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;Pasta ve b ··rekçiler 
1 

Ankaraya bir heyet 
göndermeğe karar verdiler 
Pastaları pirinç unundan yapmalı 

tecrflbe edecekler 

- ~~...........-... lıC.lth·l 'WIS:ıwM.ats+d' ı'uiShPfis= ..... * e c•+ ••ttOti.t·r 

Llb.) ad.'lkl ita.va hnrcklltınn iqflrnk OOOJI AIIK'rlknıt myyan-Jerinden birt U9\l,a hl\.Zrr.lrunyor 
,ei( 2 1 ' 3 OS OH 1' 4 •• t~ai 

Pastacılar ve ibö:rek~llere un ve- Juı.o esansı kr.ı.rcyt:ınlmak sure~ 
rilemiycceği haldcmda.ki koordinas"" elde edilen bir mahlüttan temin 
yon kara.rmın bugünlerde çıkacağı etmektedirler. Bunun için lbirço • 
nuı.JCl.mdur. Bu vaziyet Jcarşısmda ğumuzun pastayı a.ramryncağmm 
past:acılılr ne yapaca.klarorr? Ek.. da mUha.k'ka.ktir. 

cıAş~ os ova 
lşevikler muh re-

Libgada 

Almanlar 
mukabil 
taarruza 
geçliler 

. Yhinde be i 
,;~J Kafi sa(hda_-
~e bru Jm memleketlerde 1 s l na gz r l 

allıı tan vazge1:erck faaliycti-
1 ~a hudutları cbhiline has.. 
ı:Uddetçe kıınsenin Bolşe. 

---0-

lngilizler bu 
1 taarruzun 
püskürtüldü-

a ii:ltayete hakkı yoktur. 
İli aı:~hlndeld harp kom~
ctilınc ka.rsı isyandan çık_ 

c;;u.,_· Guya Bolscviklik dü. -
: ,:~ tophı.nWaı ı sadl' e s -

.ı· tııi-- t t c ~uwJ tir. Rusy yt n· 
~ :ı~hınde harekete gec;ir. 

e.-ı _ _. n olsa yarın onunla it-
... ,-~er! 1 
~,.~~ 

l'aza11: 

t\. 1luıı, ate' lıiııd<'l•i konıın· 
\itila ;n. a mm yıfhı.illıt• 
i~ sebf'til le Berlindc blltiin 
llı~ıi manin rı nıuralıhn .. ı.ı. 1 

tekkcp bl r fotıl3nt ı 3 a
~. ~',~ llol vikli~e kar~ı d 
i7' ·~t cdilCl"C-i bildiriıiyor. 
'- t !)} l'\ ~dik nle3 htarları· 

~Plautı:nı. iştirnl• ctzı1c'"'ri 
~ ÇUnı..ii tasın\ ur edilen 
~ "ideolojil,;" bir mah1-

~llde trunan•eıı :;h l!.İ bir 
Oldn~'tı gozdeıı kaçn a· 1 

iıcİ-J,lık ı.omlntcna mlsal.ı 
~ Jlrcn iıılcri alcyhinılc 1 
~ ~edilebilirdi. Ortada a." 
t~ tp me\Zubalıs dcf,rillli. 
t fiii bir tedbire lüzum 

ıl Or gibiydi. \lımıu311, J. 
~":.nyu lmınüıılznı tnhriliii. 

tı. 1 tnemhhetlcrhıc :-,n~ıl 
~ cndfse ederek Uos mil
~ ne dc~rfl de bc3 ııelnıilel 
'tu te kllil.tına lmrsı ınüen· 

~ • llıı15 'ıub·ctini tnkmı-

j":;:i al el hindelti. ideolojik 
. ~ enc<len bırnz fnzla 

Alman uvve i rı 
TDlayı ge erek 

Daha şarkta 
bir şehir 
aldılar 

"" .. •• gunu 
bildiriyor 

-.()--

Almanlar ta~k tümenleri - Ltbyaya mflblmmat 
nin yarısını Moskovaya §f Öt ren iki mihver 

karşı< :~:~~~·:neU•e; 1 gemi&<~~.~~~~~> 

Devlet Limanları 
hastanesinde 1 saat 

et_ ı 
Gır\,~·, 

• 

• 

Ya nberl niha~fltc crmi-
İlı btıaı so"'l alist J\ iman.) a , 

l._~l qUslarla. do tluk nıunhe- Arkadaşımız Re: at Mahmudun, nıuayycn te11ckkUllcro alt hn.stanclcr 
~~dettiği gün komintcr. çoğaldığı takdirde scbir hııstanclcrinın YükUnUn nasıl hafifliyeccğlnc en-

Ucalıede ~ 11.11<11. t'iy:ıı.;ı gtızcı blr deill te.~kil eden de= llmıı.ntnrı hastanesindeki röportajı uçun. 

Moskova radyosuna göre 

Almanların 
zayiatı 

6 milyon insan, 
15000 tank, 13000 

tayare, 19000 
toptur 

Sovyetlerin 
zayiatı 

2120000 insan. 6400 
tayyare, ı a~oo toptur 
l:.oudra, ~6 (A.A.) - B.B,C.: 
Moskova radyosuna göre, bu -

güne kadar Alınanlar ölü, yaralı 
ve esir olarak 6 milyon ztyiat 
vermisler. 15.000 tank, 13,000 
tayyare, 19.000 top kayJ>ctmiş • 
]erdir. ııusların zayiab 2,120000 
lrlşide , 6,400 tny;;-aredcu-,·c 18 
bin toptan ibarettir. Sôvyet söz 
cüsü Lozovski, beyanatta m1lu • 
narak dem.iştir ki: 

serlsi dükkAnlarnu ke.pat.acaklannı Diğer tnraftı:ı.n öğrendiğimi.e 
söyle.'lle.ktcdirler. Yalruz bazı be- göre iki Uç gU.ruiür .AnkamdaZi pm; 
yük pasın fırnıian §imdilik böyle tahancler pasta imal etmcmelcte.. 
bir karar verm~ değildirler Za • dirler 
ten p:ıst.alaJ; için şeker, ~urta lsbnbuldaki pastacrlar ve bi1' 
f?stik',~d~ ve biraz da un liizım~ ' rclcçiler cenrlö'eti de bugünlerde 
dır. Eger ofis .un vermiyecek o • 1 Ankara.ya bir heyet göndererek 
lu~ onun yenn~. nıısrr mıu veya 1 kendilerine lrlr miktar o1smı un ~ 
pirlnÇ ununu ~be edoceklerclir. , r.!lmek jmkiinmr ~t:rraca3tla.ıdm 
Ya.ln:Z bunun ıçin de miltelıa.ssıs 
JUzmıdn". Fa.kat bu kabil 1>33tnln. .. • • 
nn ne_dcre<ı~e ~r piynsada. tu- Sumer şılebı 
tulacagı bcllı değild,ir. 

Zaten umumiyetle r>astncılar ı.. De .. I • t •• 
mal ettikleri pastaıan bayat yu - mır nı arayar .. 
murta ve ~ Yerine de kavrul- Gazi köprtlslne 
mua ve çekılmış arpaya !biraz kn· 

Sovvet tebliği 
bindirdi 
-<>--

Bu yüzden Haliç vapurlan 
köprüye İ!Iİyemedi • 

losko\"a, 26._(~. A.) - Sovyct 
gcceyarısı tdbliğı: Bu sabah, Haliç vapUlinn Gala• 

25 SonteŞrin günü lmvvetlcri • tn köprüsüne işliyememiştir, Ga. 
miz, bütün cephelerde diimnnnla zetcmiz :makineye verilinceye ka. 
ça.rpxşnuşla.rdır· • dar dıı milnakalfi.t başlıynmamı.~ 
Voloko~· Stau~<>?"orsk ve I bulunmaktaydı. Ancak, Haliç vn

Don üzerinde Rostov lStikatnotin- purhn KasmıP3Şa. ve CLba.li iske· 
deki muharebeler bi.lhassa şiddetli ıeıcrinden itibaren Eyüp, SilUücc 
olmu.jtur· ve Kfıl:'ttlın.neYe d~tinı i5}iyebı1 

2•1 sonteŞlinde hava savaşların_ mektedir. 
o.n beş .AlnUUl tayyaresi dlL~üriil _ Bunun sdbebi, ü:>u sa.balı, 6 ile 
m~tür. Ayrıca Moskova civannd:ı 6.30 nrasında. Sümer şilebinin, de
llç dU~an w,yyaresi düşilrülınfu;• mirlnl tanya.rak 't'ıllta.panı iköprU· 
tfu':"" ısune b.i.ıxfumesi koprün.tln a.ğ:ı.ı.. 

Biz iki ta.yya.re kaybettik. 1 ru tıka.mastdu. 

- Sizi temin ederim ki, nazi. 
lerin ::Mos3rovaya karşı şimdrki ' 
taarruzları da evvelkiler gibi mu 
vaffakıyetsizliğc uğrıyacakbr. 

MUHTEKi LE 
sene hapis ve 10 bin lira 

para cezası verilebilecek 
Mask.ova. önünde, Almanlar, 

geçen harpte Verdwı önündeki 
znyintlanndtn daha ağır 7..ayia· 
ta uğnyacaklardır. Mallımdur -
ki Almanlar Verdun muharo'be • 
lerinde 300,000 zayiat vermL~ -
lerdir. 

Tftrk gemileri 
Karadenıze 

çıkabllecekler 
(YaLlSl 4 iincül'le) _....:-____ _ 

Ankara., 26 - Milli ~~run.nın ı lcrin meclis muhitinde uyandırdı. 
.kanununda. yaptlacak. tadilatı teL ğt a.la1tayı göstermc'ktcdir. Bu ara.. 
!dk etmek üzere Meclis Parti' Gru• 1 da ticaret ve adliıye vCkilleri de, 
pund:ı bir kOIJÜ5Y'OD teş'kil edildiği müzaıkerelere iştirak cdere'.k vekil"" 
m.alümdur. Komisyon cn.lısm.alan _ letleıin alt hususattaki ta.tıbilm.ta 
na d~va.n1 etınektedir. dair mütalalarııu se:rdetmektedlr -

Komisyona dıılıil o~ya.n birçok lcr. 
meb'uslarm da bu müzakereler s·- Kanunun mundtlel şeklinde ihti
rasında. dinle)icl olarak hazır bu- kfi.ra ka.r§ı ağır Ol'!rıalar olacah'l, 
lunmolan ihtikirii lka.rşı alınmak muhtekirlere on ElelleYe ika.dar ha· 
"iızere olan yeni ve şiddetli \etlbir- pis ve on bln liraya kadar para ce· 

Hamlet davasından çıkan bir mesele 
zn.sı ver1lmesinc dair hükiimler bu. 
lun~rı an IaşılmaktadJ:r. 

'Romancıdan avu 
ve s~orcudan 

at 
... !'tn her sc;c ~aliıı oldu ı en sayfıımızdndır. Hcsim, Jıas nln doktor, hemşire ve idarecilerinden bir 

'lıı..,~lurda. en kud•.i ~~·~o- grupu gôstemıektcdlr. mu·· nekkı•t olamaz mı 
l~t ı:n hile fecln cdılılagı sn.

1 \~~SO:~~i .. :~~io:~~11ıc- S hoş/u.::ı. k / Sadun Galip dlvorkl• 

Bir telefon 
hırsızı 

yakalandı 
I4iman lşlctmcsı s:ııonu hıımallarm 

dıın Abdullah, muhtelif zamanlarda, 
salonun tcıe!on mnklnclcrlndcn G 
tanesini çatmış, nih:ı:,•ct dUn do bir 
tnncslnl telinden koparıp koynunn 

... ;r1t }ıısİs~nd)cnj(lr-lı·~·nKl>oirn~~n· nl<il7JPıtt ar ·~ un an l ı J • 
'-"' " ~ '"' " ~ "Spor mulıarrirliğim vardır, fakat okuduğum tiyatro 

C\'l'(-s) a&".ı.bilec·cğ"ine de 1 t • • l . k k tlugvu h kuk y kt eser erı romancı avu atın o u u 
t, ~o ur. ~yle obmıl.Ia ne l cesı 
llıııa ll\ \'Ur edilen Bol~c' ik. kitaplarına an coktur ,, 

1 ~'J.ı Cici 't-cznhürdcn clolap (Ynıısı 
0

1 ünciıdC') 

sokıırken ynkııl::ınmıştır. 
Hırsız hamal suçunu ltirıı.f 

ı.dlly<>yc teslim olunmuştur. 

"l<u \e ~nle.)"llll du~mu~o- ~arboş bir adam kendisini kaldırmak 
ti bi bunun tnm:ı.men siyo"i -
~ .. harl.'krt olduğm111 isteyen kadlnı yaraladı 
ı..~ i' b\~ ı~ mli~::ıhc •enin bir• 
~1\1< u Jtümn.ylsc manen ol K d • d b "" •• . ·Pariste halk işlerine böyle gidip gelil or 
• ~rı t11nl,; tutııea"ı nsi· en 1 e ıçagın uzerıne 

)~· bizinı ııol<tniııazanmı- du"" şerek ag...., ır yaralandı 
it tı.ldt edilecek <·ihct ko· 

't lıtatbik seldidir. Sos~n
,Otnlini:rm meztıeıılerinln 

hı~cliııot•, buıılarcln hlpbir 
. dııl ıır. lJunbn kat ettfü. 
~. l'~~ 1 nm.l::ırı n•uaJuıze 
"l,~ .tjllatıuıclaıı Jıclki de 
~- ~~ den başhynrnk bugu
-~tlc1<: kndnr lılrçol ülicc 

,. \ iteler insan &OS~ etesi· 
\t lı1 1~ e knlxıhatlerini orüı-
1\ b I' ,. k 7.a\nllı bc<;E'ri:\cti 
la~tıı, / 1alntn. l\:nuştaI'~:d< 
""lltt f hi ;\ ormıı !ar, hatta 

~la ctmil'lerdir. 
me\ !tnl 4 iincütle) 

Dün gece, Üsküdarda sarhoş · 
luk yüzünden bir yaralama va • 
kası lmus. bir sarhoş hem kcn
dısıni. hem de akra.ba3mdan bir 
kadmı bıçakla ağır surette ya • 
ralamıştır. 
Vakanın l,ahra:nanı. Karacn

:ıhmette, Aşçıbaşı caddesinde 21 
numarada oturan Hamit Aydır. 
gündür. Hfunit, dün gece muhtc. 
lif yerlerde içerek kendiSini bi· 
lemiyecek derecede sarho9 ol • 
duktan sonra saat 11:5 ~ddeJe. 
rinde evine gitmiştır. Kardeşi 

Ali, H~~di böyle sarhoş göı"iin 
ce k~n~ısıne çıkışmıştır. Bu yüz 
den ıkı kardeş siddetli bir ağız 
kavga.sına tutu.c;:ınuştur. l~avga 
e~nasında s~lıoş.~uğun tcsirilı! ' 
hıddetlenen Hı:ı.mit, masa üzcriı:· 
de duran ekmek bıçağını ktpnm, 
ve lı:ardeşiı>:..n ii?.erinc atılmıştır: ı 
Ancak aya_gı k~ydığından yere 
düşmüş, elındekı b1<:a.k da göğ • j 
süne ve başına saplarunı§tır. 

Hfünidin böyle kanlar icinde 
yere serildiğini gören nltraba • J 

(De\'amı 4 Uncüde) 

, 
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Asker 
çocukları . 

esirgeme kurumu himaye 
edecek 

Tevzi 
ofisi 

Kurulacak 
Htilrumct, pahn.lıhkla, vurgancu~ l lıara :raSladığımı eöylenem, hl!; 

ile - iisfa.d Rcffü Halid mnhtcldr 1 &aşmayınız. Ilat(i. bunlanıı be.zıla
'illırşılıi:'l olarak bu kelimeyi kul- n, bu karamı meulmsla oldu{;uııu 
l;uuyor. 'l'ilzsliz, &1'51Zy licdan8ıa liJylomek kUstahlığmda da. bulun. 
muht.:Mri tasvir eden bundaa cı.,. du.la.r. .Aakere giden yurt;d&§lann çocuk --o-
ha ctr;ı!Jı, dalı& beliğ bir kelime E\·et, baklan ,·ar: Kanı.r ı::jdclcn lsrile mC§g\11 olmak vo.zife ve muu • 
olıımıız. Bu tek cUmle, azan bir mevslmslzdir. Böyle bir t-Odlılrin HyeU çocuk eıılrge.me kurumuııa •• ı 
malmlcden <l:ıha veciııdl:. Bundan alınmasının 7.aıruını lıira.z da geç rilml§Ur. Kurumun genel ı:nUeaseseai 
sonra mulıt.el.U tu:limeel yerine kahruş, geciktirilmiştir. ne bu lfle nıı.aıl aıa.Iuıdnr olacaklarmı 
"'-urguncu,. yu Jmlla.nmahyızt .. Pa.stanm, Juı.ınnr tatJılannm bildi~ diğer t.ıı.rn.t'tan da Keçlören. 

1 

SB\'n..'} iı;in yonl yeni IU'..r~rlar alds- menedllme411inden memnun olnu.. deki ı:ocuk yun.smda da tcrtJbat al ı 
it gil;i, ı;elc()('lt yıllan sıkıntı, yanlar, u.Uıa.yet midelerine d~kUn aı.ı,ştrr. lcabeder.ııe çocuk yuvaamm 
yok-Jllo.lı ,.e zahmetle geçlnnc insanlar (leğil, hnlkm sırtından ge yatak sayııırnm da arttırılması temin 
mc! ·: ",.inılz iı;in de - tAbl1 her ibti- ~e alışan, blrtGJ<mı b:zlan edllccektlr. Şlmdilci hAlde 300.000 
malc l~ı - birttlom fayd:ılı ted- kuru, ctızdanlan şlskin lnsanlıı.rdır. fazla Türk çocuğunun dıılmt olarak 
bjrLr abyor, çareden ~reye el n. Bunlar isterler ki, patlayıncaya 1 yardımına k~an kunım önOmilzde.kl 
tıyor. kadar 7eslnlcr, çatlaymcııya kadar ki§ mevslmlnde gerek bu yardımıan 

Hallan sıda maddeleri •• 
bütün .. nayi mamulitt 

ihtiyacı 

Ollı taraluadall 
tevzi edilecek 

Hoordjn:ısyonun yeni kararlan mideleıi.n.i doldursunJar. devam etUrmek guelc vatıı.nı bekle 

.Ank&rad.an verilen nıaıamata pe 
HOkQmet, halkm gerek &"lda " ge. 

rek sanayi ınamul&tx bakımaıdan za 
rurı Üıuya.çtanm temın. ıı,.auanıu ta 
bit Te bunl&n tevzi etmek makaadile 
tıır (tevzi ofi6i) kuraeatdır. <>Al, ıı 
da maddelerini ve blhtın 11a11ayi ma. 
mul!tmı balkm ihtiyacı n.labet.l.nde 
tevzi edcceırttr. BöyteUkle gıda mad 

da bıı cUmlcdendir. Buncln.n mak.o TaUılan pa.rmaklarmdan siizü- meye giden yurtda..51a.rm çocuklarmr 
5nt lla, yine ''atandafı, bugUnkü len tulumba tathlan, bayangöbek- esaslı 1>1r 5ckllde eıılrgcycb~lmek it;ln 
dıinya Jmn5rldığmm, kanlı boğu~ lerl, bl.r derebefi azametiyle nılde- muhtelif çarelere ba§vurm~tur. 
mahrm tesirinden, &clSllldan ko. lcrinde otursun. Kroma1ı paatAla.r, 
rnm~tır. lezzetle boiazlanndan g~in. Bun-

,.• tanın. hamur tatJdamım )1'- Jar i!;ln vatan, millet l..i, kııygusu 
pı!mıısı ~da teeMU.r duyan. )oktur. ServetJeriyJe mağrur, y::. 
_..., •• ı - nru dütünmczleır.1stlkba~ için ted

Şehir 
meclisinde 
Apartımanlar ııcak mı, 

.soğuk mu? babai 
görütüldü 

Şchi:- mecııaının dOnkU toplantum. 
da. ru.mameyi tealtll eden yirmi mad 
de o.lAkalı enc:Umeıılere h&Y&le edil 
mı,,tır. 

