
Birincikanun iptidasından 
itibaren 16 bin yoksula her 

gün yemek verilecek 

Bir lngiliz gazetesi: "Tokyo' 
ya girmek Berlin'e girmek 

kadar mühimdir ,, diyor 
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Alman yanın 

karşılaştığı 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

f çinden çıkılmaz 

zorluklar Sovyet taarruzu 
Mısır çölündeki bozgundan, 

"1.ınerikanın Şimal Afrlkasına as
ker çıkarmasından sonra StaUn
grad önlerindeki yenilme, Alınan
lan kara kışın başında, içinden 

rô S no ·Ar ıruıns1< 
Hususi bir tebliğe göre Sovyetler dün de 

ilerlediler ve 15 bin esir aldılar 
vO"' 6A 

· çıkılması zor <lunımlara soktu. 
Moskova haberleri, Almanların 
em bine yakın insan, birçok ağır 
:malzeme kaybettiklerlni blldlrl
Yor. Bundan başka, Sovyetler iki 
Yandan kuşatma hareketini ba
§arabillrlerse büyük bir Alman 
ordusunun esir düşeceği de söy
leniyor. 

Moskova 3 şehrin ve 5 meskôn mahallin geri alındığını, 
harb sahnesinde 6000 Mihver ölüsü sayıldığını, 

1 

esirlerin miktarının 51 bine çıktığını bildiriyor 

Alınan milletinin uzun yıllar
'dır katlandığı ve bütün dünyada 
haYrantık uvandıran sonsuz öz
veri ve türlil yoksunluklar paha
~na elde ettiği zaferlerin. harbin 
dördüncü yılında böyle ters bir 
talihle karşılaşması memleket cf
kft.nnda kim blllr ne acı ve eziler 
doğurur. 

Afrika hareketi, müttefikleri 
henüz Avrupaya çıkannış değil· 
~lr. Sovyet saldınmı Ukravnayı 
i\Imanlann elinden geri alacak 
bir kurtarış harbi çapına vannak
~a'n belki çok uzaktır. Bu, bir an
<.1a iki taraflı yenilme ve kayıpla.
~ın büyük harb bakmımden dc
ıserı ne olursa olsun, dört yıldır 
~ferden zafere koştuğu halde bir 
turıu sulha Prlşemlyen, yorulmuş, 
fıpranrnıs bir millet üzerinde ya.
Pac~ ruh sarsıntısı derin oln
ôaktır. 

J4~..31ıil~-------"'::-"1 Londra 26 (AA.) - Dün gece """'----------•ıııı:ırı. om. 
o ro u· JS" 100 Soyyet Haberler blirosu §U hususi B H. tl 

L.--ıııiliıiıiıiıilıiıi-ı&.-•;:;ı.-...,.ı:..-....,._--.,.._.::::aıır;ı::1-ır.- teblifi neşretmiştlrı lkinciteırinin • ı er 
Stalingrad ınıutak.asın® cepheyi ve Uuslann truırruz 

istikametlerini gösterir harltn 

divası 
Suçluların talepleri reddedildi. Gele

cek celsede iki şahit dinlenecek 

25 inci gUnil kıtalanmız: Almanların 
mukavemetini kırarnk ileri hareketi
ne devam ctmivlerdir. Stalingrıı.d • 
Har kof ~imcndif er batb üzerinde 
bulunan Riçkovak, Novomnkaimof 
!\"e Stnrinmakaimof l.awyonları ve S 
mC!kun yer zaptedilmi,tir. 

Riç.kovak. Don nehrinin ,arkında 
Kalaç'ın 30 kilometre cenubunda
dır. Diğer 2 istasyon Don nehrinin 
kolla?'Sldan Çir ile birlevtiği nokt&
dadır. Ele geçirilen mevkilerden iki
sinde etrafı at.rılan 22 ncl Alman 

Ankar& 26 (Tele!onln) _ Ağırceza. tank tümeni bozguna uğratılmıştır. 
Dla.hkemesl, temylzlıı nn.lus ka.ral'lnn Ed • ' • DUnkil muharebelerde yeniden 
UYDlUf ve sul.lmst dft.vası suçlulanmn 1 r ne n 1 n 15 bin esir alınmıııttr. Bu suretle 19 
muhakemesine bu sabah yeniden b!'..Ş- ildnc.iteırindenberi alınan esirlerin 
Ja.mt§tır. Bozma kararı sebeplerinden k u rtu 1 u şu miktan S 1 bine çıkm~tır. Bu mUc!-
o'an doktor Pnyonun 2/3/942 tarlbll det zarfında alınan harb malzemesi 
:raporu ile Abdurmlıman Bayma.nın 1300 top, 5000 nakliye arabuı ve 
İ.ııtanbulda zabıtaya verdiği 28/2/942 - - ••ı-----,. motörlil vaatadır. Dün muharebe 
tarihli lfades!. okundu. Abdurrnhman Dün büyük tezahUratla sahnesinde 000 Mihverd ölUali aa-

başkumandanlık
tan çekiliyormuş 

• 
Londrn 26 (A.A.) - Dnily 

Sketch gazetesi, emniyetli bir 
kaynaktan aldığını biICUrdJği 
bir habere göre, Filhrcr'in, 
yalnız Unvanını muhafaza su
retlle Başkumandanlıktan çe· 
l91rneğl kabul ettiğini, harbin 
genelkurmay tarafından idare 
olunacağını ve bunun da ta
dile uğnyacağl.nı öğrenmekte· 
dir. Olaylann, Aimanyada mn
neviyat üzerinde derin bir tesir 
yaptığı mil§ahede olunmuş
tur. 

bu ıtadestnln sonlanna. d<>Rru. ömerln yılmııtır. 
yaptıA'J. 1§1 tereddndsllz yapn.blleca- kutlandı D Nalçık'ın cenup doğusunda Al-
ğfnden bn!lsedlyordu. Doktor Pa.yo- -·-- Ün ece ki Sovyet manlann 3 hücumu tardedildiltten 
nun raporu çok uzundu. Oirunnınsı Ed te liği ve eki aonra karoı taarruzla siperlerine gi-
.snat yanma. kadar devam etti ve sant Edime 25 (Ak;am) - irk· Lond- 26 (A.A.) _ DUn ~L. rlldi. Siperlerde türiben 150 c~et 

U ,._ •~· ne'nhı innt<l1u,. '12} '1t1 h;;yt; • .,. a-. 
!~h~=d~d mrıc UL<'rc ce._~ tezahllratla kuttandı. Orduyu şam ~ed\ıen mutat Sovyet tebli- ::ayıldı. 

ötieden sonra Pavloft.a!l ite bat- temlİlen ıehre ı;iren Mkerl kıta ğinde deooiliyor ki: Stalin,grada fab- TuapH ıfmal dofıuunda mevzit 
landı. Pavlof da doktor Payo'nun 81 Ayıekadm'da Belediye heyeti rikal.ıı.r mıı.halle•lnde Almanlar: daha muharebeler oldu. Almanlann 1 3 
mart tarlhli raporlle 189 nuınal'nlı tarafından karııla..1'\dı, kurbanlar birçok müstahkem mevkilerden atıl.. ateı noktaıı inal edildi, 6 uça~ dil-
raponmun okunmasını istedi ve kesildi. Atatürk anıtına çelenk mıılar, .SOO kiri kaybctmiılerdir. .UrUldn. 
hunlnrJa Abdurrahmanın yala.net ol- kondu. Burada Etem TLD"anlı- Şehrin cenubunda Almanların Sov-

Bir kısım Alman 
kuvvetleri güç vaziyette 

Moskova 26 (A.A.) - Sovyet 
kuvvetleri, Don üzerindeki Alman 
hatlannda, biri Seramoviç, diğeri 
buradan biraz daha uzakta Stalin
grad ceınubundn iki büyük gedık aQ
ınışlar ve halen bunları geni~letmek
le meşgul bulunmuşlardır. Böylece, 
Serafimoviç, Kotclnikovo, ve Sta
lingrad üçgenindeki Almanlann du
rumu, yirmi dört saat zarfında, Don 
dirseğinde süratle yürüyen Sovyet 
kuvvetlerinl durduranıadıklan tak
dirde, çok ümitsiz bir şekil alacak
tır. 

Kletaknya'yı geçen Ruı kuvvetl&
rinin Tc.hcnichevsk'i nlmalan, diğer 
-taraftan da, ordu ve kıtalannı koru
mak üzere ellerinde pek az bava 
kuvveti bulunması yüzünden, bura
daki Alman kuvvetleri yokedilmek 
tchlikC!i ka~ısındadır. 

Reuter muhabirinin 
telgrafı 

Londra26 (A.A.)- Reuter aja~ 
sının Moakova muhabiri bildiri.yon 
Son 24 saat zarfında çetin muharc
L lere ra~.:.r. Sovyetler il rlcmi1-
lcrdir. Don boz.kulan binlerce Al· 
man ve Rumen ccsedile doludur. 
Almanlar fntizıımıız: ıekilde çekili
yorlar . 

Bu gerllemelerln, harb ve as
kerlik chc:ında, en kötü .neticesi 
halk kütıe!:inde, peygamberliğine 
bıandığı inc:anıann artık olacağı 
~n "den kestlrrmedlğ'I, her ~edl
,.;lni yapamadığı düşünceslnhı 
Uyrenmasıdır. İki üç ayda b1tece
~ söylenen Rusya seferinin akıl
Clan geçmlven fedakArlıklara rağ. 
.ınen Ud vıldır sona ermemesi, 
~alında alınacağı söylenen Stn
lıngradın korktrnç bir mezar hıı
lblne gelmesi Almanyada bir inan 
Uhranına b~langıç olacaktır. 

En yetkili Alman SefiPrlnin 
Sovvet taarruz kudretfuın yok 
~ildiğlnl, Volgaya va.nlmakla 

du~unu ispat cdeceltln1 söyledi. oğlu nutuk aöyliyeM'k g\inün yet hatlarını piyade ve tank kuvvet-
Bundan sonra Komllof Türkçe ehemmiyetinden hdısetti. ]erile delmek teoebbüail boıa gltmir 

olarak okudu~u ve '1 maddeye ynlan tir. Sov.,...t kıtal arı .-L rln •ı'mal ba-
KmtuJ•.. -ı:nn münasebetile " - ven ,.. bir talepn~mo ile evvelce dlnleıH'"t şa- -• 5u tısında taarruz etmişler ve ilerlemlr 

hltlerln okunnuyan ifadeleri oldu!nmu büyük bir geçit resmi yapddı. )erdir. 
ve bunlann okunmasını istiyordu. Bütün tehir donıııııdı. Aktaın Mockova 26 (Radyo) _ Sta-

Avukat Ziya Şakir, Payo':ıun rn- Edinıeye gelen mebuslarla misa· lingradın cenubunda Sovyet kıtala-
porlardan bahisle ııbunlar htıdl.se. fuler tercfine Be!ediye tarafm- rının muvaffakıyetli tao.mızu devam 

Rommel Elagehilat'ta 
mukavemet edecek 

'!syanın bel kemiği Janldığım 
ÖVUne knrula söylemelerinden 
~ir~ac hafta s0nra Rusların, cep-

eYi darmadağınık ederek ölçüde 
bir taarruza geçmeleri, politlka
&1lık hattft propaganda bakımınh:n ivl bir görüs, büyük bir ustn-

lerln aksini !sp:ı.t etseydi müek'killm dan ziyafet. gece lisede müsa- d 
Abdurrahman müfte:1 vaziyete dü ınere verildL e iyor. Almanlar piyade ve tank· 
§erdi :adedl ve :polls ensUtü.sll lA.bora- J !arla Sovyet Rğ cenahını yarma~a 
tuvarlannm nfızımı bulunan başka ~-----------, tc~ebbilı etmi~tir. Yapılan 6 hür.um 
bir zatın da. hAdlse üzerinde tetkikat tardedilm!~ ve Almanlnr mevziled-
yapma.sını talep etti. zum gösterllen Alınan bliyUk elçlsl ne atılmışlardır Bu muh11rebelerde 

Mllddelwnum!. B. Kemal Bora mll- Von Papen'ln kAtibesl matmazel Roz insanca ve mal;emece muazzam ka-

Bir yanını denize, diğer yanını 
tuzlu batakhğa dayayarak 

m Udafaada bulunacak 
sayılamaz. Kısa zamanda se

~ll, frnUi kahramanlar katına. 
diğan Mare"al Rommelln, yüksel-

t l a 1 blld'- k al" s1.ko. lle ltalyan sefarethanes1 knpıclS\ Kos.. 1 x... 1 d 
a .. narını u~re • m "m ve - t tın Llbernll'nin Amme oahttlerl vıp ara uKıe.mıg ar ır. Londl'a 26 <A.A.> - Llbyn'dan son 

lan Sovyet sefnrethaneslne götüren sı~tlle celp ve dlnlenmelerlne karar Soyyet hilcum hava kuvvetled ardı gelen haberlere göre seltlzlnci ordu 

i Yerde ve işte çabucak har
canması da ümit kıncı taıihsiz
liklerdendlr. Büyük yıldızlar sö
llUyor 

atamın Silleymnn, Sllleymnnı orada ver!l.mes1nt istedi, arası k"~ilmiyen dalgalar halinde hU- Mihver kuvvetlertnı takibetmeğe d&. 
kaI'§ılayan o.damın da KomUo oldu- cum edıyorlar. Alrnanlann 9 av uça- va.m ediyor. Alınn.n raporlar Mihverin 
ğunun mı götül"mez bir hnldkat oldu- Heyet kıSa bir müzakereden sonrn, ğı Yunkera 52 tipinde 3 motörlü Eln.gehlla'da bir cenahını de:nlze, dl-
ğunu başka dellllert de lzah ederek suçlulann ve müdnfl nvukntın bütün ' ki" v ..... 

söyle~ ve talcplerln1 reddetm!gtlr. to.lepı.,,, ını yerst:r. gördü~ünden reddl- 15 na ıye uçagı duııüruldü. ğertnl tuzlu bataklığa daya.yarak mü-
B Kemnı Bora, Abdurrnhmr.nın ne, matmazel Roz lle Kostnntınin ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111dr11ı:1111111111111 

nvukatı Şakir Ztya'nın talebtnı de ~nıme fa.hldi olarak dinlenmelerine ve Sebebi ned· ? 

İsviçre gazeteleri, bilhassa Al
ınan dilinde çıkanlar, hPp bu me
~eleyt çözme•·e uğraşıyorlar. On
bara göre, ilk zamanlar Ruslann 

reddettikten sonra. Temyiz mnhkme- duruşmanın 2/12/942 çnrşanıbn sa.-
sinin mımmdn. dlnlenmelCl'int JU- bahına blrtıkılmasına knrnr verdi. 

ozuıup Alme.nlann ilerlemesine 
~bep, Rus ordulannın güdilın{in-

e &ivtI politikacılann h~lm ol· 
>nası, Almanyada ise bilgin 'C' erpn generallerin iş başında. bu
l llnnıası idi. llalbukl, acı deneme-
erden sonra SUı.Un, Parti komi
~rlerini harb işlerinden çık!lrdı, 
Prduyu tam askerlerin eline bı-

Japonya ile 
sulh 

Emperyalist emellerin
den kurtulmadıkça 

yapılmıyacak 

~
~ı. Almanyada ise, geçen kış, 

Yük kumandanlar atıldı, ve 
•. reşaı Goeringin geçenlerde Londra 26 (A.A.) - Yorluhire 

~Yledfğ'l gibi, güdüm ve Yilrtitü- Poıt gazetesi diyor klı cTokyoya tü, . bütün mesullyetlerle blrllk- glnnck, Berlin• girmek kadar mil-

til~tuler üzerlned aldıb,irAldman Ge- hlmdlr. Japonlar belki Almanya yı· 
n. nnayı sa ece anı~ . ·ı 
vazifesbıi gördü. lsvlçre gaze- lulınr.a mUttclfıklerln JapoÇ'ly& ı • uz-

l;eıerıne göre, o zamandan bert lafTDa aulhu yapac.a1tlarını düıUnU
i§ler tersine dönmüş. ;yorlar. Bunu redderlz. Japonya, 

Bu görüş doğru mudı..ır, ger- yalnız bugUnkü askert rejimden de
t~kte!. ~ek bir teknik ve geniş ğil, cmpcryali. emellerinden de 
bt~tl~rgü isttyen .. harb iş~ertnl, kurtulmadıkça JUnya Jçin tehlikeli 
be dehasına, yuksP.k sezışlerl- kalacaktır.> 
~~ğmen, nihayet bir sivil ola:n ,.. __________ , 
~ rer mi idare edivor, plA.nlan 
h ~ yapıyor, bilmiyoruz. Mu
ta ak olan şey, Hltlerln de nu
':f~~annda gizlcmedlğ'l gibi, bü
b bir hesap yanlışlığıria daya
~:::ı Rusya harb!nin, geçen ynz 

~1 
umulan snnuca varmad·~ı 

rlk-ı seferinin de beceri ne- blı: 
ediğldir. 

Nernıec"ılin Sadak 

Cyrano de Beroerac 
(Sirano dö Berjeralc) 

Ya.zan: Halide Edib -· Bugıin beşinci sahifemizde 

Dar an'ın 
durumu 

Avam kamarasına bir 
takrir verildi 

Bern ~ CA • .A.J - Neue Zurcher 
zettung'un Londra muhabiri yazıyor: 
Ş1maıt A!rtkıı vazlyetl Darlan'& 1tı
matstzlıg'ı kaldıracak kadar nydın.
lanmamışt.ıt'. Dıir1an, kendi ı;alAhlyo
tınln ı,umulllnü ta.hdit eden B, Roose
velt'ln beyanatını bUmemezllkten ge.. 
llyor, sanki §lmall Afrlka'da VlchY 
reJlml devam ediyormUf glbl hareket 
ediyor, Mevkuf binlerce de Oaulle'
cllnUn hlll sert>es bıra.kılmamas.ı 
memnunlyetslzllğt arttırıyor. 

Londra 28 f A.A.) - Ara.lanndn işçi 
partisinden Bevln ve muhafa.zaklr 
part1slnden Dutti bulunan bazı me
busl r Avam kama.ras:ına Darlan ile 
işbirllğl.nt ten'kideden bir to.krir ver
ml.şlerdtr. Bunda.: UJu münasebetler 
cıcvnm ederse 1.stlylA ve tnzy1k rutm
da.kl memleketlerde bulunan dostla
rımızın 1t1m:ı.dı sarsılııcn.k-tır.• denl
llyor. 

Bu sn.bahki yangın 
Bu sabah aaat 8 de, Kilçükçamlı• 

cada 2/2 numııralı, Tevfike ait evde 
yangın çıkmı,tır. 3 kattan ibaret 
olan ev tamamcR yanmıı ve ıkıl-

w 

- Zenginleıen köy]ıiyü içkiye, kumara 

dafaad& buluno.ca~ blldlrmelttedlr. 
Hava kuvvetleri Olrld'de 2 hava nıey
danlll& ta.nrnrz etmlş, büyük yangın. 
lnr çıka.rmıştır, 

T unustaki harekat 
Londra 26 (A.A.> - Şimali Afrlkıı.. 

dakl Müttefik kara.rgı1hının tebU~in• 
göre blrlncl ordu harekAtına memnu
nlyet vertcl şekllde devam ediyor. 
Hava fanUyetl artml§tır. Paznrtcsl 
ve :ılı geceleri Bizorte'ye tnarruz ed.IL. 
ml.§tlr. İlk hücum tayyııre meydıını. 
na yapılmıf, burada bir büyük, otuz
dan fazla küçük 1nfllll.k olmuştur. • 
:tklnct taarruz Jç limana ya.pıinua, 
petrol depolnnnda yangınlar çıka~ 
DU§tu', 

Amerlkn.n tayyareleri hava. Mkla&,, 
yet.1 1çl,n mücndeleye fa.nllyctle ~ 
ediyoTlar, Salı günü Oab~ clvanne 
'1 İtalyan nakliye ut$ ve 14 uça• 
düşllrlllm llştür. 

Londra 26 (A.A.) - Maltıı.daa 
kaile.an avcılar tarafından dün ' 
Mihver nakliye uça~ düıUrülmüıUir • 
Bunlardan biri 80 kifiyi nakleccll 
bUyiiklükte. hiç görülmemiı bir tip
te bir denU: uçağı idi ve Sicilya.ya 
dönüyordu. -----

ltalya'da 
Halkın sulh lehinde 

bir nümayiıi 
Londra 28 (A.A.> - İngillz ha.va 

ıruvvetıerlnJn bombardımanına nuı.nıı 
kalan ~novayı ziyaret eden İtalya 
Kıralı tlc Vell.nht prens Humberto.. 
nun § hrl gezdikleri sıra.d:ı. cenova 
halkı, harbin bltın~ ve ba.nşm te
css!\süne n.tt 1stcklerlnt göstermek 
makSa.dlle penc relere beyaz örtüleJ 
nsm~lnrdır. 

Turlno ve Otnova'da botitb:ırdı· 
mnndan miltccı ~r olm yan bazı 1'ıı.b-
• knl r kalı ı n el bunlar çal 

akt dır. B J 



Sahife 2 

SOZON 6ELiŞi 
Edebiyat 

V akası 19 uncu asrın son senelerinde Fransada geçen beş yüz 
sahifelik bir romanı yeni bitirdim. Vakanm Fransada yahut 

başka bir yerde geçmesinin ehemmiyeti yok. O devir realist roman
alarmın phı tarafından yazılmış ve bütün bir hayatı olduğu 
gibi vermek iddiasında olan bu eserin, :içindeki kalabalığa, vaka
Jannın sayısız çeşidine, sahifeler süren karalcter incelemeleri· 
ne, ev, eşya, sokak, kıyafet tariflerine rağmen kısa bir hayat par
çasının beş yüz sahifelik, bin sahifelik bİJ' kitaba sığamıyacak 
kadar genlş olduğunu derinden derine hatırlatan bir tarafı var. 
Kudretli kalemile bütün bir hayatı kucaklamak arzusunda olan 
muharrir nihayet beş altı adamın bir iki güzel kadına besledikleri 
muhabbetin, sonu saadet Yeya felaketle biten bir iki aşk macera
oru, bunun dışındaki her §eyi silerek, nakletmekten ileri gide
mi) or. 

Muharrir bize öyle bir şehir takdim ediyor ki sokaklannda 
arabalar yalnız vakanın cereyan ettiği eve bir iki yeni §ahslyet 
getirmek için dola51yorlar. Öyle bir sokak tarif ediyor ki oradaki 
yüzlerce e\·den yalnız biri hayatla doludur. Ötekiler bomboş. Öyle 
çok odalı bir ev amatıyor ki onun yalnız bir odasını ve o odaya 
giden rnerdheni bili~oruz. 

Nihayet muharrir bize öyle insanlar tanıtıyor ki romanda 
bir aralık göıiinüp \'likanın cer('yanına edecekleri hizmeti ettik
t<!n sonra ebediyen knyholuyorlar. Bir şehir nüfusu içinde roman
da bize görünen ) ·1e nkm ins:ından ancak iiç veya dördünü yal
nız b zı tar füırile km'\ et c t myonız. Fal at insan olarnk başka 
t rafları tnmami1e mef' ul ı dür. Öyle ki bu tnrafianndan ba
kıl a her biri ycme,e · mcycn alış nris ef;meyen, ha,atın bin 
bir ruri i lerinclen h" birini cirme en mnhluklnr olarak kal
mı 1 rdır. F. kat bu re l st romanın bütün güz"lliği de hakikntt 
mt' ffnlmetle göl el ıe.c:inden ileri gelivor. 

J m JO)Ce adınd b"r fngfüzmuhnrrlrinln bir adamın yirmi 
d · ntı ı bt'h n f ilat"leanlatan sekiz )ÜZ sahifelik bir ro
m ı rmıs. n mm ol.unması en mu kul, dayanmak için Eyüp 
snbn isU- en bir olduihınu Ö)IüyorJar. Realist olmnk iddia-
nın e komik kitabı uphesiz lnutur. Hakikatten hiç bir sey fedn 

etm yen bir «$ rin güzel olacağım tahmin etmek çok milşkiildür. 
Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Bir d ha mı? Tövbeler tövbesi, .. 

A~ŞAM .. 26 Te~rlnisanl 1942 

Şekere zamdan sonra ... 

Malıallebicil~rin müşterisi 
gittikçe azalıyor 

HAR~ DURUMU 

Sovyet kuvvetleri merkezde ve 
şimalde de taarruza geçtiler 

Kahvelere devam edenlerde hiç bir 
fark yok - Mahallebici ve kahve

ciler neler anlatıyorlar ? 

Moskova, Stalingrad mıntaka
sında ileri hareketinin devam 

ettiğini bildiriyor 

Doğu cephesinde ı Kesme ıekerln tllosu 530 kuruşa., yanına. vanlablllrdll cBoğa.z nank.ör
toz şekerin kilosu da 507 kuruşa yük- dür. derler ya... İşte pek doğru bir 
aeldlktcn sonra mahallebl, tavuk göğ- s&z. •• tl'stü kaymaklı bir porsiyon ek- Stalingrad mıntakasında baflı-
sü, aşure, süt.H\ç, ta.hnn helvası, mek kadnyıfmı 25 kuruşa. 20 kuruşa. yan Sovyet taarruzu devam 
pasta. glbi tatlılarla boza. olra, kah- yediği günleri unutur da bugün 100 _ ederken Ruslar daha §imalde 
ve, çay, salep gibi içeceklerin :rlat- 120 kuruşa da olsa aynı tatlıyı gene Rzev cephesinde ve Leningrad' 
lerl de yükselml§Ur. isterdi ... Kör boğaz, nankör boğaz,.. ın cenubunda taarruza geçmiş-

Mahalleb1, tavuk göğsü, aşure ve O, doymaz, daymak da bllnıez ... • !erdir. Rzev Moskova·nın gar-
siltlAcın tabnAı Beyoğlunda 40, İs- K h l d bındadır. Burada birçok defalar 
tnnbul tarafında 30 kuruşa satılmak... a ve er e 1 çetin muhnrebcler olmuştu. Lon-
t:ıdır. Bey~lunda bir bardak şira, Kahve ve çay flaUerlnln artması, 
boza ve snlep 25, İstanbulda 20 ku- kahvelerdeki knlnbnlığı azaltmamış- dra Ruslann §Chrin kenar ma-
ruştur. Bcyoğ!unda bir iki büyuk tır. Hn.rbden evvel kahveyi 3-5 kuruşa. hallelerine kadar geldiklerini 
kahvehanede çay vo kahve 20, diğer- içenler 7 5 _ 10 kunış:ı. y{lkseldığl za- bildiriyor. Leningrad'ın cenu-
lerlnde 17,50, istanbulda ıse 12,50, 15

1 

mnn nn ı1 içmJşlerso. bu ün de 15 - bunda Volkof cephe inde de 
kuruş arasındadır. 17,!5, hat yirmi kuruşa btr bardak Ruslar mühim kuvvetlerle tnar-

Mahallebicllerde pekmezle yapıl.. çayı ve b r :fln an ka.hvCY.i içmekte- ruzda bulunuyorlnr. 
mış aşure ıı cb bulunnınkta ve dlrl r. Ka.hvr Uer bunun tlryaklll - Stalingrad mıntakasına gelin-
bunl r, şek re yapılanl rdan beş t fi 1 g ld' ini ylüyurlar. Blr ce, Ruslar burada üo ordu ile 
kunt9 eksi e verllmektedlr. Pek- kahv el d yor k · yani talmben 450 - 500 bin ki-
me yapılmış §1 nın b rd da 20 bırakılamaz. !!ilik bir kuvı.-ctle taarruza de-

birleşirlerse 300 bin kişilik Al
man kuvveti çem'ber içine alına
caktır. Mamafü: heniız iki kuv
vetin arasında 40 millik bir me
safe vardır. 

