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, Amerllla ballrlye /' 
BIZll'JBI gire 

J aponga ile 1 

Amerikanın 

24 saat 
zarfında har
be tutuşma
ları muhteme~ 

--0--

Albay Noks Japonlarm 
yayılma siyasetinin bu 
harbı intaç edeceğini 

sUyledi 

V a§ington. !5 ( A.A) 
ünited Press'in h:ıber verdiği

ne -göre, al;bay Knox, Japonlann 
yayılma proğramından sarfrna: 1 
zar edeceklerini z:mnetmediğini 
söylemiftir., 

Albay Knox, bu proğramm 
Japonya ile Birleşik Amerika~ 

(Devamı 4 lineüde) 

Napoli tekrar 
bombalandı 

-0--

Bir italyan muavin 
kruvazörü de torpillendi 

Londr&. ~ (A.A.) - (B.B.C.) 
Ağır İngiliz bombardıman tayya 

releri çarp.mba gecen Napoll)'l ikin., 
el deta ziyaret ederek yeniden bom • 
laudDDaA etmffl9l'd1r· Tanareler, Ma 

(DeftlDI • llilel4e) 

Moskova 
üzerinde 

20 Aıman tayyaresi 
dUşOrUldU 

(YUDI 4: tbacii4e) 
Alman Jtplinc geoen yerlerie büyük demlryollarmı,· petrol ~..,._. 

nDI ~ )lal'ltıa 

Dealza döllllea 
lllylll servet 
Dün 55 bin çift torik 

denize döküldü 1 
Bu bahkları ucuz fiatla halka satmak . 

~mkanı yok mu idi ? 

Çifti 30 kuruşa alman torikler 
250 kuruşa satılmış ! 

So~Tyet 
teblij!i 

Londra, 25 (Radyo ..at '7,U de) 
DUn gece Moskovada ne§fCdilen res,. 

m! R~ tebliği: 
2-t t~rinievveı gtınU 1ataatunrz. 

Taganorog ve lılakejavka nuııtaka • 
amda dU§manla §iddetle b&l'P etmif 
ler, Mojask ve lılolojarOlllaveÇ istika· 
metlerinde dll§manm yaptığı mlltead. 
dit taarnızlan pUl!kUrtmUşlerdtr. 

Leningrad 
müdafıleri 

Sani sis kullanarak 

Yeniden bir çı ış 
hareketi yap'ılar 
Fakat mt vaftak 

oıamadıl · r 

tstanbulda bar aene aıonbah&rla ilk ı' mi§ bulunuyonl%. Hayretimize scbeb, 
baharda b&lık tutuımaaı görtllmemlf lşlenctiti w istifade edildiği takdirde 
derecede artar, sonra telcr&I' hlzrnr 1 memleketimize mllyonlar getireceği 
kaybeder. Fakat, ne yazık ki, her ae 1 ~Upheıriz bulunan bu tablt servetten ' 
ne bu mevsimlerde fazla tutulan ba. IA.yıkUe !aydalanamaınız, teeasllrllmU.. 
tıkıarm nıWılm bir ıusını denize dö · ı ze sebeb ise balık etlnln şehrimizde 1 
kUlUr. Bu cUı'nleden olara.k dUn de nedense harciA.lem bir gıda maddesi 1 
55 bin çift toritiD denl.se dökUldQtllnU tnevkilnl alamadığını görmemizdir. 1 \ tıi, 25. (A.A.) - ~: 
biraz hayret biraz da t~UrJe öğren_ Tutulan taze balıklarm denize dökUl.. 1 Gelen son haberlere göre Ruı cep· 

me.sine sebcb, buzsuzlulrmuş.. lnsan, hrsindc Alman tazyiki artmaktadır. 
bu sebebe bir tUrlU inanmak istemi· Leningrad Rus garnızonu Neva nch • 

ceği netice ba babda bizi daha et.. yor. Diyelim ki hakikaten tutulan ba. r nt geçerek bir burııÇ hareketi yap • 
rafb bir surette ıeavlr edecektir. lıklarm muhafazası için kA.!i mlktar. mak istemiş. 1ıarekı\tı gizlemek için 
Fakat bitaraflık kaDUDD tamamen da buz bulunamıyor. Bu, bnlıkların unt sis kullanınıştrr. Fakat Rwılann 
ilga edilmedikçe Blrle§ik Amerika- j denize dökUlmcslne bir scbcb midir? , bu yen .urucu da akim kalml§tır. 
nın ileriye doğra kuVVetll bir adını Balıklardan başka. şekillerde isUfa Almanlar, Katinin ve Tuta ı.tlka • 
atmış olduğuna hükmedilemez. de edllemez mi? !ık akıımıza gelen metlerinden MOflkovanın ihatası ha • 

Bugün çıkarablleoeğtmiz netice şey, denize dökUlmesine karar veri. rekA.tma devam eylemişler. Ru.aıar a.. 
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-
Cer. up cephesiftde 

t Yaz.ve 

Moskova
va karşı 

Alman 
taarruzları 
fasıl.asız 

çok v htm 
-o-

AMR rıatlrll 
IHMYeılerft 

ıt 

Rostof ve 
Harkofun . 
varoşiarına 

girdtler .. 
Baz v~rıerde 

bir çok fabrika
lar çal •şırken 

ele geçirHdr 
---e---

11'81111111 
maatallHtırlla 

Rualan yandan ç.eYİrme 
plam muvaffak olamadı 

V .. , 25 (A.A..) - H. O. 
Bemden almen hiır habere göre, 

tsvÇ:e ma.tbua.u Alma.n ve ttaı,an 
men~ aldıkla:rı ha.berierc 
istinaden Haı:kof ve Roetof şehide 
.rinıin mptınm pek yakın ~ı 
yamıaMadoiıı.r. 

Alman ~ lmnretieli bu 
tehir' ~ 8llC3k ~ lıııi
~ meeafeetrıde bmımmaöa • 
drr.lar. 

Bu .rrııarıd&lradaJci. ibe.rp ~ • 
nm 8.l'7Jelttiği satha hakmda La 
Suieee gazet'eslıtin Berlin mubabl • 
-dıUn ~ine göre. Done:ts hMr 
wı ...Ue .iaıgali .sn_. 8ıııv 
yetlı!r dilet edeı'Ierken V'8l!li tabri. 
bat ).....-ıl omıa1anna. m11bbU .._ 
ic1'. ~ maJıellerde fııl•ıiıı ' zm 

(De\"amı 4 üncüde) 

YGllıeJK ~al ~•••• 
taml•isa•w ...... 

'llnel ltlemıiJell, Yiilıll r:U Mz 
nm ~ ~ lılri -
Un e geldi. Trann-aylamı azhğı • 
blrçokla.naı. Beyoğluna ç~ 
için ba bldmmı tumanmaya mee
bur btralanaldadır. 

Velhlsıl ttinel itlerkeD, tnıM- ' 
'ny arab&lan bolken bumdan ge
çenlerin sayısiJe bugünkii •YJ81 
kıyas kabul etmiyt'Cek bir miktar· 

d ,ıa.cJ,tr. Hal böyle;ykon Yükse~ evam ed ı qor 1 <lınm bo.konsız caddclerimizl.n .,.. 
_ şında gelir. Kış basmadan her ead· 

1 k 
o-- 'leden öıu•e l' tiksekkaJdmmm ta-

,. , Ol ova radyoıa- miriylc bunL'imı, bu )Olu ihtiyar 

6 
etmek zarurctJmle kalanları 3 or-

D 8 tJ re; m11amk bale koymayı, belediye-

8 • • t •• h •. mh iş edinmelidir. Tımıanauları u un ucuma yom113 aeak s<-kle dedik. s·ıha:ssa 
buaım üzerinde durnıalı 'e plınu. 

l~r tard d'ld' nı buna göre hazırlamalıdır. Bu 
Q e 1 1 da zannedersc"t{ tabii baSalllaklar 

al"ll8Dtda dil7Jülder \ ücuda getiril-
-<>-

Almanlar mütemadiyen ,taze 
kuvvetler ileri .ürüyor 

(Yazısı 4 üncüde) 

mek 80l"etile bssanlabiBr. 
lstanbal halkı 'aHmfzden \.1ll\· 

Aekkaldtmnı siiratle ele almunu 
beldlyc,.-. 

şudur: len balıkların, ya balıkçılar cemlyetl razi terkine mecbur kalmışlardır. 
Amerika henüz t.,..amen ha.zır yahut ba§ka bir teşkillt tarafından Moskovanm önUnde ve şarkmda bil. 

1 
olmamak yüzünden böyle dalgalı l ~hrin nlsbeten fakir halkla meakM yilk tank muharebeleri cereyan et • 
bir battı hareket takip etmek ll!llı. semtlerinde Uç beş kuruş kArla satı- mekt.edlr. 
rannda balantaJW. .<Devum 4: belde) 1 (De\Wlll 4 helis) 

Ak ppıia ,...._ .... • - ~ - tıı' .......... , •Fa -.... 



2 a .A. B E it .. - 'Akşam r~t.am 

Jltısralardan, 

Devrin kelime ve korku ilahı: 

ihtikar 
Parti nahiye 

kongreleri 
----v-

Ay ••tında başlıya. 
rak 15 gla devam 

etleıek 
.Ban kelimeler \-ardır ki, her z.a. 

mnn lrnllıımlmaz. hatta hatıra bile 
J;elıneı. FnkAt 7.Aman gelir, b&Lı 
lıidlselerin ileaeile moda olar, a. 
j:.'1dnrda sık sık dolL4'1r, bir -.u.kı:ı 
~ibi ge\'clenir dorur. O ;ünler lı,:in
,ıc bütün iddiaların mlidafaur bu 
kelimelere hııvnle edilir. s.~. <111.: 

ku!lıınılır; bütUn mllnak&§&lar o 
kelimelerden kU\'\'et. &fır, enerji 
luızaıur. Bunlıır, o devrin mu.Jwl -
des mcfhtl.Dllanm ifade eder. A. 
lcyhinde bulumınlarm, o keJimele. 
ri kiittileycnlerin ''&Y haline! 

mr 7.n.mınlar, k{lllmelenlen mil. 
tec:f':ıkil bir "ekanimi selise'' ''iV· 
dr: Hüniyet, adafot Ye mtısnat 
;,"ibi. •• 

Bir \":!1\ıtw da, ademi merkezi· 
l et,, "teşcbbU U .,.wi" Jlfları mo
da. olmuştu. JJoykotaj sfüli de bu 
fosUedendi. Jler kalem S&\'aflloda, 
her mlin~da, ba.7.ı ik"tısa.ili h'. 
lercJe bu kelimeler, bo laflar mut. 
lııka işe ,ka.r ır, miiııa.ka.~ya soku
lur, ortaya a.tıJaıı fikir, .• iddiıa&M'· 
la halli Mınur edllmeğe ~l§lhrdı. 
Banlar bir me~Ieye boronlanm 
80ktu mu, bir mevzua girdiler mi 
herkes susmağa mecbur olord11. 

t~inde yaşadığımı;ı denin k~i • 
me ve korku HA.hı da ''thtilc&r0 drr. 
Bugün bundan bahsetmlyen yok • 
tar, Yclruz yazı yazanlar değil, he 
rnen her ,·danda..' bu kl'!}lmeyf ~e. 
,·ele)ip durmaktadır. İpliğin p:Mıa. 
lıla.~ınd3ll ~kayct eden itlflen, 
hayat ııc hahhğıncL'\11 dobyı dert 
~'3ııa.ıt muharrir, tüccann insaf a
lrğmdan, küçUk esnatm gad~h • 
ğmdan, odunun, kfunürün, yiyec.k 
'\'e iı:.eecl< gibi şeylerin çok pahah 
ofışında.n r;ikByct eden herhangi 
bir !ini, bıı esmrengü lifi, ımaka--
1C5indo, süz a.r&'imd& Waarlaıoaıı .. 
sa rnhnt etmez! Fi'krfnl, tc&lnt 
kuwetle müdafaa etmediitne -. 
hip olur. Zengin ~e bundan ı.ııs~ 
(]er, fukara bunu ileri 11\Uer, 'hatta 

!Başma4atetet:' 
-~ - ~ aeaı _ _. 1-12 -

Yeni Sabah 
HOseytn Cahlt Yalçın, Alman rad. 

yasunun 20 te1Jriıılcvvcl 941 tarihlDdc 
yapttğı bir nqrlyatta Jıloekl)va.nm 

bugün Yeyn ynnn d!Şncsinln ehcın • 
mlyetl olmadığını, ln.glllzlerin bunu 
bayat bir propaganda vesilem aaydık. 
lannı anlattığını, halbuki aynı g1ln 
lt.aiyan radyosunun kcndlaini tekzip 
ettiı'tlnl yazarak §Öyle diyor: 

"Rt:'I h'.lrblnln Alm:Ln ı-e:uılkunnıı· 
yuın çolt büyüle sürprizler çıkıtrıııı:J ol 

duğu ımıhAldc..ıctır. Bunu blzut l' ili-. 
rortn ağundan J itmek aumtııe elım. 
miydin! bittiln blitlln takdire bnkA.rı 
bulııyonıı;, ltnıı 11Cferl hnklonda umu.. 
rni wmtto ''Ulwa gcbı bu etırprl?.tn 
MO"'Jcova. 7.uptmd:ı. da hu.ulli 11Urette 
ftolc JTUr ctm nd hlı;btr fe\'ka!Adfl • 
Jtıt yoktur. Z8kl bir propaganda ~l~ .. 
leıımeıstrıe '0 ~·il eclll~nA lnıi<An 
olnııynn vAkıalan eçıkoa kabul etnW< 
Mıretllc P.n iyi bir yoln ta.kip ~:> c. 
lablllr. 7.a.t.rn lnM.ılla.nn lı:lndt: ~ bir 
lıt91lıun '"')" r.llmronin hl!:blr zamım 
J"&DılRuyaoağı ve yıuııl~·.~ı Joıru..-
tfnl nefir '"0 m!khlfıı.s otmek J.~r 
30r, nankör Vfl faydaetz bir ~ 
:tas:ıvvur eı!lbmtır. Hltlcl' "yanlı he· 
Mbm ~att.ı.n dünoooğl,, lmnaa .. 
itile yet~ bir mlllettz. Ya.n~ he. 
tı&b1n Moskovedıuı (Wnnıeeiue hiç 
hayret etmeyiz. 'oe !n.-nd!I. bir fevkalA.. 
delik g6rmeytz. 

bizut muhtekir iht.iklrdıın ~ikl • 
yetrJdir. 

"\'elhasıl Jhtikir lifı Jıer eıey Jçln Cumhuriyet hnlk partıainin lstan 
"devayı klil'' dlir, bir "dü!tttınr bul villıyeU dahilindeki nnhlyc kon • 
bevan" drr. Herkesin •1,Jr.ti 7,eba. ı;rcıcrl, :ıy bagında 

0

baıılıyac k, li'.i ııc 
nı;' ba kelimedir. kadar clovam edecektir. Hllber aldır;·. 

Frucat ''ihtikitr!,, ne demektir~ mıza. gore cumhuriyet halk partiei 
••;·~ı kere iki dört eder'' dere~ in. ' 18tanbul vilAye~i idare b<'ycU relaliği, 
de eminiz kl, ekonominin bu esnı. bu kongreleri ou suretle tertip etml§· 
renı;lz Jl<sirinl herkes gell}lgilul Ur: 
lrnlJancyor, Mina tnl bilen par • 1 te§rinisani Clllllilrteı! gUnU l<ıuıım 
mokla g&terilecek kadar az. paap, 2 tcıırtnluı.nldc Hnsköydo. 

Sb;e her cllmlede murabahadan, Ercnköyde, Pcndikte, I\:adıktly mer • 
thtiklrdan be.hscdenlerc sorunuz: kezinde, Ömerlide, mzıltoprıı.kta, Ba. 
"Ne deme'kt.ir bu!'' muhakkak ki kırköy, Mahmutbcydc, Sarıyer ı·uır. 
alacağuu.z oe\'&P menfi olacak, bu köyde, 
kelimeyi vasıflandrraını)"ll-OOJılardır, • 8 te§rinüıani pa..za.rtesl EmlnönU 
Ve bu tabir her çeşit. imıan lt'ln merkezinde, Fatih ve SU!vrl merkez. 
ayn ayn bir dert ifade eder. terinde, fi t.e,,rinlınınl ça11amba Şchr<". 

Halbuki, lbtiklr bir ne'i hasta. mlnlnde, 6 te§rinlsan1 ptt§Cmbo gUnU 
lrkhr. Araz ve mikrobu malfnn bU. ÇaUilca, \'e Eminönü Alemdar. FaUh 
fün h~ık.lu gibi bunun da bir Fenerde, 7 te§rlnlaani cuma ı;11nU Çe. 
tari~i vardır, taıe& I\:araaköy, Şile Ağvada; 8 ter-

rln!sani cumıı.rtesl Şile Alaca.lıds, A· 
lnr:, burada, lhükinn tam bir ta. nadOluhlaannda, Gala.tada, Kartal 

rifini yapacak deiiliz. DMell bo· S&.mandrra, 'OskUdar merkezinde; 9 
na, ya&mımn kadrosu mu.it de• te§rlnle&nt pazar gUnU ÜııkUdar K•. 
~ldlr. Birun söylsnek i8t«iijimh: aıklrda. ArnavuUcöyde, Yqilköy ne 
~dar: 

Tenlköyde, Beykoz merlçezinde, BU. 
tbt.ilin doğuran ıte)iD, istlhul ytl:kçekmecede, Şile Teke, Akçakt>M· 

ile l&t.ihllk o.rasmdakf ahenbizlik, de, Rami Ue Kemerburgnda, H te 
nıuw.zenesiıllk d81lek olan lktma. Y&lova Kıl.ıçda, Şlfllde, ıo tetır!nlaa· 
dJ ballrandan doğdaluna anlama. nl puarteal Beyazıt, KaragUm • 
dan, her ıeyde bir ihtiklr kokusu rttk ve Siüvri Pendikte, ıı tqriniııanl 
MeZmek doğnı delfldtr. Çatakla Stra~ l2 t~ide 

Ve hu yeni kuvveti doğuran 8e- BeYe>Blu merkcsfnde, K\\c.;Ukpazarda, 
bepler incelenip, ~visi çareleri Beylerbeyinde, 14, tqrlniBanide Kum. 
holunmadan, ihUkann önftne geçi- kapı ne Bamatyada.; 15 tqrtn.ıaanlde 
Jemez. Bftt8n tedbirler menfi ka- Çatalcada Boyalık, Yaıovadn. Çmar .. 
lır, eıkt.a. 

lhtflira ka.rft harp lleferberllği. -------~--=----::-
ne ba ~plleden ba.'!unalıyız, Batlaratçılarm bir noktada 

De"'1 afknı m.Ut;kU:lünü ~ nice 
hal cylesUn, 

Sıöyliyenkr kendUeini bilmez, hi· 
"'enler söylemez! 

