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1 Sovyet tebliği 1 
Vlazma ve 
Brfansk 

bölgelerinde 

Kıtatımız 
intizam 

dahilinde 
ricat ediyor 
Almanlar ağır 

ayiat mukablllad 
arazi llaıaadlıar 

AnK'rlkadan gelen son ııhıtem bombardıman tayyarelerlndcn biri 

~erine Almanlar muvakkat köprU 
Mosko,·a, 12 (Radyo) - (7,15) 
Gece yarısı neşredilen Sovyet 

tebliği: Birinci teşrinin on birinci 
günü bütUn cephe boyunca bilhas
sa Viazma ve Briansk bölgelerinde 
şiddetli muharebeler dcvan1 et -
miştir. Bu iki mmtakada Almanlar 
ağır zayiat vererek arazi kazan • 
mağa muvaffak olmuşlarsa da. Sov 
yet kıtaatı intizam dahilinde ricat 
etmektedir. 

Roterdam 
limanı 

Almanlar 

Mos:<ova:11 

cenuptan 

LoadraJa gire 
Kırıma karşı 

Din gece iaglllz 
tayyareleri tara
ımdaa bombalandı . 

Alman taarru- J,ondra, 12 (A.A.) 
lngiliz hava kuvvetlerinin dün 

gece Rotcrdama yaptıklan hücum. 
dan biraz evvel, Holanda hiiküme
ti, Londra radyoları ile Roterdam 
halkına şehrin bombalanacağı ih • 
tar cdilmi.'J ve doklar ve askeri h~ 
defler civarmdan çekilmeleri bil • 
dirilmiştir. Roterdamm bombardı· 
nıanına sebep, Hamburg ve Bre • 
men limanlannın İngilizler tara • 
fmdan bombardımanından sonra 
bu şehrin Alman nakliye faaliye -
tinde mühim bir merkez haline gel 
:mlş olmasıdır. 

zu durduruldu 
• 

çevırmeye ---<>-

Murmansk üzerinde 

Sovyet sözcüsü Lozovıki 
diyor ki: 

çahşıyor · 
-0--

Leningrad müdafilerinin 

çıkış teşebbüsü püskürtüldü . 

ıagWz tanareıerı 

yedi Alman tanare
ıl dlılrdllar 

Rus halkı 
SUAbmı biç bir 
zaman elinden 
bll'aklDIJacalltır \'işi, 12 (A.A.) H.O. 

sovyet Rusyada harp pek büyük 
bir 1'iddctle devıım etmektedir. 
Almanların kıskaı; harckcU gittlK. 

çe daralmaktadır. 
Alman ileri hareketi Tuladan Mos. 

kovn.yı cenuptan lhatayı 1.sUhdaf et. 
mcktcdir. 

Muazzam mllttıırda Rus kuvvetleri 
imha cdUml§, kuvvetli Rus mevzileri 
tahrip edilmışUr. 

Ruslar yeni mevzller l§gal eylıımlş 
iseler de Rus kuvvetlerine çe\Tilmlş 

nazarile bakılablllr. 
Lenlngradda Ruslarm huruç te§eb.. 

bUslerl pUskUrtUlmll§tUr. 
vıııı. 12 (A.A.) - H.o. 
Sovyet Rusyadaki harp vaziyeti 

bakında Havas Ofi askeri mUnekkldl 
ısunlan bildirmektedir: 

Lenlngrad muhasarası devam etmek 
tedir. 

Leningrad mUdafaası Neva nehri 
kıyısında ve müstahkem mevkie ve 
mühimmat fabrikalarına malik bulun 
duğundan devam ettirebilmektedir. 
Moskova bu glbl iyi ıeralte malik 
buıunmamaktadır. 

Moskovaya karşı Alman tazylkl bil. 
hassa cenubu garbt lstlkametlnde ya. 
nl Viazma ile Briansk mıntakalarmda 
inkişaf etmektedir. 

General Von Bock'un Moskovayı 
kuşatmakta tereddüt göstermiyeceği 
muhakkaktır. Şimali garblde bulunan 
}{alinin şehrine karşı Almanlarla 
yapmakta oldukları bUcum buna bir 
delil sayılabilir. 

Atman kıtaatının ileri hareketi Mos 
kovanın şarkına doğru lnki§af etmek. 
tedlr. 

Herhalde Alman kumandanlığının 
M'> lt0'l;ııyı muhaıılra etmeden evvel 
mağlup edilen orduları imha etmek is.. 
tc.mekte olduğ\l muhakkaktır. 

C h ne Rus paytahtı arasındaki cp e . 
bUtUn mıntakayı tam manaslle temız 
lcdlkten sonra bu !'!ehrl kuoatmak lf'· 
tlyeccklerdlr. 

Londra, 12 (A .A.) 
Rus cephesinde muharebeler 

şiddetle devam ediyor. Ruslar 
mühim tank, motöriw ve süvari 
kıtalariyle takviye edilmişler. 
dir. Kınına k&r§t yapılan taar. 
ruz durdurulmuştur. Fakat Al
manlar Aza.k denizinin şimalinde 
büyük bir muvaffakıyet kazan
dıklarmı ıbildiriyorlar. 

İngiliz avcı tayyareleri, Rus 
donanmasına mensup avcılarla 

birlikte Murm;ı.nsk üzerinde 7 
Alman tayyaresini düşürmüş, 
bir çok tayyareleri sakatlamış-

tır. İngiliz tayyareleri zayiat 
vermemişlerdir. llk lngiHz tank. 
lan Rusyaya vasıl olmuştur. 

Londra, it (A.A.) 
MoekOYadan alınan ha.berlere 

ıuızar.an Rus resmi .söWlall Losova
ky dl1n gece vermi§ olduğu beya • 
natta merkezt cephede girişmiş ol. 
duğu c:ıetin muharebe ile Hiilerin 
emellerini elde edemiyeceğini ve 
Rus halkmm hiçbir vakit sil8hla
rmı elden ibırakmıyacağını bildir• 
miştir. 

Losovsky, Almanların daha ki . 
lometrele:rce ilerliycbilınelerinin 
miimkün oduğunu fakat bununla 
hedeflerine varamıyacaklarını söy. 
lemlştir. 

Losovsky bir taarruz ile Sovyet 
(Deva.mı 4 üncüde ) 

Erenk6v vapurunun 
bDfecisi Mehmet 

Vapurun korkuluk zinciri üzerinde 

Nev1ork Taymlı 
ıazeteal JUIJGr : 

Botun kuvvetimizi 
Atlantiğin mudaf a
asına vermeliyiz 1 

:Se\')'Ork. 12 (A.A.) 
• 

Ncvyork Taymis gazetesi yaz.ı • 
yor: 

Bitlerin yeniden batıya dönme. 
ı-Jni beklemek hakkımız yoktur. 
EI.iıJnizde olan her şeyi ve benliği. 
mizi teşkil eden her şeyi muhil.fa
za için, bütün kuvvetimizi, Atlan • 
Uğin müdafaasına vermeliyiz. Tez 

9ımması 18.zmıgelen kararlan a • 
çıkça göstermiştir. Ticaret gemi • 
leriınizi sil8.hlanıdırmamıza ve 1n • 
giltereye levazmı göndermemize 
mani olan :nodası geçmiş bir kanun 
altında titredik. Btr delilik anında 
kendi kendimize tahmil ettiğimiz 
bu yasaklar, Hitlere bin denizaltı 
vermiştir. Bu . denizaltılar, bizim 

Dün öğleyin, köprüden Pendiğe Vapur hemen durdurulmuş, de- mUdafıuı.mız içın bir tehdit teşkil 
hareket eden Dertlzyollannın ''&. nize bir sandal indirilmlıjse de, ibli· etınekledir. Kongrenin nihayet bu 

Gtururken denize düşüp öldü 

renko .. y" K t ı ·ı · nu anlamış oldugv unu ve ı·nfı'.radın vapuru, a.r n 1 e çı1™?n- tün gayretlere rağmen Mehmet 
to fabrikası arasmda yoluna de • bir çıkar yol yışkil etmediğini gör 

kurtarılamamış, boğulınuştur. Kn- ·· bulundugun vam ederken, vapurun çıkış ma • muş u samvoruz 
hallindeki korkuluk zinciri üzerin. zazcdcnin cesedi de bulunamaml!1, Bu savaşta yalnız ikl yol ~·ardır 
de oturarak salla.nan va.purıın bü- vakaya Kartal jandarma Jcuma.n • HiUerc boyun eğmek veyahut hlir~ 
feci& Mehmet, muvazenesini kay. danhğı el koyarak tahkikata ha§- rlyetin müdafaasnıda rolümüzU oy 
bederek denize düşmiiştür_" _. ___ _ lamıştı.:,:r·:_ ______ ___ _..n_am_a_k_u_· z_e'."'re_s_af_t_a_Y_e_rı_·mız_·_i _aı_m_ak~. 

iran Şahı 
ParlAmeatoya llar,ı r 

mesai oıacatmı 1 

IÖJledl 
ı.omlra, 12 (A.A.) B.B.C. 
Yeni lran şahı Mermer sarayın• 

da mebuslara hitaben bir nutuk 
söyliyerek meşruti prensiplere sa· 
dık kalacağını beyan etmiştir. Ye
ni §ah mebuslar halka karşı nasıl 
mcsulsa kendisinin de parlamen • 
toya karşı mesul olacağını .söyle

mi'.jtir. 
1110Wrlü kUvvetleri bir tetu.,c hazırlanıyor 

Son on beş gün zarf mda 

lngiliz 
donanması 

Ak denizde 
geniş bir 

sa~ıayı taradı 
İtalyan donanması 
limandan çıkma 
davetine cevap 

vermedi 
Londra, 12 (A.A,) - (B.B.C.) 
Son on beş gün zarfında ikinci 

defa olarak İngiliz donanması Akde. 
nizde geni§ bir sahayı taramış, 1taı. 
yan doruınmasını limandan çıkmala 

davet etmi.§Ur. İtalyanlar bu davete 
icabet etmcml§lerdir. Bu sefer esna. 
emda hiçbir dO§man tayyare veya ce_ 
mlalne tesadut edllmemiıttir. Mihver 
vapur kafilelerinin .sefer ettikleri yol. 
da gezildiği halde dli§ınanm görünme. 
mesl İng11lz dcnlzaltı ve tayyarelerl. 
nln muvaffaklyeti netice3lnde ttaı,a.. 
dan Libyaya nakllyatm Pek ziyade a. 
zaldığını anlatmaktadır. Son zaman . 
larda burada İtalyan vapurlarının bel: 
beş tanesinden biri batınıchğmdan 

ltnlynnlar tayfa bulmakta güçlUk çıc. 
klyorlar. 

Amerika ·ve 
1 ngiltereden 

Rusya ya 
İran yolile 

malzeme sevkiyab 
devam eoiyor 

Sovyetler Moıkova konf e. 
ransmın net icesinden 

memnun 
l,ondra, 12 (A.A.) -
Moskovadan avdet eden Lord 

Beaverbrook heyeti, Alınan taar • 
ruzunun daha iptidasında Rusya.ya 
malzeme gönderHmiş bulunduğu 
vo heyetin, başlanılan sevkiya~ 
tanzimile i§t.igal eylemiş oldugu 
vakıası iizer>ııde ısrnr etmiştir. 
Ruslar konferansın neticesinden 
tam bir memnuniyet izhar et.mi§
leı'dir. 

·u1-ter Amerika heyetinden DMD v 
Harrlman diin matbuata yapbğı 
beyan.atta, Amerikanın 1ran tarl
kile olan muvasala yolları mesele. 
sinde ehemmiyetli bir rol oyııadı
ğm ı belirtmiştir. 

Heyet azaları, Rus tayyare f9?" 
rikalamıı ziyaretlerinden fevkalA· 
de mUtebassis olmuşlardır. Askeri 
mütehassıslar, Rus amelelerin ına. 
kineleri kullanmaktald maharet • 
leıinin Sovyet mukav~e~ baş 
!tca sırrını teşkil ettigı mutalea ... 
s:ndadırlar. Bu mutooassısla.ra. go
re şimdiye kadar hiçbi~ Amerika
lı 'veya lngiliz tayyarecı. Rus tay. 
yarecilerl kadar kolaylıkla ~e pek 
az bir müddet zarfında yenı mo • 
d 1 bir uçağı kullanamamışlardır. 

e .. So~ Mister H:ırrimana gore TJ-

f'efleri, memleketi eonu~a kadar 
mUcadeleyc sevk ve idare edecek· 
Jerdlr. 



- Ö!UmUnUn dördUnctl 
lönilrn yılı münasebctlle -
Dün, Miherrih Ahmet Refik'in 

1 Uml nun dörclilnc i yılıydı, Gaze. 
ı !er, bunu haber 'erirken, dostln 
rının, onu "C' enlerin Büyüluıd:ıruı. 
ı,ı m. zıırmı d_.--nrct cdeccldcrini 
le l c.zıyorl:ı.rdı. 

nu zi;) arcw kaç ld51 git ti 1' Kim,. 
~r i tlr.lk etti bllmcmf Öyle talı. 
, ln l':liyorum ki. Uçü, beşi geÇme· 
nl tir, Ve bunl:ırnı Uru i de Çallı 
bnıhfmle Adalı An1ld.ir. 

Biz büyülderlmlze ~l'U'f:I n:uıkör 
ıil;) tizf l\Iulıcld k iti bö~ lcyiz. 
"•Jeınlekctc, ilme, irfana hizmet c. 
elen, yıllarca. emek \eren, milli kU. 
t Uphancm'ze cild eild esar knzandı
rnn bir bUyU!.;unıuz öldll mü, he
men erte i gilnü, imleme sanlrr, 
iltun iltun teessUr mnlmlelerl ;ya. 

7.ar, lrruılı alrnndlnr gibi slııo dö. 
ğer ağlarız. 

Ve 1 te o ka.da.r ••• Sonnı ebedl
.)Cn unutııroı;. 

lstc Ahmet Rasim, eylül ıı.yı o
nun ölümünUn dönUm yılıydı. Kim 
ha..tlilad-, ban~i gazetede birkaç 
ıd:ır yıı.zı çıktı. İste lııhmut Sadfö, 

kimin batırma geliyor'? l~te Ah .. 
dulla1ı Zühtü, bugünkUlc.r adını hi.. 
le bilmezler. İşte Aglıh, ,.e niha
yet ıste Turhan Tan. •• 

Bunlar hakkında., her yıl ihtifal
ler yaprlsm, donılyonım. Fakat u.. 
nntulmasın, ()}ümlerlııin dönüm 
yılla.nnda, gazetelerde. birkaç sa • 
far yazı görcllm. P1L5kinJn, .Betho. 
venin, Göte'nln ve daha bilmem 
hangi bcynelmilellerln ölüm dQ.. 
nibn yıllarında sayfalar ayıran 
matbtmtnnız, kendl öz ı;ıocuklaruıa, 
üstatlanna da • yfalardaıı \'&Z 

J3aşmakalefeı-' - ~ - -~ ~ ,... 
Yakıt 

Amm Us "Çörçlle göre 19U harp 
cq>heıd,, bB§lıklı yazramda, ÇlCSrçilin 
birkn.Ç gün evvel Hind1stamıı mlldıı.fa.. 
ıısınt teŞkUAtlandmnak vazi!ealle mU. 
koDef bulwıruı gencml Vavelc g&ıder 
dlği mcsajmdıı, mnt askerlcrlnln !n.. 
ı;illz sM.ıı -nrkada§lan ne 9'1 ııcne • 
slndc Ha~r deni.zinden NU saııuıe • 
.rlno kadar uz:ınruı gcnio ccplıede harp 
cdcccklcrinl bildirdiğini yazarak diyor 
ki: 

"Fabt İn@tcrenin Mısın1akl. 
ordusu bu fırsat 2amnnmı boşu oh· 
r;ona bcklemekJc geçirir ve bu a. 
rada Alınan ordul:ın Rnsyadaki 
l.ı;lnJ bitirirse 1042 de Almanya 
tekrar ltıılyadan Libyaya yeni 
kuvvetler göndermek imkinmı bu· 
lacaktır. Bo takdlrde Orta Şark -
ta. İngiliz onln1an Bnzcr d~zl 
bölgesinde olduğu gibi Nll sahil
lerinde de Mihver Jmvvctlerlııin 
ı;iddetli t.aanıızlan ile k.al-Bı1aşa.. 
taktır. 

Bo mlilihuala.rdan sonra son
baharla beraber Şlma.Ji Afrika.da 
harp mevsiminin glnliğbıl ır;özönü. 
ne getfrillneo lnglllzlcr tara.fm· 
Cbuı bu cephedo mühim taarruz 
ha.re.ketleri vakaa gelebileceği ko
lay 8Dla..sıhr." 
Yeni Sabah 

H\1.leyin caıııt Yalçm, Bulgamtannı 
~ s::ılıillerf.nc kaVU§luktan ve Oh.. 
riyo kadar uzadıktan aonra biraz 
s::ıklnle§Mesl ı.-o bllytlk Bulgarlstanı 

nrun1 idare cdebiloocklcrtnı dllştınme .. 
lcrl ID.zungeldigl halde, çarçabuk ken. 
dilerln1 ~ btlyUk hWyatııra terket.. 
miş olauktarmı o.nlııtarnk şunları ya. 
zryor: 

''Eski Bulgar ııubrye ruuın Trab. 
:zoodan Alp dağlarına, Karpatlardan 
Gfıit ada um Jwdar ozruuuı bir saha.. 

