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'rramvay seferleri 
~Q,.şamba g·ününden itibaren. 
~htelif hatlarda erken 

tatil edilecek 

~~eıenın ."""'rvv""'-"JV"" 
ı Clıı· ılk gUnUndenberl 

~lla g~u Sulh teşebbüsleri 
.~ •= .}or. Fakat bunlara 
'dı ""'Yade l 
11 "cti.1.ın . su h entrikaları 

::ı bir elidir. Sinir harbi. 
~fhasım da bu sulh 
~ Onı.ın . ~eşkil etmekte
\' llrı~' birıçu:ı şimdiki halde 
~ ~bir t ~~~reke olamaz. 
0 tt ltı " tnıyet veya he

da ~VZubahs ola.bilir kl 
cnUz tnC'vsimsizdir 

~~t:idtvaıçm 
~ ~Yd&nı kann::.kan. 
~ ~ teı •l'Zediyor. 1kf ta. 
• ""'t ~'""- bi grarıar oku:ıursıı 
~ ~ !tin kan5ıyor. Bir 
~' 4f&er llkavenıetten hah • 
... ~ (!~ ~~1~r beş altı yüz 
, ~ ~..:. de ecphe«le bir 
~ \1, 1 bildiriyor. Be~ 
~ ~ ~tretik bir geni!}Hk· 

~etleri ~iğnenmd&c 
~I deınekt.en ziyade -.? rlni 'ermek mü. 

"'111)' 
" • 'l'a 01', !laytSIZ esir. 
...,_... iap0ny:Mlan vtik 

Veni bir tarife hazırlandı 

. 

'l'ramvay, Tünel ve Elektrik 
İşletmeleri umum müdürlüğünce 
bu aym 15 inden itibaren tatbik 
olunmak üzere yeni bir tramvay 
tarifesi tanzim edilmiştir. Bu ta
rife ile İstanbul tramvaylannm ça 
lışma müddeti yeniden bir tahdide 
tabi tutulmakta ve bilhassa ak _ 
şamlan tramvay seferlerinin pek 
erken denilecek saatlerde tatili 
takarrür etmiş bulunmaktadır. 

Fransız 
inhızamını 

hazırııyanlar 
-<>---

Hususi divanı adli 
ve siyasi tetkiklere 

başladı 
M81aller llallkm

dalll cezayı llare'81 
Pal•• werecell 

Mesela, en fazla yolcusu bulu • 
nan bu şehrin büyük bir kısım 
halknun ihtiyacı olan Ortaköy • 
Aksaray hattında akşamlan son 
tramvay Orta.köyden saat 19,3ll 
de Aksaraydan ise 20,20 de hare
ket edecektir. Beşiktaştan Fatihe 
son tramvay 19,48 de ve mukabil 
ııon tramvay da 20,30 da kalkaeaJı:
trr. 

Maçkadan EminönUne son tram. 
vay 19,34 de, Şişliden Sirkeciye 
de 19,35 dedir. Buna mukabil so • 
nunda tünelle rabıtası bulunmıyan 
Şişli • Tünel tramvayları Şi!)liden 
son olarak 23,30 da ve Tünelden 
23,50 de hareket edecektir. 

Umumiıyetle en geç hareket ede
cek tramvaylar 23,30 da hareket 
etmiş olacaktır. Yalnız :i8tisnai o. 
larak 23,45 de Tünelden Maçkaya 
ve 23,50 de Tünelden ŞJşliyc birer 
tramvay hareket edecektir. Har • 
biyeden Ak.sa.ray son tramvay 
?.3,10, Harbiyeden Fatihe 23,30 
dadır. 

Sirkeciden Topka.pıya aon tram
vay 23.05 ve Yedikuleye 23,10 da
dır. 

So\.'Yctlrr tarafınd1111 çekilirken ~akıtan bir köyde kalanların kurtarabildik 
lcrl eşyalar - Almanlıarrn rllnc gcçrn Kerrondan bir görünıı, - Bir Alman 

tay~areclsl düşürdüğü tayyarelerin sayısını tayynresine işaretliyor _ 
Klyefl tıryrcdr.ı Alman askerleri 

Almanlar 
Moskovaya 
80 kilometre 

Sovyet tebliği 

Briansk 
tahlive 
edildi 

Bu yeni tarifeye göre, sinema. 
!ardan çıkanlar tramvaylara mü.§
külatla b1oebl1ecek tiyatroıaraı 
müşterileri cikscrlya yeti§emiyc ,. 
cek sair eflence yerlerindn çıkan
lar ise otomobille (bulabilirse) ('. 
vine dönıneğe mecbur ~. 

Mesafede 
bulunuyor ·~ ~Y~"~vyetler Birli: Bertin, IS (A.A.) - D.N.B. 

~ ~ ..., -u- Umumiyet.le iyi malfunat alan ----o--
'Potlıa.. gını bildiriyor. Fransız maJıaf:ilinde öğreniı..:ı~..... --o-- c h 

'~~ıae ""ru~~phay~~!~lie- nazaran Fransa inhizammm '=:t Alman Fransız c:aaapta aoıtoı en anin 
1 .&~r şahsiyetJenn" c ait adli Ve 01·~0i • /" 

tll)'e • Mütehassıslar ""'7_, •• la --r1 orıar k • d ,,~. llınharebcnln ~bir tahkikat yapmak suretile ınare. •• b t .... ar e 3• ' mer ezın e 
~;~YapıJrnacJığım biz. şale bu vazifesinde müzaharet ve munase a 1 
.~ ......_._, , Fakat biz de OD• muavenet etmek üzere son günler. \'lfl, IS (A.A.) - H. O. Almanlar mltbı, 

ıııı...~· l'e.111· te de teşkil edilen hususi divan tet- ı·yı·ıeşı•yor Sovyet Rusyadaki askeri vaziyet 
~~ ~~)'~tfnı ~- bllğlcrle kikatınm halen lUom civarında hakkında Havas Ofi askeri mUnekkidl insan ve malzeme 
~~ :\~~lyo.._ ogretmek lü. mahpus bulunan Daladye, Blüm, -<>-- §U malömatI vermektedir: 

'ttyetJıı z. Her halde GameUn ve teslihat bürosu eskı" 8 il IJ(r r Şimalde Ladoga gö!Unden cenupta zayiatı 
~"il~ ... _ s:ok \'ahim oldu- er ne ranıız h L~ ·-nı·•·ı direktöl"Ü Guy Ja Chambre hakla • · Azak denizine kadar uzanan tek cep 0 

i b """ a beraber ma•·a•uı d --. .. b •kkmda maddi m: rında olacağı ve aynı. zamanda diplomatik lll)'eU- ;ıimdi ÜÇ mıntakaya ayrılmiıt bulun. • u D e 