LAEDRt 

toplanmaları dUşUnUlüyor 
Şimdi hemen de ıtamamen tah • 

Uye cdil'1liş t&rlht ve m.lmaıi kiy. 
meti bozulmadan tamlr.i.ne lbqla.n • 
mi§ olan Mmm.:a.rflBJJ\da belediye 
Ç&nJınm taınm kadar milhim blr 
mesele ile lnqtlqnuşb:r. Ça.rşınm 
perakende glda maddeleri hali ha. 
lino getirilmeai karan verilmekle 
Mımrçarp5mda yer~ olan dl • 
na.f 1>;ıhaaee. bura.nm kad1ın. eaikin
lcrl olup ~ bu iBmin verilme .. 

bfr ~llf yapddt. Aatı blr gne6eyJe siru: gebep olan baıhıan.tçıJa.r NPkta. 
llfm etıtren ziyaretten mllst~nl kal· kalnırşt:Ir. Bunlar ~i latımbulWl 
11m? mean btr ~kllr. Hop ıHmcdı. blr pa?'Ç88mı tcokil etınekteydller. 
Gltmedttı de iyi oldu. FJkseıılBi glinlilk rnaI.veUerini tem.in 

Bu llhamRzlığnnız )'8ln17. bftyrnm·. 1 eden ıbu eena.f kendilerine birer 
tnnda mı~ Matflmlml:r.de belki d&hn. aıHtkan bulamAmış ve darmadağr • 
pcrt,ana.: nık ohnuşlaniı:r. Çünkü bıı civarda 

Bir d08hınııu.un iilüm acı 1 izi ~- dükkan bulmak ı;ik ınü.,Küldür. 
ııa.-:esıne yapılan w~ntle bıılunmıya Gerek ik.imlar, gerekse dem para. 
l.:oeturuyor. Bir kalobe.llk. Naına.g '°" Sl cik yüksektir. lM.mırçal"ŞISı csn~ 
chıL Se\-mler~ biri bfr eö)kn•le duy. fnıdan n.ncak lbirkaç 18.nesi bu te • 
doğu t~5ürii anlatacak. Ne ,'likit? kllde <lilkk!n buhı.bilmi,Ur, 
~Rn•ulıln evwı mı! Duadan eonre. B.ıharatçılsr bu vaziyet kat'6t ., 
nn? H"rbalde miııde dl'ktl; fakat mu· smda belediyeye mü.racaa.Ua. dert. 
ıı;allııda mı, mezar ~5mcıa mı! !erine bir çare bulunmamm iste .. 

Nam!17, b.-ı.tı örten bir ibıuınt. nn:lne- mlşleı'Clir. Belediye de bun1al'ı bir 
~i güdüyor. mmtakada toplamak :lAtemcktedir. 

rakat tabat onünde n·.ya arka mWı. l',akat henüz bir 9l'J'e !bulunama • 
m~ trr. bir •sgı dılJ «lM'l.lc başınt &4'all br!ş 1 

kl3i .:ranr:nd:ı pkıısmı 1xı~mı1 .. ~tan plik ithali aer.Dett 
on kt .. ı gi•rüynru7.; hllngtsln<ı uymah lkt.ısat V~liloti, hariçten ipl'ık 
ve nereı~e? getlrt.ihncaini eerbeat bn-a.kan ye. 

. nj bir kara.rnune projee5i haurlat • 
.'ie N.'!ııı'r.eyc .al&Juıdaıı yıızcr~blll • mIB, B:ı ·ckA.lete :takdim etmiştir 

rl:r., ne bu .~M!tlklıtı bir d\l1l(Yle koy • 
1 

Kararname. Ba§v~i.lctten ikoor ~ 
l11llk ıc~n On:l ·aJ. oluruz. dinasyon heyetine sevlı:ediJ.miıııUr. 

Bııgl!nden yanna hiçbir mane\·I önümüzdeki günlerde tatl>'k edil· 
ml"'mrırz blmannh nudfTf.,, j mesi 'bciklerunektedlı-. 

~sedi dl.? bana getizileock. 
Bütün ibunlar yapılıp tamam

landığı gün ıde, bizzat Badı8ehcr 
tarafından mühim bir yalan uy. 

·durularak lladisaha söylenecek. 
hünkar telaşa verilecek .• 

ŞEHiR 
MECLiSi 

Onümüzdeki . 
cun·art-sı 

QÜ'" Ü 
toplôn vor 

--<>--

Daimi enc!f men 
ıa,liıabı 

yenHeaı ecek 

IH~l)i)El~ 
;5'~_,ı> 

Yeal sııAll 
Aç insanlarla :venı tılll•·~ 
dolu hır şahir ·n~hın ,eni:JDİ ~,~ 

--o- ııi kullana~ harbi 1').pt ~· 
PJrade girilen ferin uhlbi oıuyor. Jı. , .. ~~*' 

u kıwanılına!>ının sclıt ~j,; ıı-;- ~ 
vırek!er acısı hın yeni \e mükcırld'_.ncı- : ... 
.J mak lleğildir; a) ııı 1;ı; tı01~ 

manzara liıhlan en j~; bir şc .~~ 
:ı.·unanl.st.anır. muhtaç halkına yi • talimli, pi kin j1.8kefnı-11..,.-~I · 

ye~k ve giyecek cşrası götUren Kur. ı;ilblerin deniz, ~iter 0 lflıl • 
1 

kunetleri buna "111 ~ 
tuıuş vnpunınun llınıı.nımrza. döndü • Hele ı:imdiki silih-:.~ıri-ı 

1 ğUnlı yazm11tılı:. Vapur pazartesi ı;ü. ma..;ı ı;ekll epeyce 1:6h •• ..a .,..... ,,. 
niı !kinsi seferine çıkacaktır. Vapurun lann tallnıi eı;k1 sUa ..,~=~~..rı 
bu dc!al<l .sovahatine l"tlrak edenler. Orddnı. it"'.' efl"_ 

• " ne benzemez. " - ~ııt, "111 
den bir zat, go.zotccllere şu izahatı rasmda kültürlü, gö~;ı1'. ıır'Wr 
vermiştir: kolları \'e lrnla'-ları ~ıııtll ~ ~ 

Vaıt ve beleo!yc reisi Uıttı Kırdar, - T~rinier.·elln on ilçUncU gUnU ,.e ruh itibarUe sPo o O 

şehir m .. cllslni iklnclte§rinin ı inci lııtnnbuldan ıı.yrıldık. İki gUn aonra ne kadar çok bu1Ull9~r. ,I',. 
cumartesi gUnU yeni devrenin ilk top. 1 Plrcyc vardık. Yollarda emniyctlmlı:i nisbctte kuvYetli Y~-t~oı _Jt' 
lantıaına c;ağırmıptır. Bu toplantıda i ihUll ed~e.ek h!c;blr. hA.dlse olmamıştır. Osmanlı onfm;und6 ~J' 
bulunacak azaya de.vetıyclerl g5nı.Jr. Pire açı.cıarında bır Alman tayyare lesi tamam iki sı;ır}dGö ''!!i~,, 
r'1 ı•tlr filosu bizi himnyr.!11 altına alarak il • ihtilallere sebeP ~ 

1
... ~ 

1 m"!I • 1 1 -" tU. p• A- ~ • .1-1-rifll " Y l devrenin ilk toplantıeını vali mana g rmem zc ya,"ırn e ıreuc muhalift&r; ~ bit de ~ 
ve :edlyc rclııi bir nutukla açacak • Alman ve ıtalyanlar btze çok iyi mu· llmler fet hettik'J"Se İJJI oti • 1 
tır. Birinci ceıaedc yeni divan riyaset amele et.tiler. Pire boJa.lm~ bir §ehlr Onlar yeni m;ukl• ı; .. "ı. dif 1tf 
\'C damll eneUmcn intltınbı yapılacak· manzaraet arzetmektedlr. Vapura. gı. lerdi 1'". di;\·orJsrd•: t~İer. ]., ., 
tır. ş-hlr meeıı.aı birinci reis vekili ren Pire :hamalları, biü g6rtince ken - ye il.lmıler ka~ ~.-ı.lıl' ~' 
Necip Serdengeçtı bundan bir mllddet ı dl!erinl tutamıyarek ağlama.ta baş.": 1754 anw;mda Pad!ır-~ ~ 
c\'Yel vefat etml.§tl, Bu itibarla uzun ladı\ar. İçlerinden baztııı.rı, yerlere dQ· rincj l\la.hmut yenı .!.ı,oı ., 
mUddettcnberi oeh!r mecllıl bir!ncl • kUlen nohut ve bakla tsınclerlnl ceb . 

1 

lik haJ:;.mda. jlk ki ~_j# 
re!.a vekllllğlnl yapan Ncclp Serden. lcrine dolduruyordu. Halkın bUyUk aı. ı-tnt enıretmi;, U~l>1.,_ ~.t' 
seçtlyl kimin lstlhltt edeceği allka kıntı içinde olduğu g6rUIUyordu. So - menu<l& ~ı . ıD:!.aP u-ı.'• il'~ 
uyandırmaktadır. Necip Serdengeçti kaklarda dolaşan çıplıı.k ayaklı, sarı tttirmi;:.ti. üı;unC'U )! f~ ~ 
eehlr meclLıılne Fat!h ltnıa& dahllll'· benizli ~uklar !le büyUktcr açlığın 111 gaye icln. ~ıı,;Pl~l;.oı! Q V 
den lntlhnp edllm~tl. Şimdi meı hu • cantt birer timsali gibiydiler.,, ınamı~t.ı. 8lranrı .ı\ rdtt. t)~~ 
mun yerine ~ mcclLıılne Ziya Emin ı•erilcrllen korkuyo Wıı ~ti -" 
1n ti • t b ,d . b• lim lm uğ'Urd& JıaY" ıı. P"..ı (f 

ankur gelecclc r. ıs an U· a yanı ır U•inci Mahmut ~de .. •'"'~ Cumartesi ~nU intihabı yapılacak , > .. r1fl"':~· 
"'tını dalınt encümende bazı mUhlm rar \'erillnr.o her liCUf ol .d ,, mu·· durıu·· k !imin f!'el'late muJıa .ok"~~ değl~lkllklcrin oıacağt anıaııtmakta. u rnum i.;bo.t ile i~ ba.ı;laıu~ıi~ ,, '._.ıı 
dır. k , ı bitleri gi:dico hecfüe Jıir tol!·• 

Şehir mecllainln lkllaat encUmenl Uf u u uor J 1 ı;0nr& ~J .. _ 
intihabı da cumartesi ~U yapıla. • 1 V ferle J.;an<ltrı ( 1' ol•11 ~ 

yapıldı. JlazırJanın•J t,..,ıfll 
caktır. Tka.ret Vekaleti, Behrimitr.de bi.r ı «'l<unılu. Sonr:~ ıTa fe ~ 