Kahasaka.l Mehmet paşanın 
ilk hamlede tevkif olunduğunu 
öğrenmiştim.. !Bir kaç gün bek
ledim .. Nihayet hareket ordusu. 
nun şehre hfıkim oluşundan bir 
hafta sonra. bir akşam üstü 
genç bir kadın 'beni aradı •. Yanı. 
rna çağrrt:tıın .. Siyah çarşafı ve 
kalın 'PC~esinin içinde ilk lbakısta 
kim olduğu anlaşılamayan kadm 
yüzünü açınca Kabasakalm ev. 
latlıklarmdnn Nuruyezdan oldu. 
ğunu meydana vurmuştu. Kız
cağızın yüzü~de mildhiş lbir ke. 
derin izleri okunuyor, iri, eli 
gözleri günlerdir süren lbir ağla_ 
yıı:ım eseriyle yuvalarında kızıl 
bir hale ile qe\-Tili ve nemli ibu. 
lunuyordu. Kadın 'bir solukta be· 
nl arndrğının sebebini anlattı: 

- Pnşa bir haftadır Bekirağa 
bö'Uğünde hapis.. Div nıı.arbt: 
verilmis.. Muhfikeıne ediliyor .. 
Çok yalvardı. Kendisin' m~·ı 
te ziyar t etmenizi rica cttı. K:.ı. 
zum ş~;1ı c!'endl, bize :- 1ym d'.l 
zavallı pa~n.mız:l yardım c?":lin. 
Kadını söz' tc elli e•tim. Pa. 

t• ı. 
Pa<.ıanın ziynrctın~ gıtme\ b€nim 

ET Efi ' a 
geetil> u blrk119 slitun ayrrnmıızlnr 
mı? 

nu unutkanlık ele ':ril, adece 
a~rphr, sadece nnn!,örlUktUr. 

I?ilhaldlra,, cliinynnuı hiçbir )d). 
seslnCJe, dlin~nsını lle&-iştlren bir 
f;i(ihreti, bir fikir ve s:ınat ademı 

l<'in, olUmUnUn her yıldönümüncle 
lhtl!nllbr yapmazlar. rıı.kat fırsat 
\'O ,·esile dUştükı;e isimlerinden 
hah ederler, ölümünün dönüm yıl 
lıı.rmda gazeteler, bfrltaç nt.n' ya. 
zarak ha.tıralanm nruırlar. 

ÔlllmlinUn dönüm yılmda. değjl, 
kcnclifuni nnmak, lıntmılıı.rıru dtıe 
getJrmck, tarih <'.epheslndeki hiz. 
metlerini kaydetmek için sayısız 
rı:rsatlar, vcslleler zuhur ettiği 
halde, hiçbir gazete, Jıfs;bir kalem 
!:ahibl bunln.rı bahis mC\'ZUD etme
miı:tlr. Vo ~·ukanla. i5:1ret ettiğim 
gibi unutulan yalnız Ahmet Rcfll• 
değildir. Bu llstcnlU- yekflnu bir 
hayli e knbn.nkhr. 

lnsn.nm en büyük faciası, en bii 
yük n<'.ısı ve bu acı \'c facianın crn 
korkuncu, iki ip parça ne indiren 
tnbuttn ''e toprağın rutubetli es. 
merliklerlndo değil, e\'dlklerfnin 
do Ucmnn kalblncle yoh olmat.--trr. 

Ahmet \Refik lıııkiknten unutuL 
du mu! •• Cemiyet ve nesriynt ba. 
kınımdan, bu suale mıın,_ ef f:ı"ll 
cel-ahı ,·crcccj;;rim : 

- Eveti •• 
Fakat, birkao do tunun, hatıra 

c;ında ya.5~·or. Yfuleclllmenln nuru, 
il!; beş nrlmda..!!mın hn.fıznsmda 
parlıyor. Bu kndarnıa. da. !}Ok şU. 
kür! •• 

Zıwallı Ahmot Refik ı .. 
Geldi haynli didei giryana ağladım! 

LAEDRİ 

dald kamıakarı ık menfaatleri bl\ytık 
00\·letlcrin lötllAfları ''o Bopı.Jnr U. 
zorJndcld cmollerl h:u;ebllo tcll! 1rukAn 
SI21ığmdan ~yor. nu gÖrilş tar. 
zmm mantıki nctıccsı bu h:ıvnll Uze.. 
rinde büyük devletlerin hırs vo emel. 
Jerine set ~nıek r;areslnl .ıımyarak 

onlardaıı. blrlnln hlmaycsl ve emri o.ı.. 
tına glnnektcn Jtı:ırct olabilir ki fil. 
hııldka Bolgarlarm tuttldfll'ı yol bu.. 
dur. Generalin bundan sonrald ınlitıı... 
loolan gözlere lcUI serpmekten ba3luı 
bir ey dcğl1dlr. Balkan JmrdcşlJğinl 

lQtfen atm alan Bulgar clovlet o.damı 
'bana r;alışacaklarrıu temln uhmetlnl 
ihtiyar etmekle bcmbcr bu uğurda 

lDD1etln mcntaatlt'rl !cdn cdllnılyo • 
cıeğtnl d ıınve ediyor ld bunun ın:ı.na. 
sı Bulgarlar Balkıınlard3 diğer lmvtm 
lcrc tabakkllm çarelerini kuvvete ı... 

:tin:ı.t cderelt aramıılctno geri knlnu • 
yacııklar demelrtlr. BliJ'lik Bulgrırls • 
tan, kuvvetli Bulgıırl!ltan, Uallaınları 
1!6Vk ve hlaro edece.le bir Rulgnrlstan 
7Atal bundan bftştm blr mnnayı ifade 

eUnezdl. 
B lr darbı JDC6cl: 'l'nşıyan görllr, 

derler, görooctız.,, 

Adliyeye verilen oduncular 
Fiyat milrakabc komisyonunun 

feWa.lide içtimamda verilen ka • 
rar mucibince ruırk i inden dolayı 
adliyeye tevdiliie karar verilen 8 
odun tllcearlle belediye mtiraktpla
nndan Süreyyaya ait tahkikat CV• 

mla dün milddeiumumUiğe veril • 
miştir. 

Adliyeye verilen tacirler Fikri 
Kancel, Niyazi Y elkcncioğlu, Raif 
Erin, Hilsey:in Bayrak, Niı.fz GU. 
neş, Mustafa Tuncel, Nihat GU· 
venç ve Ethem Buroğludur. 

Diğer taraftan, bUtUn oduncular 
ellerinde stok m.ikt.annı ayın on 
b~incl gilıılinc kadar bir beyanna• 
me ile vilayete bildi.rmeğe mec .. 
burdurlar. 

Hariciyeye imtihan- Jaakkallara çuvalla 
la memur alınacak un veriliyor 

Hariciyemize yeniden intisap c- I il 
decek gençler için gelecek uy An. Ban ar k os na 
karada bir müsabaka imtihanı ya. 24 kurna.tan 1 
pdacaktır. lkinclteşrinin 11 inde -Y 
yapılacak olan bu imtihana yalnız satacaklar 
hukuk f~ültelerile ~Ulkiyenin s'. Toprak Mahsulleri Ofis' bakkal· 
yasf ve ıdarf ~belerınden mezun 1 

lar ve lokantacılara verilecek unun 
olanlar ve bir de yüksek ticı:ı.ret noğrudan doğruya centiyetleıri va .. 
mektebini ikmal edenler nlnıacak- 6Itasile dağrtılması hususunda ti-
trr. caret müdürlliğü ile mutabık kal • 

Ha.ticlyenln milsa.baka imtiha • mış ve bu unlarm ilk partisl cemi
nmda kazanan gençler hariciye ve- yetlero teslim cöilmiHtir. 
kiıletinde 11 icl dereceden itibaren Bakknllara. verllecck un bir ne. 
vazifeye başlıyacaklardır. lmtiha- vidir. Bakkallar kilosunu 24 ku _ 
na kabul edilmek için fransızcayı ruştan satacaklardır. Lokııntacıln. 
muhakkak bilmek !Azım gelmekte - ra verilen un i.<Jo iki nevidir. Lo • 
dir. Fakat fransızcanm haricinde lrn.tactla:r b"rmci v<> ikinci nevi un. 
bir ecn<:bi lisan bilen her bildiği 1i ları almnktn serbest olııeaklardır. 
san milrtıırı kadar rüçhan hnkkmn Lokantalarda un tevziatn~ın çuv:ıl 
malik bulunacaktır. Bunun için de ile yapılnınsı knrnrla,."1Dı§, cemi~ et 
nynca bu lisandan imtihana gir .. düt2 sabahtan itibaren lolmntacıln
mek şart olarak konulmuştur. rm un alma!c üzere mUracaatlnnnı 

Hariczye mesleğine genç ve kıy. kabule bnşlamL'\tır. 
metli elemnnların girmesini temin Diğer tnrııftun, s"mitri ve börek 
için imtihana ancak otuz yaşını çllere ynpılan un tcvz.iatında bazı 
doldurmamış olanlar g-ircbilccek • yolsuzluklar olduğu hakltında.ki 
lerdir. 

0 
ihbar mmtakn. tlr:ıret ınUdtirlUğU 
t:ırafrndan tahkik e:illmf'ktcd!r. 

Muhsin Ertuğrul aleyhine 
dava açılıyor 

Şehir Tiyatrosu rejisörü Ertuğ. 
rul Muhsin, son Tiyatro Mecmun • 
sında, Hamlet ve füharlık Budala.. 
sı hakkında Tasviri Efkar gazete
sinde bir tenkid ynzısı ynzan Cc!A
lettin Ezineye şiddetli bir yazı ile 
cevap vermiştir. Celnlettin Ezine 
Yll%IYI hakaret mahiyetindo buldu. 
ğundan rejisör aleyhine bir dava 
aç:mağa karar vermiştir. 

Fiyat murakabe teşkilatı 
geni§letiliyor 

Akaradaıı bildirildiğine göre, 
ihtik4rla milcadeleyf nrtrrmak için 
bazı vil5.yetlerde fiyat mürnkabc 
teşkflAtr kurulacak. bazı viliiyet • 
lcrin teşkilıit.r da takviye olacak
tır. 

Hükümct ihtikA.rnı önUne geçme 
nin ancak vatanda§laım mllraka • 
be memurlanna yal"dımile müm • 
kUn olduğu kana tlndedlr. 

* Tramvay 1dareı1 tara!mdan Amc .. 
rikaya ısmarlanmıo olan bir ç!lt uı. 
neı kaYI§I Basraya vnrmt§lır, Diğer 
la[a.ftan idare lsvoçe de oı: çift kayı~ 
daha ıınnarlııml§lır. 

* .Amerlkaya ııımarlanan yeni itfa. 
iye arabalarından d!Srt tanesi dUn 
Basra yoluyla oehrlmlzc gelmlştlr. 

Bunl1lr derhal servl.8e konulmuştur. 
* Fiynt murakabe .bllrosunun Bey. 

oğlu §Ubcsl dUn açılını§, 'ild memurlu 
kadrosllo hemen faaliyete goçml§Ur. 
Şubeye telefon konuluncaya kadar 
kaymakamlığın telefonundan lsUfade 
olunacaktır. 

* Bir altının fiyatı dlln de 25 tlray 
dı. 

• Bir mll~ttenberi yapılmakta o. 
lan Edlrnckapı _ Otakçrlar yolunun 
in§aatı tamaınlanm11tır. CuD\huriyet 
bayrnmında kü§nt merastml yapıla .. 
caktır. 

• Şehrlm!zde tetkiklerde bulunan 
gümrllk ve lnhlsarlar vekili Raif KB.. 
radenlz ı1Un öğleden evvel gUnırtik 
muhafaza bqmUdUrlUğUno giderek bu 
rada meşgul olmU§tur. 

Tfcarot vekUl Mümtaz Ökmen do 
lthalft.t vo ihracat birlllderl umum 
mUdilrlUğllnde tekrar lthal!t ':lerl U. 
zerinde tetkikler yapml§br. 

--o--

Ş8kr ya an 
2 taje a;wa 

koparmak ls~eyen 
Eski bir nahiye mütlürü 

tevkif edildi 
Diin, <:>ski "Vekill ıimizdcn biri • 

sine knr~ı Lcılenen garip bir ::ıntaj 
hıidiscsi müdı3cfumumil:i.'Yc intikal 
etmi", t~hkikatn bn•danmıı;tır, vn. 
ka §Öyledir: 

Eski nnlıiyo mtidJrlel'inden Meh 
met Ali B!nokny ndındıı bit 'si bir 
müddet rwcl i<:indcn n~ nlmııı. pa
rasız ko.lınca da. eski dahiliye ve
kili Şükrü Knyarun Feneryolunda
ki evine gidere!{ kendini görmUR, 
vaktilc mniyetinde çalıştıP,ını, eim
dJ is.siz ve parasız kaldıl;·nı stiylJ .. 
yerek yardımını ricn etml Ur. 

Şükrü l{s a kendiaino acımı ve 
beş lira vererek gönderm,Wtir. ~n.. 
cek, nl'adnn iki gün geçince, Şiık
rü Kayn MehmC't Al den uzun bir 
mektup almrntır, Mektupta şöyle 
denilmektedir: 

"Geçenlerde b:ıııa teklif ettiği • 
n1z Anknradaki lf!i, uzun uz•ın dil. 
şündilm ve ynpamıyacağnnı anla
dıın, Zira bu çok tehlikeli bir ı tir. 
Sizi ihbar ctmlyoceğ m, Bun1nn 
korkmayınız. Ancıı.k, b.:ına 2;;00 11· 
rn kadar bir p:ı.ra veı menız lı!zım. 
dır. Buna şiddetle ih~ acım var - ' 
dır. Pnrayı b;.r adamla ve zarfın 
içinde gönderir.iz. Bu zat beni gö
rünce: 

- Şükrü! desin, Benden: 
- Kaya! diye cevap alınca pa-

nıyı versin J.. 
Eğer ... Bu dediğimi ;)apmnz.'!a • 

rıtz, sizi Ankaraya haber vem1eğe 
mecbur kalcğmı !.'' 

Sn.bık Dııhili)e Vekili mektubu o 
kuyunca. haklı blr hayrete düşe -
rek fi:ııµrmrs ve hemen bir otomo
bile athyarak Vali ve Belediye re
isi Lütfi Kn-darm l nnma gelip va
ziyeti kendlsine nnle.tnuştır. Bu -
nun üzerine bir cürmUmc§hut ter
tip olunmuş ve Şllltril Kayn Meh • 
met Ali J3inokaya teklifini kabul 
ettiğini bildirir bir nıcktup yazmış
tır. 

Mehmet Alinin fatediği şekilde 
de birisine bir zarf i;indc paralar 
verilmiş ve tayin edilen parola u. 
zerine Mehmet Ali Q',arfı a.lrrken 
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için ne ıtchlikeli ne de cazip ibir 
iş değildi. Yalnız, beni son ça
ğırttığı zaman konG-kta azametle 
kart;ıla~ına ve tahkirferine mu. 
kabclede bulunmaktan ibüyük bir 
zevk alacağımr düşUnüyrdum, 
Ertesi ı::abnh Beyazı da, Be kira. 
ğa bölüğüne gittım .• Tevkifhane 
kumand.anr ismimi duyun<.'a beni 
yanma çağtrttı,. Biraz konus .. 
tuk. Pasanın mukadd ratından 
bahsettik, Kumandan bu h sus
ta menfi bir kaıınnt izhnr edi· 
yor: 

- Kurtuluş yo1t hocpm! M"h. 
met paşa diğer yedi nrknda"jiyle 
b~rab 'r ru~ıin yarın J .. r ::.· cını 
boyla\·ac ... k D vanıh 1·•rı k::mı .. 
n!lr vcrilmcdC''1 C'\ v"' .. -ı. '' "''!A 

(! hı biliyonım ! 

Diyordu .. 
Ben, bu neticeyi ondan çok 

ebvel tahmin etmiştim, Pn.5anın 
bu ihtilfil t*1>büsilnden bahset 
tiği zaman kendisinin ihtil!le ka
rışmamasını tavsiye ettiğim ve· 
m.hsi f°(atığ tehdidini ortaya 
ko~uğum zaman işi kestirmiş. 
tim. 

Yıllarca milletin nleyhinde fi
len çalışmış, sonra da. memleke~ 
te vok y~re ç1karılan bir ihtfüil .. 
de en kanlı rol oynamış bir ada• 
ma elbette fırsat düşünce merhn. 
rr. .,t edilmi Vl'CCkti. 

Bunu keı:ıf ve tahm!n etmek 
ic.in n~ tevehhüm edilen gizli kuv 
vet ve l.abılivetlerc ne de uzun 
bir görü~" ihtiya~ vardı .. 

Paşal'ın hapı::eJilcliği o<lnya oi. 

rince i<}imi gıcıklayan intikam 
hissinden eser kalmadı .. insan; 
ne kadar diş biterse bilesin; h3S. 
mını aciz ve sefalet içinde gö
rünce intikam arzusunun merha
metle yer değiştirdiğini görüyor. 
Paşa, ütüsüz pantalonu: yaka. 

paça bir tarafa üniforması ve lbir 
k~ç günde kir1en, bakımsızlık. 
tan ibir çalı süpürkesi hali almış 
sakaliyle zebun, bir iskemle ü
zerinde oturuyor J!ozlcrini odanın 
loş bir köşesine dikmiş derin de.. 
ıin düşünüyordu .. Benim oday{l 
g-irişimin farkına bile varma
mıştı, 

Se !er.di.ın: 
- Selamünal~yküm pac:a haz. 

retleri ... 
Paşa, iğnelenmı§ gibi iskC'mlc. 

