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Bir çok esir alındı, top 
ele geçirildi 

ICrrım'da takib hareketi 
devam edıyor, Alman 

tayyareleri Swastopol'u, 
bombardıman ettiler 
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Yeni bir 
Alman taarru

zu başladı 

Amerika ayanı 
• 

bitcrc flık ka· 
nunu tadii etti 

Taganrog' da Rus ihraç Amerikan ticaret vapur-
hareketi püskürtüldü ları silahlandırılacak 

Almanlar kışın da 
taarruz harekatına 
devam edecekler 

lngiliz limanlarına ve 
harp mıntakalarına 

girecekler 

L<ındra 8 <A.AJ - (B.B.C.) İki bu· 
çuk saat evvel ~elen blr habere göre 
Amerika ayan mecllsl, bitnrn.flık ka
n unun tadilini kabul etml.ştir. Bu ta
dllfıta göre Amerikan vapurları slla.h
landırılacnklar ve İngiliz llmanlan da 
dahil olm:ık üzere harp mıntako.Ian
na gidebileceklerdir. 

Ayanda münnakşa, B. Roosevcltln 
harici styasctl etrafında cereyan et
miş ve bu siya.set tasvip cdllml.,tir. 

~ f:'ühre~in umumi karargılhı 7 ( A. 
d .) - Alman orduları başkuman
bı<lnlığı tebliğ ediyor: Kırımda Al
~Jn ve Rumen kıtaları, dağlık ara
~ e ve İnatla miidafaa eden düşma-

tn g . k 1 . v d .. tıı en uvvct enne ragmen, uş-

ı-anı takibe devam ediyorlar. Stuka 
il }°}'areleri, Sıvastopol . müstahkoem 
~h~siındeki düşman mevzilerini 
)fi) rıp etmişler ve müteaddit batar
~ arı susturmu§lardır. Donctz hav· 
~ •ında Alman ve ltalyan bfrlikleri, 

Hastabalacılık yazjfesini görmek için Rus cephesine giden 
İspanyol kadınlan 1'1adridden hareket ederken 

Vichy 8 ( A.A.) - Ofl: Berlln ve 
Moskovadan gelen son haberlere ~öre 
Rus cephesinde, muharebe ayni şid
detle devam etmektedir. Almnnlnr, 
Lcningra.d ile Kallnin anı.s:ında Tizvln 
lstlkn.ındlnde yeni bir taarruza 1>:\4)n
mışlardır. Mookovn. etrafında, Done; 
havzasında ve Kınmdn. Alman t:ınr
ruzu devam ediyor. MM.maflh Alman 
erkanı haıi>Iyesl MoSkova. etrafında 
iı1ki.şaf halinde hulw1an taa.rruz hak
kında mutadı veçhU, ketum davranı
yor. 

Son dakikada gel"n haberlere ~öre 

Amerika müm<'.s.slller mecllsinln de 
gelecek hafta ayanın bu geniş tadila
tını büyük ek.'M!riyetıe kabul edeceği 
muhakkaktır. 

) tı:>ı~rak ilerlemeğe devam edi-
0rlar. 

d S:ı,k cephesinin me&ez kesimin-
1-e, Piyade tümenleri, gayet müs· 
1-hkern diişman mevzilerini yarmış· 
ı_r Ve müteaddit esir . almışlar, top-

t iğtinam etmişlerdir. 
1,. Peterkof açığında, ordu batarya
t tı bir düşman posta gemisini ba
~.~trıışlardır. Leningrad, gece ve 
1,.1.tndüz ağır ve gayet ağır bomba· 

rla hombalanmı~tır. 
Almanlar 100 tümen 

j göndermiıler 
"1 londra 7 (A.A.) - Rus sözcü
IO l.ozovski'ye göre Rus cephesine 
tn O Almacı tümeni sevkedilmiştir. 
f.t .şiddetli muharebeler Kalinin ve 
~ OJaislc kesimlerinde cereyan et
~lctedir. Ruslar ltar fırtınaları ve 
W ndurucu bir soğuk içinde bir kaç 
d~re mukabil taarruza geçmişlerdir. 

ı müdafaa halindedirler. 
J..lava ıartlarına rağmen Rus tay

hreleri faali:.-etlerine devam et· 
~-'- . 

"'ll:te ve cepheye sevlcedilen Al-
~n talt'V'iye lutalan üzer1ne bom

larını yağdırmaktadırlar. Nara 
~rini gıeçmek iÇin Almanlar tara
lı:··~~ yapılan teıebbüsler geri püs· 
lltulmüıtür. Burada Almanlar tim
~ Roatof cephesinde Alman ileri 
~ reJteti Ruslann kuvvetli bir mu

vemeti karsısında durmuttur. 

londra'nm mütali.aai 
• l.ondra 7 (A.A.) - Rua cephe

:"'de K.nm kesiminden gelen ha· 
~ler endite verici mahiyetlerini 
::"-faza etmdttedir. Diğer cih.et
lı: bu haberlerden Rualann Moe
a ~,..a önünde mukavemet ettikleri 

1,ırre;,ilmektedir. Dünkü Alman teb
~iind'fl Sovyet hükumet merkezi 
al'IÜnde cereyan eden muharebeler· 

en bahaedilmemit olması dikkate 
kyandır. Son üç gün içinde cereyan 
~den şiddetli muharebeler neticesin
it e Almanlar hiç bir noktada Mos-

ovaya 60 milden daha az bir me
'af eye yaklaşmağa muvaffak ola
ltıarnıılardır. 
• londra 7 (A.A.) - Rus cephe

hndcJci vaziyet halckıında Londrada 
~sıl olan intibaa göre Almanların 

oakova ve Rostof üzerine ileri ha
~rketleri mı.rvakkaten durdurulmuş :;e de Times'in askeri muharririnin 

e söylediği gibi, Rusların Moskova 
l'ollan üzerindeki muvaffak.iydleri 
r.ed~ıiz bir nikbinlik tevlit etmeme
ı ır. 

~ limeş'in askeri eksperi tunları 
illve ediyor: Bununla beraber bir 
~Ptanına neticesinde Almanların 

oskova etrafındaki ihtiraslarının 
•ona ereceği bir an da gelebilir. 

Macarların faaliyeti 
. 8udapqle 7 (A.A.) - Macar 

jJansı bildiriyor: Müttefik kuvvet· 
der bir yandan ilerlemekte, bir yan

an da son günlerde zaptedilen top
~akları dağınık düşman kuvvetlerin
~n temizlemektedirler. Cephenin 

acar kesiminde cliişman oldukça 
~ayıf kuvvetlerle Donetz'i geçro~e 
:l'eniden teşebbüs etmiştir. Bu taar
~~lar Macar kıt'l.larının ateşile ge
l'i J>üskürtülmü§tÜr. 

. 
Yeni .cephe. 

nerede 
açllacak? 
İngiliz gazeteleri 

garpten batka bir yeri 
muhtemel görüyorlaı::-

ı milyar dolar 
kredi 

Bu münasebetle B. Roose
velt'le B. Stalin araainda 

telgraflar teati edildi 

Jkl Reis §ahsan temas· 
edecekler 

Lonılra 7 CA.A.) - Stallnln nut.ku 
Londranın siyasi mahfillerinde dertn 
bir tesir yapmıştır. Bu nutkun nlhat . N"!~ 7 (A.A.) -. Rusyay~ 
zafen: kadar flddet ye azimle Alman hır mılyar Clo'larhk kredı vıerılmesı 
taarruzlarma mukavemet etmek hu- münaaebetile Hariciye Nazırlığı M. 
susunda SOvyetler Birliğinde meYcud Roosevelt'le M. Stalin'in hirbirkri
itlmadı gösterdllU söyleniyor. Staltnın ne gönderdikleri mektupları neıret
(l'iklncl bir cepheye• telm1hl İngllte- miştir. 
renin müstakbel hareketi hakltında 
büyük bir alAka ve ihtimaller uyan- M. Roosevelt, 30 illctqrinde M. 
dırmaktadır. Stalin' e gönderdiği mektupta Mos-

Dally Telegraph diyor ki: «8tallnJn kova konferanaında yapılan anlaı· 
.>özleri tÇellk b!.r azim ve zafere yilk- ma mucibince Ruyaya aüratle ve 
sek bir itlmadla• çınlamaktadır.• kahil olduğu kadar fazla harp mal· 

Yorkshlre Post şöyle yazıyor: tGarp zemeai ve ham madde gönderilmesi 
cephesi Alınan kuvvetlerinin taarruz- için emil' verdiğini bildirmektedir. 
lanmıza hedef olacaklan yeglne ma- Malt pçlüklere 1ta111 koymak için 
hal detlldJr.. "d"' ı_• ) L · o unc; Yerme ye ıura ama 1t•nunun-

Dally Mail töyle razıYor: t.Garpten da !-.a.!L... .J ed'l-'- tı"I b' 
ba.fka bir yere bakacak olursak sta- .n IRHMle ı nac& sure e ır 
linin betleditl hadl.sen.ln yatında ta- mılyar do&.. geçmiyecelt aurette 
hakkut etmesi mümtiln olablllr.• malz.eme cönderilmeai için derhal 

Tlmes ıruetesı faZIYor: cKunetll Te tedbirler allftmlfhr. Ruaya muvafa
refah lçlııde yafllyan bir Rusya Avrupa kat ettifi takdirde M. Rooaevelt 
kıtuı için blr sulh Te IJtltn.r ea.rtı• fimdiye lı:adar Ruslar tarafından 
dır. Şimdiki harbin İnglltttede genJf girifilen taahhütler üzerinden faiz 
!çtjmal detlllkllklet hUIUle Jeti.rece- alınmamumı Ye lediyabn harpten 
llnde hems müttefiktir. Fa.tat aynı bet aene aonra Ye onu takip eden 
feY Rusyada da olacaktır. Bu deli- . 
~!klikler nazı tahatttttmthıe Dl'll tn- on aenede y.apılmuanı teklıf edece-
sani ideallerin mildafauı l(ılıı esa.-ı ğini bildirmiftir. 
blrletmf4 olan lkt millet aruında glt- M. Rooaevek; Amerikanın büyük 
tikçe artan bir aempatl Te lfblrlllt ihtiyacı bulunan ham maddelerin 
fuııatıan doturacaktır.• A ,._ ı · · So·---• mer111:aya aatt muı ıçın T 1 -

B. Cuhrchill'in 
nutku 

«Harbe sebebiyet veren 
sulhten bahsedecek 

olursa bizi harbe devam 
için daha İstekli 

bulacaktır• 

Londra 7 (A.A.) - lng.ilterenin 
şimal doğusunda bir yerd-e nutuk 
irat eden Başvekil Mister Churchill 

(Denmı sahife ı, ıütmı 5 de) 

Benzin 
Tevziat hakkındaki tah
didat 9 ilkkanuna kadar 

devam edecek 

Ankara 7 (A.A.l - B~ek.Aletten 
tebliğ edllm~tır: 9 eylül 1941 tarUıln
den itibaren benzin teni.atında tat
bik edilmekte olan tahdidat, llkteşrin 
1941 tarthlnde ilan edilmiş olan esas
lar dahilinde 9 ilk'k~nun 1941 tarihi
ne kadar deva.m edecektir. 

bilhassa ıunları söylemiıtir: =====::::;::::========= 
İngiliz milletinin azmi yenilmez. .. • -- k a ~ I er• 

Ne şiddetli ·ve ani bir darbe ne de 
uzun sürecek bir sinir gerginliği ta
kip ettiğimiz yolu değiştiremez. Bu 

I stidaya cevap 

harbe sürüklenmekten kurtulmak Daimi fikiıyetler: . 
için hiç bir memleket bizim kadar « •••• İstida ile bafvurmadığım yer 
gayret sarf etmemiştir. Fakat bu kalmadı. Cevap bile alamıyorum.», 
harbin çıkmasına sebebiyet vermiş Halbuki istidaya 16 kuruıluk 1 
olanlardan bir kaçı yüksek perde· pul yapqır. Vatandqın cevap bek
d~~ sulhten bah11~~ecek . olur!arsa lemek hakkıdır. İcap ederse 32 ku
bızı harbe devam ıçın çok ısteklı bu-, ruşa «cevaplı müracaat uıulü» ih
lacaklnrdır. das edilsin. Fakat her müracaatçı-

Acı fedakarlıklarla dolu uzun bir ya: «İtin fU tarihte yapılacak», 
~avaşa bir kere daha karşı koymak «~-in kanunun falanca maddesm· 
mecburiyetindeyiz. Bu mücadelede den dolayı .maalesef i&teclijiniz gibi 
üzüntiiye kapılarak cesaretimizi kır- olamıyacak, bqka bir çare arayın!» 
mama1ıyız. tarzmda cevap verilsin. Hatta gÖa• 

(Devama sahife 2 sütun 2 ele) teril.;.. adceae, postaJla cevap. 

B. Stalin yeni 
bir nutuk 
söyledi 

« Hitler. Alı:nanyaıi, bir 
kaç ·ay, nihayet bir sene 
içinde çökecektir» dedi 

Almanlar merkez cephesinde Rus 
müstahkem m!ıV"Zilerlnl ynrarlarken 
tayyareleri de Mookova.nın gerllerlnl 
şlddetle bonıbtm!ıman eylcmi.'1erdir. 

Ruslar Amk denlzlnde T~:ınrogd3. 
bir ihraç hareketi yapm.nğa teşebbüs 
eylf'tnişlerd.ir. Bu teşebbüs tardedll
ll!l§tlr. Kırımda Ynyl.A .dağla.rında Sl
vastopol ve Kerç istika.metinde Alman 
hnr.c'Utı ~vam ediyor.. Sal!Uıl~ttar 
Al:uan makan1lo.r.ı, k:l C'S!lnsında da 
-mer~z cephesinde taarruz hare-kAtı
ııın durmıvnca~ını beyan edlYorlar. · . . ' 

Moskova 8 ( A.A.) - B. B. • C.: 
Tasa ajansına göre Almanlar Moe
kova cephesine takviye kuvvetleri 

_ • 'fe bilhassa tank ve top getirmeğe 
Mos.kova 7 (A.A.) - Bugünkü devam edivorlar. Kızılordu, Mos· 

cuma sabahı Moskova~ Kızıl mey- kovaya yaklaşmak istiyen düşmanı 
danda askeıi geçit resmi münasebe· bırpalıyor. 
tile M. Stalin tarafından aöylenen 
nutkun metni: 

Kızılordu yoldaıları, Kızıldo
nanna erleri, kumandanlar, siyasi 
miirebbHer, erltelc ve ltadın iıçiler, 
lcotlektif çifçiler, münevverıer, Al
man haydutlarının boyunduruğu al· 
bna muvakkaten düıen, düımanı
mızın gerisindeki icadın ve erkek 
karde,lerimiz. Alman müstevlilerin 
gıeri lıatlan bozan kadın ıve erkek 
ıerefti çetecilerimiz, sizi Sovyetler 
hükumeti n Bolıevik parti namına 
aelimlar ve ilk te,rin soayalilt bü
yük ihtilalinin bu 24 üncü yıldönü
müınde sizi tebrik ederim. 

Yoldaılar, bugün bu yıldönUmil· 
nü güç fBrtlar içinde kutlamak mec
buriyetinde bulunuyoruz. Alman 
haydutlarının alçakc;a hücuma n 
bize tahmil ettikleri harp, memleke
timiz için l>ir tel.dit yaratmıfbr. Mu
vakl.:aten bazı bölgeleri ka~. 
Düşman Leningrad Ye MoakoYa 
Jca.,ılar.rıcb -~~:;ktü. 

Düıman ilk darbe<kn sonra mem
leketin dizçöktüğünü zannetmifti. 
Fakat çok aldandı. Bir zamanlar 

Londraya cephe
den az haber geldi 

J,ondra 8 (A.A.l - <B B.C.l Rus 
cephesinden dün az h:ı.ber gel.nılşUr. 
Almanlar, Mos1rova cephesinde Uerl
lP.mtYorlar. Cenupta fena havalar hü
tllm sümıektedlr. Kınmda esa'51ı bir 
değf4iklik :70ttur. Alnı-anlar Kınmda 
~in muharelbelP.r oldutunu kabul 
edlYorlar. 

Rus tebl~ği 
Londra 8 (Radyo sa.at 7,15 de) -

Dün gece yarJSl lııloskovada ne,roec!l
len reaml Rua teblll'l: Kıtaa.bmız dün 
bütün cephe boyunca düpanla mu
ba~ devam etml.elel'dtr. 

B. Roosevelfin 
B. Kalinin'e bir 

mektubu 
Londra 8 (A.A.) - (BB.C.) B. Ro

osevelt Sovyetıer Blrlll'l ~ B. Kall
nlne ıönderotti blr mektupta cSoırJet 
Ruyarun miidataam Blrletlk Ameri
kanın müdafaam• demek oldutunu 

Uzak Şarkta 
harp tehlikesi 

Çin limanlarındaki 
Amerika" bahriyelileri 

geri çağırılıyor 
. 

Londra 8 (A.A.) - (B.B .C.} B. Roo
seveıt dün aqrun Uzak Şlrkta son 
inkişaflardan gazetecilere bahseder
ken Amerikanın Şn.nghay ve Tlençln 
linı..anlannda kl b:ı.hrlyelilerlnl gert ça
{tırmağa karar vermiş olduğunu, fa· 
tat bu karannın Japonya ne ccre
y:m et.ın14 olan herhangi blr milza· 
kerenln neticesi olmadığını söyle
mlştir. Bu karar, .Japonyaya bir mil• 
sa.a.cle suretinde telAkkl edilmem~ 
bUlkls Uzak Şarkta muhtemel bil! 
Ja.pon tecavüzüne kilrşı bir hazır~ 
olarak kabul edilmek 10.Zımdır. Ged 
çekilecek olan Amerlb.n Ba.hrl,.ellle
ıi bln kişiden ibaret olup bunlar her
hangi bir .Japon tecavüzüne münferl• 
den kar1l koyamazlar. 

Japonlar Birmanya 
yolundan yürüyecekler 
J..onclra 8 CA.A.) - Uzac fark yul

yetl ba.tmnda Londrarun styul mah· 
f!llerlnde huıl olan bn&:ıM göı1e Ja
POl\Y& taarruza geoınete tarar TCnll· 
11 takdirde enell Btnnanya yohm• 
hedef tutacaktır. 

Tobo 8 (A.A.) - Rcuterı 
cMuvaldtat yol> batlıiı albnda 
neorettiii bir makalede Hariciye 
NezaretİDİn orıam olan Japon Tıı
ma Aad Achoerti.er pzets törle 
demektedir: 

Binnanya yolu üzerine doğruda• 
doğruya yürümek imkam hatta ih
timali her zaman mevcuttur. Haya 
akınlan bu yolda birçok lıuarlar 
husule gelmesine aebep olmutlana {Devama aahife 2 IÜtun S de) 

--· ı•• b ıw ... 1----••• da bu yolun iıgali cDaimt bir hal 
~ ... ..-1111!'11',...~-~-ıpııııp-ipll'!~""'"..,..,._,.~..,.~-----..... çaresi> olur. 

bildirmiştir. 

Bay - Bir iskarpin almak gitgide zorlaııyor 1.. 
Bayan - ÖyNı amma giymek de zorlaşıyor ı .. 

Stalin'in, nutku ve 
Berlin gazeteleri 

Berlin 8 (A.A.) - (D.NB.) Dünkl 
akiam gazeteleri, llktetp'tn ftıtiWlnhı 
yıldönümü münasebetlle Stalln tara
fından dün söylenEl:l. natuk l>attn>da 
tefslratta bulunm.Ulla.rdır. 

Berllner Börsen zettımg fUlllan J&
zıyoır: 

cHa.rbln ilk dört ayı zarfmıda Bol
şeviklertıı 350,000 ölü, 378,000 u.,.. 
ve l ,020,000 yaralı verdlklerl. 1<kDul 
bu nutukta ne kadar ha.ldka.t mevcut 
olduğunu göstennete kAfidlr. Almaıl 
ordulan, başkumadanlılmm tıebllllerl 
dünya.ya Öğretml$tr ki. bu mtıddeı& 
zarfında Sovyetıer yalnız esir olaralı: 
3 mllyonu çok geçen buran k&Jbet
mişlerdlr.-. 

Berllner Lokal Anz~ıger: yazıyor: 
11Stalinin Sovyet kıı.yıpla.nnı gerçelı: 

mlktanndan çok aşağı göstermJt ol· 
ması, Bolşevik diktatörünün kendimi 
ne kadar zayıf hlMettlğinl lsba.t et
mt-ktedlr. Stalln hakiki rnka.mlar net
red UdHtı takdirde 1tlmat buhranı ve 
panlk hasıl olacağından korkmakta
dır.• 

Bu sabahki telıTaflarm 
devama 2 nci sahifede 



Sahife 2 

•• 
UD 

u s.&B.a.s:s:i .B. Göbbels'in 
allllilil'ıSlil_ii!liiliE ___ _ 

TELG .&:PL&B mühim 
makalesi 

AKŞAM 

ve 
Umumi Meclisin 

9' 

o 

toplantısı Emirganda 
geceki yangın 

Dört amele yandi, 
ikisinin cesedi çıkarıldi 

8T~l9'1 

Kısa röportaJIE?! 

Güzelleşen Tepeba§in• 
dan halk hakkile 

istifade ediyor Finl-nd·ya 
harp en 

e ilmi te 
.:Harbi kaybederseli lier 
§eyİ, liatta milli varlıği
mızı bile kaybedeceğiz» 

za an Alt ynnda Ka-smıpaşa'nm ~· 
Emlrgfuıcla Ba.lta llmnnı caddesin- bakıfl manzar~ı ..• Ah~p mahal· 

de prens Hallm vere.ııes1nci o.ft olup B. leler sanki insanlar tarafından ytı• 

Belediye zabıtası talimatnamesine ==~u::ı:= pılmamış <ıa. yosun gibi. mantar - 1 b . d' J ·ı . . . yangın ç.ıkmıştır. İmaldthane kısmen gı'bi, kendiliğinden tenebbüt et" 
Berlin 7 (A.A.) - Haftalık ır ma ae l aVeSl ıstenıyor p olduğu:nd:ın ateş .srıra.tıc büyü- miş ... Ve knr§ıda, gümü§ ıoıktari· 

Finlandiya henüz cevap cDM Reich> mecmuasında propn· mfiş ve BeYoflu :ve ~Irl.z itfaiyelerln.ln le, püskürme serpilmi§ balıkçı 
vermedi, Helsinki'ye ganda nazın Göblesin mühim bir . 'g3yrotler1ne rağmen ahşap b!rnı. ta- sandallnrile Haliç ve muht~ 

fi • makalesi çıkmıştır. Bu makalede 4 Istanbul umumt meclisi dün ıına.~ tadır. Blıın sahlplcrt çok dcf:ı. hava- mnmen ~r. 1 İstanbul eemtinin silueti ... ôyle 
yapılan sulh tekli erı bilhnssa oöyle denilmektedir: ıs de birinci reis veklll B. Fnniki lann soğukluğunu nazarı 1tlföre al- Ymıgm çılı:tıiı 7.aman hnalA.th!ınc- bir görÜinÜ§ ki, her hangi ·bit 

if~a edildi cAramızdan hiç biri için bir kn- Dereli'nin rlyıısetl altında. t.oplanmış.. madn.n evvelce kıını.rlaştınlnn mwey- de işçller çıı.Jı~aJ..""ta. olduğundan pcyizajcı ressamı he'-Ycanlandır-
" tır. Geçen celsenin z:ıptı okunnrak. yen bli tarihe kadar blnalan mtnın- rumleden b1r kısmı k.npıda.n, bir kısmı ~ -

- - ıç~ma~ yolu kalmamıştır. Ya.n.na aynen knbul cdlldl:ten ronnı. ruzna- maktadırlar. Burul. minl olmnk ıçın dA pencereleri ktnp atlamak sıu-etlle mak jçin kilfi... 
VB:§ington 8 (A.A.) - B. hıç bJr şey bırakamayız. Bunun ıçın- meye geçllm1ş ve Başvekll Dr. Refik Belediye zabıtası talima.tn:ımesine ~ ~ıkmışlardır. Bu cmında. üst Üst yanda ise, B~yoğlunun 

