep:ırtl en ' 
teurs . 

Bunun da türkçesi şöyledl! 
Mukavemet nrnz1s1 •mıntakBlar' 
taksim olunur. 

Taarruz muharebesinde taıı.~ 
eden için asectcur» teıınıesı;;ır 
karşılığı cımuharebc şuiclio ğ1 
Ajansta. bu kelimenin ~ : 
umumi olarak. •nımtakaıı ~ 
de t<!rcüme edilmesi doğnı ol,.: 
çilnkil kesim kzllmesı ~ 1• hada ııarazl kesfmb şetıtnde k1I 
lanılmattadır. Bu tabirin f~· 
sızca karşılığı «coupure• (du ıer· 
raln) dlr. 

Bede ur, kelimesi Fnı.nsıı ~ 
kerl edebiyatında au oeltlllerd~.,..,, 
tulla.nılınaktndır : ·lnst.ruC"""
aur l'emplol tactJque dcs graJldS 
unltes) den: 

Seeteur fortilie: Dalme ~; 
de tahkim t'dllmlf btr mtıda!a 
mıntakası (Bir mtlıstahkeın pııf1i
takanın bir kısmı olup bir uoH l 
Blrlik teşkil eder). 

Sectear difensif: Hudutlar~ 
veya secteur fortlfiC'lertn ara5111r 
kapatmak için yapılır. secte~. 
:fortlf1e'nhı daha zarif bir şeit 
dlr.) 

)<t· Coupurc (du terraln): Arazl l 
dmi -vc,a kesim 1 e: Fransız tı;ı!,c 
tallıiınamesi ıs. maddesi. ~ 
coupures du tcrraJn opposent aı> 
clınrs des dltflcultcs vnri:ı,bl 
mais toujours sensibles -. 

T1.1rkçe tercümesi şbyledlr: Arl>; 
r.J kesimleri tnnklann h:ıreketın 
muhtelif derecede. fakat her hııl; 
de hlssolunur bir tesir gösterlrte 
Ayni talimatnamede: {Les ıran' 
chlssemente de cour d'eau et dt:S 
eoupures) başlığı da: (Akar su· 
lardıın ve r.rad kcsimle.rindcP 
geçmek) ~kllnde tercüme edil· 
mlştlr. 

Bu kelime ve tabirlerle bir ınii: 
nasebetı olan au tabir de vardır i 
AraıJ hölmesi: Compartirneıı 

de terraln. 
Bunun mtuuw da şöylece ~ 

edllmtştır: Arazi munyyen bir ı.s
t1kamete göre mütalli.a edlldili 
zaman derinliğine n genlfl!Afne 
blr takım aütreler Te sırtlar ııe 
bölmelere takalnı edlllr. Buzılat' 
gerek görÜ§ ve gerek yatık merıtıl 
yollu piyade sllfthlan S.Ctn as çok 
imUdattn bir hudut teşkil eder' 
ler. Bu suretle mubare'be .ııaaı 
bh'blrt yanında ?eya 1leri8ln~ 
:taPQlı meydanlardan tefekk 
eder. Bu meydanlara (Araıtl biil· 
mesl tabir olunur.) 

Almanlar Kınm'ın 
merkezini zaotettiıer Başvekille lord 

Beaverbrook arasında 
ihtilaf çıkmış 

lilndlçtni'dekl propagnndnlan endişe zorunda kalmışlardır. Ruslann aon c:Her ıeyclen bahsedeceğimizi lı göstermeğe kalkışmalC ve bu 
içinde bulunan mahaııt Fnı.nsız ma- • . zannediyorum.> f mcmlelCette din Jıerbcatisinin vücu- (Bat tarafı 1 inci sahifede) 
,, __ ,_n •ft-'ınd:ın •idd"tle •-o."'lh aylar jçindeki arnz.i, ınsan ıve teohı- d t ·d bb.. 1 _1.: A e ~_.... 
ıw.ıuıu ....,.... v " ~ Husust vagonunda, tam bir an- unu evı e tcşe us ey em~ m • Durmadan Rus hatıanna hu-.u-

Llzbon 2 (A.A.) - (0. F. 1.) ı edllmektedlr. znt kayıpları ciddi olsa gerektir. la1m1aya vardıktan aonra mı Kana· rika milletinin mantık. x.ek& ~e ak· ~Alman ta.yyo.rclerlle topçusUll~ 
Londradıuı muhtelif kaynaklardan Japonlar, bu baı>ta kendilerini teb- Asıl mes"el>e Moskovanm dayanması d;y··.· dönmegı"· ümid ettigı"·ni aoran lıselimine hakaret etm-ektir.> ateş himayesi altmdıı fa.ıla. mtktn~;ıl 
gelen haberler, M. Churchill ile Lord rfye etmek maaadlle Hlnd1ç1n1'ntn So et d R t f'da ta"'.ftd edllm Alman p....__ mot6P 

serbes Çin tarafından tehdid edildiği- ve vy or usunun os o gazete<:ile'lle ili cevabı venniıtir: -•~yları drı-nnn m"temVad""""'w...... t;nıı.t"' 
Beaverbrook arasında vahim görüı nı "-e su"-~-dlrler. ürnidsiz bir mukavemete devam et- İspanyada hır• tavkif .u.a t.19"' " .,, .... 
ayrılı'-la d -'-t" 't uu •u~""' cBu anJ,......,a çoktanberi me"cut· ~ ruz etmektedir. 

ıı. " mey ana çm ıgını teyı Bu 1Ubarla, J&ponya, serbes Çine mesidir. Hitleı SoyYet ord111unu im- ...,.. ... 
etmektedir. Lordmı harp kabineain- taarruza hazırlanmakta ve bu hazır- ha etmeğe muvaffak olamamıştır. tur.ft Baanelon 2 (A.A.) - D. N. B.: Ukraynada takip 
den ç<ekildiği ve yahut djğer bir ne- lığı da Hlndlçtntyt asker! ve ldaı1 ba- RmyaCla tankları, tayyareleri ve Macltesızie King 3 sontqrinde Dahili harp esnasında İspanyada hareketi 
za:ete geçtiği takdirde bu neticenin '.kımdan ffgal tçln bir sebep saym,ak- JCa I 'clare <tel ek elit . Ottawa'da bulunacak ve Clement bir çok cinayet1erile töhrct bulan -
fnsilterenin Taziyet.inde ehemmi- tadır. myon arı ı ec Y nllf Attlee tarafından pazarteai günü komünist Beniti Lamora Navarro, llttlin 2 (A.A.) - D. N. B. aJ~fl 1 
7etli alri.leT dojıara'bilecek ~t- Japon propagandacılan, Mançuko- mürettebat ek&k deiildir. Maama- Kanada ltlübünde aöylenec~ olan İspanyol toprağına ayak bastığı da· ~llhi,.etll byna.lı:latdan ~ 
te olacaiına jşaret edihnektedir. da ~pt.lklannın ayni olarak, An- fih subay nobanı vardır. Sorı gün- nutka yctiıec:ektir. Mührühas Lordu itikada yakalanmıştır. göre. Alman latalan 30/S~' 

Roma 2 ( A.A.) - (Stefam) 1 :1n: :aıı~:xda.rı birini ~i )erdeki aiır kayıplar dolayısile tcc- bugün Ottawa' da bulunacaktır. Bu adam, dahili harbin sonun· ~Jf1=~~:ı takibe dt .. 
Madrid'den bildiriliyor: fngilteredc- telldn etm:tedn:rlel' nBet.ıne1tl ~ft hizat ve bu arada bilhassa tank nOk· danberi Fransada yaşıyordu. Prag- "am -'-'"'r. 
kf lıükümet buhranından bahseden Fransa ve bllttin e~ne~ll~~'h:::~ sanının Y•~ında hislolunaca.ğı sanı!- Rusyaya yardım da sağcı partiye mensup 32 kioiyi • 30 ;~~nde bu harp kesinÜJl~ 
cYnformacionen guetcsi ıunlan ya- Japen emellerlnl tatbike memur bir maktadır. ve Cincada da kasabanın papazını 2,000 esir alınnUŞUr. Dü.ı;man ardc•ı:ı. 
zıyor: töle olacağı pek tabiidir. fogal alhna geçen çevreleulelti öldürmüş bulunmaktadır. nnın g&terdlğl mahalli muuveın tı• 

cBu y hal, l_ngiliz ~illetinin içind_e İtalyanlar Japon ıularİn· fabrikaların no der<eceye kadar ~~:;;_vveticri tarafından sürn 
yaşndıgı d-crın dnhılı buhranın han· • Ural'lara nakline muvaffak o1undu- Amerikan limanlarile Bulgar radyo neıriyatıni . .ıt 
et tezahürüdür. Bugün Büyük Brl- da hır Yugoslav vapu- .. k b ı 1 k d Bavyera dağ kıtnlan bir kopri\rıt 

d 'lk h 1 d l gu 81 1 ir surette gi7 i tutu mn ta· Basra körfezi arasın a bozan istasyon hücumla znptetm'şlerdlr. Dığer b ... 
tanya a. l am e e gayri tabii runu zaptetti er dır. Sov·"et mukavemeti devnm et- K d . . h ıd t h ı ı So et .. nıp1ıı .. 
görünen, bir "aziyet müsahede edil- Hongkon,. 2 (A.A.> - Mahnllt Ja- . J bir servis tesis edilecek ırım a ımış mn n e a r IX' vy ., 

k d " ti•Y• t kd. d ·· ·· ··zc1 k. 1 · · ) 1 k .. ft bft-' mnıı.lüp edilm!ş ve dai'ptılmıştır. me tc ir. Bolşevik rejiminin Alman pon deniz nıakrunlıın, İtalyan slH\h- gı a ır e onumu e ı ny ar ıçın- Sof~a 2 (A.A. - B r nç o.y ..... n e,, ı;.. •• re! h l :fen:ıU-
ve müttefik darbeleri altında yıkıl- cndnzlannın cebren Toml!lav ismin- de bu fabrikaların eski tempo ile Bulgar df'vlet r:ı.dyosunun nccrlyntını Butun cma er, ava ann d:ıt' 
d " d •J 1 d ki \'a...;ngton 2 (A.A.> - llemld Trl- bozan "izli rndyo lstnsvonu uzun eıncıan ve yolbnn bozukluğUn ,. .. t ı •ı an a ngi terdr- sola doğru bir e Yugoslav vapurunu v.aptettıkle- çalışmaları bcHenebilir. Cenuptaki ~ ., ıı. 1 ltl dü ti ın ..,,. 

ı 1 k d G rJ e dair rll h b h k,,_ d bunc cnzeteslnln muhabirine göre, ~roştınnnlnrdnn onrn nlh:ıyct bulun- doı,;an zoru :ı ı;mnı~ ı.ca n rıtı 
temayü sezi me te ir. ünün birin- n ve en a er a .... n a tehl~l.elı' cephe ı·mdı· Timorenko ta· 1 olarak vukun r;eldlğlnı \et Ru 

ftftft"'" tahklkatn glrişUklert i bildi • "' "-e-'"ft hu· k~·me., Rusyay:ı " ..... pılan muctur. Buiaar MunaknlaL Narın Go-, • .. -, ele Londrada bir halk ccph i ikti- =u n r- "ULI ,..,... u "' ·'"' ' ,.. mnlzcme it b:ırUc ehemmiyetli k ., 
d ı_·· 1. b d h mektedlrler. Bu vapur Hongkong U- rnfınclnn idare ,edilmektedir. Bütün Y='rdımı arttırmak iMn Amerikan il- ranof hugiın m:ı.t.buata bc~:ınattn bu-ı . 
a~ mt'' K ~n~ ge ırse unn • a nyret mo.nında bulunmakta 1dl ve dolaşan ..,. lunarnk, Bulgar tclsl1 bulucu servisle- l.'lrn uğradı •mı gostcrm<'kl<'dlr. 1ıı-

ed11m"mclıdır. M. Churchıll bu su- bir şayiaya göre, mürcttebntı taban- muvaffakıyetsiz.liklere rağmen .. Rus- ı manian ile Basra körlezlndcki llm:m- rlr n ~izli verlcl tstac;yonun Kırımda 30 31 llkteşrlnde çamurlara s:ıP ıı 
r"tJ- kendi sh a5ctinin kurhanı ola- <"aların tl'hdldl altında vavurdnıı to- lnr baslarında bulunanlnıa JtımaJ lnr arasında munt:ız:ım blr deniz ser- h lundu u " h"men kati d0 n<"ce<k bir nıp kalan DO Ruz kamyonu All11 
cııktır. ı ~ulmuştur. ctme~e devam ediyorlar.> f vls1 tcsısı için tedbirler almaktadır. 1 surette tesbit. ettıklerlnl soylemtşır. 1 kuvvetleri t:ırnfından z:ıptcdilmiztlt· 
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~AMDAN AKŞAMA 
Bir münevverler 
toplantısında 

~ .JıJa Kemal ne ciizel ıöylem.İf: 
!tat~ ne ikbal, ne dıe servet dileriz 
~ ne de uk:bada. saadet dileriz 
~lr rtı açan, bülbül öten vaktinde 

N llıla tarab. yAr Ue vu.slAt dileriz 
tbe e Yetil çuhalı masa ba§ı, ne 
il ~an&an'lt salon, ıw de kokteyl 
~·· Hoılandığım toplantılar, 
' -ıı: münevverlerinin binöirile 
~ teıkil edebilenlerinden üç 
~ın arasında bir müddet otura-

!) ek, konll}abilmektir. 
Ad 0 ktor Adnnn'la Halide Edib 
lil] ::ı-.ı, geçen akşam, Mükrimin 
te ~· B. ve Bn. Cemal Nadir, B. 
ltd ıı . Sabri Esad gibi sevdiğim üs
ler· ve dostlarla birlikte beni de ev
ıı:e. çağırmak suretile çoktandır 
ftti etini çektiğim bu manevi ziya· 
ttı.d b~a vemıif oldular. (Ziyafetin 
~ dı tarafı da mükemmeldi. Ha· 
h Edib'in sofrasında - bir mef
llı Umu fransızcada öz türkçeye tercü
ol.t edeyim: - Çok nefis «evsel 

~ı:ı.lilderı. bulunuyor.) 
S \'vela bir edebiyat havadisi: 

~ ahti Esad - ki, mallım: Yedi 
te<laledlerdendi ve şimdi ,kıymetli 
d r:ç ilimleri"?lizdendir - Cyrano 
...,~. Bergerac'ı nazmen türkçeye çe
oJ:1Yor. Maalesef bize parçalarım 
lthtıınadı. Fakat doktor Adnan'ın 
il te şehadeti büsbütün alakamızı 
l'!~l\ndırdı. Ayni merak, bütün mü-

\'verlerimü:de hasıl olacaktır. trnin· , un. 
h Qence sohbet, hafif olduğu nis
d~t~J, konfe .. ans halini almadığı tak
tı;C.:! güzeldir. Bahsi geçen toplan· 
kt &. da tatlfcler ve nüktelerle kan
~ ak: bir mevzu ötekine sıçradı. 
• Psane burada temas ebnekliğim 
~sız. A ::::ak biri üzerinde dura-
~. 

~S• °..Jri Esad. halkın eskiden roman 
~Zl!ıda okuduğu el yazması «Ham
ti .:.ıne. .lerden on iki cildlik bir seri 
~ E:tçirdiklerini haber verdi. 

