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Fivat mUrai.:<ıbe komisyonu. dünkü 
topl~tısm.-!11., odun işiyle yeniden 
me~gul oımı.:9 ve tahkikat l pmak 
için kesim ınıntakalanna gönderilen 
belediye meınuruno. yanl13 maıomst 
vermek ıruNtUe rcsm! mak~m!a.rı if!
f:ıl eden odun toptant'ılarını, milli ko. 
runma kanıınuna. tevlıkan ndliycyc 
teslime karar vermiştir. 

le bir müracaat \".il.ki o'du. :Muharrir 
urka.daşla beraber evrakı bCn aradım'. 
Atl'l.kadar nıcnmnı, r<-f:ınl iş aaatı 

bitip dalred~n ayrılmış old1111"u için a
ranan evrakı bulmamı?. mUmkUn ol • 
mnuı. F·\kat evrak clımlz.ı.ledi't", ve bu 
sabah memur ışin.? g~lir gelmez mnz.. 

Muvakkat 
mütareke 

---o---

Oelecek balta 
Maaş denizinde 

Moskora üzerinde iki Ahııan tnyyuretıi ııl düşüren ~ovyet UınurectstZabelln 

Bu sabah~ı bl: gazele, bir muhar .. 
ririnln, komisyonun kararından son
ra fiyat murakabe bUrosuna gidip 
suçlu odune•ılarm imzaladıkları nıaT... 
batayı istedığıni, fak'lt evrakm yerin. 
de yeller estiğini gördUtünU yazml§ -
tır. Bu sabah kendi!!i!li gören bır mu. 
barririmıze mür.1kabe bürosu ııeii 
Muhsin Baç. bu hıısı.stA deınJştlr ki: 
"- Diln akşam, geç vlllnt biZe l>ÖY• Bir kaç saatlik 

sükunet hüküm Almanlar 
Şiddetli surette 

Harkof u tehdit 
anına atdllar 

---o-

Kırıma varmak için 
bflyflk gafret 
sartedillyor 

Londra, 3 (A. A.) - Sovyet 
Rusyadaki askeri vaziyet hakkın
da bugünkü müta.lealar şu mer -
kezdedir: 

Sovyet Rusyada bütün cephe • 
lerde dün şiddetli harp hareketle .. 
ri vukua gebniştir. 

Rus deniz kuvvetleri J..eniııgrad 
da.ki düşman mevzilorine hlicum 
etmişler ve d~manı dnğrbmşlar _ 
dır. (Dcvnmı 4 üncUıle) 

· Sovyetler 
ıımen g61fl civarın

da şiddetli b r 
taarraz yaı:arak 
On. kasabayı 
geri aldılar 
Moııkova, S (A.A.) - lzvcstia ga. 

zetesine gö:ıderllen ve Moskova raci.. 
yosu tarafr:ıdım neşredilen bir habere 
göre sov·yct Kıta.sn ı.enlngradtn 200 
kllometre cenubunda İlmen gölU clva. 
nnda. yaptıl~ları bU~·Uk bir mukabil 
taarnız netlc<'sindc starayn Ru.ssa 
mıntaknsmdt. dört kasahayı ve tabiye 
bııkmtındnn ehcmml)·ctı bUyUk olan 
bir sırtı istirdat etmişlerdir. 

Konsomolskııyn Pra vda gazetesi 
Dinyeper Uzcrinde anudnnc ve !M -
detli muharebcırrln cereyan ettiğini 
bildirmekte ve Almanların nehrin sol 
sahilini ele geçirmek için birçok le • 
şebbUslerde bulunduklıı.rınt i!Ave eyle

mektedir. 
Rwılar bu teşebbüslere karııı koyar 

ken dU~manıı. bUyUk zayiat vcrdlr • 
mektedlrler. 

b'1DI ı:;öyliyerck mih,·erin gnlebesi
ne yardım etmek lü7UmWlu mUıla
faa ediyorlar. Bu onlar h~nhına. 
~-Ok doğru bir 5cydir. Artık ır.ar a. 
trlmıstır. Talli beklemek ,.e talic 
y&l'dOO etmek liiznndır. Bulgnrlnr 
Almanlardan istifnde edip bunu 
sadece yüzo gülmekle ödemeyi n
kıllarmda.n gO!';lnneıncll. istifade
lerine mukabil ht.cnilen fedakarh 
ğı göze almalıdır. 

al kltaplan bir 
mesele midir 7 sürecek 

----<>-

.. ml ddet zarımda 
Maarif Ve.kilinin Anadolu Aja.n.. 

sı muharririne verdiği beyanat Ba. 
bmlide yeni bir coşkunluğa fırsat 
verdi: bu sabahki arkadaşlanmıı.• 
dan birkaı;ı kitapçılarda bulunmı-

Popolo Ditalyanın askeri 
muharriri tem;n ediyor : 

A lmanya 
lngiiiereyi 

istila edecek 
--<>----

Muharrir ne h:tihkamların 
ne de donanmanın karaya 

asker çıkarılmasına mini 
· olamıyacağmı söylüyor 

Vişi, 3 ( A.A.) - Havas Ofi: 
Romadan alman bir habere göre 
Popolo d'İtalia gazetesinin aSkc
ri muharriri Almanl~nn İngilte. 
reyi istila edeceklerini temin et_ 
mektedir, lvluharrire .göre l~i
liz fi1osu artık müessir bir su
rette İngiltereyi müdafaa cdemi
yecektir. Muharririn bu kat'i 
hülanü üç esasa istinat etmekte. 
dir: 

1 - İngillı: filosu Girit aadsmı 
müdafaa edememiştir. 

2 - Alman haav kuvvetleri 
Cebelütta.rıkt:;ı.n hareket etmiş 
olan düşman filolarını mütead. 
dit defalar dağıtmağa muvaffak 
o1muştur. 

3 - ltalyan bahriyelileri Ü'· 
belüttarık ve Malta müstahkem 
limanlarına girmi."?lerdir. 

Muharrir neticede ne donan. 
mamn ve ne de istihkamatın ka
raya asker çıkarılm~ma mani 
olamıyacaklarım ve bin3enaleyh 
istilamn tahakkuk edceeğini 
yazmaktadır. 

ikinci tertip 
tasarral bonoıa 
almakta acele 

ediniz 
Buna ait tafsilat 

4 ncii sayf amızduır 

\'an kitap .sıamu ~hyanik ııöı... 
İe va.kııiyı ~ıla.şt.ırmay& koyul. 
muşlar. · 
Eğer Vekilin beyanatında (o~ul 

kitaplarından • bir iki tanesi mUS. 
tesna.J\epsi bMrl:mıştır. Bir kitap 
meselft'li yoktur) denildiğine dik· 
kat olan.saydı onu )rita.pçıla.rda bu• 
lamadaklarmm sebebini muhakeme 
.iıçiın deıha insaflı olurlardı. 

lMicn öğrendiğimiz şudur ki 
"okul kitapla.rmdan ikisi nıilstce
ııa. hepsi basılınıştll'" di)'cn Vekil 
ha.kike.ti söylemiştir. . 

Maarif :ınatbaasmm bir kJsnll 
Anka.raya t.aşmmr.ş orada kurul. 
m'tllllbu'. Bu~ doğurduğu 
~e rağmen orası da bu 
ititapİann basılma faaliyetine iştı .. 
1* ıcdebilınig, kitaıplar heın ora.. 
da, hem burada bazirla.nDU§tlr. 

(Dennn 4 Uncöde) 

Qlr yarab IDglllz 
ve Alman askerleri 
mlbadele edilecek 

---0---

T oplar susacak, limanlar 
aydınlatılacak, t ayyareler 

yerde kalacak 

I.mıdra, 3 (A.A.) - Önümüz. 
deki hafta sonu Manş denizinde 
bir kaç saatlik bir sükunet hil 
küm sürecektir. O gün Almanya. 
dan memleketlerine iade edilecek 
olan yaralı 1500 İngiliz askeri. 
ne mukabil İngiltereden aynı 
zamanda aynı miktarda yaralı 
Alman askeri iade olunacaktır 
Uzun menzilli !toplar sı:tSacak: 

(Devamı 4 üncüde) 

.A.merUtan bava geaeraD.erlndoo H , Corç Bret yakın !}arka C't'lı~tlr. Btınıda 
Jıa.a 1m1harebE'lert hakkm cl& tt>tklklerde bulwın.cak ol:wı gt-Df'lral lncllit: 

yakm!&rk bava kuvvetleri lrumanclanı bava ına'l"e,:ıll A. Tedderle 
- - - • ıörüıJU.rk'-1 görWüyor 

bntayı maiıf:ız bulundu!1u dosyadan 
çıkarmıştır." 

Kevzub:ıns mazbul&~arda odunun 
yüksek maliyetin~ imzaalrıle blldlren 
ve adliyeye verilen odun toptancıları 
şunlardır: 

i' Molotof 
aedi ki: 

. Dünyayı Nazi 
tahakkümünden 
. kurtaracağız 

---<>---
A lmanya hiç?>ir zaman 

bugünkü gibi b ir koalisyon 
. karıısınd~ bulunmadı 

Mos1wva, S ( A .A.) - B. B. C: 
Üc:ler konferansında dün ak

şam söz söyleyen lngiliz ba§mu· 
rahhası demiştir ki: 

"Konf eraooın çalışmalarını bi. 
1 tirmek hususunda göstt!rdiği sü

rat, Rusyaya süra'tlc yardım 
edeceğimizi iSba.t eder. İlk mal
zeme kafile:>i Rusyaya gelmiştir. 

(Devamı 4 üncüde) 

İstanbul un 
en kıdernli 
gazetesi 

VAKiT 
Bu ay içinde n~ıir hayatının 

25 inci yılını dolduruyor 

10 günlük tatilden sonra 

\ arından ltlbarea 
daha zengin v~ mütekamil 

şekilJe çıkıyor 

Dir müsabaka, yeni roman tefrika. 
lan Pra!c!Ör M. Kemal Öke'nin

makaleırl, pam~rz kitap hediym 
wsa!rc 

Yarın sabatı 
"VAKiT,, 
ahnız 



mr lld ~lin en·cl, bu sütu'nda 
(Pa~n b:ıroağı) ndlı bir fıt.."1"11 yn7.
mış, il ruımıız<b. Ye konuşma dili
mizde lrullnııdıhrımız baZJ tabirlerin 
\'e ı.eliıııclcrlo klör loltnl bakı

mındnn ehmımiyetini knydede:."ek, 
bunları t.oplamak Jlzım;;e!diğhıi 
6Öylcınisttm. 

Fıkram, bazı mcslekdaşlıınıı o.. 
15knsını ockmlş olac.nlr ld, dostum 
llilmit Refik, bir fıkrn .ında bu 
mevzun temas edere benim fi'k· 
rime taraftarlıh gö ter.yor. 

llümJt Refik, dilin p ikolojis!ni, 
li ruun muhnyyilcdel•i - f~rdi d~ 
{;-il, içtimai suur ve muhanilcfTllz. 
dcld - rolünii t.ebnriiz ettiren bu 
·ıwsınm bir yerinde şunları öy. 

lüyor: "Ata özlcrimizln çe~itlill
i;i ve zrngfoliğl dün) aca meo;hur 
dur. ''i\lıthalle ağzı" dcdi~ınlz •a
hir \e ifa:le fidanlı~rı, lıt'n\iz el li
ri.ılmcru: bir tnrl:ı gibidir. J almt 
bu Jo;pnctler!n topuna l tiz Çe\ir
mlş oldui,rumuz meseller :ı.rasmda 
nnlnsılmamazlıkton ve tlirı ~enin 
giQ.ıidc l~ine clü~tü •ü derin ''e ü:". 
lditücü fııkrüdclemdcn bellidir. 
Misal ml istiyorsunuz? t te: yru ı 
otuzu bulmnmıs bir gence "Gemi 
nslLUU,, tnbirinlo neye delalet et
tlğlni sorunuz, kocaman bir hay
retle yüzünüze bakncn~rtır.,. "' 

Yalnız hayretle mi bakacak, 
bunu yap n yine ey\ nil:ıh, "Ilu da 
Jii.f mı? .Connn orij!nnllteıi nere 
de!,, diye nlay dahi edecektir. Bo
run lanrualrtır. 

FllhakHm, kusum bakılmaz, cn.-
hlldir, cehaletine bir de terbiye 
noksınlığt, büyiF•e aaygı ızlık ck
lerunl5t ir, fnl·nt im;an hnzmcdP.m'
yor. 

(Paş:ı. bardağı) ff.i'ramda söylc
dlğim gibi, bizim lis:ummzın knm
na karısmıcı, konu.ının Iisnnr!m,.m 
itine b:ıf'11a!iı kurup oturmuc; o Jm 
dar güzel, o kadar 7.arff, o kadar 
i)i bolunmos tnbirler, tesbihler 
vardır ki, nnb\·et sahibi lnsanl:ırı. 
~o.tadan görmüşleri, dandini be • 
:timleri, zUppelerf, çaçaron mahnl
ic kndrnbnnı, her ıı;eydcn münfı 
çıkann:ı~ı:ı. (alı.anları, banlar ka
dar hltblr sbz, hiçbir liif. t \İr 
,.c knrika.ttirize edemez. 

Iln"'ÜD, bu tipteki los:ı.nlnrm 
portrelerini yazmaya. tmlltsnk, ve 
sutun sütun yazı l az ak, nsl:l mu
\'tıffnh olamayız. llalbuld, ecdn<l 
bolo~u tabirler, mn.serln yarattığı 
te~blhlcr bir keliml'yle bu j i gö. 
l'Ur. 

Hlimlt Refik, bngiinkller gemi 
n'ilnnmı bllincı:lcr diyor. Acıılın 
(Şerif insan 'ııpurn) nu bilirler 
mi?_ (lUalakof tabyn.sı) ne demcli
tir bilirler mi? •• 

1."oo, ne ~ezer! Ma.clem &unlar 
dan bahsettim, ne olduklnnnı ela 
auletnyun: 

"Şerif Hasan va.puro,, tabiri, 
ot..-umada ve konu~mada gülünç 
yanlı lar yapanlar hakkında kulla
nılır. ebebi de !jtldur: mu talih 
aj;-d:Llı bir lisanla t.""Onusmıık eski 
de\'ir rir.ali anısında mecburiydi. 
Ilalbukl, bunlann yüzde doksanı 
cahil. yobaz kimselerdi. Onlardan 
bir b:Wriye nazın, "Şeref Ressan,, 
adlı bir nplll'llan bahsederken 
''Şerif Hasan , .. puron dcmıi,. ki, 

Ben bu aııJayış karşısında hay.; 
retle dondum, kaldım •• 

- Demek eve arız olacak tai
feler .•. 

Diyecek oldum... O anda be. 
nim için kalıp kıyafeti, heybeti 
ve heyetiyle cinlerden çok daha 
korkunç olan muhatabım bir el 
:işaretiyle sözümü kesti, ilave 
etti: 

- BugUn !Balattaki kaptanın 
OV'inl taşlayan cinler, bu akşam 
da sizin evinizi .taşa tutmaktan 
~ezler. Yapacağınız büyüle 
rin, tı1snnlann belki biz.c bir za.. 
rarı dokunur diye hesaplayarak 
size bu ihtarda bulunuronız. 
Fakat. sizin evinizin de cinler ta
rafından taşlamnası şu tsınnbul. 
da ~kanan şöhretinizi bir anda 
sıfıra indirebilir .. Ben, müsaade. 
nizlc ~idiyorum. 1htanmıza ku
lak asıp asmamak sizin bileceği. 
niz, cinleri sevk ve idare etmek 
de bizim bileceğimiz bir i~L Al· 
laha ısmarladık ııeyh efendi •.. 

Ve .. Sert tavırlı biçkın, h~iıı 
bir eda ile beni selrunlaöı, çıktı, 
gitti •. 

Derin bir düşünceye da.!dım. 
Dualarla bir türlü defedem :ii. 
ğim cinlerin ne çeşit w.ah:U\'ar 
o'duihınu bana bu vaziyet t~ma. 
men anlatmış oluyordu. I· .. kat, 
anlamadığım bir nokta, bu etli, 
kemikli cinlerin o köhne eve mu
sallat oluı:;ları, Osman kaptanın 
o C\i J:lor:~Jtmasını :istcyi"lleı inin 

i<;te bu tabir oradan kalmı tır. 
"M:ılakof tabyası,, na gelince, 

bu tabir l{ısım !ın.rbindcn kalmış
tır. Sirnstopol istihkfunl:ınnı ele 
geçirmek müttcfiltlere ~ol< hanlı 
fedak· rltklarn mal olmuş, ııylarrn 
hücuml:ır ynpıldığı halde mınnffa .. 
1.-ıyct cllle <'dile."nem'ştir. Bu t • 
hir, o sır·'llnnla icat C'dllmt, gü~, 
kolny kolay b:ıssnlmıyan işlerde, 
bu t.nblri kufünmnk adet olmu<;. 
tur. 

Ilundnn b:ı ka bir de ''Mala.kof 
moda.<iı'' \'arclır ki, ı.ulhten sonra 
meydana çıkını tır. Geniş ve ı{'i
.in l~;ıdm et.eklerine tafalmış 1..ılr 
isİDHılr ki, İ tnnbulda uzun :uuruın 
dc'"nm etmlc;tfr. Ilunun bir •!e şnr 
lusı vardır, tamamı hatırımda kaJ. 
maclıj:;'1 için bir beytini ynzıyornm: 

Amb:ı.dnn atladı, 

J.• 1ako"u patladı! 

LAEDRi 

Taksilere zam yüzde 50 ye 
çıkarJldı 

Belrdiye daimi eneilmeni, ev 
velce taksilere yapılmış olan yUz_ 
de otuz üç zammı yüzde elliye ç·. 
ıkarmıştır. Buna sebep, benzin f:• 
atlarıyla yedek aksamın pahalı .. 
ııi.cımış olmam ve !Astik tedariki 
imkanlarının da güçleşmesidir. Ya 
rm:ian itibaren taksiler, yeni tıı. 
r!fe üzerinden yolcu taşıyacaklar. 
dlr. 

