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~~el1-
llt.1~gar
~trsocahı 
~ Jnil!i hudutJjn i
~ ~BUlh ve sUkün ii:ınlli 
•e ~ ~etçe çok kuvvetli 
~~ bir devlet olarak 
llıı:..~ F'akat başkalarmm 
~Üt htu göz diktikçe ve 
~ Peıt acı Yalarına düştükçe o-

llYaıunaJar bekler. 

~l'C:bıtvaıçın 
~ >'etle,uı/\lnıan galebesi üzc
~tlıecbreıı lerı l'Cllcbi topraklar 
,~,il Ol kalacaklan ümidile 
ı_.'ttye ~ !tCnlik yapsalar bir 
~ 9uııki.ı r nıazur gfüülebilir
ııtL;~'>'• "-hakikaten böyle hlr '-'!'ili•. 1-l~"ll!Jtnak n:ıclir tesadüf 
~ '-ıj._ ~ ~rldir. Maamafih, 
"-~b rt Yerine "ak~i ta
~ ~lir :llanııması da rnüm -
'~teeyıİir 111'1l8ı istikbalin bilr. 

~ ~~.:.~rlarırı bü~·ük Bul~n 
~ lıe.;ıliıert 1 kucaklar lrnrakla
ııı.ı.:" ~hde~ geçerek hiç biı· 
~ -·fuı.s .Cdılemi~ecck kndar 
~ tca! cahlara şimdi(len 
' ''4lcleı1iı 11lnaları ıwk ha~·m 
~ 'e ~lllez. Bu kaılar fn.ı "'r ~ ... ita ~ nıünferit in,.,an. 
~~et ın ;;ıbi millet lerdc de 

lı\... etnbaı 'fü·ulla ~et iı·e. 
t,t'"'J 3otı 
~bit ~tında 1' küpte ilıt i
S ."'e~~killcri <'emi~·ctinılc 
~ lıit llt.ıt inde Bul~ar harbi,l r 
~ ~ '''r t.ık Irat Phni.,tir. nuı
:. ~eıııı::nadan J;gc tlenizinı• 

tı:."'-'iş en Ohrf gölüne kn
lılNı.~e dunlanın en zen-
~· kral nori.;in asa 1 

~~ '4~ '' bıılunan hüluk 
'it~ 'tt.a!alkanların t•n kalı
~.... t 'e . Y&Şadığını,, biil ük 
~·~ ııe,·ift.lharla mü.,alıcdc 
·" ~ 'lllıı 1

111~1 r l><'k tabii görc-"'"'lfr tih.tnk kesbedilnıc
\..~ 1 ~rl aldyetin 'erdiği bir 
~ ~ bir ile tesadüf ediyoruz 
~ i.,~'bı~:retıe mazur adde
t~ \._ ~ Bulgar harbiye 
~ '\,: t.p, rın Yegane gayesi 
tı;,:_"fı~ ~ları elinde tutmak 

~'bit d~ı :nall<an lnrın en 
, "-' lllve eti Yuımıak,, oldu-
~işu~~lnekteıı ken<liı.lni 
~ '- """~llryanıar "Balkan
~~~- glt.U. de\ Jeti olmak,. 
\"\ ~l zlen~ hırs ,.e ta
~ -.a,~ı 1ı1!-kdır ederler. Ka
~ ~~ d illa.kam jhraz eden 

:..:..; lalı daha fazla bir-._.. e· 
~ ~ ~lhk&n yoktur. Fa-
' ~ ~ g Ye nazırmın zih
~ .._~t ~ll'dlğini anlamak 
~, ...... h.zet~inln "Narod-

s~ll&r·~r nıakalesine göı 
~ ~ '· Bulgaristanın 

~illa \'erdiği ce,·abı 
~ bi bu gazete bunun 

\;._ -.-• ~ ce,·ap olduğunu, 
~ ~ afle h ~eri gibi BulS" ~~İllet en Uz Jii~ , asıl \:S" kt)d0hnayıp "bundan 
\' ~ • \·e 4.v 4.\'J'Qpasım ta.n
~~ ~ , l'UPanın bu kıs
~~ Olcttı~feslni görecek 
tt..~!e hı.. u \'e kendisine 
~~~. -=~ele yapılma
~~ ~~anlatıyor. 
lu: •, ~ b ~zleriylc ga· 
~ ~~~~bırinl tamam -
~~qbiz· nıuauez rü-
~·~~ 1 İ.en\ir edi 
~ 'S ~eti ISalkaol&rm e~ 
'~~laeaktır \'e ccnu. 
&,~~ le~h tanzim ede
~% ' bir lider Tazı-
~~'-.~~~;;~ 11~~=1arı. ~unanh· J-~ IEt b~ t gCi:ıliyon.ak 
~ b...: ile eri. Se\'k 'c 1-
~~ ~llh ~llhl)~Ctle ken. 
~ ~ boy akkın sorula -
lı..~ ~ Jcı .,:11da.n çok bii-
" '~· b. k Yle bir emel aı1un ... ,1 k d" 

11 _, enı-

~ ba.,ka bir ne-

~ ~~~ele :aını~emiyeceği 
~ 'ifıı.~"-n oStugundan do -
ı.:.._' ~ldıe;ı.ıharc!Jesı fer. 

it.ıs: b' de ka, betti 
... ırŞe • • 

"-.~ ile • ~lite Y oğrenme • 
' .._.letl.ıı nln darbele

..._, "nuta DıestJif,'1 lçln-
nları çok ca-

Şark ceplleıfnde 

16 ncı hatta 
başladı 
----0---

100 SovlJel 
harp gemisi 
Lenlngrad mlda& 
faaıına yardım 

ediyor 
---0--

Timoçenko ve Budienni 
orduları bazı köyle ri geri 

aldılar 

(Yazısı 4 üneiide) 
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lstanbulun kurtuluşu 
. . 

• 
lıu sahalı büyük hır geçit 

resmi ile kutlandı 
' ---o---

Türk gençliği 
namına çok 

heyecan il 
bir hitabe 
irat edildi 

Bugün, güzt>l İst::ınbulumuzun d~ 
mnn esaretinden kurtulu~unun 18 
inci yıldöni.m'ldUr. Bundan on sekiz 
sene evvel, 1923 te, pnh Türk ordu. 
ım, esuet~n bunalmı~ TUrk İatanbu. 

~ 
1 
!'::: 

la girmiş, bÖyleJikle tı•ı misilsiz §chlr, r 
tarihte ikinci dt>fa oiarak Türkler ta. 
ro.fından fethcdllmlgti. Dünyanın bu. 
günkU karışık şartıarı içinde İstanbul 
!ular, bu unutulmn:ı: gUnil, candan 
tezahüratla kutıamağa koyulmuşlar • 
dır. Bundan dolayı bugUn, daha pek 
~rkenden, te~ vo bayramlık elb!.se. 
terini gtymıJ çocuklar, bahtiyar baba_ 
tarının ve imanlı Türk annelerinin re. 
ınkatlerlnde Ş'!hir .10kaklarmı neşe ve 
tetaret içinde doldurınağa bqlamı§

tr. Sabahın yedisinden itibaren irili 
ufaklı muazzıtm bir kaiabalığm, TUrk 
orduaunun bugün g~tlğl Sultanalı. 

metten Takamı gilze;rgA.bmı doldur. 
rnafa koftuğu gört.lll~yordu. BUtUn 

Kahraman aııkı•rle rlml.7. g~erkt'n 

lngiliz hava nezaretinin 
ifşaatl 

General 
Gam len 

Alma• aüerl 
lledllerlDID we 
kıtaıarıaın 

İngiliz tayyareleri 
tarafendan 

bombalanmasına 
mani olmuş! 

--0--

Marsily:ı hava meydanına 
dağıtılan k:ı:nyonlar da 
İngiliz tayyarelerinin 
uçuşunu geri bıraknııt 

Londra, 6 (A.A.) - Hava rıew 
'ı zaretinin neşredilen resmi bir 
tebliğin • şöyle denilmektedir: 

Fransaya karşı Alm~n taamı.. 
zu b~adığı sırada harp komite
si, Almanyadaki düşman tahaş
şüt merkezlerine karşı bomba. 
larla yapılac~k taarruz'arın 
- Almanlar tarafından bu mu. 
kabil taarruzlarda bulunumadık. 
ça - yapılmamasını karar altı. 

(De,·amı 4 üncüde) 
--o ---

:so,·yct. Htı".) ... ıu nıı.ı~l-.ılatı.ı 

Alınan nal\Uye kolu l 
ve.taiU nakliye bayraklar la donatıl • 

Uer~·ea mııtır. 

ftllevuu 4: belde) 

Alman hcva 
kuvvetleri 

Şark cepheaJau 

Odun işi Arap 
saçına döndU 

BELEDiYE iKTISAT MOOORO ISTANBULUN 
ODUNSUZ BIRAKILABiLECEGi KANAATiNDE! 

İngiltere 
FinliinJiyanın Alman 

ortaklığından ayrılmaıını 
istiyor 

Lon<lra, 6 (A.A.) - Times 
gazetesi, İngilterenin Finlandiya
Y~ vermiş olduğu son nota ile 

(De\'arnı 4 üncüde) 

Devamlı bir 
taarruza 
başladılar 

--<>---
Harkof ıehrine kartı Alman 

tazyiki devam ediyor 
(l"au<;ı 4 üncüde) 

r
ı~······· · · · ... ·~········· ............... · --···•···e·ee·1h••+·•·•·····e·1 

Ta hir ile Zühre 
~ BO Y OK ~Ş K MA S AL ı 

Bir depo sahibi diyor ki: Yazan: tSKENDER f.~ SERTELLi 
Yeni tefrikamı:-.dan 

amma kimse aldınf .......... llmdl ylkıek fiyata sazını kapımda dunnaz ~alan;ın. -
aldlAtı • d ••- 510 • t iZ Göı.ya,ınla hergün ~r.ram tıararsın •• az •• • ....... • ........ amay ÇarC!llZ dertlere !::ırc ararsın, • 

Fakat öyle bir odun veririz ki çekisi müşteriye 714 de gelir Ge~1:
1

::t::~
1

:
1

9:: g~.::a:~d~:; 
yarbakırdn hUkUm suren Atabek 
devleti hükUmdar hutocttin zama 
nmda yaşadıklar. ıadia olunan bu 
halk masc\lmı o de\'l'ln bUtUn harp. 

Fiyat murakabe bürosu, bugün -
lerde mat.buat ve efkArı un:umiy~
nin en ziyade ~ oldugu bır 
mesele haline gelen odun mesele
sini bugün tekrar yapacağı bir 
içtimada tetkik edecektir. 

Oduncular şirketi reisi olan 
Fikri Kancel, Mustafa Tuncel ve 
ortaklarının ,·uayet makamına 
yaptığı müracaat üzerine yapılma. 
eına karar verilen bu içtimaa. va
li ve belediye reisi Lütfi Kırda.nn 
riyaset edeceği anlaşılmak:amr. 

Bugünkü içtimada. evvela U>p. 
tancı oduncular, ııonra lst.a.nbulda
kl perakendeci oduncular, bundan 
sonra mahallinde tetkikat yapan 
fiyat murakabe bü~unun gc.nç 
kontrolörleri Seli.hattın ve NeJat 
en nihayet de belediye iktısat ~ü
dürü Saffet Sezen dinlenecektir. 

BtiYt)K ODUN TACiRLERİNİN 
1DDIASI ŞUDUR: 

.. lstanbula odun kesen cıvarda: 1 
ki köyler halkı önceki narhı dahı 

buk ayıltır. Bulgaristan milli hu · 
dutlan içinde bir sulh ve sii"ıliın 
amili olduğu müdde~e çok kU\ • 
\·etli , .e ~crefli bir devlet olaral< 
yaşayabilir. •'akat t.fkalannın 
topraklarına göz dlkdik~ ve H. 
derllk hülyalarma düşttikçe onu 
pek arı uyanmalar bekler. 

1 

az buluyorlardı. Bunun için eaki 
mukaveleler feehokmmuş ve top. 
tancılar odunu QC>k d aha pahalıya 
almağa başJam11lardir. Hailiuki 
şimdi narh indrilmiştir. Bu fiyata 
odun keetirilemiyecek, latanbul o
duneuz kaldığı gibi, köylü de fak
rU eetalete düteeektir.,. 

lSTANBULDA PEBAKENDECl 
DEPO SAHlPLERİNİN 

ŞiKAYETLERİ 

latanbu:ldaki odun tacirlerinlıı 
tikiyeti şu merkezdedi'r: 

Bir Sovyet bahriyeliıinin 
makalesine göre 

Krımda 
Almanlar ilk 
hatları bile 

yaramadll&r 
---0---

Bir inek sürüsünün arkuına 
ıizlenerek ilerliyen Alman. 

lar naııl dağıtıldı 
(Yamı 4 llldide) 

' 'Fiyat muraka.ıbc bürosu evvel
ce koyduğu narhla kendilerine ~u 
nu U>ptan 530 kuruşa almak sa.la· 
hjyetlni veımiştir. Halbuki _§i.md.i 
topta.o fiyat 510 kuruşa indınlmııı 
tir. Aradaki farkı kim ödeyecek -
t:ir. ?,, 

Mahallinden tetkikler yapan fi. 
yat mura.ka.be memurları yani fi
yat murakabe bürosu ise şu ka
naattedir: 
"- Odun işi iki büyük şirket 

ve be§ altı .kişinin inldsarındadır. 
(Denmı 4 üncüde) 

~ ıerl, akınlerı ve .:-~ıe.:cc llemler!Jt> 

~ 9 Blrlnclteşrln i Perşembe iLDi 

~ HABER ~'" 
sütunlarında takip AJ.abek Emlrlnln ~nı Zühre, T1lblri 

delicf'Ha~ scvmeıktedır. Fakat Arap edeceks· niz lalası onlar•n blrlf'!Jn:C8lne maal ohto 
yor" 

lspanyol . ~ 
tayyarelerı ~ inailiz ve Alman 
bk defa olarak ~ casusları 
Şark cephe- ~ 
sinde akınlara~ karşı karşıva 
İştirak ettiler ~ Müthış ve heyecanlı bir zab ıta 
Büyük ~ sovy~t ~ v~ casusluk romanı 
motörlü arabaları tahrıp B .. 3 .• cu·· sayfamızda okuyunuz 

olundu ugun lı r. . 
(l'uffiı 4 üncüde) i .... .;..•••••••••••••••••• a •&•••••••• oooo osuooı• ı•-' 
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A 
'11.t:ın zıımcn z:ımnn hnh-

... '"riz; b~b etrr-;dj: :.miz ''eyn 
ffi~::ıed' t iz '"'t\t de onu aklı. 
nız • n .. ~:n~l .. lreizc şüphe chne. 
~ :n'_1.:. 
~l rüyü hal·-ı]c o''lnhrm ık 

o;ık a 'l:- ı ç"r~.,n ı hır ~bi, 

bu nlı • nlık cfa nr:-ıln ~ıraJıı bı

smcl: btlycr. pürüzler-
den ~ir. 

Bnr t icat oldu mertlik bozuldu 

h l'"l J{""o • 'rn'.l. bu ynnık mıs· 

mı s· 'c' en alı 1·:ın' t.tı. Çlınlüı 
b ın•ı lm' ı. - t --il er.ek 

0 rtl'I> d:ıha b.il ~k olııc:ı"."IDı ya 
dü iin"memi ti: yulıut da buna 
'scnmi5ti, 

Evet yuk id!, işbu rivnyet yeni 
çıktı 

\'e: 

Efkfu = frenge tebaiyet yeni çıktı 

1\lısmlımıu öyliyen ~nlr de a
lışkanlr!;"IDı aruz nzni ilo mUda. 
faa etm'"'I\ten baıılm bir şey ynp. 
mış değlldlr. 

Alışkanlık bir pürüzdür, bir cn
~cldir: her hangi bir atılıstn, her 
hangi bir yürUy'.işte onn hesaba 
katmak gerc.fkfr; hucu inkar et
miyorum. J<'akat ıılışlmnlık bir ma· 
ı:erct otnınaz; hükümlerimizi on· 
lan temel tutarak yürütmemeli. 
)'İ?.. 

On yüzba.sıya ''ben öyle ah ton,, 
diye '' ğ lıol:ığn.sı,. demek tstiyen 
bir ndama hak veriyor m:ısunaz? 

Ya~ı ıı.Itnu~ı geçtllH için yeni 
harfleri yazamıyan bir adamın a
rap harflcrlle yazılmış istldasıru 
bir devlet kapı ında kabul ederl-Or 
mi! 

Basma fes, lc&lpak veya t:ıkko 
giyen b~ adam ''ben böyle alı:;· 
tnn., dJye i11in iı;Uıdcn sıyrılabilir 
mi? 

Demek ki denim içinde 'f'e dC\"" 
rim için yaşıyaularm Uk öde\'le· 
rinclcn biri 1 do alı;;lıanlıklarmda 
da do~ruya. iyiye \·e güzele doğru 
hir devrimi göze almalan gerek. 
tlr. 