İngiliz levazım nazırı 

lord Baverbruk 

diyor ki: 
Almanlar 

Moıllovaya lrarşı 

~~~ ... •kikatıerle kar§•· (De\'&ml 4 üncüde) maktadır. Mu·· dafaa hatları-
~'4fl~ ..... ıtey söylememek Din gldecetı Bu mıntakalar arasına şimdi A.l - --0--

•\'afık 1 man zırhlı kuvvetleri arkası arkasına l lkb 
.. ~~ .... ,bYdanıa~.:~:·\u Yu,noslavyada ılyleD11or dunnRdan girmektedirler. ahar harekatı için Rus 

14.000 tankla 
yürüyorlar 

~~ı.... · ''kıl ~ mıza girmeg"""e ordusunu techiz et.meliyiz? \ıı.. ... :-1 ~. de • olarak siya· Ber/in, 13 (A.A,) _ D.N,B. Birinci mıntaka: Şimalde Petroza • 

~~ t il de Şıddetıendi; si· s·r çete Vişiden bildirildiğine göre ~ Vodskun Finlller tarafından tşgal!n. ff k ld 1 Londra, 13 (A.A.) 
~ "~tı.!t. :~"ddığı süphe. 1 miral Darlan. pazar ogünU Parise denbcrt harckMın az terakki eden 1 mu va (~·a:ııs·ı04 iı'nu<'iı.dae)r Moskova konferansına i§tiralC 
~ -._~, 'lllit •rtıdı orta ·a bir b • gitmiştir. iyi malumat alan mrntakadır. • etmiş olan İngiliz leva.zun nazın 
~'~Ul)'a~~ke ~klifi sözü sa otaJ Fransız mahfillerine nazaran A- (Denmı 4 ÜDC'üde) Lord Beaverbrook dün akşam 
~~. llıiit nıanlar yapmı~. rniral bu hafta sonundan evvel konferansın neticeleri hakkında 
~!it\ ~ ... ,llı:rekenln daima yaparken Vişiye dönmiyecektir Yunanı·stana vardım Büyük Britanya ile Amerika 
li ~ ._~ ..... ~, an talebi ,.e a· Vişi, ıs ( A.A.) • halkına hitaben radyoda bir nu.. 
, ~~·· 11,.:'ntaddır \'c ta- k ı d Alman - Fransız münasebetle tuk söylemiş ve demiştir ki: 
~~tire "'11.acta bu muharebe. ya a an 1 rinin kayda değer bir salah iktı: +- - Size konferansta vardliı· 
\...V f.elclJr· Almanyanın sap etmiş olduğundan b;Lhseden b rnız kararlan söyliyebilirim. fo-

~I el'dı lbde bulunma. ---o-- 1 Jurnal dö Genevc'nin Berlin mı:- K u; l uluş va Duru u gün giltere ile Amerika, Rusyaya el. 
~ "1 ........ h kl'tn('k ihllmaıi Çe1eDID datlardakl habiri şunları yazıyor: terinden gelen yardımı yapa. 
~ ~ ıt~1 cndlslni ı:aliıı .&• d "Bu son günlerde halihazırda. •• .., d 'd · caklar, tank ve malzeme göıide-

~o ... 0~.''e Ze\'ahir de lrarlf!aul •• , 8D81 artı~ tamamiyle Vişide teessüs ogıe en sonra gı ıgor receklerdir. İlkteşrin ayında~ 
~ ...... ~ ·•lbdi mütareke .ı., ddl :~mış olan Alman büyük elçili- yaya gönderilecek tanklar temın 
~ ~tt'elert ' 'e gatchcdcn ~ aa&r gıyle müteaddit noktai mızar te Kızılay tarafından Yunanistanın 51.?~.i malzeme ve giyim eşyası da edilmiştir 
~ J~~- llıı? Ayı arı yolda bı· Banı. ıs ( A,A.) atisi yapılmıştır.,. • muhtaç halkına gönderilecek yar • ~otuı,:mektedir .Kurtuluş vapuru Lodr Beaverbrook yeni tip 
~ ~ ..;oqliıad" manya hol'je- Romada cıkan Me~.-:.gcro ga. Aynı muhabir Fransız diplo· dnn <'şyasını götürecek J{urtuluş ıle Kızılayı temsilen merkeroen Rus avcı ve pike tayyarelerinin 
~ --~ "'-Iİp ::ı kaldınnak J··- zetesinin Za.ğrep muhabirindmı masi heyetinin Bcrline gideceği vapuru. bugün saat 15 de hareket Saim Umar ile Fer!dun da Yuna • mükemmeliyetinden bahsettik· 
l"~~ ... ~~iYetj:;rı _tertip et. aldığı bir habere göre Yt.ı,g"osla\'• hakkında rivayetler dolaşmakta edec~ktir. Vapur. bu ilk sefe~?de ni.stana gitmektedirler. ten sonra Almanların şimdi 
~~~~-~~ B~k ~~~ki~~nmüre"~silih- ~o~ld~u~~~=u~d=a~il=h~e~~~i~y~m~·~--~b=:r~~m=~~~~r~b=~~-d=a~y~·=~~~~y~e~,p~ı_n_n_ç, __________________ ~<D=e~~=~4~U=o~~~~~>~ 
\..~-;,-.le iste ldlerin imha. h bir komünist çetesi sabotaj ha· 

~~~~~~~:~~~; ~~::~.::P•;:;~.,::k::,::~: 1 ŞiMALt AFR.ıKADA KARŞILAŞAN iNGiliZ VE ALMAN TANKLARI 1 
\ \:..'-.._ llit ~i~ e J;urtım;rnr. bu GCtenin mühim miklaroa si. 

~
~ ~. ~:.a liafkas • lah ve cephanesi bulunmaktaydı. 

~ ~e.leıı ko\ayı _ti8r. r,.,..........._~ --- 7. ... .... ~ 
"ı..,.~ bir' ~atta Uralla r .. 

_J ~ .;:_, .ıt~ı lblitarl'ke , f':rn U1.la.,malar \e pamuk iı>liğine iş · 
' ~ ~!~ rernez. Ru y~ • hağl~alar akılllan ~ıkarılnıalıclır. i . , . 
~ a..._ .......... ::-: . havallsiııl \"uran öldüre..,i~·p \'Ura<'aktır ,.e ye 1 ~~ 
!.iı_'s ""1'- "dilet(': ının birinc·i re Sf'rilen bir daha kalkmıyacak 1 _ 
S\ ~a.ılllal'l, . 80~rıtdır ki ı .. urc•tte yf.ula•·aktır. ~ıı hu~biıı ! "'""'. ~ . .1 

">~~ ~ ısuıa ettiği mahiyet! bunu icaı> edıyor 1'1ıı<'a- 1 · 

~' '-.; ta..~: ta~_zlın faali. delenin ilk giinündenberl ~izli. giz. ı 1 
~~ .. li~ ~ du~iiııebilir. l li sulh test'bbüsleri ,·ukua ~elıyor. r ' ... 

elre i~ (> c•diJoırmi'j. t"akat bunlara daha ziyade sulh !\.~~ , s-:~·~" .:: So''Yetlerin entrikaları adı verilmt>lidir. Sinir ~ 
~ ·"-~ u.a 'f.ıtıeı Pa~a~ ı Al harbinin bir !>afhasını da bu sulh B 
~~il l('Yh erı de imkan. yoklamaları teşkil etmektedir. O. ~ 

' 

llÜtulbukntele de. nun için şimdiki halde Rusyada ,...~~· 
ııt.ı._ n fecaatile bir mütareke olamaz. \'alnı bir U 61.., ,.e bü ' ' 

lıı._ tün deh. teı.llmiyc>t ,·eya hnlm<•t mevzu • 
-lale y bahtt ehM1lır ili • da beniz mev- 1 

•rı ~birler, simsizdir. 
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Jltısralard.an 

• 

Yalnız bir besmele çek, 
· ağzını çalka l 

Eski nunnzanlarda, oruç tut. 
mr..m!ll' günnhlnrın en büyüğü 6n. 
)ılınlr. Ceza knnunuwla "nak"ı sı· 
yam" edenler ha!drnula, hapis ce. 
zıısı ;ı:eren maddeler olduğu gibi, 
daho. C\'Yelleri de oruç ylyenlerJ 
fnhıkaya yık:ırlar, ndamaJulh sopa 
çckerlcnll. 

Ramnzanlnrda. zabıta blltün dik. 
kntinl, oruç yiyenlerin üstünde top. 
hır, sokakta, kah\'e köşesinde oruç 
bozanlara rastladı mı, hemen t.al 
yrum, znptJye ka.ptSnın. götürür, 
hnfif bir ıslatma faslından sonra 
nmhl•emcyc te,·df ellerlerdl. 

Bütün bu sda kontrolJere rağ -
men, yine onı~ yiyenler ~oktu. t~ .. 
ld içenler oldUb'U gibi. Akşamcılar, 
çok defa b:ış!anna birer pka ge. 
c;lrcrek, koltuklara, c1epolnra, ça. 
ğanoz meyhanelerine dalarlar, kA 
falanın tUtsUlerlerdl. Bazılari da 
ı;oka.k araln.rmda, Omurca i ele • 
rinl, kayik düzler'ni, o gUzcl koku. 
lu Sakız mastJkala.mu kafalarına 

fükerler, nğula.nnı ellerinin ter.il. 
le sili!>, btyıklarmı ıvıızhyarak, 
caddelerin hay ve huyuna katışır· 
lardı. 

Dondanua ile rakı içenler, ~ya 
konyak karıştmp ç8lnr keyif o. 
lanlar da ~ktll. Uele esrar çeken. 
lcr, "çifte klğıt" lıyı tellendirip 
mastor olanlar sayıs zdr. Oo.rn lerl 
llolduran kedersiz gÖ%.lil, dertsiz 
b b, refah içinde uyu up yumu • 
5aJDı~ mosll, mUtteıd adamlar a • 
rasmdn, zevke, içkiye düşkün o. 
lanlar \'c bu dU.~kün'ülderlnl n. 
nıazanda olsun, binıknmryıınlar da 
ooı.."tu.. 

Semavi bir işaretle b:ışhyan ve 
yine emnvi bir işaretle hltcn es. 
ki ramaznnlardn, oruç telAkklslni 
~österen birkaç fıkra ile, oruç 3i· 
yenlerin kaçruruildı ce\'n.plıırmdan 
'e te\·llli sözlerinılen birkaçmı 
naklediyorum: 

:Başmakatee~ .. ~ ~-- ~---

- Ben dlin ne yaptım blllyor 
musun! 

- (> ... 
- Çocuklara kebap fmdık. fıs • 

hk aldmı, Yolda. bir ondn.n. bir on-
füın ••• 

- 'Yemiş mlslnf 
- Maşallah! 
- Dalgml&! 
- EYet •• dlll!!mhk... hatta u. 

ta.neondan geri kalan yeml5lerle. 
kabuklan ceblmclcn tılmnunadım. 

- Evdekiler söylüyorlar. Dün 
ö"leyi lnldıktnn ~ora biraz 01.an · 

clım. Uykumun ara..,mdıı, gözler 
kap:ıh, kalkar luılkar, sunı.hlden 
su içemıl im! 

- llalıerin yok mu? 
- Yoook! 
- Öyle i e znrnn yok, sersem. 

lik! 
• • * 

Mahallede gUmrükı;ünün karısı 
mutfıı.ğıı. inmlş, bula5ık ),lmrkcn 
ılalmı,., sahurda tok tutsun ıllye 
yedi!:rf bol kıyınab makarnanın sa. 
at be saat artan ha.nırctlne kaın. 
lar&k yeni lmlııyh mAŞrapayı; 

- Güm! 
Diye küpe dnldınp lmna karın. 

lık hk içmiş, bir de batırma gel -
mi ki, oruçlu ... 

- Bozuldu mu, bozulmadı mı! 
EndiŞeSilc Jıaydl pencere önüne: 
- Hu! Kom ul 
- Ne va.rf 
- Ayol su ~tiın, orucum bozul. 

du mu dersin! 
Yanda.ki Hace hanun: 
- Da.ldmsa bozulmaz. 
- Dalını mı! 
- Öyle ise orucun yine oruçtur. 

Valıiız bir besmele ~ek. aj;?ını çal. 
kal 

Dejöne dine zarar mı getirir, 
Ramazanı tutabilsem yer idim. 

LAEDRİ 

Maliye vekaleti milyonlarca 
yeni cetvel ve makbuz 

bastıracak 

H 'A B E R -. ... ~anı posta:>.. 

Tramvay tehlikesi 
ve talebe 

-<>---
aarll VekAtetı tab .. 

ıo ar hazırlatıyor 
Mekteplerin açılmam tlzerinc e

sasen kalabalık olan semtlerde ba· 
zı talebelerin ve mektepler ibari
<'jnde kalan çocukların tramvayla. 
rm basamaklarma tehlikeli vazi .. 
yetlerde atlamaları, arltasma ta .. 
kılmalan, ibasamakta durmaları, 
önünden geçmeğe çıılışnıala.rı, ara
balar durağa. gelmeden atlamak 
istemeleri yüzünden vukua gelen 
kazalnnn ço1duğunu gözöniln<lc 
tutan Mnalif Vekaleti bu tehlikeli 
TiıZiyetlerden çocukların vikayesi 
için talebenin tenvir edil.nesine 
karar vermiştir. 

Maarif Vekaleti bunun için ge. 
rek tramvaylara nasıl inilip binile
ceğini gerekse tramvaylarda teh • 
likeli va.zlyetlerln §ekli hakknıda 
büyük tablolar hnzrrlatmağa ve ta 
lebenin canlr resimlerle ikaz cdJ
mesine karar vermiştir, Bu tablo. 
lar için hazırlıklar yapılmııktadır. 

Tabloları mekteplere umumi yer 
lere, nakil vasıtalarına asılacak ve 
çocukar dikkatli bulunmağa teŞvik 
ounacıık t.ır. 
Ayrıca akşam ve sabahları mlin

hıısıran talebenin bineceği trrur. .. 
vaylar tahrik edilmesi için tetkik
ler ilerlemiştir. Şbndi bwtlarm sa.. 
atleri tayin olunmaktadır. 

* Madenler ves:ılr sınat• rnilesscsı:-. 
lerdc ça.Jrşıı.n işçllerltı bu yerlerde pa. 
ral!llZ olarak yedirilip yatınlm:ı.ların. 
dan da \'ergi nrondığt nnıaşılmış, mn. 
Uye vekAleU bu l!,lln Ucrct mahiyetin. 
de olmadığ'lnı gözönllne alarak bun • 
lardan hlçb!r ''ergi kesllmcmMi il • 

Devlet resim 
ve heyktl 
sergisi 

Ayın31 inde 
açıiacalc 

se e f zla eser 
ö eri or 

Yeni tuğla tipleri 
tesbit edildi 

Eski tip taQBa 
satı ı yasa ı 

lktısıı.t Ve.kaleli bm;dan bir mUd 
det evvel bUtUn memleketle il1 -
ı-sa.lta kullanılan tuğla tipler n!.ıı 
istıındardiznsyonu için mUhim bir 
nizamname hazırlanmıştı .. ''Türk 
tuğla tormlan" ismini taşıyan bu 
nizamnamenin sonuna ilfıvc edıl • 
miş olan muvakkat maddeye göre, 
bu nizamnameye uygun olmıyan 
luğlalm·ın tuğla harmnnlnrında 
p,atı~ı en nihayet bu ayın 23 tine 
kadar yapılabilecektir. Ayın 23 
Un:lcn sonr:ı tuğla harmanlnn an
cak bu nizamnamen'.n tayin etmij 
olduğu cbadda ve vas~tn tuğla i. 

üçUncU devlet, resim ve heykel 1 mal edip sat.ablleceklerdir.' 
sergisinln de bu sene Cumhuriyet bay Türk tuğla formları nizamna • 

1 ramını mllteaklp 31 blrlnclt<'şrin cuma rncsinc göre, memleketimizde kul
günU Ankarada açılmasına maarif ve· !anılacak t~ğlalar gerek ~etildi: 
kAleUncc karnr verllmişllr. Bu sergı. gerekse deliksız halde hangı nevı 
ye ait h:ız.ıriıklar Uı:erindc gUzcl sa. ç:unurdan ve ne Rekilde imal cdi
naUcr akademisi dlrektörlUğUne U\ • leceği, harmanda ne kadar kuruma 
zımgclen direktif verllmlııtır. zamanı gcçi~eccği: fınnlnrda ne 

Oc;üncU devlet resim ve heykel ~r
gl.sine gönderilecek eserler ayın onun 
cu gUnUne kadar knbuı edilmiştir. Ser 
giye gönderilen escrlerln gerek An.. 
karııya g6tUrUlriıclcrl gerekse verilen 
yerlere iadeleri Maarif veklUetlne alt.. 
Ur. 

ÜçUncU devlet resım ve heykel ser. 
gislne yurdun her tnrn!ından t>u sene 
geçen senelerden daha faZla tablo ve 
heykel gönderllillği nnlqılmnktndır. 
tstanbuJdan yapılan mllrncaııtlardıı. 

bUhnssa. heykellerin çoltluğu na~rı 

dlkkaU cdbctmektcdlr. Bu da, blzdcı 
yl'nl canlanmnğa ve inkişafa b:ışlıyıın 
hcykeltrn~lıı'tın verim kabiliyetinin 
silratıe lnklşn! etmeğe başladığına blr 
dc!U telll.kkl diilmcktedlr. 

Bir evi soyan iki kadın 
mahkum oldu 

kadar kalacagı tayın olunmuştur. 
Her tuğlanın iizcrinde imal edi

len harına.nın is;m ve numarası 

qulunacak tır. 
Öğrendiğimize göre, ellerinde 

bir miktar daha eski tiplen tuğla 
knlmt.~ olan harmanlar İktısat Vc
kfılcti~c mUracaat ederek bu tuğ
lalann satılmasına müsandc iste -
yecc.kle rdir. 

R~srev 

e 

Gerede 
lodlyıs 
gtd yor 

Bcrli:ı bUyUk elçimiz Hüsrev 
i':ercde bugfin otomobille şehrimiz 
den vazifesi başına hareket edecek 
lerdir. Bil} ilk elçi, Sofyn ve Bük • 
tir. Büyük elçi, Sofya ve Bük • 
reı;ten doğruca Berline gidecektir. 

zııngcldlt;lnl al~kndnrıara bUdlrmiş • Tupknpr haricinde GUmilşsuyur.-
tlr. da otur:ın çiftçi İsmail Kanyelin 

Diğr tnraftan Anknrnd:ı 'l'ilrk • 