93aşmakaleeU. -- ,,_, ,_.., ,_, ,_, -
Yeni Sabah 

Hilseyln .:.'lblt Yalçm, "Bu harbin 
tarihinde b!r der&" başlıklı ynzımıda 
iıJgnl altındliki memlcl<t:Uerln kaynaş. 
masun, Çc,.lt mcsel"3in~ ve nihayet 
Fransa had.selcr!.oJ ar la tanık §Öyle 
diyor: 

"Bn m.'\tbunt miicıwıele mcscloslndc 
J•'nuıs:ılla1d da.bili ııtrakm dnr~ıl 
g!Ssteren bJr "1.Dk'a thylerf Orpert.e<'Cl• 
kıı<br mUthlştlr, Gazetelerin birinden 
di~ye dllşm ('.'koslovnk clı:tsl, 

Iô'ransıı: Ilarlclye Nazın Bonnoı•ı zl • 
yaret OO<'l'Ck l.ın~nt f Uyor. Ollılan 

Frans:ınm hiçbir zaman ,·eclbelerino 
hlynnct etw!ycct>ğlnı- lblr temtnat a. 
tanık mll tıırlh oluyor .}""akat aol ce. 
nah gazetecllerl kendblne Hnrt~l.) e 
Nnzırmm !>tizUne 1n:uulmama ını, 
kendisini nldatncnğını Ö.)lii.)orıar. 

Hukikatte de bu gıızt>t{'cilcr h:ıklıdır. 
l:ır. S 0 Ilr, bu fhtarbrr. lnıınıwyor, 

h:ıtn ediyor. ll'oknt n.ühım cl:ın ook. 
tn, onun hııtasındn hariciye nazırının 
ı;ayrl samimi teminat vermesinde dt>. 
ğil, bir lasun lı"r:ınsız. '-atruıdıı~larmm 
dl~"CJ' kısım rnuısız. \-Utauda§larına 

karşı olıın mUn:ıfcrctlcrl sebebiyle 
oon bi bir devlet sefirine kencll dev • 
lctle.rlnlo blr ruı.z.ırı \'C si.) U nlcy • 
hindo fikir dermeyan etmeleri ve ona 
akil öjtrctmeıcrldlr. Blr mlllet ı.ı.rasm. 
da aynlt'< ,.o dUamnntın hisleri bu de
reooye ı.-anrsa. o memleketten artık 

hayu bekleuııımeUdlr. ı:nt.nsanın yı. 

lnlma.sı no kndar r.anni olduğu, bu 
baklkatıcr 1163 edlldlk~ dahı:\ 8Drlh 
8Ul'Ctt.c ~lıyor." 

• 

BKBER ....... ~postası 

Kız meslek 
öğretmen okulu 

---o-
adro genişletlle-
~ek enlden 

talebe abnıyor 
Macril Vekl!.ıetı, me!!eld tedr.sata 

verilen clıenunJyct dolayısllc ku: mes
lek öğretmen okuh .. nun kadrosunu 
hemen gcnı,ıctmr.ğe \'e mesleki tecı.. 

risatın temelini k'kll edecek olan ll~
retmenıeri v e T e c e k o ı a n bu 
mektebin mUfrc(lat programlarını 

AVRUPA ilE 
MUN KALE 

Köpr·· ıerin tamiri 
için malzeme geldi 

---0--

şaat kısa 

zamanda 

ihtikar tehdidile 
rüşvet almışlar 

---<>-

Bir pol s memarlle 
seyyar satıcı 
tevkil edildi 

Niyazi a.dmda bir polis memuru 
izinli bulunduğu bir gün yanında 
ı::eyyar satıcı l{amu olduğu halde 
Yük.sekkaldırı:ında Ayslanus adm. 
dn bir.isinin dükkanına gitmiş, fır. 
ç-.ı için 120, jilet için de 35 kuruş 
vererek fatura istem.i§tir. 

Ayslanu.s fatura. vcrmt-kten çe • 

SANA~b.~oatıl·• 
bi119"

1
'(." 

E-.nar cemiyetleri (:ıl~' 
umuma mahsus yerJerde1cr.ıı ıııı 

1• •eO !anlarla c;arkı .. öy ll .... d 
- b il"' hanlarına baJandı; u tıUI" 

nir ~ureddinden b:ı.ı;ka ~re,... 
natkürların lmtibsnd!l~rhe- ' 
c;a.rt konuldu: fa'knt S 11i 
ze:n·en ,.e llamirct buıı.11. f!:I • • • rfıtl 
til<'r; ist i-.na edilnıclc 1111rı1 r • 
ler, hetediye rcclcl~ttl, ııııt1'•~11 
lUiizevven ,·e Jlamıyet 
d , JıJıJıır. • ~ 
ııl:ır on nuınn.rn n rı ııt r 
1ıntnııından Nnpoh 0 .,tll 

kamu~: fakat üç l-1):°tcıı1''' • 
1 • • ek 1~ t takviyeye karar vcrnııı.;tir. 

1 Yeni karar dolayıellc, evvelce kız • ..... -al e llecek 1 kinmiş, bunun üzerine Niyazi hü
viyetini göstererek kendisini ko A 

kutmuştur. Dükkiincx kendiJerine 

mnmızrn ~ınn t;1r 
korkudan dc~ildi; ben\. 

meslek öğretmen okuhma eski tnıebc 
kadrosu vaziyetine göre alınmış olan 
yeni talebelere iltıvetcn yeniden talebe 
alınması takarrür cbniı;;tir. Yeni ta. 
lebelcr, ku: cn.slltUleri rr.ezunlarmd&n 
nıınacaktır. 

Maarif vek!ı.J.cU, bu yeni alınacak 

talebeler için ikinci bır mllsabaka mı.. 
tlhanı açılmasını ve talebelerde aran.. 
ması luımgelen evsafı bildirmiştir. 

Diğer taraftan öğrmıd!ği.m!ze göre, 
bu sene enstltuter ve diğer .sanat ve 
meslek mekteplerinin d<.ı talebe ve mu 
alllm kadrolnrmın scntııletilerek mu. 
ayyen zamanda bu meslek ve sanat 
mekteplerinden daha. fazla randıman 
almmaaı. içm yenl ~Ur.teşarlık hazır. 
!ıklar yapmaktadır. 

Sanat mekteplerinin cıeğ'erli mezun
larının da mu:ıl!lm V"l usta kadrola • 
nna alınması mukarrerdir. Bu mev • 
zu U.zerlnde lxızI estı.Slar tesb!t olun.. 
maktadır. 

Memur çocuklarının tahsili 
Dahiliye Vt:ktıletl ı:ıunurlannın bu

lunduklan yerlerde orta mektep w .. 
ya lise mevcut olmaması: dolayuıile 

çocuklarım okuttur:n&.k U.zere orta 
mektep veya Useli ;yerlere nakil ve 
tahvillerini !btt:dlklcrl ve bu kabil mil 
mUracantıann :Sa arttığı gllrülmU§tUr. 
Dahlliye Veldlctl, b•J clbeti nazarı 

dikkate ala':'CLI< memurlara, çocuklar • 
rm tahsil va.zıyeUeri hakkında fi§ler 
tevdi ettlnnlştir. Memurlar, fl§leri 
doldurup peyderpey vckO.lete yolla -
ma~tiı.dırlU . ..Neticeye göre yeni ted • 
birler aımac.;kt.Ir. 

---0--

lngilterc ile ticaretimiz ve 
lskendenın limanının ıslahı 

Ankarada.n bildirl.ldiğine naza. .. 
ran Türkiye ile İngiltere arasında 
me,·cut ticaret mukavelesi tıükiim
Jerine göre, Tilrki~ İD.a-<>illereden 
mamul madde, makine ve de.miryo 
lu malzemesi nlınakta,. buna muruı. 
bil İlıf;lltereye Dıraç maddeleri 
vcnnektedir. 

Bu hususta verilen mütemmlm 
maIU:mata göre, İngiltcreYe sipa..rlş 
edilen eşyanın milhim bir kısmı 
Mısıra. ge~. bir lı:lsmI da yola 
çtka.nlmıştır. 

Diğer ta.raftan İskenderun w 
Mersin liman tesisntmm tevsi ve 
tokfunülli için yapılan müzakerele• 
re ve bu hususta mahallerinde ya. 
pilim tetkiklere devam olunmak. 
tadır. Saruldığnı& göre bu tl".sisn. 
ta bir milyon tilrk lirası sarfedile 
cektir. lnşs.a.t.a bazı malzeme İn • 
g.iltercdcn geldikten eonra başla .. 
lıa.caktır. 

Trakyada tamlre muhtaç köprUıe • 
rln yeniden lnş:ı V'l tamlrlcri içtn 
malzeme teuırlki lmkcnlannı araştır. 
mıı.k üzere Aloınnyaya g!dcn heyeti • 
mlz dönmllştUr. 

Söylendiğl"'le göre, heyet bu inpat 
için lüzumlu bUtUn mı:Jzcmeyt temin 
etml.ştir. Mat.zemcnln Hı vagonluk ilk 
partisi gclm~ olup, geri kalan dn 
bugünlerde &evkcdll('Ccktir. 

Tamirata l irkaç gU.ne kadar başla. 
nacak ve b:.ı iş en kısa. bir zamanda. 
tamamıanaraıt Avrupe ile tren mUna.. 
kall!.tı yeniden tesis edilecektir. 

Yunanistaııa gıda 
maddeleı·i g:~tiirecek vapur 

Yunanistarun fakir ihalkma bir 
yardmı. olmak üze.re Kızılay tara. 
fmdan temin edilen yiyecek mad 
dclcrini Pireye götilre<:ek Kurtu. 
luş vapurunun lima.nuıuzdan hart.• 
ket tarihi henUz tcsbit cdilmemi§
tlr. Maamafiıh gemiye ~ya. yük • 
lenmesine ba.şlıuunıştır. Vapurun 
m~up olduğu kumpanya, bir ay. 
lık sefer için 50 bin lira istemek. 
tcci'r. Pazarlığa devam olunmak • 
ta.dır. 

50 lira vermi, parayı Kamil n.la • 
rak dükkandan çiknuşlar ve dışıır. 
da parayx paylaşmışlardır. 

Bilihare dilkkancmın şikii.ycti 
U:ı:erinc yakalanan polis Niyazi ve 
Kamil dün adli) eye scvkcdilmişle:." 
\'e sorgualrı sonunda tevkif olun. 
mu.slardır. 

Fabrikalann benzin ve 
makine yağı ihtiyacı 

Bundnn bir mUddet evvel 1stan .. 
bul sanayi müesseselerinde bulu -
nan yağ, benzin ve petrol gibi 
maddeler, diğer müessesat merrı
runda birer beyanname ile tesbit 
edilmişti. Fabrikaların, işten kal• 
mamaları ~ln bu stoklardan nor .. 
mal ihtiyaçları: nispetinde saıf ve 
istihlü..kte bulunmalarına müsaade 
verilmlştir. 

Yalnız, fabrikalar bu maddeleri 
nncak kendi ilıtiyaçlarma sarfede
b~lecek, fakat harice hi(}bir veçh1

-

lo salamıyacaklardır. Bir sanayi 
müessesesi diğer bir smai miles • 
seseye bir yardım ve ödünç mak~ 
sadile de olsa, bu maddelerden ve 
ı cmiyecektir. 

Kasa kira~da ihtikar Diğer taraftan ellerinde stokla. 
rı bulunmıyan ve !bu gibi madde • 

başlamq lcrc ihtiyacı ol:ın fabrikalara mil. 
Son zamanlarda kasa satan ve li sanayi birUğinm tetkikleri Uze. 

kiralıyan §elırJ.mlzdeki malüm ha- rine ihtiyncr kat'i olarak tcsbit C'• 

zı tic.arethanQlerlı\.,QU i~tc;,_),bU .. ,1 ıffili111.e ihijyaçlan ~eti.ad.e ve 
kar yapliklan ve resmi m~{U:n • ,s.este ccırt.c m.a.Jdne ~",ağı, ;p~t.:rol ve 
lardan dahi fahiş. fiat ist ediklc!ri, 1ıenzin vcri}Jne.k tedir. A vl':lea .\.un· 
fiat murakabe 'bUrosuna ihbar c· ların mahalline sarfcdil~ edilme .. 
dilmiştir. Bu çok garip ihtikfır hiı. öiği de kontrol altında tutulmak • 
cliscsi hakkm.dn fiat murakabe bü. tadır. 
rosu tetkiklerde bulunnıakt.a.dır.M ----
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Bllhassa hnrpten evvel kas:ı. fiat. U8 m 8Ş ilf 8 
ları ile kasaların yüzde kaç kiırla velat etti 
el dcğ~tirdiği tesbit olunmakta .. 
drr. 

Yapılan tetkikler gösten:n.iştlr 

ki kasa. ticareti kadar çeşitli, fi -
atları muhtelif ve kanşrk bir ti. 
caret şubesi enderdir. Çünkti mem 
leketimlz0 dUnyamn her tarafın • 
dan ve her markadan knsal:ır gel· 
miş, bunlar z:.unan ve müşterisi .. 
ne göre muhtelif fıatıa alınmıştır. 
Ötedenberi ~rübe cdilmi5 bil -
hassa büylik ;yangınlardan çıkmış 
bazı kasalar vardır ki bunların fi. 
c.tları kendiliğlnden yükselıııiştlr. 
~en her yangından sonra o yan 
gmdan. .çıkan kasanın markasına. 
göre kasa fin.tlart düşmilş veyn 
yükselm1şt.iır. Bunun için fiat mu• 
raknbe bürosu kasa. fiatiarından 
ziyade bunların ylimo kaç klrla. 
satıhnasmm teamülden olduğunu 
tetık.ik etmektedir. 

YUksek Mühendis Mektebi re • 
sim muallimi Refild Tura, evvelki 
akşam irtihal ctmi5tir. Cen.ızesl 
bugUn saat 11.30 da Beyoğlunda 
Fif:uzağa .Ağacami caddesi 17 nu. 
maralı Çime! apn.rlnnnnmdan kal. 
dırılmış, na.mazı Teşviklye cami.in.. 
de kılındıktan sonra Feriköy me. 
zarlığına. defnedilmiştir. 

Merhum emekli p!ı,yade binbaş•. 
sxydı. Yarım asrı dolduran mua.l• 
l'ınlik hayatında eski Mühendisha
nci Bcrrliliüm~yunda. 'l'o~u mek. 
lehinde, DarU. şafakndn, Harbiye • 
ac senelerce hocalık ederek binler. 
ce talebe yetişlinniatir. 

Kendisine ra.lınıet diler, refika. 
sı Necmiye Tura, oi;'1111an gazete• 
ci arkadaşmıız Sellin Tura ve Ni .. 
hat Turaya. taziyctlerimizi bildiri.. 
riz. 

yr.t meselesi sayıyorl:ır< r' ııt11' Je 
nıı I~ n l~in ı.on<>c ccınh el., 

'"llJHlm.ndı ,.c e5oaf fi~ .A§ ,, rıuııa ır 
bin:ısında yapıldı! ' .• ·ınl , 1 
o kadar ze' kle dinled•"1t ııııdtl 1 
, .e AAhret l<'rl r:-ıcnıleke 0111'" 
rmı c:oktan asııııc; olııı°' tlll:ıfl 
nn önünde hn~dki 111 rfl a 
l'Crmis ohın hu iİC de~el,ılJ' ıl' 
kilr alclüde "esnaf., ıtıı 
berir:ıl:ı ;\·okmıı-.1 dcıt dİP:i" 

Her snn:ıt sahibin fll' 
nıt•Il j..t 

"e ehli~·etnnmr nrnnt· t bil" 
rı elbet çoktur fultn ,rt 

• ı.tc:> ı ıt 
k~nıli kendine gcrrc. • fil~ 
olanları öldürsiin nıil •

0
1 tıt 

1 doktorluk diplontıı51 ~ 11ıınıet, ( 
onun in nnlığa ynptı,;. ~.ııd 
bir dlplonı:ılı doJitor ) 11 

110cJli 
ıl!son bütlin hay~tnı.~~ ('{l("'J;IO· 
ay· irımıe~tebc gıtnu ' 011 ~ı 
nu tren istıu.yonlıırın ..trt -'. 