Otel ücretlerine 
zam yapıhyor Türkl: ~ ~ 

Şehrimizdeki otellerden mUhim blr~.ok romanlar~ ~ 
bir kısmı belediyeye milra.caatla : <;cbetJe eycpoo~ ~ti' ,,,ıl 
birçok malların maliyetinin art • kikler yapnıaP ~ ~ ... 
ması, müstahdemin ücretlerine Gördüm ki biz icOI'! ~ 
zam mecburiyeti dolayısile otel ile nlzcUlk tarlhiınlzi JJJ,,...- ~ 
reUel'ine zam yapılmasını isteml.5'" 'ıiç y2.zmaı111sız. JJd 11 ptf e% 
ferdir. Bu mUracan.tlarm çoğalma.sı 1 Ja.ki bilgilerin ç.ol;'.ııl'° ~; 
iizmine belcdlye iktma.t müdürlü : ' rl~de bulu~o~ etıSil' "tfJ elt ~ 
ğü tarafından tctkikler yapılmış mizde en büyük "5tg ~.ıı 
ve bu tetkikler iko.al edilerek bir ~Jet.odsuz ilmi eser .... ~-

roimuş bir evrak ~.-_,,.,.t • 
proje hazırlannnşttr. Bu projede , u- d d:ıllS oe> r~ 
bilhassa bir kısnn otellerin -mas • ı uıı rı: on:" doğrıJ.Sll Ol liJl il' 
raflnnnm ço.k arttığı görlllerek O. \'Ctl : d::ıı acz Go!:dl ~ıe,ı.1 

ne co yerm • der• 
tellerin ücretlerine zam yapılması liıerlncle konuştu1'; tiJılİı 
mu~n.fık g5rül~Uş, _bu proje daimi mmanlarda.ld sliınle ıli.~ı.r 
cncilmcnc verilmic;t r. mctodlıı. !:Jllışıı.tı ~ JJll"':· ı 

Aldığnnız maliınınta göre otel Iero tesıı.dlif ediY0~1;.ı,ıııtı 
Ucrellerine yapılacak zam yüzde mda meseli "J)U. 1 ).,ı~~ 
25 i gcçmiyccektir. rlre rncdhal'' cserıfl t ''· 1' 

-----<>- rlının Halil i rntııııe ~ıw· 

Başına demir düttü 
Bekir Adtyıımnn isminde bir amele 

dUn' Slrkccl lstasycmı.ında, demir ta • 
ı;ıırken, vagondan bir demir b8.§tna 

dUşmU:ı, ağır surette yaralanmasuıa 

sebebiyet vermlştlr, nmclo baygm bir 
halde Cerrahpaıp hrıc.ıtıuıeslnc. kald!-
nlmıştır. 

Fukaraya yardım 
Otuz Küsur senedenbcri muhi. 

tindeld fukaraya takdire değer 
yardımlar ynpmı.kta olan Top. 
kapı fuke.rapervcr müessesesi, ö. 
nümüzdelci Şeker ve Cumhuriyet 
bayramları mün:ı~bctiyle de bü
yük mikyasta b~r yardıma hazır 
lanmışt•r. Bu yardımda Tc :rnpı 

foldılcrine gb•ecek ve yıycdelden 
ha~ka odun ve köıı'lür de dağıtr· 
]araktır 

Yardı~m daha r,eniş mikyasta 
yapılabilmesi iı:i;ı müessese, ha_ 
yır sahiylerinin toberrülerini 
bekkmektcdir. 

----0----

i(arial cinayeti 
davası 

Kartalda Silreyynpaşp. c;i.ftljği 
civ.ırıda ı·obaıı mühtedi Murad n • 
dmda bi.-.ni tel ile boğarak öldür -' 
mckten maznun ç.:>bnn İbrallim, Sıı. 
l::ı.h~ddin, köy b kc;isi Halil ve köy 
muhtarı Mustafnnm muhakemelc • 
:rlne dUn ik .nci ağır ceza mnbke • 
m::sind:: ba!ulmıc;tır. 

Mnhltemcde bekçi bu cinayete 
i tira!t etli; nl ve ınuhtar da bun. 
!arı c•ır' ete teş.,ik ettiğini ısrar
la inkf\r ~tmielcrd r, Diğer iki mıı.z. 
nun .ine bu c.inayeti mulıtann emri 
ile ve bekçi Hnlilin de iı.;tirakile 
~ optıklarmı söylcmlelcrdlr. • 

Dinlenen şahitl<:>r vnkayı bllaha
rc duyduklnrnı ve muhtar Musta-

f s ile çoban Murad araaın'tla CV\'el
ce bir kavga oldurunu söylemiş • 
lerd"r. Diğer ısah'tlerln dinlenmesi 
için muhakeme bnşkn gUnc bım .. 
kılmıRtır. 

" "n di'ıt". fP ımmaınak mUınlitı .çlll 
ser mctodlu ıırni r~jl~ 
mel bir nümuncd 1!.,ıeııo:ıc:. 
hemen hemen hl~ 1 

\)-d 
La.kir bir mel"LU!lt ; ,tııı' r4 
\'O Umur .Beyin b.ll e"rrl ı 
lla.lbuki dnha e~.ıt~·ıoıı rıılt • 
l:ınıı t CSt'Jsülfi go ·c 1 tll 

1 marnıs her 1ıiidl5ei) ıııf~ ı• 
' illll Dl ş, •' l' 

d."1.r yer vcr ~. ~ i"' 1 •l'n mühim olan t l}cf 
m·ti Jı:ıyato. chen1P1 1 
mist.ir. fi ~ 

Avrupada yetişe rııll • 
liUmler:n nıctod '~11.ıeri11'' 

l 1 '•:et ,e ·rıl ~o;; c ıcmını.. aıı;ıetı t 
biç ihmal et.JllC • fı.ılı' 
denlerimiz ,·nrd''ıidır. O 
p<:>l' Heri ~itnıcnıc !J1ll1Jı~ 
tod d:dın ya)·ılnı•'" 0 ı:cld 
müsaJıedenin l~~Jd cd11 

ehemmi'·ctle tele. 
.. r•ıdır 1 

t.c ıuliif güç deıtt ~ııetı 4 Geçen gUn blr bııl• 11 
bundan i'iikf!.Vl'tte • ıııll 

,. ,, \~·ıı ~.a 
Klod !'"al'('r 111 • • tı:ıt•PIY ı; 
romanındaki bır rfl'~ 

• d dho r 
l\luharrır or:ı ıı. ıııf11' t 
.imde bir otelde 

0 ıııcl•ll 
:ıdım . ötcdcld rıh~11z.1(111e 
ılıılıı blncrel• no • g 
nım." sr ı11ı· 

Tnk imde otel ' lfll"'' ,ıt 
tnnbul kulilbüdil~· bC' 11 nlzin hangi snJıilıtıe ıı•ı.ır 

. y ı.sa b:l iJ1 il 
snfcdcdır'.:' 0 bır de' , 
:liğimlz müthiş bir ;ı.I 1'1 

mıdır ki en :ız ırndll ıı~O 11 
mesafeyi beş eif ·ııılt b~r ı 

,Jorj l."ung isı:D~od' ııır 
tanbul Jı:ılikınd:ı tırl'f'I 

O nd:ı ~u :ı • "''~ mış. r " ... Ju .• d1I 

"Galata köprUSU -13r." ~ 
payı blrlbirfne ~Jıırı1 1 1 
köpı ii kurmak dır: ı:;ııf o, 
pnrlal• bir htıl.fll U fı;tııfl b 
Gahta köpriisiln rr,·ol' .d~ ı;J 
ılar arnsınıı kal~;aİbllııı. ,µ 
ruiz olınuyor. ti ;.1 tııP t ıe 
sonuna i!U\'e et .ı; dC ~r~ dt 
rilyü Halle uıcrlr şffO~., 
Bu dcrCC'.e- gııfl~aJ1 1~ ~ 
Rahmetli "'.ftJT 9Jd•ıı"" 
ecnebi tarihçl"i~e 011 ,ıt~ 
nııhmet caınisin 11 "9bııl e 
ni on dörl olara1'

1
. bil'S'°~ıı. 

mıstı· traJJ1\'8f • ·•1111 "" ' ell ''iP""- "' 
gcr.tıği Juıl<le t~I ,e J/J 
''e sanatta nıc ~,·, 

ynkıılanmıştır. e astır. voJireO" ,,, 
Suçlu dün sabah adliyeye geti • n. 

r·ilerC'k birinci sulh coza mahke - ıetl 
mcsinde sorguyu mUteaklp tevkif Bava •• }. 
olunmuştur. Mehmet Ali Binokay, ııl<atil .. _ ,,.uı 

lst:ınbul • 1"> \'ftl w~ 
suçunu inkiır etmemi. : i ti bU ıı, J'llıı r 

t Şukru yare sefer e ıııtJll {eti 
- P:ırnsrz kalmr5 ım. cdilectldi • .Ha~·a bil st e<1 

Kaynclan birkaç Frn koparmak U • mesi dola)']Si.Jc devıaıı'111)l11 
zere bu §antajı tertip ettim. Ce .. on b~lne kad~ııeti 6ıııi~ 
zam ne ise l'llzıyıın!" dem.iştir, .MUnakalAt V ateli t• tf 

ilkbahardan itib eterlt:ıJI' 
mek üzere h8''3 9Jl;;ıtl tıt 

sinden fırladı .. Arka; arkaya: ııllJ bir progrs.ııı ~etJıı .p~ 
Vealeyh'iimüsseliim. ho§ Tayyareler ıın::ınl ~ • .de 

geldin şeyhim ... Safalar getir. bU)1lk şelıirlcrıo;jflfıi~- tı 
din.. Biliyordum. Bana ne ka.. ııun idn baZl se~ ıır 
dar gücensen böyle kara lbir gü. re meydanla.rt " , 
nümde ziyaretime geleceğini lnl'O başl~ıştır. ~~ev r 
kuvvetle tahmin ediyordum! ~rıifl c .ol' 

Sôzleriyle beni odaya aldı. Dı. Üsküdar halke": . .ı'r 
şarıdan bir iskemle istedi. • Tö. ııı .. 

1 • m u" salıaka5ı 2..ıı: betçi nefer a 3.Y ettı: "'·lJl"'~ ııt 
- Burası sizin konak değil 1~ küdar lıB'~eblY8t 1:, t 

paşa .. Asker koğuşu .. Sandalye. Evimiz dil e ıJlıırıııl' 11ıı'1 
yi nereden bulacağız .• Misafiri. dan Tllrk .kabrıı nsııbll 
ne ikram etmek isti:ronıan js- tiren cdebt :rıızı f' 

kemleyi ona ver, kendin yere çö- mııur. rrtrl' 
mel, her .zaman alıştiğın koltuğu Plyesl<'r: ~ııl1 11 d' 
bulama.zsm. !~nlık hali ibu!... ı - .AğaC - ıe-> 11 

Paşa bu sözlere dişlerinin ara. Bağdatıwğtu. 2 - s 
sından yarı küfür yarı kötü te- rirl: Tovfık ora:;ııb r 
menni şeklinde bir cümle ile mu. man almış -
kabele etti. Paşayı iskemlesine zen. 1cr: 
oturttum. Ben de pencere içle- Kü~ilk ıııtdlYc )! 
rinden birine yerleştim.. lkimiz. ı - Haberci --; ıı 
de susuyorduk .. Bu gayrimüna. Yusuf, 2 - Y!;;ıcıcııll• 
sip \'aziyct karşısında hangimi. harrlri: suna ,,.,, 
ıin derh~l evvel söze !başlaması Şllrlcr: destt"t gıi' 
Hizırngeldiğini kestiremiyorduk. , ı - YiğiUer ~ll11lıı 
• 

1ihayc~ pa~ derin, derin göğüs Salih Fethi, 2 -;,_uıY 1" 
gcçirc:-e:~ söylendi: ri Soran. 3 -: pctıil\ıııı-

'Devamı tıa1), harıirf: Necıp 



K ütahya mamulô:tınclan 3 güzel vazo 

Belediye izd eha 
mani olac t d 
birler A a ıdır 

a 

Gişe ön!erindt- salonlara kadar değişen trajik varyete. 
ler - Sınema sah!plerinin söyledikleri - Halk ne diyor? 

So~~ah~rın .miitehavvıl yüzü 
kend.ını gost.crdı .. Kıs.."l başlnngıç - - -~ ·--~ 
tcşkıl ('den bu me·ısimle şehir- Yacwı. 
!erde salon hayatınn gird i1('r 171 • l'J / 
Y~ın: mevsimi kır~. dağcılığa: Aam.ı .,.au.u~ 
plaJ ve açık ha\·a sporlarına • 

ç Ü fi} Ü <C .ü O Ö <ğ a lffi) Ü ~ 
~lıslh eden halk. sonbaharla bir -
lıkte yaz Y?rgunluğunu gider
~ek ıste~ış gibi hafta tatiileri. 
n.ı sal~n eglencc!eriylc geçişti. 
nr .. Bızde, çeşitleri mahdut o
lan kapa]~ eğlence yerlerinin en 

tedbirlerden evvel sinema hasta
larına sormak daha isabetli o
lur ! 

.., ~ * 
SİNE:\ IA DİREKTÖRLERİ 

NE SÖYL'OYORLAR? ne Diı©l Dd~ ? 
Bizde çinicilik M·m ride 

başında sıne.malar rrelir 1;-~·ıu·· 
ı·· haf ,., • JJ -
~~ son ~~sında yeni mevsim 
vısıonla:mı ılan etmekle işe ibaı:ı
Jayan sme~a!ar?a, Impah eğlen. 
ce mahallermın 'mahdut çeşitli" 
o!~~ları yüzünden büyi.ik :raö-oot 
gonırler. ,... 

Sinema sahip ve direktörleri 
de, engin bir .rağbete delilet et 
nıe.sine rağmen halk kadar izdi: 
lıam?an şikayetçi.. Birisi şöylô 
derdıni anlattı: 

ku lanllmadığından beri ölmüş . S!,ne~a için "edebi mektep. 
tır! dıyenlcr ol.duğu gibi. etUd 
mevzuları, pmtık hayat dersle
ri oiycnler de çoktur. Fakat biz. 

- Bize, istiap haddinden fa?
la bilet kesmeyin diyorlar Fa
kat bu kabil mi? Bütün it.inala. 
rımıza rağmen bu tedbirleri an. 
cak ilk seanstt:ı. tatbik edebiliyo:uz.. F'arzedin ki birinci seans 
ıçin bütiin biletlerimizi sattıır 
I~inci için gelenlere de bilet v0: 
rıp antre ve fumuvara aldık 
Birinci seansa film lbaşladrktaii 
o~ da~ika sonra gelenler, görme. 
dıklerı kısmı ikinci seansta göre_ 
cekleri jçin, seans nihayetinde 
salondan çıkmıyorlar. Bunları 
~rla cıkannak mümkün değil 
<lır. Çünkü ellerindeki bilete 
göre bir hak sahibidirler Di
yecek iniz ki film başlad'rirtan 
sonra bilet vermeyin! Ya salon 
kısmen boş ise? Sonra gelen 
müşterileri: 

1 
Bir vakitler bütün dünya sanatincle taklit edilmesini 
eser olarak kaycleclilen Türk ciniciliğinin bugünkü va
ziyetten kurtarılması için derhal tedbirler almak lazım 
clır. Bu mühim sanayiimiz üzerinde arkaclasımız Neri. 
man Hikmetin Kütahyada yaptığı büyük röportaja 
clün başlamıştık. Bugün davanın elıemmiyetini bütün 1 
hatlarile gösteren bu röportajın ikinci kısmını koyuyoruz 

Tekrar ıbugün Türk çinisi deni!. 
d.iği zaman kötü, b:ıya.ğı, basit renk 
!erle Jca.rışık derme çatma desen -
leri ha\i irili ufaklı Kiitahya vazo.. 
lan yerli porslen eşya gözönüne 
geliyor. lktısat Vckiileti bu işr e
hemnüyet v<>rmcğe knrar vermiş • 
ken bu meseleyi esaslı incelemek 
her halde hayırlı lbir netice vere -
cektir. Yalnız hakikati bütün açık
lıb'ile görmek icap ediyor ki, Ma.ıı. 
lesef Türk çinicilik sanati bugün 
artrk kurtarılmnsı imldinsız bir has 
tn gibi ö\Um halinde. 

Bu io mimaride kullmn:lma.ynlı • 
danberi durmuş. ESki hhlUi:B4}1ar -
dan nakknşlıktnn ortada iz yak, 
Bunu daha nçık kavramak için ise 
biraz Kütahya çiniciliğini nraştlra
lnn. 

Çinicilik KUtahyaya hnlk şeh • 
tinden intikal etti. Belli şimdi :tz. 
nikte çiniden hlr k~.ük parça bile 
bulamayız. Fakat Kütahya çinici -
liği iyi kötü bir şekilde bugüne u
laştırmış, 1941 de iki üç elde sıkış
mış kalmış, 

Bellibaşlı bir c;;i.ni fabrikası tesis 
edilmiş, iki tane de küçük serma. 
yeli imalathn.nesi bulunuyor. Ev • 
velce de F..nver Paşanın kardeşi 
Nuri Paııa çini işlerini momlckcttc 
geniş mikynsta. tevsi etmek gnyc
sile bir ruıonim şirket meydana ge
tirerek büyilk b.r fabrika. kurmnk 
istemiş. Bu uğurda. harekete geçil. 
miı:; ama, arka.'>! gelmemiş, i~i tut
turamamL~lar. 