Alm:ın ticnrct müzakerelerinde 
bulunan Almnn heyeti Dr. Klodytis 
bugiln, tayynre ile BerUnc döne • 
cektir. * Anknradan bildirildiğine göre evine Fatma adında bir kadın gir

ııltı yıldan az truıtını yUkaek mektep nıiş, bu sırada Ayşe isminde bir 

Yeni Sabah mczunıarmm fiili aakerllk hizmetini kadın da gözcUlük etmiş ve konsol. Beyoğlu postanesinden 
Maliye vekAteU, yeni esaslara gC>.; yapmadan h"rlıangi maaşlt veya Uc .. dan entari, havlu, çorap, krnvat k ,ı., 

HU!eyln Cahlt Yalçın, tanıdığı bir retli bir vnzifeycı vekaleten tayinleri gibi eşyayı çahriışt.ır. Kadmhr, çı an 'angın 
ailenin hnsta ı;ocuğunun BlhhaUni 15!. re tanzim edilmiş olan daf't.erlcır ile halinde ,·ekAlette geçen mUctd~Uerln evden uzaklaştıktan sonra ev sa • DUn öğle lizeri 12,40 dn Beyoğ~ 
renrnck için Ankara.ya çektiği iki makbuz ve aalrenln bUtUn maliye yeni ba.remln 12 lncl dercceslriBcı geç. hibi gelmiş, vaziyeti görerek poll- lu postahtı.nesindc yangm çrkmış .. 
yıldırım telgrafmm saatlerce nasıl te~kllll.tma kil.fi gelecek mıktarda. mcsl lAzımken rnUddetın hesabında se haber vernilştlr. tır. Yangın, Ust kattaki muhasebe 
gecikerek bUtUn ev halkını en fena b:uıltnlmıumıa !tarar vermiştir. göz!SnUne alınıp alınamıyacağı hak • odasından çıltiriıs görUlerek itfni • 
ihtimallerin d~Unce ve aza.bile ktv • Maliye vekll.lcti, bu yen} vaziyet gö· lcında mtıllye vekCUetı yeni bir karar Yakalantı.n Kıpti kadınlar, adli - Ye:}e haber verilmiştir. Muhasebe 
rnndırdığını nnlatarnk diyor ki: re muhtelit mUıtkUllerdc ve muhtelli vermiştir. Kararn göre bu gibi yUk.selt yeye verilmişlerdir. Dlin Sult.anah. odas:-nm bir kı!!mı ile evrak dölıı 

• Tcl~rar lcb~Wıin vaz.lf ını lfıı vergi tahakkuk ve tahsil l§lerlne alt okut mezunlarmm 12 inci ve bu dert- met ik.lnci cez:ı. mahkemesinde ya. bir dolıı.p küinilen yandıktan sonra 
('tmeltteıı fitiz bulunması yUz.ilnClen bir 1 oımak üzere 80.000 defter, gene muıı.. celerde geçen mUddetleri 12 incl del'('. pıla.n muhakemeleri sonunda Fat - l angın !ıöndUrülmüşliir. 
ilenin Ç('kflğl nmbı ı,tc kısa.en an.. telif vergilerin tahsllAtma alt olmak cenlri hesabında gö.WnUne alınacaktır. ma, iki, Ayşe de bir ay hapse mah Y-arıgının .. bUu odıı.da bulunan b'r 

ı.ıttını. nu bir talisizlik eseri, fevıaı. Uzere 292.500 adet makbuz koçanı * Mevsim sonu oJmnsır rağmen kfım olmuıilnr ve tevkif edilmişler- • elektrik litüs 'nlin konlakt ynpma
Uldc bir h~illtıl' clt~ll, mlhmln ve mu.. ve t;e§ltll vergilerin d!SkUm, tahakku!-t ipekli kumaş !lyatıarındnl•i yUkScllş dir. . 1 s:nd::ın çıktığı tchmln Pclilmekte • 
f" ~ıı bir ld ır lzllğin eseri f7Çkllnd ve tahsil işleri için lS.000.000 nded devam etmelttcdJr. Du artış. közn kl. =============== • dlr. Tahki.kata devam olunmakta • 
ı;ôzc rarpm:ı nydı bir mesclo yapqı ae cetvcll yeniden t.AbetUrccektlr. !osunun llOO, ham lpcğtiı kilosunun * Üniversite yabnncı dıllcr mt>kte. dır. ----o---
d:ı bu Utunlarruı baho;ctm~"O lilzum Bu kadar çcU(W ve ı;ok defter, cet. fJOO kuruşa fırlamasından Bert gel • bind<ı yapılan ve bir hnfta de\'am eden 
ı;-örmez.dlnı. Şüphesiz ki buna mllşa • vcı ve koç.anın zamanmda tabedilo • mektcJır. Bu sene ipek rekoltesi 500 imtihanlar bitmiştir. Bu ikmal imtı. Bdediyeye m~mur alınacak 
blh gccllmtclcr daha bir ~ok ,-atan. rek yeti§tlrilmesl için mntbaaların işi bin kilo kadar nokı!andır. hanlarının muvnffnklyct derecesi hı:-.1 İstanbul bclcdlycsi hesap işleri \'l' 
dnşların ıın,ınn dti. geliyor. Bıı vnz.lyet ayn ayrı veya birleşerek bir grup * Bu sene bttuıbul Unl\'ersiteal 81 nUz anla§ılmnmr.ştır. lnhsll şubeleri kadroları !çln memur 
kiıl§l tnlla Telgraf İdaresine terettüp tc§l:ll etmek ve aralıırında işi taksım b!rlncltcşrln saat 15 te açılacaktır. * Şimdiye kndnr dıılmt olaralt, alınmak üzere bundan ev\-el iki defa 
eden ilk llllrilstlük \'llzlfcıfil "bir. bu etmek surctlJc almalarmdan başka blr Onlvemtcnin açıl!§ merasimi, konfe. resmi elblscı gly:mlycn emniyet dmlr • ı müsab3ka. ımtıhanı açılmış \'c kadro. 
ışt yap:unıyoruı:,, de~ip yıldırım tel. çare görUlmemektedlr. BUtun bu def· rans salonunda yaprlnc:ıktrr. remsi· lerl ile emniyet ~kllAtı memurları • ya yeni rnemurlnr alınnııı,ıtı. r'akat bu 
grnf usulUnll ortadan kaldırmak ve terler makbuz.lıır vo cetveller yeni mıı. mc isbklAI marşr ile ba§lanaeak. ml\m nın da!ml resmi elbtse giymeleri ta - 1 iki imtfhtıntla. knzannnlar ihtiyaca 
herl{ ifa edilmlyecek bir vaad ve it yıldan evvel maliyece tesellüm edU kUn olduğu takdirde maarif veklll bir karrUr etmlııtir. Bunlara emniyet mu. kll.;;i gelmem!ııtlr. Hunun için bclt>di 
tnıihbUtte bulunmamiı.ktır. Bu memle.. miş olacak ve bUtUn memleket maliye aç!§ nutku söyliyecck, olmazsa bu dUrlUğil tanıfından resmi elbiseler ve· ye y ni memurlar ıılmağn karar ver. 

o ,o 

ket telgmf scn1slnln bu halinden da- teı,ıkllı\tma tevzi olunacaktır. nutku rektör irat edecektir. rilecektir. 1 mlştlr. 

h mükemm l halini :;8nnU ttlr. De .. ~!!!!!!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!~~~~~~:!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!:~!!=~!!!~~~!:!::~~~!!!!!:~!!!!:!!!!!~:!!~!!!!!!:~~=:!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
mek \-nzlfe benlm5t'nlpte çahşılın:ı 
muvnffnk olmıık muhnkknl>tır. Bell.1 
bu ~lkll.yı•t bu \'tlzlfe bl~,ının nyanmıı.. 
srnd:ı ufnlt bir tesir yap:ıblllr.,, 

Anıt • kabir müsabaka 
müddeti u2a'.:ıldı 

Başvt"klilelin tebl1ğinden anlaşlı 
dığma göre, Ebedi Şef AtaturkUn 
Anrt-Kabrl ic;!n açı· ·n ve bu aym 
30 unda bitecek olan beynelmilel 
müsab:ıka mU:ldeti, nl!kadarlal' 
tarafından vfıkl olan milteaddit 
mUr:ıcantlnr Uzer'ne 2 mart 1942 
tarihine kadnr uzatılmıştır. Müsa.. 
b:ı.kava girecek Türk ve ecnebi sa
nntkil.rlnr. hazırl·yacaklan proje 
ve modellerini bu tarihe k:ıdnr An 
karadaki Anıt-!\: hir komlsvonuna 
teslim edec"klerdir. F..c!lebi sanat
karları, f.Ster:crse, projelerini bu . 
lundukla.rı şehirlerdC'ki Türk elı"
lik veya konsolosluklarına verebi
leceklerdir. 

Murakabe komisyonu bugün 
et işini konuşacak 

Fiyat mürakabe ko~isyonu, bu
gün toplanarak et f3lni tetkik e 
decektir. Bu celsede et nnrkı, ce
leple-rin talepleri. perakendeci ka. 
50ıPlarm §lkA.yetleri etrafında gö. 
rticmeler ~ edeceği nnla§ıl
makt:adrr. 

- Şu anda seni dinlemediğime 
ne kadar pişmanım biliyor mu. 
sun hocam! 

Bir hafta evvel koca Osmanlı 
payitahtina padişah namına 
hükmederken şimdi kendisini ha
pishane odasında nöbet tutan bir 
neferin alaylariyle bitkin bir ta. 
vır taşıyan sabık devle]Qyu te
selli etmek ihtiyacım duydum. 
Cevap verdim! 

- İnsanlık hali bu paşam .. O. 
lur; insanın ~ektiklerini dağa, 
ta~a yüklemişler de tahammül 
edememiş .. Bu da R:eçcr inşallah. 

- İnşallah hocam .. 
Paşa cebinden <}ıkardığı iri ta. 

neli kehrib:ır tesbihini parmak· 
!arından ı:teçirirken uzun uzun 
dert yan<lı.. Dünyanın hiç bir 
verinde padi6&ha karşı asi dav. 
ranan bir millete rastlarunMıf?. 
nr, hele Abdülhamit gibi bir t~ 
cidare karşı yapıla:'1 bu nvaklan. 
manın ~ok yersiz bir şey olduihl
nu, Abdülhamidin Osmanlı tahtı 
için yaratılmış bulundufunu hfi.; 
18. dalk~vukc:a kelimP}erle süs. 
leyerek anlattıktan sonra yine 
eski ümitlerini mulıafaza ettii:ıini 
C(ÖSterdi: 

- Görüyorsun hocam ... Bu 
dn ~eçecek. divnn1harn bize ceza 
veremez. Çünkü biz emir kulu. 
yuz .. Efendimizin iradelerini tat. 
bik etmekten başka yaptığımız 
ibir şey yok. . A;tna te~r-:'r cd!rc-
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!ay köşk-ünde muvakkat bir is. 
tirahnt devresi ~cçirecekler. Yi
ne tahti osmaniyc avde~ imkan
larını bulacaklar. Hele bir defa 
bu dönüş yapılsın, görürsün, lt. 
tihat<}I denilen bu mankar.;1.lar_ 
dan birini sağ koyarlarsa yüzü
me tükür! 
dedi .. 

Kırc:tl sakalları kirli bir at ye. 
lesini andıran papanın bu tarzda 
konuşması, hi\.18. eski ümitlerini 
muh~aza etmesi fena halde si
nirlerime dokunuyordu .• 

Birkaç gün sonra ebediyen ara. 
mızdan avrılması kararlaştırıl
mış bulunan bu ~damı fazla tn. 
zip etmemek için sustum. O, ih
tilalin safhal~rım l:endi görüş 
zaviyesinden anlata, anlata epey 
zaman geçirdik. Ayrılacağıma 
yakın na...-=ıa tekrar istirham etti: 

- Hocam, yine z;ıyc;emi bir 
yoklasak? 

- Hay hav paşam! 
Dedim.. Üzerimden eksile eo 

mcdiğim kamış kalemlerimle 
divitimi ortaya koydum. Remil 

bi bir isticalle takip ediyordu. 
Söze başlama.mı sabırsızlıkl:ı 
bekliyordu. 

Noktalara uzun uztm göz gez. 
dirdikten sonra esefle yüzümü 
buruşturdum: 

- Müsandcnizle bugünkü is-
tihzacı'lll nrzebniyeyim paşam! 

Dedim. O, ısrar :tti: 
- Söyle hocam!. 
- Dilim varmıyor paşa! .. 
- Söyle, Allahşkınn söyle di. 

yorum .. 
- Nnhsi katığ, sizi dairesi içi. 

ne almış .• Dünyada son günleri_ 
nizi yaşıyorsunuz. zaman geçti. 
Bunun define tedbir de yok •• 
Günlerinizi tövbe ve istifara 
hasrebnen;z lazım. 
Pasanın gözleri yuvalarında 

dehşetle hJyüdü .. Znvnllı adam 
kekeledi: 

- D mek kurtulus yok h~! ... 
- Maalesef paşam! .. 
- Be.ni idam mı e.decekler? 
- Onu bilmivorum. Yalnız 

son ve sayılı gi.inlerinizi yaşadı_ 
ğımzı g-österc:-n rcmilin neticesini 

Paşa bir ruh krizine kapıldı. 
Sandalyesinden kalktı. Odanın 
içinde dola.'.?a, dolaşa söylenme
ğe k0yuldu: 

- Bu olmaz, olamaz .. Benim 
gibi yıllarca emek verilerek ye. 
tiştirilmiş bir devlet ricalini öl
dürmek millete, ( !) memlekete 
t !) hiyancttir. lttihat<;ılar ne 
kadar vahşi olurlarsa olsunlar 
bunu yapam~lar •. Hem benim 
ne suçum var? Kendileri benim 
yerimde olsalar, padişahın irade_ 
sine itiraz mı ederlerdi? .. Bunda 
yamlI):orsun. hoca .. 
Aldırmadım •. Biraz da-ha din

ledikten sonra müsaaae Qldım. 
A y r ı 1 d ı m • Ben, odadan 
çıkınca, paşanın söylenmesi art.. 
mış, adeta haykırırcasına kendi 
kendine konmıarak masumiyet 
iddiasını, f tUhat ve Terakki er
kftnma küfür ve isnatları sürdü. 
rüyordu •. 

Şimdi. diyeceksiniz ki: Bu 
mevki ve vaziyette bulunan bir 
adama böyle bir şey söylemek 
hi<} de doğru değildir.. İdam 
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ve,.İrtıl ~ılen toprakla. 
l'111ı err atryesincle 

"~e aııya daba 
'~ tıı o acaktır 
~' d~ (i\.A.) - Alman 

llfı llıUn tor Funk Şark fu. 't !:t llact>ctıyıe, §imdiki 
lh._ lltlfaadJ~~veaı içinde, Şark 
bit~ llı. Ve Şarkt Avru· 

'-."it l:.tıtuıt :1cı1 er ınevzuu e.tra· Kütah;nı mamulatı.ııd::ırı 3 ııcfl.., tııbaı, : 33 nııınamlısı Rodo ıı.sıılli l<oJı.}t', 3.ı 
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ı.,dtlnya ~Vruparun açtığı ı..---------
~ Cd nsırınrca ileri-
~ llıQtıe:;:ektır . .Alman or

lt tı1yeu klerınm görlllme· 
~ 'aha.ınia_ Eıayesinde A vra

'~IJı 'erb Siyası ve iktısa· 
~ " "atır l!St bir yol açılmış· 
,~e iti e b terettüp ediyor, 
~it, Ccıeoi UYUkJUğü dolayı. 

dolı.ı OJl itib:ırUe :imar 
~ l&Iaııa,t "e Avrııpruım §:U-k 
~ ~e 01 '1icuda getlnneğl 

ı..._ lıııııetı :lrak bcnimsemı, 
-'l'tla ilb! bir millet ta· 
~ ~ btur. Bu prk 63ha· 

t ıııhtcucbctıyıc .Almanya. 
•, lııt~ıa~ln Ycnl hedefler 
()]:~ • ~eJO. muıız· 

"'IQ bıı ~deler balammdıın 
~ butQ~Zldekl bütün kıy

tt. k kuvveuerın harp 
it . Ulhnııınası lA.zım 
ılı~ ılJ 
rı. l' !1 ~ olan topro.kla-

lltıre rıı.ı rt ilerde .ıncvcut 
~ ltı.~e:Uctıği z:ıman Al· 
~~ ~Olacaktır, Avru• 

--~ ne dahil bulu
~~ 1PU<fat mııdd ıe: 

lııttr 0 !an toprakları bu 

l'!ı.. ~tıat ~o eoon cndlliılri 
o\ı~ ~ lr C8.Zlbe husule 
·~~ lkt dan sonraki inki· 

'
~ rı.çıılt ıııadl Blyasctt tçln 

b_ aktır "lll§oy . 
~ığ-ı lk harbt iktis:ı • 
~ ~IJtı 2ılrarıann ehemmi 

~tı ~ Z<lPtedııen veya 
tıı ltıaıın llldan za p tedll c

Ço 1nı:;::rct devlcUnln 
~tl'%1 t etmiş olan 

~ lıatırı::!hsaıa.t merkez 
'ı. ile t~ otır. 
~ t bult altında bulun· 

~ bıı lta.Inı toprakların ye. 
~ ~ tel r oiaınaz. 

' t, bu k denılştır ki: 
l\ ~ ~Us lntUıırn kayıplar 

ı:.... lt ~ unun dnrbelerln
~1111 ilYa
llıı 'kı k -azıar Londro. 
l'ıı~lq~ltaıtst mUtte!ik· 
c ~ ıı hı 2ayır mukave· 

:ıraıı.ı,k ç b r eyi değ!ş. 
llıı:ır.. .. Olaın 
t """\ili. etzn ı:racaklardır. 

~, l1ıı n diye kadar ya· 
Ut daıı 1 aac;ınasıdır. sırt ~~~ nguiL, Amerikan 
~ llıtıh-8ahnıarı nrnsmda 