1 (İa.şe ve müraka'bc umum mlidUr- ~ma geldi. .. ., ~U•h ",ı f 

~~~}lJ~J·~·~=rl lilğü) ihdasını kamrlaşt.:mıl§tır. 1 nu ret,.·aya gore, l "-'.,.t,' _ ~ ·-=_,_.,tl.t..- ~ehrinıizdeld is.şc ımUdUrlüğü, :fi • mantara. btamız ed~ f....._ "";il' 
yat mürak:ı.be komisyonu, i§Çi ve kilde taarru:c ef,t11e)'1 ,ti~ ti 
f.iyat tcs'bltJ işlerile allke.dar bü • 1 hr; bu ise trnllanıl~ 0 ~P'f 
tün daireler hu umum müdürlüğe 1imi ile mümkiindUr·.li!0rd11"11f • • Siyual bllgihır okulunun scçmo 

imUhanmda bu 11emı kaza.nanıann llr. 
te.i yUkıtek öğretmen okuluna bildi • 
rUmlJtlr. Bu &ene mektebe nehari dt". 
va.m etınefe vasiyetleri mUsait olan • 
l&r& ta.hsl8atları verilerek nehari çr. 
karıla·bllecektir. 

• Stlmerb&ıık K&yaeri fabrlkuında 
d& bir taınlr atötyeııi kurmakla.dır. 

Bura.ya tornacı, frczıecl, pulanyacı, tu 
vlyecl. dökUmc:ll ve modelci glbl us • 
lalar almacakt.Ir. 

• Ethem Uyulmaz admda. bir ootö.. 
rlln kullandtğı kamyon Davutp~ada 
18 yaomda Nllıllre~ admd& bir gence 
çarpmıv, yaraıam11tır. Yaralı, aldığı 
yaraların tt'slrilc l!lmU~. §Oför adliye. 
ye vert~tlr. 

• Geçen pa:ı::ar gUnU Ankaraya gi· 

den İstanbul vali ve bclcülyc reisi Dr. 
LQtCı Kırdar, bayramın birinci ganu 
oehrimi.Ze dön:ınUştUr. 

• Yerllmallar pazarlarının 15 vllA. -
yet merkezinde daha tubeel açtlaca~ 
t.Ir. Bu meyanda yeril mallar pazar .. 
larmın ııehrlmizdc bulunan dört şu· 
be6lno U!vct.cn 'üakUdarda. da 'b!r ;;u. 
be açılması takarrür etmi§tlr. 

Bir eo kadını aranıyor 

('-OCıık ıı;r. Jıtr ~\·için klmııııeab: bir 

k\dm hl:anclçi amnı ·or. lstiyenlt"
rln AnJ<&rA Qftddeatnde Va.&at Ki· 
tabevindo n.y Bt'hramıı mUracaa•. 
buı. 

bağlanacaktır. Umum müdUrlilk, 'e kılı~la ha.rp edi 111etJı• flı(I<' 
en :geç :~isıılninhı lQl}a.rınn doğ ğıımhcrimb bu~~~_,t "tJI 
ıu lııtanbtılda :faaliyete geçecek tir: ok atınJl.)ı og gtıJldlJI, f 

yesinde bulunınu~tur. de )~!,. ' 
ka at \'e de,·e üze~.,.pt~~ 
~·a ol~k ~ı~r ~ ıııtt9 1 .,,,r 
1fftem:5tir; çiınkü bır ~ "-,' 

üniversitede 
Açdıı merasimi 

teıblt adUlll 
Ünivemite Rektörlüğü, lstan • 

bul üniverwiteainJın yeni kilşa:t res. 
mine ait. programı ht\Zlrlamıştır. 
Bu programa göre üııive.rs.ttenin cc 
:ı:;acı ve d~ mekteplerJ.nin mUşte
rek nçıhşr, 2. tcerln cumartesi gü. 
nü üniveıaite konferons salonund:.ı. 
ynpılncaktır. KUşa.t merasimi rel<
törün eöyliyeooği eenelik nutukla 
bashyacak, rektör bilhas..."-3. geçen 
cenc zal"fında ta.le.benin muve.ffa • 
kıy et deırccesi ile :iin.iversit c hak -
kında Maarif VekAlotin.in son alnu~ 
olduğu bazı kararlara a,it hususlar 
ü?.erinde duracaktrr. 

Bu nutuktn.n sonra. tııU.t.Un fakül" 
t~ler 1.alcbelcrlne nıüşterex ilk 
ders verilecektir. 

Faki.iltcl~rtle umumi tedrisa'. 
pau.ı.rtcs.l sabahıncb.n itibaren ve • 
rileceklir. 

l}niveraitenin bütUn fakültele -
rinde ynpılmakta ohm ikmal im1·. 

'ı hanlı>rı nelicelenm"§-ttr. Bu i,ınti -
hanlann ika.ti noticesi nlınıru~ <>l • 

1 

nıamakl:ı beraber mm·nffıı.kıyet de 
rcce!'li .}ilkse-:t bulunduğu göriil • 
mekt.edr. 

dir ,.e harpte dü~ i{i' ~ 
mak, ma.nen-a ya ::-___... ;p· 
halde li.ı.nndır. DöJI~ ' a ' 
gelmek için her türl\i ~r. _!;
la.nnr kullanmak i~P cı. ,.,,...ııJ · 
man hiyle yapar, ffG fi(Üiıdf ılıt 
ın ! Hicretin klrk ~~hır; ~ıi" 

firler barut icat. etırl ~ ~•"' 
lar da barut ıruUan buJd ,ır -..1 

dül'mana mukabeled•1da)d ·~ 
Bu ftiborla lstaııbu .,_r 1'1~ 
ııdet ) enlterl ort~ın~r~ ~ 
den yllı.: elliŞer ı.ışl aıotle" 
) a.pma ları ,.e harp .... .J.' 
meleri liıım olur nıu İJIJJ"o)._ ıı' 

Diye ı,oruluyordu. _ _,,;..- ,- ' 
biri kad~r kısaltıl~.,., b~.;#' 
'ııdan anJaı.ıldığına .~~" ~. 
rctJe te idi oluna.n .. "~·~ SJP"Jıtt 
ği" yedi Mn bes ~~~ti;Jııll L.,,.,.r' 

.Hundan baıı;Juı. .--- " ır.,.... 4' 
lcrc talim ct.ınelerinl e"'f)~ 
malını rr.u~·nfık olnp ol~:rıı 

1
,1' 

fct\ a ile ı;oruluyor 'c •·l"'C 
fla oe\'t\fl , ·erlliyordd· r'tl' 
mcrırudurl'' ... rt ·~ I'' Un luuarı bUtüıı yc_111f;d1ııır#' 
ları mlihiiı·lcdilcr: a 11

•
1
: 'b~~ 

I."ıı bıı hal onlnrın "
0 

d•· fi• 
(,..,·arılarına mani oıaın• f.tı 

~ Ka~ 

-- E\•ct.. tı·r·~ıtl \tf~' 
Dem~İ"c va1u! ... (§ılı!: 

karıya ind; :'l, Ben J; ... 

dim: ıı' 
- Evet burası.. nıie Şimdi bıkl\r ~ etml~(la fU &ah· 

l!!fn hliluısl ~ la.t ~!:-. 
cek ~bir 9Ual '-ardır: ?ıloekova z.ap. 
tmm ~ve limit edilen fllOft 

ltalJıko ~in lndlrl.lememe&I ~ 
hrubln gfdbi nzıeıiıtde DO teııılr ~ 
caktlr~ Eter nd.ice ~ bir nııWıkt 
\'alftt ~ lısılalar ~fl 
uu e lıDıMlar müillın olmıyalııillr. Fa • 
l.$t - -.ıı:. bir hWc\kn '1Mefıtlıuek 
;;,, ..... lidldetlJllc ı.ıımdır.,, 

Kalfa bütün bun!~rı not etti 
Ç.Cktı gitti. • 

lstedildeıime dikkat ettiniz 
~l mi? !Bütün .buruar tedariki 
çok güç olan qyadan ibarettir. 
Me ela, lstan'bıılda o devirde dr. 
ve çok ıbulunurdu ama, sürre a_ 
)ayma ft.,irak etmiş de•;e bulmak 
h6me.n, lhemen imkansız gibi bir 
§eydi. ~nkü Hicua giden ker
VMl bir da.ha İetanbula dönmeğc 
libAmı ~rmeadi. Sonra, büyü 
m&ı'bet netice vennedtği ta..1!dir. 
de, k-a.bahati eşyanın istenilen 
cinste ve evsafta. bulunma.mas. 
~ hamletmek için bu da çok iyi 
bır Mıbep oHrıea«tı. 

Büyük Röportaj serisi · 44 · Röportau yapan: R. YAVUZ 
- Dervis llyas ı=cn JU• 

B . ' .n ,, - enım. 1 ıırJtr , "' 
Zabit cebındı.;n "11~pı bll

11 

rulil bir k~ıt toniil jıl• 

VaMfı 
HalhE Tank Us, bugilnkU kötealr. 

" anane ,.aaunı1guııdan bab.ııetmek.. 
ted&r •• lıbhaırir, baynaı ııtyareUerı-. 

* ber 'rJt be1e, blr kÖfe kapmaca· 
ya M lllkll, ~ tblil •tt"• vy. 

un bit> lllya.ııet aJr& ve ııa)'gWl tee6e 
~ mat.arak ,ıt)1e diyor: 

'•Mit •....-..n 'Y'K~ 
ne &cieaeltıMtıln,.. tattı mıa11a lılr 

pu, ~ tık- Mı'mlUl ölılıllrtat olu -
lor. ŞeN1' ~~ -.blıVd1 bö • 
Y\iyeıa Mr NMıele. Bal için bir adim 
~ cJetftlL. ~ '91r -.ı&ll9T 

Ylfthz euayı <'ivaımda, hün. 
w.ın evhalN ~ iyie yr. 
rua banaaca.k ild:>eier, maka· 
raması, kavuklar mevcut değUdi 
ve olamazdı da. B'm::ıenaleyh o. 
rada barıılan yara~ yuvaBıooa 
lbulıın&kta. hemen. heı.·.en imka. 
nrn hu~utları d!şıada ı;alıyordu. 
lklc hUnk'ft!om daimn füıerinde 

taş.ıdığı eşyadan ~·imik gibi, tes. 
b:h gföi biri.Bini ~şırmak, yap·. 
lacak işlerden de~ikli •. Müves· 
vis padi;}ah, böyle l:ıir sirkat ~ıiı.. 
<lisesi k:ırşı3mda. Yılf!ız sarayını 
kasıp, ka.vuraoak; cPk titiz dav. 
ranarak ~nun f<ıillni ara.ştırd,. 
cak, }1iılrle seksen hir ihtiıhalle 
de bul!!cak, ifjn içyüzi!, büyü mr. 
selesi de aiiebi ~lıtimal ortaya 
çrkaca.ktı .. .Fakat tcrı. o zamana 
kadar • uriye ve Mı~ır tarikcyle 
Osmanlı hudutları hruicille aa
\'Umnuş olacagım kin bw.ndan 
zarar .görmiyecektim 

Bizzat BadıEtehc:r t2.rai1Man 
hilııkurı tel~ dil;iirtcek ıbtr ya. 
lan uydurulması iso; i!tin t\lıl: ve 
b!berini te;xil edcoekti .. E\"Qam. 
h padiŞalı, gözdesinin ya!anınn 
kulak astığı ta.~ir& nteeele 
l'Oktu. Fa-k-nt A'bdü·H:ınrnidin men-

fi fakat faul zeka@ı kadın nğzu:. 
dan çıkan bu yalanın J\'llı.hiyctini 
hemen ilk telaffuzm anlf!yacak, 
Badıscllcr g(jrdUğii bütün iltifat 
\"C rağbete raff.mcn cclbare uğr:ı.. 
vncaktı. 
· Ta:bii benim bu dU;;:.tncclerimle 
kendine yaphğım rr:nnevi sui. 
Jcastı farketmeyen knlfa ve Ba. 
dıseher bunlarm ~cıtbikntuıa gi. 
ı i tiler. 

Onlar u:..ın bu tarafını teminle 
~ olndursunhu, ben ele !bir 
taraftan bu ıısaray!ıi .. rı tanıdı
ğımn. pişman olup söylenerek 
boh~.acı Gülizarn E<Uğe. Mya yol 
hnr.ırlıltlarına. lt0yı:ldl.'nı .• Heğ. 
bemi, k~külümii hazırladım. Bil 
yü edevatım bir hurc'a doldur. 
r ıını. Aıleste bekliyor, ilk i§a!·:=tte 
lstanbuldan çıkmaja amade du
nıy.oı-d{.m,, 

Bu aralık cercynn ed"n bir ha
dise, az kalsm b?.rı! ecı:.'siz öldii 
rcc kti .. O ~~nlerdPydi .. Kalfa: 
nuı bcnd{!n eşyıı. t ırif esini alıp 
gittikten sonra a•1lı?Jtı Bir sr. 
bah, kapımda bi~ fltmı~· arnba. ı 
durdu.. Bunu .s<'blrıı tacı baua 
haber \'erince yfü •ğim ağzıma 
geldi.. Arabadan 7A'bcll9. yapılı 
iki tUfukçi r, ... vuşiy!ı! b;r r.:l'bit in. 
diler.. Sert bir r:da ıle lutpıyı 
çaldılar •. Biz, ba.w ile b~. ba~a 
verip kapıyı a~ıp, açlrrnmak hu. 
susunda fikir rfrrütiırken tok. 
mak da bütlin ~daet\yle c;ahn. 
makta de\':ım cdi~'(,YGu. Nihayet 
kapıyı açtık.. Tüfel:c'i zabiti 
sert bir Arnavut rhrı•.:;iyle sor. 
du: 

- Hoca liyasm ~"i burada 
mı! 

Baemm: 

zattı, n:wc etti: r~r 
- Te bunu o!nı. lt' ~;: 

dmin r.idcccğiz... ,. c:urtilll f! 
Ellet im litry~ı-c' . ',r.dB ~ 

ğıdı aldım. Kor'~\ı ,' 1e'4' 
ge,.ılirdim. Evvel,ı ,~P 
baktım orada: i ~eİı"1 

Hacei zn.man. nl ~~di illi" 
F oyc]j 11 vas rrıc~ · ıcorı1 
"' · - da•l'.'1 

huzuruna. Maruz. • };~ 
lcridiı· Jd ~or , • 

cu ı ·:· · okııtt· 111ı .. MCıfl dl· 
m eg nı 1 ı<fı ~v 

biraz 'L·e.tJRt' Derh~ ,.iJıl'• J • • b ,,. 
tındaki imzn }erınl! hilr ..ı '!ti 
raya n yrıcs. bir 1,:b V'-'\ıı~ 
mıRtı. lçinde d~: ın Abd0r~ 
hemmed Ebillhlıd:t ~~1nc1' ~..tr." Sa~ll" ,.·azısın1 okU) dtııf~ • 
'• .; \ f: ı~J;r 
hııvrct. heye~~.rı .. de J\B 
mJl:ıtcrek tesırı ırUl _..} 

- t~· 

{D~rıtı 



arı,, 

BE 

G ÜNLERD~R1 ban m.u· 
harrirlemmz el ele vemuş. 

Muhsin Ertuğn.tfn P~ 
duruyoıia.r... Bu ilfc uzaktan • e 
dokunmo.k is~m. böyle mü. 
nı:wm.ıınla.rdnn hiç bit" baz d1iymaz 
ol~; yazılanlardan da ancak bir 
ikisini okudum. o ltndar. Ama 1'wh 
s.in 'le bundan t.A yirmi yıl önceki 
kavga.mı Jıatrrlat.e.m.k söze benim 

dmu da kanştımuşlo.!'; buoon i
çin benim de düşündüğümü bfl<hr
mem !fi.zan. 

Her şeyden önce şu.nu eöyijye. 
>im: Muhsin'den yruıaymı; :mün::ı
kaşru;ınm tamnmuıı bilmeden, 1s -
tonbul Şehir Tiyntrosu'nda Ham
let' in nasıl oyrumdığını görnıc. 
den, isterseniz körü körüne deyin, 
Muhsm'den yanaymı. Çünkü Muh. 
sin olmasaydı lstanbul sahnelerin
de :rn1nız Raşit Rı:za'Jnrm. 1smaı1 
GaJip'lerin ze.v1tl hüküm sürer, 
Shakespeare'in, PWa.ndeJlo'nun, 
Jbsen'iıı adlan bile anı~. Muh 
sin'in ~tiği, kendi Z(\\1kine u~·guıı 
eserler i>i oynandı mı? Elbette 
oynmımadı. Bizde, dnha btr nsrr • 
dnn bC'ri ti~ıı..troya heves eden. 
mllli tffatrosu olmıyıın oir mem • 
lekette. ShakC'speare'i, Moüere'i 
ıyi oynıyacak oyuııeu bimcnb:Te 
yeti!iir mi sanıyorsunuz?... Muh
sin'in, i..<rterse sadece gösteri~ ol
sun diye, Sbalte.speare. Moliere gi. 
bi adamla:rm eserlerini oynatma.. 
ğa kalkmış olması bile büyük bir 
şeydir. 

Muhsin münakaşa adabını hl} _ 
ntiyormuş, herıhnngi bir işine il:. 
roz edenlere tehditler savunıYor. 
dııyak at.arını diyomııuş. .. Doğru, 
bunlar münakaşa arla.1b:n:ı. uygun 
değildır; da~·td<, sözde kalmayıp 
atılsa dahi bir şey isbat etmez. 
Ama ~umı da unutmıynl.ım: Şe1ur 
Tiyatrosu'na vercr }eri eser O)• 

nanmı.cı dn rağbet görmemiş, yn· 
but kabul edümemfr.ı diye Muhsin 
Erluğrul'a dilşman ikesilip ona 
çatnnln.nn ha.reketlCTi de münakn· 
şa ııda.bına pek uygun ~idil'. 

Şimdi M.u'hsin için asri düşün • 
dilğümii söyliyeyim · ondan, onun 
gıbi adaml!U'dnıı büyük bir §Oy 

bek.lemiyon&n. -'Na.f.ilc yere ç8.lş. 
yor]ar; tuttukları yol, lbu memle
keti bir gün gel'Çek ti~"3.t.roya, 
gerçek tiyatro anlayış:rıa uJaştır3. 
ca.k yol değildir. Bu memlekette 
ger<;ek tiyatro ancak tulü.atla, y~ 
nl tiyatronun kökUnc giderek ku
rulnbilecekttr. Muhsin'in, Muhsin 
gibilcrin gayretleri ile birltaç bU
yük Avrupa şa.iriııin adlanru du. 
yabiJiri=; memleketimi2'.rle Avrupa 
muluı.rrirlerini taklit edeın biı11mç 
ki~i yetişebilir; bir zümre, alqıarn 
yemeğinden sonra, siyah elbiseler 
giyip tiyntroya gitmenin bir me • 
deniyet vezifesi olduğunu sanabi
lir; hatüi. bir gün şanlı şata.fntJı 
dekorlnr iç.inde, old~ iyi oyur. 
culnnn oldukça iyi C6Srler oyna • 
ması da ko.bildir. Ama btitün bun
Jnr bu memleketin özüne tiyatro 
sanatiniın işlemesi demek değil· 
dir. 

Bu memlekette tiyatroyu ger 
<:eklen seven, çalışmak, ortaya 
bir Reyler koymak için lazım ge • 
len kuvveti kendinde bulan bir 
adanı çı:kar da Shakespeare'in, .Mo
li~re'in ası] deıı;ini ruılnrsa Şehir 
Tiyatrosu'ııdn.n, ona benzer mü • 
esseselerden w.aklnşacak, yanına 
birkaç ki.'.ji alıp knoobn kıuıaba, 
belki köy köy dolıışncak, eziyetler 
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- Dediğiniz gibi gittim, bam. 

knrun yanındaki ynruan indim, kli 
<.ilk dereciği to.ldp ettim. kal"§tma 
bir sürü çalılık çrkt.ı. üstiimil ba. 
ı,mı )trUtrnk, bunların arkasına 
geçtim, büyük bir kaya ~kt.ı kar. 

~----şmın· 
- Tam pliuıda!k:i gibi. 
- l<Jvet babacığım, hu ka.yRllın, 

orkasma kondlmi attım, fa.kat ö• 
düm koptu. Zira önüm göz karar
tacak kadar derin ve vn:tışi bir U• 

r,,urumdu, blr ad011 daha atsa.ydun, 
gi tmişt.im ! 

- Vah ynvnım vah, keşki ken. 
dlın gitseydim. Ama ne yapayım, 

Sam Coysı.m şilphelenmesini i~te
mcdim~ 

. . . - -- .... - -~.,.....__~::.__,_.,,:_ __ ._._ ~ .. 

Si 

c;ekecee, ~ sasıatin.i ~ 
milli tiyatroya vannağa çal*ca.k