Alman tebliği, Ruıılarıa Al
man hatlarını )'ardıklarını kabul 
etmekte ve icabeden tedbirlerin 
alındığını bildirmektedir. Al
manlar bu rnıntakaya acele ihti
yatlar gö·ıderiyorlar. Bcrlin, bir 
Sovyet kolunun Stalingrnd' da 
fabrikalar mahnllesine gırdigı
ni kabul ediyor Fakat bun1.1C1 
motörizc l.."Uvvetlcr oldu unu, 
gedik kapatıldı ~.ından, piyade
nin bu kuvve ~ri t b~d~ 
diğini i v~ yor 

Şimali Afrik d : 
kuru s:ıtılm kt dır. ç Y ve kalne vam ediyorlar. Diınku Sovyet 

Mahallebicilerin tlry ki 1 1 de öyledir. Fnknt bu yal- tebliği eehrin ıimalinde, cenu- Sekızinci ordu A 
• • ld ? r.ız kah\ ve çay lçm tlrynkll ğ1 bunda ve garbında Sovyct kıta- Elagehil t arasında ıl lemek 

müşterısı aza ı mı değildir. Bundan dalıa. C?nllp ol:ını dir. Şimdi El hil t'a 40 kıl 
Mahn.lleblcllerln anlattıklarına g&. kahvede oturmak tıryo.klllğldlr. Knh- larının,. ilerlediklerini ve birçok 

re, ş kere mm yapılması, müşterlle- veye gelenler arasında öyl mii.şterl- yerlerin geri alındığını bildir- metre- me-saf de bulunuyor. Mih-
rln azalmasına seb p oımu tur. Bir ler!nılz vnrdır ki kahve, çay içmez, mektedir. Şehrin eimalinden ge- ver kuvvetlerinin bur dn muka-
mahallebicl dedi ki: bir gazoz n r, yahut bir lokum yeri len kol birçok meskun mahalle- vcmet gcisterm !eri ilıtim !ine 

cıÖyle müştcrllcrlmiz vardı k1 gün.. dört beş t kahvede oturur, n.rkn.. ri geri aldıktnn sonra Stalingrnd" kar~ı İngilizler ağır top! r etiri-
de 1k1 üç defa. dük:kdnımıza gelir ve daşlarlJc konuşur. İsterseniz ı.iz kah- da fabrikalar ma.'hnllesinde mü- yorlar. 
hiç değilse S _ O tavuk g ğsil, mahal- vede oturmak tlrya.kHl.ğine bir de dafaada bulunan Sovyet kıtala- Tunusta mnh ili ç:ırpı mal r 
lebl, y but siitldç ytyip giderdi. Fa- konuşmak t!ryn.kll 1 ı !\ve ediniz. Bu tile birle~iştir. olmaktadır. Alman , e İtalyan-
kat f mdi o müştertmlzl bir defacık tlcy kl r var n knhvcnln flnca.- Şehrin garbındaki kuvvetler lar buprada Bizerte ile Tunu 
bile dükkdnınuzdn gör mcz olduk. nı 30, çayın bard a 4o kuru da olsa 40 kilometre ilerlemi !er, Har- arMında 50 kilometre y rım ku-
Tabli ada.men ın..... kahvelerin mu teri i gene n lmaz,, kofa giden eirnendifer hattını turlu bir müdafaa ka rsi içind 

Mııhalleb'ci, birdenbire SÖ'ZÜDÜ kesti Kahvelerde oyun kcmıişlerdir. Cenubundaki kol bulunu orlar. Zırhlı kuvvetler 
SuJtruıahmet iıçüncu sulh ceza durduğu gibi durmuyor ki. Faz- ve sanki büyuk bir hnta. Jşl~ gibi 1 da 15 kilometre ilerimi•, muh- daha cenupta da faaliyette bu-

mahk mesrııin mubaşiri kapıyı l k 1n insanlığında (pardon) dedikten ...,..,...., devam etU: Istanbul tarafında bulunnn b r '" 
a açınnca sanı n ,ıTabll """'yın mn.,':ıe .. rtm ... lzln hakkı kahvenin sahibi de dikkate şayan fU telif mahalleri ele geçirmiı, Ka- lunmaktadır. İngiliz gazeteleri 

açtı. Yuzu özü yaralar, kan bu- çıkanyor. Ne yaptığımın farkın- - '09 d · "d · dif h b d · h b ı 1 
1..,. .. ıkl 1,.1 .. d Ü . b +..- var. 40 tunı..+n- dört, beş porsiyon sözleri söylemiştir: ra enıze gı en eımen er attı- ura a çetin mu are e er o a-
~ an VL<• e, stu aşı çamur- da değilim . .uısan .bile bile bu işi 11""'• Jc • • s k 1 o ğ h · d" 1 Al 
] 1 tavuk göı.sü, s111!,. veU'<l mahalleb1 ırMilşterlyl kahveye bağlıyan en nı esmıştır. ovyet ıta an on ca ını ta mın e ıyor ar ve -
ara bu anmış, tır~ı uzamış, otuz yapar nu bay hAkim? Şimdi siz 6 ,.. .J- h · 1 · l o d' "i 1 b"' ··k h k ı yese 160 _ 200 kuruş eder. Bir günde esaslı şey, 1skn.mbll, tavla ~ domino ne rırı geçmış er ve on ırseg man arın uyu ava uvvet e-
yaşlarında, losa boylu, zayıfça bir söylerken utancımdan yerin dl- bu parayı verecek babayiğit müşteri taştandır.• 1 içinde 6 - 1 O kilometre ilerle- rl getirdiklerini söylüyorlar. 
adam içeriye gireli, hdklme kan- bine geçiyorum. Nasıl yapmışım zor bulunur. Blr günde bir mahalle.. Kahveci, kahvedeki kalabalığı ~ös- , mitlerdir. Burada birçok ma~ Müttefiklerin Şimali Afrikada-
diJli bir temennah çaktıktan son- O terbiyesizlikleri? biciye bu kadar para bırakacak bir tererek: hatler geri alınmııtır. ki Fransız kuvvetlerini tensik 
ra suçlu sandalyesine geçti. Adı - İnsan bedava buldum diye müşteriyi nasıl babayiğit buluyorsam .~te. dedi, şu tavla, iskambil oy- Londra' dan aelen bir ha.bere ederek bunlarla birlikte hareket 
Suphi imiş. Gizlenemiyecek de- bukadar içer mi?.. 40 kuruşa bir tabak silUll.ç yiyecek bir nıyanlar içinde öyleleri vardır kt ye- göre ıimalden ve cenuptan ller- etmek lştedikleri anlaııılmakta-
recede sarhoş olmak, umumi Ada- - Söyledim ya h!klm beyi Şi- m~rtyt de ondan daha üstün bir nlldlğl. için 100, 150, hattA 200 kuruş liyen SCYcy"et kıtalan birbirine dır. Bunuı:ı için biraz zaman geç-
ba uyı ayacak hareketlerle halkı şede durduğu g\bt durmuyor. kahraman buluyotum.• kahve ve çay pa.raaı nrerek gider.• yaklaımaktadlr. Bu kuvvetler meai lazım gelecektir. 
U.aç rnek suçla.nndan :mahke- !çerken farkına vanlmıyor. Yok- B'aşkn bir m halleblCI ôe ded.1 ki:' Kahveci, deMn derin !çini çektik- ·. ~!!!"!!!!!!!'!!!'!!'!!!!!!ıo.....,~~!!!'!!!!!'!!!'~!!"!!!ı!~~lll!"!'!!!!!'!'!!!'!'~!!"!lll~""'!!'"'.!!!!''!l!"!'!!!!!"'!!!'!!'!'"'!!'lll~f/ 
me e venlıniş. Hüviyeti tesbit sa, benim gibi adamın nesine Jfi,. .tyt kl hamur tatlısı yapılmıyor. ten sonra: 
edirp evrak okunduktan sonra zıın içki içmek. Ha:nl, hfişa hu,. Şekerin bu kadar pahalı olduğu blr cÇalışmn. devrlnd yiz, dedi, böyle 
h~im sordu: zurunuzdan dışarı; sen bir garip ıırada bir de hamur tatlısı yapmış oı.. bir zamanda kahvede lska.mbll, ta.v-

KUŞ BAKIŞI: 

Ayak ve baş ölçüleri - Suphil bak, sen kendini bil- çingenesin, neyine gümüşlü zur- saydık ufacık bir parça. ekmek ka- ta başında vakJt geçirmek, boş yere 
miyecek derecede sarhoş olmuş- na? derler ya, benlınk1 de o he- dayıfınm porsiyonu 80 kuruştan ~ para kaybetmek hiç de doğru bir 
sun. sap işte... Karnını doyurmaktan ğı idare etmlyeeektı_ Hele müşteri hareket de{tlldlr. Elimde olsa dünya 

Suphi ellerini u~turup boyun A.clz bir adam şişelerle içki içerse bunu kaymnklı da !sterse ıoo - 120 sulha kavuşuncaya kadar kahveler-
büktü. olacağı be'llim gibidir. Hfildm beyt kuruş edecekti. Artık ne ekmek ka- den her ttırın oyunu kaldınrdun.• Fransız gazeteleri §U garip ha.- bakımından da endişe edileme; 

- Olmuşum bay hfı.kiml Oldu bir şey. m'kfır edemem. Sar- dayıtınm, ne de tulumba tatlısının Oemaleddln Bildik beri veriyorlar: Avrupanın bir çok Bütün mesele giyecek ayakkafıl 
- Niçin bu kadar içtin? Şu hoşlukla yapmışım. Olan ile öle- memleketlerinde insa:nlann a- bulmaktadır. Bunu bulduktan 

dar z manda içkiye bu kadar pa- ne çare bulunmaz. İşte, karşınız- Reı·sı·cumhur Almanyanın yaklan büyümeğe, başlan küçül- sonra bir parça büyük ola d!. 
ra vcıip üstelik suç işlemek, ft.le- da tövbe ediyorum, bir daha ağzı- meğe başlamış!... Bir gazet diyor- zararı yoktur!. .. ,, 
rne de kepaze olmak doğru mu? ma içki koymıyacağım. Şimdi de k J t v ki: «Fransanın ekser büyük şe- Başka bir gazetede insanların 

- Bay hftkim; Parayi veren cezamı veriniz. Mademki bir suç arşı aş tgl hirlerlnde şubeleril bulunan bir başlar.trun küçüldüğundcn bah,. 
ben değilim. Hani, insan insanın işlemişim, cezasız bırakılmaz ya. Dün Bağdat elçimizi • • d k J kundura müessesesi sahibi bize sediyor ve diyor ki: «Geçen gtln 
şeytanıdır, derler ya; çok doğru Bu da bana us bahası olur. kabul etti IÇIO en Çl l maz şu sözleri söylemiştir: Ötedenberl Lyon şehrinde şapka mağaz la. 
sözmuş. Ben seyyar satıcılıkla Şahit olarak dinlenen polis me- ) ki 39 numara giyen müşterilerimiz nndan biıisine bir müşteri gir-
gündelik ekmek parasını zor ka- muru da Suphlnin sarhoş olarak -- ZOf U ar şimdi 39,5 - 40, 40 numara giymı- mlş. Verilen şapkayı b şına e-
r.anan bir adamım. İçki düşkü,. sinemaya gidip mfrnasebetsiz şey Ankara 25 <A.A.> - Relstcumhur ler 41 numara ayakkabı isteme- çirince kulaklarına kadar indi ti· 
nü de değilim. Ayda yılda bir ke- yaptığ'Inı sdyleclJ. Hilklm, muha- ismet İnönü bugfin saat 12 de Ba~- (Bat tarafı 1 inci sahifede) ğe başladılar. Bunun sebebini n1 görmüş: <Galiba yanlı nu-
re elime geçerse biraz içerim. Ve- kemenin bittiğini söyllyerek Sup.. dat elçimiz ccvat 'Ostllnil Çankaya.- Rommel, bilinmez bir kudretle, araştırdık ve §U neticeye vardık: mara verdiniz~ demiş. Bakınış-
ırı.kin bu sefer öyle olmadı. Ak- hlye: dakl köŞklerlnde kabul buyurmuşlar çöldeki kayıplara rağmen kendi- Bir zamanlar yumuşak derilerden lar, numara doğru, fakat şapka 
şarn ü eıi arkad~lardan biri ıo- - Bak, dedl suçun sabit oldu. ve hatıcında bir iltifat olarak kendi- nı yeniden toplar, İngtlizleri tek- yapılan ay~kkabılar ayaklara bir büyük geliyor. Mağaz~ sahibi 
kantaya davet etti, karşı karşıya Sabıkan da olmadığı anlaşıldı. s1n1 ö~le yeıne~e alıkoymuşlardır. rar Tobruğa hattA Elalemeyne eldiven gibı tıpatıp uyardı. Bu derhal 1şi anlamış ve müşteıiye 
bir kaç kadeh parlatalım da hem Bu defalık sana beş lira para ce- kadar geri sÜrer. Olabilir. Fakat, k~nduralar ayakların fazla bü- somıus: 
kafalanmız cildlansın, hem de zası veriyorum. Bir lira da muha- 1 İ'ngiliz ve Amerikalıları Afrika- yümeslne m~l olurdu. Şlmd.1 - Affedersiniz, üç sencdenbe-
birnz derUeşelirn, dedi. Bir kaç keme masrafı ödeveceksln. Şiın- Tarım kredi dan atmak artık fmkAnsızdır kaba derilerden, tabanı tahta ı1 kaç kilo zayıfladığınızı sora-
kadeh parlatalım derken kendi- dl mahkemede verdiğin sözü kooperatifleri Teblike, bir daha Mısırdan gel: ayakkabılar yapılıyor. BUI)lar blltr miyim? 
mi parlatmışım. şu halime baki- unutma, bir daha içki içme. Tek- mese bile garptan Cezayirden t!lbfi ayağ'a tamamı tamamına - 15 kilo. 
nız. Her tarafım yaralar içinde. rar böyle bir suç işler de mahke- Ankara 25 - Türk çlttçı ve köyltl- dayanılmaz bir sel 'baskısı halin~ uymuyor, bir parça bol oluyor. - O halde size eskislnôen bir 

_.;ı 1 dil h sünün ha.l"b sonmıu borçsuz olarak t Ayaklar bu bol kunduralar içinde 
N r1:~ıe o muş bunlar? Hftlfi bey- meye sersen o zama:n apse karşılayabllmelerı için b:ı.zı tedbisler de akacak ır. b"'yü bili buçuk numara daha küçük şap. 
nimin lçl atesler gibi yanıyor, bil- girersin hal.. alınmaktadır Tannı kredi koopern.. Stalingrad önlerindeki Sovyet rahatça u ye yor... ka lAzımdır. Her on kiloda ba b11 

• tiin vü udum ağnlar, sızılar 1çln- Supht boynunu büktü. tınerlnln th
0

tıynt a.kçelerlne zıraat taarruzu çok gelişmez, Almanlar Kundura mağazası sahibinin numara daha küçülür. 
de. Ned n bu hale gelmt im? Hiç - H yhayyy, hıikim beyi Sö- b3nkasınca. verilmekte olan yüzd 1kl yeni bir hızla karşılık akınlara söyledikleri makuldür, mantık!- Filhakika bir buçuk numar!' 
b n n h beıim yo · Yemek zümdcn dönmem. B"r daha ne iç- faizin yüzde dllr o ç_ıkanlmnsı e s başlar \.e eski y rlerinde tutuna- dir. Fakat bundan dolayı canı- daha küçük bir şapka çıkarnıış-
ar nda bir ş do· nlık rakı k1 içerim· n de mahkemeye dü- itibarile kıımrl tınlmı,,tır. Ham e o- bilirler. Olagandır. Ancak, Ber- mız sıkılmıyacaktır. Dünyanın lar, tamam gelmiş'» 
1 un. Eh şoyle çakır keyif ol- eıim. Aklımı başıma aldım. İşte, nomıstn n devamı mfumeU ce kredi Un.de denildiği gibJ Rusyanın bel bugünkü karışık vm~tyetlnde Ayaklar büyüyor, başlıtr küçU. 
m tum Bunun üzerine arkada- tekrar ediyorum. Tovbeler olsun .. kooperat fieri tarafından t tbik edil- kemiği kınlmadığı, Aim.a:nlan da ayakların bir parça büyilmesintn lüyorl ... Bu hal uzun müdde~ 
şırn, b' er de şarap içelim; rakıyı mekte oınn yüzde altı :falzln yil7.de 7 şaşırtacak şekilde görüldü. hiç bir ehemmiyeti yoktur. Bu sürerse istikbalde AvrupalılaJ 
cflfılandır n, dedi. Cilfilandımıaz Türk hahcılıg"' 1 ~~~:~~m da aynca tetkik Mtittefikler de Avrupa karası- büyüme her halde sulhün gelme- çok garip şekilde insanlar olaca}(.' 
olaydı Tuttum iki şişe de misket r. na ayak basamazlar. Kabul ede- sine m~ olacak değildir. Hem lardır. Çok şükür k1 Türkiye ayaıt:.ı 
ş:ırabı içtim Bu şarabın son bar- Londra 25 <A.A.> - Elde dokunan lirn. esasen ayaklar pek yavıa büyü- kabı ve rı::apka ölçüleri de~lşmem~ 
d w Türk halısının sanat bakımından ol,. Meclisin dünkü ~ ~ 

nnı doldurduğumu bilivorum. duğu kndar ev eşyası olarak kullanıl- Bütün Avrupa:nın üç tarafını düğü, 'Uç dört senede e:ncak ya. olan nadlr memleketlerden bl 
Onda:n sonrasından haberim yok. ması bakımından da ehemmiyeti dün toplanbıı kaplıyan bu muazzam cephede, nın numara farketUğl 1çln pklık dlr. 
Sarhoş demek, en kepaze adaın Türkiye başkonsolosu bay Nebil Ak- Ankara 25 <A.A.) - Büyük Millet h~be yeni giren taze ve zengin ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t 
demektir bay h!kim, işte, ben de çer'Jn huzurlle Londra Halkev'.nde Meclisi bugün doktor Mazhar Ger- duşınan )_?gınları karşısında kaç 
sarhoş oldum. Gene kabahat ar- toplanan birçok dinleyiciler kal'llSlll- menin ba{lkanlığında. toplanarak tz- yıl süre~eg\ belli olmayan bir mü- J,ÜJ • • 
kadaşımda. Bent o hale getirdik- da bay Atanasoıı-1u tarafından bellrtlL mit ceza.evinde mahpus Hüseyin Avni dafaa harbi, Almanyarun ne de- ... Ol ,.6 •011--CC A • l ~ I 
ten sonra sokağa salıvemıtş. Ken- mlftlr. Bu zat şöyle demiştir: Parmaksız ne Şakir Ta.ndoğmuşun ce- rece işine yarar? t:Iısan dayanı- .. P.....,......--=;_ - l&.&-
dl kendime kalkıp sinemaya git- cTürkler halıcılık sanntında üstat- zaıannm atfı hakkındaki kanunun mının ölçüsü nedir? Bilmecenin '2 
mişlın amma, nasıl gittiğimin dırlar. Blr OOk bakımdan İrtuılılann birinci müzakere ini yapmlftır. çözüm noktası asıl buradadır. --~ llJf,U~ 
fark,nda mıyım? uauııertnt ıılA.h etmJşlerdir. Modern Meells cumartesi günü to ı cak.- Necmeddin Sadak f.~IU!J~ ••~llJ ' 

8 - Stnemnda bağırıp çağırdığın garp ekseriya. dikkate şayan bir neU- tır P ana '1,,-~ 
gibi, herkesin karşısında sinema- ce elde edemeden Türk eserlerlnl tak.. • 
nın ic;lnde su dökmüşsün umumi ilde kalkışmıştır. Fakat bu eserler! F - - 11 Bir müteahhit ortadan 
M ba nylan ı ıer yapnuşsın. taklit etm lmklnı yoktur. Londra ransanın anti erdeki kayboldu iyice hatınmzda tutun. 

Ttırkly bu l.mnlrıtı için her zaman f 0

) ••tt f"k) l • 
Suph1 derin derin içini çekerek mühlm b r mahreç 0ım .. ..+-..·... TftI'k 1 oıu mu e 1 er e lf Remzi adında bir müteahhit, o bütn dil d "'h b 1 bncını salladı·. h ııı ! "'JV.... b" 1·..,. ak bük~- t ait bi 1 i in te h • n oya a fv rer u an ve mJlyontı '""' a arının ngillz mallarlle mtlba.de- ır ıgı yapac wue e r ş ç a - ... ~ 

- VaJiahi, hfikim bey! YaP- ı sını bu noktndnn arttırmak !Azım- J,ondra 25 <A.A.> _ Alm:ın radyo hüde glrŞnlş, ortnğı Ekremle larca insanın lzdrabını~dJndiren. onları $11• 
tım desem de yalan, yapmadım dır. Bu bl mübadeleler alıc lann ta- 100 bin liraya yakın para çek Al nJ. 1 sunun Vlchy'den al ı~ı bir ha.bere - veren man 11Ç arının atAmetidl w,.,.u•• 
de em do ... Önündeki kAğıdJ ya- mamJle ayn olan sınıfları dola•"""e 6 tikt rtad k b ım '" r. "-.-•• u .s..,.. atfen blldlrdlltlne göre, çarşamba sa- en sonra o an ay o uş-
zanlar durup dururken bana lfti- İngiliz halıcılık endüstrisine hiç bir ba:ıı Fransa.nın Antlllerd kl filosu- tur. Ekrem yakalanmış ve tevkif ffifllçlannm her ambalajınd!,_bu aJAmec vard11. 
rn t•decek de!{Uler ya. Demek ki veçhlle ?. rar \'ermez. nun kumandanı amiral Robert ku- edilmiştir. Remzi aranıyor. Key- O 
lm lşleı l yapmışım. Söyltiyorum mnndası,ndakl mo ue beraber :tnglllz flyet Ankara mlllt korunma • .ltlmadın .. ıemzidJı., 
ya 1 f~arho, o'dum. Yapmışımdır. Albn fiati ve Amerikalılara Utllıak etmiştir. mahkemesi tarafından İstanbul E -----------------------------------....... --------------------------"'----------------..;.;...~~;..::_ı,------------~~~--~~--~_.ı_~ a 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bela lırtınaai altında 
bile intisant 

bozalmamalıdır 

11 ••r çarp• • a& il 
W oolworth'un aözlerini 

unutmamalı •• 
Ekmek darlığı Neler seyrettik?.. Eyüplülerin Woolwortb yeryuzURUI\ en 

meşhur senginlerlnden biriydi. 
Anatlohlda otmaDlann büh kalmadi dilekleri Bu adam vaktile İstanbulda «Ne bir=:= ıbtl ıw.nnua lstanbul halkının ilk belendiği ~i!n-: :.;~ d~~:~ 

büytlk bir lodosla pllı•mb. BaJ• 1.1• 1 rt• ti daha büyük mikyasta olarak 
_,...,.. Kiprtl anlllM1a ...... Unkapani fırini çlkaraca• ı ım ar va a ıs er Bazılarinı belediye tatbike~ ve dehfetll para ... 
yen ftparlu da tntlamnu bJ· v elmı k miktarini •• tatbik mevkiine annnıtJ. Woolworth'un müesse-
bettl. Banan nedcell olarak, leh- gı e _ ı selerfnde her py c5 • 10 sen&e 
rbnlsden Amdolaya mektuplar, artbnyor "B b• b J "K S ) koyabilir satıhyordu. Harbin bqlangıcma 
......... haftleler ptemedl! eyaz ra 1 e,, er, ontes ara,, ar, kadar kendisinin majualan hA-
Klm blUr kaç ymtUpn kat mi· Villyet tarafından alman ted· M L• d f• k d' I • Geçen pazar günü toplanan Halk Ji duruyordu. Sonra ne oldu bil· 
hlm lfl llekteJe ufnumltlr... birler nettceatnde dtl:nc:len beri 8X ID er ID Ome 1 en.. Partlsl Eyüp kaza kongresinde mı,orum... Likin bildiğim bit 

Halbald meleli brpdan brp- hrhnlr.de ekmek darlılı kalma- kaydedilen halle dlleklerlnl kay- lef vana o da bu satın son de· 
ya ıeçmeie ille niyet edince tJs- :: tır Faaliyette bulunan tınn- Bir ıtn plecek ki atnema, tıpla otmn111 ıeno bir Qlnll doktorla, bir detmlştlt. Eyilp ve elvan, şehrin fteede senıtn olmamdır. 
kildanlan, Kmpncuktan, 0 da ~ f~ mı verlldifl gibi me- tiyatro gibi ciddi bir ea.nat tubeıd Amerltan delntanım ona lfıktır... en kalabalıK amele semti olduğu Hayatmda gayet as söz söyle
ol•m•dJJI& Bofazm daha ötesin- murbı kooperatHlnln Unkapanm- olal'U ele almacü ve m1ıhütq ki Kız bir taraftan da bir define ara- gibi yoksulu en çok bir muhittir. me!f kendisine prensip edinen 
den en mfltblş loclqslarda bile pç- daJd tınnmdan da dOn öğleye :ta.. onun da tarDı1 JU!lacak... cTlyatro mattadır... UIUD n meratlı bir hl- Belediye bütçeslnhı bugünkü dar Woolworth'a bir gün gazeteciler 
melı: mümkündür. Gazetelerlmlsl, dar 8850 ekmek §ehr1n muhtelif tarlbb gl>1 cStnema tullıb n1n de kiJe ... Bon1111da mı himqe eden vaziyeti kaqım:nda halkın bütün sornftqlar: 
meldup1anmızı sevketmelı: ftlffe- rlne bilhassa Küçilkpazar etrafında btıytlk eme'tlerıe clddl ça.. ÇIDll doktor yaralanarak 6ltır ve genç dlleklerinl, bu arada Eyüplülerin - En mesut günJerlnis ban-
lllnl yüklenenler de aynı feYI da· ;::.e B&dtöy Taksim semtleri~ lıfmalar, tettlkler, tetebbularda bu. !:e~':t 4::1.: bulur, hem de bütün lhtlyaçlannı bap.rabllmek gileridir? •. 
ha kolaybkla yapabilirlerdi. Bil· ne ctaİıtıımıştı~. Vlllyet Unkapa.- 1~ h1dl8e bana 1stanbuıc1a Ear • ··İıane I mümkün değildir. Fakat bazı za.. Milyoner cevap 'ftmliş. 
hassa Avrupa yakasında olduğu m fırmı için 1k1 kamyon satın bil70t atlaler yapan ut flllmlerı. bir c arensız • rurt işlerin yapılabilmesi müm- - Def parasız bldığun ıün-
rfbl Asya kıymnda da ~ alacaktır. Bu kamyonlarla fınnm zamanlar halt araamda ~ m~ur cŞahane menek,eler• ! .. kün olacaktır. Mesel! Eyüpten ler!.. .. 
emrinde ntomobWer, arabalar nr- ekmekleri §ehr1n her tarafına ~ olan eeerleri ve artistleri hatırlattı. Bir mtlddet IOlll'& 1stanbulda ııon Güınüşsuyuna doğru uzanan me- Gazeteciler bu llÖSleri evvell 
d~. Böyleyken öğ'leye dofru bl· ıaylıkla cfalıtılacaktır İatanbullularm ha:yr&Jı oldutıan ya- derecede töJıret k•zanan Te hatta- zarlık yolu bir kaç sene evvel bir fantezi addederek gühnflşler, 
kan trene bile postanm yetlfeme- Fırm teşldJAtmı ~ taraftan hu' tendllerlntr aı derecede gtlldWc.. 1arca ~en bul fllJmler de fmı- tanzim edllıntştl. Fakat bu yol fakat Woolworth f(iylece 8ÖSÜDÜ 
mlş olması esefieneeek bir haldlr. tamamladıkça çıkardıiı ekmek lerl, v&;va fillmlert tarpında tilJ., lardı: tvan MoJottnın cBlrarengbı pek karanlık olduğundan bura- tamamlamış: 