. ~,,,. "'lde!e i 
ltıı..-""dazı ınkD.nı mev· 
"~l'tı ~\>aşka Sovyctıer 
~ ~Cr[k ll'laYllUeri ne ln 

11 al'n~llrın serbest 
&eViyeyc getı. 

Türk ciniciliğini Kütahyada tetkik eden arkadnsımız 
Neriman Hikmetin büyük röportajının ücüncü ve son 
ltısmım da bu~ün neşrediyoruz. Sıra ile koyduğumuz 
bu üc y1tzı davanın bütün ehemmiyetini tebarüz 

ettirmektedir. 

Yazan: 1kciman-
Tilrk çiniciliği, ~mi işleri neden 

bu vaziyete dilşt.U? Bunu tebarüz 
ettirmeğe ~alışalmı. 

KUtahyada antika haline gelmi<ı 
ııs.dido çini görmek istedim. Bana 
yalruz saray camisindeki 200 sene 
evvel çıkan mihraptaki çini. 
leri tavslye ettiler. En eRki zevki, 
snnati temsil edece•, nümuııe baır 
kn hiçbir ta.rafta )Oktu. Bu kıy • 
metli eserler harp senC'lerinde ha
rap olmuş, çalınmış, gölilı:Ulınüş. 
Ancak yerlilerden Yesari zade Rı
uı Turun evi bl.'ni tatmin edebile
cek bir müze halinde idi. Kendisi 
çok meraklı, snnate muhabbeti o. 
lan bir kimseydi. Ondn Küt.ahynda 
muhtelif devirlerde yapılmış çini
ler vardı. Sade bunlnrla evini tez.. 
~in etmiş, süslemişti lideta. 

Anadoluda zengin evleri hnlıdan 
görülmez. Rıza Turun evinin du • 
varlrm da cinid('n göriılmtiyor di. 
~ ebillrlz. Bu mtibalağa diğil. Onun 
evinde öyle> e;,)alnr bulunuyor ki, 
b:ışka millc-Uerln porslcn sanntilc 
bizim çini sanntmı mukayese ede -
bileceğimiz kadar bol PŞ)'U ve nü. 
munelere sahipti. Her isLediğime 
renklere, desenlere onun evinde 
rastlndnn. Bilhassa renk göze çar. 
pıyordu. Türk mavisi, eski lac.ivcrt, 
mercan kırmızısı... Artık bu üç 
rc'ngin orta.dan kn)bolmuı;ı olması 
onların değerini artmyor. Şimdı 
hiçbir kimse bu üç rengin hututu. 
nu, ma'hiyetini bulamıyor, bilemi -

yor. 
b"'vt.·elce cınicilık sanatindc beş 

renk mevcutmuş. Siynh, açık.koyu 
mavi, yine açık-koyu yeşil. satı. 
mercan kırmızısı... Bugün de bu 
aynı renkler ""armış. I•'oknt o zn -
manki renklere benzemiyorlar. 
Hem evvelce sanatkarlar renkleri 
kendi ~erleri için b:ışlrbaşma icat 

8 
Bunlardan manda kıpkırmı. 

zı afişler göze ça.ııxmakta. 
h e m en h c p si n i n iizeıüıdc 
muhariplere hitap olunuyor ve si. 
lilhların bırakılarak isçi grupları i• 
le umumi bir isyana i!!tirnk etme· 
leri söyleniyordu. Köşelerde kıp -
kmruzı bayraklar küme lcüıne top. 
lu ola.rnk dekoru tamamlıyordu. 

Sam Coys snğdn.ki kn.nııpelerden 
birine oturdu Sir Vilyams kaı11ı. 
emda yer ald; ve alçak mas~da~i 
bir dUğmeye bastı. Derhal ıki bu. 
Yilk vantilfıtör bUyiik bir gürültü 
iıe islemeye bru;lııdı. Sir Vilyams 
gtilümscdi: 

- Bu gürültü sayesinde rahat 
rahat konusabiliriz. KimSe bizi din 
liycmez. 

Bu sun! detektifin cok hoşuna 
gitti. Bunu bildiri~ken: 

- Şu halde diye iliıve eUi, 
b:mn lütfen her şeyi artık en ıkü• 
çUk tefemıa.tma. kadar anla.tın, zi· 
ra merale danuırlw-mı neredeyse 
çntlıyacak. 

Sir Vilyams zaten buna karar 
vermişti. Sam Coysun kabjJj~tlc • 

edr rlenn.ş Ama bırçok hünerleri
ı: beraber sannt sırlarını kimseye 
ıo:öylc-mcdrn ve kendi kafalarında 
bu lıer ttirlü bilgilerini s.-ıklıyarak 
ortnda. ipucu bırakmadan mezara 
götürürlermiş. 

Eski çinilerdeki mukavemet de 
bugün kalmam~. Evvelce çininin 
mnlzmesi olan çakmak taşı Ktitah 
yadn mebzul bulunuyorıntıR, ima • 
lıit.hnnelere gaz s:ındrklar'Jc> taşı -
ıurnw:. Yakın w.manlardn göıiil • 
.rnUş ki, topraktan isti!ısal, tıu tan 
kolay ve ucuz oluyor; taş da bu-c
kılmış. Aslında. <'ini kırmra testi 
toprağı, tns, kil ile ışlcnmektey • 
miş, Desti toprağı en eski devirle
re mahsus ... Fakat kil devri başla
yınca çinicilik es.~an bozulma-
ğa yüz tutmuştur. . 

Yine çinicilik va1ctfle evlerde, 
nile imnlllthaneleri olnra.k faalm!t-1. 
Tabii nile arasında d~vamlı bir ış, 
"1l.nat yolunda ilerlermiş, Bunların 
ocakları muntazam, kuvvetlivm.iş. 
Aletler ehilleri elinde bulunuyor. 
muii. Malzeme d:ıimn stok edilir -
tni<:ı. Bıındnn evvel armı edılen <'k· 
Ji nlaıı çamurun fırında pişirıldiği
nı söylemiştik. Bunun idn de çok 
uzun bir muddet kalması icap e • 
dermi!l. Hatta hnm çini tnslaklan 
lı lenmemiş olnrak se>nelcrce bura-

BütUo Allll3ll mlUI.) tpcner fır. 

l<a \ 'C teşekkUlleri dıln Had ıı. rz -
borg chrindc muau:nııı lılr ııUm:ı)iŞ 
harclictl tertip ctml lerdlr. HJtıer 
bir nutııl< sö~lll erc>.k nrllnhıg lmbl. 
nesirııı şiddetle hlltııun c>tınl lr. 

rınj ve ıbtiyük şöhretini çok iyı bi· 
llyordu. Çalışma sahası daha zl -
yade cinai vnJı:al:ı.r olmnsınn rıığ • 
men Sam Coys en azılı casuslar 
dan birkaçının hakkından gelmek• 
tc de kusur etmemi ti. Ludvig 
Mililer, Ernst Spicgcl ve Hans 0-
bemıeycr gibi isimleri tüyler ür -
pertici vakalnr hatırlatan cnsuslı;. 
n. yalnız başına birer ibirer, üçer 
gün ara ile toplnmL'iLı. 

Sir Vilyams anl.ntmnya ibaşladı: 
- Amirallik nezaretindeki yük 

sek vazifem.in bir gösterişten ıha. 
ret olduğunu herhalde bilirsiniz. 
Zire benim asıl vazifem casuı;lara 
karşı "Jntelligence Service., te • 
dir. 

Bu vnzi.fem 1909 da b~ln.r. Da.
ha evvel Berlinde a.taşenaval ola- . 

vleı 
~lir 

san atin 
a ıdır 

F.:lhnnıra sanıyı tw.;\iııntıııdan bir koı>-

ı 

JUltnb)n mnmul!\tmdan Arn~ tnr
:r.rıuıı toplu lfudcslnl \"ert'.D uefts bir \'llZO 

gısilı> hnın çiniler layık oldukları 
dn 'lmlmnL5. Çünkil ~ini işJ.,rinln en 
'l!jnğr on şene fırında durması bu 
işçilikte zaruri imiş. Eskileıiıı elli 
s1: nelik fu utlar içinde üıJenmcmiı;; 
stokları varmıFı Bunlar birkaç 
ne0 lc gcçermlı. Afle imalathanele
rlnde sanat bütün inceliklcdle. 
nınlzemcsile babadan evlada inti • 
kal ettiğinden evlat her. eyi hazır 
buluyor, bu hususta bir sıkıntıya 
maruz kalmıyor. 

Bugün ise s:?ri halinde çabuk Lcı 
çıkarmak. pazara sevkctmek kay • 
kıvamı bulamıyorlar. F..skiler 5().50 
kareli d&l'llle çinileri yapabilirler• 
ken, bu yüzden bugunkiler bu e • 
bn tta çini işliy(>Jniyorlnr. Ancak 
minimini karelcr meydana getiri • 
yorlar. Hiç 5ilphe )'ok ki fırında ~O 
cıene. ıo sC'ne durması ba!jka, bır 
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rak staJ yapıyordum. lşte bu staj~ 
dan sonra vatana tiksinmiş oln · 
rak döndilm. 

Sam dayıınnmadf: 
- Niçin tiksinmiş? 
- Çünkü bu tarihte iyice nn-

l:ımıştım: Almanya harp istemek. 
te ve bunun için bütün kuvvetile 
hazırlanmaktaydı. 

Bertin sosyetesi tarafından fev• 
kalii.de iyi karşılanmıştnn. Zira 
hem çok asil bir nileye mensup. 
tum; hem dı) milthiş bir servete 
mnliktım. Bu sayede Alman zihni
yetini gnyet yaknıdan ve kolay. 
hkln tetkik iın.kD.nmı bulabildim. 

Bu milletin başında bulunanlar 
harbi bir sanayi tel!kki ederler. 
Onun için sil.küt içinde fevkalfı.de 
metodla., dikkat. ve tccrUbenin ver• 

llu nıc\'slnıdc LAi ..- .. . toue gos~rllcceı. türkçelcştlrllmıs filmlc-rdt>n: lrejbör Oo .. 
<'il n. l>I' l\lillo'f ıil n areslndc Gnrry <Joop<'r, Akim Tnmlrort Mndelelne Car. 
rol! '" Pnıılett GOd ' e iln.rd tnrnfınd. n çevrilen 7..afl.'r Yolu (Soldn l'olet God:ır; 
::;arlonu11 Şehir ışıklan filmindeki çiçekçi l<r7.) 

Sinema mevs başlarke -
Geçen seı e re ora 
hangi sınemada? 

~------~o----~~-

B arp ten sonra l'ra sız lllmcu ğl ne 
Alemde ? - au sene ' ıno Rossinin, 
Cbarles oyersnin, enjamino lgllnin, 

Dorotby Lamour ve Oarry Cooperin 
yeni film erini göreceğiz 

Çok okuyaıı değil, çok gezen bi-
lirmiş. \ 
. Doğru. Ben bile şu son bir aylık 

SJnemalar arası seyahatimde ( ı) 
ne hakikatlerle karşılaşmadım n~. 
ler öğrenmedim. Ne "açmaz"' l.nrı 
sineye çekmedim ... 

Mübaliığa ediyorum smulmasın 
§U • (sinemalnı· arası seyahatim~ 
tabirbıde zel're kadar tahrif zerre 
kadar pireyi deve, habbeyi 'kubbe 
yapma endişesi yokt.ur. Evet, zu .. 
hiren on, yirmi, bilemediniz elli ve 
yüz met.re yakınlıkla İstiklal cadde 
sine açılan beş altı büyük sinema 
salonununun, hakikatte lbirl>İrle • 
rinden dağlar kadar uzak oldukla
rını kabul etmek lL.zmıdrr· Ju.ınna.t 
göriiş, prodilksiyon getirbne fi~ 
lanse etme, meslek t.a.rilıçesi, 'z('vki 
selim ıniyarlan uznklıb"l. Zaten bun 
dan dolayı değil midir ki lstanbuL 
da her sene sinema salonunun is
mi ile beraber :i.nsnnın hatırına mu. 
ayyen janr'da kudelcler geliyor: 
Salon, macera, kovboy, 'l'ilrk, A· 
rap, Amerikan. Fransız, Rus kur. 
deleleıi ... 

Fikriml kendisine de n.çtıgım Llı
ıe sineması sahibi Cemil Filmc.r 

- Haklısınız, dedi. Zaten başk~ 
tUrlil olnuısma. iml:fı.n yok. Jmkfi.n 
olsaydı hep yeknıısak film getirt • 
mek, bu takdirde de her tabakada 
her zevkte seyirciyi memnun ede~ 
1Jle~ek .m;cburiyeti hfısıl olurdu. 
Bu ıse ıflas demektir, Zirn, tstan
bulda o kndnr ınce v mUtehalif 
zevklı sinema scyirci~;ı var ki ta • 
sav..,."Ur edılemez. Emin oltın ou 
ba.c:ka hiçbir memlekette böyl d~ 
ğildi r. Bizde kötü bir kurdelenin 
kötü §Öhreti iki gtinde hüttin şeh
ri tutar Siııemneının şahs1ycU 
zevk mıyarları, halka ait knnanUP.~ 
ri kendisini yanıltm ;>sa, daha doğ. 
rusu ... salonunun filmi'' ni getir • 
memıı:;se .?'anmıı tır. I\:urdele)'i kal. 
dırrnnsı laznn. Bunun için her si • 
nemanın bir janr'ı olmnsmdan d • 
hn tabii bir şey yoktur . 

diği örneklerle bu sanayıi hazır • 
Jıı.rlar. Neyse! 

Ka.rd~im Lionel lı.fllp von Mazt 
isminde impamtoiçe O~tanm 
n~lerlnden birile rlenmişl. 
Renı artık tnnınmill' bır Jerınnno 
fil (Almanlnşmıs bir AJmıı.n dos
tu) farzediyorlnrdı. gu snvooc srr 
lar önümde olduk("\ me ·d:ı•ıa vu
ruluyordu. Ben de zatrn erek 
hareketlerim, gc>ttkse dostlarım 
ve fikirlerim it barile trun bir j r. 
manofil glbi har ı, t rtme.'< kin n
za.mi gayreti s:rrfedi~ o1rdum 
Diğer mC'slektaşlaınn, bilhn <ıa 

Rus VC' :Pransrz har'ciyesine men
sup zevat arasında bana \'apılnn 
muamele nıspet kabul C'tmez d<'rc· 
cede ayrıydı. Daha o 1.nrnan bu 
hattıharc-ketim sayesinde mühim 
birçok hakikatlerden hnbe,rdar ol. 
dum. Bütün bunları Viynnadan a
mirnllrğa bildirirken diğer taraf' • 
tan bir Almandan daha ziyade Al· 
mnn do tu r.örUnme\i ihmal et • 
mlyordum. Zaten mevzubah.s olan 
Alınan dostluğu değ ldir. BUtün 
mesele dünyayı onların çerçeve -
sinden görmektedir: Dünynda"l 
kastettikleri fikir de tarla şeklin· 
de g~niş toprak parçası ve Uzerl~ 

- Baska memkkctlerde bu iş 
nasıldır? 

- Başka memleketlerde mese
l!ı Fransada. kötu bir film dör.t 
beş hafta gösterili?' de yine nlon 
her seıı.nsta ttklnn tıklım dolDXıı 
Sebebi de Aehirlerin büyük ve ka.. 
lnbalık oluşudur. Bizde ise dedf. 
ğim gibi, bir filmin iyi vey~ köUi 
öhret yapması jçin iki gün kıüı

dlr. 
- Bir nc\'l d 0 dikodu desenize? 
- Yalan da degil, Sinema de-

dikodusu ... Sonra gıı~et gariptir: 
Bizde sinemaya girmek isteyen 
birisi, hole gelır, evvelfl resimlere 
baltnl'. Resimler gtizclse, ne wa! 
Fakat bu içer.iye gir.mw i lıı Utı 
değildir. Film a-takkındıı etrafmda 
neler kon~uluyor bunu da bilme
si lazım. Şans l5i'. MC'çhul seyif'Ci 
iyi şeyler işitırsc tereddiltsüz iı;e
riye girer, tesadüfen :kötU şeyler 
isitmişse salon sa.hibı ibir mü.şteıi 
kaybetı:ı:..s demektir. Görüyorsu • 
nuz yn, bizde bir filmbı tutması 
ne kadm- tesadUflereı ibnğlıdır. Ma;. 
runafih kurdele hnkkmda ~ 
hükümlerle sinemaya gelen se-Yir. 
ciler de çoktur. Bunlar. her sine
manın muayyen janr·mdan zevk 
alan ınsanlnrdır ki ba.ska türlü 
film görmeleıine imld'ı.n yoktur. 

- Siz daha ziyade hangi ja.D:llo 
d:ı. ku:rdeleler temin ediyorsunuz'! 

Cemil Filmcr, bir lihza düsün • 
dükten ve sigamsını bir nefes da. 
ha çektikten sonra dedi ki: 

- Bu hususta sarih ibir fikir 
edinebilmek için size bu sene te
min ettiğimiz 50 filmden ba§lıc:ı
lannı söylemem kiifidir zannede.. 
rim. Bir kere l O adet tür4C• 
çeleşUrilmiş kurdelemiz Yardır. 
Bunlnr Gary Coope~ 
M a d e 1 i n e Carroll, Robert 
Preston, ve Şarlonun (Şehir ışık
lan) nda <;içekC'i kız rolünü yapan 
Panlette Godd:ın:l'ın ~evirdikleri 

REŞAT MAHMUT 
(llrnımı 6 llC'JChı) 

dl.' çalışan insanlardır. 1şl<' Alman. 
lar bu tarlnda çnlışan s.'l.k.in. fakir 
ve kanaatkar köyJU olmaj ı kendi
lerine tnmrunen zıt görürler. Çu -
buğunu tüttüren, çı.fUik sahibi, 
para hılkimi rahat zengine de düş 
mandııiar. Onlar hem rııh:ıt eden 
hı:-m ç:ılrsan ve b lhnss:ı idare rden 
bir uzuv olmak isteıl('r. 

Gene neyse! Ben de hep onl:uı 
izaha calr ryorum ... 

