
f 1 .. 
s c N H A v A o • s L E F. . . " 

1 l 
,~ ı 

ı ,~ 

l T 
! ~ ı 

i . 
ı 

ı • .!. ıı,, 
~. 4 ~ 

• :---- 1 • "~-.c. -·- ~ ........... -·· _, ... ~ . 
~ . .· .. ·,...,;.;_;: . . . . ' .· ,• . . ..... ·. ! Sav>: 33 tı 

. 
l ~ -

~Tel. 24370 - Sene 11 "" 

örfi idare er aAşcun: -' 
ırnali Afrika 
UharebeJerinin General Sabi! N oyan örfi ida · 
r.emmiyeti re komutanlığına tayin edildi 
~-VVWVW
~/~ cephesind~ tah~k~ e- M lll Mldalaa VekAletl milstesarbAına 

ı. \ geV§emeyı şhnalı Afrika• .. " 
~ ~ bir bo~nıuk uı.k:p _oocr. da Korgeneral Galip Deniz ta~la ~Udf. 
~arp terazisınde esaslı bır de- ~ 
'ık husule gelmeme.si imkan. An.kıı.ra.dan lıa.ber Y~rildiğinc 
~ · İtalya bUtiln bUtün ba.şı- göre, mlinhal buhınnn örfi !dare 

derdine dli.ş.ecek ve öteye bf.• v.omutanlıı',;'lna general Sa.bit Ne. 
"4' dağıtt ğı ve jandarma vazı. yruı ve fa.al vazüe nlaıı milli mt'-
~ tahmil ettiğı işgal kuvveL tlafna vekaleti mü~tee.arı gonerııl 1 
~ 1 bile Sıçilya yahut nnav • Scd~ın yerine ın;IJi mildafa.n. ve -
>'le loı:ıraıtıarmı müdafaa zarure- kaleti müsteşarlıguıa dn korgenc'" / 

ıı...- _&eriye çağırmağa mecbur ral Galip Deniz ta:-ı-in olunmuşlar. 

~~pydbfilb~tb~ d=tr~·~---------------~~~--~-~~~-~ ___ 1_»_J~,~~--~------·-~-~-·~~4~··-~ 
~! 1941 senesi İngilizler 
\ .ıor sene" idi. 1942 senesi 
~\'er için çok r.or sene ol.a

benuyor. 

Yazan: 

ipin tabltYal(ID 
~ devlet adamlan, şimali 

t..._ sekizinci İn,ı;illz orduso
.-:--nıza geçtiğinden bahset 
lıll 81l'ada Afrika mUt>!\dclesi
' tlin harp Uz.erinde bC~ Uk bir 

~1b1Yacağını söylemişlerdi. A· 
"1cak OD beş giln geÇmi~ O~• 

~ lıaide bu sözlerin bir lıaldkııt 1 
~ ettıği t~reddüt knbul etrnı. 
~ surette ı:öıe !;arpmış bulu. 
b·-~ ~Ugünden. mihver Afri~ 
~ :--lub olacaktrr elemek pek 
' !~ gitmek olur. Fakat şf. 
\ ~lika muharebeleri mihver 
·~ilübiyetin başlangıcını ~ 
~ ~lllr Jşte bef1 on gUn itinde 
~Prnı~ olan ,.akla budur. Bi· 

.-.1 -Yh, her iki tarafın Afrika· 
:-tıbeyi kazanmak için ellerln
hJeni yapacaklarma inanabl 
tlnıaıi Afr?&a çölleri Utinci 

bir hareklt alanı olmak· 
~r,lıırdır. Harbin mnkadde-
~·ıııoa oynanıyor. 

..__ tF sllihlan için buhranlı 

.......... Rusya harbinin bu kadar 
\'e zorla,ması ile nçılm15 

Ol'. Eğel' Almanya, hane 
... ~ .... ._ tahmin \'c ümit etti~I 

S ~abuk Uusyarun i,ini gör. 
~---Ydı artan prestiji ,.e ek· 
~ kuneti ile mi.ithlş bir 
•, ala.calrtı. Fakot bu olma· 

\ ~I \'ltkua geldi. İr>te mlhnr 
düşünce bu sebeple b&Bla 

s~~ tarna.nlarda Berlinde komü-
'ityhlndeld mücadelenin g~ 

~s: esi gayesile tertip edi1en 
~~rk cephesindeld mU\·affıı. 
\.~klert giz1i~·ememl5 bir te
~ r. Eğer Ruc;lar yık•lmı~ 
~ Ya.hat kolay ezilecek bir 
l'1t gibi görlln~lerdi Ilerlinde 
~ lberaslru yapmağa ve yedi 

daha Rusya alcylıin<lc mU
~ e lıtUrak etmis gibi göster 
~ hltı lib..um his edilmezdi. 
~f Yedi dC\'let denilen yeni 
. ~ 11 l.tlel' hakikatte esasen mlb
~QılllQ nJtmda bulunan hliku
~11 ibarettir. Onlar daima 
~ ~ b:ı.ğb~·<lrlar. Onları yeni 
~....)"V\>et gibi göstermek hakild 

~e:rlııde bir tesir yapa. 
e mUcadelesl diln han~i \i tler1c yapılmıssa yann da 

'ııı ~\"\·etlerle devam edecektir. 
)'; lbUC3.tJelenin demmı Alman
~1'!91< bilyUk fedakarı ~dara. 
~p "e nuhrumh:ctlere 5e\'ke
\ fe.ıgİbi görünüyo;·. En fenası, 
~ lkarJıkJarm 'e gayretlerin 
~ "11,·yctiııJ çok sarsın~• lhti 
~tt göstermesidir. Eğer Alman 
~ ll'rf hi~ olmazsa bı:.zı ccrhe-
\.."tot tok yıpranm:ımıi1 olsaydı 
~ı lahJiyesl ve ricati vulmbol
ı..' ~-~örü1iiyor Jü A lm:ınya RuS-fl'in. Mat•ar. mı. oriiul:ırııım 
~ ~ rai,'llleıı, her ceplıede 
~ ereccdc ktl\'\"ctıt olırudc im· 
-;.: btıbunıyor. 
~ ~a cephesinde fahal\)(uk e
~ ı,ı gev§emc3i fİnıali A frikada 
\"'lı "' ~gnnluk takip ederse 
~ ~ lttazısindc esaslı bir değişil\ 
.'11, tile gelmemesi imkan ızihr. 

~il., bütün bUlün ba"mın elerdi. 
tı ~~c ,.c öteye beri~ c d:ıh'lf· 

ıı.ıl.e Jnnclannn vıızifcsini tahmil 
' t~ l"g:ıJ ı..-u,·vctlerini bile SiçiJ. 
~r llt nna\ afau topral;;lnrııır 
_'q~ lln znrurctiyle ı::cr!yc çağır· 
,~~ bıı'~ecbur ol:ıc:ılrt1r. şayet bil· 
~(Ilı ~·Un vf.'ıılmazsa ı 1941 ~ene!ll 
~~ l't idn ''"zor sene" idi. UM'! 
'h de rnlh,·er i~ln ~k zor sene 

benziyor. 

Oeneral ~it Noyau 

Moskova 
Oniinde 
Almanlar 

yenide arazi 
kazandllar 
~ 

Tagaarog beniz 
Baslar taralıadaa 

geri alınmadı 
V~. 2 ( A.A.) - Ofi: 
Rusyada muharebeler şiddetle 

devam ediyor. Almanlar Mosko. 
va önünde ve Tikvinde yeni mev. 
ziler ele ge<ıimıişlerdir. Mosko. 
va auntakasında Alman ileri 
hareketi bilhassa Volokolamsk 
mmtakasında eheır.miyetlidir. 

Odun ve kömür işi Ro tol 
b61··~ 

Bu sabah Viliigette Kay
makamların iştirakile bir 

sinde 
Sovyetlerin 

mukabH 
toplantı yapıldı f aponga taarruzu 

devam ediyor 
Lokantalara verilen un ke- Amerikan Bir Alman ---Z-müne göre 

sildi. Şileden kömür getirmek n~~asına •uıar çok ıazıa 
için motörler gönderildi henuz ce~ap u11;:~;--

Bugün lSğieden enel, ...u&Jet,te va. 
il muavini Ahmet Kmıkm relııllti al 
tında bir toplantı ya.pılnıı§tır. Bu top 
lantıya btltlln kaymakamlarla bele • 
diye iktl.sat mlldilı111fUrak etmi§tlr • 

• 
lngiltere 

Finlandiyaya 
harp ilan 
·edecek 

Öğrcndiğimize göre baıünldl toplan verme_dı ı..enr., ı (.A...A.) - ıre:ı::. ıw.~ 
tıda b&hla menuu tefkll edeıı meee - ~ ratmen Ruayada muharebe fi&kıi!IQ 
leler, ticaret vekAleU tarafından dlln •-ırllla llaJlrl deT&m etmektedlr. 
gOnderilmı bir emirle lolumtalara Te _... • J8 .Almanlar lılosko\"tl. b&g Binde ıır.. 
rllcn unwı kesnm.eıd, r;dıre ııüratıe nazırı don•amaaıa ylkJerine de\•am etmekte, ~ ............... 
kömUr odun gctirilm~l ve hayv&n r;a. bir neUce alamamn.ktad!rlru". 
h1pler1ne· tevzi cdlle<=ek kepektlr. Dl 118111' Ol~lliaD Roeta! bö.lge.!inde Sov)"et muUıın 
ğer mevzulara da\r esasen bazı ka SÖJll•or .hOcuml&rı muT8ff'akfyoUc oova.m et-
ra.rıar alm.mJ3 olduğu clheUc bug1lıı ~ mektedir. 
bllh:ısan hayvanlara ııı.mn olan ke • --<>- Lcıin4ı9, Z (A.A.) - Alman 
peklerin dağıtılması Uzerinde durul • 346 harp gemisi serviatedir. :yett&r makamları, B}mdlye kado.r ken. 
maktadrr. 345 gemi de yapılıyor dllerlocc ta.m d!5rt defa imh" ed~ 
Gauıtemiz makineye vcrili.DCeye ka.. olan Timoçcnko ordulamwı knza.nmlt 

dar toplantı sona ermemf4ti. Fak&t J,,on<J,rY!., 2 (A.A.) - B.B.C: oldukları zaterl izah cdemiyortar, 
kepek tevziatında fif} usulüne mtıra. Ja.pon~nm Va§ington elçisi Giln g'C9tikçc Rostof zaferin.in ~ 
e&&tten bM.seclllmektcdir. • Nomura ile muraıbhu Kurusu miyctl fub.l81Jtrutktadır. Rostof bölResinde Almanlar 

Ruslann kitlelerle yaptıkları ~ 
arruzalrn mukavemet ediyorlar. Lcmdra, z (A.A.) - (A.A.) - :tıı. 
Ta~anrog'un Ruslar tarafından gUterenln FinlAndlyaya h!\.rp ııa.n et.. 
işgali haberinin yalan olduğunu mes1 ihtimalinden gittikçe d&ha fazla 

bi'ıdirmiştir.:.· ________ bahaedl ___ ım_e_k_te_dlr_. ------

----=----~(D~e~,~·am::.:;ı~4~iln:::etk1~e~)----------(-Devaaıı _____ , __ tlae..:;,;.;ide::::~>-.!:===:::::::--~-::(Dm'Mln4~ 

Petenıe 
G6ring ihtikfira karşı 

Yeni tadil lagihasına çok 
ağır cezalar konuldu 

~ saat görUş.Uler · l 
&wrapa lutaun•• . 

lllJ•Slllda 

Bazı mebaııarın llltlkAr suçlarında 
idam cezaıımn da kaball lehinde 

balaaacıakları bildlrfllJor 

Fransa 
bir kenarda 
bırakılmı

gacak 

stinbul Maaril 
Müdflrfl 

Tevfik Kut'u 
kaybettik 

.(Yazısı 4 üncüde) 

Ankarado.n bildi.>ildiğine göre 
Büyilk Millet Meclisi grup encü. 
menince hükümete iade edilmiş o. 
lan Milli Kc-nınma Kanunu tadilil. 
tı lAyihası istenilen değişiklikler 
yapılarak grup encümenine gönde
rilmiştir. 

1 Öğrenildiğine göre kanunun, ih 

1 

ti.kAr ya.pa.nlarn verilecek cezalar 
kısmı daha ağrrla.~tmlmıstır. Grup 
encUmenl yarın te:mı.r toplanarak ! layiha ilzerindeki mUzukerclerini 

Mar'C§al Petea (Yaaıı 4 ünciic1e) 

Sokak Ortasında 
bir soygaacalak 

1 

bitirecektir. 
Layihanın ya.kında Meclis umu• 

1 mi heyetince müzakere edileceği, Aksarayda, Kemalpaşa cadde· ı n~ köftecilik yapan Salim, 
1 bazı mebuslnnn, ihtikar yapnnla • sinde Seyit Efendi sokağında 11 cvveilti &;k~am ge~ vakit Zeyrek 
1 rın ölilm cezasına çarpılmalar.n:ı numarada oturan ve KUçükpazar. ca~d~i~ .~ben ~ehzadCba!lI ca -
• taraftar oldukları anlaşılmaktndır. da, Kıbleçcr:»Illcsi csddesin9e 52 munm onune geldiği sırada, karnn· ________ __;: _______ __,;;.,,.:_ ____ --..__ l~lar axasnıdan beliren Uç kişiden 

Liby da 
Almanların 
bir hücumu 
püskürtüldü 

----<r--

Arieta h:alyan fırkaıının 
tanklarının yarısı imha 

edildi işçi sigortası ~bil-~~.:~.:::.:::: ı 
k h 

IOmlU§hır. - ı Londnl, % (A.A..) - (B.B.Q.) 

lş kazaları, mesle i asla• Salim saatini ~ka.rmağa çalıfır. ~ Llbyada. muharebe devam edllWı 
ken, birkaç admı ötede duran dl- B&§lıcıı. muharebe Eldud& - Jıl-8 • 

Lıklar ve analık sigortaları ğcr iki şahıs birdenbire üzerine a. Biri Hamidde cereyaA etae=Medtr. 
t:lar&k kendisini yere yatırmlf ve Almanların go.rpt.ıuı h~n ar• 

kanun la"'yı·ha/arı b~ma bUyUk bir çuval geçirerek, dedumıet1r. ıta.ı~ı:ı ı:ı::~~ A. 
llsı k&Dciilerini gOmıesine, hem riet& fk!"kawı ıa..-1 rn•ı ,_.. iım-

(Yamı 6 Mide) (0.-- ' IMIW <o.ı-t 4ı la •ı~ 
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1 • h. f 1 k . b. ' (Urn gıuı, .s ! ı ı ... 
l,j (Jö !le t;u) lan kano;tm "I~rkeklt>rden ~cldıınıeylniz. 7..an 

~ orıl t. ?.IC"...mua (Oğütlcr) lmş. nettiJ;iniz lmdar kllrknnç ılcğihllr 
• nz:lı tlr Cıkr-...!!:nıln ~ı~ \'e er- onlar. 
.cı !ere b:ızı t:ı\ lyel::rdc buluna- Bir erkek yirmi yn nna t<::ı.dar 

vor. mı o· Jtlcr, ya~ göre sıra- to) dur. Atlntılmuı kolay olur. 
nm • Otuzuna ~ tcerUbc n!ılbi 'll 
lit.n r 03le ~hi şeyler deiJI. maya t.alı~ır, ~ klm5eye 2a1':\.rt 

llıı. • ttt bı:-ıız da h:mıJynta, mizaha dol;unmaz. Otuulıuı kırka Jmc:nr 
d~ ·::.nm ıı:ylcr. S?lııc1 de:;tl, hoş. tccrUb"lerinl geni5lotmc~e tın tar, 
Tııbir cıılıse ~pkmca :Aflar. bu mliddet itinde de gize :r.aratı 

Du:ı aı·.lnn yirnıl yıı.5ın1 doldur- dokunmaya ,·rı!dt Jmlnıaz, 
mu, kızlnra \'e yirmi yaşım dol Kırl<t4n elliye ~"tMlar utra her 
durm:ıcuş crtullilerc alt kısmı1an ey tamam olmuştur. Lakin fetA-
ruı.i.ledil orum. Şura.<mlı da söyllye- kete balmuz iti, başmda sizin cin· 
yim ld, bu ü~iltler, en aşa'!ı on be-, &in "eşi"' denJien bir denli bel!i.8J 
yı'lıt• c;, l~r. Bugün bunlar'll geçer vardır. Rıınun içln yine &he zerım 
nl :c trı.r::.n:ın \"n,f mı, ro'.ı mu, ya- dolnuunaz. 
hut o~?ıb.IJr mi tl'mem. Elltden sonra "eş" d~ de ken. 

[hnim hoşnm.-ı :;lttJ belki Wn dlsiyle o:;nı~ılmnya lllı:am kalnu· 
de ~· ·~r, y~!ıut gitmez. n~m s:itc. yacıık bir hnl almıştır. Fakat bu 
num n ~2nlc;1n! dcJi~·irmck ma.k.o seter de erltek, erke'.ılllctcn çıtc• 
fmt!lyb c;:>\ir Hm. mJ~, hüviyetini lcaybetmlşilr. Bu 

n11 a~Jt, ylnnJ )'D5tnl do1dtlJ'llUlo" \'D.TJyc~ de yine size :ı:arr.n do 
m~ lczlar için: kunm.az. 
- --- lıiltiln bani.anlan sı>nra erkek-

A d ! • d ~ • ten ltorlrnlur mu!,. 
il ye e "ay 1 n Bu da~ ~irmlyi dol:lurmamı1! 

1 

ge?ıçlere oğtıt: 

V ~ n a ı• ı a er •'Kadrnlarda.n cok korkunuz. On. 
. v Ja.r ~ncdlldlğim1en çok tebl~:ıeli 

Adlı •e Vckfil t hak m ve 1 ~ııhlül<!aribr. Siz de, her.gfirdUğ". 
. dd .} e 1 1 . mu; lht1yar b:ıyaru nncnız zann::t• 

• mu eı~unwer . aarsında yenı 1 meyinlı. İçlerinde öyle umacı glbl
bazı tayın ve nakıller yı:ı:pnııştır. lcri \'ardır ht izi lokum gibi, fı!I 
Lıs .. ~ ~:.ıylcd r: • tık gibi tatlı tatlı yemek ister 

. 10. ~11 a maaşlı ~rşrunba htı: 1 Kaılmlar da, koklu "bl lkl 
kımlı"me Sıırt hıı. .imı Lutfı r. .. ittir- er gı 
Tanrıverdi, 60 lira man§ll İspar- '~1 · E iL 
ta hfıkımli,2"ıne Zongulde..k hiki. 2 - ~ 
mı Hakkı Suuata., Ordu hakimli- • - • • 
• L uld-'· hA'·'mı II-'·'· J:.,·11.sı hazan bir ),landrr. Jleld-

.21DC .ong ~ ~ cuat:l 1· "- rl bl -•·- • 
Pe!•ttJJJ, 5J lira m:ını;lı TarsllS rmn g~. ınce e...,e ya r '"'"'cp g .. 