I~· unun üzerine. Mükrimin Ha· 
~ ~r-, tunları öğrenerek istifade et· 

t~ lJ~un k14 gecelerinde, yatsıyı müdttf1 >. gıybette bulunmaktan iba
d e kazandıkları sevapları bir an· 
~ l ~ rünaha tahvil etmekten korkan 
ıı:F, bir okuyucunun etrafında çen
İlt' olurlarmıs. Rahlenin iki yanına t•k ll:urn. Okuyucu ba.Clfçe sallana· 
lh kıraate baslarmıs. Bu Şark ro
tta :ar.lan ur.ıumiyetle kasidelerle 
it Csnevilerden mürelckep. Kasideler, 
~2':eJvari teganni ile okununnuı. 
r knevi kısmınm kafiyeleri ise ha· 
~t cUi tahkiyeye daha müsait oldu
t"tı~an vakanın «hamle etti, kafayı 
lı ~tı» tarzındaki heyecanlı fasıl!arı 
t 'P burada. Burası. yine mevludvari 
't~ni ile fakat çok süratle oku-

tıı:r; \'e «herkes anlar» mış. Cünkü 
tz"-a ı·· k ·ı l • • ·• nın ur re•ı e va'!:ı ııt ımuı. 

trı IVl.Aı,.timin Halil. bütün bu müılü
tı ıı.-. dünyasın" aid halk romanları
~; 1-lazreti Ali, Hamza, Seyid Bat
~· Gazi gibi lcabram1t.nlarını şöyle 
d ıf ediyor: Kuvvetler.i bazuların· 
Can değil. İmanlanndan geliyor. 
f Ye~ine ulıısmak için her ilim, 
:• luan ve hatta hile ile mücehhez 

""asını biliyorlar. 
\1 ': bu çcsit cı roman»lar, asırlarca 

"'e P k • b' • b ·· • d • f:C!' .. ır arazı sa ası uıeruı-
:. '>kunmuslar ... 
'l'lodern bir romanın en fazla 3000 

tıiisha sabldığı bizim yaşadığımız 
~ertoeler zarfmda da taş basması ya· f t layı köşe matbaalarının mahsulü 
b, •n bu tarz bazı eserlerin 30 - 35 

ırı ııürülıiül!ü.nü öğrenmiştim. Hatti 
\f edad Tör' ün Matbuat müdürlüğü 
~:uımda bu halk romanlarının 
~~rinden İstifade ederek taklid
et-nu cıkarmr;.. tecrübesinde bulun· 
~IJlardı. Muvaffak da olımamadı. 
"1'411ldiki edebiyat nesli namına ne 
il.tın! 

Fatihin 
heykeli 

Nereye dikileceğine dair 
yakinda karar verilecek 

Fatih camisi. karşısındaki. meydanın 
esaslı surette tanzim edilerek buraya. 
Fatih heykelinin dlkl.leceğinl. yazmış

tık. 
Belediye, Eminönü, Ttıkslnı, Beya

zıd meyda.nlannı açıp buradaki 
tarihi binalan meydana. çıkardıktan 
sonra Fatih camisi etrafını da. köhne 
binalardan temizlemek istiyor. Fakat 
Fatih camisinin etrafındaki medre
selerin tarihi Jrıymetl olduğundan 
bunların muhafa1.ası lazım gelmekte
d1r. 

Fatih camisinl.n karşı.c;mda.ki mey
dan vaktiyle kısmen tanzim edlldlğl 
halde senelerce ihmal yüzünden ha
rap bir hale gelmiştir. İlk tasavvura 
göre Fatihin heykeli burnya dlklle
cektl. Fnkat bu saha nlsbcten dar 
cldu~undan dikilecek heykelin etraf
tan .görülebılmesl. 1çin Fatih Akdeniz 
medreselerinin yıktırılması Iô.zım gel
mektedir. Halbuki bu binalann da 
muhafazası icap ediyor. Binaenaleyh 
Fatih heykelinin nereye dikilmesi fü
zım geleceği yeniden tedklke muhtaç 
görülmektedir. 

Vaktiyle Ayasofya ile Sultanahmed 
camisi nrasındakJ saha}'a Fatihin bir 
heykelinin dikilmesi için blr tasavvur 
vardı. Hatt[ı mülga Ş~lucmanett Fa
tihin beyaz bir at üzerine blndirllmiş 
bir heykel proJcslni hazırlamıştı. Fa
kat o zaman Şeyh\slam kapısının 
muhalefeti yiizünden bundnn vazge
çilmişti. Şimdi heykelln nereye dlk.llc
ceği kati olarak tesblt edildikten son
ra bu eskl proJ~ de naz:ın dikkate 
alınacaktır. 

Bir kilodan aşağı et 
satmıyan kasaplar! 

Nlşantaş ve Pangaltı tarafında ba
zı kasapların bl.r kllodnn a.şaRt et 
rotrnadıklan ve istenilen taraftan et 
vermedikleri hakkında belediyeye şi
kayetler yapılmıştır. Belediye tnhkl
kata başlamıştır. ------
Kadın yüzünden kavga 

Sama.tya sakinlerinden İbrahim, ar
kadaşı Süleymanln. bir kadın yüzün
den kavga. etmiştir. Neticede Süley
man usturayla muhatabını dudakla
rından tehlikeli surette yarnlnmı.ştır. 

Samsun şilebi neden 
battı? 

Tamir lçln Haliçte bulunan Samsun 
şllebl evvelki gUn su nlnrak batmış
tı. Bu husuta tahkikata başlanmıştır. 
Ş1Iep 50 seneliktir. 1521 ton hacminde. 
60 bin liraya. sigortalı idi. Gem! batar
ken nüfusça zayiat olmanuştır. 
, ....................•........•.....•••• 
madıkça hakik'i edebiyatımız oldu
ğundan şüphelenmeliyiz. 

Bu iki ölçüden ba§ka bir tane.•İ, 
bir üçüncüsü mevcut olmasa eerek· 
tir. Ancak fU züğürt tesellisi kalır: 
«Şimdiki insanlar beni anlamıyor. 
İstikbalde okuyaccıklardır !• de-
mek ... 

{Va - Nu) 

AKŞAM 

Meraklı sanatlar •• 

"Turşuculuk dalgıç
lıktan zor bir iş oldu,, 
"Nerede 40 sene evvelki "Karnik 

ağa,, lar "Mustafa ağa,, lar, 
"Halil usta,, lar 

Bir edebiyat üstadımız geçenler
de yazdığı bir makalede turşuları· 
mızdan ve lstanbulun meşhur turşu· 
cularının günden güno azaldığından 
bahsediyordu. Evet, hakikaten öy
le; nerede o lstanbulun hemen her 
semtinde rasgeldiğimiz mesleğinin 
üstadı, sanatkar turşucular} .. Vakıa 
bugün de maruf ve hakikaten sana
tında üstad turşuculara rasgelmek 
mümkündür. Fakat eskisine nnza
rRn ne kadar az ... 

Acaba İstanbulun meşhur turşu· 
culuğ .ı ve meşhur turşusu tarihe mi 
bınşıyor? ..• Dün belki de şehrin 
en meşhur turşucusiyle uzun uzun 
konuştuk. Öyle bir turşucu ki muh· 
telif vilayetlerden kendisiıne sipa· 
rişler geliyor. 

~.1esela lstanbuldan ayrıldığı hal
de eski belediye reis muavini bay 
Hamid hala onun vefakar müşteri· 
leri arRsındadır. 

Dükkanı asri zihniyete uygun bir 
tar:ıda tanzim edilmiş. Duvarlarda 
ka.vahoz kavanoz turşulardan bir 
santim yer görünmüyor... Ne tur
~ular var} Ne akla gelmiyecek şey
ler... Sı..lkım salkım beyaz üzüm
ler, fasulye, bamya ... Ve bir kava· 
noz da dut... Evet, yanlış okumu
yonıunıız dut turşusu ... Beyaz dut ... 

Duvarda turşular11n çeşitlerini ve 
f.!ı:t:-erini gösteren yağlı boya il~ ya
zılmış uzun bir tarife ... Karışık tur
şı. lımn kiloıu 50, salatalık 60, fa. 
ıııılye 100 kuruş .. . Turşu suları 5, 
bir porsiyon turşu (küçük) 5, bir 
pt.r .. ~yon {büyük) 1 O kuruş!.. 

Dükkan bir saniye boş kalmıyor. 
Burt.ya tıpkı pastahaneye olduğu 
gibi geliyorlar. Hem de öyle hepsi 
alaturka insanlar değil. İçlerinde 
gençleri ve pek şık olanları da var ... 
Hatta çift çift gelen aşıklara bile 
raslamak kabil... Çatallar, tabak
lar f'ldc, hazan küçük, hazan bü
yük porsiyon turşu yiyor, kimi de 
sadece suyundan içjyor. 

B.m. turşuya karşı eskisine naza
ran rağbetin çok azaldığını sanıyor· 
rum. Meğer ne kadar aldanmışım ... 
Galiba benim bütün ahbaplarım, 
tanıdıklarım midelerinden ve bar• 
saklarından şikayetçiler... Yoksa 
gene turşu yiyen yiyene ... 

Turşucu dirseklerine kadar sıvalı 
kollan ile ve iri ağızlı bir bıçakla sa· 
latalıkları, patlıcanları uzunlamasına 
doğruyor, beyaz çinko kepçelerle 
turşu sularını birbirine karıştırarak 

bardaklara boşaltıyor. Öyle yut
kundurucu ve öyle ağız sulandırıcı 
bir manzara ki ... Kendimi dinledi
ğim bir hikayedeki mızıkacıya ben
zetiyorum. 
Adamcağı7 belediye mızıka he

yetinde boru çalarmış. Bu heyet 
her akşam şehrin parkında halka 
konserler verirmiş... Tam konser 
başladığı zaman iki çocuk gelip mı· 
zıka heyetinin önüne oturur ve şn
pur şupur limon yemeğe başlarlar
mış... Biçare borucu bu manzara 
karşısında yutkunmaktan bir türlü 
borusunu ötlüremezmiş ..• 

Bc:-n de l:ıırııc!a perhizi bozmıya· 
cağım diye yutkunmaktan boğaz 
olacağım. 

Bizde kaç çe§id turşu 
var? ... 

Meşhur turşucuya sordum: 
- Eskisine nazaran tur§U çeşitle

ri azalmış mıdır> Eksilmiş midir L 
- Çok fazlalaşmıştır. Bugün bir 

turşucu dükkanında 26, hatta 30 
çeşit turşu bulabilirsiniz. Bilhassa 
bugün her türlü meyvadan turşu 
yapıyoruz. Eskiden bu kadnr çok 
meyva turıusu yoktu. Bugün tur4 

şusu yapılmıyacak bir meyva yok· 
tur. Mesela çileğin ve kayısının ga
yet nefi!4 turşuları olur. 

Fakat bu kadar çeşitler arasında 
halkın en rağbet ettiği salatalık, 
lahana, bibrr, patlıcan turşularıdır. 
Son :;:amarılard:\ domates turşusuna 
da rağbet artmıştır. Maluma ..• Vi
tamin meself'si ... Zaten turşular vi
tamin kaynağıdır ... 

- Peki tuz, sirke vitamini öl
dürmez mi) 

- Katiyen. .. Öyle ıöyliyenlcr 
çıkh amma bunun akıi olduğu nn
lıışıldı. Çünkü vitamin çiy sebze ve 
meyvalarda bulunur. Turşu da seb
zeyi, mey.vayı çiy olarak en iyi mu· 
hafaza etme usulüdür ... Eskiye na
znran bir turşu ortadan kalktı. Bu
gün piyasada kavata turşusu yok!.. 
Halbuki kavata en nefis turşular· 
dandır. Bu bir nevi domatestir. Ne 
yazık ki şimdiki bahçıvanlar ekmi
yorlar. 

40 sene evvelki meşhur 
turşucular 

- Eskiden birçok meşhur turşu
cula:- vardı. Bunlar neden azalı
yor) Yeni turşucular da çıkmıyor. 
Sebepleri) 

(Devamı sahife 7 ıütun 4 de) 

Yeni tramvay 
hatları 

Maçka tramvayi Dolma
bahçeye indirilecek 

Maçka tramvaylannm Vnldeçe.şme · 
si Akaretler yoliyle Beşlkta.şa lndl
!'llmesi için eski bir proje vardı. Ya
pılan tedkıklerde bu yokuşun darlı~ 
ve meyli dolayıslle tramvaylar için 
müsaid olnındığı anla.şılmı.ş ve tram
vayların Maçkad:uı Bnyıldım yokuşu
nu takip ederek Dolmaba.hçeye inme
si, orada Bebek hattlylc birleşmesi 
muvafık görülmüştür. 

Bu hat yapılınca Maçka, Nl.şantaşı 
tarafında oturanlar İstanbula in
mek lçln yeni yoldan istifade cdeceıt
ler, bu suretle Beyoğlu tranıvaylan
nın yükü azalacaktır. Mnamnflh iş 
şimdilik tasavvurdan ibarettir. Ray ve 
snlr malzeme mcvcud olnuıdıCı için 
inşaata başlanaınıyacnktır. 

Okuyan çocukların 
yazılması 

Bu ayın Sinci cumartesi günü ya
pılacak olan ilk tahsil çağmda.Id ço
cuklann tahriri hakkında mu:ı.lllm
Jere direktifler verilmlı;tlr. 
Şehrimizde tahrir o cün sabahleyin 

saat 8 de başlıyacaktır. Akşam StUlt 
17 ye kadar ikmal olunacakttr. 

Odun taşırken kavga 
ettiler 

Şlşll k:ahvelıerlnden birinde yatıp 
kalkan İbrahim evvelki gün arkadaşı 
Kemal ile birlikte odun taşırken kav
ga. etmişler ve birbirlerinin başlannı 
taşlarla yaralamışlardır. İki ynralı 
nezaret altında hastaneye kaldınl
mışlardır. 

l 

Şikayetler 

«Tramvay beklerken 
ıslanıyoruz• 

Kaba~-tan Kam.köy cihetine 
giden tramvay durağının bulun
duğu yerde - bura.lan lmar cdll
meden evvel - bir bakkal dukkA
nı vardı. Halk ve buradaki İnönü 
kız lisesi talebesi, ynITTrıurJu gün
lerde, tramvay beklerken bu 
bak.kaim önündeki, çinko yağ-
murluğun altına. sığınırlardı. 
Muhterem beledi~ reislmlzln 
hhnmetl ne buralan to.nzim edi
lirken, tabiatı Ue, bu bakkal dük
kftnı da yıkıldı. Etrafta altına 
girilecek başka bir çatı kenan ol
madığından, böylece ycgfme sı
ğınacak yer orta.dan kalkmış 
oldu. Tramvayı ya~ur altında 
bekleme~ mecbur knlıyotuz. 

Önümüz kış, tramvay seferleri 
de cskls!ne nlsbetıe çok azaltıl

mış olduğundan, halkın uzun müd
det eziyet çekmemesi. ve hastn
lıınmaması için, bu mcvkle üstü 
kapalı bir yer yapılmasını bütün 
bu semt halkı ve mekteplller na-
mına. dileriz. A. E. 

J -

Sahife 3 

Bir kere, bir kere daha, bir kere 
daha yazdık. Lakin en büyiik ı;nem
leket meselelerinden biri olduğu 
İçin. icap ederse bir kere, bir kere 
daha, bir çok defalar da yıuacaE;rız. 

Eski zamanda mahalle mektebin• 
giden çocuğa sormuşlar: 

Ne okuyorsun evliıdı.'ll ?. 
Cevap vermiş: 
- Amme!.. 
Aradan seneler geçm~... Ayni 

sual: 
- Ne okuyorsun evi.adım? •• 
-Amme! .. 
YCnnis.ine yaklaştığı sıradaı 
- Oğlum ne okuyorsun! •• 
- Tebareke! •. 
Bu hikaye uzayıp gider. Bugiin 

bizim balıkçılığımız da ıu Amme
den bir «Tebareke» den başlta bir 
fey bilmiyen mahalle mektehi tale
b<-sİ ıe benziyor ... 

Balık sanayii namına ne biliyo
ru::? Ulkumru bastınnca çiroz, to
rik hol çıkmca lakerda... Çiroz, lii· 
kerda, lakerda, çiroz ... 

B::yüklerimizin istihsal muslukla· 
nnı alabildiğine açmak içi:ı bütün 
kuvvetleri ile ç.alqtıkları ve en bol· 
luk c:ı varlıklı memleketlerde bile 
ctin gram gram verildiği bir zaman· 
da her biri fosfor, vitamin, cıda 
kaynağı olan o dalyanlar gibi to
riklerirnizi l~ar denize ntrr.nk ak
im kabul etmiyeceği ~eydir. 05:1 
etrafmuz dünyanın en nefis balık· 
lan ile dolu... Tükenmez bir et ma
deni üstünde oturuyoruz. Öyle bir 
maC:en ki asırlarca uğra~o.nız onun 
bir le k damarını harcayamazsınız. 
Bundan istifade etmek için tek ça
re balık sanayiimizi lakerda ve çi
rozculuğun bir parça üstüne çıka
rabilmektir. Unutmamalı ki ıun•i 
çamsa!uzmdan yazı makinası yapıl· 
dığı bir devirdeyiz. 

Yazımı yine balığa ait bir biki· 
ye ile bitire:vam : 

Bu harp bqlamadan evvel biz
den balık almağa eelen bir kaç ec· 
nebi firma kendi gemilerinde yalnız 
balıktan bir ziyafet hazırlamı~lar. 
Bizim bal:kçdan da buna ça(:ımııı· 
lar ... 