Garbin dil ünürlerinılcn birisi 
medcniycU şöyle tarif ccllyor: 
"Medeniyet en iyi alı kanlıkla.rın 
topudur,, o halde çağdaı; medeni
yet dllze~inin (seviyesinin) UstUn· 

Yeni Sabah 

ı;ll midir'.',, 

ele bir yere ulaşmayı l•cnılishıe n· 
ınn.ç ed:nen b!r t,oplulıık lr.in es· 

i:ni , kötü Ve zararlı nlıs':<aııhl .. ,' [J~ haBle arala~r nda 'ı ları bırnlnp iyi, dof:'TU 'c güz~·) 51i2 e n 
nlı<:lmnlıldıırı eJe ıJmak lı<'m lıir 

(]eYriın, hem de bir medeniyet bor. sınai müess-use 1 
ru sn;},lmnt!lalı mı! 

lhırndnn dil b:ılı in~ j,;İrclim: k 
- Niçin ümürr;C' gihi güzel bir ~a n1ayac 

l\clltneyl ynzınızıla, <>Ö:r.iim.izde kul
lnnm. vorsunuz? sorgusuna c:ors::ıl; 

müstemleke, mlistamC're ve ko!o · 
ni deme:;e alıc;mı olanlardan 1joy· 
lr. bir c-0\ntı ıılı~omz: 

- l.fendim nlıskanlık! 
Yahut bunu çılctan aı;ığa söy. 

lil emiyenler lı~ilmtin iist:inli 
örtercl• lnrl< dereden sa ~ctiri. 
)'Or; işi uh·melığa nımyorlnr. 

Zaman zaman snl.nya ve miza· 
ha da yer \er<Ji~imlz bu sıituncln 
bu \'esile ile kü~ük bir hiki,ye ıı.ıı· 
lııteyım: 

Gelinle knynann kM ~a cdlyor
lıınnıs. Gelin nllıayet bnğımuş: 

- Öyle ileri. geri komısmn: 
bu e\'e gelin gclillJim zamıı.n her 
tıırııf pi pis ı.o!myordu. Sildim, 
ııüpUrdilm; lıer tnrnrı tcmlzleclim 
de m;nızı o pis kolmhrdıın 'kur. 
tanlım. 

Bu sözlerin k~, ır.•la kııynnna 
glilırıUs: 

- tiabi kızım, demi , o lmlm 
~ene duruyor nrnıı enin bumun 
ah tı! 

liotü alrııkıı.nlıklara kendilerini 
kaptıranlar. yulmnki hikiı) ede ol. 
duğu gibi, bir güe gelir •tötüyiı 1 
iyi, çirkini güzC'I, yanlı~ ı doğnı 
görecek blr hal clurumona düşe-
bilir. 

Belki de içten (samimi) olarak 
hu daviinın önüne dikilmek snpıt-
1.-nnlığına (dnlfilctinc) dli;:;cnler 
onlardır. 

Alıı:pknnhk, hem de köfü ,.e g~ 
ri alışkanlık es:ıs olsaydı, ozUr a. 
yrlsaydı crkiln minderinden fab
rika afölyesinc, mangal ha~ından 
sa,ıış boyuna geÇemezdfi<. 

De\•rimlerimlzfn bir eok kolla
rında olduğu gibi, dil de\Timlrniz· 
de de Türk aydınına dil en odev, 
\·ata.nıb.s toııluloklıırmı kötii alı~. 
kanhklardan iyi alrşknnlıklara ye<l 
mek, götürmektir. 

TOPLUIGNE 

Esnaf hastanesi işi ne 
safhada 

Belediye makine şubesi müdür
Iüğti mahalle aralartndn ve sokak 
içlcı inde mevcut b:ızı smai mUes· 
seszlerın Halicin iki sah!llindc t.op 
lanma.sına lüzum göımüş ve bir 
talimatname haz!rlamL')tır. 

Hnznl&nan projeye göre, Hnli
cin iki tara!mdıı s:rnlanncak sı

nai mü~"'Seleri. vlUilflarına görc
şu mmt.akalarda toplanacaktır: 

!{öğıtha.neden Sütlüceye ve Si
lAhdarağadan EyUbc kndnr ağır 
sa:myi milesseseleri, kutu çıkaran 
ve milştC'iJ madde. depoları; Slıthi
ceden Azapkcprya ve Eyüpten 
Unkapanına kadar gürliltü çıka· 

ran müesseseler; Unkapanından 
Kabs.ta§ vapur iskelesine kadar 
hafif sanayi mllesseselerl. surların 
500 metre haricinde mezh:ıhalar, 
ispirto ve ekmek m.nyası, hayva
ni, nebati ve uzvi madde depolan 
tuğla, kiremit fabrikaları. 

----<> - --

Bas1n Birliği ölütn 
yardımlaşması 

Necip Alinin vefatı üzerine 

irinci 
devre~ 

Türk Basın Birliğinden: 

1 

TUrk Basın Birliği nz.'lslylc, matbu.. 
atın blrllk dı~d:ı kalml§ olan uzuv. 
lan arıuımda tıum vukuunda geriye 
bıraktıkıarı:ııı. yardım ıçln imzalanan 
16.5.941 ltı.rlqll mukav leye göre bi... 
rinci yardım devresi Necip AU Kli.. 
çUka'nm 61U!"llylo kapnnmıgtır. İkin
ci .yıırdun d"vrc.Si.'lc i;."tlral{ lçin 25.10. 
on tarihine kudtır l§tırnl< hwestn!n 
gönderilmesi bUdirtl.:nlştir. 

Mukaveleye henUz girmemiş olan 
birlik asli ve ''ardmıcı aznlarlle fillen 
gnzl'.'te \'C mecmua iddrclerinde dl'.'. 
vnmlı blr Ş"'kUdc çaJ,~makt.a olup bu 
ışı meslek edlnmlıı bulunduğu halde 
birlik kanu:ıa hUkUml"ri dışında kal.. 
mı§ olan mcaıurtar ve atölye gcflcrl 
de birlik böl~e m1?rkezlcrindc bulun
durulmal.t.ıı. olln ro u k a v e l c 
ömekll'.'rlndPn slnmk ~eni yardım dev 
resine bu mlidJct zarfında I~irak c. 
de bilirler. 

Bu husus .çin Tl!rl:Jyc 11 Bankası 
Ankara merkezinde nsı numaralı 

hesap nçılml§tır. lş Eunkıuıı umum 
mUdUrlUğtl, matbuat ineruruplann:ı 
bir cemllo ol'll.11.k Uzere bu he33.ba ya.. 
tınıacak olan yardım paralarının nnk. 
li içln bir para ıstenmEmcslnl 3,10.941 
tarihli tıımbnl il.., şubelerine bıldlr • 
mişUr. 

caktır. Bu 1mkAn h&s:l olmadığı tak. 
dlrdl normal znmo.nm avdetinde eeh. 
tin ml'.'rkezl l:lr yert.ndiı yenldl'.'n bir 
hastane blruısı in,.cm ettlrlleocktlr. Es.. 
naf cemiyetlerinden ekecrlsi bunu dıı .. 
ha muvafık ı;ormcktealr. 

s tlar 
h • 

esı 
--o---

Ul <'~da ku ul-
ması ararlaştı • 

1 

lst!lnbulda bii~1tk Avıııpa ı:ıehir. 
lcr"nde olduğu gibi büyük bir gü
zel sanatbr mo.hallesfnin teı:<lsi i
rin tetkikler başlamrştrr. Güzel 
sanatlar mahalle inin halen aka· 
deminin bulunduğu Fnıdıklıda ku· 
rulması aknduni dJrE»ktör!Uğü ta -
rafından te1dif cdilm1ş ve beledi • 
re - yaptığı tetkikler sonunda 
- bu tC'hllıl muvnft!c görmüştür. 

San'ltm en bUvük hfim'si olan 
cümhurrcisimiz do bu tesis işiyle 
nlfi.kalnnmı§ bulunmaktadırl:ır. 

Fmdckhdn nkadE>mi yanında 
bulunan ve he.len ciheti askeriye
ye nit bulunan bınalaxrn da tahli
yesiyle akademivC' terki muvafık 
görlilmektedir. Halen Dolmabahçe 
ııarayı eski .. eJiah t dairesinde bu· 
lıına.n ve AtntilrkUn em :leriyle 
teels edllmış olan resim ve heykel 
müzesinin de tam blr galeri hali· 
ne getirilerek Fındıklıya nakli 
nı u ~ı:.rrerdfr. 

J.'mdıklıd:ı. bu arada bir sanat 
ve sanat.ıdlr muhitinin doğma.sı ir 
çin icap eden hususlar yapılacak 
bilhnss:ı müstakbel şehir plfınrnda 
bu cihete ehemmiyetli bir mevki 
\'erilecek tir. 
Akndemı direktörlüğü ve bele • 

diye, medeni bir şehir için çok e
hemmiyeUi olan bu iş üz..."'Tinde 
ç:ıl:şmo.ktadırlar. 

il- Şehrimizde haftn tatili ruh· 
satiyes'ni haiz olduklarından diık. 
künlarını hafta tatilinde de ac.'I. -
bilen kasa.plm'dn.n b:ız·larr p:ızar 
günleri d ., kfi.nlıı'rmda p:ıtute . 
domates, so -;an gibi yiyecek rnad
dcl eri sattıkları val:i r.ildi.yctl rdt'n 
aıılnşılmı.7tır. Belf'diye bu husus -
ta ta.lıkiknt ynptırmaktadır. 

lf. Avrupa tren hntıari!I" nıuva· 
saln temin edilmek Uzere köprü
ler inşa ve tam:rıı.tı i i bir kaç 
ny daha. devam ed c~tir. Haber 
ver.ldiğine göre bu hat 15 subnt 
tnn itiba"rcn işlemeğc aqrlacnktır, 
~ tskcndcriyed('n gelirken kah

ve, çay şekeri, ipekli ve yünlü 
kumnıı, çorap ve sair kaçak e!jya 
getiren Platin vnpunı kn.plan ve 
mürettebatı hnkkmda asliye be. 
şinci ceza mnlıkcmesi. tevkif ka
ııı.n vermi tir, Mevkuflar. kaptan 
Halil, mtirettebattan Mehmet Ak, 
Mustafa Büyük, Mehmet Bayrak, 
Halil lbrahim, Hüseyin Gen.çer, 
Mehmet Kuldnf, Ali Önal ve 
Mustafa Tüysüzdür. 

İstanbul 
sokeklarında 

f aylonlar artıyor 
---0---

Balk arabalara 
rajbet gösteriyor 

Son günlerde §ehrimizde taksi. 
lerin muhtelif sebeplerle azalması 
ve benz'n tahdidatı neticesi ola
rak bilhassa geç vakillerde talcsi
Jcrin az bulunması bin<'...k arabala
rının çoğnlınasına sebep oımu.,tur. 

Yaz dolayısiyle adada bulunan 
arabalar hem mcvsimln geÇmektc 
olu~u. hem de §ehir<le işin ook bu· 
lunuıJu dolayısiyle ısehrc gelmiş
lerdir. 

İstanbulda unıumt harptenberl 
farton yapıldığı görulmemişken 
son günlerde Fa.tlhcki arabacılara 

fayon siparişi ''erildiği görlilmek. 
tedir. Bu da göstermektedir ki 
arabaların mlkdan da.ha da çoğa -
lacalctır. 

Arabaların artışı blr çok cihet
lerden memlekete fn>·dalı olan 
binek hayvanlarının artması ve 
yetişmesi ve benzin sarfiyatının 
azalması bakımından faydalı gö
rülmektedir. 

Araba ücretlerinin taksilere na 
ımrnn nz ol~u halkın arabalara 
daha fazla rağbetini eelbetmekte· 
dir. Bilhassa günün muhtelif saat 
!erinde muhtelif hatlardan gelen 
\'a.purlardan çıkan ve ekseri~·a 
yanlarında yükleri de bulunan bu 
yolculıı.r taksi yetine arabaları 
tc-rcih etmektedirler. 

Emniyet altıncı şube ara:balnr:n 
cnğnlması dolayısiyle taksi durnk 
yerlerinde arabaların da bekleme
lf'rine mUsaade etmiştir. 

emlryollarında 
gazetecller için 

yen, tarlle 
Devlet. J?emiqollannda seyahat 

edecek gq.;>.cte~ilçr içln RY. b~ın:: 
,.ğ1111bC'ri yeni blr .Pırifc tat.bile edil 
me3ttcd.ir. 

Bu tarifeye göre 15 günlük ga· 
zeteci kartının Ucreti blrlnci mev
kide 870, ikinci mevkide 656, U. 
ı Uncu mevkide 4!H kunış; 1...r ııy
lık gnzetcci kartının ücreti birin
cı mevkide 1264, ikinci mevkide 
700 kuruş, olarnk tesb't ekilmiş
tir. 

Ancak bu ücrctleı e birinci mev 
kide ~ Uzde 15, ikinci mcvl~ide yüz· 
de 10, ü~üncU mevkide yüzde altı 
nalcliye vPrg'siyl() ynlıuz birinci 
\'C' ik''ncı mcvldlerde yUzde üc; as
ker ailelerine ~ardım zammı illi ve 
cdllmekt~ir. 

lki aylık biletler kalclırılmışur. 

.ıı·. 'l'ramvny. tUnel \'O elektrik 
idareler: için lüzumlu malzemenin 
getirtilmc~i ct:-nfın!ia ycnJ:Jen le· 
şcbbüslerc gcı;:ilmi,.tir. Bu arada 
Rornanyada bulunan 800 tramvay 
bnndnjın-ıı da BUkreııtı:>ki Devlet 
Demiryollnrı satın alma komisyo
numuz tarafından §ehrlmize gön. 
derilmesine gayret edilmektedir. 

:t. Gazi Terbiye Enstitüsüne bu 
sene ~abancı dil şubesi de ilave 
edilmiştir. 

A~ 
şttr · f G~nlenle mcrbnııı ·pııı tid 

diılhak Hamidln e8C'r1crı~ 
hıı'Kkma. alt bir c)avıuı.n ~ 
di. Bizde böylo wn-aıar-uJ'f &' • 
"Bdüf olunuyor. Bizde g~I~ 
ler tama' edlleeek gelir cı...- ~ 
diğer ne\'İlerlne göre sıı!J~ ..ııt 
ba.,ıl.ıın ve satılan rotıl ı.t1 J":, 

kabadayısı vasati olanıl' fe'pl' 
altı yüz Ura kuandı~ aıı ~ 
deliktir. Hlkiye ve roJll ~ 
rnn), ~eslek edinenleri~ "' 
ga..ıete ,·o mecmualar 0 c~~ 
hazindir. Telif dın'8lıı.rJ111" .,,ıııı 
miyetle Jmrşlaıunaına.!11 J 
bunun i!:indlr. ~'-· 

Muharrire telif bald'1 " j--~ 
,.e bu ha1iln garanti et~"'!"'~ 
cı ma.tha.anm icadı Uo ~"' 
Dtıha. cn·eı müellifler r, 
memleketin bii) ükl~~~ ,. 
\ <'~·a hükümdarların&. i-_. ,1• 
ler ,.e onl:ırdan •'ib~crıerll1 · 
hndıı para ıı.lırfarclı. 1~~11.,d ~ carct malı olmak kabl ~ 
tu. r t:d':..JI 

1'ellf hakkmın gorıın 1 ~~ 
m clesinln yeni oldu~ bd . 
hllir. latbaanm öınrU ~"11" ıllf 
bulduğu cihetle telif lı 111~; 
ir nlı.amlann da a"a~ 'lı1 p· 
nı \'&"ta oldugranu ta'blll 

~ v ~ 

dur. •Jlfl ~~ 
Nitekim Kanuni Snh ~ro .,ı· 

nınnın tahta çıkı ınclıl~tııi ~ 
bir nsırlık Osmnnlı t ıf'll 
mı ol.:t!l PeçC\i de bun ·tı 
"eder. t.af.d)ıl t 

l\Johaç muharebeSinl0ıouttııı1"1 
nı ecnebi tnriblerclcn ° oı• ııtı" 
tiirkı;eyc t er<"ü~c ctrP~ '(il"~ 
zumlu olmıyan kısıml~ 1!n1Jlroı• ~ 
Ihı arada bazı müb!ll!i,,. t ııl.& 
"nıliif f'tmlş; luı da ~:ıb.;:t it"'.~ 
ıljkleıine hnmletml", t:ı ,ıı~ıl' 
leri yalan 'e milbnliii~ ıı1'11 '· 
larııu iddiıı edcrlcnn1ğbet ıl~ 
ya!>arl:ırsa c c:Lrc ~ aet 
ıııi"I Pt'~l'\İ diyor ki= telif~;' 

".!\ltielUf ki bir JdtııP ııllc ,1 

bir bç fazıl namına ~ ,-eri'; 
ettirir. Anil:ın ba. macı ~11J11111 1 
ltll,adı ne ınikıJnrrnın. ı..ıJlt ti 
ise ol ıniluların ucrct~ mrıııl'.~ 
bn,,tırır; ha mnM, (!nh_ı dC f'l'f .J 
malda sonra. belUt zh 11 tıtııle p 

1 • ' '!" ucre ıı·' bu a <leyu tama ı •· e .. 
let etmez ,.e her şchr1°.;e jıil" 
\'arın rağbet cıJN:cklcr• eli~ 
' n1deP .c 
nlre ise ol cnnlbe r.· r: ol 

1 ol kadarın fiirulıt .e~: ,·e ıı ,-;' 
ile kendli ıahmefJlll :ı• bel fd 
rağbetinin licret 'e h 11

1 0ııır .. 
• a"ı t ı nıaa. bcleg tı;enduj'Sl ' ~r il re .. 

mı tcıırc \'e 11mun1n f•fllı~111'el' 
luınun \'azetml!ilcr: 1) J 

- tı"U t" bıı mnrı rlnh.i birin b:ı •111~ • ı 
• 1 _,~ilt 

mli tnhnk olur 'e fıllll'1 ı 
dlhclil iı•indc Ç;i:ıbu :~ 11el'111 ,1 • 
i ı ilt!li!:ımın mugn) ir ı 

41 01~ .,~ 
"e irn:m etmez '. e ıınz• ğbt't 11, 
rıtl, h:ıha (tmcz 'e. ~ı·r1ııd" 
ınaz tlerlr:-. neımerı . ısı~ 

kil\İ Ola\ ılı., fıtbirflılllt 
nurn1n.ld b:ısınl\<'1 t~tıi ~ 

hr.ııcı. c!ııh:ı doğru"" dııtı1.· i1-' 
olduiüınıı elbet nnll' tclil ıl 
man hile A' nıp:ı<lıt ctııl! 
'iİmdl bizde olduğund~ J/I 
imi'!' . anırm1. fi J'P' 

Kadirctı 

' ııcu'.,;d• ,., 
'ı~ Belediye Zinciri ·eJdell. '6 

mezarlığın kapısını } şiJf'dı 
tırmıstır. Bu kapının 
tanzim edilecektir. 



lsta_[1b'-;!ll!n_ ısu1tulk!şu_: 

Türk, l stanbulun o kara müta
reke günlerini nasıl unutur ki 
işgal kuvvetlerinin birer mezbahası olan Arapyan 
hanları, Kroker otelleri, Abdülhamit devrınin kor
kunç zindanlarından daha müthiş bir şekil almıştı 

O kara günlerin sonsuz çılgınhkları arasında bizim fes
lerimizi de yırtmış!ard1. Beyoğlu caddesinde Türk varhğını 

hiçe sayan bir takım parazitler, şeref ve namusumu~a 
saldırmayı da bir vazife bilirlerdi ! 