. d' ~ ....... 1 oı;C T .. d• 
yemı \'e ıgcr .,..... t 0ıııı•· 

11 rak ~eçlrmlsti. Fnkılli ııııli r' 
nınsı:r. olması, Ant':'1 ı~tlf1l ı.cf 
tinden bin dört ~iız. ı tele 

ıJ>ıOe!> ' pili alnıa.&ıııa, yazı nı .
1
, ~ fi'! 

fonograf , e elckt rı ı:ını:ıd 1•1 icat etmesine mani •
0 tıiırı1c1;,~ 

nunlıı hcnıbcr umum• n dlP1 ft 
bulunan fr.n r.daınlaı:'111 

btt ı:ıt 
olmalıın nnıridlr; :ıırn 

11 
ıııt 

mnhtem •l zararlar en C' 1' ,e 
le in ili rilh·or. fı'ııkat ı 1,11114 

• d ~I 'f11 lr.ııeeye hlw:ct e el -;.1111 1'' JI' 
cliıılomalı olup olnUl' tm cıı 
rnr'! jstiyen dinler, • "'. ıı:ıır~, 
mez; kimso mli"ter1~~ ~illl 1' 
bir fianatkiir ını>Sell ~ ~<ı. ııe 1 ol!>a , e ses1 çirkin (';&.r b ,ı 
rı \"ar! Kaltlı ki •mrıat ,..nııı: 111 
' 'aziyette sahneye çı 

1 
j.,ft 

!-iöhretiııln sarsılnıll:n Uiıtl 111 ffl' • 
Onlar yUL lıinlc~ ı:rı11• ,cli"'r 
yıllıırdanl:eri ımtcıaı:,11,ıa ıJıt ı...PI 
lerıllr \'c lmndan 5 tıııli' dt iı 
ı>ına çıkac.cıklıın her ıırıll . • c' 
hlr lmtlhnn Jıeyetidlr.ısr ~ıı·', 
le in af ız ki ıslık (B nı 'a:uıi' "'(~ 
l•erler ! nnntJdi.rın ;."11 'r r· ' 

·· tcrı;e .,ıf' loması olup dıı gos bilir ' ı.f 
to et e ııcab:ı •JinfetC 111ııtt~ıı 
ss bu <ıcfl".r çüri.ik ~ ğıı >"' ~ 
p111: ,·eya limon ı.-ıı~~r.ıılıı .,ı~ 
il!' illi tutulur! Sil \'C Jfll jl~ 
ı\lib:eyyenln nef e"1"~ı.~ . o 
tin söyleylo;jnc en e<fct'el', Jl 
d!plorn.alnrmı fed~.,1 ,11~11 
kımhllır lmç bin ~tıır: .. ~ 
loma hnzıın tu~1 eğe ) ,.J 
rahlli ilim gı>stcrn1 .,, fl'lt' Dt 
. fo'11 ı1t•" bıra.ı ;\·oklayın~. • ıırıt ~ ~ 

çıkan tm~=adır. Zıl1'< , dllıııı~ 1111" 
• f ırıe ,:;s • rl' :r:ımaıı hakikat rf.i • iltı .., (ıt' 

mu. lııl•slm Go ·rıu'"ırt: ıırtııı'·, 
e5 lmtlhanma gı lJI ""'' rııe'~ 

kazanmı!i!, ~nly~P ııffl o.et' ., 
mrincU ancak d~~._pııı r F"' 
muharriri oldu: ., 11 crtl ' 

. l "t•· d" ~ ha)·rtl ,. 
nı ve buna benzer bir sürü te- ~u .. ın unya... .. de ı1I 
fcrruatx izah ettim Aôamcaaız yıı onunla öviinıJu. ---'rtcrl ııl"t , · · "' ı ınuhıır• • e(le teşekkürle ayrıldı. Yeni kararını Ru gidi. e 'J'ilrl' ~ıı,. < 
tatıbike koştu O gittikten son r.af'' "'ayarlarsa. ei !<Opı ...;tıl ... • "Dok hari ye ... ,,_ 
ra ben de malliyet itibariyle uı.nncu 111111111• ~ 1' 
esrarengiz görülen şu vakadan ''Bir t.ereddtıdUn r<\-cr""' er '' 
kolayca sıyrılmagw n b\ı isin bövle- , l<ıymctli eserler ~I ~ 

• - .. \° ı..ı. 1 l t fınil!l11 ...... ııı f,I 
ce kapandığına memnun diğer ~ .... 1"t anı r~r o" ~ -
iıılerimle uğraşınaj!.,a ~;o;tyuldum. mı l onuua aJınan ,·e Jllel' 11'1·~,ı· • Röportajı yapan: R. YAVUZ Büyük Röporla ı serisi - 2 6 

sebebiydi. Aksaraylı dökmeci 
Hayrullah yarı teh<lit yarı ihtar 
mahiyetteki tavsiyesiyle nasıl 
bir netice elde etmek istiyordu? 

Bu suallerin cevabını bir çok 
araştırmalara rağmen bir türlü 
bulup veremiyorum. Maamafih. 
benim için y;;ı.pılacak iş otuz çil 
altmmı aldığım saf müşterileri .. 
me cinlerle kıı.badayıların arZll· 
suna uygun bir tavsiyede bulun. 
rnaktı. Ertesi günü yine geceyi 
korkunç gürültülerle uykusuz 
geçiren k~ptan bana gc1incc kar .. 
!1Ima oturttum. Bir gece evvel 
hudamıma müracaatla bu i&in 
aslını ara§tırdığımı, evin perisi 
karşıma geldiğini, kaömlarlıı. c;o
cuklarm bir c;ok münasebetsiz. 
Jiklcri yüzünden kendilerinden 
tiksindi:Hni sovlİ\erck evi ter. 
ketmedıkc rahatn kavu mak 
mkıinındnn mahrum olduklrrmı 

haber '·erdığfoi anlattım. Saf de. 
nızci can ku'azh te dinlediği bu 
sözlerim nıl1 " ·et bulur.ca sordu: 

- H<'r P\' "' bir peri i ,·ardır 
demek cyh efendi?! 

- Evet.. Bu p:::riler C\ dekiler-

le evin sahiplerine saadet \"C fe
laket getirirler .. Onları incitme. 
ğe, ~cendirmeğe gelmez •. 

- Şimdi biz bu evden çıkınca 
artık bizi rahat bırakncaldar 
mı? 

- Tamamiyle .. 
- Fakat ev dedemden ka1ma 

köhne bir binadır. l{endi m;ılım. 
Şimdi onu ne kiraya ,·erebiliriz 
ne de satılığa çıkarsak kimse on 
para verir .. 
Omuzlarımı silktim, 

verdim: 
cevap 

- Ben işin o tarnfına karış. 
marn.. Ne kadar uğra!Stığırnı 
gördünüz. lmkfim yok ibu periyi 
tatmin etmek. gönHini.ı alm~k 
kabil değil,. Sizin için tek c;:arc 
ucuz, pahalı lbu evı elden cıkar
maktır. Buna karar verdiğiniz 
dakikadan itıba---en pen ,.e arka· 
dacılan sizi rahat bı~kacaktır. 

Kaptan saf bakışlarında apa. 
cık bir huzün be irterek 6öylen. 
di: 

- Ne yapalrm.. Mademki bu 
evi bır:ı kıncrı periler de bizi iz'ac:
ctmcktcn vazgeçeccl:l:?r örlc h;-

rekct ederiz .. Yalmz korktuğum 
bir nokta vnr §eYh efendi! 

- Ne noktası ibu? 
- Yeni taşınacağımız evin 

perisi de 'bizden ihazzebnezse .ne 
yapacağız? 

Gülmemek i"in kendimi güç 
zapt ·~tim, kaptanı iknaa u~raş
tım : 

- Zannetmem., Periler .Qra
sı~'a da tıpkı inE:ı.nlar <la oldıJ. 
ğu • ~ibi rekabet hisleri mevcut 
tur. Yeni gideceğiniz evin perisf 
hic ı:ıUphesiz szi rayet iyi karşı. 
lnvacak, hatta bir ev perisi tara
fından haksız mağdur ec1ildiğini
zi kabul ederek size k~rsı müsa. 
m:ı.hakar davranacaktır.\ ıaam:ı_ 
fıh, siz yine ihtıvaten n'rere
f{ım bir nushayı r.cra')cr göttir'ir, 
tavsiyelerimi de tatbik ede~iniz 

\'e .. Kaptan~ v oeri't>rini kıi 
dırmamak için -:e1er \'anmak 'a
zım geld·ğinı ani ttım Evin izbe 
verlerir.e karanlıkta · de~tursuz 
girilmemesini. ötcve bcri)e tü. 
kürmek. su dökmP°k <'ibi haller. 
dr-n sa!unılmasmı, hı•smelc~iz ka
pı toh.ma!:!arma el siiı u':mcmcsi-

Aradan ü~ gün gecmişti •. Bir gaz~tecl, ronıanc;nr: rJri' 1,rı 1 ' sabah Şebiru bacı iki ziyaretçi- hzet hllzır ol•mo dlfltoffl' 1rııır cıl#' 
nln beni görmek istediklerini iıa- do orta tah!öll 11 ııırt1'1 ~ııl c1' 
ber verdi~. Çağırttım. Bunıar, ~-okmu ! Uu f1ııl 0111 rrıı' 1 fı11~~ ... 
Balattaki cinli ev J1adisesinde be. ıııf m~ıb. nir 0101~ ,·e 1ııı1 ,.ı1. ı 

~"hrCfl \'llt'~ " 
ni tehdide gelen Akmı.raylı dök- llb~'nt~ıı lır. ı"' 0• a1entC '1lturfı' ~I , 
meci Hayrullah ile 7.ayıf, çelim. u un mec cm • r.cınl' e 

1 
,el: f' 

siz fak.;ot bakışlarındaki cür'etle hın blrç0I• _ıınıı ı.uıcc" f'O't ,.ı r 
şerir olduğu anla&ılan bir adarrı- olan. edcbıyDt ~~ jllıl _ııı ,-ıı 8 ' 
dı Kabul etti<Time piı::man ola. tlo bulunıı.ıı bil ii •tt 1.11fı ... ıı.-1 

. .... , .. , .. il k o"• ıııı 
rak ziyaretçileri Rükuş h.anrmın ru ~n n ~nca . -ıııuııill ıJi'· " 
odasına aldım KUrsüme gectim ~ıına1lmnn 'e crıctl ı,c1• ıı 
oturdum Ak~~ayh kabad:.ıy;nm t"nınc;ı sanatı ,·c ~" ıı~'.'.:, rı.ıe tt' 

• . . f" C\°'C , ıtı'.-.A:l 
ta vmıda bu sefer tehdide delalet afıyo, u7. Ühıınıı ı ..,. 111 ı eder bir mana yoklu. Kapının na rağmen ım bU bfr ı. 
yanında ayakta duran iri, yarı ~·~,ıyorlur, zlra 111sı- ;ı~ ': 

d5kmcci. isinin görülmesini isti. tlır nı "de' Jet J d ' ıl 
yen adamlurın istirham kılıltlı j,..tl,o:·! ıncıcnıld,otflr r. ( 
sesi tor.iyle söze ~sladr: unıln. C.iuyu rn ,:111rd'" ,~ , 

• • 1 1 • u flll' "" 
- Şimdi bizim de bır hacatı. akrmedl es C't• 1·-tilıfl1111,rt1 ,. 

a s yor 'e '" · o •· mız var şeyh efendı.. 1 b k" ler eb"'11 
, el• 1r ' . ., ı e u a ·ı~ ıı· .. ı 

- ~asıl hacgt bu. cdeoektir, ımt 11 '"11d1.iıı", t 
- Siz valnız büvü \'e ~cma ·~· !fır ''erseydi k! i ı~ ıı c~' 

'eriyle mi uırra ıvorst.mız? mi ol:lcalctı. uc,.ti!ır..JI :11;ı1 
- Havır .. Ulumu hafjye lı!nıİ aoatkiır olan 

1111,.,.,rıı I' 
altında ne kadar şube varsa bö~ le bir ~ey ı.-nt 1

• • /\-(; ' 

hepsi} le meşgul o?ıı!'Um. ıh. ,/i,ctlfı 
(Oc\l\mı ur) /(cı 
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~Et--:R·N iÇiNDEN 

Berberlerin traşı A~ŞAM KIZ 
SANAT 

MEKTEPLERi 

Ondülasyon kurbanı erkeklerde varmış ! -
Kadın berberlerinin derdi - · Kadın saçlarını 

yakan, . ustalar değil, kalf alarmış ... 

Dünkü " Haber" Je dik ka. 
te değer bir röportaj vardı. 
~k!am Kız Sanat mekteple
rının gördüğü rağbet serlev
lıaya alınan !U satırlarla an-
latılmaya çalı~ılmııtı: (100 
talebe ile <..çılan mektebin 
bugün 1600 cl~n fazla tale. 
besi r -r. ) 

Eskidenberi lanıdığun bir ber· 
ber vardır Dostum, sakalınızı 
uzun uzun· ~abunlar· ve keskin 
usturasivlc dikkat ve itina ile 
traş cdc~ken mü~terisini e~leıı. 
dirmek için öteden bcrıden laf 
eder .Mahalle dedikodularını an
la~. bu suretle ~k mü5teri tu· 
tabilmenin hem sırrınt bilen. 
hem de tatbik eden işinin ehli 
bir sanatkardır. 

(Milli )el'in İfareı' edip 
maarifin iizerincle yürüdüğü 

~ yolun hak yol olduğuna de. 
l lif. 

I kinci ~eri ev hayı okuya. 
lım: (Evlı ve çalıfan kadın
lar mektebe çok rağbet gÖ•
teriyorlar) . 

Bu da, genç lnzltJTımızın 

evlenmeden ve ~alqma mec. 
buriyeti duymadan hakiki 
hayat mektebinf' rağbet et -
mediklerini gö•teriyor. 

Her §eyde öyle değÜ mi
dir? Zorluklarla mücadeleye 
hazırlanmakta daima ihmal 
gösterilir. Mantıkıri, genç 
kızlarımızın kendilerini kız -
lıklarında ev kadınlığına ha. 
zırlamaları, evliliklerinde de 
ev kadınlığile uğrQ§maları o
lurdu. Şimdilik ı•aziyet ber 
aki•: Ker.dilerini evlilikle. 
rinde ev kadınlığına hazır -
lamaya çalı§ıyorlar. Kaba. 
hat onlarda mı? Bu bayan
ların genç kızlıklarında sa
nat mektepler bulunsaydı 
onları bugün e:; kadınlıkla -
rüe ba§bCl§a bulmryacak mı 
idik?. Y. R. 

Kazancından hiç şikiiyetc;i de
ğildir. ırn~ük dükkanının bir kö. 
şesinde icabında perdelerle kapa
nabilen bir k~dınlat kısmı da 
vardır. 

Bu kadınlar kı:munda da het 
zaman müşteribulunur. Ben, 
hem traş olur. hem dostumu din· 'lcrbı•r dfil•kfınında iki tanını 1ra:, 

~ ( \ ler. mahallenin dumanı üstiln· 

" 1'111~ı!;>gü·:1)~ra':'~a de dedikodusuna agah ~!urum. lar. Nihayet !i~ karar \'ermiş- zııı. hatta erkeklerimizın hem 
hi u nur- hem de perdenin her nası sa açık lcr: 1stanbulda pennan:ınt ma. .acları. hem başları ranıp gide· • ir: Verdiğı rr- -· ----·-=--- ·-~- kineleri şehir cereyanı ile, yani cektir 

MEKTEPLER 
AÇILMIŞKEN 

h etın ova), teslim ı·azan · · 110 volt ile "" ırşı'.' •ormuco, hal bu Son· cümle biraz tuhafıma git. 
il tı ek için A1man 1Uş J.taPıfffilt ,.,.... _, ., 0cc s al ki azami 24 volt ile Galıştırılma- mir;ti. Permananttan kadın saç· 
1( dar ~l'fedilen gay al· f k t er 

tr ııc rı tesırsiz kaldıgı· nı · sı Ja;ı:nnmış. Binaenaleyh her !arının yandı_ı"; m um, a a • 
Anne ve babalara 

" kn-' berber, permanant makinesine keklerin hem S""larmm, hem de rıu n· ""'ar pnhalıvn "'":.~-..~ _ _.......,....._......_.____,_ ~ d -rusu 
,. .... ~st.etnıekted.ir • bir transfonmı.tör uydurmalıy- başlarının yanmasını og . 
..., ·ına . kalmış bir k()..•:;esinden. saçlarına mış., Halbuki bunun sebebi baş. anlıyamamıştnn; dostum 11 .. ah 

ıı 0~ g~re, Alman. '1-<:aip ve müteaddit ko1lariylc sa.. ka .. J\abahat makinelerl()e değil, etti: : .
1 1 

Yazan : Halis ~ 
t, ı zun zn a 200 iliı rılmış bir ahtapotıt benziyen onlar.1 kullanan ellerde. - Erkeklerin s.1~Ian da peı- U~unh tati a~:.anndal n ksonra yi. 

' ... ı k nı~feli gc. permanant makirie~inin altıı'ı<la mananttan gav. et t,a.bii olarak ne ru ayet mW\tep er a.pılarmı 
~ tr ın 200 tayvnrc· saatlerce bekliycrek bir katra - Peki amma, kadın berber ynvnılamntz..'1. açtılar. Bu müna -

hır mürett b t güzellik için ce.hcnnem azabm:ı li~i yapanlar imtihanla ehliyet- yanıyor. . sebctle terbiyevi b.'ı.zı noktalara 
' t tahsı.s tm· l erda. k. ·ı . d name almıyorl.ı.r mı? Durup otururken nıyc yan. tema~ etrneg~l favdalı buldum. r-~ 

ıtıda b c ış c. ı. katlanan hatun ·niı Ht seyre er- sın yahu? ~ " ..,...... 
1 12() Y u mürettebat dim. - I<~vet, evveli bir ustanın yn- _ Durup otururken mi? zatı cukların terbiyeleri iyi ye verimli 

' "Vcyac \"(' tayyare a. Fakat ~eçcn gii.,.~. dostumu, kc· mnda ~ahşıyor!ar. Sonra gidip fıliııiz bilmivorlar mı ki gem.:_lc· bir ~eKildc yiirüme..~ için her §e}"• 

nu h 180 " dtişmüş bizim cemiyette imtihan \'eri. rin bir ,..
0

;;...,J, hatta b:ızı kart zuı:· den önce aile ocağı ile mektebin 
ı batı Aaı, Alman ku. derli gördüm. yorlar. Bu ·doğrudur. Fn>kat işin peler "-a~ı"'ar~ına ""'rmanant :ı:aptı· el ele verip çalışmaları şarttır. Şu 
ilıasıııa'"'rtıpadan Smo Koltuğ~ otururken: bir de aksi tarafı vardır. lmti · rı"oı·lar"'? ~ halde: 
• so · - Hayır ola. dedim. bir şeye h · hl" , ~ .. ;, ıla 100 ka- 1 1.b an vererek elıne e ıyetname _ Acaı'p'. P·•'·ı·, ya ı.. ... .,.18 rı? 1-Afektcplc iş birliği yapmız: 

.. •.m·- ~ canın sıkı ıyor ga ı a. al - h be b ~ ~ " 
• ~11cge mecbur an mute assıs rber ir diik· G"ld. Evvel ... bu bütfin terbiye ve tah 

ııc,.uı - Derdimizi sorma. kan açıyor. Buraya mesclft üç u u: ·· "nden' sil i~in seliınıotini ıkoruyacak o. 
'kırıdac ik .. i ay i,.in..ıc - Vergi borcun mu var?! makine koyuyor. Birinde kendi- - BAu 

1
da kaddınlarm yuzu · lan cfüzen ve disiıılin için zanırL 

d " ,. - Yok canım. daha fena. Per- · d. - d · - n nma ım 
~ l t~aPırıış uşman 2500 ınanant makincleri i~in galiba sh·ı, ı~rlerinde 

1
. e, henüz iml tı. - Canrm, anlı\'3.mıyacak ne dirö. c;. _ •• 

l 0 <ııı bo ve muhtemel yakında İstanbulda kadın C<'rbe· ana gırerck eh ıyctnamc a ma · var? Başa, permanant yaptırır. ,,_rct!11enln ynpmaga müsaade 
t ' .~ba ta.5nnıştır. ri ka1 ,....,..,acak. , mış kalfalar çalı~ıyorlar. Bir kcn :yanan kadml~r. hrnçlarmı 1:1t~! _Işı ~ayını%, o~ verili • 
.ır ~el b '-"YYnre Mosko ··~J de bakıyorsunuz, günün :birinde · be 1 d d ··ı e,·Je- ğl oğütlen azımsa.mayına: mün.a • . ~~r:ı ilJn - - Mübal. - ediyorsun kk l . suc;lu ber r er en c~ , . ··ro·· -.. l '· , l:.i,,..~'%ala ege muvaffak - ! ' a~a . · eti ·at.siz ik veya bi!gısi;dik vü- rindeki erkeklerden alıyorlar! s1p. go ug~ı cıcza ara ... nrşr ge_!mc-
, "'1ltti hiç ı:zını Yiizde bü· - Katiyen•ı' Bimen imkfınsı~ 7.iinden bir bayanın sa~ları yanı- . d -·ldi yınız, çocugu\luzun yanında ögret_ 

, ıJc b bir hasar yap • bir şeyi istiyorlar. Ga.ı.et.ccisin, veriyor. Belediyeye ~ikayctler Berbcrım yorulmuş egı 1. meni küçük düşürecek aözler .kul 
r bilirsin ya .. Son zamanlarda ka. yapılıyor_ Mesele tetkik ediliyor Dortbaşx mamur traş tnm?~ ~: Ia.nmaymız, öğretmenin bilg.isizll : 

~ }ır dc.,re ı..n.d So dın sa"lan, permanant makine· ve derde. n;•ya. bir "are bulunu. duktan sonra kalktnn, vcrımı. ~ 1 g~'ndc:n bcceriksizl;~-~e ,__,__ t Osltov .,.... e v - " ıoo- " ıbekl" l rd b' . v--rdım ı ' ..,, ....... n U<WJ.:>e • 
6<ı ~ tal'l>a~ Y~ı~larında !eri yüzündelJ yanıyormuş. Tet• yor. Derhal tatbik olunuyor. Fa· ra ı~en e en .. 1ı:ne ~ 1 bir 

1 
meyiniz. Akın halde çocuğun öğ .. 