Bu meyanda k&Jöı1lerU a.p&rtuııaı:ı. 
lamı. no ~kilde ıaıtıımuı ı&zmıgele_ 
ecğl haltlwıdakl :btaııbul beı.417e :r.a. 
bıt.ası tallmııtn3mcsine bir madde der •. 
ct tckU!i \"udr. Bu mesele, fe]ılr m.ec_ 
llJdnde au ııuretlc bulA.!e edilen mli 
nal.ıı.§0.:tı.rıı ebcb1yet vermJotiı': 

Azadan Hamdi BUttın, ~ bir 
lıllkı:ıı.lln koıımaaı kaDwa& uJ1IU1&C&ll
m. kanuna. uymıyaıı bir hllkmQa pnın. 
stp olamıyacağmı ve preıı.aip!D halle 
dllmeal ıwmgelccegin.l Uer:l llQnrılf, 

HalJl Hilmi de: 
"-Bu madde lıenb flt.n edllmedL. 

Jttr.e •!Sre; bu krJ U"YMI. mGmkQn o&.. 
ınryacakt:rr. O halde nisan Ye m&)'l.'I 

d~lerlnde bu 1"1 görQetlrQs,. demlf 
u. 

bir almayı, ihtlyatlı bulunmayı ut 
nrD50% bulurlar. 

Dostum Peyami S&fanm dediği 
g{b1: uclünyaom cennetinde yqı· 
yonız, Blr yeyip hin nUkretmelly'iz. 
Fn"ut vaziyetimiz sağlam, Meh
metçik dualı s\lngtısU elinde, ha
dutlarda sua dağlar gibi du1'117or 
diye bar vurup harman 8&\"0l'IDaııt 
malıfu. Snlh ve mmJyet içinde 
hulunuyorm diye, gelecek gUnle.rl, 
bu stlnden sigorta etmekten geri 
kalmamalıyız. 

Birtakım lhu,..t tec!blrleri alır
ken, bu arada Hibe ve cakaya da 
veda etmek !lz:mıda. na da halka 
c1ü~ bir vazifedir. Bn dorumda, 
bilha8M laulmlarm mühim rolleri 
vardır. Böyle zamanlarda kadınla 
l"lllllll lfltr manto, 30 ku'k Jj..td< 
mantarlı ayakka.bı, 4 5 liralık ipek 
~rap glymemflll, pudradan, rt. 
meldea, rujdan, kavaförden ~ 
geçmelidir. 

Gll.nıW.lk bayatta en zaruri lh· 
ti1'8§1armı bl.rlııcl pl&ne. almalı, j. 
kinci .. llıçttnctt plAnlarda da 1ine 
aJ"Di ilamlı fhtl~lan dU§linmeli 
i'llr. L•be Ye eaka~ veda etmek 
l&mndır. insan lüks yapm8kla, ca... 
b Mfmalda hiçbir aey bıanmu. 
BtWds kaybede.r, za.ra.rlı çıkar. 

Cemalettin Faal: Llb ,...,...., görenekle hareket 
''-Böyle bir tallmat.ıı&mıe ,.apm. eden he.ngl )'Urdda.,ın, moda me-- ' 

g& veya madde UA.n etınele zamnt l9kll8I hangi b&yanm mim , .e sos. 
ı:11rdrr .,, 
Ekreın Tur: 
"- Halle a.partımanl&rdakl mca'k. 

.u;; i§lnde, apartmıan ~erillln 1h 
:n:ı.llnden "'kAyetçldlr. Halkı .W 'fUI. 
:rct~n kurtarnll'.k lUruıdt?. 

Bıu:r 1ıntip1er de a. partımnn ~. 
rlnln k.ı.Uiri!crlerl mutı.a.k yakmasmr. 
fakat fnzla )"nkılan mlltt.ıı.rm bcdellnl 
kimcrd:ın !11tcmeı:!n1 tı:'<llf etm~er 

dlr. 
Uzur. 11Qrc:ı ı:ntin::ı.ka6AlıırdA.n sonra 

tekll!ln. l:a\'u nin ,.c mulü.cllt cncU • 
roenlcn:c tetltfü ccıııerelt umum1 ıncc -
l inin ıubıt devre'!l mtı.mkerelcrlno Y~ 
lt,Urtlmem kabul edllm~'.!~. 

Hariciyede tayinler 

7al lafmetl artmı~tır? G&ter:ln 
elini apeyim ! 

Dünya vazJyett ~ akıl· 
lannı IMfJanna toplayıp, zevkle
rinden, IUb ve moda t.araf.mdan 
nzgeçmlyealeri, hayat mnıretle 
rlne 'D)"llll1Ul1an vicdan1a.n kendl 
lrendDerln1 Hl'imtea, mbdan mak· 
lqtınmyanlan • bl~ Mya.nla. 
n .. yola getinnek Jhnndır. 

Banan ~ teklif ediyorum. Bir 
de: Iab, israfı y88ak edecek mu. 
wkbt, fevka.Wle fllmalllara mah 
MI! bir lmınm ynpalnn ! 

Yoba, lılZİm JtUm Ye aJka ille. 
nkldumın, ba dertten ,.e 7.Up~ 
ır.rto 1ıaııka ttb1ft kartalmalamuu 
imkfını yoktur. 

Iı'cry.tdt aodıeli:.ıe Bebeı> ~-
dır •• 

LAEDBl 

desi fiyatlarının pi)'Uad& eebebsl.z ye 

Ofis yeniden ı m.11 •. re yUlaıcıtıımcsının de öntıne ~c 
cektir. 

yon çuval yaptırıyor • • " 
Toprak mahsulleri ofisinin çok Devlet ıktısadı 

geniş ol~ çuval ihtiya.cmt ~-, teşekku·· ııer·ı 
men ha.n.çten temin etmdk milin • 
kün olmadığından yerli pamuklu M .. 1ır • w. 1 
bederoen un çuvalı yaptmlmJt fa. ar ... aue ....... 
kat bu ~en ımw ibtu~ zu - •oaa Saracotıuaa 
bur e~ ve nihayet ofısle mllte- J I e'ı-d 
ahhit nnumıda bir hal<arct dav381 r ,.. Ull • 
halinde mahkemeye de intikal et. toplanacak 
mfoU. • 

Toprak mahsuUeri oC1$i evvelce ADkare.da.n bildlıilcllğiue göre, 
yapt.Irılmıt ve tecı-übcsl f:yi net!cc devlet :iktrs:ıdi ~eırlni mu. 
vcrmJt olan yerli çuvallara iJAW.: n.kabc cdecc:k bir komi.syon bu a. 
ten yeniden 1.000.000 adet çuval ym 27 &inde BilyWt Millet Meclisi 
ya.ptnm.'lğa. karar verml5Ur. Un kütüph~ toplana.rak faali. 
ve misket koymak üzere kuUamla• yete geÇccciktir. 
caık olan ba çırva.llar kendir, &er • ı Bu komlı5yonda Bilyil.C Millet 
vet veya paıınuk ipliğinden ola.esik Meclisi encUmenlerindeıı münle • 
t.ıı'. Cuva.lla.niı imaline yany~ ha.p birer mebm Ad. ~alt Ye 
kanaviçe veya yeril pamuklu bezi Başvekil vekili B. ŞüJtrU Sa.ra.çoğ. 
toprak mahfiıUlleri ofi&i ted&rik c• lunun riy~ toplanacaktır. 
decek ve çuvalları imal edecek mil Komisyon 1940 maJ.i yılında devle
falıbide verccdrlir. Bu suretle ı te bağlı bütün ilrtlladt te§elkkUllc
çuvallarıu ikmmcn yeni ithal ~ rin ya.pt*lan itlere, lir ve ıza. • 
mie olan jU.t veya. keıı.dk' bn&vi. rarlar.na alt hesa.plan tetkJ3t ede. 
çeden ve diğer kanmrn da yerli 1 celttlr. 
paınulüu. beızlerden Ylll'llaeağı an. 1 Aynca ~'Onde. iltt.00! te. 
laeı!mJ,ltt.ııdrr. PtyM& yeni ~ • ot'kküllerin mee.J. ta.rsıan ltaıldlu.• 
l&J'daıı da golr: memmm bulunmak. da da ~ mWıim kararlar alma. 
tadır. cağı um.uJmaktadrr. 

A.tlliyqe verilen ve tevlıil 
olanan ihtütar ~ 

Sultanbarnammd& kal&7 tlcareU 
yapan Cemal DQndar, dlln 50 kllo ka• 
lay aaUJuı, azamı fiyat olan 3~ ku 
n.wta.n 172,15 Ura alacağı yerde 261,5 
lira alDuf, 172,~ liralık f&bua TV • 

ml§tlr. 

CürmUmealıut halind6 ya1raıan&n 

Cemal Dllnd&r mUddeiumumUıte te.s.ı 

Um olunınufQ&r. 

Bımdazı. bqlm Tatı.mlıtı 801tagmd& 
Kurukahveci hanmda :Bakkal Alt Ek 
ber gu ihtlktnndan, Çakmakçıla.Z'da 
li6 numarada manifaturacı Jıhtırdıç 
manl!atura. ihtik&rmdan, Çlçekpaza. 

• rmd& A.1111 dit depo9oında çalıpn .Er.-
ter ile İzadO!' dlf kauçuğu ihtikArm.. 
dan. Talrııllıal caddeflnde ba.ltka1 TWf 
n An&8tu da makarna thtikA.rmdan 
uıs,-e lJtbıcl ceaı. mahkem""'noe ıev. 
ldt obmmaftm 

~J.W4 
• lloclis rumanıeatne alman bir 

1Ay1haya göre, DtJ&llel lf!eri reJallttne 
lllzumunda t~lA.t hariclnde blr :&:."• 

tın tayin edilebflmeıd için dlya:ıet ~
leri Rı.liğt telJkllltmda tadUlt yap:. 
lacalrtır 

4 TQrk haT& kurumu genel merkelll 
dQn Ankarad& toplaılDU§ ,... Nuri De. 

ııııratm -- dllek1ert tızerlDdc konu. 
prak daldmtltır 

• Halll partlC UZ& kongrelerine 
l1k k&nwıun 'il Uncil gO.nU Ç&talcada 
olmalc 11Zere be.f117acaktrr Yed!8lnde 
Adalar Te Balm1röytlnde oa l\çOnde 
Şilede. lY•Jdldanl& '" Karto.lda. on ' 
dördtmde ean;rer, J'atlh ve Kadıtmy. 
de, OD 'beliJıde ntı'NJabde, ,.snm.tıı. 
de Be7k<J& ft ~ ylnnt birlr.
de Eyept.e. Jlrm1 Odııııl"de SWmde, 
~ ,.edl*de ~ ... J1nal 
elı1Mnde Talot'llda JlllldaoUtr 

A.rıkaradan bUdirlJ<llğlıle g6rc., Bu 
ra. konsolo:ıumuz Hakin Oktay, Cidde 
ıııuln.hatgtımn Sıı.dulla.h Gönm, Talı.. 
ran ba§k&.t!bl llbamt u.a. de~ • 
r llc merkeze nakledllmlfleı'dir Tah • 
rn.n bUyQk elçlllfl ~ mer 
kezden Zeki Hakkı Karabuda. Bura 
kwEOlosluğuna merkezde11. o.mil Ve. 
'.Q, lla?,'da.t elçflltl DçUneG tl.ttpU#tnc 
merkezden Hayrettin lzmire tayin o. 

EDEBi ve HISSl RO~AN 

ltuımt'f\ardrr 

Yeni Sabah: 
HU3epn Cahit Yalçın 'Teler»enk ft 

.lA rtan baklanda Alman nokta1 na. 

.ıan,. scrlev!ınlr bqmakaleelnde dt • 
yor ld : 

" - B .1XUD AJnmnJN b......-ndlır, 
bu U:z.! ileri 8im'ırek Leblllea1n top • 
r:aMıLrmı eıe alme:k l!ftımttr. Yann 
bcı,ı~a bir kavim daha lmn~ 
.\lm:l.Dl&n mtaDJannıdan k~ 

lmllmbllll'. Jt1m!le t!I~ topraklııL • 
nndıın omlıı ,ıt.~ıymn•. ÇilnkU ~ 
'i • S..toJ y:ı~ e&k1 ~ mhlpleri. 
11itl \lLrfSJlği kJdbı8rna ~ 
lJlı- m8&tıcvll dc'vlot htt ,..... 'nlbar 
• dcbUr. 

Ba ıreıomtıok w Lelıl*..:ı mu~ 

bot!Jlo Ahwnkra .ıtt.a-o.ı bu cmel
lerlıt Alman gt....._ tılıııraımMın U-tv. 
bııJ, Cit1lfne Te :naal Alm&n~'UDUl 

Wyle bir da'ftl. Jlo ..,_ ı;ı~ma 
ht\llil~Y.a.n~ 

tın~.... 11 ı.ea:s .... .... 
~ ...... ..,.,. ... ilk ..... 

TllÔll!ıU ı;lbl, ......... plc 90iE *• 
rudt f-.C:d;:x;M .. .. 

18 . Yazan: NEZiHE MUHıDDıN 
OOfUnüıp tepunağe. 't'8ktim yok

tu. Dcrha.l A!rodiıtin lloynuna sa.. 
nlara.k )~öptüm: 

- Teklifini sevlııerdt llm.bul edi 
:vorum .iedi.'11. Sen !beni fstedilrten 
soo.ra.! 

- Dbe.t, seni BOkak ortas;ndo. 
bsrakAorı!c değilim. M.ıı.demki ibu i!l-C 
elklın ywbyor. lhıgiln.den it:iıba.ren 
beraber çalıpı.ağn. beşla.rE. Çdt 
~ ikaızancmı. yerinde_ DUW • 
nm ar:msrııd:ı bir odam.la. :bir de 
mutfağım var •• Gecclori lbımvla. y:ı. 
tanm.. On.Jll lbir yata'k ilfı.ve ede· 
tiz olur, biter ... 

O gU.n M.roditc öyle .iyi yardım 
etıtım, :müvterileri öyle gUzeıl 8'ilr· 
ladım iki.. Afrodit ımemmmiyetbl. 
den COl8l'8k l>en1 kucalrlodI: 

- Sank1 lcnk yı'Hık rDİr MlıcI 
gti ha.re1ret ~1'8UD. 1-tidedr • 
tıa ..,um yumurcak!_ 

Diye 1>o.na Btifatiar. muhaöbc:. 
'<T.ıer g&tcrd:. 

.. 11ci~~~cmı.dğer 
ol~~ ~ler de be -
ni sok ~ Ben de hcpı.i. 
nin mimc.rno. cöre hardtet etm~ 
ten zevk alryardmn_ & eaı'ldn. !ha.. 
ya.t beni ~ din~ti. 
Fabt lblltUırı ~ BU • 
~net :bulunca eı!krlmağa bO.§Ja.. 
~ DöI'dUnC'll ayın ~ • 
cııın.'l bu sefer 9Ukiinet !beni ~ror • 
mağıı. lbaş~, cV\·elcc ald~ et• 
med11-lnı. iğvalı bakŞarn., arzulu 
t.cbeısUm.l('rc yn.Vl1R )''O.vtl6 muka • 
beleye İlln§l.llmıgbm. Hele ~l bit 
debkanit mllfftcrinüz vardı. Her 
hafta, baz:m gUn ru;nı: ımağıwı.ya 
~ ufaJıitefek alJır, biraz çc~ 
ne çalara1t g&le:ri göa;l~t zr. • 
raıki diHrkılndstı ~ giQcıcıJ. Bir 
f;Un Mrodft m:ıl a:~ ~ cikıp 
gidince lb!zim ge~ ım.Uşteri du·~ _ 
kioo. <!aoınl:!.yıvenli. Ne yalan sö •• 
llye-yim, ben de onu beJtlt;roröum: 
B.:ı--:~a 'kıı.1m<:a 'h~men :ınlft,.n·cr-

Kadın 
çorapları 

lktiıat Hlcaleti tetltilıla 
7t1pcyor 

Ankara&ın blldirildlğine s-öre, aon 
gQıılerde ~ pyrlbı.b!t bir fO • 
kikte artmakta olan kadın çoraptan 
mUlletıl lktlat ••klJetl taratuıdau 
tetldU Nf1•nm ...... 

JDılkldeD blJ' ll1"Q& atdU ipek ~
raplar flmdl Qç Ura,.a atrlm&Jctadır 

Bu tncelemelerde kadm papl&n • 
nm buı kategorilere a1fll8C&tı .,.. 
fiyat artqmm &ıllne ıeçllme.l ~ 
;yeni bir t&Jam tedblrle!' aıınacatı baıo 
ber wrUmektedlr 

lmnlyet lml•lerl 
araııada 

261.K1NCİT 

Eminönü me)lbınndaıJ 
geçerken ağda ytrmt otal 
lllb taksi otomobUi gö~ 
oen gtln an('Ü bir oıomoltil 
o da bemin alıyordu. ~~-·.-

rln yerinde on be! kadar 
ralunnlff,ı. Ma1dncnin -·---
sürdUltt atlu' gene eeld 1 
döamtlfler: ~ , .• te.;c,t 
balana daruıtl&nnda esJdll 
mlaldnli'.1 değll, adeti tbU.-. 
gvar seziliyor. Eskiı!d 
anbecılan hakir görtırıerclll 
aralıacrlar IOförlere kan' 
kral &ibl cllmdllr durayo~~-
daklan 7erler yilksek oıa..--" 
R gvar, doğrusu, daha ~ 
lf10r. A.rabuım za\•nlb ıı.Jf 
10Icla •• hareket ederlo~ıı 
f.arpryor; o kadar bızb gitw. 
do hep ) erinde sayıyor 

Anbradan 1WJcr verQdifine tomol:llJerin riizgir gı"bi ı 
göre, emniyet Amirleri arumda ne ahŞllUI olan göz1eriıniz -~ 
yer.J. be%ı değİıjiklikler yapılmış • ia mı edl7orf Etrafı ~ö~ 
tır: yen, '"&kU boJ bir adamJ9 ., 

Erzurum emniyet mi1dtirltiğUne gllnii otooıobUe binmesi 
Ağr. emniyet .ınü<lilrü Zeki Demir. dlr; bOyle bir aımanda 
Seyhan mUdürlUğillıe Kaetamocıu ealuJ.;"Unun keyfiae doytllll 
emniyet miJdüril Muluıin Çokkaya. fakat ~imdi ha'Valar so~~ 
Ka.stamonu ~ii<lü'rliiğllne Seyl1an bulan, pek yo~l~ u.r..,-, 
mUdllrü İsn.ail H&ktu Tann. RI- ~akuru ,.e dönemeÇlerf 
ze emniyet lm1rf Sabri Yurdaku! ı memleket olusu ~a nrabe 
Em.niyet ~um müdllrlüğü eınn!· bu ~ıinb ot~mnla!"a .-JIJI' 
yet fı:nirlıgıııe, Zonguldak cmnı • ram etmls:ir ya. 
yet lmiri ZeJLi Tamer Rize emni • ~ • •• 
yet amirhğin~. Kocaeli emniyet L Otomoblllenn 119rlae 
m1ri H...,:ın Vasıf Kozaı& emniyet geçlnee • Albh kol'UllUll 
umum mU.::lürhi#U emniyet 8.ınirt:• ' tram,·ayla.nn yerlnJ kim 
ğl!ıe, emn:yet 1.mmn müdllrJU:k Qm ~f SU'a Sil'& arabalan ~ 
niyet .imır.eriııden Ziya Gllctı em. .:ada slirgtine airamrı ~ 
niyet funirJığine, Anka.ra polis ens TDD \'O tek duran otomobili 
titüsü Ultldür D'juavini Muaffe:- ec ~~~.ayların \"elia . .'ıtıart 
Sezer emniyet !ahsisatile Zongul • lerimın onUnde canJ:ıncJr. 
dak emruyct mUdürlUğilne ve YC• \"ersin ki onlar.IA tramv. 
rıne emnıyet u~um mtldürtUk mü. sında arabayla ot.omobil 
dUrlcrinden Hal~l Olcay ve ac;tk ki !ark yoktur; zira ·:. 
bulunan emnlye! polis mUletU§li . kelimesinin IJeş ~frna 
ğinc İsta."l.hul \.lllDlyet amirlerin • JlmeAin1 ilih-e cdinoc m 
den Ali Konta.r tayin edilmişler • oluyor; demek ki yslnn 
. · if ~iyor, ''.i!Jim,. 3"el'fnde 
oır. 