İtilaf devletleri namına Ankara 
ya gelen ve ~!usta.fa Kemal ile 
Fransa, İngiltere ve İtalya dev
let1eri namına. konu.snıalar yapan 
J.'ranklcn Buyon Ankara.dayken. 
itilaf devleUeri Hariciye Nazırlarr 
imuı.sile 23 eylül 1922 de Ankara 
hükümetinc blr nota veriliyor. Bu 
nota esaslı olarak iki meseleye 
lemns ediyordu: ı - Askeri ha -
rekiı..tm hemen durdurulması, 2 -
Rulh konferansının toplanma111ı. 

O znman biz Şarki Tmkyayı 
milli hudutlnnmız içine almadan 
askf'ıi harc.lui.lı te,•kif cdemer.<lik. 
Ancak yurdumuzun bu .kısmından 
düşmnn kıtııatı rıkarıldığı tnk<lir • 
de fa?Jn bir hareket yapmağa 
kendiliğinden lüzum lmlmryucak . 
tı. 

Bu nota, V ene<lik vem sair bir 
tıehirde toplnnncıı.k olıın İngiltere. 
Fransa, İtalya, Japonya, Roman -
ya, Sırp - Hırvnt - Sloven devle
tiyle Yunanisl'lnııı tb t·~t edilcce~i 
bir konferansa murahhasU:ınmrzı 

göndermeğe muvafakat edip etmi
yeecğimiz oonılmakla hernber. mü. 
za.kernt esnasmdn Boğazlardaki 
bitaraf mmtııkalara tarafımızdan 
nsker gönderilmemesi şartiyle -
F.Aimc dahli olmnk üzere - :Ue
rice .kadar Trakyn.nın h~.e iadesi 
hakkındaki arzwnuz.un hüsnü nn. -
uı.rla görilleccği bildiriliyorou. 

Notada Boğnzlardan, ekıı!Uyet
lerden, (Cemiyeti Akvam) a gire· 
bileceğimizden de bah.«rolunmak· 
taydı. 

Bunlar kabul edildiği lakdirdc 
JtilAf devletleri başkumandanları. 
nm içtimaiyle acil bir anla.c;:ına ya
pnnlası iÇin İzmit veya Mudanya.
da bir içtima akdi teklif edlliyor-

Gazl diyor ki: "29 eylül 1922 
tarihinde, bu notaya ven:liğim kı· 
sn bir cevapta Mudanya konfe
ransını kabul ettiğimi bildirdim. 
Fnkat, .Meriç nel\rine kadar. Trak 
yanm derhal bi7..C iadesini talep 
ettim. 3 teşr.i.rıievvelde toplarun.a.sı. 
mün:ısip olncağmı söylediğim 
Mudanya konferansmn. Ba.<jku. 
mandanlık namrna fevk:ılli.de sa -
liihiyetl haiz olmak üzere, garp 
cephesi orduları kumandanı İsmet 
Paşanın murn.hhııs tayin edildiği -
ni !tilfıf devletlerine tebliğ et
tfm . ., 

Bu notaya hilkfımetçc 4 teşrini 
evvelde mufassal bil" cevap veril
di ve Mu~nnya.dn mütareke yapıl-

dıkt.an sonra, sulh konferansıpın 

\"enediktc değil, lzmirde toplan. 
ması iliıvc edildi. 

Mudanyada, Milli Şefimiz lsmct 
lnönününün riya.qeti altında: 1n. 
giltere murahha.•n general Haring
lon, I<'rnnsa murahha.cıı general 

t . Yazan: 

isken der F. SERTELLi . ! _ ... .,,.,._~ ...... """°.,_., _____ _ 

Şarpi, İtalya mıırahhıısı general 
~fonp"llHeıı mürekkep mütarek e 
:rnnfcranaı toplanmıştı. 

tste. İstanbul ve Şarki Trakya
nm kurtuluş temeli bu konferans· 
ıı atı!Jı. 11 te!jrinievveldc 1'.fadan
va miltnrekenamesi imzalandı. Bu 
!:uretle Trakya ıınavatana iltihnk 
etti, Düv!ik Ann<lolıı 1.nferini mii. 
teakip, it il af devletleri biz.imle 
her Mhad:ı anlaçmnk temayfılünü 
gösteriyordu. 

Bundan sonra, ~ok sürmedi; i.ti
liıf devleUerinin askeri lr;gal kuv
\'Ctleri lstnnbulıı d:ı. tahliye etli
ler. 

l§te İstanbul kurtuluşunun yıl -
dönilmlinc rastlayan bugün, 1stan 
bul halkının ebediyyen unutmı
yacağı günle'rden biridir. 

Büvük harbin nihnycL bulduğu 
1918 yılr ile Mudanya mütarekesi. 
nin aktc<liidiği 1922 tarihi arn
sındn geçen dört yıl, lstanbul hal
kına, Asürive ta.rihlndc zikredilen 
Yahudilerin. Ba.bil esaretinden da
ha acı, kara günler ya.~tmıştı. 

İstanbul tamam dört yıl itilfıf 
devletlerinin işgnU altında inledi. 
Milli kuvvetlere iltihak edip bu 
ı.:endere içinden kurt ulabilenlerc 
ne mutluydu. Çok ağır haynt §art 
lan için.de bunalıp kalan Tilrk 
unsurunun bfö1ik bir kısmı tstan
buldan ayn~ıyara.k. hakaretin, 
i;şkcncenin, tzlırabın en ağırını. 
en tahammül edilmez şeklini gör
düler. 

Zama.n oldu ki, Beyoğlu cadde. 
sinden fesle ge~lemedi: 

- Türk! .. 
Dlye, lıinbir istihza. ve hnkal'Ct

le, her Türk vnıtruıdaşınm başın -
dan fesi alınıp yrrtıldı .. Türk ka -
dmlarma caddelerde tecavüzlerin, 
tasallutların en cşnaı yapıldı, çar
Mflıın sırtfanndan ı:ekilip yırtıl -
dr. Nnnm."> ve haysiyetlerine nle. 
nen t('ca vüz edildi, şerefleri, lf-

fetlcıi zorla çnmurlıırunak, kirletil 
mek ıstcndi. 

O kara günlerin sonsuz çılgın -
Irkları nrasında Türk varlığını lıi
ı;e sayan bir takım parazitler, cru:l 
delerde pusu kurup, Tiirlte ha:ka· 
ı ot. taSa]lut etmeyi fide ta bir va-
7.if e bildiler. 

Şimdiki ordı:evi olan eski Har. 
biye !'.fektebi binasının bodrumla
rı, Bizansm Y edikule veya daha 
yakm tarihte Alxlülfiaınit istibda
dının korkunç zindanlarından da -
ha müUılıj bir şekil almıştı. 

Buna benzer i~kence mahalleri. 
arasında nhtmıdaki Arapyan ha · 
nr, Tcpebaşmdaki Krokcr oteli, 
o kara işgal günlerinin birer me?.
bahıı.srydı. 

Buraya düşenlerin haysiyet \'e 

seTefleri. ~ffct ve namusları kir • 
letilir. insan hayatı, bu mezbaha
larda. bir koyun gibi paznm çıka .. 
rılır .. Parası olanlar kurtulur, pa
:rn.arz olanlar ş"ref ve namuslarilc 
beraber cnnlaıım da kaybedeler
di. 

Hiç unutmam: Bir akşııın ~imdi 
Trabzon polis mektebi müdilrU 
olan aziz dostum Celal ile birlik
te Tokatlıyanm kapı.<>ı önünden 
g~iyorduk. Yukarıdan Amerikan 
bnhriyclilerlni tahrik etmiş şuna. 
nk bir parazit kafilesi bütün hah 
riyelilerle birlikte caddedeıı ge
cen feslilerin başlarına saldırıyor
lar ... ve yırtt.Iklan fesleri yere 
atıp çiğniyorlardı. Celal ta.banca
sma sanldı: - Ne yapıyorsun? 
dedim, bu knlabnlrkla mücnüele e
difü mi? 

Bir kenara çekilmiştik. Fakat. 
!;ru mu.zdnki feslerin hirde~hire 
uçtuğunu ve yırlılıı> yere atıldı
ğını, çiğnendiğini gördük. 

Bu acı ve '\icdanlan ka.ıın Uın 
hatırayı öliinceyc kadar unuta_ 
marn ve mütnrekenin kara günle
rini hatırladıkça, arkadaşımın si -
liihn snrılışr, Amer.ikan bahriyeli -
Jetinin kadın, erkek bütün Türk -
!ere saldrrışı ve çiğnenmi bir 
t.ıı.rlıı lalesi manzarasını andrran 
kırmızı fC"S pnrçıılari~·le dolu Bey
~ğlu cnddesinin o günkü tüyler 
ii rpeı tici hnli gözümün önünde 
canlanır. 

O kam günleri idrak edenler. 
hiç 'şüphe yok ki; bugün, hUr 
\'C mesut 1slanbulun sakin sine. 
~lndc hilrriyet havasını teneffüs 
ottı'lderi icin. cok daha mesut ve 
bahUyardJrlaı', 

.!\'odlr bulumır bir reslnı: Üç ses nrtlsll ~ğdn l'tllinir Nurettin, ortada 'l'ino '"°""'· solda Abriilvohhap, MISırdn :NU dzerinde bir gr.zlr,tı esnasında. (Orta.. 
dakl ba.rruı, Tino Ro sinin o zarn:ınkJ nl nlısı l\flmy Baten'dlr) 

Sinema mevsimi başlarken -
BiZDE BiR FiLMiN TUTMASI, 

GENÇLiGiN TUTMASI DEMEKTiR 
Büyük bir sinemanın haftalık masrafı 2500 lit-a _Sinema
cılık zararlı bir is mi? - Dünyanın en titiz sinema seyir. 
cileri İstanbul da! - Bizde rekor yapan film: Ahdülvehalxn 
Askın gözyaşları!... 

Suvnre başlnnındnn evvel Silnıer 
&incmasmın holüne girdim. İsmi . 
nin ynzılnınsmr isteıniycn sinema .. 
run en fazla salahiyet sahibUe sa .. 
n.t dokuzda bulu.şa.cnlctlk. Kendisi 
ni gi."]enin ya.nındn. titiz bir ev sahi 
bi eda.sile tanıdık gedikli müştc • 
ıilerini karşılarken buldum. 

- Ne o, teşrifatçnk nu? 
- Ne yaparsınız? Senelerden-

heri hep ayni milşteriler. O kadn~ 
daimi scvircilerimiz vnr ki adetil 
hısım nki'ıı.b:ı. olmuş gibiyiz. 

- Bu nnsrl böyle olmuştur? 
- Efendim, sinemamızda hep 

a)'ni janrda filmler gösteriyoruz. 
Binaenaleyh bu tipteki kordelfilar 
dan hoşlananlar, bi:75m tabii mUş. 
terilerlıniz oluyor. 

- Si;ı; daha ziyade hangi film. 
leri gösteriyorsunuz? 

- Snlon :filmlerini. 
- Ya kovboy filmleri, macera 

filmleri? 
Hole do~ru ilorlerken mulınta

bun: 
- Doğrusu dedi iben bu fiJm

lı:rln de ıuzum~a. kaniiın, hatta 
birçok tanmmış kimseler bHJyo 
rum ki münhasrrnn ihu gibi film• 
leri ~öriirler. 

- Kim ımcseliı? 
- Meselii, mesela .. Şimdiki po .. 

Us müdürü KiJnmn .. 
- Meslo.ki icabı. 
- llayrr, dalın evvel de !böyle 

idL 
_ Peki siz ne diye sa.lonlan • ' ,.. . . 

uızda bu kordelalnrı çevmnıyor _ 
ı;unuz? 

- Dediğim gibi, bu bir janr işf. 
dir. Biz janrmuzI bozı:ı.ına.yız. Fa • 
kat diğer salonumuzda anı.da sı _ 
roda böyle kordelıilıır ~österiyo -
ruz. 

Suvare başlamak üzereydi. Hol-
deki koltuklara oturduk. Hol ka
labalık. Bu kalabalı{;"I, bir an içi11-
cıc dağıt.an hnfif bir zil sesi oldu. 
Demelc kl sant dokuz, sinema bn!'. 

lıyor. Halk, o ika.dar iıtti.zamlaı me 
lona ıgiriyor ki gxptn. etmeme\'. 
mümkün değil. Ne de olsa muhit 
meselesi. 

Muha.ta.bmuı. sordum: 
-- Halkın zcvki.selimhıl nasıl 

miyara vuruyorsunuz? Daha doğ. 
rusu ha.lkrn tutacağr filmi :nasıl 
nnlıyorsunuz? 

- Bu, çok mühimdir, uzun se. 
nelerin tccriibele.rine fütiyaç his. 
settiıir. Ben, 19 senelik si.ncmacı
YTID. Tecrübelerimden anlıyorum 
ki bizde lbu ''ze\•kiselim,. mescle
S'l, her iki :Uç senede bir değişir. 
Bundn.n dolayı, sekiz on sene ev
\"el getirUJıniş bazı filmlere rağ .. 
bet gösterilmezken aynj filmlerin 
aon zamanlnrdaki kop~alan rnem. 
lekctimizde tutmuştur. Meselii. on 
sene evvel Riyoritn isminde renk.. 
il ibir film uetirlilmktj J" · o -~.ı • umse yu 
~üne ~akmadı. SoJfrııdan ayni sil. 
Jede fılmler getirtildi, fevkalade 
rağbet gördü. Fnko.t b17.dc bir fi'. 
min tutmıısr, onun ~utıaka "şn . 
Jıescr,. ve bfitlin dünya.da raiYbet 
görmüş olma.sm.a delfılet c~ez. 
Mesela, bizde geçen senelerde re. 
• I .rnr ynpan (Bü)iik vals) sair mem 
lek~tlercle pek sönUk geçmiştir. 
lngılteredc bir hli.dise olan Valt 
D.isney'in (Yedi cilce ve pamuk 
prenses) kordelfuu ise bizde sa.de• 
ce bir çocuk filmi nlaknsr uvnndrr. 
tntŞtır. • 

- Miyar? . 
-- Gençlik! Bizde bir filmi tut 

tu diy®ilmek için muUnka ge:n&
!i.ğin tutması Iazmıdır. Alt tamırı 
laftır. Fakat gençlik deyince, t:ıoıf• 
boy gcnçliğ:nden lbahsctmiyorum, 
1.abü. 

- Bizde :rekor yapan film? 
- Son senelerde (A.~ gö:z 

yaşları). Bu filmi, Tilr'kiyedc gör
miycn sinem.'!. meraklısı kalmaıı$x 
gıöi bir şey. 

REŞAT MAHMUT. 
(Lütfen sayfayı çcvirinizı-) 

l. ı-:sR,\RIX ORTASIXDA 

(Sıım Coys) yerde upuzun ya
tan cesede bir daha baktı ... Tam 
bir saat bu her tarafı kapalı. lOE} 
oda.da bir iz ıı.rn:rıp dumıuştu. En 
ufak bir ipucu bile elde ~~-cdi
ğlni düşünerek içini çektı, gözle
rini tekrar odada gezdirdi: Bura· 
sı gayet zengin ve ıloöru" döş~nıni.oı 
bir çalışma odaszydı. Yerdekı 1:_0-
yu hahdıı.n pencerelerdeki agır 
perdelerden, duvardaki meşhur 
ta.blolarda.n, eşyaların en ehem. 
miyetsiz.ine kadar odadaki ~er şe_y 
olgun bir zevk.in ve zengın bır 
b'ilgmin gölgelerini ıaşnnakta.ydr. 

ingiliz ve Alman 
C:asasları karşı karşıy 

bir yabancı giriyor, oldilriiyor, is
t oofğini alıp gidiyor ve kimse !ar. 
kmda olmuyor: Biıinci imkansız. 
lık. 