'hı.~ ta-.....,ı dUsurmüş _ kik etm;§ler. sebebini araştırınış kat kadınlarımızın saçları van· AdaNcagız, kendısını ııa~ı retmenin.c ~1 göeterdiği hür 
~l'l ta~'Yare ha.va de. makta berdevam Bu sefer. tek- ''tras" ın ~kledi_ğini anlan~;~iı~ met, saygı: SU"Stlır. Artık ona. inan: 
~ ç f.ııfyar lndan tahrip rar şikayet ediliyor, tekrar tet. :'o.t~ba mınden ters c:cı;~ am~ ı maz, onu saymaz. Bu ise her türlü 

1~al'ak. d~e de balon ba ki§İyi bulmuştur .. Malzeme olarak kileler yapılıyor, tekrar· komis- koltuga. oturu~k:n berber ' · terbiye faaliyetinin sonu dcınek _ 
lh..tld" <1. U§lnUştür da 700 :mitralyöz, 300 torpil 'ma- yonlar kuruluyor ve tedbirler a• kuvvctlı çene ıle. tir Biliyoruz ki çoouk bilgisind n 

tlc~, ta~ t~k bir kinesi, 400 tank. 117 zırhlı araba, lmıyor. Alınıyor amma, iş de - La.kin şu Alman · Rus har- ~in olmadığı öğrotmeninln _üe 
ı Yy d lled"l . bine ne dersiniz? diye f;()1.c bn~· rı"ni dinle- so-yl--'ı"kl.-.n"n ~--e. 'ıl ~ aresı gnıpu, 200 top ve 846 tayyare kaybet • gene esasın an ha ı mcmış_ o· lad _ . 'tt' 1 ........... "" ,.. e ııı.u • 
>ı~ ni~ e 70 ini ve mü• ır.işlerdlr. Bu rakamlara Est.onya• luyor... ıgmı ışı ım ··· lak amrınz. 
ı l.ı~ ta e 

4 
O rnı kaybet- daki ve Novgord isUk~etirıde-ki .... Peki, senin göriişünle bu ·------------al Sonrn çocuk ebeveyni ile öğret_ 

t lbı~'arcıYyareıerini şimdi mubarebclc:-dc uğra.dıkla.n büyük derdin kestirme çaresi nedir? •• n•eni arasındaki anlaşamamazlık _ 
~t;: ~~ner Y<:'rinc acele kayıplan da katmak Uimndır. Al ., B iraz düşündü , şu cevabı \'er. E I 8 ·· tan faydalanmakta hjç gecikmez; 
t~ t;ı ır. ~ murettebat rnımıar kayıpıarmı çarşamba gtinü di: 1 O Sene vve ugun zaman r.caman bunıan W.birlerine 
·~. l'artarı ' neşretmişler fakat Ru.s. mukabil - Evvela ehliyetnamesiz ka· ~'tlkişti:1r; ~nıdi .kabahatlerini on. 
'\ıJ ~ Zvf!?.da~lbay Borfsoi hUcumlanndan baMetmem~ler • dm berberi çalıştırmamak. Bu• s TE~RtNlEVVP.L 1931 Cumartesi tara yükler. Daha fenası ailesinin 
tıı.ı\rtı.ll!rJnack~ Almanların cHr. Smolensk- mmtakas.ma ~e - nun için de sıkI kontro:Ier yap· nu.armdan düşen öğret.menine i • 

~t A~tllıeıt:c:.ayıpiannn lince buradaki mukabil lıücumla• mak, Daha ~nra lstanbulda bir ıs roon;l,,~f'tirı diplomatlarından taat et~: ~~l'§T gelir \"e bütün 
~lltııı "'llanıarın ır. Bu Al. nn buyük bir ölçüde yapıldığnıı berber mektebi açmak. Kadın nıilrf'kkcp ı.uıunım beynl'lmilel dip. smıf_t;n ~~7.cnın~ ~~· 
ıı.ı-,:;: \'(' b hu Şehrin kabul etmek mecburi}1etinde kal. berberlerinin kontrolü, zannc_ ıomattıır nlmdeml'll hıırlC'l~e Tefdli· Gorüluyor ltı aıle ile mektep a• 
~1~ebe1~ cenubunda mı:şl.ar ve fakat bunların büyük lunduğu kadar güç de de~ildir, 

1 
mı7 •fe\"fik Rfü•tıi 1\c, ı nT.atııtına in.,' n:ısında y~rğubulacaK:_ her ihtiliı.f 

!! f!8t'r <>!eki kavrnlan ..ka'-""larla piiskürtüldüğünil 11öyle. Bu i-=. ""'"""lt bir ""kikie halledi· . . bmAt çocu n oldugu kadar um11 a -'"l' ., • ., ,., ~ s~ tlhnp f'tnıl::rtır. d f 1· d-'· -
rak 100.000 mişlenJir. lemediği takdirde kadmlarımı· mun a men aa: uıe va.unur Yi 

tııı 11~~!!!!!!!!~~~;~~;~;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~;;~;;~~~;;~;~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ne ai~nin yardımı mektep. iç~ 
hı fer çekinilme&ine imkan olmıyan bir 

't\lı. d!1trtrı Ci~~~ili aslam. "' w; lfiii~ tında bulwıduklaıı ve Solhuna bir ihtiyaçtır. Çünkü çocuk nihayet 
"ılı b~l-'le k u.u- saniyede -:, ~ l!lıli • mil mesafede yer altında Debba.be mektepte birkaç saat kalır zama.. 

l\.ttilr~- aniar içinde J ~f 1 t <.ie gızlioo t.oplnnmakta olduklar. nınm en mühim kısmmı evinde ge 
ıı.~ '•O RIJQ•ll \ıl~ hnbcr verilmi§tJ. çirir. Bundan da anln§ılryor kin:. 
llı.ttyar bunca cinayet. J.: 111 • ,.t\~ 8tirling bu nlelıidc ihbara ehenı lenin fPCuk Üz.erindeki tesiri nıek .. 

t ~ gUneşi doğma - - ~ --- - - -- miyet VC' • .recck vaziyette bulun.mu. tebinkindcn kat kat fazladır. Bun 
~"lcfdıı~u • • -ı.t-ı...: rof ·· ı · .2- y 'orlardr. Daha tı"~ı.a mühim işler• dan marula. <'.ocuk birçok sebep _ , "' 7_.,_ Yazan: Casus me!\ evı l> ~1r38erınucıa svedi tt. MJ-...'NGHA.Jrl "' '"'?" ı _, dol -
t 1ıa""-bil- ;;;;:n. hiç gör_ le meşguldu. ~n~en d" ayı mekteple olduğu gL 
aaı:~l.!tlere dii.,_kaUrs~d.n Çeviren: H. D. Fakat Afrika kunduzu denilen hl en ıni gösteremez. Onun asıl 

b1 llalııı.::~ .... şt.ür. v<' mahirane yeraltı la!;'1mlarr ka .. kara.kt~ri ancak eVde belli olur 
ı ttı.l'diıtt --nin ebedi o. damları biçare yerlileı in de i.nU • nu olmU§tur. za.rnk birçOk suikasUer yapmakla 2:ira orada. dilediği gibi hareket <': 

' 11~r en sonra baki kamını almış bulunuyordu. Stirling Afrikanın Ingifrr. oldu- şöhret kaaznmış ola.n bu ttaı~n oer <makul bir aileyi ka~tediyo -
~ ı,,.~c;~Ikt.ığı yer. Stirllngin bu harlkulide vaka.sı , ğuna ve ancak İngiliz ülkesi ola - casusunu ötedenberi eline gcçıre- ruzÇoc) kla 
~~ Yoıı; tı ve kasa.. Hnbcşista.nm ,hu bölgelerin.de sü - t:aleceğine jınan et.mi§ bır lngiliwi. mcmiş onunla ka:rşılıı,cpnak iste · u · rrnızın gerçek karnkten 
t.lıı ~ • ~ğcr l'Tndan ıkoşa. ratlc ~ayi oldu. Ve i§te bundan Ve belki de görülmemiş inal ve ınişti. Onun içi:n Ava.ndi :ismini işi· ve gencl _ _?urumu anl~ılınası için 

r./<:c flrlıı,,-~Uar gibi dolayıdır ki, bu hlufüıeden Mnra cürcUerlne ıkul'ban gitmemi§ ol.say tir ~itmez hemen bu gzli sukast !!~k !ilk ogret.menlerile temas edi-
~ ~Ydı bu-.ıı.ını birisi ta- bu lngilize yerliler (İntikam ars. dt, yeniden Afrikayı fethetmek heyetilc aUl.kadar oldu. . ruz, . onlara_ QOCuklannızın e\' _ 

L.. l:lkar garip arslaıun lam) ismini takt.ılaı·. teşebbüsünden de çekinmiyecekti. Bir iki tetkikte kendisino venlen dekı meşguliyetleri, çalışına tarz _ 
o~~ındanç~ derisi- Stirling hakikaten yeni ismi ~i- Pakat bu müthiş Afrika karta • fa.kat ha.kikntte mürettep olan rn- ları, zevkleri, oyunlan, eğlencele -

1
• ijttı ga d~ saniyede bi, yırtıcı bir intikam a.nda~I azını lınm ikıbotl hiç beklen.rneruk bir pon.ın doğru olduğuna inandı. . ri, uykularının muntazam olup ol
"<llu.:'' l'l!ni V<'rdlğiı:ıj ve ve kudret.ile yalnız Habe~tanda su·ad:ı vukua geldi ve en büyük Filhakika Solluma Arap Berbcrı ~a?-1kları hakkında malümat ve . 
"t -.~ı g{i doğan bir Afri- değil, İtalyan Somalis1nde ve Li.b- düşmanı olduğu İtalyan casusla • tacirleri maskesi altında ımüt<'ha.c:. nnız ve me-.ktepteki \'aziyetlerile 
-;~~ ~er. gibi parla. yada dahi ezici taallyet.ler ve mu· rmdan ıbirinin eli bu milthiş kudre srs suikasb;ılar bulunuyordu. Vakıa .rakından alakadar olunuz : 
t.ırı.tllreceltt·U bir adrunm vaffakıyetler göstermiştir. Stir .. ti ~ndünJtl. bunların maksatları meçhuldü. Fa Bu münasebetle ihurnda

0

blr nok. 
ı.~ ~· lccnd 1 ling daha A!nlta harbi bqlaınadarı Stirlill6 büyük 1aaliyet ve meş- kat Sollumda olsa olsa böyle bir ği~a~~. temas etme<len g~emiyece-
'lliU--;:, bitıb~ eski Mısır gerek yerliler arasmda büyiik bir guliyeti sırasında Sollumda Ava.n- tcşkilatrn mühimmat depolannı 
~ bi> -~ 0~r 1 

tnuhnfaza hcyecruı cesaret uyandırarak \"e di isminde bir ltalvan casu..;unun berhav:ı etmekten başkn da mil • Bazı mekteplerde hususi suret. 
~~. ha?ik talyan ca- ~erek ltalyan ca.oruslannı görül - tuz.ağına düşmiiştu~. hiın işleri olamazdı. tc yapılml§ karneler vardır. Orada 

.... ı.ııaya UU\de cüret menıiş şa§kmlığa uğratarak adeta Biz1.at Stirlingin adamları ta • Stirling, Avnndi:yi ele geçirme~ ~ocuklarm çalışıp ça.lışmadıklan 
~ ~. ~... lnUVaffalt ol- bir panik yaratınağa rrtuvaffak ol- rafından kendisine Soll.wndnki bü- içm /tıı.kip ettiği mühim l~lerı hakkında ~nılan sualler yazıhdıı. 
• ""q ~~eQCl'.lnı du. ı tün mühimmat depolarının berha. muvakkaten brraka.rnk hissettir • Bunlara talebenin ebeveyni \"C~a 

ı tı t~.a'fııltry tilki, . esaseıı Vakra lngiliııle-r müatentleke va edileceği ha.kkmda uydurma ibir medcn bu casuslnrm takibine ha.§- velisi cevap verir ve nlt.rna da im. 
~ 1i_';'1<:!l% e e Afrika. harplerinde her zaman büyük çap. rapor verilmi~. Bunun için Sollu- Jadı. Fakat bütiln uğra.:;-malarma zn.smı atnr. Bunların faydalı ol . 
ııh~ 8a.YllabUirdi. ta son derece fedaklr ve cüretli m.a gizlice ve Arap şeyhleri kıya. rai,:"men A\'andl ve adamJarmın iç- ına.~t için birçok şartların mevcu • 

r ~e bir ~dan ha • ~uslar yet;şUmıişlenlir. Fakat fetinde bir İtalyan ımikast heye • tima ettikleri bildirilen gizli yeti diyetine lilzum ,·ardır. Bu.:;ar g~ 
~ la etle bi - St.i.rling bu sefer A!riknnm yarat • tinin geldiği, bunların mel?hur Af- kcşf edemedi. zönünde bulundurJlma1.s~. '•": §ilıı. 

0 n kendi a • tığı casusların cŞ&iz bir pmpjyo- rika kunduzu Avandinin idnre.<ıi ol- cuynmı url he yok ki bu munab. ~ 5l9teaıi 

tam .mAnasJşle tehlikeli bir mahJ.. 
yet alır. Evveıa çocuğun ~ 
ça.rışmadrğmI anlamak jçin su:ı ı.. 
ün ka.rşısı:nn. iınza.sım atan ikimf .. 
senin çocuğu sxkı ibir surette ltoın _ 
trol etmesi ve neticeyi. ona göre 
bildirmesi lAzundır. Bu hususta 
l apılacak lıerhangi :b.ir jhtiya.ts11-
lı:k ~ §U neticeleri doğurahi • 
lir: Yalancılı:k, tembellik hilekar• 
lık, ilh... ' 

II - Çocuklarınızın sonJuklan 
cuallere cevap veriniz ve güçlük. 
Jcrini gidernıeğe c:-.alı§ınız. 

Bazı anne ve ib:ı.'balar imdik 
derslerin çok kolay oldukların· 
ve çoculrlarmnı bunlıırı kolaylılı:L 
başarnbilecekleıine inandlkları i . 
çin onlıırla ıhiç alAkndar olmazlıır 
Diğer bazılan da yorgun oldukln
rmı behane ederek ayni durumu 
muhafaza ederler. Şüphcsi.z ki i .. 
ki.si de yanlışlır. Mümldln olduğu 
müddetçe çocuklarm mUsküllcri 
ni payla.şmalıdır. Bu hem onları 
~.alışmnğa sevkedcr ''e hem de si. 
ze ikarşı besledikleri sevgi, saygı 
ve minnettarlık duygu._<nınu arttı -
nr. 

Ill - Çocukl.a.mcza çalışmala
n ~ bir oda a.yırmız. 

Bilindiği gibi çocuklar kalaba .. 
hkt.a. ~azlar; çünkil dikıUrt 
ve a.Wralan çabu.k dağılır. 

JV - Çocuğunuzun z.amanında 
yatmasına ve kallmı'asma "'diki<m 
ediniz: 

N c ollln'a olsun çocuğwıuzwl 
uykusundan fedak.8.rlık ynpması -
na müsaade etmeyiniz, Geco top. 
lantılarına ve eğlcncelerinlze ikanş 
malarma muhıı.lefct cdi.Jliz. 

V - Çocuğunuza lifi miktar • 
dn dinlenmek T..amaruJU veriniz. 
Zira !başka. lbir ywmı:r.da. dA ~t 
ettiğimiz gibi lüzumu del"CCeSin • 
<le dinlene.mi.yen çocukların Sıhiın. 
ti !bozulur. 

VI - Çoouklarmızın eşyalarına 
iyi ibakma.lruına, defterlerini, ıka. 
lemlerini iyi lrullanrnalarmıı dik -
kat ediniz. Birçok çocuklıır def .. 
terlerinhı sayfalarmı lboş bırakır -
lar. B\llla. ses çtka.nlmazsa çocuk 
dalın şbndi'den israfa a.lı,.'ITT'. 

vn - Çocuklarınıza. l olda. lUl
sII yürüyeceklerini, nakil vnsrtıı .. 
larma nasıl bineceklerini oğreti • 
niz. 