Ber1terıer ılmlet· 
çUlll rapamracak 

Srhlia.t V ek:Aleıti, teşkila.tma bir 
tamimde bulwıvak, bul kazalar• 
da birtabn sl1ımetçilerin be?i>er 
dü:klin? 89btlan ve avnektnla • 
rma "fena! mmnelçi ve berber., 
lcvbasm.ı koyduikl&n gijrWıdüğünU, 
:ıilnne-t.çilik gibi bir sanatm. ber • 
berli'kle ayni ayanla tu.tulamıya • 
cağını ve cemekAnla.rda rSl:Am e. 
clilemiycccf.ni. bilıdirmittir. 

RubaD.tlı llÜJUıc~ler bu~ sa• 
nattan birJ&inl 11eçeceklerdtr. 

Ya telt ayaklı olına.ııydı! 
Edl.mek&pıda oturan •nar tublh. 

ç1 vo ll#Jzlrkçı, tıelt Q&k1ı .A.a Rıza. 
Adında blriai, evvelki akpm u.n,u.m 
Saflye ile ÇOCuklarmm ytlzQDderı k&Y. 
gaya tutu,muttur. Ka?g& mumda 
Batıye Ali Rısaya ldl!Nlm.Jft Alt Hl. 
Z& da bl~ ~k:mff, kadmı kat' • 
nmdan atır surette ya.ralamıftır. 

Otuz sene evvel fjlşh~1 
ıandan ineııle.r herblrl ~ 
sekiz k.dana kc)!Jtdmct or. 
tram\'aym. nasd ıkına sıkdlf 
cıı daireye doira 
tırhyılcakJa.rdrp. Kara.köy• 
dtiz J"Olla.rda iki veya dört 
len tnllma)"A yoka'811 .. 
beldiyen dö:rt at daha 
V okulQD ortasmdft iki il(! 
beklediği. yonılanlann 
kofQ1dalan da olunlu. 
ke kaJdmmlarda 
ran nallar tutun.mu; a 
Vanlar diz ftsti dtl~Jer; 
fren )'apllmazea ~ 
sUrilklenlr~rdl; feei bir 
hisli olurdu. 

TahuclJ ziiğtlıtleytnce 
terleri yoklamıı,. xeııarcı
kalm11 arabalan me~ 
mak ve JmllMrmdr ner
e&kl tramvsylan ~ 
1anmM feliketlndea 1ıbl 
rueu; zira ıimdl MJe 
bdunelrt.eme taı.na,. 

tenA et.Uilmis ooktw- o 
llÜabl kehf gibi bir 
~k •• barlJin bi 8&11ye Jıutaneye, kaldmJmıl, tosıal 

Ali Rıa yakalanarak dalı adH;ye7e 
.....u:mlfClr, B1ı1lld aaDı oea m&hke 
IDMIDde .ııoırpya 9*Dea outll ~ ! 

nae!'~elecekl 

lrabul etmft, t.nMf Dl ..... LılireM 



Hayattan parçalar 
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AKŞAM POSTASI 
.$d;lııl_•• Neir;itıtlf M11a;,,; 

l·akkı tarıh u SünürDô H © <e ©lD 
SünôrHô T©lD~b>~ 

1 Anılarında bfr bu<uk sene 

Suya Sabuna 
Dokunmadan 

ya.ş fa.r~ı olan iki erkek çocuğu
nu aynı mektebe veren akıllı ve 
meraklı bir baba bana şu yoldtl 
bir sual sormuştur: "lki <:ıe>eıı
ğu.m da farlmız olarak evde ay· 
ni muameleye, ayni ~kate .;e 
arni terbiyeye tabidir Mekte~ 
lcrine beraber giderle~ ve bera
ber dönerler. Haftada bir kere 

D . ~ sınemaya dahi bizzat ben götüıi.i erg uer yorum. Buna r:!'~en çocukla. 
rımdan daha buyük olanı bir 

ne ile meydana <;?karmak ve bil· 
hassa bir nevroz vani sinir buh
ranı şeklinde tecelli eden bir a· 
rızasının ruhi sebeplerini kökle· 
riyle bulmak çok güç bir iştir; 
psikanaliz:n usulü ile bay$ bir 
mesele, bir müddete mütcvnkkıf 
o~an bir nevi tedavidir. 

İlk clrullıırda b.:ızı dersleri on ı hırçınlık, n.:abiyct .. ve ?.aman Zfi· 
:ilinde bir çrlmn 'c smırıarı:ı. ma heyecanı tea.nıuller göster -

ı;ore 
0

aynlmıs olan clt'rgilcrdcu, yr· ~e~t=· ~ca~ bünyesinde, nı· Fakat mevzuubahs olan çocuk 
ni bir ne\i ç.ocuk mcemualıınnd:ın hı~ ? cm a r bozukluk mu taki sinirlilik amili bedeni mua. 
Olruttuldannı öğrenince e\inıllm. vn ır ..... ,. ~ . yenelerin menfi neticesinden son 

~ıe iyi, dedim, 9-0cu!dar ~rnra. bir Her ıkı çocugu bır. hekim sı · ra hariçte aramayı el üşündüm ve 
sömestr ellerinde J,prnnnn, muh- fat~ ~m~ycne tısulıyle ~özden netekim baba.sının delaletiyle ho 
te\'iyntl:ı.n, res ntlnri itibariyJc ge~ı_:.. 

1 
·. 0Y1a:,ı~?a, \"Ücut te • caaının haleti ruhlyesi hakkın -

yeniliklerini knybedcn, al fa. uç şekkul erın;ie buyuk bir far!< da malCımat cdiıuneğc çalıştım. 
lan bliktilüp Jnvrılmıc: parmal< yoktur. Aı..Yırhklnrı, dahili uzuv Garip bir tesadüf olnrak benim 
yerlcril le Jıirlentp Jmrn~s ldtııp· l~rı ~c k~ddc f~aliyetlcri tabii • de tanımakta olduğum genç öğ
Jaril:ın olmyıırokl.a.nna böyle birer dır. ~ ~ı n~ncınaları da not· ret.1'l('n moral şokdan sonra rn • 
göz ve iç ı:ıcnliği tonı~rı lınlin:l~, ~~~bir 14~Şc'lf hal.i~dedir. O han muztaribdir, fakat ger,im 
renl,li kıı.blnra btirünmilş, rcc_;fmlı, e çocu ~:dan bııındc zn gailesi dolayisiyle bu ıztırabını 
bilmeceli, bulmncnh, c ·tendir<'>- maı: zama~ .. ır huy hırcmlığı yemneğe <:alışmakta. ve bir tür
rck, IJ.ı;ilcnılireref.- o~r .... trn clcrgi- şeklınd:.yetgorulcn ~ertı heyecan lü muvaffak olamndığı için bari· 
lcrdcıı bll;.i toplrl enldar! Tıııln ye as~.; UZVU hır vetire ile cc karşı zaman zaman hırçınlrk 
renk reni bahnr çir klerinin toz- 1~. e 1 ernı:.z. Çocuıt1ann 7,ahlrl teamülleri göstermektedir. Had· 
ıu gobeklcrinden b ı de\ siren ar· ~~l ~e.<ıvunema.kt lannda ela bir di 1..atın<la cok mtiktedir. mü • 
!ar gibi snyfalnrm ar!l.Smd!ı içten . z . u c yo ur. Bütün bu men nevver, derslerinde tdtiz ve iSi 
ı:;clme bir lc;teklc doln at-:ıld.ır; on· ~ ne]ı~elerd.e~. sonra daha ziya- kalbli bir hocadır; ancak sinir 
Janl:ın abcaltlnn ôzu ı:·~ı clı' da. . e [ "<:. ıç ~ai seb.:bler ara. buhran1an esnasmdn. iradesine 
'hırcıklnrmd:ı bir•1• ircc~Wer.. ma · • c:ocugun em kendi nıhu - sahip olamadığından hırçın ve 

Böyle dii5linilr1.en bir :ı.ttl gozü· nu ;ı.heı;: f~.buna tesir eden hadid görünmekte ve talebesi -
mil geriye ~cvlrmi , benim tocuk· mtmu kınl. a cd 1 ruhiyesini tetkik nin hataları karşısında derhal 

T ' ı· c e azını ı ~ etm Jrlcdi Joğumd:ı. olnınnn Amme, c:.ı~!:~ •; Çocuk ruhi ·b. ıcvcran e r. 
l'llzleriııin ı;c\imsiz çetrefillıb.-ını. . k' af t ır ummandır; o- Çocuk kühulet yaşına kadar ve 
clivit, lifli lıoldın, kamış ı.nıcm, ı nun~.ın ış. ~ rnekte olan bütün bu ya.,lar nisbetinde mukallit ,.e 
clöTriihnüc: s:mıı 01llrclıkcp gibi o kzckaıl rnk.ekl a~ı~nbasalarını ve his kabili telkin bir mahlfıktur. Gör 

6 J •• ·omp e s erını ·ı b' zamanın okuma ynzma. e5~-nsmm 1 ır muaye- düğünü tekrarlamak. bir ook mu 

nedense n.dama ld f i;:olrusunu, mo- ~----------..; •• ..;~----.. --..;;. ... ~in m~1i hntırbtnn manznrn.c;nıı • 
aklıma getirerek iri ilmi Um. tLADt BiR AŞIL. HARlKULı\DE 

StK MAOF.RA •.• Jl UV\.'ETl.1 

\ 17, MUA7.1'..AM 

sabnelıe.rle dohı mnht~ btr mm 

nu düc;ünc~lcrle 1 ızımın "tiç\in· 
<'U ınlf dCl'~İ~,, n1 elime nldım. 
Jçlmde ne c11 bir o~ l:mın!l ıimldl 
'\'tl.rdı. Birdenbire durclııdım. Iiop, 
umılui:'llm gibi rcnkliy(IJ. Laldn 
her reni< ~erinden kny:m.15, çocul• 
tan zi J e ·edi ciıccl erin ltöse ini 
hatrrlatn.n İld ncnip eldin UstUne 
ny:n ayn oturmu tu. Ar:ılı• dedim, 
çünkü bu reu';.le.r o bic::ırc reslnıl:::· 
re hircr ~lft. gözle kn<ı d:ılm cltle 
mi13lerdi 1 Dudıılılıırı dolclurıı.rok 
kmmzı yı:ınn~-n dof:nı Jaıymıs, oı;ı: 
ıln kızıl bir y~mn Jmnh hntnı 
nlmt'-11. fçlmj derin bir bnynl su
kutu sru-dı; asfalarr ç.c' irm~gc 
ba IBdım: 1ccrı1t'kl resimlerden bi· 
rinde bir ll!l.t gôrUnü~or. Çocuı.--
1.um ı:üzkrhıi iyiye nhc:trnnusı ı; • 
7.mıı::-clt'n onun için de bilh:ı.ss:ı 
dlkkntle,' hu l in h:ı.";ika.tcn elıli 
olan bir el tarnfmdnn ;\ opılm:ısı 
icap ederi.en t.eN>inc, pek nccnıl 1 

MAZURKA 

BEL A Af I 
GUY de MADPASSANT 

hır knlc-md n çıkınıs, Jwtu bir re-- .~!lı••Rll= .. •~~~llll••••••••••••••••mll 
8im. ÇocuI.lar, ~nn lıcllerlnılen ıı. 
1-'ağıl n yok ıu" ~ilıi, oturclulı:l:ırı 
Sll'llyla tini ..,"n eki rnblenin ara
sında bir,ıc.nbirc bltivemü• lcr. 
KnNjılarmd:ı duran l nzı tnhtası
nm üç bacağı esr.ıren-;lz bir 5cl.ll· 
de lı.a.md:ı. n · yctı~nmic:; ve yazi 
t4htası blliııemiyen bir ku\'\ctlc 
nıuallfı.kta dunı~or! Ilay üj'rctme.. 
nin )ilzü n. .. ı~, adetli liOrlmnc. 

llllyü~ en bir mern.l.Iıı incclentt• 
illi dcrinletıtirclim: yazılan oku
dum. Birçoğunda ycryer nlcsakltl• 
la.r, kotü tekerrürler \'ar. 

1çlerinılc ili parça.lnr cfa yok ıle· 
ğf I; lii.Idn çoi;'U " islrmc", ya rnn 
se;\ ler. Scl.i7., dokuz yı:ı mrlal,ilcrin 
ı::iind n güne gclisen. wm:ı~lnrını, 
~enlsliyen 'lü<ıUn<'t'lerini s:ı.nwak 
knn ette 'lcfüller. S:ıhrl:ı.r nrnsrn· 
da Unitc ~ilıi yakıncı, e~tzcy gibi 
Uydumu l elimelcr ~ <'r nlmı~. 

P.csbnlarindc ç!z'!i ulizcni, ı>rcs
J>ektU, ;} azılarrıım bir ki! mıncln 
lllektep çoeui:'lln:ı. örneı, ol:tc::ık n· 
kar bir üslfıp, "'mr:r. t mlz , .o 
cfoğrn doğ.il nyni rınınnıla sUslli, 
&UrUk.Ieyki bir ifade ohmynn ba 
dergiler hirnz himmet),.. dü~lti!c
lllez mir Çünldi bu ha!kriylc nda. 
tnm onl!lra. "dergi,. d j;,>il "çergi,, 
diyeceği gelhor! 

EFDALNOGAN 

48 
<Cenni) atlatmak için ba.qka 

bir bahane aradı: 
_ Zannedersem çamaşırcı bu 

gün uğramadı. geli~cc arzunuz~ 
hemen yaparım dcdı. 

(Madam Vily~) sapsan ol. 
muştu, alt dudagını ısırıyordu 
(Cennn kapıyı çekti, .gitti · 

5 - Cankı11a11 Maziler 

Sabah kahvaltıdan sonra gene 
kütüphanede ~planıldı. (Sir 
Hanri Vilynm l hızmetçilerc h(?p 
(Tomas ~1urdok) kıyafetiyle 
görünmüştu. 

Şimdi hep koltuklara ı::öınüldiı 
le;, ak~amkjlere bir de (Tooı 
Butney) katılmıştı. 

Yabya S2y gö 

Evvclti (Sam • Coys) şatoya 
geldiği güudenbcrı geçen hadise. 
!eri izah etti. (Si: ~rilyam) dik_ 
katle sessizce dmlıyordu. Ara 
sıra def terin~ 1?.f r _ f}e:?l~r x_~yur .. 
du. (Sam) sozunu bıtırdigı vakit 
hfila sessiz duruy~rdu. dü.~ün~
liydi Etrafındakiler ona bakı. 
yorlar, merakla konuşmasını 
beki iyorlardı. 

Nihayet (Sam Coys) a döndü: 
ldft _ J{ardeşim (Co Benet) i 

Londraya (Co Brioe) hakkında 
M malumat almaya yolladığını 
emleketlmizın n:unuskAr ve fedn .. i tin değil mi? Bu rnalfı 

~lir Mdlml kıymctıl arkadaşımız 1 soy!~ )~İ mi? • 
"l Ubya Say'ın ölilm!lnd n mut~vc•Ilt mat

5 
,...c) Büyük"" bir zarf ._ 

<I ?'1n acıyı Biri k İdare H yetmln de ( 3.Il'1 . "'~ 
ttr ~a: ~akta o d ~nu b ldJrlr ve bu za _ ·Evet ( Co Benet) i dün ak. 

cı n bcUıı kederülde .ı.1 1 n bu kc. m tayyareyle yollamıştrm, bi. 
en aynen duyo.n bıltUn arkndaşl:ırn şa el e!di bana bu zarfı 
tau~t beyan ederim ra:r. ~ Jl: ' 

Matbtıat TelmL4'yenfor:I Birliği 

ltfül Şeref W\'\11 

verdı. 
(Sir Vilyam) zarlı aldı, daha 

açıJmamıştı, yırttı, içinden bir 

. uru kağıt çıktı. Yere kalın bir 
mukavva düştü. Bu "Skotland 
Yard" ta sabıkalılar için tutu. 
lan fişlcroen biıiydi. Üzerinde 
iki küçük resim \•ardı: 

(Con Erice) nin resimleri. 
Biri yüzden b!ı·i profilden alın

mış bu resimlere ve diğer Jca... 
ğıtları (Sir Vilyam) dikkatle 
letkik ediyordu. (Sam) ve di. 
ğerlerinin merakını görünce hız 
h sesle okumaya ba.~dı: 

f smi: (Brice) 
Göbek adı: (Son F..dvar} 
Doğdu yer: Edimburg (İskoç.. 

ya) 
Doğduğu tarih: 4 Kanun 11. 

1875 
Baba adı: (Harri Con) 
Ana adı: (Helen Sims) 
Meslek: Bahriye za.'biti. 
Oturduğu yer: Sutve, Neleon 

sokak 14. Hususi işaretleri: lki 
d"~ ugme. 

Biri sol kolun iç tarafıma bir 
ça~ resmi. Diğeri göğsünde haç 
geklınde üst üste iki el resmi. 
Bu ellerin birinde bir hançer di. 
ğerinde bir me'mle bulumnakta, 
üze:iı_ıde bir baÇ ve altında 1870 
tarıhıyle almanca: "G<>tt mi~ 
üns" Y&zılınıvtır. 

Fi.' burada bitiyordu (Sir 
Vilyam) diğer kiğıtJan aldı, 
gene okudu: 

hiti itiyatları kapmak ve aynen 
yapmak meylindedir. ~.cfektep ha 
yatında ve muallimlerin devam- ---~----
lı takrirleri ve ta vır!arı müvace
hesindc bu itiyatlara daha ko -
laylık ve süratle meyyal ohm 
çocuklar vardır. Bir çok talebe 
uzun bir müddet hocalarının ta. 
biatlerini kazanır, seslerinin mu 
kallitliği ile ayni tarzda konu -
şur, ayni jestlerde bulunur. Ta· 
biatiyle her çocuk ayni hocanın 
itiyat figüranı olmaz. Kimi riya 
ziye, kimi tarih, kimi de spor 
hocasının telkini ve sari tesiri 
altmdadır. Tiyatro sahnesinde 
bliyük bir trajedinin jestlerini 
ve ses tonunu aksettiren tclmiz 

Devlet Limanları 
hastanesinde 1 saat 

artistler gibi! •. 

Hastane karalalı beş ay oldu. a m ddet 
zarfında burada 3101 l!l ı mna ene 
edildi. 179 hasta yatırıldı. Veiiyat: ı 

; Sinirli hoca. da ayni telkin ıe 
taklit mekanimıasiyle mevzuu -
bahsettiJ1ibiz t.aleoo içi'n bir ör
nek teşkil etmiş ve sfoir bu'hra· 
nınm mevcelerini ruhi bir anten 
vasrtasiyle çocuğun dimağına 
gcçimıiştir. Tabiatiylc bu hadi
se gayri ihtiyari ve gayri şuuri 
dir. Sinirli hocanın bu menfi ve 
gayri fradi telkini ta.biatlyle ta
lebe için n::ıhoş bir şeydir. Bir 
sesin, bir yürüyUşün, ~i~ saç ~a 1 
nı.nmasınm veya gıyınmenın 

taklidi bir rna7.arrat vermez. Esn 
sen modanın pSikolojisi de bu. 
dur Halbuki sinirlilik tonunun 
ve ~sesin \•elcvki muaddel bir 
eekilde sirayeti toy çoctik ruhu 
için muzı:rdrr. Net.ekim akıllı 
bir baba derhal bunun farkına 

Dl tabibi Hayrı Ungrp Oaııde:mlr ıı:ı.taıan mu.'\yono ederken 

varmış ve endişesini hekime da· Devlet limanları hastaneninin 
hl izhar cbniştir. Hayatrru mu. t ·nd bul 
allimlik ile kaza.nan, sinirli hoca küşa resnu e unmuştu.m. 
ders vermekten monedilernez, Bundan beş ay evvel, 7 tem -
Qllnkü hocalık bizatihi bir çok muz salı gi.iniiydü. 
mesleklere nazaran bilhassa has Hava 51caktı. 
sas ve zayıf ruhları bir az kam- Davetliler. havanın sıcaklığı -
çılar ve yorar. Uzun yaz tatil.i : na rağmen, Galata rıhtımında 
nin faydalı tesiri bunun en ıyı güneşin alnında fevç fevç, Li • 
devalarından biridir. Ancak bir 1 manlar Cmurn Müdürlüğünün 
Nevroz denecek kadar sinir buh dı.s hatlar salonuna. akıyordu. 
ram gösteren bir hoca bir müd- Onlar arasında, eski Münakalat 
det tedaviye ve istirahate rnuh- Vekili Cevdet Kerim !ncedayi 
taçtır ve netekim kendisini gör· da. vardı. Cevdet l{erim, Türk 
mek suretiyle aydxnlattrğıına kara sularında işletme hattının 
münevver öğretmen de mütehas tamamile Türke geçtiği bugünün 
8IS hekimden il8.çlar almak ve bayramında, Ankarayı temsilen 
ruhi tedaviye tabi tutulmak su- aramıza karıı.qynışt.1. 
retile çok istifade etmiştir. o zaman 6te7-diğimjz bu hasta-

Devrimizin modem psikolojisi ne namzedi, bir sağlıke\i olarak 
mektep sıra1annda hem hocayı inşaatı henüz tamamlanmamış, 
ve hem de talebesini ruban ince koridorlaı:. salonla~. bo~, r:ııef -
liyecek ve hatta. psikanaliz me - IU.,<;&tsız bır 1ıalde gozlerım1~ a. 
todlariyle onlara daha. esaslı ve çılmıştı. O • r.aman davetlılere 
müsbet bir cephe verecek kadar mübhcm ümıtler veren buranın 
ileridedir. tlerki yaşların ruhi bu' boş. henilZ badana kokan bi· 
ıztırablarından ve gayri tabiilik nanın beş 3:':! za~ı~da. asri b;r 
)erinden kurtulmak için buna hastaneye ~oneceg-ını kım aklmn 
lüzum vardır GAncak bunu bir getirebilirdı? 
metoda ve mÜesaeseye bağlamak Zaten her şc~·. beslangıcta 
esastır. böyledir. J:Icr şcyın her hamlenin 

1. - MAHKOMIYET 
H.4..KKINDA iZAHAT 

A - 1 temmuz 1900 tarilıind~ 
kendinden üstiln rütbedeki bir 
zaıbite hakaret ettiğinden dolayı 
mahkfım edilerek askerlikten ve 
donanmadan çıkarılmıştı. 

