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-.~a çıkan 

~ ~ l•r 1 n <ık.)lıindc in. 1 

ır 1' 1re •C 
r ~ lkıt •ktır. l:ıılyn.) .. 

ı 1 l ,il z ı•rcst -., ... j ı. 

~~l 
~i }' <ı ·an. 1 

u1 •tahıtYa!qın ' 
a 'Uı ". 

ı lı 1 1 u) lcml'uin lii:rııın 
1l:ıha ı:ırıı ııılııı "'Chct il • 
\ın 1 '!llıit olmu t ıır J:nıı: 

"('('' . 
' it "1~~< 111 

'i\h h 1 ılcmi 
~- lt1 b- '' rns~cle al ııı · 
~ı;ıı ,,. ı.,tir. J'af,•ıt soıı-

lcl · · 
lıii "ılilıtı ı. / 0 ne u~rnınıık 

lı.ııı " l"' enen ılf1 \ iH ı t 
~" ta~a~·.1 1°thJoı. )Je cİ ı 

ı 'tıla•-ıdunkii ~ünde hnl- 1 ~ 
""'- "' ht"'T • ... ., tdiJ ':'~ ız ord11-.un1111 
•ıı bj" ;cegıııi, foı.,rilb: do-- ~ 
(htıi 

1 
aha "hlzinı deni 

t1·) doı taı.)'nnJımıı ol:uı 
•ı '· 0 !ij a.1;~IJ acağırıı l'ii,\·

lı(ı oıırı_; _ıı:ın hu sliılcrin 
~ I· ı-ıc 1ı::ı 1,:ıt 'ı <our~Hc .!:'i l;ö·a.t inıdl Aliılc111-
~ b, lden gc!.'lrfü.rsc u-
'ı lı~1l r.ıı hul.) aısırııı 

!Qlt dar tuhaf görii 
;s t l:ı 

Hayat pahalı-
1 ığı karşısında 

Hllkiimetin geliri sabit 
olanlar hakkındaki kararı 

önümüzdeki ay anlaşılacak 
. gen11 ınürettebatına zatnlar yapıyor . Den iz yolları idaresi 

Ankamaan bildirildiğine göre, ha • 
d geliri nz ı:c 

1 z•at pnha1ılığt karşısın a kClmct!n 
!"jbit o1:m1r.r haldanda hll 

1 tkikat ncticcs n • yaptırmq olduğu tc 
1 de vcrllceclc karar önUmUZdckl ay ·t 

t HülcOmc çlnde nnlıı.şıltruş olacak ır. d 
ônümUzclcld pnrtl grupu to:ı;ıl~:~:n~ ı 
dn. E:TUP azasına. izahat vere 
dll<>rinl tenvir edcccl•tir. 

J)lğcr taraftcın mllnnkaltlt yekAicli 
uc lııı.ynt pahalılı[!'ı Jnuvnechcslndc az 
ücret nlıpaltla olnn devlet dcniZyolları 
"Cnıl ınUrettcbat.ının tcrflhlerinl ~
::Urt görmUş vc iki b!nc ya.kın o~nnda~ 

J

• zümrenin licretlorine ayda beş ıırak, 
apnuyn v. 

on beş Ilı-ayn kndar zam y ındn tat 
, 'nr Yermiştir. Bu ltıırar ay baş birinci, 

klne lost.romoınrı, knmarn ınemurlnn, ve mavnacılar. nu zamlar yılda. 150 
dlimcncl ustası. gemici, mnranzoz, 1 bin ııra tutmaktadır. Bu karara l.stan 
y~ğcı, ntcşçl kömUrcU, klavuz, su k(J. bul \'C lzmlr tc.şklltLt.ı dnhll bulwımak. 
mür vo hizmet vasıtaları rnilrettebntı tadır. ~ 

Cüretkii.rane bir 
soygunculuk vakası 

ıı~rıı!Jarc faalh·ct !erini 
'- t bilhru sn • ltah·nıı . e'<"h • 

ltb,"'i bııııa 1 et~nck1etlirlcr, 
. "ılk cdılecckUr. Z::ım gBrcnıcr :ı .::JAk'1~-4Jt- <Yfl tc w m • -.._..;.,;;;,,.;._,,,;._"--_ I ıldncl ve 1.içUneii sınıf o•·vcr 

Kan1yon lastiği almak istiyen bir otel 
sahıbinin 3 bin lirası nasll gasbedildi? 

''r~ l~ı e\ kedeıı sebep. 

ııı~~l11a111>aıı ~hirıerirıj ,e Almanl~. r '~~iııı arıııı, llnhan ık- ""'ı 
d,".~ h~tııhalı.' nıı fıt.) ~ a-

lofilco\'ıı~a nı H<11tt0Ja kar t-• y;ıptıl,fıırı t.ıam.ızlar1 giistı•rir hıırlta 

ı_ ~~lk' ~ 1 ia 1 'erme-- t 
::ııı.~~~akidir. l'nkat her Cenup a 
b~r it .Jt.alynııları bom· 

-..~~ lıh~1 et mej;e hir d t ı • ı.ı:"'ltı~ ~elerlııin aH ırıtl, C ı• d e 1 
• er hı.ıhııı:ıc'aj;'I dıı y 

~~l luırınal llllll lıar.. taarruza 
·· ... ııırere İ"al et-

~ ıt~11 ifıoa edilmcnıi'i• 
,~, 1~3~ ıaerkcs aklıım gectı· ler • ~ ~ ..... :ıı. 'e miidafa. c-
~ clar~l'a..o;ııu:ıa hahaya 
~· bı~ e indirerek onu -cr-
L~ bir ltıa'J.t tasa\\ uru e- Moskova 

' llıanzarn arı.l't· 

~~ ..... ., •• eden muharebesi 
~ ıı~•nln hn13 anlarda d-
1'-ı "'11t41ı~ Şe\k \e he~c devam e ıyor ~iı3'cı' !f . llluhnkkaktır. 
~- \~ fiı:{ın bir memnu- -o -
~~ letiıı gizli ~iı:- Ruslar Alman motorize ı~tltr ks~lliunu i~rct 

"l-ylıı ellı ~k değildir, Al· kUVVetlerİOİ Şehre f QO 
~tı~~~!~~!~~!:1 ~~! kilometre mesafede 

b... ilorı!ıtzırJaınaı• lül.U durdurdular 
~""Ilı~ • Yalnız halk Al t ı • lıl l~'de dejUJ, Yüksek si- ı.ondra, 21 (<\.A,) - <8 n.c.>. man ayyare erı 
~ ~lıııı!I de bazı dü-.üıırc- Moskova.. muh:ırebcsl biltün §ıdd<'. 

1,. ~cli~l~sı kajJlhlir. t!lo devam ediyor. nus kıtalnn Alman DfiD gece 
hııtİİ.ıı 11 bir iı:; göre-- motörize lnn-vctıcrlni cltı.n ııehrc 100 d 

~s:~~tnd~ll\affakıyctler kilometre mesafede durdurmnktndır - ı·ng"ıltereye şı·d etli ,~ ._.-.o temin edil· 1 c:: h in ahalisi Mosltovnnın dış ine_ 
1·•

1
'11!' ine\ ide d'u' ... ı ü'k nr .. ,e r ı k 

~' " anıA_ .- " mmdnkl :ıı.c-r evi bir lrnlc hnl no so • b ., k t 1 
\.ı~titıı ·~ltadırliar. ma~n çnlışıyor. Mos1,;ovayı tehdit e. r a ın vap 1 ar 
.._"' l.aın· ·~oan arın ın· den tehlike yahlmdlr. Fnlmt müdafaa 

~-\'~~~ ett.ikJeriııi <"İ· J l ôJ ( t ı ) 
~"gır .. ~ , t ki sarsılmamıştır. olnı··ık ~on< ra, "' r .ı • 

~ti 1 _ _._ ,/aıı 1 a1'ı Rus kbllğ'lcrlndc illt dcfn . • IInvn ve dahili l'mniyet ncıa. tıa3'tı11....,.ctoaruıdcn ~ine j ıııvcsk ve 'l agan. ı etlcı·ı· •·ft • afıııdan bu sabah teb· 
' .. 'tti ~""<Ue kurtuldular. Mojask, :Malo aros 11k ık! "'C'hlr ~. 

•ı l vrt..,, · i ftlyor ,.. Ji<; edilmı"stir: 'ıL... t C" ~ --ek 1·,.1•0 ııe1cr roktın isimler rr~ · n • 

"il "" ,.. ı·ıı tre Tnganrok Gcc.en gecenin jJk saatlerinde ' 'lıw.,.,.v Pılsa lılçhir li!•· Moslto,·ayıı 100 ome ı 
tt1,. '"Kfn1 •- d' " Az~ı, <l nizi Uzc.>rinde ve Rostoftn.n GO dti~marı tayyareleri küçük grup_ 

r, ı.. lien ileri de '" ' n I l ı · I ·ı · k ı' ••ınae kllomctrf' mesafededir. Dıı "00 mı "' ·~r. ~a ındc ngı terenın ~ar s~-
\ ~ llıı'"'ıtla •ın)cl b, hal• t k el 151Jdctli muh:ırcbelcr oldıı.,u 1 hılını a._cmıışlar Ye Merscy salıı!

ttı"11di r hlahfilleri i- 11.nı nluın c nupı..ın kuvvetli b!r tıı- I leri mmtakası da dahil olduğu ı..~tdj;;., nerı !erinde bir ,. n h"ld f 'ite · ht l'f ~''il "''n t · ~ etikle ı anla ılıyor. .. e ngı rcnın mu e ı yer. '"f)~ il ede ~sır ~npmıık· r~:~~ r drla Puslar mul>:ıbil hücum l lerini ve G~lles memleketinin Şi· 
,L_ lılr ~İ '-"'-nıngraı B. urada ~ıman kıta - ın2lini bombardıman ctmisler_ ~~\erıı .ıı halet i~lııdc Jnr y pıyor ar d' l)' f r t' 
t k • ~tıniıı lnJ ırr i ı ın zabit.an zayı:ıtmın yüzde G0.70 ' ır. usmanm hava aa ıyc ı, 
• 1~1 ltrııı11 1 

a ın arm ini bulduğunu l\Ioskovn rn< ye- ge.ce. yan~mdan evvel sona cr-1tı hll • ~~ızırlaıımı... clerce s ekte ,.c havn d:ıfi toı lnrı nııc:tır. Bır cok yerlerde• ha::;arat 
'-'Ut ~elıırh•rinin 'c su b!ldirm , ı ind" tnkrlb n 200 • vukua gelmü:tir. Bir miktar y:a-lıt~lar, b~aıli 'e ağn· nın blrknç &Un c .. . . · ı mı.ve ı rah ve bir kU.G ölü vardır '~t~ .irıı.11)~ t~u·urt.'\n de· Alman tnyynresl du.,urdlıı'.\"ünt j ,. :,,~ • · 

~trtııı11 ;k'.'lrikıula hal t>lmcklE:di:-. • /..,cınclra, i!l (A.A:J 
~ı·tcıııııı""'l ınct rlcfu olıı- 1 İngiliz hava kuwctlcri. pazar. 

Evvelki akşam fucri Ortaköy 
sırtlarındn. Amerikanvari bir 
soygunculuk va.kası olmuş, bir 
otel sa..lıibinin ü bin lirası 1..'11.Sbc
dilmi~tir. İddiaya g(;re hadise 

• şöyle cereyan etmiştir: 
Sirkccido Hamam sokağında 

Güven otelinin sahibi Aslan Ah. 
met, kamyonuna ıazım olan 4 
adet lastik !bulmak üzere bazı 
şoforlere başvurmw;, bunlardan 
Haydar ,.e Mehmet ~mda iki 
kişi, tanıdıkları birisinde 4 kam
yon lastiği bulunduğunu, yanma 
3 bin lira alarak iBcşiktaşta bir 
gazinoya gelmesini söylcmisler_ 

--o-

Alman 
kuvvetıeri 

Budyeni 
ordularını 

ta ip ediyor 
(Yazısı 4 iincüde) 

!>oııra. 

lngiltereye 
Yeniden Kanada[ ı 

kıtalar geldi 
-0--

Bunlar arasında yüzlerce 
tayyareci ele var 

I.oılllra, 21 (A, \,) - B. B. C: 
Kanada ktlalarrndan mürekkep 

t.ıir grup daha salimen tir İngiliz 
Jinıanmn. vasıl olmuştur. Bu gı up 
binlerce &Skcrden müı-clmeptir.

1 
Bunların arasında nıotörizc fırko
l:ırda yer almak üzt.re birkaç bi11 
asker. 1yı tnlim gönnüş yüzlerce 

1 
tayyaı eci ve Polonyalı gönüllüler 
vardır. Bu kuV\ etleri getiren vn _ 

• pur kafilesi, . imdiye kadar Atl.an
ti!;i a~nn en büyük kafiledir. 

"Hamlet" ten çıkan daval'r 
Muhsin Ertuğrul da Ceıaıettıri 

dir. ~ 

ASian AJ.ımct. ertesi ~ kam. 
yon lastiği bulduğuna mcnmun, 
parayı yanmn nlarak Beşiktaş. 
taki gazinoya gitmiştir. Şoför 
Haydar, Mehmet ve ibir yabancı 
Aslan ı\hmedi beklemektedirler. 
O gelir gelmez !hemen kendisine: 

- Derhal ~idelim. Lastikler 
Ortakö~dc ı::akhdır. Aman kimse 
duymasın, yoksa yanarız di. 
ycrek l1ep beraber Mehmedin o
tomO'bili ne lbinmiş!er ve OrtakôY. 
sırtını rna doğru gitmişlerdir; 

ll.;ı.ydar. Mehmet ve diğer ar. 
kadaşı, .akşamın geç vaktinde 
kırda kimsenin bulunmamasın. 
dan istifade ederek tabancaları. 
m çekere.!\: Aslan Ahmedin şaka. 
ğma dayamı.<\l~r ve: 

- Derhal paraları çıkar! de
mi~crdir. 

Aslan Ahmet bu vaziyet kar. 
RUnda "'CC'bindeki 3 bin lirayı 
,·ermiştir. 

Jki şoförle arkada.şiarı Aslan 
A im1eui bura.da bır~karak oto
mobille kaf;:mışlardır. 

Zabıta. tahkikat sonunda, her 
üc sucluyu da yakalamL~. hak. 
larmd~ takibata ~rismiştir. 

Yarın 
Bayram 

Ynrııı Şeker b::ıl raınıılır. '.l'lİli' 
milleti dün;)l\;)l l~ı \'C ak{iO boğwı 
bu ııa:ııın ba:ılaııgıeındıuıberi üçlin
cü §el.er l;:ı~ ranııııı huı.ur ve sükfuı 
içinde i.dnık etıııl" bııiunul'W'· Bu 
mıısut ııcUcc~ i mllll blrllj;-tmizc, kah. 

1 

Ezinevı dava etti 
-· 

1 

lt:ııy 'c 1'ı'Dlılııs- 1 tesi - salı gecesi Bremen ile ~i. \'ta.ı,a:ı~~iı h:ıllnnı!ı ,·c s Q V g et l e /" ınnli Alnıaııyamn ba.qk::ı ycrlc-
~li lt"ki l cdcnll\·c • d rindeki ~skeri hedefler! bombar- ' d p • s f 1 ı • '~~;h·' ·'"••• ·"·" Moskova şimalin e dıman <lmişloııfa. Artist T aıaı a eyamı a a aıey 11ne 

,"'''ttrı itlerde \Ücut sı·r kasabayı b. h k t d 

Tu .. rı· orduı;uıın ,.c ctrarmda 
raıı1an ' z'ıı 
sımsıkı toplazıdığımız l\lilli ljefiml ı 

k Uksck idare ,.o kiyasctlne borr. 
ÇO l Jat-alW 't'a• lu bulııııduğuıımz.ıı ııatır • ._. 

z.lre blllrlz.. ba • 

~ ... ~~ne •«c•c>e • Lübnanda i.stikliil iliic fr a are avast açıyor 
• ~~lahıs\'~n sc~ lerllir? • 1 1 edılecek 
1 ırt..., t.ır olnwı;:m gerı a dı ar ttiD Ezine tnrafın_ Diğer taraftan MUhsın Ertuğrul ' '"eder ı· l ~· J t•ndra 21 ( \ \) _ B B C · Muhnrrır, ecmıc . 

L iti • u \llf her • • : · · • • · · · u mecmuasında da bu sabah yanında şehir tiyatrosu 1 ııı .. lı~3 lıin•lc lıı·•ill r !\lo ı.o\lı "ı (A.A ) Ortac::ırktaki hür Fransız kuv ~ 1 dan, ,ı;chir tıyatrosl'I- l n lrnndiSinc mecmuasının mcsuı rnUdllrU olan ka • 
it ı "'"~ t .c c · ' ~ · 0 tl k m ndn 1 ı· t rcj sör ]Juhsin Ertuoru u İ)ı' ~l c beı·tcllii"i ı;;ovyct rndyosu, Almanların mot r.' \·e "rı u a m genem -..ar..: l ' tıı:rı davanın rısı Ney!rc F:rtu"rul ile birlikte adlı. 
r, lıı~ . ' "" ~ ... S .· . ..,·b· L 'b d . haluırct ettiği iddiasııe aç o b 1 tı"t l': a ~ıılılctli bir ıu kuvvcUcrinin dUn Smolcnsk • .uo. uun, lll l.) c bı ı. ~ nanın a :va• irk 'kinci tet yeye gelmll) ve Cclllettin Ezine aley. lıı 'ı; 'Ji İf'in <oıı sır l· 1 lcova. yolu üzerl..r.de b~r çok kilometre l kında. istiklnli iliın edileceğini söy tetkikine, mUcldeiumum b~ ı nuştn· • (De\'amı 4 üncüde) 

' ıi' \ ı-. ı . (Dcrnmr 1 iinclidc) ı lcmi.5tir. lrlk bürosu, tarafından an . 

uuaber s,"\yııı okuyucu1&nnm ~ 
s- " sdahat \-0 rammı kutlular, baynunı 

• i'"ndo geçtnnclerlni diler. 
m5C >

1 cır 
Bu münascbctlo gaze.tcmız, ger 

TCifklcrlmlz.le blı.J.'"tc, yarın ve pcr. 
embc gUnli intişar etmlyecek ftl .. 

ma =8-itndıwı ltRIUS tıl!lmr -.ıh' 
,ıulfeslnc dl!'·am l.'d~. 