Sofradaki balıklardan birini ba
lıkçılarınnza ikram etmişler ... Fakat 
onlar bu alışmadıklan bıqka mem· 
leket balığına çatallar.r.ıı r.llzlana 
nazlana uzatmqlar ... Fakat bir de 
tl!\tmı.şlar ki nefis., enfes, harika!.. 
Adeta bir cennet taamı ... 

- Ne balığı bu? .. diye sormuş
lar ••• Alınan c"vap şudur: 

- Sizin balıklar! .. Konserve! .. 
Bu hikayeyi b,.1ıkc:larımızın ken· 

di ağızlarından bizzat dinledim .. 
Şu harp za~:ı.-·-_." 1,j~ balık S'!l• 

nayü kurarsak gelecek sulh cünle
rine en güzel hediyeyi hutrlamış 
olurJz ... 

Hikm"t Feridun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KÜÇÜK HABERLER 
* Dctterdarlılt bln.o.sındakl es:ı.slt 

tamirat bitmiştir. Alt ımtta gişeler ,.u. 
cuda getlrllmesi için de t:ıdilat yapıl
maktadır. Bına asri bir 1"'1Je konmuş
tur. * Galatad..'\. Kemankeş Kara.mustn· 
fap~a. Kozlu hnn. ve Frcnkynn cad
delerindeki kanaUz:ısyon m.,<>crnlan 
Belediye relsllğl tarnfından esaslı su
rette tamir edllecektlr. * Musiki Sanatkfırlan Ccmlyetl 
Jdare heyctl Belediyeye mürncnnt ede
rek ımtlhan sonunda kt>.ndllerlne eh· 
llyet verllmiş olan nlaturka muslklşl
nasl:ırın, ehliyetlerinin 'kontı-ul edll
mcslnl ve ehllyetsiz çalgıcılara müsa
ade olunmamnsını ısteml.şlerdlr. Diğer 
tnratta.n bunların sıhhi muayeneleri
nin icra olunmasına da bugünlerde 
lba.şlan nacaktır. * Beyoğlunda Dolapdcre yolunun 
4000 lira sarfolunaralc nuı.kadn.m 1JOS8 
halinde yeniden inşa olunması Bele
diye re!sll.ğl tararuıdan kararln.ştınl
nuştır. 

Yeni müellif. dahili pazarda, bir 
çll'esini bulup bu Hamza.name mu
"'11.ffakıyetini elde ebnedikçe, yahut 
~elmilel bir muvaffakıyet elde 
;;'ip kitaplarını Berlin - Londra -

Belediye Bahçekapıda, İş Bankasuun arkasındaki şemsiye tamircileri, ayakkabı boya.g gibi malzeme satan dükkilnlan yıktır-
* Halk partlsl Küçükpaznr nahiye 

merkezlle Çocuıc Esirgeme kunımu. 
Cümhuriyet bayramı mllnasebetlle 
300 fakir ve yoksul çocuğu glydimı1J. 

çikolata ve şeker dağıtmıştır. 

mı~, caddeyi genişlettiği gibi evvelce yıkıJmış olan hamam yerile birlikte burada bir meydan da vücuda getirmiştir, Meydaıun 

evyork - Paris piyaıasmda tanıt· tamimine başlanmıştır. Yukardaki resimde bu meydan görünüyor. 

- Resmi işlerde rütbeler kü-ı ... Mesel! bir 
Çtikten büyüğe dOb'TU yükselir 

1 
oluncaya kadar ... 

bay An1ca ... 

memur, Amir 

Bay Amcaya göre ... 

Bir çok küçük rütbelerden 1 ... Fakat bu rütbe nehri sanat 
geçer... füeminde tersine akarı. 

... Mesela bir şiir heveslisine B. A. - Bir sanat ömrünün 
verilen ilk paye «DAht. diri .. sonunda deha mertebesine er-
Neden böyledlr dersin?.. • mek şüp_hell olduğu !cin! .. -



AıteAK 

:E"ikir ve Sa:n.'at IRADYOJ 

Michel de Montaigne 
Ticaretle büyük bir aervet toplamif, ıonra a .. Jete 
sirmİf bir ailenin çocuğu - Dünyayı ve kendi 

ruhunu tahlil ederken beteriyeti mükemmel 
anlatan bir filozof - Resmi teref ve ikbal -

Ölmez bir eaer: c T ecriiheler.» 

Yazan: iZZET. MEIJH DEVRiM 

• ıüsel Jıldıdarm... 
En nefl8 Şarlalana _ 

En ._.ııur flllmlaln ballçeıd -

ALiCE FAYE 
DON AllBCBE ve llENlll l'ONDA ile ......,_ 

JWls n phane llir tlllwle mi tMlllr edecektir. 

AL TIN YILDIZ 
(LILiAN ROUSSEL) 

~Önüm""* MELEK 8INBllASINDA 

Ev, Aparbman 
kiralamak için 

cAkp•• in ICtlçlk 
IMnlari ea ... tli n 

• -- YUitamr. 

Bağ, bahçe ve ev ziraa 
Çam tohumu 

ne vakit ekilir 

-Yann akşam 1 

Erkek 
dişi 

çiçek 
çiçek 

ve Ağaçlar kaç 
çiçeklenir ? 

orunuz, söyliyalill 
Bağ, bahçe Ye et zir 

mevzularına aicl mütk.üllenıu
bu sütunda cenp verilecektir 
Diier ziraat mevzulan bak
da malGmat iatiyecek okuyucll"' 
lanmız. poata pulu aör.derirlef". 
ae miitebaaaıanma keodileriae 
mektupla ceYap Yerecdttir. 

Cmç ............. iftİllarla sir."lli flm 
EWi Şef ı ATATORK - Milh Şef : iSMET INONO 

u.-r ..... - t.tHI Mlc ..... 
25 eenelik dünya nkQini 2 aaatte söateren büyük Film 

TORICÇE SÖZLO 

1914 DEN SONRA 
haTeten: Türk eazile latwıbu1 hatıraları 

ELHAMRA Sineması 

p • Sinemasıada 
D&nya edehiyabnm olduğu kadar Türk dublajlannm da pheıeri 

LADAMOKAMEL YA 
(KAMELYALJ KADJN) Türkçe ac5zlii 
Büyük bir qkm, büyük bir maceranın romanı 



1 Ser&.. siitan 1 
latanhal llomenatuari

nia e8ki alaturka Alman - Sovyet lıarhine dair i~ahlar ~-Q IUte odunlan; iki iekemle ilave.ile ki- musiki konserleri 