1~00 Hicri senesinde Mehmet 
Hilmi adında ibUyük bir sanalkfır 
çiniciliği bu vakte lkndar ellc;rinoe 
bulunduranlnrdn.n alıyor, büyük 

6 
1 Altı nwn:ıralı tdrikn.ınız l ~ri

ne yanlışlıkla 7 numaralı 'lefrıka 
"İm1i ;ti r G numaralı 1cfrikayı ya· 
::ın tek,.;r dcreNleceğiz. Üziir dih•. 

riz. l 
Bunu yapacak kadn.r kuv -

vetli mi? 
- O mu? Ne diyorsun arka -

daş. Londradaki bUtün Alman ca. 
suslaıını :ian.re eden o. Bu kadar 
mı ya? Sovyct hilkiıınetinin lngil 
t.eredeki mllıncssili de o. (Bu va
ltanın 1918 de geçtiği unuutıma • 
sm) 

Sam Coys, sa.00.bleyin bir ci • 
------ıı ruıyet diye haber verdikleri valta-

Yazan: -ı 1 

Neriman Hikmet 
sons~ bir endişeıduyn.n idealist • 
lerdendir. Büyük Harpten eonra 
vefat etmi;,. Onun zıımanmn. korlar 
hiçbir nakkaş kendinden sonrn.ki 
nesle sanat sırlnnnı, inceliklerini 
her nevi hünerlerini öğretmez ve 
göstermezmiş. Mehmet Emin çırak 
lanna ilk olarak sır verendir. Her 
halde çiniciliğin eonunu ıgörmiiş k i 
bunun mahvolmasına, kay:bolup git 
mesine \.icdanı razı olninnuş. Bu • 
gUn de onun vücude getirdiği eser
i er Kütahyanm yegfuıe zenginliği 
sayılır. 

Ornıa.n koruma. bölüğü !komutan 
hğı çini tezyinau. kilçlik çaşı.. 
da Çiniliçcşme, hükumet konağr 
Hafız 1.fehme.t Dminin işlediği ci -
nilerdir. Başk.n İstanbulda, Konya. 
da ve Tükiyenin ibirçok ycrlerindC' 
de vardır, Eyü,psulta.n ve Reşadın 
türbesi çinileri onundur. 

HUkflmet konağnu Jfüt.ahyn. mu. 
tasamrı Fuat Paşa 1324 de Hafız 
Mclunet Emine yaptırıyor. Bhıa. -
nnı taılUı.mr 6531( altın liraya mal 
oluyor. Fuat Pa§a. diyor ki~ 

- Bu çiniler b~n ~in belki 
fazla bir kıv:mct ifade ct.riıez fa -
kat !bundan. üç yüz, beş ~'Üz· sene 
sonra bunla.n yapacak değil tak
lit bile edecek olımyacaktır. 'o 'Vn. 
krt ibu çiniler.in değeri ile iki üç 
hlikümet konağı daha yapılacak • 
trr. 

Kanuni Sultan Sülcvman devrin
de KUtabyada ibu s~t en son zir
Vesini bulınus, Damat Rüstem Pa. 
ş:ı da çiniciliğe alaka. gö.,.teJıniş; 
tefJ\.·iki sayesinde burada 360 ka • 
dn:r imalatlın.ne kurulmu~ Tabii 
her §ey gibi ibu yine yıld:ın yıla 
ihmale uğruyor, ve asırdan asra 

nın nekadar knrışt.ığım düşündü: 
- Bu söylediklerin doğru mu? 

diye mınldn.ndı. Ah, onun düşü • 
nürken böyle konuıruvermesi ! Ya
nındaki adn.ının yüzü gene tn.lrol • 
iüs ctti: 

- Ne biçim insansm sen! Ya. 
mnn gittiğin adamın ne yaptığını 
buraya gelirken hilmiyor mu~ dun? 

Sonra kendi kendine söylendi: 
- Bunda bir aynasızlık var a'" 

ma! 
Sam Coys bilylik ibir cam dc\İr. 

dJğini anlndı. Ne olursa olsun To
İna.-; Murdokun buraya hangi rol. 
le yerleştiğini bilmemez.lıkten gri 
miyccckti. Fakat kendisi a.nlsnın _ 
tr. (Sir Ha.rri Vilyams) en ibüytik 
casus tuzağmı kurmu.stu. Telefon 
d:ı söyleclı'kleı::itıi ha.tırlıyftn Sam 

_ _,,,.,,,; 

Kütahyacla sanatin son 
telmizi sayılan A hmet Şahin 

dn gayret, heves yavnşlryıırak du
ruyor. Nihayet açıkgöz Ermeniler 
sanntr ellerine geçiriyorlar. Bu su 
retle de bir milddet onlar meŞgul 
oluyorlar. !~i eserler vermeğe ba.5-
Jıyorlnr. Nihayet 1300 den sonra. 
Türk sanat.kurları uyanryor. 1331 
de Ermeni ortağmdan !kurtardığı 
imalfıthanesi Mehmet Çini a.dmda. 
ki vatandaş genişletiyor, bugün ()ot 

nu büyük bir fabrika lınline koyu
yor. $im.dl o, TürJdyenin yec<riine 
n:lşiri vaziyetinde ibulwıuyor. Ken 
d isine viüi.yet de nz çok yardım 
etmektedir. Böylelikle Türle çini 
işlerini ya<ıatmnğa muvaffak ol .. 
muş. l<'akat şunu da itiraf etmek 
ısterim ki, bunlar sanat noktai ıuı
zarmdan hiçbir lkıynıet göstermi .. 
yorlar. t 

AhmC't çini :müessesesi Türk çi
ni piyasasnu elinde 'bulunduruyor. 
Nevyork sergisine i<>tirak et.mi~. 
harpten önce Mısirdan, Suriyeden 
sipa:ri.<Jler alırmış . .Aşa.ğı yukarı se
nede 24..25 lbin limltk s:ıtı.5 olur " 
mu.s. HUkfımet de arn sıra. ona si
pari~lerde bulunurmuş. 

(Dornmı (i m<'ıda) 

onu şimdi haklı buluyordu: ı.tev. 
?.ub:ıhs olan dilşınanm en Jcuvvet .. 
lı bir kolunu, casus tc.şkilatı kolu" 
nu felce uğratmaktı; ibunun için.. 
sc Iıer ~y göze alınabilirdi. Ada.m 
hllla dik dik ibakıyordu. Bu yeni 
zorluktan kurtulmak da kolay ol· 
du. Hile şu idi: "senden fiÜphele -
nenden şUpheleıı.,, 

Sanı adama döndü, sert sert: 
- Bnnu bak arkadaş! dedi. Ben 

seni tanıyor muyum? Sano. ağ -
zrmd::ıki baklalan göstermeye mcc 
bur muyum? 

- Fakat ... 
- Fa.kal .. 
- l.iıfıını !kesme! Bır saattir 

burada sa~'lp <lökmediğin kalma . 
dr. BuciÜJle k.ııdar görmediğin bir 
ldamn hem kendinin hem de ar • 
knda5larınm kellesini uçurtacak 
bin bir sırrı açtın. Kendini erkek 
mi zanned'~orsun! 

Bak evladorı sana bir nasihat 
vC'rPyim: seni~ bildiklerini bilen 
bir adam Qenesini kapamalı. Yok• 
sa çok geçmez trkrverirler kode. 
ee! 

Ad!!mm aptallaştığını gören 
Sam ~ddefüıi arttırdı: 

- Dfi(\ftn bir ~ ! karşınd~ 

ce ne o. ne bu .. Sinema; sadece 
şehirlerde yaşayan halkın bin 
bir hayat meşgaleler ic:indc Yo· 
r~lap ka!~mı dinlendirmek için 
sukun ıçınde ve bir vakanm 
~yrini gözleriyle takip ederek 
eğlendiği modern vasıtalardan 
birisidir. 

... ~ ... 
Haftanın yedi gününde, her 

gün üç matine ile bir suvare 
verdiği halde tıklım tıklım dolu 
olan sincrıa snlonlan, nazar gün 

' leri izdılıamdan, Avrupanın 
harp afetine uğrayan şelıirlerin 
de vesika ile gıd~ maddesi ıe: 
dnrik edilen mağa7..a önlerine 
benziyor.. Bilet gişesinde biribi. 
rinin omuzundan uzanan c1ler 
daracık gişenin foinde, camın 
arkasında her dakika camın kı. 
nJıp bir kazaya u2ram~sı ihti 
maliyle iş gören biletc:i bayanın 
devamlı kabusudur. Parayı uza
tan el sahibinin ba.zan üç. aört 
kişi geride olu'>U türlü v::ı.rlrslık
lara da meydan veriyor .. 

- Bana lbir loca! 
Diyen ve parayı uzaktan ver. 

miş olan ses sahibinin zorla bir 
koltuk bileti ele geçirdiği, antre 
parasiyle bir talilinin loca ıbile. 
tine kavuştuğu burada "olagan 
işlerden" sayılır. 

Hele biletini .kazasız, belasız 
aldıktan sonra antrede seansın 
neticesini beklerken, kapılar a
~ılıp da hücum eden halkın ara. 
sına katılamayan ve ikinci se. 
yansı da fumuvarda ibeklemekle 
geçirip ancak üçüncü seansr gö. 
renlerin sayISI çok fazla Bu ka 
bil seyircileri fumuvara gire; 
girmez biribirlne yüksek sesle 
şildlyet edişlerinden görüp anla
ma.!( çok .kolay. Hele kapılar a
çılınca iskara ağzmd:ın gürültü 
ile kaybolan sel suları gibi biri. 
birini çiğniyerek içeri dolanlar. 
dan bir kısmının ayakta kalışı 
ve müessese memurlariyle bun 
Jarm müzakereye girişmeleri se: 
ansın ilk numara.sı.. Bu arada 
yer kavgalan, hafif tertip çekiş. 
meler, salon yollarmr tıkamak 
ve tehlikelere meydan vermeler 
sayılamıyacak kadar fazla! 

Acaba bir film seyretmek bu 
kadar işkenee ve azaba d~er 
mi? Bunu belediyenin alaC"_;ğı 

ben olaca{;'Il'Da, polis(I ait f>irisi 
bulunsaydı ibu söylediklerin ne i . 

- Seans başladı! 
Diye geri çevirmek bir ticaret 
mü~i olan sinemalarımıza 
müşteri k~ybettireccği ic:in ya.. 
pılamıyacak bir iştir. Dahasr da 
var: Bazan bir filmi hoşuna 
gittiği ic:in ikinci defa seyreden .. 
ler olduğu gibi, yanında eşiyle 
veya yavuklusiyle gelenlerden 
yerini beğenip süvarcye kadar 
koltuklnnndnn kımıldamayanlar 
da bir hayli!. . 

Hulasa: Biz, belediye nizam 
larmm bize emrettiği her şeyi 
yapıyoruz.. Sigara icmemek, 
y~lları tıkamamak. yerlere tü
kurmemek, gürültü, patırtı et. 
mem~ gibi belediye zabıtasının 
tatbike mecbur olduğu keyfi~ 
leri de salonlara lcybalar asaraÜ 
müşterilere tavsiye edionız. E
~s. vazifemiz de budur. Eğer. 
ızdıham bir suç teşkil ediyorsa 
bunun iY.alesi, belediye zabrta.Si,y.. 
le seyircilere ta.a.IJQk eden biz: 
keyfiyettir! 

* ıy:. 
1'1ÜŞTER.1LER. NE 
SöYLuYORLAR? 

Sinemayı, hafta.da bir ~a 
~örmeği bir eğlence ihtiyacı şdi
lmdc ~lfı.kki eden seyfrciler, i'z
dihamdan şikayet ederken şmı. 
lan ileri sürüyorlar! 

- Sinema sahipleri para ~ 
zanmak ve r~tten istifade et. 
mek jçin izdihama :mfuıi olaca1i 
tedbirleri tatbik etmek: c:JejSI, 
düşünmek bile istemiyorlar. Sa
lonun istiap haddi kadar bilet 
keserek, seans başlarken ki.şeyi 
kapatsalar bu işkencelere mahal 
kalmadan herkes rahat ve sükUn 
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sine yarardı. Ondan sonra. sen gel sm Vil.YAMS NLATffOR ••• 
et<' "Ünyon bar'' dan hayır bekle! 

Bu ders kulağına küı>e olsun. Sir Vilyams samimi bir hare. 
f k ketle Sam Coysuıı koluna girdi. 

- 1' ern etme! haklısın, doğ. Burası uınuldugu· gibi karanlık bir 
ru konuştun. 

- İ}i öyleyse. l}İ.mdi gönder ar mahzen dei:rildi, ibilfıkis gayet fe • 
tık beni Tomas Murdokn. h:ıknlım rah, iyi döşenmiş bir oda idi. Bir 

- Peki, çık <l~cmeye. · btiro haline sokulmuştu; tıpkı 
cephedeki zabit odalnrı gibi her Sam eski yerine gitti ndam ge. 

ne mıı.nivelii.yı tuttu, ç~virdi <lö • tilrlU basit konfor göze çarpıyor • 
~e kmııldadı, n.sağıyn do~ in. öu. Orta.da cevizden geniş bir bil_ 

mege ba.,')ln.dı. On snniye sonra. de. :ro, ilzcrind<> srk bir abajur. bir yı.
tektif asansörün durduğunu his . ğm dosya, knlm defter ·ve kitap 
tıelti, hafif bir elektrik z.iyn.sı al • Arkasında portatif bir asker !kar
tında iki kolunu açarak, yüzünde yolnsı. Sol kösede Q)ir telefon sis
tatlı bir gülümseme ılc kendini temi. 
knrşılamnyn. gelen bir ndrun gördü. Büylik teşkilatı ılc bütün şehr~ 
Derhal tanıdı: Sir Hani Vilvams.. hakim oldui;'llnU ifnde ediyor. S:ig 

- Hos geldiniz! Yukardaki o kös<>dc kücük ve alçak bir masa 
aptalı bu kadar güzel atlattığınız.• t fında birkaç koltuk Vt'! gene 
dan dolayı sizi tebrik ederim. be' rn b . . Od" ır•ITlnrla talrsim 

S U teh • b" ır a a3ur. ,. 'J&"' 
am m s zı ır reverans Yllil• . :... D . lı:ı.rda muazzam lıı:ı. 

tı. Biraz evvelki adam görse kil • edilm~. u\ar A.-.ı. 
cük dilini yutardı. ritaln.r. Bir tanesi FrP.ns:z ~e-

- Yakında in.~llah, bu haşarc • . "'İndeki ordul~~ ~'UZi)etinl g~ -
tın yuvasmı kuruturuz. "Söz gıl • tennekte. Digerı kır:mm 'fC ~ 
mUşsc süknt aıtmdıır. •ntler~ s~ll &?'ak Britlı4 a 
Ncysıe Rimdi daha ~ühim islt..;,. ~ ~eJl!nek~. 

nıiz vat'.,- .~ ~.> 



. . 
ccnızı 

re~ esi 
sona er ı 

aıa~ 
Alo;ın.,,; .... rt.ı,y .... ya mütn -
re'•e Lkh, etmi~ değil! _ in. 
giliz p:. ·• • centosunda nc!er 

kon~ı~ı: a;.ıl:? • Amerika • 
Ja~:ın;:.ı müz~kcre:eri kes:I. 
rncdi 

"•iman orduları b:ışkuman. 
danh·ı eıun ~ec şu hususi t b 
J iğı rı t '11 tir 

Azak d 'U zı m' ıhr.rebe ı ,or:n 
erm~tır. O ı.c ·a \ Li.ı1'r r:u. 
mnndasmı..a. tı havn fııosı ııun is 
bırhğı ile h..ı.rck t €'den Generaı 
~'on Mansteın kumandasmd .... ki 
ontJ, lforr,cneral Uumıtı escu 
J...!utnandnsındaki Romen ordusu 
'\:l" Orgen r 1 Von KJeist kuman-

mdakı zırhlı ordu, 9 uncu, 
lls' ıncı Sov}' t ordularının külli 
ıliuvvetlennı mağlup ve jmba et· 
~· Pek ~ ~ır kanlı zayjata 
ugra~·~n dıi man. bundan başka, 
~325 esır v1.:rmıştıı·. 126 tank, 
519 top 'e tahmini imkiı.nsız 
miktn.rlnrdı:ı. ba.ı;ka harp malze
mesi elde cdilmıştir. 

26 oyluldenb.!ri vukardaki or· 
dularla müttefık ltalyan. Ma
car Ye Slovak kıt.al~nnın mcr· 
but bulunduğu Mareşal Von 
HundstOOt ordulnn gı upu, 123 
bin 365 esir, 212 tank ve 672 top 
almıştır. 

Brıan k \'C vinmıa bölgesinde 
çen'bcr altın. alınmış kuvvetle
rin imhası da tcra.r .. i er kaydet. 
mektcclır. Dü'ill1anm yaptığı ü
rri t.'3:z varına te bi.ısleri her ta.. 
rnfta Alm.m kıtalnrmın hücumu 
..karşı mda muvııff akıyetsizlikle 
neticelenmiştir. Ahmm esir ve 
malzeme, durmadaıı fazlalaş
maktadır. 
Lenının~ onünde, dün diış. 

mamn nefrs nlınak için yaptığı 
ibüti.ın t t'obu ... ler. muv,?ffa.kı. 
y t. l?.~ı • u ~ramıe,tır. Uç gün 
suren <'atııı nıaln.ı d::ı. yalnız bir 
pi:vadc tum nı kt'3imıne 28 ağır 
cirs t: ıık U!hrıp edilmişti. 

D.N.B. nin öğrendiğine göre, 
Vinzma. ve Briansk !bölgesindeki 
h;.Tclmt esnasında Alman ilıava 
kun eteri ne mensup teşkiller, 
m·•t Cıp edı!t n Sovyet kıtalarımn 
ricöt .lmtlarmı ke miı:ılerdir. Tc· 
siriı bombardımanlar neticesinde 
13 tren yoldan cıkarılmış ve 'beş 
demıryolu istas~onu yakılmış., 
tır. Bundan başkn. vagona bindi. 
nlmiş iki top ve her cinsten 456 
nakil vasıt~ı Alman bombala.. 