Roo velt ile B. Hull F.inlundi:·ı-·. ~ 1 ...ıir ki bu harbin her seferi tari~t ~- İ S!lydam, B. M. M. Reis! B. Abdiilhnllk ilavesi istenen ınndde şudur: btta bulmın.n lmnlitll:ı.ne sahib1 B. Cineviz devrinden kalm.1 hıs ini 
h te çekı1mek niyetinde bulun İ lc:ımdan hususi bir harp m~etin· Rcndıı, Parti genel şekreterl B. Fikri dskfuı edilmek Qzere kimya veri- Ru:ı. c:b. pencereden ntııyn?nk h:ıya.- 111eren, rütubetli, kaim duv:ırlı. 
da~; n dair hiç bir alamet bulun- dedir. Ve biz bu harbi şimdi yap- Tuzer ve D:ıhlllye Veklli B. Falk ÖZ- len ve merkezi teshin ltStl1ilc mtm.n tını llrlnrm d:ı. muhtelif yerl€Tin- gün güneş görmez, d..ı!acık &0· 

ugdu~a d'" ··ykmişlerdir mayacak olursak ileride, büyük bir trn~a. umumt mecllsin onuncu inti- blnalann muhltl aı.;garl ba.tn1'6fJ.n den yarnln.ımu~, .b:ıstaneye hldınl- ktıkfan ..• 
ma ı •mı un ao · • ll h . .. . bnp dcvres1n1n dördüncü yılı toplan- ~"f .. 1~ t• 10 _......_ ~ 

londr:ı 8 (A.A.) _ CB.B C.) Birlcsi,k ihtıma e, çok da :ı gayn milsalt t ftn bctil çekilen telgrııfl:ı. e>u.u.ük vas:ı. isi ( +- ) dC.n.""~n nş:ı- Yı • d:ı. lm:ılathn.n d Bu iki cihanın arası eskiden 
Amertk:ı. Hariciye Nazırı B. Hull d:ün şartlar altında yapmak mecburiye- g1:te.:1-ür ~fla.n okunmuş ttı d~eslnden 1tib:ı.ren kfıfi derece- otuz~ k:ı.= bulıınuyord ~= mezbeleydi, ç. mur bataklı"ı 
akşam matbuat n:ümesslllerlne Fm- tmdc kalacağız. Kıt"nmızm başlıca ve nlloşlarunıştır. ~t~t= m~lJurl!1r"in:u = alescf ynngmda dört ~le ~ idi. Şimdi, çdırin diğer kıısımlıı· 
ı:ındı.y:ı.nm Ru..cıya ile harbe d.cvrun mC$eleleri günün hiç bir gecikme Müte:ıldben elektrik, tro.m.vay ve ~ 1ştlra.kile:cum~ ened~ ikisinin ~sedi enk:ız altından ~ rına da örneklik edecek bir a • 
C'tt.!ğl ta.kdırde Bl~ .. ~~me~ kabul dmiyen mesdek.ridir. tünel 1~etmelerl umum miidürlüğü muhtellt blr encümen~ t.edldk edile- rllmtşt1r. Yanan ~ 2 nnrelenln de falt sırt yeliyle asrilestirildi. ı·e· 
nın dostlrf~u t ~buse ~~nU: Fin- Avrupa iki şıktan birini tercih et· mtın.ahdimtninc her sene verilen el- cckir. cesedi çrlı::nhhruı!c fueredl.r. pebnşı Belediye baQçesinin fakir 
r.;P=noın uc:a.-i vermemiş o!duğu- mek mecburiyetindedir: Ya§nmnk biselere nld tallmatnnme:nlıı tedkik Miite:ı.ldben. tuznnmede bulunan halka mania teşkil cdect parmak· 
~: soyl~tr. Bu münasebetle geçen veya hercümerç içinde yılalıp git· ve tasdlld hakkındaki Wkllf biitçe ve diğer bazı ~er de aWaı.h encti- 8. Staıı·n yenı· b'ır 1ıldan söküldü. o civar, kırk el· 
ıs a~ Finlfı.ndlyayıı. yapılmış mek. Almanya, lt.alya ve müttefik l::evo.nin encünıenlne haval<ı olunmuş- menlere havale olunmuş vo meclJs, li kanapeyle halkın nef e. alabi· 
olnn sulh tekliflerine alt vesaik ncş- devletlerin elinde. hakim bir rol oy- tur. salı gQnii snnt 15 de toplanmak tı2'eN leceği, manzara. seyredebilece· 
redilmiştir. Finıtl.ndiyn. Amerikan Ha- nayarak, yeni ~upıı nizamını yü- Bundan SOilra şehrlmJzdc ıneı".kezl da~mışt.ır. nutuk so••yledı' ği tirin bir hale sokuldu. Hem· 
rJc1ye Nazırını tekzip edet'C'k sulh rütmelc için tek bir fırsat vaTclır. Me· teshin usuUle (knlortferle) ısıtılan u ... r b ••t şehrikr ele luyıkile istifade ede-
tckllfleri olmadığını iddia etmiştir. I . b b b' bi binalar hakkında r::ı.bıtııı belediye ta- mumı mec ıs u çe 'DA- .. __ /L 1 m· cı· --l..!L-~-) •biliyorlar. Şehir böylelikle 
Halbuki bu veslkalardıın anlaşıldığına. sc ~-n ~lı o alr bı~ ne "'~d. an B • llmatnıımeshıe bir madde Dnvesi .. •• • ~ ..._. .-cıae 