Sayet vaka bir tek olsaydı, te- mlktaruıı da arttıracaktır. Jerl ürpeı'dltl artıstıer, kadınlı, er- hane• il. cBhıt mezaru, Mihracenin dan gelip geçmek pek güç olu- _ Evet, parambk günlerimin 
sadtlfe hamleder: •O ~ me- tekil gllr.lerhnln önünde geçit reanı g&rdell. Nlbelmıgen, Bftmirt qere yor Belediye hlmmet eder de bu- zevkini, saadetini katiyen unu-
murlann ihmalleri!• der, pçer- Piyasanın kontrolu yaptı. ve Ramon Hcwammun Benhtırtı. •• ra~ llmba koydurursa her ba- tamam. Ve «~ mesut dftll· 
dik. Fakat ne yasık ki, yine l "d'· l.... .. .. lıı.:... .. ndan Blzlm memlekette sinema zevkinbı Rodolf vaıantınonun fDbreU ~bu kmıdan bilhassa Eyübün fnziba- Jer. dJye an.:ıı.x.-- zamanlan 

ı-a-.:ııe ı....luf klikler ate mu ur ucunun -a,,. baııgi bnallardan pçtlllnl göeter- deytrlerde bqlar... cRacuun .,..u. ' . .. uaauuuo 
bu sene "'!i".... Uo019 gevşe sonra piyasanın ~ ve mürakabe- met.'. kin banlan J"UIDatı hem fay. admdatl mım bütiln dünyada old~ tı cihetinden çok faydalı blr ha- d~e kalldıiun. vakit hep 
olmpftur. • ai Belediye lktiat itleri mildiirlüğü- dalı hem etlencell buldum. Hem de tu kadar İatanbulda da çok büyWt rekette bulunmuş olur. o ~er batınına gelir. Hele Ud 

Bir mhıal. .. ne verilmifti. Belediyeler tarafından bir çolclarma esti hltıralan tazele- atlaler uyandırm.ıftı. Eyüp ile Rami arasındaki as- kere !OAs . ettim. O zamanJann 
Demlryolu uzerinde kuanm yapılan piyua kontrollanndan iyi tecetını dilşilndtım. , RudoJph Ratfaeıe Plerre P'lllbertl falt yol da aynı surette ışıksızdır. lenetnü hıç unutamıyorum ... 

vukua ı:eı~esi bizim memlekete netice alınamadıiından, bu teıkillbn Hatırladıtuna göre İltanbulda ilk Oulgllemo dl Valant.lno d'Antonguella Burası da aydrnlatılırsa Eyübün ~zeteciler f81km '8Şkm onun 
has değildır •• Onun için bundan tekrar merkezilqtrileceiini evvelki büyüt ıilbeyl yapan ve ffthretl halt gl)l hepstnl birden IÖ)'lemete hemen dertlerinden birine daha çare bu- yüzüne bakarak: 
bir buçuk ikı ay evvelki flddetU günkü sazeteler Ankara havadiai tabakaları arasında dolqan fU1m hemen lmtAn ohnıyacalt tadar uzun lunmu.ş olur. 16 mart Şehitlikleri - Utife ediyorsunuz!.. ele. 
yağmurlarda kilometrelerce mun· olarak yazr.,.fh Plna Menlkelllnln cMalllcf.ne kaplanı bir lame lablp olan bu artıatln tMı· ile SilAhdaraia caddesi de kal- mitler ... 
lukta bir bat 11Rrlne topra1dann Haber aldığımıza söre Ticaret admdatl e.ertdlr. Bir aa.ıuıeat hlll retl ne lcU?.. dınmsız ve perfpndır. Eyüp ve Woolworth &illmfif: 
kavmasmı 01aian il 1ayablllrlL Vekaleti. piyuanm teftit ve kontro- garimfbı &ıtlındedlr. Plna Menlkelli İstanbulda ~taklit e:::a civarındaki amele bu yoldan la- - Ne lltifesl? •• Billkls pyd 
Fakat bahıwttlfbnls hAdlse flse. lu için • b" J bazı lanuttır burada olpn, 7afl seçkin bir tadın yıldızı muhakkak ti V ur. tlfade ediyorlar Bu yola da g&ı- dcldiyim. .. Ah 0 yolduk darhk 

:'T' =yet~~a;:J:; Baza ~':lerır r:.: emnc1U:1iiiün~ :::: bla:s::~~=::ır ~ :t:. o =!:r := n::ı:u: terilecek himmet, çotu tfçt olan ~e ·:m:ı: c:ı~!A Nbae heyecan-
n mı ıarax...- tekrar ibdu edilec:eiini yazmıt ile- clınui retenıert araamda PDO • .,. kil. x.dınJardan da. .,Srcfler tberL Byilp halkını büyük güçlükten m ea e ey o.. ca en sen-

uframqtır. ayet Ta 5 - ÇI· ler de. ha haber aaılsızdır. Ticaret güzel tJzlar vardır Dellbnlı ı.te ne tesir ederek, bi17tlk kitleler tara- kurtaracaktır. gin av partileri, en güzel balık 
bnl1ayd.1 menzile daha &nee Vekaleti. miirakabe itini tehrimiz- bunlardan blrlne AVt olur... Plna fmd&n taklit olmıanlar nrdı. ııeae.. tutma Alemleri, en büyük Jal'll· 

u1a91nh. rakl deki te,killtile yapac:akbr. Menlkelll l8Tlfen lf1klan limonlukta il o Bllll Doy, Kolln Mur'lar, Ltya Ekmek karnelar·ı lar o hayat mücadelesi kHar Demfryolunu yağmur top a dinler sa c;ot testrll bir sahne d6 PutUler, IOllr& aes11 fıUme dotnı heyeeanlı ve sevldl miydi ki? .. 
tıkadı 4lye bu kadar mnm mttd· idl ftımı &6renler her halde pek Antta Pa)'lar ••• Brtetıercten ValantL Emin olun darbjm, yoldalun, 
det muhabere kesilmesini .ıe ... Taksı·ıer 111·hatırJarlar anınm.. no'dan IOllr& eon Cllbert1er, Roınald Blkıntmm da kendine mahlas 
nn lcaplanna ahşan haftalamnl Bundan IOll!'& sene aynı artistin Kalman, Adolf MenJulann t&tlltıert Memur ve halk pek büyük bir sftkl ftl'dlr. Ve 
kalnıl edemez. Kaç denden bf cKontea Sara• &dmdKt ftllml tatan- ttlremlftl... 'bundan tatmıyan inan hayatm, 
su ıetlrllee: •Mueeri dlnlemeJls! bula plm1f ve od& ,eblrde pet bn-f Bu aırada Berotıunda büytıt sıne- karneleri birbirinden refılhm, ı,ı ,........ kıJmetlnl 
- diye lndaklanmm tıbns. - Sahibinden bafkaami J1t bfr fllhret tennmıfta... maJar da turuıQOrdu. M•ll Opera kolayca ayrılabilmeli hiç bllmeL.. Darlık, yokluk IÖI'· 
Araba, otomobU, ta,,.re, tank tafımıyan bir tabinin Bunları ftanceılta Bertlnl'lertn, abıemq mllbur cljabane menet.feleb meden geçirilen hayat hence na-
etkarmahydı. Posta 1nt1samı m plikau almclı 11arta .Jlııbbtnl'ledn, Ucta aoıew•. tll1m1 ne ilk defa bpllarını halka flledlr 
ima samanda bradan, ha'ftldlm, :::: .=r~ ıı!9~T:'~ ~:-..,delı:I ~ artll&l Rabi Memurlara mahsus ekmek kar- Mll;ontt son olarak fUDU say. 
dereden, ıııelden geçbiJmellydfb Busu.si otomoblllerln kullanıl· tlbeimıtu Meller tlı:I harta içinde llJlh göslert, nelerlle halka dağıtılan karneler lemiş:· 

Yine bir villyet merkeslmlsd~: ması yasak oldul'tı halde bazı o zam.!"iir 1k1 Jnaımlıt ımmec:uıer dtlmdb ll1lh açl&n De sinema me. arasında. r~ itibarile fark pek - Bir bardak domates lll)'U 
Tren itleden sonra 'bir 'buçuk· kimselerin otomoblllertnl taksiye de peıt ~e idi. Bunlar içinde en ratlılannın ııevgll1s1 olmuştu. azc;lır. GW:düzleri her lld kame- ve Mr kflçflk ekmek parçuDe 

ta ~lecıekken yanm saat flç çey- çevirerek gene kendilerine tahsis ziyade aJkıf top1ıJıanlann ba.fmda Blras IOlU'& LUlan Olsb'ln cBefu nln rengini ayırt edebilmek mftm. geçirdiği giinlerde daydulam 
rek teehhar yapu; mektuplar ettikleri görülmftştilr. Bu sure~ Mu Llndertn fWmler1 seıır... Ha. rahibe• il bitin İ.stanlıulun sent m. künse de gece l§ltı altında far- RTlri en mWı:ellef IOfraJanıı 
postaneden Ud ytis metre Deri- le maruf bir tüccara ait b4'- tak· 7atl bir macera ramam tadar a- ıarmı bflıısk hbdr all•_,tb. Bu- ketmek pek müşkül oluyor. Bu önünde bile lılaetmedhn!..• 
deki ftlen llllCÜ .._. ..... lllnln hariçten J01CU kabal etmı- tenan olan ba blJlk Jromedl ana\. dn 9olu1c eocut Dh1bl olan PDO ta. suretle geceleri tmnlarda halk ile Muhakkak ld Woolwertb'an 
......... :rer* ID8femadl 8Ui'9'te aMbbU ~ '9nl M11Ja. hlf tenmedJlm& dmJar anmada blll ..,_ rahibe.. tmncııar arumda mQna1rapJar, ..._. sadeee Mr mU ner fante. 

t"ıılntll itana da kttl ......,_. bifıd•lı göı1llerek teabtı ftJdlJmlf- ........... Qlnkl Mu Llnder haki. Jdn telıld altmda cıı1an1ara ruııeıebf- anlapmamuııJrJar eblk delildir. slll, lllr _,.___ ..L°.,. AJ.11.11. 
••• bten bir aıt1IW. lffı yazık ki bugl.. llnlnts. .• Bu anda z.ı.mar" Z&- Eldeki karneler Ud aybk oldu- ..... ,,.....,. -.-- -auuaa· 

Guete kollekslyonlanm kant- tir. Emre muhalif hareket eden ntm oocutıan. db blzl gömlerimJz- JaTl tardetlertn " Lon Chane,'ln iuna göre lk~cikA.nun ayından Her tlrltt ~ içinde bile 
tınrsam, Türk postalannm mil- bu taksinin pllkası vllA.yet tara- den y8flar bo§anırcauna bhJrahaJarla IOll derecede korkunç flllmlertnı de itibaren yeni karnelerle ekmek saadeti bulmak, ~er saman 'ft 
kemmelliiine ve diğer dairelf'.rl· bndan lst.trdat edilmiştir. gi1ldtıren alllndlr f&ptalı, cetet atar- •:vmat dolnı olur. da.ğ\tılacaktır Belediye matbaası herkes için mümlriindttr. ~-

h ell butonlu IJt. zartı adamı ta.- O nWn mt!fUJl1 kadınlan Mae · artık saadetin hlr •etrafı «k8' 
mke model olmasa, oralarclan Lokantalarda tabldot ~orlar.. • Murray'lar, oıorta 8vanlon1ar, Klan. birinclkAm.m ayında yeni karne- meselesi oldufu 'bir hakikat 
PoStanuza stajiyer gönderllmell usulü Bete onÜn m isttlnde 0111adılt Bov'lar. Konstana Talmaç'lar, Norma lerln basılması ve hazır1ıklarl1e baUne ginn.lştlr. Elverir ld 
leabettlifne dair yudıfm\ yam. ·· bir filimi Tardı ti zamanında bfitün ~.. meşgul almap başlıyacaktır. Oe- gönneslnl bibneli! •• Darhiı, yok-
lan Çıkanr. giderebilirim. P09- atı~:: ~Ot t~:: dünyayı oldulu d>l bbıde de taJıb.. Bir zamanlar flllmler cclna1 Te &f- çe1l sefer yapılan hatanın tekrar· Jup Sllop veJev ki Ulah biJe 
tacılannmdan bir çoklan, mes- .. . . • b. • • hadan tmp ~Mu Llnderıe •· •blaıd ve &tıtane- ırlbl a6zlerle lanmaması lAzmıdır. Yeni karne. olsa bir uadet Çlkarmak asnmı-
lelderlne tealliik ettlji için ken· tabldot, lüka, bmncı n ikincı aınıf beraber Rlpclen :raıe, vardı Ya o 'YUlflandınlırdı. ler basılmadan J,tnce memur ve dofru makul 
dlleri hakkında eskiden yazdığım lokantalarda tatbik edilmektedir. Zlaoto?.. • . Ote~· horoz haİk karnelerinin ğece, giln- ::ıı. k ticı:1 ve en 
bu flkralan ihtimal unutmUIUI- Yakanda üçüncü ve.~ ._.-IJ, .lo- 1stanbaı Uk llnema znldnl Anu. ~ lllll flllm ~· tık defa düz kolaylıkla ayırt edilebilmesi Wool=rı:'un ... sözlerini hiç 
lardır; nitekim kaç defa bahsi kan~aruı tabldot fiati ~bit edile- pa flllmlerlnden alm.lfb. Zaten o •· Pate llrtetlnln flrmaaı ~ horoısun için birbirine zıt ve çok bariz unutmamalı • Sıkmtdı -''-'erin 
geçti, bunlan bana kendileri ha· rek ilin .. oluna~tır •• Lüb lokanta• manlar dllnya filknclllll de apll yu- perdede bqını alhyara1t ötmesi ne farklı renkte ild kAğıt kullanıl- de kendil~e mahsus b~ sevki 
tırlattııar - Fakat o rekonnı- larda öcle yemeklen 225, akpm kan Fra.nanm ve İtaıyaıun elinde derin bir hayret ve ha)'l'&Dhk uyan- ması lA.zımdır. Belediyenin ehem-
lulda bu haller birlblrlne uymu- yemekleri 300, birinci aınıflarcla öi- ldl Amerikan ftlbnlertnln gelmesl ve dırm)ftı Perdede boros 6tdnl Olur miyetıe dikkatini çekerJz. ftfdır. 
yor. Tenkidfmden dolayı bana le yemekleri 1_50, akpm yemekleri Amerltaıı artldlertnln tstanbulda lttJ detÜı •· Hikmet Feridun Es 

gü::n'o:.!~~:imun1u, meltemdi, :~~: ::!ıaı,,~:naT~oYk::1=. töEd~Poi:Si:h: vıı~~= :ı.ıı:1Jı:~ Memur ve miiatahdemle· "Y:;;i':i::k·b::i:ri"' 
böyle pestenkerani aebepler blıi Sütten mamul yiyecekleri halka y ecli ..;ı A ' askerler l&rb IÖJlerler •.. Oe.nç tadin ı re ağır iıçi ekmek karb taklit edilemiyecek 
Yolumuzdan ahkoymamahdır daha ucuza maletmek makaadile a. · · • kapıyı kapayınca p.rtı leSlert uzat. ·ı • k kild L- _ I k 
İçinde buhmduv uz u seneler. mahallebicilerde pekmezle mahalle- İstanbul& Plen ilk Amerikan flllm- lafır .•• Bu aıellde f'Je ne fqllllftıkl.. verı mıyece fe e uaabn aca 
1 sanlan ~- ~ r:, beli ~ bi n emuli yiyecek yapıldıiı ma· lerl da.ha ziyade macera eaerlerl ldl. Ya •Taçlı canavan da Emin Y~ latanbul Viliyetindeaı SOn pnlerde polıain yaptığı mü-
D a~ ya~u.. Hundur Bunlar bizde baratullde it yaptı. son nlgs'ln cPalen Palenln d.lye veztrlnl 1 - Hüktlmetçe ekmek ve ek· temadi takipler neticeıinde 1 hrin 
t~~:,!tındabdah!_ sul ratteAn ~ Pekm~zle yapılan mahallebi ve em· derecede tutuktu. Bir zamanlar bil- çatırmasına ne tadar hayret etml§· meklik hububat ve .air eaa ve muhtelif aemtlerinde sah e ekmek 
ma .. ..,,. .. mec ur ıu ıyor. n\;A& tün Şehzadebafı, bir sinema caddesl tlt dd ı d•:.Wtılma11D8 dair tali- k · b ak · b. 
ö leleri ha tta kalbur üstü 'ka· aaline 25 kuıuo fı.at konmUftur. Birin· halinde bu eaerlerle lnlrdl. Me.se- · ma e enn ::-· . ~ ameaı aaar pıyaaaya ıuren ır 
..;or Non:=ı amanda abştıfı· ci nnıf mahaJlebicilerde ıekerden lA 0 8lnabar ne ldl? ıe:.wm aert sert Llk1n biraz aonra !!'!'!. bugün: matn~e hilkumle~ne ... gö~e. memur takım insanlar meydana çıkanlmıı
nmdan azıcık başka tirUlstl oı. yapılan mahallebi ve emsali ıütten g&terUlrdl sın~ fWmlerl dal- :!::ı~ pek yatm ~n~ ve mus~d~mlere ~t agır lfÇI ekmek tır. Sahte ekmek kamelerinin çoğal· 
do m şalamamap lntlaum mamulat 40 ikinci uuflarda 35, ma 12 aerİ idi. Her aerı de en 8f&l1 a IOD derecede er kartı venlmıyecektır. maaının, hakiki ekmek kamelennin 
~ sem sa,.;..ı.; fey. üçüne& auufl~da 30 kunıttur. Ga- ıo - 12 baımı:: Arta flllm1 seyret- :-seo::e~ ne-:: 2 - Memur veya m~st~dem !~ded~ir. surette baaılmuın .. dan 
kalAclellklere karp spor ya'pu zoz eabf)anııda, her ırazozun üzerin- met için ne IQadar zaman Jbmı ol- Friç'tıı ç"1rdlll mımıer... Hele bir o~up da e~me~te kart u ulun~ ta!'" ~~n !'eldiii anlaplmaktadır. Vılayet 
gi'bJ k diınJli Jqtırmahya de eabf &atini söaterir bir etiket bu-- dutunu tuanur ecllb1a... MedJ Kı1attana ftrdı ti t..tanbuı hal- bıkabna aıt talımatname hlikiimlerı- ilr.inciklnun ayından muteber ola-
~ .:.eli kada ·diğer Jundurulacaktır. Hele ba hafta gldenln1s, 1kiDd bu kendine "1t etmı,tt. •• Bir flll· ne ııöre, kendilerine aiır itçi ekmek c:ak yeni ekmek karnelerinin Bele-

clftalre m ' 
1 

ye r te- .. •rl Ye Jtıml ctilrdtlnct kupnda, tam mlndetı, bir sarhotlut sahiıealnde kartı veril~liırin bu kartlarını ~opla· di7e matbauında delil. taklidi ka-
fenuk ettik= ön Tuccarlarumzm aizel maü.ell haıdatıar lmn elliı1 ayall- ahuna dlfln açları ntıef141 hlll yıp ~erlenne cB:. kardan Yerilmek bil olmıyacak tabı itleri yapabilen 
ll,Jak elmalacbrlu • bir hareketi m balWtar " Blnabar n1D da• bir ootıarmın g&glerl &ıbdedlr... üzere daire mütemetleriain re11ni bir Dama• matbaumda ye yahut Darp-

• (VA Nd) Manif K tUccarlan mmdllı s8rtbıe alrine onu turtaı'· 1tte .-.vırcı. cephlllnden bl9de il- tezler• ile. kazalardan alınan kut- hanede 'butınlmaauu dutünmekte-
__________ llİll• L!-1:.ıt:-..ı~~Şin:~ ~. Ali RJZ& ~ ~· Berlflerden biri ~- Dllllanm klclt blr ıartııoul... - D lar için bjm._kamlıJrlara, Belediye- dir • 

.... .._...- r . u.11111&& •--... Amanı .. B1r de ,,,... den aliilaa kartlar için de Belediye l....a.--L--lcla bol Rakı maeaamda kavp Canbulat. lb.an Özer, Naci K.arata7b bnmll lı:I perdede 111 ctlmle: dl&- ' lktiaat itleri müdürlüiün• mUraca- MiUIUUI tuz 
Arif Te Cemil adlannda ild kiti olla l.tanhul Parti Vall7et reialiiine badl seı.cet hafta. ... Bu tWmler bir Okuyucu at etmeleri ehemm"etle tel>Jii olu-- Bir iki pndenberi piyuada tuz 

evvelki pce lııeral.r ~qe p. müracaat etlerek yeni Varlık YerPi nm slMma tetrtba llbl idi... U1' Wunamac:lıimdan tik&1et edilmek-
dip rakı ~ler, -1.ot olcluktaa bnwıu Uzerinde piyuada cereyan mıB: bir sıedl bili ftl'dı lı:I M-:: mektupları D • tedir. Keyfiyeti lnJU..rlar umum 
IOllra aralannda enelce ~ bir ed• baza dedikoclular bqmncla bl.tm.;. Af on, llt b1tmts. Ilı • T tan t fiatleri müdUrliiğünden aorduk. Bize ıveri-
alacak meaelaiııi hamhyarak mfbaa• Tilrk Ye ıvataQu anen tüccarların. 0 .;menm bitin atıanuı op • e len mal6matta tehre ihtiyaç niape-
bpya bqlamlflardır. Diler m&tte- lüik4metiıı her emrini yerine setir- 8lnabardan aıra ~ ~ Kınlan ltir lamba yemden dGttil tinde tu:t verildiii bildirilmiftir. Y.t-
riler ara,a ııirip ayırmak ~ mele &macle oldaldaruu. ıurdun lerl iki adim dllıa ftnlı. lldd1 Polo • Toptan et fiatleri dilpneıkte de- nız eanaf. bilahare verilmiyecek ka)o. 
le de iki urhot ifi bll7flbn&tlerdir. MJamet 'Y8 iatikJ&Ji iGin maddi. Jlll- ye Ho_dbıl... Jle)e bg tldnclDln eJlni oeoen --- --mım '91l• Yam ediyor. KmJ karamamiı canb SllJDa düterek almlf oJdakJan tuzlan 
Kavsada Cemil tabancuım çekerek n..t her fedaklrlıia ham oldukta· aJalım amcırtedt ballarlar n deaL •- ,,_ kilon 70 - 7 3, beyaz karamanın piyuaya çıkamııyarak aakJamakta· 
Arifin üzerine üç el atq ehnit Ye Uç nm. ntan için icabmda kamm feda • atarJarclı.. Jlodtn1IU1çlnde demtr :,.,.,~ =~== 70- 15, clailıcan 73 • 75. knırcıiın dırlar. Buhran bu 1ebepten doi· 
Jerind• ağır surette yaralamqtır. etmeii vazife bilen her Türk vatan- slnclrlerden ten41lln1 tvtam, 111 arb-M•lı::l bD7lk a1a9 dnrlle- 65 • 70, Erzurum aiırlannın 55, di· maktadır. İdare, buhraıım 6n6ne 
Vaka Terine selen polisler yarab d.,. bu )'UJ'dun refahında ve sulh yQrilne çıtardı. ret dun.n ~ haftCUI il~ ier cine aıiırlann 40 • 4.5 kurup aa- seçmek maksadile lataabula mühim 
Arifi hastaneye kaldırmışlardır. Ce- hayatancla kazandıktan Yarbklann- O ameıar macera ftllmlerlnln en M-nm dlrellnl Jıkal'K llmb&- tıbmttır. bir parti tuz getirtmittir. Bugünden 
nu1 de yaltalanm11tır. Müddeiumu-- dan "~.vermekten aıahi çekinmi- :,~da Jıllamıaydl. = 11 bnalftlr • ..._lnn,. o pce- .l.tanbuJa ber hafta normal mik· itibaren tevziata baılailecakhr. 
ıntlik '" zabıta tahkikata baılam1fbr. yecekl~ ha 7Urcha hıarb afetlerin- ~etil b1lyül ;e ~ l:tımeı denberl lı:aranl*kr. BaftPID Ilı· tarda kuaplık hayvan setirilmekte- Diier taraftan öğrendiğimize g6-

~en bugüne kadar koruyan ve pce- c~ mera: oldatu tadar da gtbıel keti tanbndaa bit meauar ıa. dir. Toptan fiatlerdeki dütüldüktecı re, inhisarlar idaresinden alman !' Fatihte oturan Kazım adın~ li günd.ilzJU. 'V~tan. Hlimeti için çala- bfr flllmdl derlllp l&mlJa henGs Umlr fdlle. perakende iiatler pek geç müteeuir tuzlan .. klıyarak aatmıyaalar halı.· 
Wn ~ay. durmadan atlamak ıı· ~.n eoaız. ~llı Şefin ve onun deierli Çine mudtme olaNk giden J&Pll.- mecu. Yanmuor. BeledlJenln "" olmaktadar. Belediye, toptan fiatl r- kında takıbata geçilmiştir. Elindeki 
terken duom , bapndan yaral~n- ?u.kUmetı~ın ~e~ k~nna. ~e ~v• yaJms bir PDO m... Kendlllnl çın tlrteıUn eıbemDdJetJe dlkkat na- delti deiitikliklerin derhal kasaplar· tuzu saklıy :ılardan akalananlat 

tıl'. Khım Cureba haıtaneaıne ıştırlk ettilı:lerının azız büyüklerimi- batatbanelertne dlf&rilrler Dilen· arını ~ &il Brtirk daki fiadere de tesir ~tm• için ted• Mılli Korunma mahkemeıien verilf' 
~· 1 nlmıttır. ze bildirilmesini rica etıaiflerdir. cUer lr:ırab 119 bnfu'- Aiıerlbda bir alacaktır. lcektir. 