~B Z,"~ioanda,m:="v= ;~:::;.:':= ---=-ola- Kafkas cepheslnı·n ~ ~ ıiay.!:b.c~~a~rz tanbulda bot görülen qn ve ga- ~ ... ~cnı~r'= le~rtipblrewt_~ 
...._. hildü:ııec..ı.-:~ Jiba ea klrb bir .İf halindedir. =~=tel;f~ okuduk. ~= 

~~~ ~E-==~w.! ~€~-= açılmasına dotru 
b., -· kara liste yepm"1ar, ede- Jettin pa.şanm. möendnl ve hanendeal 

~~ alanından atmak istedikleri C. Ezine, aeııç fl'İrlerimiz hali- ..-..--uı.. efendi bu musikide btı- A '--~Janıı R--•of önle..-.e .. -• 
klndaki menfi düüi .... esinj d..cn-. nu.-u. ... ı.wu l"1DUllJ ...... ·- .. a-

.._ adlarını bu listeye ya- r-- _..,.. tü.n mAnaalle bir üstad ldl. 15 sene mif bulunduiunu ~t tebliğle-
~ ili. eemitJ-dj. Bu tıepbbüs tiren Te miilıbet bir aanat hareke- evvel vefa\ etmifl. Çoit bot ve 171 blr nnın· • de ı"tira" f e~"'-•en·-- .,;;.re ,_..__ 
~ra caddesinde Lir bomba tinin bizde de varlıima ktendiaiıü adamdı. Onun vefatUe es1c1 aJatur- Kan- h . ~. • .... t •-;_,_ .. 1.r:" -.ıı., Patt.nu., edipleri hiribirine iaazıdıraıı iki pirin türlerini b musiki IOl1 mümessntnl kaJbet- c r&.as cep esı> nın et~~u un-
._ .. - _ 'keadilerinden _ dinlediktıen mşltl. Elln"8 büytidüliim babamın bu den bahsetmek ve onun muatakbel 
~iiı, •an"at ıre fikir alemini eski adam.De alaturka musltt bak- durumunu incelemek me.vaimaiz sa· 
~ hnnak etmişti. Fakat netice- eonra C79Di neslin varlıkları> di- kında uzun müna.Jaışe.Iar yapar ve yılmaz. Esasen general Wavel"in, 
~ ye bir tet&ik '9e tenkit makalesi bazan canını sıkardım. orduaundaa bir kısmını Kafk.asyaya 

'-a ticede eski hamam, eski yazdı. Osmanlı edebiyatına ve eski llsa.ua aürdüğü veya süreceği hakkındaki 
I& t. .• Türk ede'b.iyab ne bir eski Bir münekkidin kıyıda bucak- cidden Aşina idi. Sesi güzel olmamak- haberlerle Almanların Kırım yarım· 
~~e! kaybetmiş, ne bir yeni ta, kesif Te yıldırımla ıöhııet bu- la beraber eski UAhi, beste, ve şa~- adasını zorlamıya kalkmaları da bu 
~ ltazanm11; ara yerde kın- hıtları arkasında kalmış yıldızları kılan, U!Ul ve Uade baıkımmdan, bü- yeni. cephenin açılmasına delalet 
.... hir L - ··ıd b k b" L-ı d -1. b"" ,,.ı_ yük blr kudretle okurdu. Kendisin- d .. . 1 d" ~ 1ı:aç gonu en af a u ouıup mey ana ~"Aarmaaı uywı. den es:kl alat• ..... ft musiJı:t hakkında e en en muhım emare er ır . 
.....,.an olmamıttı 1.. bir hizmettir. Fakat kütlenin böy- w-. 

F akat - 1 L r . le 1...-etJeri takdir edip anlama- p<'k çok malQmat edhımlştim. Çok Filhakika eskidtenberi biz İngiliz-
... tuccar arm &.ara ıatesı ..,.... nıüşkllpesend olan Hüsamettln mer- lerin Kafk .. ..vada Almanların ka,,.•-~ Lir "'L'--~e u~amıyaca.k 111 ;..;.. eserlerini - münekkit gi- ı •--- eski beste -,, .,,. 
fıır a&1ueı: •- • .,._.. hum kat bir ı..,..,..ıa ve sına çıkıp burasını müdafaa edecek-
-.· Oiniü onların bu kara liste- hi - 18ir1erin ağzından dinleye- şarkıları okuyacak artık hanende kal- 1 . . B b" 
- 'hı.ca)tla isimi hakikaten lMJmeai oldukça zorlu bir iştir. madığmı söylerdi Hakikaten bu eski enne kanı bulunuyoruz. unun ı-
~'-011lCak~ Hal~ edel>iyat ilahi, beste, ve ~ılah okumak için rinci sebebi Kafkas, İran, .Ir~k. pet· 
illlı'a !is le v Bunun için Pir kitaplan yerinıe 0 zamanın usul ve ifade tarzını lAyı- rollarını müdafaa etmek, ikıncı se· 
tıl: t'e3ine giren isim rin çogu Pr plaklan neşretmek. daha doğ- kıy}a bilmek ve hayll çalupna.k 11- bebi de Kafkasyada kalacak Sov-
~ 1>~~ temiz, lekesiz ve bembe- ruau şairleri zaman zaman ve yer mndır. yet ordusuna harbetmek imkanını 

ıaunlerdi. yer halkın l:arpma çıkarmak 
._. ica., eder ki bunlar da imkansız- Türık gençlerinin anlamalanna ve "4ererek Almanları bir cephede da-
QGvaJan nnw'G sevmelerine imkAn olmıya.n bu eski ha meşgul eylemektir. 

TÖ~t<iVE 

Kafkasya'yı ve AlmanJann muhtemel taarruz istikametlerini 
«österir harita 

,,,_. · chr. Şu halde hültmiin kağıt üs- musiki konserleri verllebillr. Hattl 
'"~ 1-Ia.._ Gazı firketi P-2: yerine tündeki eeerlere bakılıp verilme- çok güzel olanları vM'dır. P'&kat bu- Yoksa lngilizlerin bu yandan Al- 1 Yazan 1 rıın yalnız bu yollardan yapılmasa 
._~ satrrorm1J11.. 8İ daha yrerinde olm. Bu. halkın nun için cjddi bir teşekkül vücuda madara bir darbe inc:lirmeğe kal- akla ge}emez. Binaenaleyh Kaf-
b ~ iddia ne derece üabetlidir hakiki takdirine ulqbnlmak iste- gettrmett ve mevcnd güzel aeısli ele- kıtınası, kuvvetlerinin azlığından M • Şevki Yazman kas taanuzu ve hareketinin mihve-
~Yonız amma. hize her yaz nen sanatkar için de daha kolay manlan çalıştırmak llzımdır. Bu mu- dolayı, beklenemez. Her ne kadar ri Tiflise giden ve eııkidenberi cGür• 
~fi~e geçen sayfiye allfVe· ve <laha emin bir vasıta olsa ge- ~yi :b~~nler :ncemlC:t teşık~ edip Or~arkta fngilizPerin ku\l!Vetlerini petrol aa.haamın Almanlar eline geç- cistan asklerf yolu> adı verilea orta 

,!1!ni; narhtan fadaya tlllblan ııektir. ıai,iı old~~u ve ~wıımır: ~7e~ 750.000_ • 1.~00.000 kitiye çıkar.t- meaine de mini .olamaz. .. ycldan yapılacakhr. 
~ sJnJ görecek 6.stadlann mevcud olup tıklan soy)enıyorsa da b. kUTVetm Almanlara gelince; aon günlerde Tiflis yolu üzerindeki geçidin 

------------...,--~=-·~, olmadığım bilemiyoruz. ~ der~lere çıkımt l>ul~~ ha- Kmma lı::ar11 bath)'llD cebrt .taarru- 2 300 metre irtifaında, çok dar ve 
6 O - • ~!t~~ ~~li!~ Muhakkak olan blr şey varsa, o da imde da.hı bu aahalllll aemtliii (Tob- zun açılacak Kaflı::u cephesıJe uı çetin olduğu düşünülürse kışın Al-

~ 4 0 O 0 şudur: Cümhnrt,.et hük6metl bu es- ruktan Afgan hududuna kadar) göz alalı::aaı vardır. Çünkü Kmm yanm- manlann burada harek:ta girişecdt-
D .,_,; • ki muslki i~ blr konaenatuar aça- önüne getirilirse kesafetin azLğı an- ac:lwwnın ele geçmesi, timdi Azak )eri ıüpheli görülür. Azami bir ih-

maz ve Devlet Konaervatuannda, ud. )aşılır. Binaenaleyh general WayelJ denizi fimalini dolqarak Kafkasya- timal larak Al l T"fl" ı 
Çinlilerin coğrafi bilgileri = =:. eru•::rem~ Kafkasyaya ayıracağı mabclat fu- ya varan yolu bu yarımada üzerin- na ka; harekiX:a~:;ar~ ':ey;.: 

okutmaz m e kalaruu geri çekilen Rus orduları den en u SOO • 600 kilometre lı::ı- kuvvetleri burada tutarak VJidi 
~liler 16 DCl ..m kadar Çia. ffisi nammda bir misyoner tarahn- Şimdi İstanbul K t bakiyesi aranna atarak eritmesi ak· ..1-ealı: ve bundan hafka Kafkas.. Kafkaa • BakU (yani Hazer sahilini 
L. 1'll ve Hiıadiatandan bap daa ~e buılmıı ve Çinliler için lelim. Bu mOe•e~~~rv:.ı::ı:~: la ge1'emez. Olsa olsa Sovyoetlerin yada teessüs edecek eephenin ikmal takip eden yol) üzerinden ve eğer 
~ P~ olduğwı11 biJırüyor- umulmadık bir sürpriz tqkil etmit- alnin balında §11 Jazılıdır: Kafkasyada. lı::alaa ~YVetlerini ce?· itlerini denizden yapma keyfiyetini bazı vuıtalar getirir veya ele ge
;:'2" Awupa •• garp milletleri tir. Misyoner Saosen eyaleti Çinli (Garp musfk1stnl yaymat ve etze- den deateklıyerek Şima)I Kafkas sil- sailayacakhr. çirebilirlerse Hazer denizi üzerinden 
~tılerm tamamile meçhulü bulu- T&la.i tarafmclan vaki olan rica üze- kiltanl!-1' Jetietlrmek). ailesi boyunca çok kuvvetli bir mü· .A.l cepheye gelince; Huer de- Bak.ııiya imnef.~ çalııacaklardır. Ma
._,.ordu. Çin tacirleri .-e wen'ahlan rine harita üzerine muhtelif Avrupa lmıHenuz birisodttanestra.sı bUe ~cud dafa~. hathnın teessüsüne hizmet nizile Karadeniz aruuıı Bediksiz amafih bu d~ çok müıkül görünii-
1.!. o yan ve bul gibi büyük bir edebılır mııett ka K.afba a.iJ · · 
'"iÇ hir zaman lrana ve yahat Mısı- memleketlerinin isimlerini dıe yaz- §ehrlmizi senfonik tonserlenien mlılı- · e p~yan • • .~ fi• yor. Bu sebeple galip ihtimal Al· 
._kadar gitmemişlerdi. Yalnız Ur- tnJfbr. Bu haritanın adı cDenizler rum bırakan İstanbul Konservatuan Şurası da var ki bu müdafaa her male kartı ~dden idea} ~U: müdafaa manlam ilk~arn harekata müsait 
~la Selen yo1culardan Mıaır ve ve dağlar harituı> idi e8kl alaturka musiki konserleri ter- rre ita.dar Almanlan Baku petrol aa- ~attım teşkil ede.r. ~~ alaile başlıca aylanna lı::adar Şimali Kafkasyayı 
4r.1-tan: d. iki emleket daha t1b edl;vor. halanın ele geçirmekten ahkoYUM uç 4olt.aclan seçilebilir: Te Grazmi petrol aahasım (buranıa 
~c 1d 1!9 .:~:-ı rdi. Çinliler, ha baritanm aclma haka- Banan minUI ftdfe ft bedellnclen da Volga fll!ftına çekilecek eeu Rus 1' - Karadeniz ..bilini takiben ırerimi eenede 7-8 milyon ton ka.-
' ut o a~a ~e . ralc bütün ba memleketleri kendi- ===j !:t!:kdinte ııeltelt ye ordusuna petrol temin edembreceği Bahmıa giden yoldan, dardır) ıele geçiretek Hazer denizi. 

Avrupa lıanta~ı. 1614 tan1ıınde lerlnin sanayOTlarcla. İstanbul Kon~tuannm dünya- gibi, lngiltere ve Amerika.dan ple- 2 - Hazer denizini aıki1:ılen Ba- ne varmak ve orada bahan bekle-
nm her yerinde olduğu gibl bir mu- ceği söylenen yardunlan da eağla- kGya aiden ,-oldan, melıeridir. 
siki kütüphanesi vardır. F.sk1 musiki yamaz. Keza ~oatokan Kafkaa sil- ' - Silsileyi takriben oıtuindan Kafkas petrol aahalan ne olur) Soyadlarının tarihçesi 
ve halt. farialannın nota ftya p!Ü- eilesine kadar dmun eden, 'Ye Uk-~ Tafliae Biden 7olclan. Almanlar buralardan ne dereceye 

llecieaı wlebtleıde he.a. bir Tirit klar.a wmanUM!M b.JmadJr. ==· Bunlıı~l bes- ~ynudım soma Raqamn en aün- s.lail :rollari m.breten IDÜnllat bdar i.tifade ederler veya Ruslar 
~ aJmalll ın.ecbuNar. Ba mecbu- JıleleJA, K&lelftnof, KÖie IYm otla, Yok.sa tahatsa:Uctan para O: ~~ salı~ olan, bir .. ç~k 8Mla "Ye de- arazid~ geçtiklerinden Te llilsile nıe dereceye kadar tahribe muvaf• 
~ eaı otrrıü• beraber, Elbe ada- Kocabqet, :&:~ cıtan.n, VRnof, eski alatwb. muslk.l konserleri ter- gırınencılilc s&na)'IJDJ ihtiva eden lblednCle lıl.kim noktaları ihtiva et- fak ->harlar. Ba, gelecek yazmuzuı 
~~. Sen Hilda grup a4aJarmda .,. lJzunollu; fAanboUnRf, ı.tanbuııu: tib edemez. Wdi Kafku bölgeainin 'Ye Gıazmi mediklerinden ~ taarruzlan• mevza1111u tetkil edecektir . 
.....ıterenm fimalhıdeki bazı adalar- Topalof, TopaJ<>llu: Dermencief, De- Acaba, yarın eaıti aıaturb musiki 
' halkın aoyadlan olmı1an 1mvok tınnenclot~u ve saire lil>l. .seven blr vatandq İstanbul Kon.ser-
~~ vardır. Birtı:aç sene evvel eke>- Geoen Bellt!ler Bulprlstanda. )'iiz- vatuan müdürüne müracaatla: Sev
~ .sebeplerden doia.Jı Ben Hllda .leıce kÖ7 lle blıbç tasa.banın ttirkçe diğim eski musiki konserleri tertl.b 
~ haUcı yurdlarmı tıeı~rek in- !81mleri deli§tlrlllrten ttlıttçe olan ediyorsunuz, llz1 t.ebrtk ederim. Ço
;;:""""'reı'e g5ç ettDclerl zaman hütcl- aoyadJannm detlltirilmell menuut>a- cutuma iid deral aldırmalt ıstlyonım., 
~-~*am1an herkese birer 80yadı hJa edllmlştl. Baaı BoJaa,riar t1lrtçe kaydmı lsterhn demlıs olsa ne cevab 

Havza' da 
güreşler 

j ikinci Cebelüttarık 
Fransada harp ve lıozgun mesulleri

nin gönderilecekleri Portalet 
kalesi nasıl ·bir yerdir ? 

~ emeıtem)ftir. Pirene dal- .soyadlarmı bulprcaya tercüme ede- verir? 
~111 kuytu ~de de it~ rek bulgarcasmı alm1f]ardır: Meııell, Hayatta lnsanlarm her baı-etetıe
--aerın 1e>yadlan JQttur. Dermenclef - Vodeıılçarof, Topalof - rinde .sarih, ve m&ntıkl olmalan ll-
Jluııarıarm .ayadlan ebeıi)etle Kutaof olm11ftv. zmıdır. Ankarac:la. bütün fUbeleri ih-

tiva ed~ bir Devlet Konaervatuan 

Müsabakalara birçok 
tan•nmıı pebliYan 

iıtirik etti 
Harp zamanında Macar 

üniversitelilerinin hizmetleri 
aıe:-ear tiz ve ertel: tinlverattıe taıe- bJıı f0119 yolu yapmışlardır. Oene ini
-., •imdikl harpt.e gönüllil olarak versttıelller, abperl§ hUSUSUDda paza-

he gertstnde ~ll§IYor. thılTerSUe- aıa çıkacM kllwseler1 oJ.mJJıan fü1r 
iller etım ve b~de köyUllere JV-
"ıııı etmektedirler. Birçok memutlann halka da yardım ediyorlar. Kız tiniver-
ltıerını onlar görmektedirler. tlnlver- sıteuıer ele, muallime, mtıretıbiye .sıfa
'1teıuer Rlmasa.bad'da Rima nehrinin tile 1çtimat sahada çalışa.ra.k çocuıkla
~rumı açıp tesviye etniliJler, Tran- ra bakıyorlar, mmı halk earkılannı 

Y'anyada ş kilometre ınnlulunda ~-

Portakaldan benzini 

vardır. Istanbul Konservatuan petc. 
Ala ben de es1d alaturka mwdki ders
leri ?erecetlm, ve gençlere eevdirece- Fan.ada harp -.ıe Loqma ...1-
linı tarannı verir, eleDl111llar :retif- Hana ~~) - lü~ Jedai mulıakeme etmek bere tewkil 
tlrlr ve ta.hsisatını bu uğurda sa.rfe- tanınml§ pennvanJaruıdan Kara Ali. _.ı~ n,_ -o:L-L --'-L •• 
d Fakat Mül. ~. • B-..:'-ı:!Hab v __ auuea. ~m ,,. ......... _...f!IDNIQın er. ne o. ne ba; ııt.e bunu ım- ayım ..,_ et 1U1BJD1o 
bul edemeyiz. Cönenli 'Hamdi. bullu Adnan eski Bqvekillerden Daladier, Blam 

Siyasi içtimai, ve kültür ba)'atında ve Adalı Meluned pehlivanlar 26 Wı Panl Reynaud ile ~ Dahiliye 