·riyJc tahriP.-cdilmiştir. 
H.arkof ut\ doğıı,,wıdaki demir

~ ollan §ebckclerine d~ hücum
Jar yapılmı~ ve Atman savaş 
f tp..yyarcleri lburnda 3 treni yol 
.üa.ıı cıkanruşlardır. 

Sovyetlerin ihraç 
T.ı.eıC'bbiisleri 

D.N.B. nin bildirdiğine göre, 
7 ilktC']rin gecesi bolacviklcrin 
I.cnirrgrad'ın batısında Finlandi
ya 'körfezi sahiline yaptıkları ve 
lil:im kalan bir asker <;ıkarma te. 
şobbüsü esnasında Alman lata. 
lan So\'C"Ct askerleriyle dolu lbu
Jun;ı.n '18 hfü,'llmbotu 'batırmış. 
lnrdır, 

Annan müdn.fnasmı ıı ateşi :bir 
milctnr Sovl,'ct ~emisini yakmu.-:. 
tır. 

:lman ordusuna mensup ıha
tary.alar. 9 ilkte1rin günü Kronş. 
tat Jirnnn tesi ntmı yeniden tesir. 
li bir tarzd'.l a.~ nltına almış ve 
limanda demirli bJlunan bir çok 
So~ et b, rp gemilerine isabet 
kaydetmiştir. 
M oskovaya yapılan baskın 

B rlind<' snlUhiyetli bir kay. 
nal.tan hab r V<'rildiğinc göre. 
dun g cc 1 lcova tizerinde :va. 
pıl n bomb· rdım n. askeri he. 
defi ri l:ıü\ ı'k h ra. uğratmış
tır. Moskov 'a iden demil"}ol
l:ırı b mb lanmıı:; ,.e muhtelif 
'c rkrı11d " k<' 'imi tır. 
Sovyct çc1clcri lao.liyette 

])un ö wı •vln neı:ıredilen Sovvct 
tebl ~irı ~· d nivor ki: -
Vı zm~ kc m'nde dUımnn hii -

cııml nndo. du man 1 a~ır kavıplar 
.._: rJır'lc.-rc't eri rüakUrtülmü..,tür. 

JO Alman ubayı ve askeri ölmfu:r
tür. 

Bri:ı.nsK k iminde ~O\')'Ct kıln.. 
ları, 43 Alman tnnkı tnhrip ve bir 
düşmnn pivadc taburu imh~ et • 
Jrıiştir, 

9rl.ın.ftk ısı. kn.mctlndc diğer bir 
kcsımdc, 23 dil man tankı ve as -
J 1!r tr ryan 80 otomobil tahrip c • 
dil · tir. 

A ınn.n c rmrmnin b::ık:ımda fn • 

· Azak denizi ııliyc>tte buhın-ın b;r So\'\ t _sc -
tPsi. 30 J\lmnn a knmden mürek
kep bir müfrezevc hürum Ptmis -
tir. 15 Alm'ln as1:('!"1 öld ır-·ım 'i: 
\." r; ri ı·a'"n!ar. t-\hijk r.' • "'ıJ 
te"h·1.lt inalı rnk k-ı I"'I ••r. 

DPc r bir ycrrJ . ~C..\"'( t re•":". 
rl tir yol ho~ unca krra il' n T'l"'rı 
'lizmı 1 r ve rıv ı r •• ·ı ı ~.su k•ırmu. 
lan1'r. Silfıh \'C ml•'ıımmnt taşı ~ 
\ :ın bir d ic:m"n r. klh c k">'u bu 
kqra m'l' n t -1 • "'l ı ;r~ 'iı • 
miı'i \ e h •. a,> :ı u mt t ır. Alımın 
e~k rkr. c;etcc lrr t'lr:ıf n-:l"'n inı. 

lı'l <'rlı 1m tir. Fıt i ~th b ı çet<' 
l:ir Aiman birlit ine hl cum ucrck 
Hi Alman öldtlı nıiiııtur, Bundan 
onr:ı da bu ı:cte Almanların cmu-

Groenlandda 
Kurulan gizli bir 
radyo f stasyonu 

ke !edildi 
Amerikan a skerleri istasyon 

techizatına elkoydular 
\a.,ıııgtoıı, 12 ( \ . \ ,) 

ı muharebeleri 
Naszl ceıeyan 

etti ? 

mı k ı. ır,-uhlnrı ile mUnnknle hat .. 
h rını k,. ..,işti. 

Tmoçenkova tak viye 
Gönderildi 

Bırl!:'.iıt Amerika bnhrlyc nezare_ 
tııun bildirdiğine göre eylUI ayı znrfın 
d.ı Croenl::ınd aulıırındn kıırnkoı vaz'
fı.: ı yapan Amerika b:ı.hı ıyeslnc men 
.sup b.r harp gemisi takriben (GO) 
tonılfttoluk bir Norveç vapuruna 
tesadUf etmiştir. Gemide yapılan bir 
teftiş mürettebatın 20 lrndıır olduğu. 

nu, Gıocnlanddn bn,•a şartlıı.rı veoıatr 

rnulOmııtı vermek Uzere b,r raJyo lır. 

ta y u tesıs ıçln Norv çtekı mızı 
~r-.sna:'.'a ~vezda'ıll'l bir tel_ maı<tımlnrı tarafını.lnn buraya gl.mdc. 

gr:ıfına .r.orc. Tımoc.:nko ordula- rilmi!I bulunduğtın·ı m yd n çılmr .. 
rınn y~rdım .ct!11f k 1~1.eı e merkez 1 nmıtır M!lr"tt hnt arn ınJa Alman 
C'~J>h~sınc muhı.!11 mıktD;rd.a tqk.1 g«'stuposunun bir rrcmtıru ıl..ı bu uo_ 
vıvi' kıtalan gondnılmıı-;tır. Bu m·ıktn ·dı 
takviye kıtnlaı r ağır tanklar 'l · 
ı t 

.. ı·· ". 
1 

t - r.r?<>nlsnd suıınıerinı!c :, npıl-ı n bir 
<an. mc or u pını.( e \"e OPGU . 
bl.rlı'klcr·ınde · ·· · t k arnmn, bir Lt•lsız m nı ıı· ı Ue dıh"i!r Jkl n ve s ıvarı ese - , . 
kül erinden miirckkeı)tir · Norveç.lnın ldnrc ndckl rııdyo ıstas.. 
Moskov k h · k ~1 yoııunun k .f .. dllnı •nl t mln ctn _, aya ar~ı are a Ur. 

Nasıl inhi..,c:I ediyor Norveç gemisi mUrett batile radyo 
Londrada salrıhi:rctli makam istasyonu memurları Grocnlıındd n 

l~ra gelen rnporla~a gore, l\Ios: çıkü.,.ılmışt ır, tasyonun n 'z mc 
kova) a lmrı;n yapılan .Alman yü- ,.c techlzatınıı clkonn'u • dııh~ g n!,. 
rüyü.,,ü iki taarruz ~eklinde açıl . tahkikat yapılmak ll"crc Norveç vn.. 
maktadır. Bunlardan birincisi puru ve bUtUn mUrett bnt b r'rşlk A. 
&nolens';: - ::\1oskova Ş"irr.cndifer nıcrlkııao.. bir limana gönücrllmlştır • 
yolunun 11imnlindcn ,gererek Vi. " 

Her akşam azma'nm ~arkmd•n ilerlemeğe 
~alL•µ1uıkta ve bilhassa Roslavol 
ve Yuknov kcsimlerinue şiddetli 
muh:ırebeleı e ccl:>ebiyet vermek
tedir. lkinci ilerleyiş Briansk ve 
Gluk11ov hattında inkiş:ıf etmek
te ve Tuln ile OrC'l arasında. 
Moskova • H nrlrnf yolunun bir 
noktasını hedef tutmaktadır. Bu 
taaruzların yapıldığı muazzam 
sahalard~ pek çok miktarda Rus 
askerinin çevrilmi!' olmasından 
korkulmaktadır. 

J\lmanya Rusyaya m ütareke 
Teklif etmiş değil?, 

D.N.B. ibıldiriyor: 
Amerikan Ac;sociated Press Q.. 

jansı, Almanya tarafından Sov
,·etler birliğine s;:lıva bir mütnre· 
ke teklif edildiği hakkında şa
yialar dola tığını bildirmekle v~ 
iyi malumat ahın Amerık~ mah
fillerinde böyle bir teklifin mlim 
kün görüldüğü ve §iındikı şartla
ra göre b unun Almanlar için ta• 
marnen tabii bir hareket olacağı 
fikrinde bulundm{u tasrih edil
mektedir. 

Saliıhivctli Alman mahfillerin
de knt'i surette bey:ın edıldiğine 
~öre, bu haber ~imdiye kadar 
uçunılmuş olen balonlnrın en 
budalacasıdır. Bu mahfillet'. c;u
nu da. tasrih ediyorlar ki Alman• 
yanm düşmanını ezmiye muvaf. 
fak olduğu bir and~ ondan mü-

-( IJıı tıırufı 1 ıı cldr.) 
i ~lt·rfni l hı lynnlur lıoımuslnrdır. 
'!\liibalif;u. c1nılyoruı. A~df'niı tın. 
cl isc•sl bunun btiyle olduğunu hii • 
tün diııı~ nya ~östı<>nııh..tir." 

l t.nlyn ıı rnd~ osu bumda biraz 
fazla knrı rı or. Ne isterse üyliyı•. 
bili r ıınıu. clinleyicjlcrini bir ynl:ınN 
'"nh lt m 'kiiııe sol:m::ı ı doğru mu
clu r? .\kdcnb: h ftdi-;esi değil , Ak. 
deniz lıiıdi clerl bl~ok ~~ter ls. 
bat c tmi'1t lr. F a lrn.t ıloğru l<onuş;ı. 

eaksak, hu ubit olun hıılılkut lcr 
hie de lt.nlyun rıUlyO!>unuıı znıuıctı
tiği mnlıl~ ette def,>i ldirler. Aktleıılt. 
ltah nn lmvıı. 'C denb k ll\ \ 1'1 leri. 
nin 'tuınt rolli nltırulu. buhınmnldan 
ziyade 1ııgiliı; fayyarelc•rirıin bom. 
hası alt lll& göriinUyor, U byayn. ns
lwr ' " cephane tnşlnırken her gün 
HaJ~·ıuı "cmllerinin vo askerlerinin 
\ {'rll ikleri lnırbanlnr riıldcıı ~wın:ı..
c:ık r:Mldcye nırmı t ır, 

Xc çar<". ınulmclllcrnt böyle inıi • 
1t :ıl) a Jiorsil,:ı, Tuııu 'e ( 'czalr 
IH' inde ırn,nrkeıı ~imtllld lınhle 
\lalcn:zıle l.;c ııd i lıı i ;.:lı:.t-ercıne7. 
olılıı H' ll ıı.bcsistııuı, ltuırım $(),. 
IT"ali jııi 'c ı;ritrc ııılistcııı l ehcshıi 

ı-ld cıı trn.r;ıı dı. lfoı:ııı lınıısı knbll bi r 
il:I !5CY dnlııı. \ltr, u.:ıri \ ila h onlar. 
dn ıı sai(la."m di) elim. 

llÜSI~l1N CAllİT l "Al.Çl l\"' 

tareke istiycceğini far7..etmek fillerin kıınaat!ne göre ııunlıırclan tba· 
gerçekten manasız ve tasavvur rettir: 
cdilmiyecck kadar gülünçtür, 
fngiliz parlamentosunda 
Neler konu! ulacak 

Röyter'in parlfımento mnha. 
biri yazıyor: 

Parlii..mentonun önümüzdeki 
top13Iltısmda. hükumet ten, R us
ynda.ki askeri vn.ıiyct hakkında. 
müzakereler a{tılmnsı imkfinmr 
h::ı.zırl~mn.sı istenecektir Znnne· 
dildiğinc göre. hükfunct, parla· 
mentodaki işler buna müsait o. 
lursa. bu hu uslaki bıitiin fikir
lerin kayıtsız ve ısartım~ ortava 
atılmasına ve lı attii. pnrltınıento
n un bat ı cephesinde h eme11 as
keri b!r hnrekettt' bulunulmasr
mı. taraftar olan fı.;ı-,aq tarafından 
beyan edilecek fikirlerin dahi bil· 
dirilmesine memnuniyetle rıza 
gösterecektir Bununla beraber 
son fikri müdafaa derecesinin 
hUkfımetin parlftmento kaq~ısm
daki vazivetini müteessir ede
cek bir mahiyette olaca_ğı hak
kında hiç bir alamet yoktur. 

Buna mukabil, zannedi1diğine 
göre, ekseriyeti teşkil eden aza 
şu kanaati ta.ı)Jmaktadır: 

İfşa cdilmiyecck olan birçok 
şeyler yapılmıştır Bu n1.ami im· 
kanlar nçindc yapılmakta olan hir 
hareket hattıdır. 1 lerhanı?i bir 
anda V3pılmusı Inzım olnn vcva 
olmıynn bir şev hakkında karar 
\•ermek hüklıitıete aittir. 
Amerikan - Japon 
M üz.akerelcri kesilmedi 

'fokyoda ; yj haber alQ.n mah
fillerde Amerika - Japonya 
k o n u ş ın a l a r ı n ı n Alman 
menba•arındnn çıkarılan şaylııl:ıra 

muhalif olarak. kcsilm ml:,ı oldu~ 

blldirllmcktctUr. Bu mahfıller konuş 
mnların rnuvıı.ffakly..:Ue neticelenme 
iri l<:ln Umltler mevcut buıunduğunu 

söylemektedirler . .ı-: de edılmek lstrnı. 
len n"tiN:>lrr 11 bllv K hntlırı, bu mah 

Amerika. Birleşik d\wletıerl Man· 
çukuo hUltiı metlnl zımnen tanıyacak 

ve şimali Çindo Japon mcnfaaUcrin1n 
UstUnlUğünU ~ik c®cekUr. A mc. 
rlkıı. Dlrlc§lk De\1etlerl eski dosUuk 
ve .seyrüsefer ;mun.hedcslnln yerlno 
kaim olmak Uzcro yeni bir muahede 
akdetmek Japonynya. ııarkt AJ3ynnm 
iptidai maddelcrlndon il!tlfade imkCI.· 
nını temin .edecektir. 

Japonya. Çinckkl mubarebeyc, Nan· 
kin Ho Şuklng arasında yapılacak blr 
ıuıo.t muclbinec, ko.bll olduğu <lcrecc
d sUrnllo nihayet. verecektir. 

Japonya ucıo. pnktm im.zası netice· 
si olarak glrlııınl.§ olduğu taahhfülatı 
Alma11yn ve 1t4lyo.ya ~ar§I !;,birliği 
noktnsmda. tahdit edcccktlr. 

Jnpony , Çlndekl kuvvetkrinl ted· 
rlct b!r suretle çekecek ve Japonya 
ne Çin 'arasındn. !şblı'Jlğlnl temm et. 
m ek U7.ere samlmt bir gayret S..'lrfcde· 
eckt!r. 

Var§ovada yahudiler 
Açlıktan ölüyor 

Resmi Alınan istatistiklerine 
göre, içindo yarım milyon Yahu. 
di kQpatılmış olan Var§Ova·m n 
Yahudi mahallesinde ölüm mik
tarı müthiş bir nisbeti bulun
maktadır. 

Temmuz ayında VarflOvada ö
len 4775 kişinin 3459 u Yahudi
dir. 

Yahudiler Varşova nüfusunun 
üçte birini teşkil ettiğine göre 
bunlar ara,.ında öHim diğer nü
ııüfumı. nisbetle 40 misli fazladır. 
Yahudiler arasındaki ölümün 
üçte biri ac:hk vüzündcndir. 

Bir aylık rakamlar kat'i bir 
delıl olmamakla beraber bunlar 
son zamanlarda Vnrşova. Getosu 
nu zivarc>t eden bitaraf bir dip. 
lomatın sözlerim teyit etmekte
dir. Bu diplomat. Getoda ~ör. 
cluklerinin kendi ıııe dehşet ver
diğinı soykmiştir. 

9 ncu ve 18 nci 
Sovyeı Grdu~arının 

yarma teşebb sıeri 
muvaifak oıamadı 



Tarihi ~ Fıkralar 

~ 
·fffl·~~~ Canım Boca 

Mehmet Eyübün maceraları 
ba.hsi müşterek 

Nakleden: L. L, Başımı salladım ve ona son 
günlerin hadiselerini olduğu gibi 
anlattım Ve ilave ettim: - Mehmet~ da kaybederdi mübarek. Fakat ne 

- Görl.iyorsunuız ya. Her şeyi - Ne istiyorsun. Ayşe? dersinit hastalık bu. (3X5) i o ge• 
biliyorum. Eğer daha taze hava_ - Beş Ura! ce rllya.smda gömıtiştü. Kendisi. 
disiniz varsa ban~ onları söyle. - Ayşe, çıldırdın mı sen, kı • o günlerde biraz rahatsız olduğun-
yiniz. zım? Henilz ayın on be3intieyiz; dan biletleri almak için sokcığıı çı-

Sol eliyle birkaç defa ~enesini manşon da tükenmek üure! Üç kamadı, he;:ccan ve merakla B. E. 
kaşıdı. En ufak hareketiyle nla. glln sonra metelik b le kalrruya - yübün gelmesini bekledi. Fakat sa. 
kadar oluyordum. Karakterini cak. Sen de gelıp beş lira istl~·or- at on ikiyi çaldığı halde kocası mey 
çok iyi bildiğim bu insan şu da_ sun. İş mi bu? danda yoklu. Saat iki, izini bile 
kikada müthiş bir sıkıntı ve azap - iyi ya. Mehmetçiğim, ben de görmedi. Saat dört; hiçbir hayat 
içerisinde kıvr~nryordu. Yalan niçin senden pnra istiyorum? Pa. emaresi. Saat altı; ne gelen var, 
düşünüyordu. Yalan bulmağa sa. ramız kalmadı da ondan! Tedarik ne giılen. Bayan Eyübün endişesi 
vaşıyordu. Her zaman tok ve etmek lazım! arttıkça artıyordu. 
doğru söylemcğe alışmış etli - KUstahlığına şaşıyorum! - Seylil! ... 
dudakları titreyordu: - Ben <le senin aklına şnşı)-o • - Efendim ... 