116 SENE EWEL 
lhtikarla ve esnaf la nasıl 
mücadele ediliyordu ? 

Güzel sanatlarımız 
Bir ıvak.itler, f'raıwz~ hahalık tcycU, (Cilzel Sanatlar Derpi) nin 

!Uu.tration derpbıfn. her :yıl (No- d3rdUncfl 1ayw, timdi atakl ~
,J) de çıbrttıiı bOyek aaywnı alır, daılarile hirlikt. 8n0mde duruyor. 
hele metin dııı s(lzel r .. lmlerlne Bu d!rt c:lerafy:I blrbirlerile kJJllat
µzun 1lZWl hayranlıkla bakardım. tmyonmı. Sanat zevldm.lz. aa ~· 
Her yılmi her )'il, Noel •)'111 manda, ne kadar )'UU.lmı. clV'e ... 

lk.lnd Sultan Mahmut, 1242 tarl- vl Belediye aabıta memurlan) l;iu• sünlerc•, haftalarca maaamın üze- vinı,orum. 
8nde 7enlçerileri kaldırdıktan aon- lunac.&m. Bunlara sUnde lklter k~ rinl .U.lerdl. Tanımı, derciluı bir Cerçek, l'Urk' Uıı anlayıp n 4117-
• memlekette ıenit bir 11lahat ha- 1'Uf Ucret verilecek ve cunaftan blr sün bizde de bu tihlll deqpld ban- ııuau. okur yaarhkta bqka mflMtl .. 
..ketine sir.İfm.İftİ, Padi§&h, :yeniçeri- akça ziyade almamak. ahrlana hak- lacak mı) E..ld Türk rımniıılıı 16- re yaldaımadıiı halde dahi, ko!a1'9 

livU. (Aaakid ma08Urel Mu- !arından ıellnmek tizere:t rllıvet al- remediğimlz Hmeklerlnl b5yle hay- lıkla kendini ıöıteriyor. An~ 
ediye) naınlle - urın icap· malanna meydan vuilmlyec:ektlr. ranlıkla ıörecek miyim) bu iki yoldaki kabil~• Tdr1dıen 
unun - yeni bir ordu kur- 1.tanbul kadılmm konatmda her Me,rutiyetten •OJJra latanbulda daha yübekte bana bir mJllet g'9-

maia bqladıiından, bütiln dikkat gün d3rt bvaa n6bet ıekUyecektlr. (Şehbal) adında, ' (papye kuıc) teziniz. 
ra ala.k.uıru hep bu nokta üzeriride Kadı. kola, yani tehir lçlndo teı'ftite ilzerine baaılmıı bir dergi çıkmıya (Cilzcl Sanatlar Dercllal), Cuıne 
toplamıı, yapıla~ her türlil ukerl çıkacaiı zaman aynca Babıllfden baıladı. Bunu ıı8rilnce aevindim, huriyetimizin, ıilphesjz, en Jc.aıalP
'Y• livil tcıkilatta hep bu gayenin aeldz kavaa d~ ıöndeıilece.k ve bu cEh, dedim. yoluna giriyoruz.> Bu terli bir eseridir. Şu yirmi yılda u 
temini için uifqmlfb. on iki kavu, ellerinde ıümllı dei- dergi renkli reıim b.umıyordu, yalnız zamanda bütün '\"Uıtaaızlıklar Jç • 

Uzun bir mazili olan yeniçeri oca- neklerle k.ıadmın ISnilnde y{lrilyecek- gilzel lotograflarla aU.leniyordu. Ne de, basrm yaratığını bu kerteye va 
iının varlıiına bir anda nihaye& ve- ler, yolauzluiu 11Srlllen anafı yaka- yazık kl wnudum auya diiştil: Şeh- dırmak, Cumhuriyet nimetine eri
ıilmeaile memleketin bünyeaine, an- la,yıp dövecekler, fakat bu it için bal, az zaman aonra havalandı, gitti. ıen Tiirk'ıin eanat, zevk ve hbili
aneaine yerleımiı bu tctekkülün fazla para latemJyeceklerdir. Eaki harflerle buım yolunda. ııö.. yetinde yülcsckliğinl epfz bir parlak• 
tesirlerini hemen iz.ale etmek mUm- İhtiaap tetkilltında bulunanlar, terilen ilerlemeler, bugün Mısırda lıkta göstermek değil midir} 
kün değ"ldi. Yeni ordunun fesattan, ıehri dolaşarak namaza aitmlyenl~ çıkan reaimll dergilerdeıı belki daha Dergin·n her biri, ayn ayrİ vöz
bo~nculuktan korunabilmesi içm ri, oruç tutmıyanlan mahalle hnam- verimliydi, fakat garp basımına ye- önüne alınınca., berbirJnde bir .,,,.. 
memleketin iç politikuına ehemmi- lanndaıı aoracaklar, mahalle imam- tiımerniz lmklnsızdı. elldnden yukan bir özen görUnOnli&. 
,.et vermek, dahilde .. ilam bir Jcla- lanndan da imamlık ,artlannı bllml- Yeni Türk harflerile yaz.mıya, Son sayı, evvelkinden daha lSzenli 
re kurmalc lazımdı. Bu yeni idare yenleri, ıer·a, dine muhalJI hareket- bumıya baıladtktan, aonra, buunı- bir mahiyettedir. Bunda daha çok 
cibazile hem memlekette hı.Utın öte- te buluna.tılan yalan yere mahkeme- mız.cla, birdenbire d~ebileeeğimiz. T"ürk vardır, daha çok &zen vardır. 
denberi ti]tayetlerini çeken uyıun- de ıehadet edenleri teabit ederek bir ilerleme oldu. Önceleri bu, belki lıte 8nümde bana yeni gelen The 
euzluklara ve pürüzlere nihayet ve- ccanlbl teriab aarrayu yani kadı- biraz, emeklemiye benziyorduı fa· Connofaeoor adında biT fnaiJiz .anat 
rilecek idari ve iktiaadi tedbirler lara haber yererek ıuçlulann ceza kat çok geçmedi, bamn lılerimiz. dergisi duruyor. Bizim dergi, bana 
almak; hem de latndilmit yestlçe- görmelerini temin edeceklerdir. b.bnmkiler kertealne çıkıyordu. l:İunda ndaha güzel ıörilndü. O No-
riliiin izlerini bealiyen muzır unaur- (İhtiaap aiua nlzamnameei) nde Sanıyorum ki üç yıl oluyor: Maa- el dergilerini ae aramaz. ailfOnmes 

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

Conrad Veidt A~erika'da yeniden 
kendisine parlak bir mevki yapb . 

lan ortadan kaldırmak lb:ımdL Bil- esnafın hileaine, ihtiklra da bUy{i]ı rif Baınnm, bize boyalı bir Tilrkf- oldum. Cönlüm, benim dergilerfme 
tün bu maksatları tahakkuk ettir.- ehemmiyet ..-erilmittir. Nizamname, ye haritui Yerdi, Bu haritayı ben. upıldı. Şimdi, hemen her e&n. on• 
l:ailmek için de aailam bir tqkil&t bir mllddettenberf muhteldrlerle ul- en cilzel harita buan Alman ve lan g5zden geçirmek, fç zevkimi ok
lurmk icabed~ordu. raplmadaimdaıı fiklyet ettikteıı ıon- Avuaturya buımevlerinln haritalari- p.mak istiyorum. Hangi ,.mtta11m. 

Bu yeni tcıkilitla hem inzıbat ve ra lhtlaap alaandan bUhaua bek• le karplaıtırınca, 'içimde gUmrah bir bu dergileri elde edememlpe, onun Conra4 Veldt 
uayiı itleri aağlam ve aıkı bir inti- lenen vazife fU auretle taarib edll- aevino duydum. Hele onun, ıu biJdi- hesabına acınınm. Güzel nedir, on-
aama girecek, hem de yeni ordu mektedir: limlz taı 'basmaalle yapılc:lıitnı öğ- tarda görünilr. Eski bir lipem~ ~ IOD P.. HoJllvud'a çağırılml§tır. canrad, 
- eskisine kıyaı edilirse - birçok clhtiaap ağuı tarafından uıl dik- renlnce, g8ğaUm gerçekten çok ka- Şu Cumhuriyet bize Tanrının no mantarda Rotıl~t't& JeD!del\ 1926 da Almanya'dan Amerika-
maarafa ıhtiyaç göıterdiğinden, bazı ut ve nezaret olunacak. eanaf UG- bardı. büyüle bir nimeti imiı. Her türlU mil- kend.Js1ne parlak ~ tnevld yap- ya gffmfa, orada bir çok 1111m1er 
yeni resimler ihdas edilecekti. fuı olmak cihetlle ... :. Derken Maarif Vekilliği. 1939 lt kabiliyetlerimizi bu son yıllarda mağa muvaffak olmµftur. 9u çevlnni§tlr. Bunla.mı arasında: 

İşte bütün bu düıüncelerin mu- Bundan aonra ihtiklrla, eana.fın ilk teırlntnde (Cilzel Sanatlar DeT- göstennlye baJladılc. artist, Conrad Veidt'tir. Sessiz ,Gülen adam» filmi herkes tara-
~laıı o arak bir (lhtiıap Nezare- hile.,.. yolsuiluklarile nasıl mUcade- ilal) nfn birincisini çıkarttı. Bu ilk Maarif Vekilliğini, bu dergileri, filfm devrinde bir çok flllm1erln1 fmdan büyük bir eser olarak ka
ti) kuruldu. le edileceği etrahnda talimat veril- gllzel fşlmiz, her yıl bUyUk bir eo,- düıünUp hazrrlattığı, butinp ballcın 8eyrett11'tmfz Conrad Veidt 80!1 bul edllm1§tlr. Fakat 1929 da sbz-

Eauen ö-~~coberi ~Warda mehedir. Buna ıöre, İhtiaap ağala- lrunlukla beklediğimiz llluıtration' gözil 8nilne koyduğu için, g8nlüden zamanlarda Adeta unutulmuştu. lü t1llm b~ladıktan sonra Con-
- hattl butun eald lalam devletle- n rvakitlerinin çofunu. çarflda. pa- un (Noel) aayısını söl&'ede bıraka- kutlanm. Ara sıra bir fillm çevtrmekte be- rad'ın mevkii .sarsılmış, artist 
~e - (lht~p umuru~ mevcuttu. z~rda kol ahlincle ge~eie, yani cak bir dUzgiJnlükte, bir giizellik- Kazım Nami Duru raber ekser vaktini bir ken.a;da 19SO da Avrupaya dönmüştür. 
Şehir n Belediye iflerile kadılar tehiılerde bulunmağa ayıracaklar- sakin bir hayat sürerek geçirt- Almanya'da sözlü bir kaç filim, 
mqgul olur, kadılann verdikleri ka- drr. Aşh ler yordu. Jk1 sene evvel Londra'da bu arada aKadınsız memleket•, 
:rarları da muhtesipler icra eder- B t c.l-1--_ı- te • L--t a ne Ne sotuklar ne de ,-aimarlarl çevlrdlğt bir ft11m Amerlka'da «Rasputfn,, 1 çevirdikten soma 
le d" u ••uv vu. razı, a.an ar ve ar- çok be~entldiğlnden artiste k~rlı İnglltere'ye geçmiş, İngiliz tabil-
r~manlı deıvirlerinde muhteaiple- !1j11k_ jjuay9j;e İdeeeklel, 

1 
bodzuk TYRQNE POWER bir mukavele tekli! edil~, Con- yetine giımiştir. Conrad Veidt 

rln vazifeleri teabit edilmiıtiı Esnaf 0 çil u anan r 0 ursa auc;_u an er""' Birincikanundan itibaren BETTY GRABBLE rad Ve!dt bu tekllfi kabul ederek Londrada bir çok fıllmler çevir-
itler"le mc gul lmak esnaftan bal falakaya yabrarak dovecekler, 16 b • k • • k geçen lene Amerikaya gitmiş, mlştir. Bir aralık Fran aya ge -
dükkanl rd:n ve 

0

deniz
1 vuıtalann: suçu fazlakoedlanlanlklhtisad phaa~'!. mah- ın 1?1ıye ykeme tanfmclan ,.aratılan " işe başlamşıtır. Çevirdil't ilk iki mtş, Paılste de bazı fıl"m er ce-

dan (İht.iaap mukatauı) namile bir !'ealne •ev eee er, a . agır auç verı ece ·teA RAY fillm Amerika'da. çok beğ'enil- viı.ıni~tlr A a üzerinde ka r-
resim tahsil etmekten ibaretti. Sul- ııliyenl~r varsa, bun1Iarın bır kaleye i!2) mtştir. Btrnun üzerine kendlslle gaıı, ~nt an oyuncu u buna-
&Mı Mahmut 12-42 aencsl muharremi hapı~l;:ielef ~~Y~ B~~l}dahi~~~ Kızılay ceınlyettnın şehrin uzun müddet için mukavele ya- nn ara ndaclır. 
aonunda teşkil ettiği (lhtiaap Neza- ray~~~ rd.me

9
e
1
n bç~B baıAJ.1 . ıyde d" muhtelif yerlerinde açacağ'ı aş- Sinemasında emsa1ab bir ma- pılınıştır. Conrad Veldt Fran da cok 

reti) ile İhtisap ailannın vazife ve ~~~;r ır. t~ı a 
1 

hakkp2:ı ı- haneler btrinclkA.nun ayından 1t1- nffalayetle ~Werllmelde olan Conrad Veldt aslen Almandır. zaman kalmamış, Londraya do-
ea.Iahiyetlerini artbrmJftı. Bu nizam- jd':"x.._ennanın~~ik au~ u 'kti ın a- baren faaliyete geçecektir. •·ha- KAHRAMANLA 22 ikJnclkA.nun 1893 te Berlln'de nerek orada çalışmakta devam 
namede - bugünkü idart tefkilltı· _ ... cezayı e ece r. nelerde yemek yiyecek y~S\ll dotmuıtur. Muntazam bir tahsil etmiştir 19'0 da M tro oldvin 
mıza göre - Belediyenin rve polisin Esnafın narhtan faıla ~tlc •atıf görerek liseyi bitirdikten sonra şirketi kendlslnl Amerikaya rtl. 

1 d ı l ek ldınseler her ke:za tarafından F • o ..,..... ayn ayn meıgul olduğu işler bir tek ~P~ anna mey an verı m yec . -

1 
L s u tıp fakültesine ,..ı._.ı.,tt. Fakat ğırmış, artist ilk sevahatınd n 

t N ed .... tılacak .. v}erın tesbit edilmiştir. Yemek yiyecek- 6"-' ... ""i 
elde birleıtirilmit: Bir taraftan inzı- ır. ızamnam e, - '"""= sahne kendisini doktorluktatı 21- 14 sene sonrq, tekrar yola çıkm ş-
'bat işlerine ehemmiyet verilmekle no~ ~~maması eheınmıyetle lerin yekfuıu an altı bindir. yade çektiğinden tıp tahsllin1 tır. 
beraber, diğer taraftan hayat paha- tembih .e.dil~kten •onraı. ~Betahaia Aşhanelerden 1st1fade edecek Gtisel n tuneW filmi 16rmep yaparken bir taraftan da meşhur Conrad Veidt Holllvut'ta Noı-
Llığile ve muhtekirlerle mücadeleye ıumı azwn ıikke Ye veznının ~ozuk olanlann fişleri kaymllkamhklar kotanlarm 6nüntl alamıyor. Reinhardt'ın tiyatro mektebine ma Shearer'le ve dığer bir çok 
büyük bir yer ayrılmıfb. ve ~okaan olnıamaaı:. kaydedılme~- tarafından hazırlanmıştır. Bu BİR llAFI'A DAHA devam etme~e başlamıştır. Niha- büyük yıldızlarla !ilimler çevir-

t 16 sene evvel dedelerimiz, tedır. Bu suretle fena yapıhıu,. Plf"' fişlerin şimdiden dağıtılması lçtn GÖSTERİLECEKTbı. yet doktorluğu bir tarafa bırak- miştir. Bu f lllmlerin he si beğe-
muhtekirle nasıl uğrqmıılar, aabıka- m~, no~n tartılı~~ aatııma vllA.yet tarafından kayma.kamlık- mış, ke'ndlni tamanıile sahneye nllmiştir. HattA. bir filim için 
b ve serserilerin faaliyetine nasıl im- k~ttyen ~üaaade edılmıyecei{ ea- lara tebligat yapılmıştır. Fl§lnl şEBta TİYATROLABI vermiştir. İlk defa 1913 te bir Columbia şirketi kendi ini Met-
kin vermemişler, memleketin dahilt rulmektedir. xftıe ı ... ,... el k B "'-- piyeste rol almıştır. Fakat çok rogoldvin'den kiralamıştır. 
idaresini nuıl tanzim etmişlerdi) ILIAln et i tiyacına a temu vereceklerdir. Ancak şekil rnuha- Komedi kısmında zaman geçmeden umum! harb Conrad tkl defa evlenmiştir. H_ 11__ h d gu;) ren ere ~.an er yeme 1 ~ll~~ 1 1 u a_.,..., Saat 20.so da 

(İhtisap ağalığı nizamnamesi) bil- eden nizamname, .yaz ve kıı mev- !e:za etmek için kap başına bir ••il Aarileıen baba çıkmış ve genç artist askere ahn- İlk kansı Gussi Holl ile uzun 
tün bunlara cevap verecek kıymet- ıimlerine göre, etin ağırlığında deği.- mıııtır. Conrad V-etdt askerde iken müddet evll durmamış, avnlmış-'Lı,ı_l 1 d kuruş alınacaktır. Aşhaneler, kı- Yazan: Bplro Melas ~ 
ted"r. ( 1) fuwJL er o acağını üoürımilı, et tar- §In devam ettiği müddetçe faal1- OD Türkçesi: A. Hacopulos hastalandığından T11s1t'te bir as- tır. Gussi Holl şimdi Emile Yan-
Aynı zamanda bu nizamname is- tılannda meVlim tesirlerinin göz yette bulunacaklardır. ,... kere hastaneye gönderilmtş, uzun ntne;s'in kan dır. Bundan aynl-

pat edıyor ki _ zamanın zihniyet önüne almmumı ve narhtan fazlaya Yedek subay ve askerı müddet burada yatmıştır. İyile.ş- dıktan sonra kibar bir ailenin 
ve t akkileri de müessir olmakla et aablmaınuuu emretmiıtlr. Bun- E k'" memurlann muayeneleri tikten sonra kendisi terhis edll- lnzile evlenmiştir. 1925 de bir kl-
beraber - alınoo tedbirler, geliıi- dan. ?aıka ~17' mal~eme ve cba- ren oy sanatoryumun· Bayezit ukerllk tabesln4en· ınlştlr. zı doğmustur. Viola adındaki bu 
güzel duıüncelcrden doğmuı değil- ~ayıcı zaruny•>, aenı!en yiyecek, da yeni pavİyon Bayezit askerlik oubeslnde. kayıtlı Conrad Viedt s1v1I hayata d&. kız şimdi İsvlçr~'nin Ce~evre şeh-
d"r. ltiyaçlar iyi ölçülmüı. dertler iyi ıçecek ve ~mail fıatlerinin IUzumauz Verem milcadele cemiyetinin bllC1mum yedek subay ve asterl me- nünce tekrar sahnede çalışınağa rinde tahsil görınektedır. Aynı 
ı~şhis edilerek dcvuı bulunmuıtur. 'Ve. •.e1jpaı.k, yere lha~ala;!İa da Ereııköy •natorywnu arazisinde murlann muayeneleri yapttnlmak başlamış, bir kaç piyeste rol al- zamanda sahne icln de hazırla
Oenilebilir ki, Sultan Mahmut, ye- manı 0.~ •1 ilzerb.ı_ ~P a arına yaptımı.aia muvaffak olduiu elli ya- üzere 2/12/942 sa.lı gtlnü Blnblrdl- mıştır. Bu sırada filim ne de alft.- m;yor. Gelecek sene tahslllnl bl
niçen zorbalarının tarihi varlıkları- - bugun bı e tat ıJL edılen usullere taklık 1 . bl . . y n1 rekte ıubemlze müra.cnatlan. kadar olarak stüdyolara girip çık- tirerek Amerika'ya babasının ya-
na k ti ve maddi darbeyi Etmeyda- d.? uygun görüldüğü gibi - mühim · yen pjvıy;; eni ~~rllzd~' Zayi - 941 - 942 ders yılına alt fa. mağa b~lamıştır. 1919 da Ufa nına. ,V.decektlr. 
nında indirmı" sc· y•nı"çcrı"lı"L ruhu- bir vazife daha verilmektedir: pavıyonunl ~~ıilma rl ,_ n m ı ta bul ünl ersltesı h· ... ult :f '-""'"' i k ti •••••••••••-~ 

• ... iL I . .. l cumartea 6 un yapı acaıdır. n v ...... a.ı..wı.ç- Ş r e kendisini angaje etmiştir. 
nu da (lhtisap ağalığı nizamnamesi) htıaap agalan, stanbul pazar ve .sinden aldı~ hüviyet varakaamı Genç artist filim çevrnıeğe başla- Binlerce seyircinin 
ile sokup atmııbr. çaqılannda her türlü eıya ıve erzakın taybetUm. Yenısını alacatundnn es- yınca yarattığı tiplerle az zaman allo§lndığı en 
Nızamnamcnin mukaddemesi ıöy- esnafa kaça m~olduğunu ıayet ~- AKŞAM ~~~!:a>!:· Fazıl K ta d içinde kendistne iyi bir mevki yap-

le başlamalctadır: lı aurette tahkik edecekler, fazla ıö- u Y ın mıştır. Bu filimler arasında «Ce-
cCümleye malum olduğu üzere, rulen fiatleri indirecekler ve bu auret- zayi - ŞChremlni no.tua memurlu.. saren, meşhur artist Werner 

güzel Türk fllnıl 

kavanini örfiye ve nizamab mülki- le: cClnibi cenlbı Hilafetpenlht lçin tundan aldılım ntitus testereml ve Krauss lle birlikte çevirdiği «Dok-
7ei Saltanatı ııeniye medan 111ahı berkeataı iatidibı davlb hayriyeıyi Abone bedeli beraberinde Kadıköy yabancı asker- tor Callgari'nln muayenehfmeSh> SURTüK 

h ali · b" ü. ı b • . ..ıı:L1 • lllc pbesinde mukayyet askerlik tez- flllml rt k h d llem ve menab nizamı a v · Wfei macıp ızme •· ·• yan u tr...-&en ftrllıe Bcmeld e pe meş ur ur. Conrad 
ümem olup, kanunu ihtiaap dahi .;.. balk ldıinde temin etmekle padiph. tere:m.l lcaybetttm, YenJslnl alaca.. Veidt bundan sonra durmadan 1 Net ZAFER BAFI'ASI ..- L-LL_~c1a d l&--&!-1 tınıdan e!lldsfnln htlkmtl JO]ctur, 
razei nizamı beldenin bam ve akvl-~ umumun ua ve .IAaQD& Senellt HOO Oral 2'100 t1lrae 131 dotumlu Mehmet All ottu çalışmış, Paganini, Prallı talebe, 
• ve hazreti Ömer radiallahüanh temin edeceklerclir. 1 AJht 'l&O • HIO • Bnver Ö!gtl1s1ln Lady HamJiton, Lucrb Borgia, Bugün başlıyor 
umanı aaadetn=---ıanndanbenı ca- (bıtieap aiabiı niramnameai) ha- S AJbk toO 1 IOO • Floransa.Iı kemancı .tlllmlerhıl ve 

lfllJU 1 d b"ttabl elenin zihni- ı A7bt 150 • • ZAYİ - HaUo fener ntıfus JmmW\. 
ri nizamah dahiliyenin mebde n ~ va a - 1 

• lulUJıdan aldıtmı. ntlfmı tezkeremi eli~ bir çok fl11m çevlmrlftir. 
mebnuı olup• bir müddettenbenı Y~e söre - ehemmıyet nrmek- Potta Jtuhadma dabD olmlJU ff beraberinde Fa.tııı uterllk ıut>e- Bu fllimler Amerlka'da da be- ELHAMRA'da 
bazı &nzat tı~IUletile firazei nizamı tedir. Buna acbe mn.lllmanlarla ICDebl memletetıer: Senellll: abıden verilen a.skerllk tezteremı tay.. ğenilmlştir. Bunun üzerine artist ••••••••••-~ 
külliyen muhtel olmut olduğundan, m~o~~lann 1Pettemalla- S800, altı &Jblı 1900, tlo &JlJlı bettlm. Yenlsln1 alacatmıdan e:okl&l- "----------------------.. ~ bu defa aayei madeletva,.ei phane- n ar&u . ' -Bm•.arla P7D 1000 brlllktf. n1n hllkmtı yoktur 
de bu hUIU9& dalü hümü auret veril- müslimlerın tefriki ~ mUalUmaıı Telefoalumus BıatııaWllaanlrı UHS SU dotumla Anastas Teeharldis 
mek üzere, Derıaıu ııt upıcıbatıl•- olmıyanlara na1m nrilmi.Yeeekt1r. l'uı "1elf: ma - t.ıan: naı Karar hüla""ıaııdır 
nndan aabık Humbaracıbaıı Muatafa Peıtemallar, Glecekler ..ad. )'lrtık llldrı IMl7 
ağa bilintihap lhtiaap aiuı nasıp ve olmıyac:ak,. hamamlara alt dlier te- lbtikir 942/539 
tlyin buyurularak ittifakı lra ile bu ferriiata dikkat edilecek~r. Zl8ıade 11 - S... U Milli Konsıına kanununa muha-
Yeçhi1e te.W nizam olunur ki ... > • Nizamname hllk~ermden tim· 8. tm. Otl. Öl ıt1. At. Taı. lefetten OrtakCSyde Bereket ıokak 

Nizamnamenin en milbim ~ diye kadar bydettilderim, bıtfap ~ .. ~fa :::: 1;~: ı::: :::: ı::ı 28 numarada bakallıık ticaretile mer 
nnı - Jiaanını sadelqtirerek _kay- aialamıın memuriyetleri mannda gul Pavli oilu T eoloioa hakkında 
detmeği çok faydalı görllyonmı: u~lan bathca vazifelerdir. .tdareııana BabıAll clY&n l.tanbul birinci Millt Korunma mah-

Nizamnameye göre, evvel& lhtl- Ni:ıamnamenhı, l.tanbulun lnzıbatına Acımualııt aotat No ıs. kemeslnde cereyan eden muhakeme-
aap ağaları için bir daire tahaia edil- alt diler lnaımlannı da ba,ka bir .ı neticesinde auçlunun fiili •bit ol-
mesi dütünülmü,türı Umana ıelip yazıda izaha tahpcatını. ....................................... dufun4an Millt Korunma kanunu-
ııiden kayıklara da nezareti temin Mmtafa Raııh ~tıı mtıtetebbl B. Osman 'Srg1n nun '1/2, '91,, 4 ve 63 Uncil macı. 
etmek uzere, bugünkü EminönUnde (l) Bu ,__ (Dhanı htlma:run b.nunnamm aa- leri muci'bince bet lira para cezası 
bir (lhtiaap ağuı konafı) yaphnl- n ___ """'1Jn b1r amet1 tert defteri) nden ı.t1nslı ewtı bu Bdemeaine ıve yedi gün müddetle de 
mJ4tı. metrutiyft bldaJıettnde Sultan Meh- ntıramnamen1n en dolru u1mı (Me- dilkklnının kapatılmasına n bilkilm 

lht" L- -'- • d (L 1 met Repdm Jnd..Ue ~tu eden eellel Umuru belediJ'I) nın blr1nc1 kattleıtJiinde 8creti suçluya ait ol-
ıaap a.,cumın m .. .Teün e &o <Tarfb1 Olmazı! tlıOtlımenl) Din 91- cDdhıe koJımuttur Ben de bu eter-

oğlanları) namile on bet neferden brdılı mecm:llld& nlf1'ldllmlltl ı.. den llttlbu ed1 • • (Cllt· 1 llhL malt Uzere karar hillbuuun Aktam 
ibaret bir inzıbat m&frezesl (blT ne- tanbul 't'llbeU mettupçusu fazıİ " ,.. na - 154) yorum. . ' gazeteainde Defl'edilmahıe 3/7 /942 

' • tarihinde karar ...erildi. ( t 7 t 8) 
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Cyrano de Bergerac 
( Sirano dö Berjerak ) 

HALİDE EDİB 

IST ANBUL HAYA fi 

Halicin dolması 

1 Gazetelerde yine bir havadis 

ı çıktı. Haliç. doluyormuş, bazı is· 
J;:elclerin önü ''aııur yana~aını-

Ktünatın insan denilen t~ma~mı muhtelif devirlerde naaıl olduğunu yacak hale gelmiş. Bu gidişle 
amrlinUn •onıma kadar bir talebe dimağının gözile g8nnü§tilr. bi.r müddet sonra hiç bir iskele-
\'e çocuk merakı ve zevki jle ıeyre- Sabri Esadın muv&ffakıyetini, ter-- ye vapur uğnyanuyacaknuş 
den genç, yaşlı bir takım adamlar cilme esaslanndan §U ve yahut bu Buna meydan vermemek için 
ıvudır. ~nlaşılan E. Roatand, bun- te.kniie 1adakat1e dayanmıo olma- Halicin bir an evvel temizlenmesi 
lardan bıriymlş; ve, Cyrano aunu, aıııda aramamalıdır. Bana ııeliyor icap ediyormuş. 
J>~ lezzetini dUnyA ile paylaomak ki, bilakis, nasıl Rostand ilk gençli- Bu <lolma ve temizleme havadis-
lçın yazmı§. Toprağı bol olsun! ğinde bebek yapıp kukla oynatmıt M •• tt f 'ki • k JJ d ki h' •ı • ]erini öteden beri olmr ye dinle-