prp medenf_reünl kabal etmiş iman- T qrinievvel pazar günü Samsun'. Nazın Mandel '" Fr~ oıdulan 
Janz. 1te8ıni miesaıeseleriınfsl bu esas d §eh • • el rıek. S OOO eak.i 'batbmıandanı general Game-
üzeı-Jne kannllf b111anayorus. Bunla- laan ~he g e d k ~-!:" lini m.&ebbet DW>ent ceza91na 
nn prensip ve esasatuu Uyfi olanalı: n aeyırcı uzurun a. azauuzua 
bomıap hakkımız yoktur. Hedefi- bulunan t.anınmıı pehlivanlarla trfi· malıkGm ettiklerini telgraflar haber 
mis Türk gençliğini en yüksek kültü- ref müaabalı::aaı ,..pm19larchr. Bu weım4ti. Banlar Fr..-z orduaun\l 
re malik mIDetkr dereeesinde rör- heyecanlı gürq saat 13 de batla- b'i hamlunamak Ye hadii idare ıet· 
mektlr. Yaf)anmız itibarile pJd.ik yıp, f 7 de nihayete emıiftir. memelde ittiham edi1miıhn1ir. 
r~onız: Her şeyi ~nJar i~ln feda et- Birinci tertip Adalı Mehmed peh- A • 

tifimb gıbi HYldmıai de feda etme- liv la H l N • -'-'!- 20 Beş mahkum Portalet ble.uıe 
.dyiz an avza ı ecıp pıı::oqym -'-'-~''---'-'-- _.Jı_ L...•---L 

• dakika mühletle giirqe bqlaclılar. n~ Te - ...-;-· 
lla ~Ubt Amerika.dan gelen b1r ha.be- Jı:allann biiyök bir Ja.smı evvelce ihraç Aziz Çorlu Havzalı Necip pehlivan tutla galip lardır. Portalet Franaamn cenuban-

gcn BıaiJJmJD meı••• ola:n Rio edillrdL Harp Y6zllnden 1braca.t dur- geldi. da, ispanya haduduna 16 kilomret-

=.ı '=:. ~ ~e:: dutu lçln mİemlekeıt.e çok portakal Edirne' de abcılık ikinci olarak. Hav:aalı Seyit Ali re mesafedeki Semport boğazına 
~~ve benzin elde eDele muvaffak tatmaktadır. tab'a bwılanian benzin müaabakalan pehlivanla Mülayim 20 dakika ser- yaJı:in Aape vadisinde, 794 metle 
~Uftur. Brezilyada bir tayyare bu ve petrol elde etmeli dftşihıfiyor. bes alaturka gilreı yaptılar. Netice- yiibekliktec:llr. Bu kalenin Mr1lsmi 
...._ rtab.J benztnlle uçmuş ve çok yük- Portakal benzini, alelA.de ben?-ln gibi -~~ (~1&m) G Ed1~mk ede l:iü- de Seyit Alinin ınağlUbiyeti kabulü de Urdos'dur. 
"""it bir siirat elde etmete muvaffak delil de Jltlf bir l«mmta gibi kokar- yu atarı gosteren enç ı teşkilab ile bitti. Portalet kalesinin infuma 1838 
'hn11Ştur. sa ~u tayyarelerlnde her halde ldt bugün Vali Ferit Nomer taraf.ıdan Üçüncü olarak, Be111ttqlı Habeş senesinde hq1 bu it 1857 cJte 

Bu. haber it~ada büyük blr aWta bemlne t.eft:lh edilecektir! .. Harp de- teftiş edilmiş ve teftiıi müteakip ge- Kasım'Ja, Kara Ali pehlivan cAme· b;tmi"•ti". v_ı8~- ... ._ :..ı:..d--~ı·r. 
1-hndu:ıruftır. Itaıya çok portakal vam ederse kim bilir daha ne gjbi ke- çenlerde Ankarada yirmi beı mın• tik bea b 1 dıla • ,.. l"ı.AI • kayla]........ - cu 
htiotıren blr memlekettir. Bu porta- ş:lfler göreceiizl tak.anın iştirakile yapılan atıcılık : a eer ~ gürqe &f .. a r • Ne- Bet ilin kişi alabilir. 1914 muhare-

bakal da T ticede Habeı ~UIDl magltip oldu. ):) • d I k l dıe bir bölük 
müsa ann ürkiye atıcılık Dördüncü tertip 20 dakika müh· -~ ~-~ebul a e .~ U--t 
birinciliğini kazanan Edirneli Sürey- le>tle. Havzalı Mahmud pehlivanla tn.J'-..e -en . unur~a. n.,...,. e~ Cazbandh nutuk! yaya madalye ve diplomaamı ve Gönenli Hamdi pehlivan cAmeri· ~ ~ aakftlenn Jftıne y~z bir 

.. _ bölgeye ait kupayı meruimle ver- kan eerbeu gÜr- yapblar berabe-~ ~ .. Bu hekçı kale-
.__'lerlkada Te.us bükfimetinde açı- bir mü.sahabe yapmaktır. Bu mtisah&- ıni•tfr. _,. ' d...L.! 2 ·.ll- --'- L- ed 
~ a:van lzalılma O'Danlel adında beye b1r cazband 1'1rak edene dinle- Bunu müteakip Valimiz F •t N • re kaldılar. lllllDI topa aa 11PM1a~ er. 
~ seçUmlştir. O"Dan~l Ayan mecli- yiciler çok artacaöar. ... . en ° Son olarak yine 20 dalaka müh- Geçen yaz kaleye tatil müddetini 
~ müzaterelerlne ~irak etmek Ayan Aza.si aon müsabalıesbıde ge- mer .sporcu gençliğe hıtap eden lı::ıy- l~tle lstanbullu Adnan pelJivaııla, geçirmek üzere bir çok çocuk gön
~ Vqhıgtan'a gitmiş, faıtat gider- .rd: kend.iBinln, gerek kansının mem- ~etli ~tkunda sporun faydala.~nı Hama.mözlü Adil pelıtivanm ;rap- deıhıffti. Buru, ~ eek.i olmasına 

.. Texas'ın en çok sevilen cazban- lekeU ne ~adar ~örecekleri geldJllnl, b~er b:ırer aay~ıktan ı~nra genc;_,liğin tıklan cAmerikan aerl>ea> aıireli de ~ ~ aağlamdft'. Pe'rıalet 
clını da beraberinde götürmüştür. Bu madam O Daniel ln hep atada bırak- vucutlannı damıa çelik ve sağlam beral>ere Jı:almalt flU'tİyle neticelen· k--ales.· C- b lüttank k b 
Clızband beş erkek ve bir kadından tıtı kanarya lle Jı:ırmm balıklan dti- bulundurmalannm bugijn için ol- • • ı e e ayaama enze-
lttiirekkeptir. Vazıresı O'Daniel'in rad- şündüğünil söylemiş, TexM'ı blrçak duğu kadar yarın için de büyük bir Dllştir. tiür. Kaleye çıkmak güç bir iştir. ŞC: 
~Oda kendini seoenlerc nutuk söyledi- methetmiştir. Bundan sonra. caz tatı- kıymet ıve lüzum ifade ettiğini ıöy· layı .arkadqlan önünde tebrik. et- aeden sonra beş saat hrmanmak. la-
• taman birkaç güzıel hava çabn&ktH'. mı birkaç Tezas havası oaımı.tır. 1 • r~· l.. ld iu k • • zund E.ıvvel"' b" k.. •• ç.il" 

l 
0'Danlel'in kanaati şudur: Bir A.yan Cazband takımı şimdilik O'Danlel'e enut. genç 1gı abcı ıııa 0 u a- miför. ır. a ır opru ge ır, 
~ müntehiplerlle daimi surette te- pahalıya mal oluyor. Fakat yeni Ayan dar diğer spor fUl,elerinıe Cle tepik Bu suretle Edime pnçli1t ve eoma ayalar arasında kazılmış 56 

Jııas halinde bulunmalıdır. Bunun da Azası bUJllal!a remnl bir ıe bu1aralc ebiıİf ve Tiir)dye atıcılık birinc:illİ apor tefki?ab sij.zel ._ paılalt bir ~aklı bir merdiven çıkılır. Bu-
:Aestirme"70I hn .UW ~ auJ+eoe ..... tımtt »~11 kıymetli bqarimulan do- ~ 7.,aDU§ta'..' • m~ bir ~romun kenan· 

Uzun müddet Bapekllette 
bulunan Daladier w Başku· 
mandan GameUn harbten 

bfr kaç gün enet görüşüyorlar 

na gelinir. Uçurumun üzerinde WI' 
köprü vardır. Bu köprü geçi)diktelt 
sonra kalenin top mevzı1erine geli,;. 
nir. Oturulacak bina haradan epeıJtı' 
ce uzaktır. 

Portalet .kalesinin bulunduğu yeı-o 
de kış çok fiddetli olur. Fazla kd 



Sahite 6 :AKŞAM 

[ ~~R"'::l~ j s ı R A .. . ] Yemeklerin renginin 
-Pellndlk•te•n•t·re-ne·b~ln--dik· .• G.l.dec·e·Ri-·, ·çab·uk.-b.ıkm·ıı-Fı· .• Bafk&,--ç-iç.ekl.erlıı., iştah üzerinde tesiri 
miz ıstltamette, sağ ta.ra!takl kana- başka güzelllltlerhı a.dtMında kofu.
pelerden blrine yerleştik. Bizlm hiza.- yordu. Ve sevdiğim tadın tıSk:ançlıt'.
ınızda, fakat vagonun sol tarafındaki t.an delirmiş blr halde mütemadiyen 
iskemlede almış, altmış beş yaşında onu tak.ip ediyordu. D\loün blr kere, 
kadar görünen blr adam oturuyordu. benim için ne müthiş blr manzara.!. 
Yanındaki pencere açıktı. Tren ha- Halbuki bizim ra.ldp, kadın lta.lblerl 
reket ettikten sonro. yaşlı adam bu üzerinde taht kurmuş, saltanat sürüp 
pencereyi kapatmak istedi. Fa.kat ar- gidiyordu. 

lsveçli bir mühendisin yaptığı 
tecrübe çok garih netice verdi 

KONUŞAN MUMYALAR 
Tefrika No. 100 

- Şevketlim! dedi- Ha.yre bay ken
dini halka çok sevdirm1şt.lr. O her
gün çarşıyı pazarı dolaşır ve memur
ları uzaktan yakından te.rassüt eder. 
Ondan herkes memnundur. 

Yazan: İSKENDER F. SER'flL(J 

- Padıphın acaba. h« ~ 
ha.beri var mı? Devlet bay: ~!;: 
leyi içinden fethedlYQnımlıo <JJF 

Q.daşnn Mccdl ondan evvel davrana- Sevgillml elimden a.la.n bu adam 1· li G 
rak koştu: için bin bir fenalık düşünmekle be- sveç unnar Stromberg hindi kan ren~ kuşkonmazlar 

_ sız rahatsız olmayınız elendim~ raber bir yruıda:ı da ona hascd, gıp.. adında. bir elektrik mühendisi menekşe rengi, bezelye mavi gö
<ilyerek pencereyı kapattı. °Y'aşlı zatı ta ediyordum. Ah onun yerinde ol- ötedenberi yemeklerin renginin rünüyordu. Konuşma birdenbire 

- Seyfi bayla Hayre bayın arası 
açıktı. Gerçi benim yanımda ba.r14ık 
gibl görünüyorlarsa da, ben onların 
barışıklığına inanmıyorum. Sen ne 

m~~yıkçl, pOOişahla koo~~
fnrkında. değildi. Selim kendlni Si' 
nıtmadan konuşnı.asına devam etı:,... 

- Acaba Devlet b:ıy, pacllşa.h~ ~ 
rayına casuslar IJ)1 koymuş? KV'' 
1çhıden nasıl fethedccekmJş? 1,1 dersin bu lşe? • 

derin bir hürmetle selô.mladıktan son- &aydım! .. Bütiln emelim. idealim ona 
ra yerine oturdu. Adamın oturduğu benzemektl ... Onun gibi bıyıklarım, iştah üzerinde tesir yaptığını id- durmuş ve ortalıkta bir huzur-
kanape ne bizimki arasında epeyce geniş omuzlıınm, lrlynn vücudüm ol- dia eder dururmuş. Mühendisin suzluk başgöstermi.ştir. Davetli
mesafe vardı. Konuştuklanmız işltııe- mac;ını ne kadar istiyordum. bu fikrini birçokları kabul et- lerin yemeklere el sürmek iste-

- Kulunuz şimdiye kadar .ikisinin 
arasında bir g.:?rclnliğe delalet eder 
ufak bir emare bile görmedim, şev
ketlim! Hn.yre bay çok iyi bir devlet 
adamıdır. Seyfl baya gelince, onun da 
harpte gösterdiği fedakfırlıklara ya
kından şahit olduk. Bu iki değerli 
Çerkes beyinin son günlerde kardeş 
gibl geçindiklerini görüyorum. 

- Eğer duyduklanınız doğrll ~ 
Devlet bayın Kahlrede çok kU d' 
bir eli varmış. Bu gizli elin klttl-"' 
duRunu bllmlyoruz amma., çerJteY 
kolay kolay çürük tahtayn b~ 
lar ... Bu el, her hnlde padişahın ~ 
fında olsa gerettlr. 

mezdi. Buna ağnıen arka~şun sesini Halbuki nerede? .. O z:ı.man henüz 
alçaltarak bana sordu: çocukluktan kurtuia.mamı.ş zayıf bün- mez: «Yemekte esas lezzettir, me<likleri anlaşılıyordu. Bir ka-

- Şu zatı görüyor musun?. yem ile bu lrlyarı gösterişli &damın rengin rolü yokt.ur... derlermiş. dm şarap bardağım eline alınca 
__ Görüyorum... ynnında blr fındık faresi kadar sö- St be fk · · ·· 1 k bul t-
- Rica ederim ona dikkatli bak, nük, şanssız ve hiçten kalıyordum. .. rom rg ı mu soz e a e bunu hintyağı gibi gönn~, ya-

amma çok dikkatli~. Nihayet bir gün rakibim arkasındıı tiremiyeceğini anlayınca bir tec- hud kendisi öyle zannetmiş, ve Sultan Selim Seyfi bayı ötekinden 
!azla seviyor ve dalma himaye ediyor
du. Hayre bay onu birkaç kere a.tlat
nınk ve tuzağa düşürüp padişahın ya
nından uzaklaştırmak lsteml.şse de 
buna muvaffak olamamıştı. Onlar bl
ribirlerlnl çekeme.zlerdl. Padişah da 
bunun farkında idi. Onların ar:ılan
nın gergin olması matluptu; bu suret
le amd:ı dönen ve döndürilleeek olan 
dolablar kolaylıkla meydruıa çıkıyor
dı;:. Yunus paşa padişahın fikir ve 
m:ı.ksudmı pek geç anlamıştı. O sanı
yordu ki. padi.şahca onların iyi geçln
melerl matluptu. Halbuki, Selim lkl-
1>inin de arala.rını hattı\ bazen bizzat 
kendisi açar ve ortaya geçimsizliği, 
kısknnçlığı lcn.bettiren meseleler çıka
rır~iı. Bir akşam SeUm, Yunus pıı.şayn: 

Dediğini yaptım. Hastalıklı ıblr ada- birçok kınlmış kadın kalblerl bıra- rübe yapmağa karar vermiş ve sofradan kalkarak tuvalet yeri-
ma benziyordu. Vaktinden QOk evvel .lrora'k ortadan kayboldu. Sevgilim, bir akşam ağızlarının tadını ne koşmuştur. 
çöktüğü de beill idi. SıhhatQe tama- hnyatımda ilk sevdiğim kadın art.ılı: -
mlyle mas etmiş olduğu anl8.§ılıyor- ynlnızdı. Lakin o kadar derin bir bilen yirmi kişiyi Stokholm'un Tecrübe bu suretle çok iyi ne-
du. 60 _ 65 YWJında ne c.rkekler gör- hüzün içinde idi ki yeni bir aşık gibi büyük otellerinden birinde yeme- tice verdig-inden mühendisin ye
miıştum ki onlara htll& genç değilse onun karşısına. çıkamadım doğrusu!.. 
bıle orta yaşlı nazan ile bakıla.blllrdl. Don Juan artık 00,Şka ufuklnrdn ğe davet etmiştir. ni !Jir işareti üzerine Metrdotel 
Fakat bu öyle değildi. İhtiyarlamış. eğleniyordu. Bir gün onu Ada vapu- Misafirler sofrada yer aldık- tekrar ~di ışıklan ya~, salon 
da.ha. doğrusu çokmüştür. Yanaklan runda görmüştüm. Yanında o kndar ta ı t"da. rta ·· 1 
çene kemlklerlnrlen n.şnğılarn k:ı.dar, güzel bir kadın vardı ki kendi ken- n sonra P 1 0 ya, guze tabü manzarasını ~ulmuştur. 
porsuk pörsük sarkmıştı. Bol çizgi- dlme: kokuJar saçan bir tavukı suyu Bunun karşısında çatal bıçaklar 
den portükle$m~ clldl ::ı.caylp bir - Ne mesud ıı.dam... Ne mesud getiıilmiştir. Hı:_rkesin tabağına işlemeğe, çeneler açılmagw a b~-:-
ınahlüka n.ldmiş hissini ııyandınyor- adam!.. demt,, ve içimi ~e-kerek bak- ta uk d - t ldıkt -:t 

du. Ytızünün birçok yerlerinde tikler mıştım. v .ruyu agı ı an somn lamıs neşe tekrar avdet etmiştir. 
vardı. Gozlerinln feri uçmuştu, B:ı.- ı.:\kln aradnn uzun seneler gcçtlk- mühendisin bir işareti üzeıinc l Bir d~kika e•tvel ı::arap barda~ını 
~·nda eski saçtann blrkııç telden ibn- ten sonra bu ndanu lhtlyarlnmış. Metrodotel elektrik düğmesine hintyagı~ dolu z~nnile birn~ 
ıet olan hfitımsı kalmı~tı. Omuzları mahvolmuş blr halde gorünce hem b şık! k .... 
öne doğru mcyıllcnmlş \'e haflfçe ş~mış, hem eski bir kinden dolayı asmış, ı arın şe li değişmiş- ı kndın bu defa ayni bardağı eli-