(Sir Vilyııms) gibi böyle hUcum· 
lrı.'rl kanıksamış bir kimse, en en1· 
niyet1.(. bulunduğu bir yerde ken
dini miidnfaa cdeıncmis ve en u -
fak bir imdat istiycmemişU: ikin. 
ci imltansızlık. 

· (Sam Coys) e..5}'3Jlm arasma 
ustalıkla serpilmiı:ı biblolara ba
karken ndcta. bir cesedin başında 
bulunduğunu unuta.cak kadar zevk 
nldı. Faka.t o buraya zevk için de· 
ğil i~ görmek için gelmi~ti. 

Gene cesedin ilzerine eğildi. 
Bu 19.alettayin bir ki:ms('nin değil
di. Yerde yat.an İngiliz amirallık 
nezaretinin ''şifre servisi,, şefi gi· 
bi ~ok mühim bir şahsiyet olan 
(Sir Harri Vilyams) tı. Ölü (Sir 
Vilyams) tı ama öldüren ki.nıdi? .. 

Niçin öldürülmüştü? Bunlar hep 
meçhuldü. 
Nasıl öldürüldüğü 8..']i.k&rdı: 

(Sir Vilyams), çalışma odasmda 
iken, sağ ıµLkağından yediği bir 
kurşunla bir anda ölmüş, olduğn 
Yere uzanrvernılşt.i. 

Bunu yapan hırsızlıktan başka 

r:av~i C'>lmTYnn adi bir haydut 

ı 
muydu? Yok.sa! Gizli bir ecnebi 
t cşkiia t namına çalışan bir casus 
mu? 1Bte bu ikincisi işi büsbiltün 
vahimleştirirdi. Zirn mühim 
b!r adamın öldürülmesi göze alın
dığına göre, çalman ve<;ika veya 
elde edilen değer ba..5}ta bir 12eyin 
değoıi çok büyük olmalıydı. 

Bununla beraber bir adam öldü. 
r ülmüştü. Biraz sonra bu haber 
ortalığa yayılacak ve hetkesi u. 
zun umn dü."?ünmeyc sevkede<:ck· 
ti: 

Buna sobep, sadeco milli müda... 
.faarun en gizli vesiknlarınn sahip 
bulw11ın bir kimsenin öldürülmüı; 
olına.s.t değil, aynı 1.nmanda mak -
tulün İngjliz ailelerinden en nsll 
\'e en eskilerinden birine mensup 
bulunmamydı, (Sam Coyı:ı) daha 
ilk araştnma.da katilin gnyc:Sı.in 
lımı:ı:zlık olmadığını anlamıştı. Ce
ecdin iç cebindeki cll2danuı için_ 
de bir ha.yll pam bulunduğu hal
de bunJara. dokunulmamıştr. Yazı 
m.asa&mm çekmecelerindeki kıy· 
metli parçalara da el 5ilıiilmemİ§
li, Şu halde! 

Nakleden: O. F. K. 
lkinci millıilııı.zaya göre milli 

müdafaaya nit vesikalar çalmma
nıLstı. (Sam Coys) ürpererek bu
nu düşünüyordu. Kalktr, büWn 
dosyalan, gözlerde bulunnn bütiln 
şahsi ve resmi mektupları bir da. 
ha tetkik etti. En kilçUk bir ipu
cu göremiyor, bulamıyordu. Ne 
hafif ıbir parmak izi, ne de yerde 
bir ayak izi vardı. Katil işini en 
büyük bir malınreUe gönnüstü. 
İşin dilşl.indilTen ve hayret etti
ren ba..,.c:kn tarafları da. vardı! Ka
til {Sir Vilyams) ın evine nasıl 
gfrebilmi:ıti? Bu da olsa olsa çn
l:şma odasına nasrl sokul:ıbilmi -
ti? Zira bu ev mühim miktnrdıı in. 
fi.anla, (Sir Vilynms) m muhafa -
zasmn memur insanlarla. doluydu. 
Bundan ba.~kn çalşna odn.smın 
önünde bir ant.lşnmbr \•o.rdı. V c 
burada daima iki nöbetçi bekler· 
di. Sir Vilyanıs bu evde yalnız ba. 
şmn otururdu. llc:ride görUleceğı 
gibi kansı ve ~ocukla.rı kendisin
den aj-rı bulunmaktaydı. Yalnız, 
fJenni) isminde emektar bir ka -
cim bu e\i döndüriirdil. Bir de, 

(Co Bcıınet) ismintlc eski bir 
bahriye zabiti maktulün her işı_ 
:ıe vakıf olarak onun snğ kolunu 
teşkil ederdi. 

~vin içind~e (Siı Vilyums) in 
dognıda.n dognı~ra alıi.kadar bu iki 
sinden brış~a, nöbetçilenn , uşak
ların ve hızmet.kaıfarm (ahçı, ça· 
:maşırcı v. s.) ndedj sekiz on ki i
yi bulmaktaydı . 
.Jııte bütün bunlara rağmen hem 

kımsc katili görmemiş, h'em de 
va.kanın ~abcr alınması çok g~ 
~o tesadilfi olmuştu: Bir kiiğıt, 
ımzals.tmak istiyen bir zabit cina. -
Yeti ilk olarak görmüıj, derhal her 
kese haber vermişti. Bunuıı Uze -
rine "Skotıandynrd,. (Londrn u. 
mumi polis merkezi) en güzide 
dedektiflerinden, cinayet kısmı 
şefi (Sam Coys) u göndermişti. 

(Sam Coys) ta yanma gU\'endi
ği alb memuru alıp koşmuştu a· 
ma, <:ahşnuı met.odunun s:ığlam
lrğma, alli.kadarlan ustalıkla sor -
guya <:ekmesine rağmen, hfo bir 
şey elde edemem.işti. 

Bu on kisinin bulunduğu <!'.·e 

Çalışma odasının girilecek bir 
yeri \"ardı: Kapısı, antişambra a 
<'ılan kapısı. Zira pencereler içer 
den surmclenmiş ve drsandan kıı 
\"etli demir parm:ıklı!tlnrla muha 
fazn "dilmişti. Kapının c>nünde f!' 
dnimn iki nöbe~i. gay<..t emni) e· 
li iki nöbetçi bulunuyoı Jıı: Üçlin 
eti imkii.nSizlık. 
Şu halde gızli bir kapı buluna 

caktı, bunu da (Sir Hnı ri Vıl 
vams) Jn ancak kntili b!l~ektı. 
Sam Coys buna tamamen cmın,01-
du Zira e\'İ (Sir Vil;-ams) :n ken
<İ~ v:ıptırmrntı hl>) le gi.7.li işler.le 
uğra nn bir kimse, her za~an iç~n 
de ç, lıl]ncağı bir odada gızli mr 
knpı bulundunnn)'l ihmal cdemf'z
dı. (Sam Coys) bunları dfu:ünü -
~ordu ve gittikrc kızıyordu: 

"lı;te fena ba.slayan bir mcse . 
ıc Diye mırıldandı. Hem herkesin 
gBrobileceğinden fazla ~k bir şey 
.. füenüyoTum, hem de göreceğime 
~klrm k('Sll\İyor. Çalmanm ne ol -
duğunu bilsem, ona göre bir yol 
tutturabiliıim, ama ne çalındı gel 
de bul!,. (Devamı oor) 



-qune ,_, __ 
A.nııdolu aj;ı.o :nw verıll#I haber, ri şimdiye kadar bin Rus topu 

ıere göre dilnyn wdycUr.e btr bnın, iw.inam veya tahrip eylemiş bu- Sov et 
Amanlar 

. 
yenıt en 

120 O esir 
aldılar 

ki tara n kaybı 
e a a ? 

Almn.n başkumandanlığı tanı. 
f.mdan dün gece neşredilen teb
liğde taaruz harekatının mu 
vaffakıyetlc de\·~ ettiği 'bildi: 
rilmektcdir. Cenubi Ukraynad. 
lddcUe mllda!aıı e.:!11~ mllstahkem 
So~t mcvz.llerindc cereyan eden 
muharebelerde ve DL'lycpcr mansabı.. 
nm ccnubunduki ynnr.ında ile Kııra • 
enizdckl birknç ktlçUk adada yapı_ 

ıaıı tcmi.zllk <'SDasmd3, piyade fırkn • 
lnn, 12 binden .azın Huıı aakcrlnl oslr 
almış, 34 zırhlı ar&b:ı, 179 top ve 
47.2 mitralyöz :g-tır.ı;m etmlşlerdlr. 

Bu harokAt 24 cylUlden 29 cyınıo ka.. 
dar cereyan etmlııllr. Ocsel adasın • 
cinn harokot eden Alman lstllıkAm 

erleri. Abrukıı ndıısm· S§gal etmişler 

vo adadaki garnizonda bulunan Sov_ 
yet askuteri.ıl cs!r esmışlardır. Al .. 
maıı a.ıskerlerl denlzi, bDcumbotlnrllc 
~lardı. 

Şarki KnreUde, Fir.lAr.diyn. kıtaları, 
harekMa muvnffnkIJetle devam et _ 
mlflerdir. Diln gece Alman hava ta. 
arruzlan yapılml§tır. B a rkovun ce.. 
n•J!JUFkıslndc mllhlru b ir sııruı fab. 
rikası ve Moskavt>. ile Lcnlngrnddn &&. 

kert tesisat bombalıunn~. • 

Blr Sovyet mevzii yanldı 
Bir .Alınan zırh lı t ümeni 4 

i: in ,günü şark cephesinin 
oen p bölgesinde Sovyet mevzi. 
lerini :yarmış ve D .N .B. ajansı. 
mn ibir nskcri kaynaktan öğren. 
diğine ~öre, m ühim Rus kuvvet. 
!erin i imha eylemiştir. 

Alman tankları R us topçu 
mevzilerine kadar ilerlemişler, 
on dördü uzun rnenzlr olmak U. 
ır.ere 23 top ir:ıtinam eylemişler· 
dir. Btt zırhlı tUmen bu son mu 
vaffakiyeti ile şarkta Rus · Al· 
m~ harbinin baıJlangıcından be· 

111nmakta.dır. 
Alman hava kuvvetlerinin 
Baakınları 
Şark cephesinde devam etmek 

mekte olan büyük taarruz çerçe
vesi içinde Alman h~vn ku\'vct
lerinin başlıca hedefleri Sovyet 
kuvvetlerinir. iaşe nak'iyntiyk 
düşman kıtalarmrn gerisindeki 
demir ,·ollarının tahrip edilmesi 

1 

olmuştur. 
Salô.hi vetli bır ka vnaktno 

D.N.B. njansına bildirildiğine 
göre düşmanın otuz rn.keri k~la
n kısmen veva tamamen tahrip 
o'urunuştur. Bunların arasında 
bulunan bir cephane treni ber. 
hava edilmiı:ıtir 

Bu arada hav'a ım•h!l.rebelcrin- · 
de düşmanın yhmi ıtayyaresi 
<lür-;ürülmüş ve diğer beş ayyare 
verde tQ.hrip edilmif,ıtir. 
12.1 üncü Alman tümeni 
Bozguna uğatılclı 
Diğer taraftan Tas ajansınm 

bildirdiğine göre yedi gün devam 
eden muharebeler neticesinde 
123 üncü Alman tümeni ile SS 
inci Alman nlnyı 'bozguna u~a
tılmıştır. 

Ukraynada günlerce de\ run e. 
den ve büyük bir inadla yapılan 
muharebelerde bir Sovyet bi rliği 

-- ii 
l..mıdra. 6 (Re.duo saat i,15) - 1 

Dün gec"' l\1oskovndn ne~rcdilcn f 
Rus tebliği: 

5 teşrinıevve günu, kıtaatınıız, j 
biıtUıı cephe boyunca düşmanla 
nnudanc çnrpışmışlard1r. Cuma 
günii 18 tay) arc ktısbctmemize 
mukabil 41 dilşnıan tayy~rcsi 
tahrip ettik l\1oskova yakınla. 
rmda iki Alman trı} yarcsi düşü. 
tiılmuEjtÜr. 

---o 

ingiUeren:n Finlan
diyadan i s '.eğ i 

(&us IJ.ırul ı 1 ndcle) 
Edcn'iıı 1n,gilterenin hatta bu 
pek gec; snfhada bile "Pinlin
diya ile ııorma.1 diplomasi mr
nascbetleri tesis etmeğ-e ama.de 
olduğu beyanvtr hakkımla muta. 
lealnr serdetme':tedir. Times, 
diyor ki: 
FinUındiyamn h~lciki menfaat.. 

leri kaygu undan miilh<'m olan 
İgilter , tcu memle!~cte felfı.keti
ne bn.is olacak "ekilcle ~irif;miş 
o~duğu iş crtaklığından ~:ıvrılııı 
<:ekilmesi için son bir fırsat balı. 
şetmektcdir. 
~yet Fin'fındiya, nazi taarru

zuna yardım etmekten ibaret o. 
lan Jıareltetirıde cl~,·.zm 1.•decek o.. 
lursn demokrat milletlerin Fin
lfındiyamn makul mutalebatınm 
tatminine ibile dilşman kesilmesi
ne sebebiyet verecektir. 

-·-.(\ ---

8 inci Rumen süvari tUmeninin 
bir tugayınr ve 399 uncu Alman 
piy.:ı.dc a'aymı ağır kayıplara 
uğratmıştır. Düşman, yil7Jercc 
ölü vermiştir. Muharebe meyda. 
nı, tahrip edilmiş, tank, otomo
bil ve toplarla doludur. Bu mu. 
harebede So\1•etler 3 fank, 20 
top, 60 mitralyöz, birçok eiper 
havan tonu. otomatik tüfek, oto
mobil, 500 tüfek ve bin:ok tcclı.i. • 
7..1.t ele ger.irmişlerdir, lstanbulun 
iki tarafın ~a •ıbı 

Sovyet haberler büroau reisi
nin !bildirdiğine göre harbin lba
şındanbcri iki taraf m k.ı.yıbı 
nöylcdir: Alınanlar ölü, yaralı ~ 
milyon insan kay.belmişlcrdir. 
Almanlar 11,000 tank, 13,000 
top. 0000 tavyaro kaybetınisler
dir. 
Aynı müddet zarfında. Sovvct 

:r.ayi.at mih'11arı 230,000 öJU. 720 
bin yaralı ve 178,000 '.kayıptır. 
Sovyetler 8900 top, 7000 tank ve 

kurtuıuşu 
(Haı; tnnı fı 1 neid e ) 

Mcrnsim ı,urak et:ccelc ruıkeri V<J 

Rivll kıtant. ııabıah c rtt<'nden Suıtan .. 
ıahmet meyd<ı ıınd lu.:ıdllcrlnc tahsis 
edilen yerleri aımağ~ başlamt§lardL 

Sant 9,SO :la hUtUn kıtaat Sultanab.. 
met meydam:ı.t doldumıu§ bulunuyor. 
du. S at 10 C:a, te!tl1 yapılnuş ve ln. 
tnat, ön~e wndo mızıltnları olmak O. 

5316 tayyare kııyoctmi5ılerdir. ze Alcrndar c~ddcsl, Sirkeci, EmlnönU, 
LeningraJ cephesinde köprü, Knraköy. Şl§hane yokuııu ve 

Kızılyıldız gazetesine gdcn tel. lsUklAl Cl\ddeslni takföeıı Taksime 
grafı:ı. göre, tümgeneral Konkav· gelnı~er&ır. BUtUn gUzcrgııhı clo!du.. 

- Diyorlar ki, bu kordelA s:ı • un kumandasındaki Sovyct kuv- ran on btnlercc ruıı• ... şanlı ordumuzu, 
ib!ııe iüt' milyon lirn getirmbi ! vetlcri Leningrad cephesinde üç ıstıklxılln her biri b!rer laıhraman o.. 
Gilldü: ila beş kilometre ilerlcmicılerdir. 
- Buna imkfın mı vıır? Blltiin • Telgraf ilerleme ha.reket inin :ınıı· 

Türkiye sinemacılığnun senelik dane çarpı~nmlardn.n oonra yapı 
cirosu iki milyon lirayı geçmez. labildiğini ilave eylemektedir. 
McoolA 1.stanbulda. hnlen beş hü • nus kuvvetleri '\· .. nehri g~cit· 
y.ük sinema vardır. Bunların se - lerini ?.Orlamnğ!l. muvaffak ol · 
nelik ciroları 120 bin ile 150 bin muşlar ve eylül nihayetine doğru 
lira anısındadır. nehrin sol eahiline yerleşebilmiş 

ıncağuıcla ,up.ı" bu~unmıyan gUrbUz 
çocuklarımızı, slv 1 tcF<-kltUllerl, yer .. 
ler un• !ın z ı nan çılpnc ı nlkı§l:ımıe. 
Lır. 

ı \ Kstum·. 