.. 'd • · - S' , te lıi tehi •. elidir. So .tuğu yeri d:ır-.. 
mLı.cı ':'.umwı;uıı~'1nc ıv .. re.rt • n lam:ıl• liwmdır. B:ızan dağlamalda 
~b:l~ lah B~er, Ama.s)~ ~a... da tehlikenin 6nU alınmaz; ölüm 
kirnlı~ıne ~nrruJdnk bakımı muhakhılctll" 
Na:::mı Bayto!t, 35 lira maaşlı 1 , • • • 
A cık '"dd · ... - . El ll 1 bn .. an bir yui!om ıudnr. 

yva ~u . e•umumıugı •• :, &lıftn ise frsttkl' lokum. 
T:ır.sustv.n. Al~. Dil~~l, Hacsa ha. \"irmJ ynşmda Lıiru lmzuda.n 
kım r.uo.vınligıne \andan Hüse- baskn bir ~Y d-1"11c'rr c kul 
y~n Alatay. • .. .,.... 1 g nç ar. 

Bocl btikimli~"e Tabu evlenenler müstesna. .. 

C 
rum ~rgu ~u· \1mılden otuzuna kıular her kıl· 

umro.druı . Nazi.f Ku!a. •. muıca- dın muhakkak e\·lenlr. tc:Jerlndc 
h:u?am mudde:umumılı~ne ~a. zifııf odıı.cıına ı:;lrmeytp ••ta~iJ;t 
.. ın.erd ~. Abdullah Ar:!-.3 • Tıre ulinya" olanlar da var;lır. F:ı.Jmt 
bolu tı.Tuım m~a.v .. nlıgln M.a~ hunhnn s:ıy~ı binde birltlr nc:ıl<. 
gırtten ı!evru Sı:n.n, Beyşehır "Mnlınlc!·-•· C\'l· .. ·r• d· .. . d . .. ~ G" ten cı.. .un çpı •• , ı,, orum. 
~u~ ~·.u;;ı.urnı .. ~ın-: .. ne: , ~ Banan falan \'eya filin e\·fenmc 
l:ıp t. 'l; A"'e, Akd~~~dcru ~Ud· mcmurİıımıın önıınde olması ~rt 
deıumunu mua .. ·ınhgıne, Cızre- d #!l'dlr 
den ~a!l:t Aksoy, Cızrc h~m e\·~ lş~e bu y~tald kadınlar pek 
mı.av.nlıgıoe.. Akdal:{mndenın. teh(~ceU olurlar. Tehlikelerinin e 
den CJıat Öz.~an. Çeıhez sorgu hcnunl · t'nl, bü ··ı r···· u ı 
hii.1~im.!,:{·ne. Hadimden Hidayet ~ :ı .ı •• yu' nı,"lln • nn 3 -
L"' • Bo ı lb hul uk hi m:ık fcın boylelerlndcn blrıno ra.•. c.r .. e.-n, rçza su ' • lnmnnınk Li d 
k!mliğınc Çcrkeşten Salın lnse I znn ır. 
l 1 M if u bukiml~i-ioo Ot U7.da.n larira b.1.:a.T lmdm. her 
e · . erz on sorg . reşit tccrilbeyl nrımrıt \'r. artık 
Pa.sınler?en ~~c&t1 ~cer, nye kndmlık umanı :.,.~hı!stJr Aman 
sor.·u hakım1ıgıne Tirebo!udan .. ~ 
Salah:ıttin Bozacıoğlu. Musta. ÇOcuklnnm: böyle bir kadın ci'-. · ı· ~ ne ıa!tm dilşmeytnb: fakema paşa. bflkı:n r.ıua\ ın h:;&· Kc' d · •-
ne Ercİ"ten Sinan Gurak, Cumr:ı ınn :m sonra ... dın, ).ınva~ 
sor~ hiı.kimli$1'inc Cihanbeyli. ya,·a., kadmhtından ~km~ya b:ı..;. 
den Al-if Erdem İspir bil.kimliği.. l:ır. Maamanh bun1ann mUstesna 

• .. ' · ,_. Ba Lın d:ı \'&!'dır. 
ne Alucra muddcıumumıı:ıı Y- 1 1!'111 a • 
rukab ~m Varto sulh hakim "' ~·n a bır la:dm, her &eY· 

• '!#, •• ' Zi Diril den eV\'el bir kadmdrr: amacı ra-
m~a,•ınhgıne ~ruhn ya çUesinı1en bir kadm ••. ., 
~edilmişlerdir. Böylelerine ~yJe hitap edllmez 

93aşmaka.eeeeı-
... ~ -----
\la.m 

A.aun Ua "Şark ccphoa1ııde Almu.. 
Jar nıc;ı.n durakladl?., taoııklı yuı • 
mnda bu dural<l&cıaıuı kıtm ba.a~ 

t!eğil mJf 

Ah cdel'8CJD nota eevdan fle do'. 
mut ~nlilm, 

Haberim yok ki eenJn {l§ı:km olmuş 
g-l>nlUm ! 

Uskuriıru 
ve hamsi 
bo1luğu 

--<>--
. Dün 50 bin kilo balık 

tutuldu 1 
Suların ooğuması ytlzUnden !b· 1 

sazdan g~ren balık aUrüleri H~c 
El.km ctm o. bundan dolayı dlln pek 
ço:t bnlık tutul.muştur. 50 bin kllo 
kadar balEk tutulduğu anlaş 1mıo • 
tır. Bunlar daha r;J~a.de uakumru 
ve hnmsidi'r. Dlln balrkhane bu ba-

1 
i!klann toptruı kilosu 3 .5 kuru~n 
r.atrlmrştır. Pemkende)"Se kilosu • 
nun 15 • 20 k~ satıldığı gö • 
rutmllştllr. 

Bundan b~ka dUn SO bin tlft 
torik tutulm~tur. Bunun 15 b'n 
t"fU tuzlayıcılııra sa.tılm §tJr. 

---o-

Kapalı 
çarşı 

o 

Belediye 
esash tamir 

yapacak 
---0-

F en heyeti tetkiklere 
ba~fadı 

-<>--

Çar~· nın bitin 
yoliarı as:aıt 

oıacail 

N I K 1 Belediye, Mıôır ~an son. amh< ema~ m lstaııbulun bil!'Ük tar:iıl ve mı .. 
mari kıym Icrlnden biri olan Kt• 

--<>--- palı çnrşıum da tamlrine karar 
Bugün ölümünün 53 üncü veııniştir. B~nun için belediye fen 

yıldönümüdür heyeti tetkikler yapmakta.dır. Şinı 
B gUn ı-.u 1ik tan ..... ı . N diye kadar KD.palı ~s.ı-vı burada her 

u , .,, ) ~ va ~rı. a. dWtkİi.D aahlb'nln he:neıı lıeınen 
ınıü k Kl dcına.ö l~lnüdo~~llnUn elli U;Ur:.. &yn ayn ~ınr olmas· • evka!ıo 
c yı n ım ur. d · ka.rrşm.a.sı dolavısiylc tam 
Namık Kemal 1840 senesi. birln• n,_ ı~e. ·l ,.. ,.1 -.:ı'tm·ı·c:tl 

ik. 21 . Ml ü T 1.:...ı munas~ c wım.. ÇUi ~ • 

c anun~un ncı ı;, ... n cıuı-u~ Belediye, kapalı ça.rıµnnı ınüt;te• 
fında dogmuştu. Bn.b:ım Mustafa k b" hareketle tw:nir ve ıa.lalu. 
Astın Bey, a.na..ııı Zehriı haı.ıım.dı. re ır Un • • 

N • K ld cd bl t ra_ nnı pek A1A n:Umk olabılece~ınl 
ll.Illl.ii cma e e ye. me görm.ii§ ve Aehrln gUıeUlk ve kıy. 

kı 12 fn§ındn 00.'}lam"'J~Ir. Bu.~dan :netlcrlnln İtorunma.ıu itibariyle 
sonra bUyU.k vatan IJXll. ömrün~n bu i5tc kendi.sini aal&bfl'ettar bul. 
oonunn kadar vatanperverane §hr .. I t 
lcr tercnnlim etmekU?n kendini a.. m~B- ulr:li.. k ..... ı. ,.,,...., n b~t·· 
1 d 

1 
e e ye. tı:y..u ..-~mı u un 

:::ma ı. lla -ft~all 1arak ~ ........... ;; 
BUtiit. öm.rilnii \·o.tan eevgisi uf.. yo r:nı ~ 0 yap ...... ıuon 

tının harcıyan ve yn.,aad1ğı mUddcl• 1 karaı vermiştir._ Bu meyan~a çnı• 
çe knlm ıınca.k ba sevgiyle cazpan şrya yeni su tcsıMb, elektm;: kah. 
Namık Kemal Türklerde vatan ve lo!an ve kanalizabyon yapılacak . 
t.Urri.yet nşk~ bü-.iik t.iıruıa.lldir. tır. Bu 1§, ça.rtımm ~ rnnhalleşin,. 
·--------·-· ----- de safha sa.fhn ve ticari htıya.tn 

J;o] 
mitnl olmadan yap Iacaktır. 

l~
~ 1 \ ( _ Çarşıda ekserisi harap ve geç1t. 
_ ~ mez halde buhıruı.n sok&kla!'da o•. 

duğu için kapalı kalmış olan Uç 
:t- ş.md.l dt.tı.c.darlığa liıUkal etmıı yUz kUsur :Il\~fuı da bu mıreUe r.• 

olan polis mUdUrıUğU taratuuıau ev • çıln.bllecck \'C ça.r§1 eski hayatını 
v•lce !§gal edilaıl§ olan bln&nm t.a •

1 
bulacaık_tı_r_. ---o----

mlrlne b&3lanmlfJUr. A d 
• Çorum haUıcvlnde b!r dl~ biç. Jb 1111' •I' 8D 

ki kur~ açılmı,ur. ıcura 9 ay .Urc • • mabkiim oıaa 98 
cekUr. "'ium da bir bot.onculuk kursu f ı.uı dil nJ 
a.çııaeaktır. • ev ııAu e e er 

:f Tarihi mualkl kOD8er'lerinln ucun. 
cU,gU bu al<Dam fehlr tiyatrosu komedi 
lmunmda vel'i.ccGktlr. Konserdo ta • I 
nınrn~ bcatekArlanınızdan Bııdullab 

ıı.ğıı, lle Kıttm luınlanndaıı bc3tekAr 
Gazi Giray hamn esel'leri ça.lma.cak 
tır. 

.ç latanbul ec:u.neal aahlbl Farclll, 
(l'ct1rtt:ğl ııs ton aseton UzerlDdo lht1· 
klu' yapt:aında.n fiy&t mura.k b- ko
misyonanca dlln adUyeyc verilml§Ur. 

1f. Mc:nlclccttmlzde bulunan Stok 
holm elgiınlz Ag'Uı, bugün lııkundi • 
navyaya mlltevecci!ıen h&.reket ede • 
ccl.Ur. 
~ Mubt.ellf zamanlarda traıı \"O Ef 

gnnlstandaı:ı ıelırimia'A gelen Almatı 

•• lt&lyan tebaa.al, ıebrlml.sl terke.! 
başlamlfla·dır. Bwı1&r Bulgarlata.nn 
gttır ktedlrler. 

:t- TllberkWos cemiyeti bu senenin 
ilk topla.tıtılıDJ 1 bl.rlnclklnun çar .. 
p.mba güı:ıU a.a.t 11 c:te Cafaloğlwı • 
d:ıkl eUbba odumda y&p&e&ktır. 

Tophanede Necatibcy cadde
sinde kasap Toma, Te~ında 
kasap Çemal, Balıkpazarmda 
kasap Mehmet, Beyof.lunda ka 
sap Va.silyadls et Uezrindc ihti
kar yapmaktan asliye ikinci cc 
za malLtemcslnce 25 şer lira pa
ra ve birer hafta da dü.'-<lr,nnlan 
nın kapatılması öezMrna ~arpd
m:~lardrr. 

Bundan ba.§ka Çenberlitaşta 
kömürcil Mehmet ile Nuruosma· 
niyede kömürcü Sıılim mnngal 
kö:nUrUnU 7,5 kuruşa sat.mişiar, 
aynı m:ı.h keme tarara.ndan 75 
şer lira p:ıro ve 21 rer gün dük .. 
kAnlannın ka.ııatıl.masma mab. 
kQm edtlmişlerdir. 

Enet"lnde kundura malzemeııi 
olduğu halde satı&a ~ıkannıyan 
ve müracaat eden müşterilere 
(yok!) cevabnu veren Kurtuluı 
ta otnnın Samoel ile Mison da 
tr.vkif olunmuşlardır. -

maaındıuı. tagal altmdaki uaz.lııin in.. E O C B 1 H 1 S S R Q " AA N ~ altcıa a.ıınmasındaıı veya Al. 1 - ve ! v 1 
ca.k kucağa yqıyan bir lcadm ya. 
hın söyleme7.. Hı.ıyat.--m.d!ııı geUp 
g~en y\izlerce erkek var.. bunl:ı. 
rm hiçbitin'.n bence ne kalbi, ne 
'le C:nsiyeti vardır. Beı:ı onlara VU. 
cudunm alt olmıyan bir şey ver. 
dfm. 'l'ı~ı bir tllccar !PbL.. B1r 
tUCC3r malını SO.tarken mUşter.Uı'. 
ıı!n yüzllne gtllmeğe, onu hoı ~t. 
~a kencll~~e al11Jt.!nnağa rııeo • 
our değil nııdir? Fa.kat blr tUccar 
n•llştl!'rfainin ne ytlzünn hatırla.r 
ne mevcudJyet.ini dii3{lnür •• Biz ~ 
tıpkı böyle, .• H!9bir farkımız yok ••• 

man ordularının z.:ı/ıııta u:nyaraıt ""t=o .. _______ --- -~-----..-,.. 

failt.yeUıı;.n az:ı:mıo bullUXl!Wnd&D ı:nı 1 
olduğu;ıu ııra§Urarak eö7le diy~r: 1 
··~ prkb. Alm:ı.n m.vrımınwı 

ilk m:u:uıb.r.;b.kl lı."UV\~ ~l 
olı:ıa:;:n.h ~ tn~ b1r 9Cbeb de 
TIU''1u. B:ı da Aım:tı or;liıbr. ı;ıı 1 • 
lerı :ı~.;)3 UJb,r2atlc:ı uı.üla,:ıula -
l'E1ll vo mtau.!~ W.1auun~ zor • 
lu!~ra nğ~~rm!S ın~Q'..lil R.us:nı

rm ko:ıdl oıl !.l.fi kıt vro~ıc..·mı daıha. 

kcH4y ~ğ1' \'O )'\llll ;rıu'dml kuV• 

T~l'I )°"f4t.lrl~C loık D bu.Lı:.:ıll • 
mc!ctt;llr. h ~ lUoGI.ora ialbıOO:d 

Al:n .. ıı or~:"l::wı oll rl:ıo ~ ~ 
me:ıdll:ll" \~bhn b"p !a.'ı.rtp edil -
~ oltl;ığu l::ı!do IT.ı ~rt mUdafaa 
ooro r. orduiarınm ~orlıluJııkl rJl • 
totıı:til"11.Jr h:ıp m.ın~ı.:ı.:n bl!' BUr.)t· 

to ı~ı~~t~r. Gene b:ı..,a:ı G{bl ce • 
UJptıüi U ~fil 1,znl o00o AJ.moo 
kuvveU :1 cerl hlz...~!!uı1:ıoo f~ 
edooolt clroıUjolU.'l:UU nu!ıra.'"ll olilUk 
IJı.n b:ll.fa bu ~l ma:1ı.f;;.3 (S:1en r.aıı 
larm clb:ı:, hCJU Ke.fl:.'lol,i'U, hem ~ 
Moslcov.l 1.;:.:ıı:::ı.:ı:rtl:ıl~ y:ı.1 .. •mı ı; · -
Umu\,<> ynr.ıy:ı·::.ı.k d • lryolu \'Mrt.~ 
sı bul;xı;ıı:ı!.t.:ıdır. 

llcr?ı:l!J:ı numrm kcııdlloTI iphı 
~ bir flstUnliı:; t.<:3ldl c:1::n bu 

~:;::;:1;;.uı~ıa 15t1!1l4o 1,,'1..&.ck ~~ 

:b t:ıtııı:ınkt.ı oU ~ll.ı .• -, .e 
~:ı~ C1J1U s:-~1c n~tJ!.ı (,. .ı a!]U:J 

lx:ll.lll:l:ıldan N.ı. • y•·~~, Lir lhı1-

maldlr • ., 

AVARE 

34 Yazan ' NEZiHE MUHıDDıN, 
Mayr!ktcn fena ha.kle nefret et. 

nı!ştinı, Onu hlr ölil soyucu kadar 
iğrenç buluyordum. Eğer kocası 
'J.'ayyardan da. onun kadar iğren ... 
mescydim mutlaka b1,1 cadolıozun 
can damar.na çullanarak Sn.."'Iş.n 
1.Hei,;'in intikamını alırdım. 

Erte:ıi :UnU erken Rı:!vanfa be. 
raber bir çlçcltçi dil:kltAnınn side • 
rck Sarl§ın Melcği.n çok se\·dJğl krl 
zııutcmlerden bizt.ok çelenkler 13 .. 

m:ırl:ıdrm. Patron de ::<f bin linı.nın 
'ıatın i~n cenn.'te3-i ~~emnıcl bir 
merasimle i:nlciırmağa karar ver • 
ıni1t1. BUtUn k'.'Zlr.r a.rnlnnncfa pn.. 
ro oplnd lıu·. Tn.m mcvaiml oldı:~u 
ıcin kriz ntem çeleuklel'i cenazeyi 

prcn eu ı;lti. ku tmntı. 
Kim0~siz. gen\; ~o bedo ht ö Üj'Ü 

h;.mdi vakti onu, eylül ayın:n r;öl • 
r ,.I~rind~ ' c.n • ıız!::ı b'r meur-n 
uıCUt IU 3 • ! ei<, >z C .ti hıı.yr. 
ınu:.-ı ill>ni.!.!c. •• 

folı'I'<lc nıkefll<'J'ıPTf nefret h · leı i 

:-.a.ma.nln Ulken;p gttmişU. Gene bu 
hayatın sefahat ve eğlencesine dal 
m~. gitmlstim. 

