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Bir maammal 
ve deri azKösele 

lığı var der"~en ... 
Kunduracı dükkanları geçen 
senedenberi yüzde 25 arttı! 
Ek•eri.i lük• olan ve 20 bin lira ile tein., edilen bu 

dükkanlardan bQfka 

Qaha garibi : Lüks pabuç imalatı 
yüzde seksene yükseldi ! 

Ayakkabı fiyaUarmm bugünkU aerl yükaell§lnl önlemek ve flyatıarı ma. 
kul bir hadde indirmek lçiD bir tara!tan tetkikler yapılır ve diğer taraf • 

tan deri ve kösele azlığı karııısmda kunduracılar cemJyetl çok az deri ve 
k&ele kullanarak veya hiç deri ve köeeJeeiz ayakkabı tipleri bulmağa 

uğraşırken bir tara.ftan da ayakkabı 

~er aAşam: ..... _.__., 

Hava 
Harpleri 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

l NG1LtzLER1N Manhayın U. 
zerine yaptıklan hava hU

tılınlarma dair verilen tafsilit in 
.._. hayret ve deh§et içersinde 
'-rakıyor. Bir Ud sene. i~lnde uçak. 
' yaptıktan bombardmuınlann 
bıı1cacıar korkun~ bir nlsbet iktisap 
ede~ ......... tlODl'W için 
\'ukaa geleaek ilerlemelerin bü
tUklüğü hakkında kiti maliunat 
\'erebilir. Manhaym therine 40 bin 
fangm bombas• atıldığını görUyo-
1'11z. Bunlsrm hepsinin yangm çı. 
kamu~ olDUYacaiı tabiidir. Fa.kat 
Ytizde biri bet yllzde bhi tesirini 
Yapsa ~ ne bale geleceği bir 
dil§Unülsün ! Ba yangın bombalan. 
nın yanında en ağır tayyarelerin 
la§ıdıklan yarım tonilatoluk, bir 
lonlJ&t.oluk büyük patlama bomba. 
lannm da bulunduğunu hesaba 
katAııak liZDDdll'. tngillder !'Jİmdi 
5..1o yahut 20 so tayyare ile hü. 
CQnı'yaponyorlar. Almanya ~erine 
göndennlye .,..,ıadddım yen~. h.a -
\'a moıan111 terkip etlen cuzüler 
artık yüzlerle sayılıyor. 

llarbin ilk günlerinden çok 11'" 

~a bulunduğumuz göze çarpma. 
lllak kabU midir! tngtljzlerin ıoo 
~iımız olsaydı Yunanlstandan 
ttitilmezdlk dedikleri günler ne 
1'acıar arkada b)mış ! ttalya har. 
be girdiği zaman Malta a.dasmda 
tyyire yokmuş! Depolarda açrlma 
lllıı sandıklar içinde tayyare par
çaıan bulunduğunu hatırlamışlar, 
h tesadüfen keşfetmişler de bun-
1-r. orada hirle§tirerek meydana 
g«'tlrdiklerl uçaklarla ttalyan a.kıD• 
ı-rou kal'Şllaını31ar. 

cı dUkkO-nlarmm mUtemadl &rtJ§ı 
nazarı dikkati celbetıni§tlr. 
Yapılan tetkiklere göre geçen ae

nedenberi tstanbulda kunduracı dUk
k&.nl&rı yüzde 25 mlktarmda çoğal _ 
ml§tır. İ§in garibi bu ma.ğazalann 
bemen ekserisi bUyUk ma.sraflarla 
lüks olarak kurulmuştur. 115.20 blD U
ra sa.rfolunarak tefrl§ olunan ayak
kabıcı matazaıan vardır. Bunlara 
her ay birkaçı da.ha lltlhak etmekte_ 
dir. 

Bu arada &yatkkabtlar da eskiden 
pek de rafbet görmJyen lWaı cins 
ayakkabı lmalAtınm ılmdl ytlzde sek. 
eene kadar yükaelmlf olmamdır. 

Japonlar 
Birmangada 

500 uçak 
biriktirdiler 
Çine kup genıı 
llçlde buellet 

llelllenıror 
Ç~king, !1 ( A.A.) - Japon

lar Bınnanyada 500 den fazla u.. 
ç8;k t.oplamışla.rdır. Bunlar yalnız 
Bırrnanya hareketi için değildir. 
JaP9nlann Çine karşı geniş ölçü.. 
de harekete geçmeleri bekleniyor. 

••• 
Vişi, !1 ( A.A.) - Birman,.va· 

da Japon kuvvetleri temizleme 
hareketlerini bitirmiş addeclile 
bilirl~r. Şimdi müıhim miktard~ 
tak•nye kıtaJarı ~tirmektedirler 
Bu. ıru:YB:nda birçok uçakta gön: 
derılmıştır_ 

Bu, Londrada Çine kal'ŞI taar
ruzun başhyaca.ğına, bir delil o 
ıarak gösterilmektedir • 

Vi§i, !1 _( A.A.) - Assam eya
letinde, bılhassa Bimıanyadan 
hiçret edenler arasında açlık ve 
salgın hastalıklar hüküm sür-
mektedir. -o._. __ _ -

. 
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Bar aavı peynir ve 
1oıart llyatları 

Vekaletten gelen li•teye gö re beyaz peynir 10-120, k'lfar 
. . 100-190, yoğurt 50 kunq 

'. - -

Murakabe komisyonu bugün bu e·saslara 
göre yeni fiyatları tesbit edecek 

'ncaret veka.Ietl, antten yapılan yofurt ve her nevi peynir clnalerlne 
a.zam1 aattş fiyatları koymuştur. Fiyat lJate.sf, vilAyete gönderilıni§tır. Bu 

gQD öğleden sonra toplanacak tıyaıt muraka.be k.omisyanu, flya.tıarı tet -
kllt edip Deliceyi gazetelere bildire cekt1r. 

. Bu sabah, kendisile ~rfl§tntumnz 

Amerlllada vall muavini Ahmet Kınık, bize bu 
hususta §11 malQmatı vermJııtlr: 

•• - VekAletin tellblt eittiği fiyaUar· Ayan En c u - dan bazılarının indirilmeal zarureu 

• • 
menı reısı 

casuslarla 
ahbap mıydı? 

vapıgton, ıı (A.A.) - Ayan ba.h· 
riye encUmenl reisi Valahın Nevyork
ta nazl casusla.rm.uı toplandıklan yer 
lere devam ettiği hakkmda. kendlal 
aıeyhinde ileri stlrUlen ıwııamıarın 

aslı olmadığını Ayanda.n Barkley söy
lemiştir. Barkley, ııa.ıııa Uzerlnde bir 
yanlıııltk yapıldığmı söylemtıı ve fe. 
deral tahkikat bUrosundan Valshi 
tamamen suçsuz gösteren vesikalar 
aldığmı llAve etmtııtir. 

hasıl olacaktır. Zira, fiyatlar, uzak 
ve yakmlık derecelerine göre nisbet 
lendlrilecek ııekilde tesbit edllml§tir. 
BugQnkQ fiyat nıurakabe komisyonu 
topla:ıtı.smda betı de buıunacafım. 
Vaziyeti inceliyecettz. 

llatpt.en evveDd tngili7 bazft' 
hlc.ızbğma ve gafletine mi daha 
~ p.,mahda, yoksa harpten son .. 
"- g&tterdikleri gayret \·e mu\·a.f 
fatayetJn büytikttiğUne mi daha 
totr hayret duymahdll', bilmem'? 
lı'aqı her halde inkar kabul et. 
lbeoz ki lnglllder harp içinde ger
tekten pşılacak bir faaliyette 
hQ)11Ddular. Bu da fiiliyat ile l§tc 
~it oluyor. Onların bu gayreti 
,... taraftan da düşman hücumla-
..._ göğlts ge~rken \·e her taraf .. 
~ aeı muvaffalayehıiıl~1ere uğ.. 
l'atken hiç yelse düşmeden gös _ 
~ olmalan bütün bütiin dik. 
ita~ deJer. Bu noktada İngiliz 
"-l'akterini pek iyi anlıyoruz. 
~nku bu noktada Türklerle tngr 
•ıızler ara§mda bir benzerlik görü
,.Ol'Qm. Tüı1denle de en zor dakl. 
~larda hirlkalar yaratmak ve flfln 
;r•den cıkabilmek kabiliyeti aynı 

Kantonda tiddetli fırtına Kanaclaclalıi iki Frarmz 
Kanton, !1 ( A.A.) - Çok şid- koruolo•luğu kapatılacak 

detli bir fırtına, Kanton :Yal4:ti: otıava zı (A.A.) - M&kenzl Ktng, 
nin şimalinde SahokV_!l !>ölgesını Avanı kamarasmda hUkameUn Ka -
tamamiyle tahrip etmiştır: n&dada.Jq Franmz konaoloaluğu ve 

VekA.letten gelen listeye ~re birin
ci nevi beyaz peynirin perakende Jr:L 
losu 120, Udncl nevı 105, az Y&llılar 
70-80, kaşar peynirt blrlncl nevı 1915, 
az yağlı 160, tulum peynirleri birinci 
nevi HO, yarı yağlı 120, az yağlı 100, 
yoğurt blrlncl nevı e;o kuruştur. De. 
mln de söylediğim gibi bu fiyatlar 
perakendedir ve İstanbul, Ankara. 
tzmır gibi yerlerde muraka.be .ıtomla
yoınlan tarafmdan IDcelenerek lBtlh.. 
sal mmtakalanndan ıatllılAk mmta -
kalarma kadar olan nakliye murat. 
lan, me!P'U kArlar lllveeUe kaU fek· 
ıinl alacaktır. 

etecede ytlkAektir. Amerika har. 
be tlrdlğl ~ll'ada Ruzvelt o efsane 
~ ~111.htanma prognunını 111,•e et. 

Binlerce ev yıkılmış, yüzlerce tubelermın kapatıımamu ıatedlfl.D1 
~ins~an!!..:y~a~r~~~a~n~mış~t~ır~·----~----116-Yl_enıı,__;~ttr:.:.... ___ ~.._~~----

Bakkallarda da ek
mek yolsuzluğu var 
Bunlar ve bunlara ekmek 
veren fırıncılar hakkında 

tahkikat yapılıyor 

Martinikte 

3 harp gemisinin 
silahları ahndı 
~ 

Amerika hariciye nazırı 
diğer tedbirlerin de 
abnacağJDI söyledi 

Lotıdra, !1 ( A.A.) - Marti. 
;nikte amiral Robert ve amiral 
Hover arasında cereyan eden mü.. 
?.akerelerden bahseden Kord.el 
Hal Martiniktt bulunan 3 harp 
~inin atıl bırakıldığından ve 
mahrukatm çıkanl..t.;;.._..ı ..... bah-

Bahsi mDJt;erek biletleri slparltl tda
ttmJzde, yalnız cuma glhılle cumar_ 
tesl gilnU sııat 115 e kadar kabol t'dlllr 
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1 Moıkova lllldlrlyor: 

Timoçen
ko ordusu 

Harkof 
cephesinde 

iler li1Jor 
-0--

Almanıana cenap. 
tan yaptıllları 
llareket aetıce 

vermedi 
-<>-

Leningradın mııhtelil 
kmmlerincle de ficlcletli 

muharebeler ola,.or 
--0---

AlmanJar 
Barkol taarruzunaa 
akamete 11tradı1lıaı 

lllld. rı1orlar 
Moakova, 21 (A.A.) - Tlmoçenko 

ordusu Harkot cephesinde ilerlemek. 
t.cdir. Almanların Harkofun 120 kUo. 
metre cenup doğusunda yandan çe
virme hareketi hiçbir netice verme

-r· ~ :qıl§'tir. 

Amertllaa 
maldlllerıae gire 

Harp 
bu yıl 

bitecek 
Müttefikle- · 
rin taarruza 
geçecekıeri 
anLaşılıgor 

V&flngtoa, n (A.A.) - MUhlm 
Amerikan kuvvetlerinin hiçbir kayı. 
ba uğrama.dan §lmall İrlanda.ya var. 
maaı büyük tesir yapmı§tır. Umumi 
IDtıba muharebenlD netlceafnln bu yıl 
belli olacağı merkezindedir. Bu yıl 
muharebe soııa ermese blle zaferi 
tıağllyacaktJr. Yaptlan hazırlıklar 

mUtte!lklerln müdafaada kalm.ıyarak 
hQcuma geçeceğlnl gösteriyor. 

Hariciye nazırı Hal dl1ıı demiştir 

kl: "Müttefik mJlleUerin zaferi ümit 
edilen tarihten evvel elde edeceg:lne 
dair belirtiler vardır. Amerikanın 

gayreti yalnız müdafaa değil, ta.ar _ 
ruz harbi IÇln de gelişmektedir . ., 

Gece yansı ne§redilen Rus tebUli 
Alman taarruzlarmm tardedlldlği.n • 
den bahsetmektedir. Kerç yanmada.. 
mıda doğu kısımda §Jddetll çarplf-
malar ol.maktadır. 

Sovyet başkomutanlığı bir ha.ft& f. 
çlnde Almanlarm Ud kere neınttik. 
teri 'Ye 1C8rO ")'anmaduinda Rwıl&#lil 
yok edlld1ğiııl bahseden tebliği gene 
yalanlamaktadrr. 

Yoııkova. radyosu dtln gece Hanct 
cepbcsinden aldığı blrtelgrafı zlkret
mektedir. Telgrafta Rus taarruz:I ra
bununun hlçblr zaman eksllmedlğin _ 
den ve Ukrayna tarla Te heındeıklerl • 

(Devamı S tinctlde) 

Bir gecede 
lngiltereden 
1000 tayyare 
havalanacak 

-0--

Maabarme 40000 
yangın bomlluı 

atıldı 
Londra, !1 ( A.A.) - Loodra.. 

daki hava muhabirleri pek ya.km.. 
da Almanyaya hava. bombardı
manlarının çok artacağını talı_ 
min ediyorlar. Salahiyetli kay-

(De\·aını S ttncide) 

Yarının----,, 
,... imzaları 
GENÇ iSTiDATl-AR, 
KENDiNiZİ TANITINIZ 

Ş11r ve edebiyata meraklı gençler için okumak kadar yazmak ve bil_ 

b8M& eaerlnln kıymet ve muvattaktyet clerece9lnl öğrenmek de önemH 
bir ihtiyaçtır. Bu gençlerin yaz ve taW aylarında daha gen(f vakitleri o. 
Jacaktır. Fakat harp zaruretlerinin dofurdutu kAfıt azlıp ytlzllndtıa bu 
ihtiyacı karfılıyacak mlk1arda mecmua çıkama.maktadır. Bunn nazan 
dikkate &la.o gazetemiz &'ençlere faydalı olmağı dO!}Unmllo ve ''Yan. 
nm imzalan,, acllı bir aütun açmap kanır verml&tlr. 

Gençlerin gönderecekleri (ıiir ve ne.ir) yazılar iki 
tanınmlf edebiyatçı taralınclan tetkik edilerek beğeni. 
lenler haltaJa iki clela bu sütunda nqreclilecektir. lai. 
yenlere eurleri hakkında humai cevaplar ela verüecektir 

ŞUr .e edebiyat tefvlk JaUyen. tet~ikle beelenen birer aanat fObMl
dlr. (BABERJ bö~ genç tstfdatl&r&, yarmm imzalarına bu .Otundan 
~ cazetemızın diğer aütunlarma ve oradan da keDdllerlnl ta: 
n.....-..k ma&buat &lemine bıtlkal lmkAnlarmı vermlf olınAktaclır· 

Y azılarınu:ı "Y anmn imzaları .ütununa,, İfaretile 
gönderiniz. Bu .atunun haftanın ltangi giinlmncle p. 
zetemizde bulunacağını ayrıca bildireceğiz. 

iı zaman mih\'er kaynaklan ba 
~beri bilyttk bir ~llphe \'I.' istihza 

1 e bl'Şllamayı mHnasip gönnöş
el'dl. Tabiidir ld, kendi efkin u. 
"'-rıiyelerinl tak\iye etmek lüzu. 
!altı ka11umda baı:ka tiirHl dana. 

,(Devuıu 3 üncüde). _, 

Emniyet llıçakçddl 111roıa da tablllka
tıa 11uı . 1u11mıanaı IDlal ediyor 

- ~~)~ -
setmiştir ""&..._._.... 1 
tca~ difer teQbirlel: de 

şl~.degıjstir~ ~!!!!~-~-~-i!llll!!!!~._ ..................................... 191!!ı-.ıl!lll .... 111!1"11111lı 
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GEÇEN gün !l:lhhn.flardan · ni aUerse blrnz te\-nkkuf et demek
~·iyordum, dostum kitap- 1 Ur. Çarparsa bembcr ~delim <le

çı Nlzamedd.ln, elline a.ltı n.n.Jdık 1 ınckUr, Bil' crk~k ayagmı kadına 
bir kflğıt destAX"iği tutuşturdu; ilk karşı nza.to.nık nyn'Jdnnnm tozn1;1u 
yaprağında hfr tırlık yn.zı va.r: ı;.)le<'ek olursa tahldr demektır. 

ÇaJl'kmlık irin ret ynulıdı'r!.. Ba hal! J.md°! yap:ırsa, .yonıldum. 
Şt.rlc bir göz gezdirdim.. koca Gece dınlenlnz, dcmektır: ye son. 

&simin ".Fuhsu AUk'' !nde bu. radao da. mendilini uutacak olur. 
Junmıynn tnrslliih ibtİ\u eden bu sa "wkllfün kabul olnndn m~" 
ldiçük vesikayı geÇcn n ırdnki ma.nasmndır. Erkek de mendUıni 
ıstanbul lt:ı.yn.~ rin bir batı- koklarsa "kabul ettim'' elemektir. 
rnsı olamk aynen n retmcğc ka.- Gerek erkek, ge~ kndm, dosta
rar ,.erdim: aa ~ elinde hır :>eY koklıyıı -

ŞEMSİYE IŞARE'.rt: 
Bh kız, f}CIDSlyesinl knp:ıyıp da

Yııtıll'S3, uzun mnuı.ndı:uıberi ,·erem 
Jıastruıkbı.mın u_b"l'O(lnn, senin 1~.In 

olilyorum, demektir. 
Şem iycslne dıı.yıwıp sol ayağı· 

mn üzerine ııınil Ye çaprnz\ ıui du. 
rursa., bir lmt dah dostlo.bra alii.
mcttir. 
E~ok ynhot kııdm birlikte ge

zerkffi kadın ~ soldan sağa 
doğru ~,·irfrse haydi gidelim de
mektir. Veyn elin isarctfnc göre 

, fiCDlSiyecdııi s:ığdan sola ağı in· 
dir.lrse, bir miktar daha oturalm1 
demektir. Eğer kndm erkeği gö
riip te scmstyesini açıp lmpa.n;a. 
geceleri gel domeld;ir. Eğer ~ıp 
da kalilıriraa ynrm o.lıpm gel de. 
mektir. Eğer erkek kadına yddaş. 
mıadaıı buluncluj;"tl tamfa t;enV'IİYC-
ini eğerse lilzumun yoktur de~ 

meldir. E~er icra semsjyestnı mü
temadiyen elinde tutup da bazı ke. 
re llrl tanı.fa saltırsa yüzUmU ljÖy
le bir gör de oonıp ,.er demektir. 
Eğer kız ~iyesinhı uciyle bir. 
elen bir kilğrt. ~atarsa sa. 
na mcI.-bıl>um \'ar demektir. Çöp 
falan ntıı.rs:ı., defol demektir. 

TE.WH 1ŞABE'l1: 
Er!cek ynhut kndın tcsbı1ı ~

rirse, lasmctlm scın obsm demek
tir. Eğer tcsblhl kopanı' gibi bir 
harekette bnlnnursa sabır ve ta
hammülüm JmJm:ıdı demektir. E. 
ğcr tesbihi ileriden geriye dotrnı 
allnrsa, kahnız, yahut, Deriye ge

t;inlz • • .JetJ>lhi hem Ilerf. 
)'e hem geriye ~ tnkfp et 
demek olur. JCğer tcsblhin pliskli
liınü cebinden yahut ~ftnn dı-
arı ~'dmnrs:ı. ben enden bir ~Y 

esirgemem! dcmelrt.ir • 

ET~ tLE tŞARET: 
Erkek m.akbın ısa.ret ederken 

ba§kıı. bir ldmsenin göl'(lill,oiinU hls
"'eden Jtn, yüzUnU siler, eğer u. 
1.aktan erkek ve kız yckdi!;rcrl ile 
isarct edcruen bonbnlıın biri el
lerini knJ~n. koynrsa, bana O· 

yun eıliyorsun cJemelrtir. 
Eğer sııhııdet pamınğmı yıuıya

ns J:t>tlrin;e ne vakit ifıtfcdecek -
ı-in, ynhut ne v:ılı.:lt birleşeoct-+L 
deıneh1;lr. mz ynhut erkek par
maklıı.mu kilitlerlcrse, ne :r..runnn 
Eaml:1Ş <lOla!t olacağız demektir. 
Ka ynhut crkc".c, ber ikisi de yek
(liğc.rini llk defa gördilklerlndc cı. 

rini göj:;-USlerioo Jro)urlı\rsa )"811· 

dnn ! Clemekttr. 

f1MAYIS193B 
• tBelç.ikalı Profesör Pika.rdın 

ha.va tabakası d1'Şlnda tetkikat 
yapmnk fur.ere on lbir bin metre. 
ye çıkan balonu Bruksele getirP. 
llll§ ve sepeti üniversiteye kon -
mustur. 