tır. Bir zümre için ~r. bir zWııre 
ıçin roman biır deıteeeye kruhr ola
bilir; ama Uyatıro ka}a.bahğa eö~-

l Yau.n: --~j 

! '1luadialı Al aç j 
liyeıı bir sanattJ:r, bunwı içuı de 
ıımı Yolunu lmlabnlı:ğm içinde bu. 
lacaktır. 

Öyle hır adam sadece kalabalı • 
ğm z.evlOne uyacaktır demek mi 
istiyorum? Hayır, kalabalığa ken
di zevkini de kabul eltirebilir, kt· 
lab:ılıt'm zevkini düzeltebilir. Mol· 
iere, Shakespcsre kalabalığa eöy
leanifılerdir, seyircilerine: ''Siz bi· 
zmı Ml) efendilc.rimizsbı.iz {tema
şa - pcrveran efendilenmiz) : biz 
Bize hlzmet edeceğiz" demek~ 
<;ekinmemif!Y.eriür: onların zevkaıi:c 
olduklarnıı, ha.yağı bayağı cecrler 
vcttıikleri.ni lMnse i~ edemez. 
Am.-ı kabı.balığa zeW. aşıla.malt, er 
r.u güzel oyunlnn beğenerek, nrı-
1tynrnk SC)Tetm~e alışt.ırnıak için 
onun zevklerini de bilmek, nelere 
imkan olup nelere imkan olnuı.dı • 
i{ını araştırmak Ifiımıdrr. Şunu da 
hemen söyfö·eyim kı bu il'I Çamlı· 
en tepesinde Halkevi gen(}ierine, 
hiç bir para kaydı bilnrl,yen milsa· 
mereler tertip etliıımcıkle o}nıa:ı; 
öyle bedava müsamerelere gele 
cek olanlar, tmjyc icabı alkışlar
larsa bu, seyrottilderi oyunu be -
ğeudiklerini, yarın da beğenecek
leıfoi isbat etmez. Cemiyctin bu 
günkü şartları içiıı<le tiyntro p~ 
rııya bağlı, mu.harririnı de, oyun
cularmı da geÇindiımesi liıznn ge
len btr sanattır. Bizde böyle bir 
tiyatro kur.uldu'ktmı sonra sadece 
küçük bir zilmre için çal'ısan, mu. 
harrirleri de, O)'UllCUları dn fevıkn
lfıde ineelrniş Uyatrola.rmuz olabi· 
lir; dnlıa ön~ olamaz, ~nkü on • 
laruı da temeli gene kuvvetini kcı
labaltktan alan büyük mllli tiyat· 
rodadrr. 

Şimdi memlel>:e.Umizde bir genç 
var: 1 t.aıya'da çaiışnn: , 1 talya'nm 
knsa.ba knsaro dolaşan, tulüattan 
kaçmmıyan küçük kumımnyn.larmn 
ilgi g6stemı.iş, onların dersini hay· 
li iyi anlamış: Tarik. Ondan çok 
Umidim var. Henüz genç olduğu 
i<:in ,t;ergüzeştc &tılııml)'or; ama 
öyle sanıyorum ki kendisinde ti
yatro sevgisi halıstir, bir gün Çe

kinnıiyeeek, gönlünce b.r tiyatro 
için her şe)i gözline aJncaktrr. O, 
yalıul ondan başka bir adam, bir 
şair ... fukat. oyle biri c;:t1ınıadnn 
bizlnı de gerçek bir tiyatromuz 
ol:ı<:ağnu wnmak hnylı saflıktır. 
Bugünkü halimizde en iyi tiyatro
muz gene Naşit'tn, DUmbüllü b·. 
mail'in, tulfıat kumpruıynlnrmm 
tiyntrolnndır; onlıırdnn bir Şey 
çıkabilir, Şehir Tiyat:rosu'ndan, 
ona benzer müesseselerden hiç bir 
Şey çr'kamaz. . . "' 
GEÇEN gün bir ge~le kÖnuşu. 

yordum: set1best nazımla, 
hen.üz pek i)i denilemiyecek, ama 
pek de kötü olmrynn şiirler ynznr. 
.'öz anısnıda bana: "Artık si1.in 
yazılarınw okumuyoruz, c;ünktl 
gençlerden ba.hsetmiyorsumız" de
di. Cnnım slkrldı; benim yazıları· 

- Merak etme baha, ben d<' 
vazifemi gördüm. U<':tlrumun ke • 
narında inee b!r yol v:ıl'Ciı, tnkip 
ettim, bil"aZ sonra karşının ) üksek 
v.e fük bir kaya çtktı ,delik deŞik• 
tı. Dikkat edince bunlıınn plfuı.da
ki mağara ağızları olduğunu an lıv 
drın. Art.ık <Uıhn yaklnşmadnn dön. 
ciüm. Siz de şatoya dönmemi söy • 
l~iniz. Nıısıı vazifemi yap:ı.bildinı 
mı? 

- Aferb1 C\•nni seninle ıttihar 
ediyorıım, Artık he

0

r ı;cyi Sam Coy 
ea anlatabilirim. 

-- Daha evvel ne)e anlatma ı. 
nız? 

- Madamın ıka.çırılmasilc dot,• 
rudan doğruya alAknsı olmıynn bir 
pliı.nfa onun vaktini ziyan ettir • 
mok istemedim. Şimdi rnndemJu e
miniz, söyliyebilirim. 

BAYRA:M ve 
Fl AR 

Gcu eler iki mahhUmun, 
bayrt:URHt bi.,.inci günü O sltii. 
dar hapi #tanc•inden kaçtı • 

mı okwıındığı için değil, varsın o. ğını haber veriyor/ar. Bay • 
kumıı&m halta onunla beraber ram ve hapi har.eden firar. 
dt~ ge~çler de okumasınlar. Ama Bunlar bugüne kadar yaka. 
bir muharririn vazil."H'.Ull srrf ken· l 
dilerinden ba.hsCdilip edilmediı';ıni anamamışuı, bu, kendileri • 

mektep yetine sine~ git. 
melerirrden, ahl""IJanmn bo. 
:ul ndan ileri geli.yor
mu . Mer meslek crbmnnn'I 
herlfcsi hendi gözüyle görJü. 
ğüne mükemmel bir mfo:rl. 
Ç oc:uk esirgeme rumu eün 
düzleri sinemaya gidenlerin 
hepsini daha esirgenecek yaş 
ta çocuklar lıalinde görmek
tedir. Altmı§ yatınclaki biri· 
nin baba veya anası gözüne 
hCilô çocuh görürnliiğü gibi •. 

rutlrunak için okuyanların gerçek· nin bayram yerlerinde aran. 
ten ~;.yatı. sarıati sevdiklerine m"!m'f olmalarından ileri gel 
ina.camam, oolnr yainrz kendilermi mı! sayılabilir,. Bayram gü. 
düşünen, nah~·etıcrini bcs.ll'meıh nü hapishaneden ka,..m,::ık bu 
ç.alrş<ın khnBelel"dir. Ne zevklennc mahk ~ I ;ı- ., 

ırtivenilir ne de ~y}ediklcrine • ı um arın çocuk ruhu tc.• 
~lrr. ' ;ımalarına delalet etmez mi? 

Gençleri.o çıka.rd:kları ınc.ncmu
al:ırı, kit.a.pl:ın okumakta. hiç ol-
1na.zsa çoğuna bir goz ı;ezdirmek
t e de\•a.m 1-ı:liyorum; içlerinde U • 
mit verecek inasnlnr va.r. Ancak 
onlnrdan uzak kalmayı tercih edi.
yorum: r.ev.ksmi söylcznekle-.n kork 
t uğum için dC'ğıl; onlarda gordü • 
ğüm nahvct yilzlinden, yaJııncıl.tk 
yilzlinden. Kendisini b;r yıwmdn 
biraz mcıthetuğim için bende s~. 
yısız me2i)'Qtler bulan bir genç 
ı:air. bir gün bftkıyor9U1lUZ, benim 
cahil, mürteci, gençlik dtişmanı. 
dn:ha bilmem neler oldı.tğumu ılc· 
ri süımekten <}e'kumıiyor. Böyle 
seykr beni elbct1e rahatsrz edi • 
yor. Tck'rar edeyim, balla ca~ı
b"I için değ#; ama hısan]:uı:taki hıı
frzasrzh~ gilç tahammfü ediliyor. 

O akşam zihnimi pek toparlrya
ook halde değilıdlın; o gence sorul
ması Jfwm g<'len bir şeyı unut • 
hım. Oruı. unu aorına.lıydmı: "Mıı· 
demki benim yaz.ılarmıı beğenmi • 
vorsunu~ sizden bahsetmediğim 
~ sÖy:tediklcri:ınin bir değeri 
olmadığına kanisiniz: o hal-Oc nl· 
çi n ben un sizden bahsetmemi l.sti. 
vorsunuz? Yazıları z.-ı.ten değerli 
~lmıyaıı blr adamm sizin için, le
hinizde, söylediklerine neden ehem 
mi.yet ''erıyorsımuz? Asıl s~~.cıı 
bahsettiğim, hele sizlerı övd~.~ 
zaman krzmahsmız • demeliS1ll z 
ki: "Bu adam anla;'IŞSlZ, zev~iz, 
cahil bir muharrirdir: onun biz • 
den bahsetmesi bizi beğenip iw· 
nıesi gücümüze 'gitti. Keşke bizi 
yerseydi, o zaman ift.t'har eder • 
dik. Şimdi ise kendi kendirnizde:1 
utanıyoruz." Niçin böyle söyleım· 
)orsum.z? •.. Ben .size söyliye)im: 
sizirt içm sn.nntinizin bir eh~i
yot.i yek, ancak kendi şahs~ dil· 
şiinüyol'6Unuz. Sizi beğe.nıtıesı ş.~r
me, siı.in sanntinizden tamamıle 
uzak onu anlamalarına imkll.n o!-
1nıya0n insanları da alkışıo..mağn 
hazırsmrz. Benim yazılarımı buglin 
okumamanız değil, dün okumuş 
olmanız gücüme gittı." . 

Gene söyHyeyim: ben o genem 
de, ötekilerin de yazılarını oku • 
nuı.kt.a. devam edeceğim. 1'-.ciebiyatı 
severim, yarm.ki edebiyatımızın 
nasıl ıbir yol t utncağmt merak e<le· 
rim. Onların yazılarında iyice, iyi, 
hattıi çok iyi şeyler bulunması 
kabildir. Bunlardan kend'.ını niç.~ 
mahrum ede>;m? Ok.uyacaı'.;'111l gibı 
bnh.sct.mektcn de çehlıuncm. Am:ı 
bilsinler ki onların ynzılıırıııı oku· 
yorsam, onlardan bahsediyo~ 
bu,. kendilerinden alk~ dilcndıgun 
için değildir, sırf kendi zev~ım -
<;indir, :kendi mera.lmnı tnt.mın et
mek idndir. 

Genç ı;airlerimlz içinde F:ızıl 
Hiisnü Dağlarca, ,Cahil Kblebi g·
bi §nhrslnrmı henüz tn.nımndığım 
birkaç kişi var. l tiraf edoyim ki 
yalnız on]arda ümidim knJdı. ~
tekileri ıanrdrkc;:a eserlerinden ner 
ret etmedim. fakat şahıslarına 
saygını haylı azaldı. 

İkisi de sustular. Birnz sonra 
genç kız S('SSiz}iği bozdu: 

- Baba, benim yüztim çok saıı 
mı? 
·'~ gillüm.cıedi, zira heyecandan 

Cennintn yiizU her vakitten dahıı 
çok pembeydi. . 

- Ne .münasebet yavrum, nı -
çin sordun? 

•Genç kız önüne baktı: 
- Hi.ç ! dedi. 
O sırada odada. bir zil ç:ılılı: 
- Baba lbeııi madam çağın~<>r ! 
- Zaten ben de gidıyorum. 
- Sam Coysa mağaraları si.>y. 

lemeyi uııutnıa, belki iş.ine yarar .. 
- Peki peki yavrum, gel senı 

öpeyim! 
Bir sessizlik oldu. Kapı açıldı, 

kapandı, gitmişlerdi. . 
Co Beıınet elinde kocaman b1r 

ltilo.p gene balkonunu deliğinden 
göııündü, Sam Coys balıi oradaydı; 
elindeki kitabı uzattı: 

_ lı;te şatonun tarihi. arkasııı· 
da bir de umumi pliln var, dedi. 

Sanı gUliimsedı. 
- Söyle bakalım Co, bu plfı.n 

mağaralan gösteriyor mu! 
Co'nun şaşkınlığı bakışlarındM 

be lll;rd.i : 

SINEMAl.,.AR ve 

ÇOCUKLAR 
Çocu.k esirgeme kurumu _ 

nun sinemaların gündüzleri 
mektep •aatlerine tesadüf c~ 
den •aatlcrde çalıpnanıalan• 
nı temin için bir kanun pro
jui hazırlıyarak bunu Mec. 
listen geçirteceği ve kanun 
haline getirteceği bildirili. 
yor. Bu dü~nce, çocukların 

2devre 13 kısım hepsi birden 
Ho7. Atılan l,iUrkılanı \'onl ~kıl.arı H' bünU ~elm.'\.lım prkıl:ı... 

80.>llyen ıımslld.>l hazırlıynn: tl,.t:ıd nnı ı;ô,}liycn 

MONIR SADETTiN MÜZEYYEN 
NURETTiN KAYNAK SENAR 

l)("'ıadnn ihtısıını. .• Azıı.mc:;tt.en ba)nt .• San:ıttoo kudn-t nlaıı
Ha.kiki hByrıun 

LALE Sin m s nda 
l·'llmlıı halllü t:F..C1L B. DÖ Mtı..J.~'in t haya.tınw en b ük 

z.'\.fttl olan 

T amamile Renkli 

r.A LE'~ i tın bü~ lık B ~ nun:ı Kın·uştnrdıı. 

Sıınrt> için numaralı ynlcr ı:ünıfüzdcllı knpı.tılm:ıktndır, Tf'l: 48" :> 
Bugün 6lltıt 1 d<ı t.em:llAtlı ID3t~h·r. 

GEÇt;. . l'~NE u \GBI:T m.r<ORI,,\IU limAN 
Alt \H \CiNiN h.IZI filminin unntulm:u: 3 ıldl'LJ 

- Evet, gösteriydi 
- Ama giderken o uçuruma 

çok dikkat c-tmeli ! 
Co biisbUtün havrete dlişmU tU 

kekeledi: • ' 
- Siz, onları keşfettiniz mi 

yo~? 

- Kızımz bulur da ben bula • 
maz mryım? 

s· d' ~ -.:ıın 1 Co'nun havreti hn)Tanlı. 
gn dönmüştü. Hi<'bır şey sormndı, 
yalnız: 

- Ben de ruze bunlardan bahse
decektim, dl'di. 

Sam, bu bahsi uzatmak isteme. 
dı, Co Benet ve Crııııi Börnsiln 
kendi öz adanılan olduğunu anla
mak onun için kufi\-·di Cova dön-
dU: J • • 

- Bugün ~ orulduıı mu? di) e 
sordu: 

- Biliı.kis, siz dün bUtün gece 
uyumadznrz, bu gece de sıra benim 

- Pcld, ya.lnız yarın s.--ıb.."ılı b • 
ni çok erken uyandır! 

Sam, taraçadan indi. Hep oda~ 
smdn kn.ldr, şatonun tarihine dnl· 
mıştı. hattı\ yemeğini de ornya g 0 

tirtti ve erken yattı, g~ uyandı. 
Ertesi saıbah Conun uynndırıl • 

m.'\Stna lüzmn kalmadan .kalktı. 

Hemen giyindi, Tnra.ça.ya çıktl. 
- Co, dedi. Biroz sonra k r- • 

) a bir ad:ım gelecek, beni mad 
mı knçmnnğa gelenlC'rin yanın 
götürece:k ! 

Co olduğu vc-rde sıçradı: 
-' Rüvadn "mı sözleştiniz! 
- ~ümüz yok. anın sen dür-

bününü şatonun knprsma t~\ r 
ve bekle! ÇÖk memk ettinse an] -
tavnn senin de hiç sonrıa.k tabı -
·_ 

0

Anl!ıtmtz, çok mf'rak ettim. 
tin yok kJ. 

- Evvelki nksrun bana tunık 
kurdular sana bahılet.miye vak t 
bulnmadmı ... 

- Ne di) orsunuz? 
- Evet, bir kaya yuvarladı 

lnr ama bereket iyi ııişn.n nınma.
dılar ! Ben bir knrnlt.ı, bir gölge • 
den b:ı.şka bir şey g5remCdlın \' 
bunu kaçırdım, ışimdı senden bu 

· t• um' rrölgl)yi bulmanı JS l)'Or • •• 
_ Benden mi? Şef, bu:?'llil şa. 

kacılıi:'lnız çok Ustilnilzde. 
- Senin de bu'!iln kendine hiç 

emniyet n yok. Mıuı.nınfih sa.ruı. ~ 
rru: ynrdim edeceğim, cıtıesl 
bıı knraltm'll geçti~ yerleri ao • 
ııı."t.mı ve bır şey buldum. 

(Devamı 'MF'} 



den BugOne SCJ - - -
A.n•dola Ajsıumm ft:l'dfğt babf'r, 

1611' alire lllllt)'ll "rnrl)"rtlc.e l>lr lınkı 

rıma karşı 

Siyam, Hindiçini 
Hudutlarına a•ker 
Sevkediyor 

Cenup cephesinde Moskovaya karşı 
vazi et vahim Alman taarruzu 

Macaristan da 
İdama mahkilm 

edilen komlnistıer uzda 
üç gtin ,~e 

e, ~o · il ve 
yar h verdiler 

Siyam Hindiçini hududuna 
asker sevhediyor - 66 bin 
l ngiliz esir düştil - Bir Al
m an denizaltısı batınlclı -
Fransada kur#juna dizilenler 

Almnnordu1n1·1 başkl!mandan
lığı tarafından n~redilen t&b- ! 
li,ğde harekat hal{kmda HU ma· 
lumnt \,·f>.rilmekthdir: 

~..lrkta taarruz ve taldp hare -
ketleri devnm etmektedir. 

Şark ceplıesmin şiınAı kC'Simin. 
de Sovyct mukabil taarruzunu 
tardedcn İspanyol ''Mavi tilmenı" 
Rus1arn büyük zayiat veı'Clirnıiş 

ve yilzleree esir almı:ştır. 
Kmm deniz bölgesinde Alman 

h&va kuvvetleri fıOOO tonluk bü -
yUk bir Sovyet gemb!.·ni bntrrnn<ı

rdır. 
Almıı.n tayyn.relcri Moekovn il • 

zerine infil!Lk ve yangın bomb.'l. • 
l&n atmışlarclır. 

Sovyetler tarafından dUn öğle 
"&kti ~rodilen Wbli~ ise kısaca 
~edir: 

2a Uktcşrin gecesi bUtUn cephe bo 
dU§Dl:lnlıı. hnrbc devanı edil 

r. Muhareooler bUluı.B.u Mojalsk 
'Ma1oy&roslavet.s isUknmetlerlnde 
fjiddeUi olmu.~tur. 

Sovyet resmi ha.herler ajansı 
. r: 

Alınanların Kınma. ~.arşı yap.. 
m ywi ıtanrruzlar püskfrc1:üJ. 

ür. Düşman ikibinden fazla 
ve yaralı zayiatı vermiştir. 

SptJ ~ gün 7.a.rlında Kırmı. <ıt.~ 
• coreyruı ede:ı muhar&'be-

1 • mitrver kuvvaUerinden u. 
y, ve er oliır.tk t:a.krl.ren l O;()()() 

veya tvaralt vardır. DliŞm<lP 
nm dlı topu 've ıbüyiilr;mi !ttarda 
mitraıyi5z 'Ve !hava~ topu tahrip 