A 
1 ngiltetede lispanyol tayyareleri! Harbin 16 ptJ 

eni tip şark cephesinde haftası p 
1 

t 1 \ l..ondrn, G (A.J\..~~ 
ay\/~ re e"• ' Bf!rlln, G (A.t\.) - )). '.B. Rusyaya. .Alın3ll :-__ ,~ 

.1 eJ. 1 1 İspanyol t.nyynıeleri ilk defo. olarolt 1 nltmcı hafUısI diiJl ~Y• 

Yap 11 §flrk cepheslndclti hll\~ akınlarına. fr. müddet zarfın~ ~el' 
lirok ctmLotC' dir. D.N.B. ajansmm kuvvetlerine a~ ~~ • 

.. • .. aslreri ltoyuaklardar.. oğrcndit;'ine ga., mlşlerdir LeJıinS"'~ 
Bunlar duşmanı dız çok me . re, İep:ıny:>J wyy.ırclwl'I lllt muvaffıı.. vaziyeti İ.}'il<'şntlşil'· ~ 

ye mecbur edecek kiyctıcrın1 lcay\!etN~:c;rdlr. 3 iıkte§rln rada bir mevl'i zıı.p~ 
Lon.i:lra, G ( A .A .) _ ~eşredi. gUnU ıı \'aş tayy!lrelcrln:lon mUrek • clia. oöiyorlıı.r.'.>ıl ds. ~ 

len ha\·~ nezareti tebliğinde, yeni kep kUçUk lJlr tsp~myol h:ı\'a. tcşck. met}'(' iJerıenrlşlcr<W'· jt 
İngiliz tayyaresi tipfori hnkkın- kUlll cephe •rıtıkP.metlncıekı yollnrda Gazetta de popo~tı}: 
d~ malümat verilerek deniliyor clU<:man nn'tllye ko!l.!rmn ve lutalnrı.. zetes'nc göre. 133 atP ~ 
lu: Bu tayyar<'ler, düşmanı <liz na ta ı. uz "tnı ş:<'r, bliyUk miktarda münsup 100 RuS Jı 
c?kmeğe, c::~nra, kendi şc~irleri. Sovyct mo~örlU tnb:ı.lannı tahrip et.. man mevzilerini. ~e )il 

nın tozu ıcınd~ yere ı>erılmc~c lıktcn b.'\~ıka dURman~ knnıı ve ağır Lcningrıı.d nıUdafJl~ '• 
mecbur olan o kahhnr hücumu zaytıı.t verdlmılşlerdir. mektedlı. AynI :rn ·ı:ıf ~ 
yapacaklardır. ~ raj ateşinin şidıletı 

te 
İki ha rp gemİ!İ m uharebe 

e tti 
Rio • De - faııcire, 6 (A A ) -
:\Iac.eio'd~n gelen habCrİ"'rde 

cenup A tlae Okyanusunda Mnra. 
gnki'ye bir kaç mil ınesafede ta
biiyeti meçhul iki harp ~emisi 
:ırasında ı~ısn \'e şiddetli bir mu. 
lıar~be o1muştur. Bu ge.nilerden 
birisinden bir <l•ıman sütunu 
yükselmiştir. Bıı gc>minin bat
mr oldu~u zannc".li'mektedir. 

Bir SOV-ıitbahriye
lisrnin makalesi 
9 ;)skova, 6 ( A .A) - Kom

somols !{aya Pravda. gazetesinde 
Sovyct bahriyelisi erkanından 
biri tar:ıfmdGn ne.srcdi'eıı bir 
makalede şöyle denilmektedir: 
''Düşman tümenlerinin her 

türlü hile ve desiseyi :kullanma. 
larma r~~cn Almanların Sov. 
yet kuvvetleri taraf mdan m üda
f~ ~i~mekte olan Kırım gcçit
lerının ılk hatlarını yarmak için 
yaptıkları bütün tcsebhiislcr .tar. 
dedi!mi~tir. 

Mesela. kuvvetli bir düşman 
miifrezcsi, bir inek süril3üniin 
arkasına gizlenerek ilerlcmeğe 
te§ebbüs etmiştir. Sovyet kıta. 
ları aldanmamışl{l,r ve ateş aç. 
mndan evvel düşmanın ikiyüz 
metreye kadar yak'a$1Ilasma mü
saade ~tmişlerdir. Bozguna uğ. 
rayan ınekler A!m;m kıtnlnrının 
içine yayılmışlardır. 
~kalenin muharriri, şiddetli 

soğukların ibu lıavalide kendisini 
hissettinneğe başladıi: ı ve [ . 
iman Alman esirlerinin parmak 
!arının soğukU;ın katılaşmış oı: 
duğttu ilave cy'emck"i:cdir. 

Kumkapı merlcez semt 

Odun n1eselesi 
{Hns ıaruiı 1 D<'ıde) 

ırnylü bu işte zavallı vaziyetto
uir. Duna mukabil icıi elde tutan· 
lar mua?.zam servet ynpmm,lardrr. 
Köylüden odunu bunlar 61i1 fiyatt
ı a almnktadırlal'. BazI cihetler. 
den endiı::e edilmese narhı dah:ı. 
n'jağı ind:ımek de kabildir ... 

İ t\'J'ISA1' l\J1)ntım.t1Gt1NÜ;.\" 

l~Nnl~I·~SI Hm ... 
Beledi~ c iktısat mildürlüğiı i.se 

başka endişt>ler içindedir: 
''Eğer denılmekted r. Oduncula 

rm inmfh tarnfmn gelmez.<ıe ls
t.aııbulu odunsuz dn. bırakabilirler. 
lstanbula senede 4 00 bin ccld o -
dun lılzmıdır. Bunun §imdiye ka -
üar 200 bin çekisi gclmi§tir. Şlın· 
diye k:ıdıır saWnn odun nı kdarı 
olS!L <ılsa 10 - 1:3 bin çekidir ( !) 
bu J\ış odun bulamn1Slk hM ı et c-
dilmcm"liclir.,. • 

ntn ODUN DE POSU s \lUUİNlN 
ANLATTIKLAl:ı 

Dlğer taraftan görli§UğUmUz o . 
dun deposu Gll.hiplerindc11 ibiri bu
gllnkU vaziyeti ·ve odun hikayesini 
f;Öyle anla.tıyo· : 
"- Bugün odunu 510 kuruf'.:ı. 

satmak sadece bizinı znrarnn.ıza
für. Cünkli bugün elimizdeki odu
nu komisvonun koyduğu 435 kuruş 
topl n fiyat üzerine toptancılar· 

onıı '3.lmL'iJ.zdn'. Bunun şu ma.sra.fl::ı. 
ıı vardıl': 50 ıkuruş mUşt crjnin e
vine nakliye, lO kuruı:ı istif. 5 ku. 
ru.q depoya nakil \'C i:::ıtif, 20 ku
ruş kesmek ve nrıı.bayn yUklemek, 
25 kuruş depoya nakliye, znyint 
ve ~airc, yekftn 11 O kuruştur. Bu
nu mallycte ?.run ederseniz yekQ
nu 545 kuruş rrkar. Bunda bizim 
idiımıız ::'ı'Oklur. Yani 515 kuruşa. 
~narsa.k ımc=ık maliye fiynr.:ıa ver 
ıniıı ohtnı?.. 

tedir, 
H:ıııgocd.-ıki. RU ~ 

lerin bUtUn hlıC1Jlllld f. 
müştür. En şiııınl-:~ 
muvaffakıyet k~i il" 
Murmansl:.tan yeJll 
mamıştır. 1 'l'Y 

Merkczdo ınnrcş:ı 
mevzii ta.arruzlıU'1~ 
rck Alrnnnlo.rı 20 ute tP 
f eriye silrm~'. ııı t.T1t(.l) 
ıstirdnt et.m:.c;tır. (.ıP'. 
dicnni ordulıırınt1\ 
gtinle'rde ni betell S6 . 
clienniniıı ordnla;1 (,O!I 
lometre ilerJeınJŞ• 1~· 
30 köyü geri ~ 

Odesa mildnfllır• biıl 
kabil taarnızJord!l rı;ı~ 
Rus m ulı a.bil tnıı.r]stl 
taarruz etmekte ~ 
müşkül vaziyete ~a 

ngiliı ıı~I ı 
nezaretinin ıJ, 

"'°fi " (DııS t bi Ot 
na almıstır. sebCr,ıı,'1 
sanlar a rasınd5 
mani olmaktır iıflbl' d 

10 haziran t 011 ~~~ yakınındaki sal ,rrır~ 
damrıclı bulun~f ~~ 
y.;ı.rcleri kunııı.v ri ' 
taarruz etmek cPft.t 
Alplerdcki h~\'\-ctlcfl../. 
bulunan hava .{1.1 ı.4'1 
d İn 'liz Jın'11 bil aru, ~ı aıııpJ!l ~ ır: 
mumi knrarg. lr:ılı.JŞ' ~ 
icrasına. munı o. lıiiJtfıl!I 
emrin Fraı•sız 0tdllr 
zusuna rouhlif ( 
sürmüştür. ;ı,cr ftıı 

Bununla l>et':i< 'fırtf 
mandanr, nıutn~,rıı:ıı~ 
hazırJıkları03 tclC ' 
Velliııaton .ta:YY~~ 

ceclcn ~ora ııa.~}'')11~ 
dıkları sırndaJi'rnıı·ıı, f 

Mumknbe kom'syonu yllksck na bir çok ' • ,'011 ı 

- O halde sinemacılık pek 0 lerdir . Birinciteşrinin ilk üç giı· 
kadar kfı.rlt bir ij değil! nü zarfında Ruslar kat'i 'bir Her 

Kıtaat, n t lam 11 de önde moto. 
slkletll pollS'• •: olmn.: llzerc Tnicslmo 
gelmlo ve k.ttdilcrlne ayrıl :ı ycrleı t 
ı,..ı;al etmıştır. Vall ve örrt ldnre kc- ocağının kongresi 

ımıhı ltoymadnn ewel odunlarmıı· gelmis ve bU ~rıfllhıı' 
zı 520 kuııum sııuyorduk ve bun~ da byynrel rıo şeı<ll~ 
dan rnemnundu1t. Kö,rlUd n nlmnn na ıntıni otacah veli A 
,.c heı sip:!ı l te biz(' intikal eden rivc dnğ'ılmıştır . ..ısi ~. 

- Herhalde hariçten göriindU.. leme yaparak ehemmiyetli bir 
b"Ü gibi değil. Bıuflcu. memleketle. mevki iGga\ eden ''v., sehrinoeıı 
;d lbilm~ fnknt bizde bu, mu • Almanları tardetm:?k sure~iylc 
Jta.kkalctir. Bir ikerc, :mnsrofnnır. zaferlerini tahakkuk ettirmişler· 

mutnnının tcftişlr-.1 ınUteaklp nancnl< Ii:umkapI merkez s mt oc:ı ınm 

çekme nıerastnıl ')'-Up!!.mı~tır. Bundan • _11k um•Jm! kongresi dUn nk~am 

pfA fazlada-. Sonra mevsim malı- dir. 
ötrttur. BUyWt Blncnuılar sc.nedı:ı Pu§kinin torunu esir edildi 
.25 - 30 fuı.fta Ç3hşo.bi~·orlar. Bu• Fin T'nntbuatı dün sv:bahlri 
mm bn var, fırtınası vnr, n~e.. v-
siilii;"i var. BütUn bunlar sinema. .. neşriyatiyle meşhur Rus Gairi 

sonra Abideye çelenk.er ırnnmuotur. saat 21 de ı~ra tuıırıınış, Jcongrc ol _ 
MUteakllı<!n Bcyogıu halltevi r,....isl öukça mUruık:ıji:ılı olmug; neticede 
Ekrem Tur '.3 r :ıutult r.bylemlş \'C bu. yeni idare JıeycU 1tt!!r.kıo. kabul edil. 
nu takıben yilksel: tahsil gcnçUği nn.. ınI~tir. Bu meyanda He!elcunıhurumuz 
nuno. Salo.badd!n Knraynvuz hcyocmı. Mllll Şef 1sm13t tnanUnUn imzalı fo • 
lt bir hltabcJ bulaı.muş, czcOmle <le... toğrofları aı'?l'a.6lmlo mcvkilmahsusu. 

e. tmir eder. Pnftanm ı'ki .,;; a1cksandre Puşkinin torunların. 
lnl§lir ki: na nsılmı§trr. 

;ı 0 - d ,,_ • • • Fi ~ı..cs"de • ... - Esaret l:cllm(lelnlı:ı :mevcudiyeU .. 
nü hıı.ri .. , salonlar -'-....:".n tc-,..-. an "'ınnın n ce..,.. ı esır ". 

·:< ~....... •ı.ucı dild 'W•• bild ' ekted' nl kabul ctmlycn bır millet cbclto mr. Sonra biu'le blr kordcır. lblrln- ıgu ırm ır. ... Hali h -..1_ R d da hUr yll§lYllC k, elbette c!c.ndt yaıııya .. 
.-: v•_..,.- olarak gnyet '.t"'~ bı'ı· azıru& us or usun 
....,. U.J \N~ ... ....,... to •- w • l · cnktır. Sen':!!crce cv\'el :ihtirastan bir 
mUddette, rne.SelU. bir lınftad" g;;,, pçu l.Ugmenı o an gene esır, '"'" "" • d' k d k .. · t rt"si tUrlU tatmin ednemlyeu müstevliler terilir. Bu mmand:ı. ne hasılat yn.. şım ıyc a nr omunıs pa ı . 

11 ... "nh"sap etm........ oldu~ınu oı.- gllzcl 1stan1mlumuzun ufuklaunı kil .. 
ruı.tsnnız odur. Halbuki ibir lhaftc.. <;; ı 1 ..... ış ". 1

1.J\.'.• 

an e bol=- ·•· ... ,l"n1'nı'n akın. rnrtnınk hııfiflill-!.nl "'Üsternıfo\Crdl. 
ela hilyük. ibir slııema s:tlonunwı .v v ,_,.;Vl l'\. '" 1 1 Y b ~ '9 
mMnıfr 1200 lirodır. Buna. 

1500 
da nihayet bular;ı~ı ümidini ir.... nugUn oir. :yUkacl: tahsil gençliği bu 
har Cyıemı.ştı'r mesut ""' 1 nUnılızU tonıln ceren ordumuz 

• da. film pnrnsını koyunuz, · b" 

nu:z, 2700 eder. Bunu kurtarmak lsveçe iltica eden SorJyetler ın dUnyuya l'.ıır4t öğUnllyoruz. Şanlı 
:iıç,in mncnınb.r haftndn 4000 _ 4500 .Aralarında kızılordu;:a men- TUrk ordu.ım! komutnnlnrın, .:ubııy • 
lim ynpnuılı. Bir sinema, 3 .. 3500 sup yirmi kadar subay bulunan lonn ve erıerlıılc huuutınnmızı enno 
U.m yn.pb mr, kür etmemiş olur. altmış Sovyet tcl:~sı, kaçak o. emanet c-tlil:~en son ·n. göğsUınuzu gc-

0 kııda.r s:ımlmi ve hesaplnrn !arak üç deniz motoruile 1svec !' rıırek karşıL'lytı.mıyncağımııı: bir mUı;. 
istinat ederek söylUyordu ki f.. sahillerine gelmişler ve 1 vcç kUI ıırlık k lmdmıştır. Şnnıı TUrk nı·
ruı.ruruı.k mecburiyetinde kaldım makamları tarafından derhal kcri. dUn. •.nnuııı bntırdığın .ııUngun .. 
da: ~ôzaltı edi1 mişlerdir. ıe \'ntıııım hudutınrm) cıuıın. Eu. 

- Vah vah! dedim. l ng!l:ere Almanraya ( gUıı u rinln eınıtl""lllCı. uimdlk du .. 
- Maale cf böyle di.yc ccvnp Ültımatom tH?rdı nıyors•m. Hcr~ı:ıngl bır kemgöz .ııo • 

~--· BU AKŞAM D:l:!:;ICJtll'!ı.. 