"' ~merikalı tayyareci Mis A
mcl i Erkart Amerika ile lrla.nda 
arasındaki 3,128 ıkilometrelik 
mesafeyi tayyareslyle 16 sna.tte 
aşarak Amerika lie Avrupa nr11-
srnda geçi rekorunu kırmıştır. 
•Yunan~ Ba.şvcl<lli Mösyö 

V~Ios istifa. etmi;:ftir. 
* 1931 de "Macaristan adalet 

;ştiyor'' a.dmdaki tayyares.ile 
>VYOrk ile Budapeşte arnsmda.. 

ki 6800 lôlometre1ik mesafeyi 
bir uçuşta aşan Macar tayyarr. 
cisi Jorj End~ Rdınada topla -
nan tayyıı.re lromenı.ruıma gider 
hm yolda bir tayy:ıre kazası ne. 
ticesinde ölmfiştür. 

• n on · tonluk Cc-
ar .lcru.ıvazöru Bresttc dcn;ze 
lıdft.ı • - lftfl'&netreiik 8 
~ o!an bu kruvazörün sürati 
~ I*' .. okcekW,. 

cak olursa. o.caba seni de böyle 
koklamak nasip olaca'k mı demek
tir. 

GÜZ İLE iŞARET: 
Erkek y:ı.hut laıdm, birinci defa 

gördUğil '"nkit hangisi i,."llll'Ct eder· 
re, mııh:ı.tııbmm hoşlıı.ndıi;'OU bil
dirir. Sa-;. gözüyle işnret ederse, 
can ''e gönUlden !('ozUne girdiği
ni bildirir. Eğer kız ol1!1'8a ''e 
Jnırnazhkla göz ürerse mutln.1• 
muvnfıı.lmt demektir. Kadm yıı.
hut <-.r'kek, Ud gözünli hafifçe ım. 
ırayıp ım,,mı da yulmndau aşab'JYB 
hafifçe eğdirirsc söyllyeceğl,ui an. 
lııdnn dooıektlr. Kaslımnı i,10ta.. 
rak ima ederse kabil değil olmaz 
elemektir. Yckdiğcrinln gözlerinin 
bebeği, aynı zamanda sola. çe,ire. 
rek ne tanıla bakacak olurs3, hay
rll o tarafa clemt-.ktir. Eğer gözle
rini zlyadeoo açarsa, behey hain! 
demekt.ir. 

PEÇE iLE tşABET: 
Eğer kız ~esini düzeltlrse, 

temeoım dem<"h."tir. Eğer Jmdm, 
erkekle evveloo göriismU ise, pe. 
~esini kapayıp tekrar oçnrsa, yat. 
sıdan sorun gel demektir. 

Bir kadın bir erkeği görür gör. 
mez peçesini knpayıp a~rsa, e\"• 
velce SC\'llliyordom, sooradnn mu. 
habbetimI celbettln ! ilemcktir. F
ğer JmWn peçesini indirip do alt 
ta.rafını eliyle tutnrsn, gcrdammm 
letnfetbıc b1'k demektir. 

Jo"ESİLE~~: 
Erke'it fCslnl tutup birkaç defa 

ha ilDa koyup çılmnl'S3ı 'sıklet ve. 
riyonmn bu kndar naz yeter .. of!" 
demel..1.ir. Eğer fesini yahut kfi.. 
külün6 düzeltirse temnıına dernek· 
tir. Eğer büsbütün !:Jknm'sa, ya
nıp tutu_şuyorum, demektir. 

İSIIB!ILE tLE tŞARF.'l': 
Bir kır seyir mahallinde, gerekse 

tenha bir yerde olsun, 1&1cemleye 
oturup da bıçn~ı bncaj'.',"lllm üze
rine atarsa, seni eve nınm demek. 
tir. Bu hail c.ı'kek yaparsa, cnunn 
sıı.,ııyor demektir. 

Seyir mn.hallindc bir kız f kern
leyc oturur, ıukln oturdukfan son
ra crltcği görllnre () torııfn. ıı.rka-
mı ~evirirse, hamı. gih enebllirı.in 

demelrtir. Erkek do iskemlede o. 
turup dn ~Uerfnl kiUtlc;)1p ba..'j par
mağım döndürürse, artık lütfedip 
bir iltifatta bulunn;ııyncak mısın, 
demektir. Otumt'.ken ynnmn bir is
kemle dnha ntrrsa ,·e kımı yüzüne 
bakarsn., "ne ohır, kim görür, be
raber oturolmı !" deme'ıt:ir. 

REŞAT EKREM KOÇU 
(Deva.mı 4 üncüde) 

ll 

GAM.ELiN MUAMMASI 

EGER, blrçıoldarmın iddia. et. 
tikleri gibi, iyi bir tecrü

benin yavn.s yıwn!' elc1e edllmesl 
sartsa benim generaller üzerin-
~ ' . deki tccriibem üphcsız bliy\ik bir 
şey ffodc etmiyceE~tJr; çünlrii tcc. 
rUbemln en büyük ekıilği derece 
dcreoe elde cdllmcmfş olm8Sln. 
dadır. 

Hu hnsustnki tecrübem, sene
lerce müddet, ''aktllc )BPbb"Jlll 
ikinci filnıf nskerllğimin b:ına öğ
rettlklerindt'n lbnrctti. O dcdı'fle 
lıir plyn<le ~\'UŞU bcnhn için, hay. 
eli korkmak dcmiycyhn, fnknt Çc. 
kfnmeden scyrodebilceeğim, gör
mcğc alı lun olduğum, bir ufıf.t· 
tu. Viizbaşı, o z.-uııa.nl:ır bcm~c eri· 
~ biJ: dıYe idi. Ge:nıeralo ge. 

icabında Bebek ve Y edikule 
hatları kaldırılacak 

Belediye • Elektriık ve trnm·vay 
idaresi, tro:ınvay lh3.tla.'rmdan baZJ .. 
lannm 7.3.nlri olıı.rak tro.mvay se -
ferleıüıi ka.ldmnak için yaptığı 
tet.kiklcri ikmal etmiş ve icap eden 
projeyi haztrlamzşbr. Bu proje 
katı lkamrm veril:m.Cf!i ve z:ı.ruret 
ezami h.:ı.ddi bu:lduğu zaman der -
hal tat:bik oltm:l1.'3ktir. 

Öğrendiğimize göre, seferlerin 
tahdid veya tamamen ikaldmlınn. 
sı ~nde ild kademeli olan lbu 
projeye dahil h!ı..t.Jar iboğa.z va.pul"" 
seferleri. h:ıtıtma. tm.mvay bu:lunan 
Emin1)nil-'Bcbek tramvay seferle • 
ridir. Bu hat clnrcruı en nz mssrnf. 
la en ~ "-a.ıılı:lıt getiren hattı 
vaziyeUndedir. Çünkü ha.t uzun 
olduğundan bir motris ve .iki rö -
mork işlotm.ek kabil olmakta ve 
yolculan da.ima llmla'balık obnak • 
tadır. Bundan t.xı.,.<ı'laı. tren ha.tt;ın:ı. 
muvazi b-.ıltı:rı:ıJl Yediku!e-SlıılaX.i 
tramvay hattı. Bebek hattt üze • 
rinde tra.mvn.yfarm ~Ye ıaı. • 
dar deV'aml mulro.rrerclir. 

Şimdiden h!ssedilcn bazı zanı.. 
retlerle gilnUn OOzı saa.tlerindc, 
llzerinde daima bir motorfs ve bir 
römar.k çalışan Edirnekapı..Sirlrecl 
Topkapr.Si.ııkecl w Y ed!ku.le-Sirke. 
cl haUarmda. yaJıuz tek cı:ra:bn. çn. 
lıştmhnaktndır. 

Ktlm r havzasında 
Daimi bir len heyeti 

kuruluyor 
K6mtlr havzası tcslııatmm göster. 

diği ınzum ve ihtiyaçlar gÖ2.ÖllUndc 
tutulnrak ,HavzadD. dahnl iblr ır-en he· 
yetinin kunılmaamn karar verllml§ • 
tir, Bu !en beyeU ll~ yUia;ck inşıat 
mUbendJsl, 'bir yüksek mimar, bir 
deniz lll§ant mtlhendlsi ve dört fııaa&t 
fen memurundan mUrekkep olacak • 
tir. Bu dokuz kf§il1k ten heyeti kö -
mUr havzasmdıı. dalnıt bir murn'ktı.be 
tos1s ve yapılacak :tcıını Jşlerl plCı.nlt 

bir ~kilde y'UrUteceklerdlr. 

Mabru at O ı 
y ac geryor 

Dün viW.yet ve !belediyede maıı.. 
ruka.t işi otra.fmda görüşmek üz.e
re iki topla.utı yapılmıştır. Mahru.. 
kat ofisi mUdUrüniln, bugünden 
ilib:ı.ren Çatalc:ı. ve çevres!nde tet.. 
ki.kata çıkm.::ısx !lrnra.rlaşt:ırılmTŞttr. 

Ofis, 14 moWriln Bulgar.:Stana 
kömllr için gitmesine müsaade a.1• 

mIŞtır. Motörler, bu ny içinde BuJ. 
gaıi3!anda."1. bol mfilctarda kömlir 
g etirece'kleırdir. 

Belgmd orm:ınlı:ı.:rmda.n 60 tıin 
çeki odun get:lr.t.eceklerdir. YaJ>I • 
hın hesa.pla.rda.n. bu ftuş odunun 
beher ~nin 7 Jh'aıdan, lltö:ınU _ 
rUn kilosunun da 8 kuruştan yuka.. 
n satıJ:m.asm.a lüzum hfı.sıl olmlya. 
cağr anlaştlm.ıştir. 

Gazete ve kitap kağıtlarının 
gümrük Tesmi 

Ankara.dan bildirildiğine göre 
memlekete ıith.al edilecek gazete 
ve dem !ltit.3.pl:arı lkfiğrtlarnım güm.. 
rük resmi 100 lö'...od.:ı 50 kuruşa 
ve istiht5.k v~~ de 100 !kuruştan 
81) ~ indirilmjştir, 

lince o, bulntlnnn arlmsma gi:r., 
ıenmİş, tmnıımUc hayali; lınttu 
benim için, efs:tne'i bir mnhlfık
tu. 

tşte böyle oldui;ro halde, piyade 
çavuşundan sonra, kcndisilc tıc
mıı.s ettiğim illt nslı:cr V eygnnd ol· 
du. Veyga.nd o sıralarda. Ordu 
Umumi MUfettisl idi \'C bir harp 
\iukuunda baslrnıruı.n<lan olarak 
gösteriliyordu (<lnbıı. bunıltın 7 
hene eV\'el). 

Pnkat B4ıl le iyice bir <lii5ilnün
ce, iSi biraz bnsltle~lmıts olduğu. 
mu saıuyonun. Al'nıp:ulaki seyn
lıatlerinı csnn.smda, sefaretlerde, 
herhalde birkaç gcn<'mle nıstJn
mış obnalıyım. Fnkat sefnrct 7,a. 

biti tam:ı.miylc lon nclnmı olmıı~, 
zıı.rarsız bir tip ıırzcder. Omın ;., 
tin hu t~unerden Mr netlce 
ı;ıkarmayı hiı;bfr rnman dli!;ünmc
dim. Tıph-ı "Grnnd Cıınyon" «h, 
otelin önündeki innıçada, sımıs 
dnnslannı gördilm di.)e, hint lrn
bllelerinin iptid~i Jınyntlnn hnl. 
kında ma l"ım!ıtfüruşluk etmek nk. 
lundB11 bile gcçmlyeccği glbl •• 

AKsam Posta.sı 

332 doftamla bir llmflllaber, Serçek'fa 
başına neler açtı. Kendisi bir celse evvel 
şa ltken şimdi nasıl suçla sayıbyorda? 

SUÇLULARDAN birisi mua-
melecl, ötekisi rejisör. Is.. 

tıuıbul bUytik ::ehlr; içinde neler 
)ok: bilmcdlğimjz, ismlni i itme
diğf.nıh nrtstter, rejisörler. 1 tc 
bil' divfı. mUnasebetile İstruıbulda 
Atilla Serçck isimli bir rejisörle 
Dinıhl, Anjel a.dmdn Od de artist 
bulunduğunu öğrenJyoruz. 

Bu iki nrtıst Anadoluda. me~hur 
olsalar gerdı: ki Atilla Sers;etı: e
fendi, onları Anndoluyn götUre. 
biJmek için başını dertlere sok.. 
nıutı. 

l\lııamelecl Nihat bGı l<a blr suç 
tan ınevkuflu, rejisör serbest mu. 
lmkcme edilmekte. Huklm, :\'iha. 
tl:ı sordu: 

- Senin öteki iş ne oldu? 
- Otuz sene yedim, efendim 

temyiz ettirdim. ' 
Bono sahtekfir1ıl,'Dldnn 30 sene 

nıUddetle hapse mnhkfun olıw. Nl. 
hnt Koyuncu arzuhaJcJ \'O mwune
le takipçisi olduğunu söylüyor ve 
lıfı.cllseyi nn Jatıyordu: 

- Benim bn iste nWm.n:ı bir 
muıunele. yüzünden... Para almak 
!mfilrnnken metelik nhnndığmı bir 
ınu:ımcle. Bu işi hil' lyllik olsun eli. 
ye yaptım. Bunlar artıBttir '8Ie 
rint görüvereyfm, dedim. ~lesele 
fiU: Dlrnhl ile AnjeI Kumknpı na
hiyesine müracaat edip nüfus te7 
kercleri buhınmadığnu ve bun: 
mukabil bir ihnlihabcr nhnnk lsk. 
diklerini söylemişler. evvelden 
Ud s:ıhlt bulunmo!!. Şahitlerin ı. 
molerl ihnühaberde ynzıh_ (882) 
doj;"lllnlu olduklarını mübeyyin bir 
ilmühabr almısbır. Bana müracaat 
ettilileıi zamnıı bu ilmühaberler 
ynnlarmdaydı. Amma lhnlihaber. 
ler sahte miydi, değil miydi? o 
rn ı b:ı.na ait bir tJeY det•U. Sahte 
bile olo;a ben salıtdi~ini ncred n 
blleyim. .• Anadoluya tunıcye ~.ı. 
knc:ıkla.rm1B. NUrua tczkcrcsb. gi. 
clemiyorl&r. Bana müracaat etti
ler. Ben de bunları a.ldun. Fatih 
nüfus memurluğuna göttirdüm. 
Mademki elJerlnde ilmtihnbcr \'ar. 
dı, belki birer nüfas te-Lkeresi ve 
rirler, \•eımesclcr bile nüfus kiiğı. 
dı ye~ geçecek movnklmt bil'er 
kağıt ıı.lmabillr diye dil~Undilm. 
Omdaki memur, bn ilınühaberlcn) 
istinaden nUfus tezkeresi rnnniye
ccğini söyledi_ Yah'tlrdılar sızlıı.n
dıl:ır. ''Turneye çılmcağız' nüfus 
tezkeresiz gidemeyiz,, 'dodiler. 
Memur, bir kolaylık gösterdi: 
"Denim size nUfus tezkeresi ver
meme imkiuı )oktur. Ya.lnız bu n 
mühnbcrlere lstinn<len sizin 332 
do,b"tlillhı olduğunuzu ve nüfus t.c7 
keresi işinin muamelede bulundı·: 
b'llDU ifade eden bir idi at vercbi
Urim, f51nize gelirse yapnyım de.. 
di. Ben de ~k rica ettim. l\I~~ur 
elan böyle bir Wi,b"lt aldık. Artfsf. 
ler ccmlyetj de buna. dayn.nn.nık 
kendilerine artist 'csilmsı , ereli. 
Tumcye ~ıldılar. Bendeniz bu 
muamele için - lınldmndr o.lab'
lirdim - fakat metelik nl~don. 
Hayır ~in yaptnn. 

Veyı;ruıd'ı dostıarmm e'\inclc 
bir yemekte tnnıdmı. h"v bibi 
her ikimizi de hnberda.r etmek 
ihtJyatkfırhğmdn bulanmusf;o. Gc
ner.ıl bazı t.oreddütıcr g~temıl : 

- Galiba, dem~, bu Roma.fll! 
pek koyu sollarc1an ı 

Dostmn kencllslnj temin ctml ; 
- Yok canım, görceclisinir. ••• 

Çok geniş görü.slUdür ••• Her şey 
onu alakadar eder... ' 

Sıra kn.ll\•clerc gelince, bah!:.<'· 
nin t.enlm bir ltöşcslnde, faimlıc 
b:ısba..,,c;a bir konu4'm.8. fırsa.tı Jın
znladıfar. Alışık olmadığlDt irin, 
onunla yapayalnız k.<\lınca, er. 
ı.;emliy<'bilir, b:ıs dönm ine tutı.
lup ne dlyoceğimi s: şımbiUrdim. 
Fal.at bereliet '' in , general
lere has olan \'e bu meslolrt.e kl -
tUlrtcn bUylif.<' c1oğru dnJı:l barlt. 
lıir sekilılc licn • • göst.e~ bir 
takım ~ar:ıkt.crleri o znman yc:vıl 
yeni kesfcl.mc:5e ba<ohyoröum: 
l~c\'kallldc bir nC"Zıtket, bir ntifııt, 
muhat bm!l karşı, bir ~~nç lcız 

ınahcujlluj;"ll ''C te'azutıyla, derin 
bir saygı (hos ri kızla. 

- Siz anlatın bakalıın '! 
- Efendim, bendeniz operet 

reji örüyümdür. Blit\in a.rtisüerl 
bendeniz yeti51Jnnislıncllr. Ynni 
ben ~anlann hem hocası hem 
de pııtronuyınn. O t4rlhte arti t • 
ler reisi buluruuı Jla.lit mücsseso
mJ sılu§t.ırm~-a kışl.-ı.dı. NUfu 
tezkeresiz kimse;)i ~hı?tırmıynsm 

diye tenbih etti. Bende zaten nii 
fus tezkeresiz kimc;e ~ı~ıı.z. 
Fakat baktım Diruhlnln nUfus t~. 
keresi, bir defo. bana göst.ennl_şti, 
kaybolmuş. Anjcl de meğer bana 
baslmsınm nüfus tezkeresini gö • 
t.ermlş. Ben: "Bu günden tezi 
yok, müecısesemizi tcrkcdeccksi .. 
niz!,, dedim. O günlt>rcle Anatlota .. 
yn t.urneyc çtlmıak üzere hazırta.. 
nıyon1ulc. Kızlar bana: "Biz 882 
doğumlu ollll'S3.k tumcye çıknnz!,, 
diye sonıstnnınca ben de: "llc, 
dedim, o zaman meseJe kalır, ta.. 
bii ~ılmnınıız!,, 

Birkıı.ç gün sonra Komlmpı na
hiyesinden alınmış bir llmühabcrlc 
gcldilo.rsc ben bu kUğrtl:ı.rla nr• 
tistlcr l"CSli Nlhada müracaat et.
Um. O da: "Bunlarla \'ercmeyiz, 
bize nilfnııı dairesintlen bir Jcaj:;"lt 
getJrmelisiniz,, dedi. Sonm.m llil. 
\·e eyledi: "Size bir adam gönde. 
reyim. Mwımelecldir. Bu l~i taklı> 
eder,, dedi. İste Nilı.nt efencli «lo 
bu urct.ıe gebni~tir. Krzlarla be • 
raber Fatih nüfus memurluğuna 
ı;ittiler. Orndruı alclıklnn taze idi· 
b'Ttlnn Nihat elendi görünces de 
"olmaz,, demedi. Artl tlik ,·e<Jkn. 
Eını aldılar. Biz de turneye çıktık. 
Ana.doluya 18 kişilik bir heyetle 
gltmisiz. llcm ~rkılar tophya -
cnk, hem <le milli havalar teren 
nüm edecektik. Yolda. ghler'kcn 
bn kızln.r aııı.larında. münakaşaya. 

totu.smuşhr. IliJ' arkıu:laı:ılan: "Siz 
znten artJst olnmazsınır.. Ya(jmız 
'küçUktür. Sahte ilmlilıaberlo ar • 
ti tJik kıı.J'tı aldmız. Sizi ihbar e
clcceğim, demiş.,: Ve hemencez de 
ihbar etmiş. Or:ıda rt'jisör olmam 
ınUnnsebetiyle beni sorguya çek • 
tiler. RUditim ~bi i i ağnat.dun. 
Bizi bıraktılar. ihbar edenlerse 
v..atcn h-umpanY.RJDIZdan a)Ttlmış • 
!ardı. Diz de Anadoluyu dol:ı.ı_ tık. 