• cCyrano> İngilizceye bizim tale- is<!, Sabri Esat da hnyli a~ır olan U e ) erID U an 1 art l~aye gemi eri - riz. Haliç bir taraftan dolmaktn-
beük. günlerimizde tercüme edilmişti. mesaisi ara!lmdan, yorgun aaatlerin- T 

1 
h dır. J.akln temizleme işi sadece 

Bunu bize, okuyu§ tarzı bizi daima de azat olabilmek için ka.fasında ayyare er gemileri himayede ffiÜ İfil rol oynuyor kuru laftan ibarettir. Bu defa da 
hayran eden edebiyat hocamız ve gönlünde cCyrano> nun yandır- Belediye tct.kil~at yaptırmış, Hali· 
okumuştu. Jngilizce konuşulan dün- dığt hülyayı, bir çocuk aamimiyeti cin temizlenmesi için bir kaç 
yada bu eser, o zaman büyük bir 'Vel- ve aa.deJiği jle dile getirmeğe çalı,- Şimaıt A!rikada Müttefik ta- sonların 1942 senesinde kullan- :z.örleı:inin hem tayyarelere hem\ milyo~ llr8: l~ıımş. Şu ~..ı·~da 
'\'ele uyandırmıştı: herkes «nihayet mı~. ancak ve ancak bu sayede bu arruzu başlıyalı beri, Mihverciler dıklan himaye gemileri, 1939 se- de gemilere karşı kullaruJan 132 Bclcdı~e bütçesınde suya dok~ulc
Shakespeare'le berabere kalabile- tercümeye bu kadar derin bir realite elde mevcut denlzaltılanru batı nesinden evvel inşa ettirmiş ol- milimetrelik onar top, 40 mm-1 cek ınılyonlnr aynlamıya_.c.agma 
cek bir dram pehlivanı> görmüş gi- koyabilmiştir. Akdenlzde toplıyarak Anglo - duklan bu tip gemilerden hem metıclik 16 Pom-Pom ve 13 mili- nazaran Hali,., doJı:ıak degıl hk
bi kitaptan bahsetmi~ti. Mamafih Mütercim, bu eaeri ana dilimize Saksonların şimali Afrikaya kuv- ~'i.iratli, dalgalara dayanıklı hem metrelik blr çok ağır mitrnlyöz- lım tıklmı hale~ gelıp patlas~ ~a 
bir şaheser, münekkitlerin kendi hak- çevirirken, Türkün !tara mira.slıf)ın, vet ve malzeme yağmalarına ma.- de torpil km•anlari.e mücehhez Ieri vardır Bugün bu tipte 14 ue- faycla yok. Kagıthane dercsınm 
lında söyledikleri ıeylerden dolayı devir, fert ve vokabüleri i~ndo baş- ni olmağa çalışıyorlar. İsviçrede olmak bakımından üstündürler. mi Mzmette bulunuvor. Diğerle- ~~1p~salan;ı, s~n~zb~~~nl~n, 

1 
l{a. 

ya~amaz. Söylenen ııeyler unutulur. tan ba~a dolaamıı. fakat hiçbirine çıka:n Jurnal de Geneve gazetesi, Sürüleri kurtlardan koruyan' ri de inşa edilmektedir. Bunlar- daha :..sene~c:1m .lill 
1 su :nnpı 

e!ler de, ya tenkidlerle beraber unu- tamamen bağlı kalmamı~tır. Müter- Anglo - Saksonların Atlantik'te çoban köpeklerine benzeyen bu dan üç tanesi batırılmıştır. Bu oturacaktır giiğsüııe ası 
tulur, ve yahut tenkidlere rağmen cim, e•erl çevirirken, tıpkı cCyrano> ve diğer denizlerde Mihver deniz- nevi gemilerden Stork tipinde gemiler, Buz denizi yolile Rusya- · 
Faşar. O günlerde eserin bizim sı- gibi kendi zevkini tatmin etmiıtiı. altılarma karşı kullanmakta bu· olanları, 1200 ton hacminde ve ı ya malzeme götüren vapur kafi- ,Yalnız çamur pisliği de değil; 
nıiı kavradığını, sardığını biliyorum. cCyrano> nun cemiyet hayatında lu uluklan savaş vasıtaları hak· saatte 18 mi.1 süratinde olup, 1935 lelerini himaye için kullanılmak- şöyle bir tarnma yapılsa 0 ça
İçimde. en az dramatik olmasına bel.ki tehlikeli olan mutlak fikir is- kında, uzun bir makale yazın!§· senesinde Ingilizler tarafından tadır. murlu sulann altından tonlarla 
rağmen, son parçasının uyandırdığı tiklalinin, ıanat meselesinde tek mu- tır. Bu makalenin en mühim inşa edilmişlerdir. Son tebliğler- Amerikalılar da bu tip gemile- vapur leşi çıkar. Frenklerin 1ıAl· 
gülmekle kanaan göz yaşlarının vaffakıyet &mili olduğunu sezıniı. parçalarını aşağıya naklediyoruz: de ismi sık sık ge<(en meşhur ri taklit eylemişler ve 1942 sene- tın boynuz» ismini '·erdikleri v~ 
tuzlu neıesini hiçbir ıeyin ıoldura- tıpkı cCyrano> gibi, fikir ve zevki- Geçen umumi harb esnasında, himaye korvetleri de aynı zihni- sinde At1a:nta tipindeki 8 kruva- bizim beğenmediğimiz. yıllardan-
ınıyacağını sanmıştım. ne karşı gelebilecek hiçbir tazyiki denizaltılara karşı yalnız muh- yetin mahsulüdür. zörü hizmete koymuşlardır. Bu her kirini pasağını temizleıneğe 

~ dikk ı y _ı_ rt ı d nı ıt ı kull 8 A ik him k ·· ·· mm·affak olaınadı~rımız Haliç ki.i-Bu zevki uzatmak ve tazelemek ate a maınışhr. eni, eıud d!'Va- P er ve e za ı avcı an a- 700 _ 1100 ton hacminde Ye I rner an aya ruvazoru 
için Fransızcasını okumak istedim; !arının bu kadar ıiddctle güdüldüğü, ruhyordu. Esasen o harbde İngl- 55,7 metre uzunluğunda bu hi- 6000 er .. ton hacmlndedirieı;_: çiik bir demir madeni kadar da 
Ye bütün manasile ruhu tepederı tır- bilhassa ifilelogun edebiyat" müessir liz a:navatan filosunun ablokası, maye gemilerı· 3,000 beygir kuv- Sa_a.tte sur. atlerl 32 mildir. 12.• zengindir. O kokmuş çamurla~ 

1 "' ı Al ık d · fil li il t tik ıt 28 ili arasında bir sürii gemi teknelcrı, ııağa Fransız olan cmatmazcl Pi6- o maga ça ıştığı dilimizin bu intikal man aç enız osunu man- vetın· deki makineleri sayesinde m ıme. re • on a ışar, m -
d · d b ı d tt ı d - b t lik 3 4 p p eski Z.Jrhlı kaburgalan yatıyor. rard, a gittim, Fransızce metnini is- evnn e, u tercüme zannedildiği ar a mua a urmaga mec ur saatte 20 mil su .. ratle seyretmek- me re . veya_ om-. om ve 
k d k 1 b di l B Alnı k bl k t al Ö 1 l lAhl dı Sandal veya vapurla gitlcrken tedim. O biraz cVoltaire> in te!irile a ar o ay ir ıey değildir. e yor ar. azı an orsan tedlr. Faalı"yet sahalan 4,000 mil- r ço mı r y zere sı (1 ı r- - . J ' ·ı inin bl k h tt 1 saga sola dikkat ederscnız, ıer 

olacak, İngiliz dramını, teknik itiba- Sabri Eeat bu tercümede, dilimi- gemı er a 0 a a ını y~ra- dir. Denize karşı dn son derece ar. . .. tarafta sudan başını çıkarmış 
rile kak bir halita telakki eder, İn- zin halk destanlanndan, Tanzima- r~k almçık kdtanenize. aadçılmtala!1 ~ube:>" dayanıklıdırlar. Başlıca silahlan .. Fakat deruzaltılann .gunden tekne buı-unlarına, ırcmi clirckle· 
g!liz . zevkini_:ı hay}i çiy, yahut ıvarı tından .. Serveti Fünun, Genç Kalem- :a~i e~i haiz:! 8 emaşa ır 102. milimetrelik çifte kullaruşlı gun~ artan fa.ı1iye~ rizü~~en rine raslarsınız Üzerlerine nıar
pışmış olduguna ınanırdı. Fr~sız ler, mıllt mektep edebiyatlarından, y .. ; .. bir veya iki toptur. Yani bu top- u 

1 
_maye ~em. erl ~ 

1 
adın k ~- tiler yı~va ya11~1ar Bunlar ade

dehfuıının tefevvukunu kafama iyice hatta daha eski gilnlerden süzülüp . Halbuki bu~u harbde de- lar hem tayyarelere, hem de gc- vaaklımaye t" ehvrıyel eı1ı.n te a - ta mezar tasl:ınıu · anclınr. İki 
Yerlec:tirmek için birçok pasa1·ı ken- l h' _..I ekA ··ı·· ü h nızaltılarla mucadele meselesi 11 k kull"'"'•1maktadır m zarure ı nsı o muş ur. ] . " . .. .. . ge en ıs ve uı t amu un ıa sın- daha kanşık ve daha mudildir m ere arşı cuu • U kl 1 ta 1 in h sahil boydan boya gemi mezar-
dı okudu, hır auru da keskın muka- da toplıvan bir adam gibi görünü- V k fl 1 . · . k ku · Bundan başka dört namlulu d ç~ ~l;~m yyare er em Jı~TJ.ıulan farkslZ<lir zaten dıs ele· 
::Yeacler yaptı. Mukayeseleri unut- yor. Ta- eski günlerden başlıyarak, d~pur adı e ~rınltın enl or dnç bir Pom-Pom toplan ve 12 mili- d~ end . ıca.~ınkü. enb aml ~dsız nizlerde ;tiirüyt•mi;ecek hale ge-
tu fak t C '- d" h d'I' · k d"l" . . k uşmanı enıza ı o masına e- t l'k b! k k ıt uşmanı ır un un aı e-m; a c yrano> nun ~en ı ta• - ı ımıze a ıp, ı muzın coş un ve ' k fl me re ı r ço uça savar m - n.! 1t 1 d i . tt bil len ı~öhne hasta gemiler Halice 
•ı bir eanat ziyafeti olarak tadı canlı deryasını zenginleştiren Türk- vam eyle_mekle ber~be.r'. bu a. - ralyözleri. vardır. Den.!zaltııaı:ın k 2~eJ ank ab mış~la~:ı e ib~ çekilip on~uz omuza dayannrak 
damağımda kaldı. Mamafih kendi çeye rnaiolmuş kelime ve tabirleri leler denızaltı geıınıler~ ve b~~- takibi içın korvetler daha ıyi h~ş ere .~m. da dan f h' Ezraili bekler gibi miitevekkilane 
l:.endirne, hllA vuzuhla hatırladığun - yerine göre - Fransızca tabir ve I hcuasms~"'auçauklg~ raanynabdllira lhereı aBnu h

5
ue: mücehhez bulunuyorlar. Bunla- ~kaye dgemıah enn ctıllicll el a 1a

5 
beldcşirlcr "e eceli gelenler ufak 

Lh uk t ·u d b. k ı· t b' k 1 k h ı· u.u · Asd" t· l d d ... ec has cevı ve a su a r er. ·· r: t ·ı b. -k· g m ay~e yaphmı ıııgı z e e ı- e ıme ere ırer tam araı ı a ın- b t d 1 k f'l 1 . nn ıe ıp n e son e. e - t' 1 k 4 t·· lü L.b t ti bir nızgur sarsın ısı e ırer ı ı-
,_ ·1 F d b' h d k 11 y . ep en o ayı, vapur a ı e erı, sas dı'nleme A1etleri vardır Bu onu mo or ı era or - ld klan . .. ··ı·· .. · )'at ınoCA.Sı e, ranaız e e ıyat o- e u anmıştır. enne göre csa- d nl .. t.. .1 ·nı uht 1 H • i d ki ~4- 1 tte 320 k.l ser o u yeıc gomu merır-

ca.ı, aynı eseri okurken bana, biri- y:m>, yerine göre cbey> demiıı. ~ zus u gemı erı n_ m eme aletler sayesinde, denizaltllann P n e "'~!Y3-re er, saa - feı·. Vaktile Okynnuslan nsarak 
birinden ayn iki cCyrano> tanıtını•- cpür ciddiyet>, cmeleküssiyane>, h_':1cuı:ılara kar~ı agır kruva- denizin altındayken en küçük lome~re suratle fasılasız on beş A rika' .. •a kadar fY'ldip o·elen 

" zorlerm hlınayesıne muhtaçtır- . saatlık uçuşlar yaptıkları için -?,le ., b' • • "' • 

!ardı. Franıızın cCyrano> su, cVar 1 czülfikau gibi kelimeleri kullan- lar. Fakat denizaltılardan sonra j hareket ve seslerini duymakt~- bu vazifenin bllıakkın ehlidirler. ~ulcemaJ vapu;ı u <la ımdı !I~lı-
rnı bana yan bakan?> ruh haleti maktan çekinmediği gibi, sahife aa- vapur kafilelerinin en büyük düş- dı:,. Dip. bombalan atmak icın Liberator tipi uçaklar 20 mili- cm çamurl~ bır ko r indP o uın 
!~inde :>aııyan, nilkteli, pmatalı, hile okuduğunuz pasajlann birço- manı uçaklardır. Ucaklar ise, mutea~dı; tl.letlerl de v~rdır. metrelik dörder topla silahlı bu- sıra~mı bekJıyor. 
nıütehakkim, yerli yersiz hır çıka-, ğunda izafetsiz, yepyeni, yahut ta- .. d .. f li t . h l Bunlaı dan sonra Hant tlpınde- l d wb, i i Al n1 H . /;. w • • ll d gu:n en gune aa ye sa a anru kı" hlmave muhripleı·l gelmekte- un ugu ç n ma ann em- Kugıthan" dere mm yı aı an-tan, mütefekkir ve §air bir kiilhan- mamen halktan gelen öz Türkçe ke- d ni · 1 F: 
beyi, dnha do.,;rusu bir Gascon be- . Limeleri de ihmıı.l etmemiııtir. daha ziya e ge şletıyor ar. dtr - kel III ve Foeke • Wulf tipi zırhlı beri getirdigi çamurlarln '\i u-

.. Vapurların, denizüstü gemileri- · tayyarelerine kaışı olduğu kadar biin karsısında peyda olan ndn-
7iydi. Fransız Q]curken. niaddt ol-1 Her dilde her zaman eskiler var- nin muhtemel hücumlarından Bu muhripler, 890 - 950 ton denizaltılara karşı da çok tesirli- cıklar da pek şairnncdir. Giin· 
=~~ad~, bel~-~~-:aha f~l~mda- dır. Derler ki cGüzeli ve doğruyu, korunması tçin ağır kruvazörle- hacminde, 82 metre uzunluğun- dirler. den giine bil)iiyiıp genişlhen 
B v ır ~::..~~-~uy~> can n ~ 1

• his ve fikrj yalnız ve yalnız edebi.ya- rin ve zırhlıların himayesi ıazım- dadır. Santte süratleri 27 - 30 Geçen umumi harbde 178 Al- bu adaların }<arsıdan seyıi çol{ 
unu • .. ,.uıu ' umu • va- tın teessils etmiı cvokabülen iyie dır. lngUlz filosunun en seçkin mildir. Sila.blan hem tayyarelere man dc-nlzaltısı batınlmıştı. İn- hoştur. l'az kış ziimriit gibi çn-

dalık. bummıu -1!_er oeye • ao~ ifade edebilirsiniz.> Gene derler ki saffıharb gemileıi olan Nelson ve hem de gemilere karşı kullanılan gillz Bahriye Nazırı lort Alexan- yırlar arasından yükselen saz 
vasıflanndan yogurulm~a .. hır kah- cbunun haricine çıkarsanız dil aafi- Warspit zırhlılannın adi kru- 102 n_ıilimctrelik dört, 4~. mili- der'e göre bu harbin başından bu- kümeleri kü~iiciik onnanfan an-
18:'11811ı• hnfızaı'?~za, b~tun zaman yetinden kaybeder, bayağılaşır.> vazörler gibi Atıantik'te ve Ak- metrelık sekizer namlılı mutea~- güne kadar Japonların batırılan dınr. ilkbaharda o çalı onn~n
içın aşıladı. Jngılız edebıyatı hocası, Bu zavallıları dinlerseıniz dil ldu- denizde seyreden Müttefik vapur dit Po:11-Pom _topıa::ı ve 13 m~h- denizaltıları hariç olmak üzere Iannın arasından ~fili atla~a 
~ütün . bu tumturaklı benlik: ğu yerde' sayar, yaşıyabÜmek 

0 
için kafilelerini himaye ettikleri. bir me.trclık sekızer agır mltralyoz- 530 Mihver denizaltısı batını- zıplaya oynasan lceçıler, koyun-

uw zanf kabadayılık ar~asındaki değişmek, yenile§mek kudretini kay .. çok defalar görülmüştür. l~rı vardı~-. Bu gemilerde asdie nııştır. Bu rakam, senede vasati lar, kah sırtları çuval abalı .. ~~-
8aglam kafayı, alınmaz hır kaleye heder- ve nihayet - k d ··- İngiliz saffıharb gemileri bu va- tıp nçte dınleme aletleri mevcu .. t- bir hesapla 176 denizaltı batıııl- leri sopalı çobnn çocuktan goru-h . d . .. v• b 1 • ne a ar mu 
emzıı>en emır yuregı, ~e un arın kemmel olursa olsun - ölü diller zifeyi görmekle, uzaktan abloka tu" Ingilterenin bu tlpde bu~u.n dığmdan ve 1917-1918 senesinde nür. Hunlar da minimini mlacılc· 

arasındda: ya.lknkız ~uhi~vetlı~e~~e bMulu- sınıfına girer. Yeniler vardır. Onlar a:nanesinden \azgeçmiş oluyor· 70 kadar gemisi vardır. İngılız Almanlann uğramış olduklan lann kiiciik Rolıerı onJ ı,dır. Yaz 
nan erın rı ·atı ssettırw. « ut- da tıpkı dilin safiyetini öz Türkçeyi lar. Ticaret vapurlarının silflh- tezgahları senede bu tipte 30 ge- denizaltı zayiatından üç misU sıcağında kurba~a avına çıkruı 
lak>, dedim. cbu eseri Türkçeye ben korumak davasını güderle Ed bi- landınlmış oldukları 75 ve 120 mi inşa edebilmektedir. fazla bir rakam gösterir. makas gagalı le)lckler de bu S"'7 

tercüme edeceğim.> Fakat etmedim. yatın halk dilinin be:lms d""'" milimetrelik ·toplar da kendileri- Bunların b~mda hava hima- Bu zayiata rağmen denizaltı orma.ıılannın gölO'l' incte serin c-
Belki, Rostand'ın bundan sonra oku- Türk~eye malettiği istediği "b~ ı;:_: ni denizaltılaıına karşı korumak ye knıvazörü gelmektedir. Hacmi sllfilu korkun~ olmakta devam nirler. 
d_uğuhm eserlek?,· 1bcn~e.kibillkk. ebm~I- laffuz ve tasarruf ~ttiği hari~en ge- hususunda esaslı bir rol oyna- itibarile son derece ekonomik, ediyor. Mihverin bugüne kadar Vaktilc dilJerc uectnn olan, 
•ı:ı: eyecanı or etmı~tı, e. 1 a;>11<a len ne kadnr kelime varsa hepsini maktadır. fak~t siliı.h bakımından çok kuv- 20,000 tayfa. tarafından k'!llanı- divan şairlerinin ilham pcrileıini 
sebepler de v~rdı. dH:~1 nhe 15~· ~Cy- atmak isterler. Bunlar da eskiler ka- Vapurların toplarla silahlı bu- vetıı olan bu .tip gemiler! bilhas-J1an 500 denızaltı kay~ettigi ~a- banndıran Haliç bugün pek zn-
rnno, yu tercüme egı • atta 0 gun dar basittirler lunmalan, denizaltılan hiç ol- sa vapur kafılelerinin hımayesi- bul edilse bile kaU tıetıce üzenn- •·allı halde. Şehircilik ınütclıas-
hir kafayla okursam, ilk zevkimi · ah t d t i l 1 k b ka • 
k Sab · Es ki · h h · mazsa gu .. ndüzleri, ke'ndileıino ne m sı_ıs ur. e pek az es r. o aca azı - sısı Prost da onun huline acınuş, ·aybed('rim korkusile bir daha eli- n at, es • yenı, er angı Did t i d ki İngili kru uh b l d ğr 1 
ıne almadım. fikir, his ve hülyayı donma bir t!bir saldırmaktan menetmekte ve dal- 0 ıp n e z va- ra m are e eran e u anı an temizlemek için bir tel.lif ilerl 

N"h ve şekil kalıbı haline getirebilecek mış vaziyette torpille saldırmağa zörleri bu. tip gemilerdir. 5450 zapatı~ ya~nda ve 15 milyon sürmiiş. Büyükdereyc nlmı~ _su i!e 
ı ayekt d geçcı:ı hafta sonunu zihniyetlerden uzak kalmııı, sadece mecbur etmektedir. Halbuki dal- t?.n ~acınınde. Saa~te 32 mil Muttefık gemı tonajının batını- Kağıthane deresi birkstirılıp 1 ır 

~~ç ar a aşı~~z ~~bri Eaadın Rostand'ın hü]yuını Tilrkçede can- mış vaziyette yapılacak bir taar- stır?t 'Hi ~ "'"' 'l)u hıma ve knıva- ması ı-arşısm uek :>" l·alır , kanal açılırsa Boğaulan gelecelt 
yran?> . tercumesını okumak- landırmağa çalışmıştır: ruz denizaltıların taalTUZ kud-~ - -- akıntılı sular Halicin camurlanm 

la gcçırdım. Mektep sırların- retinl esaslı bir şekilde azalt-~ ~~t~~ ~~~~I temizlermiş. l\fül~emınel ŞC). O 
da okurken cCyrano> nun başka «Uzun tüyIU bir şapka, beş kırmalı bir maktadır. Çünkü denizaltılar _ _, O 

4 
zaman, Kasımpaşndan sandala 

baııka kumaşlardar. yapılmış gibi yelek, mahdut mikdarda torpil taşıyor:'> ~~ 0 O O 0 atlayınca Bcyoğlunun etrafın; 
duran şahsiyetini, biribirine dikişsiz Bir de manto, öyle kt, kılıçla kalkan lar. Bir denizaltı komutam, kar- ....._.__.. - da bir ada gibi t1olaşarak ta 
bir kumaş gibi örülmüş, terkip ha- etek şısındaki ticaret vapurunı.rn top- Tokyo hergün bombardıman ediliyor! Btiyükdereye ~.ıkıp Boğ~z sa: 
line gelmiş hissettim. cCyrano> (Devamı sahife 6, aütun 3 te) çuları, ne kadar acemi olurlarsa hillerinl de seyrede ede eglencelı 
Türkçes:nde birdenbire bir bütün olsun, gemisini denizin sathında Amerika".llın Texas hüktimet1 biri Hauston şehri civarındadır. hır' deniz safası yaptıktan sonra •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oluvermişti. Belki kırk yıl evvel duy- mermilere hedef tutmak cesare- tayyareciler için ideal bir yercllr. Tayya.recilere hedeflere nasıl yerimize dönebileceğizı demektir. 
rnuş olduğum gözyaşile karışık te- ,,,,---- G o·. n u· • ı ~, tini gösteremez. Çünkü denizaltı Burada hava dalma açıktır. He- bomba atılacağını göstermek için Güzel fikir anunaaa, bunun tla 
bessümü, tuzlu neşeyi tekrar hisset- gemi.sinin teknesi, en küçük mer- men h.tç yağmur yağmaz. Bu se- çölde mukavvada:n büyük şehir- ucu beş on milyon liraya dayn-
tim. Ve derhal anladım ki, Sabri }~ Cehennemı· miye bile dayanarnıyacak derece- beple pilotlar istedikleri kadar ler yapılmıştır. Tayyarecllerin bu nıyor. Yani bu da boş bir h:ıyal ... 
F...sat, cCyrano> ya bir tarafından de- de zayıftır. uçarak talim yapabilirler. Ame- şehirde hedeflerini bulmaları lft.. Sevgili Halicimiz hele biraz cla-
ği!, içiınden, dıgından her zaviye~ Havadan ve alçaktan yapıla- rika hükfunett bunu gözönüne zımdır. Hedeflerden biri To~o ha dolsun bakalım. Vapurlar is-
den bakmış, ve Rostand'ın cCyra- MEBRURE SAM/'nin cak hücumlara gelince· en mües- e.Jarak burada tayyare tallın mer- şehridir. Tayyareciler her gün kelelere yanaşmasa da olur. Her 
no> sile içinde yaşadığı dünyayı, p- slr müdafaa vasıtası 'uçaksa.var kezleri kurmuştur. Bunlardan bu hedefe bombalar atıyorlar. vapur iskelenin açığında bekler, 
irin kafasının içindeymiıı gibi görmüş, Gazeteınh için yaıdıtı bu toplardır. Fakat hassas tarafları, yolcular da ~dallarla gidip bi· 
YÜreğ:ndeyıniş gibi duymuştu. :::~:.0::;:::: bugiln de ŞU zırhlandınlm.ıs olan modern Birmanya'da afyon vesikası! nerJer. Hiç degılse ~u ~yedetHa-

Rostand·ın kafasında on yedinci uçaklara karşı 8 mlllmetrellk ilce bir «Bil~ denızn ~ ~u 
.ısra dönmüş, Fransada nkti geç.miş ı ... :-.. Birden, göıJerı ense- mitralyözler tesirsiz kalmakta- kHat1rbrddolayısile muhtelif mem- dır. Japonya Blrmanya'yı za1kınp- gelir de, pislikten. çektiği uzun· 
~ 1 1 k .. 1.. sinden yakalanan b1r kedininki dır. HattA isabet derecesi az olan le e e e bir çok vesikalar orta- tettiği zaman buradaki ha tüleri unutur belkı. 
~ova ye iğe araı. gu unç ve gizli gibt süzükle~tı. şakaklara tı. ya çıkm~tır. Bunlarüa.n en ga~ iptilisınm önüne geçmek kabil 
dahi olsa, her zaman yüreklerde ya- d$U, sanki büsbütün çeklldl; 13 mlllmetrelik mitralyözlerin bi Birmanya'daki afyon vesikası- olamıyacağını görmüş ve hiç ol- Cemal Refik 
flYacak olan Donkişotluğa kar~ı burun delikleri oynamağa baş- kullanılması ve vapurlardan 20 na. dı """'""'""'"'"""'"""'"'"'"""'""!!!!!l!!!!!!.!"'"""'"" 
&enç kalan kalblerin hasretini hisset-- Jadı ... Sotuk bir havada koş.. 40 mllfmetre1ik patlayıcı mermi- r. mazsa afyonun az kullanılması 
nıiş, Richelieu tehakkümünün maşa- muş, kı~ atıann, burunla.- ler savuran otomatik Pom-Pom Uzak şarkta, Japonya hariç, için bunu vesikaya bağlamıştır. Odun fiatleri neden 
ları olan :zamane adamlarının riya ( rından çıkan soluklan nam du- toplannın bulundunılması ağır- bütün memleketlerde halkın bü· Afyon vesikası ancak afyon tir· k l° 
'Y'e dalkavukluğuna karşı duyulan j man duman gör!i.rsek. ben de lıklan ve bilhassa bunları kulla- yük bir kısmı afyon müptelA.sı- yakilerine verilecektir. yü se ıyor 
istikra hı anlamış, Fransız, bilhassa ( \ tıpkı böylece, bu kadar vuzuhla, nacak olanların gayet iyi talim Odun fiatlerinin son günlerde ye-
Paris aleminin bin bir cilvesi ve de- ı ~nun mini mlnl kıvnk burun görmüş erler olmalan lüzumu Leyleğe bakarak bulunan belediye dairesi! niden artması üzerine Belediye tet-
koru içinde bu geçmi" dünyayı anla- ~ \' ellklerJnden, azgın bili d.l.şllik yüzünden bir çok zorluklar ar- kiklere başlamıştır. Bu tetkikler ne-

.. lsteğJnln, buram buram duman Hollanda'da Veht sahUl halkı- pısının damı ürerine ağaçtan tı"cesinde odun fiatlerinin yalnız nak-rnı~tır. Bütün bunlann arasında, bu gib1 fışkırıp odaya ya~ldıi!mı zetmektedir. 
ins~ni hisbi, düşünceleri ve alem- ( gördüm .•..•• • Denizaltılarını keşif, takip ve nın garip bir Belediyeleri varmış. yapılma bir leylek diktirmiştir. liye vaS1talarının fiat farkından mı, 
lerı, Rostand na ıl kendi Fransız l B f" imha etmekle beraber hava hü- Bu Belediye, gayri muntazam Evlenecekler veya yeni doğan yoksa diğer sebeplerdC'n mi ileri 
dünyasında, dehasının kudretile U ne ıs romanı önü- cumlarına akrşı da himayeyi tc- pl~nsız yolları olan evler ara.sın- çocuklannı tescil ettirecekler ve- geldiği tesbit edilecektir. Belediye, 
~UYtnıış ve yeniden halketmiş ise, 1 müzdeki hafta neşre rnJn eden himaye gemileri, da kayboluyormuş. Bunun için yahut da Belediyede bir diğer işi lüzumu takdirinde Mahrukat ofisi-
~bri Esat da muhayyilesinin kudre-ı \ ba!llıyoruz çok revaç bulmuştur. Anglo Belediye idaresi, halka Belediye- olanlar Belediye dairesini bu ley- nin iııtif ettiği odunlardan bir kısmı-
tıne, yerli hnrsinin köklerine daya- ·~ lı" • ~} • Saksonlar bu tip gemilere nln nerede bulunduğunu uzak- leğe bakarak kolayca buluyor- nı piyasaya çıkararak fiatlerin düş-
llarak aynı şeylerin Tıirkiyenin '..? s~ malik bulunuyorlar. Anglo _ Sak- tan belletmek için Belediye ya- larmış. mesine müessir olacaktır. 