(KeOOk bahriye divanrhar.bil 
Kanada 

B - 16 mayıs 1902 tarihinde 
milli mildafaaya ait bazı evra. 
kın (-8.lımnası meselesine karıŞ" 
tığından dolayı üç sene hapis 
cezasına uğratılmıştır. 

C - 20 haziran 1908 tarihin
de bir ecnebi teşkilatın casusla· 
riyle münasebeti meydana çıka. 
rılmıştır. 

O - 16 eylül 1916 da idam? 
mahkfun edilmiştir: Vatana ~ı: 
y'net, dü.smana çalışmak mıllı 
emniyet teşkilatına tuzak kur. 
rna, <:inayet teşelbbilsii suçların. 
dan dolayı. 

! -NOTLA~ 
(Con Edvar Brice) Edinbu~. 

ta gayet iyi bir ailenin QOCUgU 
olup aynı şehirde tahsilini yap. 
mış ve tahsil hayatında <;<>k mu. 
vaffak olarak, göze çatpmışlrr. 

Deniz mektebine girdiği sıra. 
larda hafifmeşrep bir kadınla 
tan~rş ve münasebete ~riş. 
miştir. Bu kadın Alman milli· 
yet~ olup (Colı Briee yi ~ 

--------
zamanda bir kumarbaz bir sar. 
hoş serseri yapmıştır, Ailesine 
hürm<'t.en mektebinde çok aliC€
nap cıa~ılmış kovulmaması 
temin edılmıştir. Bu suretle güç 
beli diplomasını alarak mezun 
olmuştur .. Halbuki giriR imtiha 
runda 105 kişi· içinde i.i.Çüncü 01: 
m~u. 

Nihayet Kanadadaki filolar. 
dan birine mlilazım olarak gir
miştir. Aynı kadın kendisini Ka. 
na.daya ~adar takip etmiştir. Ni
h~yet .. bır gece gemiye sarhoş 
donmuş. kumandanına rastlamış 
ve onu tokatıamışt.ır Bu hadise: 
\i7,erlne derhal bahriyeden ibrac 
edilmiştir. 

İstikbali bu suretle nıahvolun. 
ca isyankar bir adam olmuş A
merika hududunda kaçakçılarla 
çal~ıştır. Biraz para toplay • .ı_ 
ca bır mevki elde etmek üzere 
(~evyork} a gitmiştir, fakat hiç 
bır şey yapamadan parasını bi
tirmiştir 
~ir zaman şehrin batakhane.. 

lerınde sürtmüş nihayet Alman 
casus teşkilatı adamlarının eline 
düşmüştür Du adamlar kendisi. 
ni hir müddet hazırladıktan son.. 
ra İngiltercye yollamışlardır. 

. Fakat gayet yakından takip ~ 
dılerek müteaddit defalar yaka
lanmıştır. Nihayet ölüme mab. 
kfun olunca (Bulva.y Ca.stle) da 
oturan karısını bırakarak Al • 
manyaya kaçmıştır. Orada tek
rar casus teşkilatında çalışnuya 
başlamıştır. Orada çok işe yara. 
mış, Yunanistan ve Rusyaya 
gönderilmiş muvaffak olmuş ve 
"Kayzerin gönülllileri" kısmına 
alınmıştır. göğsündeki düğme 
bundan dolayıdır. 

(L'evomı wr J 

başla~ıcı ekseriya, istalıf afln 
karşılann·; sonra, netice alrn • 
drkça, insafı en kıt olnnl:ı.r bile. 
ba.~arılan işleri ta.tdik m~cbur·· 
yetinde knlırlar. Bir hakikn.ti j. 
fade etmiş olmak için diyece~ı 
ki, şimdi, şu anda, büyük bir 
kalb fernhlığı ile salonlarını ~ 
diğim Davlet Limanları H s 
nesi, Cümlıuriyet hükQmetiı 
direktifleri sayesinde lıarel 
eden Cevdet Kerim • Raufi 1\1 
yas eserinden başka bir şev u 
ğildir. 

Devlet Limanları Hasta.ne 
Gnlatada, eski yolcu salonum 
tadil edilen bir kısmında kurul
muştur. Kapıdan girip de mer • 
divenleri çıktığınız vakıt, karşı· 
nıza diş polikliniği gelir. 

Foto Ali ile beraber poliklini
f{a girdiğimiz vakıt diş doktoru 
Hayıi Rngıp Cnndemiri, bir has 
tanın dişlerini muayene ederken 
buiduk. 

Polikliniğin hemen bitişiğinde 
camdan bir bölme içinde çalışan 
müracaat memuru var. Devlet 
Limanları Umum Müdürlüğüne 
mensup amele ve memurlar, ida 
reden aldıktan fişlerle evvela bu 
memura müracaat ediyorlaı·. 
Bundan ötesi kolay .. tedavi, ~
deta. kendiliğinden başlıyor. 
Her şey parasız. Yalnız maaşı 
170 liradan yukarı o!anlardan. 
yalnız malreme parası alınıyor. 
Fakat zannetmeyin ki bu para, 
hemen hastadan almıyor. BiUi. -
kis. hasta tedavi ediliyor, kendi
sine harca.nan malT.emenin mal'. 
yet fiyatı eczancce Limanlar l'
mum Müdlirlü~üne bildiriliyoı 
bütün bu işler olduktan sonra 
maaş günü bekleniyor, işte an • 
cak o zaman, yani ay b~ıııda 
hastadan kendisi için harcanan 
malzemenin tutarı isteniyor. N.. 
kolaylık, değil mi? 

Muhatabnna: 
- Peki, diyorum. ya ışcın: 

mcmunın ailesinden biri hasta 
lnnırsa? 

- Onlar da meccanen tedav 
ediliyor. idareden sicil fişini g 
tirmesi. tedaviye başlamamız •· 
çin kafidir. 

- Evde tedavi yok mu? 
- V:ır efendim. Her gün sa 

bah do'mzdan üce kadar hasta . 
nede kabul edilir. Ü<;ten sonra 
da doktorlarımız, semt semt d · 
lasnrak evlerdeki hastalarımızı 
ziyaret ederler. 

- Doktorlı:ı.rm isimlerini ri . 
ca edecektim. 

- Ziya Iı;ık, Nazif Yiğiter 
Hanif Denker, Hayri Ragıp Can 
demir, Emin Akbn.ş. 

- B:ış hekiırı.. eczacı, idar 
amiri kimlerdir Kaç hemşire 
vardır? 

- Baş hekim Bcyoğlıı Züklıı 
da operatör Sadrettin On:ıran • 
dır. Eczacı Remzi. idari? memu. 
ru Muammer Kentrnen. Biri baş 
hemşire olmak üttre Uç hemşl • 
rem.iz var 

REŞAT M:A.HMUT 
(~8 Delda) 



Anadolu a1a~~nın ııerdilii haberlere Qöre dünya vazivetine bakış 

~ l 1, rfc·a ar ilerlediklerini bildirmektedir 
s ' • Moı:.kova radyosuna göre, Aı .. izbon 

• 
ş~ 

• ete manl:ır, Rusya muharebesinde 
ölii, y~ ralı ve esir olmak üx.crc 
tnkribon 6 milyon asker zayet. 
mişlcrdir. s~ ı:rı5·n 1 
Manı salıillerine lngüiz ~M U 
A.sllcrleri. çıkarıldı 1 Evler zelzeleye mukavemet 

Londrada resmen bildirildiği • eder tarz.da yapıldığından 

Mal s ier nln iyetı altında 

Karadenizdeki yabancı 
limanlara gidebilecekler 

Bir korucu 
ortada yo~ Y 
Kartal jandarmlW iki ~~ 

:r: cararlJ b1r kaybolma U-:.,ıj 
tahkiki Ue fne,şı;ul ~· 
HM1sc §Udur: ~ 

ne göre, kiıçfr!i bir tn..g_iliz keşi! 1 hasar olmadı kolu pazar, pa?..arte .. ı geccsı, ,. . DUnkU sayımızda, Türk bayrağı • ntıar tetkik edllmJ' ve kararın tatbJ 
Fransanın Nonnandia. sahillinde ı.tz~:ı, 2:' (A. A.) - ?iln ta§ıyan deniz nakil va&ıtalıı.rmın, ihtl 1 ki du.rdurulmu§tur. Ancak, bu curetle 

Kart.Na bağlı Yayıo.ııı.r-1'1' ~ 
ruculuk yapan 35 )'8tıl~~&ı 
ndmda blrf evvelki g1lD fl5W"'" 

llyeU! miktarda pııra oldU~ 
ailesine, C8.% tı.lmalt UzCl"C 1 '.-i 
gidcccğlıll söyle.mlıJ ve k1'y11 

karaya çıkmış ve salimen dön • Grcnvıç saatıyle l7.07 de Ll..Zooı:- yatı bir tedbir olarak, Rumen ve Bul. Karadcnimekl ecnebi llına.nlıırma cı. 
Ortaşarktaki Brı~r.yn. J:uvvet •

1 

mü~ür. d~ sa!llyelercc &üren çol: ş:ddctli decek Türk vapurlarmm tı.ıabeUorln .. 
lcri umuıni karurgfı.hının tebli • ALrı~ıın tebliğinde deniyor ki: bir yer s:rsınt:ısı olmuştur. gar ıımanııırmıı yapacakları se.terle den mal sahipleri meaul oıacalrtır. So 
~ine gore, Sidi .Erzcg çevro.;inde 2:;.24 sonte§I'in ı:ecesi İngiliz. Evler şıddetle sallımmlfi ve cad· r1n durdurulduğunu yazmıştık. Cerler, ta.mnml1e ihtiyari hale gctlı1l. mıııur. 

O geco Kartaldan köye cı6 Br:t:ınya ve Alman zırlılı kuvvet kaç vtpurla bir cıkamıa yap • ! de!~rde n:rcket durm~tur. !la.sar Bu ımrar llzeırlno ticaret ile uğra. 
le:.:i :-..2..:..,ın<la §idd~tli mulıarebt- mağa t~şebbüs etmiklerdir. yo •• t~. ,Llzhonun evlen, 17..,5 de. şıın vatnnd~iar, nHlkıı.d:ı.r makn~ıı.r m~n:~ımt, soo uma kadar olan Tllrk 
ler cie1• am etmektedir Dün bu _1o. ıman ~ulıil müdafaal:ı.n tarafı·.ı hl bUyfilt zelzeleden sonra, yer nezdinde murıu:aatta bulunaralc bu 

cl.m 
• ~ - ı tıl ~ f;\!tnllcrlnc bu eurctıe Varna, Burgaz 

korucunun !:asaba.da ltAl~ 
ınln eden anesı, HUseyinill e 
DU de geç vakte kadnt' gt 
görünce Mdiaeden j&nd.ıtr.ııı•Jl çevrı-:xe I; ta oulunwı takviye dan vahim kayıplarla püs!:ürtiil ı b!ll'Sln arına muxnvcmct edecek .ııarardan r.arnr görmeleri ihtımaıı \"C u:&:tcnco limanııırma mtısaade ve-

kUV\ etlerı de mulı:ırebye iştirak müşlerdir. husu.si tarzda yapılın~ bulunmnk • buluı:ıdu~nu söylenıl§lerdir. MUrnca • ı r'.lme'ktedir .. 
ctmişbrd.ir. İlk harekete ge~ş Şimali Afrikada. cej)lıenin bü~ tadır. . 
olaıı ccmıp Afrika kıtala.r:ı. kam· ti.in kesimler;ndc inatla hav'bedi'. .~Son ~c:,r ~ntısı Poı-tektz.u:. 

do.r ct.ml§tlr. __, 
Yapılan ilk tahklltat st!11P"' .. 

nıcu Hllseyinln Kartal:ı tlo yorı!arla ruı.klcdilen ve tan.YJar • mcktedir. r.ıger vıliıyctlcr.o.nde de duyulm~· 
dan yardı.."ll gbrcn Alman kuv • Japon • Amerikan sa da, ornda da insan ka) bı ve 
vcLlerinin Eidd~ili bir Jılicumuna Ania.'!m ha91r olmaID!3tr. 
u~ru.mL5ln:..·..ır. Kendilerınc tah • 1 ~ - ası . J..ondm, 26 (.A. A.) - B. B. C; 
sis edilen hUSU5i kc:;imö.e duş • Ney~ork He~ald ı::'ribune f:;ı : L• ı b\ıa~a Biltün Moskova cephesi kesim. 
mana nisbet!e adetçe çok &Z olan zet.E:sı.nın Vaşın..~;n muhaoırı: ~ u; !eı·inde mulın.rebeler §iddetle de. 
cenup J:..fri!:.a kLtalan Britanya h~_cıye nazın Hulun~ cum~rtesı Londra, 26 A.A.) _ cn.n 0 vanı ctmketediT. Dün gcecki res· 
zırhlı kuvvetlerı·ne ı·arşı lıücum gunu, Kurusu ve Amırnl Nomu- . < • .) mi ltus t.ebl'ği Yeni bir yrden bah " ·ı t • 3 tl'k b. ·· .. l{O.hiredcn gelen son haberlere gö • yapınca• a. ve Alman tanklarını rn ı e yap ıgı saa ı ır goruş • ı:etmektedir. Bu Yer Stalin~ortk 

• J. • • me ~----.:J- p--'"'ik meseleleri re Ubynda tan!Wı.r nrnsında mub.ır,. . . tcl ' o agır z:ı.yınt ver<lırc:rck tardedın- ç;:,.uc:.~uı.ua <löl...L 1 1 ı>ehndir. S - ınogorek ııehrl Tulıı.. 
ccyc kadar mül•crnmcl bir ccsa. ha!rkında Japonya ile mahdut be ~delini kaybederken lltl mulııı.sım run 45 atilomet.rc cenubu s;ezkisln-
.retle harp e~erdir. bir gö~ esnasında Pasi~ik tarıı.!ın p.yı:ı.dcıerı mllhlm bir rol oy j de, ve Mos!kova.dan 200 ltllomotre 

Bu arada Brittnyn tarıklnnn - mesclclcrı hakkında Japonya ıle n:ımAkt.ıı.dır. Sidl Rczokte tanklara 'uzakta.dır. Mo~ovadan ba.'llıyan ü~ 
dan müzaharet gorcn yeni Ze • mahdut_ bir anlaşma yapmak ~· kar§ı koyma toplarla nllQ.hıandml • ı ruıa demiryolu ve.rdır. Bu ~l!.Ila de_ 
landa kuvv"tleri 'i'rii;'·T~u.zzo zem müzakere esaslanru ~bıt mıD olıın ~nubl Afrika J{uvveUert, miryollarmclan biri mer.:tezde Tu 
yolunu takiboaen umumi hat bo ettiğini yazmaktad~r: Muhab~, Almanlanuı §lddcuı bir taarruzu- 1 !adım, dalın: §8.l'ka Stalmogorskta; 
yunca Tobnıka eo7,ru ilerleme • b~ndan ~n~, P~ftk m~}es:. nu p~ItUrtmu,,tUr. Knlılrcdeld askeri ü~üııcti de Scrpuchof civarından. 
ğe dev~ cum4; erdir. Bu mey • n:,n umum~ ~r -~·~ıl~e ballı ~ - mahfillerin zannına göre bu Almnu geÇJilelttcdir. Anla§ıla.n Almnnlal', 
dan muhur.;besi, devamı müdde- kansız .gori.ildugunü ve H~ ılc kuvveti rlcıı.t için gnrbo doğru ken 'l'ulnnm i.:;ti.hkiımla.ı ~ Sta. 
tince büyük bir §iddeUe cereyan Japon diplom!l.tr~P.1·. Amc:ilta • I dis no bir yel açnuı.ğa çalı§mI§Sa ela JJnogor.:ka va.rmışlardır. Alma.nta • 
etmiştir. Her iki tarafın dn. bll.[• Jt~nya. gc~~hgını ~afiflet • nıuvo.f!ıı.k olamnnıı§t.ır. un ilerledikleri ikinci bir nokta 
lı~ maksadı katil olduğu kadar megc ~ Pasi!'~te har!>in patlak J Tobruk 1ngnız garnizonu, daha ce. da 1.foruwvanm 70 kilometre §ima. 
zırhlı kuvvet imha etmek olmu..s v~mı..."Slnı: mwı olmaga .. yaz:ry;. nuptaki :tngııı.z kuvcucruc blrle§m<· 

1 
ıı gar.bislnde ıltii.in Goradır. Ahnıır. 

ve yaprle.n şiddetli muhareb:dc c:ı.k malıcıut anl~ı:ı.. uzerındc ğc ~uvaf!ıık olnma.mışs:ı. da yave,, yn.. 1 j,arın hedefi görü.ı?ü.se göre Moc:ko
hcr il:i tur<ı.f da sıra ile yer al • lronu.sma.\t ~dburı"Yetır~e kal • vaş ileri yUrtıyU.:ıtınc devam etıncı·. vnyı cenuptan çcvirmektedi:r. 
IDLS ve } ... r \"ermiştir Her iti ta f clıltlarıru .iluve c~rtc:dır. tc9:1r. A.Im:wlar Ktıpuuo ve Gıınbot Volokolamskta ve Donda Rosto. 
rafın c!a tank kayıbı aihrdır. Muhabır, !') Amcrrkan • Japon ı:ın ilerliycn yeni Zelruıda kuvveUc • fun gaıt>:ında muharebeler ço1t §ld.. 
.U'a.kat muhareb~nin mahiyeti i· Il!ahdut anl~mm .esasll? teş riD.1 durdurmak lçiı:ı aıc1.a.ceıo p.rk cetli olmuştur. Rast.ofun garbm -
ti.co&rile kayıpla.rımızm ve düş • kil_ eden ~ .... :talann ~ıddetlı ol • lstık::.meUnc kuvvet gönderiyorlar. cm Timoçcnkonun yapmakta bulun.. 
mana verdirilen kayıpların tes. duı_'11Ilu. ~oylemektedır. JaJ>!>n • Levazım bakımmdan L1bynda hrup duğu büyük mukabil taarruzun hc
biti &:m.di:i.!c mümkün değildir y:ı, P~üık cenubunda ve ~iber. eden lngUlz ordusu iyi blr durumda defi, Roetofta bulıın.:ı.n mihver aaıv 