Milli oyunlar örgcn<IK>, ~rktlar 
~yledik. lstanbula Maksbn bam. 
döndük. Benim ne bu ilmühaberle 
nin ıılıte oldnğunclan haberim vnr 
ılır, ne de bu I •ıJıat, efendi); ev -
velclen trunrdnn. Art.lst.ler reisi Nl 
hnt beni artist ruıentesi müdürüne 
f.akıllm ctmı:ı, o z;ıt <la bu mua 
meler.iyi bulmustur. Hnldkatcn de 
i~I ·iııat efenıli muamele ederl<en 
Jmlarm elimle bu ilmühaberler 
nıe\'cuttu. Ben ötel<i celse<le §alıit 
ken bu sefer suçlu oldum; aj;'lla. • 
~nbıyorum ... dedi. • 

Her iki suçluya da birçok yer • 
!eri silik ilmi.ihaberler ı;ö tcrildl. 
Şohltlerc de nyni sckilde har~t 
C(lildi Ye bu ilmüh:ıberleri kızla • 
I'ln ellerinde gördülde.rinl söyle • 
diler. (Dc\'amı 4 üncUde) 

SAIT FAiK 

rın ıırn.sında bile sidd~tle sih~Unü
zii kesmiyen, küshılıça her dedi
ğinizin ııkı;ıinl icldia elmiycnlerl 
ııek yoktur ya) .•. Vcygan<l ile i~ 
cUmlcleıi teati e<lcrkcn, va.idile 
J.cndi ile hiç de bu lmdar hoş mtı. 
ıuısclıetler tesis edcınc«liğlm eski 
ı;a\'u~mmuzun çehresini hatırla. 

mah-tıuı kendimi ıılamndınt. İçim· 
den: 

- Gamcnot Ç:\.\'US buracfa ol
aydı, dedim, Vcy1,,"alld'ln ben böy. 

le rahat rnhat zor iki ~ift ıar edc
lıllirdik. .. 

Tııhii \'eygand'm bıına edebi. 
yııttan bahsetmesini beldemedinı. 
Ona slmdililc, beni ı>c.ı;i alfıka<lnr 
eden kendi i_şindcn balısettJm. Dn. 
ha görU5mcğe ba lar başlamaz, 
l<endislnc, gelceclı.teki harplerde 
tayyarenin oynıyncağr rol hakkın
tla neler dU.5Undüğünii sordulhımu 
hatırlıyorum. Bu su:ıli sorarken 
J•('li bti n!li bir tıeldlde, il-erld~ 
ol:ıc.-ı.k şeyleri evvelinclen kesret. 
mlş oldu~"l mu sanmayınız. Ynlnır. 
mecmualnrda b:ızı müteh ı t:ınn 
makıı.lelerinl c/kumuştum. nu mu_ 
tch sı lar tayyarenin, bliyiil< in
san l Utleh!rinin ic;timnlini hayali 
lnlacnk derecede. muhnrebe ~rt
lannı dcjfütire.ccğinl ldıllıı ediyor. 
1 rdı, Bilhas a Doulıet ı.,-ınlnclrkl 
lıir it-0lyan ~enernllnin na1,ariy~c
ri liıerinde bUylik münalra!!ıı.lnr ol-
mu_ştu. (Dcvamı var) 
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Kınm mallarebelerl 
K mm muharebeleri vakıt n-

kıt ön plina geÇiyor. Kam. 
denidn §im.alindeki bu ktiçUk ya. 
nmadn.nm eh5lD1İyeU Rusla.rııı 
borada inatla döğü~cleıiııden de 
aola.sılıyor. Sivutopol muhasa.nuıı 
devam ediyor ve burada ne iceroe. 
lı;ilerin dışa.n ç:dmısk l~ln ne de 
dı_şardakilerin içeri girmek için 
fazla harekette bulımmadıklamıı 
göriiyoruz • .Roslar deniz yolu ile 
her tUrlü ihtiy8'larmı temin edl -
yorlar; Ahnanlar ise zorla ~hro 
girmek istemenin pek palıalıya 

malolacağmı blliyorlar. Zira ~ir 
müdafaaya ~k elverl.~lldir. Dik 
yamap)ı tepeler ve bu tepeler arn. 
ıımdan 60hre doğru mayan ve bir 
jki kilometre genişliğindeki vadi • 
Jer i'ki ta.raftan ateş altına alına • 
ook vıı.ziyettedr; vadlerin .Ud ta.. 
:raiın<laki tepeler eski kalelerin 
lınpılarınm iki t.am.fına ynpdan 
yüksek ve büyük müdafaa kulele
rini andırır. 

Yeni Sh·astopol muhasarası do. 
kuz ayda.nberi de~ıun ediyor; bun. 
dıı. dcnlzlere hlUdm ola.mayısın te
ati ~ büyüırtUr. 7.o.ten bo harp. 
te, denizlere hikün olmıynn dev· 
lct ordusunun knrad.ald hareket 
la:ıblliyetinin nasıl az.alaea.ğmı kar. 
51 to.rafııı ise o nisbette ha.reket 
lmbiliycti kaza.ndığmı b~ ml.sal 
lerile görtlUk. 

1854 senesindeki SIVllBtopol mu. 
hasarnsmdn. müttefikler Karadenl-
7.e tamamiyle hikim bulunuyorlar. 
dı. 16 ,.e 19 eylül a.ra."mda Skas
topohın ytız kilometre §hnallndeld 
Üpatarya önüne demirliyen 356 
gemiden 21000 İngiUz 80.000 Fran 
srı: ve 6000 Türk askeri karaya !:'· 
lmnhlı; hhılerce at, 126 snhm to 
pu, l 25 muhasara topu, dağlar gi. 
bi ıruı.lzeme, kırk ~ b'iinlUk her 
turlü erzak, ısoo tabya sepeti, 
24000 demet çalı, 180.000 topnık 
~unlı da beraberdi. Tarihin hiçbir 
dc\•rinde bu derece bol malzeme 
ile harekete g~cıı bir orcla görül. 
mmişti; mütwfiiı: ordular kumıın. 
dıınlan her ,eyi en inee nold:ulan. 
na ko.<lar hesap etmlşlerdl. Ruslnr 
Alma deresinin ötesine d~anarak 
müttefiklere kar,ı koydular; onla. 
nn Sh'Utopol istikametindeki yü. 
rüyü,)e.rini dtırdwmak lsteclilcr, 
fakat 20 eylülde mağiüp oldular. 
Bir ay sonra Balakla,"1lda, on be,. 
gün sonra İnkenruında aynı mu • 
\'affı&ıyctslzUğe uğradılar. Jler 
iki f.ıı.J'nf da. dunnadnn taı.·viye h"ll''• 
,·etleri alıyorlardı. Sl\'nstopokla 
ise Tıı.tlebelı ismindeki Rus ruba. 
yı yepyeni bil' tahlıimat föi temi t.a.t. 
bik ediyordu; topra.kta.n tabyalar 
ynpıyordn. Bu si tem o 7ınna.nki 

ıtfihlnra bJ111 ap~ık bir ehri 
bile mu tnhkem hale koynudi im • 
ldi.nrnı veriyordu. <d.zi Osman Pa. 
ı:mm Pilevnedeki muvııffa.kıyoti 
de aynı Si'>tem sayesinde ohnuştu. 

Mütwfiklcr Sivastoııotu on bir 
ay sonra aldılar; fakat (oğu leş ''e 
lınstalık ytiztiıulen olmak Uzerc 
(100.000) kişi kBybettller: Ru ta
rın kayıplan (200.000) <ll. 

Kadircan KAF Ll 

reyızıı ya marıar 
devamedlyor 

.Anlaı:rodaki al§Juıdar ma.kam1a • 
ro gelen haber1crden, cenup v-0 
cenubu şa.rk1 mmtakalan hariç, 
yurdun birçok yerlerinde feyizli 
yağmurlar başlamıştır. Bursa, Kas 
tamonu, Ankara.. Tokat, Tosyo, 
Pulıı.tlJ, Millls ve Trakyaya yağan 
yağmurlıı.r köylümüzü sevindirmiş
tir. Bu yağnıumr sade buğday 
ınahsUIU için değil, diğer her nevi 
c-kim içlın. de faydalıdır. Ynğmurlnr 
üç günden.beri devam etmektedir· 
lstanbul nahiye müdürleri 

arasında deği§iklikler 
Hasköy nahiye mUdUril ()smml 

ErtUr'g Beyoğlu merkez nahiYe 
müdı.irlüğiine, Beyoğlu merkez na
hiye mUdürll Hasan GUrtdkin 
Kumkapı nahiye mUdUrlliğilne, 
Kum:kapı nahiye müdtirll MuhliS 
Tura.soy EınlnönU merkez ne.hiYe 
nrlidlirltlğüne EmmönU mer.'kez ns. 
biye mlldürü Cevat Çnpıuıoğlu 
Hasköy nahiye mUdUrlUğUnc nııJt .. 
\cdlınişerdir. 

Toprak mahsulleri olisi 
kadrosu 

Toprak mahsulleri of1a1nJn ııaıen 
mevcut kadrosunda zanmıUcr dol&Yl· 
sile yen !tahmil oluno.ıı işleri JAyl
kllc görmeğe kl!ayct etmediği anın· 
şılnrak ofis kadrOliUilun gcnf§lctilnlC· 
ıılnc karar verilmiştir. Bllhnss:u ofl • 
e1n İstanbul lC3kllt\tJ gcnl§letııecck 
ve ~chrlmlzdckl kadroya kırk kadar 
memur alınacaktır. Bu suretle orıııırı 
lstanbul kadrosu hemen bir nıtslln" 
ya.kın geni1'lcml§ olacaktır. 



~ı lVXA.t:.m - 1942 

.e N~rtşaı Mlldllrü 

hakkı tank us 
8ıuıı:ldığı yer: Vakıt Matbaam 

ABONE ŞAB'DARJ 
TUrldye Ecnebi 
H .. 00 lir. Z'J.00 Kr.. 

1Ji0 .. 14.00 .. 
1.00 • 8;00 • 
1J50 • 8.00 • 

o..&eye ırfinderlleo 

ICYralr geri verllmm 

~················~ 1{J;;ndPn 
Viin~ı 

................ . . ....... ,~ 
~dolu Ajansının verdiği habeıierc 

gare dünya vaziyetine bir bakı,, 

Maabaym 
Bombardımanı 

.\ ~ tayyn.rcl rl CV\ clkl gece 
~pada lklncl d r<ıcede önemli bir 
~ " llma.nı olan ve Alman) nın 
"-h u sa.nayı merkez.1 Mruılıaymn 
ı..._ ~z. etmişler ve t Urllng tipinde 
~ nçaklnrınd:ın bir mllfreze tanı 
~ )'aDJ'ID boınkısı atını brdır. 

4' ~er ayrıca tnfi k bom lan. 
~ \aemıışlardır. Zırhlı amba, otomo. 

o 
Cezayirde düşürü
len ingiliz tayyaresi 

Röyter muhabiri 

r ransa bltar deOll 
mubarlptir, diyor 

Londm, 21 (A.A.) - R3~'ter 
ajansının diplomat.ı1t muhabiri, 
Ce7.2iir tmhi4 a.ç.Ih";nıda Vişi hükiı.. 
mcti.:ıe ::ı.it bir Frn.ns:z ov tayyare. 
ainin bir deniz tayyaresini denize 
dUşümıes: milnasebetile VJŞi td. 
eğinde bu !ngiliz tayyo.resinin ka- j 
ra su.lan Uzerinde uçtuğu söylmı. 
diğinden lbalısoderek diyor kı. 

t l>tz.eı motörü inflUik maddeleri 
~~kn h arp malzemesi yapıın tab. 
~~D t.opln bnlunduğu :&lanh ynı 
t~ P rlak bir hedef halinde göze 
ıı.. ... inekte ve tank şasisi, :r.ırhh 

~larlı:ı. ham mıMldeler bsJumm -
"- Dıuntamm ltbolAt yn}J!WI liman 

"Yapılruı tahkikn.t bu uçağın hti 
cuma uğrodığmı ve cahilin 20 uül 
aç.:ğmda denize mecburi bir in" 
yaptığını gôsfermişür. GOll'el ola .. 
rak kabul edilen kara suları budu.;. 
du üç mildir. Ve F.mnsa bUyük B~ı 
tanya gib: bu haddi Jaıhul et.ml.şs
tir. Bununla. berohcr geçen seHe 
Vi§'i hükilıneti ~:ı.li Afrfrıen sah • 
line 20 milden d:ıho. ıaz mesafdile 
uçan yabancı uçakl:ı.ra nteş a.çı:p -
ğını tek tnr:ı.flı ola:mk bildiroı.'ş -
ti. V.ışi, kara ıSnları:na. tarafsız nH.ml 
leket kn.ra suları gibi lhünnct ~ıil
mesl ha.kkına 63hip olduğunu ICJı -
ls.tma.k istiyor. Halbu:lti !:ıakilt.n.itte 
Fransa'. tarof~ bir ımemleket: <le • 
ğiJ harp halinde ibir meanlcketfi~·· 

Moskova blldlrı:vor 

dokln.rı kolayca k~edllnıJştır. 
ti uçak oıUrettetıatmm verdikle. 
'l'aporbr &JddeW )'ll~lnnıı de • 

ederhnıde bırokıldığuıı ~o atılan 
'4' bıaıann tıllUll m ler ıırnsm· 
ı.ı:.tladığuu bildiren tnf llnt ile do· 

•ıı~ tayynrclc.rt n Nııure de 
-~ etnıı,terdlr. lngUlz hava nn • 
..,, tt nc.,retUğt tebliğde eız.cUmle ... ~~ı 
!lıııı denıetrtcdlr: Av scn191ne :men-
lq tayyareler Fransa ve Dolandada· 

~llaınan hnva alnnlannn htloam et
?dlr. D.llcumbr ıul'lllllnd'.ı bnzı 

il tnyyarcle.rfnln yollArı kesil -
Ut ' bu ıa,.,.areler 1ahrlp edllml.,. 
l.! • llo~ flCn'lslne mensup 
'-~~re llo 8Ahll servlslne mensup 
~-~ • Man-
~ tlzcriııe yapdaa bava. akını har. 

'lıaısmdaAberi )'apılnn akıu1aıın 
h .. L _eııı dönlilncllsllydll, Çekoalovnk.. 
;;ıu Skoda fn.brlkalarıııa. evvelce 
~ilan o.km h&kkında Londmya gl • 

~tfunata güro labrllmlann ö -
aıı.... 1 l!Urette m nğradığ'ı nnln. 
L ~tadır. Akın mda Alman 

t' ~r ve nöbetçiler ısıtrınakln • 
lıtt ~ldldlklerl ıııııuda A)Trcs Çele l ~ı. 
),,_ t.raıından da aynca lııuıarlar 
''"tll~tır. 

l:t 
~l'AN lSTEKLERl: 
~ ~l.Ynn ba.sıru l\lmollnlnln Kom • 
~ ete geçirmek tçlıı blr pli&n bıı:ur. 
.... ~ ~ulunduğu lbtlmtıllnl belirt. 

itte.ur. 21 mayı tn büyük fa§lst 

~Ylııln toplanması mtınııscbctil 
~ laırnrlnr verileceği temin edl. 
~usoJJnlnln Korslka, Nlıı ve 
~l(ı dair lstcldorlnl ileri süreceği 

b lıılllektedlr • 
~r taraftan Britanon~ ajan mm 

~ llıatık muharriri bn milna&ebet· 
t~ıı tııUtaJe:ıyı ileri aürmektcdlr: E· 

;~ 1'tU&oıını Kor&lka, N vo Tunu.su 
~ Odooeğtne dair kendisine 17..llfe 
'ıc blyctı taU>lk mevkllne koya • 

'0lıı bu Almaııyayı güç bir du. 
~Gq bırakneaktU'. Alm:ı.nlar IA • 
~ ıntııuı.vcmeı emrl veremcı.Ier. S bu Fnınm ile ltalyn araııında 
!ııı denıek olur vo Musolinlyl Der -
~ ~Yblndc ayaklıındınr, fııknt IA. 

'l-aasız. topraklannın ttıılyanlnr 
lrıdan ı gali kal'§m.ııda fnklynt 

' '~k olıınıa esascıı isUltmniU: 
~~I durumu büsbütün 

• ~ll&a odllemez bir bale gelecek. 
' llaız. mllletl Alman r.aterlnd 

• t~• son derece ıstırab 9Ckmlştlr. 
\ ~ bir l talyan tno.rruw karşlllm· 

t.lyen boyun eğmlyooeldlr. 

~" ~~A Gi DEN ALMAN 

~y~ en aon olarnk bir Alınan 
' 

1 gitnıı~tir. Bu heyet geneml 
~ ~tclenln cımrl altınd:ıdır. ıtes. 

il fi ttalynn ordu urııı ten lk ve 
t ıı kuvvetıerll Mıenkll bir hale 
~ lnı mfimklln kılmak olan bu 

lt.aıyao r.abıt teıılı:U tnı tan. 
'tı "a1;1resı De mUkf'llef bir mlktnr 
~kt etmelctedlr. 

Sirketihayriyede zam 
~lt1t 

(~tamfı 1 incl(le) 
nJn AJn,;ın ttınk ve uçııklnn "'J dOJu 
olduğundan b:ı.llsedllmektedlr. h 

DUnkU gUn Rus kuvvetleri y./ni bir 
zafer kaznnmI§lardır. Bunlar :ip_ mes • 
kQıı mahnlll geri almı;;Iıırdır. ;A.Imıı.n. 
ııır bir kesimde 1000 ınu d~?er bir 
kesimde de 500 ölü vermlşlcr.&r. 

Bu son bÜJllerde bir tek tl<esimde 

250 Alman tnnkmm tah"ff riesi 
Hittertn ne ko.d:ı.r talı..'Vlye kuvveti 
gl:lndcrdlğinl göstermektedir 

Rus tank ve piyade ku ,uerl de. 
ril.Uğlne nU!uz etmi:!kıtedlrlıor. Bıı.zı 

koslmlcrde Alman ve R~ lta.nk.ıarı o 
kadar :t>iriblrlerilıe ginr/İ;jlerdir ki 
Rus hava kuvvetine mensııp uçaklar 
kendi tanklarım hasara l uğratmak 
korkuslle ateş edememekWdirler. 

Rus mouırıu kıta.ıarı Alman mu • 
kavemetını yıprabn&kt&&rlar. 

Barentz Clen1zinde SO'q'J/et hal"p ge. 
mlleri iki .AlmaD m~ ne 6 deniz 
taı.ııtmı bntırmır.ııardır. L , 

Moskova. 21 ( A.A ) - Lc:ıııi~ı. 
grad cephesinin lbirçck kesimlerin. 
de şiddetli muhardbeler cereyan 
clmektdir. Bu cpbe<Lc tank, topçu 
ve uçaklar ta.m.fmdan destekle _ 
nen Rwı kuvvetleri taarnızla.nna 
devam ctmcl<tedrlleır. 

İnatla mukav('nı.'fit e-tmdkte o1an 
Alma.nJar bu cphede, ilkbahar ta.. 
n.rruzu için ayn}an., tn.kv.iyc krta.h.. 
rmm, sayın gündC'll güne artan 
ı>a.rçalarnu kullanmak mecburiye • 
tindedlrlor. 