knmburu çıkmıştı. sevlrun~. l1€m de - ne garip bir ha- tir. Bu defa Adi ışıkların yerine 1 ne alarak kırmızı şarabını zevk-
Arkadaşıma mırıldandım: letı ruhiye - s:ı.nkl .lrorşımda bir gü- kırmızı ve yeşil renkli ziya kaim 

1 
. . ı·r 

- DPdlğlnl yaptım ... Ona dlkktıtle zeı bina, bır güzel heykel yıkılmı,ş . e ıçmış ı • 
baktım•.. (~!bi içimde hafit bir acı duymuştum. olmuştur. Mühendis ayağa kal- .. . 

Mecdi a.yıti yavaş sesle: Nerede o güzel ndam. nerede bu sar- karak küçük bir anza dolayısile Tecrub~ yemeklenn renkleri-
- Bu adam vaktiyle benim rakibim sak ihtlynr!.. Ne çabuk çökmüştü ki... buna lüzum göriıldüğünü ve sa- nin iştah üzerinde büyük tesiri 

!dl. A$k rakibi... Ayni kadınla allka- Rakibime a.cımağa. başlamıştım. O ar- ld w k tı tte isbat t 
dar o~uyorduk. Şimdi şı.ı brşında tık sllfihını teslim etmiş, mucadeleden lon kafi derecede aydınlık oldu-

0 
ugunu a sure e -

- Bu hususta senin kafan hlç işle
miyor. Ham bir meyva ?.amanla olur, 
kemale gelir. Fakat sen, bir meyvanın 
kemale geliş devresini de çoktan ge
çirdin .. hA.IA. bu ışleri vaktinde kavn
yanuyorsun, Yunus! 

Diyerek, vezirinin cehlini ve idıı.re
slzl!~ı.n l yüzüne vurmuştu. 

gördi.ıf;ün ihtiyar beni bu a~k rckabe- vazgeçmiş bir rakipti. Şimdi onun ğu için yemeğe devam edileceği- miştir. Mühendis bundan şu 
tinde yerden yere çarptı. B:.ına dün- için vaktiyle düşündüğüm fenalılan ni, ahçının misafirleri memnun neticeyij çıkannaktadı!:: Sofraya füısılı Hnyrc bay ve Yunus paşa. ne 
yanın en büyük ıcıskançlıklnrını, aza- telflfl etmek maksadiyle kendisine ık 1 b. k d · · · kadar uğraştılarsa, padl.ş:ıhın (Kruın 
bını, işkencesini çektirdi. İkimizin d2 elimden geldiği kadar hürmet gösteri- etmek iç.in elinden glen gayreti ç an an ır yeme aıma ıyı Yusut> tan şehre irunooıne ve l)ehlr-
beğendlğlmiz kadın beni değil, onu yorum. Vak.tile yüzünü bıçakla çiz- sarfettiğini söylemiştir. renkli olmalı, tabağa iyi yerleş- de ıkamet ctınenne muvaftak ola-
hı>m de deliler gibi sevdi. Sevglllm mek istediğim bu eski aşk rakibine Halbuki bir kaç dakika sonra tiıilmelidir. Bu hal iştahı açar. maciılnr. 
bu ad:ım için yanıp tutuştu. F:;ı..kat be- karşı böyle hareket et.rnt'ği A.deto. borç Selim, bütün bu dolaplar karşısın-
nim yüzümn bUe bakmadı .. ad~ediyorum.. salonda neşeden eser kalmamış- Rengi kötü, kannak~ık ye- da, sarsılmaz bir azim ve meta.neti~ 

Kambur. yanakları pörsünıil$ zata Ikimlz1n de gwlerl öbur ta.rafta tır. Kınruzı ve yeşil ışıkların te- mekler ise bilakis yemek hevesi- ufak bir inhina bile g&tenne:mlş ve 
baktım, arkadaşıma: oturan lht!yam cıalmı.,tı. Arkadaşın: f •1 b . si · k bildiğinden ş:ışmnmı.ştı. 

- Amma yaptın ha! .. dedim. inana- «- sana tuhaf blr şey söyli:yey'lm s rı e alık murekkp gibi yah, nı apar. Selim (Kasn Yusun da. en güvcn-
blam buna.. ml? Hftll ookardır. Ve bu haliyle hlla ;;·;==============================;::;iıı· diği kahramanlan etrafına toplant13-

.Mecdi sözüne şöyle devam ettl: güzellere hayra.o hayran bakmaktan il D J O . )J L" 1 l 1 tı. Sanca ve Kara Os.mıı.n gibi yiğit-
- Bilirsin ki hiç yalan söylemem ... son derecede hoşla.nır ... Belki de hô.ll ev et emıryo arl Ve ıman arı f etme le::, Selimin hiç bir zaman ölümden 

Onun için sözleı1mln doğruluğundan macera peşinde koştuğu da oluyor.• Umum idaresi ilanları yılmıyan fedaileriydi. 
~üphelenme... Sana bııhsettiClm vak.ıı Bu sıra trenimlz bir istasyonda dur- Sanca bu ara.da bfıld (Şabaka> yı 
tamam 23 sene evvel geçti .•. o za- ciu. Vagona gayet ml'malı yüzlü. genç, aramakla meşguldü. 
ınan ben on dokuzunda idim. ve bu giizel bir kadın girdi. Bir kanapcye Muhammen bedeli (8855) Ura olan idare Matbaasının bir senelik lhti-
benim llk aşkımciı. Sevdiğim kadın oturdu. yacı bulunan 9 kalem muhtelif klişe <5111 / 1941) çarşamba günü saat (15,30) 
benden bir iki ya.ş büyuktü. Belki lhtlyar Don Juan şimdi onu. bir on be$ bu~ukta Haydarpaşada Gar Blnnsı dahilindeki Komisyon tarnfın
onunıa aramızda birçok şeyler ola.b!- güzel va~ya. bir güzel resme, bir gu- dan kapalı zart usullle satın alınacaktır. 
!ecekti. Fakat işte tam 0 esnada kar- 1cl heykele bir güzel rnanz.'lraya ba- Bu işe glnnek isteyenlerin (6641 Ura (13) kuruşluk muvakkat tenıinat 
ş.ma bu adam rakip olnr:ı.k çıktı. kar gibi süzüyordu. ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi 1.arnannı ayni gün 
Şınıdi çökmüş, ihtiyarlamış bir hald" Llikin genç kadıııın bu nazarlar- saat (14,30> on dört otuza kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Jdzımdır. 
gördiığün ınsan yirmi üç sene evvel dan sıkıldığı bcllf idi. Onun da gÖ'l- Bu !.şe alt şartnameler kom!syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
kırkıııdan fazla göstemuyen harı- ll"ri Mecdiniıı üzerinde uzun uzun (9274) 
kul&de yakışıklı blr erkekti. onu gö- dııruyordu. .. * 
ren herkes ayni hükmü veriyordu: Bir anılık eski rakibi başını çevirip 
Tam erkek, mukemmel erkek erkek Mecdlye baktı. Bu güzlerde ha..sed ve 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel He muvakkat temlnaU ya7.ılı 
malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Eksiltme 17/ 11/ 941 paz'.l rt"st 
günfl saat 11 de Sirkecide 9 ~lctme binasında A. E. komLsyonu tarafından 
ynpılacaktır. İsteklilerin muvnkkat teminat ve kanunl vesaiklle aynı gün ve 

saate kndar komisyona müracaatları ldzımdır. 

güzelll~lnln timsali! .. ' gıpta dolu idi. 
Rakibimin kadınlar arasındaki sük- Mecdi de onlardaki mil.nayı anla-

sesı de dehşetti. Kendisine etraftan mıştı. Gülerek fısıldadı: 
i!t!Cat yağıyordu. - Şimdi de o bana hascdle gıptn Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Cinsi Mlkt:ın Muhammen bedeli Muva.kakt Te. 
Lira Lira 

O, ben ve scvd~lm.kadın ayni say- He bakıyor ve Belki ~ içinden: «Ah 
:tiye köyünde ouruyorduk. Raklb!min .şöyle olabllseydlm! .. ıı diyor ..• Ehhhh. .. 
ııdının Haydar oldığtınu Mrcnm~tlm. Bu iş para ile değil, sıra Ue .•• VaktJylc Pirinçli karo ınozayık 15.000) 
V" bir müddet sonrn sevdlğlm kadı- ben de ona aynı tarzda nz mı b:ı.k.- Pirinçli karo moz:ı.yık süpürgeliği 3 000) 
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rın bu Haydar uğrunda yamp tutuş.. mıştım? .. Şimdi uzaktan bakıp yut-
tuğunu da anladım. kunmak sırası onun ... • 

Ben tamaınlyle haritadan silinip Hikmet Feridun E9 
atılmıştım . Uzun uzun tnlt!plerlm, 
hayrnn ve aşk dolu ba.kı~ıamn da ar- VENi NE$RİYAT: 
t•k nam etmiyordu. SAil?lı"E ve SAHNE 

Elime verseler bu Haydarı bir ka- Bu aylık sinema. ve tiyatro mecmu-
şık suda boğacaktım. En büyük eme- asının iklncitqrin sayısı çıkmıştır. 
llm onun güzel vüzüniı paramparça Jçlnde Selim Nüz.het Gerçek, İbrnhim 
etmekl... Halbuki şimdi bu adam bak Hoyi, HlkmE>t Feridun Es, Kemal Kd
biraz otemlzdc ve ne şekilde!.. Onun nıU Aktaş, İ. Galip Arcan, Vasfi Rıza 
güzelllğinl bozmak için kaç kere yo- Z?"u, FrUzan C~I. Servet Moray, 
lunu beklediğimi hatırlarım... h.err.al Arduman, Sacide Art:.~el'fn 

Bugün buıılan dii.şündukçe kendi vazıları vardır. 
kendime şaşıyorum. KP.ndl kendime: ..... -.-.;.;;.;;......;.;.;;;...:;;;;,:,,_ _______ _ 

<.Bu mu? diyorum, o delller g!bl kıs- ŞUBEYE DAVET 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
1 - Orman Umwn Müdürlüğü merkez ve vllAyetler teşkUCı.tı için tıümu

ru?sine göre muhtelit cins defterlenn basılması ve ciltlenmesi ekslltnwye ko
nulmuştur. 

2 - Bunların kAğıt, mukavvası ve kapaklık: .lr.lıjpd.ı maliye kırta.sınn an
ba.rmdan mlıteahhi~ teslim olunacaktır. 

3 - Taıb ve işçilik muhammen bedeli c998• liradır. 
4 - Eksiltme 18/ 11/ 941 sah günü sa.at 15 de Ist:ınbul Orman müdürlü

ği.inde toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvaklı:nt teminat 74 lira 85 kuruştur. 
6 - İstekliler bu Lşıc alt şartnameyi ve nümunelerl İ<;tnnbul orman mü

düriü[tünde görebilirler. 

••• 
Selim Nile nasıl düıtü, 

nasıl kurtuldu? 
Ynvuz Sultan Selim bir gün kayık

la .Silde bir gezinti yapmıştı. Padi
şahın yanında Yunıış paşa ile Sa.nc:ı 
beyden ve lki muhafız askerinden bir 
de knyıkcıdan bn.şka kimse yoktu 
Ham ş.imal rüzgarı esiy .. mlu; kayık 
yelkenle gidiyordu. 

Yavuz o gün bu gezintiden pek zl
ynde memnun kalmıştı. Gezinti esnn
sınıin kayıkçı ile padışa.h arasında 
~6yle bir konuşma. cecml.ştl: 

- Kaç senedir kayıkçılık yapıyor 
sun? 

- Dört senedir. 
- Ondan önce ne l.ş yapardın? 
- Çolde deveci ldlm.. yolcu geti-

rip götüriirciünı. 
- Kayıkçılık daha mı l::il.rlı bir iş? .. 
- Hayır. Devecilik daha. kftrlıdır. 

Fakat, çöle dönme~e ces:ırettm yok. 
- Niçin? 
- Bllhn..c:s:ı şimdi hiç gidemem. 

Devlet bay çölde yeni bir Firnvun 
~altanatı kurmak Jstlyonnuş.. önüne 
gelenin malını, hayvanını zorla alı
yormuş. Çölde y:ı..şam!U\ln tadı kal
ınamuı. 

- Devlet bay yenf hazırladığı bu 
o!"du lle yeni b~ Mısır C!.evletı mi kur
mak istiyor? 

- Yerlller, Mısıroa. tekrar bir <;ti', 
kes saltanatının kurulmasından '!'~ 
nun kalırlar mı? Yoksa Türk i0ıt>
s1nl mi tercih ederler? .-

- Şüphesiz kl, Tilrt: ldaresm._t •. ~ıt 
clh ederler. Çünkü Türkler )\\l"'" 

refah ve adalet getirdiler. 

Sultan Selim kayıkta düşiinJtl1 
bn.şladı. Devlet bay demek kl, bU g~ 
ele güv.cnlyordu. Kaleyi içl.nO-: 
Cethed«ek olan bu gizli el acıı.ba ıl 
nıin eliydi? 

Yunus p~a çok iyi Arapça bııoıt: 
mckle beraber, bu muhaverenin ~
sını ve özünü anlnmış, içinden ıaı1-. 
çıyn kızmaca başlamıştı. Yunus P' 
şa im gizli eli bllmlyor değildi !1 
Hayre baydan başka kim olablliıv. 
Devlet bay hiç şüphe yok k1 ona ~ 
venlyordu . uzaktruı uzağa anl~ 
~ardı Hayı-e bay zahiren Devlet 11' 
ya düşman gibi görünüyordu; bun~ 
sobebl meydanda idi: Padişahı tUV: 
heye düşürmemek.. Fakat, Yunus~
~a bu işin lç yüzıi.nü herkesten iyi .~r1 
lıyordu.. bildiği hnlde padişah~ 
ı:akla.mak mecburiyetinde knlıyorcfO' 
Sarıca bunu sezmeğe başladığı tçtı't 
bir arkadaşına: 

«- Yunus pa.şa padişaha fh11.JleC 
ediyor_ birçok şeyleri bildiği :tıalct' 
saklıyor .. susuyor.• 

Diye derd yanmı.,tı. O gün kayıJGI 
!le padişah arasında geçen bu konof' 
maya en ziyade Sanca nlfl.ka gl)sttf• 
mlş ve bu arada Yunus paşanın reni' 
ten renge girdlğlnf sezmekte gecııcıne
miştl. Beliiydl iti, Yunus paşa kayıJ' 
çının sözlerinden memnun oimaını.tt'
Kayıkçı Adeta padişaha Devlet t>ayııs 
gizli teşebbüslerinin iç yüzünü anla~ 
yordu. O güne kadar Selim'e çöld~ 
hazırlıkları pek ehemmiyet.ıdz bir ,,,
kilde anlatmışlardı. Kayıkçının .,er• 
dfğl mal\ımat hnklkatın ta kendlsiYdl-

* Gezintiden dön iıyorlardı. 
Sultan Selim o gece sarayda t11 

toplantı yapacak ve çöl işini kunı!!P' 
danlariyle bir arada görüşıx:cktl. 
Kayık sahile yanaşıyordu. 
Kayıkçı yelcknl lndlııml.ştl 
Sahilde padi.şahı karşılamak iiztrf 

gelen harcmağalarlyle s:ıray nöbete!" 
le.:i sıra Ue il-J ynna dlzilmiş!:?rdi. 
Kayıktan 1lkönee Snrıc::ı. atladı ff 

pad~hı elinden tutup çıknnnak IS' 
tedl. Selim ellnl vermedi, oturdu:ıa 
yerden blrdenblre knlktı ve ıroyığJ11 
kenarına basarak sahile atlıyncağı Sl' 
rada ayağı kn.ydı, Nlle düııtu. 

Yunus p~a korkudan az kaldı kU' 
çük dilini Ylttac:ıktı. 

- Alllnn şevketlim, dıkkat edintz! 
Diye b:ığırdıys:l da, S"llm lrl ~ 

nğır cüsst'slyle müvaz.,ncslnt ıuıvt>e' 
der()k, suyun içinde çırpmmağa b~" 
ladı. Kayıktakilcrm hiç birisi yuzmelC 
tllmiyordu, Sn.nca snbllden bir il' 
attı, fakat padlşa.h suyun içine dal' 
mıştı ., ipi tutamadı. S"llın nercdeY" 
se herk.esin gw O önünde boğulacaktı· 

Sr.hll boyunda dolnşan n öbetçiler" 
den biri derhal Nıle atılarak p:ıdtşalt1 
kurtarmak heve .ne dü.ştü. Onun d:I 
Jyl yüzme bilmemesi kendisini t0lıli' 
kcy~ dii.şümıüştü. Bereket versin ıcf. 
kayıkçı yüzme biliyordu: 

- Merak etmeyin .. onu ben kurtn" 
racnfun. 

Diyerek Nlle atıldı ve S"llnıln bS .. bndığım ndam bu ha?k Bu buruşuk, 
bu sarsak fhtlyar beni bir zamanlar 

FaUh askerlik şubesinden: P. Teıgm. 
Camcı Ali Mh. Nacı Yusuf No. 2 tu
Camcı All Mh. Naci Yusu No. 2 şu
beye müracaatları. 

7 - Münn.kasa.yn. gireceklerin muva.kkat teminat makbuzu teslim oluna
cak maJ7,eme mulmbill «4540• liralık ikinci bir teminat, kanuni tkimetgıl.h ve 
ticari ehliyet ve §irketlerin talebi halinde •bWllardan başka 249() s.-ıyılı kn
nwıun 3 üncü maddesinde yazılı vesikalarile birlikte yııka.rda gösterilen gün 

- Evet. Dunu hala nnlıynmadınız 
mı? Devlet bayın bütün emeli bura
da yerleşmek istlyen Türkleri NUe 
dokmektir. Qlnı rudan dış:ınya çıkardı 

Kayıkçı, kazazedenin p:ı.diµh oldU .. 
ğunu o da klka.d:ı anlamıştı. 

gölgede bıraktı ha .. • 