"Bu hayat ~~ sene bile de -
va.m etti. Tayyar boş buldukça 
yılıffryo?', ve be.ti mti,<ittil va::Jyetc 
dilşürUyordu. Fakat kendisi g:bl 
11özU y:lmaz bir ~ııpl:ın olan Rıd • 
ve.ndan çc-!dndlği igfn pek de ileri 
G'l.dcm!yordu. Bllülstlsna lSn1!no gc. 
len cr~eğe vUcudumı tc81.'m etme. 
g: tabll buln.n ben, Tayyarı bir er .. 
.kek değil, sanki bn~im: bc;jetl
> et kadro.c:ıt haricinde bir m.'lhlük 
•'bi görllyor ondıı.n korku:;or, .... c 

t iks.in') orclwn. Bu hiasl, ı!Şk ke. -
cı.•r kııvvetıiydi. Birlnl:ı cnzibcsl, 
>:ibUrünUu dii.lllga5ı in!3Jl kalbini i. 
kiye ibölebJ.l:Z., Bu ~crls yolan. 
~-:., ruhu ka.plry&ı o engin k3ııt'.'Jr-
1 k, o c·ınt ka•lmlı:tla b::J.!ti bir cl .. 
zaml1\'Q :ı '.m cla'li~ 1 rdlm, fr-J~:-· 
l;"-'1e, yaJuı ıklı bit- orltclk olr.n Tny. 
•·orh aslı1! .. 1\e~iı'.1: . Ötlımle ku • 

Sen, fuı.ynhm.ın biricik erkeği! 
Su dilnya da, ne gıuip! Hislerimm 
en "1<ldetli bir nefretle rc<ldattlı"ı 
bir erkei:1 kmkanıdnı! Ve o nıe;,. 
!ur m:ılılUk senin nuısunı kalb.ıti 
trska.nçl:k denll'lll o ırıüth!§ e.ntrc• 
rekl~ uhldediği .fl}ln o:ı.u öidUr • 
dUn1! •• 

Evet! Benim lllcd>clc içinde ya. 
~lan.an hayaf.ınun tıon atfıalıuı.. 
nr sana tıı.ma.miylc a.nlabna.dao öl• 
tni.J;coeğirn .. ölmfyeccğ'.m Xerlm! 
• Mayr:ğfn evi, gilııdcn güne par. 
eyordu, Ben crnda bir yıldız ol • 
l!lllftum. Acuze pa.t.l'onum sevrili 
koe.srr.ın bn& ııc derlu bir ih t.l.ru. 
la 00ltlı!;'111ı hisseder~ nıeven"llyr .. 
t!mt (!ekemiyor. Fmt c~ töbret 
vereıı mlihlırt rolüm ı de ur.-utınıya.
rllk yürüme gü!meğe mecbur olu • 
)O.rdu. 

Rıdvan. :u11yn lıil' sekte Yeh""'". 
ien ~r hP.ft& f)~nbe Ye pru:.-ır 

Askerlerimize 
kış hediyesi 

--0--

y ardım ıevenler cemiyeti 
yann bir toplanb yapıj•or 

Asker çoca1ııarin1a 
teıbltlae ba,ıaaııor 

Yaıı:lmı sevenler Üsküdar şube. 
si, aekerle.rimize becliye edllecke 
kı!J}rk giyecek eşyasını toplamak 
llzere faaliyete ve halkı yard ma 
tcŞVÜ oden beyannameler hazırla. 
OU§Ur. Bu ~ya.nna.meler evlere 
dağrtılacal: !.Ir. 

D.lğr taraftan yardan sevenler 
emüyeUn;n Suoservilerdeki ınrıı.. 
:.oi mcrkezi:ıde yarm öğleden tor• 
ra y:ıprlac!U< toplantıda erlerimize 
\t~l k hediye hazırlanması işi f!8 

ı>nalı surette görtıııUlecekUr. 
Askere alman \'lltandı:J5lann yar 

u:ana muhtaç çocuklannı himayesi. 
ne alan Çoc~ F..sJrgeme kuru.mu 
umumi merkezi, bu himnvenin da. 
hıı mü.sm1r ola.b'~""'le!i içi.n neler 
\"ap11ma.sı l!::ııngeldiğinl 6c>ran bir 
ta.mhn glSndcnnJ'ltir. İlk iş ol1trnk 
memlekette mevcut muhtn~ 1l8ker 
c;ocu!darmm mfkda.r:ru tesblt et 
Urmtktedir. 

Üniversite 
profesörier' 
Terfilerini temin edecek 

liyiLa Mecliste 
Onive1'8itc ltadrosunun darlığı 

rJolayrsiyle sekiz ı:ıenedenbeıi ter• 
fi cdemiyen profesörlerin terfilni 
rofunkl!n ktlacak surette ml\eS&esc 
kadroounu yemden tanzim eden 
IAyihıı BllyWc Vlllet Meclisinin 
biitçe encllmenindcn geÇm'ştir. Bu 
na göre Utincı dereceden 6, UçUncU 
dereceden 10 ve dördUncll derece• 
den 11 ordinaryUs profesör bulu _ 
n aea.kt.ır. 

Mecıısıe dlnlll 
m!lzakereıer 

SUyU.k Millet Mcclisl dlln toplan 
mr"· hudut ea.hWer eıhhat mnum 
müdtirlllğU 9il bUtçettlnde deği~ik. 
!ile ya.pılmaınna, Türkiye ile Al • 
manyıı araauıda ticari mUbadelelc. 
re aalr 2~ Temmuz 940 tarihli hu. 
sust anlaşma. mUddctinin Ud ny da. 
ha uzatılms.s na, cli.yanet işleri re. 
wllğJ teşkilı\t kruıununda dcğfşI'l..
ilk yapılma.sına ve Vakıflar. Umum 
MildürlUğil teşkilAtı kanwıuna ek 
kanun ltıyUınlarDiı ~ere ve 
Iuı.bul etmiştir. 

Hukuk kurumunun ilk 
ıerbest dersi verildi 

A:ıkandau bil 'lrUdiğine göre 
dün, H~u.k kun·munun yen! kur. 
duğu ili} aerbest kUrsUnUn üç der. 
tt!nden bırincial profCM..ör Fuat KlS .... 
rülQ taralmdaJı verilmftıUr. Tarlh 
ve roğTatya fııkUltes:nin bllyilk 
lu>nferanıı aaloıwndA verilen der • 
ln meV'lUU (Hulrulc: tartbll idi. 

Derste Adl'ye \'c İnhisaTmr Vckil-
1.erl de hazır bulunm~lardrr. 

recelcr'.ııl benimJo geçiriyordu. 
"t'G.bll evin C:>bhr misafirleri çekilip 
gf tt.Sk.tcn eonra, yanJ geceyarsmı 
seçinceye kadar A.5lktm ben! kendi 
buaust ocl!Ullda bekliyordu. Baznn 
b:ı beklemek ea.beha kadar devnın 
ettigi de olurdu.. Rıdv.ın beltlc • 
mekteıı ulA ıiklyet etmezdi ••• 
To.m bir aene geceyansından çok 
8')M'8 onun yanına geldiğbn zaman 
bana daha çelik hUrmet g&rterlrcU. 
ÇllnkU b!lirdt kl o gecenin misat'iıl 
benden fazla hoşlanm=t ve tabft 
olo.ra.k da cebim! !ula doldurmuc. 
t;ır!. Ondan hiçbir 1eyfm.i wıam:. 
~·ordum. Avucuma ve cebime ne gi 
renıc oldu~ g'bi ona veriyordum. 
Bir tarafta giıleıuı:ıJo on param 
ı:ı:ıe mevcut değildir. 

Bir gece ~k srrnaflk ve çok sar
hoş bir tnlaafid ba.ııımda.n nUatln • 
caya kadar akla ka.ra3', eeÇmlı, be 
nl kendi Oi4amda beldediğ'ni bildi. 
ğim A§r#ım.a kavu.pnal: lç'n s:ılıır • 
ı..."Z bir hııle gclr.:ı!,tim .. blliyordum 
ki bu gece ge~ Rrdvım bcn1 oda • 
mızdıı. bekliyordu. 

KapıtUın i~eri girince taŞırdım! 
nt<lvnn ortnda yoktu!., Her zaman 
onu. ~ııt.nğs ıwı.nm~. keyifle ~ge .. 
ra. tçcmn bulutdun1. au gece gcl
momcıi gariptl!. Hem ~ garip! 
H.a.:;fa oisa.ydı mutlaka bana b!r ha 
ber gönderirdi .. ilköntE' onun ,aka 
19in bir t.anırıı c'ılen.dl(fnt l!Mmt~ . 
~an .. hemen gardrobun J.:::.pmır.ı a~~ 
tm1. lqıryol:mrn nlfrnr ~""<Y'kln<lnn. 

.-~~ 
'l'omtaf ... 

~ 
Ra\"a Kurumunun Y... ~ 

büAü üzerinden iki balte • 
~etti fakat ba hal>er o ~ ...... 
hemmiyetl!dlr ki bor aaıaal 
mev.ıu olabilir. ~ 

Tayyarenin mJllctterla ~ 
nn.ı 1<orum~ noktuındall r11'tk' 
mlyetJ hakkında lula '61 ' 
m~ gerçe!rten fıulabkta.1!'.,, 
kiden &U\vlsi OIJDJJ'IUI yalı~ 
çmıu bulnomı)"1UI orduna• tlf' 
e<>k az olduğll JtlbS bagll• ~ 
vare5t olmrvan ordun Dil . ttlP fll' 
ayn)ltir, fkmeıı hemcu bÜ ıl' 
\"affalrryetletin sebepleri aı,Jı l'. 
tirken piyadenin \ eya afhh ~ 
''etlerin tayyarelerlıe it ~ 
yaptıktan tasrih oıunayo!~:.-.ı 1111 
ilk ve en mUiıim lntlll olal"
noktiı üzerinde dnruluyoı~..,... il 

Münferit harp!crde w1~ 
diğer l'illihl:ır ı;lbl bitaraf ~ 
ketlerdcn temin olunabilir: " 
bugünkü JrlbJ bütUa dlln>• ~ 
re<>.e silaha rnnhtaç ,-azjyc*' ~ 
ıse ldm \'erecelr? O ~ .ıJtt. 
~)1j bahuuıuyan menıl~ 
''llY b:ıllcrlne ... Meğer lrl 
fikleri bulunsun da \'e!'lfiıılel"' ~ 

Biıde? ta)-y&re INUUl~;!OI rı!_ 
ihtiyacın hl sedilmesi hiç.:.,,. 
dci;Htllr. Cundan on be:! ~ 
\CI ,.e bu sJ,li:hııı büyiilı ~, 
~eti dcl\:,ıetli bir kasırga gl ~ 
ya ~lletlerinin rtızleriJlıl• ., _,, 
nuıdan öure Cumhuri~ et !~~ " 
tinıiz her Şc)1 pek iyi Sea-"' -
lıımıı;tı. Bunun için de ıa)'1.,.; 
nayllnfn çel•irıle~i toıırsıi' ~ 
mı,tı. Bu bir ~rlrettJ ,e ~ 
"Tayyare ,.e motfü TUrl; 'IJt'. 
şil'lteti .. ldl: k•1ae3 (Ton1~) -,, 
anıl.Q·-0rdu. Ankaranııı b~l:t" tıi' 
t!clcrinden blri:ıde koca~ tsf'#' 
ıc,·luı.5uun lmhmdtt,'Wld ~ 
mn, Fabril.ayı I\ayscride ,.i~ 
tn; bir z:ununtar i!lml et ,tt 
tııırlall hatl·aıar \'e bayalllf,,, 
rclcnmlşti. O mlie,e.aesenlO ~ 
inde vnta.n göklerlnJn çok ~~ 

dl!n \erli m:ılı t:ı.nıırc filo~ 
dobt':ığı Umit edllnıl5tt, f<dd ~ 
yet.ini iyi bt:euler ,. el raflı ~ 
nen1er lı:lo bunlar gerç.aktd -~ 
buJyaJnn jbaretti. ~ .,ırc;; 911' 
ehln.nm•ıslan!ı, Daha 'iOnd ~ 1 
~ketin ismi etnı.rında 11':.tııc, 
mit ve ha!yalo.r yeıfnc d~ 
tıU' yapıldı. En sonra hl' 
kaldı'.;uıa göre ta5fiye edll'!L -" 

Der ne\1 harp una)ilJJ'8 ~ 
lenmc j itıin bir anaya Uıtl~ O 
dır: bu da ı;eUk fabrlltalaJ"l .' 6' 
zaman liarıı.bül' blr ~ıu}(t•• rl 
ba,ıydı; halbuld ı,bndi bU,... ~ 
sanayi 3c:;rtn1n t;d•lrde~dlr. ~ 
dan lx\'1ka böyle bUyUk iılıt 11 1 
ollvtlf( fientıllYc lı'lı:mıdır; t:1Z ~ 
mllhlm me\''Z~J:ıro bil~ bü)iit'lilt fi', 
maye yntır.uı b6~·l\k teŞcblt 11ıısP• bipleri hemen bemen balo~ 
lktısıuii hay·:ıta ııt.ılo.otar '" 
kiır etnıek lsterl::r. 8U)rtllıı ~ 
l'ie n:nn zaman mUthiş rna~ 
lcnp ettirir. ŞiıÜdl bu rrı~· 
dlh'iyı ... iz.zat sahibi ele • ,_ 
'.'ah~ırken kaz:ın~ mcsele5'~ 
pl3nı~:ı hıtmı)~c:llıtır; Ü,. dl :1 
kaZa."c; fabrllm.ran bt'ioç~~ 
rUlectk fiAr '"C Z11Tar it ~ 
matlubu de~ f{lildertmiTAl!, .. tr tJ' 
oWı ı:elik kartı:tarclır' oıı-~ 
ne ııalıa.oımıı oursa O'\llll ~ .. ,. 
\"e uçurmak Jizundu. 

.:aJi...,.,n :::--
,et' 

şaşkm hğmı &rtryomu. nihayet 
di kendime bağrrdun: ,ı • 

- Rıd,'2.11! Neredeyeen _?.. ~ 
tık! yon.ılduın. Hem bak ....-

getmilm bu akşam!.. A-ıt •'' 
Sabiden o::ıa bu akşam '"',,. ~ 

medlÇ"i bfr ~ey gct:nnJ'~·~· 111 ' 
mert ?nisafiıim giderken auİ,....,' 
nim için bir elll Ura.bir tlğtt b"ı 
ır ılJ, ve haftada Ur.J dtfa gel'~ fi 
ıivııret cdeeei{inl tılSylentlt! ;tf • 
mUjde.vi biran evvel ltr~ ~ 
!emek için çıldmyordUJll·· -" ' 
Rrdvan ortnda yoktu! Derhal ~.,t 1 

iı kOşa.ra.k !OrdUlll ! .. sentıs . 
mıı.tnıf} olan MayrUc: ~ 

- Rıdvnn bu gece getnıedf ;ttw" 
cevap verdi· B!o de mertk 
doğrusu!.. " . 

M yrlğ n odasmcla.n me>'1"' ~ 
mrştnn. Karanlık koridordaJl .~· 
ken iri bir g8)&eyle ~ P"'° 
Korkmuştum. G~ Ta)'Yll( )fi , 
·urmnetu. BaSırar.ıed:ııı-- O,. 

kunç bir snvletle beni ~ 
i!ftlyordu. Tok bir eesle: ,,, 

- N = yal'.)ıyorsunuz? .tJ!Ye 
<!etle smfndim. __ _.;ı{J.' 

- H'çb!r Cenah~ yııptnUV'.;Jı· 
st'lli scviyonım MC'.b{l&?"l ..dIV• 

di, ~"" 
- Çek!Utqal .. Ba ayıpta'· 

btr ..ıretamfa. efil· 
- Buraya ll'tlenle~ çolU ~ 
- Olsun!. ~ oo1an taJl 

nım ki!_ ~J 
(D__. 
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Eski saray tcbcrdarları lıadımlı. Antepli yahJlt Kayse. 
rili olur; zfra bu mczr.le.leller ülem:ı )'a!a;;ldır. H'ii.n. 
l<ar sar.dalcıları ve harr.la-:ılcır - Saray mutfağı icin 
libırn tavukl.ar nerede be::!en:.-? - Saray sa!.:aları ve 
yangınlar - Pa:lir:alı•n luı!wcsi hangi sıı ile pisirilir? 
- Saya ocajfının çev:.·me ve fo.ıy.ı. lıcbab!an - Saray 

terzileri ..... :: . ...... 
~ l'er Vakıt matbaası 

Basın 
ensupları 

L Jardımlaşma 
lfl'esı Matıldı 

Her insanın mukadder bir istidadı, bünyesi ve mişvan 
olmakla beraber devamlı ve rasyonel ter:ıive bütün 
bunlara müsbet veya menfi bir veche verebilir. İnsan 
ruhu düz bir deniz sathı değildir, onda fırtınalar yarat. 
mak veyahut fırtınaları yatıstırmak ve bu sur.elle insa. 
nı değistirmek kabildir. En azılı müerir.ler dahi insani 
ve manalı bir disiplin ve terbiye savesinde d~ğisebilir. 
ler. Mektebin, kıslamn, spor klübünün hedefleri bu. 
dur: disiplin, medeni ve dinamik hay<:ıbn manivela.. 

Yazan . lleçat E ... rfm Koça 
B~rtnıkmı saray memur ve hade

melerin"n d!l.lınl vazifeleri, p~ıd!.5:ı. 
hm iliılınctgfilu olan To~pı sı,r: ,. 
yuı!n d ş nd:ı, Bcyezıttnki E!fd ~
rayda (1), Boğ:ı.ziçiilde v~ iliğcr 
yerlerdeki kasır Ve çütrıklcrd<ı ve 
srur yerlerdeuir. Oıtlard:ı.n b:ı.lısc
tl1?lim: 

EsID SARAY TEBEROAr.LAr.J 

no~TANCll.AUDAN KA '\ mçı 
VE SANDALCILAB 

Paciiş:?Jnı bindiği sandal, feleıke 
\"e kayıl~a !.üı·ek çekenler "hUn 
k5.r snn<l:ılcISI" unv::.a nı alır. Bun• 
J.:ı.rm eme~üar ve e&.iler:ne ham • 
l::ı.cr den il:r. bostı:.ncı!ardan sayıll'-. 
lar. ?.::ıbHler!.:ıe b:ıs hamlacı deni • 
lir, ııa.zırl:ı..rı bostancıbaşı ve en 
~ ükscl~ furtirleri de ba.,,,<;Çuılıada.r a • 
tc.a=r. sıdır. 