ŞARK Sinemasında 
WiLL Yı FORST'un 

Sah eseri 

~t7.f)~._r 

J..'ilmlnin !lk lrae.ı• uıUnasebc.till' 

SEREF GALASI 

• J • ekseı. l 1".'. 
bırlmç yilz ccki p:ırasız f rP pa- yare'crinın ~flll1uc t 
:rmı aa kurımwı. ckli)Crolc odunu lngiltçrcyc d~ ,rıc;!1~tc 
520 ~ e pcklU:l sntnbilird k. Fn.ko.t günde Frnnsı;ı.. 1' ~ıl 
birkaç büyük toptancının milraca. kata m~ni o1~~ııırr: ab üzerine, kom!eyon perakendeci le ctmıs o 'ldirfll 
aepo sshipletindcn ynlnız birkişi. tecss'iflerini 'bı ,..ı ' 

• r. •- d 1\-lalamafı'h ccıı~ .• ) ı çı:ı,;ttnrnK o un fiyntlıırmı güya v" 
tetkik elmiş ve 560 lturuş perakcn- akın yap~ındışt:·ıı~, 
de narh koymuştw·. Biz odunu 520 sa topraı.rın tıımı' cu 
Ye satarken 500 lkunış narh kon- suretiyl ... )"1P1 o.ti 1 

<luğunu görUnce hnyret ettik. olmuştur. j\IJJ1 
1''akat lehimize olduğu için nlmet 10 mayıstı:ı r;c~ V 

ı 
bildik. Böyle ynpmay1p itiraz et- başl;.dığı zaınıı.7 
seydik, bu fiyat fazladır deseydik lin, Alman>'nd:ıirıdC C" 
ne olneaktı? Yiııc hlq • Çünkü bit· ve yürUyilş 1t dJllltı!l f 
kıstnı tacirler itlmzda bulundular tantm 1>0ınbnr ·o. ~,a 

• t ctııl1., 
hnllnn znmrn girerei:>ini ve odun mümanan un t1''9 
satu;ırun azalacağım söylediler ynrcleıi, 0 ~bll~ ti 
kimseye dinlctemcdllcr. Hiıliı~ sonra Llilcse 1-'ll"' i1, 
bUtün hn.ta, bir.im hııyclirnlzden leycn Alm~n ıstiı' -e 
bile geçmlyen ytiksck bir nnt-h ta- bardrman ctrrı ~r ~ti• 
yln etmiş olan komi~~·ondadır. de 1n~ilizleı iı~~tcl~ 

Faknl bugUı:ıltU \'ıtz;yct de çok sa.. bardımnn tıı.bs.tl1rftc j 
knt ve hileye alablldlğlnc mUsalttır. kıtnatını. \'C rdit. 1..ııııı 
B ('· kU h mnn etmışle . ,_:.ıµı:;..ıv ug ... , nıır odunJ•ı ne clruılnJ, ne tl rı ..,.~ w· 
de ya§mt \'C kurusur.u tefrik etmiyor. vı:ı. kııvve e fl ffl0.ııe 
Öyle odun clnsl vardır ki yııg ıllo ku.. rct,crini J\lil'la tcl<~1 

( 
rwıu ıırasmd9. yUzd,. tmk dcrcccfJindc lerlnin ileri ~~,111 ' ıJl' (ı 

verdi. Sonra, hal!rnnı::, dun) nnm Cumartesi günü İngiliz hUkQ. nın tunı: yUr.Undc her zaman v dal. 
en titiz sinema severlerindendlr. meli Alman'-·a.va bir ültimahım " .. ,,,., d S E S 
Old 

,__ J J rna svnme:' mn~um ur ... ES 
fark vardır. ıno k•ıruıp söylediğim mak içi bu. ıerdır. 1 t 
ynı; odunu nlae:ı'~ mUttorl iki ny ron- da snrfetını~tfll~~~ / 
rn. tart.arım. odununun yUzdo kırk ek.. beye işti~~c(ifl. /)'J 
sildiğini !luıyrııUc gllrccektır. uu tak. I reden 35 1 

• JiSi ' um owt:ırya bir fılmi on!l be ~ tevdi etmistir. ~ -endi ~ imk" ~ Bundan sonra. bU,>":.ıt bir geçit re.ıı.. ..: 
g ıımcgc ·an JO .tur. Bundan Bu Ultimııtum p n z "' r u 
a• la d bü il'· · .. , 

1 
mi yapılnmı.\'t? kıtantımız heyecanın 

o yı cı ) .... ınema ":lıup eri sabahımı. kadar bir uzlaPma hu 
fcdak • 1 • - b ' '' tılkışlnııın•atıl'. 

ar Ii!: yapına n mec ur olu • sule ~e!mediği tnkdirde mübade· ..., ,orlar öO ı,l'lUF.EN so!llı: \ 
- · le edilmek i.izere hastahane ~c · 
~ Peki, bu sene biz<' tPmJn et· ıni'erine bindirilmiş olan esir Al 

tı ~iruz filmler? man yaralılarının tahliye edile· 
- Bu sene )'eniden 30 film ceklcrini bildirmektedir 

gctirtm:Ş bulunuyonu. Bu m v - Alman ce,·abmııı bir' anlaşma 
.. imde gösterece~imız bn.<jlıcn ko • zemini bulacak mal.ivctte ol~a
dclülnr De:ınmı Dw bin'ın rakibi ğı knnanti mevcuttur 
?Ioryn Jan'm (Yn§rısın sn.adet) i, Jngi'tcre il<' Berlin' nrn ırıda 
:;;arı I.Lı.vton'un (Notr dam dö Pa. muhaberenin ivica,.lı olması ge 
ı:> si, İren Dlın llü Şarl BuvnH• cikmenin başlıca sebebini teşkil 
r.m (lhck Str et) i, (Ycad.l kor~ 1 etmektedir. 11k teehhür vukun 
mn kızı), aynen (Da.har res:nige • geldiği vnkıt lnı::iliz hiikfımeti 
çidl), (Aşk dçcğ ), Arnp filmle - tngilt<'rcde gö1.altı edilmie Al.' 
r:lnden (ICrmn duymn.sm), <Sihirlı mnn kndınlarımn dn yq,raJılarla 
)~Uk), (AUSlye). Leyliı Bfnti birlikte nvdet etmelerine nit Al-

Bugün "iiled n sc:ıııru vali ve bele. 
diye rcl!!i Dr. LCittl Kırdar, yanında 

parti reisi \'e p rU lı.:•killtll ııznaı 

bıılundub'\I h:ııdc !stc.ııbul komult\n .. 
lığına glder.JI; t .. tanl.ıuilulnrın orduya 
şlikranlıınnı blldircct.ktlr. 

Gece de vali ve belı.ıdıyc relBI tara. 
rıntlan l<nhrnman ord'Jmuz şerefine 

Ta.kaim gnılno!lur.dr. i. .• ı 7.iynfet vC'rlle 
cektlr. 

il \lMl.\'LIJ lılNlm 

Bu Un 17,SO dn Tez ebaşuıdnkl Bey
oğlu h-ıl , vinde, Em r.l.inll, ÜskDdar 
ve diğer hnlltevlerlndc ırtındüz ve gece 
mD .. amıırel t t rtlp ı.>dllecck, konfc .. Rıf. F.Jrna satrc?l!r, El'azim;.. man tck'ifini derhal kabul. <'vle· 

l:t>"nt l\l,ihmuı mi~ti. ran!lar ' r ı c-•kUr. 

(NiÇEVO) 
VİLLi FRiÇ 

S SESin halka seyret
tireceğı ilk şahaser 

SE s 

dlrde kuru "dum•n çe:klsl ltcndlnlnc Pamuk •/? "1sff 
knç ltUruş:.ı. mtıl olncnklır bl:lr mısı. ve pı~ !' 
nlz: Tam 714 kuruM! Blttabl mUgtcrl İktisat \cıdtc~lf 1' 
bu \'37.!yettc lmru oduna odııncunun lesi gene c ıslt 

0 
pC. 

glzllce letlycccği 1560 kuruşu vermcği mektcdlr. CilP1' 

S 
, yUz kere torelh etmek mevkllndcdlr. ıııı. !st:ınbul P .l',. 

BUtUn odtmıanmıu, vaziyet ederek tru,,llr aerc f 
E-tılsınlnr, bu uırarı d- biz, çelwrlz. so dlğ r iP it utı1' 
I"aknt ınescic bizım zaranmızla ııaı. ğinl mubt Hf 11 

0 
ledllnıi;J olmıyııcal:tır. Yilkack nnrhı \"e tesbll cdllttıl 11 
koyan komlsyon, bunu temin eden maklıı bCrtıbv~ ~ç ı.1l 
toptnncılnr nlduğc hnldc bUtUn z:ı • nsıt il.> tın UC r ~· 
rnrı biz mi odlycllm? Biz.im fazla ver. dır Nltcltıı'n ..ır 

· atı~ 
dlğlmlz pnravı toptnnulardnn geri nı. nin resmt fi.>' ~trŞ ı 
m:ımızı U-mln eder!rrr,e ad:ılele d:ıba ken ptyasnd'.ı 8p1' 
uygun ha: ket oC!ilro1 olur ÇUnkU şımdlyc ı.ııd r.~., ı J 
yUksek nnr.1ın bl1tUn kCtrı tamamen pamuk tp•!ld r~" 
toııtancılann l:a lnrınn girml t ~ .. ya tıluınld1 "" 
lunuyor . ., elde edıııntşl r. 



I') 

tablolarını yaşattınyor •. Ve res. 
mi kıy~etlı bir kae yabancı za. 
bıta memuru irin1eşmi:? orospu 
suratlarından son nasiplerini a. 
hyorlar .. 

İğrenç, çirkin ve ~iy kahkaha. 
!ar .. 

Tramvaydan indim. Sokaklar 
henüz tenha Eve sapan yoku
·un başmda .. sık, sık s~na, so
luna bakınnn bir adam duruyor. 
du Beni görlince eliyle, koluvla . 
bniı işaretler yaparak aşağıya 
doğru k~mağa başladı. Bu a. 
d~m kimdi? Bana neye işaret ve. 
riyordu? Yakınlaştığı znman ta
nıdım Bu tc1 aşlı adam bizim 
Rüştü' babanın yanında c::alıRan 
Mustafa ismindeki askerdi .. AS
kerlikten c;ıktıktan sotın! Rüştü 
baba onu bırakm*"11S yanında a
hkoym uştu. Aramızda beş on 
adımlık bir me afe kalmıştı. 

- Beyim orada dur dıye ses. 
lendi. 

Ve yamma ı.ı;elcre}(: 
- Bizimkiler yakalandılar de_ 

di. Sakın yukarıya çıkma. Ev 
kordon ::ıltında vızır, vızır he• 
tarafta seni arıyorlaı'. 

Gayr ıhtiyari 
- Annem. ~ardeşim ne oldu? 

diy<' sordum. 
O bu sualime cc-;·~p vermek 

istemiyordu. Bana muttasıl: 
- Durma <;abuk kaç diyordu. 
- Onlar ne oldu ~öylesene? 
Dili doln.c:a rak konuşuyordu: 
- Onları da berabe~ götürdü-

' er Ben evde yoktum. Eve ge
lirken her tarafı polis ve aEker 
kuşatmışt1. t çleri"' den yalnız 
b-~n kurtuldum. 

~ r• rına :/- :/o * 
t lıııeye k YUruunun yıllık lhtıy cı içı.ı aıın:ıc ık 22 kalem yrış 

· tı 
65 

onulmuştur Mccmuunun tanmln P" leli Ş7li llru 50 
1 htn 66 kuruştur, Şartname zabıt vo mııamcıt\t mu. 

r bıtır lh'llc 9.10.941 perşcn.tıc ;;unu E.ıal H le dalnıl 
t 

0 
'raı1p1erin ilk temin t /nakbu7 vey<ı meli.tupları ve 

ar1 1 
aı v lkalarilC' lhnlc günü muay\'"t'!l r.:ıatlc daimt en. 
5101 

hletme 

41·400) llııı olan sabit v? S"YY•U ~·ı.raf makineleri 

Ankıır ve Hayd ırp!l,:. vezrclerlndc satıl. 

yorduk. O gece Giilbeyazı ko 
}ayca kandırdık .. Ve: "Hay. 
di seni pasa efE"n<linıiz bek • 
liyor. Bu serse•·idn yanında 
b:itün ömnir ağlamakla, 
ınahrumiyet!e geçecek!,, de. 
dik. Gülbeyaz dt. o gece Rüs 
leme çok hid.-ietlenmiş. Za • 
yıf tarl\~mt bulmu~'luk. 

- Demek k. o aslan gibi 
deHk&nlıyı hın.kıp kaçtı de
sene?!.. 

- Eh, 3:ıJtanr l hırsı insa -
na neler y.:\ptırrnnz ! Rüstem 
genç bir erxek ama, neye ya. 
r.:ır? huysuz, gcdmsiz bir ko-
c~dır. Karısının da her iste -
diğini yapacal~ kudrette de -
ğildir. H:,lbuk' Gülbeyaz e • 
sasen zencin l+· Macar aile
sinin kıztvmu .. Memleketin
lr görmüs ~ec:rmiş. O gibiler 
... ncak naray ve : a konaklar
da ya::ıy:ır,ilirleı se mesut o
lurlar. 

IS'f.U.."BUI. BEl.EDİYESl 

ij
11jjl'111 r ı ~ ~ 

1

~ ~ Ro s u 
J 'I ı~·rtıH.A L cA1>1>ESl1''"DE 

- KOMF..Dt Ki , IJNDA 

ıııu Ak;t.m 20,30 dil 

Kibarlık budalası (5 perde) 

Acele Satılık 
Taş bı:ıskı makines~ 63X9:5 (Jtillen) 

Etiket, banj, çek defteri, ve cınsaU 
şeyler. Ayriyeten keten mendil, sruıt· 
le tek olarak 500 çift c.:arak 1000 n· 
det basar. iUn, iIM"k, pnm:ık, kctcıı 
Uzerlno biiQrıwn t.ıukılar yapıır. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP
1 

T ZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI OERH~L r<E:SEı~ 

Trasport ırıaklnesi 6~Xl00 (Erans
mus Sulter) 22 uiak ı;e bUyilk ta§. 

l1Uro.caat: Tophane LtilecUer cad, 
No. 21. Bay Sadık Hakvcl'dı. 

icabında günde 3 kase alınabilir. Her verde pull kut ı ı · · · u u arı ısrar a ıstevınt7 
·:;'(._ '· ........ ~ . .· ,. 

ıteofz Levazım atın alma 
komisyonu il4nları 

Marmara iissilbahri I{. salın nlmıı komisyonundan 
1 

Koyan eti Hanı 
l - Tahmin olunan bcdell 41040 liradan ibnn!t 72.000 kUo suyun cU ka. 

palı zarf u:.ulile eksiltmeye konuımuıstur. 
2 - Eksiltmesi 7 blrinclte§riıı 941 saıı gUnU saat 1€ ds İ%Dlltte tersıuıc 

kaımıındakl komisyon blns.sında yııpıl:ıcaktır. 
3 - Bu işe a!t r;artname 205 kuru§ muluıbilnde komisyoncıan aım:ıblllr. 

Ekııiltmı:.ye iştirak e<recck istcklllem (3078) :liradan llxıret muvakkat temi. 
natlarlle bırUkto 2490 sayılı knnunun tarlfatı veçhllc tanzlJ>.l ed•.::eklerl tek· 
11! mektuplarını ve ticaret vesikalarını bcllt gün ve saatten tarı:; bir saat 
ev\·cllnc kıı•lar komisyon başkanlığına "ermeleri. <8325) 

:;. :;. * 
;\lernıaru Ü ..-iibahıi K. tmrı.lma koınls,yoııumlan: 

Sade yatı DAiiı 
JUi osu Tııhnıln fl)atı Katli teminatı F.k~IJtıııelcrl 

Kunış Lln1> ı;Un s:ı.at 
20000 176 52 o ll.10,941 H 
45000 176 11880 !?.10.941 15 

1 - Yukarda miktarı yazılı sadeyağı nyrı §artoamı>de ve bir partide hl.. 
uılannda gösterilen günlerde pazarlıkla satın almaca\>t.ır. 

2 - Pazarlıkları lzmttle ~rsane kapısındakı ko!Dlsycr; blnıısınd ya. 
pılacaktır. Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

3 - Pazarlığa iştirak edeceklerin bu gibi işleri ynptıklaruııı dair ticaret 
veeikalıınnı ve cinsleri hlznlarmda yazılı tC'mlnatlanl" b~,.lıltt~ belli gUn ve 
eaatte komisyona mUracaaUıı.rı. (8880) 

Yapı ve imar işleri HAilı 

Nafia Vekaletinden: 
l - Ek.ıılllmoye konulan I~: Ankara Bölge Sanat Oku!u tr.Bvlye atöJyeıerı.. 

nin ıkmalile dördUncU atölyo binası lnşııntıd:r. 
Keşif bedeli: 87167.06 liradır. 

2 - E1'aıltme 16.10.941 pcrfjembe günil saat 111 te ... •atia vcdAlctl yapı ve 
imar i!llleri eks!llme komisyonu odasınd:ı kaplllı znrf us·ıliıe yapılacak• 
tır. 

3 - Eksıltme evrakı ve buna mUtefcrrl evrak (486) dört y'Jz otuz altı ku. 
ruş bedel mukabUindc yapı ve imnr i lcri reisliğinden a:ınabilir. 

"- - Eltslıtme ye girebilmek !çln isteklilerin usuıu dnlrt'J.lnde (560S.3~) 
(be~bin altı yUz seklz lira otuz beş kuruşluk muvakkat temınnt verme.. 
lerl ve Nafia Vekt\lctlndcn bu i~ için alınmı ehliyet ves!luısı ibraz et. 
mderi lAzımdu·. 
lşbu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (talil günleri 
bariç) en az Uç gUn evvel bir istld:ı. ile Nafia Vek~leti 1e müracaat et. 
nıelerl ve dllekcelerlne en az bir lmlcmde b:ı işe bnzer ı G-0.000) liralık 
hır iş yaptıklarına üaır işi yaplırnrı ldarclerdl'n alınmış \'CSikn raptet. 
melcri Jflzmıdır. 