. eçen lS ağustoota Amerika l'in.- tecegı <Kgı, nası ı~ecegı ır. u hnktında. bit teklif okunmuştur. Dil encumem mem.lek.ctimiz C:faha giiç bir (:lurum· cdernokrat belediyeciliğe~ mi· 
~~~eg müsteşarı B. Sumner Welles harbi kazanmakla ~r ıe:ri kazan- ıekll!e nazaran, kaloriferle JQ.tıla.n Umum1 meclis bütQe encfunent 14- da biılunuyorclu. •9 f 8 yılını habr- sal teşkil edecdc güzel birı köşe-
Finldndiya sefiri B. Prokopu görerek mış olacağız: Hürriyet, ipticlai mad- ve kiraya verllen binalarda. bJnalıı.rm ynsetlne B. nanı. Hllml Uygun.er ve layİıuz. O tarihte memicl::ıctin 'dört- cik kaz.anmış olclu. 

bı_~ sulh aktetttM takdirde Bovyetlerln clelerden, hububattan. hayati aaha· ımtılması W.rlhl ta.mamlle bin& •- mazbata muha.rrirııtlne de B. etıma- te r.--:" .. ~_,_ -'- .._ r..__ ._-__ V,e halk, kendisi için )•apıl· 
ı;• hJ l rl i mıı rm ta.bl bulunmak leddln Fazıl seç1lınişt1 ._.. mu.aanme ...... ran.«n yaonncı· 

kendisinden almış oldukları araziyi dan devletimizin içtimat nizamı için P e n n a n a. - r. lann elinde bnlunuyordu. Müttefi- mış iyi bir §eyi §Ü.hanla kn111• 

Finlfı.ndiyayn in.de cdeblleeeklerlnt IAz:Jm olan üslerden istifade etmek Jc:imjz J"Oktu. Kızslordu yoktu, sila- lar gibi, bulutlar çekilince, birıız 

&ôyleml.ştlrll . s +-rlni ld Flnlfuıdi- kabiliy~tini, müttefik devletler için Tu··rk - Alman Mecıı·ste hmnz. giyeceğimiz yoktu. Müdahale güneş parlayınca, kış gÜn'krin· 
B. we es ""''J evve e ·11· t_:• h ••• k~ '-~- r.. __ , _ _:_ d h"I 1 "''! ... J ya elçlsile daha nçık bir lisanla gö- mı ı ~·r. ayat ternını :nn anı,_ ~ bıran:.a.r1UU1ı yen<ük, kaybettiğimiz e ı c, ço ugı e, çcx:ugıy e ora-

rüşmüş Birleşik Amerikanın Fi.nınn- fey elımızde olacak. Fakat barbı l bütün toprdlari geri alch:Jc. ya geliyor, istifade ediyor. 
diyn 11~ dostluğu idame etmek tstecll- kaybedecek olunak her ,eyi hatt&. anlaşma arı Şinıcll meml~etimiz daha iyi (lu- Şu lstanliul, öyle mübarek bir 
ftlıtl fııkııt B. Hltlerin usulleıin1 takbih milli varlığımızı l:aybedeceğiz ki bu yeni mebuslarin mazba- rum<ladır. Müttefiklerimiz YaJdır, yerdir il her çöplük biraz hün-
•e dünyayı zapt.etmek lstediğinc kani daha vahimdir.> talari tasvib olundu İafc maddeleri, silah n giyecekte metle l:)öyle bir :fıale sokulabilir. 
bulunduğuna söylemiş ve demlştlr ki: Makalede netice olarak zafer is- Tasdika ait kanun ı muztarip değiliz. Memleketimizde 

- Birleşik Amerikn HiUerizmi ez- tihsal edilinciye kadar çarpİşmaıi ve • ,.. • • • • YS§ayan bütün milletler ordumuza 
met ve mağlflp etmek lçln 15, 25, 35 --1 k lA ld' ... t ba -z etti- layihası Meclıse verıldi Ankara 7 (A.A) - Büyül: Mil- -~--- .. _,_.eli Deh Amerı·kadakı· 
hatt! 75 mllya.r dol:ır harcam:ığn M- \'d'ışma . azım ge ıgı e ru ı 1 M r . 1) - f!'___ • c- al· ve ~mnamıza muzıxıll' r. -
zırdır. Finlıindlya, kendlslııdcn alınan rilmektedır. et, ec un ug'!,n . .;>cnU!et.tin un §et:c kapılan zayıf bazı müneVTVerle-
ar:ı.zlyi kazandıktnn sonra duracak mı, •• Ankara '1 (Telefonla) - Büküm.et tayın • ba~lıgmda toplanmıfhr: rin zannettikleri gibi düşrnnn kuv-
yoı..sa dahıı Deri mı gidecek? Eğer Almanlara gore tnrafındnn Meclise nı-zcdllen yeni ka- ~~senın açılmasını müteakip yeru vetli değildir. lblis, d~nüldüğü 
Finlandlya Rus arazlslne girerse teııı.- Sovyet zayiatı nun lA.yihalan nlfıkalı encümenlere !."tihap ~lunan general Kemal Do· kadar müthiş Cleğildir. 
ketle knr.şıbşacaktır. Zira Almanya- B 1. 7 (AA ) D N B sevkedllmi.ştir. Bunlar ar.ısında ec- gan - .Agn -. Memdun Şevket Esen· Alına <l .. rt fınd d"" t 
nın gnllb!yeU takdirinde ti\bl blr dev- er ın · - ""' · :. · : nebi devletlerden tcmln edilen ve dağ • Bilecik ., Dok-tor Behçet Uz ~ya 0 

ny zar .
8

. or 
Jet ol:ıcak, Almanya yenlllrsc mnğlftp ~keri bir kaynaktan ogrenılıyor: <?dilecek olnn kredllcre mahsuben cc.1- - Denizli -, general Ali Rıza Artun· buçuk mılyon asker kaybetmiştır. AI-
dcvlctlcr arasında bulunacaktır. Agustos ayı sonuna kadar Sovyet- bolunan harp techlza.t ve levazımının ' --1 M · H l'd On M mnnyanın damıırlnnnda artık o.kn· 

d K<ı • nnıs • a ı nran - ar- k k k '-- K ·--1-) •· i te bütün bu noktalar ~şredllen lCTin asker ve malzeme bakımın an gümrük tesmlle sair vergi ve resim- -"' • ,_. I • dilmi ca an annıyor. B.Y•OGA arı tii-

lın d • . 1· il l rd 1stisn h-'-ı.-d-'-' ........ aın • ln mnzoat an ta.svıp c ı ~ k kt d' l fik . 1 Al l'CfJknl:ırdan anlnşı akta ır. muazzam zayıatına nıt mn umnt e e en ası u.ıuuıı wu .,, ..... unun b" b' . • _ k. k'' .. 1 enme e ır. syan n yn nız -
b 'ld' ·ı L-- ·ı l k k y ikinci mnddesl hükmünün 1k1 sene ve ır mm mutea ıp ursuye ge e- rnan mü-'evlilerin bo'ln.,durugu· al· 

ı ın en ucq mı yon u ayıp, e • k d • · 1 d ' '" ~ -· 
lül ayında bu büyük nisbeti muhafa· dn.ha m:at.ıım:ısına. d=Ur knnun ltıyi- re an ıçml§ er ır. . .. tınn girmiş Avrupa milletlerini de~ 

Harp tebligv lerİ zada devam etmiştir. Sovyetlerin ~'l.Sı,i Tü.~bakiydeelue,,eAlma.nt""''ycylcarln~~ • ~uatihdabn aonrnlmMeclısMen~ı:mcnl)e· ğil, bu harbin sonu tahayyül edemi-
ik wcar mu e • ""'-' ~- n ın a ı yapı :rşhr. ecus ge e· ·AJm ·11 · · k d' · · d ._ ___________ _. clevam eden zayiahnın m tannı. mi lın.kkında akld ve Jmzn. olunan lld k 1 ba .. .. - yen n an mı etmın en ısını e 

küçük mikynstn1dler de dahil olmak anlaşma. ile bu nnlıı.'}Jll3.lam ba~lı ce ~op anhsını çarşnm gunu ya kaplamıştır. 
lngilİz t.ebliği üzere 1941 eylül ayı zarf1ncla cep- protokol ve met:tupln.nn tasdlklne pacn br. . Bir kaç ay daha geçsin, altı ay, 
• benin bütün kesirnlerincle 1-2 mil- dair kanun lliythruıı ve Türkiye - Ro- belki bir sene aaha ı;eçsin, Hitler 

Kahire 'I (A.A.) - Ortn Şark İngl- yon nskere yükselmiş bulunduğunu manya arasındaı mevcud 26 eylftl 940 Benzin yerine İspirto Ahnanyaıı kendi cinayetlerinin yü-
liz kuvvetleri umuml knrargllunm gösterir. tnrlhll tlco.ret ve tediye an.Ia.şmalnn- Sanayi Birliği benzin 1htlynç sahlp- kü nltsıda yıkılacaktır. 
eumn günkü tebliği: • • nın mcrbutıarılc beraber !ki ny daha lerlnln benzinle gördükleri bir kısmı Alman müstevliler kahrolsun. Ya-

Llbya'dıı, Tobruk'ta, düşman hava Afganıstan sulh halr.nde uzatıınuısı h:ı.kkında ten.ti edilen no- işi saf l.spirt.o ile de yapıp ynp:ımıy:ı.- şasın şo.nlı vatanımız, yaşasın onun 
-·vvetlerl yeniden harekete -en k d" talnnn tasdik.hıe nld knnun l!i.ylhası caklannı teciklk .... -A ... ir Bu • ..-.,._ h .. · · · 'k'~li ı ~- · •· '.L__ .. ~u .. ~.. yaşama arzu e ıyor ...... "'}~ . ı.<:UAJA urnyetı, ısti J1l • LJCilln 1n ,oa,yragı 
topçu ne birlikte fıı.allyete b:ı.şln.mış- vardır. ler mtlsbet netice •emı19tlr. Bu ıtı- 1 d f 0 .. .. .. lirn 
trr. Öğleden sonra Polonynlıln.rd1n Pqaver 7 (A.A.) - Afgenistn- Hariciyede t~yı·nler barla bir çok sanayl lşlenndc bcnzln a ı:~~ ~~ )ogru~uye .Jı ti 
mürekkep ~bir sa.va.ş kolu topçunun nıın ııkı bitaraflık siyaseti bag'ün yerine saf 1.ııı>lrto kullanılabilecek, söze1lsU cnebi. ~ tceye~= 
tuvvetu miiznheretue nıüd:ı.fna ha.tın- Afgan ali şurası tarafından müzahe· Ankara 7 {Telefonla) - Mlllı.no benzinden epeyce tasa.mır temin edl- rlnln ....:,.!.,.. .. d s~ m tk e-
nmızın önündeki düşman batı kesi- 1 k.a 1 Ali .. bük" başı konsolosu B. Dürrü Mazhı:ır, Bari Jecektlr ........ _. a. nu unn. 

ere ya ar 
Bazı kadınlar Beyaır: 

sarayın önünde 
nümayiş yaptılar 

VB§ington 7 (A.A.) - Assocİ4 
ated Press'in bildirdiğine göre bn" 
zı kadınlar Beyaz sarayın önünde 
nümayiş ynpmışlnrdır. Kadınların 
ellerindeki levhalarda ounlar yaz.ılı 
idi: cRoosevelt'i zan nltına alınızt• 
cfngiliz.leri Va~ingtondan koıru• 
nuz.:rı Bu kadınlar Şihıgonun, Ne'\'' 
yorltun ve New - J ersey' in 8'.iya i 
cıemiyetlerini temsil etmekte idiler· 

• 
verı 

minln meVZllerlne girmiş ve kıymetli ret C: drşı ~nmış~r: !ura, . u- kançlan Lftt:ti Kadri .Armnn, Ncvyork Ancak esasen mahdud olan «a.f dalr Terdlğl beyanatta demiştir kl: 
malumat elde ederek yerine dönerken metin • iŞ aıyns~ti!?ı tasvı~ etmış ve munvtn konsolosu Behçet sallh Sa- ispirto ~saın.tının l?C'!ll ış sahaln- •Nutkun hak1kl ~· gnrptc bir gem .• 
kuvvetu bir İtalyan müfrezeslle mu- Afganıstanm b~tun Yt\Dancı ~c:rv- mu.ray Marsllye. kancılan Nec:ı.t rmda da sarf.edilmeye ldfn.yet edip cephe tes1s1 fei<ya.dını yükselten kor-
lw.rebcye mecbur ta.ımıştır ynlnız letler]e sulh halıncle ve dost muna· Mıı, Barselon muavin konsOloou Rl- et.mıyecetı aynen, bir tedkik marzuu kudur. staJJnln zayla.t b111dcmda. ver
blr Polonynlı asker yaralruımışt:ır. sebetler idame ~relc yaşamak ar- fat Uğuz merkeze nakled~ler, Mi- olduğundan sanayi birliği llk tedldk-~~~ s&zlcrlnln 

• • z ya 
Hudud cephesinde, düşmnn topçu- zusunda bulunduğunu hclirtmiştir. lA.no konsolosluğuna. Ba.rl konsolosu lert netıccsinl alakadar ma.kamlıını. esa:stal1nhı biit.iin Alman ~üstcvllleri 

su, Halfaya cenubunda mllfrezelerl- Fuad Nebil. münh:ıl bulwıan Sofya blldlttcek -ye Te.rikeek branı. göre öid tehdldile Alm::uı,.:ıyı koi'-

mlzl neticesiz olarak ateşe tutmWJ- B. Churchı'll'ı·n nutku tOMOloSJuğuna merkeroen ıurat Ba.- tenlata devam edecektir. kntm&k: ıstedl~ mı:mn dlklm.te knnn-
tt:r. Bu bölgenin batı tarafında dli:Ş- taz, milııhal Nevymk baş k'onsoloslu- lu~ ve bu sözlOl'le A1m::ııı u1o dnn 

Üç buçuk ayda 11 O geıni 
batırıldı, 102 gemi 

hasara uğratıldı m.".tlın zırhlı müfrezeleri görülmii§- (Bar tıırafı 1 inci .ahifede) f::h1~sın, Ne~york ~/onso.fı.~~~ Moıkov ... , u''zerı·ne Alman olanlarnı öldürülmesini lleYil. ~arp 
tfir. Bu faaliyete rağmen keşif kolla- """'l ı;;u - esirlerlntn ldammı ~t4ğl söyleni-
nınız izaç edilmeksizin lıJlerlnl bitir- Avam knnul.rasında da Mıyiediğim lrıı.nçıla.rlığuın Va.şington bfi.yük clfl- ha aki yer Fab.t ıu.... .. ~ ~--,.&__.. ...,, t ı d • 7 (AA ) s·· ~~ 
mlşlerdir. gibi sarsılma?: n:ı:mlmJzle d~m lifi Qçiincü k!tl.bl Şadan Erıruı.n, va m . ~ ..... J'•• JWUJIU,,ı=u.A ..... uaen erıye . . - uyu 

clne.yetlerl dl!er btlyf&k milletlerin Mnrsllya baş konsolosluğu ta.çılQ.l"h- Moekove 7 (A.A.) - Racl;:ro• Bolşevizm! tuıhn. etme1t htıSUS'Ullda<i Britanyanm Akdeniz filosuna bağlı Alman tebliği blı:tm safımızda yer nl.ınnlarmı temln {:'lna. merke?.den İsmall Ncodet, Bar- nun bildirdiğine göre Stalin dün se- katı katarından hi_ç b1r suretle d6n- .denizaltılar ve orta şal".ktaki lngi\iz 
etti. Bu büyüle milletlerden birl her ıelon konsolosluğu kançı.lai"lığına ce nutkunu Terirk·en Alman l:lomba m~r." bava ku'V!lt--etleri düşman gemüerine 

Herlin 7 <A.A.> - Alman Başku- gün kudretlle hMbem~ ve çok mil- merkC3den New.rul to.yln odilm.Sflerd.U'. tayyareleri Moskova üzerine bir 1 • ı 1 · ed' ç~< :k~r verdirmel...""tedir. lııkerr" 
mandanhğının tebllğl: Büyük Brltan- hhn neticeler nlma.ktndıl'. D!ğer hh" Diğer tarn.ftan Liııbonda blr elçilik a'~m •-'L'L üaünda '-"u'unmuşlard:ır. m 1 ar ar r 1 derlyedek:i bahriye makam lan tarıı· 
yaya karşı yapılan mücadelede dün büyijk devlet de Atlant!k'in N>ür ta- ihdas edllınl..ş ve bunı.yn Ke>penhag K ~oıo - u 1 

• 

r.cce Alman bava kuvvetleri İngiltere- rahnda mücadeleye deyam ~ :mutı- ortıı e~ Fund K~cl bu elçlllğbı Spiker görülmemiş bir 9'ddotte bir fından ,.apılan bir listeye göre ii9 
nln .şınrt ve renup s:ahllindcıki Um:ı.n- t.nç oldu~uz her feyl -,ereb1lmek üçüneü ta~e ~ Kopenhag el- baraj ateşi açrldığı.ni eöYlcmi.Ştir. (8.t tantfı 1 İDci e) bnçuk ay içinde Mihverin topyek\ııtl 
J:an bombnlrunışlardır. Malzeme fab- için bütün gayretini aarf~r. !hı çil1ğ1 tat.lbi Necmeddln ~l tayhı Tehlike ifllJ'eti Stalin'fo nutkanu JıiikUmeaSnce iı:.ap ıedeu. t.edlXlrleri 339.000 tonilatoluk 86 gemisi bıt· 
rlknlıınna tam lsnl>etlcr olmuş, büyük mlllet bu ga.~tlerln neye mak>lnca.- '<>lunmu§}ardır. dinlemek için yapılan toplantmm alaeaimı ümit etmektedir. Ameri· ve topyck\ın 217 .000 ton~ 
)'Mgınlar _çıkanll'IlllJtır. tını a. katmadım ~ü:ta ~ 1 . ... .. sonuna fa<lar devam etmiştir. k~ ~nderiJeeef ilam ma'ııidelerin 1 ohdt 6 f gemisi de hasara uiranl-

Mnno bölçeslnde ve Felemenk sa- .gemilerlle ~ııert maruz buhlndu- htıkarla mucadele bedcll .io.,,-et ~nna mahsup Dltfbr. Yalnız ilktqrin ayı içiı>Oe 
hllindc, lO tngtıız tayyaresi düşiirül- :l?U tebllkeyt hlıc: d~ir. fi I • Sırbiatanda çarpiıımalar _ı:ı_ _ _ ,~ı·r. 98.000 t--~ato tutarınc:la 24 ...-ni 
rnilitOr. BaMoWğtm meml~ln vapurtan a erı -s ca&ft'.'Cc.-.ı: on.o .. ---

Norveç sahlll açığında bir İngiliz oqanus.ınn aşıı.mk malzeme gethi· İbtl.tfı..rla mücadele mcvzuuJWIQ hal- Bern 7 CA.A.) - Be1gra-ddan ~ M. Rooae.velt, Moskoml konfe- ,hatmlmiş ve 54.000 tonilato tuta• 
ıan-aresı düşüriilmüştUr. Şlmalt Atrl- ,ar bu enhı geçmesine ml- b tenvtr 1ç1n har.U'la.nan soxıoo eba- telgraf a.j3.DEima blldli1ll~or: Orduya raııcıun afira.tle ~elenmesi için. nnda 11 gemi de hasaTa uğrablnıw 
bı.da Tobnık'ta Alınan savaş tayya- n1 o ~ düşmanı ~ set'• dmdaki nflşlor:ln fehrin muhtelit~- -::1~snbirp ~U-ç ~üfat~--~~ :::: yapJlan_ if. birliiüı(ıen dolqı .. gerek br. 
lıclerl, İngUlz çadırlı ordugi\hla.rına. \"C mek Te bo ~ bfoııe J'MdUn edl- letlne ~o. ba.'.llan~. Bu 1e .- ~ .,._,,,..........,. M St 1 eıbıe So ibül::Qm ,_ __________ _., 
IStlhkAmlam mlles.ğr 8\ltttte htıcmn )'Ol'. Şlm.dl tyt arkadnşlnrla benı.berlz. ıı.tışlerde mür:ıkabe tcşkllAtınm tele- nktlenlen d61ıdü &rnftş, dönlü ywa.- · a m e ger vyet e-
etml§lerdir. Düşman dün gece az mJ.k- Yolmnuz ne bdar tmın OOJnıa. olsan forı numa.rnlan da bulund~an lanmıştır. tine mml)ettarltimi bildirerek mok· 
tntda. bomba tayyıı.relcrlle §lnınll Af-~- ederek dalmn ileri ~e~ ıhtıktr vakalarmı kolayca 1hıbe.r et- Başka 1'f:lierde do müsademeler tuhımu 'bitirm• · · • 
rttnnm muhtelif mevkilerine tesirsiz Tn!!h h1ç ~ bütün beşeriyete ~ mOmkQn olnenktır. olmuştur. As1 şeflerinden Jk1sl tevkif M. Rooao.elt mektubanda M. 
b6cum teşebbüsleri yapnu9tır. öz:nek ola.nlam ve zahmet Qekenlere edilmiştir. Stalin':in kendizile doğnKlan doğru- Bir haberin ortasından kiıiı· 

Itaıyan tebıı.gı"" • ~r tacı gtydlrecektlr. Sovyetlerin Ankara M - kr l h f"f h. t ~ ya temas etm.-elt arzusunda balunn- mız ıöyie l>ir ibare: 
__ .,..,.. .. _ .. _,__,UJU Büyük ElriJig"" inde ısır a 1 a 1 ra · a sız caiı ümidfui de izhnr ~emektedir. cŞc:hrimizde merkezi teshin· 
eepbesln~ ten keşif topçu foo- ~ Kahire 7 (A.A.) - Kml Fnrnk. M. Staliın 4 so~rinde cevap ve- le ısıtılan binalar .•. > ilh. 

mn~ ~~ın İ~:n n:1:: llye~ olm tut. İngtllz tayynrelert, Ç Y ziyafeti hafif nıhatsızdır. Bir mfüldet resm1 rerek', Moskova lconferruwnda ve- cMerltezi teshin> de neymiş'? 
Bh:ıznzi v~ T!:nblus topxaklO.nna bom- · 7 (A A ) R "h il" myaretler! kn.bul etmtyecclttir. il F bi t b" · h f:i tobllğl: Dün n.kşnm ve bu gece, dili- r amıŞ!n.rdır. Bunlardan biri avcı :a . • - us ı ti u- r· en ıkarnrların sonuna kadar ve- ransızca r a rrm a~ yyen 

raa.n tayyarclcr1, Slcllyanın vo Cam- tnyyareleı-lınlz tarnfmdnn. di~~ bir linin yı1'lönümü münasebetiyle bu Kareli L doga bölgele- riml~dirileceği hakkında M. Roo- tercümesi. H:ılbu'ki biz buna 
pon1 'nln bazı bölgele.rl üzerinde '19- ta.nem de tayyare bışı koyma tara ~ Sovyet Büyük Elçiliğinde bir • ' • ,. • • sevelt'jn va.itlerini Sovvet hükfune- <kalorifer> diyoruz. Zira öyle 
nruşlıı.rdır. Bnzı mahallere borebahr topçusu t.aı:afuıda.n dil.şli:rijlmüştür. çay ziyafeti verilm~tir. Ziyafette rındeki harekat bıttı tinin minnettarlıkla · k.ar§ıladığını alı~ılmış. Alııılmı~ bir tabiri 
aııimışsa. da telefat olnıamıştır. Ha- Şıırlô Afrlkndn düşmanın Gondal"'ın Başvekil Doktor Refik S:ıydam, Stokholnı 7 (AA.) (Reuter): Amerikan devlet reisine bildirmiş bırakıp yeTİne frenk edahsını 
~t" ~r. Augusta. ~e yapılan mtıhtellf cephelerine sokulmak için Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve Dagens Nyheter gr.zetesl.ne gort', Ka- ve demiı tir ki· koymanın ne manası VM°> Ke--
'te iinkü tebliğde zikredilen akın ı--aptığı teşebbüsler, kıblaıınuz tanı.- bütün Vekiller Reisicümhur bn•· reli b.,rzahınd:ı. ve L.'l.tl~n gölü böl- So eti İr )"'' M R lt'. limenkı meıı~clne rağmen den· 
~da. 10 kifl ölmiift;tlr. Mn.h~ fmdruı, hei1 noktn.dn aklın bırakl1mış- • • ' . . " gesinde askeri harekata nih yet ve- c vy er ır lb'l · oos~c • • .. ed' 
tnyyare karşı koyma. topçusu tanı.tın- ıır. Bundnn enelki tebliğde zlkredl- ynverıyle ~enız y~ven, korclıplomn·ırllmişLir. MtınlUUl6k demiryolu, Fin- in teklifini menmu~ctle kabul et· l?nf erli b1?1a~ tu~ .ır, «mer-
dan, gfindüz du,ürfilen tayyare adedi len torpidolannmın faıel~ hakkın- . . yeıli esn~ı matbua~ mümes- ıandlyalılnnn gıer1 hat.lan temin edil- mekteclir. cŞnhscn temas~ tcklifinej ~e:d . ~ıruı bina> ıse, frenk 
1 tür. d& goıık'adan aboolı , sıllcn Ye da~ 1'~ l:iulwmıuş• mek üze.re kesillnc.lyc kadru- harckftt:ı gelince, bunu büt_\hı kzJJbimle ~u- uzentısıdır. J 

Ş1mıı.lJ Afrl3tad:ı. :rot>r.ıık ve Sollum ~en tn~ 2 w~· ll~.ıaı :verletde devmıı. edilecekt1r. le bazınm..>; - ı l~------------, 

lf e demeli? 
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~ŞAMDAN AKŞAMA 

Büyük lskender ve 
iki türlü selam 

( E R i ) rııa ..... <Ç ......... ;ıJ 
~-.__S .......... ._ ___ ._ ___________________ • .. ---------·~~ Çalışmak hissi 

lnaan1arın önünde secdeye var
~. rükU etmek, saçak Öpmek, 
etek Öpmek, yedi kere yerden t~ 
~nııa sallamak, bir kandilli ıe
llındflın sonra üç adanı geri gitmek 
~ •e: giderken de ekseriya bir teJ' 
1_e\rirınek); kendi hakkında cabdi 

Yeni tahviller! Eski bir radyo yıldızı ... 

Halk bunlara büyük 
rağbet gösteriyor 

"emine kemten, kansı hakkmda Diyarbakır ve EIAzı~ ıstasyonlann-
«refilcam • • d _,_ dan Itak ve İran hududlanna. k.ada.1' 
l' carıyenın emıı:a... yapılacak demlryohmun ln.şa.sına tah-

Erkek ses sanatkarları 
ağızlan ile kuş tutsalar ... 

ltö .~ bunları hep §Vkldığm sl3 edilmek üzere yüz.de 7 gelirli ve 
h tij tarafı sayıyor. BU de, garplılı- yinnl senede ıttası meşrut beş milyon 

doğru istihale ettikçe hepsinden Hralık birinci tertip tahvUAt dünden 
'~vak, demokratlığın icap ettir-- itibaren sat~ çıkarılmıştır. TahvUa.t 
d111 tarzda efendilik ve ferdi vakar 20, 500, 1000 llralıktır. İhraç natı yüz 
~yoruz ki bunlar zaten Türkün llralıAı. 95, ynnl 20 liralık tahvil 19, 

Bir şarkıcının sesi 
saatinde daha 

günün hangi 
güzeldir? 

L.tıaca ___ ,_ il ed 500 liralık 475, 1000 liralık 950 liradır. 
A • vvaannı te,k er. TahvllAt ayın on beşine kadar Milli 

Lııy~' gene de - kurusun f!I bankalarda satılacaktır. 
• • - kaymak.amm odasına 11- Dün erkend~ bu tahvilleri almak 
:uıce bile iki büklüm bel kıranlar, lçln bankalara. tehacilm. vardı. Büyük 
?.t?,lraf objektiflerinin kartwnda JoymetU tahviller pek çabuk tüken

liilunç olanlar ve cBu hür insanlar mlştlr. İ.stanbula gönderllen 20 llra
~ınleiletine böyle fey yaklfır nu ?• lık tahvlller de bir gün içinde pek zi-
decfirtenıer eksik değil. yade azalmıştıt. 

d 
Arada sırada muhtelif mevzular- --------

~ bazı sahifeler okwnak beni vocasını vara-
din!endirir. Geçen gün bir tarih ki- l\ı. ı T 

~uıda Büyük İskender'in macera• l k d 
~ göz gezdiriyordum. Ani te- ıyan a ın 
"!'de iklim değiftirircesine garp zih-
lliyetj havzasından !&rkınkİne pi
~eren, girip de kendini tafuım İs-

ertder, bakın nelere uğramlf: 
Dün hastenede ifadesi 

alındi 

f şte, her nedenıse, kendisine !Ayık 
olduğu kıymet verilmiyen bir sanat
kar: Tahsin Karakuı ... Geçen yıla 
kadar, on bir sene alaturka merak
lılan radyolannın düğmelerini çe
virdikleri :ı;aman evveli onun ismi· 
nin ilan edildiğini iıittiler. Tamam 
on bir 9e'lle memloeket bu sesi din
ledi. Meraklıları arasında onı.m bin
lerce, hatta on binlerce hayranı var
dır. 

Lakin bunlara rağmen bugün 
Tahsin Karakuş, alaturka musiki
den hiç hoılanmıyanlan bile, teshir 
eden o harikulade sesiyle bir «gün
delikçi tarkıcı> halindedir. Halbuki 
memlekette ses sanatkarlığının en 
kazançlı iı haline girdiğini işitiyo· :r~ih ·~~~·I~-~~~~~·=· .. ···......... ruz. Falan bayanın dört şarkı için 

1 
« ... lran imparatorluğunun sahibi Blr hafta evvel LAlell civarında gecede 50 lira aldığını, filancanın 

O Qr olmaz, Asya hükümdarına aid oturan LeylA adında blr kadın kıs- gene bir gecede 6 şarkı için 60 lira 
fatafatı da benimsedi. Taç giydi., kançhk yüzünden kocası Rıdvanla istediğini duyuyoruz. Hatta cDeniz 
u kavga ederek ya.tak 1çlnde ta,banca K · · l "h b ı ·· 
Ön2\ın etekli beyaz hil'ate büründü. i 1zı> ısmıy e şo ret u an mute-ile kocası Rıdvanı sol kaşının üzer n~ 1 Ünde s...,.de edilm-:ine ilemi veffa bayan Efıa ya sesinden ka· ..... .... elen yaralamış, kendisi de sağ kaşının 
llıecbur kıldı. üzerinden a~ır yaralanmıştı. zandığı para ile Taksim· deki yeni 
~ krallarını arkadat telakki etme- Cerrahp:ı.şa hııstanoolndc her ikisi- te~ekkül eden semtte büyük bir 
!e alışmıt asil Makedonyalılar bu ne de yapılan ameliyat neticesinde apartıman bile kurdurtmuştu. Bu· 
örf ve adet değipnelerine dayana- hayatıan kurtarılmıştır. Bunun üze- gün hayatta olan artistlerden bazı
l'n.adılar. 330 yılında birkaçı cihan- rlne, teammüden kocasını yaralamak !arının da Beyoğlunda apartımnn
l'İri öldürmek irin biri-ti. Suikasd suçundan dolayı müddeiumumilik lan, Suadiyede, Bostancıda sesle-

,. -s- Leyli!. aleyhine kanunı takibata. giriş- k d ki ı 1 tne"dana ç-'-h. rinden a:ı;an ı an para i e yapı -
1 ıa mtş ve hazırlık tahkikatına b:ı.şlan-
ki sene sonra da İskender Se- mıştır. Müddeiumumi muavini dün mış villaları var. Hususi otomobil-

l'nerkand'da bir eğlence tertip et- Cerrahpaşa hastanesine giderek maz- ler işlerlerken onlardan bazılarxıın 
~ti. Akşam üstü, masa etrafmda nun Leylanın ve kocası Rıdvanuı i!a- da arabalarının yaınımızdan süzül
tonuıulurken, biri flkender'in ilah delerlnl almıştır. Tahkikat devam düklerini görürdük. Bunlann içinde 
l"lerakles'den daha yülcsek olduğu- ediyor. insanı: cBu sesle mi bu parayı ka-
l!u ileri sürdü. ihtiyarlar, bu adama Bir kadın dostunu zanmışf..> diye düşündürenlcrc ıve 
•uıınasmı söylediler. İskender ise heyrete dü!!Ürenlere bile rasgelmek 
devam etmesini bildirdi. Ziyafette yaraladi mümkündür. 
Liikümdarın silah arkadaılanndan Tavukpazannda. Remzlbey hanında Bütün oaların yanında Tahsin 
cı· oturan Neşet ile metresi Adalet dün K b d 1 ıtuıı da vardı. O Clitus ki, Granik araku§ mütevazı ir gün e ik için 

kıskançlık y\1zündcn kavga etmişlcr-
•av~ında cihangirin hayatını kur- dlr. Kavgada Adalet bıçakla Neşeti saatlerce boğaz yırttıktan sonra ge· 
larınııtı. Mağrur ve hafİn bir inııan muhtelif yerlerinden yaralanuş~ır. ce yarısı Beyoğlundan tramvayla 
01duğunde.n bu dalkavukluklara -·- Bebeğe kadar gidiyor, oradan da 
hiddetle kar,ıkoydu ve oğlu tara- İhtikar auçlularİ yürüye yuruye Rumelihiaanndaki 
fından hizmeti arbk inkar edilen evine kendisini yorgun argın atı-
J:'.ilip'in medhinde bulundu. isken· Talya adında bir kadın tanesi 12 yor .. 
dere: «Sen ilah değilsin. Zira ilah- kuruşa satılması icap eden harita Onu ve kazandığını Amerikan 
la ı b ı h ek ed ı defterlerini yirmi kuruşa sattığından r ya nız ftf arına ar et er er. radyolarında söyledikleri sarkılar-Se yakalanmıştır. Asliye iklncl ceza mah- • 

tı MakedonyalJar 'ayesinde bü- kemeslnde yapılan muhakemede Tal- la halkın hoşuna giden Bing Krosbi 
Yiilc oldunb dedi. Ve sofradan yanın bu .ş,ekllde üç kl$1ye defter sat- gibi radyo yıldızları ve onların ka
kalkarak: «Hatta ben olmasaydım tJğl sabit oldu~ndan 75 lira para ce- zancı ile mükayese etmiyeceğim. 
pra:ıik'te ölecektin!» diye baykırdL zası ödemes1:ıe ve dük'kAnın 21 gün Lakin senelerce her gece radyoda 
•!tender, tarap ve hiddetle batı kapatılmasına karar verllmlşUr. on binlerce kişi tarafından dinleni-
dönnıüt bir halde, Clitus'uu kafası- Kundurncı Yordan fazla flatıe kun- len ve takdir edilen sayılı sanatt" bir elma ath. Kılıcını da aradı, dura çivisi sattığından, manifaturacı karlardan birinin hu vaziyeti haki

akat mubafızlanndan biri, silahı, ~ara 21 kuruşltık kaput bezinin met- katen pek gariptir. Halk üzerinde 
iht" 1 • • d ı· rcslnt yetmiş kuruşa sattığından ıyaten giz eml§tı. Diğ~r avet ı- bu kadar sükııe yamı• bir adamwı 
ı mahkemeye verllm~lerdir. Asliye " 
er hükümdarı teskine uğraştılar. ıklncI ceza mahkemesi her ikisinin fe,·kalade kazanması, onun da oto-

Clitus•un dostlan, si1ah~oru bir ka- de yirmi beşer Ura ceza ödenıelerine mobili, apartımanı olması lazım de
Pıdan atırdılar. Fakat o, b&1ka bir ve dükkAnlarının birer hafta kapa- ğil mi idi~ 
~apıdan içeri tekrar girerek, gözle- tılmnsına karar vermiştir. Eski radyq yldızının hayatını 
rıni İskenderinkilere dikti ve Öri- Dün bir kasap karaman eUnl 75 kendi ağzından dinliyelim ... 
Pİd'in ıu muraını haykırarak okudu: kuruşa sattığından, blr tuhafiyeci S k d 

Crekler ne kadar kötü hüylan kravat, bir tnclr tela. 1hUk.arı yaptı- 2 sene sonra en İ 
benimsedi! ~ından, bir manifaturacı da kaput sesini dinliyen insan •• 

t-'- bezini saklndıAı.ndan adliyeye veril-
aaender, bir muhafızından ele Tahsin Karak11•: • mlştır. -y 

leç.ırdiji bir harbeyle Clitus'u he- •••••••••• .. ••••••••••• .. •••••• .... •••• - Talihsizlik benim sanat haya-
ltıen orada öldürdü. Fakat teessü- tımın temel taııdırl... Her yerde 
..::-d d Ariato'nun yeğeni Calliathene de 
• .. q en kendi de üç gün çadınn a eğilmediji için öpülmekten istisna karşıma çıkar... diye söze baıladı. 
klcaıaldı. Yemedi, içmedi, intihara bile Ve gülümsiyerdt ilave etti: 

k fil olundu: c Ve lf
0 

te, bir buselik daha 
tı. Bir YunL, ozofu onu: - Mesleğimde talihsizlik her yer-

•İl!.L_ • nl z· fıkaralatlım!• diye alay etti. Son-«UUın. Pıpna ık gerekmez. ıra de karşıma çıkıyor amma ben ha-h• il~L radan, bir bahaneyle o da öldü-
" aom her Mreketi doğrudur!• rüldü.'JI) yatından pek memnun bir adamım. 

diye kandardı. Eğer bu işe atılmasaydım çok bed-
lc İranldar İskenderi secde ve rü- · · .. · .. · .. · · · .. · ........ · .. · · · .... · · .. "·' baht olacaktım. Çünkü hayatımda 

1 
ula karıılarlardL Hükümdar, Ma- B~ ~ • garpl~ağı ecı:: d=- yegane sevdiğim it. r~gane sevdi

"edonyalalara da ayni hareketi ka- ral en 1 agmı tema • ğim meıgale budur. iki gün prlu 
huı ettirmek istedi. Ekserisi buna dimdik! ıerefli aelim. •• Türklere li- söylemesem yapamam... Hayata 
tazı oldu. Ve rüku edenleri cihan• yık Ö ~ 1 , • maÜye memuru olarak atılmııtım. r:; ö.perdi. Fakat bu yeni adetleri ~ured ~..,ldıLim esaretini Devam et.eydim belki timdiye 
Ulll111Yftl Cassandre'm, Makedon- lems en ar.... • kadar - 25 •ene içinde - bugün 
1a•dan plince, bir merasim ema- 11ercib el~4P • ~ deiildB'. daha kazançla bir insan olurdum. 
•ında kahkahalar kopardığuu söy- Behemehal b~.. Her yerde, Ukin bundan çok daha büyük ~ 
lerle;-. Hür inaanlarm böyle eğilme- herkese kartı. •• Bize Yalaten odur. tikballi bir iti de kaybetmit olsay
len o derece garibine gitmit... (Vl - NQ) dım da gene hiç üzülmiyecektim. 

11 senelik radyo yıldızı nıeşhur 
Tahsin Karaluı!J 

Çünkü ben bugün bütÜın müşkülle
rine ve bütün mahrumiyetine rağ
men işini ııon Clerece seven ada
mim. Bir insan için de bundan bü
yük bir haz olamaz. 

Lakin halkın bu derece iltifatına 
rağmen ne tuhaftır ki bu işten te
min ettiğim manevi kazançla maddi 
kazancı müvazi olarak yürütmek 
kabil olamıyor. 25 sene müt~madi
yen şarkı söylediğim ve hem de 
radyoda olduğu gibi en hüyük halle 
kitleleri önünde okuduğum halcje 
benim bir tek plağım olmndığını 
söylersem inanır mısınız}.. Bir iki 
senelik ve ismini hiç işitmediğiniz 
kimseleri:ı bir sürü plağı vardır. 

Ben bir plağa olsun şarkı söyleme
mişimdir. 25 sene İçinde radyoda 
veya başka bir yerde sesimi dinli
yen dostlanm hazan beni taltif 
maksadiyle: cCüzel sesınız var.> 
dedikleri zaman merak ederdim. 
cŞöyle ses.imi bir dinliyeyim I> der
dim. Fakat bu tamam yirmi beş 
yıl kabil olamamıştı. Nihayet ge
çenlerde siz bana 2 5 sene sonra se
simi dinlettiniz .. 

- NasılL Ben mi'> 
- EV'et siz ... 
(Devamı sahife 7 sütun 1 de) 

Aldığımız 

mektuplar 

:Yuvadan atılan 
kut muyuz? 

, 

!'.9/X/941 de on sekizlncl yılını 
kutıadıAı.mlz en büyük baıynımı
mızın, daha şen ve refah içinde 
geçmesi için Maliye VekAletlnin 
gü2el bir karan üzerine 27/X/941 
günü bütün devlet memurları ma
a.şlannı aldılar. Bu arada bl.zlert 
düşünen ve böyle b1r kararın hak
kımızda da tatbik edUmesini b
teyen blr makam yok muydu? 

Böyle kararlar veya emirler' ve
rlllrken bl2ler1n de hatırda bu
lundurulmamıı ayın bi\yntıert
miooen t&tıemet acaba ha.ttımnı: 
değil m1d1r? 

K.urtan bir pıılcl batötre&men 
dıma mabfndv.) 

Bay Amcaya göre ... 

I Bandajlar uyandıran adam 
Bardaklardan botanırcasına yağ

mur yeğıyordu. Gece saat dokuzla 
dokuz buçuk arası ... Romanyadan ilk parti 

120 bandaj gelecek Dl§a:ıda rüzgann üzerine çıkarak 
kendisini ifittirmeğe çalı~an bir ses: 

İstanbul tramvay ldareslnln Ro- - l~abak çekirdeği!.. S:ıkız Jeb-
mnnyada kalan bandajlarının şehrt- lebisi, sıcak sıcak! •• 
mlze getırtllcbUmcsl için husus! bir Pencereye yaklathm. Sokak liun
memurunu Ronınnyayıı. gönderdiğin! basının ıtıiında gayet zayıf iki bük
yazmıştlk. Bu memurd:ı.n nlınan ha- lüm bir adam, srtı.-ıda küçük bir 
berlere nazaran llk paıtı olarak ge- zenbille --''-ali • • • t 

.... ı. .... d l • nuuı eyı ve sesınm o-tirtllecek 120 bandaj,~ ayoa çı-,nunu b. d ··tir ..1 k d. 
kanlacaktır. Bandajlann Romanya.- aç eA me:;ı~ te. rar e "" 
dan çıkarılabilmesi lçln Rumen hü- yordu: • cKabak çekirdeğı! SaJoz 
kumetlnden ihraç müsaadesi isten- leblebası, sıcak, sıcak! .• :ıt 
mlştlr. Kendisini bi.r aparlı."llana çağırdı-
Dlğer taraftan Amerlkadan Basra.- lar. Kapıda durdu. El fenerini yere 

ya gelmiş bulwıan Tünel lcaYlfUUll da koydu. Küçük teneke kutusile Ka
Basrada.n şehrlml1J0 müteveccihen bak kirdekl • • ··ı rek · · · .. 
yola çıka.nldığı öğrenilmiştir. d" çe ennı o çe lf nı sor-

u. 

ilk tahsil çağın
daki talebe 

Bu ıabcı pek sevimli bir ihtiyar
dır.Bütün lstanbul civarı, Laleli, 
Beyazıd semtleri, onu tanır v~ ge
celeri kendine mahsus makamla 
tekrarladığı cümleyi adeta ezba-o 
lemİfdİr. 

Bu sabah sekizden itiba- Bu adam en . t~.bd i:ısa.-ılarda 
bile çallfmak hıaamı uyandıracak 

ren sayıma baılandı kabbiyettedir. Çünkü o k1§ demez, 

Maarif Vekfıleti tarafından ~rllen 
son bir karar mucibince bu sabah 
saat 8 den itibaren şehrlm12'Jde bulu
mın Uk tahsll çağındaki çocuklann 
snyımı yapılmasına başlanmıştır. Sa
yım saat on ikiye kadar tamamlana
cak ve sa.at 19 a kadar da. sayım ne
ticeleri tasnif olunncaktır. 

yaz demez, fırbna demez, y:ığmur 
deme-z, kar demez, soğuk demez, 
zenbili omuzunda gecer.in kvan
lığında dol&Jır durur. 

Ben kendi hesabama çru'imılktan 
ne kadar :yorulursam yon:layun 
gece bu adamın sesini ifitir, penc~re
den de kendisini görürsem 2.deta 
yapdığım iti azunsıyorw:ı. ihtiyar 
sabcı o yaşanda gösterdiği şu büyük 
(aaliyetle sanki benim çall§IU& ç.arbo 
larunı kurar. 

Dün öğleden sonra sayım işinde ça
iı~acak memurlara son dlrcktl11er ve
rilmiş ve kew:Ulerine çaluş:ı.cn:klan 
mmt:ı.kala'r gösterilmiştir. Aliı.knda.r 
makamlar sayınım mümkün olduğu 
kadar sürntı: ve muntazam yapılabll- Dahası var. Geçenlerde bir gece 
mesı için lazım gelen bütün tedbirle- Firu:ı;ağa civannda otura::ı ahbapla· 
ri almışlardır. Sayım münasebetlle nmız misafir gelm.İflerdi. Dı,arıda 
bugün şehrimiooe resmt ve husust biraralık ayni sesi ifittiğlıniz zaman 
bı.itün ilk ve orta okul!nrla liseler ta- Firu:r.ağada oturan misafirler: 
tıı edilecektir. B' • kah-'-- ızun semtten geçen l!:K çe-
Asker ailelerine yapılan kirdekçi!.. ihtiyar adam demek bu-

yardım ralara kadar geliyor .•• 

Asker ıı.Uelerlnc yardım kanununun Firuzağa, Lile!i! .. Demek kabü 
tetklklne geçildiği günden 1tlbaren ilk- çekirdekçi her gece bazan yağıma
tc:;rln aymın nlhayeUnc kadar geçen run, hazan karın altında ıehrin bir 
blr buçuk aylık müddeH esnasında ucundan öteki ucıma kadar gidip 
230 bin liralık tahsilat yapılmıştır. geliyor ve müşterilerine kabak -
Bu yekuna, yine bu müddet es:nnsın- "
dn Devlet Deınlryollan. elektrik ve kirdeğini sıcak sıcak yetiıliriyor. 
havagazı şirketleri tarafından yapı- Ondan bahsederken hepimWo 
lan tahsilat dahil değildir. içinde bir sevgi ve bu çalLJkanlığa 
İstanbul Belediyesi bu ayd:ı.n ittb:ı.- kartı adeta bir hürmet uyandı ltte 

ren muavcncte muhtaç asker ailele- bir insan ki en eh~yetsiz bir itte 
rlne yapılacak yardım tevzıatının her 
ayın on beşinden yirmi ik.lslne kadar büe etrafına saygı ve ça11fmak hiul 
ynpılmasını kararlaııti"!!,ıştır. veriyor... Ve aa.rm çalııma, didin-

me asrı olduğunu ideta geceleri ao
Alacak meselesinden kak sokak dolaprak haykınyor ••• 

çıkan kavga Hikmet Feridun Es 
Zeyrek caddesinde Allbey hanının 

9 numaralı odasında yatan otuz yaş
larında Muharrem ile elll yaşlarında 
Suphl dün b!r alacak meselesinden 
kavga etmişlerdir. Kavgada Muhar
rem bıçakla. Suphiyi sol memesinin 
rızerlnden tehlikeli surette yarala
mıştır. Suphi Cerrahpaşa hastanesi
ne kaldınlmı.ş, Muhan-em yaknlnna
ra.k adliyeye verılmtşUr. Alcşa.m üzeri 
Sultnnahmed birinci sulh ceza. nıah
ıcenıcslnde Mıiharremln sorgusu yapı
larak tevkif edilmiştir. 

Münir Nureddin konseri 
12/11/ 941 çarşamba günü akşamı 

saat 21 de Saray sinemasında. tanın
mış sanatkAr Münir Nureddin Uk kış 
komerlnl verece'ktlr. Programda: 
Tanburl Ali efendi, Hacı Arif bey, 
Şevki bey ve Mustafa çaVUfllll mün
t.alıap eserlerlle yeni best*lrlanmı-
7.Ul en yeni eserleri ve DlJJ}ıtelif halle 
türfilert varcl=ır .... ----

Perakendeci olmak 
iıtiyen toptancılar 

Bazı taptancı tüccann t1caret oda.
sına müracaat ederek perakendeci 
tacir olduklanndan şlkAyet edllmciS1 
üzerine tedkllclere başlanJll]ftı. T1ca.
ııet· odası son aylar zarfında. peraken
deci olmak lç1n müracaat eden top
taııcılann bir listesini hazırlamakta
dır. Bunlar flat mUrakabe bürosmıa 
blldlrilecektlr. Gerek Tıcaret Vetııetı, 
tterek flat müraka.be btlrosu bu meee
Ieye bir hal oekll bulmalc lçln t.edki
b ta devam etmektedl.r. 

Et fiati 
Dün de bazı mıntakalar

dan malumat geldi 

Fiat mürakabe kom.lsyoııu ete yeni 
narh tesbltı ıcln muvarldat ve hay
van va?Jyeti hakkında istihsal mm
ta.kalanndan mnlümat istemişti. Dlin 
de bir k.wm yerlerden telgrnfia ko
misyonun istedi~ malumat verllm1ş
Ur. Komlsyon pazartesi günü ynpaca
~ içtimada yeni narhı kati surette 
kararlaştıracaktır. 

Kahraman 
askerlerimiz için 
kışhk hediye 

Yardım sevenler Cem.lyetı 1sta.nbuı 
merkezlııden: Cemlyetlmlz kahraman. 
askerlerimize k~ hediye toplamalı:
ta.dır. Şimdiden blr çok vatand3.,$lan
mız cemlyetıınlze yardım etmt.,lerdia. 
Ya.rdımlal' ayni.yet makbuzlan mu
kabilinde kaza. şubelerlmiz tarafındq 
toplanmakta.dır. 

Cemiyetin Taksim Sıruerviler Be. 
den Terbiyesi İstanbul bölg,eslndett 
bilrosu da ayniyat ve para kabul et
mektedir. 

- Bu ayın 12 sinde Münir Nu
reddin ilk kıtlık konserini ve .. ecek
tniı dedin de aklıma cDedeleu 
~~~•eri hakkında aöylenenler seldi 
.._,Amca ••• 