VIII - YardDll kurumlarına . 
kimsesiz, öksUz çocuklara ynrdırr. 
etmelerini temin ediniz ve onları 
bu hayırlı ve vatani i~lere t;ıımcIL 
den ahştırmız. 
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o-nden Bugüne SON HADE 
-

Aııadola ajan mm verltlğl tuıber. 

lortı gorc dfiuya vauyctJn btr b.-ıkr, 

ita/yan 
kıta tarz 

Şark 
c~phesinde 
8000 esir 

aldılar 
Dün gece neşredilen Alman 

tebliğinde 6ark cephesinde hare
katın plfin dahilinde cerey~n et
tiği biJdirilmektedir. 

25 _ 30 cyliil arasında ftalyan 
krta1annnı raptıklnn ~evirme 
harekatı esnasında 800 Sovyct 
askeri esir alınmıştır. Moskova 
ve lcningnı.d dün gece tekrar 
bombalanmıBtır. 

D. N. B. askeri bir menb;;ı.dan 
aldığı §U malfunatı veriyor: 
Şark cephesinin cenup mınta. 

kasında bir fırka. diğer teşek
küllerin önüne geçmek suretiyle 
eylül ayının ikinci yarısında 
Sovyet mevzilerini aşmıştır. 20 
eylül tcı.riltinde bu fırka, mühim 
bir mahal isgal etmiş ve diğer 
Almarı teşekkülleri gelinceye ka.. 
dar lbır '.köprü b;ı.şı vücuda getir
miştir. Sovyetler, ~an köprü 
İbaf}lTJI ele gcçirmeğe be~ ye. 
r e r.aJışmı.slar ve çok faik kuv. 
vct.lcrle müteaddit defalar h~ 
eum. c.tmi.slerdir. Bu hücumlara 
t:anklar, mitralyözlü otomobiller 
ve tayyareler de istira.k etmiştir. 
Sovyctlcrin kütle halinde olduk
ları bu !hücumlara ra.ğmen Al· 
:ına.nlar, bir adım bile gerileme. 
mi'.itir. Bu savaşlar esnamnda 
.Almanlar, 21 esir almışlar, Sov. 
yetlcrin 38 tankını iş göremiye
rek bir hale getirmi.cıler ve üç 
Rus tayyaresi düşürmU.5lcrdir. 

Y.;rte askeri bir m.cnba&ı.n öğ
renildiğine göre 1 teşrinievvelde 
muharebe ve Stuka. tayyareler in. 
den mürekkep kuvvetl i Alınan 
te~ülleri ~ark cephesinin kara 
kısmında ve bilhass;ı. I<aradeni. 
zin sahil mıntaknsmda askeri 
hedeflere taarnız::ı. devam etmi~~ 
lerdir. 

Tayyareler bir \'Ok kaleleri, 
sahra batarya mevzilmini, §İ· 
mendif er hatl~rmı. zırhlı trenle
ri, nakıl vasıtalarını ve depaları 
tahrip etmişier ve kullanılmaz 
bir ha1e getirmişlerdir. 

Sovy .:t istihbarat bürosunun 
dün gece no-srcdilcn tebliği: 

1 tcşrinievvclde. bütün gün. 
cephe boyunca şiddetli muhare
reler devam etmiştir. 

Pazartesi t?;Unü 25 Alman tay_ 
yarcsi dllşürUlmUştür. 

Kutzcv~of kumandasındaki 
Sovyet tayyare tcşekkülii, eylül 
ayı içinde, piyade, mühimmat ve 
erzak taşıyan 861 kamyon, 7S 
tank, 80 zırhlı otomobil, 61 bcr.
zin otomobili tahrip etmi§, 15 
mUhimmat d pasunu berhava 
cylcmia ve 38 Alman tayyaresi 
düşürmüştür. 
lngüiz: deniz lmvoctlerinin 
Bir hücumu 

Röyter ajan.sının batı Akdeni
zindc bulun~n hususi muhabiri 
şunlan bildiriyor: 

Hafif I ngiliz deniz kuvvetleri 
pazar "abahı ltnlynnm Pnntel· 
laria İtalyan deniz üssüne hü. 
cum ederok beş dakika ic;inde 
hedef iizerine, 122 obüs atmıp_ 
lardır. 

İtalyanlar t~miyle §aşkın 
bir hale g-cldildeıinden borda a .. 
te.şlcrine nncak bombardıman 
bittikten sonra muka:bcle etmiş.. 
!erdir. 

Atılan obüslerin hic biri ~e
milerimizin bir mi' yakınına dn. 
hi dilşmem·ştir. !.imarda gemi 
mevcut olup C'lmadıgmı göreme. 
dik anc~ atesi kcsUğimiz 72. 
man bir c:ok noktalaroan duman 
sUtunları ytik-;cl i\·ordu. 
l zlanclaya gtı!en yeni 
Amerikcm huvvctleri 

lzlnnd:ı".':l S?C'lmis olan Ame
rikrın efcr h ye'i. Associ~ted 
Pre 'c o~ p:v de, topçu kuv
vetlerinden ve l:ı'nndavı ş·ma:in 
en kuvctli iı u haline ı;:etirm~lt 
için mühim miktarda ma·zemc 
~etiren ml~ ncii 1 rden mürek
keptir. 

Skil~r ve o ma.tık ·ufcklcr:ic 
mücehhez olan kıtaat. Amerikan 
bahriyelileri le lngfüzler tara. 
fınrhm ihznr Cdilnnş olan kamp. 
tara } <'l"leştır leceklerdir. 

lzlandadnki bütün işgal km·. 
yct1cr:n.n mandnnlığı İngiliz· 
lel'iıı clin<lwir. 

- -- -
Bukinghamdan &ökülen 
Demir parmaklıklar 

Londrada fank ve diğer silah. 
lar yapılmasmdıı kullanılmak 
iizere kralın ikametgahı 0

1an 
Buckingham ı;arayındaıı W ton 
h-adar parmaklık demiri toplan. 
:nıştı r. 

Almanlar Harkof u 
tehdit ediyor 

( Bn~ tar:ı.l ı 1 ııride) 
Şiroo.ldc son günlerde tebeddül 

olmnm~tır. 
Cephenin diğ<'r mınıakalarındn 

Alman tazyiki dcYam ct.ınekte -
ciir. 

Molotof diyorki 
(B:ış furafı 1 ncilh~) 

Amerıkan ıbaşmurahhası l lar
riman da şöyle demi§tir: 

"Konferans sür•at ve ıealizim. 
le hareJ\et etmiştir. 

Tahmin edildiğine gere, tngi. 
!iz milletine y~pılan hitap üzeri. 
ne 1Miltcrenin muhtelif verlc· 
rinde bövlecc toplanacak demir 
parmaklİk ve buna benzer mad. 
deler le, yarım milyon ton demir 
temin edecektir. 

Hnrkof 3iddetlı bir surette Al -
man tehdidi altında buluıımn.ktn -

:\folotof da demi!ltir ki: 
"llitlcrin planhn ı , en b"ıyiik 

Uç devlet tarafından suva clü.::u. 
rülmüştüı·. ı\mcrik;ı. lngilt("n~ ·:c 
Rusya müsterek bir cephe kur
rnu.ilardır. Dünyayı nnzi tahak
kümünden kurtaraca~ız. Alman
ya hiç bir zaman böyle bit· ko~ 
Iisyon lmf'Bıı:mda bulunmamış. 
tır. 

dır. • 
Mareş.'ll Bud:cnni bu cephedeki 

Alman luırekctinc !]iddetle k&l1ll 
durmaktadır. 

Ortaşarktaki kuovetlcr 
teı11ik edıliyor 

Loncira radyosunun bildirdiği_ 
ne r,öre Uzak Şark l ngiliz kU\·· 
vetleri başkumandanı Auchiıı
leck Orta Şarktaki İngiliz kuv· 
vctlcrini ten ik etmektedir . Su
riyenin, Filistlnin, Mısırın ve 
garp <;ölünün kendilerine mah. 
sus birer orduları ol~aktır. 
lngiliz hiikiimctine itimat 

Almanlar Perskop bcrzahmı gc· 
ı;erek Kınmn varmak için pek bü
yük gayretler sarfeylemektedir ~ 
ler. 

vevn hiç ilerlememişlerdlr. 
. Odesa muka ·emete de\'n.m et • 
mektedir. Almnnla.r buralarda ya pek az ,. ' ...... ,1 ·ı ' . 1: 

İngiliz avam kamarası hüku
mete itimat takririni ittifakla 
kabul etmiştir. 

Bu takdirde şöyle denilmekte
dir: 

:'.\1ütccaviz barbarlığa karşı a
cılan mücadelede Rus milletini 
müttefik olarQ.k memnuniyetle 
kabul etmeğe ve mUmkün olan 
her <:areye baş vurarak muknve. 
metini kuwctlendirmeğe karar 
verilmiştir. 

Avam kamarasmm reio:i de_ 
miştir ki: 

Ruslar Marksi7.im Doktrini 
uğrunda değil mukaddes Rusya 
için kalıran1Mca carpışıyorlar. 
Kendi mer.faatlerimizle Sovyet
ler Birliğinin menfaatleri bir ol
duğunu anlamazsak aptallık et
miş oluruz. 
Kudü• müf tiisü 
Nerede? 

Tahranda zannedildiğine göre, 
Filist inden kaçan Kudüs iba.5 • 
müflisi lrandQ. kalan düşman a. 
janlarınm e:n tehlike!isi olduğu 
muht.emeldir . 

1ran hükfuneti ba.smüftinin 
teslimini J apon cl<:iliğinden iste. 
misse de elçilik müftinin el~ilik
te hulunmadıi:'l cevabını vcrınİ§· 
tir. R:.ışit Ali tarafcar)nrındaıı 
6 kişinin hfila 1randa bu'undu*.u 
samlma.kt~1r Faka.t Alm~nlar 
para veremedikleri için bunlar 
tehlikeli addedilmektedir. 
T aylorun z iyareti 

Halen Lizbonda bulwıan Amc. 
rika Birleşik devletlerinin Vati. 
kan husuci mümessili M. Myron 
Taylor dUn öğleden sonra Ame
rika elçisiyle birlikte hükumet 
konağına giderek hususi defteri 
imzalamı.ştır. · 

M. Myron T~ylor, Clipper j· , 
tayyaresinin hare'rnti tehir edil- ~ 
diğinden dolayı ı\merikara an. 
cak yarın hareket edebilecektir. 
Bene1in Cek milletine 
Tavıiyeıi 

Çek hariciye nazırı 1\ln· 
zaryk. çan,?amba akşamı r::ıdyo_ 
da Çek reisicumhur Beı:eş'in \ ''"'° 

tanda.ş1arma hitnp eden ve sakin 
kalmaları ve Tııhıiknta kapılma
maları tavsiyesinde buiunan bir 
mesajını okumu.5tur. Mesajda 
er.cümle şöyle denilmektedir: 

Hepimiz. faydasız f ednkarhk· 
lardan içtinap etmek i tiyoruz. 
Fakat cellatlarımızm sukut ede. I 
ceği gUnU yaklaştırmak ve onla. 
rı münıkiln o1duğu kadar tam 
bir şekilde canlandırma!" icin 
cEmi1.tle ol~n her şeyi yapncağ:. 
m1za da söz veriyoruz. 

Ses Sineması! 
1 

1 

T epebaşmda açılacak 

Sinemanın a r{ ı kon du: 

SES 
•rop b.l)ıncb pc·k ,raıı.uı da ıu;ıln<•. _ 

ğını blldin'U lm'ı tılıı •~mnnın lıolk 

ara..'\ıncb nı;tığı • l,.lnı hıılm'l'' ı ..... ketl ~ 
bitmi,. h:ı nnket.• l"ll r!ı lı r.dMı oıı \l,i ı-
bin all ı ~ 111. ~ ı·!.:ııl, -.e ı.ı1 Jd<oldeıı r.cki ı. ti 
bin ;) f'di Sil.t. ili nJtı !11 11(.'lll.'l Si'\ f'! I' ,~ 
hu giizı•! ıı t ıı •nııın ıı ı ıulı nı 11 

S E S I 
Koymıı~t.:ırdrr. 

E~ lncmıı.~ı mlıı'll• hı~ll muhterem 1 
hıılJ."Irnnm ıo~tcrııı~ l !ll, "rı, alaluı~ n 1 
te e:kl.ür ctnu::.tP, m.rınl't \ f' \\krtın l 

l::ırını lı>nrn 1.ı·ııi:rmı-1,ı~ır. 

"SE " ismini k··~ nıar :::. ırıd:ıkl 

kur'ın .. Beyoğhm<b ' 'l'enl .,ark ber. 

her dUl•ldinda B3 • Kt mal °'"vıl~ a., 
r:ınınro; \·e kl!nıll n t,1 r seno nıüddet,. 

le !! koHuı.. imli) •' P.<lllml) tir. 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
ikinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları 
yurdun h~r kö!esinde satışa çıkar.lmı~tır. Bu 
bonoları almak'~a acele ediniz. Çünkü satışın 
bugünkü şekline nazaran hu ~onolarm da 
evvelkiler gibi çok kısa bir zamaH i~inde satı
lıp biteceğine şüphe ~oktur. 

VURDUN MENFAATi; 
SiZiN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf bonosu almamzdır 

En zaruri ihtiyaç maddelerinden başka hiçbir 
şeye para vermemek,, para arbrır.:ı.k ve bu. 
nunla Tasarruf Bonosu almak vazifenizi y3.p
mak ve şahsi menfaatlannı korumnk demek. 
tir. 

UNUTMAYINIZ Ki: 

Tasarruf Bonoları haadatiyJe milli müdafaa. 
mızın artan ihtiyaçları kar!ılanac3khr. 

• F AIZ PESİNDIR. • 

% 6 faizli ve bir sene vadeli bir Tasarruf Bo
nosu almak için 94 lira ödiyeceksiniz. Buna 
mukabil bir sene sonra 100 lira aJac."\ksımz. 

• Bono Fiyatları her keseye elverişlidir 
Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 lira. 
lık parçalar halinde satışa çıkarrhnıştır. Ke
senizin müsaadesi niıbetinde siz de bir tane 
alabilirsiniz. 

+ Bonolar arttırma ve ei<siltmelerde terninatltr 
Evvelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden 
satııa çıkarılan Bonolar artırma ve eksiltme
lerde satı§ kıymetleri üzerinden tcm;nat ola
rak kabul olunmaktadır. 

Arttırma ve eksiltmeye girenler! -
Para yerine Bono yatırmakla işirıizi daha ko
laylık ve karla yürütebilirsiniz. 

+ VERGi VE MERASiM YOKTUR 
Ta~arruf Ronos'.l almak : lı !çbir tnl'!tasim ve 
mü!kilata; faizleri hiç bir ve rgi ı,•r resme tabi 
değildir. Bunları bütün banka!arl r. §Ube ve 
ajanslarından, banka bulunm1y~n y erlerde 
malsnndıklarından Milli Piyangonun resmi 
satı~ gİ §elerinden ala bilirsin:z. 

+ PARANiZ DAiMA PARADIR. -
Tasarruf Bonosu aldıktan sonra paraya ihti. 
yacınız olursa bunu derhal hir bankaya vere. 
rek i~liyecek faizdea yüzde yarım fedakarlık 
yapmak surt.'~ile h er zaman pnı ay3 çevirme. 
nız kabildir. 

Bir yıl va deli bir bono r~ e 
Altı ny va<le li bir bono % 5 
Üç ay va d eli bir bono ~; 4 

FA.İZ G ~T4 » İR 
Paranızı el!. emin o:an nevıet 
kasasım~a irla sa { layunz 

Bir T asarrut Bonosu Ahnız 

Moskova 
Dün gece de 
bombalandı 
'.\loı;ko , a., a CA.ı\.) Bu sabahl.I 

resmi bir telıll'l'dc şöylı- cl~nlliyor: 

Dlln gc.:e ır.ıltcaddıt Almnn tayyıırc 
gruplnrı :ı.ıo.l.:>vnyı btımbalıımağıı te 
şebbils ctmı ~·ns .. d • hav::ı d •f! batnr 
yaları v :'im yet f; -cc ıı vcı tuyynrC'
lerl mUl"şet>ı.t.;ler~ nılln! olmuşlar lır 
İki dDşman ':tyyares: dfü•llrtllmllştllr 

--0---: 

Muvakkat miitarel<e 
( Da<J tarafı l ıır. iıJe) 

tı r. l\fan~ın iki kıyısrndakı bü
tüıı t~vyareler vcrflc kalacaktır. 
Denizaltı ~emilcri iki düşman 
a razi:,i nrn~ın<la varalıları nakle. 
decek olan hast:ıhnnc gemilrri
n in güzergahın<l:ın uz~klaşnc.:ak
lardrr. Bu gemi1er kuvvetli ıııık
larla aydınlatılacak ve varn
cakl::ırı yerlere gere karanlığı 
bastıktan sonra vasıl oldukları 
takdirde limanl~r harbin !başın. 
danberi ilk defa o!mak ii?Rr<' 
aydmla;tıla~ı!{tır. :M.anşm her iki 
tarafında yaralıları nakleden 
trenler bu muva.kkat mütare!rn
dcn keza istifade edetoeklerdir. 