Rus habcrlero.e göre, kara ha. 
reketinde üstünl~ Ruslnrm elin _ 
de bulunnıa.ktadır 

Az mmm eV\rei Rus kuvvetleri 
iki Almnn s~nuna varan ~k 
önemli bir hşc volunu kesmişler 
di~ ~ -

SOVY.ET TEBU Ot 
Moslmm, 21 ,(A.A,) _ Sovyeı ge. 

ce yarısı tebliği= 

20 mayıs gtl.ıU kıtalarunız, Harkot 
istikametinde taarruz hareketleri 
yapmışlar ve dllşmamn mukabil ta. 
amızJarını pOakUrterek llerlcmlşler
dir. layum Barenk 1Btika.mettnde kı. 
ta]arrmız fa§lst Almnn kıtalarının 

bir çok hUcnmlarmı pll.skUrtmll§ler. 

dir. 
Kcrç yıınıtıı!1dasmda yanmadnnm 

doğu kıSmmda muharebe devam et • 
ınl§Ur. 19 ımnyıat.ıı 27 Alman uçağı 

UJırlp edUınJştir. Biz onlikl uçak 
kaybettik. Banetz denizinde harp ge
milerimiz d!lşmanm topyekQn 2 bin 
tonlll\toluk. üç ~ıtmı batırmıştır. 

Al.MANLARA G0RE 
Berlin 21 (A.A.) - D.N.B. A

jansmm 'bir muhabiri, J:lnrkof mu.. 
ha.rc-besint~ dair ,,erdiği bir zı:por -
da Almnn piyadesinin dü§Jllnn 
zırhlr kuvvetleri tarafmda.n ya.pı -
lan dev:amlı hlicnmhı.nm püskürt. 
tUkten oonra mukabil taanıızn 
geçerek. düşmana nğrr kn.yıplnr 
verdh-diğini söylcırnclttedir. Mare. 
ı;al Timr>Çen1ro tn.rnfnıdnn b:ışlanr
lan t.ıınrnız Alnımı ikuVVeUeri tara 
fmdn.n durdurulmuş ve bu kuvvet .. 
ler biı~k mev.lo1erdc dilşmant piis 
kürtıneğe ve bazı mahallerle te-

~ ttihaynye müdürlüğü, ıostro. 
ı..;, tl.ınacı, kaptan, at€'şc;I utı.ıı. gibi 
~~ derecelerine güre d€'ğlgen 

tr dahlllnde pahalılık zammı 

s~- Bunlar zamlı mııaşlarmı 
' lat'dtr. Şlrket, memurları.ııa da 

)°ap~ır 

peleri. işgnlc muvnffak olmuşlar -
dtr. 4uhabir bu '.kesimde cephe -
ni.n dıeıvnmlı bir lınt teşkil etmedi. 
ğini ve ça:rp:şmanm tanklar a.m • 
ımıda. şiddetli bir nıUcadele halin.. 
de d.evam ettiğini ve Alman maki· 
neli ·~tannm dnlınn UsUin gel. 
diğini kaydetmektedir. Krztllnr 
Alm3Jl hıı.tlnrma arnrn-a sokulma. 
ğn ~vaffı:ı.k oldukça. Almanlar . 

HABER - Aksam Postası .. 

ark of 
• • 

gerısın 
ı o p a 

o in 
Jyo 

top 
Timoçenko bu kuvvetleri 
yok etmek için taarruza 

geç mi§! 

Londrtı, 21 (A.A.) - Harkot cep. 
besinde Alman karşı taarruzu hakkın 
da yeni malOmat yoktur. Bu taarruz 
Rwılıırm hareketinin ağ'ırlığını gös 

termektedlr. V~cdden bUd1rildlğine 
göre, mareşal von Bok, Harko!un ge
risinde lOO bin paraşlitçtı, ıo bin tıııık 
2 milyon a.skcr toplıı.mı§'lır. Timoçen. 
ko bu ku.vvetl yok etmek için taaITU. 

zıı geçml§Ur. Stallnodan Rooto!n ka
dnr olan ııahrı.da mUhlm Rus kuvveıt. 
Jeri vardır. 300 kilometre ve daha 
geniş cephe Uzerlndc bUytık anva.!llar 
bekleniyor. 

Alman işçilerine 
nutuk sö ledi 

I..ondrıı, 21 (A.A.) - ::Mare§tll Gö. 
ring dün gece Alman tşçllerine bir 
nutuk aöyliyerek daha lazla fednkıı.r~ 
lık istemiştir. Mare11aı demiştir ki: 

"Söylenen her .şeye inıınmııymız. 

Harp cmlrierl yalnız hayatı gtlçlcşUr 
mek ımaksadlle nesr€'d1lemcm1ştir. Za 
fere kadar dı:ı.hn çok sıkıntıya katlan 
malıyız. ~n bazı ıhaşln olursa, bu, 
zaferi kaznnm ıdçln haşin olmak ııı.. 

zmı Ç(lldiğlnd ndlr. Bu hal"p, .Alman.. 
yanın mecbur olduğu en çetin muha. 
rebedir. 'lnusumuzu kurtaran, onu bü 
yUklUğe yükselten böyle bir lideri lbl
:ZC ba.hşcden Truınnm bize bir §aka 
yıı.p:ı.cağmı umar mısınız? 

Bcrn. 21 (A.A.) - VJ§ldcn gelen ha. 
berlere göre., lngi!Werin Fransız So
malleinl iggııı etmeleri muhtemeldlr. 
Nou~u Temps gazetesi, Lllvll.lln mJl 
lctlernrası durumla mewıl olacak 
yerde kendi m"nfanUerlni tnklb etti. 
ğlnl yazıyor. 

Acı bir ö üm· 
Türk Ticaret Bankası 1 tanbul 

§obes.i emtin sen isinde Bny Uet>
ı;ct tizesn'm toomidc bulunduğu 
lleybeli:ıdn sa.nat:-Oryomund!l. dün 
öğleden sonra öldüğü tee sUrlc 
haber lmmıstır. 

Ileh!;'et Uzc.-uı gazetemiz muhn
&ChE"'iindo <le fayda.lı blr uzuv ola. 
rak çalışıp ~e-udi mcrlyetlerini fo. 
nıtarak sC\·dlnniş pek halllk, pek 
d iirüst, pek gayretli bir gençti, 
Bosna Saray ileri gelenlerinden 
Mehmet Uzlçnn'm <>!;..fa Bny l\!ch. 
met Asnn Uzean'ın aynı temiz ah. 
laklı (Oenkbırmdan hlri de Beh· 
s;ct'll 

Gö,"Süncle bfr nmeliyata. lüzum 
,;öriil<lUğündcn dün ö[,..fcdcn en el 
bu ameliyat munıffaluyetle ya.pıl
ınııı, fakat bir saat sonra, hucl bir 
kalb 7.ftafı netiecslnde ölüm bn 
öeğerll genci nraınızda.n çekip nl. 
mıstır. 

Cenazesi bugtin ildndl m,cti 
s:ınatoryomılan kıılclmlnc:ıl< \ 'e 'ıı. 
iyeti \izerine lleybcllada mfl7.ar. 
lığma gömlllcccJrtir. 

Rendislnc nı.hmet dilerken de 
iforll bir o''lllbrmı \aldfsiz kay· 
hctmckle ynnılanmış nflC'Sine, hı•. 
su iyJe kıırclesi idare arlmdaşlnn. 
mıuJan Ilrluıırn Uzoon'ıı iyi bir 
nrkadnştruı m!l.hrum kala~ banka. 
l n tarlyctlcrimlıj bildiririz. 

btmlnra wdcrhnl yandan hiicıım c • 
dcrek n.grr k:ıymJ.or verdirdikten 
ıııonro g.erl QOkilmt'.ğe mecbur et • 
mektedır. 

Çok kuvvetli sl "m le k"lleri 
muh3.I'Cbcye i tirnk Ptm ktC' v~ bil 
hassa dUşm:ı.nm zn'hh vnsıtnla.nna 
saldrrmskbaı'lrr. Şimdive kadar 
400 den fazln &>vyet tan1n tahrip 
edilıniştir. Artrk dil'Şlllnmn zırhlı 
teşldlleri Alman hatJanna doğru 
büyük lbir ihtiy:ı.Ua sokulu~>orlar 
Muharelbe devnm etmekte ise de 
Sovyetlcrin • durumu ti.mitsizdir 
Sovyet piy:ıdcsi bu mu'ı'lbirin bil
cHJd"ğine göre, hızını ka.ybetmiş 
bulunuyoı: 

Beyaz sarayda 
pasifik konseyi 
Gülüşmelerle şöyle bir 

remiz kabul etti: 

" a 

\'nı;lngton, 21 (A.A.) - Çarşamba 

gUnU Beyıızsarnyda yapılan Paslfik 
h:ırp konseyi toplantısı doksan dııklka 
sUrmUştUr. Yeni zelanda mümessili 1 
Naş, toplantının son derece aH\kıı.yı 

celbedlcl mllhly-<'tte olduğunu, söyle • 
mlş ve konseyin "Japonya, Japonln • 
rmdır., gibi yeni bir remiz kabul eL 
llğinl gUlllmsiycrek ilfıve etmiştir. 

Nnş demlştlr ki: 
Harbin genel durumu fena değıl • 

dlr. Fakat Blrleşlk mlllctıerin önUn. 
de henUz yUrUnecek uzun bir yol var· 
dır. 

ÇI 
Tol') o, 21 (A.A.) - İyi bir kay -

nnktnn alınan haberlere göre, mare. 
ç:ı.1 Çanl<ayşek Çunking h~metl a. 
leyhlnde faaliyette bulunan birçok 
komünlsllcrl tevkıt emrl verml11tir. 

lr---~-~-~J.-~~-Y~'!~--.r . 
TALiH GELMEZ. GETiRilil ı 

Muvaffak olmu§ adamların hayatlarını araıtırtı %. 

Çoğunun, fırsatı gördükleri gün ondan istifade etı e. 
sini bilen, verdikleri kararı hemen liil mevkiine ko3 -.. 
kimseler olduğunu görürsü nüz. 

Yalnız k arar vermek, iş bilmek, z eki olmak ki'fi 
değildir. Muvaffak olanlar bir talih eseri olarak rı -s. 
vallakiyeti hazırlamamıılardır. Talih bi rtakım kı.;:o. 
vetlerin bir arada, bir zamanda toplanmıı olmaıındnn 
bQ§ka bir §ey değildir. Muvallak olanlar bu muvalf ı. 
kiyeti kullanmasını bilen, talihi z orla ayaklarına geti. 
ren insanlardır. ._ __________________________________________________ _ 

Mensucat 
fişleri 

Pazartesiye satışa 
ba lanacak 

Tevziat pazar günü 
tamamlanıyor 

'3ilmrbank Yerli .Mallar Pazar. 
l:ırmd:ıki pamuklu mensucs.t satış· 
!arından, ~imdiye kadaT nüfus tez 

Yeni Bütçe, 
394 milyon alra 

olarak tesblt edil cU 
-<>-

Pazarte•iye müzakerelere 
ba§lanıyor 

Ankara.<lan haber verildiğ .. ıe 
göre, 1942 bütçe liı.yihıuıı ve b. t. 
çe encümen ma2batası dun 11 "· 

buslara dağıulm~tır. Pazaı •· 
r ece l o korE.'Sile tn!ll a.bnnmış oanlann ta. 

mnmiyle istifade cdebilme.lerinı 
tayyare teımn m:ı.k.sa.dile ev!el"(' kupon 

i günü Mecliste müzakereye br . 
!anacaktır. 

(ll:ı tarafı 1 incide) ônğıtıhnnsı ism d vıı.m olunmak tn. 
n!!-klardan alman malfunata gore, dır. Şimdiy kadar alınan neticeler 
bır gecede 1000 lbombardunaıı ıyidir. Bunn ba.kılnmk kupon de. 
tayy~sinin Almanyaya akın ya_ ğrtılnınsı iı ine pazar da dahil, önl
pacagını tahmin etmek ha\•nli milzdeki pnzııı·tC"S.i gUnUnc kadar 

Bütçe encumenı yeni mali } 
devlet masraflarını 393,029.4'i .' 
lira ve ,·ar idat 394.328.340 111 
olarak bağlanmış ve Meclis umu 
mi heyetine bütçe proje i hUkfi 
met teklüine nazaran on milyoı 
li ra lazlasiylc getirilmiştir, Dev
letin yeni masraf bütçe proje 
sinde göze çarpan yenilikler şun_ 
lardır: Müstahsil halkımızın bir. 
an evvel toprak sahibi olması 
bakımından arazi tesbit ve tevzı 
komisyonlarının çoğaltılması; bu 
ko.·nisyonların fenni vasıtalarla. 
teclıizleri için Maliye Vek&l&i 
bütçesine 27500 lira tahsisat kon 
muştur • 

bir şey değildir - devam e<Lil:cek ve paza.reöiden iti-
Manh , • baren lmpon s:ı.hiplerine mal satı.. • aym a yapılan son hU. 

cum çok tes~rli olmuş, bir tayyare ııına bnslan:ıcaktır. Bu i§le. İstaıı. 
grupu 4· !bındcn fazla yangın bul Yedı Mallar Pnzaıları müec . 
bombası atmıştır .. 'Biribirine çok seseler mtidlirü Hiimit Koray, b.ı. 
y.ı.'km olan fabriknlal'da 'birçok zat meşgul obnııktadır. Kupon sn
smai binalara tahrip bombalaı 1 lııplcri, p:unuklu mensurottan yal. 
atılmıştır. nız 5 metro mü:lxıynn edecekler • 

1..<>nd.ra, 21 (A,A.) _ Avnm <lir. Satışlar, Bahçcltapı, Beyoğlu, 
kamo.rasmda Sır Stafford Kırips 05.kiida.r ve Kadıköy yerli mallnr 
beyanatta bulunarak Ruslara razn.rl:uıın.da ve aynen semtlerde 

yardım bizim c:rn.c}imizdir demi~. ihdas OlU."10.COk ooyilJrlerde yapı • 
'!i lacnkt.ır. 40 bay;il:rk ihdas olunmın -

Yüz milyon liralık bir kıymet 
ifade eden milli cm1akin tamirlt>. 
d ıçin 400.000 lira, Darüşşafaka· 
ya 6000 lira, ağac koruma cemi. 
yetine 17.000 lira, Yeşilaya 6060 
lira, yardnn tahsisatı konmuş· 

tur. 

tir, . t H h Kırips, Avn.ıpaya taarruz ede. ur. er. angi bir sebeple kupon 
nlnmıyanla.ra, h~r tilrlü kolavlü 

oeğirniz zamana kadar bu yardı gösterilecek ve nlınaeak ledbi;ler 
mı yapa.~"IZ demiştir • gazetelerle ilfuı edilecektir. 

Avam kamarasında Krrips'in ------------
sözleri alkışlanmıştır. Meks ka klrlezlnde 

tlŞTEREl{ BiR TERLtG 
ı.ondro, 21 (A.A.) - Amirallık bvek denizaltıları Bakkallarda ekmek 

dairesi ve ha:va naztrlığı çarşamba Oentn·re, 21 (A.A.) - United Pre&11 
uk&ıum ŞU mUşterck tebliği noş • ajansı Meksika körfezi Uzcrlndc bir yolsuzıaıa g6riild'Cl 
retmişlerdir: Umandan gu haberi veriyor: 

Bugün, İngit.erenin cenup doğu üç denizaltı gemisi Amil denizinde 
kıyısı a.çıklo.rmd.'1. gemı'lere taarruz 

Halkın ckm-0ğlıu b.ır ihtikar va. 
sıtası gibi kullanarak muhtelif şt. 
k!llcrle bunun üzerinden istifade. 
ler temin eden b.:u.ı fırıncılro· hak
kında bir tı:ı.ro.ftan tnklbat yapı. 
ıırken diğer taraftan ekmek bay·. 
kği ynpan blitUn bakkalların ek • 
ruclt sı:ı.tışkın d:ı belediye tefti§ 
heyetince kontrol altmn alınmış • 
tır, Yapılan teftic;lcrde bnzı ekmek 

• bb"" d ,_, .., blrleııik Amerikanın bir Uearet gemi. 
etmcge teje us e en ........ messer_ 

· 09 hafif t:ahll mUdn.faa sl ile muharebeye tutll§arak tOP ate§I 
ec:mı;ts. 1 ça.k var bat ry 1 tenli etml§lerdlr. Çarpışmıı. esnasın • 
g~ ... arı) ve tnhu . s:ı. dı'lın . .,.ti~ il nn 

1 

da gemi batmıştır. MU rette bat kur • 
tıı.nu.mc an np e ı,,, r. 

D.. k'"-d"n bi . tarılmışlır. 
uşın.a.n uç:ı 1!;1.1 u• ....... rı rno • --------------

törlü iki dubıı.dan mlirekkcp bir 
devriye t.nr:ı!md:ın düsUrlllmUstür. H er akşam 
Diğer u~ kıyıdan açılan uçak 

savar oo:taryaln.rınm ateı;i ile lS!l• 

bet vukubulınU.'1 ve uc;:.ağm denize 
c.lil§tilb'Ü görülmüştür . 

ntR ICAPll.E\'E Htlc M 
l\laıtn, 21 (A.A,) - Salı geqcs1 

donan:nays. mc-nsup uçaklar bir 
gemi kafilesine hUcum ederek b.r 
torpido il'.! bir deniz 'taşıtına isa • 
beller Jınydetrni'1erdir. 

Mnltn.ya yapılan hava akmlart 
esnıısındn 1 bomlxı uçağı dilşürü t
mUş ve iki tanosi de hasara uğro. 
tılınrgtır. 

UZAICŞARKTA 
r..onclrn., 21 (A.A.) - Uzakşat'k 

tan gelen haberler yanız müttef k 
kuvvetlerin ha.va fnnliyctinden 1 ah 
set.mcktedrr. Timor ndasmda. iki 
) ert> hilcum edilmiştir. Kocuang • 
dn yerde ilki J:tpon uçağı tahrip 
cd lmiıı ve lbinnlı.ra hasar verdiri1-

miştir. 

Port Moresb
0

'Y<' taarruz <'den 12 
Japon uçağmdruı 4 ü dUsürülmUş • 
tür. 

Londrn, 21 (A.A.) - Sall\hlyetll 
ınahfiUerdtı söyfondlğine göre. 1111lı 

günU Mnnhaym üzerine yapılan bU • 
cuma yUzlerce uçıı.k L,Urak etmiştir, 
.Aynt mahfiller hnvn hUcumlnrının 

ileride ne kadar bUyUk bir önem ala. 
blleceğinl söylemekte ve çok dnha 
fazla miktarda hattA bin kadar bombn 
tayyaresinin her gece bUyUk Britan. 
yndakl Usleı inden harC'ket edebile· 
ccl<l rinl na.ve etmektedirler. 

--------0-------
Ç ay ve kahve inhisarı 
layihası kabul edildi 

Riiviik Millet Meclisin"n dlinkü 
toplantxsmdıı. çnv ve knhveniıı in. 
h!cınm nlrrırnns'11.ll dair layihanın 

( Ra">tarnfı 1 indde) bnyii ve bakknllnr.n ekmek fişten 
namıulnrclı. Fnkat realit e onla nn toplamak, bu ficıleri fırınlarn tal .. 
:;üı,lıe n· İ"'t ihzalarınn "imdi biı lıın işlerin1e yolsuz hnl"eket etmek 
tekzip darbesi indiriyor, rada ıı suretile çok yüksek fiyataı la ek • 
ancak be ay geçtikten "onra ~lde mek ~ttıklan ve bu suretle bu· 
edilen neti€'e~r Amerikalıların gün Uzcıinile durulan ikarnesjz c.k 
bile il'k günlel'(tı• iimit t·d emcdik mck s:ıtı31 isind~ en mUhlm rotil 
leri bir yeküne. nrdı. O clerttede oynadıkları nnlaşılm~tır. 
ki h ıırhl 19 12 d ı! bitirmek l il krrdı- Hu baJ<knl ve bayiler hakkında 
lannm bile ortaya c:ıkt •i:'l !.:'Öriilıl iı. tahkikat yapıln+.en 'bunlara ekmek 
Vaziyet bö) le olanca mih' er mah A veren fırınların da fişlerin tesli -
fillerindc hi sedilc•n enıllse, ... tn jr. mJnd<' ı:ı.Uı.kada'r bulunduklarmdarı 
hlik \'e hodbinlik lılc dr ~ayritahi i bunlar hr.kknıdn dn tahk lrnt açrl • 
nılllr.dllcmez. l\lih,·cr "llfleri ger· ınıştrr. 
~.ekt~n zor bir mC\kidcdirler. h.aı. Emniyet MüdUrlüğü Kn~çılık 
ya artık p:Ll""a toplnmn'U \11.lrti gPI Bilro•m da cıkmt"k tahk;kaLnun be. 
diğlnc hiilnnt'tliği bir clakikndu zı kr.srm'cuilc aliı.kadar olmağa ve 
keıullsinl bu duruma attı. Alman. ba.ıı fırmcılarla bakknllaı-xn ifa • 
ya her halde çok rtahıı c·uhuk h ir dclPrme miiracaate baş!a.mıştır. 
rafer ümit. u.~dediyorıhı. ~imdi Halkr1 fırınlara tehacüm göster • 
mihver mahfillcrlnd~n a k-.ed r.n me."l ve clınıcğini kam<'5İ mukabi· 
resmi l erin hep ahır, tnh 1tm - lincle her ye:den alm::ısı icin müm. 
miiJ, met:ınet tan•i.re N tikle rini kiln ol<luğu kadar çok lınkkalda 
önlerinde çok c:ctin mii<'.ıulelelrr l'kmck cıatılmıı.s1 muvafık göriiJ • 
bnlonduğunu hi'flllderini j,ifüo • mekle beraber :;ı'mdiye kad:ır ya • 
nız. l fih,·er ic:ln harbin h~h,;.ıılı pılan tecrfibc'de uvgunsuz hnreket 
~afh:ısı bnşJıun.., ohluğuna ... üııhe / len ~örUlen bnkkallar müebbcdeu 
,·oktu r. e,lnnf'l< satmaktan ı:nenedileccktir. 