, •• Bunlardan biri bu konr.rlerinl ••• Alaturka kliıtikle!'İ dinleyip 
lüzumsuzluğunu iddia f"::liyordu. Se- arılamak bir musiki kültürü itidir ••• 
bepler~n biri de ıuydııt 

leyiciierindo 'böyle bir Jlilııi ola- bilmezleri~ bu iılerde usul aranıua n~ tiyatro-
••• Halbuki bugUnkil ltonaer din·ı ... Zira makAm4an anlamız. usul] B. A. - Usul mü dedin~ .. Fakat 

mu... · larda seyiroi, ne koasctlerc!e dinle
yici ~alu payaml ••• 
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Amerikad:ı sıhht servis direk
törü Dr. Stefan Smith, yil2 sene 
1a.,c:.amak istiyenlcr iç.in şu tavsi
yeleri neşretmiştir. 

l - Pek az et ye. 
2 - Bol sebze, meyva ye, süt 

ıç. 

S - Öğle ve akşam yemekle
rinden sonra uron ve beş on da
kika istirahat et. 

l\KŞAY 

MevlQdl şerif 
Ba.bkE&r dotumevi başhe

kim1 Dr. MOhmet Ali Ersa
nın oğlu Te sa.bık Manisa 
saylavı merhum bay Bahrinin 
tormıu Kadıköy Sen ' Joz.ef. 
mektebi talebesinden henüz 
13 yaşlanndnk1 Sina Ersa
nın hay&ta glleletinl 1ropndı
ğın.ın 52 net gibıüne müsadtf 
9/11/941 po.za.r gtinti Fatih 
cam1l teritlnde Ba.tuı Kud.s1 
Te Hafız Cemal tarafla.nndan 
aziz nıhuna mev1Qd1 şerif 
okunacağından tanıya.nla.nn 
ve ihvanı dinin te$rlfler1 ri
ca olunur. 

Bugün 

nPEK'te 
Türkçe Dublaj Fllınlcrlnln 

En ı:t\zell 

8 Teşrinisani 1941 

1 
OLGA TCHECOW A'nın Güzelliği; 

BRIG1TTE HORNEY'in Dehası ve Sevimliliği; 
Aıka kar§İ aan'ahc'ı ve genç kıza karıı icadının mücadeluini ta,yjr 

eden. 

iKi AŞK ARASINDA 
Miiştcıena filmini alkıolamak üzere 

~-

SiNEMASINDA 
Vaai anlonlarını hınca hınç doldurmakta ve eeyircileri gaı1et· 
mektedir. Bu filimde: Berlin Filarmonik orkıestrası tarafından 
~•iman BEETHOVENin S inci aenfoaıisini dinleyeceksiniz. 

ilaveten: Milli Rus prk.ı ıve da nalan. Tele fon: -49 .369 

Afrikanın ateşli çölleıinde. .• Ateş... Kan... Mücadele .•• 
İsyan ve Harp ... 

Avruparun lülı:ı aalonlannda ihtiraslı bir aşk ••• 
Heyecan ... Kıskançlak ve dü~Mılık 

4 - Günde 10 saat uyu. 
5 - Açık pencere ile yat. 
6 - Sigara içme a1kol kullan-

LADAM O KAMELYA I 
~EVAZ TABUR 

yakında: 

Türkçe eüziü kopyası Frnnsızcn sözlü orijinal kopYal' 

1 PEK Smemaır.ni:Ja SARAY Sinemasınd• mn. 
7 - Her gün iki saat yol yilrü. 
8 - Çalış. Tembellik insanı 

ölüme yaklaştırır. 
9 - Neşeli ol. Dedikodu ile 

uğraşma. 

10 - Kimseye ha.set etme. 
Bilhassa hiç bir zaman hiddet- Avrupanın bir çok memleket- büzgüler dlkilmtştlr. 
lerune. leıinden gelen modellerde görül- 2 - Yünlü kumaştan tayör. 

Doktor, babasının 97 y~da düğüne g<Sre bu sene elbise ve ta- Omuzdan başlıyarak kalçalar 
olmasının hikmeti bu nasihatleri yörlerde bel ince, kalça enlidir. üzerinde cep vazifesini gören 
tatbik etmesi olduğunu söylüyor. Belden biraz ~ağı gelen kısım- garnitür, aynı kumaştan ensiz = 

TÜ'RKÇE SÖZLÜ 
da, kalçalann enli görünmesi volanlardan yapılmıştır. Bu vo- Aynca: MATBUAT u. M. 
için bir çok garnltüı;ler, büzgü- lanlar büzülerek şekilli dikilmek- MEMLEKET JURNALi Bir günlük 

perhiz 
ler, volanlar, hep bu maksatla tedir. Jl'ilmln uzunıueıı dola~ 
kull h l k od Bugfın seanslar: anı yor. B r aç m el der- 3 - Yünlü elbise üzerine eko- _ 4,15 _ 6,30 ve 9 da 

cedlyoruz: $e yünlüden tayör. Kalça üzerin- ı===========~ ı - Siyah ipekli elbise kalça de kumaş potlanarak eklenmiş- ..ı 

Bayram günlerinde fazla yeni- üzerine lld sıra aynı kumaştan tir. ALEMOAR-Mı.ll"ı'de len şekerlemelerin, tatlılann, ye-

meklerin neticesi olarak her.kes az D b 11 ı 
Çok vücudünde bir gayri tabitu.k ratateS C. Or QSI MtJŞKtJLLERE CEVAP Akdeniz ıkllınle?1nln qkı on 

_ binlerce haltı a.ğla.tıyGl'. 

hisseder. Bu günler zarfında yo- Patates çorbası yapılacağı za- Deriden eldiTftlleri temhılemek 11.<ınlü A 
zımdır. Daha dognısu vucudun sebze ezeceği ile sıkinak ve nlha- nllcn deriden eldivnlerl temizlemek 
rulan mideleri ~ınlen~ek ~~- man once patatesleri haşlamak, Galıı.bsaray cemne - (Pecnn) de- $ K 
son gunleı:de ~dığı fazla gıdaya yet et suyu ne pişirmek ıazımdır. ~~~~~;~ınb~::ı~~ı~~k h~~~ 
mnkabil _ bır gun ya~z me~ Tarif edeceğimiz papatcs çorba- dır. 
veya yogurt yemekle iktifa edıl· sı on dakikada hazır olmaktadır. Ilık su içerisine bir ikl knhvc knşır,'l 
melidir. E\'velden kaynatılıp hazırlanan sabun tozu attıktan sonra eritip kö-

B b. ·· ı · k hiz In pfirtmell. İçerisine eldivenleri lınst1rıp 
. u ır gun u per ya ız et suyunu ateşe koymalı, kayna- be. on dakika bırn.kmnlı. Sonm çitile-

boylt zamanlarda değil her haf· yınca içerisine çiğ olnrak kabuk- meden elle yol!'umrak kirhıl gldcrm.c-

ta tatbl·k· edili~ :evk~JAd:. i~~- lan soyulmuş ve rendelenmiş pa- lidlr. 
f:adc cdıl.ır. Mide .. mn .. bu- gunlük tates atmalı ve kanştırmalı. On İcab ederse lk1 Uç defa temiz sa.bun-

flz lu su hazırlayıp eldlvenlert içerl.~inc 
,ı;ti.ra~atınden vuc~dun her a- dakika piştikten sonra tapiyoka koymalı. Çalkalarken son auyu hatif-
sı ıstifade eder. Vucuttaki tok· çorb:ısmı andıran nefis bir çorba çe s:ı.bunlu oıurs..ı. eldivenler yum~k 
· le kar knlır. Bazı klm~ler son suyuna blr-

sm r ç.ı · • .. • hazırlanır. Patates pişerken koku lmç dnmla gliserin kanştınrlar. Bu dn 
_Haftada bır ~ perhız has~- vennek lçln içerisine maydanoz dt>riyt yumuşat tutar. 

Uyanırken 
Baş mfunes.s!JI : ASSİA NORiS 

Aynca.: 

DİK FORAN'ın 
Harlkult\dc muvaffakıyetle tilı1t
çelendlrilmlş bJr heyecan Bom.sı: 

SON AKIN 
Muanaın 

Devam ediyor ... lıra ve ihtiyarlıga karşı ço~ mu- veya yaprak kereviz koymalıdır. 2 - Boyunuz bir metre 68, kilonuz 
him bir devadır. Bu perhız ka- Sofraya çıkarılırken Ilınan suyu da 66 oldu~unn naznnın kntlyyen ş.iş-
dınl?.rın inceJme~Inc, ciltlerinin ilave etmelidir. ~:ı:S-~~ı:a.a~~·rı:~ 68 Jdlo ol- M"RMARA ... ._. 
{effaf ve pürüzsüz olmasına yar- Jlj•••••••••••••••••-••••••llı~ H 
dım eder. Perhiz günü için ha!- 1 
tanın en hafif işlı günü intihap

1 
E L H A M R A' da si1'"DIASJNDA BİR BADiSE 

edilmelidir. Sabah kalkınca bir Memleketimizde en Q<))c aevllen 
Büyük zafer filmini siz de görünüz 1 

çorba kaşığı meyva tozu içtikten Milli Şef ismet lnönü'nün vecizesile ba~laynn MiKEY RONNY 
sonra o günü yalnız meyva veya 1 9 1 4 D E N s Q N R A 1 
yoğurt ile geçirmeli. Bunların nin 

füisi de faydalıdır. insanın terci- Türkçe 

1

! BAHAR 
hine terkedilmişUr. Yalnız o gün I Bugünkü aiyuetimiz.in zaferi - 2 5 senelik dünya siyaseti 
holca su, yahut ıhlamur içmeli- Cmç, ihtiyar her Türkün görme.si lazım gelen film 

dir ki böbrekler de yıkanıp te- Bugün matineler saat 13 de bn~lar. Çı•çeklerı• 
mizlensln. 

Bu mevsim elma yenilerek bol 
ıhJdmur içilirse vücutta ertesi 
günü bir zindelik his.5etmemek 
kabıl değildir. Bu perhiz günün
de bir lokma blle ekmek yeme· 

Tekr. r, tekrar ·· •:' ' ı· :um gden , İstanbul'u yt!rindcn oyna.ttı. 

Gençler gençliklerini muhafa-

Aynca: · 

O Gecenin Rüyası ÖLM~VEN AŞK 
Büyük eq'· ve ihtiras filmi 

S A R A Y Sinemasında 
Hlssl Filmlerin ha.rllaısı 

Kitabı Clünyruun her tarafında milyonlarca satılan. .. 
JJer lisana çn:rilen .•. Her l\IUJet tarafından okunan 

MEMNU ASK • 
Şaheseri 

Güzel DOROTHY LAMOUR 
JOHN HOW ARD - AKİM T AMIROFF'un 

Son harikası vtı San'at dünyasının en biiyük zaferidir. 

" BugUn L A L E sinemasında 
Geceleri: Numarah yerler evvelden kapattlmaktadır. Tel: 43595 

Bugün saat ı de tenzilatlı matine 

~--•••• Sinemarun en ideaJ çift artisti•----~ 

R 
ve 

E N E 
CARY 

E O UN N 
GRANT 

.ımerikada 6 ay gös teri1miş olan 

! İLK GÖZ AGRISI 
2 saatlik neş'e ve kahkaha Filmini yarattılar 

Bu Salı Akşamı 

S U M E R sinemasında 

Sayın latanbul c.İn••m.ı meraklılarına büyük müjdeler 

Bu Sah T A K s i M Sinemasında 
Cihan~ıanül romanlann aeref:z.arı cDE.MlRHANE MÜDÜRC> 

taheııerinden adapte eciilen. ıarlc aincmacıhk aleminin 

2 NCI BOYOK ZAFER TACI 

KADIN KALBi 
(Türkçe ıözlü • Arabca tarkılı) 

Bütün kalıblerde a .. n ateıini, bütün gönüllerde sevginin kud,:vcr 

ve ulviyetini terennüm edecek 

Büyük aık ve ıstırah destanı 

, 61-------BU G 0 N--------!lll 
Beşiktaş GÜREL sinemasında 

tici büyük filim birden 
mek sarttır. ı 

za. yaşlılar ise vücutlannı sağ
lam tu trnak için bu perhiz gü

Büyük muv:ıffnkiyetlc devam ı•diyor \ e kahramanlar: 
MERLE OBERON ve LAURENCE OLİVİER 

de takdir alkıılnrını toplayorlar. 

Programı görebilmeniz için tam 
fleans snat.lerlnd.e gelinmesi. 

Tepebaşı DraDl Kmnı 1- KALP SIZILARI 2 • YESiL CEHENNEM 
nunc rlavet etmelidirler. Bugün sant 1 de tenzilatlı matine. _____ , OUndüz sant 16,30 da ımmıııllllllf ------------------_ 

'l'ürlc tiyatro tarihi 

Eller için losyon °{ıce,:a~ ~.3~ *1 il lll l' I Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Kışın catlnmak istıdadı göste- ş A R K sı·NEMASINOA İstlklô.l caddesi komedi Umum idaresi ili.nlari 

ren eller için gayet faydalı bir kısmı gündü?. s. 14 de 
111 

~ 

Joc:von tertibi. Bir şişe icersinc 3 B A L 1 K ç 1 N 1 N K A R 1 s ı ÇOCUK OYUNU · · ' iti'" Çorhı:ı kl'lsım gül suyu bir buçuk Gece saat 20 30 da. 111111111 Muhammen bedeli (4000) lirn. olan 50 metre mıkabı muhtelif eb ntta r 
·-;.: b" KÖR DöVoşü :11ğaç kalas (21/11/941) cuma günü 53 at (15) on beşte Hnydnrp:ışadn g:ıc .. 

corba kaşığı gliserin, ve yarım , blnnsı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usullle sntın n.ııno.c 

Çorba kaşıg~ı kolonya suyu karış- .:-- 1 · bi ff k ti d d' tır. ııtl 
!l:JllSU sız r muva a ·ıye e evam ~ ıyor. 1 BUGÜN Bu işe ginnek 1stc~Ier1n (300) llrnlık nrnvnkkılt t~mlnat. kanlin 

tlrmnlı. Eller her yıkanıp kuru- Rugiin saat J de tenzilatlı mntine 1 İlli.hl bir ses tayin etliği vesikaların. tekliflerini muhtevi zarflarını ayni etin rut 0 41 oı> 
landık~'\ avuç içine bir iki damla •••••••llııiıl•liil•••••ı•••••••••B•l!llı MELEK'fe talınne bir kndır dörde kndnr komisyon rclsllğine vcrmeıerl lllzımdır. 
bu losyondan akıt::?.rak elleri ma- nefis bir mevzu Bu ışe alt §artnnmcler koml...c;yondan pnrasız oln.rak dağıtılmnktaf ;~izg> 

saj yapmalı. CHARLES LAUGHTON'un 
1 

ALTO NJ Devlet demir yollan~o. işletme mıntaknsı 
lstanbul halkı NOTR DAM' KANBURU eErzurum - Kar::.:a için kuvvet. ve ışık tesl.satlarındnn garaj elektrik ~1~ 

1 n V O n rR\ o ~ rlnden ve kntnr tenviratmn alt techlzntı ve akümülatör bakımmdan aııl r" 
Buyuk küçı.1k bilhassa okul mı.idn-, ı l!:::. l6:!1 ~ ust!>başı veya ecr montör derecesinde bir elektrikçi l:izmdır. To.llplerln S 

vlml rl h:.uırl::mınız. Pek ynkındn keclde D. D. D. ıt-Ietıne müdürlü~U elektrik işleri şefliğine mürncanUnrı u,ıll 
ALKAZAR slnemnsında gösterilecek LİI.YAN RUSSEL) olun (9050> (NotT Damc de Paris) ur. 
olnn Dun~n Slnem:ıcılığın en bOyük c * 
H. ı knsı Mustesna Şaheseri ALİ E FA y 'Muhanunen bedeli (!>000> dokuz bin lira olan 36 kalemden ibaret gr~ 

BAY TEKİN Orijinal ko1ıy:ısı 'l"ürk~e sözlü kopyası margan yemek takımları 24/11/941 pnznrtcsi günü saat 15 de ka.pnh ıı 
DON Al\!ECHE • usulü ile Ankarnda. idare binasında satın aluı:ıcaktır. 

JIENRİ FONDA Bu işe girmek isteyenlerin (G75) Jlralık muvakkat ~mlnat ile knnunıı: 
tnyln ettiği vesikaları ve tekllflerlni ayni gün snat 14 de kadar komi::·Y0 

Bugün .seanslar: 12,30 - 2,30 reJsliAine vermeleri lt\zımdır. 
2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da Şartnameler parasız olarak t.nkamda ınnlzcınc dalresilıden, Hnydnl"" 

paşada tClii"Cllüm ve sevk şc!llğinden datıt.ııacattır. \0709J 

ü:iimlcrin dil arında 
B ş Rolde: BUSTER CRAB Filmini 

ızorrcek bütün halk haftalaren filmin lliiyiik muvaffn'kıyetle de\'am ediyor. 
t ı altında kalacak ve tekrar tek- 1 Wh rl 
r.ar bu ş:ıhE'serl gorme~e çalışacak. .. ~---•••••m••••••••••••••••lllll" Elm••••••••••mi 

1 AK.SiM'de 



SôZüN OELiŞi ------1 lzmir Belediye Tiyatroya ko laı 

Deli etmek zevki için 
A kşanıa doğru mağazn vitrinlerini seyreclerek Galata

~ sa.raydmı Tünele doğru yilrürken kaldırım üzerinde, işi 
~ k Yoicuıan caddeye inip etraflarından dolaşmaya mecbur eden 
~u:haıık önünde durdum. Bu bir kadın kıılabahğı ıat Genç. 
'bft ha• şık veya babayani, kimi yere çömehni~, kimi iki kat olmuş 
ltııı ld, bir şey anyormuş gibi yere baknn bu ka<lın kalababğı
llıış 0l'tasında zayıf, awrtıan çökmüş ve sakalı alabildiğine uza. 

Çatlak sesli bir adam kollannı miitemadiyen indirip kaldıranık: 
i; Alınız bayanlar, alınız. Kedileri bir saniyede dcll ediyor! 

~ ıy~ bağınyordu. Merakla sokuldum. Kadınlann yenle bir 
~ keyifle seyrettilderi şeyler ipleri yukarı doğru çekilip bıra
~ı~ç~ sağa sola koşuşan yapma farelerdi. Satıcı tarafından 
~ eti nıutıaka deli edeceği haber verilen bu fareleri birn7. sey· 
~ kadın deı•hal para çıkararak bJr veya bir kaç fareyi 
~ yerleştirip h1:ılt hn:h yoluna devam ediyordu. Bu cy
~cr Stıtatlı satıc.uun kocam:m bavulunda ycryüzilnde'ld bütün 

•len deli edecek kadar fare vardı. 
~ekrnr yürümeğe geçtiğim zaman mangal altmdn, soba ke
lııtı· dn, }·ımıuşak minclcrlcr üstünde sahiplerinin yaptığı şey
d~ı·' alı! verişten bihaber kıvnlıntş, ınırıltılarla uyuyan, fol<at 
l'aı1llnege namzed masum kedileri aC"Jynrnk clüşiiııüyordum. Bi
~ ~nra her birinin sahibi odadan focri girecek ve onlar göz
doı nı nçtıklan 7.aman sahiplerinin aynldnrı ucwıda pervasızca 
tak <\şan bir fare göriip hayretler içinde ok gibi iizerlerine ntıla
~h·. fakat 7'.ava11ı1ar için hu fareleri tutmak. ortadan kaldırmak 
\a 11 olmıyacaktt. Onların ustalıkla fareye benzetilmiş bir nıu
~ \'\>adan başJ,a bfr scy o1mac1ığını her idrak edi<:;indcn biraz 
&cı~ta. tekrar unutacak olan znvalh kccli bu ahmaklığım huzurHc 
~irıY~ek; evin henüz yiirümeğe başlı •an çocuğundan yetmişlik 
ltıa ~n_e kadar herkes :karşısına fareyi çıkardıkça onu ynknla
tiıı k •çın alacağı bin bir tertip boşa gidecekti ve ~üphesiz sonu 

net! 