BAYRAllf ' •••• 
Yarm, ye.il bi. ı(f."t gibi pencc. 

rderlmlzclon sUzUH1p m:ılmuır eıan 
st's!cri ılıınılıı d;ı.rııb, bir nur gibi 
1sbnbul t;0kaldımnn yaÇ,'1lrlcen, 
m:isliimanlnr, <'~r.ıilerde eodeY;? 
l•aılannrnt< blltiln ınasU~dan J>o<;::ı. 
lncaicinr, tcl<birlcrl ılinı bir alk•"l 
bribi Jm! ht>yc ı;tkncak1 ot:tdan ~ôk
Jere, Tımnrn nJa .. acak! 

B:ıyrnmın t<utlıı ol un J'ürk n•il· 
letl ı .. 

Bugünkil ba:rr:ım, b:ınıı eski 
ba~ r.un";u-ı hatırl:ıttı. O ne neşeli, 
~ctn.retU. nliı.yh baynmılardı 1 

Onun hir ıın c\'\e] utnldardan 
cJoğmasını ~ocukl:ır na ıl beklerse 
büyükler de öylo l;cltlerdl. Hele 
nksnmcıhı.r; her a!çjıuu dcmlenme
~rf itfynt edenler. OnlM, da.lıa bir. 
~mç giin C\ \"climlen me7.eliklcrini 
~hrlar, l'cmiş bkcle!ll1ne inerek A.. 
dair rumJaroan o ;;'ltrel fmkulu Sa
kız mnstlknsuıı, 1<s11k c1Uzii alrdar, 
uo!abm bir kö!'ie:.lne yerle.5ti.rlrJer
dl. Ve t:-~·.ram namazından döner 
ılönıncz, hemen S-Ofr.mm h-.ı~ma. ge
~erlcr, otuz süniiıı ncısını çıkar. 
&na) a "I\\ n8ırlarriı. Arn)armfll\ ~i
rin dc:dlf;i ı;ibi: 

Bnyrnmd:ı Bylc bir nizama koydum 
ki hanemi. 

Yatan görünce yeni bir meyhane 
sandılar! 

.1<;, lcrini Jınklkat.en meyhane 
sekline sc'mnlar da Yardı. Boo)&r, 
ıln.lı~ birknç gün evvelinden hazır,. 
Jlklar yapa.rlar, ~]erlnl, cJostlannı 
C\'leriııe davet. ederek demlenir • 
Jcrdi. Saz, ~'U'kı sesleri, kafesli 
pcnccrcJcnlen, bomk kaJdrmnlı 
soknldrı.ra !-ıiirulUr, mahalle ~k. 
ları e\ in önünde t:-Oplanarak din· 
Jr]er, cunıba!ıı.rdn bC;)'ll7. ha.' örUilil 
im.dm in.,., hnsret \ e iştll akla, taiı· 
burun hll7.an nğhyn.n, bazan gülen 
nağmelerine 1.-ulak kaltlrtırlanb. 

Yeni Saboh 
Hü~y!n Oalılt Yatçm, ".M~denlyct 

içinde rcfil ımn·kı,. b lıklı ya:zwn· 
da şunfarr ~azıyor~ 

1•mr insan ~ycteslnde cınııw n.ıı. 

lıı,.anınm...,..J:ıl(L'lr '.anıddlr. Fena otan 
ney l.'U dl\~llncc aynh~~ ııUl!ıitlmal 
cdllmesi 'o ~chtrll blr hale getlrilme. 
fildir. ('tlnlrtl o z:ıtn:ı.n rıcttoo sosyete • 
nln lnhllAll 'c inlmT.ı.ı seklinde kea • 
d" ini glJ tertr. ~kııt .bu •ullııtlmale 

ıncyıhn 'rr.nt'ıfıek lı;ln tanı re katf 
bir otorltl'r rPJlnı J,umıak da bir su. 
fö;timnllllr ... l'liceşl uınırl bir barp. 
tir, bir dUnyıı bu,.ı: nuı.sulır, mede • 
nly ·tin lı1H1ln müktesep nlmetlerlaJn. 
ınnh~olm3$1 \'C .-•ryüıUndo yahuı; Jrny 
'l"tln \C ~ıımruJ;ıın ~tınmt 8'bmell· 
dlr. 

PnrzedcUrıı ki bULün Avrupa deY.ld. 
lr.rl hu ı-cjiml t&tblk ediyorlar. Hepli 
Jınrictc fütuhat <'ldo etmt-.kton ı~ 
olan seram nctıccıc"' va8ıl .olmak .._ 
11yorlar. Bunun sonn ne ohlforf 17. 
umumi \"O dnlıni bir m~ 1lmlllll 
llir lınhlta.t aruuaı. 

JJa.rpto galebe insan l!OIJyetclerf ~ 
)'egfinc ı;ıı.rodcn fb:u~t o1mım HDrn. 
gclse)'di 111141 1! Jt..'UL'lr hep bu uğur. 
da kan di>kuüş olnıı dcvlettcrba ~ 

olmaZBa. roh:ıt ~· yabllmek hnkbı 
eldo et.mi olmal::m 11\z.ım geJlrcU. Fa. 
)iat bir h•ırıı dlğerinl doğuruyor ve '"1 
fnda 1 te hl'lll dcn"l\m ediyor. Buııwı 
bir fel"l'f t.csk11 cttlftrıe lnaamrya.Jrm. 
ı;>cn.•f dC\Jetıer n.ra$Indak1 mltnaso • 
betlcrde tocın1.b:ti ortnd.ın Jm.ldanook 
bir ılünyn ııiuım~ knrmıtktn, tokat bu 
ım ı,ucuı· mlllctlertn lsttklAllne niba. 
)et \ttnıel~ urctiylo dej;'11 onlam da 
hllr '\"el mll t kil )ıış:ı.nıak hskkmı ta· 
1umak un·tllı> ~opnınkt.ııdır ••• 

Hazin bir teşekkür 

na, nıııı ıtlrl •rj ıt,n ı·o-:turmu, 

tnr. Onlar, r.ama1.nrı nyıııı hiçbir 
zumun "ellnt>ı:ıl. Jer, f lcnt bayı-n
mı d:ümıı se\'mlsjer 'r· ıh·mn onun 
hıl<.ıre+inl ~uynm~lardır. • ~zlcınlo:. 
! •rdir bnyrıuııı ı .. 

l~iıdc Ramazan bn~ ramıııı '-a~;. 
•Jclcıi, ~aıeJJ ... ı·i ,.e blihns a t;aı·J.ı
lnrhfo en ı·ok t<•renniim cdcıı zı.·c· 

tlim.für. O bir tJıraftmı SC\ ı:;lii~lııi: 

Pek umar ıcı:;riffni id:_'1 ikinc>i günü 
Nedim, 

GUndUzün olmazsa. nkı:ıı.m olsa da 
m'iııl değil: 

beytiyle e\·i.ıe ı•elbellD!'Se çalı'!'ır 
ken, dl::er taraf hın ita: 

Sen agıJ gül g-ılıı. zar eyle. zar 
olsun Nedim 

Bend bcnd olsun :>.anımı zUliUn, ~l. 
kur olsun N'~im, 

Sen salın cana., ~olunda hfıkisar 
ol~~n :'\edim, 

Irldir. çık nnz ne scyr~ruı kurban 
~lduğum! 

"'arlmılyle K&ğıthaneye (Fc~-lB• 
blıl), (Asaf J\bfii)) 1\ dD\CI. etli
)'Otdu. 

Maamaflh, ~rler, hayrnm gün
lerinde hicnım ılalıR. fnzlıı teren· 
niim ctmlş1cn1ir. Eserl=rl n~eden, 
fetarettea ziyade gam l'c meliıl, 
hicran ,,.e elemle iloludor, B&kmı1. 
bir accm ~ri lıayranı ic:in ne 
1iÖylü~·or: ''Bayram geldi, \'C ga 
mmıa ~ka bir gam 118\'c etti. 
Matemde olana bay:ranı da bıt ka. 
hir matem olur.,, 

Halimgiroy1n d:ı. u be~ ı i ço1;: 
me.,hurdor: 

Ge.izni alili llicrlnlc pürnem 
eyledim, 

11 idi ekber eyledi, ben matem 
eyledim! 

IıAl.IDRl 

Vakıt 
Asn:ıı Uır, Yeni .Japon kabılncaiıılD f3 

progruaı ~a blr makale yaz • 
lnı,tır. Muharrir, Tojo kablDestnın 

l - Çin s,tne nihayet vermeıc. 2 -
A.-sa bayat sahaınm t&h&kltuk ettır. 
mek ve bu auretıc el.han sulhunun ku.. 
nlmuma yardım etmek, 3 - Mihver 
devleUert lle mtlnııscbctlcri kUV\"eUcn 
aJrmek Tfl içet'fde de bllttln kuvvet. 
leri n 8erVet kaynaklarını bir araya 
toplamak olduğunu anlatarak diyor 
kl: 
"GeaeraJ Tojo'nun programından 

ba'h9edcdtcn her neyden evvel Çin 
mesf'feıiııe temu etmiş olmasında 
l'C bu me8eley! bir "suitefchhUru" 
tabiri ile ifade eylemli' bulunma. 
smda prat1k bir sebep ''ar mrdlJ'~ 
Yani Siberya Uzcrine taarruz et
mezden evnl Mar~I ÇankaYıJck'le 
bU azlaşma ~resi mJ aranmakta
dır. Bana dair benllz kat1 bir hü. 
:küm \'('!rmeğe imkin yoktur. lt"akat. 
Prens Konoyenin ~kilerek yerine 
General Tojo'nun bah ettiğimiz 
:;artlar dalre.. .. lnde 1, bo.5ma ~etme• 
sı .laponyanm arbk bekleme !'iya
ıctini terkederek filli hareket dev. 
rhıc ~rdiğiai göstennektedir. }illi 
lıarek~tin tatbikatta. urabileceği 
netioo ele olsa ol a. Çin tarafında 
()aakayşek'e karşr miidafa.:ı \'tl;tiye
ti alank ı;imalde tecsvüz.e ge!,7nek
tir. 

Yeni kabine <le,b-isikliği ile hem. 
her gen~ kr.ılara 'ıarmenya kadar 
hemen hlitUn .Japoıılann ordu hi7.
metJne nynlmasr ~bf fevkalade 
tedbirler de bö~·]c fiili hareket ha
ı:ır1rğırua delili sayrlıı.hj}jr.,. 

Düşünün bir defa.. Osmanlı 
devleti mutlak bir idarenin, eşsiz 
bir istibdadın bütün tcf crnıa. 
ti:rlo ezen muthiş kuvvet, ikinci 
.Ahdillhamidin korkunç §ahsında 

1 toplanmış bulunurken onun a. 
Sc\'J;Ul babamttm vukuu vefatı do. j leynide büyü yapmağa kalkt.q. 
laYI311c cenuo m raslmlno tşUrak e. mak .• Onun adım ~in bir tevhit 
dc..-ı ~rck btzz..-ıt ve scrck yazilc aeı· ı kelimesi katmadan söyliyenin 
J.anroın t~tirnk etmek ttundıı. bulu.. sürgüne gönderildiği, oturduğu 
nan muht 'm zevata ''c nzlz dostla.. sa.rayı ananların zindanda çtlrli
rrm1%."' t1on~e cıU'lrranl:ınmızr ınma.rtz. tilldüğli dcviı'de zalim bir hii· 

O:'h.ıthm: R dyol!n oı, macunu sa. kUmdara biiyü yaı)ın:ığ.;ı. cesnrct 
h.plcrı Necip ''c Ccm!l Akar knrdcaıer ~tmek değme invıntn Cleıtılıtc e. 

deceği bir is değildl. 
U:l'lt - Buncta.ıı, 15 r:-Un evvel ntl.fus kalf anm ilk defa nrwsunu fıİJ. 

tez.keremi umumi h:ıfl')to Çana.kkalt-. detle reddetliın, söylendim: 
de latnm&n aldığım nU!us tc~re.. - Kalfa, kadınefendinizc se. 
mi ka.YbcıtUm • Nüflıa tezkeremi yeni l§.m söyle, bu ~it isteklerini ye. 
aıdım. Eskisinin hükmü yoktur. rine getirmek değil, ağzıma al. 

Sultanahmot Blnbı.rdlrok mah311 sı mak bile istemem. 1 tc ben e,. 
Şehit Melunctpaş:ı yoku§U No. 32 Hmden geleni yaptım. Sevgilisini 
Ahmet oğlu BaM.11 Çetiner (16807) ı yanıba9ma kadar ~ethttim. Bun. 

dan ötc3lni kendi z.::'<•q ve :i{rı 
ZA'rt - Nllfwı tczkeremlc doniz dınlıiiyle idare etsin Artık ~ 

:komutanıı:tmdo.n almJı oldu~um ter-1 nlın için vapılacak 'i>ır fı:ı rnl-
1119 W&k.ercml say! ettim. YClllslnl 9a.. rnadı ... 
Jl&rnc:aı?rmdan esklsl.o.ln bD.kmü rok.. Bu oevabJm kalfa''\o'I AilldUrdü. 
twr. 1 Pitkin \'e ya{ilr Çcrkes iki güliir-

Ko.dıköy Yeldeft..ra .nı Çayır cadde- arasına kıstırdı~ı bir elimle il~ 
eı ~ 1 r •• •., Unqtafıı. Yayman beni ilzam etti: 

lJ7üıoı - l':.hi <-\!, :1 ... "~ ... ..:ı; Eliniz.de. 

B A B E R ..... Aksam postaııı 

Baker 111ağazası 
lhtikaı--suçundan 10 gün 

1 
hapa'ı:ılacak 

Cumhurıyet 
Bayramı 

l Parasız yatllı 
· imtihanlara 4861· 

talebe girdi -- o--

Mabliüm oıan dlfter 1 programı 
mabte: irler ll Bayram~ öğleden 1 

lhtıMr io;Jerine bakan asıı_ve lkinc! sonra bathyor 
ceza mahk;me.sı, Dcyoğlundakl Baker Cumhuri}et bayramının proğ. 
mağaz.:ıeı mUdUrl': Salıı.mon ile kun.. ramını hazırlamakta. olan komi· 
dll!'a dairesi sefl Dimltrinln nynkkabı te mesaisin! f.arn.Q.mlw:nıı:;, bayra. 
üzerinde ihtikA.r yapmak suçundan nun .,.tJı günü ~leden son 
mubakemcalnl bltlnntş. haklarındaki ra kl:tlanmasınn knrnr \'Crmitı. 
1~aran bildlrm' Ur. tir. 

Mahkcmc. duruşma sonunda ınaz. Hazırlanan programa göre; 
nunlarm suçuuu sabit görmüş ve Cumhuriyetin 18 inci yıldönümü 
ıccnd!ıerini so ıırn para cczaaına münasabctiylc sah gilntl öğleden 
malıkQm etmiş, Bakcr mn,ıızasmın sonra bütün resmi d~ircler tati! 
da. ıo giin müddeti.? kapahlmnsını edilecel;.tir. Hususi mUcsse~ler 
ltararlaytırmı,trr. aym 28 inci ve 30 uncu gUr.leri 

İkinci dava, Yaııovıı admda bir açık kalabilecektir, BUtün dn.i. 
seyyar a.:ıt:cının oğlu Balınr ile b!r- reler Ye şehir salı gününden iti
Uktc, bir takım yerli otları kuruta_ .haren bayrak, fener ve ıeıklarla 

donatılacaktır, Şehrin ana cad
rak hıll!a Scyll!.o vo Cava çayı diye deleri '\·e mcydanl(l.r}a iskeleler 
kUçUk pak'.ltlcr hnlinde grıımmı 40 Cumhuriyet deYrindc yapılan 
paraya. satmalarıdır, inkılap ve ilerleyişi güstcrir afie 

Baba oğulun dunı~sı dün bltı. ,.e devizlerle sUsleneccktir. Bay. 
rllerek :?~ şer Ura para cczasmıı ram günlerinde halk hatipleri 
mahkflllı cdllmlalerdir. muayyen yerlerde nutuklar vere. 

Sabri adında bir kuru kahveci do cektir Saat tam 12 de ScJimiyc
.lspartad& tüccar Jiamd!yc, hnlla den 2i defa top atılacaktır. Bay. 
hahvc diye kilosu 180 kunıatan ha. ra.m sabahı saat 13 ~n itibaren 
U:ıı nohut gönderml§, blr ha!ta hap_ vilayette vali ta.rafından tebrik. 
sc, bir hafta dUkktı.nmın BCddtne ve lcr kabul olunacaktır. Kabul mc • 
::;o lira para cezasın!\ mahlıfıı:ı:ı edil. rasimindc.n sonra protokola dJı.. 