..... 
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( ~~::,~~T L~mbc§ı ) Cyrano de Bergerac f YEDiKULf .ZirtiiANLARllHJA 
Atlarımız vadldcn~üzlüğe indlltilt>ru bir,,. .. - gibi"'"·· Tek- ( Sirano dö Berjerak ) 1 Tefrika No. 58 Yazan: lskender F. SERTELLtJ 

mmnn yavaş yavaş hava karnnyor- ıar doğruldum. Bu sefer a.da.mak.ıllt • '-•••••======-•••===-••• 
du. Köyden epeyce uzaktık. Ve yo- heyecanlı tdlm. Hare-ket ederken yat... (Bat tarafı 5 inci sahifede) Diye aktör sahnedo prölogunu 
lun pek tehllkell oldu[nınu herkesten tığım karyolanın somye:dnl gıcırda.L Tıpkı hor<rz: kuyrutu gibi azametlidir. söylerken bemeın Zıya pazanın dıı 
işitml..ştlk. Hatt.A burnlara datr bir- mamap ~ışıyordum. 
çok korkunç hlkAyeler de anlatılırdı. LAkin dış:ındakl gürlılttiden gene Gaskonya, bilirsiniz. hayli bereketlidir hiase•i olan bir dili i~ittiğinizi bilir-
Bllhassa 1k1 saat sonra. yani u!irl eser kalmayınca tekrar kafamı yas- Mntrur ve tafrafuruş lr.s:ın siniz. (Se:bife 29). 
karanlıkta geçeceğimiz botaz ha.k.- tığa dayadım. Sen misin bunu Y8- yetlşUnnekte, •DoğuŞllilda bir 1'.am.14 parçası 
ıonda neler, neler söylenmiyordu kl... pan? •. .şırak- dlye dışarı sofanın Fakat bWmkl geçer hepsini bir oldu~unu, 
Arkadnşıma bunları hntırlatamk: kapısı kapanmaz mı?.. Art.ık bu gü- hamlede İçine sazl•klo.rdan kU§ sesi 
- Bilirim "'"' bu glbi htki\yelere rültü hiç bir tev11 götürmezdi. Çün- Sonra bumu! Ya Rabbll 0 ne 

A• muazz..'\m burun 1 dold11rdu~1111u .. • 
kntlyen kulak a.smazsın ... Senin ce- kü ROfanıu kapısını yatarken kendi insan görünce onu mutlaka der Jd, Mtwalanru dinlerken bir defaya 
~ıfetm her1o~sçe meŞhu~"dur... de- ellmle kapadığımı, hattı\ arkasından 
dlm. çengelledl~mi blllyordum. Bunun için cduı-un, mahsus olmak üzere aonük de olsa, 

Güldü: açık kalıp, ril:r.gfınn onu çarpmış ol- Takmadır bu, çıkanr, hele sabredin Mevlananm hül.Ynsının küçük bir ak-
- blraz!ı> . b 1., _ _.._ d --t.. - Bilir misin? •. dedi, ben seneler- ması akla bile gelmezdi. O halde?.. ık fakat b aı u garp üvnasın a ...-ar. 

ce önce hiç de cesur sayılm.ıyan bir Ben bunları düşünürken sofada bir Onun canı ç ar, 0 urun 
adnmdım. Sonradan böyle oldum. iskemle devrilmesini andıran bir gü- çıkmaz. 
Hayatta korkacak bir şey olmıyaca- rültü oldu. Ondan sonra bir ayak se- İşte c.Cyraao> nun dışı, biraz da 

Hakikati, chir mahmuz gibi şak
latan> ruhu, vücudunun içinde kor
sa giymi~ gibi dimdik duran. cdam
lanndan mavi mehtap damla damla 
o.kan Pariste tek hn§lna yüz kiti ile 
savaşan, c.Gaskonya beyleri> tüdcü
sile ruhundaki istiklali bir bayrak 

ğını anlayınca ışı cesarete ve ha.tt.11. s1... Ve merdivenlerde gıcırtılar .•• içi. ~u v burnun ~a?ev~ miınas~nı 
aşın kahramanlı~a döktüm. Bak sa- Dışarıda birisi olduğu muhakkaktı. kendı agzınd-an dınlıyelım: (Sahıfe 
na oo.~ımdan ceçen ilk vakayı anla.. Hemen fırladım. ~kın hareket- J J 3). 
tayım... !erle yatağımın yanındaki komodin 

Atını biraz daha ynnıma yaklaştı. üzerinde duran kibriti buldum. Yak.-
rarnk hlkAyeslne başladı. tım. Petrol ltımbasırun ~o:dnl çı-

- Birçok seneler evvel Bursada kardım. F1tlli ateşledlm. Um.banın 
oturuvorduk. o zaman ben 18 yaş- camdan külahını taktım. Ne zorluk 
l:ınnda bir çocuktum. VI! Bursada, değil mi? ... 
İnegöl civarında Püskülsüz adında Bundan sonra lfunbayı kulpundan 
dehşetli bir eşkıya türemişti. ~ yakalıyarak, sonsuz bir heyecan lçin
B ursalılnr bu ı~mı çok iyi. hatulıır- de dış:ı.nya süzüldüm. Evet !ki adım 
lar. Püskülsüz bütün yüreklere korku ilerimde bir iskemle devrilmiş yerde 
salr.ışıtı. o zarruınlar hiç unut.marn yatıyordu. Gözüm sofanın kapısına 
Bursada, Yeşil cnml civarında ~ 111.ştl. Kapalı!.. Uıkln arkasındaki 
.şeyh Şlbleo adında bir mahallede çengel s::ı.llo.nıyorl il. Halbuki yatar~ 
kocaman bir tahta evde oturuyorduk. ken onu kendi eUmlc çengelledig-iml 

Bursayı bilenler bu semtteki evle- ne kadar lyl. hatırlıyordum. 
rln arkalarmda basamak basamıık Bu aralık ne göreyim? Kapının 
yükn"l"ıı b:ıhçeler olduğunu hatırlar- yanındaki, belki ev kurulalıdanberl 
Iıır. O zamanlar bu bahçeler hiç b!r kapalı duran pencere açık değil mi? •• 
duvnrla fllfin ayrılmış değildi. Ve blr Mesele gayet basitti ve hemen anla
cdevler merdlvenı. nı andıran bu §llıyordu. Bu mini mini pencere açıL 
basamnıı: ba...~mak bahçelerden iste- mış ve buradan el uzatılarak k.-ıpı-
dlıtlnlz eve girebilirdiniz... nın çengeli kaldınlmıştu. 

Bizim ev ve arkasındaki bahçeler Biraz evvel merdivenlerde ayak se-
de aynen böyle idi. Bir gün aldığı.. si Lşitltğim lçin ejJer hırsız varsa yu 
mız bir telgraf bütün cvdekllert ace- kan kata çıktığına zahip oldum. 
le İstanbula gltme~e mecbur etti. İlerledim. İlk basamağa yaklaşınca 
Den! ' evde bekçi olarak bıraktılar.. çamurdan ayak izi.eri gözüme ça.rp-

Ya ne yapmak lazunnuş? 

Snjtlam bir dayı bulup çatmak gibi teşhir eden bu c.Cyrano> yu, 
sırnaşık gibi, Sabri Esat hem Fransız bırakmış, 

· · · · · · · · • • · •• • •· · •· • •• • • •· · · · · · • • · · '· · · hem de Türkçesinin kudretile bize 
Kudretle davra.nm.ayıp hile Ue maletmiştir. cCyrano> yu okurken, 

tırrnanmnk mı? iııte dilin ve harsin temeli Türle ol-
isteınem eksik olsun. herkes gibi mnsıdır ki, Küroğlunu, bin bir baba-

koşarnk, yiğit boy beyini, Sarı zeybeği ve ha-
Yabanın zenginine medhlyeler yatın her sahasındaki, isimli, isimsiz 

yazmak, l . . d bakika 
·············•····••··•·•··•·······•··· 

Acaba. bulup bir alay sersem 
Meyhane k&,es\nde dahi olmak mı 

hüner? 
İstemem eksik olsun! Bir tek şiirle 

y~r yer 
Dolaşıp da herkesten alkış dll?nmell? 
İstemem eksi kolsun 1 Yoksa bir 

siııii k~ll 

sırma saçlı diyerek g~e mi çıknrmalı? 
Yok~ ödüm mü kopsun bir Allahın 

abdalı 

Gazeteye bir tcnkid yazacak diye her 
gün? 

....................................... 

er ve mert, cmasa ıçın e ve t-
te ya,amıı olan> bir n1ce memleket 
evladını hatırlatır. Ve Saha Eaa.t 
bize bu c.Cyrano> yu ttpkı Plu
tarch · ı Amyot"nun Frarıınzkıza, 
Nort:h'un kıgilizlert! maletti~i gÖ 
maletmiştir. 

Ne kadar tekrnr etsek o kadar 
faydalıdır: her sınıf ve cinstea kla
sik eserler tercüme ettirmekle Maadf 
Vekaleti pek hayırlı bir iş yap~ 

İlk iki gece ht\dlses!z geçti. Ltıkln tı! .. Şüphe yoktu! ... Yukarıda birisi 
endişesiz. · düşüncesiz, deUksiz uyku varı... Bu tirad baıtan bap. bu burnun 
zevkini tamnmlle kaybetm1§t.fm. Ku- Şlmdi merdlven başında durmuş ifadesidir. Ve okurken, bamhaşka 
]aklarım dalma klrlşte idi. Her an bir türlü ne yapaca!Pmı kestiremt- zaviyeden, yepyeni bir ü,lupla Tav

Gerçi bunlar arasında ol-unanlars. 
başlanıp bırakılanlan olduğu gibi, 
Türkçe.ye malolabirmek için lim bi
lir kaç defa daha tercümeye muhtaç 
olanları vardır. Fakat zaman zaman 
bize c.Cyrano> derece!İnde bir ter
cüme verirse bu hayırlı teşebbüs 
ne mutluf blrlslnln bu kocaman ve karmak&- yordum. Yukarıya çı.knuı.P ayağım fik Fikreti hatırlauınız. 

rışık tahta eve girmesini bekliyor varmıyordu. Odama çekilip yatmağa .Mesut ona derler ki saraylardan 
Halide Edib gibi idim. En küçük bir gürültil üre- g6nlüm razı olmuyordu. Pencereyi tır.tkta, 

rlne yastıktan başımı kaldınyor, açıp ba.R'ırmak? ••• Bu bana Meta kDr. Uzlette, ta.biatle beraber ya.şamakta. 1 
uzun uzun d~anyı dinliyordum. Ba.. kunç geliyor... Hem ya aldanıyor
zan en tabii bir tıkırtıdan, kendi sam!... Çünkü bütün kalbimle, fU 
kendine çatlayan bir tahtanın hafif tekmil etrafta gördüklertnıtn başka. 
sesinden manalar çıkarıyor, korkunç bir şeye deltılet etmesini ve evde ka
tahmlnler yapıyor ve yorganm al- ti)tcn kimse bulunmamasını anu 
tında her türlü dehşetli sahneye ha- ediyordum... İstiyordum ki şu açık 
zır bekliyordum. Bu arada dnlıyor. peneere ve çengeli kaldırılan kapı, ıu 
korkunç rUyalar görürken gene en çamurlar hırsızdan başka. bir ~eye 
yavaş bir tıkırtıdan hemen uyanıve. ait olsun!... •Belld bir şey yoktur. 
rlyordum. Ben yanılıyorum... Bir kere yukarya 
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Ikl gün sonra şehirde Püskülsüz bakayım d& içhne emniyet gelsin ... • 
ha.klonda bir sürü rivayetler dolaş.. dedim. Petrol IAmbasınm aoJuk ışığı 
mağn başladı. Güya çete reisi ıehrln içinde gölgemle omuz omuza yuka. 
civnnnda dola.şıyonnuş, hat.t.A bamn nya çıktık ••• 
gece yarısından sonra mahalle içle- İlerledim. EvvelA hiç b1r ~Y gözti
rine kadar sokulduğu, tanıdığı bazı me çarpmadı. Yalnız basamak ba.. 
kimselere misafir olduğu söyleniyor- sanıak bahçelerden birine bakan bir 
du. Püskülsüze bu kadar yakın ol- pencerenin açılmış olduğu gözüme 
mak beni firkütüyordu., çarptı. Halbuki o da kapalı 1dl. Pen-

Evde yalnız kaldığunın beşlncl ge- cerelerden esen şlddetll bir ril7.gAr 
cesl dl... İlk defa olarak yatağa gl- elimdeki lAmbanın alevini titretti. 
rer girmez uyumağa ho.zırlanıyor- hoplattı, uzattt, kısalttı! •. Bu çırpınan 
dum. Çünkü kaç gecedir deliksiz ve alevin zıyasında biraz ötemde iri yan 
rahat uyumadı~ım için çok yorgun- ve pala.bıyıklı bir adamın bana koca 
dum. Uyku gozlerlmden akıyordu. man gözlerle baktığını gördüm ... ve 
Nihayet baş ucumdaki petrol lfımba- l§te tam bu esnada elimedld 16.m.ba 
sını söndürdüm. Ve sağının dönerek söndül •. ıı 
gözlerimi kap:ıdım. Uyumuşum!.. Arkadaşımın lt1ıranlıkta güldiiğü-

Gece yansından sonra sıçrayırrıık nü işittim: 
uyandım. Dışand:ı bir gürilltü ~r- - Roman muharrirleri tefrlknlan
dıl.. Gene her zamanki gibi yastı- nı tam buradıı. bırakırlar değil mit. 
Ölmdnn başımı kaldırdım. Yatanı- Amma ben devam edeyim ... 
mın içinde doğrularak, solUk bile al- LAmba sönüp karanlıkta kalınca 
madan dışarıyı dlnlemeğe ba§ladun. beni bir dehşettir basmıştı. İki adını 
~vveld hiç bir şey duymadım. B<?n1 attım. Aya~ halıya takıldı. Yere 
uyandıran gürültüden sonra evin !.çl- kapaklandım. Bu esnada ellerime bir 
ne derin blı ölüm sesslzllği sinmişti. bacak geçU. 
Yalnız d~arıda rüzgnnn telgrar tel- Olan olmuştu. Geriye dönecek va.. 
!erini öttürdüğii Jşiti!lyordu. İşte o ziyet yoktu. En 1yJs1 büyük ve çılgm
kadar ••• Kendi kendime. cBann öyle ca bir ces:ı.ret hnmlesi göstermekU. 
geldi .• , Her zamanki gibi vehlml.• Ben de bütün kuvvetlnıle bacağına 
dedlm. Tekrar yastığa başmu da- yapıştı~ım herifi iıltetmck lsY..dim. 
yadım. Uyumağn hazırlanıyordum ki Uıkln O da diretiyordu ha .•. 
bu sefer dışanda. sofada adamnkıllı Böylelikle açık pencerelerin önüne 
bir gürültü oldu ..• Sanki birisi nya kadtı.r geldik. O buradan atlayıp kn~-

• .A • 

BiLLUR ŞiŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 136 Yazan: (Va - NO) 

- Ay bunu yeni görüyorum. Bu ! tatlara takılıyordu. Yii21erine ıslak 
be böyle) dallar çarpıyordu. 

- Ne olacak) Tehlike ipreti ıa- Köae Emin etrafına bakb: V uti-
oa.ra.k içeri girmek teşebbüsünde bu- le bu yoldan bir kere daha böyle 
lunmasınlar, diye yaptım. heyecanla gec;miıti. Otuz bir mart 

Rıza: gecesinde cinayeti if]emeai aklına 
- iyi akıl .•. - dediyse de doğru- geldi. Ve ilk defa olarak yaptığı bu 

su böyle bir teşebbüse giriştilderi sı- İşten dolayı kalbinde bir ürperme 
rada karşılarına o iakeletli ip.retin duydu. İhtimal yürüdükleri harabe
çıkmasından dolayı te~üm etmifti. de öten baykuşun sesi onu böyle ü~ 
Fakat fazla ince eleyip sık dokuya- pertmiıti. Kuş, bir takım insanlann 
cak zaman mı) Yanlarındaki kuru yuvasına yalda~tığını hiaşedince, ka
deredcn şu andıı bir sel gidiyor. Bel- nat açıp üzerleıinden uçtu gitti. 
ki cıllc çamurda kayıp yuvarlansalar Borjiya Melahat: 
sular alarak insaau götürecek. - Aman ya Rabpim. - dedi. 

Rıza: Baııka bir zaman olsaydı, Zeynel-
- Siz arkada kalın. - dedi. - fıbidin paşanın ıımarık kızı: 

Ka:zr.ınlan sakladığımız harabenin c.- Bu, hayra alamet değildir. 
içinde beni beklersiniz. işi bitirince DöneHın.> derdi. 
gelir. sizi alınm. Fakat şimdi artık ok yaydan fır-

Di.ıqe kalka gidiyorlardı. Ayakla- lamıştı. Geriye dönecek gemiler hep 
n çamurlara eaplanıyor; çalılara, yakılmıştı. Ancak bir yol vardı: 

IRAD_YOj I Bulmaca! 
Bugünkü proırıım 

12,30 Program, 12,33 Müzlk CPO, 
12,45 Ajans haberleri, 13 Şarkı ve tiir
k.üle-r, 18,03 Mızraplı sazlardan saz 
eserleri, 18,20 Fasıl bcyet.ı, 19 Evin 
saati, 19.15 Milz1k <PI.>. 19,30 Ajans 
haberleri, 19,55 Peşrev, t.nkslm ve 
şarkılu, 20,15 Radyo Gazetesi. 20,45 
Müzik (Pi,). 21 Evin saati, 21,15 Mü* sohl:>etıerl, 21,45 Senfoni orkes.. 
trası, 22,30 AJan., haberleri ve bor
salar. 

Yann sabahki program 

7 ,30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça;
Iıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,55 
Müzik (Pl.). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mak ist.lyordu. Sonradan öğrendim 
ki meğer bu pencereden çaldıklarını 
~ıdakl arkadaşına ıı.tmıılı: ıster. 

mlş ... 
Herifi hablre ta.rta.klıyordum. Bu 

sırada bekçinin sopasını da Wtince 
onu da çağırdım. Yakaladığını adanı 
püskülsüz deg-ilm.1.ş ama yine uzun 
zamandanherl aranan azılı bir hırsız-
mış ••• 

Bu vaka bana blr cesaret staJı gibi 
geldi. Zaten ismlm cesur çıkml.Ştı. 
Ben de yavaş yavaş kendimi ona alış.. 
tırdım. Emin ol azlzlm, hc:şey glol 
cesaret de bir ckzersiz mese?esidir.• 
Arkadaşım sustu. Hakkında bin 

bir korkunç rivayet dönen cKaranlık 
boğaz. denilen kayalıklara doğru at
lanmızı sürdük ••• 

(Bir yıldız) 

1 1 3 4 5 6 1 8 9 10 

Snldan sağa ve yukarıdan ~tı: 
ı - Az.ıcık hareket etmek. 
2 - Dalayarak. 
3 - Mızıkçılık yapan. 
4 - Bir nevi balıt ağı _ Tersi glri-

lecek yerdlr. . 
5 - Tersi yerinde dur demektir -

Bir renk - Gümü,. 
6 - Geometri ıeklllerlnhı kcnarla.

n _Nida. 
7 - Sinirler _ Bir nevi top oyunu 

Aleti 
8 - Tersi t.adattır - Beyan edatı. 
9 - B!r nevı kfılfı.h - İçllecc.k şey. 
10 - uamardakl mayi _ Alacak. 

Geçen bulma.camız 
Boldan sağa. ve yukru'dan aş:ı.ğı: 

1 Şeftali, Az, 2 - Egeaclaları. 3 -
Fettanndam, 4 - Tnta.roğası, 5 -
Adar, Kil, G - Lo.nak. 7 - İlıı.gltalf. 
8 - Adalılmtş, 9 - Arns, Flle, ıo -
Zunıda, Şek. 

ileri. .. Fakat ileride de köpekler ne Şu anda konıı.ktaki kendi dairesinde, 
fena uluyor... geniş yatağına uzanarak bir ıhlamur 

Yağmur iliklerine kadar işliyordu. içmeği ne kadar tercih ederdi. Bü
Bir an, çocukluğu gözlerinde can-- tün ömrünce cbnba:t dediği adamın 

landı: Dadılar, dalka.vuklar, ma~- ölümünü sanki şimdi haber almııı 
!ahlar, tütaüler, ne dese aynı kera- gibi içi sızladı. Arhk onun servetini 
met, mahzı hikmeti... Bütün öm- bile İstemiyordu. Bir kerecik başını, 
rünce dediği dedik olmuştu. Ondan tıpkı çocukluğunda yaptığı gibi diz.
kut sütünü bile esirgemerniılerdi. !erine koyarak uyuya.bil~ ... 
Şu anda ise köpeklerin de y~tmıya- Pa,a. ak saçları, nurlu yüzile kar-
cağı bir inden çıkrnıı bir baykuı yu- ııaında ... 
vasına aelmifti. Ve hakikaten gide- Gözleri kapandı . 

ede hiçbir yeri yoktu. Sefahet arka· Ne kadar gayret etae, boı ... Çıldı-
d41lan da onunla birlikte yerler.ini, raralc ölen anneıi, ihl~ dadısı, 
yurtlarını kaybetmişlerdi. Bir tek hatta çokt.anberi hahrlemadığı nice 
ümitleri, fU hazine idi. yakınlan bütün canhlığile, teferrüa-

- Ya hep, ya hiç 1 - diye 11öy- tile kapalı göz kapakları ftltında ge-
lendi. . çit resmi yapıyor... Eskiden dikkat 

Köse Emin, onun ne demek iatedi~ etmediği birçok detaylan timdi 
ğini anlıyarak: görüyor. Dadısı onu okuyup 

- Pek doğnı, prensesim... Ya üfledikten sonra: c- AUah ıs-
milyarlar, ya ölüm ..• Fakat muvaf- lah etsin> nakaratını tekrarlarken, 
fak olacağız! Korkmayın. alt dudağı ağlıyacakmış gibi nastl da 

Genç kadının koluna girmiıti. titriyor ... 
Onun titrediğirti duyuyordu. Ve Son zam.anlarda huzuruna güç
sevdiği kadının bu hale dü~üt ol· lükle tahammül ettiği kocasını bile 
ması, ömründe hiç kimseye acuna- özlemiş gibi. .. 

mıı olan bu adamı müteessir etti: c.- Ah, ya Rabbiml Bütün bun-
- Re.isi Cebinde bir konyak ıi- İar bir kabus ol•a ... Uyansam, ken-

şesi olacak. Ver şunu bakayım. dimi yata~ımda buleam... Nasıl 
Melahat. elinin tersile reddetti. bambaşka bir kadın olacağım. Beni 

Mo.hkümlar UkOtıce ~ur, on- adam v:ırdı. Bu adam şeyhısIIUn 
cum sonra ba.fl kesile~ bir tepsi Yahyn efendln1n tetVasiıe bir yıl 
içinde saraya gönderllk'dl. bapSC mabltüm edilmlş ve gününft 
Zindanın karanlık korülorla.nnda tamamlamak üzere bulunmuştu. 

dolaşan nöbeli<}ller blrblrlttlle !ısıl- Kalafatçı Mwa bir akşam içki 
daştılar: içerken dine kü!ilr etmesinden ötürü 

- Küçük Yusuf, Hüseylnin işini hocalar tara.1ından şildiyet edllmlş, 
bltırdi galiba! sarhoşluğu l.sbat edilemediğl için 

Kuyu b:ışından bir !nlltl duyuldu: küfür maddesinden bir yıl hapse 
- Beni boğmayın.. bende bir nt\ç ma.hküm olmn~tu. 

var; bacakları atnıı blr inmn bu Musa yakında tahliye edlleec41'1 için 
ilfiçtan tr kere sürerse, Allahın iz- seviniyordu. 
nllc ağnlar ç:ırçabUk geçer Ye bir Zindan bekçisl Kara Mehmet. Ye.. 
daha a~ yüzü görmez. dlkule muha.fızmdan: 

CellA.t gülerek homurdandı: - Ka.lafa.tçı Musanın günü do. 
- Ne demek istiyorsun be? Sen- Iunca tahliye edilecek ml? 

den ağrı ilacı istiyen var mı? Diye sormuş ve muhafızdan müs-
Hüseyln sırtüstü yere yatırılmıştı.. pet cevap alarak Musayn: 

urganın blr ueundan Küçük Yusuf, - Hazırlan bakalım, bir 1kl gihı. 
öbür ucundan da Kara Halil çe!d.- sonra dünyaya kavuşacaksın!· de-
yordu. mlştl. 