' 
1------ı _ İnblsarıar u. MtldürHlOtlnden 

1 - 17.S.942 tarihinde yapıtıı.cıığı ill\n olunan idaremizin B&lat bakım· 
evi zemin kat döşemesi. iskele ve tahta perde kerestesi ııııtı;ıı lolne alt ke. 
ı,ıifte d€'ğlşikllk yapılarak bu kere yeniden ac;ık arttırmayıı konmuştur. 

2 Muhammen bedeli (1697.61)1 lira ve yUzdc Hi katı te•f\lnatı (2Mll 
liradır. 

S - Arttırma 26.~.942 sah günü saat 10.80 da Kabataşta ıevaz:nn f\1. 
besinde merkez satış komJsyonund:ı yapılacaktn. 

f - lsteklllerin tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 teminat paruf. 
le birlikte mezktir komisyona müracaatları. (5394) 

mfü:.ı:keresi üun.."Uliliı..nmış ve layj. • • 
hıı kabul roilmi~lir. Aynca devlet ... ELBAMRA1da Bugün ıkı ncı zafer haftası - · 
iktm:vli tesı-kldi1lm memurları - 1 ~ır , imin l'n biı.vük \ e h~yl'!Canh rtımı 

~~~i~:~~ı\ ~:~r·~~!~:3!r:'~ 1 Ordular Çarpışırken nin tnd:'1ine dair layiha Tilrlt.hnl 
ynn tk'lret muahedesinin tem<'lidl_ 
n dnir kanun 15.y"fuu;ırım bhinC'i 
milrnkerelerl y:ı.pılmışt1r. Mccl.c; 
ynmı toplanncnkt.tr. 

•rorkÇf' sllr.lii - l flc bir mnıie kı)& l"dllmez. 1.000.000 llrıı 
ı~.000 klşlllk ordularla çevrilen f t' \ l•alAdc film. 
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1-3.ı~~ 
Güzel Sanat•ıar 
Ve Devlet 

Yazan: SADRI ERTEM 

RESİM yııpan A·enç adamı ~o 
rü:;o~uııuz? Şwıu söylü~ or. 

"- Ben fır~:ımı ileri bir kültiır 
ıt,'in muşamba. üstünde oynattım. 
~fusikl için uğra.'iall bir ba'ka 
ımat ada.mı ile karşılaı-.ı~·orsunuz: 
·•- Eğer bana Orta mektep.k-. 

ı·iu birinde musiki öğl'eticiliğl ~er. 
me7.lerse işim dumandır. 

~air için, edebiyatçı için de iş 
rmnlardan daha aykın değildir. 

1(. :(. :(. 

Resim yapana: 
- ifa) di gtt kendi kendlne iş 

.ıra, dua.r ilinları yap, afiş işleri 
bul diycmeısinız. 

Çün'kü biz onlardan neler istemi· 
yoru:z? 

Diyoruz ki: 
·•- Güzel resimler yapın. 
Bu güzel resimler bizim kliltii 

riınıilıü ileri go'türsün! Ya1nız bu 
kadar değil, bu resimler inkıl&bı 
kendine öz iş edinsin! 

na dü~lince il<', onlara.: 
- Haydi gidin kamınm doyu. 

mak için istediğiniz yerde c;a.lı~m: 
Sözü birbirini tutmaz. 
Onlara: 
"- Haydi ~alışın, haydi bize 

güzel iş getirin, haycli inkılap için 
değerli otun dlyebilmek için önce: 

A) Güzelden ne anladığmuzı aıı
lama.Jıyız. 

tlstünl•örü, tiirlü türlü anlaşılLr 
"Özler yerine içi tlışı bir olan bir 

.l'DDllfma·tar: --... ~---zwı: ...._ 
~r..-.-': ~arafl ·~ ?ncldc) 

l~ 1:.1ı: ~ARET: 

1 Erkek V<'yahut kadın bıı.,mr n. 
l .ğırca eğip kaldırır.;a, temenna de

mektir. Eğer başını sallarsa. hı. 
~· netsin rlemektir. 

Erkek veya kadın, dudağmı un. 
nrsa, !llenln için yanıyonnn demek 
ir. Erkek veya kadın blrbirlcti
'' bakarhı.rken yere fülkiirürlcrse 
lek ziva<le bi~lmsiz..,in demf"'ktir." 
• A.ltr

0 

Yar!rl.lık yazı, burada biti. 
10r. Eski lstanbnlun hOJllla ka
dmlan ile eaplon erkekleri ara
"mda. lrulbmlan bu i-.aret dJli, ı~
mar c111i, Çok zen~irı<lir. Bu küçük 
müsvedde, deryada katre gibidir. 
Ve 8.di bazı duyguları ifade etti
ğine haluhNa, daha 7fyade, aşağt 
tabaka hıı 1k arasında kollıuulan 
işaretler olduğu tahmin edilebilir. 

C'ec;-en Mrr ~nlann<la. lstanbula 
~elen bir ~nebi, toıtanbnl e.apkın 
Jarmm işaret dilinden, ismar dilin
den bir sahneyi şöyle tas\"ir edi
yor: 

"Erkek hanı,:erini erkanr ,.e o
ımnla göğsünü açrp k<'nd.,•ini par. 
ı:alryonnu, gibf yal:incıktan bir ha
reket yapar, manası: 

- :\'lkmla p~a1anıyonım ! .. 
Demol<tir. Ka<lm ce,·ap verir; 

kollilrmı B<i yanma bırakrr, öyle 
ki, fera<"enin önü blra:ı: açılır: 

- Ko1lamm, ağ\ı!Ctı.mu "!\na açr. 
yorum Jiğitim !.. ncmektir!..,, 

A<'&ba bu~ün,şapkıılann, cldi
\·enlerin, ~siyelerin manalan 
~·ok mu?.. Ka, O~'llatr arak, göz 
lizölcrek, per,.:em, kilcüJ "'e tnrro 

dilıcltllerek konusulmuyor mu?. 
REŞAT EKREM 

'IABBEMEL'BR B 
esteUk yöndeml tutacağız. Bunu (Baş tarafı 2 int'ldo) 
hcrf,es yapamaz, herkes bonon i. Mahkeme kalabalık bir vek\1n 
~in sl'z de edemez. Bilen, anlıyanı tutan 36hitİere celp yaz~ma 
toplamak gercl~lr. 

1 
karar vcre:rek bJr başka güne hı • 

Demek kJ, Auzeı sanatlara uluş rskıldr. 
bnkımmdan bir yön vermek gerek İstanbul hakacaten btiyilk şehir-
tir. dl. Art.Jet vo rejisörleri Ue mua 

Bn yönü, bilim ve devlet otor.1- meleclleri ile artist '.müdürleri a.-
tcsfni kullanan gösterebilecektir. tenteleri ile •ne kumpanyalar' ne 

R) Çah5tırmak istecliğimiz sa • operetler v~ış da bunlardan' ya.. 
ıınt adaml:ınnn. yormtan, yarınki zık ki yalnız mahkeme1er l'esile..fll· 
ıninleri güvenç için değerleri top. le halrerdar olabiliyol'O%. Bunl:ı.no 
lamak, sonra. da. bu değerlere ulu. yerlerinde :JÖhrıet oıahlbl oldnkla. • 
sıın k.ıı.J>ılarmr kapayıp: nna da iruuunalıyız. Öyle olma • 
"- No yapalım güzel una.ta saydı rejisör Serçek Atilla efendi 

lcğil ba.'}ka işle.re emelli ,·creydioiz mE-Şhnr Dlrnhi ile Anjeli fer1a et. 
kmesj de gerektir. mmıek ~ böyle gürtlltllltt ve k'a-

C) Bütün bnnlar ancak kültür - rışrk işlere girer miydi! 
l('rf ilerletmeyi başh başına iş e.. SA!T FAİK 
linmi, otoritRll bir "müsteşarlık" 
elkj de başlıbaşnra bir ba.k:anhk 

lmrmll.kln. elde ffiilebillr. 
Bngilıı resim yapan, anlama. bit. 

,l-.i ~ı:i alan seyirci Ye alıcı baş· 
t:ınba5a ba~ıboznkluk İçindedir. 
Güzc1 s.~uıailan ba<;ıbozukların, pa. 
zonnd!Ul tmrt.armak \'t' ona sosyal 
hir d~ğer \'ermek için ise devletin 

• Bu yıl liselere alınacak leyll 
meccani talebe miktarı 1500 olarak 
tesbit edilmişUr. 

• .Ankaradan bildirildiğine göre 
maarif vekili Hasan Ali YUcel, böb· 

"nlııı;"nn P.I afma.c;mdan başka ı:ı. reklerinden rahatsız bulunmaktadır. 
kar yo yoktur. * Nakil vasıtalarına odun ve kö ~ 

"Foto Maga.zin"den mUr nakli için tahmil edilecek mU • 

M ntbuat Teknisyenleri 
Birliğinin Senelik 

Kongresi 

kellefiyet hakkında. görllşmek Uzere 
dün Umanda bir toplantı yapılmıştır. 
BUtUn nakil vasıtaları yapılacak bir 
programla taşıma işinde vazıfe ala. 
caklardır. 

* Belediye, buz satışı işini esaslı 

TUrk Matbuat Tl'kniııyenlerı 
ğlnden: 

Senelik kongremiz 2f/5/1942 Pazar 
günU saat 13 do Emin6nU Halkevt 
.salonunda yaprınca~dan ikinci blr 
toplantıya mabal vermemek için btL 
tUn Azanın teı:ıriflcrlni ehemmiyetle 
rica ederiz. 

oıarak halletmeğe karar vermiş ve 
Birli- bir program hazırlamıştır. Buz satı

§tnı Uzerlne alacak bayle, şehrin muh 
telif semtlerinde geniş ıube teşkl

lll.tı vücuda getirecektır. Bu sene bu. 
zun kilosu 5 kurllila satılacaktır. 

* Floryadaki umumt mecraların 

yeniden ve esaslı §ekilde yapılmasına 
karar verilmiştir. 

RUZNAME! l\l()°zAKERAT: 
• Kütahya ovasındaki suların ıslah 

ve civardaki arazinin sulanması için 
l - Bir senelik bilAnçonun tetkiki şimdiye kadar ba!}Janmış olan faaıı -

ile idare heyeti faaliyet raporu yete iJAveten gene KUtahya civarın • 
2 - laare heyetinin ibrası 

1 

da bulunan vo Kapan derelerinin de 
3 - Yeni idare heyeti seçimi. ıslah edilmesi ta.kanil.r etmiştir. 

-16- Yazan: 
Tarık telefon rehberini eline at. 

Uıktıuı onra mütereddit bir ta
'ırl:t: 

- Sakın gene bir yanlışlığa se. 
bfhi~·et ,·ermiycllm ! . ıliye dura . 
ladı-

-- Xc ysnhslığı olarak? Sen 
bir doktorsun. 1\'ih:ıyct bir huta 
nı me.:-nk edip sornbffr..,in •• 

Ru fikir gen~ doktora da mü1a
~i n g,lmişti' 

- 03•JA ~a - dedi . elbet bir 
hastamı Mrabiur'm. Peki tele 
fonda kim konns:ı<'llk? • 

-- 'f:ıhii sen!. 
Tank birkaç ~ nprnk ı:e,·irrlikteıı 

ı;onra ıı~vJnclc: 

- tstc huldıım ! - diye haP,er 
TCrdf - mntlnluı ba olacak. 

I'erhat <!ft i<!ilerek rehbere 
baktı: 

- :Evet tA "en~I • .,f!dt - bu. 

EZI E WIUdlDDİN 
dur.. hnydl l<ar<le~im .• 

Tank mnnaraYJ Çl'\ irıli, iki gcııı; 
heyecanın biran bcldcdikten sonra 
kar~rc:lan <.'(?\'ap geldl. 

- Buyrunuz eftm11m. kimsi. 
nlı? 

1.'nrık <'İddiyetle konusm:ığa hac; 
ladr: 

- Ben dold-O!' Tank. Size rica 
eckrim efendim, ka.rşmızdn Tckkr 
c;ıkırınzı sc".<ağmrla metruk Tckln•. 
<h· ikamet edem Ye dlln ak~am ken 
d:ı.ini muayene ettiğim lı stam, 
Dcıll"' hanımm n.11de~I baldmul.ı, 
''ani sıhhati hakkında l<erimesile 
~örüımıek i tiyoruın, Lfıffen bif 
adam gönderip ~i& hnnnnı tele
fona ı,::ığırmak zahmetini <llrjğ et
mcz~en:z mhmcttar olurum. 

Gelecek cevabı hf4'de<1Uer. 
~nk memnun bir yUzle: 
- Çok ~kkllr ederim • <1e • 

Atma Re.~ep 1 •• 
SİYASi ve askeri tahminlerdeki isabetsizlik dereceleri 

karşısında çoktan kalemlerini kırıp yazıcılık ve poli. 
tika hayatına veda etmeleri la~elen bazı kimselerin hfila 
(bız şöyle demişti !k), (biz dem~ık miydi?), (tahmind.erimi2J 
bugün bir hakikat olmak üzerelır), (realiteler bizi haklı çı.. 
karmaktadır.) Kabilinden sözlerle zeytinyağı gibi suyun üs
tüne çıkmak istedikleri görülüyor. 

(Dedik), (derm~tik), (şöyie bir fikir orta.ya atmıştık!) 
Veya (demedik!), (demeıniştik.) Kavlinıücerretten ~baret. 
B:ınu.n daha ötesi yoktur ve olamaz. İddiayı vesikalandtrmak 
için şalıit olarak, delil olarak b~ları değil, gaz.ete kolleksi
yonlarını görmek ve göstermek lazımdır. Sönra Okuyucuların 
hafızasına, rokft.3tna da bir parça, hatta bir mıskal saygı 
lazımdır. 

Geçmişteki gaflarını, yüksekten atıp tutmalarını, keha
netlerini, tairafuruşluklarınn: y~an ~anlış tevillerle, birtakım 
kclıme oyunları ve cümle tabıyele~ı~~e .. ortadan kalclımıaki 
istiyenlcr, biraz bu noktaları da go2J0nunde bulundurmaları 
ve bundan sonra (siyasi kehanıet) lerde, (askeri tahmin) lerde 
bulunurken hiç olmazsa biraz. kaçamak ~?1 bırakmalıdırlar. 
Böyle yapmazlarsa, mahcup. bır duruma~ duşerler, ve o zaman 
bu gibilere şöyle amiyane bır tarzda bagmnak farzolur: 

- Atma Recep! 
Atılma dur, 8Uhanl ehil hali anlamadan? 

iki kelime için 

Holivutta, bir filmin ismi için 
bir anket açılmıştı. Ankete 132 
bin kişi iştirak etmiş, bunlardan 
her biri bir i~.]m bulup gönder. 
mişti. Roy Haris isminde bir A· 
merikalınm bulduğu "İnsan kalb 
leri'' ismi be?!enildi ve bu adama. 
bu iki kelime için beş bin dolar 
ikramiye verilmişti. İki kelime 
için ~ bin dolar? 

*** 
Takma saç modası 

Paris işgal altında olmasına 
rağm<ın, bir moda merkezi olmak 
ta devam ediyor. Bugün Paris 
şapkacılarında yalnız şapka satıl 

mıyor, bu şapkalara uygun gele
cek takma saçlar da beraber sa 
tılıyor. Zira moda. saçların uza.. 
masınt bekliyecek kadar sabırlı 
değildir. Hasır şapkaların altın. 
dan alın üzerine dökülen saçak 
şeklindeki saçlar daima. takma.. 
dır. Bu saçları yaparak şapkacı
lara satan berberler aynı zaman 
da bu saçları muhtelif renklerde 
boyamaktadır. Yalnız bu takma 
saçlar çok pahalıdır. Alel8.de bir 
biçimde v1..ı.nı yüz franktan aşagı 
satılamıyor, bazı nadir örnekle 
rinin ise 350 franktan aşağıya a.. 
lınması mümkün değildir. Şap • 
kacılar ve berberler bu saçları 
ya manastırlardan yahut da ha -
pishanelerdcn tedarik ediyor, 
çünkü manastıra giren genç kız
alrın saçlarını kesmek adet oldu
ğu gibi hapishanelerdeki erkek 
mahkumların da aa.çlarını uzat 
malanna müsaade edilmez ve ha. 
pishaneye girerken saçlar kesi
lir. 

LAEDRi 

Kı•a dalgalar yumurtaya 
yaramıyormıq 

Berıı üniversitesi profesörle_ 
rinden ıbiri doktor Li.idvig kısa 
elektrik dalgalarının doktorlukta. 
yaptığı işler hakkında tetkikatı 
ile meı?guldür. Bu diktorun tet
kiklerine göre kısa dalgalar kur. 
bağa yumurtalarım vaktinden 
evvel olduruyor, kurbağaların 
çabuk yürümesini temin ediyor, 
fa.kat tavuk yumurtası ilztrinde 
aksi tesir yapıyor. Kr.sa. dalgal~ 
ra maruz bırakılan ibir 'buğday 
tanesi çarçabuk intaç ediyor ve 
~.ok güzel marsul veri~r. Hal_ 
buki uzun dalgalara maruz kalan 
bir buğday tanesi blltüıa. intaç 
kabiliyetini ka:;betmektedir. 

ŞUNDAN BUNDAN 

AvastralyaJa bir kınm 
kadınların kocalanna 

tahakkümleri 

Avustralyanm bir kısmında, 
Yeni Gal eyaletinin ccnıuıbunda 
ve Kinslanl'da, ev kadınları ye
mek pişirmek ve bulaşık yrka· 
mak zahmetinden muaftırlar; 
çünkü koca.la~ önüne koy_ 
dukları yemeğin nevi hiç değiş
mez: Birkaç dilim tereyağlı ek" 
mekle lbir taıbak salata. Erkek, 
bu yemeğe hiç itiraz etmez. 

Bu adet, bütün sene böyle de... 
vam eder. Yalnız, bazan kadı
nın keyfi tutarsa, kocasına, 
başka türlü :bir yemek de hazır 
lamak lutfunda bulunur. 

Bayram günlerinde iş değişir. 
* * * kadının, o günlerde, erkeği ağır-

Suyu en temi:. Jere l~mak _v~ifesi vardır. Tabak ta· 
j bA çeş:tı_ı yemekler, tatlılar .. di_ 

Avrupada en temiz suyu olan yeccksınız. Hayır! Birkaç dilim 
dere !sv~te akar Loka ismini ekmekle salatanın yanma, bir 
taşıyan bu dere suyunun beher domates salatası katmak Bu d~ 
litresinde ancak 9 mili2'ram ma· Hind kadınları namına' erkek~ 
deni madde bulunabilm~tir. !erden intikam galiba! .. ' 

tli • beldiyorum. Telefonu ~ık bt• 
rukınrz efendiın. 

sonro. re<ieptörii eliyle kapıya • 
ruk ar!.a.da~ma mmlea izahat ver. 
di: 

_ tş Uıhmininden de lrnlay oı. 
d }"ezacı derhal gjılip Bedia), 
ç:~ır;t•nğmı sö~lc<li. Şimdi mt·~e· 
ley· nnl:ırı:t~ Fmuıt ben <le epe3ce 

• 
1 

<l sem ,.a heycr:ın duymuyorum c - • 
lan hn ... 

tkisi de derin bir d!kkat ve sii
ki.ıtln biraz d:ıhıı beJ.lc<lilıten ~n~ 
ra telefon makinesinde dnyulnn 
Jıa~iıı bir güriiltü ile yerJcrind~~ 
ı.ı~raılı :ır. Tank derhal reseptt• 
l'"ii Jmbğnı:' gatiirdii. Karsıdan bir 
göl< ~ürüıtUsli ~_opuyordu. Tarağın 
cU t itrlyor rcn~i sarnrı~·ord~: 

Karıııd:tl•i t.-lcfondıı Bcdrlnın se 
"ini Fcrhnt fln. faımmıstr, Genç 
J,ülhnnbcyi adeta ba,b'1Tt\J1\.':< söylc
niyorıln: 

-- Rana f>al< ıloktor ağabey. 
1 aııtığlnız ynlrnsı açılmamış ınarf. 
fetl~ri şlnuli Aİdip bir bir lc:ır-.ı • 
koh lınber \·ereceğim, O munv nin 
olacnk beı:l!\vncı koı ili iki saat c\' 
''"' hurnlnrdıı ~i)rdünı. Giı.'lba lı:ıs
t:ıyı moıı.ycneye gchni~tl öhö, öhö. 

Omm bir g\lzel ağzmm payını ,·er
dikt cn !'!()Dm. eve döndüm. O Yr!· 
laza lle kızın pe!ltilinl ı;ıkarm<"aya 
ka,Jar Allah ynnı.tnu~ deıueden 
,·urılum S-Opayı. Bastım sopayı, Am 
ma ne bileyim. Onun ('an·ı çfı.:lM'a
ğma anası olacak moruğun nefesi 
l,csiJerel< mortoyu çekti. Eğer hi· 
rer rnilkemmeı Nopa da -.ız yemek 
i~Uyorsamz yarın kayn,ınamnı <'e. 
ıınıe Da.lll!lzma. buyurunuz!.. Buna 
dol<torluk demezler. Anlrvor mu. 
un? Rıınn. düpedüz nam~s diitı

m an lığı derler ... llrnrıl hO\'Bl"fia • 
Jar. l(cpazf'ler !ılzi ... 

Tarılt dah:ı fazla dhılcmeğe tn
h·unmiil edemiyerek telefonu ita • 
ıınttı. ltengi l\UJ ~ibi olmtt!!ltu. Hld 
dct1 en tiril tiril tltrlyordıt 
-- Bu herifi znhıt:.w:ı. haber \'er_ 

me1i! • diye lıa}'•ırdı • Cinayet!.. 
(Jinııyct! .. Zanılh k!Ulmr öldümıUş. 
Bllii.flitur lla. "l'iyfüyor. 

l<~rrhat miithlş bir e'll\ ,.e heye
c·an kinde lmTanıyordu: 

- Ö<lUmılü'} ha.!. DeclfaYJ, Be
clioyı dıı. öcliirmiMiir şimdi. Çiinkii 
büsbütün Jmduı·du. Ben ~i<Uyorum 
Tnrık. Pollc:e haber vernıeğe gidf. 
yonım! •• 

PULCULUK 

Yeni pullar 
,Almanya: AJıiıian Devlet Reisi 

Adolf Hitler'in doğumunun 53 ün• 
cü }ili münasebetiyle 20 Nisa.n. 
1942 de üzer.inde kendi resmi bu. 
lunan şa;rap renıginde 12+38 Pf. 
df"ğerinde bir pul çıkarılmıştır. 

Kahramanlar gününde de gene 
12+38 Pf. değerinde barut ren· 
ginde bir teık pul çı:karı:lmıştn-. 

.y. .y. ~ 

Nasyonal Sosya.1ist Partisinin 
yıldöntimünde Nasyonaıı • Soısya
ı:st amele adında lbiır parçalı bir 
takını pul çı!ke.rı1ımşttr, Bu ta.kmu 
kuran pullarm. hepsİ.lliİ.n üzerinde 
bir çeşit, yliıka.rrd& solda. görülen 
resim vardu. Diğer renkleri. şöy. 
J.edir: 

1 Pf. Siyah 
3 Pf. A. kehve 
4 Pf. K. ınav.ı 
5 Pf. Yeşil 
6 Pf. M.or 
8 Pf. Tıırı.mç 

1?. Pf. Kı.rmrı.n: 

16 Pf. YeŞilimsi mavi 
24 Pf. A. kahve 
30 Pf. z.eytiı:i 

~·,,. 

~çen sene çtk.a.nldığmı bildir. 
cLği.ıniz 18 parça;lı ve iirerlerin.ie 
Devlet ReiSi Hitlerirıı resmini ta• 
'.~ıya.n teikmıa, bu defa, daha bü
yük boyda [22X32] dört pul daha 
kattl.mI3tır. Değer ve renkleri 
şöyledir: 

1 Rm. K. yŞI 
2 Rm. K. mor 
3 Rm. Kir:ımzI 
5 Rm. K. ıma"ri 

,,. . . 
Gene Alman Dev'Jet Reıl'si Hitle 

rln resmini taşıyan ve 12 pıuça 
olarıa.k art.aya Jro.n.ulduğumı evvel
ce 'bildir<liğ.imirz, Polonya.da kulla
nılan UıxuımI ValHik pulla.rma 
doku~ pa."rÇa daha katılmıştır_ An. 
ca.k bu son ka.tılanla.rdan ilk altı 

tane.sinde resimler daha az rötu~· 
lu, .kağrtlu da az esmerdir. Son. 
dan ü~ tanesinde, 1940 da çıkan· 
lan üç parçalı talamda olduğu gi 
bi zemin açık eaın, k!ğıt kalındır. 
DokU7. pa.rçaıım de,İ'4lr ve renkleri 
§Öyl~d!r: 

50 f. K. ma.vt 