;: ı ( A.A.) - Tfirk ba. 
l reisliğinden bildirili - Yazan: DOK TOR RASiM ADASAL 

Zülilflil balta.cılarda.n ayrılın.tş ~ 
tıırdll', Ziililflü b::ı.lt:ı.cı!.ar oc.:ı.:'tmı 
Fatih Meluneclin bnbası İkinci Mu. 
rad kurmuştu. Runıel:dckl l:a.rple. 
ri sıras:nda Anadolu ahcl:sindcn 
"'enç, d'..:ıç, gtirbüz, cesur boylu 
~lu delikanlıla.rdan bi'r ~ulı:ı.f a 
bölüğil te~kil edip halt.acı adını 
verdi. Bunla.mı ead:ı!:at vo terbi • 
~esinden memnun olarak s:ı.nıyına 

Hamla<;ıların cs!tileri ve ihtiyal"' 
lerr, D:?.vutp.,~, Vcliefcn:ll, Ç:rpr. 
<'I !;.ayın, Kağrth:uıe, Ba.lıariy~. Ka 
ra:ığ::ıç, B1ltalim:ınr, Bil;i.i::dere, 
T:ırabya, E:r ·rg-.l..'1, G~u. I~ıı.nr!i'. 
li, Hi.sarlıtr, lk::beı!t, Arn:ı.vutü.öy, 
Kuruçeşme, Ortnköy, Be~iktaş, 
l{llzguncu:k, tl'~!tüdar, Salııcak, Ha• 
rem lskeles1, HnydB.l"y.l~a. K:ıd~~öy 
Sultan çütliği, B:ılgurlu. Büyllık. ve 
Küçük Çxnlrcclar, Merd:vcnl &öy, 
Fcnerba!1çcsi, Bo:wın~~b::ı.şı köprü. 
sn, San3::ı.zi, Çiftehavuzlar, Eren. 
köy, Alemds.~, Dudullu, Maltere 
ve illl.h ..• çiftlEt ve ka.:nl2.l'Indaki 
bostancı ocaklan zahitllklcrinden 
birine tavin olunurlar kl bu zab"tli
ğe "usW k" denilir. Kıınıdllll usta.. 
sı, B:ı.h::ı.tiye ~tasr .•. giıbJ, Bütlln bu 
yerlerin hudutlan dahlinde zn.btt•. 
raht boet:mC?ba.~ılarm !da.res.l al • 
tmdadır. Buralardrud boısta.ncıla • 
nn her şeyi ondan l!Orulur. 

lılı.ınensup!an arasmda ö. Tabia.tm birç~ fozahilrlerinde 
ea yardımla.,ı:;m". i ı.;in zahiri bir karg1ıt.<tilık ve lıercümer~ 

~~kavelenin ikinci yar. f!örtinmekle bera.ber, kô.iııatın kuru 
~ ~: basın umumi _g-on - !'u,şundaki esas, ahenk ve niZ3.1JI. -
ba:öSterilcn arzu ü~ri. d:r. Bütün mevsimlerde, zamanda 
nj tı:ı mens· plannın iş. ve scmıuım meteorolojik had:seıe. 

4n kolaylaştırmak i~in rJn:le devamlı ve devri bir seyır 
t~n 1941 akşamına ka- ve tekerriir mevcuttur. En hakiki 

tştır ,.c !~ikAr intizam ve 00.enge mi.sal 
~ lnuka\.:eleyc iştirak et. insan ms.kinesinin bedeni L1rkaniz, 
~ rı basın mensunlan masıdır. Teneffüs, devernıı, hara • 
~" Ve atölye ~ef1eri de ret ve gudde ifrnzları arasındaki 
~k üzerL· .• birtik bö1ge iş tesanüdü ve ahengi srhhatm 

le llde bulunmakta ola:ı mrsdakıdrr; bunun ufalt çerkların 
sure:tleriyle müsta. dnn birinde vaki olan anza ise bir 
~österan · nümuneler· hıı.st~-tllğm ifadesidir. İşte insanın 

~.~0ldtırup Ankarada U. gilndelik hayatı ve işleri, bir Cemi. 
~-~~inde Türk ba.sm yetin içtimai ve tı:tısa.di fonfi>siyon
llı Rondermek surı:!tile her ları da böyle bir nizam "e di.sipli. 
\' UkaveJeyc ıri~b!lirler. ne muhtaçtır; müsbet i'f ve mu • 
eı~ g-irenler Türkiye vaifakryet ancak bunun eser:.di.r. 

Ol l Ankara merkezince B:.r<;ok memleketlerde şümullU l'e
a.n 2381 numaralı be. Jimlerin senelerdenberi tatbik ve 
Ölüm olunca valnız tr-ldp edilen metodlu ve planlı iş 

\·oııltt!ıak surt'tile au tmlkw.malan da bu umumi ahengin 
~l'ine kattlırlar ve mesai böIUmüniln mm:suJJeri • 

~~SJ krecli sube1erine dlr. Modern ruhlyatçdara göre de 
·ıı I{ olan bu paranın ins:ınm hayatta mukadder bir ha. 

. masraf a lmamak su - yat p11ru mevcuttur. İsviçrE' psl -
,lık mensuularma b!r kanaliz mektebi pişta.rlarmdan ve 
~1Tnektec1ir Freudu-:t en maruf ta!chesin<len bti 
"'-ı:ıun 1941 akşamına vük ruh bcıkimi Adler, bu hayrı.t 
hderilmiş olan parala. plAnmı çok güı>.el izah et.mektrdir. 
'Zlı bu t ::u·:htcn sonr:ı Her intanın i!i saha..mı<l:ı tıı..blatın 

1 rini kap:P~ ecak olan onn ?n:h:~e~!!l.·ş ol~uğu h:r ~s~~~ 
tn ın r!• ri dı> bmı.kmıs ol. knbilyetı v~ır. / akat ~~ı. ~ ~l. 

l;(>.ler~ <"dC'n"ccktir • yet azlın ":e ıral e. v7 b s~p ınk le 
\~!~ . . . ic'abrr.da dıv~tn enı.p ;ca ınua am. :e ~at~ ı~ ık n_c1 y~r: c:-ılarunad:ğı takdirde zaafa ve mu
·/;" ı-.:tıraı.- hı~~sını vaffo.icyct.<dz1iğe mahkumdur. 

uen l.er lıantrtSl bıı l lan faal Ye acu.:. 
0llce iılUrs<'. • · Banka. Çok m~ 0 

• • . • "\ 
<-t • h • ·· ins:mlı:ı.r a.ltenk ve dımplın lcın k_. 

·~ l~ı , sı..ı>a o ınrne 1 lmRdıiTr k::ı.ruuıt'nde 
l'~nH-:; olnn oarn.larm fi ı..:"ınıa.n al't 0 ..,. ,. .. ' .• • 

~ rb ı · ·· tah , , . n" df.rler Bu bir hatadır, çunku bill ~ a mus P. '<1aıı ... · . ,,.. f• 
'""' o t~ !·dirdP bu ö. kis disiplin ve IUT..aID :zn~ wra .• 

.... ı - "t"h' ·· - ., u- m bertaraf eder. zgmaı: .. a ve rne « ·• ~ n l ı arerı tı ,... , c · . 'b" ruh 
··~ · h ı ı t .1tandaki flzlk nıza.m g: ı, tun.uz "'1 ., eo ., vn r;ı • 1r 
~:ı:mıcu m -w== ıwwwu" ---
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~ ·e ıftiha r ediyorum. 
>ı siz'e iftihar ediyo. 
., 'rı l l <'m izin rırmasır><la 

\ lan iGhı" yazdı ol. 
ı'f1Uttum mu z.annedi-
t' p• 

da da bir terbiye tecelli& olan tam 
bir ahenk bulunmalıdır, Mimar in• 
Şa edeceği binanın pta.nmd:a. her şe. 
;i yerli yerine kor ve ondruı sonra 
bJe bn.şl:ır. Aynile konferans veren 
bir hatip hlta.bcsinin ımsurla.rın:, 
ya.r.ı yazan bir muharrir eser.i.İlin 
ana ha.tlarmı, 'J..ıir muallim de der 
mnin ana ~erçevesini dimağında 
hazırlar. Bütün bunlar bir ptan da. 
hllinde çalışmanın ve dolayı.sile di· 
siplinli olmanın eserletidir. Büyük 
lıarp tnbiyeleri dahi en mükemmel 
bir plan dairesinde yapılır. Askeri 
talimler ve manevralı.rdan da ga
ye ferd olarak ruhi keşmekcı::e her 
kıngi bir fırsat zuhurunda milstn. 
1l o11!ll ins:ınla:ra disiplin ruhu aşı
lamak ve onu gündelik bir itiyat 
haline getirmektir. Gözlerimizin ö. 
nUnde cereyan ed(?n muazzam Rus 
Ahnan cida.linde k!ltlevi ve tabiye. 
vt zaferlerin sırrı metodlu ve genel 
bl.r harp plarundadn-. 

.. Drektif" ve "disiplin., ik.elimc
leri iş nizamı ve ahenginde meto • 
dun elzem bir şart olduğunu anla. 
tır. Metodsuz işte hakiki bir nizam 
mutasavver değildir. M.1.nru.t bir he
defe müteveccih olmıyı?.n BTralama 
ve tcrt.ip faydasızdır. Çocukların 
OyUn kabilinden dizileri buna ben. 
zer. 

Nizam ve ahenk bauatta ameli, 
ahlaki veya bedii şcldllerde ola.bi • 
lir. Pratik iş haya.tmmda nJ.zam 
birçok karı~rkhkla.rı, hataları, za. 
ınaıı i.sTa.flı.ı.rmı bertarof eder. M-2-
haretli bir garson şefinin aklığı 
ücret ~atrona btr~ misli kazanç 
kazandırır. Sınai ve iktısadi malta. 
r.izmalarnı kan::;!·hıtı rusbetindc a.
hcnk ve nizam da daha lüznmlu • 
dur. Meşhur Ford ve Roçild gibi 
zenginlerin mm.·~ffalnvetli basar • 
:mn.Iannda en milhim -~.mil sün:.+i 
bi'r mecraya ee>knn göz kama~tmcr 

ıww w 

~ı ede binlerce kişi ga.. 
j . l1da Gan verirken nv
;1rı vüeuduma ufak bir kusu vardt. Gülerek Madamın - Gene tnlihimiz varmış ki 

önünde bir reverans yaptı: elitnizde bu bayan bulunuyord:.ı. ~Ilı:; ne cıkar? 
?. bembeyaz di§lerini 
<'ıko.rarak gilldü: 

, ?1.t" elbise giymeyiveri.. 
oıterı 

~hu ~e,;ap Yerilirdi ? 

~~;ti Vilyam) derin bir 

~ ~zeı. dedi Haydi öv
\ lı n hareket· edelim. Sa. 

Qu t:lt'F,eyi anlatırım bura 
"arların belki kulaklan 

~ flaıtika sonra (Co Be
\> ltulJandt~ otomobille, 
d~~) ve yegcni (Lüis) 
~tıı.ivorlardı 

! Vilyam) 'intikam sa. ... 

~_\Tilya:m) zi1c bastı, 
·~ıns) ü çağ'ırıyorclu. 