Bı.ırada Sir Vıljanıs bir cignrn 
~aktı birkaç sanıye kendi k neli • 
ne dılşündill:tcn sonra devnrn etti. 

- 13.ı nrzularma kavuşmak .is. 
temelcri de onlar için ancak şu c
kilde kab ldır: 

Çiftlik sah bi öldunilmclf. ıslf>
dJklerini ynpmıyanlar oldürülmcli! 

Sir Vılyams gc~ durou. cigam
eından tüten dum:ına daldı. Son.rn 
tekrar devam etti: 

- Nihayet vaziyetim o şekil 
aldı ki fımirleıim hayretler içinde 
kaldılar. Bir bahane u)durup bem 
Lond.rava çağırdılar. Mtithlş teb
riklerle" karşılııştnn. Fakat yeni 
bir vazife de verdiler. Bcrlinde el
de ettiğim avnntnjlardan istifade 
etmemin znma.nı art.Ik gelmişti. 

(Devamı 1·11• ı 
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SON HADER,LE DDnden Buaane .. -Aaadola ajM11Dlll ""11&1 ...... 
.... eke cJllısya n'llyrtlna bir lıaJuıt kilometre kadar geri püskUrtmüş-

1erdir. F ın tayyareleri 
Moskovaya 
doğru hare}< at 
inkişaf ediyor 
Vlazma cepbeılade 

lndlrllea Alman 
para,ıtçller .. 
lmba edildi 

:Amerikan gazeteleri vaziyeti 
naıd görüyor? - Hitlerin fu. 
ar komi'~esine telgrafı • Av . 
nıpaya lngilizler neden ih • 
raç yapamazlar? • Toprukta 
faaliyet arttı 

Alman orduları başkumandanlığı 
Wafınd~n dil.'\ gece neşredilen teb. 
Ufde ŞO.} le deniyor: 

Husuat tebliğde knydedİldlği veç. 
bile Azak denizi muharebesi nihayet 
bulmuftur. Orgeneral Löbrtin kuman 
dlıımıdakl hava rnosu ile lşb!rllfl ya .. 
pan piyade generali ton Mamıterln 

orcta.lle geMral Dtmltresco kuman • 
da.:iındaki Rumen ordusu ve general 
VOA Klelalin zırhlı ordusu dokuz.uncu 
Ye oıı •ldziDcl Sovyet ordularmm 
külli Jaaımlannı mağlOp ve imha et • 
n~lcrdlr. Pek atır ve kanlı zayl&ta 
uğrayan dU§mnndan bundan bafka 
H.32:S es!r almmf§, 126 tank, 1519 top, 
ve tahmin edilemiyecek mlktarda 
harp malzemesi lfUnam olunmuştur. 
PJyade tUmenlerJ Ue dağ kıtalan bu 
ırmvattakıyellerin elde edilmeırine ka. 
U mrette yardım elml~lerdlr. 

21 •11Uldenberf yukarıdaki ordular 
la mlltte!ik İtalyan, lılacar ve Slovu 
Jatalannm merbut bulunduğu Mare • 
,1111 von Rundııtedt ordulan grupu ce.. 
man 106.865 esir, 212 tank, ve 672 top 
almJflardır. 

Yine hususl bir tebligde l<aydedil • 
mi§ olc!up veçhUe bu aym bqlangı • 
cmdanben Sovyet orduauna indirilen 
kati ağır dnrbeler netJceainde hare • 
ut yenı bir safhaya gtrm1ft1r. 

'.Azalt denlz\nden llmen gölllnlhı ae. 
ımtn.ı prlds!ndekt Valda1 yaylasma 
ka4ar, yarıl 1200 k!ıometreUk b!r cep. 
hede Alman ve mUttetlk kıtaıan ear 
ka doğru tam blr llerleyi§ halindedir. 
ıer. 

Brlasnk ve Vlazma muharebe mey. 
danları c phenln geriJılnde uzak bir 
meutede kalmıılardır. Anudane bir 
mDdafaayn, btrlblrinl tak!p eden c;ı • 
loş tf'febbllslerınl' ve en bUytlk kanlı 
fed:ıklrlıklııra ruğnıen çenber lı;lne 
alınan dU,man kuVl'etıerl keııdllerlnJ 
bekllyen lkıbetten kurtulanuyacak • 
lardır. Daha glrodlden lkl :>1lz bl..oden 
fazla eılr \ardır, Bu m!ktar gittikçe 
e.rtmaktadır. 

DUn gece muharebe tayyareleri cep 
ı.nın merkez mıntakaamda dtlima • 
'1lın yUrUy\\ş kollarını ve glmendifer 
ıat.ıarmı bUylJk bir muvattakıyetıe 

mnbardıman etmlflerdir. Leningra • 
C1llı iqO teslaatma karfı da. mUeaalr 
iaarruzlar yapılJIUflır, lngillerenin la. 
IUin1 lemin eden mUnakalAt& karp 
,yapılan mücadelede Alman denizaltı. 
lan AU&nt!kte ceman 23 bin tonluk 
3 vapur batırnııılardır. Bir muhare. 
be tayyaremlz Feroo adalan açığında 
c:emaıı 3 bin tonluk 3 ticaret vapuru 
ba.tmnıf tır. 

D.N.B. n1n ukert b!r membadan 
tannditlııe göre Boloevıi<ler dUn de 
Leıılngrad mıııtakaıımda topçu hima. 
~ bir kaç yarma tqebbll3Qııde 

bullmnmşlardır. 

Fakat bu teşcbb ı,·er knnlı zayiat. 
la geri pllskUrtUlmUşUlr. 

Y GTma hareketleri akim 
Kaldı 

Askeri b·r membsdan D.N.B. ye 
verilen malliınata göre Viazmada 
vücude getirile:n büyUk cep dahi -
linde ccmber içine alınan Sovyet 
kuvvetleri 11 teşrlnfevvelde biraz 
daha sıkı~'ırılnrak mağlüp edil • 
mittir. 

Günlerdf'nb 1 i komiserler tara • 
fmdan mukavemet'! teşv'k edilen 
Sovyet nskerll'rinin intizamsız kol 
lar hali.nd 'anr a~a tc.ı;cblıüs et
tikleri yanna hareketleri akin1 
kalmı'j+ır Ru tC'!'I •bbUsler Sovyet· 
lerln e , n kar.it olan ?.nylatlnrı. 
nı J.-: ni Ml1 .. sta arttrrmışttr. 

200 m tr<.'l k kUrUk hir mu:ıare· 
be mı:ıtak rındn 8~0 Sovyet -ıske
rintn rn kt"ıl • ıf.11 tf 0 b t edil. 
miştir P.•ır da atlı arabalardan 
mürf'kkep hlr k'>l da Alman atı>fil 
le Ut.hrh. l'dllmi t r. Biraz llcrld • 
tra.k USr ve top ilklli MO kn:r.n o
enk~r r:örUlmı>kte ldJ. 

f!ısım ~hHfnfft tAft merk~1 
•mtakMm'1& f;ovyet tank b!r!Jkle. 
ri e:.ın rırt"sl !!Untt ~fleden ıııonra 
Almanlan (lıf) kaaabuından tar
Jc !erek gnrp JıttJlrametinde bir ka.ç 

Oreıden şimal istikaınetindt 
ilcincl bir Alman hücumu yapılan 
lıir yan hareketine \'e kasabanın 
sokaltlarındn cereyan ed n muha
rebelere ra&•mcn nkinl killmıştır. 

Alman parqütçüleri imha 
edildi 

Via.zma cepheıı!ndc Sovvet kuv
\'etlerinln Uı; kere gerilerine .n· 
mi!ll olan Alman para!]Utc;lileıi So" 
yet krtaları taraf:ndnn imh:ı edil
miştir. 

Viazma cephesin·n ıfı i ll'~ıkez 
mmtakaamdaki Sovyct mukweme
ti nihai safhasına gınnc>kted r. Eu· 1 

rada her iki tarafa da lıUvük kU\·· 
vetler tahııit etm.ştir. Almanlar 
mühim bir yolu ele geçirmek iç~ıı 

M'Jrmanık demiryolunu 
şiddetle bomlıaladılar 

Flelsinki ıs ( A.A.) 
.\lü.kadar bir Fin menba.:.ınd~n 

verilen bir habere göre, Fin hava 
kuvvetleri cumartesi ~ilııü Kar. 
guma;;ki dvarmda Murmansk 
demiryolunu bombardımana de. 
vnm etmişlerdir, Bu mahallin 
şimalinde elde edilen tam isa
betler n~ticesinde münakalat bir 
kaç noktada inkrtaa uğramıştır. 
Bir t .. ene ağır bombalar isabet 
etmiştir. 

Alır.an tayyarelerinin 
faaliyeti 

ne"m;d•ın uğrn~maktadırlnr. Rerlio, ıs (A.A.) - D.N.B. 
Amerikan ~azeteleri vaziyeti Bir asker! kaynaktan D.N.B_ 
Nasıl görüyor ajansına bildlıilit'OI": 

Nevyork gazeteleri ıark cephesi Şark cephesinde Alman tayya. • 
haberlerini tık s11yfnları.la ve bUylll< ı eleri tarafından yapılan gece u.. 
başlıklar nıtın.Jı. ne rl!d'yorl.'lr. BU • çuşları esnıı.smda. Leningradm ce• 
tUn gazetckr SovycUer Birliğinin va. nııp bölgesinde ehemmlyetli Sov • 
%!yetinin tehııkeH ve ciddi old:.ığu fik. Yct hava meydaJilanna. taarruz e-
rlndedlrler. dilmi.ştir. Bu saatte alman haber· 

Kızılordunun gazetesi olan '"Kızıl lcre göre, dUşmanm on ~ tayya
)"tldız." ın ··~eblike bUyUktUr,, unvan • res~ tahrjp ~ meydanlardaki 
ıe yazdığı o a kale nı ":ıl olııra K zlk ı askeri zeminllklere ve hanga.ı lnra 
rertil!yor. isabetli endahtlar yapılmıştır. Ss.-

Bunrtarı ba,ka ıark cepheaı merke. nayi müesseselerinden birine ya -
z:!nde Sovyet orouı.-rının Qenberlenmc. pılan taama neticesinde btiyitk 
sine \"e Azak denıZi şlmnlindekl Rus bir yangm ÇllaLnlınJftır. 
kuvnUeriııln imhasına alt Alman hu. Briaftlılt, Cobinde düşmanın e. 
suııt tebılflerf de Amerikan matbuatı bemmiyeW askeri tahşlda.tı muvaf 
tarafından ikUbu olunmaktadır. fakıyetle bombalanmıştJr. Beı tren 

Aaııoclated Preııa, lng!ltere reımıl tahrip olunmue, kırk bir tren cid.-
mallflllrıln blrcok Sovyet tUm•nlerl di ha.sara uğrablmlştrr. 
nin çenber içine alındıkl3rınr itiraf Munmarsk civanndaki demiryo-
ottituü kaydeylemekledir lu hedeflerine yapılan taarruzla?' 

H"tl • I L_ ·ı · · la ehemmiyetli demlrvolla.rı tahrip 
ı enn uar ROmı e•ıne edllm' ti · 

Telgralı ışr -·-~~ııı..---
Königabercıe 29 uncu şark Almanya 
fuarmm açıll§ı mUnuebetile Alman 
devlet rel.81 H!Utr fuar komlteıılne 1 
qağıda.ki telgrafı çekınl§Ur.: 

''Alman askerlerinin kahramanlığı 

ne şarkta yaratııa.n yeni vaziyet 211 j 
uncu Şark! Almanya fuanna çok ge· 
nif tkttadl topraklarda yen! ifletme 
kaynaklan açmaktadır. Bu gayretle. 
rln muvaffak olmumı dilerim .. , 

Armıpaya ihraç harelteti 
Y apılabUir mi 

Nevyor1t Taym!ıı gazetealıı.in dip 
lomatik muhabir! A vrupaya bir 
İngiliz ihraç harekeli ihtimaliuden 
bahsederek §6yle diyor: 

Bir ihTaç hareketine leşebblis 
etmek için gereken vasıtalarımız 
olsa ldi, bu fırsatı pek aşikar ola
rak kaçırmazdık. Fakat bu vasıta· 
lar mevcut değildir. 

DllıPDanı gerek denizden ve ge
rekse havadan nbhıka altına al • 
makla beraber, denizlerin a;;ık kal· 
ma.sını temin ediyoruz Bu suretle 
Rusyaya yalnız Amerlka ve lngil
tereden değil, başka memleketler
c!en de malzeme yeU§lirllmekte • 
<!ir. Rus mukavemet kudretini fn • 
ııılaaız bir surete tazele~ek kab li· 
yeti yalnız bu yardıma bağlıdır. 

Aynı gazete diğer bir \az cia 
,.ısyle diyor: 

Rua mUttefilllerlmize ı:ıürııtle \'e 
çok ya.rdmı etmeUy:z. ÇUnkU Rı:ıı· 
yada durumun vahlm oldufunu söy 
lemek klti değildir. Durum bun -
dan daha fenadır. Amerika ve hat
ta İngiltere tehlikeyi kavramış dE -
ğillerdir. 

T obruka karıı taarruzlar 
Bir gece evvel maruz kaldıkları bU· 

yük muvattak!yetai.zl!ğe rağmen bir. 
çok Alman tanklan 10-11 Teşrlnlev· 
veı ıeceel yine Tobruk'un ctnup ve 
cenubu garblslne yakt:ııımışlardır. 

Harici mıntakamızın iııtlhkL'lllarr 
na takriben bir mu mesafede bulunan 
be.§ka bir dinleme istııayonuna da ta
arruz edilmlftlr. Zayiatımız iki mak· 
tul ve ycdt yaralıdan lbarettır. Diğer 
mmtakalarda yu aylarmda cesurane 
ve aztmklrane bir hareket neticesin· 
de kazandıkları teıebbUı kablllyettni 
şimdi ellerinde bulunduran ketlf kot. 
lamnızdan bir kısmı pek memnuniye· 
te eayan netle.terle taarrust tabiye. 
ıerlne de\am etmektedirler. Cenubu 

garbi mıntakaaında bir A \'U.Stratya 
keılt koıu bir İtalyan zabitini esir al· 
mıı ve kumandaıındakl mUlreaeyl ta· 
mamlle lmha etmı,Ur. Ayni nuııtaka. 
da başlta bır ketlf kolumuz 11f klfl· 
den mürekkep bir dUıman ırrupunu 
pusuya dUtUrmUş ve grup rlcat eder 
ken sahada tO ölU bırakınııtır. Keji! 
kollıırımız bundan eonra zayiata uğ. 
ramadaıı ıerı çekJlmlftlr. 

O civarda faaliyette bulunan dUı 
m.ıım 00 klflllk b&tk• bir keftf kolu 
puauya dllfUrUlıtek tamamUt lnıba 
•dılmııur. 

Bir BZ dalla cenupta 30 klflllk bir 
lt.aıyan kqlf kolu ant bir taarruza 
u ~ramııtıl". Hu kola ıcumanda .cteıı 

a:ıblt yııralı olarak yakalanmııtır. 

ou .. nmn burada 13 !Mit bırakınlflır. 

Hudut mıntai<Uında Uflt kolları • 
mm gene ,.ınlı blr cephede faaliyette 
bulunmuılardır. 

Karadaida liret 
kullanılacak 

Roma, 13 (A,.A). 
Du~ tarafından neşredilen bir 

kararname mucibince Karadaim 
t taly;.n iwrali altında bulunan 
topraklarında resmi para olarak 
dinarın yerine liret kaim olacaıt· 
trr. 

Yüz dinrar 38 liret olarak tes. 
bit edilmi6tir. Eski Yugoslav 
banknotlariyle paraları mUıbade
le edilmek üzere henüz tesbit e
dilmeyen ıbir müddet zarfmda 
İtalya be.nkasmdan değigtirile. 
cektir. 

Fransa inhizamını 
hazırhyanlar 

(Baş taralı 1 ncide) 
Kals: .-Bairus"do gözaltı edilmig 
olnıı eskı Bafvckll Poul Ueynud 
ile eski dahiliye nazırı Ma.ndcl hak 
larmda da. icra edileceği anlWJtl • 
nıı:ktııdır. 

~on gUnl<'rde muhtelli noktai -
nazarlar serdinc vesile teşkil c • 
den usum muhakeme şekline ge -
lir.cc, aynı mcnbadan verilen ma
lumata göre. adli ve alyasi divan 
maznuıılat:n meeuliyctini tesbit e
dince a.'l&Yl sanın yedinci maddesi 
nmcib"nce MareŞal Peten maznun 
ların aki.beti hakkında. icap eden 
kararlan verebilecektir. 

Haklannda tahkikat yapılmak. 
üzere Riom yük.sek divanı teşkil 
edilmiş olan ilk altı maznun, Ma. 
reııat dılediğl takdirde mut.ad adli 
mahkemelere tevdi edebilecektir. 
Bu takdirde devlet reiai yalnız 
Rynaud ve Maııdel haklarında blz-
2at karar vermiş bulunacaktır. ---1>--

Motörlü tren makiniıtleri 
yetiıtirilecek 

De\·Jet demiryolları Jdareıi dünya 
demiryollannda moUSrJU trenin almak 
ts oldtılu mUhlm mevkll ve bu 1.§ln 
iatlkballnin genlol!.ğlnt 
g ö ~ ö n U n d e tutarak mo., 
t<SrlU tren maklnlıılerl yeU,Urmefe 
ltarar \'ermlttlr. Dunun için ıımdl tz. 
m!r ve bılllhırl' Ankara motörlU tren 
garajlarında bir nevi kunılar teel.s 
edil!D9ktedlr. • 

lıloU!rlU tren maklnlstl yeı,Urmek 

Uzere miliıabaka. ile devlet demlryoı • 
tan hizmetine birinci ıımıf makinist ve 
tı>svlyecller aJınacalır. Burılar mo • 
lörlU tren ıarrıjlnrında bir mUddet 
staj gorectklerdlr. Bu ııtajda liyakat 