Tcb!'Ul1:a bir ~ı:kış hnrck~ti yn §arklı:<!~ ar:ızi cmellm:nd!!~ dır. Mihver lnıvvcUerinin iyi blr du • vetlerini tecrit etmektir. 
yap::n Britanya kuvveti kazanı. vazgeçc;ckti~ .. J_apon~a, ~ndıçı rumdD. bulundu.,611 zanncdUmemekte !fos.kova radyosuna göre Mo.s • 
lan mevz!lcrini kuvvetlendirmiş ni,dcn askerl ... rı.nı • çe~ecel~ v? bu alr. kova eiVn.rmda. muharebe kat'i saf. 
ve ysrısı .Al.!nnn olmak üzere iki surc~e. ~cm~~lerın, • Ta~ ıa:.- mı GEl\tt BATIRILDI haya gi:rmlşti?'. Moskova. radyosu 
bir den faz:ı:ı. esir almıştır, dm ~~ veyı: Feleı:ıe~ l!ındıs Londrn, 2G (A.A.) - (D.B.O.) diyo:r iti: "F,aşisUer, mevcut tank 

Hudut "!:Vrcsinde 1000 den truu :ıs~~e~ınde bır ıler~ ha • 1'-~aız nmlrıı.lll~intn resmi t.cbliM.... tümenlerinin yarısını harb a·· 
f 

· · ~ . rclmt teıılıkesı ltarsısmdn:kı kor- """fj 
0 0

- • • .. e ur -a:ı::. n. csır c.lınrnL~. Daha bır kul 
1 

• zal d"'cel."il J göro lnglllz harp gemileri, orta Ak. m~lerdir. Fa.kat d11şmanın hamle• 
eo'• esir de getirilmektedir \. ar~n ~ l. e I~i;d .• ~~· npol'! aenlzde L!'byayt\ gltmelttc olan lld Eli kuvvctindcı:ı ~cr.kcn kıta.. 
Diğer turaftan muharebenin rı:,:~ln:e.,;ını.n rı:~ •

1 
lç.ını ç.. en ge;ı mJhvcr ıcv:w.m gcmlslnl batırmışlar. larmuzm kuvveti ve azimleri ort-

t~: •· . ç ........ ı .~.crı.~ıeyegcınemu~ıı 1 --•·•-~- K · · · ccr:y~n e ı.ıFı çevrcn:n cenup cal:ı yc!u o!nn Blımanya yoluna dır. Gcmllere refllknt eden iki tnıyan ıuwt~. u:rvcı manev1yes.ı sar - ı 
1 esımınd~ c;era~~ sel1'nr kaı'Şİ bir Japon hücumu tehlike-' muhribi knçmağa muvaffak olmuş ~ olan düşman, kışlamak hrr. 
kuwetl~rımız buyu!~ tcrakkıler sini azaltacakt tur. Eilc ~va.ya Mldırzııalttadır. 
k.~Ycle:yle:ni~I;:dir. ~ine! Hind Bi~leşik Amdilm, buna mu • vı,,ı, ~ (A.A.) - Ofi4ro: ~emıp cephesinde Alm.nnlnrnı 
t" 1cnm~ bağlı Jo.ta1ar Gialo .YR kabil, Birleşfü: Amerik:ıdaki Ja. Bcrlin askcı1 mahflllc(lnde beyan :re-~ ~nnJıma ~ Rus kuvvet _ 
kınl~rmaa Ageylnyı z.a.ptetmiş • pon nukudunun bir kısmını ser • ccllldlt;!ne gllro Mihvcl" kuvvcUcrtn.ı.n .Lerınm ilerle~! dcv8:°1 ediyo:r. Şi· 

:I r. • ~. •. be!:;t bn·::tkmak ve Japonya hak· muı:abll tnarruzllc, Liby:ı.da bU:yUk ~ide Rusı37, Malovı~cranm. gar • 
.4.r .en teblıı:!ne go~e kmdaltl ticari tnkyitlcri kıs.men J . ,.ı:z taamızu durdUl'Ulm~ sayıla.. ~~dn altı kilome-tre 1lerlcmişler .. 

Alm!ı.n teblıgi ~ Libya hare. ortadan k:ı.ldırmn.k klifinde bu bıllr. rur. 
k .... t1ı ~~..kı~da kı<:aca Alman ar- ıunmu~tur. Japonya, pek mulı •. lli<ıiLtZm& HAVALARDA IIAIIDl \1.,51, 26 (A. A.) - B. B. C: 

r.cnnın matla har'o etti!den taç olduı,iu bazı iptidai maddcır. L:>::uıru., ~ (A.A..) - Mıhvcr ku Rus cepheGinden gelen son ha· 
s· aiiı:.ıranide bir İngiliz harp gc· ri Hindiçinidcn ve Felemenk ınımdo.nlığı, cırıt. YUllADLstan ve 1 • berlerc g6re 8a.rk cephesinde ha. 
rı'~in~n berhava edildiği bildiril Hlndistnnmdan tedarik edebile • tnlyndıı.n hıı.va kuvvcuerı gctlrtmc3t rekat iki no!ttnda. tenıcrkilz et. 
mc ttedr. c.cktir no rn,;m~ Libyada lngU!zlertn ha.va moktedir. Biri Mookova ~evrcsidJ.r. 
Şcm'? cephedndc vaziyet Milli hlımet cemiyeti crk~.nı .. U3tUnlUğllnll bozm$ muvaffak oııı. B:n çevrede. Ruslar ncıat !ınl'n<le • 

~::ı.m ~phc:l~ 1?elince bura • nın toplantısında taırvekil Hide- manuı;tır. lnı;tllz -Uı.yynrclcrl Libyadıı. d:2"· Dlğeıi iSC cenuptsd:r .. Mareşal 
drı. d harei.:ii.t da devam etmek • ki Tojo demiştir ki: c!a!ml surette faaliyetm bu1unmakta., T~o Rosto:fun garl)md~ mu. 
te:iir. Japonya, tarihin en vahim bir diL;manm t.D.Dk ve kıı.myon kollarlle il:a.bil taarruzuna devam etmekte, 

Sovyet resmi aj:ı.nsı Tcs, Al.. fwmdo. bulunuyor. ı:cU;ıaknl tına ağır hUcumlar yapmak.. mihver kuvv~erl de .lusknç §d:-
m:ın kıtn.l<mnm K1in li:esiminde Mumaileyh milletin müdafaa. ta.dır . .lnguız orta.sark h:ı.va. kuvvet llndc ~nyn sa.ıionağa ç:ı.l: • 
yeni b:r ileri hı:.re~t yaptıkları. BI için teş.'tilii.t yapılmnsı lazım Iı!rl umumt kal"arglhmm tcbllğlne .m.aktn<iir. R~ar, Moskova çevre -
nı h?.°bel" vernıektc:lir. geldiğini ita.ve etmfrlir. göre ı~ız tayyareleri dU~ıın tnnk .sinde vazl~etın '_'Dlıametini ~·akt.ı.. 

Son iki gün zarfında, iki tank /1 I tecemmu nokta.ıarlllA hücumlarda bu mıyorlar. Tar aJansx Almo.nlarm 
tümeni va bir motörlü til."neD er Qf<.Şa m lu:ı.mu~, b!lha.sss. Eladcmin garlun Ki inde ?'~ ilerlemeler yaptıhla.-~ 
tarafmdan ya;>ılan şiddetli hü • ela b!r dU.şmnn koluna. yapııan ta.ar. m, ~n ii1ti gUn ~mda Almanlıı:rm 
~ml&.rdnn snnra, di.~nn bugün ı -.-ft. r.ız çok muv:ıffaklyetll olmuştur. 1 Mos.rova~ §oısestne çı:knuığn muvai• 
oglcden ronr.ı ?ı!o~::.ova şo<:"..asine • (Ba.' tnr;fı 1 in. ıdt;~ • PilZ.lr gc:csl Berka. ve Eenlıın tay l f~ ol~'lll.!nnnı mldıarebe1crin ge. 
çııınıai:ra mavaffa.~ olmu&tur. 1 So~~~ pek t~ız ''c Iıl .. :aı yr.re meydanlarına. ağır akınlar yapıl celi ~~ devnm ettiğini, Ru':l 

Bu l:esimtlc 7 gun' de-ı...-.,ı· .ro hir dusunceden ÜO.:."!llur;tur. i\Ia:ıt~ m•~tır Berkc.d bo ,__, d"· ı a.9kerlenn.uı düşmanın bü .. nk iıs -
' ıwcı .:ı. ... tcesı .. f ki bu oo.l • h l -.,, • a ınu.uar ....,'!lllan 1 .. .. ğiln' • .., u 

S~~~ mulıa.rcbc!cr ocı eyan c.'. su • :ın .. •" ~rr 
1 

u .Y~ ,.c tnyynreierl a.rnsma d~mll§ ve blnalnr t~lu. e ~ddetl~ mukavemet d· 
tJgını 'e barad:ı ı\ln1"1nla.rın ço-k tcmc:mh'!en. l~t.i. ~ 3 ruıın 1 Lı.;s!. d:ııı n.lcvıer yül:.s~ıniJtir. B:minnda tiltlenni beyan ediyor. 
fo.zla n:.ıyı iı:.tünlüğüne ~<>bip ol ynt ~u:crınc mue~est:.r. fü:.rl 11''.:::ır.\: ııır hangıırda bUyilk bl · k .Kwl Yıldız c:azetcsi Tulıı.do. Rm•. 
nıalarma ro~ınen Ru=larm hü • ~na !1ıni bir. renk ,·ermek htooi 'e rrlmı tır. DU mn..'U11 h:ı.:;d~~ız a.. l~rm P~ v~ b!r du.rumdn oldu.. 
kfrmet rn~r-:~ezi civarmda..l(i aro. ilnıı sosyalizm,, ccreyruu l?C.'da ıı ~ batun ~ hru'ek1tt;a .hlçblr tayya gunu kaydediyOl', 
ziyı karI;j kar!§ kuvvetle müda, ~~U. r~::ı~ l\.1a;ks n:~.z'Jchfr!İn l'C {nybolmemeldlğimlzdc sabltt1r 
faa ettiklerini, her gün taze tak uoe;'lıı UJ:,'U yazı ır h:iliık:ıt te5· ~ 2G (A.A ) - Ofid • • 

viyc kuvvetleri &ldnda.rmı ilave l 11:ııtc~ck:;:n ~~k ~f • ve ta~t·- Ro~ radyo~ dUn gce:.:~ beyanat 
etmckt:!dir ı m 1 ua. ıx: ... muessJ nd.coel~r ,er 

Tas n.j~ öre Hus kıtal • , ıniitir. Ne ola:rs:ı. olsun, bu, lro:nü- tn. bulunm~tur: EardJya. 1tıııyıınıarm 
rı, her o{in 2E~l0 İllm Uı. .~ ııfami kabul \·e tat:blk ~den I~u<; cl.,ı:d.d!r. Ganbut 'lıfçbir z:un:ı.n İngl.. 
tahrip ~:•cted.irl r an ruu 1 m5Uctinin WlcooğJ bir i ttr. Ifoı, ··• ·:·u tıı.rnfmdan ~ ıe:dilmemtştir. 

B 
· Tul . • ·ı!zın blitün tfüll"'"'flc İ!lkıl:'m ti'ui 1 lülhver kuvvcUorinln. muhtelif grup • 

u a 13.IlS n cıv:ınndn!ri dt · J •• -"' • j rumu Üömcn Jic"İrcr k hu ae< 1 ne il~~ mcırJcJ.ctlcroe t!Wılllit- l:ı.r-.dl'. dıı.ğıtıl~ do!nı değildir. 1n 
rin CCJlıt • -; d"' ,:\1'' k <; ( '1 '::ızg~crek fa~J·~tini R" ,~~ g ...... ~. Tobrul:, g::r:ılJ:on't!r.u kurtar .. 

b ., mııı!!J> cı:t ". . ;,ın .<:..>d. lli S: •. j : .utb4ı ~J·:li.ne h"sro t i;i mi;;~ ı ranı:ımz~nrdır. Yn.lıuz lngill.:: kuvvet. ... m1' ! ıc: 1 <'l a~ mtLu· · - ., · -robcl r o'd - .:ı "ı- ,1 d ·~a h~ı;:;;en.Jı .nol~c\üliL"ten .:- 1• l C:nıo Tllhaı;:nd.::ı ilerlcml.71~rdlr. 
. u, ~.uııııı.nı.arın , r. • , , 4 ı .-

buy • yo~u l.e-:: .., :e te!let>büs et ı.c.:ı· c .. :uın yok"tır. Rınr.c. e.'!.cy C: ,.. r... r.:- .,. TI 
tfül~rini belirı.m :<hdir 7rln:!.}oi hnıp lromlın'.zm lde::.J'nc t:.9u -~ &!:al 

Nefsi Tuln. rc:.i.ıi, Abiı:ın f:op • J,n~·'iı 1:5Y:ı.ıı~ ç knıruru~tsr. Gfıya 
ÇUSUflllll ~ 'c!detli b<Jımharduna • Ilo1 C\ iltlilı cfu<"".1!l.Dlanmn torılnn• 
nmn. mnru.:~~hr \'C Sovyct birlik tıL'Lrl f>adcco siynsi bir nür.ın.yff.,ir. (B:!' tar:ıfı ı incide) 
ler kuvvetli bir ınu!rnbil tur .. P.t;-;ynyı L,giıterc :ıleylıintle lı::ı.t<c- smdnn Habibe Yalr.ın ndmda. bir 
ruzda buluıımakta.dırJar ı·etc ~eı:irmerre iınl<iltı <>1sa yarm 1 k!ldın, lcendici.ni yerden k&.ldır -

Tns njnmı, l\.lmanl:Ü-ın dün cnıınl:ı. :i~:ı.!I ederler! j mai: i~temiş, Ha..'llit yaro.lnrına 
öğleden ec:nra Klin b5!~..Jnde H&.!Scfm C:ı!ıit YALÇIN bakme.dan bu sefa: oe Hnb'benin 
Moskova ~ine çrkmaf.ı mu • 1 üzcr!Ilc n.tılnra!{ lrendisini sol 
vnffak olduldamır bH.dirmelrtc "' 1 go~-sünden ynrnlamıştır. 
dir. Sari:ıo, bundan sonra yere so • 
S:>vyctler Rostof rilerek lbayılmıstır. Gürülti'ye 
Bölgesir:de taa:rraza geçtiler Y;.~şcnlcr her ~i yaralıyı da 

lzve::ti " ıcs· · uhab" · Numune hastancsınc kaldıı1llIŞ. 
a. g:ı.ze mnın m ~rı ı•l'Of. ~t'lı'm terldbl:llr. tardır. Hebib"..nin y<-rası pclc c • 

. ot kıtalarmı~ Rostofun. ~1 • ReQC°t<) ne ırutu~:ı 2'° ırun...,. herr.mivetli d ... ;;il:';C de Hi.midin 
maJmd.cki aeJ?ba..nın bazı kesım • :.ı 1 \'a.rala.u tcltlikcli ""orUlmcktc • 
erınde 95 kilometreden fazla ı dir. • "' 

Ruzvelt 
Oı1aşarka bir· 

mümessil 
gönderiyor 

\'n.<:ington, 26 (A. A.) - Reis 
Ruzvcıt. evvck:e Sovyct Rusya. ve 
ı<~ransa.da Dirlcşik Amerika bilyi.ik 
elçisi olnn Vi!Ua.m Buillit'in lten(!l 
h~ ~ell3Ui sıfatile orto. ~'I'. 
ltn gıdeccgini söylemiertir 

:Mumcilcyh, m:ı.tbuat !k~nfcra.n • 
Gmıin Bııilli;t'in orta şarkta lıMl.1e
! crin g~llpmt luılı:kmda. tetkilder 
ynpo.::aguu ve oon.m raporunu ~er. 
mel'..ı: Ozere Blrl "ik Amerikaya dö.. 
neccğini bildirmiştir. 
_ Es;ct elı;intn hMgi vasıtayla gi"" 

aecegt sorulduğu ,'2.kit. Rcls RU%.. 
velt, latife ederek -'tayynre ile 
domi~ ve Bullit'in muhtemel ob ~ 
rak Libya cephesini, Nil bölgeleri· 
nf, Kızıldenfai ve belki de FiUstini 
ziyaret edeceğini iia.vc etmiştir. 

Bu sabah 
tramvay altır da . ~ 

;r çocugun 
bacak ar; 

kesildi 

tesblt edllınl3tfr. ~ 
Du vaziyet kıırşuıındıt. uıc 

la para buJunduğu iddia oılll"° 
nun bir c!naycto kurball ~tı:ı 
bileceği fjUphesf uyabmı.tı1• 
darlar b!l.diso)1 bu noktAd811 
mcktc ve kendUerlndcn §ÜP ... 
rf bazı klm!!cleri isticvap ,,. 
dJrler. DUn aqam geç ,·nHt~ 
ltorucu Hllscyinin a..kıt~4uıı 

Bu sa.lfıh Edirn~kap.tda, Acıç~ blr haber aı:nnmu.mıştır. ~ 
me civarında feci bir tramvay ka.-
zası olmu..cıtur. 13 ynşlannda Hüse- F. ~e ev e 
yin oğl·uSalıliıaddin admda bir ço. Şi r 
cuk, t.rı:unvaylara takıla takıla si.. ( 
derken bir bilc~ıyi 8'firmesi i'.zerı· dag'-' 1 d yO 
ne n tlamış v-0 romorirnn nl tmn 
dil:..c;mli$,tür. Zaman zam::ı.n fırııılat e} 

Sa.I&i:ıa.dd.injn bacakları kesilmiş görünen izdihamı untcfll 
bo.ygın bir halde Cerrahpaşa has ; her fırından ne kndıı.l' ~ 

-tn_n_csıne_· _k_eı_· _ıim_lmıı_~ __ • _____ 1 ekmek aldığım tes:,it. Til0~..ılftı.I 

"Ha.mlet" piyesının temsili 
Şehir Tiyatrosu rejisörü Ertuğ. 
rul Muh.sinle Tiyatro Mecımuası 
ve Celfilettin Ezioo ile Peyami 
Safa arasında kr.rşılıklı hakaret 
davalarına sebep oldu. Bu yeti§· 
miyormuş gibi, ı.ıimdi bu dnva
nm ron celsesinde yapılan mü -
dafaalar esnasında söylenen ba· · 
zı sözler rle yeni yeni tariz ve 
n:~i~al_>:aşruara sebep olacak gıbi 

evlere nüfus cetvd!rrı 
cn~mı rnZiluştık. 