~tir. hil olanlar Taksim Cumhuriyet 
BUyüktıdada lokıı.ntacı vaeıı, Hs. meydanındaki tribilnde toplamh 

tesindo 7,5 kuruş yıı.zılt oıdu~ı ha.1_ ca.ktrr. Abide önündeki mutat 
de bir tas tşıttnoo çorbasııu 12,IS ıınerasimden l!Onra geçit resmi 
kuru§& sattığından 2~ ııra para. co. yapılacaktır. 

zasma ve bir hatta. d& dilkkAnmın Gece Halkcvlcri taraf mdan ba. 
kapatılmasına. mahkCım edll~tır. zırlana.cak zengin programlar 

Dayrıı.m mUnascbctilc fiyat murıı.. dahlinde Halkevleıind~ Cumhu
kaoo bUrosu p!ynsada &ıkı kontrol_ riyef bayranu kutlanacak, konfo-
lara ba§lamı§tır. ranslar, temsiller, toplantılar ya_ 

Kontrolıar ncUccsindc müteaddit pılacaktır. Çarşa.mba giinü akşa. 
ayakkabı ihtfkArlıırma tcssdllt o. mı vali ve ~lcdivc reisi tarafın.. 
dllmf.§Ur. dan bir balo verilecektir. 

Bir çok ayakkabılarm çtırU.k •1.. 384 l7C! Aı KARAYA 
'luğu görWmUotUr. Faturasız aatı_ GlD!YOR 
ıtnı ve çürUk çıkan ayakkabılara Mekteplerde de Cumhuıiyet 
verilen paralar, ayakkabı çUrWc çık bayramı hazırlıklarına hararct
tl.ğt takdirde mllşterlyc ödctUrllmek. le dcyam oluıvnnktadır. Ank~rn. 
tedlr. da yapıJacak }.:>ü:,rü!< geçit resmi 

için, 1stanbuldan wsilcn 384 ki
§.iUk izci ..kafilesi yarın belge 
san'at okulu müdürü Yusuf Zi
yanın riyaset'.indc Ankm·r.yn ha. 
reket edecektir. 

Trabzon yağı J.50 kul'\lf 
Dün topl&nan fiyat murn.kabc 

komisyonu Trabzon yağı ile, 
kırmızı mercimek fiyatlarını tcs. 
bit etmiştir. 

Trabzon yağı, bilindiği gıöi 
Trabmn ve havalisinden eehrL 
mizc gelmelrtedir. Bu civardaki 
fiyat murakabe komisyonları 
Trabzon yağının fiyatını arttır. 
dığı jçin İstanbul fiyat muraka. 
be komisyonu da ya.ptığı tetkik. 
ler neticesinde Trabzon yağına 
zam yapmıya karar vermiştir. 
·Bıı karara göre eskiden tOJ)tan 
fiyatı 120 kuru~ olan Trabzon 
yağı !}imdi 132,5. eskiden, -periı.
kende fiyatı 134 kU11J6 olan Trab 
ron yağı ise f!imdi 150 kuruşa 
satılacaktır, 
Kırmızı mercimek fiyatları da 

toptan 2.5 kuruş 10 para, per:ı
kendc ise 29 kuruş olmaktadır. 
Uzak semtler jçin perakende fi. 
yata yirmi ~ra fazla ücret ilave 
ediJt'!Cektir. 

ikinci konser 
İstanbul kon.scrvatuanrun ter. 

tip ettiği tarihi TUrk musikisi 
kol13Crlerinin ikincisi ikinciteş_ 
rinde verilecektir, P~'ramda 
Zekai, Dede, Mustafa Çavuş, 
Emin Ağa ve Dc!lnt Zadenin 12 
eseri yer almaktadır. 

• F-aUhtc Hasan lie.U!c mahııllcııln. 
de oturan lı!Ukcrrcmln 9 yaııındakl 
oğlu Hayrettin ile 4 yaıımdakl og. 
lu Erdoğan dUn mutfakta. oynar. 
tarken havngazl m~uğunu açmışlnr
dır. Her l.kl çocuk da zchirlcnm~. He .. 
seki haslancslnc ka1dmlm0tardır. 

• Muhtelit zaman'arde. Mcrt1lno ge· 
len çivllerin §Chrim!zc nakil dc\·ıım 

etmektedir. Bunlardan mllhlm bir kıs.. 
nu yen!dcn llaytıarpaşayıı. g-elmlşUr, 
Bu suretle §chrlmlzo gctırllccck çlvl 
miktarı H bln kilodur. 

• Dün bir altının flyııtr 24 Ura 90 
kuruflU. ' 

• İstanbul ı:chrl lçln 120 çU't oto _ 
mobil ıa.stıği verilml!,;tlr. Tc\"Z!ota 
bayram ertesi başlanacaktır. 

• Muhtelif zamanlarda Mersine gc 
len H bin kilo knlayın !JChrlmlzc nnk· 
lina devam olunmaktadır, Dün de 
mUhlm bir parti kalay JTuydarpaşaya 
gelmitı:ıir. 

• Vail ve belediye rci~l ı~otn l{rrd:ır, 
bazı l§Jer etra!mcta alru<adarln.rla te. 
mas etmek Uzerc Ankaraya gltmıatır. 

--<>--
Ancak, 446 tanesimuvaffak 

olabildi 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

bu sene parasız yatılı mel.."tep 
imtihanlanna 4$61 talebe girmit
cn yüksek ·not alan 446 t3lebe 
kabul edilmiştir. 

Jstanbuldo.n imtihana girerek 
kabul edilenler fjunlarehr: 1stan. 
bul kız liseı=;inden Hüsniye, Sile. 
da Yıldız, Şükran Aksu, :\1ualla 
l\Iut, Sabahat Uluoc<_tk. Memnu. 
nune Şenk~l. Meht1.cr Coynaz, 
Fahriye Aydınlar, Amye Varan, 
Hüsniye .Erba.k, Sabiha Başol, 
Zekiye Çora, Şükran 'I'ürkmar.. 
Cağaloğlu ikinci ortadan MUfid 
.1\bdullahoğullarr, Recep Erdoğ. 
du,Ahmet Hallik Gür,. ~i.hat Er. 
doğan, Turhan Doğu. Bekir 'l'c. 
kinalp, Fikret Akdoğan, İbra.. 
hinı Kuloğlu, Zeki Güncr. Vehbi 
GUncşol, Necdet Konuk, Mehmet 
Sayman, :Muzaffer Yılmaz. Nec
det Üookul, Orhan Tuğcu. irfan 
O~cn~ Ercilmend Güder. T~"'"fik 
Çal, Süleyman Evci, Hamdi Ali 
Nemli, Tevfik Özar \"C lIUscyhı 
Ömen 

Alakalıların bulundukları viH\. 
yellere veya. imtihan.ı. girdikleri 
okula müracaat ederek neticeleri 
öğrenmeleri Maarif Vekaletin .. 
<len ibildirilmektedir. 

üc nüfus ınemuruna 
işten el çektirildi 

Bunlar bazı kimseleri yaflı 
gö•teriyorlarmı~ 

ŞiıW, Samııtyn. ve Şchıcmini nU.. 
fus memurlarının, esas dc~..erlcrin 
pek eski oluşlUl<lıuı. istifade ederek 
knyıtlarr d~ştirdlklerl ve lıilhnF
M g'ençleri ycr~lı göstercı-ek f'!ekil. 
de tahrifat yaptıkları iddiesilc ken 
dilcl'ine ~ten el çekürilmiştlr. 

nu mcmurl:.ı.rla, keml!Jeı·ine 
rnenf:.ıat gösl('ren bazı nrnamelcd 
ler ve sahte nUfus cüzdıı.ru kulla • 
r.an bazı kimseler bu suçlarb. mn:>
ııuncn adliyeye vcrllmJ~'ir. 

Di~er bazı nüfus dairelerind:: 
de che:nmiyctlc tcffü;Jcr ynpıl • 
maktadır. 

Resmi devair pazertesi 
gününe kadar tatil 

Şel<er bayramı mün.;,s('bctiy!.: 
yann sabahtan itibaren p:ızcıte.t 
si gi.iniinc kadar ta1 il rapacaktır. 
D:ı.kclcr paruı.rlcsi gi.mü açılrı.cnl. 
ve o g{in ma;-..'} nwileccktfr. Eı·· 
lesi sair eiinU ise ıfairch r ö~lcye 
kadar etl~'}acakl3rdır. Oğle<len 
sonra Cumhuri} c bbnyrnmı lia. -
lar1ı~ı ciıhetlo tatil rollccelttir. 

Roma büyiik elçimiz bugün 
Romaya gidiyor 

Bir ny evvd b~inli olnr:ık"nıcm. 
lckctimizc gelen noma biiylil~ 
elçimiz Hüsoyin Ha"'IP Baydur 
bugUn {)ğlcdcn sonr.a. vazlf csi 
başına dönec,..ktir. Büyüle cl~i. 
bugün, Yr§ilköydcn hareket ede.. 
cek bir tayyare ile ilk merhale 
olarak Sofyaya ~idec~'\tir, 

Büyük Röportaj serisi · 4 -2 Röportajı yapan: R. YAVUZ 
ki gizli kuvvetle her ~eyi yaprıuı. 
ğa muktedirken ve Badıseıherin 
bu kadar if-l;ni gönniişken böyle 
yersiz bir .korku ile yeni ıbir ta.. 
l~~ini yerine getirmemek insanı 
kır.ctıracak yerde güldiirüyor .. 
Kalfanın da b!ı sözde hakkı 

vardı, Abdülha.midin keyfi ve 
mutlak idaresine kar. ı kuzu gi
bi ıta~tten bal}l~n hiç bir hareket 
!!ÖStermcyen O devrin uruşuk \'C 

cah1~ ins-ı.nhn bizi her kudrete 
malık. ~izli \·e m a n ~ v i va· 
"'ıtrlr.r:mızla ist~ i{iimi7.i vapar 
2" n,ec.'livorlnıdı. TRbti bu zanla. 
,.ıılda c! 'ışctli sut·ett . ·~nılıyor
'rı rdı, Cünt;li cınl::ırm tevehhüm 
"' · 'clC'r ktıG-ı: et bi?..de mevcut ol· 
., hir kar:: lnırur:ı bU:H ranaC<'• 

'I7l topr ,1< allmdn ,ı:izli du
• 11 ı, n<'lcri bulur. ı·ıknrır va. 
,, .t r.."ı.Jiş:ı.lıı m..-:-~·:i ~.::.rct:m'ze 

al.;ı,rak kc.ndinıizi rda.ha. servete 
ulaııtırırdık. MaamafU1 kazancı 
mız it:in bu kanaatin l1alk ara: 
şmdH yaşamasına da lüzum var .. 
dı. Bu sebeple ka.lfanm cevabım 
kabul etmek 7.anırctindc kalıyo. 
rum. Ama, bwıa da. bir red ~arc· 
si bulabildinı: 

-:- Bu isteğinizi yeri rt. g<'tiı·e. 
mıycceğim kalfa - Günkü, bize 
icazet verilirken peygıunber ve· 
kili sayılan ve dün} a üz~rindeki 
müsliimanların hürm"t etti~i 
o~manlr padi~ahm-9. kal'1'1 ilm;. 
mizi kullanmamak iizcre yemin 
e~ti.! irJcı- - t-t>n de bu huc:-u<.ta 
vcıninlıyim. YeminiMi bo1.s:ım 
nefesimdeki kudreti J·nvbedt'ı im 
Bunun için su istci{inizi \•erine 
~ı'.'t; ı ~JUİY<'<X'~irn ! 

Dedim. Bıı hahsin barıındn an . 
l. t~ı~ım ,.,:bl. k:::lfa'.1111 ı::rarı, Ba. 

dıseJ1er kadının heni Hıra edecek 
i~~u vaatleri. nih'ayct i§in tch. 
dıdc vanf.iı karaısında bunu ka
bl!! etmek mecburiyetinde kal. 
m~tım. 

Pa<lisaha büyü yapmak .. Bu, 
cak işlerden <le~ildi. I>~.ha evvel 
F'errnanir kalfanın bir mUracaa. 
tında, miralay ile kadın eien<li 
nin Yıldız sarayında balıça tara. 
f:nda biribirlcrinc rakla,'1maları
lll temin i<;in vaıdettiğim ve 
y~ptığım büyü hi~ bir tesir g&s.. 
termemişti, 

Bir müddet boşuna bekleyip 
de netice nlamayınca bu sefer 
padiı:;ahı büvülctmek icin baııa 
bas vurrın ~:ı.ıaylı: 

- Şeyh efendi artık bizim i~ 
lel'imizc bakmak istenıh·or. Bunu 
anlarotuıu ama .. Ortada atılmıs 
bir adım ,·ar. Ben, güulünıe me. 
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t-ıay_9Jtarı q9~ç_9ıa~ -
Medeni lnsanın 

·ııkıcılık Zevki! 
11 

'IJ.ıluH.aA tµıpaB.i,lmeAten ço4 Wa11dtr',, 
\'OLTAİRt: 

......:::::~!!!!!!m~c;!;t!t'~arı;.-ı~rt~J Mütefekkirler ve filowflar ha • 
_ yntdar uzviyeUerin en miikem • 

meli, ye?Jiizündeki canlı mahlükln 
nn en eŞrefi minnsma aldıkları in 
sanı havvandan tefrik ve temyiz 
etmek hususunda birçok vasfı fa. 
rıklar öne silrmüşlerdir. Bunlar a
rasında B. Frank Un 'in m>lttai na. 
zan dikkate Rnyandır. Sq>er:saika· 
nın mucidi olan bu meşhur Ameri· 
knn Mi.mi ve de,•let adamına göre 
''insan alet yapıcısı ve icat edici
dir". Hayvan ancak tabiatin ona 
bahşetmiş olduğu tabli uzuvlar:.ııı 
kullanır ve basit şekildeki YU\'a 
ve in yapıcılıi!ı otomat bir sevki 
tnbii tt>zahürüdür. Halbuki insan 
Robinson Crusoc gibi yalnız başı • 
na olarak bir inziva köşesinde da
hi bulunsa icat ve inşa etmek ka
biliyetine maliktir. Dahn ~eçe.ııJer
de ölen Fransız f lozoflarmdan 
Bergson"a nazaran da "zeka. filct
lcr yapmak melekesi" dir. İnsanın 
binlerce yıldan ibaret olan tarihi 
seyri içinde kurmuş olduğu mede
niyet bu inşa ve icat melekesinin 
tedrlci eseridir: sanat ve terbiye 
m!iesseseler:nin hepsi mane,·i ol • 
duğu kadar maddi kıymetlerin de 
ifnd~idir. :Muazzam katedraller ve 
kiliselel" d(>'bdebeli kral sarayları 
ve büyük millet nıeclisleıi. ün:ver
siteler ve müzeler, bu maddi ve 
mane\i medı>niyetin canlı sembol· 
leridi.r Fakat insana bütün bu 

lılt ~Ua medeı;i mamureleri ve k~eleri 
~b .... konun ya~ kurduran zekfı.~ı ve bedii zevki, o-

--.u lı adanı •-ı...:·1 • • iri ~ ara· · nu çok defa sevkiU«J•ı erının es 
' \it : basma ve meclübu olmaktan da men<':de • 
....._h.,~ nakaşa mez. Nesil vilcude getirme ve onu 

... ~: :ıatı be. konuna ve hatta ölme gibi müsbct 
ı.....~. dl ~evkibı.blileri meyanında vunnak, 
•;:~._Yordu, hal· yıkmak gibi vahşi mcyclanlan da 
"-t'~1' 11 

hak hl~i, meydandadır. Yıkrcrlık bir zevk "'•! \adına rcr hi88i denE'cek kadar insanın hoşu

.. . ~ 

na gitmekte ve çünkü bu hareketi 
ona kudretli, yapıcı, mucid ve zeki 
sahibi olduğunu, aynı kudret ve 
ka.biliyH ile yeniden yapabildiğini 
göstennektedir. 

lnsan daima ufak bir halkası bu. 
lunduğu yüce tabiatin mukallidi 
\"e rakibidir; oıiun yangın, tayfun, 
6Cylap, :zelzele ve bulaşıcı hllMalrk 
gibi birçok ha.rah edici tabii feliı
keUerini tanzir edercc$ne insanda 
zruuıın zaman yıllar ve haitiı. çağ_ 
!ar içinde kura.bildiği medeni ma • 
murelerini yakmak ve devirmek 
meyli.ndedir; ve bu d~Unce ve 
meylanm doğusile de artık zekô.
n•n sabır ve insafı yoktur. O an 
içinde insan bir cemiyet, bir mil
let veya milletler gnıpu olarak yü. 
cc kô.inatın kudretlerine meydan 
okdyan ve insiyaki bir zevkle kı
ran ve yıkan otomat bir makine 
gibi barekc>t etmektedir. 