kÖ,tereııler iyi derecelerle motörlll 
tren maklnısU olarak vaaitelendlrilh 
ı:ektır. Bu evl&!ı ail&termlyeDler dev. 
let deıtılryollannın diler kı.amılarmda 
tallf&C&klardır. 

Devlet demlryolları ka4l'OSUD4a mo
törlU tren maklnlaU olarak 'YUltelen.. 
ulrlll'cek olan maklnı..tler dlfer loko 
motif maldnlıtıerintn tabi oıdutu 

ah''lm ve ş:ırUara tabi olacaklardır. 

\: alnız ataj mUd4eUnce kendllerlne 
normal yevmiye verilecektir. 

Fransada 1 
21 Yatında biı- komünist 

idama mahkum edildi 
Berlin, ıs ( A,A.) - D.N.B. 
Vişiden bildirildiğine güre, 

Bulon hususr mahkeme ·, ~ayri 
kanuni faaliyetinden dolayı 21 
y.Q..-;-ındaki komünist Mcrot'yu Ö· 
h.im cezasına mahkum etmiştir. 
Mcrot ,Frnnsa cenubunda 11 e. 
yaletin kom:inist teı;ekklilleri re. 
isiydi. Mahkümun is şerikleri o. 
lan ve aralarında iki de kadın 
bulunan aynı yaşta diğer maz.. 
nunlard~n biri muebbet bıdema· 
tı şakkaya diğerleri de 20 sene 
mUddetl0 aynı cezaya c;arptırıl. 
mışlardır. 
.Mahkumlar medeni haklarından 
iskat edildikleri gibi emlftkleri 
de müsadere olunmuştur. 

Amerikada 
1011 vapur inta halinde 

bulunuyor 

Ne-vyark. ıs (A.A.) 
Amerikan seyrisefain bürosu 

1 teşrinievvel 1941 de Amerikan 
deniz tez~ahlarn,da 1..-eman beş 
mılyon 794 bin tonluk 101 ı ''·-i· 
pur inşa edilmekte oldu~uııu ull-
dirmiştir. 

Almanlar Moskova
ya 80 kilometre 

yaklaştı 
(Jla§ tarafı 1 ocldt) 

tklncl mmtal<a: Hedef Mosko,·a 
şehri oıan merkezi cephe.lir: 

UçtıncU mıntaka: Ukrayna cephesi. 
dir. 

Leningrad 
müdafiler~ 
Müteaddit 

delme 
teşebbüsleri 

yaptilar 
B61'lin, 13 ( A.A.) 
D.N.B. nin askeri bir menba 

dan aJdııl'ı bir habe-re ör.?. 
Sovyet kuvvetleri e:jn Lenin. 
gradc:.:!nberleme ke..;~mınde ton<:tı 
ile himaye edilen müte:ıddit del 
me te~ebbU1:lerl vrımrnlardır. 
Bu teşebbiısler :'on·et kun•ctle. 
rine kanlı zavıat wrdirılmek su. 
retivle tarc.tedilmiı:ıtir 

Berlin. U ( A.A.> D,.'v,B, 
Briansk \"C Viazma mmtaka

sındaki imha muharebeleri neti.. 
cesinde y;.lnız c:ok miktarda esir 
değil aynı zamann ı h,.r cinstaıı 
birçok harp ma'ze;n{' i de iı?ti· 
nam edilmiştir. 

15 ilkteşrinde bir c:emberin 
i~inden l:ttıt ulrr.ı ~ iEtn en bir 
kaç Sovyet l "'·<:'tl·U!Unü geri 
püskürtme~c muvaffaıc olan bir 
tek Alman piyadP- fırkası 11 top 
iğtinam etmiştir. 
Aynı mıntakada iki zırhlı Al

man fırkası So\"retkrin yarma 
teşebbüslerini akim bıt'akmıştır 
Bir tek mahalde govyetler 80 to,~ 
bırakmışia rdn 

---~---

Şark ceplleılnde 

Harp 17 nci 
haftasına girdi 

Lord sa~B 
u. 1ar k'. 
( IJll, """" 

\toskovava k~ 
oın tank ·kullan Ol 
miş ve Rusya:YI 
tırmek hususun~ye 
rettüp eden vaZJ .. 
rerek demiştır k!~'" ~ 

Leningradda. vaziyet Umltaizdlr. vı. 
sama ve Br'.aııak civarmda ve Azalt 

- Rusva bUY""" 
içindedir Fakat 

Loadru, IS (A.A.) mamıc:t ·- Bıte )tguf10 
.Annalist rnecmuasınm askert mu • salim \",'r. r 

harrlrl yazıyor: ' meviz 1..tb:\hat' ~eni deoJzl eivarmd& çevrllmlı bulun&o. 
Rus ordulannın vaziyeti fevkalade 

Şark cephesinde harp bugün 17 in· Ru ordusunu 
Koakova civarındaki el haftasına girerken muharebe §!dde. tC? h"z etmeliviZ 

tini gittikçe arttırmaktadır. M\\ct.de. c 
1 

...O R ı Y&hlmdfr. 
tazyik çok 

:a:::~!ıe::a:~be~ı~ı:o~~t: ~1!~!~ g~:t~::ed:t:va:r ıı:=~~ M A A 
:re yakınma gelmlllenl\1", taarruzlann1 bazan bir no'lttay:ı., ba • 

zan başka bir noklııya tevcih etmlj· ETi' 
Daha. cenupta Brlaıııık ile Harko • ~ • y !erdir. Şimdi görUnUşe göre Alman • c Er, 1 tun §imaltndeld mmtakada Ru' batla 

rmda SOO kilometrelik muazzam bir lar, en bl\yUk gayreUerinl a&.-fet • 
mektedlrler. ÇUnltU Hltler askerler!. k 

gedik aÇllmJJtır. Bu gedikten giren ne kıştan evvel SOD bir hamle yapıl· Bu·· l}ıı·· 
Aln:.an kıtaatı Orclden itlbaren Tu.. makta olduğunu söylemiştir. 

laya doğnl yol almaktadırlar, Şldd.tli bUcumıara uğrıy:ın Sovyet ' 
Budienny ordularından kalan bathrı ağır darbcıer altında gert çe. • ' tı' ..wıO 

liısımlar Azak denizi sahilleri ı:ıımlş Sovyet ıutaları rlcat etmiş fa. SU l lS ıı• .ri 
boyunca ilerlemekte olan Von ı,at bu hııtınr vnrııamam13tır. • · ··fa.P • ..tl 
Rundstedt ordul~nnm ileri hare. Bu ::. ı .ı 1 1 ı&CP•: 

1 d
. l t~u3lnr .ı z tPrk •tmlılcr, lw:ın •ete.sı·. Aııkaradaı:ır!f 

ketiy e teh ıt a tındndır. .. 
V . • ı• (A A ) Of'd \"C ma.z •ı ı .: z H ı ... u~ramışlar, Co.., atfen. Turk ){ 

1
a .. , 

ıft. ~ • • • 'n: ı t h d ı ü ı r · b • 
R ph "nd . .. l m er n a yen m a a...tıllf ve Ankara. lstan u .• ,U" fi 

US Ce e81 C vazıyet ŞO)' C nuda"lC 'lr mUK ~~met mLl~tPV!I}.. nmaese\"rındP bÜd•ll .. : 
hulba edilebilir: Şimalde A!. .... ,- .... 

muvait»'l~erı uıırJurmu~t~r. ·•ıllst.·mnJ ıne\ •a..ofl ı• manlar Leningradı muhasara et- ., " P- • 
mekle iktifa eylemekte ve mev. Rusllr ~ım.ıı Mo kou voıun.ı bar t:r ıtıs:ll" rr.:rnurlr i .,, 
zilerini muhafaza etmektedir u.n 1'1 -'' • <.'l:l :tan beri gt\sterdıkle ., ıra ! ir".!iltlf' n • 

Merkezde Alman taarn·zu n-nı ı.:-'n <ı.aıyane zıhn \et \'e aynı ye. ter. "' <: ktır .ı r~JS• 
vam ve inki~f cd'vor H11-'a • .. 

1 .ırr ez ırade ile mUJaıaıı e•mektecllr. , ıra ~01 gu t,\k•rrıl 
Brianskı tahliye ettiklerim ; :?. 'f e:r. Slln ~ 1 saııt !çlM" d'kka• ' Y .. : ~m•cııı. • r'J 
etmişlerdir. MoskO\"a\·a k'." .. ~' ıı 'btı •n.<ı-ı'.'lf o<lyJe.Jllme.11. ·.r ı Bu h-ıbeor r. :i il t• 
teblike tavazzuh cdi:.·o:-. Rı• ' '· ::; 11 ~J:; :e'Jlığ!erı, A.lnı n ı. r. na.. h '<. • '.\ oı; "" \ e ! ~,,. 
nn Viazmadaki cembcr: \':1:-n::ık ., t~· n.n lll< noktruıı otan , . .ız mı ~'" •,,:-r.a"r.' nıurnc~• ,.,.,,..~. 
için yaptık lan teşct,bUs a ,ur. Br.an .. ·otı şıdd !ti: bir mu o\ m : .. ' ıı ı ıf (. emı) ı?tl Ol 
kalmıştır. teıdıd ~ını kayJa d ·mm etmeK' J • ., lı rU Fııruk u 

H.arkofta nisbi sükun hiiküm ..;ır 
sürüyor. Almanlar, Azalc sahilini 0r 'e •t vıızıyette sarna. t yoıttuı 
takiben Rostof üzerine yürih or. c.,nı.ıpLıı. A.nı1nlar, bU.) Uk muvat • 

1 
akıletler kazJ.ndıklarıııı ld,l!a e·m • .t ar. 

Almanların hedefi ikidir: :.\fo.:. edlr!er Buna :nukabu ı~usıar şlma. 
kova ve Kafkasya, İngiliz ve A- 11Unıeha. ın ~:ı .J\arruz ~lhn!yetl il<' 
merikan mahfilleri, 413 saattea narckEt eun.ı<t. ve mı.ltteClkler tanı. 
beri vaziyetin vehametini saki~. fını.Jan kull'.\!1ılan en yakm ve en swrl 
mtyorlar. bir iaşe yolu olan Murmansk· yolun11 
Londra matbuatı vaziyeti açık bulundurınnga azmetmi.ş gbrlln • 

nasıl görüyor cr.ekl •ıJirler. 
tnglllz nıı11a kın· tırrlne mensup 

S*okbolm, 11 (A.A.) D.!':.B ll 
ıı.v tayyu ~ •• rınln R11s l yyarc!er ~ 

Londrandan isvece gelen mıııı:ıroal:::ı. 11\>ırllg! yaparak bu mıntakada faaıi· 
göre LOndra matbuatı Şark cephe • yette bulunmaları manidardır. 
ainde vaziyetin pek ,·n"ılm oh!u~nu -----o-----
mtıttetıkan teall.ın etmektedir. 

sunday Taymtı gazeteal vazly tın Bayan Ruzveltin hitaheıi 
ciddi olduğunu ıı6ylemeklıı pek ıız bir N~·)ork, ıs (A.A.) 
l8Y llÖ7leıunlş oldufunu yasmalctadır. Madam ltuzvelt yapmakta olduğıı 
Vaziyet pek va.hlmdJr. haftp.Jık radyo musahabeıılnde, birle. 

İngiliz gazetesi bılhn a Sovyet hU. i't Amerikanın, 190 senesi soıı.u.ııda 
ldllnetirıln beyanatındaki lelQ.şlı ifa . i 1940 senesindekine nlAbetle yllzde, 
deye l§aret etmel<tedlr. yUz on bir fıızlalıkla zırhlı mauıeme. 

Ş h d b. t ye sahip olacafınr söylemtıtır. 
ang ay a ır ıaze e ne 

diyor? 
Berıto, 18 (A.A.) - D.N.D. 
Şan.gha.ydan bUdirlldiğjne p.örC', 

Şangbay Evening Poet Amerlka:ı 
gazetesi, a*erl vasiyet he.kkuıda 
miltalea. serdt'd«ck şunları yaz • 
maktadır: 

"Sovyet ittihadrnıu WbeU artık 
puıuk ipliğine ballrdJr. Alman 
zaferleri czlcldlr. Alntan ordulan. 
nm zafer yarışlannm durdurul&bil 
ceğlne dair hiçbir emare yoktlll". 
Sozyetler mühim uıviat vermişler 
ciir. Alman hUkömetlnln \stcd'ğ" 
t-ekll ve şartlar daire&iııde bir za • 
fer, avucunun içinde bulunmakta • 
dır." 

s E··s-siNEMASı~~ _, 
Tepebajt • Eakl l4odenı). yeniden agııma.aı ınU~ ıtJ1' 

mUeamerealle ibU,anılle ıtıcler kamaıtıraJI ,,, 

•frTfr-.1111"'--N IMP.U&'l'Oaı.ua !,. 
Şarkılar... Kazak damlla. •• s;tıan aıel 

EBEDi ASK(~ 
Oynıyanlar: Wlıly J'Rlftdt • KARTIC 11 cıır 
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sessiz sa.dasız denize indirdik. 
şün ki nerede olduğumuzu bilmi. 
yorduk. Yanımızda ve sandalda 
bizi sevke yarayacak bir vasıta. 
yoktu .• Küreksiz, dilmensiz ken. 
dimfzi ibir tahta parç8,Smda de.. 
nizin uçsuzluğuna terkcttik .. O 
kadar ki; ıbirimiz ~a.ndalın lbaş 
tarafına 'birimiz kıç tarafına. 
büzülerek uyuduk bile... Çünkü 
yapılacak hiç !bir şey yoktu. A
kıntılar bize motör ve kürek ol. 
du Bir sarsıntı ile silkinerek u
yandığımız zaman bir karaya 
vurduğumuzu gördük. 
Kayalık, korkunç, ıssız 'bir 

yerdi .burası .. Burası neresiydi? 
J3iz nerede bulunuyorduk? Bu 
korkunç kayalık ve lSR"tz • yerin 
aziz vatan topraklarının bır par_ 
çası olduğunu ve buralarda bi
zim varlığaııızm h!ı.kimiyetini 
öğrendiğimiz zrunan bize kor. 
kunç k4ranlık ve ıssız görlinen 
bu yerin hür ve temiz toprakla. 
rını anamızı öperken duyduğu. 
muz bir liasret ve muhabbetle 
kucaklayıp öptük .. Ve işte göril 
yorsun ki; bugtin onun hesabına 
elli yıllık ıbir denizci ka.~alar~a 
iş göriiyor .• Ve sen de şuphesız 
buraya bir sey_ahat V• y~pmış ol
mak için gelmış de{{lls!n.. .J:Ia.y. 
di bakayım kalk. Şımdı .sem e~ 
kisinden dnha çok vatanını se
ver görmeliyim. Çünk_ü ~vecck 
anan şişimdi sadece ıbirdır .. 
Rüştü baba !buradadır diye kal. 

krp gelmedin elbet. Bir ~azif e ile 
bir maksatla burayn gelıyordun. 
Söyle b3kalım derdin neydi? Ar -
zun neydi? Vazifen '.hangi karar. 
gii.hta? 

Ona hfila hayretle bakıyor
dum Biraz evvel anamın öldü. 
ğilnU söylememek için titreyen 
duaaktar bu dudaklar mıydı? Ve 
biraz cV\•el perişanlığımı gör-
memek için perdelerini indiren 
ve ag-la\,'Qdl gözler ibu yalçın ve 

J • d'" N engin bakışlr ~özl~r mıy ı: e 
vardı 0 telgraf takı; bu munıs ve 
yumuşak iru:am bir anda bam 
başka. bir hUviyetin sahibi edi. 
vermişti? ... 

Ben de onun tesiri altında kal. 
mış gibi canlandım. 

- Benim zaafımdan mı şüphe 
ediyorsunuz Rüştü lbab.a .dedim? 
Yanımda durdu. Sesını yavaş

latarak: 
- Ilayrr dedi. Asla lbu şüphe. 

yi seni tanıdığım gündenberi 
içimde ~c:ıabnadım. Eğer heye.. 
canla sana sert konuşmalar yap. 
ttysam hoş gör. 

- Büyük günün ilk müjde ha. 
berini aldım dedi. 

- Bu haber nedir? 
- Ordu yakında büyük taar-

ruza hazırlığını yapıyor .. Kara 
günlerin ak sabahı yakında onun 
iç:fo heyeca.nlıyım .. 

Onun dudakları yine titreyor. 
du. Bu titreyiş duyduğu sevinç. 
tendi .. 

Ve onun ~eri yine kapan.. 
mıştı, Kurtuluş ~ünün ihayali
ni gördüğü ve idealıne kavuştu. 
ğu için.. zl . 
Yalnız ağlaımyordu .. Gö erın-

de Ya$ yoktu .. 
(Devamı oor) 

denberi vezir Kasımdan hoı
lanmaz onu çekemezdi ama 
kendisi~e bu çekememezliği. 
ni hiç de ima ve ihsas etme. 
mitti .. Kasım: 

- Hükümdarın sadık kö
lesi beni de çok sever. Bana 
da aynı sadakatle hağlıdır. 

Derdi. O gece Kutbettin, 
Vezirinden ayrılırken, Cafe • 
rin söylediği beyitler hüküm
darın çok hoıuna gilmİ§: 

- Hakkın var, Cafer! de
mİ§tİ. Onümüzde dik bir yo. 
kuş var, Fakat Allahın ina
yetile o yoku§u da aşmağa 
muv.aff ak olacağız .. Yavrucu 
ğumun yeti~'Liğini 1 gelinliğini 
de Allah bana gösterecek. 

Ve böyle söylenerek, sa -
hJlhleyin bahçeden hareme 
girmit; ufukları pembe bu • 
lutlar sararken. Kutbettin 
yorgun bir halde yatağına 
yatmıştı. 

':,::_t·~·~ , . ~ d"'-""' -~-· ,.U'. ~- ... ~·. -.. 
~· _({_'. (/_el <f~ 

·.·· .. ·- - .........._ ... ,.. ... - .. · ... -· ,,.,... __ - _ .· . 
12.10.1941 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 

12.33 Şarkılar (Hlcazklır makamıl, 
12.4a Ajan!! 13.00 '.l'nkslm, türkU, 
zeybek \C oyun h:walan, 18.SO Radyo 
salon orkestrası, 18.03 Radyo caz ve 
tango orkestrası. 18.40 Muhtelif ma· 
kamlardan §:ırkılar, 19.30 Ajans 
19.45 Serbest 10 dakik&. 19.65 Muh· 
telif sololar, 20.15 Konuşma {Meslek. 
ıcr konuşuyor), 20.SO Fasıl heyet1, 
21.00 Zlrant tnkvıml, 21.10 Karışık 
fl::lrkıl.ır, 21 3G Anlmra sonbahar at 
yanşlan nctkclcrl, 21.45 Dans mlb:lg". 
22.30 Ajans .. 22.45 Anadolu Aj:ınsmm 