1 - Kızım, eczaneye kadnr atılı-- Duydukların ya an değil ruro ! Tamahkiırh"1a yürümez. t 
Kemal. Yakayı ele verdik. Fa. Anladın mı? Pnran olmadığı za • \"er de, hipodroma telefon e • ya• 

B ı ışların neticelerini sor, bakalım. 
k~t; şansım varmış. ir mucize man paraya acmuyaca.ksm! An - 1-

ld }> b Bi.rkaç dakika sonra Sey a ecza. kabilinden kurtu um. >U aşlı cak bu şeraitte ka.zanırsm! 
ıd k . B neden döndü: 

başına bir masa ır ı: ~n o - Mantığına !}aşıyorum, Ay§e! - Birinci bahsi müşterek 3X5' 
masalı söylemek değil hatırla- _ Hiç şaşma, Mehmet. Sen şim _ Yalan! 
makla dahi muazzep oluyorum di bana beş lira ver ... yahut .. ha. 

Sözü geveliyor hala annemden: yır. Öğlevin. mektepten "tktığm - Evet, anne! 
k d · d b h t · d J .. - Ay, çıldıracağmı! ar eşım en a se mıyor u. vakit lıı'podrom g;"es!ndcn b~a ' 

1 ak ·· 1 • ...., - Ciddi söylüyorum, anne· 
Ellerine sarı .Q.r goz ermin b .. cı kc' re Uç '"'rp bcş'ı" al, olur mu? ld 

1 ak ...,.. """' Hakikaten de bayan Eyüp çı ı.-
ta.. çine b ıyorum: - Bıı da nenı'n nesi? d d racaktı. Bu, şimdiye ka ar e~1e· 

- Annem nasıl? Rfü;tü bn ba. - Nene lazım ayol? Sen yalnız aiği ilk bahsi müşterekti. lkı~e 
cığım diye yalvkrıyorum. Bu, dedi~imi yap. Söylediğim biletleri bir<iı~ odasına girip çıkıyor. denn 
annem için hayatımda sorduğum gişeden alır bana getirirsin. Akşa. derin içini çekiyor, kazancını he • 
son sorgu olmuştur. Yalan söyle. nıa da bol bol paranız olacak! sap etmiye çalışıyor, ne'relere hnr
miycn o dudaklar: elli senenin Profesör itiraz etmek isledi, fa· cıyaenğmı tasarlıyor, jmdadma lı:o
temiz k~ı.lmış düriistlliğüne hür. kat sesi, kansının dilinin §ellfılesi f,jan talihine teşekkUr ediyor ve ... 
met ederek yalan söylemek için altında sönüverdi. Bunun üzerine snbıtsızlılı:la bekliyordu. Saniye!~?" 
a~:lamadı. Fakat: elli yıllık b ir limitsiz bir halde başını eğdi, ee· ona dakika gibi, dakikalar saat ~
ömrün bütün bir ıztırap ve elem binden sigara paketini çıkarıp ar • hl gortinUyordu; saatler de asır gı
dolu hayatında iç sızılarının bir kasına ihtimamla beş kere Uç zarp bl uzundu. Fakat B. profesör de 
kaynağı bir pınarı olan gözler; beş rumuzunu işaret ettikten son. sanki incıdma gelmek istemiyordu. 
dudaklard~n daha vefasızmış. ra gibneğe hazırlandı. Nihayet akşam saat yediye doğnı 
Dayanamadılar ve benim peri. - Allahnrsmarladrk, Ayşe. B. Eyiip soluya soluya kapı eşiğin. 
şan halime bir objektif olmak - Ayol şapkanı unutuyo'l'Sun ! de> görllndU. Yorgundu. Çehresi 5?1 
istiyorlarmış gibi kapaklarını n- - Ha, evet! muştu. Bayan Ayııe onu görür gör 
şağıya çekerek kenarlarına biri. Şapkayı alayım derken bu defa mez yerinden frrladı: 
birini takip eden sıra göz :vaşla. elinden hic brrnkmadığı şemsiyesiw - Mehmet ... 
riyle bana en feci hakikati söy. ni unuttu. Sonra sigarasını yaka- - lşler yolunda, Ane! Her şe;ı.· 
1 d'I , rak melankolik bir tavırla sokağa mükemmel! 
c ı er..... çıktı. 
Rüştü baba ile felaketi paylru,. Boy: Orta. Göbek: Kibarca onC' - Ne kadar? 

mak istivormuş gibi karşı kar- ~ - Yetıniı;ı beş. 

Canını hoca., Osmanlı taTihlnln mU.. 
him simalnt·:mJan bir:air. 

Bu zat Uç de.fa kaptanı derya oıınu:ı 
lu. İlk zamanlar kcrkunc; bir kor • 
sandı. Akdelı\Zde kıız,ındığı §Öhret, 
en kuvvetli dUır.ıanlarının içini tit • 
retıldL Hiç kimseden yılmıyor, onUne 
gelen donanmayı baaıyordu. 
Canım Hoca, doksaı. ya§ında ölmUş 

ve hayatının elli sc:ıesınl denizde, 
heyecanlı, korkun<~ maceralar arasm. 
da geçlrmlt!.L 

Hocn, bir <;Un Kadlr-,ye önleıinde yal 
dızlı gemis.nln içinde Akdenizln ılık 
rllzgA.rmı teneffüs ederek dolaşırlcen 

bir Osmanlı ;ektirisl görmüş, yana • 
mı,tı. Çektlrı u~lummdu. F:ıkat Hoca 
buna aldırmadı, BUtUn tayfalara: 

- Bu gece §ar~p il:IP cğleneceltsi.. 
nlz dedi ve parlak blr ziyafet \'erdi. 
Heplllnl sarhoş ettlkl6n sonra gözU 
yılmaz cesur dellkan!Jıı.rı kendi gemi. 
sine ıı.larak yoluna koyuldu. 
Canım Hoca, Trablueta aa!Uı.nat 

kurup yll§amak nlyeUndeyken fırtına 
onu Tunus sahlllcrinf' attı. Azılı kap.. 
tnn gelml§i<en buray: fethetmek 4s 
tedl. Fakat muvaffaı. olamadı. Ceza_ 
ylre geçti. c,:zayir vatlSl Canım Ho. 
caya bUyUk bır ısaray tahsis elti: 

letediğln kadar ctur, ye, iç, ze\'k 
et.. dedi. 

Cczayır sa.-uyı Car.ım Hoca için bir 
zevk ve safa yeri oldu. Yedi, içti, e~
ıenıli . Günler ııep ııo"Iu gelmiyen bir 
neşe içinde geÇiyor, 1'oraanlık damar. 
!arı uyuşuy.ırdu. Bir glln: 

- Bu olmaz, dedi. Bızlm vatanımız 
deniz ... 

Ve kendisini açıkları. attı. 

Bu esnndıı !ııtanbulaa isyan çıkmı~ 
tı. HUk\lmet Canım Hocayı kaptanı 

derynlığıı çağınyordu. Macera se\·en 
hoca. derhal kııbul etu ve donanması_ 
nm dUmenlednl İstanl•ula kıvırdı. 

Bu karar, Canım Hocanın için de 
ebedi bir ncı bıraktı Goltn iken canı 
kadar sevdiği güz.el carıyeslnln, gemi.. 
de ısevdlğl bir tııııkı il~ kaçıp Pnlermo 
ya gittiğini iınber cııdı. Bu fcllıkct 

haberi, ihtiyar lcorcnnı çıldırttı. BU • 

tUn dUnynyı altUııt etmek istedl. Fa. 
kat blroey yapamadı. 

Anlıyordu, ki kendisini bırakan g\i-

şıya ağlayorduk. O sırada içeri- fırlanuş, Dudakla.rr. altmda on ye- - Sahi mi? Aman yarabbim! 
· t R'" t " b b b' di, on sekiz kıldart mürekkep rık Bahsi müşterekten yctmi§ beş bin Mrdum. Çöplerin dökUldilg·u yeri 

ye gırcn pos a uş u a. aya ır bir sakal. Başmm zirvesinde elek. """ -
telgraf Uzattı mi kıızandrk? göstermek için ".·anıma iki çöpçü 

· trik gıbı" parlıyan kel bir daire. " 
k t tel f - Hangi bahsi müşterek · rd'l O, gözlü~nü ~ı ar 1P gra 1 Yürek: Altın gibi. Ruh: Çok na ~ u ve 1 er. 

1 rk - Canım, sabahleyin sana n • _ Yarabbim! 
okumağa hazır anı en: zik. Sabır: Fazla. Unutkan1ık· A- m."ra."ını ••erdim ya hani.' Bı'lme -· rak t 000· " " • - Dağ kadar bir yığm çöp \:ar-

- J{ardcsinı me c me ı. zami raddede!.. m"•ltkten "elme... • • l l b k • d d ' Belk' c1 <;•. t:> dı! Tabiı on aıı yanız ~nna a. 
Rasim bevin cvın e ır. ı ,. Hulasa yirmi senedenberi mek· _ 1.vi '-'a ben de ondan bahse- • uıı y 
Anadoluya ge<;mişlerdir. Bizden tep kürsüsünden. tarihten evvelki dıyorum! J nştıramak .ımkansı · anıma üç 
sonra onlar da hareket edecc!c_ \'e sonraki zamanları tedris etmek- ki§i dcıha aldım. Zahmetlerini ver. 
lerdi. le ytirek tüketen ve yine ;) irml - Eh, sö:ı, !esene, hadi! dlm. Dört saatlik bir araştırmadan 

~ b t A · •· ış' !er vo- sonra iki bin kcıdar paket arnsm -- Rasim beyler de kim Rüştü seneöenberi tarihteki Bz. EyübUn - ... a. re • yşeeıgun, • 
l d Y 1 rd . •· akcımlar- da benimkini bulmaga muvaffak baba? meşhur sa.bıı ile mUcehhez olarak un a. a nız o ve ıgın r . 

· r A k la kUçük bir maceram oldu. Senın oldum. - Buraya beraber kaçtığımız sevım ı refikası bayan yşeyc ar t a - A~· ba.vılacag·ım ... 
bı'ı· zabı't arkadaş, şı savaşmn devam eden profesör söylediklerin mektepte ha ın~. J 

B ~ı h t- .. • t b d geldı, hemc>n sigal'n paketinlı1 u· - Snbrct, AY§eciğım. P~ıketin 
O bu e"nad~ aGtdı t~lgrafı o. . F.· ke met J!..yup ış c -~ı.uı:·k zerine not ettim. Fakat paket bo- \lzcrine not ettiğim yazılar silin • 

kU\.'ordu. a n.t kadın denilen JJuu• u n • 
sı ı ...._. b · d ~· i ti T f'nlınea dalgınlıkla çöplere atıver • mişti 

- Hele şu masaya ı::ec evıat r nnınn eıı egışmcm ş r. a. • - Ba~ılaeağım!. 

dedi. Yı'nc uzun bir cifre.. rl.hten evvelki zaman kadını l~e dim. 8 . dak"k b 
• • -t Yırminci asır kadını arasında bır - Hain! - ır 1 cı sa ret, kancığrm. 

.. R~tü baba. şıfr.e. rak~l~r:nı f \ p,örüyor musunuz? Bay Eyüp - Bağırma, ecınun. Onu bul • lşler yolunda deı.llm ya sana! Pa. 
soyluyor ben hır kagıt üzcı ınde ı ne derse, bayan Eyüp tersınl ) n • dum sonradan. keU alıp bir kırulhaneye gittim, 
onları yazıyordum. . par. Bay Mehmet ne teklif ederse - Yarabbim, çok şUkür! On • silinmi.ı yazılan olı:umağa çalıgtım. 

Telgraf bitince yerınden fırla. Bcı)an Ayse aksini mUdafaa eder. dan sonra? Nihayet binbir müşkülü.Ua okuva. 
dı: Bny profesör ne tavsiyede bulu • - Ondan sonra ... ha... paketi bildim: Beş kere 3x5 yazmışt;m. 

- Demedim mi ben. Bu ses- nursn sevimli refikası bambaşka bir çöp kutusuna atmıştım. Oğle • Öyle değil mi? 
k k f"k' b ktım -- Evet. C\ et, evet!.. sizliğin altında patla verece ı ırler scl'deder. Bny Eyüp kan· ye doğru aramıya gittim, a _ Sonı a? 

bir kıyamet vardır dh~e.. . sının bu inat ve isrannn en nihcı - çöpleri boşaltmışlardı. 
Uyuşuk. sessiz ve muztanp yet boyun c>ğmektcn başkn çare - Eyvah: Bu ne felaket! - Sonrcısı can sağlığı. Hepsi 

Ruştu·· ~ba canlanmışlı. Goc.u. bulamazdı. - Canım Ayşe, niçin böyle b:ı. tcımam. 
b 1 - Yani? ğu sırtında. kasketi başında elın. Bayan Eyüp korkunç, müthiş ğırıyoı sun~ Müsterih ol, sonra u 

de budaklı sopasiylc m~rdanda 1 bir tipti. B'ly Eyiihİin ald:ğı maa • rtum p:ıkcli. - Yani beş kere 3X5 eder yet. 
sağa sola emir veren. hır saat 1 ~ın hemen hemen diirtte ü<:ünü - ~nhl mi? Ay anlat şunu, mi~ be5 ... Senın de i.c~tediğin b11 de 

zcı ltadm, güzel bir del.kanlı bulmuş 
~ ...... 

tu. Onlnrı cıe geçirmek lmktınsızd. 

En l,yl çare tı!lutmaktı. 
htnnbuld birçok ıs.:ıhat yaptı ... ~1' 

dl~lnl sevdlıd:. Fnkat nkıma geleni 
yapıyordu, Birln<-i Mnhmut tUtiln"ıç. 
meği menettiği vakit o, terS!lnede 
kah\'e oca~lnrı açtırıp clrntma topln.. 
dığı le\•cntlcrle ze,•k ve safa ediyor, 

du. 
Canını Hocanın en mUhlm arzuların 

dan biri de Afrikac!o. bir h~met 
elde etınekt!.. Bu arzuflı o kadar §id,. 

detllydi. kt her :fırsatta bundan bfth.. 
seder, mu,•at!ak olacağından emin bu. 
lunduğunu ~ylcrdl. 

Bir gUn onun istediği şeyi padi§ah 
Mahmuda söylediler. Mahm&t kürıl~ 
re bindi ve: 

-Derlııil nefyedln. 
Emrini verdi. 
Canım Hoca, vakit gcçlrllmcdeı: 

bir gemiye b!.n61rıldf. 

Kurnaz nmlral, ı,ı çabuk anladı, 

gemi İırtan~ldan dt>ruir alır almaz 
dil11Unmcğe başladı. Belki de kendlı!in 
denize ntacaltlardı 

Gemi S'il'"Byburrunu dol~ıyordu. 

Hoca padişahın ssrayı önünde dola"" 
tığtnı görUnce gcm!..'1.ln kenarına ya. 
naştı. lkl elini ağzı!l{l götUrdU ve sc. 
sinin bUtUn kuvveUl~ haykırdı: 

- Padi§ahı!ll beni ııtfet.. 

- Padlphım beni affet.. 
Padlaah Caııım Hoet.ntn sesini duy. 

du, ona acı1ı ve Clrlle götllı1ilmcsl. 
nl emretti. 

Bir fırsat 
Kütüphanelerle, 
Tarihçilerin dikkatine: 
ndıklannıL'ln çıkmamış bl.r bal. 

de, hlı;ı kuilnnılınamıJ$ U> nıükem. 
mel ciltli nnslklopcdlya Brftanlkn 

n rlyatmdan 

T enew Historians, 
Hıstory Ol Tlıe 

World 
Aduıdılkl tarih külllyutı 200 lira. 
yn ısatılılitır. 1 tl~cıılcr gnU'tl'. r 

mil.de l•'. ö. renı7ine mektupla ~ 

"----m-U•ra•caıı-t f?.dc>bUlrler. ~ 

Kanije 
Muhasarası 

namık kemal'in 
rcnll tlrllen e.serı 

huzrrl:ıynıı: hnkllı tarık mı 

kıulın, ı•rkeJ,, küı:Uk bUytlli her 
tlırl\ irin tt'lnıır lt>l'r:ır olnınac:ık 
bir ı.tt h. 

flııh s~ ımnı .. 

tcwJ ~en \'AIU1 l<ltabevl 1 
hı-r ı,ıtabcıdn bulunur. ---

Birinci sınıf 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 
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ı\nlmra C:ıdd 1 No. 71 

llıı:ı)<'nc ıınntlr.rl: ili ten itibaren evvelki canlı menzil kumandanı ı po~cre ,.e at yarışlarına verirdi. Allnhıı11km:ı ! ğil miydi? 
olmuıştu o şimdi . lkıdc birde S\'Ucunu acnrnk koca • Ontl~n sonra belediye) e git• Fakat Ayşe ötesini dinliyPme . 