Klasik ilmi mutalar ~vresi da· 
hllinde düsünen alime göre b"r 
hayvan için ya.~ak ve hareket 
etmek, sevkitabiilerlne ram olmak 
demektir. 1nsan da çok defa bu 
mevlanlarma köriikörüne mUnkad
dır; ve bir hayvan gibl yaşadığı 
söylenir; 18.kin hayvanın hareket • 
lerln<le \'İc.dani ve kanuni bir m~ 
suliyet mevzubahs olmadığı halde, 
insan ya.ışa.dığı cemiyet i~indc bu. 
nun mane\i baskısı altmda.drr. Fi
lozofa göre insan hareketlerini öl
çen ve müncer olacakları neticeyi 
t.as.a:rııyan en yüksek seviyeli hay• 
vnndır Blitlin bu düşüncelerde 
mütef~kkirin gaye.si ve meyli, in· 
sanı mt:abet hareketlerile ölçmek 
ve ylikseltmek gayretindedır. Ma
atteessüf medeniyetin maddi \'e 

-15-
Mutıaka harekete geçmeli • 

yim, mutlaka! Evvela etrafımız -
dnkilerden başlıyalırn, haydi sanı. 
gene klasik polis hafiyeliğine bıu:
lryalnn. Sahnedekileri 'birer bireı 
<.'le alalım, Co Ben ete ınanmnlı mı? 
Bu adam Sir ViJyamm emniyetini 
kazanmış. Kalleş olamaz öyle ol • 
saydı Tomas Murdok gürültilye gi 
Jcrdi. Cenni Bömsün ne tatlı gil· 
lü~ü va.r. Bırak bunu koca aptal 
fiİmdi, onu metedecek değiliz, taJı. 
kika t yapryoruz • 

Cenni Börnıt _Madam -V.Pyamla 

muvazat halinde bulunmadığı, ins:ı. 
nın milyonlarca bir kiıtle hnILnde 
b!Ie zaman zrunan güzel mcdenive
manevi cephelerinin ahenkli ·bir 

Vr.Jt.Adasat 1 

Yazan 

1 
•ini hii.k ile yeksan ettiği görlil -
mektcdir. En vahşi ve yırtıcı lıav
~·~n da.hl nihayet açlık halir.de §. 
icarın: paralar ve fakat ne onun 
\•e ne de kendi öz yuva.;;nu yıknr. 
HnJhuki insan ce<llerin:!.n bütün hn
tırnlarını, maddi ve rnnnevi kıymet 
leıini, koca bir tar~lıin bütün ser -
VetlC'rini sinesinde toplayan ma • 
mur 6Chirleıini bir d:ılt kn içinde 
v~acak kadar vahşi sevkitnhiileri· 
nın 7.ebunu olmuştur. 

lçinde bulunduğumuz misilsiz 
cihan harbinin insan eliyle \'Ukubıı 
lan feci medeni yıkıntılar tabii in. 
hidamlıırın kat kat iistündedir. En 
korkunç zelzelelerin nıhayet yrk • 
tıklan sa.ha, bir hudut dahilinde 
ve öldürdükleri in.."lall mi.ktru-ı da 
yüz binı geçmez. Halbuki devrin 
.}ıldrrrm harpleri bir cephede iki 
Uç ay zarfında ylizbinlercP insanın 
~ayatma ve muazzam tarihi \'arlı
ı,rına malolmaktadrr. Bu kütlc\'İ ve 
beşeri inhidarnlara bakan bazı {ı • 

l~m!er madi medeniyetin gayri ah.. 
l~kı olduğuna hükmetmişlerdir. 
f..iSMen tarihe göz gezdiril rse bir· 
çok sn.nat ve mimari ~aheserleri -
nin beşeri ızura.p \'e eıtinlerle ıviı
cut bulduğu anlaşılır. Ninova, Ba • 
bil, eski Mısır gibi diyarlarm hara
be halindeki muazzam saraylar ve 
mamureJei-i kamçı altında çaJışmrş 
olfln insanlann eserleridir. 

Voltaire'in dediği gibi "ydonak, 
yapabilmekten çok daha kolaydır''. 
Bir fabrikayı bir kmlcıınla bir an 
içinde yııkııbildiğimiz halde yeni • 
den inşası için aylara muhtacız. 
Acnba bütün bunlardan, me:leniyc 
tin bugün gösterdiği yıkıcılık mey· 
Jinden \'e nevmit olarak insanlığın 
istikbııli hakkında ~binane ve 
gayri nhliı.kj bir netice çı:karabiliT 
miyiz? Bir 1.amaıılar güzel Akro • 
poli, Kartaca mamuresini, Varşo • 
vayı ve Moskovayı yakan ve yıkan 
uynı dünya in.sruılarrydı ve o za • 
man.lar bu harabiyetıer ancak yıl
lardan sonra ta.mir edilebiliyor<lu. I 
Halbuki şimdi on saatlik uçuşur.· 
<la elli tonluk bomba taşıyan yedi 
hin beygir ımvvetindeki tayyare - , 
!erle insanlar birkaç saat zarfında 
tir şehri yoketmek .jçin çalışıyor: 
lar. Bu kadar çabuk ve ideal zcvkı 
ihtiyacile yıkan adam elbet istik· 
halde o nisbette süratle de inııa e
decek ve mucidi olduğu makine 
kudrelilı> muazzam bir katedral 
yaratabilecektir. 1nsruı nevin.i;ı bu 
çilekeş küre üstünde henüz .r~ı • 
yacak ve tarihe intikal edecek bü· 
yük maceraları vardır. 

.Medeniyet. aynı büyük tehlike· 
lerl birçok devrrlere geçirmi!'ttlr. 
B:naenaleyh hassas bir mlltef ek • 
kitin ifade etmiş olduğu gibi ',kil· 
ı'emiz o tam mana.sile medeni yı· 
ltrlışı, nnca.k UstUnde J>arı:ndirdığı 
insanların meçhuleleri keşfet.nıek 

kabiliyetleri ve ilmi bilgileri iflas 
elt ği gün vaki olacaktır.' Halbuki 
ıküremiz henüz !kcşf edi.Jmemiş bin
bir medeni nimetlerle doludur; bun 
lardan biıi de mutlak fazilettir. 
insan bu yolun iptldat1mdadır; iliı
hi ve kemali bulunca.}a kadar ça
balry:ı.cnk, ölecek, yrkncak ve da:
nın yaı>acaktır. 

ARABACININ KIZI ile mukayeıe 
olunaı•ak olan 

PACL\L...\RL~IX t~"i Ht~\'EOA ?llLISJ ... hlr kadın kalbinin hallesl.. 

lilneınatıında 

'l't RI\ KAHRAMA1'LIK ,.c Cl\.'ANM EKTl,lfitSI CANl.ASDIRAN 

~AUANE FIL.\I 

Selahaddin Eyvubi 
ve 

BOZ ASLAN 
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Ro:t Aslan ıııırkılarını \"eni şarkılar \"P 

Miyllyen Hütllıı musiki: lbıtu 

MÜNİR 
NURETTiN 

SADETTiN 
KAYNAK 

be§ sehedir doğrudan doğnıya mu. 
nascbeite, Madam herhangi bir 
arzu veya ihtiyacım ancak bu kız..-ı 
söyliyebilir. Yoksa hizmetç'lerle 
konuşamaz. Cenni okumuıı bir kız, 
ne tntlı konuşuyor, fakat bizi al • 
dalıyorsa çok fenalık yapabilir. 
Sir Vilya.mın çok bU:rük itimadını 
kazanmış ama bu kiıfi mi? 

Bazı ne can alıcı b:r utanı ·ı \'nt. 
Ortalığı süpüren şu şişmıı.n a • 

dam bana niye öyle bakıyor. Aman 
Sam, dur, zira Şimdi herkesten şUp 
heleneceksin. Ölüler bu kadar ka
rl§tıktan 80Dr& diriler ne olmaz! 

Sa.balım ilk saatleri bu ılık ge· 
ceyi delip parçalayıncaya kadar 
Sam koltuğunda i~t~ hep böyle mı· 
nldandı, durdu. 

Ortalık ağınr ağmnaz ayağa 
kalktı, gerindi, uyuşınll§ ,·ücudunu 
hareketc> getirdi. :::>onrn yavııııçıı 

odaya indi, kalın bir baston aldı. 
tabancasını beline taktı. Sonra yn 
vaı, yavaş. tatil sabah uykusuna 
girenleri uyandırmadan ııatodan 
cıktı, yalnız birkaç gece bekçisine 
rl'SgC'!mi.-ıti. 

Bir akşam evvelki suikast ma · 
halline yollandı. Beş dakikada bü
yfik kayanın yanına geldi. Parça 
ianmu; taş parçaları ona bakıp ba
kıp sırıtıyorlardı sanki! Sam. et • 
rafını tetkik etti. Yer gayet iyi 
ceçilmişti. Burası bir çukurou ve 
sağda <lik bir yamaç yükseliyordu. 
Kurtulmasına karanlık da yardım 
etmiş, olacaktı. Aklını hep o ka -
çrrdığı gölge kurcalıyordu. Yerler. 
de bir ayn.k izi aradı. Fa.kat Yd" ta 
mamen sertti. Böyle bir §eY bul • 

.J mlhon 7üU blın '.l'tirk lirasına mal olan .Solrdamın Kamburu ftlmlodeı 
bir ~hnf" 

Sinema mevsimi baflarken -
NURBABA ÇEVRiliRKEN 
BEKTAŞiLER STÜDYOYA 

HUCUM ETTiLER ! 
E>:"pt.e~i stüdyoya gelen uzun l>0ylu,.az benizli kadın kİm. 
~·~~.ılıyor ~muıunuz:Greta Garbo! - TürkiyeJe ilk film re 
ıısoru Ertı:grul Mulısındir -Ateıte G ·· l k l d" · 
l k 

n om e ses en ırı. 
ece ... 

~Iemleketimizin en eski filmcile.. 
rlnden ~akir Scdenle karşr karşı _ 
)a.)1Z, 

- Filmciliğe nasıl b~ladmız? 
diye soruy..,rum. 

Bir ınakyaj harikası: Ch:ırle .. 
Lau~ht()n, Kıuııbtır rolı\nd•• 

- Takriben 1913 teydik. O za.. 
manlar ben İstanbul Sult.anisin • 
de (İstanbul Jiı:esi) tarih hoca.sn·. 
dım. 1Jk defa İstanbul sultanisi~c 
bir sinema makinesi aldık. Mekte.. 
l:Jln o ?.amanlcl rnlidııi merhum E.. 
bülmuhsin Kemal bey. lalebere 
göeterilecok filmlerin intiha.hını 
bana bırakmıştı. Biz daha z.iyade 
alıliiki, tc,rbiyevi kordelalar se~i
yorduk, Hatırımda kaldığına gi:ire 
ille defa Zt>kkoni'nin (Baba) isim• 
li bir filmiııl temin ctmi§ ve ta • 
lebeye göstermiştik. O zaman sine 
nıalnrda film ba.qlanuwlan evvel 
lıirer lusnnlık dokümanter filin _ 
}er gösterilirdi, bunlara (manzara) 
da denirdi. Maarnafih, bu husus _ • 
}arda size en doğru malümatı Fu. 
at bey verebilir. 

- Kimdir bu zat? .. 
- O za.man}ar J.stanbul Sulta• 

ni8inin sinema müdürü idi. 
- Peki, 90.ru"ll? 
Şakir Seden biraz dü.şiindü: 
- Umumi harbe takaddüm ~ 

den senede Şehza.ciebaşında sine _ 
maya karşı büyiik rağbet göriiltir . • \ 
dedi. Rahmetli ağabeyim Kemal 
beyde teŞebbüs arzusu vardı. O _ 
nun bu arzusu bf'ni de mektepte 
sinemayla df'min ııQylediğim alaka 

1 O Sene E.vvet Bugün 
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ffıtlkan birliği ikinci konferansı 
dün Dolı;nahahte !!lira~ ı mera .. ım oıa· 
JonıınıL-ı aktrdllml:ttlr. 

KonfPran" Balkan gıuctecilPrl 
taralından takip edUmı,tır, 

s 

Artlı1tln ıuakyajsrz resmi 

bizi. sinemacılığa sevketti. Önümü
ze fjÖyle bir fıru t çtkmışt.J: me., • 
hur lolcantııcı Ali efendi. S.:rlceci
,:e fiiındiki bahçdi lokantanın Ye • 
rinde bulun:ın dükkanını, bu ci\"ar 
yıktmlaca.k diye Ştaynbrug dh e 
tanılan mahalle nakletmişti. Son. 
1'8 ilk dü.kl<Anmm yıktnıtmıyaea • 
ğını anlayınca tekrar eeki yerlııe 
taşındı ve Ştaynburg hoş kaldı . 
Şlmrli Anknrnda buluna.'1

1 
bu meş

hur 4.5 senelik lokantacı dayımız • 
dı. Onun kir:alavıp da boş btraktı. 

(Denmı 6 neıdn) 

EltNIZDEK~ 96 LIRAYI BiR YIL SONRA 
100 LiRA YAPMAK iSTER MISINıZ ? 

·""~Y .tfl""'"•""'• ' ;:, 
Bir tasarruf 

mak imkansızdı. Yalnız b:raz ötede 
beyaz bir 6ey gördü. koştu. Yerde 
beyaz bir nıendil vardı, Hemen a!. 
dı. Bıı bir kadın mendiliydi ve kan 
icindcydi. 8am biraz tetkik etti 
köşesinde ga;C't bliytik iki ha~ 
vardı: C. n. Samın hiitiin kanı h:ı· 
Fma sıc;:rauı, Ccnni Börn&ün men • 
dili bumda ne arıyordu 7 

Saın, eb-nfı biraz daha aradı Hic 
bir şey bulamadı. Şatoya döndü~ü 
vakrt, kapıda elinde küçük bir S<'• 
pet bulunan bir adama rastladı 
hiç görmem:şti. Kapıcrya gilılk!~ 
sordu. Çnm~ırcı kadın ha.at.alan • 
m:s, birkaç gündür kocıunnı gön -
dertyonnuş. !çeri girdi, herkes kah 
vaıtı ediyordu, hemen kendi ycıi. 
ne oturdu. Cenni fincanını almıs 
çay dolduruyordu, kulağnıe iğildi: 

- Matmazel, bugün}e"rdc hiç 
burnunuz kanadı mı? 

Cenırlnin yü.zii sarardı: 
- Evet! nereden biliYorsunus Y 

diye kekeledi. 
Sam, glllcr gibi yaptı : 

Bor.osu A' ınız 

- Sahi mi? Yüzünüzll uugiıulet 
de fazla saraı r:ı:ş gördum de ı;aka 
yaptım , mcj'.ter tam üze>rlne diıı: 

mü!f{im. 
Kız uzun uzun ve tuhaf tulıat 

!'ama haktı, bir şey SÖ) lcımc<len 
fincanı brr:ıkt: çekildi. 
Sam, kahvaltıdan ııonra ~tadnnı 
Vilyamm dairesine uğradı, haunnı 
sormak bahaııesil" kontl'ol etmek 
istiyordu. Fa.kat kad•ıı ~ UzUne kil· 
ıür eder gibi öyle hain hain baktı 
ki hemen çekilmeyi münasip gör 
dü, odasma çıktı. Co Benetl ~ra· 
çaya yolladıktan sonrs, ~atagmıı 
uzandı, derin bir U) kuya daldı. 

Uyandığı \'akıt as.al Uçe geliyor· 
du Kendini toplamıştı. Co. ta~ 
da· nöbetini bekliyordu. Bir şe\ 
söylemeden dı.şaı ı ç ktı, Cenni 
B6rmii aradı, bulamadı, ktt şato. 
dan bir saat evvel çıkml§tı. Bu 
Semm hiç ho§una gitmedi, genç 
1m nereye gidebilirdi! Ortalığa 
balam lbt!yar Jımnetçjyi bir kö. 
ICYC oeldi, eoz*: Deumı \ar\ 
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l\.n&dolo jnn!!ınm verdiği tıaber. 

r,. cHre dUuyıı vın.h·c:tln~ bir bnktş 

ima 1 r 
stof a 
· erliyor 

..., 
.ogru 
Sovyei G et 
me e!I ta:ın ıı 

1 ngiltere Avrupaya asker çı
~aramaz - Japon başvekili
nin beyanatı - N ant bölge
sind cki Alman lzumandam 
öldürüldü - Kadın kıyale -
lincle gezen lngiliz gazetecisi 
Madritte tevkif edildi 

Alman ajansl dün şarktaki ha .. 
.. ckfi.t hnkkmdn ~u malümalr ver. 
•niştir: 

Drlansk _ Vlnzma. mubarebeslnln 
sona ermesi ile Moskovayı bir Alman 
tıı.nrruzuna kar§ı koruyacak olan Rus 
ordusu da bozgunıı uğramıştır. Bu or
du llı;: ııy lı;lnde mnğ!Op olmuştur. Sov 
yeller hııvıı §tırtlan ve yollarm vazı.. 
)Ctl dolayısne. bu mUddet içinde Al • 
manlıırı:ı taarruza gecmelerlnl fmkAn 
su: addetmekteydller. He.,•aıa.rm fena. 
lığı ve yolların bozukluğu, piyade • 
nin, moUSrlU tllmenlerln ve zırhlı bir. 
ltklcrln Ucrlemesine manl olamadığı, 
ı»fbl Alman hava. kuvvetlerinin faa • 
Jlyetlnl de sekteye uğratmıımııt.ır. Or 
dunun tc;ekkilllerl Almıın taarruzunu 
Sovyet hUkOmet merkezln!n tahkim 
odUmJı; olan harJcl JsUhk~mlarınm 6. 
nllne ko.dar g1stUrmU~tUr. Bu taarru· 
um Moskovn Uzcrlndckl tesirleri. der .. 
h:ı.l hfs:;edllml,,ur. BUtUn dJpıomatıar 
ve Sovyet hUkQmetln!n b!r lmımı Moır. 
kovayı tcrketm!şler ve bu sureUe 1n.. 
gll!z • Rus yalıınlarma rağmen bUyUk 
Alman zaferin! teyit etmişlerdir. 
Aynı znmanda Azalt denlzlnln ;,l • 

mııl!ndc cereyan eden muh:ırcbcde 

UyUk bir muvat.nklyeUe neticelen • 
ml~tır. Budycnl ordusunun b:ık!yclcri 
d , bu muharebede lmtµı cdllm ~Ur. 
Tntamroı; ııehrlni z:ıpteden hücum 

ruU!r.:zclert, kue uçuıi'.ı ile Ro&tofa 60 
<ı:om~tre l:ııdar yakıa,.m~lardır. Bu 
nUt«zcler ~imdi Kafkas lstıkameUn.. 
Jc mUhlm b!r demir yolu iltisak nok· 
t'lcı, ve Sovyetler ıcın hayııtl blr c .. 
11cmmlyı!tı hlllz olan Don nehri Qzc .. 
rinde bu'unmalttadırlar. 

Kış için zeminlikler 
Hazırlanmış 

Alman krtaı.n.n Brianskın §R.ı
kmda., Mar~~ Timoçenkonun em. 
ri ile hru:ırlıuınwı ve Sovyet krtalıı.. 
rının lm:ı burnlard:ı. geÇirecekleri• 
ni isp:ı.t eden büyük ve geniş ze • 
minliklcr bulmuşlarclır. 