60 f. Siyah 
80 f. Mor 

1.00 f . K. yeşil 
1.20 f. K. kah~ 
1.60 f . Mor 

30+ l z. K. ktmıizı 
!50+1 z. K. ma.VI 

ı.20+1 z. K. vi!me 

Çekya - Moravya: Devlet Re~i 
Adolf Hi.tlerin doğwn yıldönümün 
de burada da üzerlerinde bir çe. 
şit kendi resmi bulune.n dört par. 
ça 1ı birt.akmı. pul çılke.rılmışt.Ir. De• 
ğer ve renık1eri şöylediT: 

30+ 20 H. K&hve 
60+ 40 H. Yetil 

1.20+ 80 H. Vişne Çtlrliğü 
2.50+1.50 K. K. mavi 

LiechteMtNn: Üzerlerinde çe. 
~mi tarihi rcslıiıler bulunan beş 
değerde bir Wum pul ç:rkarılIJll9• 
tır. Pullarm ~ te.n renginde 
cijr: 

20 R. T. üzerine krmuzı 
30 R. T. Ur.erine mavi 
50 R. T. üzerine zeytin 

1.00 Fr. T. üerino A. kahve 
2.00 Fr. T. üzerine K. mor 

C. SAôf,A1'1 

(Ulns'tan) 

Ferhat kapıdan· ka,aMlk çıkar -
ken Tank onu tuttu: 

- Biraz ılur dil,lliı.elhiı Fer • 
hat, eledi. 

- Dllşünecek vııkit yok?. 
- Fab.t ne sıfatla polise ı;i. 

decPk•ln?. 
- Bir lmıanlık vaılfe~ile. Bir 

insaniyet mesele<d bu. 
- tyi ammB ortada belllba.şh 

bir cinayet ~·ok ki .. 
- Na.."ıl yokf Sen dokfol' değil 

mlc;in? Muayene otmedln mi1 ile 
,-PCandan öldUğü anla.~ılm&z mc '! 
Btrak gideyim. Knroğizı ildir -
meden kurtaralım ı 

Tarık Fei'hadı daha srl<t tuta • 
rllk : 

- lfordeşitn, mn.ntıl(Sız hare • 
l<etlerin cezMmı !l<ufi dereeede 
ı:cktik, Hos. ederim kendine gel, 
Adlamnrı ebeOlyyen lekelcnebi • 
Hr. Beni <linle blroz sabır! Sabır .. 

Ferhat kendini kurt.ımnağa; ça. 
balıyordu: 

- Sabır mı! Hayırr Asla! Ne 
l)nhasma. olursa olsun onu kurla. 
nıcağun!.. 

- Bu türlU olmaz Ferhat •. 
- Bını.k benJ diyorum &ır.na!. 

21 MAYIS - 1942 

(Gazeteınl7.JD blrlııcl ııayf.ılsmd 

başlık yanmdald tarih ~vealnJ t 
ltyerek gön<Jetecek okaynclllanım: 

ticari ma.lll,yeU bıtJs oınıq- ktlı;W 

lllnları para.ıını nepolnıınr.) 

Evlenme teklifleri.: 
* Yaş 28, boy 1,67, kumral ını 

gözlU, kadınların sevdiği tipte, Yt 
sek ticaret mektebi ve güzel ~ı 
akademisinden mezun, şahst . ser• 
olan ve ayda 120 lira net para ka 
nan bir bay; orta tahsilli 18-22 :y 
ıarmda, müzik bilen, asJl bir 
kızı ile evlenmek iStemektedir. \. 
da ola.bilir. (Posta kutwnı 363 lau 
bul) adresine müracaa.t '. 322 

• Yaş 22, boy 1,70, kilo 75, kinu 
siz bir bay; iyi aileden blr baya· 
evlenmek ıstemekted!r. Alacagı: k 
zm ela. gözlU, dilber, mlltenaa!p v• 
cutıu, ga.yet nazik, şakrak olm 
lAzimdır. Ayda 120 lira maaşı va 
dır ve mesleği kıı.t1*>llkttr. (H. öı 

sal) remzine müracaat • 323 

I f «n.YiUdar 
* 18 yaşlarında. biraz daktilo bil 

ortamektebin bi~I Bmlfmdan ay 
mış bir genç, kız; huıruaf veya ~ 
bir müesssesede, yahut telefon san 
lmda çalt!Jmak i8temektedir. İstiyı 
lerin La.Jeli Tayyare apartımanl 

dördUnctl daire 12 numara.da {Tlliıı 
remzi.ne mUracaat. 

* 18 yaşında, ortamekt&bln iki• 
8ll1Jfma ka.dar okumu§ bir Türk f 
Ol, reamı veya huıruat bir mUesse!ff 
caıtmak istemektedir. (AfyQn) re 
zlne müracaat. 

Miitelenik: 
* 8 ilk, iyt lrullanılmrf bir Zı 

d1lrblln istenmektedir. Satmak illt 
yenlerin Eil Son Dakika gazetesin 
(Dtli'bİn) remzine mektupla istedt 
teri fiyatı ve adreslerini b!tdirmelt 

Aldıruuz: 
Afafıda remJzlerl yaab olaD 

ktıyncnlanmızm aamJarma cet' 
mektupları ldarebaoemlzdeo (pa.a 
lan barlç) bergilo eabahtao öfle~ 
kad&r ve eaat 11 dea ~ aklım 

tan. 
(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (E.C 
(F.R, Güneli) (Ş.U,) (H,B, 8S 
(R.R.G.) (Clddl söz ver) (N.C,I 
(Yold~) (A,M.) (El.L.) (N.r 
(S.R. 27) ('.r.H.R,Z) (22 48) (B.B.ı 

(M.D. 315) (Tekcan) 
A§ağı:da remiz sahiplerinin na.mit 

rına gelmif fakat c:ılmdlye kadar ı 
dınlmam mektuplan lN aynı eor. 
na kadar aldırmaları Ulzrmdır. J 

sonuna kadar aldırılmlf ol.mıy. 

mektuplar imha edilecektir. 
(26 Se7Jen) (G.M.) (A,,G) (S.t 
(R.M.) (H.K.) (A.L.) (B.Y. Kay 
(Oran) (Ciddi) (El) (Emel! 
(1. Şenkan) (Nadide 79) (Tum 

BiliVOR 
MUSUNUZ 

~ 
a -

Satılık o'comobil pisti 

Benzin yokluğu Fransada y 
rı~ otomobillerini ortadan tam 
miyle kaldırdı. onun için yar. 
otomobillerine mahsus pısL1er v 
meydanlar lüzumsuz birşey o 
du Bunlann en ınuazt.amı Mira 
m~ pisti idi, 1935 de yarış ot(W"ı 
bi!leri bu pist üzerinde saat 
380 kilometre hızla uçuyorlnrô 
Harp lbu geniş sahayı oomoc 
bıraktı. Şimôi otomobil pis1 
Yi']ulacak ve Mirama otom<» 
meydanı buğday tarlası olaca 
tır. Sa.hanın satış ışletini Mu 
silya avukatlarından M'.alan,:,a ' 
zerine almıştır. Sahanın tahm 
edilen fıyatı 2 milyon 400,0 
franktir. 

Tarık soğukımnlrlığmı toplam 
tı. J.'erhadı içeri doğru çekine~ 
devam edeı ek: 

- Bıra'kmam ! • dedi • 
- Ben giılerim !. 
- Gldeme-Lsin ! 
- Tarı!<, c;!\na. hürmet ve mu 

1ıabbetim vıı.r, ımHstinıal etıne. 
- ı-;rlerim! .. neni döv, öldiı 

sonra git. 
Ferhat deli bir hevec.a.nla oo,: 

kalan elini ~iddetli kaldırdı, lii 
kin sevgili arkadaşına ,·uramrul 
fakat bu seı«lit heyecanın hızı il 
yumruğunu kendi lraşma indirereı 
bir kütük gibi bo) lu bo;\'Unca yerı 
yu,·:ırlandı. 

Tan'k derhal kuvvetli kollari''I 
arkadaşını ktıcaklıy:ırnk tıe:r.l!tng
yatrnlı. Ye büyiik bir .ih1imamla i 
nn teda.\·i e1meğe ba~bdı. 

Ç<>k geçml'derı Ferhat yorgu 
Aözlerlni nçtr. Elini uzatarak ar 
kadaşmm elini tuttu: 

- lfonl nrret T::ıtık! .• 
Doktor once onun sıhhatini sor 

da: 
- Kendini nasıl lıissedl~ orsur 

şimdi! 
(l)r, n.mı var 



larih Kırpıntıları 
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Haydut 
ve tuz 

Leys 
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Şam çocuklarına e ma dağıtan şair - ikinci Yezit ile 
Hababe - Kıhç ve altına dair cami kapılarında dilenen @)~OD D©ğ©IY 
halife - Gözleri oyu.urken saz fasit yapılan hükümdar 

...... İranm Seistan \ilayetJnin 

1 

toplıyamk eJmıılan dağıtnu,tı. Ah Mili.do 986 yılında, Bağ<ladda 
'- lcasaha'Ulula, milidm dokuzun- cHrlnıelik hazan Ahtal'ın bir nııs· cami kapılannda dllenen iki gözü 
~ '-rı ort.a.lannda Leys adında rnı için ağzını leblebi ile do!du. de klir bir (menci \&rdı. IJilenir • 
lfi ve fakir bir bakırcı 'ardı. rur<lu. ken: 

hrı, güçlü kul'\etli Ye gay<'t "' * * _ Uir 0 J,itler Halifenlz iken 
~ o':'-n bu delikanlı, bir. guo, l~mevi Sııltaıuarınılan ikinci Ye bugUn sadaka istiyen bu bahtsız lh. 

ilk sinema aletleri, can;ı re e
rin doğuşu, canlt resim fil&ml ri 
nasıl hazırlanır, yeni Fransız filmi 

~ gıbi beş o~ gen~le da.ga çı. zidin Habb:ıbe adında bir ma.,u. livan\ acıyıuız! 
4' eşkıya oldu, O.)~ kı az zaman. kası \"ardı. \:"ez.hl; ~.ıyet ıı:üzel bir 'nordl Bu ihtiyar bir deli değil. 
'-~ Saffar lakabı ile etra- ıwsi olan, gnyet güzel saz çalan di. naidaC: Halif~~d Rizi'nin am-
'ıt ieh!1et sat<tn bir şohret oldu. ,.e ef'siı bir rakkase olan bu güzel ca!!lr , .e Abbasi~nn on do~u7.oncu 
"-l!_Cece Saflar ,.e çetesi, Snl-;tan kııdma o loı<lar düı;kün idi ki, .sa- lıilkiimcl:ırı JiJ•.:C:ıblriblllih Ebu Man 
tt oqfnin lıaıinesine girdiler. Ku 1- rayının mııhtl'Şem bir da1re8lne ı.ur ~fııhıımm~l idi. 932 den 981 

~laalinde altm Ve gümüş \"C mU. knııanrmt; devlet işlerini kardeşle- ı c l<a(l:ır !!!lltanat sUrm~~ll. • ~lr 
t il h • _, b hı • . ' • , "hlfl" I ·ı ma.ıaunmdan ındlrılnıı!ii ıu...... e nzıııcue u nan pa. rının \'e nazırfarmın <>lıne bırak- ı ıı ı c • • 

~ ÇU\allarıı doldurdular. Tanı mıstı. }'akııt bir gün uliın ecel lıükiimıfar1ık Umıdlnl . m~hv~t~ek 
·~len· ··tu ı l rl d ı ' , · ·· .ı • mil ,.ekılnııs tkı ''11 ~ ııı go rece < e sıra a ..e.) • onu maşuknsınclıın ebediyen ayır. c:ın gu7.ı<'rıfle " ' "' 
't't>ıiine ~.)az bir se~ lli~U, e. dı, Habbııbl', l'ez'din kollan ara. zın.dıı.nda kaldıktan S()ll~ da arte. 
'•ldıt e\'ir<ll ?e' i~i, bal•t ı, blr hın ela, "hsyat gc>nlünün lezzet bul ıli'ercık 3(. ,.e Nfil 90kaga bırakıl. 
~ benzet.em~lı, dilınl ılcf .. unılıı- ı (lUj;,"U, arzu ettigl se.)den lbarettirl" ınışh. 
-..._- tuz olc1uı,.'1Jnu anladı. O za · diy~ şiir okunırak öldü. l'ezJd, * • • 
~ çu,ııtları ;rüklenmeğc hazır. nıaşukasınm ~mz<'tdni üç gün kal- .\h()asilerd~n gözleri oyula~ ~u. 

......_ arka.da<;il:ırm:ı dönerek~ dırtmadı. llabbabcnin ruhsuz ce· ~-lintdar'ardıın biri de Muti.akıdır. 
' Arkada~lar •• dedi, ÇU\allan edlni öııüp fwklı\'arak •iJadı. NJ. Ordn kum.'ln.l:uılarmda~ ~uzun t~. 
t.._•h gibl bırakın.. ben \"alinin Jıayet, kendi!>I fçln yaptırttığı tür- I rufmdarı tahtmdan lndırılmlş, aı
~"-a yaladım, üzerime tuz hak. beye defnettlrdi. on he5 gün, ye- lı·ııl ('fradlyle beraber çadınna. ~~-
-..,!~ti, kendisine köttilük ede. mcdl, içınedi, Habbebenln ıilr!e. Urilndş ' 'e orada, ~lannm goz_u 

MıKt filmlerinin hiitün dün. 

1 
yada görc.liii;"ii rağbet bu sa-

hada .a ıl slnMn:ıya :rakip sayıla. 
cak yc.ni bir <'ine; yaratmıştır. Si
nem'.' filmleri çe\'rllir, çc"ircnler 
hakiki lnc;:ınlardır; ftıkat canlı re
im dediğimiz mlki \'fJ emnll film 

ll'r ha.relcet haline getirilmiş re
<:İml<'rden ibareUlr. 

nu sıın'at ı;ıube 1 bugün birka~ 
yllz metrelik J..-ısa filmlerle iktJfa 
etmiyor. Vç bin metrelik bUrtik 
fllmler <le yaratıyor. Fakat ~he. 
nib: AYrupa filml'1Dfi bu sahada 
Amerikan filmclli~ine l'f".cabet ede . 
nıemektetllJ'. H~a>uki canh resim 
!ilmleri dediğimiz bu 81Ul'at Anu
padıı dolmuştur. Ve bir }"ransız 
icadıdır. 

18'1'7 de Emil Rano İ8111lnde bir 
178.nsn: o vakit me,·cot bulunan ve ......._ riuJ okuyup ağladı ve kahnndaa önlinde gözlerine mıl ~kibnJıttı. 

lıe.~ çetesi, altm ,.e müce'\·- bldU. v~zidl Habbabeslnin yanma Tuzun \'e Muttald'nin "e!li dı~. 
~ dolu çu\-alan bırakıp gittiler. göm(lüler. dan duyulma.~ diye, bu müthiş 
~'-a Bab:ıh hazinedar gelip de • • • ceza tatbtk olunurken rakkasoler 

~ootrop ismi vel'ilen bir oyuncağa j . . 
tekamm ettirerek Pragzhıoskoı• Pragzln?"kop dedı~z kthe. 
u1ı \"erilen ba.,ıaa bir oyuncak yap tt' bir de,·ı~ haı:ekctl ,·en~rse bu 
nut;tTr. Zootrop kenarlarında kll- , yapışık reııımlcrın hayali bu-er bl. 
ı;iik delikler atılmı~ ay~h bir ki. rer aynada ak5Nler. Bu aynalara 
seye benzt'r. f~erishıe bir mantar bıd<an göz de aldanarak bu ayn 
t.nb:ıka~ı üzerine yap11tınb1111 re. ayn resimleri bir tek resmlıı ha
&lmler k?,n!'1ustur. ~u man~ t.a- I l'ckl'ti teklinde görür. 

dnnenin ~i bulma,tur. Bu 
suretle bu refdmler perdede bu
günkü sinema ftbnlerl büyüklüğün 
de görtlnöyorda. Fakat bagttnkti 
filmlerin heyecanlı sahneleri ye. 
rinde yahuz bo)'UUDI! Ve çlzilmi" 
l't'Slmlcr ''ardı. Ve bu filmlerbt u
nnloğo bir me~yt kat'lyyen gc · 
çemlyorda. Bu nretle yalnn pa 
tlnaj yapenlann, Çembel'den atlı 

yan cambmilarm, panayır yeri pal· 
~lannın bareketleriııl gi*t4'1'
mek mlnıktln olabiliyordu. 

tı;-ıars görtlnce, ç11'ıılltırdao bt. Şimali Afrika, Mlllır ,.e Suriye. o~ nata .. l<. 'IU csldmn11, türküler 
''lı. •. ~lıce evine qrrttı ,.e sonra de hlildbnran olan Fatımi sülalesi; "'•YletmlttL 
r~eyc hil'Sızlar girmiş!., diye bu iıımi Hazreti Muhammedin kızı Rept JIJcrem Koçu 
.:~ lıutı. Fatımaya nisbetle alm.,tJ. Fakat 
~ineye hınnlar glrmif .• fakat kendilerlDln Ali evlldmdut olduk- ZAT! - Afatıda numara Te tarih. 
r.. ~1 anlayınca ancak lan metktt.a. Biı' gön Fatunller- lert yuılr ve Demlrk~y aakert posta 
~mal kaldlrabilmltler.. den Saltan Mms'a, bir dostu: 9M numaraııma 2600 liralık aığır eU 
~llan dola bırakıp ~~- - Effnlzde ııülll•ldn unvanı. vermeği taabhUt eden Cemal Bqara. 
l hhirde ne kadar ıtısiz güç. nı te\"!llk edecek bir ,ey var mı! na alt dört kıta ayniyat tesellüm 
''kir ve flUthell var ise top.. Diye sonlu. Muaz dldü; kıh. makbuzunu zayi etmlıUr. Yeni.si alı· 

bakası sur atıc Çevrıllrse del1kJer. BJr Dd qne son.. Röno Prag. 
den bakan bir göz bu 1'e6lmleri , zinoııkopanan öntlne delUderln. 10 
harf'kct e<liyommş gibi ~örür • ı misil blyttklüi;,ründe bcyu bir per. 

ll&ray nnabafn ve hademe- <'mı !uyınp ortaya koycla: nacağmdan bu ayniyat makbuzları • 
de bir takım lll1l8Umlar - llan~bnnnr kuran bu! nın hUkmU olmadığ'ı ilfı.n olunur. 

Sinemanın büyük babası olan de asarak ilk shıemanm beyaz per 
Pr&g%İnoskop ise yine kenarları desi üzerinde hayalleri aksetti • 
dibine amut bir J,i'8eden ibarettir, rirdl. 
Ilu ki.senin fu.m mcı'keı not.ta.sın- 189'7 de, yani Lümler kard~e
da kUçük aynab.rdan ibaret bir o- rin fotoğrafı icadmdan iki sene 
f'.Bk vardır. Mütemadi bir hare. sonra Emil Röno praplnoftopmaa 
kcthı muhtelif PILl'ı'&larını göste- bir de ı.yaı feneri obJekt.lfi il&ve 
:ren resimler pra..-;zlnoskopun ~ta- ctmiıt ve J'Mlmlerlni beyaz perde 

Bu saıı'atm jstJkba.Hnl sezen ser
mayed&rlar fabr:ıkalannı karmağa 
.............., .ı\matör ellerinden 
çıbll lletleıtn yerine Pate, Em~
ınan ve Kodak fabrik.alannm prag 
zfnoskoplan kaim oluyordu. 

"-t' lfkenceler başladı, NI. nedi, cebinden de bir anu; af. Tarih No. 
"= '•= ...... ..., d6rt de. tm ı,:ık&np kıhem yanma bıraktı: 3.8.Ml &MfT 

L lştlmoqe c1ayanamı)'iu'a - Unnnnnızm hücceti ban- 10.8.Mı 18006 
"'11'8ızbk saçaaa tbıerlerine al. Jar!.. 10.8.9'1 18001 

•e idama malık6m edildiler. Diye illve etti. 12.8.Ml ıaoıo 
asılacağı gtln de lehre 

1\ 'daın girdi. Doiruca vali ea. 

rafına yap.,tlnlır. ib.orlne ıpk ~ipi olarak ..ım.ı.. l 007 ye dotnı F..mit Korte ıs. 

hba glttJ, ''e ~J' kaplCJlarma: r-----------
,._ ~-~ı Leys geldi di)-e van. 
....,_";"Der verin.. b!r ta1?°' nıa 
~ kanma gırmesın, ona 
~ kim oldapna söyllyece • 

! .. 
~ karqtı •• ,..u bu ınethur 

a lnmmnıa btiyük bir he. 
ile kUnı1 ettl Leys tuz hl. 

~ İlli anlattıtıtan 90nra bir çu
"lcevherl kaldıran hırsızın 
olsa lıuine&r olabileceğini 

~ ~edann evi basılınca (.alı
\ llatlcevherler meydana ı;ıkanl 
~alt lıazlnedan !:Ağırdı: 
~ ~nankör! sa adam ~aydut 
~ diıbıin ucu <lokundu dıye tuz 
~ tıaydı sen ~ benim nlmet
~e hlyttyUp b.; yasa. geldin, 
~ nasd ce9ftret ettın?. s:"- Hazinedar işkence ile i
~ olanau, öbUr masumlar affe· 

~i lıaduedar yaptı; ,-aliye 
'-ııı.. ~la hizmet eden Leys ba.5· 
~llllığa kadar yükı;eldi, o · 
~ \ l'akup ve Aınen de eesa. 
~· ka.hramaalıkla temayüz et
~· '7aıı, erkek e\•lidı olmadı-
~' o zaman irsen intikal e
~ "-ıar1yetlnl Leys'ln ofla Ya. 
~ ..!~ 888 de bt~.clilini ı. 
~~Ya.kup da, İnada Saf
~ .ı acJly)e yaran uır kadar bli
-,.._ ~ olan htıktlmdar silh\ 

llllleMisl oldu. 

-..... * *. 
~ uımda Şam bllifet 

"'~ • ınetlıur simalanndan 
~'!' l.b- Ahtal idi. Hırlstlyan 
~ olan bu luuı8U ~r, 
~ Abdtllmelı"k'bı fe\Jm1ade 
~ \'e mahabbefinl kazanmıt, 
~~ yapılan ihsanlarla 
S,'te boiuJmaıta. Ahtal gayet 
Sı •e ilk glyiajrdi, ayyaştı, kıy 
~_ipekli tnmıqlardan yapıta.o 
~ §&rap lekesi içinde bı. 
~ •e sırtından ~ığmı bir 
~ llJıııezdi. Halifenin sarayına 
,~ ucundan şarap damlaya • 

'titerdl. 
~~lefertnde Abdülmellk'in oğ 
-ii..~ lli!f&ID'a bir medhiye söy 
:~ !- IOıtam da caize olarak beş 
~ .. ll'hem gtirnfüJ ,·ermı,tJ. Zen. 
~ ... ~l bu parayı şllrfnin değe-

- Hayır mektup beklediğim 
Yok, hamdolsun hiç mektup 'bek. 
!emiyormn. Mektupların bazan 
ınsanıara öyle fenalıklan doku • 
nuyor ki .•• Benim buraya düşme.. 
rne de vaktiyle bir mektup sebep 
oldu. Bunu hiçbir zaman, yüz se. 
ne Y8.§aSam bile unutamam. 

Si7.e bunu anlatmak mı? Bir 
rahibenin dinliyebileceği gibi bir 
~iye değil ama anlatmak beni 
oyle teselli edecek ki Bununla 
~eraber, IZtırap çe~dcte oldu • 
guk"lmuldsaıunaym. Artık mUteve4c. 
! 0 um. Başıma gelen hep be • 

n!m kabahatim yll.züııden, kimee.. 
p mesul t~tamam. F.jer o hatayı 
i.şl~y~ ~benim de gü. 
zel bır evım, hızmetçim olacak 

:.8'11.!-t ~tmi~~~anh. omur çuru ,,..__..im 
Çocukluğum adalet lçinde geç. 

ti_. Anne ve baJbe.nu hiç gönnedim, 
kımle~ olduklarını da ~lmiyorum. 
On bir yaşına kadar ihtiyar bir 
kadın büyüttü. O ölünce evJ.Athk 
olarak ev ev gezdim. Fakat ne • 
dense hiçbir evde tutunaınadım 
Sinirli ve hıı~m 'bir tabiatim var: 
dı, beğenilmiyo~~· Nihayet 
b~r terzihaneye gırdim ve orada 
epey zaman ~alıştmı. Bu arada 
ahlikım bozU)muş, eğlence haya. 

da atıımıştun. Teferruata 
tı~~ · ...ı~ hiirmetim var 
gınşmıyonım, ~ .. 
Birçok kimselef' tanıdım, !Akın 
kimseyi kendime bağlayamadım. 
ihtimal gimel olmadığım içi~; 
çünkü kendimi hiçbir aman gu. 
zel bulamadnn. tesadüf 

Bu aefilaıte hayatnn, esöıiln .. 
karfimlL arkeoloji prof ~ 
çıkarıncaya kadar deıvam ~tt~. 
Bu adamcağız ellisini geçkiııdı, 
Az çok bir eenıeti vardı. ~~:v 
tuttu. Beraber yaşa.mata UDAJOa-
ddc, Pek nadiren gezrneie çıkıyor 
duk. Geceleri radyo dinliyorduk. 
Yahut o bana konferanslarını o
kuyor, ben de nazila\ne dinliyor• 
dum. Esnediğim zamanlar bunu 