·f>di, kapı vuruluyornu. 
~iıı 

~ 
) bı aralandı, (Madam 

:ııı-.ı~lşktnJıkla ~ıcradı ! 
~ ~::1in yerine baı::ka bir 
~~~ı bir kız s;(;ziJkmü.c;.. 
~.al'( daha zivnde hü~iidü. 
~~ ~Indan (~~ıım Coı.·~"\ 
ı'U.ba ttirdi. Bu yeni ıı;elcn 

biı- ilk dcfn. g-Orüvordu, 

1 
~~en bir hiddet duvdu. 
f~ tldı. (Sam) m önüne 
~~aın Coysl k~ hamba.,_ 
~~ bir diplomat kor· 

_ ~faaa..'11 sizinle artrk bu ha- va kimse olmasaydı ne yapardı
yan m~ş~.ıl olacaktır takdime... ruz? 

_ (C<ıımi Börns) e r.c oldu? Kadın ~ı.t.'Iluşa.mıştı: 
- Bey.Un yemekten S0!1ra kar. - Vah zavallı (Cenni)? dedi 

nına mUthiı? bir sanc1 gırdi, ba. acaba ne oldu? 
yılacak gibi oldu. can kurtaran - Galiba apandisiti var o ka. 
otomobiliyle hastahaneye kaldı · dnr ani bir sancı girdi ki! 
rıldı ' (Madam Vil'IT". anı) ellerini açtı. 

O tt •• ,J L 

Alman kadınm Mdde ·en goz.. - Ne yapa!rm. mademki böy. 
leri büyümUştil: le! Bu kızm ismi ne! 

_ Yalan! diye haykırdı, <Sam) bir oh <:ekti, arkasında~ 
(Sam) tekrar reverans yaptı, ki kızı eösterdi: 

mümkün olduğu kadar nazik ha- - Si7.e (Jan Kumminks) i 
reket etmeğo ~alı~yordu: takdim ederim. dedi. 

- Neden valan olsun? Sonr~ devam etti: 
- Yalan: kızla bira~ ahbap - (Mis Jan ve emin tavsiye.. 

oldu~umu konusacnk bir insan lerle ~clmıştir. Sizin rnemnun 
btdd~ğum~ öğrenir öğrenmez kalaca.ğmızy zannederim. Eğer 
bana bu dalavereyi oynuyorııu· bir şikayetiniz olursa derhal ba. 
nuz değ-il mi? na bildirin, Zaten böyle bir ı;eye 

(Sam) buna ı;aştı: mal'ı:ıl kalmavnca~ına eminim, 
_ Ya. demek (Cennil yle ar~ iyi talimat verdik. 

ruz ivilı:-~iyor<lu. Ne a~. ~~n - Madamki böyle, mesele 
olun madıı.m. esef ettim bız sızın Yok. ha (Cenni Bö:-ns) ha (Jan 
h'i gecirunenizi istemez olur mu.. Kumminks) ! 
yı.l't? Biraz durduktan ~-0nra devam 

Yeni aclen kız (Sıı.ml marka- etti: 
smda k;'mı~ı. Madama eliyle - Bana gösterdiğiniz bu ala-
bir işar'.?t yaptı. k~va da ~o!t t~ekkür ederim. 

(Sam) konuşurken kadın bak· Sımdi b!zi yalnız bırakır mısınız. 
tı Yeni gcl<'.n kız sağ elini ha.va.. (Sam Coy~) zaten bunu bekli. ya kaldırdı, bnşmm ü?.erinde Y"rdu: 
döndü:::.~ü. kn.lbine getirdi. - İyi anlaşacağınm .:r.ar.ncdP. 

(Madam Vilyam) kHcUk dilini rim. dP.di ve cekild.J. 
yutaca.'l{tı. zira karşısında ''Kav· Yalnız kaldıklarına emin olur 
zerin gönill!Uleri" işareti yaptlr- olmaz (Madam Vityam) genç Jn-
yordu. zı J~ odaya sürükledi: 

(Sam) Mlı\ hiirmetkhane ko. - Kimsiniz sizi Benden ne ~ 
nueuyoı'ilu: " ti10rsunuz1 

cizam ve dislplindir, Bir müessese 
nin iflas sebepleri ara.filllda idar('• 
o;lozlik ve dolaymilc metodsuzluk 
ba§tadır. 

Bedii sahala.-da. nizam yani es • d:ı. aldı. Baltacılar, sarayda P""~ 
tetik ahenk tabiatın sahneler1n:le §:ılım harem haLkmı d:ı. alrp bir 7; 
çok görülUr. Gtizel çiçeklerin renk re gldcceği ?..amanlar, yol açm:ı.k, 
ve ti.ive~rçlerlndeki h~esi ahenk ~ı:ıdır kurmak, yük kaldırıp indir 
bunun vecl:ı: bir misalidir. Fakat mek ~b! hlzm:!tlerde kullan lıyoıı. 
hg,Jı::&i bedii ııhen.k, ins:ı.nm sı.ıni ıiu. Fatih zamanında evve!a Beys
el i~leri.nde daha ziyade nazarı dik uttalci s:LraY, sonra da Snra.ybur 
kati caliptir. Bir heykelin tabii uundaki Yen saray (Topknpt sara• 
ahengi bir Veni.is eserini yaratır. yr) yaprlmca, b~tacıl:ır da iki 81 
Ancak lnsanm estetik ahengi ba • rufa ayrıldı. Yeni saraylılara zü 
~ if;at der~e.si;t1e ~nr. B?~lk liiflil baltacılar deni1:'ii. EskJ sara; 
hır sa o~un te.r:~mdekı fazla ıtina. , da kalanlara d3 eski saray balta • 
ve llizumundan ~k aykırı b.ir süs) .::ı!:ı.rı . eski saray teberda.rları adını 
merakı alıenık del8.letine dUşürUr. rldıla.r. Esltl saray, yeni saraydakJ 

Ahlak sa.hasmdaıld ahenk ve ni • harem da.ir:?Slne her!1ang-i bir se • 
zam, şa.hat disiplini istihdaf eder. heple çıka.:1lıru~ ~ltanlara, saray. 
Fayclah sevkitaıbiileri itiyat haline bla.ra tnhsıs edılnuş, eskt sruııy 
koymak ve .i.ş adanımı bir derece. baltacıları da bunlarm muhafaza. 
Ye kc':lar maldneleştirmelc. onda sma. ıneınur olmuşlardı. 
fayda• bir mant'k ve beŞeri Uya • F.ski uray teberdarlarmdan o.. 
kat yaratmak bu ruh[ disiplinin kur va.zar bir yazı efendi iıle altı 
gayesidir. Fa.kat bazan da ah!Aki aefe~ halife, krzJa:rağ::unnın maiye. 
ve terbiyevi sahalardaki ahenk tinde Mek!~e ve Medine evkafı i~ 
fa.z!alığı yeknasa.k ve yorucu bir le-rile meŞgul olurlar. Bu yazı efen.. 
ma.ntalitc doğun.ır. Aşın derecede di kızI:ırağasma muavin nıa.kanım. 
muta.a.ssrp ve muhafaza.kArlrk bu • da.dır. 
nun bir mi89.lldlJ". Zenci ha.dmıağa.larnuıı söz an. 

Her insanın mukadder bir J.,ti • Jar ernektarlarmdan biri eskJ ga, • 
daılı, bünyesi ve m~ olma.kfa ray ağalr., b:risi. de eski saray bat 
beraber devamlı ve rasyonel ter • kapı oğlan.1 taym olunur. Bunlar. 
biye blltUn bunlara müsbet veya eeki sarııY baltactla.rııım. za.bitıerı. 
menfi bir veÇhe verebilir. İnsı1n tilr. 
ruhu düz bi.r deniz sathı değildir, Eski sa?3Y baltacılarının ocağı 
onda fırtmalar yaratmak veyahut sarayın :ınerea.nkapısı Yanındadır 
fırtınaları yatıştırmak ve bu suret. Balta.eı.Iar Beyart canıiindek.i de~ 
le insanı değiştirmek kabild·r. En sifi.m booa.tarm derslerine devaın i 
anlr mücİ'"l.mler dıı.hi insanı: ve nıa. le tahsili u1üm ederler. Bunlann 
nalı 1 ·. cfüiplin ve terbiye saye • :lras ndan sadrazamlığa kadal' yU;k 
slndc s ı.ycce dc~·şe-bllirler. Mek. &elen ıunseler ye&miştlr. 
tebin. ı:·· ' -1, rpor klilbilnUn he- .Kız)arağssı )'1lZJSnun maiyetin 
ri.ef1e rı budur; disi"Plln, medeni de, accnıi teberdarlırdan b!r ka..'lo 
dünyamn ha,ya.tın ma.'1ivelfundtr. veeiıardrr. Valde sultan dairesin. 

__ ·-- .ie de bunlardr n bir kalıvecibaşr 
ve diğer sultanların ve kadın e • 
f\':ndilerin dıı.l.relerinde de eski sa 
ray b:ı.ltn.cWı.r:ndan hizmetkarlar 

(Jan Kumminl:s) in kim ol
duğu herhalde anlaşılmıştır, 
( Cenni Börns) odasında rahat 
rahat otururken (Mis Lüsi 
Ştrike) (Sir Vil.;nm) ın ta, in 
ettiği bu yeni rolle karşımıza 
cıi"yordu. M~rl<tm <Vilyam) m 
önünde iğildi: 

- (Votr Altes emperiyal) ar
tık rahat edebilirler! dedi. 

Kadın kendisine bu ŞP-kilde 
hitap edildiğini görünce daha 
memnun olmuştu, demek niha
yet senelerce b~kl~diği fırsat 
çıkmıştı, tekrar sordu: 
-Anlatınız! 
- (Matmazel Doktor) un 

emriyle 1n~iltereve geldim. Va .. 
zifem (Franz Haber) le birlikte 
sizin kaçmanrzı temin etmektir. 

Bu gayet güze] bir almancay~:ı 
söylenmişti, (M:ıdam Vilyam) 
bütün dikkatiyle diulemişti. Kur 
tu1uş saati artık çalıyor muydu? 

Fakat kinde daimi bir şüphe 
vardı, bunu kökünden koparıp 
atmak isterdi, tekrar sordu: 

- Biraz evvel bana yaptığınız 
işaretin m!lnası neydi, 10.t!en 
izah eder misiniz? 

vardrr. 
Sırrai bUınayun ile beraber gi 

den aa.ı:ııt.>aşılıı.r, eski saray l:ıl\lta. 
cıları ara,snıda eski saray kahvC'Ci. 
bıı.şı!:ğm:ı kadar yi1k..~elmi!} olanla:r 
dan seÇllirler. 

Eski ~Y ba.l~ılığma ~en 
beri uleına ~'8.tağı olan !fadlın, .An.. 
tep, Kayserı .ve baval.i.sı ahalisinir• 
~üzide ve mUst:tlt gen~Ieri t"'eçillr 
alın·r· ve mutlaka Beyazıt e:mı!Jne 
ders ~kumağa gönderilir. Tn.!u:ilini 
ikmal edenlere icaz~t verilir, p~di. 
şah ·bir kat esv::ıp ve para ihsan ~ 
der, kızlı:mığ:ıst, si12.htar n~a. ha • 
?inedar nt-.ı ve h:u·ncdar vekili a. 
ğalar da hedıycler verlrfor. 

noSTANCIT,,U?DAN 
YEDEK ÇİY.ER 

Bunların oca.klan Topkap! sara.
.,-:nda otlukk:ıyıısı dısnıdadrr. Bun 
lel", sa.rııY :r~nile ha.s odn lı ağala 
ra biU.:Ci ııu-alara nylıkla hizmet e _ 
der ıı:zmet.lı:Cırlardrr. 

TAVUK.ÇULA') n TAVUJOIANE 
OC1\GI 

Saray mutfa.~1 iç-ln 13.zmı tnvuı•. 
larm beslcndi.;<i tavuk.han~ ocağt, 
Atmeydanmda Üçler malH\.llesint!e 
Araste he.matr.ına inecek so.kağ.n 
~ğ tarafında.dır, Zabitleri tavuk• 
çubaşıdır. Nazırları bostanCibafll • 
dır. 

SARAY SAKALABI 

S3.ltalar ocağı, sa.raym f!ltırlan 
d'.şında, Ayasoiyanm Şekercika~:sı 
den.ikn bUyiik kapmmm karsıı.m • 
da "Sskalar çcşm~" n'.n y:ı.nında• 
dır. Sakalar, İstanbul içinde ynn. 
gm çrktığmda, beygirlere yüklenen. 
salta tuluıılar1le derhal yangın ye 
tine yetişip tulum.halara su t.nşır • 
lar, hayram!arda saray avlularını 
ısularlar. Endurunu hilmayunda k~ 
ğuşun yeDlek vaktinde, nöbetle iki 
saka gelip eofraları haz:rlar, ye • 
mekten sonra da sofralan kaldırıp 
ortalığı temizler. Sofralarda kalan. 
yemekler bu sa.kalarmclir • 

S:Ur. bos~ı:l:ı.r su nazırmm ma 
iyet'.ni teşkil cderl~r. na.zırlnn b~ 
ta.ncıba.ş:d.r. İçlerinden söz anfar 
bir sa.ka, sJJaht:ır ağanın sa.kalık 
hizmet.ine verilir. 

Gt'l)ıt)ŞSUYU SAKALABI 

Padiş:ılım iç,cceği kahvenin ıuyu 
EyUbiin üst tarn.fmda.ki meşhUl' 
GUmtişsuyıı menbamdan taşınır. 
Bu s!l.kalann <K'ağı Gfunüşsuyunda 
dJl'. Amirleri kahvccibaş1, DAm'lan 
OOstancıbaş:'drr. 

SAYA OCAGI 

Bu ocak efradmı teşkil eden boe
taneılar SR.ray mutfaklarına ~t ko 
yunlnr~ muhafe.zasmn memur olup 
F,viiblln ilst tarafında Rami çiftliği 
ci~:ı.rrnda mandn-al:ı.rda otururlar. 
Nazrrfarı kn.sap!:ıa:')ılar, funirleri 
mutfak emini, zabitleri bostancı • 
b&.c;ıd-r Bu ocakta gayet nefis bllr 
ya~. ç~virme. kuyu, ve kavurma 
kebapları p~:rilir, sarayda meşhur. 
dur. 

SABAY TERZİLERİ 

Saray teniler.i.nin işledikleri yer. 
AlayltöşkUniln karşı t:\rafma dU • 
şer. Bura.da bir terzibaşr ve bir 
ha11a~ba...<ıt ile ko-lt rulet terzl bulu. 
nu!'. S:ı~yıı la:r:m olan bütün c!öşe. 
me ve esv~.plıı.n bunlar dik~' tan • 

(Madam Vilyam) bu işaretin (1) Beyn.zıtta bnl?finkti t!niT"er. :nı:n tderler. Z::ı..b "t!cri terziba~. 
"Kn.yzerin gönUllüleri" tat'afın. t1lte biruısmm ycrinıleydl,, amirleri de krite kethUdasıdrr. 
dan bir parola ~eklinde kull:ım1. ı--------------===~--------=-
dığmı ismini bildiği ~ibi bfüyor
du, fakat k?.rş!smdakinin kimin 
ne olduğunu anlanı.ak · ~n bun. 
ları sormak istedi. Ne olabilirdi? 

Her ~,ey! 
- M c:ela bu kn: tooa.düfe bu 

i~areti görmüş olur manasını an
lamn~an, tahminen bugün yapar 
ve boş atıp dolu tutmuş olurdu. 

Fnk:ıt veni gelen ~er.ç kız te
reddüts üz ckrh:ıl cevap verdi: 

- Altt•.s I•,mperyol gayet iyi 
bilirler ki bu i::;.·':(reti h:z. muhte. 
rem per!erimizin ismini t:ışryan 
t~kilatm ada."ll!a.n lru.ilanıyo. 
nız. 

REt<LAM DEGtL, HAKIKA T: 
Yurdumuzun her kö~sınde dUrüaUüğQ, ucuaıuıa ye 

bol çe~ıuerile tantnml§: 

ASR! MOBİLYA MAGAZASINI 
gezmeı'<ın vt> bir fikir almadan ba~l:a yerden mobilya 
alma.m.ı'sı'!:.L tavsl!'e ve mutl:ılta s:ı.lonlarunı:a ges 
meleri..t rt.:R ederiz. Dılr'lss:ı lııt;llız karyol&ıan n 

Avu .. ~urya e~nd!l..iyelerl mevC'.ıtt-.U'. 

lata.n\ım ~· ~ı..nsu. No. fG AHMET FEVZl 
T"t: 2SiO'f. 
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t.ebllflne ~ Rostof kesiminde, 
Sovy~t kuvvet!eri ~m!n kıtt.1a· 
rım ta!dbe devam ctrr.iştir. DU$. 
m~ndan alınan harp malzemesi 

SON HADERL 
. th0 mrruyetlid1r. 

Anstlolu a,.,._.nr rtriitH Jı.n~ 
llr• 'fl'lr., "' """ va~ıtehllt bcı.bş 

"'~~et haberler •jansı lNıdl- Leningrad 
r..:>stof bö~tosinde. Rus k~-

Şark 
c9phesinde 

va Libyadaki 
hare~<at 

\>~~lerl. vil%'E'r~ A!man ce2edl:-.. mu•• dafı"ler•ı 
rlvte dolu muharebe mevdanmda 
11~r!emelctedtr. 11 - 29 sonte$· Çıkı~larmcla ıene 
rin !'{inleri ara4mld'\ ~ı:en mUd. ff L 1 d 1 
dat zarfırdn rok mfılıim mfktıı1" muva •~ o ama ı 111' 
da ham nm•~• Rm1'1,.,,, ~- Ba;-Ua, 2 (AA) - Allnıın rll'dyma. 
ne ~rmitttir. Tanlr w kamvon nun b!ldırdlğine gıire, ~nın:; · adda 
b'llnmmd'\n A'mMılann zayiatı bulunan Sovyet ıutal:ırmın yeniden 
bfl'\a~ a-1-tr o1mu~tur. yapı..ıdan t:kıı tısrebuart Seri ~ 

A ,,.,1 mtld~t nrf,._dll df'"'""· kUrtükatlJlllr. B '.hassa Nevayı çeke. 
.am 2R tavwtt!f'ftfn ~·iTiUAfl"tJ rek b• Mhrin Aıma!l,,ır•m lıpn sı. 

u--al p .e HT t~waresfnill ~ tahrf1) tında balac.an h.Ullcrtae ,.~mek 
·~ eleı\ Hitlerb t6 • eılfld;l!inl Rus tanartclleri bil 1stıyel\ Screyet kıtaıarmaa teıt'bt»lllllers 
rO,.na,. aitti - Am:erib • d!-ıtfş!l'rdtr. ken .. herı.. peıc ps.haıı7& •aı o&Dttlf-
Japnn 16rüpc.~eri tekrar Tu .. ._uma ~- ~ ve kmllar dUn aıtw • atır tenl.Jtla 
ba,tadı Jaawumdl ~Pla., Al"'°'" HL o!m:ık aa.e otuz tank kaybetm\fler 

.lbnan umumi kar.~ Sen- ?arma knnn 31) "'>Mf:._ri,.,flc Roe "° bir 003r taır verm!7l@rd!r, 

ıet krta?arma clüa R11Stof böl.,._ tof mnharC'b~ind0n tnmr . ..,""\ -s t t bl"w 
aiDde 11ra:;et a~ zayiat venlir4t- •"'"~bir tumm 1n'lpt tt.. ilVY8 9 tgl 
fini b!ld1rmektcdir. mi"ttr. 

Jdo'l!tova böl!!esinde /,lman rrh. ftn! ftert tı~re~. Tm~....,"' M~akoua, ! ( A.A.) - Bu aa-