Her zeminlik ah0ap ve muhkem 
olarak in"ıı edilmiş, ısınacak soba. 
lan lrunılmu" ve yUzlcrcc asl<er a• 
la.bilecek kadar gen!ş yapdllllŞttr. 

Rus esirleri, Sovyet suhayla.rile 
siyasi komiserlik Almanların ikıg. 
tan evvel Bri:ı.ns!ca. gclemiyecck • 
lel'inc·luıni olduklarmı söylemi~ • 
lercllr. 
Sovyet hükumet merlzezi 
taşındı 

Sovyet Rusya hUkfllnet merke· 
zini:ı Moskovanm 880 kilometre 
cenup doihısunda Kujbyshev §ehıi.. 
ne nakledild'ği söylenmektedir. 
111 oskovad a vaziyet 

Ofi Ajansı Mos..ltovada.n bildir:• 
yor: 

Muharebenin Moskovaya yalc • 
lru,tığı 5u sır~da Sovyetler Birliği. 
nin merkezi harp çevresinde bulu• 
ruın 5ehlrlcrc mnhsus hazin bir 
manz!U'a a.rzetmcktedir. Yap!lan 
an.ğla.m olnn bütün binalarda ve 
evlerde mitralyözler, toplar ve 
tnnk ccfi topları ile mücehhez mu 
kavemet merkezleri vücuda geti ~ 
rilml'=tir. Söylendiğine göre er • 
keklerin btiyilk bir kısmı cepbf'l·e 
gitmiş ve hemen bütün fabrikalar .. 
dıı iş durmuştur. Henliz cepheye 
gitmeyen ifJç·1er şehir civarında 
ve bliyük çıkış yollarında yapılan 
talık.inıat işlerinde kullanılma:kta • 
çlır. 

Moskova ahalicine nutuk 
Moskova şehri onuncu muhafız 

ta.buru komiseri, Moskova ah:ılisi .. 
ne hitaben radyoda söylediği bir 
nutukta dcmi~tir ki: 

İngilteraıin ve Amerıknnm tank 
lan ve tayyareleri yardnnnn·za ge 
li:;orlnr. Geni.'] memleketimiz.in 
her kösesinden mütemadiyen t.nk_ 
viyelcr gelm l:ted!r. Azmimiz ve 
gcnl:j kaymıklnnmu:, fa.';!istleri, 
Moskova kapılarmda ezecektir. As 
kcrlcr.;mizi ve onlnrın yurt sever~ 
lilrlerinl bildiğim için, mağlüb ol. 
nuy:ıc:ı~ızı bıliyorum. • !osıtov:ı • 
yr k:ı}bct.miycccğiz. 
I ngiliz - Amerikan 
T ayyarelcri 
Mos!:ova mficlalaa:;ına 
l1tirak ediyor 

Mo 1:0\·.ıntn müdafn.asilla İngiliz 
ve \:!.cri!.tıı n t:ı.yynrel erinin ist!-

ra.k ettiği Londrndnn bildirilmek .. ' 
tedir. Şehrin cenup fleri hntlarm• 
dn ')ehrc ktıl'Şl yapılan bir taarruz 
Timoçenko tnrnfrndan aklın bırak
tır.lmıştır. 
Tulayı tehdit eden Almnn tank bir. 

llklerl, M~kovnnın cenubu garblslnde 
k(P.Jn Rlyazan ıatıknmetınde llcrleml~ 
lerdlr. Tlmoçonko, tank lhtlyatlarile 
mUdabalo ederek. Alman lmıkaçmm 

cenup nya~nı §chrln arkıısnııı. cek • 
mele Uzere bu te§ebbUsU bozmuştur. 
Bu kıska"ın 9lm111 ayağı ıse. Kallnlnue 
tesb!t edllml§tlt Bu t::S.gcnın Ruıılıı.r 

tarafından gert alındığına dair olan 
raporlar henüz teyit edilmemiştir, Cc. 
Jcnt burada muhnrebenln de\·am etti 
ğ! beş gllndenbcrl şehrin, iki muhıırlp 
tarar arasında elden ele gcçtlb1 tnh. 
mln cdlleb!lir. 

Herhalde, çok sert bir hUcum hazır 
lanmııkta olduğu g6rUlmektcdlr. E • 
ğer bu bUcum pUı;kilrtuıecek olursa, 

Amerikada 
Veni bir iayvare 

uemisi denize 
ndirildi 

Babrıye razn•ı 

bir nutuk öyle l 
:"orı·olk, "Virjin,a,, 21 (A. A.) 
Hormet a.dmd:ıkl tayyare gemi.. 

sinin donanmaya iltihakı münase
beti)•le bir nutuk irat eden bahri. 
ye nazm Albay Knoks, bu gemi· 
nlıı donanmaya tevd i mernsim:ni.-ı 
''denizde zayiat vukuunn dair olan 
haberlerin gelmiş olduğu,, nnda 
vapılmış oldu~unu beyan etml§ ve 

Almanların, gelecek lll~baharda, aynı §öyle demiştir: 
derecede blıy(lk mikyasta. ikinci bir ; "Amerikanın Keanry muhribi • 
hUcum ynpııııığa muktedlr olııbllme • ıtin 11 tayfası, htirriyet için c::nln. 
lert muht"mel değlldir. r;mı feda ot.m:~ıerdir. 

Hııvn gitgide !enaıaşmaktadır. Meb Memleketimizin bakasını znna.n 
zul mlktard~ kar yağmakta. ve yen, altmn alan, bu gibi fedakarlıklar 
ltcsı~. bir.sis kaplamıık~~-ır: . olmuştur. 
Du~ti So':'l'e.t tebl•~ının zeylın.. Knoks, Keanry'de hayatlarını 

do Kaimin ıştı~~e~nde Sovyet feda etmlş olem her fe'rdin gönül
k~lan c~ günU ı Alman tan· ıu gibi kendilerine feda ve gerek 
~ ile 3? m~!m~a~ knmyo~u tah. Amerikndn. gerek dünyanın sair 
np ettiklerını bıJclirmektedır. Sov yerlerinde insanların insa.nlıf;rın 
~~etler n>n.cn. cum~.~sl günü .. 20~ hürriyeti Umidini muho.f~ edebil 
ti asker, yüzü mühı.mmat yüklu meler:i için bu yüksek fednharl·ğn. 
&00 kamyon. 8 tank tahrip etmi§• muvafakat etmiş oldukJnrmr ilave 
lerdir. etmiştir. 
Mareşal T imoçenko 
Azledildi mi? Elganıstantran 

Moskovanm müdafaasının harici 

cephesine memur edildiğini bildir· 90 Almanla bı·r kaç 
aiğimiz Jonkof Ofi ajansmm bil -
dirdiğine göre Mare.581 Timoçen.ko •t 1 k 1 
nun azıcdlldiği:ıı ihsas etmektedir. 1 a yan ÇI arı ıyor 
General Jonkof 12 flubat 941 den• 
beri Sovyet ordusu genel kurmay Nevdclhi, 21 ( A.A.) • 
reisiydi. Diplomatik imtiyazlara sa.bip 
Fin kıtalarının olmayan bütün mihver tahansı· 
Muvallakiyct'leri nın memleketten gitmesini iste_ 

19 llkt-CfJrln gtınU. Flnllindtys ıı:ıta. yen .Efgan hükfimetinin _talebi, 
ııın Ladoga ve Onegu gölleri amaıncla takrıben 90 ,:Alın.ani~ bır k~C 
hareldlt:ı mU\·affakiy~tle devam d • 1 İtalyan~ !J'Uilll olaca.gı zannedtl. 

. . mekted1r. 
ml§lerdlr Bır FtnlAndl~n ltolo!'duıın • N d Ih.dek' • ·· ·· b ev c ı ·ı resmı sozcu, u 
nun bnlundu,"11 lccslmdo bol,c'l!lklerln t db' • 1 ·ı· R h .. kiı , e ırır.. ngı ız ve us u • 
c;embcr l~lnc alınm:ı.smr mUm!cUn ini ti . . d t e .. tları mc erının os an rnur:ıcaa 
mıstır. Diğer ''erlerde de, Flnl!lndi,·a Ü • al d w n " lemı·c.tır • · zerıne ın ıgı ı soy ~ • 
krttatıırı arazi luır.nnmı~lnrdır. Efgnn hükfunetinin dostane ce. 

19 Ul;tcşrlnde, (l'fnlul\dl~'ftlılar 000 va:bı eski İrnn hükllmctinin aldr-
8ovyet asltcrı esir nln11,:nrdır. Ay. ğı durumla, bari?. bir te1.at gös. 
111 ite. lnıdl', 5SOO d 0 n fıız!a Rus as • termiştir. Resmi sözcü, Almanla
ltcrl Ulilsll bulunmuş utııını;ı muharebe Avrupava kadar serbest sc. 
ferfn ne ),udıır !ôlddetll olClUh'UDU l~lJ:ıt ~~hat OOCCCkleri zannedildiğini 
tmektedlr. göstermiştir. 

lngiltere Avrupaya asker ---<>---
Çıkaramaz • Macaristanda 300 yaliudi 

La Sulsse gazetesinin Londrn mu· tevkif edildi 
hab!rfndcn: Buılnpcştc, 21 (A .A.) - Ya. 

1ngilteren1n A nuım kıtnsınn muıı.. lan haberler işaa eden kimseler 
temel bir mlld hnlede bulunması me hnk.kında. tahk1ka.t iun. eden polis, 
selesi hllltkınct:ı zuho:ır eden mUnalta. son ay znrlmda, 300 ynhudlyi tev .. 
§tlda Akibetl mcçbOI ınaccr:ılaro atıl· kif ve mahkO.m etmiştir. 
m!lmıık tavsiyeslnC!e bulunaruar, Gort Birçok yahudllerin ra.dyolan, 
vesiluılarmın negrl Uzerine fcvkalAde ecnebi istasyonlarından ~ ha.. 
hak kazanını~ oluyorlar. brler alarnk nO§l'cttiklerinden <l°" 

19U !lkte~rinlnde Londra.da ı:;u ci • layı mü.sa.dere edilmiştir. 
hct, tebcyyUn etmiş bulunmak 
tııdır ki: lnı;lltereye adalarında hiç 
kimse dokwınmaz, fakat Rusyııya yar 
dan etmek, hem de orta~kta her 
tUrlU ihtimtı.lc kar§ı koymakb. bera. 
be: bu vaziyette ltıılmnk istediği tak· 
cfüdc macera mahlyctlndeki hare~ 
ta glr~mek için her oeY1 tehlikeye 
koyması muvafık değildir. 

Mutedil dQ~Unccll zevat, halUıazır 
da vaziyetin gayri mllsa.it olduğu ve 
malzeme b:ıktmmdan ezici bir nsuın. 
tWt olmadığı takdirde hiçbir hareke • 
t!n !ayılalt o:mıyocağı Gort vesikala
nnm göstcnuıg bulunduğu rnUta.ıea 

smdadır. 
Diğer tnra!tan UzaltŞıırkt.ıı. vukuu 

muhtemel !btUt\tlıır, diğer bir harp 
barcklltı saht\Sl !hdasınt koıayl[l§tıra.. 
c:ı.k mahiyette değildir. 

Japon ba§vckilinin 
Beyanatı 

Bll§vekll Tojo, yeni kab~ne crkAnJ 
na hıırbtye nczareU crkAnm~ hitaben. 
Japonya:ıın şimdi, bayııtla ö!Um yol· 
lıırnıdan birini tcrc1h zaruretinde -01 .. 
duğunu söylemi§ ve hnllhazırdald buh 
rıını b:lş:ı.rmak lç!n her §CYl fedaya 
tıazırlanılm:ıBl tnvslyeslnde bulun • 
mu~iır. 

Nant bölgesindeki Alman 
Kumandanı öldürüldü 

Vişidc salfıhiyetli mn.k:unlıı.r, 
Nnrıt bölgesi A!n;an kum3ndanı 
gener:ıl H:arl Frcdcıi!c 
bu sab:ı.b katlcd'lmiş olduğunu te. 
yit c~lemektedlr. Alınan .generall.. 
ne nteş eden iki katil kaıtnuşlar .. 
dır. Katil hfıdisc!li Nnntda Sen Pi-
3-'Cr meydanında Jşıklann karartTL 
m:urndan i&Ufarle edilerek ika e -
dHmi .. tir. 

t"":ıl altında. bulunan Fransada. 
ki Atm:ın kıtaatı kumnndanlığl, 
tebliğ ediyor: 

Memnu s lfıhJar bulunduı<!•ı~"UI'· 
d:ı:ı dolayı 15 m:tef'rinde id:ın:a 
nı:ıh;;fım edilmiş olan Ee'.lugency'li 
HulJert Tuffery, bug-ün kurşuna 

Sovyetlerden alınan Rus 
altınları 

Vaşingfon, 21 (A. A.) - Hazi.. 
ne ruı.z:n Morgentav, Sovyetıcrin 
Ameriknda.n harp nınlzemesl satt~ 
nnlab!lmeleri için Amerikanm 30 
mllyon dolar kıymetinde nus altı. 
ru nlnıış olduğunu beynn etmiştir. 

Mumaileyh, Rusların şimdiye ka 
dar 10 milyon dolar kıymetinde nl• 
tın teslim etmL., olduklarmı llılve 
eylemi..~tir. Bu altnilar iki ay ev .. 
\'el Amerika tnrafmdan sa.tmalın • 
nııştrr. 

dizilmiştir. 
Orta 632"ktan Lizbon yoluyla 

Londrayn dönmek üzere birkaç 
giln evvel İspanyaya giden Loı:. 
drıı.da.ki Taymis gazetes:nin muha.. 
biri Vranga} Crnkcr Madridde te'\'• 
kif edilmiştir. 

Bu tevkif hfıdisesl pek garip bir 
tarzda olmuştur. Madridin büyük 
caddelerinden birinde, çok şık gi.. 
yinmlş, haşmdn tUylerle stislil bir 
türban, omuzlarında beynz tilki " 
den bir kürk, arkasmdn kareli ipek 
H acık renk bir kostUm, ellerinde 
açık renk eldivenler, ipek çoraplar 
giymi~ bir kadmın ayaklarının bu 
zarafetle mUtcnasip olmıyıı..cak k2• 
dar büyfik oldu!:runa dikkat eden 
İspanyol polisleri, kadr.ıdan hti -
viyelini gösteren \'cs:knlarmı t;~
mi.5ler vt' bunun, lsp:ı.nyoJcayı çok 
fena konu~.uı kalm sesli bir !"rltek 
oldu<;unu görmüşlerdir. 

Mumaikyh, :Madrid ?.abıtıı.sına 

IAndrada.ki Taymis gazetesinin 
muhabiri olduğunu söylemiştir. ı 

Vrangel Crn.kcr, lspanyol z.n.br
tasının emr'.nde mevkuf bulunmak" 1 
tadır. 

Taymis muhıı.birinln eşyalarının 
tetkiki r.ıra.sındıı mUhim vesikaia.. 
ra tesadil fedilmlAtir, Harlciyc ne. 
zareti hnlihnz:rda bu meseleyle 
mı:>AguJ bulunmaktadır 

Panama 
Ticaret gemileri 
sıA and rı ıyor 

ranııına, 21 (A.A.) 
Kabinenin bir toplontısmdan sonra 

rcLslcumhur De La Gıırdlıı lle bUtUn 
nazırlar tarıı!mdan lmzn cdllmlş olan 
bir karnrnnmo mucibince Panamada 
tescil cdUm!ş olan bUtUn gemllcrln, 
her tUrlU tecavUz:c kıırot kendllerlni 
mUdafaa edebllmelcrl lç~n. sııa.ıııandt · 
rılm~lannn muıaadc cılllml§Ur, 

Sovvetler bir 
kasabayı geri aldı 

(lla ta.rufı l ııci<.lo) 
llerıemlş olduklımnı bildirmektedir. 

Sovyet ro.cJyesu llfwe ediyor: 
Moskovııya doğru yapılan bu ileri 

hareket, Sovyet lntaatının mukııbll 

taarruzlarllc tevkif cdllmlgtlr. 
Aynı ro.dyo, Sovyet kıtaatmm Ka 

ıenın kcsım~nde kfı!n bir mahııllln 

§imali g!lr1'131nde bir kUJmına tekrar 
gtrml§ oldul:lnrını da bildirmektedir. 

Sovyet rndyos~'llJU v rdlği m!ll<Unn. 
ta göre Sovyct l;ıtaatının tel<nır gir
miş olduktan mevki, Moskovanm 90 
kilometre ş!mall garbl!lL1de ve Mosko 
va bUyUlc yolu Uzerlndc k:\ln 10 bln 
ka.d!lr nlıt'usa malik Klln kasabruıı ol. 
83. gerektir. 

Sovyet tebliği 
,Londm. 21 mıı.ılyo) - "7,15" 

Geceya.nsı Moskovada neşredilen 
Sovyet tebrği: 

Bil'incitcşrinin yinnlnci gi.inli 
büUin cephe boyqnca şiddetli mu. 
harebcler devam etıniatlr. Muhare· 
beler Mojask, 'M:ı.lojaroslnvesk v" 
Tcgıı.nrok bölgelerinde bilhass.ı 
co': 5:ddetıi olmuştur. Merkezde 
Alınanların tnnklarm himayesnıt:e 
Ru:; roUdafasma hücumJan püc!t.i4" 
tülınU!itilr. Pazar gOnU 1 Sovyçt 
tc.yyareslnc mukııbil 23 Alman tny 
yarc~i dilFJürillmüştür. 