LAkfn Haydar benim scvglllmden de ve saatte mezkur komisyonda. hazır bulunmaları lazımdır. a9543• 

- P:ı.dişah buna. fırsat ve l.mkAn 
vermezse? ... 

(Arkası var) 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 70 Nakleden: (VA • Nd) 

-- Ümidin buysa nafilıe .•• - de- sen, abla... - dedi. - O benim 
di. - E.&Jc.j patron iyi adamdı ... yanımdayken asla canım sıkılmı
Amma, şimdiki onun gibi değil .•• yor ••• Çok da olrumUf ... Bana hot 
Herr. aor.ra, senin yatında bizim hoş şeyler anlatıyor .. , Daima bana 
işler gibi bir işi üzerine almak de- St>nc!en bahsediyor ... Seni gayet iyi 
liliktir yavrum... Sıhhatin de bo- kalb'i ve gayet giizel l>uluyor. 
zuk'.. Ü.~t:~ik.... . Meliha, dalgın dalgın: 

Yuruduklerı nısbette, yollar mun- - Amma da yaptın ha ..• Benim 
ta7a:da~ıyor, manzara açılıyor, bü- Clerem güzel> 
Hin lstanbı.lun dekoru ayak1arı önü- Ve bir gece evvel kendi kendini 
ne se:iliyordu. . aynada seyrederken aldığı intiba 

Melıha, asabıyetle: aklına geldi: Suratı somurtuktu. 

9abildiğim kadar... itte hayat bun
d1111 ibaret ... 

Galibe, bir müddet. ne cevap ve· 
receğini bilemedi. 

Ablası, hayatında ilk defa ola
rak, onun yanında l:İöyle içini açı
yor, büyük bir derdi olduğunu, 
müthiı bedbinliğe kapıldığını belli 
ediyordu. 

Tekrar •ordu: 
- Nen :var, Jiuzum~ 
J\yni cevapc 
- Hiç. 
Calibe ı.arar etti: 
- Söyle... Söyle liuzum: .•• ' 

- Haydi kuzum... Eve dön .•• 
Şimdi anlatamam... Batlia vakit 
söyl.!rim, başka vakit ... Mü.aaid bir 
zaman'da anlatırım. 

- R, u sa. çmasapan. s.öz.leri. bı- Gözleri çökmü .. tü. Yanaldan hüzün-
k -' d ki J " - Her feyi mi>J ra · ... ı,ay ı sen, çıçe erını mı a a- le saro.rmı• gı"biycli. 

... - Her şeyi... ı 
r ksın. ne yapacaksan yap... Eve Acı acı mırıldandı: _ Yemin et .. ,'· 
d~n.: ·· Yava~ yürüy~rsun ..• . Se~in - Bilmem, eskiden güzel miy- - Vallahi... 
yuzund<'n geç kalacagım. • • - dedi. dim, Galiheciğim . . , Falc:at şimdi... Meliha, samimi idi. 

Hakikatte, ondan aynlıp t~ Şimdi artık katiyen güzel olmadığı- Hemıiresine bütün hiaalyatini an· 
•İirleriyle başba~a kalmak istiyordu. mı biliyorum ..• Ah... latmağı hakikaten istiyordu. Bu ta-

Galibe, bunu anladığı için ablası- V sonra, baımı kaldırarali: Mat güzelliği, bu ıdıi.r ihtiıamı, bu 
nın koluna sarıldı. Mevzuu değişti- _ Adam aen de ..• Güzelliğin nıe bahar letafeti. onun Jcalbfnde bir 
Terek: h l • e emmiyeti var, esıuen .•• Bu yapb- açı mak, bir söylemel: ihtiyaci uyan-

- Şu bizim Rüsuhi bey öyle iyi, ğım ip yapıyorum mademki ..• GI- dınnİth. Karde_şinden ~ da 
öyle nazile, öyle hoş adam ki ... Bil- zellilıi ne llzım. .• Ça11fl7onım. çalı- s3yli,.ecek öni vardıt • 

\ 
Bir müddet daha yürüdüler. Bir 

dükkanın vitrininde bir saat gör
düler: 

Yediyi çeyrek geçiyor. 
Veznedar kız: 
- Ac&ba nasıl karşılıyacak) ..• 
Önlerinde bir adam vardı. Ya-

vaf yavaf yürüyordu. Sabahın hu 
letafetinden istifade için re~ğe 
çıkmıta benziyordu. 

Orıu tanıması da güç bir ıey de-
ğlldi. 

)le; kız birden haykırdılar: 
- A .•. Rüsuhi bey ... 
Erkek, isminin söylendiğini iııitin

ce, ansızın geri döndü. 
Koml!ulannı görüp o da tanıdı: 
- Ay ..• Siz ha) ..• - dedi -

Pek. amma, Calibe hanım! Bu 
saatte nasıl oldu da uyandınız. kalk
tınız, sokağa çıktıınız) 

Kız, izahat verdi: 

- Hava o kadar iyi ki ... Ablam
la l>eraber yolda yürümek pek ho
şuma gitti... Kendisiyle p ek az be
raber bulunuruz... Bl(giinü fınıat 
bildim. 

Melihar 

le uzun yollarda süratli yürüyebile
ceklerden değil . Vaktimizi fena he
sapladık... Geç kaldım • . Karde
şimi size emanet ediyorum... Ak
fama tekrar görütürüz. 

Ve, cevap bekkmeksizin, aüratle 
ilerledi. Birkaç kere geri dönerek, 
arkada bıraktıldarına baktı. Onları 
eliyle aelimladı. Bir köıebaşında 
kayboldu. 

- Cidden... Geçen sene ide~ 
hastaydınız. 

Genç kız, muhabbet ve teşekkiit 
dom bakışlarını erkeğe doğru çe"' 
virdi. 

- Tanıştığımız zamanı hatırlat" 
sınız 1 - dedi. - O zaman adatı1"' 
akıllı yataklık hastaydım. Üflen,. 
düşecek bir halim vardı. Ablacl" 
ğım endişe ediyordu. Fakat hislerİ" 

R~uhi ve genç komıusu, le ld b a ı- ni enden gizÜyordu. Çok çabalı" 
rımın ortasında Melihanın ı k k d B 
d 

0 a yor u. eni kurtarmak için u<rrat•' 
önemecind-e kaybolmasına kadar 0 

kaldılıır. yordu. Amma, hayli yese düşmür' 
tü. Bilhas!la akşamları, karanlık ba• 

O kaybolunca, yürüdüler. 1 sınca, göz erinden yavaşça yaşlar 
Rüsuhi, bir şey söyJ.emiş olmak süzüldü~iinü farkediyordum. Dok-

için: torlar, hatnlığımın ne olduğunu iyi• 
- Bu yollardan geçerken sizi ce anlıyamıyorlardı. \1 erdikleri 

mektepli .<Janmışlardır. - dedi. 
1 
ilaçlar, tavsiy e ettikleri kuvvetli gl"' 

- Evet ••. Bu taraflarda mektep- dalar pek pahalı şeyler oldut?u için. 
ler çok... Dolambaçlı yoldacı gel- ne yalan s(iylemeli, niçin asklnmnlı, 
dik . . . Yolu bu kadar uzatmağa ben kolaylıkla alamıyorduk. Ablanı• 
sebebiyet ıverdim. .• Ne yapalım jl bana para vaziyetimizin de ne ol' 
Ahlnmla o kadar nadir gezmeğe duğunu anlatmıyordu. Amma, ben. 
çıkıyoruz ki ..• Vah vah ... Onu da sün geçtikçe işlerin büsbütün fena' 
geciktirdim... Ayağım çabuk de- laştıHını hissediyordum. Küçüciik 
ğil... bir odanın İçinde yapayalnız kall" 

- Eveti - <ıedi. _ Fakat, ba- - Hala toplanamadınz. yordum. Akşama kadar, can sıkın-
L:· __ :-__ R·· hi b ı Galibe L "'---1 A hsından ölüyordum. ıanız, usu ey ne .-a- - vy e... mma, geçen aeneye 
dar yoruldu. Nefes nefese .•• O. J>ö7- oisbetle çof iy:iJ.ıcıtim. (Arkası var) 
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T. iŞ BAN KASI 
Küçük taaarrul heaaplarl 1942 ikramiye planı 

KEŞlDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 
2 İkincitep-in tariblerinde yapılır. 

t 942 İKRAMiYELERİ 
t adet 2000 l..irabk - 2000.- Lira 
3 > 1000 » = 3000.- lt 

2 » 750 J> :c: 1 SOO.- » 
3 » 500 ll> = 1500.- )) 

ı o J) 250 ll> - 2500.- » 
40 » 100 lt =-4000.- » 
50 » 50 > = 2500.- lt 

200 lt 25 » - 5000.- ,. 
200 • 10 > = 2000.- » 

'l'tlrkt.J'8 08mhuriJ'8ti 

ZiRAAT BANKASI 
l!CW"llluf &arlhı: 1888. - Sermayesı: 100,000.000 l'örlt llra.sl. Şube " 

alam adedi: 216 
Zirai" u.aıt her em Mnb maameJeled. 

hn lthfttftnJeTe H.800 Un llmamlye ftrlyw. 

ZJraat Banka ıııaa ıı:umbar:ııı ve thbarsıı ıas:ı.rruı hesaplnnnda en 
av. &o Ur.ı'!1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne aşaR'ldnkt plana. 
ıı:öre ikramiye dattıtııacaktır: 

4 adet 1.000 liralık 4,060 lira 100 adet 50 lirahk 5,000 lira 
t • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 6,800 • 
• • 250 • 1,00ft • 164 • IO • 3,200 • 

40 • 180 • t.000 • 
DiKKAT: Resaplarındakt par&lar bir sene l~de 50 l1radan &f&Rı 

ır,,.m•vcr.ıere ikramiye cıttıtı takdirde " 20 ruıuııe Te!'tlecett.tr. 
Kuralar se_.e 4 defa 11 eyl61, 11 blrineilinun, 11 mari " 

11 hulran tarihlerinde ~. 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütebaııiai 
Divıanyolu t 04 

Muayene aaatleri Pazar hariç 
her 8Ü. 2.5 - 5 Tel: 22396 

Dr. A. Aıım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehu gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkali· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakıvılı, kadm, erkek 
her türlü lıastalara atik hueusi 
haatane. Sinirlerini ve yorwun· 
luğunu dinlendirmek ve ne'ka· 
hat devrini geçirmek istiycn· 
lere mahauı yegane müessese. 

Telefon: 42221 
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KUCU K iL AN L AR 
Fevkatnde ahvalin devamı 

müddetince gayri munyyen gtln
ıerde haftada lkJ veya üç defa 
neşrcdllecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
YOKSEK İKTİSAT ve TİCARET 

l'tlEKTimi - B:ı.nka şube.ıs! mezunla
rından iyi fransızca, a.rapça, eski yazı 
ve az Ingilizce billr blrlsl her'hangi 
Jıususi bir ticaret müesses inde çalış
mak istiyor. Adres: Necmi Aran -
Beyoll;lu, Allyon sok. Kıimll B. Apt. 
No. :! 

l.İSE !\IEZUNU - Bir Türk kızı res
ml, hususi bir müessesede ça.lışm.a.k 
istiyor. Kefalet vereblllr. Akşamda 
.L.A c .• adres!ne müracant. - 3 

A çı - FevkalfLde alaturka ve ala
franga yemek >·apmo.sını blllyorum. 
Arzu edenlerin Kadıköy Altıyol ağzı 
Süğutlüçeşme caddesi 167 numaraya 
murncaatıan. - 1 

7500 LİRAYA SATILIK EV - Pan
gaıtı clvannda köşeb3Şl gayet kulla
nışlı bizzat mal sahlb1 tarofmdan 1tl
na ile yaptm~ 6 oda bnhçell ev sa
tılıktır. Dosya 116 

Taksim CUmhurtyet meydanı EntlAk 
han No. 13 EmlAk Yurduna. mürnca
at. Telefon: 44439. 

20000 LiRAYA SATILIK APRT. -
Deyoğlunda Tokatlıyan clvo.nnda. 4 
laı.tlı altında bir dük.kfi.n ayda 160 lira 
ımd -getiren blr apartıman acele satı
lıktır. Dosya 279 

Taksim Cilmhurfyet meydanı Emlak 
han No. 13 Emlıik Yurduna. mllraca
o.t. Telefon: 44439. 

:?5000 LİltAYA SATII.IK APRT. -
Ayasp:ışadn Park otellnln arkasında. 
4 katlı ayda 180 Ura lrad getirir bir 
npartımıın .satılıktır. Dosyn 278 

Taksim Cümhuriyet meydanı Emll\k 
han No. 13 Emlak Yurdunn müraca
at. Telefon : 44439. 

SATn .rn: EV - 13,000 llraya maktu
nn Tnkslmln göbeğinde 11 odnlı 700 

SATIJ.IK 80 BİN LİRAYA - Ta.
limbo.ne merkezinde 5 ka.Uı çift da
ireli, kıı.tlnn 3.6 odalı banyo tnıon
rerıı senede net 3746 llra getıren mo
dem ve muhteşem apartıma.n pazar
~ 80 bin llrayn satılıktır yil7ıde 
4 t randımnnlıdır. 
Beyoğlu İstlklAl caddest W2 No. da 

Sadeddin Sayn.r Bilik EmlAJc btlrosuna. 
müracaat. Tel: 43376. 

KurtulUf tramvay caddeslnde 3 
katlı 3 ve 4 oda. holleri bulunan blın
yolu ayda 72.5 llm getlren apartıman 
12000 liraya satılıktır randıman yüz
de yedidir. 
Beyoğlu İstlk.ldl caddesı 54/ 2 No. da 

Badeddln Sayar Bilik EmlAt bürosuna 
müracaat. Tel: 43376. 

Cağaloğlwıda 4 katlı 2 ve 3 oda hol
leri ve hamamı ol.ıı.n ayda 100 Ura 
~eUren apartınınn 14000 liraya ran
dıman yüzde sekizden fazladır, acele 
ediniz fırsatı kaçırmayınız. 
Beyoğlu Istlklıil caddesı 54/ 2 No. da. 

Sadeddin Sayar BUik Emlak bürosuna. 
mürac:Aat. Tel: 43376. 

2 -- lŞÇI ARIYANLAR 
arşın b:ıhçesUe ve nadide yemiş ağ~- -------------

Bm mu~ - Bir kadın hast:ıbakıcı, 
bir dadı, bir orb hizmet(! aranıyor. 
ı .. tıyenlerln Ca~loğlu Sıhhat Yurdu
nn hemen mürncnatıan. - ı 

RJR BAYA~ ARANIJ'OH - Muha
sebe ışlerlni bllmesl ve almanca ticarl 
muhabereye vakıf olanlar tercih olu
ııur. Mektupla Akş:ım ı::nzeteslnde Z. 
Z. rumuzuna. 

Bı\YAN MEMUR ı:\RANnon -

lan bulunan 4 katlı blr ev satılıktır. 
Dosya 115 

Taksim Cümhurlyet meydnnı Emldk 
han No. 13 EmlAk Yurduna müraca
at. Telefon: 4443!>. 

13,000 J,İRAYA SATif,JK K ÖSK -
Bostancıda 9 odıı.h 2 dönüm bahçeslle 
beraber gayet kullanışlı blr köşk , ace
le satılıktır. Dooya 113 
Takslnı Cümlıurlyet meydnnı Emlak 

han No. 13 Emlak Yurduna müraca
at. Telefon: 44439. 

Frr.ıısızcaya aşına ynzısı güzel bayan 35(10 Lİltı\YA SATILIK ı:v - Bey
memura ihtiyaç vardır. Ehllyct1ne gö- oğlu Sakızağncı clvannda 5 odalı ve 
re maaş verllecekUr. Çalışmak iste- banyolu bir ev satılıktır. Dosya ı 12 
y nlerln : Taksim Krlst:ı.l azinosu Tııkslm Cümhuriyet meydanı Emlak 
ıırt;asında Tarlabaşı c:ıddesl ESER han No. ıs Emlak Yurduna müraca
o.p:ı.rtıınanı altında M1111 Emlak İş bü- at. Telefon: 44439. 
n sunn müracaat. Telefon : 42277 ,--- -----------

nUı·tJıcÇE BİR ÇOOUK AltANI - PAN İYON Alt.\ 'IYOR - Bir mii-
lı.OR _ Bir kütüphanede çalıştırıl- hcndls ~ektebl l~lcbesl, mektep clva
mak üzere türkçeyl iyi konuşan bir nndn bır pansiyon arıyor. s. bah kah
çocuğ.:ı ihtiyaç v:ırdır. lıt.nnbul posta valtısı vcre~ler tercih ohınur. Akş_~m
kutusu 34 Albert Kohen ndreslne va- dn K. T. rumuzuna mektupln munı.2 
zlyeUcrlnl, nerede oturduklan ne üc- cnat. - -
ı et 1 tedlklerl yazılması 37000 LiHAYA _Yepyeni ve kele-

tlJRimBİl'F. ARA1"Il'OR _ Anka- pir np:ırtımnn Tepe üstü 4 büyük ve 
ract:ı. uç yaşında bir kız ~ocuğa bak- l küçük dalrcll \'e 1 dükkıinı havidir 
mal= uzere bir mürebbiye aranıyor. ve itinalı yapıdır. İradı net 1730 llra
Lls:ın bilen tercih cdlllr. Sabah saat dır. Acele sntıhktır. Taliplerin: 
onu ı·adar ve akşam yediden sonra i FE'rdl Selek Turk emltık bürosı!na ace
Mııçknda Bostan sokakta 17 numara- le mücnraatlan. Dosya 87 Istanbul 
ya müracaat. _ ı ı Ankara caddesi l ' 99 Adalet han 3 No. 

Telefon 20607 - 1 
RADYO \ 'E BUZ DOl.ABI l t.l'l'E· 

JfA SiSi ARANIYOlt - Şehrimizin 1 MORİl.1'I;Lf ODA ARANIYOR -
t.ınııımış fırmasınm Buz dolabı mü- Bir genç Beyaııd, Soğnnağn. Beledi
t~h ssısı ile Radyo mütehassısına Ih- ye, Cıığaloğlu . Sultnnabmet veya Slr
tlyııcı vıırdır. Alfikndarlnrın 1102 nu-ı kccl semtlerinde kalnbnlığı az bir alle 
nırral: posta kutusuna muracaat et- yanında mobilyalı oda arıyor. Ak.şam