cWhnişt.ir. uhaieMe1-er durzna:k
smn şiddetle devam ct..mck1:edır. 

ft.Zitcr ha~ ta7.eftSmeıilcr sür-
rse de kml ordu azimle 

bütün taarruzlara mukavemet 
etmektedir. 
Macar krtalarrnın ilerleyİfi. 

b<!ar ajansı bildiriyor: 
Ukrayna cep'hesindc çarpışan 

müttefik kuV\·etler. il.fıf:manı <la
hn. fazla geriye atmnh-ta ve hn. 
rekatına u ul dairesinde <1evam 
evtemektedir. Düşrmmm bu ce.r
he: üttrindeki hava faaliyeti 
hi6seQi1ir derecedi! aT.almıştır. 

Maczr koluna metısuı> ordular. 
Mn muvaf.fakıycUeruıi fn.zl:ıl~.,,_ 
tınnn}lar ve Done-z nehrine yak. 
IR.Şmakta bulwunuş~araır. 
Mcıkoıuıyı en güzide fırka 
Müdafaa e liyor 

Kw"bireften son alman haher
ı~re göre, sah ve çarşamba gü!1-ii 
merkezi cepheye yeni Sov yet ıh_ 
tiynt kuvvetleri sevkedilmiştir. 
Bu ihtiyat kuvvetleri, Almanları 
end.İ.jeye dlişümıcğc başla.ınıs c. 
lan karlamı yağma md1'n evvel 
ht.rp batbna munt:-ıza111an v-
odilmişti r. 
Mo.~'lwvn bUyUk yolu Fint1nd!ya C.ar 

ıtııoo~ '-'tihar ctml.§ olan Rwı tırkftm 
t.ıuıı.fmdan m!ld:L!aa edilmektedir. Bu 
twa, kar~ knr:t;ı mUdatcada bulun.. 
rr.atv.dır. HareklLt ıınhı:ımndakl ka • 

ıar, gA.h Almn.nlarm, gruı nusıe. 
rm eltne geı;mektcdtr, ~anın elde 
etmlş olduğu btilUn kazanı:lar, adet 
fa•ldye~ sayemndc olrou~lur. 

lJ1ltUn bımlardan çıkruı rı.•tıce şu • 
ctur. 

Sovy t zabitleri, ahvlll Ye teralte 
lntıbak ,,.c mUdo!o.ıı. et.Jn('l,-e memur 
oklu'ltlıı.rı nrazıyl müdafaa etUklerl 
takdrrı ' d~DUi.nı durdurmak mlım • 
kllil olllC."\kbr. 

Domci ajanamın Kamkoçtnn 1 
ve bilhassa Siyam'.1 komşu bü 
tün böl~elerden aldığı haberlere 
göre Siyam, 1 lindiçıni ile olan 
yeni hududun yakı '.llarına asker 
yığmakladı§r. Bundan başka Si
yam'ın Hangkok'un doğusunda 
S.ioofon civarındaki hudut bölge. 
sinde mevziler haz,rlamaktn o'
du~ öğrenilm~r. 

Dömci ajansına gôl'e henüz ta. 
mamen teeyyüt ctmeren bu ha. 
herlcre. Tolcvoda hu.usi bir e· 
hemmiyet verilmektedir. Zira 
Hangkok, ron zamanl<!rda muh. 
telif vesilelerle fngılı= • Ameri
kan propaganda faali vetinc ve bu 
memleketlerin tazyikh·rinc !'lah_ 
rl(.' olmuştur. 

Yomiuri Şinıbun gazetesinin 
Hangkoktan öğrcntlı~ine störe, 
'I'ayland - Si.ram . hiıli ılınctinin 
bits.raflık sivaseti İ"l~liz - Amf
rikan tazyik.i yüztindcn k"'hlikeye 
duş.mekledir. 
Diyet mecli•inin içtimaı 

Jnpon haberler blırosu lJ ikin. 
cit~rin günü içtimaa dawt edL 
len Diyet i\leclisımrı beş gün 
müddetle toplanac~ım bildir. 
mektcdir. 

Oömoi ajansı dq, nıahiyeti her 
ne olursa olmın Diw~ :Meclisinin 
tastikine arzedilecek kararların 
hepsinin derhal .ka-0:.ıl edileceğini 
beyan etmektedir. . 

!vluhtevivatı henuz belli olnu:
makln beraber, son ~ünlerde im
parator taraf ımlnn İ3dar edilen 
iki f"Jnirnamenin tasvibinin Di. 
yet .Meclisinden ist.enoceği 7.anne_ 
dilme.ktedir. 
66 bin J nwiliz enr dü,tü 

İngiliz nar.biye nazırr ::\fagcs· 
son dün avam ka:narasrnds lbir 
suale verdiği l-eYi\nl:ı. demiştir 
ki: 
Bril.-uıyn irnparotorluğwwu muh 

t@( laıimlla.l'I er! rindcn !jim· 
'diye .kooar esir cHişenleri:ı mikta. 
n 00 bindir. 

Sa.ğ oeoolı mcbo.<Mıı.rmde..n bir'si 
Fi1btin askerlerinin esir dilşenle
mırln mikta.rmı ve bunlar a.rasmdn 
n.rop Te ~"aıhudileri.n niabct!nl öğ· 
rcmnek i.stomiştir. Mn.geM<m ele. 

• m!ştir lti: 
Filistinli esirlerin miktarı ı 182 

<lir. l<'aknt bunların ar ında va.bu· 
d.ikrin ve a.rııpların n ni ~te ol· 
duğunıı bilmiyorum. 
lngiliz parCl§Ütçültti 
Y etiıtiriliyor 
Halihazırda İngiltere, milhtm nıik • 

tardıı. lyl talim görmUş \'C t.ech\z cdıl· 
ıniıJ pnra.eUlçt.ilere maliktir, Her batta 
yeni bir taknn paraşntı:Ulere talim 
yaptırılmakt dır. 

Bu suretle yetiştirilen 111Hiliz para. 
Ut!;Olcrl, revölver, tüfek. mltr lyöz 

\'e hAvan toplarile mUcclıhezd!rler. 

Bir Alman denizaltı•ı 
BatrnlJı 

İngiliz nmirallık dairesinin 
bir tebliğine göre, Broad muıır·. 
bi Sıntali Aıtlas clerıizindc ibir 
Alınan denizaltısını batırmı:, ve 
mü!.e.'.ı.kiben kendi rff> ibatml!jtır. 
Ru•yaya ıevkiyat hangi 
Yoldan yapılacak 

Mühimmat fabn 'mları gnıpu 
karşı.qmda ~ÖZ söyleyen, Birleşik 
Amerika bahriye rınZlrı albay 
Rno.x, Bo.ston'dan .\rklıangel'c 
giden deni.z yolunun Sovyet Rus.. 
yaya yapılacak vardmılar için 
en münaı:.ip yol olacağını söyle
nıi.5, fakat burada ~ayet dar 
ıbuz kanalları arasından geçmek 
zarureti .hulunduifu_,u. bunun da 
deniz 001·rüseferi için fevkalooe 
tehlike teşkil ettiği:1i ilılve e<lc. 
rek şunlaıı söylemi;tir: 
"Şimdi avdet ettiğim konfe

ransı sfac tarif etmek isterim. 
1ngiii%1erle SoVyetler yeni ma1

• 

zcmı? almak için müthiş ınütale
batta bulur.muşlardır,,, 

Kargana clizüen rehineler 
llerlı~ c~plıodo son &iml&de alı • 

nan Alınan esirlerine göre Almnn bo.,f
ırumaa&~ı, hallhaZJrdn kıtaatı &im 
('il ı ~ette bir nıola "ermenin bir 
lnhizama mwıdil olacıığtna UUla et. 

• ~ıretllc ileriye scvkelınek t.eşeb. \ 
bü9ilııde bulımmnktadlr, 

Fra.nscı.da.ki i~al orduları Jru_ 
mandam general Fon Stüpangel, 
.Bordoda bir Alman mmayının 
katline karşılık olarP.k 50 :rehine_ 
yi kurşı.ma diu:lirm.iştir, 

Re'hinelerin k-urşuruı. dizilme-
si hakkında, :istihbı'"3t naza.ret:. 
ni.n um\l.Illi klltı1>inin bHdirdiğine 
g.Jre, işga! mn.kamlan kurşuna 
<lir.ilcoek olan ttlıinclerin bir su
ikasttan sonra tevkı! edilen şa.. 
lııslar arasından rleğ:i!, f aka.t suç_ 
ları ·ça s abit g&ülen v~ göz 
altında 'bulunan şah !ar arasm
dacı aeç.üeceiini. "oiklinnişt.ir. 

Odnacla bir infilak 
°'1e:'Jadıı ti:l lcUi bir lnfllflk olmuş, 

Qdees. mevki kumandanı Gcncrnl 
Gıugon&nu ile elli kadar subay ve 
eT' bU tnfil it ncUccsi:ıde ötrııUşt.Or. 
oı~r &~ §ebrin w rl kL;.. 

:mmda ynksek bir vll%1!c içgal ede. 
cek olan Yarbay Davllıı Ue Ud Al 
JlilaU ~ nrcı·~ 

en-,.ı e Ge~ou taraOndan 
<ıdil"n l>lr b nnt.a VUkU3 gel· 

'B:ıU ,kit lıombn teli 
a ta lmış bulunuyordu . .Mu:s 

hık eıı;ılinc:ı fnkal..'\dc yUkBok in.fi. 
ı~ kudretinde olan bomba petlamı:ş 
' e mtıMZ&m b\nl\yı: tama.men hllrn.11 
htr aırlı:n.z yığını haline ge~r. 

Naktli kJalet isteniyor 
21 ilk~ Bordoda· ı:. :rüt· 

bo.li bır Alman 4JUl»)'tnlll kaWlıd n 
dolayı Bordo şehri ve C1 l lG 
..ruıb.tya blı akp m at l& ~ lta dar ıo 
milyon trank ııakdi alet ödi~k. 
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ttr. Tahldka.l ncUce:Me gött bqka 
h~barclı:eUer vukubatdu#'J tak.. 
dlrdıc bu lkefalcl parwn Alınan clevl U 

(Bnlj t.ararı J ncide) 
mı:ıdonlerin tahrip edilmeden ele 
geQ111eeiııe muvaffak olmuşlardır. 

Bau mn.ha.llerde Alman motörlü 
kuwetleri o kadar hilyük ıhlr Jrnv • 
vetle ilerlemişlerdir ki fahrilcnlnr 
fanliyett.e bulunuııken ele g(} iri! • 
mic;tir. 

Diğer taraftan İsviçre' matbua • 
t.mm bildjrdiğine göre. şimnl den • 
tinden Karadc~ze !kadar Almanlar 
yeniden büyük hnrekeUo.r için ha
zn'lıklarda ilıulunroa.ktn.drrla'r. 

Ne,~orl•, 2.; <A.A.) 
'Cnited Pr s'in Kuibişef'den ha 

ner aldığına gore. Pra.vda gazete -
ıri, .Maresal Timoçenkoııwı !kuman -
uas•ndaki cenup cephesinde vaziyc 
tin end:c:e verici :mn.hiyettl' oldu -
ğunu söyleme-ldcdır. Prnvdn, Sta • 
rino '\'c Dnkc:;aku ıkesimleriııde ~
deUi muhnı~belcr crreynn ettiğini 
\•C her iki tarafnı agrr za~iat ver
dlğini ilave etmektedir. 

1.ondrn, 2S (A.A.) n. B. c. 
G:ı.rpten Mosk 11a:;a karşı yapı • 

lan oon Alman taarruzu, dJn ge -
ooki Rus tebli !i.ruie Mojnsk vC' M:o
lojarool.a.veç mıntalm1.vmda Jı.l • 
man üı.arrıızlarmm dür.mana nf,rır 
7.nyiat verdirlla.rek püs! Urttildüğiln 
den bnhscdıldit";'ino g•:>re, ciurdurul 
muş görilnmekted r. 

Ahnıı.nla.nn Katinin mıntakasır. 
dan RuBlan yruırla.n Çevirmek 0 l'in 
saz"fettikleri gayretler de durdu -
rulmu tur. Kn.linin şehrinin yruı.ıs: 
I!.uslann. diğer yanfu Almanla.rm 
elinde buluıunıı.kto., hel' sok k \'O 

kijşP başı vahşiyane muharebelere 
sahne olmaktndtr. 

Almruılnrın Orel mmtaknmndn 
çcvir.oıe pliınlaıı: da mm·affakıyet 
göelcrınemelctedir. 

Ruslar, Leningmdm cenubunda 
Almnnl:ır:ı. 2,500 mu mylııt verdir. 
lldşlenlir. 

Cenupta Donc.ç h.: vazasındn Rus 
!ar, bir anmt im mtistesnn. AJman 
t.aa.m.ızlnnnı pü.ekürt.tliXt~n sonra 
yeni IDlC\"7.llere Çeki!rnlştir, Bu mın 
~ vnziyct ci<ldir:ür. 

Leningrad 
müdaf~ri 

< J>e, aım 4 tinciidc) 
Pm\'da gnzııtesl hn.Um hitnbe."1 n 

rett.iği lılr makaledo her \'atandıışı 
Moııkovayı müdafaa l.ç!n okak mu _ 
harcbelerlnc hazır tıuluıımn.ğo. davet 
edıyor. 

Mosltovn ro.dyosu dun geceki nnş • 
riynt.mda, tehlikenin Moekovanm 
kn.pılann:\ dcıynndığtnı iltı.n edel"Ck de 
D\~tlr ki• 

- Moskova ve cıvan tehlik~kedir. 
Şımdı cephe, Moskovaıun önUnc <la -
y:ınmL,tır. 

Cenup cephesinde ynnl Do:ıeç hcıv· 
tamnd:11. \'azlyct, Rual rn tamnmcn 
gayıimüsnlttlr. Almanlar, StnHno 
mmtakasındn ~nl lcraltkller kaydet. 
mişıerdlr. 

ho.Mbına lro.t kaydedilecektir. 
V~lden b!ldırillyor: 

ı.·mnsad:ıkl ~al kU\'\'et.l<'ri ku • 
mnnöanı genernl \'On Stuelpııngel ta
r:ıfındıın neşredilmiş ,olan bir cmlma 
mc, Bordod:ı oldUrillmU~ olnn b!r Al.. 

devam ediyor 
l.ondm, 25 (A.A.) 
.Moskova radyo.su, Moskova cep. 

h~I boyunc:ı. diişman tnnrnızl:ırı -
ıırn fasılasız devam etmesine ve 
.1oskovnnrn bntrsmda takriben yüz 
k'>!ometre me63.fede .Mojtıisk ile yi
ne cenup batısında aynı mes:ı.fetlc 
bulunıın Mnloyarosl'ıveto (•trafm -
ela Jnı tıuı.rruzJa.rm fnzla bir 6id • 
<.et bulmasına rağmen Almanların 
Ru.<J hatlannda henüz bir gedik aç 
mnğn muV'nffak olmadı:klnnm bil • 
dirmektedir. 

~ıı:oskova. radyosu. düşmanın 
t.ank ve topçu ile taltvlye edilmi~ 
olan 'bütün hücuml:arınm Rus km·. 
vetleri tarafından tal'dedJldiğiırl ve 
<lü,.'mlıınm ılk haUnı oı.ıı sürülmek~ 
le olduı;'UnU ilave etmektedir. 

Her .;.ki Lnrafın dn lkan]ı za.:.iııt 
vc.rd!kleıi Mojıı:'.,l't kesiminin sağ 
cenn.hmdnki şiddetli muharebe.:. c 
rağmen diişınnn JX'k nz muvaffa • 
kı:.ret elde edebilmt.s-tfr. 

Sovyet ell:z.titamlnn bU_:. Uic bir 
muvafftıluyeUe ehemmiyetli bir 
se' kul~yş noktasmıı. vnmıl§}ar, ve 
:, eni miidafan hatbrını i1ga1 eyle
mi lenlir. 

Almanlar harbe taze ihLlyat kuv 
ve tlerl sUrdUkleri ve ) akın oolge-

1 lertlen kuwet gcıtirdCderl hnl<le 
bile .Mojai~k sağ cenalıuıdıı. mu • 
hnrebP- gittikce daha şiddetle de • 
vnm etme.'<ledir. 

Budape~te. 2;; ( A.A.) 
Dün ııksamki .Macar matbuatı. 

memnu oofi.h taşımak ve komünist 
propo.;nndaııı yapmak suçlnrıle 0:-
sijek örfi divanının nraiı:ı.rında Uç 
kadın bulunan sekiz ki\ıİYl ölilm 
COZMmn mahkÜL"l ettlgini yazmRk 
tadır. 

AJı'tlr mahkeme konıünist J 'ropa· 
gundası ynplıklaruıdnıı <lr>layı doı. 

dü !kadın olmak Ozerc altı yı:ılmdı 
yi idama mahküm etnd;;tir. lhikum 
ler infaz edilnı işu:-. 

Amerikada 
Bitaraflık kanununun 

tadili geniş olacak 
\'a,.ın~ton, :?:>, ( .\..A.) 
Mcbuıılur mP-cllei tnratın<lan karar. 

ın~tırtlan lıltnrnflı~: kanununun tadı -
llni, hUk\'ımetle ııyn.nm dıı.bn !azla 
geni, lcterck. Amerika dcnızcllcrintn 

hartı bölgclcr1no gitmelerine izin vo • 
rllmcsi maddesini ele bu tndlll\tn. ntı.vo 
elnı"k ıstedıklcri nnlaşılıyor. Ayo.ncl , 

ı ıenı!n yoklo.nılnıış \'O 96 oyan n1.'IB1n. 

1 

d;uı, 9 cumhurly~tçl do t.lahil olduğu 
nsgo.rf 55 Jdşlnin bu fikre taraftar 
olduğ'u nlaşılmı.ı tır. 

1 

Moskova üzer inde 
20 Aln1an tevyaresi 

meriKa - Japon düşürüldü 
harbi başhyor mu "'''· 2 • ., <·' · '·> 

1 Sovy t t.cbllğinde, dUn, avcı tayya· 
tlla,. tararı 1 nr itlc ) i relerinin ve tayyareye kar ı koyma 

rn.smda bir çarpışmayr iııtaç e. topıımnın, M~'lkO\'ll Uzerlnde mUtend.. 
dcceğini ve müsadenmnin 21 ~ı. dıt hava Uı rrur.larmı lardettlltlerı 
at zarfında vukuu muhtemel ol- ooylenmektedlr. 20 Alman tayyaresi 
duğunu ibeynıı etmiştir. 1 düşUrUlmUı;tUı. 

Londra, f5 (A.A.) Ofi: 
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Gcceleyuı, blı Alman tnyyarelerl 
Dün gece g~en telgraflara grupu, ı..ı:oskovıı. müdafaa hatlarını aş 

göre, tekrar ihararetl"ııir gibi gf. ınağıı tllŞ4!bbUs etmişlcrs de. d gı -
riinen uzak şark hadi.se!rri, Lonra l tılmışludır. Yalnrz, az miktarda tay. 
da, a~mi bir dikkntl takibedi- yare Mosko\•n Uzerltıfle uc;ınuş .... c b<.m 
liyor. Londrnyı Va.şingtonn ibnğlı h:Llar atnnşt.rr. Hlı:blr a.skerl ve aı • 
yan sıkı tesanüt dolayı~iyle, A- n.aı blnavn isabet vaki olm mı§tır. 
merikahlnrın duy{lukları kuşku ııasarat.mUhim dekild\r. 
\'C endişenin· Jngi'izler tarafın.. 
dan da aynen hi.'1-.<;editdit;-i ve o . d""k·· ı 
Tokyo, Çin'in veya Sovyet Hus- enıze 0 U en 
ynnın zararına olarJk haklı çık. 
~ak için tatsız~ ıınulle.re veya. bu·· vu·· k servet 
sözlere ba.:;vurd~u znman. aza· 1 
mi metanet göstcmı<ire Lon<lra
ıun da V~ington kadar a?.lnet
mi<? olduğu söylen;ıebilir. 

ı na~ t.:uıafı 1 ncld~> 
tırJlnıasıdır. ö~endiğlmi%" göre be • 
heri vasatı beş kilo gelen Toriğin ç! •• 