A er a bariye 
~azır m:ıo ~.ddetll 

lr n R a 
lJ .•dra. 21 ( A.A.) B.B.O: 
Amerika hariciye na?Jrı Hul 

dün mntbuat m\imessillerine 
yaptığı beyanatta l{earney Ame. 
rika torpito muhribine yapılan 
k.arruzun Alr.lanyanın her tara. 
fa karşı taarruz fikrine bir mi· 
sal teşkil ettiğini sövlemiatir. Al· 
mnnyava bir protesto notası 
gönder;Jip göndcrilmiyeceği hak. 
kında gazeteciler tarafından so. 
rulan suale cevaben Hul "bey. 
nelmilcl hl!dutlara diplom~tik 
nota göndermek faydasızdır" de. 
miştir. 

Va lngtonda 
Uzak ·şark 
vaziyeti 

Endişe ile takip 
ediliyor 

Vaşington, 2 l ( A.A.) 
Vaşington hükumetinin mt 

murları uzak eari·taki vaziyet 
endi5e ile takibe dcvo.ın etmekte. 
dirler, Japon şiyaşetı::de cezri rn 
ani bir de~ieiklik görülmemi§ • 
Amerikan • ı:örüşmclerinin d 
vam etmesi siyasi mnhnfifü 
biraz emniye:t getinnlesc de, ı 
mumi knnaat müstakbel inkişnt 
ların bilhasc:a harbin ccrcya11mı 
bağlı bulundu~u. merkezindedir 
Diğer cihetten, kongre fü:alarıı. 
d~n bazıları metanetin muhafa. 
ıa edilmesini hararetle tavsiy 
etmektedirler. 

Ayandan George Norrjs, blr 
gazetezi iie ynptıin bir mülal•nt 
esnasında demiştir ki: 

"Hitleri teskin edenıiyecei:ıimiz 
gibi, Jaonyayı da teskin edemi 
rece~iz." 

Ayandan Gilctte, Büyük Okya. 
nusta bulunan ticaret gemilerine 
verilen emirleri, hUkOmetin J~ 
Ponya He bir itilafa varmn.ktnıı 
"oldukça ümidini kcsmi§" oldu. 
ğ'unun bir delili olarnk telakld 
etmektedir. 

IJatcrvia, C l ( A.A.) 
"Niouvs Vanden Dağ'' gazete. 

si, Tojo hUkCımetiniıı, tahmin· 
!ere çok yel' bıraktığı. fak at, her 
şeyi anlatan siyns'i beyanname. 
sini okuımmın ki\fi olduğunu 
vnzmaktadır. Bu gazete şunları 
·ıave ediyor: 

''Bu beyanncımc as'lceri ve siya. 
ı.i icraatı tevhit etmiyor, fakat 
')ir tek noktavı hatırlamak doğ. 
ru olur ki. o c!,1 3udur: Japonyn1 
ötcdenbezi müttefikler davası 
•çin bir tehlike tc~ltil etmektedir 
ve bu tehlike !;imdi artmıştır. 

ŞanghaıJ, e 1( A.A) . 
San~hnyda çıkan ve sa?iplcrı 

Amerikalı olıın Changhaı Eve. 
ııin~ Post gazetesi. b::ı§mak""lc· 
sinde, Pasifik M1tP 13ultıl1armm 
kalınla.~tığı şu sırada, Birleşik 
Ameri1c:•nın \·e BüyUk Britanya.. 
nm. aun\'a\'.a ve hassaten J~Pon· 
y~ya maksattan ne oldugunu 
öğre~cleri zamanı geldiğini 
vazmaktadır. 

Ameriknda bakır kullanıl • 
mr.sı yasak edildi 

\'aşiu;:ton, 21 (A. A.) - HUkO. 
met, müdafaaya tnlısiş edilmiş ol· 
mıy:ın binal:ınn inşnatinde, elek.. 
trik telleri mil!:tesna. olmnk Uzere, 
ı tcşrinlsaniden sene nihayetine 
k:ıdıır, bakır kullanılmrun dn, 1942 
senesi ir in bilkU\"\'C yn.sak celil ,. 
miştir. 

nbul bava mıntaka 
epo a~lrllgladen. 

l - 2ô0 ton kok ~ ton kriple maden kömUrU Sirkecide vagonda. teslim 
edllmek Uzerc satın nlmnca.ktır. 

2 - Evvelce yoplla.ıı ilAnn talip c:ıkmadıgmdnn katt temlnntı olan 1820 
ıtrn ile 27.10.941 pnzıırtcsı gUnU s~at 11.30 de. Yeşllltöy bava mmtaka depo 
tın;.rllğl sııtına.lmn. koml.iıyonuna mUracanttarı. 

S - Evsa.t almak lstlyenler tııW cUnleıi hariç hergUn saat 9 dan 17 yo 
JcAdar komisyonumuza mUrncaatlnr. '(9295) 

İstanbul bava mın taka deıro amırllğlndeıı 

ilan tash~hı 
Tan, Haber gnzetclerlnln w_u T.cvvcl 941 \'e Ulus Anııdolu gıı.zeteJcrl.. 

n1.n 1' T. evvel DU tar!.hlerlnde U!ın olull!ln 10 000 metr\1 ktşlılt er cJjıiscllk 
kumtl§m lhıılesı tarihi 27.10.941 pazartesi gtınU ı:ııııt 11 d yıı.zılncağl yerde 
sehven 23.10.941 çarfru!lb:ı. olarak yazıldığı ı;örtıln1UıtUr. Tnshlh olunur. 

(03U} 

D. Bakır Nafıa Müdürlüğünden 
Ekslltmeyo lconolan .iş: 
1 - 2Uil8,4S liralık kct:lf bt.~e:IU Diyarbnkıı .uHl•O::I'. h ılıClmct 1 unıı,'1 

tam!mtı işlodcn (lôOOO) liralık kısmı 
2 - Bu ise alt evrıık §Uulardır. 
A - El<slltme prtnamesl, projesi 

B - Mukn\•clo projesi ve keşif bUCsnt-ı, 'lilsllPI tıv:ıt f'eh-cll 
O - llosust ıı:utnnmc '"' projeler 
0 - Ilııymdırhlc genf'l \'e yapılar fMnı ~rtwımelcıi 

I~ - nıpılncnk i.,lerln lnı•lp cdect•ğl ısırııyı !{JStl'rlr li!it 
il' - llu cvrnk mıfi.:ı dairesinde görlilclıilir. 
3 - Bu ısın lh:ı~C!I 5.11.DH !::ır&amlııl gunıi ·ııtt oıılla kapulı zart usulle 

Ulynrb:lkır naflıı. dalresfod' l·:ıpılacaktır. 
4 - Eltslİtmcyc glrebllmelc lı;ln (1123) Umlıl~ uıuvukkaL Lenılnııt 1;c,r .. 

mrk ve nşnğıdald \'CSUmlnn ibraz etmek l!izımdır. 
A. - Nnfiıı. roUdllrtllğilndeo :ılmmq ehliyet veslkıw. 
B - D-U mnli .) ılr.n:ı alt Ucnret odl\Sl '-eslkıısı. 
5 - TııUplcrin t<-ldif ınel;tuplanm ,)"Dkarda gölterllc.n thnlc santlncbı 

bir saat cn·cı komlııyon reisliğine mal."btır. rnnltablll Tennelerl: po tA geclk.. 
meler! kabul cdllml'Z. 

8 - 4 Uncll maddenin A fıkrasmıl:ıkl ı>hllyet \'C<ıtka ı ekı>lltme.>c çıkn • 
nl:nrş oı:ın h:ıngl ı, için btcnlldljtl açıkça ynzıtm:ıl< ııı.ıretllt! rksUtmMlıı ya· 
rnlnc.,ğr günden en n:t "tatil ~ünlrrl h:u1ç., iiç gi)n C\"\'P1 bir ı Uda Slt• ,11L 
yetten lstcntlceeh \'C 1111 7.:tnııı:ı r.nrfmd' \·e ika tnleblnde bııluoruı~~ılarrn 
PltııUtmcy(" ~lrt-nıiycc,.ltlrrl, (tıl?51) 



B X B B K - -- tıo6ift 

~ Berlitıde tanım1§tım 
Ben bir stüd}'Oda ~a113Jyordum: 
o da Btüctyomumuzun a.rtistle
rindendi 

Onu t&myordum ama. tanJAtnı. 
Yorduk. Kendiaiylc görii§Üıek 
fnotıatı dflfl""diii R"fl>I, Jtlzumunu 
~ al'Sbaunu da hisl9etmedim. 
Çünkü bana pek soğuk geliyor. 
du. Onun yapmacıklı hali, etrd· 
fmdaki prlatanlar hi~ llo~m1a 
gitmiyordu. 

umuminin de <lfklrat nazarmı Biliyordum ki Karl'ın hiç de 
cdbetmi§ olmalı ki. O da kapıya büyük bir saıı'at kıymeti yok
do#ru ba.§ını ÇC\'irdi 'Vt beni ~ör. tur. ve ~iilretini ctraf mdaki 
dil. Bi.raz ~kın ve biraz telqlı: lii"la.tanlann yaptıkları reklim-

- Haber '~rmedm nasıl tir.. lara dedikodulara borçludur. 

dintzk::Ja kimeeyi 'bulamadım Berlinden aynlmıt. Londraya 
dedim Ve onun mesel~ tahkik gelmi§tim. Bir gece ark4da.şlar. 
etme.sine meydan bırakmadan la bir birahanede otururken bak 
ktndiıdni rahatsı% ttm.emdeki se. tım. bii:e doğru ibfrlBi ilerliyor. -
bebi kısaca anlattun. d. Bu. Kal rl'dr. ~i~mb~d yta g~b~ 

- ~nıza kilsUniiz dedi ı ve ço c sa.mım.ı ır . o.s ~·. ı 
k d~ k zanamatmMrnız Maa' ~na solam verdı. Kendıslne c1ı
m1:r~h aalt~ ay sonra ~bir n1Usa~ mı uzattım Ye sandalye verdim. 
ka imtihanı daha •~ılacaktır Ot

1
utdu. . 

tekrar müracaat edersiniz. • . ttte. onunla tan~amız hıç 
Kımıış olmama ı-a~en hm. b!r tan!şma u1J1.11Une uymayan 

... .. de okunmav icak b" ı bır ı:,e'kılde oldu. F...fWl!len uzaktan 
omu ~uzum • ır bidbfriılıb:i · tanıyorduk Kendi· 
tebessümle: · ba ol lb. .. ... t.·irde "'-

- Haklısım7. dye Ce\'ap ver. 1 e.~ne .~. ncr . an ır ~· il\:• 

dlm Altı .ay sonraki iltlnıaem nı ~onınce bır ark~ ~yarak 
daha kuvvetli olmasına ç~ışa. benımtc: ~onuşmak J8temietl ... 
cağım Avnı srkildcı ~merek bo - Sızı burada bı.ddu~ ı~rn 
yah 'hanımla. neşesi kırılan (}ok me:nnun oldum, dedı. "'\' ~
mUdlri umumi bE:yl ~lamlıya.. ~r:~ı ."bır ,,ehJrde etrafnnı bır 
ra k odadan ı:ıktmı. sil~ dalkavuklu sa_rı)ıor. Hal. 

Maruz ltaldt~ bu vari)•et ~kı ~n bun1;da. bıraz başımı 
~i fena halde ~•remı,tı. Vak. dmlendı!111t;k ıstı}•orum. .K~l 
tin :t:ec olma.sına rağmen C\•e git_ ecler8enız sızi, kocanızla ibırlı~te, 
meği aklnndan bUe ~.eçir.miyor. yarın ~ce yemeğe &wet ede~. 
dum Hem nicin eve gı<lecektim? E~st .. r.ere y~ekteıdık. 
Kime gidecektim? Yok haksızlık Kari ın. bızı dayt ettıgı aşa~ s~
erllyorum. Altmış ya~ınd.a. hit· nıf bir o_ard•. Kaı-l <ıok neeeltydı, 
ihtiy<-r ~ni bekJjro.rdu. Strtın. KQ<'am&: .. .. . . 
dan bir tufeyli gıbı gN~lndiğinı -}çın M.Ol!YG, diyordu, . ıç!n. 
bir ihtiyar.. Bu guzel Münın p~ı ıçtik· 

C..<!nc ada.m. enerjili adanı, ten 1<mra m~lann üstüne çı. 
vatanperYcr adam tclılikelere kar, daruıedenz. . . . 
yıllarca göP.i.i! germi~ adam... }t~akat, kocam ibır türlü neee 
Sırtmda Mıla kırbac izleri mor bulamıy~rdu •• ~ d~. ~Jtndey. 
bir )eke halinde duran adam. bu. ken, bcnım wbı, Karla. pclc 1sı. 
~ün ipiz, güçsfu; 1'ir scrurf den nam~. ~w:aya benım hatı · 
ba."ka bir r:ıey d~ld1... rım ıçın ~~ı. Onun ~k~~rı. 

\ 'Öyvoda· caddesi?<len .. N8:r!l~ö- na mralu ~lU)·or, ~lı gorun. 
ye kıvrılan k6.;ay.ı döndilğihrı meğe QSltfJ) ordu. 
zaman a.kluna buralarda bir Bir aralık ;})i?.i yalnız bıraktı 
ı1anda. avukat ki.tipliği eden ibir ve cru:bandm buluT'.duğu yere 
arkadaşım geldi.. Konw;mak, gitti. Orada. a.rkumr hi7.C dcjnc
~ırmak, <lertlefJmek au:usiyle rek. bir muaya. oturdu. 
içim yanıyordu. Hanıl\~lmpıcısı. Biz Karl Ue pek fa,..Ja yaJnt7. 
na sorduın: kahnadık. Kocam fiİttikftn son. 

- Rüknettin bey yazılıanedc ra Kari kadehlerimıR ~rap 1Jo. 
nıi? ~alttrken yannnT1'.a bardaki kız_ 

J\:apıcı analıtarlar.m asT!ı dur- laıdan biri geldi. 
duğu plakaya. baktı: . Karl'm karelBında durarak: 

- Daha ~ıtmem~~er d#li .• \. - Siz, artist Kral l~bing'si-
!-lansörü ~klem~ yı.!ı,1mya n iz. değil mi? dedi. 
fırladım. Rü!dlclt~nin yamitda Karl: 
bir dOetu de~I bir cok dOflttarı - ıt;,•et dedi Oturmaz mm. 
bir arada buldum. . . nız? ' · 

_ Var J~emal geldı clıyc yer- m~ hı-men oturdu 
!erinden fırla<ltlar .. ~air Safa bi_ O ;.aman K.ıı.rl: · 
le oradaydı. N('~a.tı: . - ~iz beni tanıyor musunuz. 

- y~a l:e Ern1=-l ôıyc h.a.y. dedi Hen de ~iıi t~mı:rıtbillr mi· 
krrdı. Hani biraz <.':~1~ S~anm yim?.. · 
c·Jinde kalsaydık ... , .... ala. , ecatı. Bar kı~ı durakladı. Rarl'ın ne 
nin ooziinii tam~m:at.nı;-:ıd t; Ta7A! söylediğini anlamnmrı; mıydı? 
bir müşttri b:~lnııı~ gıbı: Yoksa nklı haı,ka ~y1<" meşgul. 
-A~iz.im dıye yAntma yakla~. dU de Farl'ın ne .(}ediğini tyicC' 

tı. Rükn~ttin kız'lrnl'!k bağır duvmamı~ mr.vdı? 
dı: Sordu: 

- Kes Allah aşkına ı:ıu şiir - Pardon? 
bab~ini.. . . . - İsminizi soruyorum. 

- Yok dedım. Bemm Jile - JJaı r;,·et fsmim J_,IJI Tı.ır-
. d'"'vri ı;aiı'imc dokunmayın, Elin. ner · · 
de ·•serı:etifümm" un t"Ski bir Bunları MVlf'rkcn aözlerini 
formasını boru gibi bükmU5 olan siizdü. Sonra ·bana baktı. Bu 
Sa.fa 1'1orniyalıya U3 cıkartan baıo~ıardaki minavı -pek ivi an
bir belilğalle ı:ü.haileroni bir rn~k la.madtm. iki ~alnr göz uicrimc 
tep ta.teresi gim <:Zbcre -0kumaga. konmu.~. kaçmı~tı. 
b.~la<.iı "Göt.icrı karaydı, kefe- !\.Q'°J aradaki sükutu bozdu. 
nim de· kara olsun'' d~):ccek ka.. - Güzel bir isim, dedi. Mü. 
dar gönli!ndeki. _ ~e~p!:yc .. . Yas saade edin size Mi<ıtc-rs 14;,·erct'i 
tutan Safa r.öthi~unun Ü"tunden takdim edeyim. 
~na balrnrak: J...iH, ğene c:akır gözlerini li?.c 

Na;:ıl J,e,nal di\"ordu. rime dil<erek: 
Mükemmrl değil mi?.. -Te~ckkür ederim, dedi. 

ilk önce biribirlerile kok. 
la.tıp ~evittiler. Ve her za • 
manki ağacın dibin~ otura • 
rak. aflkane beyitler .CSyle • 
meğe. ·saz ç"lmAğa ba,ladı -
lar. 

Kadınlar biribirlerinden 
nefret ederler 

Bu gömlerdeki ?'I~ bircız ~im. l<.,akat, Karl'ı Lili'~n ~O· 
daha iyi anlamı§ gibıydım. Daba gutrna.k için aklıma ne gc>litee 
doğrusu. teessürünü daha kuv. bidbiri arkasına eıraladım 
vetli hisse~. . A Karı hiç sesini cıkarmadaıı 

Fakat. gene Karl sukutu boz. söyledikkrımi dinlooi: &onrn: 
du: - Bakalım. dedi 

_ Şu kÖ§e(le, cazbandm. ya. Üzerimde fena. bfr hal vardı 
nmda oturan Bay da !\ fıster Stnım sıkılıyordu, MUthlı:, bıi 
Everet'tir ~~nlr buhr~nr içindeydim. Gözle 

Ben. LÜi'nin gözleriyle tckraı 1 ım kararı '<.ır. kıılr.kls!ım u~ui_ 
ka.rşılaifi1ak için. ona. akltm•ı cıuyordu 
g~len ilk 1JUati sordum: Ne olmustum bilmıvordunt 

- Nerede oturuvoı·sumır.. Bütün bunların !.lebebı ne;-dı ·~ 
Mis Uli? B~1u. birnz seziyordum: Llli. 