ondan gizlemeğe ıçalışıyor ve ek.. 
seri ya belli etmemeğe muvaffak 
oluyordum. Rahattım. Aylar~ 
simit veyahut kuru ekmek yedık. 
ten sonra kamun tok olarak 111 -
cak ibir evde yaşamak beni meeut 
etmek için klfi idi. 

MEKTUP 
Nalıletlen: MELEKZAT KARDEŞ 

Ancak bu ıhayata da alıştım, 
Rahatlığım bana tabit gelmiye 
başladı Eski sefaletimi unutmuş 
tum. şimdiki hayatımın hiç eğ • 
lenceeiz olduğmm anladım ve az 
sonra da canrmm Bikıldığmı ken
di kendime itiraf ettim. 

Hayat:mnda sevdiğim yegfuıe 
erkekle işte bu sıralarda karşı -
l&§tun. Çabuk anlaştık ve gizlice 
bulU§1118.~a başladık, Az sonra 
bu 1bana ki.fi görünmedi. SevgiF. 
rne her şeyi bırakıp onun yanma 
gitmeği teklif ettiın. Profesörü 
buakacak, terzilik ya.parak para 
kazanmağa çalışacaktım. Ne müs 
bet ne menfi cevap verdi, taah -
hut altına girmedi. Evvela vazi.. 
yetini dtl7.eltmek istiyordu. Kalfa 
olarak çalışmaktaydı. Emeli ken 
di heaabma dükkan açmak, emir 
albııda.n kurtulmal"'tı. 

ihtiyar Aeığmı sayesinde biraz 
para biriktirebilmiştim. Kendisi
ne ve~ söyiedim. Beralber. 
ce dolaearak kiralık dükkan ara. 
dık. Bulduklarımmian biri pek 
hOf\UDl.IZa Kitti Üstünde iki oda.. 
sı, bir de l!lUÜafı vardı. Lakin 
altı ~ybk kiraamı peşin istemek· 
teydiler. 

Eve döndük. Alb aylık kirayı 
sevgilime verdim. O, parayı CC• 
bine koydu ve çıkıp gitti 

Şimdi benim için profeıİör 8.şı 
k1111a karanrm bildirmekten b.; 
ka yapacak iş kalmamıştı . .A.. 
daJnCağlz her sene olduJlu gibi 
tzmire kızının yanına gitmişti 
Kararımı oraya bi~direoektim: 
Bu karan kabaca bır mektupla 
yudnn. Bu mektıibu hatırladık~ 
eli.n kıpktrmIZI olurum;. t.am bır 
kahpe mektubu... Kendısıne e • 
pey tahammtll ettikten sonra al. 

datmağa başladığunı, bunda ne 
derece haklı olduğumu anlaması 
için aynaya !bakması kAfi gele • 
ceğini, bundan sonra artık beni 
göremiyeceğini alçakça bir df ade 
ile yudım. 

Mektubu !bizzat götürUp pos • 
taya attıktan sonra eve dönerek 
9evgilimi beklemiye koyuldum 
tık defa olarak evimde geceliye: 
cekti, Artrk aşkımı gizlemeğe ne 
!Uzum vardı? 

O geoe gelen giden olmayınca 
ertesi sabah erkenden odasına 
gittim. Oradan, onun bir gün 
evvel yanında genç bir kadınla 
adreS bırakmaksızın gittiğini ağ. 
rendim. Feci bir hissi kablelvuku 
la beğendiğimiz kiralık dükklna 
koştum. Dükkanı kiralıyan olma
mıştı. Sevgilintln paramı alıp 
başka bir kadınla kaçtığı anla • 
şılıyordu. 
Şimdi ben ne yapacaktım? Bl • 

riktirilmiş beş param k~ 
tı Bari o menhus rnelctubU' gön
dermemiş olsaydım... Bir hafta 
sonra evden öteberi satmağa mec 
bur kaldım. Mfu?asız bir ümitle 
profesörden mektubuma cevap 
beklivordum Fakat hiçbir cevap . . 
gelmedi, 

Bir gün, iş bulmaık üzere boş 
yere saatlerce doUı.şttktan sonra 
eve döndüğüm zaman onu orada 
buldum Salonda bir koltuğa o -
turmuş.' cigara içmekteydi, Hay. 
retle dura kaldım. eşikten 'bir a. 
dun ileriye gidemedim. O, bana 
doğru ilerledi, yanaklarımdan 
öptü, kısaca hatın:m.ı sordu. Ben 
hô.la kendimi toplıyamamıştım, 
ağzım aQık onu dinliyor, bir şey 
söyleıneğe cesaret edemiyordum. 
Nihayet meseleyi anlayınca mit 

minde bir Framn reMamı karika-------------s. tiirit beyaz perdeye ~nneyl dti

hiş bir sevince kapıldım: "Mektu. 
bumu almamış. Kurtuldum.!" 

Mek"tUbun geri gelmesi ihtima. 
lini düşünerek aylarca postayı 
bekledim. Sonra yavaş yavaş SÜ• 
kftnet 'buldum. Pişman olmuştum 
ve artık profesöre candan bağ.. 
lanmı:ştı:m, O beni çirkeften kur· 
taran adamdı. Kendisine tama -
miyle sadJlk kalacaktım. lhtiyar 
aşrlcuna el.imden geldiği kadar iyi 
bakmağa, iyi muamele etmeğe 
başladrm. En sadık ve fedakiT 
bir 7JeVCeden farksmlım. O da 
nankör bir adam değildi. Aradan 
iki eene geçtikten sonra bana 
evlenmeği teklif etti. 

Bu teklifin beni son derece 
memnun ettiğini söylemeğe tabii 
lüzum yok, İstikbalimi temin et. 
migtim.. Evin eşyasını yenileştir· 
dik. Belediyeye müracaat edildi, 
ilAnlanmız asıldı. 

NikAh glinüne lbir hafta kala, 
alış veriş için çıktığnn sokaktan 
döndüğüm zaman mUstakbel ko.. 
cam: 

- Şayanı hayret bir hadise! 
dedi İki sene evvel postaya atı1• 
mış bir mektubu şimdi getirdiler. 
Zarfın üstü damgalar, mIDıUr -
lerle dolmuş. 

-Bakaynn, 

ştln<lll. Kllçllk kUçük karikatür 
filmler Jazırladı ve onlan göster . 
dl, Bu ftbnJcr seyircileri eilen. 
dlrdHer. Fakat lhtlraslanctmnadı. 

Bana njmen l 912 umanm en 
bUyUk film mUeMe9e91 olan Ekler 
şirketi Emil Karteye Amerlkadakl 
~abesi için kıuibtUr filmler yap. 
mak l~n Amcrlkaya gltlllfJ8lni tek
lif etti. Bu Frnrunz ressanımm 
Amerikaya gldl!i Amerlkada bu 
gllnün Miki lla\'111111, Pamuk Pren
sea ve Yedi CUcelerinl doiaran 
hareketJn başltln;;tcı oldu • 

Sapsarı olmuş titriyordum. 
Profesör, beni işitmemiş görünU. 1914-1918 muharebednde IAıs
yordu. Zarfı henüz açmamıştı. yen ''e Buıe ve Gll Bofa isminde 
merakla zarfın imerini tetkik ~- iki istidat ıı.ahlbl reanm Fransada 
diyordu. canlı resim filmleri yapmağa ~-

Mektubu elinden. kapmağı dü • ladılar. Fakat hiçbir .t&raftan hi
şündüm Odada ateş olsa atar, maye gönnediklerl için hu tefeb. 
sonra b~ hareketimi herhangi büsleri )'lirilmedl 
bir yalanla mazur göetermeğe ça Rugün majlOp Fransad& yenl
lışırdıın. Fakat odada ateş yoktu. den canlı resiın filmlerinin ean-

- Yırtıp at şunu... O zaman lanmak üzere okluğuna dair ha· 
kimbilir ne saçma şeyler yazını- berter alıyoruz. Zira bugün iktı· 
aundır sadi mll•t.illat yfüUnden Fnuısa 
~ . 1 yüzüme" • b-1• t# Profesör hayrete ~ bilba.M& çok pahalı olan Valt DİM· 
tı: neyin filmlerini getirememektedir. 

_Mektubun senden olduğunu Onun için Fransada başvekllll~e 
söylememiştim! bağlı olarak kurulan film •e si. 

Zarfı acstı, mektubu ?kudu: nema ofisi bu hususta hazırhMhit 
Sonra yüksek sesle kelımelerı projeleri Fransız devlet reisiae 
tartarak bana tekrarladı. sunmQ§tur. 

Hayatta nam~!u ~·aşamak ba Hazırlansa ha program çok ge-
na mukadder değılnuş, Ad~ nllfir Bu yeni eanJı resim tomle. 
ğız kolumdan tutarak beni kapı rlnln ·me\'ZUlan bl11ı8l18& Lafonte. 
dJl8l'I attı. Tekrar çirkefe düş • nln muallanndan ve Fran!llE .. 
tüm. loranclua alınoü, eüt 1Pruım ~~ az bulma'}, ~ gide

,, 1laclar ehna vana almıl, 
§anı çocuklannı etrafına L. .......................................................................................................................................... ıııııiıl ..... (Ut/M eeyfatf16 19ukiı - \ 
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Lon..ıra l Sterlin 

1 

Nevyork 100 dolar 
~Cenevre 100 Frank 
Madrlt 100 Pezeta 

5,22 

130.70 
30.03 
12.80 

Stokholm 100 İsveç kr. 81.16 
ESIL:L"rJ \ "'E T AH\'lLAT 

EvvetkJ,Bugtln 

1 .73. 
1 - Çok l)i bir erkek. Aym zaman. l kız, erkeğin Dk gömleğini kendi e • 

İkramiyeli o/c5, 938 21.65 
!kr. Ergani <;t-5, 933 23.10 23.15 

% 7 1/2,933 T.borcu ·rr.1 24.90 -.
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 :.!3.20 -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.3 23.30 -.-

1 

da me,,hur ve a.ı;U bir aileye meruıup liyle yıkar. 
fakat, bugünlerde etrafında Zlgo(l) 1 Kurbay, Temuçinin göıııleğinl o 

l 
lar dolaşıyor .. onu tuzağa dü5ürmek gll.n sihirbaz Toşiye göndermek ~ay. 
ve hayattan uzakla;ıtırmak istiyor • retile çay içerken, bütiin zekusım 
lar. sarted.PyordlL 

Si\·ar.Srzurnm 1 19.85 Bir ma.vl dumanın helezoularma. Temuçln bu teklifi çok iyi kar~ıla. 

Sivas.Erzurum 2-7 20.- 20.10 gözü ta.kıldı: dı: 

- işte, admm ba, harfi (Ç) olan - Senl.ıı elinle yıkanacak gömleği o/c; 5, 938 Haz. tah. 
%7, 194.l D.Y. 1 
%7, 1941 D. yolu 2 
Anadolu D.Y. Tah 3 
Anadolu D. yolu %60 
Anadolu D. yoıu 12 
Anadolu D. Y. Müm. 
Merkez bankası 

27.50 -.-
20. 

• 19.55 -.
IH.50-.-
30.25 -.-
51.50 

bir kadın onu ke.ndlne esir etmek, ölünceye kadar sı.rtıınd.a.n çılmrmak 
ı kendine bağlamak için binblr tuzak ist-em~m, Kurbay! Bu Adetiniz doğ-
1 

1 

kurmuş. rusu çok hoşuma gitti. 
u:urbaşın yüreği ağzına. gelmı, gi- - O halde biraz sonra gömleğini 

biydl. Sağ ellyle göğslinli tutarak: çıkar ve yeni gömlek giy. 

1ş bankası nama 

51. 
169.75 -.-

15 - -.-
15.- -.-

160.- -.-
6.10 

22.--.-

ı 
- Aman Toşl, dedi, ocağına düş • Çay fşl çok sürmedJ. 

tüm. Sana. ne lsterııen verooeğlm. Kurbay dışarıya çıktı, 
~l hiç klmsenin memnun edemlye • '.femuçln soyundu, iç gömleğini çı. 

İş bankası hamiline 1 ccğl bir şekilde sc\·lııdireoeğim. Bu kardı ve Kurbaya verdi. Şlı:ndi Kur. 
bay emt>llne kolayca muva.tfak olmuş 
tu. Temuçln odada. yalnızken, Çinli 
kız gömleği bir bohçaya. koydu ve u
§4kla. bliyiicüye gönderdi. 

1ş bankası Müessis 
lzmir Esn:ıf • Ahalı 8. 
!mar Bankası hisse 
Aslan çimento 
Aslan çimento müessis 
Şark değirmenleri 

İttihat değirmen. 

T. kömUr maden. 
% 6 T. bonoları 
TUrk U. Tlyatro 
tat. Umum Sigorta 
Şirketihayriye 

Şirketihayrıye temettU 
Rıhtım tahvili 
tst. Su tahvlll 
tst. Su blsse. 

13.05 -.-
5.30 
5.30.-.-

28.50-.-
18.--.-
94..--.-
69.50.-.-

:.!9.- -.-
25.--.-
30.--.
H.30-.-
8.25-.-
5.--.-

Borsa harici altın fiyatı 

I ılellkanlıyı: kurulan tuzaklara. dUşlir. 
I me~k için ne miimkünse yap .. onu 

benden ayırma! Yalvarırım sana, To
)1.. bunu anca it sen yapabilirsin! 0-

ı ııu melOn zigoların ellnd~n kurtar! 

ı Sihirbaz Toşl söz verdi: 
- Onu kurtaracağım.. ve 11ana. 

ba~lıyacağım. Fakat, bir şartla ... 

1 

U•pk klıpıdan dll<dik slhlrbaza ba· 
kıyordu. 

Kurbay: ' 
1 - Ne ıstıyonıun 't dedi • p.rtm ne. 
I dirT T 

1 Toşl oo,mı önüne iğdl .. 
Mıı.vi dumanlar lnce birer sUtuıı 

, halinde odanrn basık tavanına doğru 

- SMden onun gömleğini lstıyo • 
1 

yükseliyordu. 

•·--------------.. rum. Bu gelmeyince, yap&eağun ~y
ı l<>r h18irsiz kalır. Sana hakikati söy. DfuıJrtl Bugünkü 

Reşadiye 33.90 33.40 
KUlçe altın gramı 4.67 4.60 

b"steleri aynen muhafaza edile • 
cektir. 

Bu projeye göre bugün yaşamı
yan hıiyük Frn.nsız lmrika.türistle
rinin karlka.tiirleri de toplanscak, 
bu Xarikatürler aralarında mut.a. 
\.·assrt \'alin.lal' icad C<filerek birbi
rine bağlanacak Ye bunhlrdan film. 
fer yapılacaktır. 
.Fransızlnra göre bu yeni saba 

çok geniş vo çok faydalı olacak
tır. Zira bütün dünya Fransız 
cspirisin1 v-e Fransız ze,·kjni sever. 
\'a)nız komisyonun ra.ponına göre 
ı.eyircUeri bıktırmıunak ve yorma
mak için bu mevzular çok mütenev. 
\i ola~r&lardır. • 

ledlm. Bu dellkıınlının başında. mut. 
hlıı bir f('!Aket dolaşıyor. Gömleğini 

bana çabuk getirirsen, bu i§I yarm 
yapar on. 

Kurbay söz verdi: 
- Bu akş~ alırım .. yarın saooh 

uşağımla sana gönderirim. 
- PcWili\. Yarın gömll'k gelir .. u. 

Fj8.k biraz heleler Ben gömleği tütsü
ler, büyiileriı:n ve hemen uşağuın iade 
Nlerlm. Gece ya.tarken bu gömfoğ'i 

tf'krar sahibine verir .glydlrlrsln ! On. 
drın sonra dünyanın bütlin şeytanla.
n blr ara.ya toplansaı oınu senden a.. 
yıramu. 

Kurbay sevindi .. 
Koynwıdan bir &VUQ para çıkardı .. 
Büyücünün kucağına koydu: 
- Daha. no istersen vereceğim, To

!!1 ! bu lyillkinl ölUnc<'ye )tadar unut. 
oııyacağı:m. 

Büyücü paralan aldı: 
- Ba,ka bir dileı;im yok. Tannda11 

•klnlze saadetler dilerim. Haydi uğur 

nu fi'mlcr nasıl ha.7.ırlanır, kı
ı;aca bunu da. anlatalnn: muha.nir 
mevzuunu taı.;arlar, rejbör senar
yoyu tafsilatı ile yapar ve yapar. 4ar olsun. 

J.cn kP.narl.arma başfıea <ıa]u-;larm "° :t. !lf. 
krokilerini de itavc eder. Bu su. TEMUÇtNlN GöMLE<1t 
retle <;enaryonun e<>a<t sahneleri Kurb:ı.y biiyücünün ıwlnden döndii-
lıaıır!a.nmı~ o!ur. Bu tafsilı'i.tlı se- ğü zaman Temuçln hıü~ uyıuunamış. 
un ryo şahJ-;ları \'e dt"korları çize- tı. Çinli kız sevindi: 
cek olan nrti<;te verilir. Arti<ıt hl- - Oh .. her şey yoluna girdi. Tıımu
l'l'r b:•er bu sahneleri çizer. 300 c.ln uyanınca, onun göınleğlnl yU<a • 
metreli!; bir film senaryonun muh- mak babanesile alırım ve he!'llen bu. 

tciif p:ısajlarmn uygun olan 100 ilin Tı>şiye gönderirim. 
1.:ular t:ı.m tablodan teşekkül eder. Kul'bay çay bazrrlattı. 

Hu 100 t:ı.b•o stüdyoya verilir. Kahvaltı sırasında. Temaçtnc yeni 
Oradıı bu tabloların aralarrnda k; bir gömlek verecek ve sırt"ınd:ı.kl 
resimfor hazırlanrr. Sonra. bu re gömleği ç1ka.rma<ıın1 rica edOOl'ktl. 
simler filmi Jı:ızırhyan nrtf<ıte ~ön. Jt. Jt. ::(. 
dern:p bc.'t;enilirse heyeti umumi- Temuçln uykudıın geç uyandı. 
ycsini birılen imzalar. Rıı çok ağar Kurbay çay başında ona bekliyor. 
bir iştir. Zira h:ırc.r<etlerin ahenP.,i du. 
htr noktası birbirine tıımn.men 1htJyar uşak: 
mii~:ni, y&'mz bir tek noktada far. - Çay hazırdır, asllz.adem! 
ke<len birçok resim ieabettirir. D('di ve Temuçi.nl çay oda-sına gö -
,Mesela bir askerin umlrt önünde. tUrdii, 
tli ~elamını canla.ndmnak için 50 Tcmucın çok mu7.tar!p görünüyor. 
r4!slm lfıznnllır. du: 

Re,.ımJer l8X24 eb':ı.<lında. cilalı - Uyuyup kalmışım, Hurbay ! 
J;ağrt üzerine ~·ul"ŞUD knlemi Ue ,.a. Nlçln beni beldedln.. neden ç.a.y iç • 
pılır. Eu r~fmleri birleştittc'ek medln '! 
adam smız bir a~·n.adan ibaret 0.

1 

Diyerek genç ktzm karşısına. otur. 
lan ~eniş lıir ma~a iizer"mle çalr. •fn. 
şır. Ve re<;imeri bütün hareketi 

1 

Çny ıçmeA-e başladılar. 

t.östel't'Tl bir o;r-rl haline gpHnceye Ktırbay çok ne<ıellydl: 
kadar lıirbirine ynpı5tınr. Bn su- - ~eden yüzün gtilmüyor? df'di • 
l'ctle bir s:ılınc t:!.m:!JD':mdrktan .:\rtık ola...-tları unut? Yenl bir lıaJaUı 
f:-Onr.:ı bir tecriihe filini ~-ap1lır. Ilu ~lrlyorsun ! Hiç Jdmııeden korkun 
filmcl,.. mo\'affakıyet. ha!'tıl olunca. DlmMm, 
Ya kn.dar ic:ıhrden tıı~hihler yapı- Başını göl<e knldlrdı: 
lnbilir. Ac:ıJ film selliiloit ı>lii.klar - Şu pencercllen giren günf'lj ışı • 
-:;7r.nn" <:ini rn'irelikl'hi t'c <:izillr kfna bir bak! Dünya ne kadar aydın
c~er fi'm renkli olllcah;a bu -:ellü: lık. Saadet, iKtlli.bal bizi bcldlyor, 
loit tab:ıka.-;ı :ırka.dan lı.ıynnır. Son Temucin ! 
ra hn -.ı-llüfoitl~rin filmi <:Pkilir. Kurbrıy bu."llnrı l'lii~·lerkl'n, dellkan. 

Sine.n;q ıla bir saniy<'de gösteri • lınıo hıtklki aılını i.iğrı-nmek i8t.edl: 
len filmin uzunluia 48 c;a.nt.lmct. - Senin başka adın var mı? 
l'eilir. Yani füi .::ı•ıtiınetrelil< re- Diye ııJrdu. 
ır.imlerd,.n ıı rcs•m d::-TıM>ktir. Şa 1 Temilçin gözlerini sllzerek SC\'gl • 
hn!,te 300 mdrelik hir film jçln Sf;O j ll"lno Iı·ıl•tı: · 
defa 4S im3.j lfı~ım<lır. R•ı ıh~ U- 1 - llh:lın al!c aılım•7 u'l:nndur. On. 
Tıır'I!,, hes'w ı -nao resim vn•ın.r. I kırı 'i\l • 1·e!.!.~.ı ıı" çr:mr? P.alıum 
Bıı ele' Icr:n 1-:ı 1:.ırab:Je{('ğ_İ J)r i~. j b<'r.i "loınuçın,. :ıdil 1" ta.ğrr1pılı, 
Hr. Kurl>ay bu mesele ÜLerind~ fazla 
Un~ün Fransad:ı bu 9C<;itt:en iki dunnu.k !!itemedi. 

fnrn hnıır1ıınmal>tnrlrr. Dlrj<ı.i La- - MoA-ol soyatları gerÇekten çok 
f\-n'"l!t" l'rc~hur mns!l.lmdan ilham urnn olur. Tıpkı bizim Çinlller gibi. 

Temuçin o glin Umana. gidecek ve 
Japon sularından gelen vapurları öğ. 
renecektı. 

Kurbay: 
- Akşıuna. erken gel, dedi, bu ge. 

ce çok iyi fal bakan bir aJle dostu -
muz gelecek. Seın bu işlere merıtkh • 
11m •• istersen falına. baktrrıl'5ın! 

Temuçln .söz Yerdi: 
- Erken geleceğim. Böyle bir ml

sa-f!J'l kaçırmak istemem. 
Kapıdan çıkarken Kurbayuı melOI 

meıoı bakışı hüznüne dokundu. O 
gün Çinli kız Temuçlne ber zaman • 
kinden çok daha güzel göril.nDlü.,tü. 
Kurbayın lüle lWe omuzlamıa dökü
len koyu siyah saçları ne kadar par
lak ve bakışları ne kada.r manalIY • 
ıh:. 

Temuçln, Çtnllnin köşküııden çık • 
fığı zaman çok neşeUydl. Kurb&yı 

gtiıı geçtlk~e ııe"·iyordu, 

Bir aralık yolda giderken, güniin 
blrlnde ondan nasıl a.yrıla.cağmı dil -
şüııdll. Kendince şöyle bir stare bul -
du: 

- Yurduma ka."'ı • btıyük bir· fe. 
ragatıe • deruhte ettiklm vazlfeyl 
yaptmı. tık vapurla Yokohamaya dön 
mek lfıtlyonun. Fakat, Kurba.yla. da. 
evlenme1< flkrlndeylm, Yakma.. baba 

111 Nankinden gelirse, Uk Jıılm Kor • 
bayı almak olacak. Oindan sonra der. 
hal kendlslnlı bir iki ay için Japon • 
yaya. götürebJllrim. Ve tekrar döne

oeğlml:ıl .söyUy)irek ka.ndırmm. Ja • 
ponyaya vardıktan sonra ona Jıakika. 
ti söylerim. Ben1mle orada kalına. 

ölünceye kadar kendislle yaşarım. 

Tokyoda.ki ~lşıı.nlıma gelloce, aradan 
ııpeyce zaman geçtiği için, bu kızla 
"vlenmeğe mecbur kaldığımı söyle • 
rlm, 

Temuçlıı i!'lkeleye inerl<en, 
ıanl'1tıil"ı Çinli mü,terllerden 
rıtstla.dı: 

(2) F!llpin adalarının idare mer 
kezi olan bUyük bir limandır. 

(Devamı nr) 
~~~~--------