tı, dlın htllıkhııne<f ... SO kunışa veril 
m~tlr. Halbuki g ne dlln, perakende 
halık satıcılarından torik nlınak istı· 
~·cnlı-r be.lığın kilosunun 2r;_10 kuruşa 
ltııd \r sntı\dığna görmll';lcrdir. Böyle. 
ce on kllo gelen 'bır çltt tortlc 30 ku. 
ruşıı. nlınm~. 250 kl!rtıŞO. sııtılmış ve 
ihtıkfir yapıınnştır. 

Bu aabah öğrendiğimize göre b:ı. • 
lık~ı:ar, ma.zot ve emek l.ı=!ro.fma mey. 
dan v, rmcmek için bugUnlo yarın bıı
lılt a\ ına çıkmam ğn knrnr vermiş -
!erdir. Bıılıkçlnr cemiyeti, buz s rb:ı· 

yi'ıği ilı:ı temas halindedir. Buz lemin 
edlldi~ı tnkdlrde balık nvın:ı hız ver!. 
ı--cktlr. Fakat kanıuı.Umizcc kM! 
miktarda buz bulunamasa d hl balık 

Maamafih, Jn.pon) anm, yayıl. 
mosı planu1dan sarfınazar etm•. 
yeceğine A.m€rilrnaım kanaati 
bulundu~undan uznk şarkta bir 
çatışmanın, bilkuvve, tevakki~i 
imkfinsız hnle geldiğine dair <.'• 
larak aİDay Knox tarafmdan ile
ri sürülen mutalaa, Vaşington 
telgraflariyle Londroda öğrenil. 
diği zaman, ihiç olma7.sa ilet üç 
haftalık lbir sükfın nıuh:ıfaza e .. 
dileceği tahmin olunuyordu. \~
ıu zamandn, Döınıei ajansının. 
uzak şar].rt:ı. sulhı:n muhafazası 
veya istikrarı, yalnız AmeriJ.;a
nın elinde oldu~'1.ınn söyliyen ve 
bir tahrik veya bir tecrü'.be balo. 
nu mahiyetJ taşıyan uzun tebliği 
alınmıştı. Bu uzun tebliğin ncş· ııaydmJ.ın vazgeçmemeli. tutulo.n v<J 

misil olmak Uzerc elll Fransızm kur. ri, Diyet Mecli inin, ikinciteşrin denızc dokUlınt!Bi Jilı;umlu ı;orlllen 
şunn c!ızılecc~inl ve mUctlmıerln pn· ortasında ihmmsi bi:- içtimaa da.. 
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lınlıklan Do.rllltı.cczeyc, leyli mekte~ -
zar gUnU g e ynruımdnn evvel tevkil' vetlc aym zamanda vukubulmUf;• lere, \'es:ılr hayır lt'A}ekkhll_erıne cUzl 
odılmcmolcrl h:ıllndo diğer elli rchl tu Yruıi 0 tarihte, ~cneral Tojo- b r ktı.rlıı pt"k ucuzu ,·ermelı, yahut 

D",An 7.abltinfn kııtllr..e mukabelcbıl 

D"nln de idam edılece~I bildlrmekto nu·n, ancak .Amerikalılar tarafın- 1 t.e\Y.'rru etmelidir. Balıkçılar cemly • 

d.r. dan t.-ı•·izler verilmek suı·etiylc tinden bıı husuııtn. şu ma!Qmnt verll • 
Mllcrimlctln meydann c;ıko.rılrnas;.. harbe mani olunabileceğini İsbat mletir: 

na yardım edecek olan Fransızlara ederek ibir ;prestij :nuvaffaluyeti _ Dıllyonrunuz ki geçen sene d 
ceman 15 milyon frank mükl\!at veri· göstermesi veyahut Jal)Onyanın. buz yl.l:.ündeıı ılcnı1..e ton ton balık dök 
ıccektlr. emellerini, gü~lildc veya :.:ıorla mUşlük. Bu sene geçen yııdan aldığı-
Mare§al Petcn kendisini tahakkuk ettinncifo karar ver- n:ıız tcerUbe !le fld ay evvelden bele_ 
teslim edecek mi? diğini ilfuı etmesi lazmı gelecek_ dl.yeye mnracııatıa buz 1.şlnl hatırlat· 

Nantcs Ye Bordodaki suiknstlcr do· 
layısiyle tatbiki derpiş edilen idam 
cczala.rıruı. maho.1 bırakmamak tızcre 
'Mareşal Petenı.n işgal altındaki böl· 
ı::-eyc rehine olarak kcndınl tcsl!m ede
ceği hcıkkındıı. Vlşidc bir şıı.yla dolc;;· 
mv.ktadır. Mare§nlin yııklnlerinln bu 
huııwıta hiç bir eöyleyccckleri yoktur. 

tir. mıştık. B:ze şlmtlililc bı.n, sonra dl\ 
l..ondrarun muhtelif mabfillc- beş yUz knlıp buz vcrtıecc1'"l11iş De§ 

rinde. ayru zamana tesadüf eden yUr. kalıp buzla ıı..ncalt 5 b n çift tc
bu iki tıfıdisc, ~ şekilde iuı.h <'- rlğln muhııfaz.-uıı mUmkllndUr. Hal • 
diliyordu. bulrl meseli\ dUn SO bın çl t torik tu· 

Y ugo lavyada karJUna 
Dizilenler 

Pek i.Yi sayılnuyan diğer ibir !-ulmlL';!ll! ... Her çift \·asa t 10 kilodur. 
alil.met de, Ameriknlılann. ıRus. Bunun 25 bln çlctı 12Q kur.ı~tan ihn:
lara, ViIW:livosto..'t yolu ile malze· catı,;ı.lnm s..'ltılmıştır. Gcrly.! kalan 55 
me göndermemek husuınmda ver_ bin çit lorik ile .ı nize döı..UlmOştUr.,, 

' dikleri k..'ll'n.rın~ay ~He Jt 
pon \lllalhfilleri tarmm "n a~Jı:a 

Yo.rıreem! Novo Vr me Sırp gn.zc. ~ide tei.sir edılmQleridi.r. J a-
tcsl ıs Ukteşrin akş:ımr bir Alınan as ponlara öre ~. ~nlilar 
kerlnc ynpılo.n su\kaJıt üzerine Ainınn tara.f mdan ~rfüıni'öıf~.O • nü 
'":ltıkamlannm emrllc rehine olarak niyet escıidir. Allia.y KnOx.'a"gö-
alıkonulan 200 kom.Unlst.tn kuruunn re, ibu .karar, uzak şarktaki,ger_ 
dranmı1 oldukl."lrını bildirmektedir. ginlikten dıolaıyr verilıiıi6tir. 1s:. 
MoJtovada ·idama mailkUm naenaley'h, lbtihra.n, muhakkak 
Olanlar surette mevcuttur ve Londrada. 

o\·a.da örfi !dareni.n iıfı- hi<Pkimsc, lbu. buhranın dzıkısini 
nmd~ askeri.mahkeme. ümit ct.momeıtcdir. 
'kişiyi idama .. rna.Hklıın etm:şt.ir. ':a,~on, ;ı0 (A .A.) • 
'Buİıtar, ya s.ovyet al yi!:ıtarı be Knmnn:ıe \:nkaııugl. Sumner Velale 

kcnd!.ıılndcn mnlQtnnt 1.Rtiycn gar.ete_ 
ellere, Vaku!Jllgi, Japon ~1.cillğbıln ye_ 
nı talimat alıp a~mı söylemeır. 
ten lmtıruı ctml~ir. 
Nevyoıic, :!IS, (A .A.) 
Tokyodan haber verildlğln göre, 

gf'.nenı.1 Tojonun diyet meclisini ;içti -
maa davet etmesi ve bu surcUc, hU • 
k\lmetin ııiy8..B('tinl mUlctin tasvibine
nrzetmck lstec1iğini iııbat ey'l.cınuıL. 

Japonlar tııra!nıda.n memnunlyet1c 
ka!'§ılannıışt.ır. General, takip edeceği 
l ol 1çln, Yomiuri gibi Militarl.ııt dev • 
let ndnnılarmı nllmunc itUbaz e00ce -
ğ'in<lcn 'korkan bazı Jo.ponlarm, bu su· 

vanname dağıtmakt.an, ya şebir-ı görUşmüştUr. Bu görllşmenin. Japon.. 
den iaçınağa tcşdbbüs clmclrt.en ya tlc Amerik.ıı ıırnsmdalt1 mtl1..akerc. 
veyahut ekmek ..çalmış olmaktan 1 rin dC'\·ıımı hakkında cereyan elti • 
suçluduıior., ği 7.nnnolunuyor. M'Ulı\kattan sonra r<'ll<', korku1nruu 11Alc etmiş ve bi • 
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1
Ctvok MlllT Roman 
~6 Vazatı: MAHMltT ATTiLA AYKUT 

Lik maçlarında bir heyecan . haftası daha: 
~ oı::e ku. \::ırınm ilk Gülüyorum. O hen im ~ülfü:ıü. 

________________________ ._.._~----------------------- ............... ..____.~--------------·--.... ----~--·· ...... ________ ,,,.. 

olduğu~ :a .. ona riayet mü bir muvafakat işareti sar2-
d IC'ın "CS <:ık:ı rak elindeki çatalı t<.t~..:;m kena. 

lıi 1• Gözlerine' '11 o- rına vurarak gart~r.ı. çağırıyor 
açtılar İlk davc· \e emrediyor: 

er ~&rt~r~ıc:d~n ev. - Beylerin hf'sabmı <Yetir .. 
t · - Sahi mi Kemal? E~rabcr 

!'akıl r tnz l"ndi mi gidiyoruz .. 
ile ' 0 r:u .. Biı'si~r>:.. Gühiyorum: 

nı'l deu·m - E!l·:::t .. :-.:eye beıab..'r olma. 
Y J ııcal· ... nı'. Oııu sın .. 

Galatasaray - Fenerbahçe 
yarın karşılaşıyor 

1 d'v,, ; c\ :ııı Rükncttın hesnbı gö ilyor. V<! 
bh ""raltı barından ctkıyoruz 
D!iz cadde .. Yan ı:-okakla·r .. B0·. 
zuı, hıldır:mlt ve karanhk cik. 
m:ızlıı.r •. Bir kapı öniiı•tln dun·~ 
•·or ~ır.. 

- İiaydi d;vorlar .. Yi.Aı üseni 
7C' Gir en;;-• .. Benim oı·c~pu ca: 
ğır

0

1yorum. Ye eline fdiln,. ~ldı
ğırı iki bu~uıc lirap sıkıstırıro. 
nım .. 

Ga/afasarayın geçen huf ta ki Beşiktuş maçından bazı 
dersıeı alması lizımdır geçen haftaki agnı hatakıra 

düşmek FelHW karşısında da aqni akihete 
Galatasarayla Jlen~rbah~ bu gw .-..n L demek OJıDlbl•' ' 1 veya 2 golle arayı~~ 

pa7Ar ka~ıla11yorlar, Spor tan- u ra~---"' q ı ır va2ffyetıe gelince, oyunun ~ 
himi?..de her karşılaşmaları baş. y-..n: SACİT TUÖRtll OGET ne sanki ü<: beş da1dka vMiıii1& _ T-{a' ai ya\'ntcuğurn \x>n C'o!;: 

rrr t•nı. GclİiS<'m S'7'ca~m .. 
Al .t''l p">rlll " 1 rr"v<' t .•nim İC'İn 
1:,ır g-:iz~.c.' g ri, c:crlr · u~ 11.'.. 

lı başına bir hidi3e elan bu iki _., giıbi .iJJi ~rerleree. F~r.er ...... 
takmun karşı kar~ıya ırelmel'i c d • ~ stttd da ak..1.-t ~· .... · ü~ • h'" d yi h Fener talmnında k&c ha ta ır ması ve hı<; değilse iyi ootü bwm a aynı ·ıvc e u•4 ı mn 
s ., .. el!ız spondr mu un e . ne e. oynamayan nu .. .., .... 1ar acaba i"· tecrübe etmesi Iaztmdır Kale gayri mümkün bir tııeY ..ı......ı1ınr 
''ccan nva ırıyor, . "7~ • • ? .. · 'lk • • """""" • Saı::ırıy(lr.. /ı ntall;> ·?~·or • K • 

7· r rih', sini:-kn~r C!';bi olıı.ror .. 
J';ılı:at P,i.•r~\yor kı hnl ik.ıten ook 
f' · İ1"PU', S" ini rıkrı ... t ... u~·or. 

. Hele . g~n h:ıft a Fenerin f manlı vasıyette midır.ıer. . . . uzcrınc. ı a<;ıkktr tarafından ha 1 p-w;:ıc-"'?'l~~~-=-=:=-:-:-:;::---
t. Spora. GaJatasarkyın da Be. Muhakkak olaıı aokta! herwl~ı vale edılen toplarda kalecinin 
<>ikhı•a ma~ühi•_.i i•i büebli- tarafın da geçen haf-t..kı maııag u. I ~ıkış yapmaması. ~olü yüzde 
• · -• ' ... ,,.,, .. · ., b' ti 'nd akı rını t · ı~... . tiiıı he~"ttanh bir s:ı'haya j?etir- ıye en en SQIU'a kklrı ).e mış r.n;q kabul ctmesı demck-
aı bafJkrına ala.rak c;:alı§a.ca w tır. Ceçen hafta Osman bu -kil - f ın~ Y"' ın ak~a111 r"·c•n:·im 

c.!h: or .. . t' . lebl ine <._oevınnege "i'- -v~ ne ıceyı er de iki gol ) edi ki, bualarda çıkLc; 
r· .. Rüknetinlc hcl kol,l k&jcvi 

eıu.ıcrkcn oıi.l .. r k2rşı ~-, ldır:m 
d:rn vir.e a~~:~ı inivorla: B"n:~,: 
kinin s~sini dm·uyorıın Yanııt. 
d:ıki orospu~ n 11;Ul~rek ve lr.ı:i 
gö<;ter<>re1\: 

<"-~· :-- u~a~ları~ır. Betıiklai t~cı.Qbe etseydi w bıt <:ıkıslar • -r----.• Umumi vueyette - . . nlu .-..1.f.ak .,_. b'' 1 
/'. ~ ............ ,,,,• .... ~·· ~ı için de aöylediiiıni& ~1 -- ~- JYeutız ııe o "avdı . ~'>! 
' ~ Galatuaray daha av~Jlı ve 

/ daha kuvvetli vaıjyett~lrtaş 
f Hele geçen hafta 13 .. "k 

karıısmda. kaızamnalaırı uyu .\ma enavi ı;E'y 1 unlar b~ 
diyor .. 

Ye yeni bir m:iıt!'ri~ · bulma!: Bu. h~~i kartıı~a etrafı~. 
ic ·0 g-ddiğinden dahn t.tşeli da. d~.du~ünur~en kati olarak bi ~ 
ha canlı .• Yeralt: l. •. ı ına doKrı dıgımız :yegane l'JCY: bu aeferkı 

1 ve ·-~ d• d ki mac;ın futbol nokt&i nazanndan 
1\oşu~uyor ar.. u .. n u a ı; . .. ı.-: d" ük' l wld M 
rımda onun son sö<!eı i kaldı. ?~•f<;D'z. \.il 0 acag ır. a. 
rımları çiğneye ~i~•ısye yıkıla. j um hadieelerden . !90t!ra Fe_ner 
·ak yürüyorum takll!_lının pek pnp hır ~ılde 

1 
·: ..., 1 oldugu meydanda .. Bu vazıyette 

- Am~.('nayı sey ~ p•ıTar be... ma91n bir tara.fm ~ıiz hakimi-
-; ~a~ ı. l~a·: , .. .. yetı altında g~egi, \'f' bu ta-
\ c birıbırımı?.e !'l~ •• arnk gulu. rafm da S.latasa.ray ola.caiı a. 

.} oruz.. şikirdrr 
- Buz gibi enayi.. Yalm~ 
Yalan deiil be .~tı7.ım .. Yüzde Yalnı~

0

.bir nokta var: Acaba 
~üz yüzde bcs . yuz .. r~~yı, .. ~ni Fenerbahçe 1. Spor kc.rşısındaki 
sevdtm vallahı ~f''laıru.. Sen 

1 
kadroyu mu muhaf:ız..ı. edecek, 

müdiri umuminin Jud:!k büzen yoksa kuvvetlenecek mi? 
orN.pusuodan daha vaman daho. I Fenerin kuvvetJennı~f)i nasıl c
r.c:?k sözü ve daha az yalancı labilir? diye düşünmeyin .. Ta. 
imişsin.. . kımda ,_·er almayan ouuncularm 

.. ~. • .1 

Rüştü baba~ bir h~~aclır hasta. 
Onun hasta.lıgı bcnı a~: t:ve bağ. 
!adı. Onu yalnız bm::.!<r l1k ve b : . 
kımsız koymamak içiJJ elimden 
eleni yap; yorum. Bu f.:u bah şi.i_ 

tiınti i<:erken: 
- Kemal dedi. Hııstl.ya dö.i,ek 

yarasır Sağlam insa~ <la döşek. 
'ıık hasta ile günlerini öldllnnez 
a Bizim hastalı~nız malum 
R;z bu alemde unıı;nıT.u ele.dile: 
·~ıe;::imizi duvara a~tık. Doktor-
1-:rın dediğine sen bal,ma.. B ir 
sürü hac;tahk ismi geveler du. 
rumlar ama en nihayet onlar da 
koca azrallin hu.r.uruııcirı. elpen~ 

yerlerine ge<:"111eleri kAfidir. · 
Ancak. bu ınümkün rr.üdür? 

Gaz.etelerin spor ı;utunlarmda, 
Fenerbahçenin pürteJAş pazar 
günü umu.mi 'kongreyi toplaya. 
cajh ilanını görilyoruz. 

Demek oluyar ki Fenerba.hçe 
o Kiln maçtan önce mühim ka. 
rarlar verecektir. Ba kararlar. 
dan bir tanesi de takımda oyna. 
ınayan oyuncular hakkında ol-

bir ihtimalle lehlerındc olan 
nw:ı mağlM>iyetle 'bitirdik~en 
sonra Galataaarayhlartn iyıcc 
krmaçlanmrş olmaları ıazımdı.r. 
Bu vaziyette C.Y&latasaraY tabıf· 

.\. 

dir ki birde Fener kal'fl8l'lda 
mağlfibiyete uğrayn>, pUVBD cet· 
velinde arayı açmak ittfJDft. 
Galata.sarayın bu ~u t-. 

hakklli.: ettirmek i~in. geÇen haf
taki maçtan hisseler ıcapar~ ~~ 
kımda. ve oyun ta.rzmda degıuık-
1 ikler yapması ıazımdır. 
Ge~n Galatasarayın haf bek· 

leri çok bozuktular. ·orta haf, 
zaman zaman ileri, zaınan. za. 
man geri oynadı ki bu vazıyet 
her iki şekilde de takıma zarar• 
lr oluyordu, 

Hücum hattında ıınhı~ıl~_az 
durgunluk ve hastalık ~.tını al. 
mış olan çalım ibtilatı, bu ~attı 
hiç bir şey yapamaz n:r vazırete 
getirdi. k&J'll-
Aynı halin Fenerbıüı~..ı·•ts" 

smda da tekrarı - te~u ~ 
söyliyebiliriz - Galatas&r~Y1: bı.r 
kere daha mağh'.foivete sUrüklı
yebilir 
Kal~e Osmanm. zaınan za. 

man çıkmak vaz!f ~siai de başar. 
ması lazım geldiğini unutma. 

atac~k. muhasım'ar ı;-aşıracak, 
belkı ısabetli bir vuruş yapa.mı. 
yacPklar ve belki ':le kale kurta.. 
rılacaktı. Halbuki ka.!ocinin mü. 
daMle etmemiş olmao:ı, golleri a
tan Şükrünün vazifesıni yan ya 
rıya kolaylaştırdı. · • 

boyun btiküp duru·iar ... Hasta. 
hk mMtaM• bütiin u ınlar li.ftaı1 
ibaret.. S!:>nin arı!?v.ıcaem bu. 
nun dik :.ıa ismi :nti~ arlıktır .•. 
Yani motorun cıv:ı.t<t ları laçka 
etti .. 