nıı•lerl r ica olunur da B. N. E. rümuzunn müracaat . - 1 

Şlşllnln s:ı.ntraı yerinde cadde sa.
yılnbUlr 4 kat çift daireli 4 ve 5 odalı 
senede 3133 Ura getiren modenı b:ı.n
yolu apartuuan 65 bin Jlraya randı
man yüzde beş~ yakındır. 
Beyoğlu İstlkI:ıı caddesi 54/ 2 No. da 

Sadeddin Sayar Bilik Emlak bürosuna 
müracaat. Tel: 43376. 

Beyoğlundıı tramvay caddesini gö
ren 4 kntlı 3 katı 4 bir Jaı.tı 3 oda ve 
altında 2 dukkllnı ola.n apartıınan 
p.'\Zllrlıksız 25000 llraya senelik Iradı 
1366 llradır randımanı yüzde beş bu
(Uktur. 
Beyoğlu İstlklıil caddesi 54/2 No. da 

S:ıdeddln Sayar Bilik EmUi.k bürosuna 
mfüacant. Tel : 43376. 

Nlşantn.şında 4 katlı 2 - 3 - 4 odalı 
ayda 116 Ura getiren b:ınyolu apartı
ıruı.n 20000 llrayn randımanı yüzde 
beştir. 
Beyoğlu İstlkl{ll caddesi 5412 No. da 

Sndeddln Sayar Btıik Emlitk bürosuna 
müracaat. Tel: 13376. 

Pangnltı tnunvay cnddeslnde 6 
katlı 1 dukktını olan banyolu ayda 
235 lira getiren apnrtunnn 40000 llra
yn, net randımanı yüzde 6 dır. 
Beyoğlu Istlklal caddesi 54/ 2 No. da 

Sadeddln Saynr Bilik Emlfi.k bürosuna 
müracaat. Tel : 43310. 

Beyoğludn tali bir caddroe 6 kat 
10 daireli ve 4 dükkfuıı olan 3 çer 
odalı ve ban)•olu senede 5160 Iradı 
elan fevkalade ap1rtıman 95000 lira
ya, rnndımanı yüıde be.şten fazlndır 
Beyoğlu Istlklal caddesı 5412 No. da 

S.'ldeddın Saynr Bılik Emlii.k bürosutfd 
ınuracant. Tel: 43376. 

mR llAS'fı\HAKICI\" 
\'Aımm - ısteklllcrın 
llseslne mürncantlnrı. 

İHTİYAÇ 
Hnydarp:ı.şa 

- 1 

SA1'JJ.IK AP,\ RTIMA:-0.' - Ş'şllde SA1'1J.IK DUKlttlNl,ı\R VE ı\ltSA-
Perlhan soknk 64 No. iki katlı 6 oda J.AR - Tophnn~ tramvay caddes·n 
elektrlk. Terkos. b.,nyo b:ı.hçesl bu- de 3 di.ıkktin ve arsa 30000 liraya ve 
lunan apartıman satılıktır. İçindeki Fermenecllerde birkaç parçadan iba -

BAYAN lF.RZI ARANU'Olt - Man- sahlblne müracaat. _ ı ret toplu dukkı1nlanmızla Beyor;ıu-

3 Teşrinisani 1941 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevr alji, Kırıkhk ve Bütün Ağrı ları n ızı Derhal Keser 

icabında günde 3 kaşe alınnbilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu KutuJnrl 
ısrarla isteyiniz. 

• ~ ·"- - • • 1 ., 
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iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
H er yemekten sonra gün de üç d efa muntazaman 

' diıleriniii lırçalayınız. 

• .~ ..... '.:. a .. • : • • • .' • ~ ..-,~ ' •' • • 

TÜRI< TiCARt;T ~ANl(MI A~ 
&<UPONLU VADtll Ml;VDUAT 

PARAN 1 BURADA r,LET .. 

BULMACAMIZ
0 

12 3 4 5 67 8 9 1 

Solda n sağa ve yukandan aşa~: 
1 - Sigara kullanmnk. 
2 - Mahsul - Usul ve !idet. t· 
3 - Bir harp sll!hını endoht e 

ınek. 
4 - Başına cSD kellrse pısırık clC6 

m~ktlr. Eski z:unanın k:ırıı yolculu~ 
bru~ı. , 

6 - Yapma - Bir nevi kundura 
rlsl ıı 

7 - Sonunn d• gellrsıc istanJ:>UIU 
sur kapılarından bl.ri olur. J{U' 

8 - Bir eskl h:ı.rfln okunuşu • 
sur. ~ı 

9 - Gramer ıstılahlanndan - Teı"; 
yelkensiz ve motörsüz bir nakil vıısı 
asıdır. 

10 - Bir nevi pastn - Açık değil. 
Geçen bulnıacamızın halli 

SoJdan ata ve yukandnn a..~c-ı : 1'. 
ı - Şeytan, Sar, 2 - Eğerıeınc 

3 - Yera.ıtmda, 4 - Trnğn, RI. 5 "" 
Allrı.hyapar, 6 - Net, Yaya, '1 "" 
Mıray, Yl, 8 - Scnlp:ıylar, 9 - Aıcd. 
iane. ıo - Asrl. Rey. 
-----------~----

ÇOCUK llASTAUKLARI " 
l\IÜTEHASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cağaloğlu Zeki Bey aparttmntl' 

3 üncü kat 8 No. 
H er vfın 14 d en 18 :ıe kadar 

Klf gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için mqhur 

to ve rob Işlerlnde kabiliyetli işçi I . nun Şişliye kadar muhtelif yerlerinde 

1 
aranmaktadır. Ehliyetin göre ücret J1Amt1_KA YF. l\IATBAAl'A ELVE- 10000 liradan 60000 lirayn kad:ır kıy-
verilecektir. Hergün oğleden sonra RIŞLI Bm Bl l'\A SATIUKTm - Ca- met.li arsal:ırımız vardır. "11••m••••:111•••••••••••••••••••!11 
Be~o~ıu İstlklAl caddesi 292 numara- {laloğlund:ı. fabrika ve matbaa 1ttlha- Beyoğlu Istiklal caddesi 54/ 2 No. da !! 

AR SEN 
LUPEN dn terzi ve kürkçü bayan Saadete zma elverişli betonarme yeni bir bina ~rı.~eddln Sayar Bilik Emlfik bfırosuna ,. 

murncnnt edilmesi. Tel: 41492 satılıktır. Al:şam idaresine müracaat. muracaat. Tel : 43376. • 
Telefon: 20681 ------------ - -

HAYAN ÇAMA ·mı ntırn:'i - Işçi -------------- S.1Tll.IK EVLER - Beyoğlunun. 
aranıyor. Bluz ve mce çamaşır işlerin- ' ATILIK l\I ERA - Şarköy civnnn- r.ıuhteıır sokaklarında 3500 liradan 
de ço.ILştırılmak uzere işçiye ihtiyaç da yirmi dört bin dönümlük Mo.n- itibaren başlıyarak 10000 Ura anı.sın- ! 
vardır. Çalışmak isteyenlerin hcrgün datepc merası satılık oldu{?undan ta- da ınuht.elıt evleri satışa çıkardık, 
ö~Ieden sonra Beyoğlu IsUkUU cad- Uplerln kimyager Hüsameddlne mü- ı tnfsilıit lçln Beyoğlu Istlklıil caddesi ı 
desinde Karıman mağazası ittisalinde racaatlo.rı. Eminönü Emlak ve Eytam, 54/ 2 No. da Sadeddin Sayar B111k 
292 numo.rnda terzi ve kürkçü bayan bank'a~n knrşL'!lllda izzet bey hanıl F.mlıik bürosuna muracaat. Tel : 43376. 
Saadete müracaat edilmesi Tel: 41492 ikinci kat No. 6 

-SA_T_l_Ll_K_K_Ö_·ş-ıc-\-rE-E-.,-, ---Ç-a_m_lıc-a ı 5 - l\'IÜTEFERRf K A. ÇI Af<AKIYOR - Müslim, gayrı 
miı .. lim kliçfik ap:ırtımand:ı. üç kişi
nin g:ıyet iyi nlatur.ka yemek bller. 
3!J-50 yaşlarında blr kadına avele ih
tiyaç vardır. Maaş işine göre verlle
reı: Sağlık yurd:ı. Tel: 20107 Yereba
tan. _ ı 

nm K.\DIN ARA~IYOR - Yemek 
yapııcnk ve ev işlerini göffi:ek kablll
yetLe 30 - 40 yaşlarında olmalıdır. Nf
şaııtnş Çınar sokak Tomris npartıma
nı 2 numaraya her sabah saat 8,30 -
O 30 da müracaat. 

3 - SATILIK EŞYA 
nir. PATl:\IA~ ARA!lı"U:OR - Ba

dem ezmek için bir patıman Ue şeker
e! kavanozları olup da satmnk ıstlyen- ı 
ler Taksim Istlklıil caddesi No. 43 
Badem şekercisine müracaat - 1 

I,lbade caddesi 8 No. on dönüm mey- . ~ 
vnlı ve çnm ağaçlan arasında yeni BIUÇ DER ı.ımt - Profesör Sap- ı 
yapılmış sekiz odalı köşk ile üç od:llı rlç tarafından ~yn ayrı veya top!u 1 
ev acele satılıktır. En iyi içme suyu bir halde hususı olarak verilır. Ak-
mı:vcud. Içlndekllere müracaat. şam gnz;teslne (~riç> rümuzuna 

mektup gonderllmesı. - J 

AHANI YOR - Yalnız b!r bay kibar AL'.\l.\~Cı\ DERSLEltl _ u ,,u1U 
bir Türk allesl nezdinde pansiyoner 
olmak veya mobilyalı bir oda tutmnk 1 tedrisi mükemmel olan bir Alm:ın bn
Jstlyor. ıstanbul posta kutusu No. 673 yanı almanca dersleri vermektedir. 
e yazı ile müracaat. _ 3 Paznrdnn mnnda her gün !ant 3,1 den 

7 ye kadar. İstlklfıl caddesi 133 Ha-
1 f>EVltE.."\ SATII,JK KIRAATllAN&- san bey ap:ırtımanı 2 el merdiven J 

Çok Jşlek mevkide müracaat Kndıkoy kat 6 numara va muracaat. - 8 · 
Altıyol No. 23 Şakire - 2 j FRANSIZCA İ~GİLIZCE DEıtSLl:-

1\tEKTUrLARL"'llZI ALDIRIJl.fIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olnrak göstermiş olan k:ırilerl
mlzden 
S.P. - A. K. l\l - S. B. - O. S, 
lı.O. - z.n. - Berlln - 1.11, -
333 - G . B. - L. l\f, S. - M.'I' .R. -
A. K. D. - lt. D. O. - G. Z. -

Rİ - İnglll~cc ve fransızcayı llerlet
mek için tecrübell bir matmazel tara-

1 
fıudan iyi bir metodla öğrenmek tste
yonlerln Ak.şamda X. B. rümuzuna , 
mektupla müracaatları. - l 

l'vlalatya Bez ve iplik Fabrikaları 
T. A. Ş. Memur ve işçileri 

istihlak Kooperatifi Şirketinden: 
Kooperatifimizin bir senelik ihtiyacı olan a ğıda cina ve mik

tarları yazılı erzak açık eksilıme suretile satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme 1 7. 1 1. 941 pazartesi günü saat 1 5 de Şirketimi · 
nn Malntyadaki merkezinde yapılacaktır. 

2 - Taliplerin Ticaret odalarından alacakları vesikaları ve 
tcmiı."'lat akçelerini tayin edilen saat ten bir saat evveline kad ar K o· 
misyon reisliğine tevdı etmiş olmaları lazımdır. 

3 - Bu işe ait şart~ame Şirketin Malatyadaki merkezinde pa-
rasız olarak verilir. 

4 - E.ksilımeye konulan erzak münferit surette de verilebilir. 
5 - Şirketimiz ihaleyi yapmakta ıscrbcslir. 

lhtiyaç 
Sığır eti 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağ 
Soğan 
Salça 
Soda (çamaşır c;;in) 
Patates 
Zeytin yağl 
Tahin 
Pekm ez 
T ahin hclvaaı 

67.500 
15.000 
15.000 
15.000 
35.000 
l 'l.000 
7.500 

14.000 
2.500 
2.000 

10.000 
1.500 
2.500 
4.000 
2.000 

Kgr. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> • 
> 
> 

Büyük ve bcyecanb roman 
serisini okuyunuz 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttiı· 
Beher cildin fiati 80 kurut-
6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaa 1 

tel : 20681 

Yüzdt vinnl iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap ıervisine• ce· 
tirir veya gönderirseniz fial 
üzerinden size yüzde 20 iakon· 
tô vepılacaktn. •·.------· e:AKŞAM» ın faydalı 

neşriyatı 

Tarih öireniyorwn 
Ahmed Refik 

CocukJara cofrafya 
kıraatleri Faik Sabri 
Oor. Kitot Cervııntes 
Nereden sreliyoruz? 

Kuruı 

30 

so 
25 

ACELE ~ATILlK- Erlkn motlel cM, 
marka yeni bir yazı mııldncsi, Zels.s
Ikon 6/ 9 eb'ad ve ı :4,5 Novar objektif
li bir lotoğra! makine.si. FevkAifi.de 

1 
güzel bir evrak çantası . (portmen> 
acele satılıktır. Tahriren cDaktlloıı 
rümuzuna müracaat. l 

Çiflik- X B - N. A. 
namlarınn gelen mektuplan fda
rehanemlzden aldırmaları rica 
olunur. 

______________________ ...., 

AUIAlli CA DmtSLERİ - Almanca 
mualllmesı çocuklnra, lise ve üniversi
te talebelerine büyüklere alma.nen 

1 gramer edebiyat ve muhnbere dersle - ı 
1 rl verir. Adalar. Kadıköy, Boğazlçlne 

gidebilir. Metodları çok kolaydır. ders 1 

2.000 > alacakların evlerlnde ders verir. Tak- ı Kuru üzüm 

sim Sıraservller No. 101 kapı 9 kat • ı mmm•••••••••••••••••••••••lli 1 

Faik Sabri 

Cülli'verin seyahatleri 
Yer yiizü, Gök yüzü 

Faik Snbri 
Bir Türk kızının Amerika 
volcoJuiu Faik Sabri 

40 
15 

4. Kiralık • Sablık l .ıım---Ooktor ---.. 
K ELEPiR ATILtK Ev - suttan- Bahaddin Lütfi 

nhnıette Knp!ıığası mahallesinde de- 1 
nız corur. tren yoluna nazır be., oda. · Varnaf ı 
iki sora. mutfak. oaunluk ve kömür- 1 
ıucu elektrik ve suyu mevcut müced-' OPERAT ÖR OROLOO 
det b.r ev satılıktır. Görmek için Sul
tnnahmette Üçl"r mahallesinde As- ' 
malı çeşme sokagı l4 numarada ba- 1 

yan Zarife Şnnala mürnc:ınt. - ı 

S.\l'IN l\ltlŞTJmiı.ımhıiz - Tıı 
rafındnn Lt:ınt:ul şehrinin muhtellf 
semtlerinde s:ı t::ık h er nevi lrad geti
rir eml{lk aranıyor. Satmak lsteJ·enle
r ln. Ferdi Selek Türk Emltık bürosuna 
ııcelc murncantıarı İstanbul Ankara 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında Emır Nevruz sokağı, 

Panaıya aprt . No 2. 

rncidcsl 1199 Adalet han No. 3 Tele- .. ••••••••••••al 
tro: 20607 - ' ı 

l'el 42203 

Madam Sl!tar. - 2 1 

AL I ANCA DERSLF.Ri VE KİRA-
1.IK !\JOBİLYELİ BİR ODA - Uygun 
bir fiatıe iyi bir metodlo. bir Alman 
b:ı.yanı tarafından Almanca dersleri 
veıınekle beraber temiz ve ucuz bir 
odıı klrnya verlleccktlr. Beyoğlu Kay
makam Reşad Bey sokak İş bankası 
arkasında O numara lçerde 2 numn
ra:ra pazar güniinden maada her gün 
nlÜI'"" ~• - J 

Bozlturt-Emlak 
Alım sabmda 30 senelik 
tecrübesile ün aJmışbr 

-!ıat IUll>ld - llo D n.ı:a 

-·-·~ 

Üniversite rektörlüğünden 1 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirmek üzere açılmış olan fransmn, 1ngl

llzce ve almanca kurslo.nna yeniden bir kısım talebe do.ha. alınacaktır. 

Alınacnk tnlebc bir yıl üniversitedeki ynbancı dil kurslarına devnm 
edecekler ve siya.si vaziyet nonnnlleştığl takdirde tahslllerlnl tnkvlye et-

160 

75 
r e.vzi yeri: 

cAKŞAM• matbaası 

mek uzere bir yıl da dilini öğrendikleri mcmleket.e gönderileceklerdir. Her, cı:AKSAMn karilerine mahsw 
birine burada ayda so Ura \'CrllccekUr. Seçmç sınavın~! 7 inci ve 8 inci 1 
ikinci te~rln 941 cuma ve cumartesi günleri I stnnbul Unlversiteslnde ya- "' vüzd~ 20 tenzilat kuponu ,. • 
pılncnktır. Sınava glrebllmek için : ı ~ 4 

Turk olmnk ve yeril veya ynb:ıncı bir kollej veya liseden ve yahut blr rıtıı•••• P r->f. Dı . 
öğretmen okulund:ı.n mezun olmak r.,Qlgunluk şart deltlldlr.• NamzeUerin ! KEMAL Ct.NAP 
10/ 11/ 041 de üniversitede muayeneleri yapılacaktır. Evliler alınmaz. 

Sınavda muvnrrak olanlar tahsil miiddetıerinln iki misli Maarif Vekfı- Lnmı:trlin cııddesı S. Doğu 
ıetı emrinde çalısncaklannn taahhüt edeceklerdir. 1 Palaıı N_. 1 ıt Taksım T elcfon : 

Kur.s talebesinin hiç blr işle meşr:uı olmaması şarttır. Talip olnnlnrın 4 396 :ı Herı:?Üı ~arıt 15 18 
G/ 11/941 akşamına kadJ.r rektörlüğe t:ıhsll veslkııl:\n, nüfus hüviyet va- ~!Silli!IE:;iiCJlllllll::ııı::i!:::::ı~~ı=r.tı:r!Dllt!i 
I"'..kalan ve 6 adet fotoğrafla müraca at etmeleri. (955GJ 1 • 