h .,e tliyade ku•fYctlerl tovyet bil. t"erl\nnıe~ \le ~h· l"•'~ b'r,•~ bahlu So'fY« resmi tıc\lill: 
ttlnet mc:-!c:czi iıtlkamctlnde 11cı-- tnO";..., l'!l., teJ)e~ ~\mm~ bft Dün Wanil ~haler bcyunca 
lemcfs devam ediyorlar. lumnaktam. şiddetli muharebeler cereyan et. 
Leh1Aın4 'kesimlnde düşm81l'1l '6 -.da) miştir. 

ferıI bir çrhıt tetcbbüsll pUs':llrtt\1 ıu.\ord& Sovyet lntahı.tt Al. 
maıtilr, I>tlŞM&n. &J~ en l:ıllyUJ. MU1a.rt u.ldbe dnam etm~ 
tuaaJ:ta olmak llzere 30 h\lcum ara. dtrler. 
b:.3J ll.;'be~ur. Birçok '* .ım. "E 

1

dl• Ki zı 1 Mosko.,a ceı>h~sinde Almanla. 
1112&tır. ~ N rm Y&PIDJ4 olduklan hüenmlar 

Eronated 8'11annb Alman 1law• t&rdedilmiatir. Pazar cüntl ~ 
INn:tıerı bir bazkr.a. ge!Dıaı bt- T ilRKCE S 1ZL f) şırk•lı tr~~~r:e"~u=~~· 
~~:~i:J!:Ut vapur.ı h1

"'-~ • ..,..nBAll l& . 1 Ayrıca Moakova civarında -4 
Cc:a ~ neşredilm So.yet "" - A!rnıı.n mrhh otomobili. 14rl) 

'••••SUMERs:namasında 
llAiT l&R8Y we 111& Am 

....... _., _, ............. tlt• 

BiR BEBEK 
ARANIYOR 

.._. in ...... ._......._ Vku-ı111111 ....,. 
CANDAN. w l1AllXAliA llia GOl40C"Jlbılla. 

.. . . . ' . . . 
' ' . ' ' . . - , . ı .... - " . -----

1 

kamyonu. fOU tayyare dalla im. 
ha roilm:ıtir .. 

n q <lilşr.ıan aıavı Ü bolpııa 

1 

u~tılmsşttl', · ••ıet •••ıcıblde 
c ... tarafl l !ateiı19) 

1 

• ._ ..... ~ -kelldl aın:arile 
tahliye ettlklert"ll eöytemı.ı~.ıı. Hal • 
~ki ftn BWJftda bb' &atd llbcll 

1 Roltctta ftatanll fHblidl )'Obel 
j mtktatda ukorle bOcuma reçtıklerbal 

ru.r.t ewı, f't yeıılden ıııkJ~al edecel 
" tıert fe\'kllallde dkCUıeUe ka.

llma re'dlltm Almanaara 
r. Uacl bu blS!ıecle RUI 

ı. .. , .. erlJ&ia adetçe Alm:ı:ılarua 1l&t 

kat tevkJIMle -~ da ~. 
Ur. 

•EDDIKANTO~UN-
·~. (Jl.,AJ -Taı. 

:iansı Sov-;et lutaJanıma timal 
cephesinin blrkaq kesimi.,de vf! 
bilhus3 "\"' ~nı cfvannda es. 
ki mt\"Zllmnl fstlrdat ewlderi. 
ni bildtrme~edtr. 

.. _... • ..,! ......... 
li Baba Kızlar 

Pa iyonunda 
't'CUÇS v-. '"' .............. ..,. lı 1 :& 

··----.. - ..................... t ·' ... ....... ... 

.... hl 

BU .f~f~aı SARAY S!ıa11111 da .. 4 • -~ ........ ' • ,,, • ' 

,_HJ;;;;_~ ~ ' 
. Bir kadının 1ıal6ir.in ana eleW!aftfL- Seınnd- -

lmru6 :e.._• . Ve nila:qet ınıaaller olmalı., 

işte; MAGDA SCHNEiOER'in,..•tbiı 

SEVMEK lıakkı 
FllmID~ bmlU, bttyQk bir meOıa& ....... Jala Jle ..... ~

202

k 
Ye lllzlat'a~· 

1 Di:~er c'h~tten matbuat ~ 
lantısmda br Am~rikalı ~te
cl~ suafüıe teva.D veren Lo. 
ıovskt ŞUn!an aavtemtttir: 

1 S:>vyet!er Birttifyle Ja~va 
ı nasında.ki mUnar.bctierd! bir 
~~·şmk otd~ndan haberim 
yo~-tur. Bu mtın~ler p:eçen 
iUthı.harda fmza edi!en b'taraf. 
1•°:: pı.ktma, U\ ~ bir tekilde de· 
vam etmektedir. 
--Lrmo ... kadınlar? 

To!')banede Dett:?rdar Yokuşun • 
da otur:ın Olilizar admda ublkah 
tılı' Jw1 ıım ear.-.r •ttılı haber • 
lmıaJftır, Kaçüçıt• bllroea me • 
mm-lan te.r. il '.ldaıı evinde yapılu 
bir aramadı. bir torba lç·nde ya • 
r.m kilo. arkadaşı SamJyenin evir.• 
de ita lld kilo e8l'&r buhınmuttur 
Kaçakçı kalmtar adlfJen t..um 
N:hal~ • 

Ta'I 111 Snbl 
lıaJbettl 

hmıbııl mnrtf mtı~!1l lfrfftt 
?tut, d"'n a~stn mat 20,15 t• tejsvl 

j 
cı:!llmcltto oUn!;l ~·:m !! hhat yu1'dml 
d:ı. h!ı.yıı.t:ı .ı;U:ı" e:-l:ıl Jd:DM1;tur • 

Uc:-hu:n ıo:ı günl3r~ rat'~la 'bir .,., .• ,. . . . " ' . ~ : i.' . 

._ lıltltlll • 51 '" ms ıınlnr t1b11 

• apmdl.ı:.tt.e:ıı rab&tWU'DtJ w w 
il,yat eırumt~tL 

j Cen:ızul buıtln B!Joghı baltanelln 
dea bHmi1rsk sı~~r.a1ıat79 cam • 
ılln8 goUr'lec.ll n o:ıe nuaunu mi 
teU!p bllradall merutmıe armanı: 

:r.f~..tu1:ddıt aile ~ 

YEŞiL 
KOrlSANI KIZI 1 

c2efııc&ıec:fktlr, 

ıterhum 1313 te ~ Ve.."a ıaa. 
wz ' a iDi ..__. J.hM~ w .-,ti ~•Jblb ~ dis4.n:lc:a sonra llnlverıı!.te ec!eb17at fa,, 

8IQıet lnıwı• w ll&rıe!ı:rtıı m:n:7A:a... kül~ tarlll n eo,tntya §11~'.Ddeıı 

Çanakkale 
dışında 

Yuu.ııistaaa yijecek 
m~ddehd sötüren 
bir T11aa11 

fe>lllesllıl battı 
Yuıı:m!sWldakl yaı-&ııla. m'Oh~ 

halka m t.oaıa:c ~ ~
Stitirmek Uaere Plre,ft 111ttte..ecci
ben linwımm:l:m ~nlan ~°'ulaaD 
L.Mıd!ralı Arkimitee yellienllsi Ça
c~k~ale bo~ har tbda b:ıroz a• 
üaM ~~oda hatm~'l:Jr. ~ 
ell._ tr.urtarw!Jlnb>llttt.. 

Pelea ı •!r:aı 
mllltıatı 

Londta, 1 (A. A.) - Vlliden 
bildirilyor: 

M'!cbln, Peteu • miting mOlft.ka .. 
ti haJr.klnda l'dml Wr beyaruınme 
ne~ret:mlşt:r. Bn beyannamede I'e• 
tenin bir Fransız • Alman 1.13blrli~i 
,;ıcuda getinnek lsteruğl kayde • 
411a~,. bı mUlilanl l'rıınsa. 
ma lltikball daha emln la1r auret. 
te derplt etmek fmk4Dm \tc:rW.ği 
lddfa ohrmtıtktadır, 

8e,-.M111111tede netice oıaRt §Ö) .. 

le dellil1nektedlr: 
GeçtR balta r.n tikomtnt.era pak. 

;.m uzaWnıam iç'n Berllnde l.kte • 
dit~n ll~nfe?'anStan eocra Almnnvn 
l&~!'imiz'a 3n!.:.ncle yapth• Avıiı.. 
'p& 'tttasına ihyası ve blr1eşmesl 

<lbt tarafı 1 ia~ldeJ i!!lnde Fransanm tir kenarda bı -
ha edilıhiıtır. ~çanlar takıp ediliyor. rakrlmr,-ac11.ğm1 vaadetm ·~ur. 

Fa.aar c:ınU Almaza.ıu. AAk1u1a • \"\fi, 2 (A. A.) _ Ort; 
tır bir hbm )'apmıf!U', blr no&ta~ ~"!S!Z ~~ ttlll llar/.!tlll Pe. 
lnglltz batıarmı d~ımı,ıerdir. Fakat ten dUn mare~al Göri'.lgle görüş. 
dUn gece ır.ukab!l bir hUcumıa bUDlar milştilr. MUlakat uzun sUrmUş ve 

\ekrar prt ~. - nmlmt o!m114tu:r, ttpl attın. 
G&&!o fthUlıu i1PI eıiea artta•J& ~ P'raAss top."tkfarmd1tki Fran. 

k•V'lftlel'Qte 8lrte körr•d •iklime - •l• Bdaa11 f!Viılte gueted • 
tnea kol laarek.lt& ~Mm Miyw. 'eri bbu1 ederek !Mı hUIRlllla p 
Şiı:lcltdell Kabln)rt ı~ ..u... enut beyanatta balwuaUlblt: 
pimilUr. "'lılaretal ~. YagoalaT 

Paaar gQd lilpW ll"tıillıl69 bir- la-..llıım •e ~ Pllaudsk"nhı 
maıı .,.a .. m':d*eı. ..._ı,., ıa eeaan •~l1'de taıuat·ğt w 
t&7J9ft dil~.. A...ıanaa iyi batınıar D.1hfm ettfti rna
tlltel' sabalara * ıı tanare d._.. ıetaı rnMnıte g<kUıpnert aun bh' 
m\lıılMdtr. •nsazt. OV.. ••1-.lan. &amudsaberl ar111 e~rdu, Bu 
at}ta. a.. banWta ı wy~ ra!ll4.bt diln nılnabulı:hı.. Mır~ ~l 
~111111& * )IUQtbft b?ttl!•lJt 05r:rg ist·ayoM!a Fr&MIZ ~vlet 
w. rehini tabal ettt. iki ma~ı. Al 
~ 1 (A. tl.) - Selt~ JUn terclman Sclımıdt w it n '!% 

ltClu ~c:.l ftGyter aja__..,, ttfttimaıs llaıtr ohlm1art halde 
iwe-.al 991lülrl Ml:ll~: •'lr.'P QGr agin "*Coa:ana Rtre • 

ı·•clb'e bdıaP '*CJC* •bve. ı ... k bir~,_ *'at btilLr g&1it.. 
~t~r·n e~l"t1&'ll @ltlJlt 81cft ~ tl'et'. 
t& ~ 11:4* ttal'l'ftlv " ırnabhft Kli~en Udnl DattaR • 
t~1r.:"Blat Uriblrl ı talt p et.met" \:&g'Oll& girdi we be'}hyaı:a r:örtl.3m1! 
te ·ı-. Alın ·v bu tıltte4~ lal\. 3 M.at dn:Jü. Dand:ın 901l1"1. saat 
ifa mwt'ertn! T~ ~-rıde lT,30 da Dll.l"etll G6rtn~ 'Ve!llek 
bu ~n n ku\'V:'lffM •1bWl8Jr ı • ftlQDUDda yemek yen'ldl. Ve llbt 
aUıv·e ta:ıl'?'a'l tetmb!te...-. !tsy. 18 da barek~ tdllnlesi ırnıltan-er
lellt-'."l' :-e ıt:-e asla'e 1-fta~an a. kıa ... ı 11,ao da brtket (dfülı. 
AltrU ta7!tl .... .rtktefa ... Aynl?rtten atal'ltal Petea ba !UU. 
'1a!'fat!}'etlerllt lle~leftiıdttJr. Jü:atm '°" aminlt o!dllğunu ve 

Puartell laba1aı ft:lfyet .- a .. 1-anu dalına batttl·yaaağnu IJZSyle • 
retle lll:!AM ftltıeb'baeltt~,.U: dl. Ka~ Gerlrıa de: "İki ıntm. 

Sert as ekma •ıumı vumda le'ket ft:ln faydalı !eyler görUşW 
im' IHd ltW 1ıa111a Almaalat t t!Otbil batıtlıyseal& ?ıQUtkatz 
l'laDdv!ı;in iki tarafmda taz)1k eda 11d r.~mleket fçha faydalı neUca . 
1*sDit puBlMJaft arana ~r.· tir ve~tı\l lmft tdfyorum.,. 
m.' \-dl, a. •Uf'ketla .-Uollıl ı Buıuba et'ft1 Bitlerle llare..-1 
..... malim defildlı\ Petea ve leM mtıerte amiral Dar. 

Jan arastnda )'aPllan ~~eler-
Ja..a • Aaı~·· deta aoara yapdaa ba mllllb.t, iki •-.v MllimeUn aılltUtbltltrl bümım"' 

... l: .. eltrl dan ~ aDla t~kkt edlUyor -.e 
Fransum deftlDk vt temereU bir 
A"""9 itblrlf1ne ilan oıctağunu 
gtateri1QI', ~:11tae biltlıa polit~ 
i& ur.rmıu tetkik etmeP im' l11 
ftmli tir. lıtılrbale emnfyctle bak 
naek müırudlıadOr. G6rlllme. Avn.. 
pan!ll kuruhrşacla Freaaantn bir 
~eaania k.Mmıyacaiıaa a&at.eriyor -

GGa•lmtll'lfl 
CBaıt taıafl 1 llllcih) 

D~ taraftm ttcarwt ftklUetlnlh 
d!lıı g!Sndefdill .. ,.. U1\llar&k bu • 

ıara i.le un s2,·beat Ye:i'ecekUr. Ball 
k:ı.llara uıı tevsb.t.ı, mah1llelerd,.kl 
ıı:llu.ı".ıft te3b!t1 lçJD llıdU edilen fi§ • 
ler esuı llıerlaıtm Japllacalttır. 

Dt:u- taraftan bul putaol, tıörek
~ gibi ur.:ı.:m Aııkaraya heyet ırön 
•J~:ot:rak kc!l:lllutu tekrar 1Ul nrU. 
ıaeslııl ıatedi!fo·ı maltlmdur. Ticaret 
TCWeUıılıı 4l1n 70!Ja~ 1-Jka bir 
emirde, bu glbllere katı ınırette Ull 
veril~ M)'lat&clB alt.kadar 
makamlan lıpl etıMllMa.1 llUdir~ • 
mııur. 

n
11 

___ ~ .. :; .. ' •4!1.- mezun oımuı. nı ..,.ne91ı:de DaY .. t:pt. 
,u, ........ _ zr ... _..c.;en lu'1W"eft • ' 

TAK 
• s d ı;:ı. O?'t:t. o.:ulu tarih co!n.fya mu • baıı» gemisi 1eniıtecllr 8ll K'l-

51 ~ 'ne nasın a aB'.ııılutJl ll• ~ glrmlltlr. t.tan - 1 mi da )'a.m!m:ı.kta4ır • liWI ' · ı 1n1 nsut 1'1dna1 aıu 1:1.:tı w maarif I ~ :ı (A.ı\.J - .ıa,.. 1cMIMsl 

Aı\Dmm&N PASTA TAl'ILIYOB 
Putaoda,_ ........ olcluklan UD 

be~Wtldk ........... 
lanmqtır, 1>1191' tar'aftlıa a:~cUtt • 
'1a:M f!Srt lllltatnr badtmdtn pas -
ıa ,-P:U.!a brw •erml1•rdlr. Bu 
1l'aUlta tıet!ta'lı:m' JtlPrlmak'tada\. PM 
talat' 1'\."S kul'WJ& atdaeaktlt • 

Soka• ..... ._ 
1t:r n1pa0td•k 

• W'-lrR'J9JilP.an._~--A-memw ~ nkıleU o•ta ttılm" ... mıaıtlrl~ bar'clye nazırı TOpDtm ~ ae va 
· tb4e w ft~~•t rıUlfıttuJl11tntl 1111 • Pct*' &ruada bOJml .._ farkl&n 

J ,,. ' ... \ ! • ' , .(' .. ı ', '. .. !" 1 ıi,...... ~ ' " 
ht 1 li 1 1 t •I , ol "' 11 • •• • ı , •, 

a llmU merllul ili tn!>ll'l t.taıalnıl Cll4UfulUI '8dlnatala ratıme ... 
~vuar::AL'l'ADA D%BZDll:YL&nlr 

1 
aauıf m~JllrllfdlL AU9S'M .. aaa. zakerclcre devam et:Ult brvaı 

1•ll rır aeuııplanaa &ua,.=atlmlal .. • nrmtfti!'. aa ıınuta Ull tıal'llt ara 
llO&Gll 811JIDOGO ~- dlrirlz. ~j:ı.kl mllza.kereter inkıta& u,,_.. 

IJAK817,IJQA KABŞI e e e ,.oaıctır, 

'8YA1l SD~ BlB llABBıUılANIN DQa S- P9 •aJdt ... MI ~ Tor.aarl ........... "'9. lıbıal .. 
ld)"rBlş ıu.cwa•Luu tan maıtmattat o1a11 Mura V•JdH ..... Toj~ bblala. ..naı brtaraak 

Korkusuz RE/ S 
... , il -~--HC•la4>'Qll ........ · 

~.:an~~- b&Jrıt:l.a7J31 
lr.ılAND A~":..~ - ltJNE LA!iO - vıcroa ile LAMGICN 

- """"'" .,., T'"" . .. .• ' , '"" . . . ,. . , . ... ,, -··r ,., . ·• ·~- . ~~-~ •· . .. ~· . _,,.. , .,,'.!ı.-··'- ... _. •. , .. ·.ı. -~ . " ~ - , • • - ... .. ... - .... .j/j. .. r. ~ : -.. :ı-.. 

Batu Aıl Tlo9l mertsır.:uıa allu!De ttmtcl'Dlll lıaaltlltla byı.DtmA41rtau 
~erlıda litı!l·Dmes'.Jll Maarif söylemı,tır. BaJVekll icap edtr• IOll 
U".'t!Ur lrıll:LTild Falla memur •tmll • d!'!dhJ& bdar W.r P1"t Mrt.cSe 
tl1'. rek baroo mani olınJt umlB\te WlUll 
~!tb'll T!!!t)'et! 'f8 ~aırut de "- c!tı!mm b3)"aa etMtft!P. Nom.,. " 

Hhn um-.~:ıll:> r.ı•mı:taıa .n.ıraı.sr o'• xuru~ btl p~n~e pe1r 1&Jtmda ta. 
mıı, w Tıı~k Kota lnyrnet ft J:.~tJ, Hm,_t glS!ldmt~ Zll!l1'~!rte~. 
rasıe tı)'3"Un blr cenaze m"'ral!mt s:ı~bTyettu maMM'!T'dt "'1tft41 • 
~ kıla tedbir aım11tır. llDe göre, J&pOA,)'a UllUllll lm'ltt8 • 

<Bat tarafı l tacide) 
ôe M~tıa mini o14uktan sc.n 
ra ceblıldeki pua1an plmıeJ,,, 
tıaQ:nışlardlr. 

Korkudan blyıJa •S!ted bbQ 
t:Olll'9 kencl!ne cebrde w •l>ltara 
tQIUM bcama releıate~ anlatmti\ıo 

kan ve Japon b&l'P 
cereyan~-· 
iliz filosunun IOD 
retle ıakvtye edil 
belll .ımek ınımeıllll''!J 



ezan: Mahmut Saim Altandal No: 18 
Gerçi Yıldız sarayının 
l>ısı bana açılmıştı. Fakat 
6ıına mukabil iki büyük 
düşman kazanmıştım: 
elıim paşa ve Ebüılıüda 

l&A lLE MVSA ! 
"PttYeai.D mabut aiyalı s. 
ltcenln taranltklan ara.sın. 

yollardan geçerek 
J!'.f eaıtnfn konağı anun............ ~ 

Ye Ziılf!kar Bey araba • 

:'anında n~bet belı:Uyen 
ltaaaıu ~rtınce: 

'1 Hasan! Sen ne yaptı? 
Erendi ~- Evde 

~ evde yek uataorfnn! 
__ _,_ 'Uylı:u uyumuyorum. Ço · 

dri kapmm yu-nclan 
)'Ok. 
una.. valı.hl kaqb lft 

· •ria taraftan pencereden 
lfe yaptı? ŞlmJI f21ire 'z fc

...... evde yaba, yan~dc. 

. ~'Ye konağın kapısını çal. 
llizıne~ kap·yı açml!t: 
~efendi allabqıkma ne. 

bu 1eyh? Pencereden 

~~b? 
~Uda ıı:iendi. 
~ a. rUya mı görllyorsu 
-~aı,kma. Efendi hazretleri 
tı Yatıyorlar. 

Ok rno"i.. vallahi innnmanı. 
de öyle söyled niz ! Son

ÇJkÜıadı, 
~ yman öyle:vac. 

ile zapUye yutan çı. 
"1a EbWhUda ile kalp • 

t'• 

... ·"1\r~ ne ivUyortruJnuı? 
de ağyzlıın blr karış a • 
• Zillflkar Hasan Efendl· 
Huan Efendi avın 1tıt. 