~~~1 elbette kuvvetle muhtemel· fl -~~. ~~. 

ta oldukça kuvvetli hır şekilde 1 / 7 Şu halde Fenerbahçeyi bu haf. ıı!ı'' ı ~ . "' -LJ?~ 
~~<!f.r:ı:er alacak knbul etme!< ,;:~.-~-;_,<:> ~ ~.tt:1 

ıi.nin ~urduğu tuzak müsbet 
bır ~.etıce .verebilecek miydi? 

:i:~!l!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(~D!e~'·a~m~ı!'!!!''•~r~l!!!!!!!~Bu~;VISl;;··~ye;t:te~ne~o~J:ıb:;tt~ir;?~!!!!~~!!!!!!!!-!!!!!!!!!! ·· ~ ~ 
mur bakışlarından seziliyor 

-------

du. 
Halime, valde sultanın lcö. 

Je3ini tanırdı. Karaçalı, rak. 
kasenin odasına girdi: 

- Sana bir kese al\:ın ıetir 
dim Halime! dedi • Eğer bu 
dediğimi iki üç gün içinde 
yapabilirsen, &eni aynca 
memnun edeceğim. 

Halime altınları ıörünce 
f&!ırdı: 

- Bunları bana mı veri • 
yorsun? 

- Evet ... 
- Bana birini öldürtecek • 

sin? Fakat, ziyanı yok ... onu 
da yaparım. Oh... biranda 
zc!tgin olmak... ne iyi tey ! 

Sultanın kurnaz kölesi der 
hal ıöze ba,Iadı: 

- Hayır, Halime! Elini 
kana bulıyacak değilsin! Sa• 
na ıayet kolay bir iş t&klif e. 
deceğim. Kulajını bana ver: 

YAZAN: )SKENDER F. SERTELLi 

• 15. 
Yarın doiruca saraya ıidip 
Sultan Kutbettinin huzunına 
çıılcaeak11n ! 

- Bundan kolay ne var, 
aiacıfnn? lıteraen hemen 
timdi ıideyün? ! 

- Hayır. Buıün ıeni bil"' 
az yorgun ıörüyorum. Bu iti 
yann da yapabilinin! Sul
tan ~utbettine, vezirin otlu 
Tahn: tarafından tecaVüze 
ujradıiını söyliyerek na • 
muılu bir kadın sibi ~iki.ve'' 
edecebin! 

- Bu kadar mı? 
- Evet .•. bu kadar. Anlı • 

yorsun ya? .. Tabiri hiiık~ • 
darın gözünden diifürmek ••· 
tiyoruz. Ufak bir if. 

- Hiç merak etme, aja • 
cıjım ! Muvaff- ~lacai~ • 
dan yüzde yüz e1111n oladır. 
sin! 

Karaçalı, Halimeden bu 
sözü alınca sevinerek saraya 
döndü ve valde •itana: 

- Her ıey yolunda, dedi, 
yarın bir kadın efendimize 
ıelecek ve Tabirden tikayet 
edecek. 

Valde taltan o 1e&ıe urlnı 
uyumadı. Aca'ba tadık köle· 

Zuhrenın annesi sabahı 
ıüç buldu. Saatler geçtikçe 
heyecan ve endişesi artıyor. 
du. 

Bir aralık yavaıça kızının 
odasına gitti; kapıd~n kulak 
v~rdi. Zühre odada yalnız 
aglıyor ve kendi kendine ko. 
nuıuyordu: 

"- Allahrm ! bizi sen biri· 
birimize kavuıtırmıyac.ak • 
ıan, bu aleti içimize neden 
•~un? Neden bizi gece sün 
duz yakıp tu'1.Ufturuyorsun? 
Cellat boynumu vursa da Ta
hiri sevmekten vazgeçe-
mem.,,,., 

Valde sultan bu sözleri 
duydukça hiddetinden ateş 
püskürüyordu. 
Kımım kapası önünde fu 

la duramadı. Odaııaa döndü. 
O gün öğlede sora saray 

İki tak1111111 da haleti l"UAiıyıh. 
ri aynıdır; bir taraf zayıfbr, Bir 
taraf kuvvetlidir. Fakat ba -
takımınk~..._ 
celer bize daima, b6yle maıçlastı!a 
mantığın icapları rol oynazmdı. 
ğını göstermiştir. 

Fellfr beTki Gala-tasaraJ111....D.iıs. 
beten zayıftır. Fakat bu,~ 
tasaray galip g~cektİI' ~ 
olamaz. 

h 
Gk~Joliyet her halde w · j u 

a ım an tarafta kaiacaktv • 
&la# 'J!ojnil. ... 

_lllrAtırMn. "'ıll!BliW 

ŞERiR 
.rtYAraos~ 
rEPEJIAfjl ... 
DRAM IUSMINIJA 

Aqam IO,IO da 

l:IAWLET (5 oertle) 
SON HAFTA 

*'1F* 
t.tiklaJ caadaiıwle 

KOMEDi KISMINDA 
Gündü. .. raat H te, 
PARMAK~ 

Yazan: SalAbatUa ~ 
Akfam IO,IO .. 

Kibarlık Budalası 

Almanca der.len 
Blr AJman mualUme çoou.k!- •• 

\e Unlvl'rsite taı.beıertne bO~ 
almanca gramer. edebiyat ft ..._ 

•;ere dersleri verir. Adalar, Jralııllly, 

lloğazı<;lnl' gidebilir. Metodlan .. 
kolaydır. Sabalı saat 8 buçukta do
kuz buçıığa öğleden soDTa 18 den lt'a 
al.ı:dar Taksim Sıraseh11er, 101 mana. 
ra dokuzuncu kapı 4 Uncil kat )laAl9m 

Siftar (1609!1) 

kapı11nda bir kadın sesi yıilc. 
seliyordu: 

- Bırakınız beni .• hüküm· 
dara mahrem diyeceklerim 
var. Haydi gidiniz, haber Te

riniz .. bana yol göıteriniz .. 
Bu ıırada valde ıultanın 

arap kölesi ortaya çıktı ."'~ 
Halimeyi tanmııyormuf _a:,ı 
davranarak: 

- Ne istiyorsun, hatun? 
dedi. derdin nedir? Neden 
böyle ajlayrp ıızlryorıun? 

- Efendimize aöyleucek 
bir çift siizüm var. Haniya 
sultan Kutbettinin kapısı 
herkeae açık•Lı ! Beni neden 
onun huzuruna çıkannlJIOr • 
lar? 

Kar._ah derhal Halı..,e 
yol =öıterdi: 

- Haydi yürü. Beni bıkip 
et! ~imdi gidip haber .-. • 
yi..«ı. 

• 
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içkisiz Saz 
Borsa kıraatbanesi Ballçell an 

Her pazar saat 14 ten 18 e kadar kıymetli ıanatkar 
bay ve bayanlardan müteıekkil (saz heyetini) dinle. 

~ mek fırsatını kacırmayınız. Kıraathanemiz ickisiz ve 
~· nezih ailelerin s.alonudur. Tel: 22308 ~ 
•• ~:Y.:A:'W':: .. :.::A.. .... ~ ........ :.&:"r.;A::"P.~:Y.:A;'Y.4'.:Y....::.::.::..:.::Y.:a:~:A'.Y.'.A::Y.;&::9:...: 'Y.~:Y.;~.:.::..;:.'.: 

1 

stanbul Levazmı amırliğindetı ~erıle:=ı· 
ııarıcı ası<er. 1<1taaı, ııan,ar -----------AşağıJa yazılı m"'\0addın kapıııı ?:arfla ekınltmclerl nızaıarrnda yazıı 

gün ve saatlerde KUçUkçekmece cwarındıı. avcılar ı:öyUnı.lekı aııkerı eatınıı .. 
nı& komi!<yonunda yapıl11cıı ktır. 1'alıplertn kanuni \'el'l:kalıı rı:e teklif me,; • 

tuplarını ıhale saatinden bir sna t evvel komiııyonrı "·ermeleri. f~\'93f .-e fart· 
r.yr;el!i komisyonda ;;örtl!Ur. ( 1245. 9180) 

Cin.si Miktarı 1'utllrı reminatı ihale gUn \'<l l!&aU 

Ot 
.Saman 
Odun 
KokkômUrü 

ton 
230ll 

13900 
2000 
3~0 

Ura 
137.500 
li'i.000 
40.000 

"603 

'fo '!' * 

l.lra 
10.310.25 
"1'i5 
3000 

G15.22 

11.11.911 11 
11.11.PH 15 
12.11.911 11 

12.11.!Hl 15 

A§a~ıda yaz:ılı nıcl·addm kapaıı zarfla ek!!~ttmelcrı i. ıı.9U ;ünü blz.ıı. 

ıarında yaztlı saatlerde Ye§llkoy cıvarınaa Halkalı ZLrant oku!u yanındak! 

ukeı1 aatmalma komlsyonu:lda yapılacal\tır, fliplc:-ın knunı ve.sıkalarllc 

tekli! me~tuplarını lhal(' uı.a~l<'ıınden bir saat evvel komisyona vernlelerl. 

Ciruıı 

Tel balyell ı!amaıs 
Tel balyell kuru ot 

Miktarı 

ton 
~00 

1000 

••• 

rutarı temine tı 
Lira lira 
34.000 :.ıör.ı-O 

:J:i.OOC H25 

(1~·47 .91821 

ıhııle 

.uau 
15 
ıı 

Beher kılosu 6 kurut iO uııtinıden MJ."IOO kılo !Ahana yıo bı?!ter kllow -4 

k•nıt ~ santimden 5-4.000 kilo prasa kapalı zarCia ek.•ııtmeye konmu~tur. 
1t.a.ıe.si 5.ll.9U ı;unU IAhanıı uat 15 te prasa saat 16 da Bllkır:töyde mer:.;e:ı: 
K. binaeındaki askui aatınalına komısyonu:ıda yapılacaktır. l.Ahananın ıfü 
t.mlınatı 543 lira praııanın ilk t"minatı 36~ liraaır. Tal!plerin :-anııni Tesikıı. 
wn.t tekli! mektuplarm: ihale s1111.tıerınUt-n bir ııu t evvel ı.oml!lyona ver. 
meler!. C 12iı'.9289) . ~ . 

20QO aılel bal.:ır karavana a!ınaca:-tır. Pazıı riıkl11 eoksıllmeıi 6.11 .IH1 
perfCmbc gllnU ua t JO da JCn:urumda aekerl ıatınaıma l;o.Til.!yonunda yapı· 
ıacaktır. Tahmin °b<:'dell 19.~00 lira k11!.I tenılnatı 2925 liradır Talıplerln bel. 
li vakitte komlııyona gelnıeleri. ( 1273.921:17) 

"'":;. * 
.Apfıda yazılı mevaddın kapalı zartla ekıiltmelerl hlzalıırındıı ''a2:ılı 

gün ve .saatlerde Esklşeh!rde asker! '&tınalma komisyonunda yapılac~ktır. 
Taliplerin kaııunJ \'e!ilkalarlle teklif mektuplannı ihilll' •aatıerinden bir .saat 
enel komisyona vermeleri. (1253-91&5) 
an~ Mik~n reminıtı ihale gün •&atı 

Sade yatı 
SadeyaA"t 
Koyun eU. 

Kılo 

15.000 
15.000 
16.000 

Lira. 
1912.r.o 
1gı::!.l)() 

!UO 

\,ll.90 11 
11.11,gH 15 

12,11.9-41 ll,31) 

Oo Uç kalem ceman 176,120 kilo kuru aoğan alınacaktır, Kapah zarflıt 
t\sıltıneaı 1.ll,9H cumartesi günu Mat 10 da Kırkla.reli M erkez ı.:omuUin 

• ı binaaındakı askerl satınatma :komlllyonunda yapılacaktır. rahnı!n bcdf!l~ 
~·06 llra ilk teminatı 660 lira 75 kuru~tur. Talıplerln kanuni vctrik\ilarlle tekp 
ı! mcktup!:ırını ihale aaatind~n bit aaat evvel komisyona vcrmei•rl. 

(1256 91"6) 
~~* 

Apf ıda yazıli aıevaddm kapalızartıa eluiltmelerl 4.11.941 ™ı ,gttnU .... 
at 16 da Bahkcs!rde askeri satına:ma komi.!yonunda yapılaca:.tır. Tallplerın 
kanun! vesıkalarile tekli! mckluplarıw ihale ~aatinden bir -<Rat en·eı komis, 
yona vermeleri. Evıal ve şartname.sJ Ankara, tııtani>UI Lv. tur.irlfl:lcri •atnı. 
llma komisyonlarmda gôrültlr. 11257·9187) • 

Cin.si llıkt.an Fiyatı 'J'Pmlnau 

Kuru fa.'lulye 
Pirinç 
Bulgur 
Mercimek 
Se.deyağı 

Zeytlny,agı • 
Nohut 
Toll şekH 

ton "uruı Liri\ Kr. 
2!0 2.& 4180 
HıO 50 3760 
2J3 

MI 
Sü 

70 
H6 

67 

••• 

22 
25 

15(1 

'1'i 

351'! ~ 
15-00 
1670 
4225 
H23 50 
2462 :.?5 

HABER 

Bir fırsat 
Kütüphanelerle, 
Tarihçileri~ dikkatine: 
..;andıklarından ';ıkırıamı,. bir bal. 

Ot', b'!: lmıuını~ınaru~ 15 mfıkf'm, 
rm-1 rlltli ~n!!i klQpuJiya Britaııika 

otı-ri.' atu.dıın 

T enew Hiıtorianı, 
Hlslory Of The 

lf'orld 
\dıot.1 .. ı.1 htrih hüllllatı ~00 Ura. 
~• utılıktJr. lsti,\Clıler i:BU'tt'. 

'1117.dP f' . O. rt>ıı.ı:lnP rncktuplo 
.,ınra('.8.llı Pd"hilirlPr 

\ toar~~ nılııUı •n.ct •1tuıa •• 
~lık J•llllld&k: tarlb ~rı,.~•Hl1 IUL 

OOftUJllı blrlllı.t# '•ndf"rllu.eli ı 
c~ J,t:,,M& J ıt2IL11'1.fUU ıı;ı uı:.~ 

~ı ' · I':' \ l:ttM.&. 'LJ..J .~ llA1'Df 
~lhl dı.rı ... uı.rett ,..,~ a!mıya• tr._ 
~u lı ııaaı ı '"'r•- ~rf!luar 

1~ t.'f' r~cı arayanlar: 
• Yeni ,.e uki tUrl<ı;e okur yazar 

ve dakt·lo ua bılirım, Hmıusf müe.sse. 
selerde ve avuknt yanında ,.e berhan 
gı bir lşte otursa olııun bir bayan iş 

1 ıır;ınıaktadır. Adre81: Xuruosmaniye 
1 cadd~toinü' ~6 numarııda l.H,ı(, rem. 

ııııe nıüracaat 

Y. F.!K • " • yeııJ ."~:tu• bilen :>r t.ıı 
~--mı. orta ye.ı,t ı otr l\&ya.:-ı ~endl. 

•lııe mdaa.sı;. bl.r it ua:na1'ta..11r. ~ 
fl~rl o yemek ~ Y'&pa.t>l;ır. (P".G,D.) 
:-erıızltıe mfıraCA~t :!~!' 

• H ulmk •ıık Ultel1 ~ ~.nıtındaymı 

l!!aıcl tlJrkı;eyı t.iıir •• ,..,.j IJ&ktlıc. y~ 
nrın:ı. ~:r :ıvuA.at ya.oınrıa veya ı:m 

b1.iroca !tıvın Ocre•ıe ~ııoaou~rtm 

Haı>er tH.N.i') remz.:.ıı. mtira•::.\al. 

• 0:-ta ye..~ıı tıir :»ya.! l:'lillllhzıerı 

!• t;ıen ı;önnelı:. ak~11nı!LI'. nı.nt doD 
mel.< !.ateır.ekteı:ttr. Yem".k yapabilir 
u i~lertnl ı)'l bilir. Kinuıe.si7 rqtı 

btr llays ;ı. oakıı.bl:tr httyenlertıı 

<Ar. ~) ffmilzıe maraca!iU•rı. 

• Bir a y:,,uı.t r'lnm ,,_ ç::.ıro~. mu. 
amele rakip etrıı&&inı Mlen, daktüc 
kulla.nan :>ir g~r.<.: 111 ara.maktadır 

ıH. V) rem:..1ne mUMC.tıtt. 

• L!Ae :tt.:".1:ıniyı~ .ur..t!t;&nın ı gel• 
cek sene ver.?cP.k, .ukc.rı.klt a!Akaaı 

outunmıyan ~lr ~eonr; reSTtll nya bu. 
• 'u.!t mU~ıtııc.'ielerdc a;;; l:U Ucretle il .. 
ratnaktadrr. (Tokıö:t) remzine :nura. 
:.at. 

* Ytiksek .ktt~t ve tırarıH mekte. 
öinln tMrınbt 11ntt:na KayılJı bir genç 
J~leden sonrala rı çat:~n.ld.ı< istemekte. 
dır. f'ransızcıı :r::ır, dııızt.lo kuılan:ı 

ve 1ıtaoograt.ye ukıCtrr. ıxıuhuebe 
den dt> ~ n:ar. \S.ll. 17 ~ rE:mzıne mil. 
racaat.. 