spor servis!. 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AG~ILARINIZI lJERHAL ı<ESEn 
" lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde pullu kutulan ısrarla istevini:r 

lS'.rANBUI HKLEUtYESI 

tanbul Levazım amirliğinden verile] 
harici askeri kıtaatı ılanıarı ..... ________ ...., ______________________ __ ~

~ı~ıım l!oiirlm.AL C:ADDESİI\'lll!ı 

l\Uı 'I ROl\JEDi KlS!\IL."''DA 

Akş&m 20,30 da. 
ıııu 

Aşağıda. yazılı mevaddm pazarlılcla ckslltmelerl hizalnrmdıı yazılı gün.saat ve mahallelerdckı askeri satma.ı.. 
ma komisyonlarında ynpılııc::ıktır. Talfplcrln bclll \akitlerde alt olduğu komisyonl:ırda bulunmalan. U235..oı25, 

Cinsi Mıktan Tutarı Teminatı İhale gUn saat ve mnhıı.ıı~ 

Kibarlık Budalası 
--0--

8,..vnillu Halk .~;n~mc'ii 
Buglln mn• ınc l1 de. gece 8 de: kilo lira ıım • 

Bulgu._ 96.000 21.120 3168 20,10.!lH 10 J<;rzurum l - Lorcl Hard!: Zafer D8nUs0. 
(Türkçe) Snrnnn 

Kuru ot 
Çekirdeksiz kuru UzUm 
Sadeyağı 

Kuru ot 
Saman 
Çarık çift 

40.000) 

40.000) 
6.000 
6.000 

480.000) 
330.000) 

15.000 

P.r.oo 620 

çtftl 140Kr. l5i5 

••• 

14.10.941 14 litı.dımkBy Tayakadın 2 - Pamıık Pl'ı-n,..11, Yedi CUceıer. 
14 ., .. l4 .. 
15 .. .. 15 Yalova 

21 •• .. 14 Hoı;ıckre 

15 .. .. 15 İzmit istasyon oteli 

~ğıda ynzılr meveddın kapalı zarfla ckslltmcleri b!.7. ıarında yazını gün. saat ve mrlhalı~rdcld askeri satmaı. 

Kanije 
Muhasarası 

ma komiayonlar:ınt!s yapılacaktır. Taliplerin knnunt• ves!kalar!lo tckllt mcktı:;plarmı lhıılt' saatıerınden bir saat ev. 
namık kemiil'in 

renııeetırl ten t"8el"I 

tınnrlayan: bnk!n tnnk uı 
kadm, c.rlrek, k~tik bUylik her 
ürk ft"ln tekrar U-lcrıır okunacak 

bir k1tab 

voı a.lt olduğu komisyonu vermeleri. t1209-S968) 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 

J!rn 
3875 

5062,50 
1328,25 
1890 
6250 

kilo Ura 
Sığır eti. 50.000 22.500 
Sığır eti 
Linyit kBmUrU 
Saman 

75.000 88.850 

FoUn ç!fJ 
Patates 
Kuru soğan 

J.610.000 
144.000 

10.000 
120.000 
~.000 

17.710 
25.200 

100.000 
936 

( İstanbul Belediyesi ilanları J 
Şişhanede Evliyaı;ıclcbl ve lakender caddelerinin tevali ile kaldmill, du. 

var vesaire ln§aatı kapalı zarf usuuıe eksiltmeye konulmuştur • .Keşif bede· 
l! 80107 lira 80 kuruş vo ilk teminatı 2258 Ura 9 kuruştur. Mukavele, eksilt. 
me, bayındırlık !şleri genel husust ve fennt ııartnnmelcrl, projo keşif hülO... 
ıı:uıile buruı. mUtclorıi diğt:r evrak :J.51 kuruş mukabilinde belediye fen iş. 

!eri mUdllrlllğUnden verlleccktl?'. İhale 16.10.941 pcl'§Cmbe gfinU saat 15 tc 
dalmt encUmende yapılııcaktrr. Tallplerln ilk temtnat makbuz veya mektup .. 
lan, ihale tnr!blndcn Uç gtln evvel belediye fen i§lcri mUdilrlUğUne mUracaat 

la alacakları fennl ehliyet ve 941 yılına alt ticaret odası vesikaJarı irnz&ll 
§al'tnnme ve kanunen ibrazı Ul.zımgelcn diğer vesalklc 2490 numaralı kanu. 
nun ta.rlfatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale gtlnU sa
at 14 de kadar dalm1 cneumenc vermeleri JAznndrr. '(8636) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muha.nunen Temlruıtı 
kıyı:rictt 

Lira K. Lirn K. 
1000 75 lstinycdc kUrkçi.lbnşı mahallesi dere sokağınds 

eski Hll,.149 yeni 9.11 sayılı bir çatı altında iki ev 
615 25 46 22 Kasımpa§ada Kulakım: .Ahmet kaptan maııallesl-

nln nalıncı Dcmtrhan .sokağında eski 80 .. 8 mUker .. 
rer yeni 2 ve l 18 sayılı altında. dllkkAn olan ev 

2f8 95 18 715 Ycnlk8ydc molla. çelebi mnhallcsinln eski tekk<ı 
yeni arpacı sokağında. eski 15 yeni 16 sayılı 

ahşap ev. 
12i5 95 63 Eski Bedrttln yeni evliya çelebi mahallesinin 

BcdretUn sokağında vaki 94 metre mı.rrabbaında 
vakıf bina mahalli. 

456 3(1 34 23 Finızağa mahallesinin TürkgUcU caddesinde eski 
23 sayılı 49 metre 50 santim murabbamda. arsa 

26!1 56 20 85 Şlş11 BUyUk re mezarlık ve tnvukçuoğlu sokağın. 
da eski 8 mUkerrcr sayılı 50 metre 50 santim mu. 
rnbbmndn. arsa. 

Yukarda yazılı gayıimcnkullerln mfilklycUerl p<>şln para ile satılmak 
llzcro 15 gUn mUddetıe açık nrttırmaya ıconulmuştur. thnMert 20.10.941 pa.. 
zartesi gtlnU saat 15 tcdlr. İsteklilerin vakıf akarlar mahlOW.t kalemine mu.. 
racaatıan. (8869) 

YAZAN: lSKENlJER F. SERTELLi 
• 5 • 

ÇOCUKLAR BOYOMEGE 
BAŞLIYINCA .. 

Aradan yıllar geçiyor, ço • 
cuklar büyüme~e başlıyor • 
du. 

Artık ikisi de melctebe git. 
me çağma girmişlerdi. 

Çocuklar biraz fazlaca sı
martıldıkları için haddind~n 
fazla yaramaztJ.ılar. Zühre 
sarayın lıasbahçesini her _ 
gün altüst edeJ', Tahir de ba. 
basının konağında yaramaz .. 
lıklarile herkesi usandırırdı. 

Sultan KutbetUn bir _gün 
vezirini çağırdı: 

- Bu çocuklara fazla yüz 
verdik .. yarın bunun cezasını 
çekeceğiz, dedi, ben onların 
uslanmaları için lıir çare bul 
dum. 

Vezir Kasım hayretle sul. 
tanın yüzüne bakıyordu. 

Hükümdar sözüne devam 
elli: 

- Onları mektebe verme
liyiz. Bu çocuklar mektep • 
ten ba~ka 'bir yerde uslan. 
maz!ar. 

Vezir Kasım, hükümdarın 
bu lcaranna boyun iğerek: 

'-- Efendimizin kararları 

İhale gün, saat ve mahalli 

27.10.1}41 ı)) 

27 " .. 10) Gelibolu 
1.11.941 ::.ı 

27.10.941 10 
Balıkesir 

Urfa 
2.11.941 11 Dlyaıbakır 

27.10.941 15) 

27 ,, h !4).Hadunltöy M•ıh"\ köyU 

nan SO kuru .. 

toVZJ yeri \'AKl1 kitabevi 1 
ht•r l...1tdbcıda bulunnr. ·----

-en z M.evazım satın alma 
komisyonu llAnları 

l'ahmın edilen mecmuu bedeli (11650) lira olan (50) tan kuru fasuı .. 

~enin 27.l.tc rln 941 pazartesi gUnU saat 14 te kapalı zarfla. eksiltm 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (878) lira •(75) kuruş olup §artnam~i bergUn par&l!llZ o. 
tarak komisyondan alınablUr. 

s - İsteklilerin 24110 sayılı kanuna uygun olarak hazırlıyn.caklan ka.palı 
teklif mektuplarını hnvi kapalı zarflarını en geç belli gün ve saatten 

bir saat evveline kadar. Kasunp&.§ad:ı. bulunan komisyon ba§kaDlJtın 
makbuz mukabilinde vermeleri. (8949) 

* ~ :ı. 

l\lnnnarn U übıılıri K. Sntuıaıına Komlsyormndan: 

Cinsi ımosu Tııhınln fiyatı 

Kuruş Sn. 
Kuru fasulye 20.000 25 94 

Nohut 20.000 23 88 716 40 
Kuru UzUm 10.000 53 88 808 20 

l - Yukarda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeteri ayrı §&rina. 
Dl('de olarak pazarlıkla eksiltmeye konUlmll§tur. 

2 - Pazarlıkları 15. blrlııcltc§rin 941 çarşamba günU aıra ile aaat l-hlfi, 

16 da 1zmltto tersano kapısındaki koınısy· blnn d ıla kb • on sın a yap ca r. 
3 - Şartnameleri bedelsiz olarıık komisyondan alınabilir. Bu maddeter 

bir veya ayrı ayrı taliplere ihale olunur. 
4 - Pazarlığa lşUrak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun i.stediğl ,._ 

slkalannı ve cinsleri hizalarında yazuı temlnatlarilc bl•Ukte belli gün 'tıe -. 
ntte komisyona mUracnatları. (9027) 

••• 
1 - Mevcut evsafı mucibince alınacak 5 ton arap sabununun 14.10.941 •b 

S'ilnU saat 14 te KammpS§ada. bulunan Deniz Levazım Satınatma Ko. 

misyonunda pazarlığı yapılacaktır. Şartnamesi hergün iş saau dahilin. 
de mt>Zkt"lr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

2 - İsteklUerin 2490 ımyılı kanunun istediği ves:ılkle birlikte ve teklif ede. 
ceklcrl fiyaUarm yüzde on beş nlsbetindeld katı temlnatıarıın belli gür. 
ve saatte adı gı?çen komisyona mUracaaUarı 1111.n olunur .. (9006) 

çok musiptir, sultanım! 
Deyince, hükümdar emir 

verdi. Ertesi gün iki yaramaz 
çocuk alayla mektebe başla. 
tıldı. 

Mektep hocası Diyarbakır 
da uzun yıllardanberi hinler
ce talebe ye'dştirmiş, ihtiyar 
fakat çok sert ve bilgili bir 
adamth. Hükümdar ve ve • 
zir çocuklarını diğer çocuk. 
fardan katiyen ayırt etmiyor
du. 

T ahirle Zühre mektebe gi. 
dip gelmeğe ba,ladılar. 

Mektepte iki kardeş gibi, 
yanyana oturuyorlar, dersle. 
rine beraber çalışıyorlar, ye. 
meklerini birlikte yiyorlar • 
dı. 

Aradan böylece yıllar ge • 
çince, hu iki çocuk, babala -
rından, nasıl dünyaya gel. 
diklerini öğrenmiılerdi. 

Ta ·r ühre e krzd1~1 7.&· 

man: 
- Sen yanm elmadan dün 

yaya gelmi,sin ! diye söyle . 
nirdi. 

Zühre, Tahire !U şekilde 
mukabele ederdi: 

-Ben yarım 
dünyaya geldimse, 
tün elmadan hasıl 
ya. 

elmadar 
sen bü . 
olmadıP 

- O halde ikimiz de ya · 
rım insanız .. 

Böylece takalaşarak gün · 
lerini geçirirlerdi. 

OKULDA GEÇEN 
GONLER 

ikisi de on befer yqma 
girmişti. . 

O yılın sonunda phadet .. 
namelerini alarak mektep -
ten çıkac.aklardı. Mektebi bi. 
tirmelerine daha beş •J 1'aT

dr. 



Kupa Maçları 
G. Saray, Beşiktaş, Süleyma
niye, Kasımpaşa rakiplerini 

tasfiyeye uğrattılar 
---o----

Talcımların kuvveti mlsavı olmadığın
dan oyanlar heyecansız oldu 

lstanbul futbol ajanlığı tarafından 

tanzim edilen program mucibince her 
ayın son haftasında oynanacak olan 
kupa maçlarının birinci karşılaşma
ları dUn Fener ve Şeref stadlarında 
yapılmı,tır. 

Fikstür nıuclblııce ilk hafta maçla· 
rında birinci kUme ile ikinci kUme ta. 
kımlan karşılaştığrndan dünkli maç 
lar heyecansız gııçmlş ve stadınrdn 
az Beyirci bulunmuııtur. 

Beyoğluspor • Gala ta Gençlerblrliğ1 
maçı mU:Stesna diğer karşılaşmaların 
hepsi normal şeklide nlhayetıcnm!,

Ur. Şeref stadından baıılayarak maç 
tann tafsilAtmı sırnsiyle bildiriyoruz. 

UNKAl'AN 4 - IH.\'U1'PA~.\ 1 

Şeref .atadmda gUnUn iJk maçı iki 
ikinci kUmc klUbU olan ve Davutpfi§n 
tle Unkapanı arasında yapılmıştır. 

RüzgArı arkalarına alarak oyuna 
başlayan Da vutpaııalılar derhal hfı.1<1-
mlyet kurarak 4 Uncu dakikada Ab. 
dllrrahman vaaıtaB!ylc yegAne golle 
r!;nl yaptılar, Sanki bu sayıyı bekli· 
yorlarmış gibi Unkapanıılar birdenbl. 

re hızlandılar. Ve tlst Uste yaptıklan 
akınlarla Davutpfi§a kalesini çenber 
içine aldılar. Nihayet 34 üncU daki 
kada Necdet kalecinin hatasından be· 
rt.berllk golünü yaptı. Ve birinci dev. 
re 1 - l berabere bitti. 

İkinci devre tamamlyle Unkapanı 
taknnmm hAklmlyetı nltında geçU. 
,Ve Naci vasıuuılyle sırasiyle üç Baj, 
dtı.hıl. kaydeden Unkapanlllar kuvvetli 
rakipleri Davutpaşayı 4-1 yenerek 
tnstıyeye uğrattılar. 

SULEl:'MA!IJl\'E 7 - RAMi l 

GUnUn ikinci müsabakası SUleyma 
niye ile Rami arasında oldu. 

İlk defa resmi bir maça çıkan Rami 
takımında haklı olnrak bir Urkeklik 
glSze çarpıyor ve oyuncular sahayı ve 
halkı yadırgayorlardı. Bunun netice 
al olarak SUleymaniye oyun üzerinde 
tam bir hAkimlyet kurmağa muvaf. 
tak oldu. Ve 12 mel dakikada bir pcn 
aJtrdan birinci suıeymanlye go!U ya· 
pıldı. Bir müddet mUtevazln geçen ve 
SUJ;:ymaniye akınlarınn mukavemete 
çalıııan Rnmllllerln yavaş, yavaş yo. 
rulduktarı görU!dti ve devre sonuna 
doğru bir aayı d&ha yapan Süleyma 
nlyt>liler biriıııci devreyi 2-0 bitir· 
diler. 

İkinci devreye Rami kendinden 11. 

mit edllmlyen blr canUJıkla başladı 
ve üçUncU dakikada bir kargaşalıktan 
!stlfnde ederek yegO.nc sayısını yaptı. 
Oyun bundan sonra tamamen SUlcy· 
maniye baskısı altına girdi 'lı'C üst üs· 
t.e rs gol daha yapan SUleymanlyelller 
maçtan 7-1 galip olarak ajTıldılar. 

OALA'l'AGE.!\'Çl.ER 4-BEl'OGLU 2 

GUnUn UçUncU maçı Galatagcnçler 
Ue Beyoğtuspor arasında oynandı. 

Hakem BU!cndln idare ettiği bu maç 
bUttın tahminleri altUst eden ve raki. 
bini ihmal etmenin fena ıl.kıbetinl 

gösterir bir ııckllde Bcyoğlusporun 

zayıf rakibine mağlubiyeti ile niha 
yetıendl. 

Oyuna Ç&k ihmalkAr bir !jekllde 
b:ı§lıyan ve hatta. iki kişi eksik olarak 
sahaya çıkan BeyOğlusporlular bu 
hatalarının nctlccafnl pek çnbuk gör· 
dUler. Rakiplerinin kendilerini 

0

lhmal 
etmesinden istifade eden Gcılatagenç. 
ler canlı bir şekilde çıılışnrak rak!p 
'<aleyl tehdide ba§ladıiar. Ve on d:ıki 
ki\ içinde UstUste iki gol kazandılar. 
Beyoğıusponın eksik olan iki oyuncu 
su gelerclt takım tamamlandı ise de 
fş işten geçmiş ve Galatagençlcrln o. 
yuncuları bOtUn enerjileri !le oynama 
ğa başlamışlnrdır. Netckim devre son 
lanna doğru bir sayı daha yapan Ga· 
ıatagcnçler devreyi 3-0 galip bitir. 
diler. 

İkinci devrede Bcyoğlusporluıar çok 
çalıştılarsa da ancak iki gol yapabil 
diler, ~onlara doğru 'Galatagençlerıı 
merkez muhacim! bır sayı daha yap i 
tığından oyun 4-2 Bcyoğlusporun I 
m~ICib!yctf ile nlbnyetıcndl. 

Hf'..ŞIKTAŞ il - lllLAL O 1 