otılıt D~i,.nncncl, o~hı \'e eşeği hl. B!ındnn eonra Kurb&y gömlek me- (1 l Şanghayda, eski bir hlnd dllln. 
• ..... efe Jh'i!tonon j selesini açtı: den a.ırnıırak "şeytan,. manasında ve ' 

~n.!'ll' lr!ıt~?mdan fDlGlll ~ - Bizim ıı.. garip iıiletlcrimlz var. halk ar8.3Jnda kullanılan bir kelime. 
~ SR!lltfl'I flzerfne ~iyah re«fm: 1 dıl', Tcmuçln~ Bir çift, kendi arasın- <Ur, 
)erden ~rM.~ ede.ıı bir_~. da evıen~e- kaı·ar verdlğl ~ ,, 

·- ~ ... , • ·~ , .. c~ .._ . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

l C AB 1 N DA G U N DE 3 K A Ş E A L 1 N A B 1 Ll R 
- ·-\,: ~· ~,.,& .. ""' ~ .... · • • · ... .. • •h.... , • • __ • r • 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti ve mahallesi Cadde veya aokağı No.sı Cinai ~lubammen aylıfı 

lira Ku:nıf 
U.nkapanı, Haraççı Kara Mehmet 
AyVansaray AtUımustaJ':ı~a,a. 
YenJbahçe, Arpaemlni ' -· 
Balıkpazar, Ahlçelebl. 
Bakırköy, Cevizlik 
Kıımkapı, B&)Tamçavuş 
CibaU, ~ferlkoz 
Babı!ilJ, Lalahayrettln 
Eyüp, Camilkeblr 

Hlsaraltı 

Kundakçı 

Yenlbahçe 
Soğancılar 

Hallaç BUseyin 
Kadırga Umanı 

Vapur iskelesi .. " Kalenderhane 

615i 
52 

S6·S8 
60 
8 
8 
5 

18.5 

Ev 
Ev 
Ban ve kanvtınane 
Diikkln .. 
" Baraka dtll.oun. 

DUkkAn 
Tekke mll§temllt.. 
tmdıın dUkkAn 

Çarı,ı: Orta. kazazlar 16 DükkAn 
Yenlpostane kaT!}rsmda. Leni valdeha.nı zemin katında Depo 
Kumkapı, Çadırcı Ahmf't çolf'bl Cami altında 7 Bodrum 
Kumkapı,Kürkçiibaııı Süleymanağa İskele caddesi ll.215i Arsa. 

Aksaray, Çakırağa Tranvay caddesi 14-12 ,. 

6 
4 

18 
'1 

7 
6 
5 
IS 
l 

25 
1 

16 
1 

Emimıi.na.n KAtlpslna.n Me,nıt.a. arsası 
OlbaU, Seferikoz Vapur iskelesi O. camı al'8&81 10 
Şehremini Arpaemlnl Topkapı caddesi 350-348 Arsa 3 

50 

50 
50 

Mercan, lmamelthan 'üst kat 4,S Odaların 1/8 hlııııesl 2 
Yukarda yazılı mahaller 9"8 sene si mayuı sonuna kadar kira.ya. verilece klerlnden UAna konmu,tur. İhaleleri 

29 mayıs 9'2 cuma. günü sa.at on beşt~ yapılacaktır. tsteklller Çemberllta,ta tsta.nbul Vakıflar Ba§müdlirlöğünde 
Vakıf Akarlar kaleınlne gelmeleri. (5555) 

12.30 Program ve memleket saat a... 
yarı, 12.33 Müzik: TUrkUler, 12,45 A_ 

jans haberleri, 13 .• 13.30 Müzik: Pe§ 
rev, beraber semailer. 

18.- Program ve memleket saat a.. 
yarı, 18.03 Müzik, 19.- Konuşma, 

19.15 Mtizik, 19.30 Memleket saat a. 
yarı ve Ajaruı haberleri, 19.45 Müztk, 
20.15 Radyo gazetesi, 20,45 MUzlk, 
20.415i MUzik, 21.- Ziraat Takvimi 
21,10 Müzik: Şarkı ve Türkiller, 21.3~ 
Konuşma, 21.45 Müzik, 22.30 Memle 
ket saat ayarr, Ajans haberleri v~ 
borsala.r, 22.45.22.50 Yarmkl program 
ve kapa.tuş. 

OPERATÖR 

Halid Ziya Konuralp 
İKİNct OERRARl DOÇENTt 

Beyoğlu İstik.HU Caddesi Elhamra 
Apartrmanı ı Numarada 

Uer gün öğleden sonra 7 ye kadar 

Telefon: 42204 

O O K 'I O B 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM ,, 
OABiı.Jn &JUT&BASSl.SJ 

Dtvaııyolo 104 
Muayene ııaatıerl: 2.5-6. ret: 2239" 

iki Roman 
30 kuruş 

ı ıııınrı 10 kuruş olan: 
ı - Bir rtntkaı. romanı 

2 - Kale" Arkası 
Adlı lld roman, bu ll~Ja Vakrt 
kitabevine müracaat edenlere yal., 
nız =~o kuru'ilıt verllecektlr. 
Iler ikisi eo gliz~I birer aşk ve 
macel"a romanı olan bu eeerleri 
alm:ıkt:ı l\t'f'if' f'dinlz. 

6İJZEL FOTOGRAFLAR 

KODAK 
FiLM 

VE 

ı !{ODAK 11VELOX 11 

HAGIDİLE 
• • 

HAiNDiR. 
Bütün "KODAK" Saticitanndan 

Kodak Film isteyiniz. KOOAK (EGYPTTA.ş. ıstanbuı 

.......................... a. 

Tlrktye Cumhur vetı 
ZiRAA T BANKA Si 

8'.urulo~ tarUı.l: l888. - Sermayesi: l000.000.000 l'Urk Una. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bırtktırenlere 28.800 Ura lkram!ye veriyor. 

c.u-aat 6ankll8Ulda kuınbarab 9e ihbarsız ta.sarruı ne.sa.pıa.rmoa 1111 ., 

60 Ura.sı buJunanl!il'a seııede ı deta çekilecek trur'a Ue a,agı~ 
pıtı.na göre lkra.ınlye dağıtllacaktır. 

• • 150(1 ı,ooo • 120 • ıo • 
• • ~o:ı • ı,ooo • ııo ıo • 
• - !60 • l,000 • l&Q • ıe • '° • 100 • 1,000 • 

c.soo • 
1,800 • 

UOCI • 

DlKK.Nr: Beea'pıarmdald paralar blı ıene lc;lnde 151> Urada.ıı qal1 
dU,mJye.ıuere llu'amiye çı.kugı ta.kdirde % 20 ta.zıasıyıe verUecektıı. 

Keşldeler: 11 M.art, 11 Haziran, U S}tlQl, 11 B11'1ııd.k&ııuu ~ 
rtnıı. yapılır, -.· 