- Arov cadd~sinde. Madam . . Bılhassa Lili'nm o cara.reuqi:r.; 
Kari: goırJeri. 
_ Ben de .Berliııde oturuvo. Bir iki pün sonra Kaı ı Lon.. 

rum. dedi. d r&dan ayrılıyordu. Gittikten 
r .. m rii!diı. :vradamla cra a ta- sonra gaw clcrde okudum: 

mştık. Bir sttldyoda t;l'tlıfıyor- ~da yeni bir film ç<ôvh·ıne~c 
duk. b~. Benim ınerakmı, aca-

Lili bana döndii: .. , ; b:ı Lill de onunla bAraber Th rlln"' 
- Siz de mi artistsınız. de.d;· ~itti mi dl\'c idi 
- Hayır, dedim. Ben artıs • COnk~ •. .- e ~ce ayrıldıktan 

!erin oynadıklarını yazarım. !!op~ L1lı Y! ~c bır daha gôrme-
- Ha? Yani hikaye ,•aıı:arsı. milt1111. Lilinın K··ıı·ıu beraber 

nız, değil mi? ~itlDlt olmasından koı".kuyor. 
- A~ yukarı öyle. . ~· d" 
Lili, gözlerini birdenbıre ben '-en 1 kilnd!mc uc kı~~ıvordum 

den Karl'a <'evirerek: • Çünkli, Lili'yc nerede -::ıtuı-cluğ :ı: 
T . ııu clurnp dururken ben ı;ormuq 

- Ben de film cevireb• ır"!' tum. Ben sornı aRayclını. belki 
zannediyorur.1, dedi. Ne dtrın. Karl 'ı? .. ~klına hiç gclmiyecC'k 
niz? \'t: Lılı nın :nerede oturdu,iunu 
Karı güldü: öğrcnemi~--ekti, 
- Film, cevirnıeJt zor bir ~Y Dijtt tnraftaıı, l{aı 1, Londra. 

değildir, Yalnız, sire ~öre bır va baDJnt dinlemek i<;in -. yani 
rol bulmalı. uıun bir müddet oturmak ü-
K~rl bw1lan eöylerken ~!-11a ıı..trC' ..._ geldiğini söyledl~i hal. 

bakı;.·ortlu Ne demek istedı~lni d 'k' il . 
ben ·de anı'awıuı.t""' Lili de. e, ı ·ı ~ ~ün 80nı a Berlirıe g;t. 

- ..... aslık mıştı, Bu ı..cele niçindi? S4kın 
Fa.kat ~n hic anlamam • Lili ona beraber Berlinc gitmek 

tan geldim. Karl. beıliın• ic;inde ı<;in ıarilr t:tınl~ olma~ın? 
Lili'ye Yerilecek bir rol -1~ ı-~akat bütün bunlar beni Jıeyc 
bir .t!enaryo hazırlatPJIU bayle alakadar edlyoı du? K9rl 11evtne 
yordu. !Ben, ıbi-lmem neden Ve etiğim bir adamdı. Ltli bir ba; 
bir seoar)'O istt.miyordUJD. kızı. lkiainin beraber Berllne 
Karl'ın ıbu -::-t....: 1"-ri.ne ~ne. it 1 · d ~ ... ..-

11 
IC me erın en bana ne?. 

den senaryo yazmamT rıc~ e • Böyle dirorum am4, böyle his. 
cck diye korkuyordum. 1etmiyorduın. İçimde bir şey 

Fakat, hayır. öyle yap~dı. var. Tuhaf bir his. LHi'yi kıtııka. 
Bilakis, ~özlerini bana çcvık~- rnyor muydum? Hayır! Bu, cok 
mcğe <:alışıyordu. An!,ad~y~~ ma~asız bir şey olurdu. 
~!1. eenaryo yaza.~!~k ve Bıraz evvel de söyled~ · 
dtfitlm zaman o ~~-f fini bi. Kari, sevdiğim bir adam g: 
film çeviı'mekten v•eç 1 ğildi. Halbuki. insan :sevdiği er. 
söyliyecekti. ktiin kar,;ııeında gördü~U kadmı 

Neden? km.:ann-. , 
Bilmiyordum Yalnır. anlIVOE· Vdba.111 anhyanııyordum Krl 

dum ki, LUl'nln bana fit ba1rlrgı ve Lilt f>~tıi ~in bu. kadareera 
znman "önerinde ı:-5t'Cttl~m .~ reni?Jf; bir halde alllt-Mtar ediyor 
e&raI'CJ'ijtiZ mılna ile bu harcketı du. 
arasır.da. bir mUna!ebet ':~~ 31r kac giln sonra her r:cyi an. 
Daha d~. bu o h11rc"~·1 lı;-ordum. 
devamıydı. . . . Karl'ın bir mektubunu aldıın 

Bu hadise öyle kaldı. Lilı ıçın ~ö\•le dh·orou: 
Knrl'm i~edfii ıııen8,-oyu ne ya. '

1
Mi ter! !<~ster Everet , 

7.acağnnı eö~mi!!tim, ne yamıbı· "Sir.e gijrel bir film mevzuu 
)';.c~ımı. Kral da bizl~ ~ ~u;ada ba~ rolü lılli'ye ''erecek: 
mı::nma alakadar olmad1~tz. sını.z. Ham ~u. bir hafta evvel 
görerek ısrar etmedi, . ultidradaki b:ır<la tAnuıdığımız 

Bardan cıkarken Uli bızden. kı?.. Hayır, kınnavın. ~izden U-
ayrrldr. · • . li'nin rol utn~ıığı bir ~naryo 

Biz 11çilmtiz otomobile bındık. ~azmanı.ıı istemiyorum. Bunu 
Karl hi~ konuşmuyonJu. Liktr. hır kere teklif edecelc oldum 
dıyı ben aC(ttm. Ona döne~lc reddedect'qini?.i gözleriniıden an 

- Ne \'9pacakınnrz dedım. tadım. · 
Sordu: J ·?Jvet. Gözlerinizden anladım. 
- Neyi? "'! 1 nln karşısında övic esr.aren-
- Lili'yi, ~ız tat'7.da baktvoıilunu?. ki! Bu 
- ??~ bakı8t.aki manayı bir türlU anlı. 
- Ona 11Hidyoda i' btılıtc3 1t va.mtyordum. Onu kıekamyor 

mısınız? m~ıy~unuz! Hayır, Bundaıi e. 

".Nit~kim Lıli de sUıden nefret 
ediyordu. n~nim •ile, kendi~i 
için, bir senaryo yazmanızı istı
voceğimi 61llal ınon artist olmak 
arzusundan vaz_~comi~ti. Batır. 
far.sımz ya: O mevzuu kon~c;mnk 
Uzercyken hemen li.fı ba.r:ıka fa. 
ı ara cevirdı. 

"Faİ;at tbund~n e,·vel, gözleri. 
ni de sizin üzerinizde nynr esra. 
rengiz bil· bak1~ıa durdurmu~u. 
Bu bakıRla ıo:izin bakışımzdaki 
aynı mH.na ,·ardı: Nefret. 

"'\izi kıal\anıyor muyci~? Cün
kü siz !!in~ma muhaITiıi iseniz 
o da sinema nı tisti olnh ğa n.un. 
1.ctti. ye\ a bu <ırzu\'U bc-liyordu. 
Hayır, slEi kı kanmıyordu. Siz 
d n nefret ('dh·ordu. Tıpkı sizin 
~ibl, . 

"O gt:cc 1;ıııxl 11 a) ı ıldıkta.n son
ra otele gittim. ·:ı.ıonda. hır k~. 
dmın tf'lll beklediğini söyledı
Jeı Bu, Lill\<li Ben otomobille 
sız: evınız bırekıo dönmek için 
sarfelti~hn r.<ıman zarfında kız 
otel• ~cimi,. tıl"'.:aktı. Otomobi:. 
\e ~clm"t.llgii.e ~üre demek ki 
h!H'duıı 1,enıcn hizını arkamızdan 
çH.mır-ı. 

T T~stmıyaymı. Lili l""'n; aıı;_v
dıi(lnı sl"ı~krlı. Een•mle beraber 
Bcrline gelmek ifltı~ordu, Artiet 
~lınak isteme.ı:i de benimle bera_ 
b r rol nlm k u;indı. 
"- P kı dedim Gel Beı;line 

berabvr ddelim Orada bir film 
~'e\ lrinız Yulm;,, bu filmi E':.'ter 
ya~c~lt. 

"fgminiz'n ilk hecesi ag?mıdan 
çıkar ~ıkmaz kız n gözleriııQe o 
csrmeng-iz 1m ı m pııt ladığmı 
gürdilm. 
"Bcm~r oynıyacağımız fil. 

mirı gJıtn tarafını1.cıan ra.zılma. 
sına kat'i,·en raP:ı olmu,onlu. 
Ben. bizim sUidyoda c:evrl1eeek 
bUtün filmlerin ~ş ıııeno mtiddıet~ 
le. ci~in taıafınrt.dan yazılmur 
!hım l{eldiğlni, bu husuata !Jir 
mukavele oldu~unu ıt!<}yledtm. 

··o. karaıından <WJnmedi: Sısi" 
vusacağınız bir filmdP rol aJnn
ya~tı 

"f fite. bu[!fin bunun içiıı beni. 
- yani ~vdi~i ada:>nı - temrt. 
mi" bulunuyor. Şimdi o. Londra
do d.ıı, ~il. BUtUn hayatını )"1-

karak, çah§tığı bardan da a)'nJ. 
dı ve Amerika.ya giden bir vapu
ra lhilctsiz 'binerek dalgalann a. 
rasında bu yerlerden uzald&§tı. 
"fünıd~n k~~tyordu? Sevdiği 

adamdan ve Jl{'frct ettiği kadrn
ıla.n ... 

Bir fırsat 
Kütüphanfll•rCe, 
T ariltt;il ni n el iltltatlM: 
':lndıklıırrıdan ı;ıkmenu~ l!lr hlll. 

dl', htr kuılnnı'mamı~ ı:s miıkl!in. 

md t•lltıı :ınslldoll\'dıya Rr1taftlktt 
nrıı rlynf rr.ıtıan 

7'enew HidorU.nı, 
Hrıtory Ol Tlte 

Jr: orld 
.\ıhıı!Mki ,.,,h küıll)ııtı 200 lira. 
\ a M~ıtıl,tır. t tı,rulel' ,_.ae.. 
mir.de F. o. retrm•c mekmpl• 

Almanca Jettletl 
Bir Alman ınuaillme çocuklu& ._ 

ve UniY~ra!le talebelerine ~ 
almanca gramer, etıebl7at Ye ..... 

lıere dereleri verir, Adalar, X.ldrltöy, 
Boğa~tlnfl gideblllr. Mctodlın .. k 

- BablJm. calı~.1 b' mınd.im. l•akat ondan nefl'f't t'· 
_ ~e diyorfJiınuz? ~· e ır diyotdunuy, kolayı.J~r. Sab:ıh saat S bll9llktan dO-

kı?. ilrtistlik edebili?' mi? S ''Tekrar t'clivorum: Lili'den kuz buı:ugn. oğlcrlen sonra l8 ~n 111A 
Bir kere, şivesi mzuk. · oıır1ı n:fı'Q.~ :diyordunuz. N icin? Cün. f akd::ır Tal•"lnt Sıraaeh·ller, 101 n11ma. 

artistlik kablliyeti )'Ok. ku butun kndmlar biribirlerin. ra d:ı'rnzum:.u l•apı 4 Uncu kat Kadam 
Bilmiyorum daha ntler eöyl~ den nefret C'CPr!C'r. E;.ttar 11GOP9ı 

Kutbettin araba kızdı: 
- Sen her f eye burnumı 

sokma, hınzır fellah! onların 
ç~.ma,umane bir ıekilde ae. 
vıftilderini ben ıözümle ıör. 
dilm. 

na dütÜP daha fazla ,.m · 
racak değildi ya. Bu cenıbı 
alınca vicdanı 11zladı; fallat 
bir daha ağzını açıp tiir 9ey 
söylemedi. 

Sultan Kutbettin onları u. 
zaktan seyrediyor ve dinli • 
yordu. 

YAZAN: iSKENDE.R F. SERTELLi 
• 13. 

VALiDE SULTANIN 
iNADI 

Halbuki Sultan Kutbettin 
kendi 1tendine son karanJn 
vermiıti: Karııına sormadan 
Tahirle Zührenin nikahları
nı kıydıracakh. Zührenin babası ilk önce 

bzınm beytini ve sazını din. 
ledi: 

Sa.ıını luApımJ" Jurmoı. 
çoltırtın ! 

Gö:- ,VQ.!1nfo hergün ytrram 
ıaror•ın! 

Çarecii tlertlcre çare 
ararsın. 

Gel benim T ahi1im, gitme 
kol barc.la . 

Su!tan Kutbettin kızanın 
be:yitlerini du)'unc.a hiç de 
kızımdı ve araba döne!'ek: 

- Hakkın var, Cafer! de. 
di • Bunlar biribirlerini c.un. 

dan seviyorlar. Zaten ikisi. 
nin de evlenme zamanı gel
mİ!lİr. 

Bu ıırada Tabirin sözleri 
kulağına iri,ti: 

Aramrzcla sanki bir Jüzta
ban ııar, 

Uzülme fakat, &Jil bir 
baban var. 

Tahirin bu son heyti hü • 
l<ümdarın pt:k hoşuna gitmiş 
ti. Köleye: 

- Ben onları biribirine ka 
vu~hırmak isterim, dedi. Ma.. 
demki riy;uız bir 'sevgi ile bi. 
ribirlerine bağ·lanmı!lar. Kı. 

zım da ondan iyi ve temiı; 
kalpli bir koca bulacak de. 
ğil ya. 

Cafer cevap veremedi. 
Kı,tbeUin yav•~ bahçe • 

elen Htaya döndü ,.e kölesi. 
ne hanım ıu)tan1a görü!ece .. 
oini hu i11i t..ıen halledece. 
~ ' ~ 
ğini s&yledi. 

- Velinimetim, dedi • Ta. 
hir kızınızı zorla kendi dizi. 
ne yatırıp ona itıkane beyit. 
Jer söylüyor ye kızcftğı~ın 
yü1.iinii gazünii açıyor. Bu";\ 
!İz nasıl tahammül ediyor • 
:;unuz? 

• 

KutbeUİn o gün bahçede 
ıördüJclerini kal'ttına anlattı 
•e: 

Bunların evlenmeleri 
yakht~lı. Ben onları biribiri. 
ne münar.ip gfü-üyorum. Sen 
de hu i!e ra,;ı ol! 

Deyince, Zührenin anası. 
son söziinü söyledi: 

- Ben ıize r~en gün de 
kati kararımı hildirmi9tim: 
Sizin gibi bir hükümdarm 
kıırı ciğeri be5 parA e'•mez 
bir veı..irin oğh•na verilemez. 
8!! fikirden vazgeçiniz! 

KulbeUin karısının ayağ ı • 

Kutbettin haremden çıkar 
r•kmaz, Zührenin an•i a • 
;apla konu9tu. Melun fellah, 
valdc ıultanı öyle dcı.JdUiamt 
tu iri ... kadıncaiıaın. bu ~i • 
vata rıza l'öıtermetıne ım • 
kan yoktu. 

Valde 1 ul\an, kızını ç.altr-
cl 1: 

Tahirle aevitiJormut • 
sun ! iyi bil ki, een ollGlll. .ır .. 
Jeneme:ısin .. fikrinde tHar.e... 
derıen, bu itin sonu fan11N1 
varır, dedi. 