5 - lslclıllter teklif mektuplarım lluı\1! gUnU olan 16.10.9C perşC'nıbc gUnU 
S"at H de kadar eksiltme komisyonu reisliğin<! nınkbuz mukabilinde 
vermeleri lAzıındır. 
Postııdn olacak gecikmeler kabul edilmez. (Cl65- 694) · 

ıstanbul P. T. T. ~r · ... · en 
1 - ldarcmlzde mü h 1 ...., likl n a maaşlı v UcrC'tlı m muı ' t t • ıC' ucreuı sta:ı.. 

yer ere ortamektep mezunları mUsabakn ile aıınac:ıktıı. 
2 M.Usnbnkn ıo 9 s " 

ı:ruınnlar 10 lira mruı ~ ~e· ' numara alm9k surctı. • 'il • i\ '· lyl derecede k • 
lil t § ya 60 lira Ucrctlı m.murfy tltrl' G l ı:umnra almak 

sure e or a derecede muvaffak 1 la Uzcre 20 25 80 
11 

° an r dl takdir ha tltı ldıuey aıt olmak 

8 
~ S~j d rn aylık Ucretıı stajyerlıklcre tayın edilccPk.,. .. dlr. 

e\Teslnd<! muHı.ffnk 1 gcçirWrler. 0 anınr nıa şlı \eya l"'r<Ui memurluklara 

4 - Müsabakada muvaffak ı 
te kabul etmesi ttı o anların idarenin tekil( t • ı.:cğı :\Crde vazı. 

şar r. 
5 - Tnliplerin 788 sayılı nı<.' 

lan haiz otmalda be be murln kanununun 4 tlncü m •adesindckı art. 
ra r devlet memuri • t ,.. . memlş olması lAzımA l' nı- ,,.r cekl .,n :o yıışmı geç. 
uır, 

6 - Mllsab:ıkayn girmek ıstı 1 
dilekçe ve evrakı mlisbit 

1 
ril b(! yen er 1 .l0.941 cumcırtcs nat 18 e kadar 

etmelidirler. e e C' raber vlltıy t PTT. mu ı. ~·ı Bfuıe nıUracaat 

7 Müsabaka 20 birinclte~rln 941 pazartesi caktır. (8801) Unu &ıat 10 da yapıla. 

İstanbul V k fi a 1 ar Direktörlüğü lliılJan 
Ycnibahçede vakfa alt !idanlıkd 

mukabilinde s:ıtılığa çıkarılmı ol ıı mevcut ruuhte!ü r':ı•te ~•danlar bedeli 
öğrenmek ve izahat 

1 
k Uz ş duğundan almak istly nıerın fiyatıarını 

lUğUnde vakıf akarla~ :ıemln:eg:ıemlbcrllltıışta lsU.nbu: \'11.kTflarbaşmUdllr. 
mc l.'r • (8840) 

1---;;ianbul Levazım amirliğinden verilen ı 
L tıanci asker' kıtaatı ılanıarı 

Hepsine Uıhmın edılcn fiyatı 14.40 lira olan li . . 
ıcnı evrakı matbua 9.10 941 peraemb UnU st ınde )'llZIII 15 ka. 

·y 0 g .saat 15 te Ankarada M.M v 
tınalma komisyonunda pazarlıkta eksılt k · · ı. 
ra 20 kunı3 kaU tcmlnaUarfle belli valnt'::e~:mı:.::~:İ°'T~~~.le(r;;9:~;:~i; 

1(. :(. * 
Beher metre.sine 27 kuruş 25 sant:m fiyat tahmin edilen 15 000 t 

bol alı wılarlık bez paza 1 kla ksi · me re r ı e ltmcyc konmu;;;tur. lhnı-sı s.ıo 941 
ba günü ~:ıat 11 de Ankarnda .M.M V satınalm . çaı'§am. 
KnU tı>mınatı 6131 lira 25 kuru ~ . Ş t a komisyonunda yapılacaktır. 
ıılınır Tali ı ş r. ar nnmcsı 20a kunısa koml.syond n 

• perin belli vakitte komisyona g lmcıert. (11 1.r;; 33) 

:/- 1(. * 
Aşağıda yazılı sebzeler pazarlıkla satın nlınncaktır l.::ı 1 1 . 

cuma 811nU saat 15 te Hıı.dımkuy civarında Yassn1ran kö: :,.c en l0.10.9ill 
alma komisyonunda yapıl&caktır İhnlcd ;rUn - asker1 Ealm. 
r!rıden kaU tcmlnnt alınacaktır . n(lson7rn tnkarrUr edecek tlyat ilze. 

UUıana 

Ton 
43 
38 
64 
39 
12 

. 15 .8718) 
Praı;:ı. 

Ton 
48 
38 
64 
39 
12 
~~* 

100 000 arı... Aan;ilya k!remıtı al 
:o 941 çarşanba gUnU sant 15 d ınacn~trr. Paz::ırtır<ra el<.sntmesr !!f-
k'rf S<1lın alma komlsyonund::ı yae Hl ndımltöy cl\•annJ Ç l ıgir köyde o.&. 

pı acaktır •rahmin h ~ H 10 000 . lemlnntı 7M lırndır. Taliplerin bell' k · 'f' • hra llk 
1 va ltt komısvoııa rln c!('J',, (1171-578G) 

•t·"' * 
Aşağıda yazılı me'l.-addm kapalı zn rna ckslltnı ıcrl niznlarında yazılı gU 

1 
k 1 n • saat •le m hallerd ·hl ıı..ı k rt tınaı.. 

mn ltomlsyonlannda yap:ıııcaktır, Talıpler ıı nnun .e.slkala'"iJe tekht mPkt 1 e sa 
ait olduğu komisyona vermeleri. (1123..8545) up arını lh:ıle aatıerfnd• r. bir saat evvel 

Cins! Miktarı 'l'Utarı TC'mlnatı 

6.10.1941 
. 16.•'>~ Dans müziği, 

18.80 Fasıl !ıeyetl, !9.15 Karışık şnr 
kılar, 19.30 Aj.ıns, J9.45 Serbest 10 

daltlka, 19 55 Ode musikisi, 20.111: 
Radyo gazete<!!, 20.45 haftanın tUrkil· 
ııll: Çaya fndım, 21 .O{ı Ziraat takvimi, 
2J.10 Piyasa. şarkılnn, 21.30 Temsil: 
'Klmgll ailesi, 21.45 Srr.tonı orkestrası 
22.30 Ajans, ?2 45 C-ızbanct, 

kilo 

Sığır eti 45.000 

Sığır eti. 102.000 

Odun G 4.000 

Odun 340.000 

Pirinç 91.000 

Bulgur 110.000 

Saman 637.000 

Linyit ınııden kömUrll ton ~000 

Sığır cU. 65.000 

Koyun e~ 186.000 

Saman 1.500.000 

ıYazan: lskender F. SERTELLi 

• 150" 
- Tuh;.\f şey! demek ki 

Rüslemin karısı tekrar paşa: 
nm koynuna döndü ha?! .. 

- Neden şaşıyorsun bu 
kadar? Pasa efendimiz yet • 
mişine ya!daşt nma, gençlik 
le Rüstem gibi!Prine •Laş cı _ 
kartır vallahi. ~ 

- Oyle ya. Her gece am . 
her haplarını yutarsa ..• 

- Haydi, g~\·ezeliği hı • 
rak ... bana biraz daha tatlı 
ver bake.yım ! 

Ahmet usta harem ağası
na biraz daha tetlı verdi. 

O zaten öğı e:neceğini öğ • 
renmişti. Artık tereddüdü 
yoktu: Ahmet paşa, eski göz 
acsini teKrar ya~1ma kaçırt • 
mJ§'LJ. 

Hcrgün pişirilen paça don 
durmasının, ilikli sığır ke • 
miği çorb.ısını lıardallı re -
çcllerin, ;.rnheı şerbetlerinin 
sebebi şimdi adaşılıyordu. 

Fakat, • hçı A hmet usta bu 
hakikati - erte:::·İ akşam Rüs 
teme nasıl anleotacaktı ? 

İş mey:lana çıkarsa, ha • 
remağası Ahmet ustadan şüp 

lim Ura 
18.500 2025 
80.600 4590 

.550 1282.uO 
5.100 7G5 

45.fü)() 8413 ) 
27.500 2063 ) 
15,925 lJ75 
17.000 2550 
16 260 121 io 
85.360 2652 
60.000 

4~50 

he etmiyccek miydi? 

GÜLBEYAZ, VEZiRiN 
KOYNUNDA 

Rüstem, karısının izı' · 
d 

nı a-
raya ursun. 

'Gülbeyaz o almam Ah t 
·ı k ~ me 

paşa ıw e _arşı :rnrşıya otur • 
mu~ egl~nıyordt'. Vezirin ne • 
şes1. yerındeyr.li. eski dilda -
desme kavusmustu. 
. Gülbcyazın J.~nağa geli • 
şın~en pek a= kimsenin ha • 
ben vardı. Sı.ın!.• iliive ede. 
li~ ki. ~ ~ünlerde, paşanın 
dıger dıld,,des· olan Mari u· 
fak bir hastalıf.1 müteakip 
ölmüş'LÜ. Gıtlbel az. okuyucu
larımız pek iyi hatırlarlar ki. 
Marinin yerine Rü:;temc ve
rilmişti. Rüstem bunu cok 
sonra anl,1mış!a da Gülbe.ya· 
zı 'Mnriden fazla sevdiei icin 
mesele yapmamış ve kirnsc • 
ye bir ~"Y sti• L ı .... mi li. 

İhalı> gün, a:ıt ''e mahaW.. 

Vi.10,{Ml 16 Mit~ 

Ui .. .. 16 MUA:ı 

15 .. .. 16 Milll.e 

15 .. .. 16 Mtlb 

10 .. • 15 Sarıkamış 
14 n .. Jl Erz..ınım 

13 .. • 11 Erzurum 
10 .. " 

16 Karııkbst' 

15 .. .. 10 cızr. 

14 15 A I.\'. Amlrl ğ! 

işte, Ahmet paşa, Mari -
nin öJümiıaden sonra, Gülhe· 
yaza elini 11zatn1ağa başla -
mış ve bilhassa Rüstemin zin 
dana atıldığını bir fırsat bi-~ 
lerek, mahremi esrarı olan 
bir ağasıoı Gulbeyazın ba • 
şma musallat etmişti. 

Marinin öH.imünden sonra 
Gülbeya .. n fazla temayül gös 
teren f.!ımet paşa nihayet 
bir gece bu gü~d Macar ka
dının kendi konağına ge'Lirt
meğe muvafink olmuştu. 

o eece rn\Şar.rn başı du • 
mnnlıydı. E~ki dildadesine 
oruyordu: 

- Rüstemlt: aı·an neden 
açıldı? 

- O hnln 1ı:r bnska kP.dın 
sc,·mc ·le,.,., devletlim! Ben, 
ba~l a ı .. ndıni\ gönül vermiş o 
lnn bir ... rl(rfre k'Jca diye na
ıu! scrıh:;,llirım? Bu yüzden 
,,raıuız <Ll'ia1dı 
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,, 
u kü i 111açla1ında ~ 

~ ~i alat sa ay Beykoza 8 • 
l.ik ouıçı3rıııa dun l•t•ncrb:ıhç!' "'" 

:,ncr !>lıullıınııda ıkHıııı !'dildi. Uuu 

ılınan ncti<'Rlrr norıu:ıldır. Sııd•', Gn· 
luhısaray ıh• u~·yko7 nmsınıl:ıkl ınıi· 

..atmknıım 8 - () ı;-ıı;ı ıu,;ık bir sa.) ı 
tarki~ le ııetlccll'.JIOO<'~i l)('klt·ıııııiyur 

du. 
Uu.ııuıı sci>ı~bı, uyun oo"lar baııtu 

rımı. 8"!.) koz. kııle<•i;,iııiıı s:ıkatlwıarııı.. 

çıkm:ısı \e o.)Uıı sonuun kadar BC.)· 

kozun kaleeıslz. lmlınnı.ıılır. 
\taçların :afsi!Atırut :;cçcliın: 

.\LTINTUc'l: 4, Iml'OGl.SPOH: 2 

GunUn ilk maçı Altır.tuğla Beyoğlu 
&por ı:rasmd!I. CE'rcyru: etti. Hakem 
Tarık Ozcre-ıgfnin ldz.ı E'S!ndckl maça 
takımlar şu kadrolnrlyıe çıktıl:ır: 

,\L'l'lN''.lTJG: ,\il - Hıdvıın, ı-.i 

hnt - ':ımık, f.fıtf!, J•trlt - Hüsu• 
met1iıı, l'\lı1rt.ıw, ~cıcf, Kfiınll, Salt. 
uy,ı·ocı.rSPntt: :Koço - \·nhnıı, 

l'U\'llnldls, Tnkl - ~·flrgoıı, Aldrn, 

lierim, Arltto. 
Oyun mlı f'vazııı tı..ş!adı .lkı ta.rn.1 

da ncUce ıılmnğn u~ıııpyordu. Zamnn 
geçtikçe AIUntuğ Mk!mlyetl hlssedil· 
meğc başladı. Bir ne. <!evre 3 orta ta· 
kimma S gol kıı.zandırdı. 

lkincl dC\'TC Bcyoğluspor lki golle 
buna mukııoelc edince oyun kızıştı. 

Neticeyi tehlikeli gören Altıntuğıu. 
lar ·hemen topJıınar11l; 1 gol daha nt· 
mağıı ve vaziyeti gn"rıuıtilemeğe mu· 
vaffak oldular. Mac ta 4-2 Altmtu. 
ğun gallblyeti De sona erdl. 

FE~"EIUH.JfÇg 3 SCl.El~ANIYE l 

Fenerbnhçede!<ı da.iııll JhWIU' dola 
yıalyle takım ylne birçok oyuncular
dan mahrumdu. Hemen her hafta bı... 

raz daha zayıf ııckildll sabaya çıkan 
Fcncrbalıçe dllnktl maçı da gliç!Ukle 
knzandı. 

14 UncU, dakika Esadın kaçırdığı 

penaltıdan sonra Fcnerbahçe ilk golü 
vapıncnya ita.dar ço:ıt zorluk çekti. 

Sıığac;ık TQan 2C inci dakikada. Fe· 
.?r!n ilk sayuımı yaptı. Devre: I-0. 
F'emırin lehlndc bitti. lkfnci devre kıs· 
men SUleymanlycnin müdafaası ile 
geçU. Melih vıımtaslyle ilstUstc fkl s-oı 
yapan Fcnerbahçe, oyunun sonlnrınd:ı 
frikikten bir gol yiyerek maçı 3-1 

kazandı. 

GALATA. \UAY:8,BEYKOZ:O 

Gıılatas:ır.ıy taltımı kolay kazandı. 
fi bu mıı.çtn JUzumsu;ı: paslar yUzUn· 
dm güzel oynayamadı. Oyuna b:.ı§Jar 
bo.§lamaz Bey: ozu ~ddt!tle tıızylk e· 
den Galatas;ıraym bir hücumunda 
Salimle çarpı§an Beykoz knlecisl o
yun harici ol.dı.. 
Sağ mUdt\fi KAmuran knlcye geç· 

tikten sonrl\ Beykozun morah iyice 
bozuldu. 

Oyunu Jllka7t oir IJCkle sokan Gııln· 
&.<\saray ilk c!evredc E~ak ve Mehmet 
Alinin §Utıertyle iki gel yaptı. 

lkincl devre Beykoz takımı için oı. 
dukça acı oldu. Galatasaray mUtcma· 
diyen Beykoz kalesinde oynadı. Bey
kozun zayıfltğrnı his-eden Gıllatasn. 
ray hücum~ hattı, en ınUkemmcl fır 
ı:ıtıarda hılc .,nsı. f!l't~ tercih ediyor
du. Beykoz•ı bir müddet oyalaY{ln 
bu oyun tarzı .,;ın:ıe &ayı yapm:ık gUç 
olacağa benziyordu .Netekim gcligl. 
güzel oynıy,\D B.::ykoz mUmkOn oldu· 
ğu kadar mUdafaa!.a nıu\·aUnk olc.Ju. 

Salimle M uıtnfa e ı asındaki yer de· 
ğfştlrmedcn ;or ra oy.ı1 tamamen Gn· 
ıatasara:rm :e~tne döı:dO, 

Sağlı sollu ~ekilen ı;Utlerdcn sonra 
)1rblri ı11.e; ne altı ııny: yapan Gala 
tasnray ma;:ı S-0 koı.andı. 

Oyunun ı;onlarınn co~ru lüzumsuz 
yere sinirlenen Galatos:.ıray mUdafil 
Adnaoı: tıakcm oı.:u:ıC:nn çıkarmnğa 

mccl>ur oldu. 

\"l•:F \ - t \1\81.M: S-0 

Bütün ovun müddetince kalecisinden m.:ı/ırum olan 
Beykozlular daha az golle maçı bitiremezlerdi 

Beşiktaş lstanbulsporu 
güçlükle 2-1 mağlup edebildi 

Beşiktaş muhacim/eri gol pC$inde 

İtıtanbulspor - Be§İktaş macından bir görünüş 

lcdikçe Vefa. hAkimlyt"tl artıyor, fa· 
knt bir t11rl1l istenen n<:tlce alınmı. 
yor .• 

Vefa muh.8.clmlerl mUtemadlyen ça· 
lnn ynparıık gol olacsık :fırsatları ka· 
çırıyorlar. HUscyln, Ferdi buglin çok 
bozuk oynuyorıar. 