Ağır .411110
-

topları K ~(j 
Fransadan şar ~9. 

cephesıne 
· ·· deriliyor~ non ,. . 
:J (A 4 J ~r 

if o<;k9va 3 •· ~tl 
' kt'B" tcb iğı zeytinde ·cePbt'S 

ı Fı • •1,adan nus da 11ıı 
."\[nıaıı toplar~nııı :sıı f.C\ 
SO\ lcnmektedır. 
nilivor ki! rfınd"~ 

Son günler za j!lC # 
dan ı,:;ark ccph~5 erıai 
Aim~n subar '\ie cePhttıl 
rckkcp hır grllP· de b·r 

0 garbi istikametın 0•ıırd~ 
esir edilmiştir. J3Uc}tjJdi~1 

Licbcr. ::orguyn c: '"' 
<lemi&tir ik: }>lfi. ~sP 

1940 vazıııda 1~3• bİ~ 
hilinde. Trcpnrt :ı-;yıul, t 
batnry~ı vard1;-.tiil1 :ı~\, r 
batary.ı.mııın b~u!dU·GCJ~ 
otomobillere kO .11.. !Jl 
bu topların yerı j~~~ r:J 
\"C' Holland.ad~n ;r.ııı1~~~ 
miz toDların. ış~c~ )-r ~ 
rmdan seç.len bit' cO 

~1\ • ı;ıı 
Yolda daha tılt ,1"',J 

Adliyeye verilen oduncular ~~=r~~p~~1{~~~011~f~~' 
(U:ış taraiı ı ııridel 1 Öyle anlaşılı~ ~t!l~ 

Knndıra •JJun tııcı,.ıntnden Nly zı \"n'nız hava d pc~ ıtl t 
Yelkencloıtı•J, Ral! C:rin, Hllo;l'yln i!'lıştır. o bile ,,e ıı~ır ı 
Bayrak, :'-il'ı:tl7. GUne: ve Filui Kcın. ;- ahrıı toplar~~~aı:t ~~ 
çel §lrketımıcn Fikrl Konçeı, Mustafıı gelincc~~e -t 
Tunç, N!.hat Güvene, Lt.hcm Buro~lu. t.f 

Bu sabah muhnrrirlmize verll~n So'' .. -~ -
ınnJQmata nl\Znıım, ı;nutelerln yıız • Y ., 1 
dığr gibi eski odun narkı ile yeni nnrı( b , ,-~ 
rırasmda ıoo kuruşluk bir tenzııııt te 

" ~ :-: yapılamıyacağı iddl~ cdllmel•tcdlr , 
Zira, gazeteci Arkadaşlardan blrl yal- S (AA) 
nız bir mahalde tctı:lk yaptığı halde 1~~~1.ora. ' ·t 
belediye vo murakabe meınurlnn lğ. teblıgı: ıg.rt b et 
neada, Bıtteaada, Çcr:kcsk6y, Kandıra ~::ıvyet ı.ıtn. ciC' ııl11 
Midye gibi :nuhtclif .kesim yerlerinde bo\'ltnC~ sa\ n-=:ı 

ı b 1 dir. ııbl" ıf ·• <t tetkikler yapmışlar ve bir vasat u - 111 " 
mu~lardrr. tı:ı vıısatı arasınd:ı bir Sovyetlcr dafi toP ııı 

top, 15 tnıık ··ı 1;ai11 fark bulunması ise tabii ı;örlllmel<te - • h'O M 

dir. Memurların buld\lğu vaııaU mali. miktar mıtrn · 
yet fiyatı 315 kurıı~tur. Buna evvelki lerdir. ~ 
.senelerde oıdutu glbl çc'kl b::ışma ytız. • lrafl ' 
de üO topta:lcı kfm ilave edilmekle • t 
dJr. Bu takdirde rak-ım 365kebcı1kmtak hu•• k:, nj~~t 
tadır. l{omlsycınun en son a u c • ,,.,ıı• 

tiği tcnzUMlr.r ıoptnnCJ kfin ile bcnı. _ tf'I 
bcr toptan !lynt 385 kuruıs olduğunn d~ 
göre, arada yalnız 2!> kuru~ b!r faz - Tabrall dıfJ 
lalık vardı:-. Ve odun !lyntının daht\ eı~. ' llAiJlilloJllf' 
r;o ~ 60 kunı9 değil. r.ı:cnk 20 kuruş ~ & ti 
indllcbilcce~i aUtkndarıarcıı. kabul e • tik J118S ..at 
dllmcktedlr. aı'ldlt"" 

Diğer taraftan mnhallinde tetkikler kP A.) / ..J,,~ 
ynptp m'lra!·nbc komisyonuna yanlııı g (;\ ı> , ~ .. 
mnl!'lmat temin e:itn belediye lktısat .ı. • e, l ork! 'i>ı·P9 c tl .,11 

l!an Assocıeted iil'UJtle"~tfl"' , 
ınUdUrıU~U ır.Urakıbı SUrcyyu. bn§ka -· .. "-aıı h ~., 1• 1.1""" 

~ıne gore .ı> ~""-),.,,. .:I:'. 
b!.r vazifeye tayin cdılmlştlr. :rin ve Ru:~a:ın Zio~:~ ~ 

pon clcillgı.-ıın ti1' lj"'" 

'.!..\ \'I - Çorut. vlU\yeti Hopn kaza- yetini ve diploıWl !'1;~! 
sındıın alclığ"ım nU!uıı cJzd:ı.nınıı l<ny. z..-111 knldtrınıştrr·11 ~~ 
beltim. Yenisini ninc:ısımdnn eskisi • Jngilizler J.aı;uı; Jtluf~i!ıef 
nin b!lknıü yoktur. iltica eden KU eflllc)te"'"""' ~ı'r 

llu!>llıı l\aııoğl ıı hmakla. itJııılll 'U 

Okul kitapları bir ~es~.!!1~~ 
( Ba'i tarafı 1 ııcİ<lf!) Hcpmuz bil ~ıeri!J 

~uzdur: bu k 3 re<Jeı .. 
Ancak basılan kitapların elit- vo bunları ne!<fore~• 

:enme i b:r iş, ciltlen~n kitapların gün bj)e bir ?" Jıs!.lY ' 
s:ıtrş yerlerine gitmesi bir ili. gördüğünil b!lif!~· ıdıı ı"'. 
satış yerlerine gelen kitapların yn. iki snnt dersiJl gef; ıJtpl 
:htıyacı tanınnıllc kal1lılaması bno;- bakmadan y~pılIPerCJe aıı ~ 
ka blr iştir. ve s!l.kln deVlrl i ot1 ıclC 

ltirnf <'delım: bas:lan foımala· neyse. fakat .. ~ gti~~ ı:ııııil, 
11 bağlayıp kitap haline getirmek rJmizin ne .. ~U) Ut: gOr" o"
dün olduf;ıı gibi bUtiÜU basit rıldiğıni gozil111 C1l oef5 (J'l~ı 
lıir keyfiyet değ ldir. Bunların di- (Kitnp oıma~'111.,,11,, ~ Jj 
kişleı i için yetecek k::ıdar tel buL bi bir Jmr.ııat ibfü'"ç l:ı~l~ 
mak bile b:ıun bir mesele olab!- luncn. okuln Uııı '1~ 
lir. nas.tini yn~'Xl'lıı.Jt~_;#l ıJ' 

J<itaplarm satı yerlerine gelip :.:.fesini bllir }11' ~l~t! 
gelmediğini de .'l'a!nız lstanbuln sızlık: gösterınC' ..cll oıı jıı>" 

,·ıu~ iP 
bakaıaic kaleme bağlamak haksız. hocalarımız ı>eCer J 
Irk olur: e\"Cıl buraya bazı kltnp.. tembellik \"~ oııır. ,# t 

, lar gelml:i tükenmi5, bazı k·taplnr te§\'ik <>t.ınek çıW'~ ~,üf 
1 ::etişmemi~tir; fakat bütün mc-rr- Mektepler ıı uıc!'~' •• 

l lcket okullar.nın kitap be~lediği m ko~mak. çoC bir ııe ,e>-r p; 
iad·nsına de}il olabılir mi 1 bizi scvlndArC~ eııi çı 'l'f0ıı 

1 

Biz yakından biliyoruz ki fiilen ma sadece bı~ çoC~0ıı~ ı 
bir srnıfın filfı.n yerde ge-;en yıl ınnk ar:ıusunııtı:ıı1 ° ,ç ~ 
hesabiyle mc\ cudu GOOO olacağr zcncsiz ktı~ıı J11eJ<tı:b'11~ Jl 
tahmin olunmuıılur. Bir de mck• unutmamalı ıııi n'~~l 
tepler"n kayıt \'e kabul muamele- maz. bn.b:ısın~ ı:ııı ! , 
51 kapanmca görülmüRtUr kl ibti. huca koyup '~ ~'~ 
yaç dörtte bir artmış! Bunların çrlan do'aırP u 'Wr Jı p ~,rii' 
her )erde ihtiynctnn artık bulura '!.an sonra bU~ il ' ıır..~ 
durulmasına lmkiın tasn\"Vur olu. Hl b:r nıUce 1

be pelt , ''~ 
nacak halta böyle yapılması caiz nram•yan tııle oe~? ~ 
"Örülecek g-ünlerdc miyiz 7 •Hr. Çocukl'll"~ıJlldıl~ 1~~~ 

Oahn da mektepler ac.lalı b"r le i inôf' bU' er 5'J) 111~~ 
"arta olruu-=. Hocalaı tal •b" i c arttır:ıcak sözl 1Jll1f1' tı' ıf' 
Uınıc;mnkta, dcrslcrın n oo 1 n • , l-~\·le znDl~İJ1· (!~~ 
ıanm ~ apmaktadırlnr. nız dah;t ~eJtliı ,,: 

Bir de bu kitap ckcı.ıtı·ğine n • ın ıdır. vazı oı-Ol'ıeıı" 
ılen bu kadnr büyük bır mesele •• ız lelıi5larr k 
rengini veririz? tı tırmnkUr. 



• 
H A B E r.. - Akşam postam B. 

Meraklı yazılar 
-- -- -il~ Bir cambazın not defterinden: 

---

Modern boşanma 
Bir Goril mavmunu birdenbire 

Nakleden: L. L. omuzlanmdan yakalamıştı 

l<>nra da. 

Gece kalamryacağımı söyledim. 
ikisi birden asıldılar 

- _:liç olma?.Sa !'Ön vapurla 
-gidersiniz 

Bizimkiler beni muhak. 
kak merak edeceklerdir. Fakat, 
ne olursa olsun bugün ben yalnız 
kendimin o1mağa karar verdim. 
bilhassa Muallanm onlarla tam
dık çıkması beni buraya daha 
çok bağlayan sebep1erdcn birisi 
olmu&ttı. Bir ara'ık Şinasi yine 
dışarıya çıkmışt1, 

Mua!Hlya: 
- Demek kat'i olarak nerede 

bulunduklarını bilm;yorsunuz 
öyle mi? dedim. 

- Hayır Fakat: öğt"enmeğe 
çahsacağmı, 
Hevecanımı zaptedemedim: 
- Beni o kadar sevindirdiniz 

ki. Ve sordmn: 
- Benden size çok buhsedcr 

miydi Mualla hanım? 
- Evet. Çok hem pek <';Ok • 

Size karşı temiz ve içten bir 
sevgisi vardı. Hem biliyor musu
nuz Necmiye bu iç sevgisini not 
defterine bir macera kaydeden 
hoppa ve şımarık bir kız gibi sa. 
dece böyle bir hayatı yaşamış 
oım~k için duyanlar.:ı. hiç benze. 
miyordu .• 

Susuyorum.. Kendime azabın 
tadını duyurmak iÇin konuşmu
yoriım. Bütürl her ı;eye rağmen 
onu şöylece tanınmış bir baba 
dostunun evinde bırakmamalıy
dım •.. O. benim için hasretle ara
nan bir ihtiyaçtı. Ben onu bUtün 
tehlikelere karşı koruya bilir_ 
dim. Netekim bir ka<: defa ken
diai de bana !bu arzusunu his...~t
tirmişti. Bunu açıkça söylemi
yordu. Fakat, her zaman! 

- Rüştü baba ile beni ne za
man tanıştıracaksm diyordu. 

Yemek yerken. içerken, konu. 
şurken, gülerken kafatasım içeri. 
sinde bir ma.lafsur J!ibi mı.dece 
bu ko-untu ve UzUntülcr kıvra
nıp duruyordu. Niçin? EYet ni
çin onu büyük 'bir itimatla dost 
sandığım bir adamın eline bı. 
raktım. ' 

Son vapuru zor bekledim. İçim 

Şahıslar: Eşref, .Ayten (karısı) 
(Şık, güzel bir saoln, lüks eşya. 

lıır, İran halıları. Duvarlarda muh 
t.eşem resimler, tablolar. Zengin • 
lık ve nristokrntlık. Ayten kana
peye uzanmış okuyor. Eı re" alo. 
nn gırer.) 

ı-:;şrer - Okuyor mu.'!un ~ene? 
Ayten - h:vet. fpsen'ı.n bir e• 

serini. 

E.'.jref - Gene mi lpst'n? vnı. 
lahi çok güzel. Bir 'tkfasında b:.ı 
öbtir defnsmda Tolstoy öbtir def~ 
smda 'l'urgenıef. Ben do bu nrnda 
ynlnııı: başıma oturuyorum. Em _ 
vali metruk" .. lır mi bu? 

Ayten - Ne ticmek istiyorsun? 
yoksa bu ~ckilde beni korkutnca. 
gını mı zannediyorsun?. Güzel ... 
r ctilcr). 
Eşref - R~n ederim, alay et. 

mckten vnzge<;. Senin]<' ciddi şey .. 
ler konu!;imağa geldim. 

Avten <alay ederek) - Dinli • 
yorum. 

Esccf - Şimdi notcrimden ey"' 
rıldun. Servetimizin tehlikeli su • 
rct~e aznlmaktn olduğunu açıktan 
aı•ıga gösterdi. .. 

Ayten - Ne sebeple? 
E."ref - Sen ve masarifin ta.. 

bii... I 

Ayten (hiddetle) - F..şref! 
rnşrcf - Sakin ol. Ciddi konu. 

§alııp. Ynlan mı sövlcdim? Her 
gün tuvnletin için ve~iğim ve ya. 
zrhanemde sakladığım hesaplar, 
b'ttabi tekzip edemiyeceğ·n bir 
hakikattir. 

Ayten - Peki, kabul ediyorum. 
Fakat sen de, beyefendi, babam
dan aldığın çeyizi unutuyorsun?. 

Eşref (hiddetle) - 'Muhtl'rom 
pederin beni aldattı. Seninle ev .. 
lenmedcn önce bana sekiz bin lira 
vandcttiği halde ancak bln lira .. 
smı vermiş, m.ütebakisini ileri<le 
vereceğine söz vermişti. Buna rağ 
men. şimdiye kadar o paranın ka· 
lan tN"-fmı ne gördüm ne de is.. 
tlkbal~ göreceğim, hannncfc.\}tli ! 

AYten (ateş ıJır) - 'Ne hakla 
babama küfrediyorsunuz? Ya bir 
gün bunlar kualğına giderse? 

Eşref (sakin ve lfı.kayt) - Ben 
ona küfretmedim. Sadece beni al. 
dattrğnu söyledim. Bu da ynlan 

değıl yn? Noterim, isted'ğin vn • 
kit bu t<'ferrü:ıtı derlml ispat et· 
miye hazırdır. 

Ayten (hafif bir telıişla) - O. 
na IUzum ) ok. Skandallardan Jıo• • 
la11mam! 

Eşref (mU.Stehzi) - Yani ilsi • 
me gelmez, demek istiyorsun. 

Ayten - Çok nptalsm ! 
Eşref - Teşekkür ederım. Bi 

liyordunı, .. 
Ayten (kısa. bir sessizlikten son 

rn) - Peki, şimdi ne istiyorsun. 
rica ederim? •• 

:r~ref - Gavet ba...cqt biraz ta. 
s:ırruf... • ' 

Ayten - Hn! Yani giyinme~'İm 
artık, öyle mi? 

Eşref - Yok efendim! Ne mil
naseb~t? Beyoğlunda oturmaktan 
YazgC'çip lzmitteki evimize gide -
Jim. 

Ayten - Ya.? Taşrada kapan.. 
mayı kabul edecek miyim, sanı " 
yorsun?. Asla! Boşanmayı tercih 
ederim! 

E!;ref - Pek filli. Fakat mah -
kcrncde boşarunnmızm scb€1>!ni 
90rnrlnrsn ne diyeceğiz? 

Ayten - Basbayağı... Karak . 
ter uygunsuzluğu ... 
Eşref - Milkemmel ! Demek ay 

rıln.cağrz? .• 
Ayten - Tabii, çaresiz. :Mukad 

der! Yalnız .. biz ikl samimi arka.. 
duş gibi ayrılacağız .. 

Eşref - Teşekktir ede.rim. Çok 
nııziksiniz. (Nezaketle Aytenin ö " 

nünde eğilir) Artik orövuar, b:ı .. 
Yan ... 

Ayten - Orövuar, efendim. Ak 
şa.m yemeğini birlikte yer misi • 
yiz? 

Eşref - Sizi rahatsız etmiyor .. 
sa.m ... 

Ayten - A, bil.3.kis. İki dost 
gibi nyrılncağı:mızı söylemedilt 
mi? Ondan sonra meselemiz için 
de konu§Üruz, değil mi? , 
~ --JI'eıbii~eneirnt.;-Ak • 
am, dediğimiz saatte! 

O iık§am 'Eşrefle Ayten llay • 
darpaşa istasyon lokantasında ye.. 

mek yedikten sonra Adapazar tre" 
nine bindiler. Bu suretle bu me
s,..leden memnun kalınıyan yalnız 
avukatlnrıydı ... içime s:ğmıyordu. Adada kendi_ 

mi sürgün~ gitmiş :insan'ara ben. 
zetiyordunı Güzelliğine bütün 
p,önlUmü ve;.aiğinı bu yer bir de- ~ «) rrı • : • • 1 ş ve İfçİ arayanlm: 
mir halka gibi gittikçe daralarak 
lx'ni sıkıyordu. Sebep neydi? • Türkçe, tranau:ca, JWlanca mD 

~ğer bir yolcu bir otobüsten 
yuvarlamı.cak olursa. bu hadise 
vuv?r~anan yolcu için ehemmi 
} ethdı:.. Otobils içindeki bi'et<;i 
ve şofor. <:<>k sürmeden bunu \I· 

rıuturlnr ... ~t cambazhanelerin. 
de de vazıyet aynıd ••. Halkı 
hayretten 'hayrete düşüren hü. 
n~rler, ca~bazlarm kendileri· i. 
ç~n e1!_ef!Ullı~·ets~z bir şey, alelade 
hır ha.dıseclır. Çabuk unutulur. 

BEY AZ FiLLER 

. A~ cam~zhanelerinde seyir 
cılerın de r,örüp bilmediği 1 " r( 
bi hfi~i1sele~ cereyan ediy.~rd~; 
ac.::ba ..• Bır cambazw not def. 
t;nnden bazı parcaıar nakledc 
lım: 

Dl!_nyada beyaz filler mevcut 
oldugunu elbette işitmişsinizdir 
Fakat bu filleri ill: d.!f a olarak 
Ing.ilterede &rnum isimli •biri 
getirerek at cambazhanesineo 
solanuştur. Çok geçmeden bir 
beyaz fil daha temin etmek lüzu. 
mu hasıl o1du. L§kin, tam mn 
na.siyle diğerine eş olacak der& 
cede bir beyaz fil bulunamıyor. 
du. Yalnız bir tane vardı ki a 
çık kül rengindeydi .. Bunun üze. 
rine, diğer fillerin hepsini siya 
ha boyadılar. Bu suretle açık küİ 
rengi fil de, beyaz file eş olur 
gibi göründü. 