~ Niçin? Bütlin bunlar bes kuruş mukabilinde bir kedinin al<-
1 kaçırmasından duyulacak bir kaç dakikalık keyif için mi? 
~ nir an kalbim Jı:edilere karşı muhabbetle clolup taşh. ('( -
~ haınetsitlik!n diye ba,'lrmadan cvyeJ, bir sivri akıllı tarafın
~ kedilere açllan bu korkunç sinir harbine nihayet vermek 
~ ts:ıdiıc hayvanları :konnna cemiyeti azasının, kedilerin cruı
ltı tibi akıllannı da muhafaza buyurmak üzere harekete geç· 

11 eh ve bu murlr oyunrağın toplattmhnasını istemek için daha 
~ledikJerini derin derin düşündiim. Şevket Rado 

!· E. P. 
>ııı ır gazete ilanında yanyana 
1>' tıız ııu cA. E. P.> harflerini 
,1ıra • b" tl 1 c~ız ne sanırSlnız? .. Ya ır 
!la ~trtJ, aletleri firması, ya bir sa
tcık' fabrikasının remzi değil mD .• 
t' ~t hayır, bu harflerin başında 
) lltııyersite> aoaunda da ckomis
~11Undan> yazılıdır. 0~.mek bu 
~1 h~~fin e~ektrikle, ;;anayile de-
G:lı~ 'Ve ır~a~Ja alakası Varaır. 
~ kın bu ıkı tamamlayıcı ke
l .. eye, hatta altındaki aabrlarn 
tı" l'rıen bu A. E. P. komisyonu· 
lı-ı~tı ne olduğunu anlamalc gcıe 

~l'rıkün değildir. 
"'h~albuki bu bir gazetenin :ilan 
)\ı ıfesine basılmış, herkesin oku
k P alaka göstermesi icap eden 

ırt' v «pazarlıkla ihale;, iltinıdır. 
tlb"-eer eski ve usta bir tacir.seniz 

et buna benzer, di1ı:iz oyunu 
~İnden ilanlan tanır, anla:::ı· 
l'!(j~· Zira vaktiyle bir akıllılık 
S ıp «A. E. P.>, el. J. İ.>, cG. 
~-~·> gibi remizleri cep dıe!te
lı.l 1Zın bir köşesine ynzmı~. kar
tın cı.rıoa da manalarını sıralamış
...... •ı:du 1 Hemen defterinizi açar. 
"'lUşkülünüzü halkdersir&iz. 
~ ı:'a.kat rnaazaHah, ya ticaret ba
~ına yeni atılmış, toy, tecrübe
f:J 'bir tacirscniz vay halinize!.. 
(!·· ~tıh.kta, bilmece çözer gibi 
tu Ünün bakalım: Nedir bu A. 
~) .. 

c:At eti pazarı> deseniz pek 
saçma olur. cAylık edebiyat pos
tası> de9Cnİz bu dn öyle 1.. 
cAyakkahı. elbise. palto>, ne 
münasebet 1.. Hülasa işin .içinden 
çıkmak için keram~t sahibi olma· 
lıdır. 
~e olur, herkese hitap eden şu 

ilanlar herkesin anlayabileceği 
dilden yazılsa 1.. 

M. Aleyh 
Bu da mahkeme ntınlarından 

bir örnek: 
Bir mahkeme ili.mında davacı 

falan, davalı filan diye ilan ed.ili
yor. 

Davacı ve <lavalı!.. Güzel, 
eçık. herkesin anlıyacnğı bir türlc
çe. Fakat ilanın sonlanna doğru 
bir ikan§1klılctır başhyor, cdava
lı> gibi açık bir kelime ~..:ıi ,M. 
Aleyh> gibi garip bir kelimeye 
brakıyor. 

Gerçi M. Aleyb':in yılkrdan
J;eri adliye edebiyatında )"Cr el
miş cmüddeialeyh> kelimesi ol
duğu ma1ümdur. Fakat ilk bakış
ta soyadı AJ.eyn olan Mustafa, 
Mehmed, Murtaza gibi bir ada
mın adını ha.tırlatmıyor mu) •• 

Böyle acayip, remizli, melez 
bir kelime yıerine miiddeialeyh 
<ıcmck mantığa daha uygundur 
aa.rnrız. 

Ya hep, ya. }üç 1.. 

reisliği 
Yeni reis vazifeye 

haşladı 
Meşrutiye ye .. tir 

sanatkarlar 
İzmir (A.kş:un) 

- Belediye mec-
ıısı toplantııa-
nna b~ln.nuş-
br. İlk toplnnt.ı
da yap.ılıın se
çimde Bclcdlye 
reisliğine İzmlr
lllerln (ok scv
dfk.len B . ~ 
Lebleb!c.loğlu in
tnıap cdilmlş

tlr. Aslen izmlrll 
olan Reşad I.ob-

Beyimin tiyatroya 
- Ahmed Mithat efendinin hiddeti -

Orta oyunundan sahneye 
merakı 

Ertuğrul Muhsin'in dekor 
8. Reşad leb!.clo~lu, tüc-

Leb1ebicioi1u cardır ve on 
beş seneden fazla zn.mandanberl 
Bcledlft! dniml encümeninde tu:a
dır lmılr beden terbiyesi bölge 
ıklııcl lba.Şknnıdır, İzm!.rln meşhur 
~ klüpler.lnedn Alt.ınorclunun rei
sidir. Bu re1sllk, B. Reşad Lebloolci
oğlıı lçln d:ıha pek genç yaşta baş
lamış ve nsla değişmemiştir. Dürftst, 
temiz hayatlle herkeste snygı ve sev
gl uyandırarak işlerinde muvaffak 
olmu~tur. Belediye meclisi tarnfındruı 
reisliğe secflln~ meclis ar~lnrınn 
teşekkür edeıkcn gayet mütevnrl 
konusmuş p:ırU, hükiımct ve meclis 
:ırkad~Jnnnın müz~heretile muvnr
fak olmak ve Dr. Dcbcet Uz•un yo
lunda çalışmnk !.çln gayret göstere
ceğini söylemiştir. 

Ramses temsili 
merakı - Büyük Behzadın başına gelenler -
1. Galip ile merhum Muvahhid - Güzel sesli, 
güzel genç aktör: Raşid Rıza - ilk defa sahneye 
çıkan uzun boylu, mahcup genç: Ertuğrul Muhsin 

Belediye mecllsl, pne bu toplantı
sında ı senedir Izmlrde Belediye 
reisi olarak ç:ılış:ı.n, şehre ve halkn 
mamur eserler yap:ı.rak ismini ebedi
ı~t.ırcn. her yerde eserleri gorünen 
ve şehrin manz.arn.smı de~tiren Dr. 
Behcet Uz'un Izm1r!.n mün:ı.o;tp ı;örii
lecek bir yerine büstünün dlldl
mcsi muvnfık ~örülmftStür. Büstü"l 
ş~li ve yerln\n testı!ti i<;ln c:ıılı~:ımk 
proje bnzırlamıık üzere meclis Azası 
arasından bir kom!.syon :seçilmlştlr. 
İzmirln yeni Belediye reisine muvnf
fıı.loyeiler dilerlz. -----

Meşrutiyetin !.lfmından b!r gün ev
ı;cl Yakacıkta bir sünnet düğünü var: 
Ressam Muazzez beyin oğlu sünnet 
oluyor. O uece ressam M.u..'\ZZez Ue da
\ctlileri Dmürrcffk Ahmed llureddln, 
Mu~ip z:ı.de Celil, Bcyleı'beyli Fuat, 
&.hznd beyl.'.)J' mükemmel bir orta 
oyunu oynuyorlar. 

IJrtesl gün Meşrurlyct ilan cdlllnce 
bu gençler solu~u İsta.nbulda nlıyor
lar ve hemen bir tiyatro irump:ınya.o;ı 
ırunnuk üzere faaliyete geçiyorlar. 
Onlara komllc: Naşlt bey 1ie iltihak 
ediyor: ~sahnd bev~ tiyatrosu lı.."U

ruluyor. 
Aktörler tnJD!lnı, :fak.at bina yok. 

ArU.Y1p tanyorlar ve Şehz.:ı.deba.şmda 
Milli .sinemanın bulunduğu yeri mü
:nnmı:ı görüyorlar, görüyorlar nmma 
o blnada. oyun ve.nnek için hnyll ta
mir ve tfıdllAt )'3pmrut liımn, bunun 
!cln de para 18.zını, halbuki para ,rok. 
Düşünüp tıışuııyoxlar ve tJ)'3troc1nn 

OÇOK HABERLER nnlar, tiyatro SC'\ er. tiyatro eserleri 
K yazın~ olan Ahmed Mlthnı efendiye 

. . başvuruyorlar. Ahmed Mit.ltıat efendi * Iste.nbul Beledıyesi 1 :llldtfmun-, ,,Jlt!ykoz Ittihnd ve •r:ınvün11 cemlyt'tl 
dru1 itlbarcn ıkont.ratlann :>enellk menfsntine b1r Qyun tel'" p e\ınelerlni 
yckl:ımıılanun ba.şlıya~kt.ır. Bn yok- ~övlüyor ve bu vesile ile ~ blııayl Uı.
l~o.r e~nsında J:oJtrat..qz olnra~ uİr ediyor. 
'bına ve dukkinlnrda oturanlar ceza- Hcrşcy hazır. Binanın ccpb,esi bay-
l:mdırılncnktır. raklar:la süsleniyor .. Beyimin ti.Yat-* ~ıınbul Belediyesi muf ttişl~ royn merakı" sahneye konuyor. Salon 
tı:mıarın tef~ln~ devam etmektedir dolu. Oyun mükemmel bir komedya •.. 
Dun yapılan tcftışler esnn.smdıı. Be- Gel gelelim komedinin 111cvnıunu teş
s!kt:ışta blr !ınnd:.ı. noksan Vl'z!nlı 12 kll eden eser provası, aktôrleıin şa
ckm.ck ve ~ııc, bu .~ıntalmda blr}ı-j şırm.-ı.sı ve saire •lhl tiyatronun lç
rındn 92 cı,me;~ musıı.dere edllml., .. lr.

1 

yuzunü knrllie.türae rom .s:ı.hn,_ se-* Kmltoprad."l Zek:rlya ve Bay- ylrciler üzerlndc aksi tcslr bırakmı.c;, 
r:ım adlılrmda iki kişi dun Lş emnsıı:.- perde kap..ı.ıur kap:ınınaz Ahmed Mit
da. kav~gn etmişler, Bayr~ Zc.:.:.Cri- hat efendi merhum sahneye koşmuş, 
y:ı:n l:: .. şındnn ve mu'ht l r ycrlerln- ressam Muazzez bt'ğc sakalı t!t.reyere'k 
tıen tchlU:ell surette y .. mlnmı.ştır. hiddetll hiddetli; ' 
Zekcrlyn h=ı.st·ncye ka!~ınlm.ış, Bay- " _ A oğlum, bent :rezil ettınızı in
nun ynkaln.n:ı.rak talıkıkatn tr.ışlıuı- ro! yok ınu si~dc! Oyunu prova etme
mıştır. ur.n, ezberlemeden hiç h~ önüne çı

Atatürk'ün ölümünün 
yıldönümü 

kılır mı? Beni mahvettJn!z! 
tıDlye ~ıkışnuştır. Aktörler <efendi

ye bunun oyumm icabı oldu~u 
guçiüklc nniatmışlnr, Mit.hat cfe.:ıdi 
de penie önüne ge1erek hnlb. mescle
yl .izah etmiş, h.dk da bundan o.ınnı 
komediye gülmüş-.11 

••• 

Eminönü Hnlkevlnden: Ebedi Şefi
miz Atatürk'ün ölümünün uçüncU 
yıldönümüne tes:ıdüf eden 10 il:Jncl
te~ln 941 p!l.Zllrtesi günü s:tat tam 
dokmu beş ccçc E\riml:rJn Gar;uloğ
lunraki s:ılonun<ta yapılneıık ihUfnl Gfillıi Agop ve Mınnkyan çalış:ma
programınm ~ya çıJmrılclığını ve l:ırına ı·a&riien gerek halkın ve ger<:k 
bu toplantıya gelecek yurddru;ların li.Ye.tro severlerJn sahne n:nlnyJŞ \l'C 
giriş knrtlıı.nnı büromu?.'dan nlmalan kavrayışlnr henüz pek gen 1di. Bn ce
rka olunur. r•l!k ortasındn ıse hevesliler durmn.-

Progrnm: ı _ Açış, 2 _ Söz Hal- d:ı.n çırpınıyorlar, btrşcyler yapmak 
kevı reısı Dr. Yavuz Abadan tnrafm- lst!yortnrdı. 
dan, 3 - Mllli Şef İnönünün beynn- •S..'ldayı Millet. cazetesı başmub.:ı.rri
nnrnesi: Şehir mecllsl. lıza.sınd.nn rt Jı"az:I Reşid ne aktör Hü..<-eyln Kt\mi 
"Meliha Avni tnrnfından, 4 _ Filim, .Ram.ses. adlı bir eser knleme aldı-
5 - Bu topL'lrıt.ının hitamında. top- iar, İstanbul Belediyesi eski mnhasc
luca Gülhanc parkındnki arutn çelenk be müdürü Kemal sermaye verdi, 
konmak Jcln gidilecektir: ııDarüttemsili Osmnnie kmnpanyns. 

... kuruldu. RrunseS s:Lhneye kondu. Bu 
Beyoğlu lialltcv:indcn: temsil, dekor, kostüm :ve sahneye ko-
Ebedi Şef Atatürkün ölümünün nus bakımından <l devir için bir h1-

üçüncü yıtmöniimü rnünns<>-betiylc 10 clisedlr. Fakat buna. rağmen bu kum
lk.iJlclteşrln 941 pamrtesi günü .saat panya dıı tutun:ımnmıştır. 
9,<>5 de Hnlırevımlztn Tepe.başmdaiC 1910 sencslnde Küpelyıı.n büyük blı 
mt>rkez binasında bir lhtlf 1 topl.3.ntı- ~<.'rmıı.ye ile biitfuı Dl.n.emeciyan nlle-
sı yapılacaktır. sin1 topladı. lm kumpan~·aya merhum 

· Muvahhid, Vnhram Pnpazyan, Ertuğ-Program: l - Merasim c. H. P . Ist. . _.,. 

Yaz.an:SELAMllZZET 

30 ~ene evvel: 1 Galip Area.n, Bürhaneddin kumpanyası ile 
turnesinde: •Fethi Kostnntaniye• tem itinde 

Kcnı:ı.1 Eminln tnlınncnsını :sattılıır 'Ve 
İstruıbula döndüler. 

Muhsin Ertuğrul, Raşkl Rtza, Büyük 
Bebznd, İ. Oal!p, mcmum Muvahhid 
o bercllmerç devrinin ;r-Uştlroiğ!. :ro
ruıtkflrlardı. 

Heyetin ~.nda bulwıanlar b~ 
müsa.b:ı.ka nçmışlıır, müs.-:ıba.knyı bir 
genç kal:anpuş: Rt.şld Riza. 

••• 
U'()!)_ Ş:ı.rk d."1Ull kumpanyası Bür

lmneddlntu rl}-a.setlnd.c. Yaz olduğu 
•• • lçtn lcumpanye. sayfiye yerlerinde 

O dev1r'lerdcld. 'tiyatrola.rn. bir &00 ıemsıııer ve:rlyor. !i l!tın hoşunn gl-
atalmı: den bir CSt'r de c:Şarlok Hoinıs11 Eren-

1008- 'Bııgünkü Ses sinem.amnm h<>- koyünde matı.ne vo.r. ~:ulok Holms 
llmcln bandomıızikn. çalıyor. Kapılara oyn nacak. Tiy:ıtro doluyor. AkWr
büyük b:ı.ynı:klnr ns:ılmış. Yolda. znptı- ler hazır. Yrılnız <Bob• roliinü oynı.ra-
3dcr, po!isler dolaşıY,Pr. Knpının eak 00:.n aktör, Behzad kıvranıy<ır. 
onünde konak nra\:ı:ılnn tiurnyor. İs- Miililm bir işi var. Gltmc!"•e m~cbur. 
tanbullu, redingotlu, büytik :ünlfor- Bchzadın QOk ge.,ç, ~.: :::ahçup. 
mnh kişiler lnip tlyntroya. giriyorlar. '4~n boylu, snn1111 b;r rhbabı var. 

Biz de girelim: En 6nde Gnzl Ah- Ona yaıvan:ror: 
med Muhtar ve Mnbmııd pnş:ıln.r. - Kuzum dlyor, Bob rolüne brnim 
Mntyet er'kinı, Şchzndeler, Ahnanyn yerime sen ç.ıkıver. 
imp:ıratoru 2 nct Vllblem gU>1 ut:Ian Ma.hçup genç hayll nazlandıkt.ıın 
yukan kalkık, ince belli, geniş omuz- sonra teklifi kabul ediyor ve ogün 
lu tı~ gibl bir dcllknnh: Selim Sını mattnedc ilk defa Bob rolunü ovnu
Tnrcan-. Ve s:ı.lon hıncnhınç dolu. ror. Bu .sanşuı, ince uzun boylu zruw
SUflör kutıusunun :11.stünde s Vatnn• çup genç Muhsin Ertu mtldur. 
yazılı. Namık Kemalin .. VnL':ln yahut • •• 
Sillstre> sl oynanacak. Bıitün bu h!'tdl!ler hl<"Şmttyetln gü-

'Pi!rde a(ılı~r. İsllı.m bey rolünde rültil ve µ:ı,tırdısı arasında sessiz s:ı.
güzeJ sevimll, uzun boylu bir genç. dasız geçmiş ve unutulmuştur. O sun
~sl de o kadar cnnn yalun, o kadnr l:ırdn bomba g1b1 patlıyan hadise a.k
aherıkli kL. O tarlhe kadar 1stanbu1 tör Biirhnneddin t.ems:lllerldlr. Bu ht\· 
tlyatrolan o derece mevımn blr ses dis<'den gelecek yaaımırdn batı..secre-
duymamış._ Klmdlr bu genç?... ccğiz. Sdnru i~t Sedes 

f GüNUN ANSiKLOPEDis· ı 
A~k.*rô @kQJIDDalr 

5 ~rlıılsanl nüshpmızd:ı. :Maarlle 
bağlı okullardan bahseden bir liste 
sunm\ıituk. 
Manzarayı tama.mlıunış oln.ı.nk içlıı 

<llğer Veklll.Dücre balUı okullıı.n da bü
lfıs:ıtnn anlntac:ıiıız. 

Milli Müdıı.tnaya ?xığlı Olanlar 9 ne
vidir: 

tnlebe yetiştlrlrler. Bu liselere, askl'ıi 
ortu oi..-ullarla s!.vll orta o'>ull:ınndnn 
vücud, sıhhat ,.e kn.rarktcrcc rı. .. kt'rllğe 
elvernn o,ıınlar "tabul ohmur. 

Bat an motörün mürettebatı geldi 
V. i. H. reisi ve izmlr mebusu Reşat rul Mtihsln, 1. Oa.llp, Bü,yük Beb ........ 
Mimı:ıroğlunun hitı:.beslyle başlıyac:ık- dn iştinı.lt etU!er. Bt'yof;lunda Şehir 

• tır, 2 - Atn.tümın hayau, memlctret tiyatrosu komedi kısnunm bin:ısındn 
ve m!Uet lçln yaptığı hlzmctı<'r ve parlak blr rnmnz:ın geçti. Ondan 'SOD

tahr:unanlıklar hakkınd:ı c. B. P. ra Ahmed Fehlmln de işUrnki ile bu 
Bey~lu knz:ı. i. n. reisi ve baro reisi buyük kumpanya .şark dram kum
ııvukat Mekkt Hikmet ~lenbeğ t.n:ıı- panyas11> nnmllc Şch?h-ıdebaşındn Fe
lından konferans verilecektir 3 _ rah tiyatrosunda temsiller verm* 
Milli şer İnöniinün Atatürk ~km- başladı ve Ud sene S'Ollrn dalttJdı. ••• 

l - HARI' AKADEMİSİ. En yüksek 
aslrerl ibtlsas müessesesldlr. Harp 
olmllnnnda yetişmlş güz!de suhayl:ın 
müsabakıı. :ile alır. Kanı., dentx Te ha
nı kunn:ıylan yetıl~lr. 

2 - HARF OKULLARL Kn.ro., de~ 
ve hava subayı }ctıştiren yültse-k tah
sil müesseseler!dir. Buuiıı..rn girmek 
için askeri l.Lseleroen n1ezun olmak 
veyn. bitirme ve olgunluk lmtilwıla.rı
nı muv:ıft:ıkı.yetJe geç!~ bulunmıı.'k 
ı;ızundır. Vücutca sa.J;lrunlık ve ns'.ı:ter
ıır;c elverlşll olmak. Jyi ahl!ik ve secl
Yc snhlbl olmak ~ıır._ Tnhsil mud
deU iki yıldır. Havn ve 1:ın&nruı. mı
lbaylannı jeUştiren ha?1> okulu Anlm
rıı.da, deniz okulu İsttı.nbuldadır. 

6 - ASKERİ ORTA OIWLLAR. S!
vll ortn okullann progr:ımıru tatbik 
ederler. Üç seneliktir. Bulw1duklan 
y<'rlcrde ortaokul olmıyan muvazzaf 
ve mütekait sub:ı.y çocukl:ın ve şehn 
su'bay çocuktan \'C imtUuınla lmbul 
edilen n.s~rlirtc knl>Ulyetll flkokul me
zunlım bu mel •plere nlımr. Y:tUlı 
ve meccani<iirl<'r. 

7 - OEDIKLI ERBAŞ H....\ZIRLAMA 
OKULU. K da, deniz V' lı:ıvs. okull3-
rına gedikli erbaş ~t-tlştli'lrlcr. Orta 
tahsille bldi.kte ıne lekl hnı!ırlık d"rs
!l'ri verirler. Bunl:ı.rn Ş<'hil" ve köy 
okullıı.rından mezun olanle..r kabul 
edlllr. 

~chrimiıe gelen babrıhın motör k:ıptan ve müttttebah 

ın~~d:nızde blr denizaltı tnr:ıfından batırıldığını yazdıf,'lmız Knynnkderc 
ler rtinun kaptan ve nıütttLcbntı İnnyctibahrl motörllc İstnnbula gçlmiş
l03~lr. 13atırılrı.n motör cSkl Mavnncılar cemiyetinden Y:ıkup Y.ıldırnn'n alttı. 
Va~ de Yapümıştı. 145 tonluk v~ sigortasızdı. GeQCn pazar günü İstnnbuldnn 
lt<J~ nyn mütevecclhcn hareket etmlşti. Geee snnt yarımda. Midye ile İğne
fıtı nrtısında, sahile 3 mil ita.dar yakın giderten bir dcniznUı çıkmış. etra
'trıışd::ı. ll:ı defa dnire cc•1rınl.ştir. Bunun iiZ~rine motöıı .sahlle doğru yol ver-

. fakat deniznltı t.nrafındnn durdurulmuştur. 
~il l\1itörrın miirettebatı sandala. binerek çıktıktan 1110nrn dentz:ııtı 
~ ~ tn.otöre blndinnlştlr. Fal~at motör batmadığında.n topla. ateş etın!ştlr. 

0 r nte~ almış ve yannınsı 6 ~at sürmüşür. 

dnki 21/ll/938 tıırlhll beyannameler!. n....r.-.. ·· ....:~r.1t _.___._,_ br..-,. 
okunacaktır. 4 - Topluca. Taksiın ."'"6 .......... u ... ,u S:\lu~ aı <q ..... 

meydanına gidllecek, aoldeye çckr.k şöhretleri tly:ıtro uğrunda ~ ıztı
konacakt.lr. ra:o ~ meş:ıkknt ~e~le.r. blr ~ok 

fodkfırlıklı:ıra kalJnmnışlar, yo.'ltslılhık-

Sebze ve meyva nakl_ı· ıara göğüs germlşlerdlr. 
Şnr"k clnı.m kumpanyn.sı dağıldıkta.n 

için ucuz tarife scnra Ertu.,llnıl Muhsln blr kaç a.rtaı.-
Devlet Deınl.ryollnr :idaresi sebze daşı lle küçük bir heyet ynptı, Osmn.n

ve meyvn mıntakalaruıdan yapılan bey bahçf'.sindc (şimdi ibu yeroe npar
meyva ve sebze nakliyatında kolay- tunan ve c\·Jcrlc benl:in deposu 'l'ar
lık ı;östermet~ karar vemıışt.ır. Şark dır) tcmslller verc:IL Her eser lç1n yeni 
villıyeUerlnln meşhur elmatannm bir dekor ynPJ.Yorlı:ı.rdı. Dekorlar Bü
ucuz nakli için tıir tnrlie 1 ......... ~ yük Behz:ıdın K17.l~nd:ıki evL'lde rn-

yapı>& • ._. pılırclı 
Bu tariiede büyük tenzilllt Jnpılmış- Bl · - d k o be ..... _.,,.., 
tı Tn ır Erz r gun e oru sınan ye ....,...,, .. -

r. r e urwn - Erzincan am&ilc cnk l'l.ralan yuktu. Belmıd ~ak .sö-
Drunnrlık - Dlvrik ara.sınd:ı.ld istas- Jcerl::en detnnı sırtlıtdı, Ci.ballyc tndir
yanlardan yıı.pılncak nnkliyat:ı. tatbik dl, orndnn bir ı,. ....... 1tla Sütlüceye ·"""'-
edllecektır. ...., ~ '""'"" 

Teşekkür 

tı, yolu ,şaşırdı. D:ı.nılftcezenhı üstün-
den geçerek Osmanbeyc vardı, deko
ru kurdu, sonra knı>ı kapı dolaş:ırnk 

Şişli Halltevlndcn: lier z:uıınn hayır el ilanlanm ~ttı. Fnlmt bütün bu 
~Ielne büyük mikyasta. l.ştlra!I: eden gayretler boşa giLtt. ~e hnsılfıt ya
Radyoliıı müessesesi s:ıhlpleri Nec.lp p:unadılar, Behzad evine gece :rnnsı 
ve CemU Akar knrdeşler, H:ılkevimizc gene yayn. döndü. • 
clvar llkokullnrdııki yoksul ÇQCukl:U'a Kemal Emtn, .Ertuğrul Mı.ıhsln, i 
sıcak yemek \-erilmesini temin mn.ks:ı- Galip, Sarrunnntlk'ten müteşekkil blr 
dile bir ton fasulyt teberrü etmişler- grup da Bursa.ya turnaya (ıküla.r, 
dlr. Bu yüksek hamfy~tlertnden dola- orada pcrl.şan oldular. ynl":lım dlledlk
yı kendil~rlne fllenen teşıekt:ür ederiz. 1eii mel:tUPÇu onlnn kovdu, nlbayet 

Ha11> clrullannm fevkinde. muhte-
111 sınıf okullarlle hnvn ve landıırmıı 
okullan mcı•cuttur. 