\ ttill--;:~~!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~~~~~~(~D~ev!!!!a~n~ıı~~~a!r~J!!!!~~ın~ı~n~ön~lı~'ı~ıc~d~i~kı~·ı~iı·~d~i.~H~e;r~o~\~·ı~ın~d~a~~ti~m~.:c~o~·p;lc;•~i!n~c~r~e~y;e~bo~~~a~Jt~t!rk!l!cı~rı!n!ı!!!!!d!i.~B!a~yı!l!m!ış:t~ı.~~'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
1~i ' "c · ~b()t<fu. ıırden ziya • din. Sultan Ku·~bcttin, çok sev _ 

Q 1- kıı Diyor ve Tanrıya şükredi - 7JJ~· "l~lJ:~~- ~~'l'J?__ '-;) ~ _ ciiği ve kendisi gibi talisiz 
- .ı.~!l il\ ~ı doğacak.. yordu. ı ı ~ .. _ sandığı vezirinin de bir er • 
! 'llJ,.. 1 • • l h k k .. ld • "I,~ ınuYor Kut bettin der ha areme e çocugu o ugunu duyun. 
ıb ll~ \> • Ve: koı;lu... karısının lıatırmı ca büsbütün sevinmişti. 

11~>-i.i~:~:~~· bağr~- so;du •• ve kücük sultanı kun- · Vezir Kasım, tıpkı hüküm. 

~ cı:n, dı. daklıyarak Kutbettinin ku • ~AZAN: iSKEN DER F. SERTELLi dar gibi, çocuğunu sevinçle 
ı \ ~>' cnğına verdiler. k - ld k 1 ~q L orı .. 4 ucagma a ı ve u ağına "üç 
,, illik. Run sonra Hükümdar hir gi.in önce: • • kere: 

~~,~tıaı ~tnde.rın zev.' - Çoc'.lğumun adını ben hediyelere, ihsanlara garke. sadüf eseri olarak:, vezir Ka. - Tahir 
\. ~ ~ Uttu S . - ..J'ld '' b· e 'evitıç • .. aray ~oyacP '.!Jm... ç:ı i ... bütün saray halkına sımın kansının da ağrısı tut- Diye seslendi. Vezir bu su-

tı 1
1' ~eh ıçınde: Demi eti. Minicik yavrusu- ziynf etler, hediyeler verildi. muştu, çok sürmedi •.• vezirin retle yavrusunun adını l<oy. 

~ ı do;; ıade yah t nu kuca·g-ma alır almaz, üç ~. e memleketı'n her l,.o··ıııesı'n. konai1ında da şenlı"kler baş • 
ı 1~1 1 .. .,.a.. Cak ... ' u " :r 0 :.ıuş ve hükü~darın şenlikle. ıt I{" kere kundağının ucunu öptü <le ;eni iki er yapılması em • ladı. Kasıma mÜJ. de verdi • tt b t•Yord · - · rine iştirak etmi!lti. <ıl Cl.st u. Bütün ve yavrusunun kulağına ıgı. rolundu. fer: :r 

~ ltı~Ş b~ bata neşe. lerck: Kutbettini çok seven halk; - Bir erkek cocuğunuz Sokaklarda davullar çalı • 
~~ jdi: •r haldeydi. - Zühre... - Nihayet Cenabıhak hü. dünyaya geldi ... le.brik ede· ~ıyor, maniler sö.Ylenerek 

tı~ coc k D:ye yavaşça seslendi. kümdarımıLın da yüzünü gül rız. dülkümdar ve veziri tebrik e. 
i · u dünyaya Hükümdarır. etrafında sa- dürdü. Dediler. Diyarbakırda o İ iyor, meşaleler yakılar.:lk 
h~~ddı S • ,.._y erkanı biri birine bakışa. Diye seviniyor ve küme kü güne kadar ne Atabekler semt semt, mahalle mahaUe 

k lbtr' · ultan Ku\ rak ' m4! saray önünde toplanarak devrinde, ne de ondan evvel. dola~ılıyordu. 
11 11

"1 ı duyl, 1 l kendiırıini tehrik ediyordu. J,.ı· devı·rıerde bö'yle bir ha • D. b k d b rı ı h ~'ld nca c • Ne güze isim... .. ıyar a ır a, u ~en_•' e. 
:· 1~ 1 !,tarak: D--:i:'~r ve hepsi birden discye tcsadi.if edilmemiş ve .c istirak etmiven bir fe-:-! ,, d tn VEZfR/N ÇOCUCU · ~ 

~ b ••ayet sen Kutbc'.tini tebrik ettiler. bu kadar parlak şenlikl~r ol. yoktu. Herkes, hükümdarı 
ana go"ster • 1 ' A ·· ·· k b. · · k ti Küçük Zühreyi ...l an eL>e ynı gunun a şa.mı, ır te mamı§h. v~ ve7.ırı u uıyor: 

- Allah iki yavruya da u. 
zun ömiirler versin, diye dua 
ediyordu .• 

Kutbe'..tin o gece sabah? 

kadar halkın neşesine neşe • 

ler katarak, yapılan eğlence. 
leri, ateş oyunlarım ve yarış. 
Iarı seyretmişti. 

Sabaha karşı vezirinin y.n. 
nından ayrılırken: 

- Artık hiçbir hederin: 
kalmadı, deöi, bu neşe ile gi. 
c!ip yatae<ığım. 

Vezir Kasım ayağa kalktı 
- Kulunuz da pek yor • 

gunum, velinimetim! dedi · 
Sizden sonra Jıen de yataca. 

... m. Hnlk oyununa, eğlence. 
sine devam ededursun,. 

Hükümdarın harem ağa • 

farından zenci Cafer bu N • 
radn ayakta duruyordu. 

( Det'(Jmt nzı ı 
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Çinici 1 i ,...._D_e_v_le_t_D_e_m_i_ry_o_l_la_r_ı v-e-L-im_a_n•l•a-rı-1-tlel:& 

Umum idaresi ilanları ~ 

D.D/101 No. ıı tari!o mucibince talebelere mııyıs, ~, 

h 
ağustos ayıannda satılacak gldl.ş _ d!inUş biletleri birinci .... ~ "'' 

a (Gu..etemıwı bJrtncJ •1wmaa maktadll". btanbuldnn dı§an da. gide. ıçtıılr' ~P' 
0 •~.lıll 1anındakl tarih .-.. -.-ı ..._ bilir ·'KU Ok olan gece yansına kadar muteberdir. Mcriyct müddeti "" · .. ~ ... - ..... . , ç parmakkapıd:ı 42 nunuı. tne IJIJ pomıylA blrllkte viindArt1~ .. , d B A. N ücreti yckQnunun yUzdp 10 u aynca tediye cdllmek şar • ·-~ -.. " ~ ra a :ı.ya.n • ) ye mUracaat. r!Jılll"'" 
EVl..V."M.E 1'EKLtt'"LllKI. 1,, .. .. ... daha uzatılabilir. llu husustaki tarife zeyil 15.10.941 ta 

ne 
(Has tarafı 3 ünciidc) 

Çini fabrikasını gezdim. Fahri • 
.ı:an.m sahibi Bay Ahmedin oğlu 
~Uf at Çini bana izahat verirken: 

- Yavaş yavaş milli zcvklc-n 
jile getirmek istiyoruz, ayrıca müs 
terinin zevkini de nazarı itibara a
lıyoruz. Fakat şunu da ilüve ede • 
\'İm ki, bu iş Avnıpalılaştıkca kıy-
'Ilelsiz oluyor, dedi. • 

D3kl Türk, Selçuk, Anıp tarzı • 
un kopyeleri bugün tekrar edile -
'"ek ressrunlara çizdiriliyor. Fab • 
.. ikanın lncgöllil genç ressamı var
iır. Bunlara örnekler, modl.'ller 
çizdiriliyor ve knlıplnr üzerin<' 
:izdi.rilerek :i.'}çiler tnrafmdnn boyn 
nıyor. Yani artık nakkaşların Ye -
rini kopyec.i. ressamlar almıştır. 

Bugün herhangi bir sergide bu. 
:-ada yapılan Elhamra sarnvının 
kubbesini aynen gösteren k°Opye 
tabaklara, büyük şark üslubu kop. 
ye edilmiş vazolara, Tüık tarzı 
desen panolara ok müşteri bulu -
nuyonnus. Anma. bunlardan iyisi
ni yaratnmryorlar. 

16-17 nci asırlarda KUtahyada 
en ziyade koyu mavi, açık mavi, 
beyaz, yeşil istilaktilli şekiller 
meşhurmuş. F...sas ana çizgiler ko • 
yu mavi ve lacivertmiş. Sonraları 
bu ibırakılryor, krom madeninden 
siyah !boya çik.-ı.nlınca renkletin de 
lfu.vası değişi.yor. Bugünkilerde 
renkler hiç hususiyet göstermiyor
lar .. 

VilAyett e her nevi ooya temin 
ediliyor. Yalnız sülyen gıöi kimyc. 
ri bir madde ıile oohnlt akaidi olan 
mavi lboya hariçten :ı.lmıyormuş. 

Eski imalathanelerle bugiinli.ı. • 
lcr arasmda esaslı bjr fark ibulun. 
ckığunda.n bunlardan da bahsetmek 
fstiyorum. 

9ini :işlerine IA.zrm olan toprak 
da Jrota.hynnm uzaklarmdruı ueti -
riifor. !Bunlar silis ve kaoeİndir. 
BeEı hususi maddelerle kanştınla
rak fabrikanın ezme ma.kiııesinde 
sa ile blı-leştiriliyor. Buradan da 
filit:reye sevkediliyor. Filitreden 
çamur halinde çıkan hamur mayası 
gelinceye kadar bir kenarda. kendi 
haline btmkılryor. 

Bu defa dönen hususi çarkların 
ya.n:lnnı ~e hu .çamur halindeki Jı~ 
murlarn amı edilen şekiller verili. 
yor. Bu ameliye bitince parçalar 
fınn.1a:ra. yerleştiriliyorlar. Bir müd 
det içerdı- kalıyorlar. Çıkanlmca 
da çizilip boyanıyorlar. Ama, bo
yandıktan sonra dn bir daha alevli 
bir fırın ateşinden gecfriliyorlar. 
Artık renkler iyice kara'ttl'r kes • 
betmiş olduğundan üzerlerıne ci • 
lalan vurularak satışa arzedilivor. 
lar. Fabrikada 80 amele çalışıyor 
50 si kadın; kadınların dôrtte üçÜ 
de !küçük kız çocuklarıdır. 

Bu .Mehmet Çini fabrikası bü
yük çapta ihtiyaca cevap vc-rmeğ~ 
~yor. Fnkat bugün Kütahyada 
ynpılan çiniler - Türk çinileri - fir. 
masmı taşımnğa tam bir ehliyet 
kaza.namaz. Tnbii bu da sanat en -
d.işesi ba.krmmdandır. Yoksa işçi • 
likte pekala ku11anrşlr eşyalar ya .. 
pıhyor. 

Yeni Yıldız Sami imalütha.nesi 
'.Ahmet Çini i'}lcrinin kopyelcrini 
veriyor. 

Bir de - Tilrk Çini - imalathane. 
si var. Genç sahibi Ahmet Ş!Lhin 
çini sanatının Kütnhyada kenarda 
k.(jgede !kalmış son telmizi olarak 
duruyor. Hocası Hafız Mehmet E
nlimniş. Ondan aldığı sanat terb1• 

yesi kendi sanatkar ruhunda esas
lı bir tesir husule getirmiş. Ser • , 
nıny~i müsait olmadığı için işini 1 
geniş tutamıyor. Ekmek parası çı
karacak kadar bir faaliyet göste. 
rebiliyor. 

Kendisile görüştüm. bana şunla
n söyledi: 

- 23 doğumluyum. 18 seneden. 
beri çalışıyorum. İhtisasım çinici • 
tikte resim çizgi kı'31Tlında daha faz 
lndır. Evvelce Sım Hifı:ıtın Şark 
Çini fabrikasında idim. Btr ~lacar 
çinicilik miltchnssısı olan M. Hansı 
getirdiler. Ona, bann bu sanatta 
teknJğini öğr('tmesi için 3000 lira 
pru-a verdiler. Toprak boya sırça 
frnn işlerini de onda~ ald•~. BiZ.: 
de boya r('nklerl mahduttur. Beş 
tane kndardır. Ben on altı renk 
\'Ücude gctirebiliı im. Şim:li l:a."l 
krnruzıyı ~ np::ımryorlar. Ben bunda 
muvaffak oldum. Ne çare ki ser. 
mayesi"ım. B r tc kilat )aparak 
istediğim gibi ç;ılı~ıp eserler mey
<lnnn gelircmi)orum. Gavem. ha
muru topraktan del:il, tnşt n )C.ıp. 
maktır. Eskilerde tacı kull:ını:.orlar 
dı. Ben işlerimde ~ nlnız covartz 
isbihMl ediyorum. A \ nı zam3nch 
bem fnbr.ikac:ltğrn ırle -hinde\ im. 
Qilıµcü çıkı:ınlan h('r i birlbirinin 
kopyesi olmamıı.lıdır. Hepsi n~ n av I 
n ba.~lıb;ı.Jma parçalar teşkıl etme 
lidMcr. Renklerin koyu, dalgasız. 

., ~ • 24 ya§lnda bir bayan bir dUkkan. 4 
'tfA, lŞ VEUME. Al.Dl. TW (759 -9089) ~~~ 1'urt.~ da satıCilılc 1§1 aramaktadır. TQrkçe, 

boyanması her 17e) den evv<'l g-elir. 
Helt' i)İ bir çininin mlna ını kPf

kın bir çakı asla clzernemelidir. Hnl 
buk; bugün buna hiç chcmmıyet 
vermi~ orlar. Sırlar çabuk çatlıyor. 
sular s11.arak renkler bozuluyor. 

~lbl ticari mııhlycU bm elm.ıJ•._ lcö. rransızca, rwnca '>kur yazar. (Mlmo. 
Cllk llAnL r paraan: ııetrolunı.ır. za) remzine mUraca.at. 

Evlenme tcltlifleri * Bir genç, bir müessese Tcya her 
* Orta yaşlı bir bayan gUndUzleri hangi b!r tlcatet evini: hi!s:ıplıı.rını ev, 

ev işlen görme!<, akşamları evine dön de yapmak Lstem<:ktod!r (ev) remzi.ne 

Yaptığım işlerdC' gayem. Selçuk, 
Arap. Türk stilini takıptir. Fakat 
bu kopyecılik anlaşılmasın. İsteğim 
eski tarzı, renkleri, ckillcri, mu -
kav<>meti bütiın hususiyC'tleri top. 

mck istemektedir. Yemek yapabilir. müracaat. 
ev işlerini iyi bilir. Kimsesiz ya,.lr • Orta 2 den aynl:n!§ 16 yaşında 
b!r baya da. b:ıkablllr. 1stiyenlcrtn kimsesiz bl:' genç öğleden sonra blı 
(Ar. Se) remzine mUracaaUarı. müessesede iş aramnkt&Otr. Haberde 

layıp, onlan yoğU'rara.k, knnı.t.ıra- lf Vfl iıçi arayanlar: 
rnk, iUtveler yaparak yeni, olgun, * Her nevi muhasebe usullcrllo 
ve zengin bır ktiltür me)dana ge- muhabere usullerine vll.kıt ingllizce • 
tırmektir. Bu ) ine- yeni bir . ey o- yi çok iyi bilen ve tercüme yapan tec. 
laeaktır. F,skiyi a) nen n:ı.kil değil. rUl 11 bir mi.ıhnsebccl gündUzlerf saat 

Sanat, para getirmC'z derler. on altıdan ltib:ırcn çalı mak tızcro 
Yalnız <'inicilik mii •esna ..• Bu, Av iş aramaktadır. lhtıy.ıcı olanlann 
rupada biz de olsun cok geçi.yor, (M. A.) remzine mektupla müracaat.. 
ı:ok gidiyor. Bunn layık olduğu n. tarı. 
lfıka gosterilip ehf'mmiyet verilir- • Ttlrlcçc, trarunzca, yun&nca mll , 
se bundan mılyonlal'Ca liralık pa- otcmmcl okur yazar -re kODUJur ayn. 
ra kazanılır. Ben a~da bir fırınlık ca blmz tngtUzce blllr. askerlikle a. 
i!7 yapabiliyorum, orta halle dl.' ge- lAkası olmryan, Jı:e!ll gösterebilen. 
cin('bi!iyorum. Sade bu kaznnc sa. hesaptan ve muhasebeden anlayan bir 
natım ve ga\em için kifayet ;tmi- bay ucuz bir Ucrctıc ~ L""amaktadır. 
yor. (M.T.V.) ttmzlne mUracaat. 

J<>te ıfmdi J{u~. da çinicilik • .Muh.uebcdc 25 aencdcn tu.ıa toc. 
ve faaliyet bundan ibar ttir. rUbcm ol&n bir muha.ıı1p yazıhıneıercı. 

.::=======··=~ı=O=l\=tA==N=ll:-1-:::K=l\l=l=,T=I nya diğer tıe&ı1mUe&MNlerde1f.., 
nun.a.ktadır. Hattada birka~ gün .,..,.. 