Bu cetYcH .. r, matosşdl 
m:ılrta ve peyderpey Jtıl} 
h~larn vcrilmel;:tcdir_. t 
k . ar. ÜskU1nr, J3 11' 
yer, Fatih ve Kadılivl' 1 

na kafi miktarda fiı; ver 
Bu f~lcrin hnlkn daifl 
bşlanmırur. 

gonmayor. Edirne 26 <Husu 
• Ie~-1:1 Ce!aJettin Ez!nenin a. d'e.n) - Ml.Sltslz TOrk 

vukatt romancı Esat Mahmut 1 hatıraları De süs!U ~ı ı: 
Knr~urt, müd<.ieiu.muminin ev • %in d!l§ı:nan esaretinden ıu» 
velltl cel~edc Selim Nüzhet ve 19 uncu yıldönUmU. dU!l 
Sadun Galibin Hamlet hakkında yUk merasimle kutıarun tf.' 
ki yaZJlannı bitaraf, dürüst ve Bu mUnascbetıe, geçen 
hakaret.siz tenkidin bir örneği olduğu glbl bu yıl da Edlrı>D 
olaral: zikretmesini doğru bul • rı ııo blrllkt.c bm:ı mcbusiııl 
mamış, ve son celsede müda.i'a .. dan §clırimlzJ ceımL, bil J 

asım yaparken. bu yazıların b:. Şehir pclt ~rl! bır sureti• s 
taraf ve tam bir tenkid olarak tı. .J 
ka1Jul cdılemiycceğipi, çünkü Eekdlyc rclslnin bn,i ~:J' 
S:!lim Nuzlıetin bir kütüı:>hane ıo.nan blr htıyct, dll.n • ~· 
mcmunı ( ! ) olduğunu, Sadun l:uzda Ayşe:b.-adın me'' ıı 
Gnlibin ise ömrünü statlarda gc kurtRncı: ordumıwı tcııı • t 
Giren bir E't>OT"CU ve spor nmhar. ren kahraınan kitnıarıı:ııı9 i 
riri olması dolayısilc bir tiyatro mı,,. bunu bcledtyctlcld ;ı;:ı:t 
münekkidi clamıyacağmı SÖ}'le w rc.s.mı tak!p ctmlstir. ~ 
mek istcmi!jtir. Saat ıo da. tıcloolyoye t>' 

"Vatan'' fTazetesinde beraber kllır..", şchlUerlmlzle rnc!' 
r.almtığı arlcada..~la7;1 bu noktayı nı ŞUkrU NııJll tçin b:r d., 
Smlun Galibe naklederek fikrini ket edılmJ.sttr. 
oor:muşiardır. Sadun Galip bu Eundan ronra Şıı.bo.n 'f 
bahiste diyor ki: canlı blr nutuk nöyUycrclt 

''Bn sözlerin .müekkilini müdıı· kurtuluşunun mnllJ1s:iın' ~ 
faa için elinden geleni yapmnk MUU Şefimize bağlıhr,unııl i'J 
zorunda olan bir avukat taraf ır- AtatUrke §Ukran!nlm Jt•61 ,i 
<hn zaruri o!arnk satfedildiğini Dıı.ha 90nra, gençler, .. ıırı~ 
ıa~·dir ederseniz hoş görmenin ı~rdır. Edlrnede bolunan 
t'n do~ru hareket olacağını ka • yesi gen,.ı direktörU ecıııJJ .J ") 
• ıl cde!'2iniz. Çünkü hayatımın nu to.kiben dil ooden wrbl1"1' . 
bcl'd bir k..-..mI sta.dlarda. geçmek iba,kanı Ekrem btrer nu~ · j 
le herab<!r avukatlığın z:ırurot lerdlr. ,J 
ve inceliklerini de bilirim. ôğlcdcn sonra Zindanalu, 

Fakat madsmki sordunuz. bir da .5tlvarllcrlmlz mmıınıı ~ 
ka~JiCY söyliyeyim: Hamlet hak. tar ynpm1Dlardır: 
kınckki yazımı ne Ce!alettin E-
~ine alcyhi!?e_ v!! ne ?e Şe~r ~- sebep teşkil edeceği ~ 
)'atroou ı::,Jı~oril ~ehınc bır lıuc- bir romancının hu:.~~ 
cet c.lur auşunccsıte~ ya.zmadım.

1 
anlaınıyacağnu Heri Sf"tl·.n 

Bwıunla beraber Esat Ma~~t dar garip olur. Bun~ J~· 
Karı.kurt yazınım ~er.han!? ~ı: yalnız sıx>r muhnrrir1 tJ. 
nok~sı .h3:!tlun~n musbe.t ~ır .. ıb· mı bilen sayın nvu ~~ 
raz ı!m. :::ııım~ ku~rctı.n~ gos • mek iskrim Id yiı"lr. J v 
tercl>ilmı.cı o!saydı sozlennın ~ırf lan gazetecilik hava ı 
avut.atlık kabı snrfedilmediğine zılanm tiyatro bahi ,r~ 
i1!ıını,· ve dü§ti?c~lerine samimi- nedir. Sonra öyle sn!l'~ ~ · 
bır .k.~yznet verırdım. - o~uduğum tiyatro ~ ı,-it.ıı 
foo~a .makamının aldıgı yazı dısinin okuduğu hu.~-ı:1'cttt1! 

her kımın. ol~aydrv avu.k~tın onu rilc mukay&e kabul tl) 

da sıfıra ındirmege ugraşnası kadar ~k seyretti~ ' 
ihtimali karşıslll:d~-~~abilirdik. heyetleri ~e sanatkn.rltıf'l tı1'1 

. s~i)r mlll?-arnrugının b~c;ka tini denthte etmek f~ıt ! 
luçlbir şey bilmemek, başka hiç duı'hı mü.5terilerindCJl .,....
b:r §eyden nnlamamak için bir dır." 

BEL A l'tl I 
GUY de MAUPASSAJlf 



(Diin1 • . ı . .,ı ı. '_qı. ı1 ı.;ı 

Meuı.rlıktakı l>u d~ı-;ı:i. >:>'-,..U Gita da pek :rakından (?ahit olu-
lııl )ı:>rclu. Hemen daima adamla be.. 
_,,lı 1 ~ - raber urada.ydt. O çalışırken wl" r seyrediyor. sualler soruyordu. 

~ '€,a:z.an: Mahmut Saim Altundağ No: 12 !=.:..b~:'~;ı::::ı ":,: 
~ bii.ihüda Abdülhamidin : ~e~~uşm~C:i~ı1!: 
~ gazebine oğragınca :~··sonra tekrar başlıyorlar-

0.S b b - ... Ç,Ok uzaktan, şimalden, sol gwl A. 'af . a anın bir ads.dan ... - bunları söyler. ~ U U l Y l l ken iğildi, yerden otları koparıp 
ti kk • J ı·d attı, sonra. devam etti, Denizden, te esznae Q l ba.,ka bir denizden, Bu denizin 
~I sesini bazı geceleri işitir gibi o. 

liiye,. caıms..nde ('\.una Aa 53l"lDdaki yuvasına c;.eki~; :!liyr.• luyorum. Halbuki buradan iki 
Clııyor ••• Camı ka.prs:nda bir set aıeminc kar.~. burnunu günlük yerde. Sizin <lenizlere 
a. P<ttıı:yor. Ha.mi<lın ara.bası ayaş ve j~rete, hurilere kaptırnuş hiç bcnz.em~z orası. R~ngi mavi 

\r 
1
11\:uyor. bir tarik dilnya. idi.. F~at çok değil, l·nırşunidiı·; dalgalan kor-

lı ~et Vu,-s.ı.n ki, paJ::-·.ı.lı cami kurnaz bir ad&mdı. 1 kunç, Bu denizin kıyılarında yar 
_, ~~.dakika geç kalmış, Yok- Nafi baba ss.rardt. o ?ekfila bi.. şayanJ.ar da mahzwı halli ve sü.. 

~~-" ~ . ll<! o da Yıldız ufuklanna llyordu ki Sultan . Ha.mıt l.ılnctlc .. , kuti insanlar olmuşlardı, tlld>a. 
~ ~a"rusu gibi uçup gidecek. mc ettiği .ldnıselerı ayl.a.rea hafi- I har oldu mu, denizde boyuna 

• .11 •ı\ ;yeterle ia.k!P cttiriı:, kimJe'rle g(i. fırtına vardır. Öyle fırtına ki, 
ti"". ı-ıı llllan aklı bqından giden tüşilyor, JLmkrle bır ce~yct b~. hiç bir gerni sefere ~ıkamaz. 
~ 0 ' SS.tayma Utl'iye titriyc fiyc teŞkiline çıılııııyor <hJ'e tah. Mayıs ayı bizim için istifade im.. 
r.riJ ~r .. , kik ettil'irdi. ~ele Ehülhüda! kanı olmryan bir aydır. Kışın 

~ ~Ü§lnanlan uyuyordu ? ~eııelerce ~ ıld:Z. sarayında bii• da deniz donar ve adalardakiler 
~ lıiçb:rı bir §eY yapamıya - tün vüzera vti:k~la ıle hem . beznıi adeta bulwıduklan yerlere hap· 
~· gelıni§Ierdi? ülfet olmuş hır adam. Kınıhilir 1 solur kalırlar 

1t:1l<lzıan isticvap, istiare, şu dakikada. Kab~sak~l .Mebınet, - Çok ahaİi var mı? 
ııı· • pa§anm kaç h~ıye:,ı tekkenin _Pek fazla değil 
:aıı dil,."1nanların<lan cok E • etrafını ihafa etmı5l~~dl,7 ı - Kadınlar da v~r mı? 
~~·a. kızıyor: - Nafi baba. ~a.h~esın: ı~ken: _ Yar 

,ı y~ alda.try-0r hain? .di~"O - Ya: dedi. Gcçmu:ı "lsun !3ey. - Ç.OCUkJar da var mı' 

eıv t ttt'" ım+ı.. - Var tabii • 
e&i sa.balı hoca sara.ya - Şlınıdi ben ne yapacak ya - Ölenler ol~ mu? 

lt~: · şeyh? .. DU.~manlarnn pek ç;ok .• Ya - Ölen mi ararsm! deniz Rı. 
eilllıutıuna gelmesine lüzum beni FizaM sürerlerse?.. Ben ne yrlara bir çok ö!Uler bırakır. 
g tı<ian sonra. bt:ın ç:.ağırma • bilir ya şeyh?. Bunları orada görünce kimse 

~~etmesin. lca.p ettiği zaman Arabada bomba patlayacak? A. korkmaz Sanki uzun zamandan 
er. YollaT ç.a,ğtrtmın ! .dlyc ra.ba ha.vaya. u~aca.k? ·· Nafi baba beri cese

0

din orada bulunduğun ti 
}(l <ıdı~ta k<ığuyor. bir iki. dkika düşündükten sonra: biliyorlarmış gibi, sel~mlar, gr. 
~ lio:ta - Bunsı. bir kurns.zlık ister çerler. 

d ~=:~ıı. Abdülhamidin huyunu Kurnaz! lı:i.'ı hünıkarn tekrar ~: "Bizde bir ihtiyar vardı, nnla" 
d3 '~l\hi kulınak "?.. brdı: Bir adaya dalgalar deniz. 

~ılt re danl.a.n pa.di!?ah, yi • _ Nasıl kurnazlık yl'l şeyh?.. de. n o kadar çok ceset getinni~ 
l~ll.b re bansıverlr sonra yi k d dak 
0:~hire küse~rdi. Bu sebep - Hani siz anlatmı."ılmız ? .. Şu ı a a ·Her için yer kalmam~. 
~l suıtnnm kovuşunu e • bizim Mahmut Saim.. Adeta ölüler muha.')8.ra etmi.5lcr. 

~tUi tclı\.kki etmedi ama, ne _ Kmnızı tilki?. Belki uydurma; bunu anlatan da. 
• tanı _ Evet.. o kurnaz adam... 'belki delin.in biri. Ben kendi he. 
~ &ıkılnuştı. Hele ken- yıı.ı- mahkemesindeki kurn~Jıgı~ • sabrma, ınanamıyorum. Bence 

~ili·· ın:ı canı olan birkaç pa- ~ h t ·· ı ·· d dah · ,_ll.'}lneleri onu bUsbüttln nı da. bil.iı1ıin ... Hem mahkemeye '.1-Ya o um en a kuvvctlı. 
~ l§li, ne cürümle çtkm:~tı ? .. Sultanıa.r.u dir, 
, ~:!_Ulersiniz kuzum? Bugün ırzlarına tasallut cUmıiyle .. Hele Gita önce durdu, bir §ey S(iy. 
~~ S.2e!. Ne vaı- gUiecek? ithaınm büyti.klUğüne bakınız.. lemroi. Sonra.: 
, ı..~ böyle: Şeker verir ça. • - Flı.-ma. gidecekti?·· - Ama annem öldü, dedi. 
ıı~çı gösterir kovar!. Bu - Fizana.gU:.soydi iyi ... Marrua. Yabancı adam doğruldu, kaz. 
~a.ıı.. a? Lô. vallahi. he-pin.ize rada. balıklara yem olacaktı. Ab. nıasına dayanarak durdu: 

. dülhamid~ ~ir ~aziyi ha.tırla~ı~.. - Ben de bir kadın biliy(;_ 
rJt'da, soluğunu tekkede a. "Ya saatını gen al; ya benı bu runı, öldü ama dedi kt>ndi~i öl 
~ ilq haııı, Bek~i şeyhi na. . ;ftiranın ıı.ltmd8Jl kurtar!" diye nıek. istemişti. ' ' • 
~~ Çağırttı. Dlişenin dostu bayktnru.~. . . . Gıta ciddi bir tavırla: 
ht~ ~afi Baba AbdUlhamid!n - Ben ne diye ha)'kırooak Ya - Evet, dedi, ölmek ifitiycnle. 
~olan EbülhUda te.ra.fm • şeyh? .. O hokkabaz .. O maymun.. re hak \'eriyorum. 
bt~ ele çağınlm.a8ında.n mem Bende hokkabaz. bende nıaymun - 1nsanlarm çoğu. ölmek isti. 
tıı~ eııeğ;ne binip Yıldız yo.. olacak?.. Sai . Y~r. İşte onun için ölmek iste· 
~ u_. - Ha)~ı:r .. Malunut ~e nıı,• mıyenler dç öfüyorlar yn, Öteki. 
~~Wl:ı ben efendi hazretleri betle padı,ıa.h~ R~ıula. bın ır.a. !cr~e beraber, bütün arzularına 
\ter " diye seviniyordu. cera var .. Dcgı~ m~ · ·· .Na.51l . Mac. ragJuen, mecburl'n ölilyodar 

J-: gelince mutat hilıi.fma mut q~iJn en milthış bir dakık.~ır. Çok yer gördüm ben, Gita Dir 
~~'."es.ne nlmdığm.ı gördü • da o ipucunu Y~~lıı.yıp Abd~lha.. ~ok kişi ile konuştum. onla~a 1le 
.\ a. nı.i.di heyecana. dtı#urm~lşse, sız de 11->tediklerini sordum Ölmek is. 

tıl~~ha ha.na evlenmek; mi tek böyle bir vaıkayı. hUnk:ıra; hntı:~ t~rniyen bir tek kişiye rastgel. 
ııe ! .Allah .. Allah .. IJ.uı·eııı lrruz! .• Bana gelin<!e, ben. bu l§ın dmı yaJnız. Tabii. dc.ı.hn. bir ~ok" 
~l'ci·· Tuhaf ~ey!, • u~·e <lü. !<;'.ne sokmaytnız... .~n korkuyo. l~rı vardı ki ölmek istooiklc ... i 
~ita 11· A~aba kimi vereceS:? ıı.ım şeyhım !.. H~ıdın ~~ , d~3t'" ıu söylüyorJardx ama, bunlar 

~amitten artma, ya. bir luğu, ne düşmanlıgx lX'llidir. l\.or. korkudan böyle diyorlardı za. 
tU .a.lın.ı... Koltlnna koklana karını ki Ma.rnıa.rn.dn ~rk~a Yeın ten insanlar ne ~yleme:rJeı: J;i ! 

l\alınam'§ bl.r çiçek!.. olmıyasınız? .• Ben<len.ııe musaacie, Bunlar <la ölmek i.stemcdikleıi. 
ı. ~akika sonra Ebülhüda Allaha :_snıarladık!·· ıL Mİ.. ni söylerken, lakırdılaıınm al. 
~a HADiN D~G · tmcıa. olmus bir meyva ağacın. 

c:rh .. seni rahatsız et · t\E\"TA."IDIRI.. . dan nasıl düşerse öyle ölüme 
~ ~ Gönül ra.ha.t olmaYTI1<;8' ınsan doğru kayan ~izli bit· ~.rzu hisso. 
'f lagrurullnh efendi hazret. cennette de ol.sa muzta.rıp... _ lunuyordu 
1~ l'afı faziletinizden davet Sultan saraylarından çıkhgun · ·~ :;: :;: 

:tıı1 1·rn;m için bir ~cref.. pa· yok. Haremağalatm~ bazı~~-- Yaz gelmişti. H.ır ~abaJı kuş. 
ı:n c;-iılü .. yegane üstadı ntn takibine rağmen rı.ne ne: .1.§ını lann sesiyle yükselen güneş, Ci. 

ij yolunda Onlarnı siremedıkleri, tayX orada, şimal memleketlerin. 
u?n~t .. ne gülU kntdz, n~ ı;~emedİklerl yerdeyim ... Onlar. A: den gelmiş olan o yaba;1cınm ya. 
~:· rafattslıır, ben Cennclın. ;-redıncı nında buluyordu. Evden kıza 
l:e<i$1}? katında •• Falca.t içimde bır korku darılıyorlar, bağmp çaı~rrıyor. 
:ı ~ lanetleme oldum. Sa. \·ar: lar, Ce?.a verivorlardı Fn.kat 
! l:ı et.Q. koğuJ<luııı hocam. - Ebülhi.ida!. hepsi nafileydi. ·Gita o ·yabancı 

aha. korkaktı. Rwnelilıi. (Davamı tıar) adama öyle düşmüştü ki! 

~ - d' .. 
~tk en kendi kendime ko- hat bıraksın •. ~ar ı, ona soy. 
lllen, &en beni cinlerle, le .. bir daha bızım yanımıza 
ar'tla konu!uyor.ım mu gelmesin. 

. o'Un? Dakikalar geçtikçe Tabi 
'Ilı ~lcya.. Aklı batında rin taılunlığı artıyordu. 

• .«1 ~~ ~n kendi kendine ko _ Sen ne demek istiyor • 
eı; .. ll..l ? H d. · · 

•~-~~· 
M ezarcıga ô.şık 

olan kız 
Bir gün mahkeme reisi mezar· 

cıyı çağırdı, Ha.kim, kalın sesiY· 
le tehditkar bir şekilde konuşan 
bir adamdı. 

Y a.bancı, onun kendisine darı. 
lan bütün bu sözlerine mukabil, 
yavaşça bir selam vererek, sa· 
kin bir ta.vırla: 

- Yalnızlıktan hoşlanan bir 
çocuğunuz var. Messer Vignola, 
dedi Yanıma gelme diyemem o. 
na, ~nesinin mezanna s·elmesi. 
ne mfuıi olamam. Kendisine rıe 
bir §ey verdim, ne bir şey vaa· 
dettim. Bir gün olsun, gel diye 
kendisini de ça~ırnıış değilim. 

Mezat·cı söyliyeoe:klerini böy. 
le, hürmetkar, fa.kat lcat'i bir 
şekilde söylemişti. İlave edeceği 
b~a bir §ey yoktu, çı1."i.ı gitti. 

Bahçe, çiçek içinde, dört ta. 
raftaki parmaklık arasında, u· 
zanmış yatıyordu. ~kilen zah. 
tnetleı-e mukabil meydana gelen 
bu eser insana yorgunluğunu u.. 
nutturuyordu, İnsan şimdi içeri 
girip derin bir nefes ·alır, evin 
önündeki sıraya gider oturur, a
sil bir tatlılıkla şehre inen akşa. 
mı seyredebilirdi. 

Gitarun sualleriyle yaıbancı a. 
damın cevapları arasında. uzun 
süktlt anlan "geçiyor, bu fasıla 
esnasında onlar susuyor, etraf· 
taki şeyler konuşuyordu. 

Yine böyle sükl.ltla geçen bir 
andan sonra yabancı: 

- Dur sana çok sevdiği ltarr. 
ı;mı kaybeden bir adamın hika. 
yesini anlatayım. dedi. (Bunları 
söylerken sesi titriyordu). Son
baharda. idiler, adam da karısı. 
nm öleceğini biliyordu. Doktor. 
tar söylemişlerdi. Doktorların 
söylediği her zaman doğru çık· 
maz ama, kadın ölece~rini onlar. 
dan çok daha evvel !'öyle.mi$ti, 
Ynmlmamıştr da. 
Yabancı bir an su!'mutıtu. O 

zaman Gita: 
- l(:ı.dın ölmek istiyor muy. 

du acaba? diye sordu: 
- ölmek istiyormus. Gita. 

Ynşam:ık istemiyormuş arttk. 
Etrafında o kadar çok insan 
'c1rmış ki, bunlardan kurtulup 
yalnız kalmak istiyormus. Ço 
cukkcn o senin gibi yalnız değil. 
mi,; Evlendikten sonra kendisi. 
ni:1' diinyada tek başına olduğu. 
nu r.örmüş a:ne?, onun bterliği 
kendisi farltmda olmadan yalnız 
krılmakmı!:i. 

- Kocası iyi bir ad::ım değil 
nıivdi? 

- !yi bir adamdı , Gita, Sevi. 
·ordu c;iinkü kansını; karısı dn 

on n seviyordu. Fakat birfüirleri. 
ni anlayamıyorlardı, İnsanlar 
biribirl0 rine o kadar yabancıdır
:- r ki, hele karıııhklı aşkla se. 
vedcı ~e biri birlerine daha fazla 
vabanr.1dırlar. 'N'P.leri var5a hep. 
sini kar!'t$mdakinin a\·aklan 
dibine atarlar, bir daha· da al 
rrıazlar. Onun için. bunlar arala 
t•ında yığılır. yığılır, •biribirleri. 
ni göremez, bil'ibirlcrine yaklaşn. 
maz olurlar. 