Hüseyin .son nefesinde şu sözlert Beşlncl koğuşun dam ağası o gün 
güçlükle söyledl: çok düşünce'tlydl. Bir gece Ön<'.e r:-:i-

- Padişahın, B:ı.ğda.t seferinden yasındn. Ha.mzanın güzel 'kansı A;
döndükten sonra dizlerine bir $ şeyl görmüştü. 
yapıştığını herkes biliyor. Bendeki Piç Atuı11ıt, Ayşe:,ı.i h~i $6Vl;Vor
llö.ç işte bu hastalı~ bir an.da tıeda.vl du. O gün Ahmet, Jılusanın SCVSnclnt 
ediyor. Bll 11Aç bana dledemden gôı1ince- yanına. sokuldu: 
kaldı. - Y'llnıı g{lnün bitiyor.. bu rne-

Celllı.t bu so7Jer:l ölümden kurtul- mrlıktıan çnrıp kurtulncaksın.. ~ 
malt için bir bahane olarak ku1* at'.- mutlu sa.nal 
dından dlnllyor ve güli1,Jıoo!du. - Allah hepl.nlze merhamet etsin. 

Yuswun blrctenber1 lıpl hllhı. ç~ İnfallah sWer de gtmün birinde kur-
vermeslle Hiisey:!.nhı ~ bttmışt.1. tulursunuz. 

Yastır birdenbire ~ gülme~ - Böyle bir yerde tam bir yıl öl-
bqlac:b: meden, hastalanmadan vakit geçir-

- PClc ö®l'ek ee;m.şi bel Bk' çe- mcJı: her kula nasip olmaz. 
~ deprenmeden gldıverdi. - Aoınn böyle söylem{', Ahmetçl-

K.an. Halli bundan sonra. elindeki ğim-1 Burada uzun yıllnrdnnberl ya-
urgnmn ucunu bıraktı. tanlar vardır. Sen üçüncü ko~uşa hiç 

- Eh, §hndi sıra bana geldi.. gitmedin, değil mi? 
Dtyeret, Ukönce şoyle bit gcrlnd!.. _ Hayır •• gitmedim. 
Belindeki palayı çekti: 
- Yusuf •• 
- Ne var, a.ğ:ı.m? 
- Berlfç.l:ğln başını ıru..runun ke-

narındaki ~ bindir bakalım. 
Yu.sut, Hüscylnln başını çekti, ta

şın üstüne koydu. 
IIiiseylnln dlll bir kırını~ şerlt gi

bi ağzından dışarıya sarlan:ı$ı. 
Zindan bekçlsi Kara Mehmet: 
- Ben bunca yıldır bura.da ölüm 

seyrederim. Böyle dili uzayanını gör
medim. 

Diye mırıldandı: 
Kara Halil: 
- Korknkla.nn dlll dalma böyle 

uzar. 
Diyerek pala.sun kaldırdı: 
- Hazır mısın Yusuf? 
- Ha:r.ınm atam.. ba..§1 kuyuya 

düşmesin d.iy saçından tutuyorum. 
Kara Mehmet blr adım glrlye çe.. 

klldl. 
Halil palasını şlddeUe indirdi ve 

blr vuruşta Hllseyinln kclleslnt g~
deslnden ayırdı. 

Yusuf, bayıam yer!mie gül*n ço
cuklar gibi neşeli bir tavırla: 

- Bu lşi senden başka kimse be
ceremeız, usta! dedi. 

Ve Hiiseylnln kesik başmı saçların-
dan tutup bir kenara attı. 

CelAt palasını sildi •. kınına. soktu: 
- Artıkı l§imlz blttl, değil mi? 
- Bitti. ustnm! 
- Haydi, Hüseyl.nln başını bir çu-

vala sar da gldellm. Öğle üzeri SJ\.. 

ray lçlnde de işimiz var. 
Kara Halil zindandan çıktı. 
Küçük Yusuf da Hllseylnln ooşını 

alcı.rak ustasını takibettl. 

Piç Ahmet koğuşun kapısından ay
rılmıyordu. 

celladın gitU~i ve sesin keslldl
ğlnl görünce: 

- Hüseylnln işini bltlrdller •• yazık 
oldu. 

Diyerek arkada.şlıırının yanına doğ
ru yürlldü. 

••• 
Ahmet, İntikam almayı 

unutmuyor 
Beşinci koğuştaki m~l:ır n.ra. 

sında J{alafnt{ı Mtt!M adında bir 

- Orada bir Sağır Has!\n vardır .• 
tamam altı yıldır bu zindanda yatı-
yor. 

- Demirden bir vücudu olsa ge 
rek. Nasıl dayanın~ bu lşkPncelere •• 

- Onun gibi daynnnnlar çok var. 
İnsan oğlu nelere dayanıyor, neleN 
katlnnıYor da gene bir şey olmuyor, 
Ahmetçiğim! 

Ahmet, Musanın yanınn oturdu: 
- Dolrnı. insan oğlu nelere da.

yanmıyor; işte ben meyda.nüayım •• 
hem zhıdn.nda lnliyonım; hem de 
göufıl :ı.:za.bı çekiyorum.. gene bir şey 
olmuyorum. 

- Ne dedin .• gônül azabı mı? 
- Öyle ya. Sevdiğim bir kadın 

vardı. Onu yeryüzünC:c kim.sesiz bı
raklıın. 

- Adam sen de. Artık unutma
lısın onu. Bir erkek zlnd:ına dil.şerse, 
arlmsında knlacak kadın anası bUe 
olsa ona yfir olmaz. 

- Böyle söylme, MUsa! Bu hususta 
kadınlar erkeklerden saha vefalıdır
lar. Ben öyle kadın tanınm ki, er
kekleri z.lndand1\Il çıkıncaya kadcı.r 

beklemiş ve namusunu bir dillm ek.
meğe satmamı.,tır. 

- Aşkolsun öyle kadına. 
Ahmet, Musanın kulağınn eğildi: 
- Kırk yılda bir erkeıtin başını 

yakan şırfıntılar da yok değildir. 
İşte, benbn başımı yakn.n da böyle 
bir kahbedlr. 

- o hnlde onun ~kını hala kal
binde ml taşıyorsun? 

- Hayır. Kalb!mde aşkını yo,..c:a.t
tığım kadın o değildir. Şimdi benim 
senden bir dileğim vn.r: Buradan çı
Jaır çıkmaz Edlmekapıya gideceksin •• 
surınrın dışında Nurlnln knhveh:ıne.. 
si kcı.rşısmdı:ıkl iki odalı küçük evi 
bulacak.sın. Bu evde Benli Fatma 
adiyle tanınmış orta mn.lı bir aşlfte 
vardır. İşte benim başımı yakan bu 
kadındır. , 

- Pekfı.lfı. Beni öyle beldlı bir knh.. 
beye nedn göndcrlyorsun? 

- Ona bir çift söz söyllyece1tsln: 
aAhmet çıknr çıkmaz ::enin hesabını 
görecek. Bunu iyice b!Jeslnlıı cllye.. 
ceksln. İşte, senden bunu istıyonım. 

(.o\rkası var) 

en yakınlannı bile tımıyamıyacak- tün zıvanadan çıkardı. 
lar.> Maiyetten Liri: 

Ne hazineyi, ne Rızayı düıünmü- - lııte. - dedi. - Bir polis ge-
yordu ... Yanaklarından mütemadi- J.iıyor. 
yen ya~lar süzülüyor... Ne yapını~ Bedriyeyi kesilmeğe götürülecı bir 
tı) Ömrünü nasıl beyhude israf et- tavuk gibi, kolundan, kanadından 
mi,ti. Ailesine öyle bir leke sürmüt- sımsıkl tutarak yeni bir co,kunluk 
tü ki ne yapsa artık onu temizliye- hamlesi göstermeairıe mani oldular. 
mezdi. Bereket gelen Rıza imi:. 

- Hele Cahidel Znvallı Cahidel Sevinç içindeydi: 
1-Iakiknti bütün acıbğile duy"- - Hıştl Hı§tl Ç.kın, gelin, k.ata-

yordu. 'kulliyi oynadım. - dedi. 
.Blr an annesini mezara götüren bü

yük c.innet darbeeini beyniniu üzerin
de hiuetti. Demin ürkerek uçan bay
kuş ~di yun.ıını tehlike.iz ve bo
şıılmıı sanara.k harebeye, rüzgarın 
önünde kanat çırpa çırpa dörıdti. 
Sorjiya Meli.ha.tin belki de bir bu-
çıılc metre üzerindeki bir sütuna ko· 
DGrU, acı acı öttü. Genç kadının da 
.dehoct aaçn ·bir çığlığı hayvanınkine 
karı~ı. 

Bunun föı:erine Fethi reis elile onun 
agzıı:u kapatarak ve tırnaklarını yn
naklanna geçirerek: 

- Sus! Çıldırdın mı) Hepimizi 
ele vereceksin ... Polisler iki adım 
ötemizde. - dedi. 

Suratının ortasına İınen Lu pençe 
de Orhan Saminio kansUll büsbü-

- Ne yaptın) 
- Ne yapacağım) Reamt dbise 

ile kordondaki polislere birer birer 
yaklıı.ıtım. cHepiniz evlerinize! Beni 
müdür bey yolladı. Müjde! Herifler 
tutulmu§. Bu yağmur altında nalile 
be.k1emea.inlerl Çocuklar istirahati 
hakketti! diyor.> Amma tavpn gibi 
ne seğirttiler. Şimdi evin etrafında 
kimse~r yok. Hareketimizde serbes
tiz. 

Mclahatten bir takdir nidası beki~ 
yordu. Fakat umduğunu hulamnyın
ca elektrik lambasını onun yuzune 
çevirdi. Ve genç lrodının camit bir 
nazarla, anlamaksızın, fenere doğru 
baktığını gördü. 

Bir koluna da o girdi: 
· (Arkası. var) 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Avrupanın en küçük 
hu •• kuA metı• •• PAPALIK 1 - ış ARIY ANLAR K::~~~Aı!:i_DA~~L~m~A!,~ M,~ô:·· 

mt,, hem oturma, hem ırat. Ön cep-

İhale günü 30/ll/H2 
Bedeli 

Kilo Gram. Llra Kurut 
8 800 80 00 

Teminatı 
Llr&Jturqf Eşya cinsi Ambal'I 

ı DO Hava gazı saatl <ec- 1 
nebiye gBtUrlllınek 
bere ORTA TAHSİLLİ - İnglllzve ve hesi kübik serpme. arkası ya~Iı boya. 

375 28 000 '10 00 

Papalık nezdindeki sefirler nasıl vakit 
geçiriyorlar ? - B. T aylor'un son 

seyahati etrafında tefsirler 

Fransızca bllen 18 yaşında. btr Tilrk 'O'ııküdarda Salaca.Jc, Harem lskeleSl 
genel ta.hstııle mütenasip blr 1t an- arasında, 10 - 12 de (80093) numara.-
yor, A.Jqam'da Hasınan rümuzuna ya telefon. - 2 

3930 yazılması. BAHÇE İÇERİSİNDE MÖBLELİ 81 000 ıoo 00 

1 00 Dövülmemlı beyaz • 
biber <ecnebiye ıro.. 
ttırlUmek üzere> 

, WJ Demlr kutu içinde • 
çell.k §Crlt metre (tt
neb1ye götilrillmek irt FRANSIZCA, TtlRKÇE - Ve M1JSTAK1L DAİRE - Bir antre, oda 

daktilo bllen bir Tilr1ı: bayan. yazı- ve müştem1ldtmdan mürekkep Alman 
hane Jşlerl için münasip bir iş ara- sefarethn.nesl yanında. Çıttevav so-

B Roosevelt ın husus1 mUmesslll mek mecburiyeti hasıl olmuştur. maktndır, Müracaat Akşam'da 8 8 8 kak 11 Esen apartımanmdn klra-
~on Taylor'un geçen ay vatlkan'a İngiliz serırt sl.r Osbome, Belçika, --------~---:--' lıktır. - 2 
ıtderek Papa')'l ziyaret eylemesi, Yugoslavya, Polonya ve Blrl~lk Ame.. AUIANYADA TAHSİL ETMİŞ - İKİ KATLİ AHŞAP - Suyu, elek
dilnyanın bu en küçük bitaraf hilkü- rlka. aetırlerl, modern blr bale ko- Blr yüksek makine mlihcndisl haf- trığl mevcut Yenlkapı 1stnsyon Al
metı üzerine dikkati çektı. Bir Fran.. nulmu§ olan Banta Marta sarayın- tada 1kl gün çalışmak istiyor. Aksa.- boyacılar (39) sahibi tn..c:rayn gidecek, 
mz gazetesi bu münasebetle yaroığl da. oturuyorlar. ray _ Hayriye Tüccan Hüsnü Güzel (3000) liraya pazarlıksız satılık ha
bir yazJda diyor ki: Vatlkann. gelen yenl sefirler, Va- Apr. Kadri'ye mllracaat. - ne. Her gün lçlndekJiere. - 2 

_ B Roosevelt'ln hususi mümes.si- tıkana mahsus harlcl ez memleket 
11 Pap·a ile yaptığı üç müldkatta 1mUyazlnrında.n 1st11ade etmekte olan GAl.ATASARAY LİSESi MEZUNU- ŞİŞLİDE SATIUK APARTIMAN -
dHrt saatten fazla başbaşa konu§tu. Adllye sarayına. yerleştırllml§lerdlr, Yüksek iktisat ve Ticaret son sınıf Beş ve dörder odalı dört kat o.yrıca 
Papa, Inglllzcey1 mükemmelen ko- Bunlar. perdeleri inik arabalar için- talebe~!, her gün öğleden sonra haf- bodrum bahçe, taksimatı mükemmel. 
nu.ştuğu için bu görüşmelerde tercü- de ve motosıkleUl İtalyan pollslerl- tada ikl defa mektebe gitmek şartlle konforu tam, neuıretı emsalsiz. oda-
man da hazır bulunmamıştır. nln refakatınde Vatııcana gidiyorlar. sabahtan ak.şama kn.dar, Fransızca, lan büyük, bl.na metindir. senelık trat 

Bu mulakntlard:ı. neler konuşuldu- İtalya makamları. bunlara geçiş muhaıebye nşlna genç l.ş nnyor. Alt- 2400 Ura. Şlşllde tütüncü Zekerlyaya 
~u malOm değlldlr. Şu sırada. Vatl- ruhsatı vermekte pek müsaadek~ şamda (G,T.) rumuzuna müracaat. müracaat. - 1 
k n d ınya dlplomaslslnin faaliyet davranıyorlar. HattA yaz mevs1minde, 
mer ezidlr. Papa'nın Mil ve mtı-a.vi Vat1knnın dar huduttan 1çlnde sı.. 
bir rnlhful temelini ar kt.n bu- caktan bunalan ecnebi se!lrlerin bl
Jundujl'u h rk e malftmdnr. raz serin ly bllmek için deniz kcna-

İkl muhar P zumre, p p:.ılı~ hlç nna kadar gldlp gelmeler:l.ne mil
i t leblnc!e bul m dığı lçln saade edl~orlar. Ostle plAjmda bun

~~ : J:> raf oldu mı u blllrle • Pa- lam hu d bir hnvuz tahsis ed lmlŞ-

ACET.E KİRAUK - Şlşllde t lefon-
FEN 1\U::l\ll'RU - Gerek ressam ıu, mob Iy~lı ap:ırtıman. To.fs 11t te

olarnk ger k n aat Şantıy.elerlnde lcfon No. 81542. 
çalışmış t rfıbell ve Tür çr Jnglllzce ------------