Birlncl devrede her lk! takım dn bir 
gol yapmak 1çin çok ç:ılışıyorlarsa da 
bir tUrlll gol olmıyo,· ve devre eıfır fi•• 
fıra. nihayet buluyor. 

tKINOl DE\'JtE: 

İkinci ırevrcnm 10 ı;ncu d:ıkıka.sına 
kadar golsüz geçti ve nihayet bir knr· 
gll§alıktan istifade eden Ii'ikrct ilk 
Vc!n sayısmı ağbrn bıktı. Oyun bun· 
dan sonra y!no Ve!ıınm hll.klmlyetl 
altmdn c~ynn HU. \"c 41 inci dak!. 

kııda Flltretin uzaktan çektiği topu 
Taksim kalecisi eı!nc!En kaçırarak i· 
çeri soktu. 43 Uncu dakikada yine bir 
Vefa hUcuruunda Gazı topla beraber 
kaleye girer<'!k Uttin<'U Vefa sayısını 

da yaptı ve maç ~() Vera lehine 
bitti. 

BE.,iK'fA) - lSPOR: 2-1 

Şeref stadında gilnUn ikinci oyunu 
Bcşlktaşla 1.spor arasında cereyan 
etti. 

Hakem Ahmet Ademin idaresinde 
taknnlar şu kadrol&rlyle sahada yer 
aldılar. 

Bl~ŞlKTAŞ: l\lehmet Ali - l'ani, 
rep.i - Ç:ıçl, Memduh, Ahmet -
Sabri, HU eyin, tbrehım, Şükrü r:~ref. 

t .SPOH: Film·~ - Sabri. Jıuruk -

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü IJanları 

Umum 
,. 

6 birinciteşrinden 13 birincitesrine kadar r.ıulıtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkıs gün Vf" saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın haltına 

Izm!t hattına 

Mud.ınya hattına 

- Pazartesi 17 de (Ege), pc .. ııembc 17 de( Cum. 
huriyct). Galata rıhtımınrl.ln 

- Cumartesi ıs d" (Anııfart'\ ı. E!rlteci rıhtımın. 
dan. (İş'arı ahire kıı<!r.r h;.ft.t>cia bir posta ya .. 
pılacnktır. lneboluya kader ı;ıaecek olan bu 
posta gidiş ve dönU~te A 1(!,;l\lt1.-caya uğrıyacak. 
tır.) 

- Perşembe S de (B!lrtın) Tophane rıhtı .. 
mından. (Not: İ§'an ahl~e kı.ı.lar h:ırtada bir 
posta yapılacaktır.) 

- Sıılı, perııcmbe ve cunıart':'l 10 cın(Çanakkale ) 

Pazar 8 de (Trak) h .stalnr G•,l:ıta rıhtımından 
Şeref st.n Jmda gULtUn ilk b!rtncı kalkarlar. 

kUme mUsa":>akasını Vefa ıle Taksim (NOT· Yukarda yn.ıııı ğU:ılerac yalnız birer 
Gençlik !clUpl .. rl hnh•m Feridun Kı· vııpur kalkacaktır. l!~ve po. ta:nr yapılmıyn. 
lmcm ıdarcsind sıı!.ayıı şu şeklide caktır.J 

çıktılar: Bandırma hattımı ..... l'n~artesl, çarşamba ve cu.nn S d•• ('f'rak >, Ga. 
\'EF.A: ıtu\ıılıh l - t,ıı\f•r, \'1t· latıi rıhtımından. Ayrıca çıırgı:.mba ve cunıar. 

hit. - ~ul,riı, Uıtri, :siılt ~ 1111111 - .\hı" tesl 20 de (Konya ı Toph:ıne nhtımından. 
tufn, Pikrt't, Hnl;;l;ı, t:lısr~ln, Ferdi. Kaınblğa hattımı - Salı \'C cuma 19 dl (Scy;·ar). Tophnne rıhtı .. 

'l'ı\K~HI: Redn•ı; - ltıs:ın, '.\lıırnd mından. 

yan - I>r.ıl;;c,., 'rHl~·t, l'i'rit - IJ!'f• tnıroz hattına - Pazar 9 da !Bartın). Top!rıne rıhtımından. 
ter, Onnlk, \'.ır'•J'.lıı, l·etlıl. Şc\kı•t. Ayvalılt hattına - Çarşamba 12 de (Ülge:t), cumartesi 12 de (Se. 

Geçen seneye nazarnn daha kuv- adet). Sirkeci rıhtınımJnn. 
vetll otan Vefa takımının bu~Un bl İzmir bırlnci surat - Pnzar 16 da (Tırhan). Galata rıhtımınd:ın. 
rincl kUmen::t en z11yı! takımı olan lzm!r !kıncı sürat - Pergcı~bc 13 te (Kadı-O G.ılııtn rıhtımındnn. 
Taksimin ıtıı.rııısıııda bU~Uk bir sayı NO"I: \"ııpur S<'Cerlı>rl hnkkı ıd:ı her tUrlıi nııılCım:ıt n 11ğııla tt•lı•foıı numa-
iarklyle galip geleccf,i Umlt cdllıyor ı rnları )azılı acent<'l••ı·lmiıdeıı öğrcnllehlllı·. 
<hı. F'akat oy.m b:.ıııııı.r baı1l:.ım z : bu G lnta Baş Acenttllğl - Gnıata rıhtımı. llmarlsr umum müdUr. 
Umlt edilen Lahminkrın bo~ olduğU JuğU binası altında. 42362 
.. ydane çıkıyor. Tı:.1'.slm takımı za. G:ılata "ube AcenteHğı - Galata nhtımı, Mıntaka •:mr.n reisliği 
yıl olmaema rağ'men iy! bir mUd:.ıfaa hinnsı altında. 40133 
s!steml tatbik ederek Vefaya gol yap Sırkecı Şube Acentclıği - Slrkccı, ~ olcu salonu 22740 
mak fırsatı vennlyor. Dakikalar llcr· {8804) 

.. 

O yendi 
Rüjtü, Tarılt, Ct>lltl - Kadir, Müker
rem, Süleyman, Se;ı.·ff. ı:n,er. 

Be§ikt.aş bu miisabakaya zayıf bir 
kadro ile ba~ladı. Yerısından fazla o. 
yuncusunu kaybetmiş olan aiyah · be· 
yazııların ne yapacal:ien merak edi.. 
liyordu. 

o ~Kô;;~·içiARA 68 iii' BA~ ~ 
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besini bile bcklcıneS'~ ~ ~ 
lardı. .. 0ı1Jll teli• 

RU:ı:gı\r Altına dil;:en BC§lkt&§ oyu· 
na başladı. 

İlk dakikalard-ı ~op ortalarda. do· 
laştıktnn ııonra. hı\klrr,!yet yavaı,ı ya .. 
vaş t.spora geçti. 

Rilzglrı da. lehlerine alan genç is· 
t.anbulaporlul'lr rakip kale önüne da· 
ha kolaylıkla lnlyorl&raı. 

LAkln bu hUr.umıarc!a anla§ma ve 
biraz da uetalığm olmaması İstanbul .. 
sporluları ın·ıhakkak sayılardan mab 
rum ediyordu. 

Oyun zevkaiZ cereyar.a ba~ladı. 
SUleyman hep s-eri oynadığı ve faz· 

la çahma kaçtığı iç!zı takıma. fazla 
bir yardımda. bulunamıyor. 
Beşlktaşm yine sıkı~tığı bir sırada 

HUseylnin sola göı:.cıerdiğl uzun bir 
pa"ı ŞUkrü .)--:tkaladı ve çok sıkı bir 
eUtıc Be,iktaşa birinci golü kazan· 
dırdı. 

Lik maclarma dün Fenerbaı1-
<;e ve Şeref statlarında <levam e
dildi. 

Dünkü maçlar umumiyetle 
normal netioo1er verdi. 

Yalnrz Galatasarayın Beykoz 
ka1'!3lStnda 8-0 !ık galebesi üs
tün oyun, hakimiyet ve ezicilik
ten ziyade oyunun ilk dakika\a. 
rında sak.;ı,tlanarak yP.rini boş 
bırakmağa mecbur olan Beykoz 
kalecisinin yokluğundan olmuş.. 
tur. denilebilir. Hatta Galatasa. 
ray, kalecisiz hır takım karşı- ' 
sında bu savı farkım muhakkak 
ki daha çogaltmalıydı. 

B::.-şiktaşla t. Spor arasındaki 
maç da haftanın hemen en he. 
yecanlr karşılaşmasıydı. I 
. t t.anbul şampiyonunun saha. 
da me3hur takımından c:ok eksik 
o!arak yer alacağı haberi etra-
fında dolaşrna~a ba'21ayınca. bir 
c:ok kimseler 1. Sporun bir g~lc. 

.Netekim d~nku }lald~11~ , 
olduk ki Beşıkta§. •le bil ıı t 
şa dönmüş t:nkıJ111} •li ııb 
mac:larında bir }lll) 

dökecektir. uhacil11...,J' 
Dün 1 Spor 111 elo·· ·1<1 

· ·· ıır l3C ;r d;ı. fırsatçı, işkr vd•. 'il' t 
malik olmuş o ~~abi)etı 
~enenin ilk J11ll~ . tJ 
rabilirdi n f1 blf ...lıl • r;ıınıv· ~!"'" 

Oyun zaman. Jtıll' sr.f.>. 
fın hakimi}:~ı a ·y)e ı .. nı-cl": 
umumivet ıtıb~rı ~0riJtl 1ii 
ziycte daha hak1~ •1101tl~111 Muhakkak o a ıtııb V 
taşın bu sene go~Jllıısıd rj,if ~ 
c:ok kısırlaşnttŞ ~ de~cr ı:l~ 
takımlarda kaY ~eı!~ııt ~c 1 
,·oktur Görü'en > r;.,, sf. ·_,.;t, . • zıO v~ l'I ~ 
tün takınıl~rım1 eı-irıde tJC , 
al esef) geçen scaln ·tcde fıı ı' 
ha düşük bir kc 1 

nadıklarıdır. 

Golden sonra oyun gU1.eUe§meğe 

başladı. 1ıtanbulaporhılar canla başla 
çalı§ıyorlar. F:ıkat ne yazık kı, !yi 
şUt ve $Cmere alacak adam yok •. 

Birinci de\"Te btr.nbulsporun ili~ 
U:ıte hücumu ve netice alamaması a· 
raıında 1-0 Be§lktaşm lehine bil.ti. 

An ka-;._a_a_t_y_a_r_ı ş-l~~ruııfl 
IKtNCt DEVRE: 

Bu devre hes iki ts.kım da e~ri oy· 
namağ'a baş!adılar. Be~ikta§ nJııbeten 

bdkim vaziyette. tsts.nbulspor mUte. 
madlyen paslaşmakta vakit geçiriyor. 
1-0 lık vaz!ydl kab·ıı etml~ vaziyet· 
te oynuyorbr. Be~lkt.o~ durgunlaotı. 

lşte bu durgunluktun istifade eden 
tsta.nbulsporlular soldan bir hücum· 
da beraberlik sayılarmı yaptılar. 

lkincı hafta5_ 1 ~· 

Avni Aynagözün Yetişı. ın° 11 
simin ·ikinci sürprizini ~~f; 

. ııtret J>tlı.ıı uıı p 

Bu sayı to:ıkrar l?qiktaşı canlan. 
tıırdt. Biraz ıronra Ş{lP.rtı tbpla ~rtı.· 
ber kaleye girerek Beşiktaşıı. galibi· 
yet golünU ka::a.ndtrdi ,.e maç ta bu 
sureUe 2-1 öeılktaş:n galibiyetiyle 
sona erdi. 

lKlNCt K'C~lELER 

Ankara' :i .Huı;usl) - Me\'Simln 
ıklnci hafla koşular. 't.ugUn 19 mayıs 
etadının ipodromund~ bllyük bir kahı. 
balık önilnd'J yapıldı 'c gene bUyük 

•bir sUrprizle netlcelenol. 

nın Knranııll, I:' 1;~ıı 
üzerinde topıanınl§~!!~OI< /.~ 
bu uç at. Nite!tllll 

1
11)0r. 11 

üçUnUn arasındıı ~ d:ı' ıcr1 rtll 
dört yUz ınctre.re 1'~1\fl ft1~1.~ 
de geldiler. l3U an ııf ıil »0~, 
ınct Atmanın ı\'.a~şts ~,. ·,,1 

şedi, Romans en r!e />~ ıe1""' 
Fakat son mctrclc b1T ııaJ!lp 
zUn Yetl§i ç.:ık sı~ı ,., rfie'' ı: 
rak Romansı geç 

1 
}-:,pıırt' 

İkinci kUme mUS'1bakalarma aan 
Fcnerbahçe ve Şeref etadlarında d<'
vam edildi. Şc.ref ata<!ında Kurtuluşla 
Doğuspor ve b~Uple Galatagenc;lcr a · 
rasmdakl maçlar 1-1 beraberlikle 
neticelendi. 

cı bUyUk <;ürprizln uıı'° 
BHtl!\'.Ct KO)U. kazandı. · l]ıtıacı il~#", 

Üç \"C daha yuka•ı ~a~ta Aafkan Roman U::rıcl, ıırı}111l 
İngiliz aUıırı 1a mrhrns. Mesafesi :MUştcrek bahlS g • 

P•fl" 
Fener stadında H!lt.lle İlltiklfıl ara· 

smdaki maçı ı;ok Usl1ln ve czicl bir 
oyundan sonra Hiltımıer ıo-ı glb! 
çok açık blr farkla kczandılar. 

izmirde Lik 
maçları 

İzmir, 3 (A.A.) - Lık maçlarına 
bugün Alsanc.!lk atadyı..mundıı devam 
edildi. İlk mil:ıabaka Altay ve Demir. 
spor arasmd:ı. yapıldı. Rakibinden Us• 
tun oynayan Altay, Dtmlrsponın bir 
sayısına mu\<abil he: iKI devre Uc;er 
gol yaparak 6/1 kaZlilldl. 

GUnUn en milhlm ıc.Usabakası Al 
tmordu • ~ztepe arıaııınde.ki maı;tı. 

Müsabaka c;ok heye.:anlı ve seri de· 
vam etti. A!tınordıı birinci devrenin 
ilk dak!kala;ında yaptığı bir golle sa· 
hadan 1-0 galip aynıdı. 

----o-~--

Tenis 
müsabakaları 

Ankara,:> (A.A.) - 19 Mayıs 
stadyumu kortlarında cuma günli 
bnşlıyan Ankara - İzıni.r - lst.an 
bul tcnisçiıcri arasında üç şehir 
birincili~i müsa.bnkalan bugün so-
na ermiştir. Seçkin bit seyirci küt· 
ll?si tarafından takip edilen müsa
bnkalnrrn tekn!.k neticeleri §Wl" 

iardır-

50 puvanla lstanbul birinci. 
45 pu\•anla Ankara ikinci. 
18 puvanla İzmir üçüncü. 

2000 metre. 180. pU\.s t \ ı. 

Du koşu;a Rurn, Slfkap, Koml-
ııarj isimli Uç at girdi. Neticede KomL 
sarj, rakiplerini d1irt boy ııra ile ge. 
geçerek birinci, R·~ı:ı: il\lncı. Sifkap 
U<;UncU old•J. Mu~t~t<'k bahis ganynn 
220 lrnruş verdi. 

IKIM' l KO~U: 

İki yaşınc<ı saika, tnı;illz taylar•. 
na mnh:ıus. ı..trsafe", 1 200 metre. 

Bu IW~uy;ı eeklz tny girdi. Netice_ 
de Sallh Temelin Çvban kızı birinci, 
Buket !kinci, gene ı;oaııh Temelin A. 
lemdarı UçU •ıcO geldı. Müşterek bahis 
ganyan 22:'\, &1lAıı<ı 11:5, plf!sc 115, plllse 
HO knnış ve:-rli 

OÇÜ.!'\CO hDŞU: 
Oç ve dah·ı yukarı yaşta yerli saf

kan tngilızlere nıahsıı,. )feııafesl 2200 

metre. 
Bu ko~u :;Unan en mUMm 

yccanlı yarı91 ol•'!u. 'ulıtün 
P. Halımln F:.omans·, Ahmet 

ve he • 
Umitıer 

Atma. 

T JRK BAYANLARI 
BİÇKı - DiKİŞ 

TERAKKİ • YURDU 
B.ç;..i ve diki~ hiç bilm".iyenlere 

9 bilenlere 6 ve dilı:i§i bilip ma· 
B" • k~a'r olmak istiveİılere 3 avda 

ısı.Wet yarı~ları bütün incelik ve tcferrualilc e~ 
t:ıiızığ 5 (A.,\ .) -· Bugün ser! br. ı Jı sure~te öğrt'tir. T~o;dfkli diplo • 

siklet ıangl:ırının Uçilncusu 75 kik. ma Vt"rır. Talebe _kaydına ba.slan. · l rru§lır. Cumartesı ve pazn.rdnn 
mct~e oıaraı< Elılzığ _ Matalya şosesi maada sna.t 9 _ 12 v 14 _ 17 e 
üzerınde vapılmı" Ern~ııs. cren,.llk g u . .. e y 

" ''" • '"" " "' r • kadar her gün muracant olunur. 
pundrın SUleymar. 3 ı:aııt 48 d:ıklkada j Beyoğlu Altınbakkal Ba.bil cadde· 
blrlncı, Hüseyin ikir.cl olmu lardır. si No. 63 