bir avcı gw'Urile Ztllfi • 
&t: 
demedim mi? 

kitapıan teeliıu etm:tler 
1 a.lımtıar. bir aeat evvel 
~ Uc Ydda yolunu tu. 
Utar oiındl ara.banın içinde 

._ btr kral g"bi oturuyor: 
~ vallaht. nereye kaçar o!. 
~Wuna girse kaçanıu 

· 'l'u bre.. az daha korkudan 
tlın !. 

l1ldız ~yının kanl8J bfı. 
Fakat buna mı1kabil 

dUpnan kuaıınllftun: 

"' EbOJhQda!. 
P~ bena çok kmyor • 

• önünde durduiu 
lbermer ıütunlanna t:' dayadı: 

~rü9lüm •. 
h, bu bir kelimeden 

anlayamadı: 
~eden bitkin bir halde. 

~Olcıa. ... 
1-. batka ,eylerden fÜP 

itti. t çok heyecanlıydı •.. 
f, Oparcaıma çarpıyor 

"• bir ,ey ıöylemıyor • 

'- Pitkin ve kurnaz bir 
~;: arkadatınrn yanına 

~ \' ~kaa kız.caiızm batı · 
~ıa, Tahir? 
? e demek f ıtiyoraun, 

Ben kimw.ıin batmı 
L.'J!"'...,_ O, kendi bqmı 

J.Un çılgının biri· 

'-hakikati .a,le. .. 

- Acaba beni mi flWyor? Mu•. 
laka benim ayağmım altma kar • 
puz k'lbuğu koyuyor. 

Diye düşünülüyor i IJU paşa ıun·. 
ru; b:ı paşa tara!tarları, falan pa
şa bcndegiinı diye pa.rtler ve kı • 
11unlar aynbyorda. 

Ben nereden geldim buraya? 
Benim de kaçuğon ve kor~tu • 

~rn kimteler \-..rdı: Fehim Paoa, 
Melhame P~. Kabasakal Mehmet 
Paşa ve ha.remafu· ·'ıqnıusahip • 
Na.dlr ağa. 

Fehim Pqa ile aramda ~en 
.tıadlse malllm ..• Melhame Pqa Yıl 
dıl mabkemetıl re'al! Kaı.auaı 
Mehmet ~ gizli tahk!kat heyf'. 
tJ reisi Nadir Ata dll bareınata. 
larile uil'8'tJimı için bittabi beninı 
hasnncanrmdı. Sonra kendi kendi 
me: •·y ldızda benJm ne 'şim var,: 
diye 9'lruyordum. EbUlhUdayı de • 
mir kafese konulmuş canavar gibi 
fkametglhma hapsettlıınJ§tfnı. Şu 
halde. artılı Yıklrı saray-nın billblr 
19rarna katılmakta, ne mlna va·. 
cb? Oraya kane, lr'mf gBnnefe 1 • 
decektJm? Sonra; böyle dehllıılere 
eokulmak muhakkak bir fel&keti 
mucip olmu mıydı? 

Mademki beni. sultan ıarayta1t .. 
na rf rfyor. cariyeleri, kalfalan, ..,. 
raylılan. hattl .. ve hattl nltaı. • 
lan lğf a.I edjyor d ye lğva ttmJt • 
lerdi tici defa Yıldız tnhk• heYe•. 
lerlnden canmu dar lı:urtarnnıt.n. 
Ya bu defa da HaremJ hllm&Y1Uaft 
burnuna eokuyor deyiverirterae 
r.t vananın beD ! 

Şöyle, dilrü.ba. h°' sohbet, ma. 
:ıabetf tatlı rultan l!lara,·cıtlan ne. 
""me vet'şmemfş. Aynlamryacaftm 
b r ıaray var: A:vte Sultan &anıyı! 
Ya _Şasiye Sultan? thmaJ ohmUl' 
mu o puhu kutu b'Cl 1 Onunla artlk 
ttJkı fJkıydJk. 111( olmula baftada 
bir gece olaun atraımıdml 1m 1 OU.. 
ıcl fl\ılerinl bir tarafa b)'dıranJr: 

- HotuııdU hoca leD? derdi. 
Ayreden ayrılamazam. deJjl mi? 
l>uı. beD de bu ramazuıa ~Yle bir 
boca bulduracaltm ki. leftln bile 
atzmm euya abcü! 

- Muhakkak kız bafm gelire 
t'ekıin"z! 

- Hangi kıl hafm! 
- Beyuıt lmaırWım hı., Kik 

buJe Hanmı .• on aekfz YatlDdaJm11. 
- Hayır. ben ne yapaatım b 

batısı! 
- APnm suyu akacak dedJnfz 

de. 
Şaıfye Sultan .wtanJann en aer 

bestivdi. Mııivetinden biç blrflle e
hemmiyet verme.:li. Beni koluna 
taırmca: 

- ffaydf bcıcam.· bal!~ Pic. 
lfm. SaJmcağa binelim! derdi, 

Harem bahçctıfne ıhlamur ata .. 
cma büyük bir salmeak kurdur . 
muştu. Karşı ka~rya kolan vurma. 
va çok severdi. Evveli earlyelerin 
birile aalmcağa b:ner. bfr müddet 
havalanırlar. Zavallı ben.. ağzımı 
a.<;ar. ıhlamur ağacına hayran hay 
ra.n dalar kalırdmı. 

(Devamı oor) 

Sen çok heyecan bun 1 Eier 
aranızda bir kaza çıktı1aa, 
b"oa itiraf et, Tabir! Ben 
ıeni candan ıeven ~ir arka. 
daımım ! Nur babaya ıelin· 
ce ... o da ıenit mezhepli bir 
adamdır. Derhal bir nikib 
yapar •. üzümüden kurtulur· 
ıun ! Haydi, ıdulma.. bana 
hakikati aöyle: 

Tahir ağlar gibi, inler gibi 
bir ıeıle ceTap verdi: 

- Benim içimde mülhit 
bir yanım var, Selim! Ben, 
Zühreyi sevi7onım.. Zühre • 
den bqka bir kadın ıBzüme 
ılrünmilyor. 

- iyi ama, bank ıimdi bu 
maaallan. Mademki Y ıl&bsın 
odunıdan ı•li1onan..· o 
halde an.unda bir f8)'1er ıeç 
mittir. Atefle pamuk uzun 
müddet bir arada durur ma! 
Elbette aramıda lair JUllD 
çzbcalr.... · ·-· · 

" . " " " - _, ... ,.. ""'"• 

' ...... 

TRENDE 

Gene; kadın İstanbula gidiyor
du. Acele oraya c;aiırılauttı. Ni. 
c;in ve kim tarafından c:abnldı 
lını ~lemlyordu. Kocuı bG. 
YüJc bir tOceardı. lstanbula aiı· 
cak on bet gUn kadar sonra dts
ııebileeektf. Cmıile (ge~ kadı. 
nuı imnl Omılyleydi ve bu ismi 
hayli uzun süren tereddütlerden 
eonra ifpya l'UI o1al:Hmf~l!) 
bu llVnhktan hiç mUteeseir ol-
11luyordu. 

Midhat ta kendl8tni tanıttı: 
Denis IDahsulleri otıat bUroJa 
rtndan. Uıtikbali parlak bir be. 
kir .. .•. 

Gene: kadm bu tanı~ava ı>ek 
memnun olduiunu 8(Syliyerek 
tatlı tatlı JdlJ!imaedi ve iki eski 

Aradan bir ay ~~i.,U. Mid
hat yol arkadaşını ~oktan unut. 
ımıştu. SUratle -ve gayet h()f ge 
cen blrkac aatHk yolculuk ar. 
tJk onun i<~in tatlı ve uzun b'r 
hatJradan buka bir .,ey deiildi. 

Bir ~n hademe. deJiJranhva 
esr&reT\mz bfr tavırla vakht!'tı: 

- Midhat bev, di\'C frsıldadı. 
sizi bfr havan S?örmek fatlyur, 

- Bir bayan mı! 
- Evet. 
- Pt-kaıı. ~iyonun. 
Kendisi ~bi btlttın kil"Uk me 

murlann (heyhat! o müdür de. 
fil. küc:Ok bir memurdu) ceketle 
rlni kirletmemek ve eckitmemek 
endişesfvle kullandıklan llfyah 
satenden kolluklan ctıkarmafa 
IUmm ıörmebisin koridora 
ctıktr. 

Dt19U!da onu bekJiyen Cemi-
leydi! • 
- Sis mtlfniı? Ne bOtJ lıümrfı! 

Gelfnln sis oldutltunuu aklnna 
bfle "f'tlrmemlftim. 

- ~. havle o'duıhı balinis. 
den anlqılıvÔr. Haydi odaİsa 
l'idelim, orada daha rahat konu-
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Tahir oduma tirdi. 
Selim de Tabi"rin JM!İn • 

clep Jtiriidl. 

Tahir hücreaine ıirer ıir .. 
mez aazına ıanlcb. 

- Selim. benden ıüpbe et· 
mel Ben, kolaJ kolaJ aünah 
iılemem. Benim hakkımda 
diifüadt,ilderinin hepei fail. 
lııtır. Yıldızm eline elim bi. 
le dejmedi. 

- Haniya kaçmak için o. 
mmla konvpcekhn ... Yalan ......... --. .... ..,. ... 

tın? .• bu fınab kaçırdm au? 
- Elimde delildi.. ona 

,aldqamadım.. ,.atakta yatr 
yordu. Renai sapsanJdı. Bir
denbire haline acıclJm, fa • 
kat yüzüne dikkatli baksaca 
onun çehresinde Zührenin 
hayalini ıardüm. Bana elle
rini uatırken, •••ıilim beni 
lmcaldıyor tancbm. As kaldt 
kendimi kaybedip ..... boy 
nuna 1&nlaeak~ 

Selim, Tahire yardan et
mek. oma ba lt.._....n la..
taımak iatİJorda . 

1 

• 
ışcı sjgortası • 

iş kazaları, mesleki h.asta
iıkla~ ve analık sigortaları 

kanun ıagihaları 
Mecliıte tetkik edilen liyihamn eauh 

- Ne yapalma, dedi, bu 
fmat kaçb. Artık aenin için 
bafka kurtul\!! yollan anya. 
lan. 

- Ben artık - bu gidiıle 
- Burada öleceie ben~iyo 

rum, Selim! kurtull1'l&lc ümi· 
dim azaldı. 

Seliaı arkadqının omuzu· 
nu olqadı: 

- Merak etme, Tahir t 
ıün doğmadan, neler dobar. 
Son .. ben bunda aJecelc in. 
sanlar deliliıır. ikimi ıırde kur 
tulacaiız. Dünya bizi bek • 
liyor ••. ümidimizi kemaiye · 
lim. 

KALEDEN KAÇMA 

TEŞEBBVSU 

Bir gece Qş!llcm e1n11ıa du1a 
faya haıret çebıı.clcc.:n, ço .. 
wkl.,,.., Mae J'll•H"', ~ · 

yünü dü9üıunekten mandı. 
Yanı batında duraa Tabirle 
Selime: 

- Çocuklar, dedi, ben kaç 
mağa karar verdim. Benim
le ıolir miıini:r;? 

Selimin ıözleri ıııldaclJ: 
- Oıman eamıi bu ife b· 

rar yerdikten ıonra, bize .CSs 
düter mi? ikimiz de kaç • 
maja hazınz. 

Tabir tereddüt göıterdi. 
Selimı 
- Ne ciU,ünuyorımı? • 

50rdu • Otman ıamına ka~· 

ıa aar•r ~--•tte,elCeit• -
11.deain ne,...i.ud•WJ ka~....._.. 
f'IDI - ..... ~. la_,:... • 
""· T .bir Mrdu; 

·-· fi.J V'1U9K .......,.... 
kot...JQo .....,ilir ~ftS~ 



Dün Suaüne ... - - -
Anadolu a1ansınm t cdiiii -,.,.7, ... lere oöre dünva vaz&11etine bnkt• 

(Il:ı§ tarafı 4 üncüJe) rnüd3.f aa mevzilerine girmi~ olan 
Alman tayyareleri J afkcuya Alman kuvvetleri, sonradan bir 
Uzcrinde İngiliz karşı hücumiyle bu rnev. 

De;::esnicheter, Berlindcn ha_ 
ber veriyor: Alman tayy..ı.r.Jeri, 
iik d:fa olarak Baku ve Şarki 
Kafltasyamn diğer mevzilcıi ü
zerinde uçmuşlardır. 

::ilerden atılmıştır. 
Fcten l1itlerle gÖTÜfecek 

Vişide teyit edilmiyen bazı 
haberlere göre, mareşal Pctenin 
iştirakiyle yapılacak olan Fran· 

Asken mah:ıı.er. ııu nkmı ı<:afkıı.s sız - Alman görüşmeleri Orleans 
ııma.nıarına harbin ne ltndar Yi!.kta~ • bölgesinde vukubulacaktır. 
tığını gösterdlğ~e ddll ımymııı:tacar Peten ile Darlan'a sınır hat-
br. tında, elçi Fernand de E. inon'un 

nu muhabir, d.yor ki: mill:i.ki olması rnukarrerdi, orn- ı 
Alman mah!ıllerı.ne· göre Kaflms - dan mütarekedenberi Petenin iş. 

yada İngiliz kıtaınrı yoktur. Yl\ln•z tirak cdccc~i ikinci mülakatın 
blrkaç mUtebassı.s n ırtlbat subay: vi.ı!rnbu'acağı muayyen mevkie 
mevcuttur. Bunurun beraber, fag.ı:z gidilecekti. 
ıer orada t>:ı.zı tayyare meyd:ınlnrı Proto}{ol sebep!erden dolayı 
yapmaktadırlar. şim1iyc kadar gizli tutulan ma.. 

Ros+..o:Un talı.iyesi haklunda Sv.:ru:- reııalın hareketi, hemen hemen 
ım Dageblııd•t gazetesinin askerl kimse farkına v:ırmadan vuku
muharrırt, §Un1arı yazıyor: bulmuş. c:rafı tc:fişa vermeden 

SovycUeri H.ostofdalt! ılcri hareket- y~pılan c,ok diklmtli inzibati 
Jeri lııglllz - Sovyet blokunun Mihver te:lbi. ler sayesinde, mütcccssisle. 
kuvvcUerlnl Kafkasya yollarına \"C rin y~!;laşmaEma rneyd:ın bıra-
petroıe do~ bır gedik ac;:makttm kılmamıştır. 

menetme~e uğrıı.ştıklıırıru göııterroel' S:ıat 22 de hususi tren, önde 
tcdlr, Hn.ttA Husı:ırla IngU:zıer Al • bir klavuz !okomotif, arkada da 
man ordu&unun Kafkasya bölgesıne 1 büyiik bir d:ğer lo!rnmotif bulun· 
ayale bnsmnl!lna m!llı:ıacıe .etmektense dui!u halde hareket etmiştir. 
Moskovayı terke dıılın faz.ıı mUtem:ı.- Tren güzer"'fı.hI, ba§tanbaşn 
yildlrıer. t polis müfrezelt>rinin muhafazası 
Libya cephesinde 1 nltına alınmıştı. 

Orta şark İngiliz umumi ka.. Ja~on ... Amerikan 
rargahının paza!Usi tebliği: :. , l • k 

Bingazl muharebesi, şimdi sarih muz!lllerc erı te rar 
surette b:ışlıca Uç cepheye ayni- Ba .. ladı 
mıştır: 1 J.. rahh • H 1 '1 

1 - Tobnıkun cenup doğusun. .. apon mu asıarı, a ı e 
dak.i esas cephe ki kuV\•etıerimiz :f uzakcroyc tekrar başlamışlar. 
burada. ~rktan ilerliyerek kaleden ır. . . • 
bir sıkı.~ ha.ı-ekcti ynpm:ığn muvaf- 1 Harıcıy~ .nazırı tt:~ı.'. ~apon 
fak olan Ingiliz kuvvctlcrile irtl· murahhas.anyle ~oruştükten 
bat tcs:S etmi.~lerdir. SO!l~ sür'at!e Be~·az saraya git-

2 - Halfa;)'adan Sidi Omerin §l- m~tır. Hal ıle reıs Ruzvelt rne. 
malindeki mevzilere kadar uzanan saı odasında kdnu§llluşlardrr. 
hudut bölgesi, Japon murahhası Kurusu, 

3 - Jnlonun cenup batısmdnlti Japon - Amerikan müza.~ereleri. 
bôl'"'c ne devam etmek üzere hariciye 
~ cephede Edudda Sldi Re- nazırlığına gcldi~i sırada gec;en 

zeg ve Birelha.midde dUn blit.Un carşrunba günü Kordel Hal tara. 
gün sikı muharebeler olmuştur. fmdan kendisine tevdi edilen no-

ı-vYcl rn.~tnn gc!cn dUş- taya hükfunetince verilmiş her. 
inan tanklarmm yaptı'~la.n bir hü· hangi bir nihai cevabı hamil bu ... 
cum, Sidi Re:ıegin tam cenubund'l lu.rımadı~ı. basma ~il?irmi§tir. 
zırhlı kuV\•etlerlmfa tnrafuıdan plis Kurusu, 1reneral TOJO nun şar. 
kürtülmüştür. Daha eonra zırhlı ki Asya, İngiliz ve Amerikan 
kuV\•ctlerlmlz daha sonra bu teşki- müdc:halelerir.den tecrit edilrr.e. 
li firara mecbur etmfşler ve d~ Jidir ,tarzındaki sözünün yanlış 
man tan.klan seyyar İngiliz kolhı- tefsir edildiği mutalansında bU
rmm tak1bi ka~wmda §imale doğ· lundu~nu beyan ve bu nutkun 
nı knçmı~l:ırdır. tam m~tnini Tokyodan istediği-

Öğlcden sonra Almıın piyadesi. ni ilıive etnti<-tir. 
tanklann yardımı ile Sld! Rezeg Bu sözlerden sonra Kuru.su, 
ct.ra.fmda.ki mcvzllerimize tekrar Jnponya tarafından Ta.ylanu'a 
hücum ctıniş, bu nol:tnda mUdn!aa bir taarruzda bulunulacawrıa 
ha.tlarnn·za bir hul\ıl yapmaf;a mu- dair hiqbir şey işitmecıiğini söy. 
vaffak olmuştur. Bu bölgede şid- !emiştir. 
det.li b!.r muharebe devam etmek- Japon rnuralıhası, Hal'e yaP-
tedir. bğı ziyaretin Amerika notası 

Hudut çevresinde r.talarmuz hakkında etraflı izahat alma"{ıı 
fjimdi Alman mUdafilerin §iddctıi mı mat~ oldu~unu. basına söy. 
mukavemetine rnğrnen, mukave· lt:mek j-,ternemiş, bu hueusta 
met ceplerini iınleye çalışmakta- b~zzat Hcldcn m:ılfunat alma-ı111 
dırlar. BlltUn gün havıı kuvvetleri- da.ha mUnnsip claca~ yolunda 
miz, düşmon krtalarına ve dil§ma- CC\'a.r> verrnif,ltir. 
nm Eladem ile Eldı:dda :ırnsmdnki Japon diplomatı, müzakcrelc
'bölgcde bulunan taşıt toplulukla· rin hiçbir z:unan kesilmedi<rini 
1'013 Im.ruı yapt.ltları f;iddeUi ve n.- ta;;rih ederek şu sözleri ilô.ve 