"Fak::ıt ben sana o ölen kadm 
dan bahsetmek istiyordum. 

''Kadın sabahleyin ölmüştü. 
S<Lbaha kadar uywna.m1ş olan 
udaın k:ınsmın başı ucunu otm· 

mu~. orıun ölmek ü7..ere olduğunu 

görüyordu. Birdenbire kadın ha
reke~ ~eliyor, başını kaldırıyor 
Ye, yuzunde toplanan hayatı, bu 
c;Elırenin üzerinde biı· k'"Uvak çi. 
rek ~ibi . acılıyor. Fakat solll'a 
Azraıl geliyor, bu çiçek demetini 
cır vuru.~~' yumuşak bir top. 
r~a~ sokup çıkarıyor gibi. alıp 
goturuyor. Arkasında uzun ısiv-
r j bir çehre brrakı,·or ' 

''B unl " • un a bera.ber kadmm 
gözleri ae,:1k kalmıştı, :Kapatıyor
lar, . ~akat _tekrar a~ılryordu. 
Ham ıçindekı böcek ölmüş ka. 
buklar vardır, onun gibi, Fakat 
adam karısının bu artık gürme 
yen göderinlı1 açık kalmasına. ıa: 
~fi! ede~yor. gidiyor bah
çe~ _ıkı s~~ gül koncas1 koparrp 
getırıyor goz kapaklarının üstü
ne koyuyor. Kadının ~Ö?J(>ri ka. 
panıyor. 

"A<l:ım oturuyoı, uzun mild· 
det bu ölü ~resini seyrediyor. 
Baktıkça da karısının yüzündeki 
ifade da.ha ziyade beliriyor 
Yüzdeki çizgiler de hafif birer 
hayat izi görülmekte devam ooi. 
yor ve yavaş yavaş siliniyor A_ 
dam bu hayatı vaktiyle aynı 
çehre üzerinde çok ınesı.t bir sa
a tinde görınü.~ olduğunu hatırh
yor ve anlatıyor: Bu kadının en 
derin t;.~ratrydı Ye adam bunm1 
snTma eremeroişti. 

"Ülüm bu hayatı alıp götüre. 
memişt;. .~ail sadece yüzün 
~izgileri iizer.ınde kabata!:ılak gi. 
z.ilmiş olan bır ~k _hayatları al-
11' .. 'lkla iktifa etmıştı. K.ıdımu ö. 
teki bayatı olduğu gibi duruyor. 
du Bu bayat bir an daha susan 
dudaklara. doğru iniyor, sonra 
toplanıyor ve km~an kalbe doğ_ 
ru inerek orada sıyah bir nokta 
halinde toplanıyor. 

"Bu ka.dmt beyhude yere se. 
ven adam - kadm da onu bey. 
hudc }"Ct'C sevişmişti - ö. 
lümden ırurtulmu"} olan bu ha 
yatı eline gecimıek i<~in müthiŞ 
bir arzu du~'llYOrclu. Kadının çi· 
çeklerinin, dudaklarının. henUz 
vücudunun koku.şunu taşıyan bu 
tatlı ,,.özlerinin hakiki varisi ol. 
duğn lcin bu kalan hayatı top. 
Janıak on~tf hakkı değil miydi? 

''Fakat ne yazık ki adamcağız, 
bu vanalclardan merhametsizce 
uzakla.san harareti nasıl tuta.ca. 
ğmı, naszl cı~n.? ~irı:ceğini bil. 
.miyordu. "lunun; bır meyn 
kabuğu gibi bo.J "~ açık duran e • 
lini yorgaıun ü7.erı_ndc? aldı. Bu 
elde sakin ve sessız bir soğuk 
luk vardı. Bütün gece şebnem 
altında kalnuş. sabah rüzgarın 
da donup k?.skatr kesilen bir f::e. 
""~ benzivordu bu el. 
- "Bu sırada ölünün yiizünde bir 
~eyle1· kımıldamıya başladı. A. 
dam hayret.le b3kıyor. Sol gözGn 
üzerindeki gfü lmncasrnın har" 
kete geldi~ini J~rk~!Yor ve ~ 
zaman. ~~ t!ozun UZ€rind{-,kj 
ı.;üllerde ya,'a" ~·c;.nı."> biiyüdüğii. 
nu görüyor. ha~mın yüzu git. 
tikGe ölüme alısırxen güller baı:: 
ka bir bayata bakan ~>zfo~· gibi 
n ç r Jıyorla :rd r. 

.\kşanı oluyor, hiç kouu . .:ı 
madan geçe~ ~u günün nkşamı • 
Adanı, e!Icrı tıtreye titr·eye, aç: 
ınış olan. o l~n:mzı güllen nlıyor, 
pencerenın onune gidiyor. ı\da. 

---

~ ~ · sun, güzelim! ay ı, ıtıne 
~P. ı ~\'et. Aklı başında bir git. Derdine yanm yamalak YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELLi 

Zindancının kızı, ayakta 
5e13eınlemil) bir halde sen. 
deleyip duran Tahirin boy 
nuna sarıldı.. saçlarını okşa 
d1 ve birden kelebek ıüratile 
cekilerek loş dehlizlerin ara
;1na daldı .. gözden kaybol 
du. 

1
• \' • • l! 'ildi kendine konut d:ı olıa, bir çare buldum .• 

et'.1uı , '-na deli derler. Ben Gülıuyu alır, kalbini oğalar. • 45. Tahir kendine geldiği za 
man zindancmın kızı mey • 
danda yoktu. ~i tı horıunla konutuyorum. sın! lıte o kadar.. ~ana yo1 

ti) t\\ t\~c.ııli gözümün önün- ver de bah~eye ineyım. 
.~tı,~1Yor. Nereye bak - Zindancmm kızı Ta1ıiri 
~~ ~Ye gibem hep onu gün geçtikçe seviyo.~ v~ her 
s~· dakika onun yüzünu gormek 
)~1._.di de onun hayalini onunla konUfUP dertletmek 
,~.r lııuaun? istiyordu. Oysa ki, Tahir o 
b,kt !-ıkm !•!kın etrafı ralarda değildi. K•f!tıına 
• ~1tldı: melek ~~~ar. güzel ~ızl~r ela 
ık '"et.. eve~ •• İ§te gene çıksa, gozu hır 'ey so1!1'u!.o~, 
iııd'ttırna Zühreciğim... kafası yalnız Zühreyı du~u-
~\t "11cının kızı kısknnç nüyordu. 

.-~ !i'tla bağırmak istedi: O gün zindancınm kızının 
lı.ı~ lri seninle beraber ko elinden kurtulmak için: 

~lnuz zaman hfai ra • - Haydi, bana yol ver •. 

şimdi bağınrsam, bütün 
rnahkUınlar başımıza topla • 
nıt" .. mahcup olursun: 

Dedi. Kız ondan kurnaz 
davrandı: 

- Ya şimdi ben bağırır 
&am, ne yaparsın? Sizin 
menılekette erkek mi kailma 
sataşır, yoksa kadın mı er • 
ke~e.? Elbette dünyanın lıer 
yerınde erkek kadının pe§İn • 
den koşar. Hele böyle senin 
gibi, kale içinde yaııyan bir 
erkek olursa •• 

Tabirin çenelerini bıçak 

o.çmıyordu. 
Birdenbire o kadar şaşır • 

mıştı ki .. 
Zindancının kızı: 
- Haydi cevap ver! im 

dat .. diye bağırayım mı? Bü 
tün mahkumlara: "bu adam 
bana sataşıyor.,, diyerek, se· 
ni herkesin yanında beş pa • 
ralık yapayım mı? 

Diye söylenirken, Tahir 
melul melul genç klzm yü 
:züne bakıyor ve lisanı hal ile 
ondan merhamet dileniyor 
dıı. 

Zavallı Tahir: 
- ~ünya tersine dönmü~ 

de benım haberim yok! 
Diye mırıldanıyordu. Balı 

çeye nasıl indiğini bilmiyor 
d".l. 

Ya bir daha bu f el'"an kı • 
za rastlıyacak olursa T ahi 
rin hali ne olacak.. Bu i~?n 
sonu nereye varacaktı? 

Tahir kalenin bahçesinde 
bir müdde\ kendi kendine 
Jônclü, dolaştı. Bu teYtan k1z 
da Tabirin başına ıı-erden 

mm ellerinde, kendisi~ şimdiye 
kadar yabancı kalını~ derin ha. 
ayt!a dolu olan güller titreyor. 

Yere çömelmiş olan mezarcı, 
başı ellerinin arasında, sustu. 
Gita: 

- Sonra? diye sordu. 
- Sonra. adam da evden çıkı· 

yor, gidiyor. Ne yap?..bilirdi ki 
başka! 

Fakat adam ölüme artık inan. 
nuyordu, İnandığı bir şey var. 
dI, o <fa gerek insanlar, gerek 
=--a:.c:ayanlarla ölmüş olanlar ara. 
smda, hakiki bir yakınlaşma inı
kanr olmadığıydı. İ§te insanla
rın felaketi, ölüm diye bir seyin 
mevcut olmasından <le~il, ac:ıl 
bunldanclır, 

Gita, ltcderli bir halle: 
Evet. biliyorum ama, dedi, ne 

yapabiliriz. hiç. Benim de beyaz 
'bir tavşanım Yardı. bana o lm 
dar alışmıştı ki hiç yanımda' 
ayrılmazdı. Bir gün hastalandı. 
Boğazı 11işmişti. Tıpkr in.c:ıan gitı 
acı duyuyordu, Yiiziime bakı
yor, o küc:ük küçük gözleriyk 
yalvarıyor. benim derdine çal'(' 
bulacağımı ümit edivordu &>n· 
ra. gözlerini yüzunlden cievirdı 
ve kucağımda, sanki benden yU 
fersah uzaktavm•s ttib; öldü 
gitti. 

- Öyle, Gıla. Eı ıyısı, bel.). 
vanlan kendimi7.e hiç alıştırma
malıyız. İnsanın, yapamryacağı 
bir şeyi vaadetmesi ne ağır bir 
ka~alıattır ! Böyle bir şey hemen 
daıma muva.ffakıyctsizlikle neti-
celenir. İnsanlarda da böyledir. 
Yalnız şu fark var ki. onJ:ırdn. 
kabahat müşterektir. İşte, seY· 
mek dedikleri, bu hatayı karsı
lıklı olarak işlemekti!\ Uru 'P.. 
bir şey değil. 

Gita.: 
- Bilmiyorum, diyor, fakat 

bence bu tile çok bir §eY. 
Elele, meza.rlrkta. dolaşmıy 

başlıyorlar. Sevmenin başka b"r 
şey olabileceğini deşürunüyoı·. 
lardı, veya aralarındaki mü.nas • 
batın başka turlü olarnıyacağır.I 
düşUnUyorlardr 

Bununla beraber, vaziyeti de
ğiştiren bir hadise oldu. 

Bir a.ğustoş günüydü, Şehrin 
sıcakbın kaynayan, a.ğır bir ha. 
va altında bunalan, endi§eli sa 
kaklarında yaprak kımıldarn•. 
yordu. Yabancı, mezarlığın ka 
pısmda Gitayı bekliyordu. Yilziı 
.sapsarıydı ve halinde bir dur 
gunluk vardı. Kn: gelir g-clmez 
tela~ln: · 

- eFna bir rüya gördüm Gı 
tn,w dedi. Çabuk evine git v~ ben 
çagrrmcaya kadar bir daha hiç 
gelme, çok i"}im olacak Haydi 
g-llle ı.;ile. · 

\.ita, ağhyaruk adamın göğsii. 
no kapandı. Yabancı, kızın göz· 
yaşlarını kurutuncaya kadar 
hekledi. Nihayet kız gitti, o da 

, nrkastndan uzun müddet baktı. 
Yamlmamıştı, Mezarcının iş. 

!eri çoğalmıştı. Her gün iki üç 
cenaze ogliyordu. Cenaze alayıfa 
beraber g-elenler hep hali vaktı 
yerinde insanlardı. oÇk masraf. 
h ve merasimli cenaze merasimi 
yapılıy:>r, ne tütsüsü eksik olu. 
·ordu, ne de ilahisi. 

Bununla. beraber, yabancmm 
bildiği ~ey vardı ki daha §clıir· 
de kimswin aklma gelmemişti: 
c$hirde \•eba salgını başgöster
mi~ti. Bütün gün ortalık ya.nrp 
k:wruluyor, gece olunca bile hiç 
serinlik çıkmıyordu. İ§çilerin el. 
!eri, sevenlerin kalbleri .korku ve 
endi~· iı;inde tıdeta frlce uğı .• 
nu~tr 

( So11u ym·ı11 ' 

-----
musallat olmuıtu? 

TAHiR DERDiNi 
ARKADASLARINA 

ANLATIYOR 
Kalenin bahçesinde bir 

kötfeye loplan.:nış olan ii 
dört kalebent mahkum, Ta 
hiri uzaktan görünce çağıı 
dılar.: 

- Böyle sersem sersem lll. 
elen bakınıyorsun? Kimi a 
rıyorsun? Bizim yanımız .. 
gel de konıt!alım ... dertleşe 
lim. 

Tahir felaket arkadaşla 
rmı görünce, onların buhı'l 
duğ-.ı kö§eye doğru yürüau: 

- Ben de sizleri arıyor 
dunı, yiğitler! nerdesiniz? 

Tahir çok heyecnr~ıyclı 
Mahkumlardan biri : 

- Dışarda dolaşmış olsay 
dın, sana güneş çarpmış der 
dim. Bu halin nedir? benzi1 
uçmu!·· ellerin tilriyı:ır •. 

(D"l"IJY·· , 
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Devlet Limanları 
hastanesinde 1 saat 

(Baş tarafı 3 üncüde) 
DoJ..1:.orlarlıı beraber, ha tan: 

.> ·i j?eZCI'ken soruyorum: 
- Kaç yatak var? 
- 25 Fnkat bina müsaittir 

• 
~Fh 1, 

---. 

lSTANBUL .BELb.v: rE ... J 
r 

ırıı~ıı~1ll rJ;Z~~su lllımıllıı :~~= ::~11:.0A 
1 

Merdivende Bir Işık 
t ~ıu.~ı C:ıddcsJndc 

KOMEDi KISMINDA 
Bugün C:lncıt:ız 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
tlerdc SO yatağa. kadar çıkartı~ 
labilir 

Hakikaten bina ~niş. k~ • 
iar, koridorlar temiz. Hastanede 
polikliniklctdcn maacL1 • ameli -
yathane, tecritlhane, banyo da.i -
resi geniş bir rnutf ak, ve ylL'!t • 
sek maaşlı memurlar için birer 
yataklı hususi iki oda var. !:Ic
nüz pek genç olmasına. rağmen 
hastane, ufak mikyasta, reütc · 
vazı fakat tam tesisatlı büviik 

r.i.ni ve hakkını korumu.ş. 179 ya 
~ağı da ıw başka hastaya. 
-bel.ki de hakikaten muhtsıç 
b:ış.lta h.:ıstalara- tahsis imkaa 
mm vermiş eı!ıJyor. d0ğil mi? 
Bu rctkamlar, zaman l ,-.. kdikçc 
taıbi.t daha da yiikselcrok \'e şe • 
bir hastanelerinin yükü, o nis -
bctlerde tahfif edilmiş oluca!{tır. 
Bilmem ya.mlıyor muyum? Kor
karak eoruyorum: 

Ak.§am 20.::0 lla: 

Kör Döğüşü 
Beyoğlu Halk Sineması 

nugün S b'iytik l 1' 1lim birdoo: 
BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZr* 

l - Öldilren Oriimco!t - Bfıyilk Nt.VRALJı, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
Seri Tekmlli blnkn. 

- Pc!d. 'Cunlnr ı:>in iyi tarafı. 
Ya ölenler? 

.:! - l.orcl H:ın11 - fian l<ıtrdq::cr. 

'für kçe 5Ö7.fü. 
icabında Günde 3 Kqe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla lsteyinİlır 

- s;r ki~i. O da veremdi. Per 
hizc riavetsi.zliği yüzün::len kona 
halinde ·getirildiği lıastanemizdc 
ancak 21 snat ya.51yabildi. 

3 - Rlyo Gmndl <Jtuü. - .... ; ... . • ' " . · .. . "'. • ••• _ , : • • - , J ' 

hastanelerden farkı:?z. · · 
- Tecritl1ane nr~ \arar? 
- Sari hııstalığ.., lutulmuşla. 

.Ameliyathaneye girdiğimiz va 
kıt, cloktorlarm bir grup resmi
ni almn.k istedik. Şu cevabı ver
diler: 

stanbu Levazım amıroğmaen 

aar.c. ası<er tUlaatı ıtMıar 30 J'a51ntft1 ihl{yor 11 

40~ d gen ·-~ğıda yazılı mevaddm hizala.nndıı. yazılı §ekllde eksil~ rı buraya :rtmyoruz 
Binanın dcnire nfızcr kısmı. 
üneş görüyor, deniz havası alı· 

y0r , geniş penceresi. rahat. Do1~ 
torlar neder bilmem ama. bura
ya bir kat daha ~ıkarır3anız, 
mesela veremlilerin tedavisin" 
t aiısi (;dilebilecek havadar, zi -
yadar bir pavyon elde edilmiı;ı 
olur kanaatindeyim. 

- Baş hemşire mü~aadc ctmi
vor. 

- B~ hemşire mi? Neden? 
- Akı;am bir Ulser lö stoma 

ameliyatı' yapı?acak Rl"sim ai -
dnmak f"övle dursun. hemen a. 
meliyaUlanc;yi .tahliye etmemiz 
bile ric.t ecıiliyor. 

O Si n O Ç 9U gt.ı.nU kar§ılarındıı. yazı.ı ıınaUerde ça.nakkalede ankeri sa~ 
yonuııda y.ı.pılacaktır. mı.palı zarflar içın !hale saatlurinden b!.r ~ 
kanuni vesikntr. la te';{ll! moktuplnrınm komisyona verilmesi ' 
siltmcler lçın lha.e ı;aaUenndc ltomısyonda. bulunulmaSL (l43:'. ' osf,-.; 

- Bu beş ayda ne kadar ha-.. 
ta tedavi ettiniz? Knç tanesi a· 
Yakta tedavi g"Ördü. kac tanesi 
'" tmldı? 

- Bugüne kadar tam 3101. ki 
i :!lluaycne edildi. 1812 polikli. 

ı .ıık. yap11dı. 179 hasta, hastane
de y;.tarak tedavi göriildü. 

Bu gösterişsiz çalışan hasta • 
nenin §ehre nnsıl hizm"t ettiği -
!'Tin farkında. mısınız? Üç bin kü 
·ur hnstayı bağrm:ı. basmakla 
şehir hRstanelerinc müracaat e
den mesr.etsiz üç bin kif}in.in ye-

Ayniırkcn !}(.>yle düşünuyor -
clum: B;:tün medeni memleket • 
lerde olduğu gibi, her vekaletin 
hatta her umumi miidürliiğün. 
her resmi hususi \'C hayır te§ek· 
külünün bu gayede ve hiı: ol. 
mazsa bu kadroda birer hasta • ı 
nesi. reviri olsa, şehh'dc ve mem 1 
lekette acaba hastane ihtiyacı 
~imdiki kadar mı hissedilir? Ba 
sit bir teşkilntçılık zihniyeti, az 
7,amanda hastanelerimizin mikta 
rmı on, yirmi ilith .. misline çr
knrm-ağa ~ıeter de artar bile . .• 

Reşat Mahmut 

-- ·-----· --

30 Yı ~INOA Cıtrıi:: kıymetli 
- ... uc;surı.-.n gı· 

ip olmHıao·.-..-.tw•••llı d cı:rııı ve bu · 
ru,ulılukl~ 1<!!!1

•• _ ._-··:..•• 

40 YAŞINOA Bu korkulu ya .. 
da cildın i kıymet· 

li ve tabii unıuf'k:rfe besl•J•n bdınfal' 
için hiç b •r e ndi'• mutuııwver değıldlr 

.. "'4! , , , • 
• • ~.t • ... CUd ~ı•u..;n lst.ihSnl 

edilen bu JClfmt: ••• "' yeni cevh(r, 
hnll ~ıhhatte bir genç kızın eli· 
dindeki tabii unsurlarına mUşa
blhtlr. Viyana Unlversitesl Pro
!esorler inden Dr K . St~Jska.I tara
tından l:eşt ve cBIOCEL• tabir e
dilen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kremin
de mevcuttur. Onu her akşam 

yatmaıdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, clldlntz, bu l:.ıymetli cev
heri masseder. Her Sab:ıh uyan
dığınızda cildlruı daha taze, da.h a 
beya., daha yµmuşak ve DAHA 
GENÇ olduğunu görürsim uz. Gün
düzleri için bcynz .renkteki (yaf;
sızı Tokalan kremini kullr.nınız. Bir 
kaç ı;un zarfmdıı en sert ve en do· 
nuk blr cıldl yumuııntıp bejazlatır . 