3 - ASKER! TIP OKULU. Burayı:ı. 
da. harp okulunn glrlş şartlarll~ glrl
llr. Yntııı '~ m.'?eennidlr. Ta1ebe. tıp 
tnhsilini İsbınbul tıı> fn.külteslnde yn
ıp:ır; askeıi US> tatbikat okulunda 
stajını tamamlar. 

4 - ASKER.i VETERL"'IBR OKULU. 
Askeri tıp o'kulu ş:ırtlarllc tnlc-bc 'kn.bul 
eder. Anknrad!l, yülmek Eiraat ensti
tü.'ii veterlner fnlı:ül~d~ ders gö
rülür. Mezun olduktan sonra ask ri 
veteriner tıı.tblknt <>kulw1da. stajla 
b!rlikte nskc:rllğın leabctlrcliğl t.ahsll
lC'l' tnm:ı.mlamr. 

5 - ASKERİ LİSELER. Sivil ltieler 
gib1, müddeUerl üçer St>netlir; rntııı 
ve meccanidlrler. Sivil liselerin proc
ramuu tatbik cderleı·. Dun!:ırd:ı.n 'blrl 
deniz lisesi adını taşır. Dl.ğ(>rlcrlne sa
c'lcce askeri lise denir. Harp okııllnrınn. 

8 - ASKERİ SA!:Al' OiCULU. 
Orduuun ve askeri f~brikaların 
muhtaç bulunduğu ı;edıkll mn-
lctntstleri ve teknisyen!~ri yetiştirir. 
Blri ~. di~erl !kı yıllık olmak ü~re 
ik1 l:ısnnlıdır. ftç ~cllk tahsil kısmı
nı b!Urenlcr bir sem-. o!ı:\llun beş ~
ııelik tam tnhsillni b1Urenler il - 2 
ı;cne meslek sta.u goliırler. 

Bu o.kul~ !Ma"rlf VclWl ğlnc b:ıi!;lı 
sanat okullan programı t'ltbik edilir. 
As~crl sanat olmlurn ilk okul m"zun .. 
1r.r1 nlmır. 

9 - MtJSİKİ FRBAS lL"ı.ZIRLAMA 
O'h""ULU. Ordu bantfalannın ut;rctml'!l 
\'e r,edlkli ıht.lyacını kn:-şılnr. Tahsıl 
nıüddeti uç Ttldır. Bu okuldan pctc i:\ ı 
derecede mezun olanlnr ihtlyr-ca göre 
S('ÇUlp ka.urervatuvnrn gondeı:illr. 
Kon.servatuvnrı nıuvn:rr:ı.kıyelle biti
renler de muZlka Oğret:ne·~l o1url::ı.r. 
Dl~er meZ\!.lllar <la Relsku.nhur b~n
dosundn münasip müddetle Uıt.bikat 
görctt'k muzilm g~ ol r. Bu oku
la ı1kolml m~unlan knbul edilir. 

.Dit.er Vcl:Lletlerc bağlı .mckteplert 
nyn bir y:ızımıZd~ göSt,crcceniz. 
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HER AKŞAI\J 
llfR BlKAYE Meğer ben ölmüşüm! 

Rumellhis:mnda. blr dostumu gör-ı - Evet. bendenlztm 
mcğe gidiyordum. Her 1ske1(!7e uğra.- O zaman onJrunağa ba.şl.M.ı Be
yan bir zikzak vnpura düşmüştüm. nlm yazılnnma. hayra.nu:uş. Hemen 
Gün ortıısı olduğu lçln bütün pence- bütün eserıerımı okumuş. o .ııöyledik
relerl kap3.lı salon pek tenha idi. ~e gülmemek 1ç1n lrendlın1 oorJuyor

-llliRJ~(g~Ift) 
Kupa maçlar. 

KONUŞAN MUMYALAR 
Tefrika No. ıoa 

Blrnz ilerimdeki iki kıı.n.apeye dört dum. 
beş arkadaş yan gelm1şlerdi. Sigara- Vapurdan lnemn lrendlslnl bl.r da
lıı nnı tüttürercık sohbet cdlyorla.rdı. ha. ne zıı.man güreb!Jeceğimi sordum. 

Arnsıra bcynz pcştemallı blr adam BE'li gün sonrası !çln b1r randevu ver
&'\londa şöyle bit dolaşarnk •Kahve, di. O teyzesine gidecekti. Ben de kcn-

Yarınki karşılaşmalar birinci ve ikinci 
küme klüpleri arasında yapılacaktır 

Scllm blr gün evvelki Nlle dQşme çok olmalıd~ k1. ~lu bir ~ 
hMlses1nln tevlit ettiği heyecanı ramlann etrafında. gl)r1lıl ~ 
unutmağa ve Devlet bay hakkında. ye- Efendimiz hiç blr z:unnn bU ~ 
n1 tedbirler nlmnğıı. çnl~ıyordu. dan zarar görmezsin1z. ~ 

Ehramların ve vımlann mezarlarındaki dt 1t 
.. l .. l . k f tekrar eski yerlertne ,kayın.ak_., 

çayl. .. • diye sesleniyor ve elindeki b~ d:sınl Beyazıd meydanında bekliye- Futbol ajanlığının tesbit ettiği 
blr tenek.c tepsiye bir ca.zoz şişcs1. cektım. programa göre her ayın ilk haftasın-

lerse müşkül vaziyetlere düşecek]~ 
rini hatırlatmak icap edeT. Mağlup 
olanıın tasfiyeye uğradığı bu gibi 
kupa maçlarında bilhaşsa 1-uvvetli 
takımların rakiplerine çok ehemmi· 
yet vermesi lazımdır. Jkinci küme 
takımı değil mi nasıl olsa yeneriz 
CÜye oynayan ve sahaya da rakibi
ne ehemmiyet vermediği İçin bir kaç 
kıymetli elemanından eksik çıkan 
nice birinci küme takımlarının hiç 
ummadıkları maçlarda rakiplerine 
boyun eymek mecburiyetinde kal
dıkları görülmüştür. 

o u erın ra aı.. . Jann ruhunu memnun etınP 
selimin Nlle d~e Mdl.sool dUler- tiyle. . 

nnahtan ile tık tık vuruyordu. Bazen Ondan sonra. günlcrlml heyecan da yapılması icap eden kupa maç· 
de koltuğunda bir cam kavanozla. ya- içinde geçirerek randevu zamo.nını !arına yarın Fenerbahçe ve Şeref 
nınıızdan ge~n bir delikanlının t:na.· dört gÖ'Zle bcklcmeğe başlamıştım. stadlannda devam edilecektir. Alh 
ne. limon' ··• diye bağırdığını işitiyor- Nihayet Z!lman geldi. Onunla bulu-
duk. ş:ıcnftımız s:ı.ntten epeyce evvel Eeyn- haftadanberi devam eden lig maç-

Vnpurun çıkardığı bir ttıkım muttıı- zıd meydanına geldim. Beklemeğe lannın ortasında yapılmakta olan 
rit gurultuler ninni gibi geliyor ve b:ışladım. Bu sırod:ı. omuzuma bit el ve Ler dört haftada bir tekrarlan· 
sanki titriyormuş gibi, pencerelerin dokundu. Baktım. Pek sevdiğim blr makta olan bu seferki kupa maçla
cnmlarmı znngırdata zangırdnta. tlt- arkadaş. Onunlıı. gayet .sa.mlmi idik. rında da kuvvetli tııkımJarla z3yıf 
rcmest de insana bir ooş k içi rehavc- HJç bir şeylmlzt blribirimizden sakla- takımlar karşılaşacağından oyunla-
tını veriyordu. Sağ tarafımdaki goz- nıazdık. Bunun için: k 
luklü yolcu getlrttl~i ka.hveslnl blUr- - Ne bekliyorsun? ... diye sordult'U rın te nik ve heyecan bakımından 
nıl.ş ve fincanı karşısındaki kanııpeye zaman arkada.şuna olanı biteni anlat- bymeti yoktu. 
koymuştu. Adamcağızın gen kapakla- tım. Sonra da HA.ve ettim: Fikstüre göre yarın Fenerbahçe 
nnın ağırl~tığı do.ha karşıdan bc11l - Senin nnlıy:ı.cağm ben bugün stadında Alemdar-Doğu, Vefa-Bey
idi. .Ha uyudum. Ha uyuync:ığırn!• gi- meşhur romancı Muhtar Naclylm. lerbeyi, Fenerbahçe-lstiklal, Şeref 
bi bir hali vardı. Omm hesabına güzel bir gün geçire- ııtadında da Kurtulus • Anadolu, 

Bereket versin kl biraz ilerimde o- ceğim... Beykoz - Demirspor, lstMJbulspor • 
turan beş altı nrkndnş blrlblrlerlııe Arkadaşım şaşkın şaşkın yfizüme Eyüp takımları lc:ar•ıla•acaklardır. 
gayet tuhaf. e:tıenceli şeyler ıı.nlatı- bakarnk sordu: v v 
yorlardı. İçlerinden biri, hem de yük- - Nasıl? Sen bugün Muhtar Naci Bunlnrdnn ayrı olarak Şeref ıtadın-
sek sesle şunlan soylüyordu: mls!n?... da Boğaziçi ile Topkapı takınılan· 

- Gene bô}le vnpurlıı bir yere gl- - Evet td kendisi... nın oynaması icap etmekte ise de 
diyordum. Yalnızdım. Canım sıkılıyor- - O halde sen dün öldün!... Bo&-aziç.i klübü bu sene takım çıka· 
du. Hiç olm~ biraz gözlerim nur- - Şaşırmak sırası şlmdl bana gel- ramadığından bu maç Topkapının 
Jnnsm diye gittim. Bir kenarda otu- ınlştf: hükmen galip 6ayılması şeklinde nİ· 
:an !ki gene; kadının karşısındaki ka- - Nasıl ölüm?... hayet bulacaktır. 
nap ye lllştım. - Basbayağı öldün ... Karşıki ca.mt-

Adam sozünü kesti. Kendisini dln- deki kalnb!llığı görüyor musun? .. İşte Birinci kiime klüpleri ile ikinci 
Jeycn kimse olup olmadığını o.nlamak orada da .scnln cenıızc namazın kılı- küme klüplerini karşı karşıya geti-
1çln etrafa şöyle bir göı gezdirdi, Fa- ıııyor!_. ren bu maçlorın jç.inde nisbeten kuv
kat herhalde pek p:ıtnvntsız bir ıns:ın - Ne diyorsun Allnh aşkına., çıl- ıvetli olan Demirsporun Bcykozla, 
o•nıamalı ki S<.'slnl haflf~.e nlçaıt.arnk dırdın mı sen?._ Eyübün lstanbulsporla yapacnğı 
sôzlerine .şöyle devam etti: Arkadaşım omuzuma dokunarak: t d"" ı maç ar ıgı-r erine nauran daha 

- Karşısına. oturdu~um kadınlar· - Azizim, dedi, meşhur romancı h" O 
dan biri ytizumc dıkdik bn.ktıktnn Muhtar Nncl dün vefat etmiştir, Bu- mü ımcedir. ç sene evveline kadar 
sonra arkadn.şmın kulağına eğildi. gfııı de işte cenazesi kn.ldınlıyor.. birinci kümede oynayan Eyüp takı
Birşeyler soyledl. Bu seter ikisi birden Böyle söyllyerck cebinden bir gaze- mı bu sene ikinci ligde rakiplerine 
bana gbzlerlnl diktiler. Biri mmldnn- tc çıkardı: karşı rok iyi dereceler elde etmek-
dı: - İ.ştc .. al da okul .. dedi. tedir. Enerjik ve genç C"lemnnlardan 

- O, muhnkknk o!- G:ızetcyl kaptım. Birinci sahifede kurulan Eyüp takımı bu sene ikin-
Öbüru cevap verdi: şu satırl:ın okudum: c"ı ı·ıg ""m · ı .. t Y" pıyon uguna namze 
- fü et, c;ok b"nzlyor ammn zmnct- Edebiyat ülemlnde bfiyiik blr kayıP- kl"u"ı,le d ı 1 kt ı B ·, o d d-'- !t ... h r ara:ıın n ~u unınn · ne ır. u 

rr.ı.>orum. n ıuın zayı ır... ~"c~ ur romancı ve hfkfıyecl Muhtar :h ti b h f ki k• 1 d 
- Ben eminim._ Tô. kendisi. Naci dün akşam kalb sektesinden ve- c._ ~- e .u. ~ ta.. •r' .• mn~ cırın. a 
Acaba bu tarzda ı·imdcn bahscdi- fat etmiştir. Ansızın dünynya gözleri- bu:u? bınncı kum:: ~d~plerı rnkıp

y('rlnrdı? Beni kime benzetiyorlardı? nl kap:ıy:ı.n üstnd arlmsında, edebiyat lerını kolaylıkla maglup ederken 
Çok duşunmedfnı. Hemen hatınmn il.leminde doldurulanuız bir boşluk bı- İstanbulsporlular biraz dahıı fazla 
geldi Bu genç kadınla.r beni meşhur r.ıkmıştır. Muhta.r Nacin\n cenazesi çalışmak. mecburiyetinde ka!ucak
hı: romnncıyn benzetmişlerdi. Ve ha- yarın Beyazıd c~ilnde na.mazı kılın- !ardır. 
kıkaten roman ust:ıdı Muhtar Nacı dıktan sonra ... 11 O:ızetedekl yazı daha Bilhassa rakf le · · ihmal ed~r· 
ile nramıufa şayanı hayret bir mü.µ- böyle uzun tatsildUa devam edip gi- P rını 
beh t vnrdı. Bnzen onun gazetelerde, diyordu. Şaşkın şnş'kın kendi kendime 
mecmualarda cıknn rcslmlerlne b:ık- söyleniyordum: 
tıkçn bu benzeylşe hayret ederdim. - Demek... Demek ben ölmüşüm 
Şl:.ıdl de lkI genç kadın c O mu? de- ha ... farkında. d!ı. değlllm yahu.. İki 
f;U mi?• tarzında hafif bir münaka- gündür gazete cormüyonım k.1, babe
ı;:.wn tutuşmuşlardı. Ben de bu fır- ılın olsun' ... 
E tt:ın lstlfadc ederek onlnn en hay- - Ne yapacaksın şimdi?_ 
r'.ln , en nH'ıknh b:ıkışlarıınla süzüyor- - Bilmem ki.. 
dum, Hattô. kummlı lle aramızda Bu nralık crunlnln önündeki knla-
:-d, n nkıllı blr ıroz ahbaplığı b:ı..şln- balık gittikçe artıyordu. Bir de ne gö
mı .. tı reyim bekleşenler arasında bumm bu-

Bu vaziyette yolculuf;unıuz devam mda buluşmak için soz verdiğim genç 
rd,.rken onlar birdenbire nkıllnnna kumral kadın yok mu?_. Elinde bir 
mllhlm blrşcy geln.1' gibi şöyle konu.s- mendil ve gözlerl :ığlnmnktan şlşml.ş!_ 
m:!t{.ı başlac!ıl::ır: Nasıl ıı~lamasın ki kadıncllb'lZ bugün 

- Kuc vapuru ile doneceğlz?... burada ve aynı t:ı:ı.tte dlrlsini i>ekled.i-
- Bllnıem"kl . ğl adamın ölüsünü bulm~turl. .. za-
- - Keşke t rJteye baksaydık. Knçta vallı siyahlar dl\ giyinmişti. Arkada-

\ apur vnr acaba? şıma: 

- I'lteı misin QJ"fldan vapur olma- - Aman, dedim, beni sakla ... o ka-
sın .. Ne ynpnnz'> Tarifeye bakmak dın bumda!. .. Bulw;acnfi'ımız kadın!._ 
n:-'lıl nklımızn gelmedi bilmem kl... Bak işte siyahlar giyinmiş! .. Beni 

işte fırsat. bu fırsattı. Çünkü benim görmesini ... Kepaze oluruz!... Senin 
ynnımda tarife vardı. Hemen ceblm- omuzlann genl.ştır. Şöyle dur da a.r-
dcn cıknrarak onl:ım sordum: kana slper alayım! ... 

- Affedersiniz efendim... Nereden Arkadaşım da bu işdc benim kadar 
..-apur olup olmadıf,rını soruyorsunuz? teJL\.ş gosterlyordu. Siyahlı kadının 
Bende tarife var da.. gözünden beni s:ıklnmat için şöyle 

Iklci memnun \'Uzume baktılar. Ve döndü. Fakat geç kalmıştık. Kadın 
derdlerinl anlattılar. Meğer bizim kö- beni &;örmüştü. 
ye gldlyorlarnuş. Tnrırevc bile bak- Hayatımda hiç blr insanın bu ka
madan onhm butün dönüş vapurla- dar derin blr hayrete düştüğün~ hn
rını saydım. Onlar: tırlnmıyorum. Siyahlı kadının gözlcrf 

- Biz burnl:ırın yabnr.cısıyız da_ kocaman kcc:uıınn ve yuvarlak yuvar-
d~ller. J:\k açılmıştı. Bu gözlerde .şaşkınlık, 

Nihayet kumral olanı yuzünü kızdı- dehşet da.ha neler neler yoktu ki ... 
r"'""k bana sordu: Şimdi ne yapac:ı.ktun? ... 

- Affeder iniz. s!.z m~ur Muh- Arkadaşım kolumdan çekti ve: 
tijr Nncl de!;ll misiniz?... - Buyrun cenaze namazınn .. diye-

Bunu soylcrken öyle havran bakış- rek beni cantlye soktu ... • 
ltırJ vardı ki t: Hnyır!• diyemedim. Genç adamın hlkı\yesi bitmişti. Biz 
Onu sukutu hayale uğratmak doğru de zeten Hisara gelınlşt.ık. 
değildi. Mınldandım: Rikm~t f'eridun Es 
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- Yirmi dakika geç kaldınız .•. 
Halbuki fevkalade muntazam bir 
memure olduğunuzu söylüyorlar
dı... N~ biçim iı bu) . . . Fakat yine 
emin olun, sizi muahaze etrniyo· 
rum ... Birinci seferlik zarar yok ... 
Ancak geç kaldığınıza dikkat etti· 
ğimi söylemiş oldum. 

Meliha, bir kaç kelim~y]e itizar 
etti. 

- Eski patron, bana bir iş hava
iP- etmişti. Onu yapmak lazımdı. 
Geç kalmamın sebebi budur efen
dim ... 

Recai bey de tam bu sırada be
lirdi. 

Genç kız. yalvarır bir nazarla 
ona baktı ve: 

- Değil mi efendim) - diye 
ıordu. 

Recai derhal müdafaaya gir.işti: 
- Evet evet ... Doğru ... 

Ve o da, tepeden tırnağa Jı:adar 
kıpkırmızı Kesilerek ıordu: 

Nakleden: <Va • Nu) 
Cevap getirdiniz mi? 

- Evet efendim .•• 
- Pekala ..• Birazdan cevabı ve· 

rirsiniz. 
Kız. baoile bir selim verip çe

kildi. 
Yeni patTon, selefinin kızardığını 

ve kızın heyecana düıtüğünü farket
mişti. Bir ıey söylemediyee de ken· 
di kendfoe ıöylc düşündü: 

c- İ\ralannda bir şey var... Bu 
da ıaıılacak mesele değil... Şu kız 
hakikaten nefis parça .•. > 

Bu mağazaya ilk girişinde, yek
nazarda hemen Mdihayı farketme· 
miı miydi) ... 

lıtc o, fU anda, bütün bu mağa· 
zııd lcl İnsanlarİn mukadt!eratına 
hakimdi. Attığını attık, kovduğunu 
kovduk. Vıe tıayct kovacak olursa 
bunlar nereye sığınacaklannı, ek
mek paruını nereden çıkaracakları
nı bilemezlerdi. Endi,cde kalırlardı. 
Bu tatkınlıklanndan istifade etmek 

Güreş 
Türkiye güreş birincilik· 

lerine dün akşam 
başlandı 

Güreş federasyonunun faaliyet 
programına dahil bulunan Türkiye 
Grcko Romen güreş birinciliklerine 
dün akşam Beyoğlu Halkcvi salo
nunda büyük bir kalabalık önünde 
başlanmıştır. iki gi.Wıdenberi şehd
mizde bulunan güreşçilt'r dün sabah 
bölge merkezinde toplanarak güreş 
federasyonu reisi B. Tayyar Y nlaz' -
ın kumandası nltındn ubidcye gide
rek çelenk koymu,lnr ve ihtiram 
duruşu yapmışlıırdır. 
Akşam üzerj tartıları yapılan gü

reşçiler Beyoğlu Hnll:evine gitmiş
ler ve Lilnhnre Halkevi reisi B. Ek
rem Tur'un açılış nutkundan sonra 
müsabakalara geçilmiştir. Müe:ıba
kalara 14 bölgenin en se~ilmiş gü· 
reşçileri İştirak etmektedır. Kar~ı
lıışmalar ferdi birincilik mahiyetin· 
de 'Yapıldığından müsabakalar çok 
sıkı olmakta ve pehlivanlar birinci· 
liği almak için bütün cncrjilerjni 
sarfetmekte<lirler. 

Dün akşamki müsabakalarda iyj 
netice nlan glireşçiler bugün ve ya
rın diğer rakipleri ile tutuşacak lar· 
dır. Karşılaoınalnra bugün 1 5 den 
yarın 14 dCr:l itibaren devam edile-

mümkündü. 
Veznedar, kasasının baıına geç

mişti. 

Orada, yazılarını, kağıtları, defter
lerini, senetlerini önüne serdi. Guya 
dünkü hesaplarını gözden geçiriyor
du. Fakat hakikatte hiç bir ıey yap
mıyor, hiç bir FY düşünemiyordu. 
Beyninde bir boıluk vardı . Bir sis ••• 
Etrafına dalgın da lgın baktı .•. 

7-ihru, uzak, pek uzak yıerlerdey· 
d i. 

iki erkeğin kendi3ine baktığını 
farkediyordu. Onlar da başka iııler
de meşgulmüı gibi duruyorlardı. 
Hakikatte ise kendisini düşünüyor
lardı. Arada sırada önünden geçi· 
yorlardı. 

Eski patron, karanlık bir köıeye 
sığınmağı tercih ediyordu. Oradan, 
~nç kızın simasındalc:i değ.i§iklikle
ri ve hissiyat dalgalarını tetkik edi
yordu. Mclihanın verdiği karan 
okumak istiyordu sanki... 

Zarvallı ... Kalbm çok endişedey· 
di, belli ••• 

Meliha, onun üzerinde, hayatınca 
asla silinemiyecek o lan Lir tesir bı~ 

rakmıştı. 
Şimdi, ne c<evap verecekti) 
Bir Karadeniz kuabasmda, genç

liğini, gü:ııelliğini. saadetini, istikba-

Günün ikinci derecedeki mühim 
maçı yine ayni stadda yapılacak 

olan Beykoz-Demir.spor karşılaşma
sıdır. Aynen Eyüp takımı gibi genç 
ve enerjik oyunculardan kunılan 
Demirspor ekipi de senede bir defa 
karşılaştıkları kuvvet1i t>ir klüp 
önünde iyi bir derece almak gayc
sile bütün ıvnrlığını ortaya dökece
ğinden Beykoz oyun<:ulannı bir 
havli terleteceklerdir. 

ikinci lig takımlarının başında 
gelen ~kiplerden olan Demirapor
lıları tasfiyeye uğratmak için Bey
kozun bu kar!Jılnşmaya çok ehem· 
mivet vermesi liızımdır. 

Yukarda lstanbulspora yaptığıffiız 
tavsiyeleri Beykoza da telcrarlıyo· 
ruz. Hasımlan:ıı ufak bir ihmal dö
mifnale gitmelerine mani olur ki 
bu onlar için bilha sa haaılat bakı
mından çok ehemmiyetlidir. 

Günün diğer maçlarının kuvvet
leri., müsnvi olm ması yüzünden 
sönük geçeceği muhakkaktır. Bu 
karşılaşmalarda Vefanın Beylerbe
yine, Fenerbahçenin lstiklnle galip 
gelmeleri normal neticelerdir. Yal· 
nız Alemdar ile Doğu ve Kurtuluş 
ile Anadolu ayni küme takımları 
olduğundan karşılaşmalan çetin ge· 
çecektir. 

Şazi Tezcan 

9/ 11/ 941 pazar gunu 
yapılacak kupa maçları 

İstanbul futbol ajanlığından: 
Fcncrbahçc stadı: Saat 11 de 

Alemdar • Doğu. Hakem: Reşad, 
Sadık, Hayri. Saat 1 3 te Vefa -
Beylerheyj. Hakem: Halit Galip, 
Riuı, Subnhnttin. Saat 1 5 te Fener
bahçe - istiklal. Hakem: Selami. 
Müeyyet, Şekip. 