şüp ıer uy dırma ·sızın, tl. Hatttı. balık avlamo.~a son derece 
~~~ e rını ileri re!Jlllr. Va- meraklı olan s1r Osborne sıcni'!ın Bffi BAY fş ARIYOR - Türkçe 
tik n d nd muhtel r devlet! rln levkalMe şiddetli bulunduğu bir gün Fr.:n ca 1 nlanna vakıf dak llo 

Frnnm-cnv tışlna g nç blr Türk va
tand ı lş amor. Akşam'da CF.E.N
riımuzunn mektupla mürac at. - 2 

otu d n f zla bUyük ve orta elçllerı Aqullone havuzu~a atla~UJtı, Pa~al bul bilrll ve taklp ~lerlne rı. lna, şir ·et 
tt ata havuzda bu unan • rmızı a .- ve h r hangi bir büroda iş aramı:ı.k-

mevc ur. lan avlamak müsaaci Wıl Hıml.ştl 
s ~dl p palı n muhtellf dalrele- Fakat İn~llz sefiri iki giln zarfınd~ tad r. istlyenler Galata post rcstan 

rı. bahl ra lmdnr çalışnakta, dün- 0 kadar çok balık tu muştu ki, ken- 227 No, ya mekt.upb mürııcaatlnn. 
2 yan n dört n tasındın gelen tel- dlsind n bu Jptl!Asmdan vnı> mek -

graf'::ın h 1 mek.le meşgul bulun: rlcasında bulunulnıak mecburl~cUI 2 lŞÇl ARIY ANLAR 
ma t dır. Hı" bir gun eçmlyor kı hasıl olmuştur. O zama.ndanberl İn-
Pap O:ı I ine Pil' birkaç ecnebi eı- Glllz sefiri fotografçılıC'a merat sar- --
çl) t k ul tme3ln, P pa'nın Harl-ı dırm~Lır. ı BİR ERKEK HADEl\tE - Blr ahçı, 
cly N ırı kardinal Magllone de 1 Kendlsındcn daha genç olan mes- bir gece nöbetçi 1 1.st.enmektedlr, 
km buro und::ı. ecnı.>bl ~eflrlert ka..- lekda lannm başka hevı.-slerl V" r-l Her gün Sultanahmet Sağlık Yurdu 
bul td yer. R kl me salonundıı. mu- dır. Blrl şlk Amerlkn setlr1 B. Pltt- dlrekt<5rlfiğilnc rnürncaat edlleblllr. 
hnr p ve bitaraf devletıerln elçllerJ ma.n, kansı ve çocuklan ıte tenis OY-1 - 2 
kırmızı kadife örtt:ilfi koltuklarda kar- nıyarak vakit geçiriyor. • . 
malt k bir halde oturarak mül!i- . ATEL YE~UZDE- Çalıştırılmak üze-

~ 1 M 1 ar1 el Ilk ıamanlardn Santa Marta sa- re iki lşçl kıza ve bir tecrübeU daktilo kat ~ a~ını bEkl!yor ar, u 1 P - r yında oturan sefirler ca sıkıcı 
çller birbirini g rmemezJ!kten gell- a sürü 1 d ' B 1 n baj•ana thtlyaç vardır. Tahtakalede 

· blr bayat yor~ ı. r ç oyna- Şeyh Davut han 3 No. Kadir Tunca. 
yorlar. mak ve radyonun düğmelerlnı çevlr- - ------------

Vatlkan'ın teşrltat dafresı, hnrbın mek suretııe can sıkıntıls.nnı glder
me\ettdlyM.lnden haberi yokmu~ gibi meğe çalışıyorlardı. Fakat ondan 
davranıyor. Büyiık clçller, Avrupada sonra sarayın alt katında bir sinema 
hamin patlak verdiği l!l39 senesi wonu hazırlan~tır. Bu salonda, 
eylfıHınde kend!Jertne tahsl~ edilmiş haftada lkl defa yalnız diplomatlara 
olan mevkileri MJ:'.\ muhafaw.ı edl- mahsus olmak üzere flllmler goote
yorlar. B ıı buyiık elçller, memle- rlllyor. 
ket'erlnl işgal etmiş olan devıetıerln Son zamanlarda Va.tikanda ecnebi 
elçi erU dirsek dirseğe oturuyorlar. sefirlerin adedini arttıran yeni elç1-

Pap:ılık. l.914 _ 1918 senelerlnde ler daha gelml.şlerdir, Flnl€mdlya, Çln 
geçt'n umum! harbde muhasamatın ve , Japonyanın katolllt olmıyan se
tat Iı ı in pek mühim bir rol oyna- firlerl de s:ın zamanlarda Vatlkana 
mı tı. Şimdi de aynı hedefe varmağa gelmişler ve ecnebi sefirler ka!lles1ne 
çalışıyor. kat~ardır, 

Bu hususta garip bir tesadüf do B Roo .. eveltln hususi mümesslll 

AC.ELE - Kndın ahçısı ve hademe 
aranıyor. Evvelce çalıştık.l:ı.n yerden 
bonserv1s1 olanlar tercih olunur. Şeh
zadebaşında Toros Kız Talebe Yurdu 
mfidürlil~ne her gün müracaat edL 
llr. - 1 

TL'HAFİYE l\IAÖAZASINDA - Ça
lışmak üzere bir kıza ve erkek tuha.
!lye işinden anlar bir gence lht.lyaç 
vardır 21220 teıeıenla müracaat. 

TİCARETHANEMİZDE SATIŞ ME
MUitLUÖU - Yapmak üzere piya
sada çalışmış tecrüben lk.l satış me.. 
muruna ihtiyacımız var. Ve blr de 
tecrübeli daktilo bayana ihtiyaç var
dır. Ka.d1r Tuncn ve Şürcktısı, Tah
takale Şehdavut han No. 3 - 1 

gozc çarpıyor. Geçen umumi harb- B Taylor Vatlkandıı.n aynlır aynl
de ulhun tesisinde pek mühim bir m"az vntlkanda hummalı bir !aallyet 
rol oynamış olan kardinal P~elll, bnşlamı.ştır. Vatlkanda Camerl!ngue, 
bugün butun diınyıı. katollklerlnln nı.. ta.ylnt sırf ruha.nl blr sırat. olmakla 
hani sefl. yanı Fa.pasıdır. beraber, büyük bir siyası ehemmiyet 3 SATILIK EŞYA 

G ren umumt harbde, kardinal Pa- almak 1stldadmı gösteriyor. VaU- -=------------

JGOOO Lin 'll'A Sı\TILIK - Yenı 
b.tmlş apartım . Kurtulu ta Boz
kurt cadd tram\ia~a bir d::ı.kika 3 
katiı 3 od lı bir katında banyo se
ne gelir. 012 lira 3 sene verr.tslz. Mü
racaat: Taksim Sırnservller 42 

KEI EPİR - Az p rayla 1ş yapn.
caldar Kadıköy Moda caddesi Ley
lek soka ·ta 1.ş!er vaziyette bulunan 24 
sayılı bakkallye (sahibi taşraya gıde
c<"ğlnden ı parayla veya gara.nUU blr 
sencue devren tılık, klrnlıktır. İçln
dekll re mürnc at. 

l\lOBU.YALI - Bir Alman öğret
men ailesi yanında temi? b r oda ki
ralıktır. Pazardan maada her gün 
4 _ '1 ye kadar İstikl~l caddesi 133 
Hasan bey AP. 2 ncl merdiven 1 lnci 
kat. 6 No. - ı 

DEVREN SATILIK DtlKKAN -
Tnlu;lm meydanının en işlek yerlnde; 
s:ıhfblnln sıhht sebepler dol:ı.yıstıe 
terki meslek edeceğinden devren sa.
tılıktır. Mllracnat: Tel: 42644 - ı 

ŞfŞLİJlE 900 M.l\f. YAKIN SATI
LIK KELEPİR ARSA - 10 bin llraya 
acele satılıktır, Saat 12 de 80093 Te. 
No. müracaat, - 1 

Pı\NSİYO:S ARA~'1.YOR - Önemli 
bir müessesede çalışan emekli bl.r 
ötretlllıen ~esiz blr aUe ;nez
dinde pansiyoner olmak 1st1yor, Hal1ç 
semtleri tercih olwıur. Ak.şam'da 
A.i.Y. rilmuzuna mektup!a müraca
atlan. 

HAYDARPAŞA RlllTll\I CADDE
SİNDE Apartıman. ev, depo, ga
raj yapma~n. son derecede elverlşll 
müfrez arsalar acele satılıktır. Müra
caat: Tel, 60632. - 1 

tlzere) 
128 86 &00 80 00 1 00 Baytarlıkta milsta- 1 

mel haşarat ilA-
ıma mahSll.! müs
tahzar 
A.spestos ip 
Fil dlşi Jşlenmi~ 
Adi deml.r tel 

ı 368 
895 
668 
568 

28 
a 

1755 
48 

000 
650 
000 
000 

120 
211 

1470 
130 

00 
00 
00 
00 

10 00 
17 00 

111 QO 
10 00 Maşa mukavvadan • 

671 88 000 

~72 29 000 J2' 

00 

00 

Ç'UbUk 
ııo 00 Blr rentu cam sofra :a 

ve salon qyası 
10 00 Sade kesme cam • 

sofra ve salon eşyası 
648 27 000 '10 00 1 00 Manyato S 
650 93 000 100 00 T &O Adl radyotör kapağı· 1 
653 22 ooo 125 oo ıo oo Trcb:ı.ntln ~ ç bultla 
Yukarda yazılı eşya üzerinde gô.sterllen gtlnlerde saat ıs de açık art. 

tırma lle' satılacaktır. Satıştan 11ç gün evve) ıSa&t 9-12 arasında ~ nmbnr .. 
lannda görüleblllr. Sa~ Sirkeci Retadiye Ca.dd~ Gilın!:uk Satış MU. 
dilrlilğihıdecfü Kıınunı veslkalann ibrazı ve teminatın satış günu saat 12 Y~ 
kadar yatı~ lAzımdır, 0377) 

· Türkiye Eczacıları Deposu 
idare Meclisinden : Anonim Şirketi 

Şlrketlm.Wn 17/11/942 tarihinde toplnnnn fevk lMe Umum H y'etlndt 
beherl 100 Türk .lirası k.ı.}'metlnde 8000 hts e 1hmcı sur hle sr. yenin 
600 000 lira çıkanlınasına karar verl.l.mietlr. 

• E5kl hlsscdarlnnn mallk olduklan htı; e1er miktn.rınca yeni his 1 I den 
almak hususunda rllçhan h&kkınn malik olduk! n 'e bu hnkk n ulln• 
nılmasınm 15/12/942 de bltece~ı ve bund3.n sonrıı. h1 .. e rln dlğ r l plere 
satıla.cağı Tlc:ıret kanununun 394 üncU. maddesine t.evfiknn hL d rlara 
tDm1m ve her hissedarın ıştırdk edece~ı hisseler mlkt!lrn 1n nısıf be el nf 
nihayet 31/12/942 tar.lhlne kadar Şirkete göndcrm'lf olması lılzım geldl.!;1 m.n 
o ı;nur. 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
MüdürliiQ-ü ·ilanları 

Umum 

lSKENDERUN POST ASI 
İstnnbuldan 27/11/94:2 cuma akşamı İskepde.t0n yoluna k lkması icnbe

den (KONYA) vapuru bir harta rötarla 4/~2/942 cuma saat 18.00 de kal-
kacaktır. 0750) 

* Denlzyollan umuml yük navul tarifesi, yapılan zamlar clolayıslle tadil 
eclllm4tlr. 

ı Ukklnun 942 tarlh1nden itıbaren İstanbuldan hareket edecek olan va
purlıırla yapılacak nakliyatta yeni zamlı .tarife tatbik olunacnktır. 

Acentaıardan tzahat alma:blllr. Cl708J 

Mavna enkazı ve yonaa ~atııacat 
MilnakalAt Veklletl devlet ıımanıan lfletme umum müdtırlüğunden: 
İşletmemlzln fe.h1r dalıillnde muhtellf a.telyelerlnde birikmiş takriben 

55 UO. 60 ton İnlktan ma.vna ve ı.nlr vesait tamiratında husule gelmiş aıı.. 
fa.P enkaz ve parçalar açıt a.rttırma auretUe satılacaktır. Muhammen be
dell 1800 bln sekiz yüz Ura ve muvakkat teminatı 135 yüz otuz beş llrıı.dıı•. 
İhalesi 11/12/942 t.arlhlne rastlayan cwna günü saat 15 de Galata nbtı
nımdald umum müdürlllk binasında toplallaca'lt olan satın alma komısyo
nunda yapılacaktır. 

Şartname her gün sözü geçen komlsyQnda ıörüleblllr. (1761) celll, Miınlhte Papanın veklll bu- kanda Camerllngue memuriyeti pek 
'undu~ rada Berllne giderek o za- önemlldlr Çünkü Camerllngue, Pa
mankl Alman Başvekil! olan netıı.. p:ı.lıkta bir ln.bllft.l vuktrunda yeni 
man - Hollweg'den Almanyanın ne Papa intihap edlllııceye kadar kato
gihl şartlarla sulh aktedeblleceğlnl Uk k.lllses1n.1 idare etaırekt.edlr, Halbu_ 
ôğrenmeğe memur edllmlşt.ı. k1 Vatıkanda. Camerllngue makamı 

BİR ADET HAKİKi BlRAÇVA.YO 
KCRK l\IANTO S.\TILIKTffi - Bey
oğlu İstlkl~l caddesı 234 numarnlı 
Yekta tuhafiye mata,zasınn mürn.. 
caat. 

SATILIK EV - Çarşıkapı tıram- 1 
vay durağuuı. k:ırşı Hattat ~okak • 1 Devlet Demiryolları ve Limanları !ıletme 
Kandilli sokak 9 cumaralı 8 odalı Umum ı·daresı· 

1
·tan"' lan elektrik terkos hava.gazı teslsaatJı 

k.Argir ev satılıktır. Kumkapı Çadırcı ~============================== 
o z:uruınkl !\.iman BaşvPklll, kar- birkaç aydanberl mUnhal bulunuyor. siYASf, EDEBi , AHl..AKt, TARf-

mahallesi Kurban sokak ı numaradan 
soısunlar. - 5 

dlnal Pnccıııye teslihatın umumi Bu makama Papalığın Harlclyo Na- nt - Maknlelerl ve hikA.yelerile 
urett tahd dl ve İngiltere ile Fran-, zınnı geUrmek Vntlkanm aıın.ne.. meşhur ~m gn.zetesınln btr kollck
anın ya.si ve iktisadi ves:ı.yctı al- sinden olmamakla berıı.ber, bu mn- slyonunu almak ıstıyenler konuşula.
tına dü memesi şartlle Belç knnın I krunm en mühim nnmzedl kardinal cak yer Uyin edici mektuplnnnı Ha
tahllv n.i k bul etmekt.\! bulundu- Magllcme'dlr, Pap:ın:ın, Maglloneyi llç Fenerlnde Ziya Korkuda. gönder-

Muhammen bedell (2370) 1k1 bin üo yüz yet.ntl4 lira (40) kırk kuruş oltı.n 
(488' dört yüz seksen sek1z adetten ibaret muhteur eb'atta ambuvatmanlı 
dökme akıntı borusu ve teferruatı (5. Blr1Iiclllnun, 1942) cumnrte i günü 

SA1'ILJK KIBAATllANE VE l\IO- saat (] l) on birde Haydarpaşada Gar binam dahlllndckl komisyon tarafın
Bİl,YASI - Ad~: Fatih Malta tram.. dan açık eksiltme usullle satm alınaca'ktır. 
vnv durağı No. 73 Tunca Kıraathn- Bu ~e girmek isteyenlerin cı77, yüz yetmlf yedi ıırn (78) yet.mi~ sekllı 
nesı. Mü~n~ecıc gilnil 28/11/942 pa-, kuruşluk muvakkat temlnc.t ve kanunun t.ayln ettiği vesnlkle birllkte e!.sılt-

~unu Al as - Loren me;;eles1nin bu makamıı. getlreceğt muhakkaktır. meler!, _ 1 
aşılm bir engel teşkil etmedl[ilnl Papalık makamını işgal ettığl zn.. ------. -. - ------

:r.artesı günü saat 14 te. - me günü saatine kadar koınlsyona müracan.tlan ltızımdır. 
oy! ti mıı.n yeni kaıdlnaUer ta.yln etmem~. SATii.IK ŞOl\DNE - Odun ve kô-
Fak t kardinal Pa.celllnfn bu gô- o!an On İkinci Pie. fbndi harb za-ı mür yakar Avrupa marnultıtından 

ruşm lrrindcn hiç bir netice çıkma- manında bunu yapmaktan imtina sırlı 83X80X55 bilyüklilğündedlr. Fa
dı Cunku Almanyada knblne deği}. ediyor. Halbuki 70 Azadan mürekkep tlh İtfalye caddest Güneş :ıpartımanı 
ucı g bl, Almanyanın zaafına tna- olması lô.zım gelen mukaddes kolle- No. 2 ye müracaat. - ı -SA-T-

1
-
1
.-
1

K-A_P_A_R_TIMA __ N ____ E_yü_p_suL._ 

nan İngiltere, yeni talepler Uerl jln (yani en yüksek ruhani mahal) KELEPİR SANDAL _ e 5 metre- tanuı merkezinde Feshane caddesln
siirdü. timdi ancak em Azası vardır ki bu dlr Yelkenll ve zengin t~kımlarlle de ilç kat her kntta birer daire al-

KİRALIK BAHÇELf EV - 4 oda .sa
lon mutfak b:myo, nezaret konfor. 
'Osküdar Sultantepe İmam sokak ısı1 
Tel: 60075 - 1 

Mazidekf bu tecnibelerlnl bllen mecllse dahll bütün Amerl.kah kar- 200' llraya. satılıktır Kadıköy Fener tında 2 dilk.kA.nı olan sağlam apartı
şlmdlkl Papa,. neticeden f'mln olma- dlnaller lllmfi§lerdlr. Acaba B. Tay- atadı ynnında Kurbağalıdere kena- m::ı.n yan hissesi acele satılıktır. GÖ-
dıkça sulh planlannı fn etmek iste- lor bu mesele için mi Vatıkana gel- d Şeflkb kak N 

19 
rüşmek lçln İstanbul Borsa kıraat-

mıyor. mlıtlr? rın a ey 
80 

o. hanesinde HJlml Kocabalkana mü-
H b butun dünyayı sarmış olduğu Bu, pek muhtemeldir. Çilnkü B. SATILIK - •s .santim Strong de- rncaat. _ sı 

1 in P p lı":rın nezdine memur olup, Roosevclt, Blrl~k Amerika.da yaşa- mir plinya tezgAbı, Oalnta Kalafat
au ri e b rn.ber Vatlkanda oturma- yan yirmi mllyon katollğtn. müza.he- yerı Yemeniciler cac:ı.:esl 29 numnra
Rn elen ecnebi sctı.rlerln mlktan retlne bfiyük blr ehemmiyet verl- ya milrar,aat, _ 1 
son derece artmıştır. Vatlkanın sa- yor. 

5 - MÜTEFERRiK 

Bu lşe alt şartnn.meler komisyondan parasız olarak dağıtılacaktır. (1728) 

Deri ve Barsak A rtbrma ilanı 
'l'ürk bava kurumu İstanbul •tfüi --i ubeılnden: 
Kul'lban bayrrmında teşkııtıtımız tarafından toplanacak dert ve bar. 

saklar pazarlık .suretıle ayn ayn arttırmnyn konulmu~ur. 
2/12/942 çarşamba g(inü saat onda arttınlması ya1nlacak olan fiat mu

vafık görlilürse ihale edllecektlr. Tallplerln nakit veya Devletçe ml!teber 
b1r banka mektubu olarak deri için b1n b~ Yilz, barsak için de uç yuz Ura 
muvakkat k."'mlnat. Rkçelerlle mezkQr gt1n ve s:ıntte Cağaloğlund:ıkl şube 
merke:zlnde bulunmalan. 

Şartnameleri nr.ru edeJ1ler v11A~et 156'>) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 
Terktplerlnde klnlnd n eser bulunmayatı bazı komp el r1n kinin 

ha pek dar olduğu ve husust blnıı.- Her halde B. Taylor'un Vatikanı ACELE SATil.IK - Erleman sine
lar bulunmadığı lçln bunlan Papa- zlyaret.1n1n esran bir türlü l\ydmlatı- ma maklnesl. Müracaat: Beyo~lu İ&
lığa alt bina ve saraylarda yerleştir- Iıı.manuştır,> tlklftl caddesl 198/2 tüccar terzi. Beklr 

komprimeleri diye satışn çıkanlmL' olduğu yapılan tetkik ve takipler en an_ 
SERMAYE - Altı bin lira koy- laşılmaktndır. 

mak ve kend1m de çalışmak üzere Merr.leketlmlzdc şimdi. devlet 'e Kızılayından başkn k nln k , prime
esasıı blr iş arıyorum. Tafsllfıtlı mek- ıerı yoktur. Bunlard'.l.n başka :ıruı.rkalı alnnJ,.aı;ın mevcutları dn bundan e•
tupla Bcyo~lu po,,ta kutusu 2271 nu- ve hükfunetçe toplatılmı.şilr. Blnaenr.leyh eyvelce de 1lAn edlldığl glbl dev
maraya müracaat. let ve Kızılny kintnlnd n başkn kinin komprlmc ve draje erln n E hte ol

Wm~ -1 

Denizcilere i18n ACELE SATILIK - 120 Desll 
<Seandelll) akordlyonu lle (Pfaft) dL 
k1§ makinesi. Adres: Aksaray omç
ler Paza.n. 

AL!\IANCA DERSLERİ _ Us 1ü duğu ve kullanılmaması ltızım geldiği cl.heı~e halkımızın bunlan satın nl-
tedrlsi mükemmel ol:ın bir Al:an mamalan tavsiye ve 11~ olunur. (1727) 

Devlet limanları iıletme umum müdürlüğünden: 4 - Kiralık • Sablık 
öğretmeııı Almanca derslerı vermek.. 

0 0 
K T o R 

tedlr. Temiz mobilyalı blr oda kira- .... • ... 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandra 

lıırtır. Pazardan maada her gün saat 
4 ten 7 ye kadar İstlkltıl caddesı 133 Fet h 1• Erden 

SİLİVRİ ECZANESİ DEVREN SA- No. Hasan bey apartunan 2 ncl mer-1 
TJLIKTIR - İsteklllertn l"a.tlh Mal- dlven 1 inci kat 6 No. ya müracaat. 

Rumeli !enerlnln 13• haklkl clhetlnde ve 11 mll mesafede ve 
A. 41 .• 24' 35," ş 

T. 29, • 09.' 30.'' Ş, G. 
Coğrafi m vkllnde bulunan ve asetilen ıazı Ue yanıp her 10 sanlyede 

tek; beyaz §lmşek gösteren Karadeniz bolazı harlclndeld ziyalı p.mandıra 
21/11 942 tarihinde esen şlddetll fırtına tesırı lle yerinden kopmuştur. Ba
delmuay ne tekrar nynı mevkie konulacak olan mC'ZkQr ıamandıranın ye-
rine konulduğu ve yaklldı{tı ayrıca ıırın edllmeyecektlr. (1760) 

fs. Jandarma Sa. Al. Ko. nundan: 

müdürlüğünde bay Abldln'e müraca.- - 4 

atlan. - l BiR İNGİLİZ BAYI - Ehven üc-
KADIKÖrt1NDE SATILIK EV - retle mükemmel İng111z lisan dersle

Mühilrdar Yaverbey .ııokaRmda 15 sa- rı verecektır. Cok kolay, pratik ve 
yılı, 3 katlı, '1 odalı, terkos, e1tk.tı1k sert metod cLESSONS11 rüınuzuna 
ve havagazını havı aııyet kullanışlı mektupla müracaat. - 1 

bahçeli ahşap ev ehven flatle acele ı--------·-----.. 
satılıktır. 23367 telefon numarasına l\IEKTLPLAUINIZl ALDIRINIZ 
müracaat. - 1 Gazetemiz ldarehane.!lnl adres 

olarak göstermiş olan kaıilerl
mlzden ACEJ,E SATILIK APARTLl\Jı\N -

Beyo~lu Kalyoncukulluk İngtUz sa-
Cl615J lira (70) kuruş tahmin bedclll C3Gl kalem matbaa malzem rayından aşa~ı Hamnlbaşı Yenlyol 

2'11111942 cuma gunü saat 15 te Istanbul - Taksim J. Sn. Al. komlcyonum - B man meydanı Petro Facı fırını ya
da açık eksiltme lle alınacaktır. Muvakkat teminat (121) llra (18) kuruştur. n1nda Teville Efendi aoka~ında Sl/1 
Ma• em nln miktar \e cln lerile sa!r tafslldt şartnamesinde yazılıdır. Şart- numaralı senevt 1200 lira iradı bu
rıa e pa her gun kom. ronumuzdan verıl1r. Isteklllerin temlnat rnt'ktup lunnn üç katlı mficecldct Güneşll 

Dlpl - tnr - G. z - Gözteııe -
Yönder - LessaM - P. S, K. -
Dokuma - S. T. K - M , H -

A, Ş B. -M. V. 
namlanna gelen mektuplan lda

rı ve sar cnaklarııe ek e 

LABORATUVARI 
ccerrahpaşa hatanesı baktertyo-
1~] ıKan, idrar, balpm, ıme-
vaddı calta tallllneri 'Ve (idrar 
vasıtas'ile gebeliğin llk günlerin
de knti t~hlsi) yapılır. Beyoğla, 
Taksime giderken Me,ellk sokatı 

Ferah apartmıan. Tel: 40534. 

Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Palaıı N ... t '·Taksim. Telefon: 

K ÜÇÜK iLAN 
oktiyucuıanm1z arasında 

ENSERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıt.Clır. Alım, •abm, ki
rn i,lcrinde iş ve igçi 'için i.
tifade ediniz. 

Lokman Hekim 
{Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahil". •e m:· e 1"'"\ssı~n 
Div.r.vo•ı. 1 O 1 

• 



l'mdık tareaı. Sıçan, Tada ıueaı ye btıttiı fare amıermı &ıdtlrtir. Bir 
parga Jalh emek veya paatınba beline drtlltıp de farelerin bulundu-
111 yere bıratııına bu mo.temmeı 11dayı seve seve yiyen fareler derhal 

11rler. Ktlçflt fmdık fareleri için fare butday zehirlerinden serpmelldir. 
BuldaJ' 21, Macun halinde IO, life 71, dört m1sl1 olfe 121 kuru§tur. 

BASAN' DSPOSU ye l'ITBELBRİ. 

AK: Ş A .i:.l 

ILAN ______ MıNERVA __ 
BGJO.k tamiraı aWyelerl olan Anai!olu'da b1r mttesıseaa 

Atölye Ustabapsı Aramaktadır 
Afalıdakl p.rtıan hail oıanıarm A. B. O. rumuzlyle tal. 1'18 
posta kutusu adres1Da yazı ile müracaatları: 
1 - Türk olmak, 
ı - Mühendll veya &mat mektebi mezunu olmak. 
8 - Büyük atölyelerde usbaşılık yap:mJ§ olmak, 
4 - Yqı 40 dan fazla olmamak ve askerllkle alakası bulun
mamak, 
G - SıhJıl ve ahWd vuiyetıerJnl vesikalarla teftik edebilmek, 
8 - BUlıHSI torna, freze if,lerlnde derin wkuf \'8 pratik tec
rttbeısl olmak, 
7 - Maranp Jflerl, pik ve aan döld1m, teneke ve aao ltlerlle 
kaJD&kçılıkt.a, lflerln umumt takip ve 1dareslnt m1hıik1ln Ja. 
bacat derecede mnum! maJAmatı olmak. 
Almanca veya fngWzce okudufmıu anlayacak derecede olan
lar tercUı edlllr. 
ElverifU olanlar kablllyettne göre 250 llra,a kadar aylık 11cret 
alabilecek, ha,at pah•l1JıiJ za mmmdan 1st1fade edecek ve il 
kanununa göre ,apacalı fazla mealden aynca ücret alablle-
cek, 3859 sayılı kanuna t.lbl olmayacaktır. , 
Aynca çalı§ma, liyakat ve gay.retlne göre takdir edilmek üze. 
re senede Ud maat nispetinde ikramiye de verUebllecekttr. 
Müessese tarafından billbed.el konforlu mesken temin edil-

mekt.edir. 

Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrılan 
SOCUK ALGJNLICINA KARŞI TF.StRl KATIDIR. 

2 lik zatf ve 20 1ilc tüpleri her eczaneden a nız. 

Türk Maden Mühendisleri Cemiyetinden : 

trı-anzn en meth1111 
UDYOLABI .......... 

Ber ~ &ra,J'1D1S. 
'1'1rtJ)e 11Dmml Vftlli: 

AbdWTahman 
lmre 

Telgraf Memuru Almacak 
Devlet Deıaı1eyoDan amam mtldlrlllOnden: 
1 - Tetklllt prlarmdalı:l tel nlerlnde bllftll mahabeıe memurlutund& 

çahftırılmak tlzere mGaabata Ue 40 Wcrafcı atmacüm. 
2 - Mo.baklda lmzaDanJardU orta olmlmesmıJarma eo ut otu1 me

zunlarma '9 lira tcret verUecelı:tlr. 
s - ı Blrlnc1tinumm lMJ ııtmt an ıt d9 JlaJdaı'pqa, AnUra; ~ 

slr, Kayaer!, MllatJa, Adana, AfJOn, bmır. Sirkeci 1'I Bmırum. lfletme ıaer
tezierfnde yapılacaktır. Milracaatlar bu lfletmeler vt ~ milc:lflrlQi ı.
tasyon feflltlerlnce kabul olunur. 

4 - Mtısaba.taya lftlrat tanlan fUD}ardıl': 
l - Tllrt olmak. 
2 - Ecnebi bir timle ile nll olmamak, 
3 - 18 yqmı blttrmlf ve 10 yqmı ~ olmak, <IO J8.I dah1U 
t - Askerlllini J&J>Dlll olmak, 
ı - teıetme mertezıerlndı J&pıluat telgraf amb&bere memurıutu ha. 

tllıanmda muvaffak olmak. 
8 - İdare dolı:torlan tarafından Japılacat muaJmede lllıhl durumlan 

demlryol l§lerlnde vazife görmete elver1fll bulunmak, 
1 - Mtlracaat ıstSdalarma ballanacak vesllrı'aı fUD]aıdır. 
NMua cilzdam, veya tud1tll sureti, diploma m& taacUknaıne, aalı:er\Jk 

vesikası ve aaterllk yotJamaJan, poUateıı tudikll 171 bal tQıdı, ç~lı: afla 
klltdı, nu ise nıenme ctlırdlnı, a adet vf!Wlkahlı: fototraf. 

İsttdalar en aoıı a blrlııoUE&nun 1M2 -6Dil aau 12 19 tadar lı:abul oıunm. 
(1'53) 

Türk Madem Mühenclialeri Cemiyeti eau nizamnameainin' 1 O uncu _______________ _,.. _____ _ 

Devlet şurası reisliğinden; maddeüne teTfikan ıenelik kongramız 4/12/ 942 cuma günü eaat 1 S te 
Zonguldak.ta Türk Maden MUhenclialeri Cemiyeti salonunda akdedilece
ğinden eayın cermyet balanmn ıözügeçen gün 'Ye saatte kongrada ha
zır bulunmaları ve imkln olmadığı takdirde ZOllguldakta 'bulunan ark.... l - Devlet ŞfUasında münhal bulunan ltlncl sınıf mtuAzlmUlcler loln 
dqlardan birieine vek&let verdiiine dair Cemiyet riyasetine bir mektup 2S/ll/H2 cumartesi gl1nf1 saat 10 da Ankarada DevM ' Şill'uı binasında 

el f ..Jt d ı • lüzu U" ı mtısabaka tm.tthanı yapılacaktır. 
veya t gra 5 .,n erme en mu an o unur. 2 _ İmtihana girebilmek 191n hutnıt veya lttl.ııat fatoıteı&rl n yahut 

Türk Maden Mülaendialeri Cemiyeti siyasal bilgiler okulu ven bunlara muadil oldutu Maarif vekAlettnce tasdlt 

UZN
. A • 6 edllmlf olan yaıbancı meml*et falc1Ute ve J'lbet, mekteplerinden mezun 

R IS.lnE I olmal: prttır. 
1 - Açılı,. 8 - İmtihana gireceklerin ,..ıarı ao. u ~ olmayacaktır. 
2 _ Konsra riyuet divanı aeoimi. 4 - imtuımd& muwttat oıatıamı memmtıete •lmmatan memurtn 
3 _ G~n devreye ait muamell.bn koncra:ya arza, JJllık raporun kanununun 4 tlncl mlddulndt 7Ullı prt ve ftllflan hali bulımmaıarma 

-'------- d '- • • ib , bBtlıdır. 
~ ve are ııeyetini~ 1 ~ 5 - İmtihanda muvaffak o1mlara 30 lira uU m&8f yldlecekUr. 

4 - Yeni İdare heyeti ıeçıma. a - imtihanda muvaffak olanların bqta bir mtıeaaıe,e denm et-
5 - Yeni devreye ait bütçenin tanzimL meyecekleri ve ettltlert takdirde mGltaft addoltpıac'*1an haklı:mda bir 
6-Anu ••dileklerin tetkiki. taahhiltnam.e vermeleri earttır. 
7 - Ka~ 7 - Mt1aeıbab. tmtlhaıu lfalıda ,.mıı memdardaıı Japdaoüta. 

A - Blu tettlllt huntu 
B - Utnuml surette ldare hakaku ve bub·- ıplJdaM Jwıunllz IMt 

la1lh devlet f6ruı 1ı:1nmıu. 
tdaıi kala nuar!J'&tı 
TOrtlJe cumhuriyeti tettllUl 
Memurin kanunu 
uemurıu nıuhatemat lı:aıumu " bu itle a1lta1ı dllt1' taınmJ&r TIJl,. 

~--·,Uj' •.• '7'1' 
2

Wlf ..... w --
Sielediit tanunu 

rlclye Vetlletlnde 711pılacattır. Madenler baklanda mevzuat 
Milll.balı:aJ& lfUrlt için taliplerin memurin kanunun t tmctl maddesin- C - Maliye 

dekllerden bafta qatıda JUJlı evsafı da hals Olmalan llzmıdır. 8 - İmtllıana glrmet tateyenler nlfua hih'Qet cRzdın"'1 ft Wuıll 'ft-
Hupk, mmtıyentn llyMt. "' idari plaelerliıden ve tatllte derecealndetl a!talan ve lk1 kıta vellb fotolratJ&rile bldfkte anuhaU1e 17/U/MI dnl 

J8bet Ucant mektepleri ""- hırtclye meitetl ne a1llı:a.iı bulmn: mt)mesll aqamma tadar dnlet t8raa umumi tltlpllltne mtncaat etmeleri,, USSU 
ecnebi Jilbek mett.eplertnln birinden Dlf'Z1ID e1ma1c ye J'8f1 otuzu l9\llllemlf 
bulunmıt.. ' 

Aalı:erlllbıl J&pman\Jf olup da her ıwııı. bir suretle muvattaten tecU 
ed1bnlt olanlar tmtlbam. glrebWrler. Ancat '1n1mlttn olduklan takdirde 
&stftrlllı:lerbıl 711pıp d6nthıC1!7e tadar namzet olarak lı:alırlar. 

Mlllklı:a imtihanı fiJyledlr: 
ı - TtlrJroe ve l'ranmcadan tahrir ve teroeme <eleme> 
2 - Botan medeniye, hlSuku dtıvel; hubtu husustıel dtlveı. lkttsat, 

maliye Ye tarlhl llJUl (1711 den zam.anım•• tadar) (tahrlrt ve tlfahl> 
8 - Osatı mbıaıu dcıldarm*k tutııe (alınacak adede ıöre> en fazla nu

mara alanlar mOlabalı:ayı lı:azanDUf olaeaklaııdır. (Müaant halinde J'ranms. 
cadan bqb bir ecnebi dlllne TUtu! •bebl rilchandır.> 

ihracat ticareb1e meıpl tacirlerimizin nazan 
dikkatine 

lstanbul Tlearet ve Sanayi Od•smdan: 

Taliplerin mektep phadetnameıert, askerlik Teıftalan, lJl durum Ye 181-
ht tilıtlarlle hbl,et ctbıdanlan veya tudlkH IUl'etler!nlıı bir lstlda ile o& 

---------~-------------- Blrb:cltl.nun M2 üpmma tadar Vekllet alcll ve nıemurln dalreel umum 
mttdtirlQlne tevdi etmelerl Jlzmubr. <Bu tarlhten IOIDl'alı:l mtll'lcaatlar 

4226 numaralı kanunun a tlnci1 ~gire Uuwcat tl
~tlle meıgul mfteuı•terin a.oıa ilaJili. ıtanun h1Udbiılerbıden 
Jstlfade edereki tstthsal eylemtf oldukları ruhsatnamelerin her Jl• 
hn ildncl- kAnun ayında ticaret veklletlnce vize edtlmeal JAamı.. 
gebnektedfı. VJM ınuamelestnden, ruhsatnamelerin tabi otdnla 
mfkdarda damga pulu llsakı suretfle resim ahQacaktır. au aydan 
sonra vize -edlldlifne dair ticaret vekAJ.etlnfn tasdikini ihtiva et
meyen nıhsatnameler muteber addedilmeyecellnden bu ruhsat
namelere müsteniden gflmrüklerce muamele ~. 

Tacfr18rlm:lztn ruhatnamelerlni me •rmet .......,UrlerJne 
dair vekilete takdim 0J1maeak lltlda ne blrutte 1/11/942 t.arnıın. 
den ltıbB.ren odamız muamellt ıubeslne milracaatıan ebemmL 

• HOLANTSE BANK. ONi N. v. 

I 
STAH8UL euBESI 

GALATA: KARAK6Y PALAS 
• AJANSI t CIK. ALALaMCI HAN .... 

BOTON 
K SA JCARI .... 

••••c• •Ottasao ................... ..,,..... ....... ...... ......... ~---·-~-, ..... .., ... ..... ,., ............ ...... 

tabUl oıunmaz.ı . 
Dlttat: Tarld llıut plecelı: aenetl imtihanda 1M8 den zamanımı• 

.tadar olan devrtJl lht!Ta edecektir. (1889) 
yetıe llAn olunur. «1'726• 

Muhasebecina ıyor 
061ciBM ~=r "1lteilhlın 11Dl11Dl midilrltll emrhıdl llt.th. 

aam o .... v. ........ rtre no uran. kadar ~~ 
üzel'9 bir mDb•'becl el'"uattu'. 

--En makbule geçecek hediye --

°ıt T ıt Tr r w. 
DOLMA ICALEMlDIR. 

ı•--• Her kırtaaiye •• büy&k maiazalardan iateyinfz. __ .. tsetmerJn AnUrada M. M. V. Denlll M'lltttlrJJlm& ft iatanbalda da 
-----------------~----· DeDls Lnazmı Amıruaıne hemen mlruaatıarı. c1188• 

Türkiye iş Banlıası 
KiiçiiA Cari H...,,ı. 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KIRJlu•n: ı Şubat, ır JılaJU, ı ~ 1 lklnclıetr1D 

tarlhllrbıde yapılır. 

----1943 ikramiyele .... • ....-~ 
l adet 1999 Urabk - 1999-- Ura 
ı. 999 lt -~. 
1 • 888 • - 8'8 lt 

ı lt 777 lt - 777- lt 

ı lt 888. -888 • 
t lt 85S. -sss • 
ı • 444 • - 444 • 
2 lt 333. • - 888 • 

10 • 222 > - 2220- • 
30 • 99 lt - 2840-:- lt 

60 • 44 • -2640- • 
250 lt 22 -5~ • 
334 lt ıı - 3674- lt 

1 

11sırnıerı: KATRAN HAKKI EKREM 
Satın atıyoruz 

l;P Mr ...... "1&,.. 
Yııt maklnalarl 
Klısnr dolaoıın 