M11hur bir mOtehHııaın kesti O• 

lııp •O r•t•"d• ge11ç kalmalı lçl11 . cildi 
ne.,f bHlemek laıım119ldl6i tıel<kında· 

ki luhellnl okuyurı .. z : 
> "' 111 

(G9•:•114ııılrı tılrlılot laJfP 8 
hlıt1* J'U,Dldak1 tarih terteTelli .... 
rıonıryW lıh'llkt.e ciod"~) 
l~\'LE..VME TEKLtFLEIU, iŞ AB 
~IA, lŞ \"EUME, ALIM. SATDI 
gibi t:cnri rnıı.tılyetl haJz olmıyan rcfl. 
~ül;: ll!\ıılor pnnısız ne§rolunor . 

Evlenme "elılill.-ı 
• ııut:.enııslp VOcutlu, çok evlmll 

... mıç, §en ve gUzcl, iyi tnluıil 
·mU~ blr erkeği her bakımdan 

gör 
mesut 

-edebilecek, hn.I ve va.ktl yerinde tcmlz 
. bir llile km. 30 no. 40 yllfln.rmdıı. yük_ 
.sek tahsilli, memur veya serbest 
mc.ıılek sahibi bir bayla o' lenmek i.!
temektedlr. Ciddi tekliflerin lZilhaı 

2) remzine fotoğrafla. yazılmllBI - 5 
• Y~ 28, boy 1,66, kilo Ol/, beyaz 

•u,•ırcık saçlı. güzel ve serbest meslek 
-WAbi, O.Sk<'rllğini yapmış hayn.ttn 
• Um.8"-Bİ olmıyan ve nylrk lmzıı.ncı 150 
J.ra, şık giyin n bir bay, t m1T. bir 
.ıurcye mensup 18 ilil 25 YIUJ armd'l. bir 
J:ıoyanı:ı. evlenmek istemektedir. 
/J ftzclllk me~uubahs dcğiıdı.r. Dul d:ı. 
.rılsblllr. (Yoldaş 2S) remzine mtıra 

.cnat - 6 

~ve ifçi anyanlar: 
:.~ Lise tabslllm vardır Al:şaml ... rı 

t , 6 dan ıı o kadar beı sa.at mat. 
bııalarda, hwm!d tica.reLho.nelcrde, ı.. 

cln.rehnnclerde rııusalıhihllk, kAUpllk 
ve bwıa. mlimas!l yo.zı igll!rlnClo ı;ıı. • 
lı§mak istiyorum. Oldukça. sUraUl 
daktilo yazarım, En Son Dakikadıı 
(O. Saadet 7) remzine mura.caat. 

:t- Llf:e son SitUf talebe:!! bir genç. 
öijledcn sonra. ça.ll§mrık tlzcrc ı., ara. 
maktndrr. (0.H.A.) remzine mnraca. 
at., 

zumı, steno ve da.kt.iloda.ıı anlayan bir 
geııç t.ııhsllllc mUtcnıuıtp bir ı11 nramalt 
tadır. (Kat.ot) nım.zlııe mUracaat. 

• Kababr.§ Jiscsmln bc§inci ııınıfında 
okuyaıı bir genç, maişeUnl temin et.. 
mel. l(iin hergtln öğleden sonra çalıı. 
mak istemektedir. Do.ktno ve muhnse 
beden anlar. CK. ı:.-..-vere!I) remzine 
mnrncaat. 

• YOksek ticaret mektebinde oku • 
yan bit' genç, mali bir ınlicsEcscd ğ. 

led n 2'onralan ç:.ılı§mak !stenıı:ktedir, 
(ôz:encr) remzine mUrecao t. 

:(. Yüksek t icaret mektebinln eon 
sınıfına devam eden, i~1 frtuısızca, 

dalctilo \'e eski harfleri bllen, biraz d4 
nmpçadan anlayan b:.r genç, b3nku 
veyrı. Ucnrl bir mUeıı:sescnlıı muhasebe 
.ıılnde çe1Jşm3k istemektedir. tTlcaret 
talebesi ı remzine mUracaat. 

* Yl!k&ck iktLıı:ıt \'e ticaret mS:.tc. 
btııln ikinci sınıfında buluna n, hesap 
ve riyaziyesi kuV\'\ltil tıtr cen; ; oğle • 

Bayan M. D. nln şu m~ktubu
nu okuyunuz: •Zcyclm gözlerine 
inanamıyor ve bu adeta bir mu
cizedir. diyordu. Yfızümde, alnım
da. Vl' gözlerlmJe · ağzımın etrnrın-

da çizgiler ve buruşukluklarım 

vardı. Hemen hemen elll yaşıma 
yaklaşmışa benziyordum. Bugun 
bütün arkadaşlannı bir genç kı

zmkJ gibi açık ve t:ı.ze tenlme gıp
ta. naıarlyle bakıyorlar. Ben de 
hepsine benim yaptığım gibi her 
iki Tokaloıı kremlerini kullnnm• 
!arını söyledim.~ 

Bu basit gilıllük tedavi saye
s inde. her kndm bir çok sene 
gcnçleşeblllr ve her genç kızın 
mıiftehlr ola~aıp çayanı hayret 
bır tene mahk ol:ıbilir. Bugünden 
itibaren c:lld ı:ıdcları olan her iki 
Tokıılon l:remlcrtnden bırer vazo 
veya birer tup alınız. <Ya~sız> 
beyazı gündüz ıçtn \'e penbe;:J ı::ece 
içindir. Tokalor. kreminden müs-

1 mlr neticeler gar antilidir. /': l~I 
ı takdirde pıırunız iade oh:nıır. 

Nafia Veka!etinden : 
elen sonraları çalı~n:Clk !stemc',ı;tedlr. 1-~kslltmeye ltonulıı.n 113: 
{A,R .S.) remzine ın\.rncant. l - Erzincan su ı11ıen 12 inci ı;ubo 'lntroı mUhcndiBliğl mıntakası da-

• Ortamek tebln biruıet sını.fmC!a hlllndekl Vazkfrt deremnln ısl!lhı işi, :nmc.n kC§lf bedeli vahidi fiyat 
.okuyan 16 ya..,ında bir genç, hergiln estı3ı lizerlnden •{688184) lirn. ( GO) ku. u r • 
Bğleden aonm husuııt vcyn rcam1 her- 2 _ Eksiltme lG.12.041 ttırihlnc r:ısllıya.'l salı gfınU saat 15 le Anka • 
bangi bir mUcssesc \"Cya tıcnrcthanede rıı dn şu işleri relııli~i binam ıçlıırle toplanan su iş!ctme komisyonu odruım. 
çall§mak iatem:ktedlr. <S. A>·demlr do. kapalı r.a rf usulile yıı.pılaC3.l:tır. 
H) rcnıur.,. mUracaat. a _ tsteklllcr, cluııltme 11arluamesi, mukavele projesi bayındırlık !§lerl 

tı Muhn.berc \'e dos .ı tıı.tınlf! mu. . ..n h s1 " • ı;encl prtnam~aı, umum! su i§leri fennt §lll't.na.me .... e usu ve fennt şart. 
babcrat istatistik gLb1, tlcarJ bilgilere n &mek •l ve r•oJ.lerl (81) lira (41> ı..-unış mukn.bil1nde su işleri rclslığindm 
vtuuf, ticaret llscsln!n ron ~mı md:ı 1 1 bili 1 ot bı.r cn • 11 t.en 17 ye kadar an r er. . . . 

W1nl! r; ı;, • 4 - Eksl.!Lmoye girebilmek lçtn lfılcklilen.n (31277) lıra (38) kuruşluk 
~ aramaktadır. (K.T.K.3) remzine muVllkknt tomtruıt vermem ve ekı'flltmenln yapılacağı günden en az Uç gUn 
mUracaat. O'\"Vcl ellerinde bulıman vcsiltalarlıı. birlikte bir dilekçe ile Nafia vkCılctln t 

• 1tkmektep mezunuyum. Biraz da mllracaat 1erek bu Jşe mahS\18 olmak Uzere vesııa. nlmaınn ve bu vcstka.. 
d&ktllodan nn y 'l"n. :?2 y3§mdayım. 
Huswıi veya rcşm1 b r mUeSSt;~® yı lbrnz; etmeleri şa.rllır. 

Bu r.ıUddet ıçınde vesilta tnLCıbUld.:- bıılunnııyanlar eksiltmeye !;tlrn' c 
çııl~ak istiyorum. (M..,G.) 

edcmezkr. 

Aldırınız: 5 - 1ırtelıi0erln mkllf nıekttıptaruu ikine1 marldcde ya.zriı saatten bir s:ı
at evvelin(' kııdar su 1 leri relıııllğlne makbuz multn.billnac vermeleri llzlm. 
dır. 

Postada olan gedlaneler kabul edilmez. (S67S,."l0255) 

* Ort.amektcbin sekizinci ıım.ıfmdo 
okuyan bir genç ~ ıı.ramaktadtr. 1311' 
ktrtasıyccl ve kitapçı dllkktl.nmda f 
Rene çalrşml§ olduğU için tczgt\htıu 
lığı tercih ed~r. (L.0.F') remzine mu. 
racant. 

• Slnemacılığnı bcr tllrlO işinden 

:uııa.yan, 12 sene sinemacılık yapmış 
bir scnı; herhangi bir sinemacılık ~ 
de ç~k istemektedir. <ltılek) rem 
7.!no müracaat. 

A ~-ıd:ı reml:len y~ 7.Jh olan n. 
1m3,ı00Iannuznı nam: nna gclon 
mektoplan fdHrchan izden ( p:ızar • 
ls.rı hıı.riç) h r gün sabalıt."Ml öğ1ttı·e 

kadar ve saaı l7 den llf)Dra nldırmıı

lan. 

Selimiye satmalma homisvon".lndan: 
:Mevcut cv83.!ı dahlllnde 100 ton odun Maltepcde teSlim ııartne pazar., • 

* Lisenin Fen kolundan mezun 
ınuhtellt ortruı:ıekteplerde öğretmen 

Jlk ~·apmıv. huswı1 blr çok talebe ~ 
~iş bir genç, ilse ve ortamek • 
tep ta•cbelcrlne almanca \'e riyaziye 
acrslcri vermek istemektedir. (H.A) 

rcrozlne müracaat. 
• ıs yaııında, ticaret mektebi mo • 

<H.99) (Karde.~ler) {lngcl 27) (Saf) 

(N,lı!a.ııkell) (1& Ip) (P.İ.2~} 

(Y.:M. 71) (Barik&) (S.A.) (H,K.H.) 
(133.ı') (Y. Akm) (D. 51) o{Deyer) 
(8Meral) (Teoman25) (L.S.) (Df'nk) 
(n:"f.) (M.A,K.) (Muzaffer HepUn. 
lfi) (27 F.G.) (Şermln 17 (Dctek) 
(GllçlU) (85 Aydoğaıı) (Tez 41) 
'(Leman Y.) (27 F. 6) 

(''J. ~o.. "Muhtaç., "'.Jenk 520,. 
"Subay,. l"E'mlzlerlne gelen mektuplar 
bUdirdiklm adrese gl5nderilm10tir.) 

DeYle t D emiryolla rı Ye Limanları it felıue 
Umum idaresi ilanlan 

lıkla aatuı almrıcnkbr. Teminatı 2 ı 'Ira olup paM?"lığı 27.ll.9U perşembe 
gilnn saat H te Selimiycde komisyonda yapııncaktır. (10391) 

istanbalda SlleJlllanlyede Askel1 
Matbaa Md.dea: 

Ayhk üareti 
Lira 
1os ı Lito Te mskQm makinl9tl. 

1 Lito kAğıt ver ici muavini. 
1 Çlnkogn.f ustuı. 

40 
75 
M 
45 
46 

1 Dl.zlcL 
l Tipo kfttrt verici. 
2 Pedal • ,. 

30 l K ukabeled. 
715 1 Clld usta& 

Muhıımmcn bedeli (6000) altı b1Iı Um. olan 6 ton don yağı 9.12.-il salı "5 ı Cut.cL 
,lllıtl saat 15 tc kapalı znrf uınıllle Ankara.da. idare blnumda atm aıma,. 108 1 Dil bilen tubfhcL 
caktır. Asltcrt Matb:ıada mUnh!.l balunan yulcıırTC!A 18-zt!t ma!ıaner l~ln hiza. 

Bu işe girmek ı.stiycnlcrin ( 450) d&'t 11ız elli liralık mttYa.kkat temi • Jarmda gösterilen ııylıl~ ücretle billmtı.ııan i§ÇI almıı.caktır. Arza edenlerln 
M t ile kanunun tayin etti~ ~siko.lan YO tekllflertm aynı gDn 11&&t H de l kabul ıera!tlnl ve ne gibi vcsalka lbtJya.ç oldu~u öğrenmek Qsere her gQn 
adar lromlayon rclsUğtne vermeler! lAzımdır. saat 10 dan H kadar Mntbaayn mUracaatlan lWmdır. l mtlhan 28-11-

Şartnnmeler parasız olarak Ankaradır. mıılzıcmc d&inılıılnden, Haydar. ' 9tl cuma ıunıı ııaat 9 da SWeymanlye clvarmdakl :Matbaada yapılacektrr. 
p " 'lda tcscııum ve sevk §Cfllğindcn ~. (~ (H35-10186) 

- . 
' 

Cinsi M.iktan Tutan Teminatı ihale §Okli '"' 
kilo Ura lirn. f: 

Sığ'ır eti 

Sığlr et.i 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eU 
sıı;rrr eti 
Sığır eti 
Sığır eti 

6000 ::ooo .f60 K. zarf ' 
35.000 
35.00() 
35.000 
10.000 

6000 
4000 

10.000 

17.500 
17.500 
17.500 

5000 
3000 
20\:0 

5000 

1313 
1S1S 
1313 
375 
2:?5 
150 
375 

.. ,, -.. .. 
" •ı 

t..çık ek. .. .. 
,. n 

,, n 

A§B.ğıda yazılı mevaddm pa::arlıkla cltS'llmeai hizalanrd& 
ve .saatlerde Çanakknlede aakert s:ıtıruılına ko:nlsyonwuh yııılıı 
llplerln belli vakitte ltomisyono. gelmeleri. (H7P. 1.0378) 

Cinsi Miktarı Tutarı Tcrninnu ihale glln \ 'C 

kilo Ura. lır:ı 

Bulgur 19.200 4992 748 ) 
Şehrlyo 10.000 5COO 760 ) 

.Ma.kaına. 10.000 5000 750 ) 2,12.{)41 l('. 1.Z 
Y~il mercimek 17.200 4!188 746 ) 
Patates 33.230 49 4.60 748 ) 
Pirinç 10.000 5000 750 ) 
Fasulye 10.200 4092 748 ) 14-17 

BISğrlllcc 27.700 49S6 748.88 
Kuru bakla 41.600 4092 750 

~il-"' 
2360 ton odun pL'znrhkla satın alınacııktır. Tahmin bedeli 

ilk teminatı 3717 liradır. lhaJeırl 15.12.0U gUnU :ııı.ıı.t 14 tc Mi 
nskerl satınalma komisyonunda. yapılacaktır. Tullplcrin belli " 
mlS)on:ı. gelmeler i. (HG!'- 10314) 

:,. 1(. :t-
4~.000 k'lo koyun eti alınacaktır. Knpalı zarfla <'ksUtmesl 

pazartesi gUnU saat 16 da. Konyad:ı askcı1 satma~ma komisyon 
lacaktır. Tahmin bedeli 32,343 lira. 75 kuruş ilk teminatı 2425 W
nt~tur. Taliplerin kanuni \'eslkala.rllo teltllf mektuplarını ihale 
bir mıı.ıt evvel kom!syonn vermeleri. Evsaf ve şartnnınesl Anka,.. 
bul Lv. ft.mlrl!k,erl eııtınalma komisyonlarmda. görUlllr. •(1'73-10 ..... 

.Müstamel olarak 31 adet iç ve 181 ndct dış tayyare ve o 
tikleri satılacaktır. Açık arttırması 29.11.941 cumnrteSl gUnU sa-' 
P.sl<lşclılrde askcrt satınaıma komisyonunda yapılncı• ,tır. Tallpteıt' 
teri görmek UzPrc komisyona mUracas lft•t. (l43"- l0270) 

1 
Deniz Le11azım Satmaıma 

Komfsyonu. ı anları 
---·-":'"ı 1 - Tnhmln edilen bedeli (10.bOO) lira olan bir ndet D1'1i 

grupunun, 1 birlncikAnun 041 pazartesi gllnU saat 15 t.e pnzarı# 
me.ııı yııpııaca1<br. 

2 - Kall teminatı {1000) Ura olup ~art.-ıo.mesi h<'rgiln JtO 
nlına.b!Ur. 

3 - İsteklilerin belli glW ve saatte u:nsımpıı~ndıı. bulunan 
da h:ıztr bulunma.lan. (103Mi) 

ı:ir nıkt m:ıflir grupu ııJ ınu.c:ıı.. 

ı - Tahmin ~cli!E'n bedeli (7000) llrıı olan bTr aaet motor 
28 iklncitC§rin 911 cuıuıı gUnU saat 11 te pozıı.rJıkl.ı eksiltnıcsi 
tır. 

2 - Ko.U tenıina.tı {1060.) lira olup ~tıı:unesi her gün :k 

almo.billr. 
3 - tsteklilerln belli gün ve sııatt.c l~ım~ b u11&11an 1 

da haz1r bulunmaları. (10365) 
'!- :;. 1(. 

ı - Bchc.r ~alosunun tnh:nin cdnen bedeli (27) kuruş oınn -A 
kuru fasuıycnln 1~ birinc!kAnun 041 cuma gUnU saat 15 tc k~J'"""". 
eksllt.mcsl yapılnca.ktır. 

2 - llk teminatı (1012) Ura (50) kuruş olup ~ 
misyondan alınabilir. 

3 - !atel:lllerln 2{90 ııayılt kanunun tarlfa u dahilinde ~·~, 
lerl kapalı teklif mektupla.rmı havi kapalı urfıannı en geç iii'J 
s.'\atten bir aaat nve~ine kadar Ka.annu~ada bulunan komlSYoı& 
lıb'IDA makbuz mi.ika.bilinde \'ermeleri. (10358). .,. .. 

iki adet motörlG marna ldnlıvı!Ml&k 
ı - Gösterilecek blr limanda çalıştınımak ttzere b!rf 60 dl 

hacminde iki adet motörltı mavna Uc: ay lçlıı kiralanacakur. 1f/I 
2 - 60 tonluk mawanm mahiye tahmin olunan kira t>edell 

76 toııJuk ma.vnaıım mahiye tabm.1!1 OIUD&D bedeli 850 llr&dd'· tJlll ıl 
a - 60 tonluk mot.GrlU mavnannı Uk teminatı 168 Ura 76 ~ 

tonluk motörlU mavnanm ilk tem.i.Datı 191 ıı.ra 25 1auuttur. _,Jf/I 

• - Bu 1fe alt puartık eksilt.mal 27. lk..incttepin 9U pe~ 
aut ıt te yapüacakm. 

G - lateklllertıa beW sGa ft aatte Kıuınnpa§&da bulunall 
bulr buluamala.n. (1021.I) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
. ,,,,. 

1 - Şartname ve ntımunesl mucibince 1darem1Zln lııtaıı~~ 
bamda balen mevcut oıup haziran 9t2 lpUdasına kadar birli< 

olunan " lei0-200" toı:ı S ncU nevi arpa pazarlıkla ııatııacaktn"· ~ 
J - Pazarlık ~12-90 cuma ctınl saat 9,SO da Kabatal 

§Ube~ mUtcfckkil satış komayonunda yap1lacakt.ır. oı• 
3 - Şartname ve ııtımwıe adı ~'§Ubede görWebntr. <1 