nudane hUcumlarla kara kuvvetle- etmiı:tir: 
rimize yıı.kmdsn yerd-mln~n bu- "Bu mUzakerelerin devamın. 
Jıınmu3lardrr. Bomb:ırdmıannn·zrn dan daha mükemmel bir şey O· 

ve altak uçuşla ynptlan hlicumlann lamaz. 
neticele'li. çok memnuniyet verlef. 
olmuatur. 

Cenup ve garp bölgelerinde ma. 
kineli kollar.:rmz hare!cetlerine de
Yam etmektedirler. 

Kahirede dünkü pazar gü.nü 
18 d~man tayy:ıresirun tahrip 
cdildiB resmen tebliğ edilmekte 
dir. 3 İngiliz avcı tayya.r~i 
kaymtır. I':ı.kat pilotlar sağ vr 
salimdir' . 
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Londrada öğrenildiğine ~öre. " ~':ı:Je~FBiMlllE:=:ıt:iiDEJ•aıı•m•• 
Sidi -RC7.ak etrafındaki lngiliz_I _____________ _ 

Gayrimenkul Satışı 
ŞlııU l!ulgarçar~ısı Abide! fül.-rl:;ct caddeSl (Yenl A&alt) 11<? No. 

1ı Iki yüz ltllı:ur metre murabbaı a:sa Uz:ırine bina edilm'ıt Uç t:ıra.!ı cad 
de ile muh:ıt olnıı \'C zemin katı muhltcm ki3'fr, içi vo dı~ı yağlı boyalı, 
tahtalar ve doğr.:ımnlar Ru:nunya kerestesinden mıımul, npartıman ~ek. 
l!nde ku~lanılmağa mu .. nıt, nezureU k~mU::yl h:ıl:ı: ve hava:lar evın t~

mammın satışı aç4r nrttrrma sureti1e G l•~nunu::vvel 19U cumıı.rtesi cu 
nU saat ond:ı:ı B • ,.,!u l U ıciı Sulh lıt.ı mı~ h.'\ 't n1l ~inde yn;:rı .. ::al\l!r. 
Zcmln katı: Bir tn:;ılıl<, Uç oda, k' or, g.ır:ıj, mutfak vo hal~. Birinci ka. 
tı: Antre, ııO::a, Uç od:t, iki büyCI: s ~:ı.:ı , h:ımo.m ve ho.a, !ltL-ıci kat: 
Dört odıı., lltf bUyUlt salon, ll'lmam ve halll, üçUncU kat: Sofa, dört c-
dıı, c:ımnşuhlt, h::ıli ve Ual\l kapalı lnr.:ıca . a 
~· ~~ P' 

Devlet Demiryolları ve Limanları l~Jetme ] 
Umum idaresi i1d.nları 

~ı·~ ~ 

Muhammen lxı:foli (17.0~:>) Uro olıuı 4 ad~t EJto::ıiy~r 1S.l2.9U per • 
~mbe gtl.nU cnnt 15,ZO da lmpnlı zo.'"f ıı.::ulilc Anl:!U':ıd'.l ldaro b!.nıısında. sa. 
tm alınacaktır. 

Bu I:e girmek lstlyc:ıle::-1.n (1215) llr:ıl·k m:.!vak!<ııt tc:nln'lt l!e kanu. 
nun tayl.:ı ett·:1 vc.s'k:ıları \•c tc!:ltrerl:ı. aynı t;:ı:ı .n:ı.t 14.SO a k:ı:lnr ka 
misyon rcı::ıı:ınc ver.ncı~rl l:&.z:."tl3ır. 

Şartnameler p:ı:-a.:ıu: oıaralt .Ankn.rnda malzeme dnlı'es!nt!c'l, Haydar • 
l\dı:ı. tesellüm ve BCvk §c!liğl.ndcn dağıtılacaktır., { 1042i) 

KAT'İYEN 

IHTIYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZIVIA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

leabında Günde 3 Ka!e Alınabilir. Her Yerde PuUu Kutulan lararla bteJioiS' JI' 
~ 9. ~>if'~~.QI ......... _/ • •• ·~- • - ... • • ılı • 1~- ....... ; ... •'' . ... ı ~: .~ .... 

45 yaşmda olduğu halde yüzünde hiç 
bir çizgi, biobir buruşuğu yoktur 

Açık, ,,.unuşak. ve 'blr genç kızınki 
;:ibi kusursuz bir cllt, Adeta bir ha
rika denebilir. Fakat bunun fennf 
bir lzalıı vardır 

fıte, bu, Viyana üntversıtesı ı-ro
fesöril Dr. Slejskal'm şayanı hayret 
keşfi olan "Biocel,, tn n eueesidir. 
"Biocel,, her yumuşa~ ve ku.su.rsw: 
cHd için elzem olan gençleştirici 
kıymetli ve tnbU un.surdur .Simdi. 
pelıbe renldel't Tokalon icrenlnde 
"Bloce.t.. bulunduğundan, s1% uyur
ken cildinizi besler ve gençleşUrtr. 
Her sabah kalktığınız.da çbgi ve 
buruşuklu.kların kaybolduğunu ve 
b!ra:ı: daha cençleJtiVnlzl görursü· 
nilz. 

Gundu:ı:ıen ıctn de beyaz renktekt 
(yağsizl Tokalon krem.in.I kullanınız. 
Bu cayede cildi.ni.ıt tazeler, siyah 
noktalardan kUrtanır ve açık mesa• 
matını sıkla~ır. On yaş daha .:enç 
görününüz ve 67le de kal~ Yüzil• 
r.ll%ün zayıfiamış adaleJ..erine niha
yet verini%. Bu çlrltln tenden kurtu
lunuz. Mektepli kız o!du.lunuz za
manki taze, t:ıkı yar lan.om ve 
taUı güıelllğinltl iktisap edlnl&. Cil· 
d1n p:!ası ol:ın bu iki mu!1teUt To
kalon krcınlnln harikulAtle netice
lerinden tevko.Ude mahzuz kala
caksıruı. A1al takdirde paranız.ı 
memnuniyetle lado ed~. 

• 

Yeni neşr yat 
--... -

r er e ve l ahne 
Bu resimli sjnama ve tiyatıc 

mccmuas:mn B:rinci Kanun sayısı 
çok zengin resim ve yaz la!"la çık· 
Dll§tır. lçı.nde Profesör 8alih Mu· 
rat. Selim Nüzhet Gerçek, Himt 
Fcrudun Es, İbrahim Hoyi, Doktor 
Şems~ttin Talip. Nusret Safa Coş 
gun, Vasfi R.Zobu, Fruzan Cemali 
Refik Kemal Arduman, Sabih Gö 
zen'ın değerli yazılan vardır. Tav 
aiye ederiz. 
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BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TIYATROS(J 
TEPEBAŞl 

DIBAM KJSMJ.NDA 

11 ı~ı!ll 
Müthiş Aile 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugtt.a a bü,)'Wıl lı Wm birden. 

1 - ö ldllrea Ortımcıek - Büyük 
Seri TekmlU birden. 

ı -: Lorel Rıınll - Kan KardeJlu. 
Türkçe llÖzlO. 

a - IUyo orudJ own. 

l 'akllm raııınbaM Plııtu '110 t 

ouardaD muclA be~ ... ·~ 
ten 900ra. Tek!ton toın 

1 
Deniz Levazım Satmalma ı 

Konifsyona dADları ---------l\ ... ~ n..wıe.1ıı1 K. Satmıaıma Komlayonundaa: 
cı.nm kilOBU Tahmlnl fiyatı 

kuruş 
Toz şeker S0.000 49 

Teminatı 

üra 
:20:> 

,. ,. 60.0vO 49 4410 
1 - Yukarda cina ve mlktan yazıu iki kalem toz '61n'T ayn şartna. 

mede ve blr pnrtldc teslim almmak \17.ere ayn &yn pazarlıkla ııatm aluı&. 
caktrr. 

2 - Pazarlığı 4. l.kinun {i{l perşembe günü aaat 115 te lzmltte Tersa. 
nekapıııındak! komisyon bl.na.amda yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin, ticaret veıılkatarile yultarda 
hlzalarmda yazılı temlnatları.-ıı belli gUn ve saatte komlayon b&:Jka.nlığına 
vermeleri. (10636) 

••• 
.Marnı:ım -OMUbahrl K. Satına1m1' KondsyonuncJuu 

Cl.n.si Kilosu Tahmini fiyatı Teminatı 

lttırU§ lira lmru§ 
Pirl.ng 20000 42 720 00 
Sabun 12000 53 990 00 
Zeytınyaft 16000 97 21!!! 60 
Zeytin 10000 40 600 00 
l - Yukarda ctna ve miktarlan y&Zilı dört kalem yiyecek ma.dcleıerl 

pnza:lıkla eksiltmeye konulmU§tur. 
2 - Pazarlıkları 4. 1. ka.nun 1941 pel"§embe günU saat 14, 15, 16, 17 

de !zmltte Tcrsanekapı.sınd .. kl kom!ııyon blna.ıımda yapılac~ktır. 
3 - Şartnameleri bedelslz olarak komisyondan nlnuıb!llr. Bu madde

ler b!.r veya ayrı ayn taliplere ihale cdillr. 
4 - Pazar1ığa i~Urak edcıcck ta'iplerin 2-490 sayılı kanunun • iatedlğl 

vesikalarını ve hLzalarmda yazılı tem!naUari!e birlikte ~ııı gün ve saat.. 
ıerdc komisyona mUraca.atıan. (10535) 

~ .. . 
Zeytinyağı ilanı 

1 - Kilosuna tahmln olunan 40 kuruş 1Jcdel Ue 9:>.000 kilo zeytl.n kr .. 
palı zart wıuuıc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksntmes1 17. 1.kllmın l!Hl çaqamb:ı. gUnU snat 16 d!l tzmıtto 
Tcrsanekapısmdnkl komisyon blnasındıı yap:I:ı.cı.ktır, 

3 - Şıırtn&mc.si 180 kuruş mu.kablllnde kom!syoİııJan alınabilir. Mu
\'akl:at temlnııtı 2700 llr:ldır. 

4 - Eksiltmeye i§tirıılt edecek taliplerin 2ı90 srı.yıli kanunun tarlfıı. 
tı nçhllc Ucnret vesikalarını ve yukarda ya~lı te-ntnntlııri:c bl:liktc ~n. 
z!m cdeccldcri tel:!!! mektuplarmı mu:ıyyen gUn ye sacttcn tam bir s:ıat 
e'"~lin".l lmd:ır komisyona vermelcrf. (10533 ) 

:ı~ l(. :t-

Mamıan\ Üı;ı.üoohri K Satınnlm:ı. J{omis~·onıımlnn: 

Zeytinyağı iJnnı 
1 - Bir kilo.slfr.. l.ıhmln olunun 97 kruu1 bedelli 45000 kilo zeylinyn • 

~ının p3Z:ırlığı :S. l.lt .mm 041 cuma gll:ıU saat n t~ lzmıttc Tersanel~ııp:. 
sındnkl kom!syruı bin smdrı. ynpllncnktır. 

2 - Şartnnmcsi l>Cdelai:ı: olarak komlııyondan alınnbnır. Teminatr 
0:517.50 11.radır. 

3 - Pa:::arlığn. iştirak edecek to.1fp1crln 2490 sayılı kanunun istediği 
\'C11lkalaı1nı ve yuka.rda ycz:Jı tcrnınnllıırllc blrllkt.e belli gUn ve saatte ko
misyon ~kanlığına mUrae.ııattarı. (10532) 

s~H:niye S:. .. tr.:l!:??a Ko:nisyonun:hn 
mr:!klerde mO\"CUt tı.ltı nyını lkm:ı.I obıl.J 63 11.det t'\y IUZ.9U t".lM'.l. 

snııa ısııo.t 11 de Üsl'U~nrd:ı. At.pazarında. tUm :ı:ı nlllzayede k<ımlııyo:ıu ma. 
ritet:fle !Bblıteaktır. Taliplerin mUracaatlım. (10514) 

,,.. --~ 

1 Jandık ımaliyes; eksi ltme~ 
Türk iye kızıg:alJ cemigetı 

., • .. 1 • • ' 

Umumi Merkezinden : 
1 - En az 2:500 ve en çok 7500 adet olmak Uzere Madend1° ~ 

lerlnc mahsu.a yaptırılacak sandıkların yalnız imaılycsl s.12.lı>'l 
zartes! gUnU saat .>n dö=tte açık eksiltme ile lhalc olunacaıctsr· ~1 

2 - EkBlltmeye l§tlrAk için (800) Jlnı teminat mektubu yeril JJ? 
3 - lsteklilcrln §tırbtame ıc;:ın Yeni Postahane ka.r§ısındA ., 1 

Vedat caddesinde (Kızılay) hanmda. Kızılay Deposu d~ 
mUracaatıan llft.n olunur. ~ ...... :;.? 

1 
stanbu Levazın amırııgınoe~ fer.ıe;-1 

.ıar.c. ası<er ı<ılaab .ıan.ar "' .,..1 
~ 

.Afağıda yazılı mevaddm kapalı zarfla ekııUtmeaı hizala~ ,pıJ~' 
glln, saat ve mahallerdeki aıkerl aatıııaıına komlayonJannda yal'~ ,ıı•: 
Talipıcruı kanuni vesikaLnrilll tekli! mektuplıırını ihale saatlcrtndeJl 
evvel aıt olduğu kom!Byona vermeleri. (14.li-10034) .,. 

Cinai J41ktan Tutan Teminatı ihale gUn ~ _.ıll 

Sabun 
Pirinç 
Bulgur 
Sa.de yağı 
Kuru ot 
Nakliyat 
Odu:ı 

Saman 
Kuru ot 
Praaa 
L.\ll:ına 

lııpa.nak 

kilo Ura lira ~ 
67.:SOO 43.867 3:?91) 
715.000 85.750 
75.000 18.7M 
16.00ll 27.200 

3!50.000 19.:?50 
21,000 

G00.000 9.000 
200 . .,00 i.000 
300.000 115.000 

112,00 6.720) 

2;>32) 
1407} 
21HO) 
HU 
15715 

675 
325 

1125 

3.12.9H 

4 " " 
8 . .. 

10 .. " 

15 ııııııt 
l1 J\~pı 
115.SO -·~ 
15 ıurı-· 

10 .... 15 .. 
10 .... 15 " 

G7.000 7.370) 
9.700. 10.670) 

lif 
lBIH 10 ,, ., J4 ~ıır_,ııt 

1lt11lfllt'" 

~.. uı1• .. 
!?000 adet c;:l!t allı nakliye ar:ı:mııı pazarlıkla yapbrılacaktır. ~~ 

tekerlek taban demlrl parasız verilcceltUr. 2ıo arabadan nokas.Jl ııcı'.;.,. 
§8rtne ayrı ayrı taliplere de lhale ed11ebl1Jr. Rcsmt §artnamesl , 1 ı:d-' 
da görülUr. Beher arabanın tahmin bedeli 150, Ura taliplerin 5,12.9 eti~ 
gUnU 11aat 15 te An.karada MM. V. satın&lma komisyonuna vereceıd yıoSfO 
ba miktarı Uzerlnden kanuni temfn:ıtlari!e komisyona geımeıerf.<141 

.y. .y. .y. cııı ,il' 
Yedi kalcın 2:500 zer Ura.:ık ve 2~ kilo sığ'lr eti pazarlıkl• -:.~ _. 

nacaktır. Tahplerın 8-12-941 gUnU saat 16 da Kırklareltnde aJ 
tm aıma komisyonunda bulunmalan. (1489-lOUS) ... ~ 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla ekalltnıeıeri 10.12 9'1 JncP.' 
ba gUnU naat ıs te tzmltte ıatasyon otellnde askeri satınaırna 1<oııı ~ 
da yap.lncaktır. Taliplerin kanun! ve.sikalarlle teklif me:<tupıa;r.. ıl
ııaa.Unden btr saat evvel ltomlsyona vıırmeıeri, ŞartnıııneLeri A. 

Lv. Amlrlll<lerl s:ıtınaırnn ko:nlsyonun da göl"Uıtlr. ll4ö ... 10288J ~·ti 
Clnııl Jıllktan Tut.nrı 'f ıJtft 

Hayvan çulu 
Yem torb:ısı 
~bre 

adet Ura ~ 
f>.000 85.000 "' 
5.000 6.250 tJb 

li>.000 3.000 ..ıı 

~~· ııı~·-
~ağıd:ı yazılı mevad·\m pazar:ıkla ek.siltmclcri 3.12 9U çart•1'uı., 'fi' 

nU saat 10 d:ı. Susurl.:k asken aatınalma kom:syo: • ..ınJ::ı. ya.Puaca 
liplc. ın bc:ll \·akitte komisyona gcı.melorl. (1521.10.ı!>l) 

Cinsi ~iıkt.art 

kilo 
Bulgur 30,000 
Kuru ot '10.000 
Zeytinynğt 5.000 
Nohut 7.000 
Sadeyağı 10.000 t' 

:f. 'i-:t- ıteı1 r 
J\-7flğııl:ı yr.zılı mc,•ndlın p:ı.znl'lıkla cksiıtm::lcrl Bııtıkcıılrde 85 

,.-tlllf 
tınntma ltomlsyonund::ı. S.12.9U paz:ı.rtcsı gtlnU h!z:tL"\rınd:ı yıızılJ cıı:eııil 
de yapı:ru:aktır. Ufak partiler hnllnde ayrı ayn tal"plcre de !.bale eo:s87 

(1~17 .. ı IJlllı 
Cınsl Alll:t:ın ı..:ilo F. ltınle saati 'l'~,.-

Pirine 
Kuru Cıuıı;rya 

Sadeya.ğı 

kılo kuruş 1osO 
100.00t) 47 15 ~(.)~ 
l 00 000 27 ı t.20 gS:il 

33.000 172 15.80 1 

·~~ ~ .Aşnt'Jdll y:ı:.tı nıc,•ııd:Im pıızıı.rltl<la ekslltn1clrrl hiz'll!1.flt1J~ı~c-ıı: 
giln \'C paat!crdı:ı Marn!iUı. ııskcrl ııalmalm::ı. ko:n'.3/•M.ı •• Ül. ~·ııP' 
Taliplerin belii v:ıl.!Ucrdc lrnmlsyon:ı. gelmeıerl. {1619-l05SD) 
Cınsı M!ktnrı Tutan 'l\:'-,ılıı:ıtı ihale Giln 

Sabun 
Pirlr.;; 
Fasulye 
Odun 
SSd'-ynğt 

kil o liru li rıı 
20.000 12.000 000 26.1:!.941 

100 000 2~.000 2100 13 •• ,. 
17.800 1403 13 .. ., 

004.000 C:,4CO (;35 ~G ,. ,. 
27.SOO 39.58j 2963.SS l~ ,, ., 

:.~ ;ı. ::. • tııt· ~: 
400 ton bu~day ö !iitUl.nesl karıntı zarflıı eksiltmeye lconın~o~~~r::' 

ıesi 23.12.9!1 salı r;lınU saat 16 da Gelibolud::ı. m(\rkcz satmnıın• .. 04 J.irl""'" t 
nunda. yap:lncaklır. Tahc\ln bcdc!l :!49.0SO l!r:ı. ilk tominııtı J.8.ı tıır 6" 
Ta"lplcrl.!l ke.nunt vcsilmlıı.:ile tck!lf melttupls.rını ibate ııa.atı.nd3ll 
O\'\'el komisyona \CrmclerL (152:?. !0593) 1' 

:./- :./-:;. ~ııJ 
Beher kllos;ı 6:> kuru17tan 25.000 k•Io çekridekaiz kuru 07.Utn J.e-tl ~: 

'MtJn alm::caktır. KnU temlnatı :t37 :ura 50 lruru§tur. lbatcsi 4• dıı ~'9t' 
?;Cmb:ı gUnU s~nt 1!5 tc Bolo.ymla. QS~~r1 snt.ına~m:ı ltomt:ı:,-o:ıun5) 
caktır. Taliplerin belli nkitle komisyona gelmeleri. (1525-1059 