MAYMUNUN BANYOSU 

Cambazhanelerde maymunla· 
rm da <:ıkarmadığı hadise yok. 
tur Bir maymun, kafesinden sr 
vışarak doğruca kendisini terbi
ye eden kadının bulunduğu otele 
gitmişti. Onun dairesin~ girmiş, 
banyo odasına ı?~miş ve orada 
sıra. ile muslukları göriincc pek 
merakı uyanmış olacak ki onları 
birer birer açmış. Sonra bir ta. 
rafta sabun ~örüp bütün tüyle· 
rini ~üzelce köpürtmü.s ... Bunmı
la da. ·kalmQyarak mürebbiyesi
nia. yatak odasınş. geçerek onu 
da-0kşamak suretiyle sabun i<:in. 
d~tra'kmı§. 
Artık bu ~kilde bir uykudan 

uyanışı tasavvur edin. 
Bunula beraber maymunun 

mürebbiyesi zerrece heyecan ese. 
ri cröslermiyerek mymunu hem 
f;U ile, hem dayakla temi?.Ce bir 
ıslattıktan sonra tekrar kafesine 
kapamı"?br. 

GORIJ., MAYMUNUNUN 
EDEBiYAT MERAK! 

Hiç .. Beni 1stanbulda bir bekli- \liazeıemlzln tılrlncl •yfaaınaa emme! okur yazar ve konu~ur ayn. 
yen mi vardı? Hayır.. Burada baıılık yanmdakt tarttı oerçeveeJ ım. ca blraZ lngtUZbe bilir, ukerHkle .. 
mı sıkılmıştım bilakis ona dair ponuyı11 blrtll\te glinderneeekl IAkası olmryan. kefll gösterebtlen Bu gene bir şey değil: 
bir çok malümat da elde etmiş- ıtVJ.ıı;NME TF.Kl..tFl..EIU. ı.ı, AKA· hcsnptan ve muhasebeden anlayan bir l3u defa bir cambaz, haydutla· 
tim Kimbilir be!ki de asıl içi_ MA, tş \"ERMF.. Al.Dl. 5'\TIM roy ucuz bir UcrcUe 1JJ aramaktadır rın µek bol olduğu Şikago şeh. 
mi ~İkan sebep de bu öğrendiğim :tbı ttcart mıııııyctl bs!t olmıyan in\. (M.T.V.) remzIDe mnracaat. rinde odasında iki kıllı elle o-
malQmatta idi" .. Vapurda karşı çl\I, ilMlı r pıu1151'l n~roluuw. • Muhasebede 2:5 seneden raz.ıa tec. muzlarından yakalanmıstı. Canı. 
ka1"!'5ıya ve yüz yüze oturduğum E l kl rübcs! olan blr mulı.uip yuılıAnelerde baz bunu haydutlardan biri zan. 
insanlan bile görmüyordum. v enmc te ifleri "eya d!ğer tıcart müe.s.wıeJerde ı,... ncderek hemen teslim işareti 
ln anlar meğer bakarak da gör- • Ynş 82, .Doy 1,70, k le. 70, serbC'st ramaktadrr. Haftada blrlu.t gUn Yeya vermiş. fakat· dönünce kendi 
mezlermiş. Dalgın bir dostum meslek sah.b', aylık k lzancı \a.satl blrknç saat de ça~biltr (N.M.l cambazhanesine mensup koca· 
vardı Onun hareketleriyle alay ırıo lira otan, 1-Imsc-'z ,orta tahsilli remzine mllracaat. man bir goril maymunu ile kar. 
ederoik Bize bak.ıı.r ~ibi görünür bir bny; 20 il~ 30 Y~ ar1 nrnsında • 28 yaşında., askerlikle &lak.aaı ou. şıhı."""1llt§tır. 
hatta yüzümüze bakarak mırıl- boyu ile m\Jtcnasıp, ş bir bayanla hının•yan yeni ... eııkt yazılan bilen Goril zararsızdı. Nitekim ca.m. 
danır bir şeyler söylerdi de mu- cvlcnmclt lstemclttcd ~. T.p \•c mlill>'t beltO.r bir genç. odacııılt, kapıcılık, g'.. bazı öteye beriye dolaştırdıktan, 
hat.ahını tanımamı Aynı dnki- nıcvzuubahs .. e 'ildir. <M. G. 32) rem. bl bir I§ aramakl&dır. (8.A.) remzine onunla biraz o •naştıktan sonrd 
kadn bir şey sorardik - vallahi zınc murac 'lt. mUracant. serbest bırakmıştır. 
farkında değilim - derdi. Şimdi • 25 ynşınd:ı, ltJm::nı, ince yapılı, • 16 ya~mda mnı:ı vaziyetten dola. Lfı.kin cambazın üstü ba~ı mü. 
anlayonım ki dalgın dostumun ilse tnb5ıll .;om1uş c.ı r:ııyat1 seven, yıslle tahslllnl .:ırta 2 de bırakmak rrkkcp ic:inde kalmıştı. 
d~ hakkı varmış., Köprüye <:!k· içtimai tt tıiyeye sat- ;,, ı, bar \ c te. mccburıyctllıdc kalmış btr bayan tatı. G-Oıil maymunu az önce biraz 
tığım .zaman acele bir işe yetış. m.z bir n.ıc kızı, ~·a ı· tahsil gör. Rlıt ve ynşuc mtıtcna.s!p bir ış aramalı edebiyat mera.kı r.östermiş ola. 

rındeki kfığ'lllarla karma karışık 
v~ dalgalı mor bir deniz h-:.lind~ 
görUlüyordu. 

iKi KOBRADA.\' BiRi 
NE OLDU? 

Gelelim yılanlara .• 
Onlarla numaA-•~r yapmak ev. 

vela insana haşyet verici görü. 
nürse de, bir kaç hafta sonra pek 
çabuk alışılan bir iştir 

Bir defa bir cambazhanede veı 
dqrlrğından iki yılanı bir sandı 
ğm içine koymuşl'1.rdı. Ertesi 
sabah sandıkta yalnız bir yılan 
g~rti!<lü . Acaba öteki nereye p;it· 
mıştı ? .. Koçmış olması ihtima. 
liyle bir müddet a.ram1dı Fakat 
tecrübeli cambazlardan biri ha
kikati orta.ya atmasaydı. daha 
da aravacaklardı 

Netice itibariyİe iki kobra vı. 
landan biri ötekini yemişti. KOb. 
m yılarılarında yamyamlık te
m~yülü vardır, Kendi cinsinden 
mahlCıklan yerler. 

HAKiKi Ol"UNLAR 

BugUnkü cambazhan'!ler hak
kında en şayanı dikkat hakikat, 
bugUn biç bir oyunun nhte ve. 
ya göz bağcığı olmadıildır. 

Modem cambazhıınelerden biri 
diyor ki: 

"Bir kaç sene evvel halkı bir 
takım el ~bukluklariv?e oyala
mak ~k ka.loydı. Fakat ~n 
buna imkan yoktur. Bu~n cam. 
bazbanelcrde görülen bütün <>
yunlar hakikidir. llalk yir.:ni se
ne önceki halk değil. 

. Hakiki gibi görülen s:ıya!lı 
d•kkat munaralarr icat edebilen 
varsa, çok para kazam~. Ancak 
tamamen orijinal ve bugünün se. 
yircisini cidden ağzı açlk bıraka.. 
cak derecede ustalıklı olması ıa_ 
zımdır ... 

Bir fırsat 
Kütüphanelerle, 
Tarihçilerin dikkatine: 
S&ndıklanndan çıkmamıı bir bili.. 

de, hiç 1.-ııUanıtmamı 115 mtıkem.. 
mel elltll anslklopı:di.)a nrltıınlka 

neşrlyatmdan 

T enew Hisloriam 
Hıatory Ol The 

World 

, 

Adındaki tarih kUlll;. atı 200 um. 
ya satılıktır. t tıyc;lller ıazcte. 

mb.ıle .. ,. ö. rem:tln~ naektuplll 

mlit'1lt·ı.at edt"bilirler. 

Kız., Erkek, 
Bütün çocııklannız.a 
Okutacağınız. kitap: 

Kanije 
Muhasarası 

NAMIK n.•;~lAl./lX 
YENtLF;:jnau.r.~ 
l\. \lllt \l\l \Sl.lti UY.STAllfl 

Hrr kltaı.çıda bulunur 
Fi~ atı SO kunı' 

TP\'d ~eri:\". }(11 KITABE\1 mek ister gibi koşuvordum. mu .. bir b,ıv n e;, le ıı . c'. lstemcltto • tadtr. 25-80 Ura Ue çal.Jı!ab!llr. (Koı> cak. lçeriki odada kalem Ye mü· 
(Dc\'amı ':ır) öır. (Nedret •:il :"nv "''' mUracaat. kaya) rcmztne mUracaat.. rekkep sişcsi vazıhanenin üze-t,~ ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~;;~;;~~!!!!!!!~~~~~~;;;~;;;;;;;;;;;; 

ilt koyacak !>İri varsa, bunu be. 
nim kadar siz de bilirsiniı.. 

yordam. Bunu sana bir hi -
knye olarak anlatıyorum .. 
ne olduğunu anhyamadmı .. 
biraz sonra içerden Gülbe • 
yazın sert ve yüksek sesini 
duydum: "Ben huradan bir 
yere gidemem. Ben artık pa. 
§anın cariyesi değil, Rüıte • 
min nikahlı kar:sıyım.'1 diye 
bağırıyordu. Haremağaımın 
ne istediğ;ni, neler söyledi -
ğini anlıyaınryordum. Bu 
sözleri o sırada yanıma ge -
len karını da duymuttu. Ka • 
rıma bunun ne o!duğunu sor 
dum. Malumya1 l:adın, kadı
nın derdini bizd('.'D iyi anlar. 

il ~raydan mı? 
th•~11 da . - Sulamadır., Veli Dayı! 

" hır •e" C l · ·b' •l '"'>'aıın . ~. ~. o t muı.carı ın ... 
I~ t.:tırıtn lı.ını ~ - Ha~kın vc....r. Oyle sa -

il. l)•ıın · Onu dık bir lı:.Jc!mı k~ybeden ko-
IS}'l/t · ce.nın ıztırabı pek yerinde -

" l\p iÇiNDE dir. 
"tCl.\l Veli Da;;rı Ri.istemi teselli 
') '·· G ediyordu: 
'"'h ottt". i.Hheya~ - Ben ener. bir gün tek-
~ t,~i·n"§le b rar sana .{3n'!ceğini umuyo -
l · era rum, oğul! Zira o yalnız se-
' hrl! · n: severt!i •. Allah ~ahittir .. 

'~ı 'ne ~ıkt b" d t .ı · llın ti • ı.. ız e y~.nn.:&n ('r.un sem ne 
1 ibindc kader sevdi!lini, sen zindan-

t .J v 

),. ' 1ln b· . da iken nasıl gnz"·aşı döktü .. 
d"' hırı, çif1: • ğünti görüyorduk. 
: · ~iı&t o;~ohbet - Beni gerçekten sever • 
tllt1.\,;'llıın 'bah di, Veli Dayı! Bunu siz de 
~ ;he)· Unu gö - söylüyor~· . .muz .. siz de hun~ 
tlı: 11 Rüste - şahittin•~ de~il mi? 

C)'ff(' 
L - Dedim !·a . biz hep o-

... er~end-en tı·ı ı~eclc l na acın'•k, o1ul ! Karım, kız-
• buı n -;1!1 lk lnnm onu d:l:::ıı.ı \.e~e!li e -

_ ____ a._rn_a_d....::.::ın.:..._~d~e:!r.!!i<ler ve sen in Jı! r :;;ün zi n • 

.'Yazan: lsk~r.der ,. ... SERTELLi 

... 147 ~ 
dandan çı1nµ geleceğini söy. 
lerlerdi. O da.ura: ''Ben ö • 
1.. 1 , 
unceye X:\<nr OLU bekliycce 
ğim.'' dereli Bı sözleri kac 
kere karınım ve krzlnrımı~ 
ağzından ~a duymu~tum. 

- Nerey~ git ·~ini, ne ol. 
duğunu bilrr. İl orum, Veli 
Dayı! ~li 1ndc ufr. t bir ;pucu 
olsa yiıre~in: yerm dı. 

- Sa~ n o - • in d··~ • 
ma::ıln.n::ı, ... !' l:iıı l~ i<l ırı p 

··ı·· . 1 ı go ı .ne.~n .. 
- E .,:m kc•.. a güz ' t1 _ 

yan b1r c\:~mı· n;.- vard:. Ha. 

!il .. Onu da kar.:ın öldürmü~. 
Başka düşmı:ımm yoktur. 

- insan d5şmansız olur 
mu, n oğul? Ser.in dost san
dığın k:r.1seler "çinde kimbi .. 
lir ne kadar düsman vardır. 
Ben de ç:ftlikt~~ dost sandı • 
ğım adnrnlarıredan kaç ta • 
nesinin k~hbece hücumuna 
uğ.adım. Jnsav .!cstunu, düş 
r ...... unı güc seçer. 

- Hakkın v:.r ama, ben 
hiç k1mseoen s:.iphelenmi • 
} )um. Sız bi2\ın en yakm 
ko .... :um'Jzsu::n;. Ona rıöz 

Veli dayı birkaç dakika 
sustu .. basını önüne eğdi .. 
düşündü. Rüste:~ şüphelen 
di: 

Heje bir kere d·· ·· uşun, 

Veli DayJ ! Sen hnyatta tec • 
rübeli, gün görmüş bir in • 

ı Ew b .. , b. sansın. ger uyıe ırini ta. 
nıyor veya şüpheleniyorsan 
bana çekinmednn söyle! Güİ 
he yazı bulanır ztıcım, aklımı 
oynatacağım. Or.u evin her 
ltöşc~inde gözlerim arıyor. 
Ben onsı:z yapı:\mam, Veli 
D"'yı! 

Veli dayı R:rn\cme çok a. 
c1yordu. Şüph~ierini birer 
birer söylemeğe başladı: 

- Bir gün, sen ~indanda 
iken, buraya yaui senin evi
ne Ahmet Pa~anın lıarema -
· ' ı ıııchn biri rdmişti. Ben 
r.vimin p~nı:c,.esinde oturu • 

Bana decli ki: "Ahmet Pat•, 
galiba Gülbeya7ı tekr~r yanı 
na çağırıyor. HaTemagaıı o -
nu götürmek istiyor. Gülbe • 

k .... . " 
yaz da gitme ı ... emıyor. 
Bu !öı:!er ~i:mdi hile kulağım 
oa çml!Y~'· 

(Devunı nl'J 



TUR iYE 
iŞ BA KASI 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDEI.ER: 4 Şubat, 2 M::ı., 
yıs, l Ao-"'llııtos, 3 llktcşrin 

!arlhlerir.d~ yapılır. .; 

1941 1KRAM1YELER1 

1 ndet 2000 li."'llJık = 2000.- Lira 
3 .. 1000 .. = 8000.- .. 
2 .. '150 .. = 1500.- •• • " f>OO .. = 2000.- " 8 

" 
250 = 2000.- " 35 .. 100 .. = 3500.- ,. 

80 .. ~ = 4000.- .. 
300 .. 20 .. = 6000.- " 

1 - Ekslltmoye konulan J.ş; Anknra Bolgc Sanat Okulu trsvlye atölyeleri. 
nin ikmalile dördUncU atölye binası inşııatıd!r. 
Keşif bedeli: 87167.06 liradır. 

2 - Eksiltme 16.10.011 perşembe gUnU saat 15 te Nafin vekö.leti yapı ve 
imar işleri eksfltme komisyonu odıı.smd:ı kııprı.lı zart US'.ılılc yapılacak.. 
tır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna mUteferı-i evrak (436) dört y'.lz otuz altı ku_ 
ruş bedel mukabilinde yapı ve imar işleri relsliğlndrır a:.mnblUr. 

4 - Ek&tltme ye girebilmek için istekllleıin usuıu dalrcf.lndc (5608.35) 
(beşb1' allı yUz sekiz lira otuz be~ kuruşluk muvakkat teminat 'licrme. 
Jcrl ve Nafia Veklı.lctlnden bu iş için ıılınını;, ehliyet vesikası ibraz et
meleri lfi.zrmdır. 
lşbu vesikayı almak için istcl<lllcrin ekalltmc tarlhlndım •(tatil glinlerl 
hariç) en az Uç gün evvel bir istida ile Nafia Vekaletine mUracaat et. 
melerl ve dl1ekçelerinc en nz bir kalemde bu işe bnzcr (50.000J liralık 

bir iş yaptıklarınıı daır işi yaptıran idarclerdtn alınmış \'csika raptet. 
melerl Ul.zımdır. 