(Uenuıu ' ar) 



H A'B ER - A~nı paetUı 

'··----·---.... DEST ERE 
BıLEYiCi 

.\I:,\;-.; n'OR 
.\sl,erliklı! .ıl:\kıı ı olmı~ l\D bir us. 

ta dO§t.aro bileyici anuusor. 
i'lliracaut: Kurtıııa .. ~iıtıenıl;.ii~ dı• 

' ... :·:.::.;;;~~:~;::::·.~ ı BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZPA~ 
t1

• ~ .. ~.t;eL.c .. ~.~.~ .. : J Nı~~:;!1~ü~~~,:~! ~~m~~u~~!.~~!~~:='~::;;~~ 
----- kııtlıılar ---·~~~-----.. ~ 
/! 'P 
DOGAN SiGORTA ANONiM ŞiRKE~ Süme~bank iplik ve dokuına 

MoEssısLER HEYETtNoEN: fabrıkaları Müdür!üaünaen 
1.'Uritlyc CUmlıurlyctı dahillndc ve ccneb~ memlcl\ctlcrılc er:has, hay_ ._. 

van, emval ' 'C eşy::ı. llzerlnde hayat, ltııza, nal,ılyııt, yaııgın gibi her nevi 

1 1 1 
• 

S!gortıı. muomclclcrl ynpmalt ve bu iı;;leri yapnıal<lıı. olan ·~Ur!t ve Et:- şç a ID aca t 
nebl ıilr'kctlerln ınünıcss!Jllk ve umumi accnt~lllderini ifn etmek vo fpo. 
tek mukablll lltıID'.ııtta bulunmak ve bu ıuaksatlarla bllcUmlc nıa.li tı u.ııt~ı:I ıı 
cati \'O mnai ruuamcırıt ne ruct151ıl diğer §İT]{cUcr:in Jıissc scncdnt \c 

1

tah: ı _ Müc:ı.scscnrtzc bağlı ı<oyscri fabrika.sınıo ın tcS'I~ 
vlllerilo hazıne lR.h\il ve tasarruf bonolnn mUbayo.a etmek ve lll;zumu IC'r:mıc çall§tırılmak eze.re tornacı, f~rczccl, pulan)•1cı. • 
halinde !,.ıtlgal ı:::ıJ1:ınnıı da.lıU şlrlfoUcr tes.ls eylemek ve lUO scııc nıU _ ktimC'U ınodf'!cl Yt l ıldmhnne işçisi alınacaktır. _11 ııııd 
dctlc dcvıı.m dmek üzere beheri 100 lirı:ı. ltrymtıollc \"c lınmilino mu 2 - 1stl'l<li IJ;çllcl"iıı Jmbll!ycUcrino ;;orc ıf.50 kılru 'I' 
hnrrcr GOOO hi~'·c n1Unkal'cm ceman 500.000 lira scrrncı'-·ell - { ı ı t• ···~ ,, ,, at lCl'Cti Yer ICCC t ır. talli:"'" 

D v s t A • ş· k ı· :; -Talıplcrin tlo.,rudan doğruya l{ayı;nri vcyıı 1~arsc'' ogan ıgor a 11on1111 ır e 1 kırköy fabrfkalarımız:t IUZUDJIU VeSlkaJarl!c pfrliktC ~l)O) 
• {7'Sı..cı.ı 

Sinema mevsimi başlarken 
(Uas tarafı 3 öncüde) lSCYh Abmct )diye bıt fiJoümiz 

"ı mağaza.da biz (Ali efen.dl sine. vn't'dlr. 'l"D.Mçel~tirdik. 'rürkjyedc 
masmı) tesis ettik. Sinemayı aı:.. liaknl 200 viztyon. yapınışt.n-. 1\fe ~ 
ttk. 6 glin sonra aefeıberlik ila.n seli bir (~eyh Ahmet) bize (İs • 
edildi, birader aska oldu. U~umi tnnbulda bir facla.1 aşk) maliyeli
harpten sonra Siriı:cddeki (Kemal ~ nin beşte birine mal olduo~ halde 
~· eincmasmr) tesis ettik. Maa" onun belki de 50 misli hasılat veı• 
mafih. umumi harp müddelinıco mjştir. Şüphesiz k1 bunda filmiıı 
f ~ ~endi sina.mcsı) nı kapa.~ sesll oluşunun da büyük te~i vıı.r 
d_eğildik. Kemal Beyde s:ıon,_ dige- drr. Halk. filmleri, kendi dilinden 
~ı;:c macera filmleri gôstenyor • seyredip dinleyince d3ha çok ze,·k 

...:_ llk etiıttiğ' · filml ? • e.leynr. Hele bazı filmlere §3.I'k mu. 
- Kab~vanm ~ fifmıc · eik;istnin iUlvesi halkı bilsbü.tün si.. 

• ..., n. ·A- -'"""1!. C.0---t- • Poım.pcinin 60il günleri, Fant.oıma, ~RU!" ~~·or. ~ film 
Zatamor, ta.nnumş bir Danimarka.. ıse bu ~tiyaz~a.rdan ~du. 
Ir itlm fiııınası obn Nordisk'in po. Kaldı ki ara.da g~cn Yırmı. BOOe 
l!siye konldfilaı'l o zam:ınla.r film zarfında ha.lkm s.ıncma zevki çoh 
ier <üçer dönler kısmııııc olurdu. değ.işniş. ve iddia edebilirim ki çok 

Adiyle bir ~\nonim Şıı·kcti t·~dt iccn tc~ '>ilino ll.l0.1941 tnı!.h ve 
S02S sayılı \'csika he mez\lniyet istihsal edllm!J oldu~ ve bu şirketin 
h:ı.:nlatı ııai'lyc"!ndcn yUzılo ıı:; l ihtiyat alcçe.sl tc!rl.k: cdlldll:ten sonra 
b3.kiyenln ~·tızac 25 nın lfecli"i İdnrc ftzalarllo mUdlrnn ve memurlarına 
ve yüzde ;;:; ııln de hlsS<'darlar mah:ıssas bulunduı;•u va t csl!l Jıcyetl 11• 

nıwnlycslnln ccnnaycl §kltctin tamamınm taııhhtit ve yilzdo 00 mn 
ledlye:ıindcn sonra lO g1ln zarfında. ga7.ctcıcrlo ulrutcn ynpıltıa,ık iıAndo. 

g<lsterllccclt ~'ürt Ye saatte İ stanbul Yeni Postah:ınc nrl•asrnlla •riirkl. 
:re lmıı.r Dnnlroııt mcrltc?jn<Jc toplanacağı ve bu içtima sermayenin l[ı. 
nit:ı.l nısfı temsil cdilmcdlk!:n ınUzakerclere 1.K4ilnnamıyncnğı \'C her 
hls:so sahibinin lılr r ye nnhip ve ancalt bir şabsın hisse m!kclan n e o. 
larr;a olsun azamı ıu rey<' m lılt olacağı ve lmrarıann mevcut lıiss~ d;ır 

la.nı:ı Cl(Si!riyctıe ltUhaz eclilcceit ~e sermaye! §lrkctc lşUrak nrzU3und~ 
ol:ınlann 21-10-1011 tarihinden itibaren 27.10.lOU tarihi nkıitı.ınmn 
ltadar lstanbulda. .Aşircf-cndi cadde3indc 33 numarada Türlciye tnıar 
Bankammı. mUracantln. lltl nU&ha iı;tirak truılıhlltnn.mcsi u:JUlü datıcsln • 
<le t.a.nzlm \'C Jnıza ve tanhlılltlcrlnin yUzde 60 mlkdarmdakl bedelini dı:3 
derhal pc~!.ncn ödemel<'rl lUzumunu mUbcyyjn L,bu hU!tı.M musaddak 
rıirket cs:ıs mulmı-cles.nln 8, V, l t ~e ticaret knnununun 251, 253, :.!87 v~ 
:.!S8 Ü!cl ınnd<IcJ.cri hUkUmlerinc tcvtiJr.an mı.n olunur. 

P~cai '.l'unıı 

İstanbul Limam Sahil Sıhhiye 
ıno. Komisyonundan: 

Merkezimiz ıınltil vıı.ıutnlnn için (J2) kr.lcm L-;lctnH'· 
ku. vesair maızcnıo aı;ık cı.sıllnı c ne salın o.ıınuc.ıktır. 

•rulııııin LcdcH ( tOOlJ ) lira (~5) ıwrıu•tur. 111r • ali ' .. A 
A. - ~rutnııııwlcr: Mcrl>ezlmlz lcvnzıınından p-1ıasız (i.ıl tl"" 

U. - .l';kG1ltınc 4.-11-9 u .ııa lı gliııU saat 14,:>0 d 1 

8 
,011uııdş 

.,_ ı uırtafa pa..:ıa. sol<oğınıla. mezkur merkez sntm nlm~ 1<01111 ) 
ca.ktır. 

1 

1 

C. - ;\luvnltlmt teminat parası uOO'llnı 69 kuruştur. 
1 

, 

D. - ı..:ksiıtıncyo gtrcccklcnn llH ı scne.sı tıcıuct oJıı.S 
1 f "rn•:~:;:::u. ~:::zıııı amıriiğındeıı ierıle1 
1 -~..!2,cı asKer. ıutaa ı '.!!'11ar~ 
ı Par;arJıldn ~mınıilı ve kuru ot nlınacaktır. Satnı:ıl~ jst) cıı'tl 

' il dınıkoyılclc ıı:.,kcri 'poslu 4;70 snlınnınul l<oıniı.ıyonun3 nı~~ 9,1~) J 
(1.. ~ 1 

uıt \-c ı 9' 
D~h1::r l<!losuııa ı2s kuruş tahnım eullcu ıuo adet ıtUÇ si 4 J Susmuştu. Merakla oordum.: yiilatelıııi§t.ir. 

- Sonra ne oldu? ı - Bu kadar eski bir 'fürk film. 
.Muhatabnn, knrdeş acıanu.t.a. i• cisi olduğmı.uzn. göre elbette ba.zı 

"nde duyanların j-·orgun eda.sile: meşhur sinema artistlerini "Öriip 

T-;rnın 'l'anaıı 

.Mülıenclliı J<;nvcr A<.lakıUl 
Mühendis Haydar Salih 'l'oknl 

Millıcnuls Nihat C cyran ı 

--·••ı 

ıııaıc 111 ;l'l; o.ıkır 1<al'.:-1n ırnpalı zarflıı cıuıiltıııcyc lionmııştur. cP fh 

,.ıınıı ..,aut lO dn Dlyııroo.ınrda nsk..:rl s:ıtm.ıııııa 1<onıısyonu~ııt ııı 11 

tık tcıl}lna.tı 1017 liradır. 1'alıpıcrln Knnunı \•estkaıarııe tc 01631 
ılıaıe saat.inden olr sant Cl"\'Cl l<C'misyon:ı vermelcrl. (12§1 • - Biz film ~iııe heves ctm~. tan.Imıtmnmlrr? 

tik, diye söze lxı..sladı. Bu iki si .. Şakir Scdcıı, bu bahse hiç ehem 
.nemayı adamla.rmuz işletiyordu.. mlyct vermiyordu. 
Tekrat biraz durduktan sonra, - Bunlar, söylemcğ cdeğcr 
hem. dedi, bu öyle bir hikiı.yedir ecyJer mi, dedi. Ticaret maksad.ilc 

De-.let Demiryollan ve Limanlar1 l~lctme 
Umum idaresi ilanları 

ld kimseye yaramaz. birtıı.kmı Avnıpa. ~tüdyolanna gi • .Muhammen bedeli (6725) hra olan 200 n•1"t .Mns;ı, ~ı ndct bUytık \'t 

- Billi.kis efendim, emin olu - rip cıkıyorduk. I>u a.rada Viyanada r..U11Uk Storlu <'lolap, ı odct portnınnto ,.e l'iti adet ltomodındtn ınUrc'tkPp 
Iı.~ ~1, ? devre yctişcme~ l)a bir .stüdyoda VHma Baııki iil\ f\1· ruı~p c.,ya (Sl,1Q,91l) cuma "Ünü E<ant 115) onb~ştc Haydarpa~a.da Glr 
gunün sınema. m.cra.klı]ıırı: l(;ın l~ıı - mini çe\•jriyordu. li'rnnsız koın!ı;i t:n:ı.sr d:ıhlllndeki l<omlsyon tıır ı ::.ııd.ıa k11pa1ı zıırf usuıııc satrıı ,ıJın c ktır 
~arıruz:dan ıs~ünde etmemegc l'.!aks J..endcr'le beraber. \'akn, bir Bu i§e girmek lsUyenterın •.iV4J ltra (~<i) kuru~luk mu\-ııltkııt t.nıına• 
ımkiin ) oktu~·· ~vet. :=:onra ne 0 1· J carılıa.TJuı.ncde geciyordu. s:ı.!ıney i 1 ıtJnunun ~yln ctU~ vesikalnrın t ... kllflcMni ıı•uhte\1 zarfıarını ~ -ı; ı;-1\ıı ı. 
"IW;ztu <'fc.~r~ın · . • . .

1 
. • ben de görmfü:;tüm. Vilmu Bankiyi ( 141 on dördo kadar ıwcıısyon .. ısıı {Jn(' 'crmc:eri IJ.zıoıdır. · 

- Dediğim .gıbı o;.z ? m 1 :.-~nlnı.c üç dört sene evvel Loııdradn tok. Bu~ ııit şart.nıımcler koın ·:cıtı ~ ., .ı •• rnsız oıarnk daftıtııınal{tndır .ı (114 

nıc:ak sa:rdmnt~k. l~çten fı rar gör<lUm. Şimdi Lortl LJ.re>kla 

* "'' :(. J t .ıtı.11 \ 
'""0 n "' l r Beller tanesine tahmin edilen flya tı 24 ııra oıan • ;ı 11111c1 

.<;antııın Sl .11).!Hl cuma gUnU suııt 15 tc pazarlıkla sn tın ııl ı;-elıJl 
ı rın lx'lll vnkıttc :!700 liralık ı.au h.rnln'ltıarllc kornl!ıyon::ıV ~l 
\"'°' nuınuııcsı k9ınlsyonda gorlllUr. llMlc Anl<arud~ M r.t · 
•rıq on ı'lrh yapı :ı akt,.ır. (121•1.~162) 

'il ;ı. .ıı; ı }I 

·ı oocı kllo a;,ır eti alınal':ıktır. b: •ıı.ııı z..ı.rıla ek ı uıı 011ıııı ı 
:. s. ol~nı.. ~.ırıt 16 UR Uandırma.ı:ı a lter1 .atın..ııın.ı 1<oıtıl~\ ti• t 

ı.tır. "l' :ınıla bcd"ll 15.i50 llrn ıllt tcmt .atı 11"1 ı r:ı :."i 
: n " ı.t: ıi ' ·s11\ul rl " l"l\111' ml'lttupı::u'l'11 ır ıc • ı ıt -,ı fi 

•, •a ·.Hı. ' vcrm eıcı:ı.. (] 2:J:' .n ı 2;; ) . 

• 
getırlmck ve da.luldc film yapmak . • . 
hevesine kapıldık cvliclır. Sonra rejıaor Stillerle be. A~a.ğıun ya:ı.:ıı: ıı.HıclıJın ı.nınıı c.ı tı • ... ,, r,ı , . rı , ı ın•Hıa yızııı :ilıı, "nt \ •n'l'" 

lch.U mcntupı 'rı:ıı ı: ıı - llk <'evirdiğiniz filini h:ı.lıı ıı. t"&ber 1.stanbulo. bir kadın geJııili;• 
yor musunuz9 ti. Bir filmin harici t-ı,ahnelcrini c;c- ~Entu 

r1YArr:osı 
r~PhC \~t 
IU: t,..\J lil .. \ll ., , ; \ 

~ k~m 20,::lG aa 
1-IAML!~· r (5 oerde) 

- (fstanb~lda bir faciai a~:c). vircceklermiı;. Bizim Eyilptekı 
Sonra, (Nurb:ı.ba), (Ateşten göm.. (Kemal film stüdyosuna) da sık 
1c!k). BUyük zaferi müteakipti, A. sk uğ"nıYorlardı. Rejisöıiiıı ya. 
lc!;ten Gömlek çok lbüyük ibir .rağ- nmda:ki uzun boylu. saz benizli kıı
bet görmilşUl. Haksız da. değildi. dm kimmi\bili:·or musunuz? Gıe_ 
Diyebilirim ki, nro.dan lirmİ küsur ta Cnrbo: :F~vct. onu, nıc.dnn i'ld üç 
sene gec;:tiği halde bunun kadar sene ı::-eçtiktcn .!'oıtra lıerkı::s f:ibi 
l.'UV\•etli bir milli film cevrllmc· biz de tanımıştık. Buııl:::.rdan b:lf5k 
mi§Ur. Zaten bunun içindir ki 1 :lvnn Mujoklıı (!iner Murat) ve il
matbu:ıt umum müdürlüğü bu fil· (MifiC} Stroı;of) u oymyan bu m • 1 <i'llrı ·t· mu.ıı ırıımı _, fl\aıı.d• 
mi, ıscslendirrnek tasa.vvunındadır. tlst, Rus mulıaclr l;nfileziylc bcıa;-1 "'~tık •• 1~md•" 1 '•rlh Q"rre:1rf!fl1 ı.-n 

- Rejisörünü:ı: kim. stüdyonuz ber Tstanbuldan gc<:iP l;'ransaya ·101m ·:ıı bırlllut ı:cıı..t•rllef,.~ ı 
neredeydi? gitnıisti. Dört be~ :;('ne evYel •,u .ıı.,~u; t f.lil.lFL•s' •~ .. .\KA. 

- Rejlsür. ErLtığrul . .\luhsindi. Frans:ulu t:efoJ~t iciııcle ö!dü~ii ııii \J .\ . ''!' \'t,tt:\JP,. .\J.&M ·-- ~ltlt 
O zanı:ı.n Abnanyntlan yeni gelmi~. gazctcılerrle okudum. ı:ihı ıJı-.ırı 1110.ıır~ıt• ııaa oıaııJ•ıı kil. 
t.i, !:Ole ıgcnçti. 'l'nnI.'jtr ve sev.isfr • Yorgııulu~una rağmen bana biı',. ;u ıı tıını r t•v;o,"h •.r.ıtr•'luıını 

d ik •• On~nla.;bcraber 7 .. 3 ~~eı:'.i fi11:1 l:aç snatini veren Şal{4x • ~edeni, j Evf,·nnH '-r-Jdif/e,·1 
~~vırdik. Studyomuz da Eyupte 1• fazla rnhatsız etmemek ı~ın son Boy l76, ya 23, mıll m<ıa 1 20 lirrt 
aı. l.923 e kndor burada çalL~tık. ı;unll<:rimi sordum: 
Sonra 6 bin liralık tesisatı ile stüd - Bı.: sene temin et.tiğin"z 
yoyn 170 lira}n sattık, dnha dob· filmlnl'? 
1 usu tabliye et tik. - Benınr Şov'un Pigmııl.) vnu. 

olıın, ~sc:;iz htr genç, orta t.;w.u 
ı;L5manc:ı. bir bayanla evlenme .. i!<t". 
mc-kte lir. ıHaılka Jrcmı.ln~ mUrı: • 
caat. 

- Nur Bnba çevrilirken Bekta~ Bu 1:ok lcuvvl'tli filmi mntbuatn 
ı;iler stüdyoya hücum etmi;;]er. hu.sud bir sennsUı. g&,tcınıek isti- F S t'e tşcı arcı vaniar: 
doğru mu? .)Orunı. J{r;nunusanide Sümerdo ~e ., Ycnt ,.e c~hi UlrkC'e o'·ur yaz ı 

- Doğru ••• SUidyoya hücum c- • çccckliı". Viktor Hiigo'mın Notr. H dakt ıo ıla l.ll!r,111. llu us\ mti <:oc . 
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