Sinema ınevsimi 
başlarken 

(Bn.5 tarafı 3 iiııcüdc) 

içinde fılmi seyredebilir! 
''Film haşlarken boı:; kalan 

yerler mü~$es • c.;n zarardır!" 
diyecek olurlarsa, ıkinci, üçüncü 
ve dördüncii scar.slarla süvare. 
de, içeride kalıp çıkmayanların 
işgal ettikleri yerleri hesaba kat_ 
madrklaıma hükmedeceğiz. Şu 
muha~k ki; devamlı bilet 
kesmek halkın rahatsızlığı dola
yısiyle aleyhine olduğu kadar 
sinemaların da mevki işgali se. 
bebiyle ka?.anç noktasından aley
hine netice vermektedir Bun. 
dan on, on iki yıl kndar evvel si_ 
nemada yalnız bir matine bir de 
süvare vardı. O zamanlar cuma 
ve pazar günleri birer de ikinci 
matine yapılırdı. Fakat, -- be
lediyenin şimdi tasarladığl şe. 
kilde - ikinci matineler için, bi
rinci matine nihayet bulunca sa
iond.a.n tekmil halk boşaltılır, se. 
anstan seansa aktarmalı bilet 
verilmez. salonda havalandırı
lırdı. Demek ki. salonu her seans 
nihavetinde tahliye etmt>k k!\.bil. 
dir. Şu halde. salonun istiap had
di kadar seyirciye bilet kesmek 
ve her seansta sa1onu boc:altmak 
böyle bir izdihamın önünü almak 
varken acaba bu tedbirler ı~ za.. 
man tatbik mevkiine konulacak? 

Geçen pazar, havanın biraz c;e_ 
rince olması yüzünden sinemalar 
mevsimin ilk fadihamım ortava 
koydular. Kışl.a. beraber şehrin 
haftalık eğlencesini teşkil eden 
b_iricik umumi müesseselerin, 
sınem1ların bu mevzuda daha 
bir çok aksaklrklara sahne ola. 
cağı perşenbenin gelişi gibi -
şimdiden belli oluyor .. 

Sinemaların belediye nizam. 
namesine uygun tesis~tı olup ol
madığını bir heyetle kontrola 
başlayan belediye, izdihama ma
ni olacak ciddi tedbir1cr al:nağı 
da diişündü mii dersiniz? Bu hu
SU':ıta tetkikler yapıldı~Tilı, ted· 
birler arandığını duyduk .. Eğer 
mevzu berayı tetkik bir komis. 
yon vey~ heyete havale ooilirse 
1942 mavı~ında buna dair tali 
mat çıkarılır.. Fakat o aylard~ 
da izdihama hnsr('t sinernnlar 
kaoılannı k;:pamıs l"ıu1 unurlar 

/? Htl YA17 UZ 

birkaç eaat de çaıı,abllir. (N.lıl.) 

remzine mUracaat. 
• 28 yıl§mda, a.skerllkle &!Akam bU. 

lunmxyan yClll Ye eakl yazılan blle.n 
bekAr bir genç. ode.cılık, ka.pıctlık. gı. 
b! bir ta aramaktadır. (8.A.) rc.mzfne 
mUracaat. 

• Fransız mektobl orta kıımımd&.D 

mezun, dakUlo bilen bir bayan tş ara. 
maktadır. Türkçesi iyidir. (Never} 
remzine müracaat. 

• Yemekten ve yeme1t sen1shıdeıı 
anlayan bir genç otel veya lokantalar. 
ds iş l.stemektcd.lr. (H. D)m remzlrıe 
mUracaat. 

.V. Eski ve yenJ yazıyı bilen, orta 
tahsilli, orta yo.elı bir bayan. kendi. 
81ne m\lnslp bir iş aramaktadır.~ 
i~lerl ve yemek de yapabilir. (F.G.D.) 
remzine mUracant - 2'32 
* Fakülte mezunu bir gene;, Use ve 

ortnmektep ta.ıobelerlDo (l:.esn.p, cebir, 
kimya v.s.) dorsterlnl l'Cl'IIlek •tste • 
mektcdlr. (Y. Akın) "C"Tll!Zlne ınUra. 

caat. 
* 18 yaşında bir genr, caıışmak I& 

temekted!r. Fabnka mnl\lnclerlnden 
ve otomobil stok parı;:alar:ndruı nıılar 

·(Kurt 13) remzine ml'rtır..sat. 
* Hukuk to.kUlteel soı: smıtmcıayım 

Eskl tUrkçeyl bilir ve seri daktüo ya
zarım. Bır :ıvuknt yanında veya blı 

l:ıür<><ta ehven ücretle ç:ılış:ıb'.l!rim 

Haber (H.N.F) remz'..l:!k mUrncaat. 
• TQrkçe, lngillzco, !rar..sızcn alman 

ca lnglllzce bilen bir genç dere ver
mek veya, tercUmanlık için tş a. 
rnmaktadır. (Lı.saıl) rcmzlne mürac:a. 
at. 

• Orta yaşlı bir baya.'\. gUndllzlen 
ev iııleri görmek, akşamlan evine dlln 
mel< istemektedir. Yemek yapablllr 
ev işlerini iyi blllr. Klnuıcslz yaşb 

blr baya da bakabl:ir. lstlye:ılertc 

(Ar. Sc) remzine mOracaatıarL 
• Ortaok'...l mezunu c.ır genç. husu. 

sı bir mUessesocte vcyı:. <!evlet ~!erin. 
do çalışmak ı.sle!rıekt.eG':. (1.S.) rem. 
zine mUracaat. 

• Bir avukat yanında ı:&lışmış. mu. 
amele takip etmesini t.l!cr., daktllc 
kullanan bir gecç ıı: aramaktadır 

{R. V) remzine n::Uracaat. 
• Beyoı:;1unda ı rfüot:.>j atölyesind 

JUz ma'<lne~! ve çırıık kızlara ihtlyac; 
vardır. Nrkçc ok:ı.orup yazmak bil 
mek şartUr. (Po t.. kutusu 21 2) >' 
mektupla m•lracaııL 

• Orta yaşlı tra.ru: zcıı ve tUrkçt 
bilen bir bdyan, yl tılı' a:Je nezdındc 
6 ynıı-ın:ıan ;uknn ço ugs ıınk bllir \'e 
ders verebl!Jr ÇOl.tık•.ı: bir ailenin 
yanında orta lş•er ne .ıe tı:ıkmak ~te, 

mektedır IKib:ır E:J rcu.zlne o Ura. 
caat. 

• Llse mezuniyet lmtıhnnını gele. 
c k sene v r<>cek, ! :c.~ı kle alAkas 

(T.R.) remzine mUracaatian. 
• 17 yqmd,;ı ııae 4 de 1r1wu bu 

genç iş aramaktadır. Yazurı gU.zel n 
riyaziyesi truneUldlr, (A.Z.X) rem. 
zlno mUrncaat. 

* 29 yaşında EekCu', askcrllkle al&. 
kıısı otmıyaıı yen! Te c.9ki yazılan bl. 
len bir genç her ne olursa olsun bir 
1§ arnma.ktadır. (B.S.), remzine mtı. 
raeaat. 

Aldırınız: 

Aoafıda romu-dan 1uıh ~laa • 
ku,JUcuJllTDDlZID ııaınlanıuı JelM 
mektuplan Jdareh&nemlzde. ( p&a&r. 

lan dabll) b~ aalaahtaa ıtıe,.. 

kadar Te;ya BSat 17 dm l!ODra aldır. 

malan rica oluaur. 

(F.G.D.) (H.M.Z. 19) (M.R.) (M.T.V) 
(Hamdi) (F.S.V.) (Sadık 27) (İ§) 

'(Y.0.) (M.K.86) (22 ÇrıylAk} tT.T.) 
(SUndUs 12) '(Rel:l~) (Koçkaya) 
(GUler) tTicarot 461 (Nedim) 
(T.Z.T) (T.B.} {A. Yazıcıoğlu) 

(İmr<'n K. 44) <tngcl 27) (Narin) 
•(N.?.f.) (8. Nesir) 

En ldarelf 
LAMBA 

•,•:~•l::t~ HELIOS HOESSESATI =:.. t:;,·~ 

TÜRK BAYANLARI 
BİÇKı - DİKİ$ 
mRAKKİ • YURDU 
Biçki ve dikiş hiç bilmiyenlerc 

9, bilenlere 6 ve dilcişl bilıp mu
kasda.:r olmak istiycnlcre 3 uyda 
bütün incelik ve teferrunlilc esas
lı surette öğretir. Tasdikli cliplo. 
ma verir. Talebi.' kaydımı bn.c;lan
nuştır. Cumartesi ve pazardan 
marufa saat 9 - 12 ve l4 - 17 ye 
kadar her gün mürncant olunur. 
Beyoğlu Altınba.kkal Babil cadde· 
si No. 63 

OPEltATÖIC 

Halid Ziya Konuralp 
tKtNL1 CEmtAm DÖÇE!'nt 

, t-<~voğlu l.stıkltU Caddesi Elhaınre 
Apnrtmıı.nı l Numarada 

l ı ~öğleden sonra 7 ye kadar 

Tel!'fon: t220.ı 

RBl!-·--.ı---· Çoeuli Ut!klnı: 1 
Ahmet Akkoyunlu 

l TA:\'BUI Btı.l.EDf\"E •J 

fnkslm l'allınhanP Palas No. 1 
pııuırd.:rn ııınadn berglin &nat 15 1 

l:ıu1unmrya11 Mr ı:;Pnç rc!.tnı \"e,>n bu. ten onrn. Telelon 4012., 
"'.lsl mu elerdc n. b!.r UercUe ı~ a. ' @ 

111 11111 

ı j ,H 
11111 

entn 
T 1 \ A T it O S 1 
r ı;; r ı~ n A ş ı 
Ulf'\.!\1 f(l::<l\I ;\il' 

':ıündll:: 15 30 da 
Akşam 20.80 da 

HAft1LET (5 perde) 
• * • 

raınaktadır. {'l'okJ öz) rerr z1nc mUrıı, 1-------------
caat. 

* 1 ya,ı.nd .nsk •lll<!l' U . ..,lği ol 
a;ıyan .ın n '1 r L~ !:.u; bir g~n~ 
.ş nrnmak,.udır ı< abrı 'rn motöl'ierlnde 
çalışabilir. Hup C • ;12) remzine 
mUr ca ti 1. :. 

*' YUks , ını t ç-c; tırarcl wckte 
binin blrıncı eını.:na ka; dı bir genç 
1Sğlcd n onraları caı. ru .oı: istemekte. 
dl . Fransucı o ır, •a .tılo kullanu 
ve tano •raf.ye vakıfur. muhasebe 
:1 n d nlar. •S.I>. 77. remzine mU. 

GOZ MUrEHASSISI 
emaı Tarkan 

t'az rdaıı oa;11m. neı güıı 
OGLlillEN SONUA 

Taksım. Kameı Palas 
1 nci kat 

r..:lefon: tusıs 

Tarım Jşlerl bağcılık ve yertl sanayide kullanılacak ıcU '-
tas, aUlfa.t dö sut, her nevi madeni ve k!myev1 gUbre1er "8 

• tJt)llJ 
maddelerine mahsus olmak ve 15.10.941 tarihinden it!bS~:eıd' ~ 
üzere D. D/204 No. lı tarife yeniden tertip edilmLşUr. ücte~) 
§!klikler yoktur. İstasyonlardan fazla tatsııtt aıınabillr. C1 'il' 

lstanbal Bava Mmtaka ıepO 
llllDdea : -""'il 

1 - Be§ adet Bcst • Fork ııaslsl Uzerine Pik-UP t>P1 

de cenaze kıımyoneti yaptınlacakbr. lfJl"J'.'jj 
2 - Kati teminatı olan 1020 lirayı Bakırköy ı.naııııildO' dfP° .,

rak 21.10.941 salı gUnU saat 14 to Yeşllköy hava lJlllltalr• ,;.' 
tmalma komlsyonunda bulunmalarL , erıO' 'I, 

3 - Şartnameyi görmek ve !.Za.hat almak Jstiyeıııerltl ~ .. ~ 
17 ye kadar Yeşilköy hava mıntaka depo lmlrllğine ı:n1'tl' 

1 
Deniz Levazım satın allll' 

komisyona ııanıarı __ ________....... 
4000 kilo 

200 adet 
25 

250 ,. 
20 .. 

6 ,. 
480 metre 

1 adet 
18 kilo 
12 
17 .. 
8 .. 

10 .. 
200 ., 
18 .. 

3 
275 adet 
52 
25 .. 
56 .. 

5 .. 

Siyah sabit solisyon 
Çıralı çam tahta (250X30Xl 
Lı:ıta {l'iXlO) 
Adi kiremit 
Be ton el va.tası 
Me;ıe ağacı 

Bez hortum 70 m/m nısıf muhil 
Galvonometro 1 
Pirinç çubuk 40 m/m kutur 700 rn/tcl bO 

Pirinç lama 10 m/m slhan 50 m/ı:n 
Pirinç levha 10 m/m slhan 
Pirinç levha 5 m/m 
Pirinç levha 6 m/m sııııtıJ 
Pirinç levha l m/m genişlik 12 ı.rurıı 1C 

Dört köşe pirinç 17Xl7 murabbaınd8 bO' 
Alemlnyum levha 5 m/m slhan l rn/tll ' 
Kestane veya meşe 4.20X0.15X0.06 

., ., 6.50Xl.15XO.Oô 
" " ., f.44X0.15X0.10 
" ., ,. 2.00X0.15XO.OS 
,. ., ., 4.20X0.17XO.H 

42 ,. .. .. 4.ooxo.ıo.xo.ıo 
3 Demir malzeme 2.70 Tul .. 

10 Demir malzeme 8.25 tul ,. M.P.No. ıl? 
4 Demir malzeme 8.50 tul .. 

ıoo Kg. Çivi 0.20 
200 kg. Çivi 0.15 
60 adet bulon 0.36 tul 2.5 s/m 9'1 ~;.f 

Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme l4 teşrinfeyyCI ı•~ ,_. ...... , . ., 
at l4 ten itibaren .saat 16 ya kadar pazarlıkla aıınacaktıf·ıJJI..,~ 
gün ve saatte Kasımpll.§ada bulunan komisyonda. hazır bUI 

* ~ ~ 
Marmara. Oıısilbahrl K . Satınalm& KomlsyonundllP: 

Cinsi Kilosu Tahmin {!yatı ~ 
Kuruş Sn. ~ 

Kuru fasulye 20.000 25 94 , 
Nohut 20.000 23 S8 f 
Kuru UzUm 10.000 53 SS ddeıeri •f"° 

1 - Yukarda cins ve miktarları yazılı yiyecek rna ,ı' 
mede olarak pazarlıkla eksiltmeye ltonulmuştur. r& ıltı 

unu aı ııtıı'· 
2 - Pazarlıkları 15. blrinciteşrin 9H çar§amba g 1,,ct 

16 da lzmıtte tersane kapısındaki komisyon binasında y•P1uır. eıl 
3 - Şartnameleri bedelsiz olarak komisyondan aıın•b l'1 

bir veya ayrı nyn taliplere ihale olunur. ıJJILlıı ıoP 

4 - Pazarlığa işt!rak edecek taliplerin 24!10 sayıl! ı.~ııe bCııı 
sıkalarını \'e cinsleri hiznlarında yazııı temlnatlarile bir!lkt 
ııtte komisyona mUracaatları. (9027) ) 

* :t- '!- an c~,11 
1 - Tahmin olunan muhammen bedeli (31230) Jira ol te p~Y" 

bunlu kös.::lenin, l6. 1. teşrin 941 perşembe gUnU saat 1" ~ 
siltmesi yapılacaktır. 5ı ııe..,. 

aıne .ı~ 2 - İlk teminatı (2342) lira (25) kuruş olup şartn 1 de 
saatleri dahilinde komisyondan (11>6) kuruş bedel mukabil ;,,,,ıo 

3 - İsteklilerin bclll gUn \'e saatte ıcabcden "esııııcıe 
lunan komisyona mUrncaaUarı. (9007) ç' 

* ~ ~ rtıettı•_,,J 
1 - Tahmin edi1en bedeli 5720 l!ra olan 5200 kilO 760 d• tııJlll" 

borusunun 15.10.941 çarşamba gUnU saat 14 te KasıtoP8~ 
levazım satınnlm:ı komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. ış _..tl 

2 - Kati teminatı 858 lira olup ııartnamesl berı;U0 ,! 
mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. bırli"tf 

3 - İsteklilerin 24!>0 sayılı kanunun istedlğ"i \·esaikle 90201 
ve sa:ıtte adı geçen komisyona mUrac.'l'1tları ill'ln olunur. ( 

Kuru ot 
Saman 

istiklal r.aı1clcsinde 
Kom~di kısmında 

PUnı.Uz 15 30 dn 
Ak &n: 20,30 da 

Kibarlık lıudalo~ı ( 5 perde) 
-o---

raca t. 
* f< ransız me:ıt binı'I ı.se k.smın. 

lan mezun t 1ddi bir nç busust ola. 
rak 'lZ b r ııcr ll r.y zıv fl.zık, kın. 

ya ve trnn ızra d rslc-n v reblllr 
ıs M K) rt:rr.z.n mUnıcııat. 

A ağıda yazıl• m'1vnddm kapalı zarfla eksııtmelerl h!znlarında 
tınalmı. kon lsyonı:ırını.a. yapılacaktır. Taliplerin nnnunl veı.ikalarlle 
at C\'Vt>l atl ..>lduğu r:t'mlsyona \'ermeler!. (1201.13919) • 

8 r v o~lu Halh ("iner 
Buı;Un m'l in<' 11 d<' ~<'CC 8 de: 
1 - Lorel Hard! Zafer DönUşü 

{Tllrkç ) 
2 - Pamuk Pr<>r.'!Nı, Yedl CUceler. 

* A uturkn v<: ıılafre.:•g11 me.,hm 
y m klcrl pişiren bir k mn lş ara • 

Cin 1 Miktarı Tutarı 

Kuru ot 
Stman 
Samaıı 

kilo lira 

400.000 22.000 
1.240.000 37.200 

563.250 16.898 

Teminatı 

lira 

1650 
2790 
12&8 