HillU her zamanki kadrosunu mu
hafııza ediyordu. Oyun seri hamleler. 
le hUcuma ltnlkan Beşıkt!l§lılann bas 
kısı altına gırmckte gcçlltmedi, On 
dakika kadar rakiplerini sıkı bir çen
btır içine alan siyah beyazlılar bir iki 
!ırs:ıt yakaladılarsa da bunlardan i.s

tıfade edemedıler. licşikta§lıların sıkı 

tazyll:lnl gol yemeden atlatan Hiltı.1· 
hler yavaş, yavaş açıln1ağıı ve biraz 
da fazıa çalışarak oyunu mütevazin 
bir şekle sokmağa muvaffak oldular. 
Bu sırada her iki taraf zaman zaman 
birbirini tchlıkcyc sokuyordu. 

Akın yapmakta Beşiktaş rakibine 
tefav\•uk ediyorsa da muhaclmlerinin 
sıkışık oynamaları netice almalarına 
mani oluyordu. HllAlin yaptığı akın· 
tar tla.ha seyrek olmakla beraber da. 
ha !azla tehlike yaratıyordu. 

HiUUin bu canlı müdafaası 30 uncu 
dakikaya kadar devam etU. Ve Beşik· 
taşlılar 34 Uncu dakikada ŞUkrUntin 

verdiği çok gUzel bir ara pasından 

istifade eden l brahim va.sıtaslyle bl· 
rlnci gollerini yaptılar. Ve de ... ·rc bU. 
tun calışmalara rağmen bu netice de 
ğlşmeden 1 O nihayetlendi. 

İkinci devreye Beşiktaşlılar çok 
canlı bagladılnr. Tel< kale haıl.nde de· 
\•am eden oyunda Bcşlkta§ın gol ade. 
<ilnl artırması bekleniyordu. Netekim. 
3 Uncu d:ı.ktkada bir kargaşalıktan is· 
tifade eden Hüseyin ikinci golU yap
makta mU§kUIO.tn uğramadı. Bu sayı. 
dan sonra HllAllller yoruldular ve 
mağlOblyctl kabul ctm~ b!r şekilde 
oynamağa başlndılar. 

Bundnn istifade eden siyah beyaz 
lılar üstllste dört gol daha yaparak 
maçı 6-0 gibi açıl< bir sayı farkiyle 
kazandılar. 

TAKSl:\I 2 - ım~rnLlııt . \R 1 

Fcnerbahçe sta!lında gtlnUn tik ma· 
çı Taksim lle Rumellblsar arasında 

yapıldı. Muzafferin idare etUği bu 
maçın llk de\•resl 1--0 Rumel!hls:ırm 
galibiyeti ile bitti ise de !kine! devre. 
de rakiplerine iki gol yapan Taksim 
maçı 2- ı kazandı. 

l{.\~DIPA';\A 5 - HALtç_: 2 

GlinUn ikinci maçı Kasımpaşa ile 
Haliç ıır:ısında yapıldı. Mehmet Re· 
şadın idare ctUğl bu maçın ilk devre· 
sinde iki vo ikinci devresinde üç gol 
yapan Kasımpa,şıı.ıılar mUsabakaYJ 
5-2 galip bitlrdiıer. 

G,\I, \TAS \H.\l' 4 - \:-,'.\. 

OOLUIHSAH 1 

!!"ener stadında son maç Galata.sa 
ray ile Anndoluhls:ır arasında yapıldı 
Çoktnnberi sahnda gormediğimlz fut 
bol ajanı ve bt'ynelmllel hakemleri· 
mlzden Nurt Bosutun idaresinde tıa~
ladı . 

Anadolııhl11ar her zamanki kııdro 

sunu muhafaza ı"cliyordu. Oyuna Ga· 
ıatasaray rUzglir altında bıt§lndı v'! 
beşinci dak!kncla mll<lnfl Adnan sakat 
landığınrlan oyunu terkettl. On kişi 
ile oyuna de\•nm eden Gıılatasnraylı· 
lıı.r hAklmiyetl almakta gtlç!Uk çek· 
mediler ve 7 inci dakikada Arif takt· 
mının birinci golünü yaptı. Devre so. 
nuna kadar bir çok fırsatlar kaçıran 
Galatasaray nihayet 43 Uncu dak!.ka· 
da Mustafa vnsıtaslyle ikinci golllnU 
de yaptı ve devre 2 1 bitti. 

İkinci devreye Hisar takımı çok 
canlı ba,ıadı ve 3 Uncu dakikada. ye
gAne gollerlnl kazandılar. Buna Ca~ 
latnsaray Arif vasıtnsiyle mukabele 
etti. 17 inci dak!knda yine Arif sıkı 
bir şiltle takımının dördUncU golUnU 
yaptı ve mUsabaka butlln çalııımalara 
rağmen bu netice değişmeden 4-1 
Galatnsnrayın gıılebeal ile nihayet 
buldu. 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURtBELLER 
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DUnkll maçtan Uç görünü~ 

Ankara 
At arışları 

Dün Anltarada yapılan at yarıııın· 

nnm neticelerini kaydediyoruz: 

Birinci koşuda: SUIUn birinci, G<S
nUl ikinci gelmiştir. suıun iki boy 

farkla birinci olmuştur. Ganyan bilet 
alanlar 290 kuruş nldılar. 

İkinci k~uda Yosmn b!rlncl, H. Ha. 
tun ikinci, Dıındi UçUncn geldiler. 

Yosma bir baş farkla birinciliği ka· 

zanmı~tır. Canyan 640, plAseler 445 
ve 175 kuruş aldılar. 

ÜçUncU koşuda: Yatağan iki boy 
farkta birinci, Kom!sarj lkincı, Gon· 
ca. UçUncU oldu. Ganyan 4.80, pll'lscler 
300 ,.e 230 kuruş verdi. 

DördUncU koşuda: Heybeli yarım 

boy farkla birinci, Yavuz ikinci, Da
\'nlaciro UçUncU oldu. Ganyan 410, 
plıl.seler 215 ve 105 kuruş verdi. 

Beşinci koşuda: Tomurcuk 1kl boy 
farkla bir!ncl, Bozlmtt ikinci, Ceyl~n 
Tek Uı;:ıincli olrlu. Ganyan 230 kuruş. 
plllseler 120, 135, 365 kuruş verdi. 

Sinema mevsimi başlarken 
(Rns tarafı 3 üncüıld ı - Fransız filıru yok mu? 

büyük avantür filmi (Zafer ordu. 1 - Vnr efendim. l<'raıısızlar 
su). Luisa F'C'r:da ile Gino Gt>rvi- harp çıktığmdanbcri ilk defn film 
nin çevirdikleri büyük avantür fıl· 
mi <Demir tnç), Claudette Colbert 
ile Henry Vileoxon'un çevirdiği 
(Kleopalrn) Claudctte Colbcrt ile 
l<"redrik March'ın çevirdiği (Kanlı 
salt.annt), Vnllnce Berry'nin (Dağ 
lnnn hfı.kımi), Dorothy Lnmour'u;ı 
(~ark bülbülü), Clnra Calamai ile 
Elisa de Giorgi'nln ı;evirdiği salon 
filmi (Ven edik zindanlarında). Gi~ 
no Gcrri'ııin çe\'irdiği büyük a. 
vantür filmi (inkılap kahramanı), 
Barbara 8tanvyck ile Jocl Mac 
Crca'nm çc\•lrdiği (Uyumayan ı.:c· 
hir), RonaldColman ile İda Lupi· 
no'nıın çev;rdiği drnmntık kurdele 
(Sönen L'jık) 'tlr. Mevzu, Rudyard 
Kiplıng'in (Thc Llght that Failed) 
isimli eserinden nlınmu trr. 

- Ya orijinal dildeki kurdele· 
!eriniz? 

Charles Boyer ile Pn.ulette God. 
dard'm Şafak doğmasın'ı (ingi!lz. 
ce), Fred Astaire ile J>aulctte God 
dard'ın Caz fırtınası (ingilizcc), 
Vivian Romance'in Yaşıyan Venüsu 
{fransızca), Claudette Cofüert ile 
Ray Milland'ın Aşk Doğarken'ı 
(ingili1..cc). Dorothy Lamour'un 
Tayfun ve Memnu aşkı (lngiliz.ce), 
Benjomino Giglisnin Hayatım sc · 
nin olsunu (İtalyanca), Güliverin 
seyahati (ingilizce macera filmi), 
Akim Tamiroff'un Bobstiller kralı 
(İngilizce) ...... s. 

çevirmc>ğe bM,ladılar. Bu filmler, 
isgal edılmcmi~ I"ronsada çevril -
mektc>dir. Yalnız, gerek malıyetin 
artması. gerekse satış sahasının 
daralması dolay·silc Fransızlar 
kurdelelerine pek fazl:ı para isti: 
yorlar. Biz bu filmlerden yalnız 
Tino Rossl'nin ( Ümıt GUneşi) nl 
getirttik. 

- Geçen sene rekor yapan 
kurdclcn z? 

- Vntaıı Kurtaran Arslan. 
- Ben (Gönüllli knhramaıı) 

zanncdiyorclum. 
- Hnyır. Vutan kurtaran Ar&t 

lan geçen senc> r,:pk bcğenilmi.7ti. 
- Başka sinema sahipleri re

kor hiikmünü haftalnnn adedine 
göre veriyorlar. 

- Doğru, lbfr sinema hariçten 
film getirtmek wrluğunu gö.zönü
ne alır d:ı. bir kurdeleyi üstüste 
iki hafta geçiriree bunu rekor müd 
de tine idha.l edecek miyiz'? 

- Geçen sene :has1lnt rekoru 
yapan sinema. hangisiydi? , 

- Zannederim bi7.im sinema. 
Pakat hunu maliye kayıtlarından 
anlamak daha doğru olur. 

Cemil Filmer, kendi kendini de 
tatmin etmek için olacak, biıtakun 
hesaplar yaptı ve: 

- Geçen sene bizim sinemaya 
vasati 51){) bin kişi gelmiştir, dedi. 

l:Eı;iAT MAHMUl' 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Gemici ve ömlrc alınacak 
Şeref .stadında gUnUn son ve diğer. 

!erine nazaran mllhimce maçı Beşik 
ıq·ne Hllll.l arasında yapıldı. 

\lunyPnf' Mantlerl: lli tro ttlhar••rı Gemilerimiz için gemici ve kömUrcU alınacaktır, Tnllp oınnJnrın birer 

•.a•••••••••••••ıııi l dilekçe ile umum mUdUrlUtumUz zati§leri §ubc.:ıine mliracaat etmeler! !Uzu. 
mu iltln olunur. f9086) 
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Çiniciliği devlet elı 
yaşatabilir ı 

zetesinde. Ali Ve~ 
güzel sa.natlaı" tBcP ~, 
meseleyi s.Y~~ sıte t.d 
l'iişlerinden 19~ • • ıııt J}1 

(Ba.'} t.arafı S üncüde) 
sene, bir ay kalması başka netice 
tevlit eder. 

F...ski çinıler serbest fırça ile iş
lenirmiş. Renklerde, şekillerde dai 
ma tabiiliğe dikkat edilirmi,, Hiç 
bir parça diğerine benzemezmiş. 
Ve bunları da işçiler değil, hususi 
nakkaşlar yaparlarmL5, Bugün ise, 
artık silkmeeilik usum kninı ol -
muş. Şekiller ressamlar tarafın • 
dan kopyo edilip çizgiler toprak eş 
yn üzerine silkme suretile resmc
dilyor, içleri az ücretler mukabilin
de çalıştırılan bilgisiz küçük işçi 
kızlar tarafından iboynıyor. Böyle
lilcle de zamandan tasarruf edile • 
rek çabuk, ucuz ve çok .iş çıkarılr• 
yor ... Dolayısile çinicilik fabrika 
cılığa doğru gidiyor, 

Yeni modellerde, Avrupai çizgi. 
!er. resim ve şekiller günden güne 
çoğalmaktadır. Toprak pi§kin de -
ğil, çiğ; mukavemetsiz. Sanat bo4 
zulmus, dejenere olmuş. 

Şimdi ne yapmnk icap ediyor? 
Çiniciliğimizi yeniden ıslnh yolla
rı nedir? Bunu ehillerJne bırakı • 
:yorum. 1ktısat Vekfi.letl işe başla
madan evvel her halde akşam ga-

l üatıJe&erolzbı t>trtaaı •1 tunaaa 
Mtlık yanmdald &&rUı oer\)e•eef ına. 
ponoyla blrllk1;e ~lndertf~) 

EVLE..~ TEKLİFLJIKl. 1.f AJlA• 
&fA. İ~ VERM.1:. AJ..Jlıl.. «ATIM 
~bl tl<'*rl mahJyetı taabı elııun• sa. 
Qük Ulnl• r paru12 D~rolo•u.'. 

Evlenme tcltlillerı 
* 31) yaşında, ayda 100 lira net pa. 

ra uzanan lise mezunu blr bay, ya
ııııe mUtcnaslp, ı;lşman bir bayanla 
evlenmek istemektedir. (Uyar Ci2J 
remzine mUracnnt. 
* 55 yaşlarında, ayda 105 lira maaş 

alan, mütekait bir bay; temizlik, in. 
Uzam ve ev işlerine son derece riayet 
kAr, namuslu 35. 40 y!l§larmda, sıhhat 
11, dul veya kız, bir bayanla evlen • 
mek istemektedir. GUzcl ve kimsesiz 
olanlar tercih edılir, Görüşmek isti.. 
yenlerin her sab:ı.h eant D.10 arasında 
Fındıklı, Ömer Avni mafüıılesl, molla 
bayın, sokak 26 numaralı apartıma. 
nın birinci kııtına mUracaat. 
Mektup gönderenlere fotoğraf gönde. 
rilebllir. 

l ş ve iıçi arayanlar: 
• Türkçe, franıuzca, yunanca mD 

<emmeı okur yazar •e kcıoUJUr ayn. 
ca blrıı.z ı.nglllzce blllr, ukerllkl• .. 
lAkuı oımryan. keru gOsterebUen. 
!ıesapta11 Ye muhasebeden anlayan btr 
baJ ucuz bir UcreUe ~ a.ramaktadrr 
CM.1',V.) remzine mflracaat. 

• Muh~ebede 2~ MDeüc.n taua t9C. 

rübeal olan bir aıutıutp yuıhanelerdı 
veya dlger Ucaı1 mue .... ıerdı 1.f a. 
ramakta.dır. H&ttada blrlta' (Un Yeya 
olrkıLÇ ,.at ete ç.a!ıp.bOk. (N.lııl.) 

remzine müracaat. 
• 28 ya,mda, aslterıııc;e &ltı.kaııı ou. 

ıunmıyan yenJ H eski yıız.ııan DUen 
bektlr bir gene;. odacılık, kapıcılık, g1. 

bl bir iş aramııktadır. (S.A.) remLln• 
a:ıUrecaat. 

• Fransız mektebi orta ltuımmdan 

mezun. c:ıaktııo blloen blr bayan iş ara. 
maktadır. TUrkçcısl iyidir. CNevcr) 
remzlne mUMlcaat. 

• Yemekten •e yemek servis1nder. 
anlayan bir genç otel veya lokantalar, 
da lş isteme~tedlr. (H.. D)m remzlııe 

mUracaat. • 
lfo Eski n yeni y'lzı1'l bilen. orta 

tahsilli, or~a ya~lı bir bayan, kendi. 
sine mU.ııııslp bir ~ a.rl\maktadır. E' 
lşlP.rl ve yemek 1e yapıı.tıtliı . (F.G.D.) 
remzine mllracaıı.t ZS!? 

Aldırınız: 
Af&~ıda nımıı.tlan J'anlı 

lrufU<'ulanmı:uu ııamlanJU1 

~ktuplan ldarela.anemlzd«'• 
lan d&hU) ber&1lJı aabftbta.. 

olan• 
,ete• 

(paur. 
•tleyf 

kadaı Yeya Mat 17 deıı .,,nna aldır. 

.:nalan ri<'a olunur 
(F.G.D.) {H.M.Z. 10) (M.R.) (M.T.V) 
{Hamdi) (F.S.V,} (Sadık 27) {İş) 

(Y.0.) (M.K.86) l22 ÇııylO.k) (T.T.) 
(Stindiis .>2) -ı.Rel~lt.m) (Koçkaya) 
(Güler) (Ticaret 46) {Nedim) 
(T.Z.T) (T.B.) '(A. Yazıcıoğlu) 

(İmren K. 44) (1ngcl 27) (Narin) 
'(N.M.) (8. Nesir) 

Levazım 

harici 

· ,,pCeıc 
Benim söyll,,-- ~ 

da.ha var. . • ~~ 
Birincisi: çını eeebil 

devlet him~:e t~ 
ancak mimarıde tiJe oır 
ihya etmek 5?re Ji ne b~ 
yerli porslen ı!llll ~ 
yoluna ginneZ· 0 

la.51r. bir telll 
İkincisi de, riJlİ dt 

Türk mlııya.türle~ 
mizin tezyinstl Jt!İl1).,11' 
isteriz. ~~ ~ ~ " 
de kendi .millı :r;e t ıı#' 
ze uygun bir sana tJ~. 
d B .. ·~" ı:;arJt .... !~ V.J rr. u .....,. ,. ıiı»:. tıl7, ~ 
de insan ta~~ıe, :ı-m 
ret değil mıdır· dSJı' 
vesile .ile de ontıtl Çili>~ 
mış olunız. ~· e~r' 
yatürlerile s 
ti inkar edileilleı~,.t 

Tü k iniclsi ........ !ıt": r ç . et )rl"'.";ıtl 
ayn bir hususıY .. t"ı\~ 
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30.:~· 
denbe~ 1 ~ il 
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ıısı.erl Sl ttlpı> .. 
rmda yazııı saaUerdc lzmittc Lstasyon otelinde ıJ ıııelt·tı'.p 1(V 

tla ~opılacaktır. Taliplerin kanuni veslkıılarııo ~~ -;e f'\ur. 11 
_., 

lcrlnden bir s:ıat evvel komlsyontl vermeleri. ~v da !.ısrll 111,V Y · 

İstanbul Lv, Amirllkierl satınnlma komisyonıarııı ıe?tl., 
Cil)Si lktan tutarı ~ı ~ 

ton J{r. ~6" 
Balyeli kuru ot. -tr>O • 7.5 ı 
~lvell saman. 300 6.5 