Şeref stadı: Saat 1 l de Kurtuluş 
• Anadolu. Hakı~m: Şazi, Hayati, 
Uıtfi. Saat 1 3 te Beykoz • Demir· 
spor. Hakem: Tank, Halit, Zeki. 
Saat 1 5 te lstonbulspor • Eyüp. Ha
kem: Necdet. Mu!ltafa, Bahattin. 

Kandırada keten 
piyasası yükseldi 

Knndıra (Akşam) - Kandıra 
köylüsü yroi yıl keten tohumu l\'e 
elyafı mahsulünü piyasaya arııet· 
miştir. Bu sene keten fiatlerinde bü· 
yük bir yükseklik göze çarpmakta
dır. Bir müddet evvel kilosu 30-35 
kuruşa satılan tohum yeni piyasaya 
göre 46 ve elyafı da 75 • 80 kuru
şa kadar :yükselmiştir. Köylü yük· 
sek fiatle mahsulünü satmalı: ~te
diğinden bugünkü keten satışları 

hararıetli bir hal almıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cektir. Birden üçüncüye kadar dere
ce kazanan güreşçilere federasyon· 
ca kıymetli birer saat hediye edile· 
cektir. 

!ini gömmcğe, sevmediği bir adam· 
la yaşamağa razı olacak mıydı) 
Evet, o, Melihayı epeyce esaslı bir 
aşkla seviyordu, bell i .•• Fak.at onun 
sevmesi kafi miydi) 

Galihenin kardeşi fU anda epey
ce büyük bir kalb f ırtınaıı geçiriyor
du. Yüzü sapsarıydı. Elleri titri
yordu. 

Öbürü, yeni "patron ... O da ken · 
d isini te tkik ed iyor... Fakat ham
baııka bir n azarla... Dudaklarının 
ucunda da bir tebessüm var ... 
Şöyle düıünüyor : 
c- Evet ... Çok güzel, çolt m ü

lı:emm:el bir kız.. . Ancak... Ancak 
azıcık kibirli... Öyle görünüyor ... 
Fakat ben onun kibrini behemehal 
yeneceğim... Behemehal . •. Görür
sün kızım, görürsün yavrum ..• Mat 
olacaksın... Hem de pek yakın· 
da ... > 

Evet, bütün nüfuz ve iktidarını, 
bütün mali ve içtimai tazyikini kul
lanacak, fU küçücük kızın beheme
hal üstesind en gelecektt 

Hayır, hayır .•. O beyefendi, mu· 
kavcmetlerden hoıılanmazdı 1 

V e lı:urnaz, sinsi, kıskanç nazarla
rile, genç kızı ve selefini göz hapsin
d e tutuyordu. Tuttukça& 

de dolaşırken, Hayro bay meŞhur blr Selim bunlıırı duyunca giildUO 
slhlrbaz vasıtnsile ~ nk:ıllan - Ben o dellnelcrl orduınJ 
durduracıı.k blr takım haberler uçunı- tım. Artık onla.n tokrnr bir 
yordu. Guvn. gecelen C.IY.eyi çeytnnlar toplama~ hnkfm yoktur. :r.U 
ve yahut Fln:ıvunların ruhlıı.rı sarıyor sen bu ruhların sık sık temas 
ve mumyalar dirilip geniş kumluk sun_ onlara söyle kt, ben ve 
meydanla.rdn mksedlyordu. geri almam.. onl::ı.r da seınııll"' 
Kııhlrede herkesin teveccühünü kn- terlp bu eşyııyı ~e dnğıtLı~ ııı 

zanan m~hur sihirbaz (Sellime) herler! geri istemesinler. 
bunlan her tarafta anlatıyor ve halkı Şeyh Selt\me tereddüd içinde , 
heyecalandınyordu. lıyordu. Pııdlşahm bu wzıerl 

Ölülerin raksınd.an Yavuz sultan miydi? Yaksa Selim, sihlrb!lZI• 
Selime de bahsct~lcrdi. mı ediyordu? il'" 

Sellin bu haberlere ve o güne kadar Selame bu konuşma ıırosın::or 
Firavunlar hakkında söylenen hllcA- ki.katı keşfedemediği tçln üzül Jed' 
yelere lnan.mndığı halde: biraz da. korkuyordu. o, seı~.1111 

- Çağırın, şu sihirbazı ba.na.. uçurmaktaki mclınrctlnl de dıır 
Diyerek, (Scltunc)yl snraya getirt- tu. "(/ 

ml..ı;tl. Gerçi sihirbaz Selftmenln sa- Şeyh Sellime yakasını çabuk 
rnya gctlrllmesl padl.şahın bu haber- trunıak lçln, ptı..d!.ş:ıha söz verdi:~ 
lere lnanmış olmnsın:ı. delllet etmez- - Hemen bu gece cıze•ye ~ 
dl. Fakat Selim: nılılarıa konuşacnğım ve onıarı 
•- Ruhlar mademki yaşıyorlar_ gctlrmeğe çalışacağım. ,p'f 

bl.r araya topla.nıp rnksetmelerlne hiç Dedi. Sellin blr noktayı cıa.tı• 
blr mAnl yoktur!• ma.k istedi: Jff 

Demekle bu Mdlscye ınruınuş gibi - Clzcde yalnız olüler değil•_..ıı 
görünüyordu. koca ehramlar da rnksedlYD'r. 
şeyh Sclt\me Kasn Yusufa gelir Bu ne demektir .. ya ııeyh ?! Befl ; 

gelmez cllndek.1 l:üçük sllılrll ıı.sasmı nun manasını blr türlü nnııynıtı' 
bir kenara bıraktı: B:ı.n:ı. iznb eder misin? 

- Padişahın lJuzuruna uryan çlk- ŞeYh SelAme, Hnyre b:ıyın fıılt;' 
malıyım. Onun hlç blrşcyc inanmadı- desiselerine fılet olduğuna bin 
C:ını blllyorum. Elimde blıışcy görür- pişman olmuştu. 
se. belki sihirli olduğunu z:ınnooer. - Efendimiz pekli.it\ tnkdlr ~ 

ve böylece padl.şnhın huzuruna rurlar ki, koskoca ehrnml:ır ye 1 
yalnız beliude ince bir tuta olduğu k:ı.Ikmaz. Rakuılnr daima. cısnl ':.ıtl 
hnldc çıktı. ve barıt tnrafmdnn yapılır. ıwı-:.. 
Şeyh Selii?M yetmlşllk, iri boylu, ehrnmlann gölgoolnin ay ışığı ,! 

!aknt za.yıf. vücudü kıllı, uzun s:ı.çlı da uzayıp kı.s:ı.lnıamnd:ı.n klnBYe 
ve uzun saltnllı, zckl ve kol'kunç bn.- gerektir. 
k!.ilı bir nd:!_mdı. Cnhil dt'ğlldL. Mısırın DedL Oysa ki, şeyh Seıtune. p:ı.d 'I 
tnrihlnl çok iyi blllrdl. Aynl za.mnnda hı tedhiş etmek için Hıı.yrc ~~-~ 
!~i bir müfes.>lrdl de. IIcm Kur'nnı, verml.§tı. Fakat, Sel.im öyle kU~· 
hem de hndisl ri t"fslr ederdi. hareket etmiş, slhtrbnzı öyle~ 

Onun bütün bilgilerlnln fevkinde mıştı ki. Selı\me padiş;ılun ~ 
bir tarafı vardı: Slhlrbnzlığı. Şeyh karşısında cevap ~rmckten Aclı ;,.1 
Selıü:ıe sihre çot merak et.mlş, ölü- nuş ve 1çlndcn Hnyre b:ı.ya ltJ1P'" 
lı-rJP çok u(;rıışm~tı. Hattd onun Fi- b:ışlnınıştı. ~ 
rıı.vunlnr nıezarl~mda ha!truıı.rca nç. &-linı, bu ihtiyar slh1ı1:>azın il~ 
susuz ynttıf;• vo bu mezarların esra- ta.rnfından avlandığını ve dold 
nnı öğrenmeğc çalıştığı da herkesçe duğunu d:ı anlrunnk lsUyordu: fi' 
mali'ımdu. - O halde bu korku ve beyec,,ıl tJ 

Sultan Sellm onu ilk defa gormll- rlel hlknyelcrl neden, ne :ınıı.~ 
yordu. Tiirklerin Kn.hlreye girdiği uydunnu.sı:ı.r? dJye sordu. (I' 
r:ünlcrdc şeyh SCU\.me P!ld.işa.hm atı- Şeyh Selame, pad~ı tatnıı.rıe 
nın önünde durmuş V(! kend1.<4nl tcb- lıştı: I' 
rlk ederek: - Kah!rclller blrnz miıool1\ı'1l31 r.' 

- Allııh seninle beraber olst:nl verler. Etendhnlz her duyduğll~ 
Diye dua etmlştl. Selim, şeyh Se- şeye b?y!c e_henunlyet verırsentı· ~ 

l!Une'yi görünce tanıdı : yere uzülmu.s olursunuz. Du d~,; 
- Sen asekrlmln şehre girdiği giln dular Mısırda nsırlarda.nberl de'!' ' 

beni seU\~llyan, bana dua eden ndam <'dcgelml.ş sözlerdir. Biz bunlıı~ 
değil misin? lmdar ~ı.şWt ki.. ,,6 • 

Diye sordu. seıfı.me: - Sız alştınız a.nuna, ben ~ 
- Evet, diye b:ışını salladı. o mec- madun. Askcrhnl ve ~kı h.CfCl:':"ıııl 

zup bendim. veren, memlekctln sükun ve asa~ 
Padiş!lh, seH\mcye yer gösterdl: boznınk lstlyen bu mufs1dlerl ~\il'' 
- Otur bakalım.. seninle biraz dana çı'knrıp cezalandırmak niY 

konuşmak tstlyonım. deyim. f' 
Şeyh Selame padlş.'.lh fi?.crinde Jll..N 

Bu muhaverede p:ıdlşahın yanında c...~r olama.mı.ş ve 0 gun hiç bir ış f.y 
dll.c;Iz bir haremağnsmdan ba.Şk.n. k.bn- rcmeden dönmi.ı.ştü. • 
st> yoktu. seldmc yere diz çökerek ~Ölülerin ve ehrnmln.nn nıkSl' t

1 
oturdu. ~ sel Selim söze b la.d . ..,ruıesl de bu suretle kaP!lnmış ve 

_ Sen mu~ken~~ lnl k ..._._, nı!n istlhza.larlyle karşılanDUJ!t.ı. -~ 
• s ay..,,;wıuŞ Hayre bay bu oyunda da ıcı;•· 

bl- meczup değllslnl Aklı başında, rr:ığlOb1yeUnl hissediyordu 
zckCı ve .şu uru yerinde bir insansın! • •. · 
Kendine neden ırtlra ediyomm? 

- Efendimiz, ha.Ik kulunuza bu na
zarla bakıyor da. 

- Ben s:ına halkın ı;;öz1yle değil, 
keneli gözümle b~~rum.. Haydi, an
lat b3kayım şu: t:Olülerln ra:ksı. hl
kftyesinl.. 
Şeyh SelAme yan gÖ'Zlc P!ldlşa.hı te

cessüs ederek, SClimhı kolf13' kolay çfi
rük tahtaya bns:ır bir hükümdar ol
madığını anladı: 

- Kulwıın (Clzc) nin ~ı her
kesten tyi billrim, dedi. Burası Fira
vunlar diy:ırıdır.. onların ruhu Slk 
sık ora.da insanlara görünür,.fnknt bu 
ruhlar çok naziktir .. kendilerini ra
hatsız etmlyenlere dokunmazlar. Bu
günlerde k<.'lldllerJnl rahatsız edenler 

c- Muhakkak... Muhakkak •.• 
- diye kararını veriyordu. - Mu· 
hakkak ki aralarında bir ıey var ... 
Anlaıılıyor ... > 

Meslekten yctjşmeydi... Sabık 
bir tezgahtardı, belli... Sabahleyin 
erkenden damlayan mÜ§terileri ağır· 
larlı:en mağaza çıraklarının ve usta· 
lannın b ütün işlerile uğraşmasını 
baprıyordu. Ayni zamanda da zih. 
niıni kurcalayan meselenin peşini bı
rakmıyordu. 

Saat sekiz buçuğa doğru, posta 
müvezzii içeri girdi. Doğruca kasa
ya yaklaıtı. Veznedara bazı mck· 
tup lar, paketler bıraktı. Kız. bun· 
larla a lakadar göründü. Adresleri 
dikkatle okudu. 

Ayni zamanda, usta bir hareket· 
le, çantasından eski patronu için ha
zırladığı mektubu çıkardı. Netekim 
İşte o da krendisine yaklaşıyor. 

Nazik bir el hareketilc mektubu 
gösterdi. Patron, öbürlerile b irlikte 
bunu da aldı. Odasına doğru yü
rüdü. 

Fakat daha şimdiden bütün ümit· 
leri mahvolmuıı gibiyd i. 

V eznedar kız, ona öyle h azin bir 
nazarla bakmıştı ki ... Artık m ukad
deratını öğrenmi§ gibiydi ... 

' 
Sarıca Beyin çöle gidi~ 

Selim, bir kere de Devlet b ~ 
nuı.ks:ıdıru öğrenmek istcdl. at ı 
Devlet bay Mısırın lstlkl:\U ~ 
çn.lıştığını söylemişti a.mmn Tuı:"k o;; 
dusunun Mısın i.Şgnlinden sonr1l ' 
i.c:t!klalln m!innsı yoktu. DoTlet ~ 
bunu gönnuyor ve bilmiyor r.ıuyd11, 

D<"vlet baya blr valilik vl'ıils" r>C 
ba bu davadan vnzgt?Çmez miydi? 1 

Sultan Belim uçöl valiliği• ihdas e • 
mck ve birime kasaba ve köyun tel 
r6Slnl bu vaııııı:'\1 bağlnm!lk nırctııı: 
do: idi. Eğer Devlet bay buna nı~~ 
falkat edecek olursa. kcndLc;ini aff~
cek ve çöl valllt~lne Devll't b!lYI ti 
yln eyllycecktı. 

Meliha, erkeği, öğle zamaıt1111 

kadar görmedi. Amma, yeni P'~ 
ronla uzun uzun konu11ması liı' 
geldi. 

Bu muhterem zat, onun ya"~ 
gelerek hemen hemen yeri-eşti Sı 
tını, dosya dolabına laübali bir ~ 
kilde dayadı. Evvela hiç bir ıer " 
ClUJ~ad ı. Mağnzanın içindeki tı-~ 
ketı seyretti, durdu. Gözlıeri ar• ( 
sırada veznedarın İnce, zarif P111r' 
m aklarile yaptığı hareketlere ta"' 
yordu. Baktıkça daha fazla bei'tııı' 
yordu. ·~ 

Fıtri zarafet, nedir... Ne silı• , 
şeyd'.rl. .. En basit hareketlere 1'~ 
dar her şeyde, her şeyde kend 
gösterir . .. 

Nihayet kararını vermişçe9iı1" 
~ğzını açtı: 

- Bravo, küçük hanım •. . itin~ 
epeyce alıımııısınız... Gayet iyi " 
sadar olduğunuz anlaıılıyor. 

- Mersi efendim ... 
- Bir şey değil , küçük hanıf11"' 

ğım .•• 
- ismim Melihadır, efendim· ( 
- Eıvet, evet ..• Sahi... Bilb';_, 

dum, Meliha hanım ... Epeyce 
m8':ldır mı buradasınız) ) 

(Arba .,,, 



Eski bir 
radyo ylldızı 

KOCOK ILANt:AR 
J'evta.IAde ahvalin devamı 

mtıddetlnce gayr{ muayyen giln
lerde haftada. 1kJ veya tıç defa 
neşrcdilecektir. 

... 

O:S İKİ ODALI MtlKEl\11\IEL BiJI 
YALI ACELE SATILIKTIR - Yenf:. 
köyde Köybaşmdn. 179 No. blr tn.mft 
deniz dl.ğer ta.rafı ca.ddedlr. Giın~ 
b:ı.hçesl ka.yılı:hnuesl \'e her şeyi vr ·
dır. İstanbul Dlva.nyolu ~ özturk 
Lokanto.sı sahibi Bay ömer.c mürn
cant. - ı 

<a.. tarafı 3 üncü aahifede} -

'it, O :taınan nrıladım. Türkçe filim
)e Yapan arkada§ım İbaan İpekçl
~eçcnlerde Ta.hain KarakU1•un 
~ . e!' bahsetmiş, hu sanatk&.ıt
~ ıstıfadc edilebileceğini hahrlat-
1\1: t~. İhsan İpekçi, Tahsin Ka
llıiıı~ a . c:Saluhaddini Eyyübb fili-

1' ah ~Üze} bir 14rkı söyletmişti. 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

1 - lŞ ARIY AN(;AR 
TAŞRALI BİR GENQ - Univc:rsite 

LİSE MEZUNU - Bir Tllrk klzı rcs- tnhs1llne devam etmek için Tilı1t ~ 
mı, h~ btr mllessesede çalışmak ecnebi bir alle nezdinde acele JY.lllS!• 
ısttyor. Kefalet vereblllr. Akşamda yon nramaktndır. Akşam cazere.s1 sın Karaku~: 

~;- ~tc, dedi, 25 aenelir. musiki 
~1rnda ilk defa kendi aeaimi, 
•IQ ı açmadan, dinlemem kabil 
ille 

11
"· Bana 25 sell'CClenlieri en 

~a..k ettiğim §eyi. kendi sesimi 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağnlannızı Derhal Keser ıL.A.C.11 adresine müracnnt. - 1 A. H. G. 

icabında günde 3 ka§e abnabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde Pullu Kutulan 
ısrarla isteyiniz. 

tş ARA1''1YOR - Emelai b1r bin- ACELE KİRALIK KÖŞK - Modad3; 
bqı heriıangt btr mllteah.'hit yanında Yusuf Kemal pqa caddesinde 9 odalı 
\·oyn. btr mües.5'eS.."de çıı.lışmnk istiyor. bnnyolu kıymetli mobU.ycslle beraber 
Taşra.ya gidebilir. Karuı.ntkdr. Beynzıd kiralıktır. Mürncaat Tel: 44439 • - 1 

liııı ettiğiniz için size mütcşckki· ••• D i § h e k i m i ••il!! 
a·: Dr. ADNAN ASAF 1 ır insanın sesi günün TEMIZAN 
hangi saatinde daha Berl!n ttntvcrsites1ndcn mezun .. ıd· ? ,,._ ... ,j _ .... ,. S guze ır • •• ve Berllndo Prot. .ı:.u..&.Qı. n -.ı.ıu.. 
anatktır : baş:ı.slstnnı. Muayene s:ıo.tlert 9-121 

-·F ve 3-6 Tel.: "2970 Tatsl.m: CUm-~tc akat, dedi, gene talihsizlik hur!yet cad. 43, Plfıtln npartunnnı 
~ j" Filimde de sabahleyin tarkı 1 Tn'kırtm bahces1 knrsısı. o! ·~ek mecburi}~tinde kaldım ... 

a uzülüyorum... , ÇOCUK HASTALIKLARI 
Ilı~ • 1İçin ~ Sabahleyin §arkı söylc-1 l\fÜTEHASSISI 1 

sevm<'z misiniz') 
bir- Hayır ... Fakat §arkı söyliyen Dr NEVZAD ZlY A 
dl~ sanatkarın sesinin en fena ol· Ca~oğlu Zeki Bey apartımanı k•r 2:aman aabahhr. Bunun için 3 üncü kat 8 No. 
ııı· '.cılar 6abahleyin tarkı söyle- Her eün 14 den 18 ze kadar 
d"e>'•. hiç sevmezler. Çünkü cses> l•••llliıı•••••••••• 
tQ •nsanlar gibi yorulur, iatirahat 

er \' d' 1 • e __ • - d cıld c ın enır ... ~m en guz 
lıı ~gu zaman öğleden sonra, da
~ll'! 0ğnısu a)qama yalan olduğu 
11 ·~rıdır. Çünkü hançere ancak 

Jitnan dinlenmiş olur. 
k k ançere yorgun olmadığı :r:aman 
ı.ı~ 1 söylemek hakiki bir zevktir. 
11~ tıa iş olmadığı zaman bile yal
ltıe .k'ndi zevkim için prln aöyle
rıt{1 Pek severim. Çalıpnadan ela 
lır~ hoşlanırım. V c evimde çalı
llıa "11 Yanımda davul çalsalar duy-

rn .. 
'r~ Radyodı. söylediğiniz prkılar 
l 0 .•nda en ziyade hangileri halkın 

ZAYİ - ş~u nüfus memurluğun
da.n aldığım n\l.fus te?Jteremı ve bera
berinde tatbtk mühürün11 lcaybettl.m. 
Yenilerini alacağmıda.n ~rln1n 
hükmü yaktur. Nlşanta.§ı Meşrutiyet 
mahallesi Hacı Mansur llOkak 102 nu
maralı evde Ayşe Mllltu 

1'.AYİ - 41079/210/~ sayılı ve 20/8/ 
940 tarlhlJ İstanbul Polonlytı. jeneral 
konsoloslutundan almJt oldulum ~ 
lon1ya ı>uaı>ortum.u myf. ettmı. Yenl
stnı çıkaracağımdan "'*fıdnln hllkmü 
kalın.aınılf,tr. Lema HollencJer 

Bulana mükafat 
Geçen 28 blrlnclteşin pazar günil 

aaat üç taddelerinde oerra.tıl>8f& '°" 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden: 

Türkiy,ede yn.ngın sigorta işiyle meşgul olmak üzere knnınıt hükilmler 
dalresindo tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Ln Baluaz ~ 
sigorta ~trketlnln Türkiye umuınl vck111 ha.iz olduğu s:ılfthiyete btnn.e.n bu 
ken-e milrac:ı.a.tlo. Osman Edip Seydl ve Azını Sandalcı t:ı.rafmdnn ifa. edil
mekte olnn İstruıbul a.cento.Iığı 81/5/1935 tarihli beynnruı.meyc tevflklın 
yalnız Osman Edip Seydi to.rııfından 1fn olunacağını blldlrm1ştl.r. Keyfiyet 
lltı.n olunur. 

zeyneb Kft.mll sokağı No. 43 Ali. 6500 - 3500 Liraya - Ar.navutkö
BiR TtJRK GENCi iş ARJYOR - yünde ncele satılık evler. Ferd1 Selek 

Ltse mezunuyum. Fr~a blllr1m Türk Emlfık barosu Ankara. caddcs1 
her gftn öğleden '6011rn. ç:ılı.,m.nk tstt- _o_91_1_A_d_aı_e_t_h_an_:tsta.n __ b_u_ı _2o_G_o_1. __ 

yonun. Müracaat: Akşam İ. H. - ı SiRKECİ VEYA KARAJiÖY - Ta.
TİCARET LİSESİNDEN tl.1 _ De- rafındn. mobllyell, klrnlık bir ya.zıhnno 

reoeyle mezunum. Muhasebe ve mu- nrnnmnkta.dır. Karaköy 1534 POsti 
ho:berenı kuvvetlidir. Öğleden sonra :kutusuna. yamması. - ı 
veya bütiln giln için 1' ntamnktnyım. BİR FRı\NSIZ AİLESİ - Bir Türit 
Akqnmda T. M. all€s1 ıneıdlnde btr oda ltirnlnmak n.r-

t}~-- · zusundadır. tstetınertn Akr:ımda. taf· n ı lJA TiCARETHANE - Fabrika. 

k """ 1 t• d gibi mllesseselerln günlük mUh:ısebe sflfitlı mrktuplıı F. R. rum nınn. - 1 Maliye Ve a e ın en : ~erini mftrnknbe ve 1yt yürllmesme FENEREAUÇEDE BELVU O'ITLI
nez:ırct etmek Uzere mühim bh' mü- Knrşısındiı. 95 numaralı k~ ün nrkn.· 

216/941 tarih ve 4057 numa.rnlı .kılnun mucibince 1hracmn seHUıtyet es-scsenlıı muhasebecisi sant 17 den :sınd:ı her iki ceımcden de dtntze ya. 
ver.ilen ve hasılatı tamamen Dlyanbakır ve Eliizıg 1stasyonlanndmı İra.k ve sonra iş anyor. Akşrun gazetesinde kın 850 M2 arn 16 llradn.u satılıktır. 
tmn hudutlD.l'ına kadar yapiıncak Demiryolunun lnş:ı.sına. tahs1s edilecek Kut rumuzuruı. mektupla. müracn- 'l'elefon: 60737 _ ll 
olan 'iO 7 gellrll 1941 Dem.lfyolu 1stlkrnzm.ın 20 senede 1tfıısı me§rut ~§ mil- ıı.t. - 2 
yon liralık blrtncl tertibine alt tahvillerin a:ı.tışı 7/11/941 sabnlt.mdan ORTAl\IEKTEP l\IEZUNU - Fmn- MANZ.ı\RASI FEVKALADE APT. 
15/11/941 akş:ı.mınl\ kadar yavılaca.ktıi'. DAİRESİ KİRALIKTIR - Osm::mbey-