* Frans:z meiı.teoınıo naıe kıanııtı. 

.!.an meZUD tlddt bir ı;eıı~ hususi ola. 
rak az 'Jir ~lcretk riyazly~ cızık. k!.n:: 
)'& Te franSl'ZC& der,,Jerı verebfiir 
lS ll.I·\) remzine mllracaat. 

* B!r ı;-e.nc biı aılle&e~ •eya beı 
1e.rıgı b~r ticaret ~vlni;: i:.t"!nplarını e• 

Apğ'ıda ~azıt; meve.ddm kapalı zarfla ck.s!ltnıcleri t ır.aıs~ındll ,yarını o;'1n .!laat \'e "'.nııJı, l"UCki as~erl satmaı 
a.a komiııyon a•ır 'ıı y pılacaktır. Taliplerin kanu .. ı n:.-.•:ıı.ıar.ıe rekı.ı me:n•.plarını iha!• ı;a·.~ıt•rın~~n bir saat ev: 
ftl alt olduthJ komls,yona \'ermeleri. ı l!?Oll-8!.ltİS ) • 

Cin91 Miktarı Tutarı Teminatı lball' giln "&at •e. mahalli 
kılo lira 

Sığır eti. 

&fn" eti 
Lln.;1l kcimt1rtl 
Saman 
Potin -:tft 
Patatt's 
Kun.ı sogruı 

50.000 
75.000 

1.610.000 
144.000 

10.000 
120.000 
~l5.0()(1 

2?.500 

38j!50 
17.710 
25.200 

190.000 

l!ra 
337~ 

506:!,60 

132 .2~ 
1~96 

6260 
Sl36 
\88 

2i.10.~l 

'l7 .. .. 
1.11 SIH 

2i.10.:J41 
2.11.~I 

27.10.iJU 

17 ••• 

l) 

ı O} Gell 00111 
il 
ıo 

Batı kesir 
u~a 

l' Oıyı11 ba :ur 
l~) 

·iJHadııııkoy Muha köyü 

Aıağıda yar.ılı mev&l1ıfın kRpalt zart'lıı eluıiıtme!eri hizal:ırında yazılı gUn ve ıH".atlerde lzmlrde r.v. Amirliği 
MtrnAJma korrı "·: ·ı:ı :.ırı ia yapılacaktır. Ta lip!eri!'I kA nunt ,.c .. iknla:ile tekli,! :ne;.; tur>' :ır:ııı lha.!c saati.eri..ndcn bir saat 
C\"Vel komisyona \'ermder!. enrnf' ve tıartnaın~J<?rı komloyonrla gorulı.lr. ((J27i·93l'i) 

Cın.sı MIJ,ta rı Tutarı Teminatl 1halc gı11'\ ve ııaati 

Sığır eti 
Pat.ate• 
Sabun 

"Kuru 80\ a n 
Toz cıeker 
Pirinç 
Bulgur 
Buıgur 

Fuıılye 

Odun 

kilo lira Ura 
~.000 -10.~00 30:11 ,:-;<) 

90.000 9.000 675 
H .400 7.:<00 540 

1!?2.500 
18.000 
:.?2.600 
Sl.5011 
31.600 

lH.000 
5011.0!rtl 

i.655.:.?5 
9.000 

ll.250 
1U5!10 
6 .5Co0 

81).240 
12.100 

571-,22 
615 

S4.3.i5 
-ti2.:-;o 
H2.:50 
22~0 

90i.60 

i .l l.9U 15 

7 .. " 15 
ıo .. .. ... 
10 

7 •• ,. 
10 " .. 
15 
15 

15 
H 
15.30 
16 
16 

lS .. ,. l~ 

~ ., .. 16 

.A,ağıda yazılı me\ addın pa:zarlıkl:ı ekslltmeleri b 1z.'.\laı·ında yaz,lt gün, rutrıt l'C mahallet·dekl a~kert :nlt•uı•. 
mıı komisyunlarınd:ı yap.lacaktır. Tnlıplcrln lhal~ Raatlerlnd" alt oldu~u komi .. yon!arda bulun:naları. ıı::ıs:~ 9353) 

C.'inıri Miktarı Tutarı 'l'em!M lt 1hale gUn, ııaat \'e mahallı 

Odun 
Sığır ctf 
Sadeyağt 

Kunt~ 

Odun 
Sade yatı 
Pa.tamut bıılığt 
Makarna 

~ 
Sıfır ... 
s--. 

• 

kilo lıra . lira 
~40.000 MOO 35:!.50 
165.')()Q 

::.ooo 
10.000 
5'), f)(X.l 

2.0110 
30.000 
25.000 

6.750 
9ıl) 000 

12,900) 

10.:500} 
2.700 
2.02(; 

36!0 

r..1 uın 
2i.10.911 
5.ll !I !1 
4i.1U '•!1 
27,10.IHl 

15 Milas 
10 Yalova 
H.~o Çorlu· 
15 Rakırl:öy 

15 Bakırköy 

~7 •• ., lf .. 
6 11.~H H.39 Ge-11bolu . .. 
4ı " 

,,lG 
, 16.30) 

Akşam postası 25B1RlN~ t~ - ı94 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA Ti~"~ 
NEVRALJi KIRIKlfl< Vt auro, AG {ILARlı44ill JiRrl.~- ,{~St~ 

lcahmda günde 3 kdşe a!ınabilir. Her 

de yapmak .stemc:'kt'!l\l~ in) rc.nıziIH 

roUracaat. 
• Orta ~ :ten a)·nı:tt·~ 16 ya:mdB 

... ımsesl7. b!: gcr.c: !lğlt>Jt-.r. so:ıra t>!J 
mOes,..esedc !ş arııma.~tfıun Hıı~n;ı, 

('l'.R.> remzine m'lraCCiıı.t an. 
• 2!'1 yaşında l..ekar 1 ,~r:ıı::e aıa. 

kası olmıyıın yeni ve es<' yazıııı.rı tıı. 

ten bir ~enı: her ae ol•lrse oıeun Dl.ı 

ı, ara:naktadır ( B.S.) :-emzın .. mu. 
rar.1111 t. 

* YUkscR iktlııııt ve Ucaret mck. 
teo!ne gidecek iyi l>lr ~cnç, tabs!llı:ı• 

r:ıpabllınek u;ın . r- .. ~'lt!erl harıcuı 
ce ve tatil ı;ünlerıı de ıstcr.llflıgt K.• 
dar caıışmak tuere ou•us1 mn~s~.se 
ıerde el:l\'en Ucrctıe iş aram t\tnoı~ 

(Nurettin) adma mektupla mUra 
caatları. 

• Herhıı:ı~ olr ınlı<'lile~ıJe ·Atıp o. 
aro.k çaıı;ı,ntıı. t ısın eırıım Uıı.ktllo b!. 
· \'e seri •szı · ı. Bonservisle 

rım vardır. lııtıyenıer (A. llyasJ rem 
zine mliracııa: et.str.ıtr. 

• List>r.ln 9 uncu !'ID~ma devam c • 
de.ı bır ı;enç. ögledn. ~nra saat l,30 
dan G yn kadar hus'lsi \'Cyn r"":nl bir 
nıUcsııcıı~1e çaıışmalt ıstemcktcdır 

(Menelt='e SS) remzine mUr:ıcaat, 
* Yllksek ıklisat \•e ticaret melt'" 

hm!n tklncı sınıfındn okuy,n. muha. 
scbcdcn anıayan ve fransn:cayı i){I bi. 
len bir gt>nÇ. herhangi bir rnUcssesede 
öğl~den sonra <;alıjmak lst~mcktedlr 
(R. lf> ı remzine mUracsat. 

Müteferrik: 
il \K'.f!L.O .\H.\~JI OI{ - Es~i \'e 

yeni yazı okuma. yazma b\len b!r ba. 
yan aınmyor. Daktilo olarnlt çalı tı. 

rılaeaktır. Dakt!ıoyu IAyllıile öğıe • 
ninceye kadar kcnd!~ine ayda (10) ıı. 

ra \'erilecektir. 
l\Jiira<'..aat: Yatlh .lln<•arknrd0<ıler 

~o. 1'!~ • Hl "l t.rı~ .. t·nıliik ldarrsi. 

Aldırınız: 
,\ ~r.ğıdıı rPrııi.llcri ~ nı.ılı olan •·• 

li.tı~ ııcı.ıl:ınnıuın ııa.rnl:uın:ı ı;ı·lcu 

mPl·tuıılan ltlarehanemi'l.df'n ( pnznr • 
larr d.'llıll) hrrgiiıı <.;abahtan iiğle~ ı• 

l•atlnr \e snııt 17 den onm uldırm3-
Jarr • 

(11.M.Z. ıı.ıı (Belkıs) (16 Çlğdt'ml 

<Bay ~urettln) (Mimoza) (T.T. 29Sı 
CH. 99) (7. O) (İngcl 2i)_ (M.I\'., 86) 
(8. Nesrin) (12 SUndUs) (M. 29) 
ıF.G.Dl <8. A,) C!~nrin) (M.T.V) 
(Sümer) (M.D.K,) (S~1.K.) (A.15) 
(Kimya MUh) (İmren K. ·14) (Y.Aksu) 
(.Meslek II) (Mcl:ı.hnt 3) (Dikmen) 

Aşağıdrı. rcmlzleri yazılı olanlar 30 

birinc!tcşrin tarihine J.caa.ır mt>ktupla 
nr.ı almnzlar::a. yırtılaenl,lır: 
tR.V.) (t~)(5. 126) (316) (Çaylak 22J 
(Tic:ıret 46 ı (Hamdi) (Sadık !!7) 
(GUıcr . GUvcn) (Nedim) (Koçkaya) 
(A. Ynzıcroğ:u) CA-Z.X) (lo'.S. V.) 
<T.Z.T. ) (R.B.T.) (T.I'.) (li.R.) 
t:>l.M,) (B.V.) (B.N.Ş.) 

ma 
UPEl(ı\ 1'Ölc 

Halid Ziya Konuralp 
tRlNCl cımUARI l)ÖÇF.NTl 

i~yr•ğlu lstıkll\ı Ca.ıidul Eltıamra 
Aoartmımı t Numarada 

iııı ı,:iln tifl••den \<ınrıı -. ye kad.tı· 
f'elt>fon : 42201 

Kuru ot 150.000 

D. Baklr Nafıa 
t;k .•:ıme;ı e komıl;uı i . ıııııc' 
ı - ~rnıs.~:ı !iralık lil'ı;U ~dli J>l.>nıi>akır :ucrKeı. bul-

tamirnh l~lıulen ( 15000) liralık kı-.mı 
'! - ı;u iııe :ıit cHnk unlard.ır. 

- f:l,sııtme şartnwıı ı. rroJet1i dl 
(~ - ı\llll\11\i!IC' projesi \ 'C l\ı•şi[ }ıtll!u;ıt"I , 'in flı-J fh-at (ı('t\' 

U - Hu .u., :lrtrı:ııııc ,.P projelcı· 
n - IJ:ll ındıı lıl• genel Hı ;r:ıpılar tl'~ıni ıı:ırtıınrııetcn 

f~ - \"0111hıcali i.Jerln tul•itı cdecl'ğl sır:ıyı gösterir Ustt. .Al 
F - ı;ıı ı•vral< nalla ı!Sirt'5iııde ;örtılchlllr. P'lı t:J'' 

;t - Hu işin iltııh•si ;ı, 11.911 ~·ııl';j8mlııa ~ünü ııaat oıtılll "8 _w/}" 
IJi arlıal.rr n:ına ılaire"iııdc ynpılncaktır. l ~ 

1 - t;l,siltm")'f• girPlılJ~k l~in ( 1 l.25) llrn!ıl, mu,·ıU<lU' 
nırk \'f! aşıı;°;'lıhıkl ~t''•ll,;ılıır1 ibrtl7, t•lmeli lazımdır. 

.\. - !liııfio mlı:lürlliğiiııdcn ıılınmı chllyl•t ,·csllrn"ı. ~ 
C - !111 ıınh \Jlıırtn nlt ticaret odD!!I \'CSHm ı. Jt ;I 
li - Tnlipl!'ri.ı. tddif mcl;tııplarırıı yulmrda goı.terllPll 111•. ~ 

l lr sa.'lt eH·cı l,omısron rci llğlne rıınl-buı n111lml>lli vcrnıeıerl· !_ 
ıııdı•rl kabul r-..lilmr.-r.. .~ıııı'~ I 

6 - 4 ün<"ii ııu«lderıin .\ tıknıqmıl:tki rhli\·et vesikll"' ı•tı .,ıftll"'.:. / 
rılmıs olan h.ın:;i i~ iı;ln isknildl'·I nçıkçıt ·o~ılnı."llt urctilı' t'~tıtt' •,,ıJ 
Jııincağı günden en a:r. "tatil :;Unlcrl hariç., nç gün <.''"'°el tıtr '

1
.,11, 

~ rt.t<'n lstPnllec!'ft ~r tıu r.anı.ırı r.arfındl\ , ... ı:,.ı tnlelılııdc tıtılP''. / 

t'kıolltıııı>n• Cİfl'lllİVN't'l:lcrı. (!12;;1) ~, 

- lstaımbal Hava ftılınıaııa Depa ıt' 
Hğh! en oııd• 

ı - 250 ton kok 50 ton krlplc maden könulrU Sirltecide ,...ı 
lim ttlilmcl: Uzcre satın nıınacaktır. ııtl ~ 

:! - Ev\·clcc yupılan ilfina talip çıkmadığından kati ten1i" ıııtYJ 
lıra ile :.?l.10.9!H pazartesi gUnU saat 11.30 dn 'le~llköy ha\1l ll1 ı' 
ı'l.mırli!I sntmnlm!l ltomlsyonuna mUrncaatları. t p ~ 

3 l':vsar almak lstlyenlcr tatil gllnlcri har=:-4ç hcrgUn s:ııı 
'kadar komisyonumuza mUraca.ltları. (920."i) ~I 

. s•ıııı 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkeıı 

ma K9nüsyonundan: ır. 
Merkczimlz ıınkıl vnsıtıılnrr için !~2) kalem işletme, taJll 

ita v~ .. a r ma:zcn.c açık cl<slllme ile satın alınac:ılttır. 
Tahmin bedel! (40001 lira (25) kuruştur. . rr I' 
A. - Şartnnmcler Merkezımtz lcvnzımınt.l:ın parasız ıılıll ,;ıad' 
B. - E :.siltme 4-11-041 salı gtinU saat H,30 da GI od' 1 

Mustafa paşa so'mğmda mezkür merkez satın alma koınlsY011" 
caklır. 

C. - Muvakkat teminat parası 300 llrn 69 kuruştur. 
D. - Eksiltmeye gireceklerin 1041 senesi ticaret od~ 

'"'Ö"teı ınclcri rnrttır. (9'.?10) 

lsfans ul Hava .~ıntaka 
liğ! ~en~ ~ 
1 - üOOO ç.ft er folinl alınacaktır. tı oıtJI r0' 
2 - Daha evvel yııpılan llı'l..nıı talip çıkmadı~ından kaU teJJ.lınıı)' ıı.ıı\ 

lir ı. ile bernber 27.10.9tı pazartesi gUnU saat 11 de Yc:tııcö 
t..'ı.I, .. depo a.mlrllgi satma ima komisyonunda bulunnınlarl· ))$11; 

3 - Şartna.rncsinı almak !stiyenler tatil gtinlcri hariç hergUn sJ 
c:ın 17 ye !tadar komisyonumuza müracaatları. (0265) 

Devlet Demiryollan ve Limanları hlctflle 
Umum idaresi ilanları ._. ____________________________ _.....-.-~tbu~ 

Muhaııımcn lıt!dcll ( 6725 ı lira olen 200 adet Mnsa 21 ııııe ıııııt' rJ 
ıırlık Stor!u doictp, l d •t portmanto ve 115 :ıdet komodlodCll~d1~ 

aoşap eşya (~l.10.9·11) cumn gUnU snnt ( 15) onbcşte Hayda 9pıııı' .,,. 
b!nnııı dablllndekl komisyon tarafından ltapnlı zarf usullle setıll t ttıi'' 

Bu işe girmek lstiyenleruı (5041 Jıra (3 ) kuruşluk muvaıcltll p 
;.mnun:ın tayil1 ettiği \'esikal:ırln tekliflerini muhtevi z:ırnarını 11yııı 1 
l 14 l on dörde kadar komisyon relsllğınc vermeleri ınzundır. ıctfldır.11 

Bu işe alt ~:ırtnameler koıneyond:ın parasız olarak ıtag-tt.JIIJla 

VA KIT matbaası 
K ita 1J qenidefl kısmı,ıı 

edip tartzin1. açnıışt 11 

Kitap. mecmua, gazete bas3f• 
Tfibiler r.amnvı ~i?:~i ~:-i n.;.s>,., 

istanbui dentz kornu~anhij111aafl :rıe~' 
ncfnh vapuru ~chitlerinden subay, gedikli erbnŞ ,·e tııJı!P 

tahsıl ga6'Tndn çocukları bulunan ailelerin acele KoJllU 
rnitracaatlnl"I. (&34::>) 

8.250 ) çorlu 
4 " " 15 

Aşağıda yazıl: mevaddm kapalı 1.arfı::ı eksıltmeleri hlzaJnrmda 
tınn ima komınyonlıırmda yP.pılac:ıl:tır. Tnlfplcrln kanunf vcslknlıırllc 

.altcıi ; 
d ld - ıııt yazılı rrun .saat ve mıılıtıllcr d il 

' tıerifl 
teklif mektuplannt ihale s:ın 

at evvel ait olduğu komlsyonn vermeleri. "(122{Ml070) 
Cinsi Miktarı T'utarı 

Buğday öğUltürWmcsi, 
Bulgur lmnli. 
Sadeyağı 

f<"otin çilt 

kilo llrn 
200.000· li.600 
270.000 47.000 
l0.000 
' 10.000 

15.500 
92.500 

Teminatı 

Ura 
1313 
3525 
1163 
5875 

ahalU 
ıh l U saat ve ııı a:: 1; n, 

27.10.DH l5 
27 .. ,. 15 
31 ,. " 
31 • • 

11 
11.30 

sırcc11' 
Knrıı. 

grı:urtırı1· 
~ruot 