5 - İstekliler teklif mcktuplıı.rmı ihale gUnU olan 16.10.94~ perşembe glı.ıU 
~t H de kadar eksiltme komisyonu reisliğine mnkbuz mukabilinde 
vermeleri lAzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (Cl6~-<!6!l4) 

l İstanbul Belediyesi ilanları J 
Beyoğlu, EmlnönU, Fatih, Be,lktaş, Üsküdar, K:ı....ıklly belediye hu. 

dudu dahilindeki yollarda ve tcrtuvarlarda açılacak b'.lcnlrı.nn ltapatııması 
ve Ust revatmaniarının yapılması işi kııp:ılı zıırt usulilı> ek ıitmeyc konul
muııtur. Keşif bedeli 80,000 Jlrn ve ilk teminatı 2250 Hrndı" ::\fukıı.vele, ck
ıılltme, bayındırlık f§leri genel, hususi ve fenni şıırtr.amelfı !, proje, keşif 

hultı.sasile buna mlınfcrl diğer evrak 150 kuruıı nıuk'.11 Hinde belediye fen 
J.şjc.ri mUdUrlUğlinden verlıeecktlr. İhale 6 10 941 : nzı>rtcsi gOnl.i sııııt 

15 dcı Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tı.:ın\n t makbuz veya 
mektupları, lh le tarihinden sekiz gün evvel bell' .l.ye f?n ı<;:erl mUdUrJUğll. 

ne mUracn tıa alacaklıı.n !ennt rhllv t DU yılına alt tlcnıf't odası vesika.. 
!an, lmzaU şartn3mc ve knnun"n ibrazı lAzımgıv dıı'l:er \'t'Saik lle 2490 
numaralı kanunun tarlfatı Ç<'rçeveslnde hıı.zır!ıyacakln .. , te~ı:r mektuplarını 
1hale gUııU saat 14 de kndıı.r Daimi EncUmene vermeleri lllzımdır. (8214) . ~"' 

l'.CadıköyUnde. SoğUUUçcşmede yenl açılacak olan yolun şose ve kanal 
inşaatı kapalı zarf usulile ckslltm ye konuımu ,ur. Ke'-·f bedeli 24294 lira 
84 kuruş ve ilk tt>mlnatı 1~22 lira 11 kuru tur. • fuk•we f>, eksiltme, ba. 
yınôırfi.k lı;Jcr:! genel, husus1 ve fenni şartname'erl, prc~ kP !f hultı.s:uıllc 
buna mUtefen1 dığer evrak 121 kuruş muKab!llndı.ı b ,•,.aıve cfn lşleri mu. 
dUTltlğündcn verllecckt!r. t 1 14. 10. 9 1 .1 g U ı:.. t 1:> acı Daimt En. 
cQmende yapılacaktır. Tallpl rln ilk t mlıı t m uz \' yı:ı mektuplan ih3. 
le tarihinden sekiz giln evvel bel .:J ~ ! n 1 leri milttlırlU l~"'le mUracnntlıı 
alacakları f~nnl chliy<:t, 9U yılm ı alt Ti ır<'t Odnsı ve<Jlkalıın, imznlı 

şu1:name ve kanunen ibrazı ıa.zım !.'len diğer vesaik i 2ı9C numaralı ka
nımmı tarlfatı çcrçc\'cslnde hazırlıya ki rr t ktıf mı>ktnp!:ırmı ihslc gl.iı;U 

saat H de kadar Dalmt EncUmrnc verm lerı lfıztmdır (8556) 

ZAYİ 

RAB EN -- Akşı:ım -·--. 
JS.fA!lılH l 

l l'llll'fPlll Ş E H t R .. ı 1' li'ılı·' 1 ;t Ey PAF'LB ~ OŞ 81 U i 1 1 (ı DRA~u K::::L~DA 
1 " 11111 Saat 20.30 da 

ı HAl'rf LET (S perde) 

1 "'* * 
istiklal caddesinde 

KOMEDf lı:ISMINDA 
su ~ce ııaa t 20 ,ao de. 

Kibarlık budala11ı (5 perde) 

BEYOCLU HALK ~İ:"fE)IASTh"DA 
Bugün ıı de, gece 8 de 3 büyük ! ıı 
birden: 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA 11~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE 80TON AG llLARINIZI ıJERIUL ~ 

l - Şimal denizinde casuslar tUrkçe 
2 - Ormanlar perisi Tura 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kuhilan 11rarl• t 

3 - Yıtmıynn adam 

1 
Deniz Levazım satın alma ı 

komisyona llAnları ----·--l - lhUyacımız olan 154.79 metre mlkA.bı gUrgen, ne~e. çı:ıııı çıım, dtşbu. 

dak, kestane, karaıığaç ve köknarın 4.10.941 cumartesı gUnU sa.at ıı de 
Kasımpll§&dıı. bulunan deniz levıı.zım satınalroıı. komiB!·o:ıunda pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi hcrgUn iş sııatl dahilinde mezkOr kom!syondsn bedelsiz a. 
hnablllr. Mezkflr keresteler ayrı ayrı taliplere de ı:tnle eaılebillr. 

3 - lsteklllerin '.!490 sayılı kanunun istediği vcsaikle ve tekllf edecekleri 
flyntlarm yllzdc on beş nlsbetlndeki kati teminatJan llo birlikte belll 
gUn ve saatte adı geçen komisyona mUracaatlan 114.n olunur. (8777) 

Devlet Demiryolları ve Limanları i şletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (44.400) lira olan sabit ve seyyaı e~ra1 mıı.kın Jerl 
ve teferruatı 17.1L9U pazartesi gUnU saat 15 te kapalı zar! usulü ile An .. 
lmradn idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lst!yenlerin (3 230) liralık muvakkat temiı:at ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14 de kııdar komisyon re. 
lsllğlne vermeleri llzınıdır. 

Şartnameler -(200) kuruşa Ankara ve Haycb.rpaşa veznelerinde satıl.. 

1 m3ktadır. (8563) -•••••• 

T1lrklye camnurıyetı '\ 
ZiRAA T BANKA Si 

K.uru.l\15 tarihi; 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türk Liran 
- SUbe ve Ajans adedi: 265. -

Zirai '" tıcari '•n Mtn barılto muamtltltri. 
Para tıbikUnıolcre ı&.600 ura lkramlJC ftltJoı. 

1 

•I 

.-rast Bankumd8 ıaımtıaraıı ,,. Cbbaıcl ta.earnd iM- " .. '--"'" il! \ 
llO Uruı tıoltm&D.lan eenede f del& ... kil~ ICUl"a De qagıduı 

p&&na rııre lkram.17• datıtııae11ııtır. 

• M".ed LOOO l1.raltll l,OOCI Un ,' 100 'Cled 150 Onhlı 11.00G 11,., 

• • GOi • 1.000 • 1 ut • " • '80(ı 
• • ! 30 • a..ooo • lif • ti • a..:w• 

tO • 10~ • &.oot • 
DiKKAT: Beeapl&rm<l&Jl:S paralar bir .ene lçlnde 50 tından ıı.şa 

11lfm.lyeıuen IJuam1ye ;ıkUI' taltdlrde 1'Go acı t&ZJutvı• ırertı~·~ .. 
Ktı,1 .. : U Mart. 11 ffazir&D. 11 .il.') 1Ql, U Blrtnc1kA.nUD :.al"fble 

r'.nde yapılır. ··-----------------;;.; 

lstanbul Belediye Riyasetinden: 15oı 
ıuıı.O dfl 

Hesap işleri mUdUrlUğü kadrosunda. münhal bU o--OJl ~;iti' 
ve (15) lira maaşlı seyyar memurluklar için 15-1 erpr 
çarşamba gUnU saat 2 de yalnız orta mektep ın~11 

• ,;. 

müsabaka imtihanı yapıla.caktır. 
41 

pa(lct 
Aşağıda yazılı evsafı haiz olanların ıs-10-9 t ed<!:tl'JIJ 

f&mma kadar Beledlyt' iRyaııetine istida Uo ınn~::i)1' t!Jff 
ealkl vermeleri ve tayin edilen gün ve saatte SC 
hazır bulunmaları lAzımdır. etlflış 

ı - Türk olma.k. 2 - On sekiz yqını ıkm'1 ıarı 
Askerlikle alAkası bulunmamak. • - 30 yaşındtı.n y\J ı<or!L" 41 

2 - '"' ~ İstenilen vesaik: 1 - HUviyet cllzdanı. " 6 t'tl" 
Mektep diploması . .t - Doğruluk kA.ğıdı. 5 - f,5:l 

fotoğraf. (8822) 
-------------- ·eıı: . rs=110 

İstanbul Hava Mmtaka Depo Amır 1 
• ~~ 

orı1 
1 - 250 ton kok ve 50 ton krip!e maden kir ı;ıı,1110 t ı• 
II - Kat'ı tem!natı olan 1350 liranın B3.l{ırk ~l'O ,.,. fi"': 

tm1arak makbuz ile birlikte 16-1~941 perşent>ıı ırıllrt'eiı-)1 
köy Hv. Mnt. Dp. A.mlrllği satın alma komtsyonıın•9 cııoıı l~; 

ili - Malilmat almak isteyenler her gUn saat ... tf\(JP 
. l<O..-

şllköy Hnva Mmtaka Depo Amirliği aatm almtl 
ııtıarı (SS05) 

1 
lstanbul 

--------------------------~:~u~ t ta!llllı.ıı ~ -Beher metresine 24 kuruş 70 sant im !ıya :b!ll•ll 
re astarlık bez pazarlıkla. ekalltmeyc konmuştur. • 1~,, • 0 

tesi gtınU saat 10,30 da An.karada .M.. M. V. satttı a 53ı ~ ~~ 
Pııacaktır Kati teminatı 2598 lira 7~ kuru§tur. S'1 .ft':ııı" • · na ı;-
misyonda. görWUr. Tallplerin belli vakitte koroısY" 

• • • ~ı~ . ..I 
100.000 adet Marsllya klremlU aımaco.ktır. f'~dll VJ'o.d 

1~941 çarşanba gUnU saa.t 15 de Hadnnköy cıva # !i"' 1 
kert satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tııllınfıl geıısı' 
lemiııntı i50 liradır. Taliplerin belll vakitte kornısyoııa ) 

• • • ı1 ~ 
Aıafıda yazılı mcvaddm pazarlıkla eksHtnl~:ri lttJ! 

kadar tnUl gUnlert hariç her gün Balıkes1rı;ie as l. 
nunda yapıJa.caktır. Taliplcfüı k.Omlayona gcııııeıer ~ 

Clnıi )l.llrtat'I " otof 

Balyeli ıruru ot_ 
Balyeli ku.-..ı ot 
Balyeli saman 
Balyell kuru ot 
Balyell ııaman 

'IOJJ ~IS 
ı.coo ~ 
1400 ıft 

ıOOo ıs' 
67& ·~ 

S45 

• • • • tOI' 1 
250 ton, 260 ton ve- 50 tondan ibaret ceınan ~ı ıUJ'O 

nrıcaktır. Pazarlı:da ekailtmeai 6-1~941 paıart qJııt• ~ 
~tmköy civarında Yusıviran köyünde aaker1 ıd~l!'ıa 1~ J 
pı1acaktır. TemlnaUan 1593 lira 75 kuru§. tı>93 1 

• 

kuruştur. (1179-8816) • t,) 

• • • clf'ltdl p' 
Keşif bedell 15.208 Ura 59 kuruş olan An"8~41 ,.P -.ııf• 

K:ıpah zarfla eksiltmeye konmuştur. thaıeaı lf,lO. pı;Jct' ~ 
Anlfarada M.M. V. Hava aatınalma komisyonunda ~no"11 , 

1140 lira ~ kuru~tur. Keşif evrakı 77 kuruşa ıtoııı dfll ol' 
kanuni vcr;tkalıırile teklif mektupl&rtru Uıale saatın 
mısyona vermeler!. (1103-$438) 

• • • ııtJS>•1f #. 
4095 lira 49 kuruş keşif bedelll inşaat açık e::ıc~::" -~tıl' 

ıesı 10.10.941 cuma gUnU saat 11 de Esk!şehll'de teaıL"' 
nııı:da y.ıpııacaktır. Taliplerin 307 Ura 17 kurut Ul< 
te l>omlısyona gelmeleri. (1109.q444) ~ 

• • • f(1t .,.., " 

İstanbul Aoıllyo 4 üncü Hulmk Mah. 
kem inden: 

Ankarııda bir j)avyon inşa ettlrUecektlr. tl ti· _ _,,, f. 
Acele satılık 6-t<J-941 pazartcaı gUnU saat us de Ankar&d• sf J1"~' 

i'a~ baskı mak1ne.:ıl 63XO:> (JUllen) m!.syonunda yapılacaktır. Kefıt bedeli S0,117 W:oı:ıı~, 
Posta, Telgraf ve Te~efon MUdUri • etiket, band, çek dc.fteri, ve emsali 2303 lira 35 kuru§t•Jt Ke§it evrakı l:H ıruruf• ~tJ'JY 

yeti t.ıı.rafından htaııtıulda Hatapkıı. ~eyler. Ayriyeten ket:m. mendil saatte lnin kıı.nunl ve'likalarlle tekllf ı:uektupıaruu uıate 
pıdıı. Yeni lınm.ls 10 No. da mukim tek olıırak oOO çıft clarak 1000 adet koaılsyoı;a ~e? m<"uı (1081 - 6~73) 
iken yeri belli olmıyıın Batumlu Za.de basar. Yün, ipek, pamuk, keten üze. j f • • • oııı•ııı ~ 
İsmail Hakkı ve Mch net Şevki aley. rlnc bllilmıım b:ıcıkıl::.r yapar. Tranf.'- 1 Döklim halır.de clmak Uze~ 600 ton dUğell 11.SO • (Jf 

port makl-:esl 6SX!OO (Eransmus 'ı fi ks''t ı 9-l'' •·•1 .. ~ ~ı U ır:tat t01" hine 935 .. 501 -<o. ile açılan alacak da- zar a e ı. mes "" . .,.. perşeııue ı; .. n ,dtı -' 
sutter) 22 :ılak ve l.ıtiyUk t .. -. mUı e. sat al k m'"Y' r .. d yap· · -~·ktır "'" tenı...- ~·" vasının muhnl;~mesi neticesinde; ev. ......, ru mıı o •• > •• ·n a ..._ • ua tJıPo 

raltın icra mercline tevdllne dair vc. caat - Tophane LUl<'cller CaJ. No, 21 T:ı. ljJ eı lıı kanuni ru;lkalarlle teklif mektupıarıııt 
rilcn 25/11/935 •urlhll llAm hUkmU Bay Sadık Hnkverdi. evvl'ı komlByona ve:mt'ierl. (108~ - ~18) ~ 
eıavacı vekili t•..ırafmrJan temyiz t'dll • J\IRAl.IK KAT • • • d• ıc•1l' t ıf 
mlş ve t my.z mahkcn.esi 4 Uncu hu- Kabataştu !zzetpıy:ı &'•kağı Çampıı. Keşi! bedeli 48.981lira12 ku~ olan Polatll ,urıO ~ı:ı'' 
kuk onlresinln l6i l/937 tarih ve lns ynnmd:ı 22 numaralı hane 4 odrı. z.'.lriıkla yaptırılacaktır. İhalesi 6.10.941 pazart.es!J(atf t~ 
258/99 No. ıu llllmlle nıezkflr bUkUm , "e denize nHzır !'"'VkalA.de manzaralı M.M.V. satınaıma kom!ayonundıı yapılacaktır. ,1ıııtt· 
bo 1 t ı kuruştur. Ke•if evrakı 245 kunıs_a komLsyonclall zu muş ur. altındaki baı:kal Bay HüseyL'le mu. " 
İşbu temyız llllmın•n bir sureti mUd racaat. c16069 kitle komlJıyona gelmeleri. (1163..8752) ıd , 

deaııleyhlerla yukaraa gösterilen ika.. _____________ ;;.__ • • • ııerd' - ıı' 

metgtı.hl3rınıı. gönderilmiş ise de bcr. 1 Aşağıda yazılı mevuc.nı kapalı zart Ja eksiltmeleri hizalarında yazılı gün saat ve rıı•11"ue~ (J 
k · ı · ssll ..nıot· sabık blld tebliğ adt' cdllmlş ve mah. omısyon arında yıı.pılacaı;trr. Taliplerin kıınunl veaikalarilc tek.it mektuplarını ihale dt g6r>" ~ 

kemece de ılı\nen telJ:!gat icrası ka - ait olduğu komısye>nı. vermeleri. Evsaf ve şartname~ed alt olduğu komisyon ;' 
rargir olmtıs buhındıı~tund'.ln mUddeıı.. Cinsi Mıktan Tut.ıı.n Teminatı thale gUJJ< ~ 

1 

aleyhler blr. ny zarfu da mahkemeye kilo L!ra Llra 1ı ~ 
mUrncant etm dlklerl veya. bir vekil Sadey11 ıtı 10.000 15.MO 1163 s .10.9•1 

18 • ..dlıt. 
göndcrmedlk'eri tııkİ:!ir1c hıı.klımndn Patates 122.760 6.138 460.35 ıs.ıo.941 16 JY .r' 
gıyaben muhukemey" devam olunn • Çarık çift 15.000 15.500 1163 e.ıo.9fl _J ,,. ... 

cağı ve lşb:ı il.'! ıın bir nUshıısının • • • ..ıııJ1er'jıı ~ 
mahkeme dı ııı.n~nesine talik edildlğl .A§ağıda v"lZllı mevnddrn kapalı zarfla eksiltme.eri hlzalarırca y8%1lı gUıı,83at ve pı oe~ 
iHln olunur. ( 161.!ol) komlsyonlıırmrla ynptıaqıktır. Taliplerin kanuni ve3ıkalarile tclu:f mektupla.not ihııl~f()) t ti 

Z.'\ l.'1 

İst.ıı.ni:ıul Erkek l!scıdndcn 14-/12• 
9!10 t.ıı.rlhlnde ıılt1ığtı:n 7:i21 sayılı t.ıı.s-

olduğu l<omlsyona vermejcrf. Evsaf ve §8.rlnamcleri komiayon'armda görWQr. (110 -"ıs. t'1 • .ıl' 
Cinsi Miktarı Tutan Temln&tı tııaıe ı:o~ - ,...,, 

Odun 
kilo 

2.820 000 
lira 

52.170 
Ura 
3913 ıı.ıo.e•ı ıe ,~ıı 

941 senesinde .aldrğ:'ll be-şlnC'i sıntf 1 tur. diknamC'yl ı.nyl ettim. Yenislnl ala.. 
şaha.dctnamemı zayi ettim. Y<'ıı.blnl B:ı.liır O\' ı. t7.<W.-nct • L\3~cılır kli. cağımdan es!dsin!.n ~UkmU yoktur. ı 
!;Ikancıtinduı ee>dalni.n hUk?nll yo!- j .rrır.clc ı.1cıı=.'l '"l""lu R~t.ı:.ı. '(l60Gti) 1 ı;<:\1..-ct '.rarnn (16060) 

Sadeyağı 

Sığır eti 
Kuru ot. 

31.000 
150.000 
850.000 

49.600 
34.1500 

8720 1 

2813 

s.10.11•1 

ıo.ıo.9'1 
10.10~ 

ıı·fJO~ 
!O> 
jl) 

21.8715 