Tahvlller haınlllne mtiharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira 1Ubart kıY- sız.ca. ve eski türkçeyi okuyup ya:z:ı.r. de, Şafak' sokağında Şnfnk apa:rtıma
.A&kerllkle ilişiği yok. D~n rtcıer kft.-

mette birlik. 25 Uk, 50 llktlr. tlpllk gibi blt iş arıyor Akşam M.E. ınnda 5 el katta, dört odn, hol OO:nyq-
TC.::.v1llei:1n ihraç fiatı % 96 olarak tesblt ed.llmlştır, yanı 20 Uralıld bt.c- suz, su, kapıclle 27 liraya. eleıktrUt. 

llk tahvll bedeU, 19, 500 liralık tahvil bedeli 475 ve bln liralık ta.hvll bedeli FRANSIZCA, ESKİ TtlRKÇE - Ve Ilnvagazı 10-12 Mum.hane Kut.o hnn 6. 
de 950 liradır. b1ra.z daktilo bllen ııse mezunu btr ba- Tel: 41954 - 2 

Ba tahviller umum! ve mülhak blltçeleile tdare olunan da· h susı n ı rd •A- AIU 
yan, u m essese e e _.... v~,,a KİRAJ..IK - cnı..nıNl.ıwıda Sıhh1ve •- VC müesseselerce, vUAyet b\l.6US1idareler1 V6 .Belediyelerce yapı• gün ı.-Ak ., __ ?'O t.. •-y r l!o .. vıı. " 

.uo;; .......... yamn ça...,.uu. ~ -v ...... 0 • ap:ı.rtıma.nında lkl odıı. ldrnlıktır. Ka-lacak müzayede, mtinalcnsa. ve mukaveleffirde temlnat olarak ve u.ıu.ıuece .aı. ......... da (Mu) rüın.......... "ktup 
~- • ......_... · · ...,. ... '""" m" - lorlfer. aıcnk su parte, doktor mua-SD.tılml!f ve satılacak olan MUU emlAk ~llerfnin tediyesinde baş b8fa -.- la müracaat. - 2 venebaneslne de eıve'"'"lldlr. İç1nde-

bul olunaca:klan gibi tahvU bedeller! faizleri tahv1I~r1.n tamamen itfasına. ------------- J •'9 

kadar her tfulll veı-gl ve rüsumdan muaf bulunac:ı.klardır. I l kilere müracaat. - ı 
Mez.ldlr tahvlller Türkiye Cilmhurlyet Merkez, Türkiye Cümhurtyetl 2 - ŞÇ ARIY ANLAR KİRALIK _ İki haf oda. d~ için 

Zlraa.t. Türkiye İş, EmlA.k ve Eytam, Halk, Türle Tlc.'\ret, Beled!~ler b&nta.-
larlle s~r ve Etlbank tarafından aatılacaıtı gibi diğer ba.ntaıar Ta.S1.tas1le TELEFON SA.'ITRAL MEMURU - milraca.at: Saat P-12 Beyoğlu, k Be· 
de temin olunabllil'. (9843) Bir ıeyU mUE!SSesed.e daha ldya.de ge- lediye sokak 5/3, Küçük Tünel hnn. 

ce yansına tadar nöbet için bfi- er'k'e!t 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı:ın" gidiyordu, 
rıı!;" Son 30 - 35 eene içinde ya
bi 11 Şarkılar ki bunları djnlcmek 
lıtr~0klaıı arasında tatlı gençlik 'hl-

kuşunda. kihntırcii kötesl ile mektep 1 - CibaU fııl:ırlkası ç.ocuk yuvası çocuklanna 100 çl:ft ayakkabı ve 100 
sokak ara.sında. bir astraga.n manto kat-elbise nümunesi mucibince yaptınlacattır. 

santral memur.ı.na. ihtiyaç ~ır. ts- 6000 LİRAYA SATILIK EV - Bey
teklllerln 60i85 telefon numa!'a.sllıa oıtlu Sakızağaç caddesi 137 6 odalı 
müracaatları. _ 1 terkos, elektrik havagazı harnn.m sar

nıç var. Tamlr1 Yok 1ç1ndekilcre mü-
yakası zayi edllmfftit. Bulanların in- 2 - Paz:ırhk 21/XI/941 cuma günü saat 10 da Kabataşta levazım fU!>e. 
sanlyet namına Kıırtul\13 bay S\Ulgur sinde müteıtelc.kll alını komisyonunda yapılacaktır. 

't arını da uyandmr. sokak 181 No. ya. getirdtklerl takdirde 3 - Nümuneler her gün IÖ'Lft geçen ıubede görillebllir. 
!azlaslle memnun edilecekleri llAn 4 - Aynkkabı ölçülert Clball çocuk yuvasında alıncalı: ve elbiseler orada Ilı ahsin Karalcuş'un cBir gün gör

d~e gönlüm>, cOerdimi anlatır
'ıııd > gı'bi radyo dinleyicileri ara· 
it! ~ Pek meşhur olmuş birçok bes
l~ "rı vardır. Lakin o kendisi İçin 
k atekarlık iddiasında bulunmayı 

olunur. diktlıilecektlr. •9689• 

İstanbul asliye ik1ncl ticaret mah- Devlet Demir Yolları 3 ncü lılctme 
kem esinden: Tiirklye İmar banknsı 
taxatından İbrahim Bülüğ, oanı Art Müdürlüğünden : 
ve Abdülmecit İbogll aleyhlerine he- İşlet.DJemlz. memur ve mUst.nhdemlert için yalnız kp.n1l\Şl idnrem}zce ve-

t •• 
t•ı•Nkarlık addediyor. 

, .. Erkek okuyucular 
~~l~riyle kuş tutsalar •• 

d"" ahsın Karakuş SÖ2:lcrine §Öyle 

sa.bı carldcn müteveıut 17917 llrn 9 rılmek üzere 1941 mali yıJı zarfında diktirilecek nşağıda ynzılı tesml elbise 
kuruşun 31/3/941 tarlhlnden !tib:ı~n palto ve kasketler kapalı znrf usullle eksiltmeye konulmustur. 
% 9 fa.iz, 3 3 komisyon, mas:ırlfi mu-1 İhalesi Ballkesirde 24/11/ 941 pazartesi günü snat 16 da ~letmc blnasın-
hııkeme ve avukatlık ücretlle birlikte da komisyonumuua yapılacaktır. 
tahsili talebine d:ı.1r 1knme olun:ın da.- İstekliler 2490 sayılı kanunun fayln ettiği vesikalardan maadıı şart.na
vanın esıml muhakemnsinde: Müd- mcde yazılı vesikalnrln beraber llıale günü muayyen saatten bir sa:ı.t evvel 
dei~leyhlerden Gani Ark'ın ~tgt\- zarflannı komisyonumuza. vermeleri ll\zımdır. Bu işe a.ld şartname ve muka.
hının meçbullyetinc bt.naen ynpılnn velennmc proJelerlnl görmek ve okumnk isteyenler Ankara Haydarpa.şa ve 
illinen tebliğnt üzerine muhn.kemede Sirkeci gar çeflerln.c ve 3 üncü işletme komisyonuna müracaatlan. 

arn etti: 
.t't ~ Bugün alaturka prkr söyli
l~ rı ri iki kısma ayırıyoruz. Bir 
~ı fllına cgündelikçiler> diyoruz. 
d' "ki kısmına dn cseans yapanlan 
) !}>ol rlar, yani yalnız olarak aöyli-

isbatı vücut etmediğinden hakkında Tahmini Muhammen Hepsinin 
hukuk usulü muhakemeleri kanunu- Dikllecek elbisenin clnsl nı!ktar bedel muvakkat 
mm 401 ci mnddesine tevfikan gıyap Adet Kuruş tem1nntı 
:kn.ran ıtUhazllc lll'ınen tcıbllğlne ve 
muhakemenin 27/11/941 to.rllıinde 
milsadlf perşembe günü saat 14 de bı
:mkılmnsına lmrar verilm1ş olnınkla. 
keyfiyet teblf~ mnkamınn knlnı olmak 
üzere 11An olunur. 

trı er ... 
c.İkıd J"k ·ı . . . .. .. ı~. • e ı çı enn ışı gwnrük ame-

lı~rı~en ağırdır. Bunlar dai!11a ça· 
tt>t 'a€'a mecbur olduklan içın her 

!, I e rr.uayyen bir y.crde şarla aöy- ·~-~-~----.. --. 
~= tr. Ötekiler gibi hareket etmek Linyit Kömürü TOZU 
'ifkııı. Y-evmiyeye muhtaç olmamak Ayda 1000 ton Lhıy!t tozu 1s-
t §nrttır. Çünkü tekllf edilen pn- Uyorum. ~ırc yakın olan-
;:: n:r.ımsarsanız uzunca bir müd- lan terclh edertm. Vagonda. 
~ c;alışrnamağa hazır olmanız la- teslim :tlat. evsaf ve §artları 
) l'rıdır. l§te o zaman aen'CnSı muay- cHasan deposu, B:ı.hçekn.pı, is-
trı h tanbuh adresine dertınl yazınız. ~ ir zamanındaki fazla kazan- Bir kilo ntimune de gönderiniz. 
~ ızja bütün hir yı] geçinehilir1i- ill••mııiıiiııiiiiiiıiııııiıiiıi.iiiiiiiiiiiiiiilıııi 
d · F'akat sanatın kazanç tarafın
S: hu sırra ulll§tnak bir mesclcillr. 
t, .. nra bugün erkek okuyuculara 
r_ ffbet her ne hikmetse azdır. On
~~ ağızları He kuş tutsalar gene 
l!ı~Caseec sahiplerini memnun ede
d 'l'orlar. Bunun için her yerde ka
~ll okuyucularla ka1J1la~rsınız:. 
d tr Yere onlar hôltimdir. Plak f§ine 

c ..• 

Birdenbire aklıma gelen bir 
'ılalj sordum: 

~ - Niçin radyoda aöylemiyorsu-
, istifa mı ettiniz? .. 

'ç rahsin Karakut. her ıeyi açık 
d 

1 
söylemesini K'f'en bir adam

) ır. Sualime beni f&fl11an bir ce-
lp Yerdi: 

AKŞAM. 

Seneut 
8 Aylık 
a Aylık 
1 Aylık 

1400 kunlf 2700 kmılf 
150 , ı~ • 
400 :ıı 800 • 
150 ll • 

~ Hayır ben radyoyu bu.üma
f ••• Fakat 4lana: cSeııin radyo-
0r:!ı~ değil..> dediler... Posta ittihadına dahil olmıJ'ILD 
\t •"16:net etmiftim. Çünkü madem- ecnebi memletetıer: 8entUll: 
.:1 ... bu aanatk.inn •esi radyofonik 3600 altı &Jblı 1900 1l~ aylılı 
11~ 1 . 1000 turuttur 
~dii di. Niçin kendieine 11 tene 1---------------1 

Y'oda "temad' rk.c aö J t TelefcnıJanmn: Bapnuharrtr: IOl6 
lirı1d· mu ıyen f& Ye - Yan işleri: Z0'765 - lclare ıoetll 
~ ı) ... Anealı: on bir yıl eonra Müc1ür: %049'7 
t-, 

1 
l •esinin radyofonik olmadığı an· 1--------------1 

t il dı) Hakikaten pek garip bir Şevval 18 - Kasım 1 
"~... S. İm. Otl Öğ. İkt Ak. Yat. 

l ilen. Tahsin Karakuı·u yalnız blr E. 11,59 1,41 7,00 9,42 1.2,00 1,!3 
~e ~inledim. O da geçenlerde Va. 4•59 8·40 ll,58 H,40 18,68 18,32 

~ dıgım gibi aanatkar~ Jm!-1- İdarehane Babıfı.11 elvan 
~ında ... A1aturka ile katıyen l>a- Acımusluk soknk No. 13 

~ h~ş olmadığı halde itiraf ede- ill•••••••••••lli 
):' ki orıun ftSİne hayran kaldım. 
) akat BJrf Tahsin Karaku§ için rad· kıcı olarak bırakacağız) •• 
)~un alaturka laıııUannı dinliyen- Eğer Tahsin Karakuş'un eeaJ ra<l-
·•ı bilirim. yofonik değilse o halde amıek ki 

111 Bu harikulade eanatkiin ve halk: güzel • seş, cradyofonilt • o~ıyan 
.r ~1~da bu Cterece me~hur ve Ja. ses:> mış T.. Yeni bir hakikat aaha 
~lı bi~ radyo yıldmnı daha ne ö~renclik.I ... 

•ıııı hdar bir gUndıeliJcçJ pr- H ikmet l':.tdaa iti 

Lftclvert serj acık yakalı takılll> 
ll\clvert şayak ve ı;ri ş:ıynk 
Acık yııkalı 
LAcivert pynk ve gri §ayal 
kapalı yaknlı takım 
Knst-Or kumaştan palto 
Şayak Jroın~n palto 

Lfi.elvcrt scrJ kasket 
Lfıclvett şayak ve griden kasket 

300 

250 
125 : 

10 ı 

200 
200 
245 

1300 

900 
800 1 

1300 l 
• 900 

200 
200 

'l47.71J 

1960811 

Devlet Limanlari İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

İ.şletınemlz ihtiyacı ıçJn nümunesine göre pazarlıkla ıt1 yüz tane mç 
soba alınacaktır. İsteklilerin paza.rlıfa iştlrn.k etmek fuıere 10/11/941 tarf.hln
de sa.at on beşte Gala.ta nhtmımda.kl umum m\ldlirlük binasında topla.na-
cak satın alma koml8yonW1n. müracaatları. C9712) 

1 İstanbul Belediyesi ili.nlari 1 
TahmJn B. Ilk Tem. 
445,00 33,38 Beşl.kf.a.sta. Abbas ağa ınahalleslnln Rum mezarlıtı eo-

4G9,00 

ka~da 2 parsel nmnaralı ve 442 metre murabbaı sa
halı arsa. 

16,18 Betllttqta Abbas ala ma.halles1nhı Rum mezarııtı .,_ 
bğuıda S ı>atse.ı numaralı ve 364 metre murabbaı a
halı a.l'sa. 

Tahmin bedelleri ne 1Dt teminat mD:tarlan yu.knnda yazılım parça an.
kaz saııımak Uz.ere ayn ayrı açıt:: arttmna.ya konulmtJ.Ştur. Şart.nameleri 
mbıt ve mmmeıAı müdUı1fiA11 talemınde ıöriileblltr-. İhale 19/11/Hl f8.l'
pmba gün11 ma.t 14 de Daivı1 111etbnende J&pılaeütır. Tallplerin ~ tııial1-
nat makbuz veya mft:tuplarlle Jbale cthı11 muayyen aatte da.Sini mcbmd-
de bulmma?an. (9594) 

DüŞüNMEYiNIZ ..... DUSUNMEYiNiZ ... 
Kış geldi diye düşünmeyiniz. 

KÖMÜRLERiNİZİ 
Her zaman 

GALATASARA Y 
için 
BAY/LiG/ 

lbrahim Çayh':'n Deposunda 
Kuru ve Tozsuz olarak tedarik 

edebilirsiniz. 
Depo Galatasaray Yeni Çar•• 

C a ddesi No. 11. Telr 414 71 

9 YAŞINDA ALMANCA BİLEN- Bir rµaat. - ı 

eI1D* çocuğu için almanca ve tllrkçe BATILIK ARSA - "1764 metredir. 
bilen bir madama. lhtıya.ç var. 81rtteci Haydal1>a ... ...:ıı:ı. Kurbağnlıderede kıs-
Yenl-Aydın oteli. - 2 ~ 

men veya tamamen satılıktır. Tallp-
ATLIK ÇAMAŞIRCI KADIN Baş- ler 21300 No. ya. telefon ctmclcrt ve 

h~lre ve ebe aranıyor - Şişli son yahut İstanbul Sultnnh:ımam Dlk
lstnsyon Şlşll cerrah! ldllnlğl hususl ranyan Hn.n No. e e mürncaatlnn - 2 
hastane No. 201. - 1 

il\IALAnIANE iÇİN - Satüık -..-cyn 
işçi ARANIYOR - Ped:ıl makine- ktralık 200 - 500 metre knrc nrs:ı. veya 

~nde çıılışmak ü~rc bir ped:ılcıya 111- bina ııranıyor. B:ıhç kapı Hnsan dc-
Uyıı.ç vardır. Slrkecl Dervl ıu sok:ı:k ;;..p_os_un_a._m_ü_rn .. c,_aa_t . ______ _ 
Imren B:ısımevinc müracaat. - 5 Dl.'VREN SATILIK KIRAATIIAl\"F,,.

3 - SATILIK EŞYA 
iYt OİNS SİYAH ASTRAGAN -

Kürk mnnto satılılı.-tır. Oönnck jçln 
Maçka. RalH apartırn:ı.n knpıcısınn. 
müracnat. - 3 

BUJK l\IARKA RİR OTO~IOBİL SA
TILlKTIR - 929 model 7 kt5ilJk 10.S-

, tlklcrı iyi işler vaziyette görmek ve 
pn.z:ırlık için Eyüp Sllft.htıır caddesi 
148 No. Çlft Aslan kiremıt ve tuf;'l:ı 
fn.'brlkn.sınıı. Tel.: 21132 - 3 

SATILIK 85 TO?\'l.UK - Den.iz mo
törü görtru?k ve paznl'llk için Eyüp Si 
lAhtnrnğıı caddesi 148 No. Çift Aslım 
1'Jremıt ve tug-la fabrfkasınn tel: 21132 

-3 

4 - Kiralıli - SatılılC 

SAYIN l\rt!ŞTERİLERtıutz - Ta
rafından İstanbul tehrlnln mtihtellf 

Çok işlek mevkide muracaa t Kadıkoy 
Altıyol No. 23 Ş:ıkirc 

5 - MÜTEFERRiK 
ALMANCA DERSi.ERİ - Usulü 

tedrisi mükemmel olan bir Almım ba
yanı almanca dersler! vermektedir. 
Pnzard:ın maada. her gün sant S,i den 
7 ye kadar. İstlkllU caddesi 133 Ha
san bey npartımanı 2 el merdl\'cn 1 
kat 6 numaraya müracaat. - 6 

iNGiLİZ ölm.ETMF.Nİ - Inglllz 
ll$:m dersleri verecektir. Şehrin her
hangi btr semtinde oturnn talcb<'nın 
evine gldeb111r. ÇDk. sen ~tod. Gaze
teye M.T.R. rUmuzuna. - B 

ALMAllı"CA DERSLERİ - Almanca 
mua.lllmes1 çocuklara, biiyükl~re al
manca. gramer muhabere dersleri ve
rir. Metodlan kolaydJr. Taksim Sıııı.
servUer 101-Ka.pı 9 Kat 4. Mndnuı. sır
tar. - 3 

Si!'?lltlerinde satılık her nevı lrad geU. ---- - ---·---- - .. 
rfr emldk aranıyor. Satmak ı.steyenle-
tln. Ferdl Selek Türk EmlAlc bt1rosW1a 
acele müracaatları İstanbul Ankara 
caddesi l/99 Adalet han No. 3 Tele
fo:ı: 20607 - 2 

PANSİYON ARANIYOR - B!r mü
hendis mektebi talet>es1, mektep civa
rında bir pan.styon anyar. Sal>ah kah
valtısı verenıeı- tercih olunur. Akşam
da K. T. tnmuzuna mektupta mntn
caa.t. 

ARANIYOR - Yalnız bir bay kibar 
bir Türk aııesı neıdln<le pansiyoner 
olmak nya mobllnJı btr oda tutmak 
1atiyor. t.tanbuı poeta kutusu No. 673 
e yazı lle müracaat. - ı 

HEK.TUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres 
olarak göstermiş olan knrllerl
mlzden 
S.P. - A. K. M. - S. B. - O. 8 , 
B.O. - Z.B. - Bc.rlin - l\l.H. -
333 - O. B. - L. 1\1. S. - Dnktilo 

A. K. D. - K. il. O. - G. Z. -
Çilllk - X B - N. A. Aşçı 

Z.Z. - İ.H. - M.E. - Z.P; -
T.M. - M.T.R.- A.H.G; -

F.R. - K.T. 
namlarına gelen ·mektuplan !da
reha.nemizden nldırmal:ın rica 
olunur. 

Memur Alınacak 
KIZILAY UMUMi MERKEZİ 

MUHASEBE SERViSiNDEN 
('a.'hprıq tmtre 90 ve ııo Ura maaşlı dört memur alınacaktır. •Altı 

aylık h1rmetten uır.ı. 151.fra Ankara mesken znmmı verilir» Şerait: 
En az Use dereceslııde tnhslll olacaktır. 
6tu:a yqmdan )'Ubn ol.mıyncaktır. 
Muv&Zl&f ukerlllc h12ım,etlni yapını' olacaktır. 
CT!caret llselerl nıezunlan ııe bir müessese muhasebesinde çalı~ 

olanlal' te:rclh edilecektir.) 
Milraca.a.tlıların 1k1ncl ~rln on yedls!ne kadar kısa hal tcrcüme

ler1n1 Ank::ırnda Yenlşehirde Kızılay umuml merkezine gfuıdermelert 
lAznndır. 

To.Iepler fnzla. oldu!!u takdlr<W müsabaka imtihanı yapılncaktır. 

iKi BAY AN ARANIYOR 



8ahlfl 1 

1 Günlük Borsa 1 
, Wncla.ta lNl 

., '1.5 ım Tirit borcu ı. D. m. 
" " 1131 1kramf7ell ,, ,, ıım 1tram1reıı sısam 
" ı 1934 Sl-fu-Brnnım I 
" " llM 81.u-BrzurUm 1-T 
" 2 ım Bazlne boaolan 
• " 1935 Bazlne bon•lan 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Deıalıyolu tahvW I - II 
A. DemirJollan tabvUL m 
A. DemlrJOlu mUmeasU eenet 
T.C. Merkez bankası 
T. it banlla.u nama m1lharrer 
T. it bantası (hamile alt) 
T. it bankası mümeaall..hı. 
A. DemJryollan flrkeıt <" · 80) 
A. Demlryollan tlrketl (" 100 
Es~ çimento 
Kredi Fonstye 1901 

• 
Turlt altını 

1911 
AmorU 
I(' JDOD 

L. it. 
11.
ıı.• ... 
ıo.a 
20,13 
M,a 
ıuo 
le,'11 
48,'11 
tt."15 
41,50 

1so,-
12.1t 
ıuo 

146.-
21.-
48.-
10,80 

lM.
tt.-
58,50 

1.10 
25,45 
3,54 
2.to 

5.22 

Külc;e altın bir gram~ 
OSmanlı bankası < banDıot> 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyorlı: üzerine 100 dolar 
Madrid üzerine 100 pezeta 
S tholm üz rlne 100 kuron 

129,52'15 
12,89 
30,75 

YENi NF. RIY AT· 

Tmüm btatillikW 
l t lk umum müdtirlüiii ltalya 

tur m teşkilAtı lstatlstllı: tetl Marco 
Avı.ncinl'nln 35 sahifeden ibaret ese
r nl tercume ettirerek neş.reylemlştir. 
E r, bu 1.statlstlklerin mevzu ve ga
Y ı rlle dahlll, harici turln, otel ısta
tıatııtı rf ve turizmde tstldllll lstatls-
t • ,.. ' • ' htlva mektedlr . 

••• 

t' sat statileikJeri 
.... ı. it umum mlklürlütü nat !a

tat tiklerine alt ne'1'l:Vatındkn üç cll
dınl lntl4ar aahuına ko)'llMJ.ttur. Bu 
cUtıercren blrl&l 19'3-940 .eneıertnde 
21 vlrn.yet merkezlnde ıe kalem eşya
ııın fiaUarıru, d~er blr cllt bonralar 
ve borsa harıcl bqlıca maddelerin 
t ptan flaUerUe. Istanbulun aemt iti
bar ıe perakende erzak fiatlannı, 
uc ncü cilt ıse b:ı4lıca ecnebi parala
rının c;et •e effektif flaUannı ihtiva 
eyi m kt•r' 

•• 'il uojum4a cimİyet 
meaeleli 

L.tatlstik umum müdörliltü Macar 
A ıml rlnd n Bela FoldeS'in bu un
vanlı eserini Şefik inan'a t.ercüme et
t r k ne4rcylemiş bulunmaktadır. 

E rln doğumlarda eınalyet meseıe
sJn •. bu husustaki mubt._ellf nazariye
lerin münakqalanna alt '9JUU dUt
tat m&lrun&tı havldlr . 

••• 
Kütahya us lavı B. 8ealın Atalay 

tarafından te.-ciime edllen Divanı L6-
gat-tıt-Tilrk'ün tlçüncü cl1d1 inUtar 
etml4tlr. BtlLün milnenerlerlmbe taY
IJVf' l"derlz 

IRADYOI 
lladnkl Pnsrıua 

1uo Proeram. is.n T.üdlfe p1ülar 
13,'5 AJ&n1 haberleri. H.00 ~ 
P1ltıar. 1uo Ankara .-••ar at ra
uııannın t.ahmlnlert. M.• RtyueU
dmhur bandolU 

• 

R CA radyoları geldi ! 

Bu 

Bu 

mnhimsenmiyecek bir haber defildir. • • • 

halter, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mDkemmeliyetinl bilenleri 

• seviadlrecek Wr hüe~ir • 

1 'fetrlnWn! 

--·~ - ___ _. 
::. . - --· = ._ -: :-. - -::::::::---- - -___,,,, 


