
1 

riN EVi 't 
ıs:~uı.. Ankara Caddesi 102 

'TEJ.GRAF: TAN, ISTANBUL 
l'E'LEFON: 24310, 24318, 24319 

ALTINCI YIL No. 2211' 

• r 
Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir ' de 

·Çocuk Ansiklopedisi 
TEŞRiN 
9 4 1 5 K U R U Ş 

• GÜNLÜK-Si YAS i HALK GAZETESi 

Atınrz. ÇOnka bu Analklopedl 
ona mektep klbbı kadar ve 
belkl ondan daha ziyade llzımdır. 

F'tyıb B lfl"adır TAN miil!'!•P•eslnde ve kltapcılarda bulunur 

Maarif Vekilinin Beyanatı 1 

iversiteıe Müsabal<a 
le Talebe Alınacal< 

ndis Mektebi, Teknik Okulu, 
Yurdu ihtiyaçları Karşılayacak 

Tıp Fakültesi 
Surett e 

Hastanesi ve 
Genişl etilecek 

18 (A.A.) - Maarif Vekili Hasan Ali 
daki tetkikleri hakkında verdiği be
e demiştir ki: 

~ühendis okulunu gezdim. Yeni ders 
• toreninde okul müdürünün verdiği izah 

k ilim ve fen müessesesinin her yıl bi
lenişlemekte olduğunu anlattı. Açılma 
~rs veren profesör arkadaşımın ye:ıi 

kolaylıkla ve yerinde kullanarak !<0-
ehemıniyet verdiğimiz bu dava.:l:a yük-

sek mühendis oklunun dikkatli olduğuna bir delil
dir. Bu yıl elli dört mezun veren bu kurumumuzu, 
ilk ağızda yüz elli mezun verecek şekilde düzen • 
lemak Cümhuriyet hükümetinin kararlan arasın
dadır. Bunun için teknik öğretim programının ih
tiva ettiği ana maddelerden biri olan mühendis o
kuluna bugün bulunmayan dalları yeniden kur
mak ve var olanlarını bilhassa bilhassa Hiboratu
ar ve makine bakımından eksiklerini tamamla -
mak icabetmektedir. (Sonu; Sa: 2; su: 1) 

ONYA 
~ MÜ 
IYOR, 
BE Mi 

IYOR? 
otdularının uiradığr mai
lcaba Japonyaya harp sa· 
Clldığı kanaatini mi ver· 

: liakikaten Japonya vak
tll!.yanm yaptığı gibi şimdi 
eri arkadan vurma zama

ltldiiine inanmış olabilir. 
Jıponyada hakim otan ka

bı.ı ise kabine deiişikliii 1 

tirişinin bi<r ba1langıcı 

tclikki cd!lcbilir. 

• Zekeriya SERTEL Cepheye sevkedilen Japon askerleri 
Şarkta birdenbire bir 
~ havası esmiye başla
Lbüyük tebeddülün sebebi 
"•binesinin durup durur • 
ası ve yerine askeri par

tarları olan general -
.. kkep yeni bir kabi -
"dar mevkilne gelme -

Yeni J apon Japonya 
Siyasetinin İle Amerika 
Ana Hatları Arasında 

azası sıfatiyle Japon
a benzetilebilir. İtalya 

başlangıcında uzun 
rp harici kalarak fırsat 
ansız orduları bozu -
te Alman zaferi görıi
cz İtalya harp saati -
a kani oldu ve derhal 
nuptan işgale teşeb -

akat o zamana kadar 
en harbe girmek üze
ğunu gösteren hare -
ak Fransayı cenupta 
uvvet bulundurmıya, 

de Akdenizde kuvvet 
tutmıya mecbur 

tle Alınanyaya do -
a dun etmiş oluyor -

atA 4a şimdiye kadar U • 
c ~t.J.taıyanın Avrupada 
etle~': o_ynamıştır.. _Ikide 
ret ~ıyormuş gıbı ha • 
e YI ak Amerika ve tn
B bS Şarkta seferber 
·İn~ llrınıya mecbur edi
r~ ::ı-lerde iş görebile -

tral b:.. 'll Amerikan donan -
n/~l' ... ~arkta tutuyor. A

y n .::-<i Zeliinda ve Hin -
~~.reye yapabilece -
ilec 4- ifiğe çekiyor. A • 
birel_~lı:ıgiltereye sevke • 

Mihverle Olan i şbirliği 
Arttı rılacak 

Çinde, Harp Çabuk 
Bitirilecek 

Ve d~ 8re ve malzeme -
e ~ Fi!ipine, Singa • Yeni J apon Başvekili Tojo 
an:~ t.'_nüdafaa üslerine 

ular ~ ı..,lllin ediyor. Ayni Tokyo, 18 (A.A.) - Yeni ka -
seb':.11 Sıı:~lerin Uzak Şark binenin yaptığı ilk toplantı so -

ikk 
~ıı o~!)> ada bırakmala • nunda Başvekil general Tojo J a-

at l!diı7or. pon siyasetinin nazım esaslarını 
yanın Ril~ g··rül .. k" J şöyle hülasa etmiştir: 
ayı hUJ'b..İiltii"o ur ı, a • "Çin ihtilitfını muvaffakıyetle 

müJıiııı ~çıkarması ve bitirmek, büyük Asya hayat sa -
am~. 'Ilı ı.•~ Sl hep Avru • h .. d t· k b 

do
.:-rt"' t...._""<jJselerin vukuu asıru vucu e ge ırme ve u su 

ay-tclıu eıı.· • retle dünya sulhünün tesisine yar 
inesin· ~el ıyor. Mesela dım etmek, hariçte mihver dev -
sız ıı'n İatifa Prens Konoye !etleriyle olan münasebetleri •ak 
!arın ~dio;~.81 ve Japonların k 

.,., •~•ısın; i 11 . '\l viye etme , 
manına "lıetıere şga erı · - Dahilde ·harp makinesini kuv -
nya b' 1°"3adilf taarruzla - vetlendirmek ve bütün kuvvetle

ade ed ır 111.ratta eder. O vakit ri seferber etmek.,, 
. . ete1ı; -., il vaziyetten 
ışgal et,,., •<ansız H' d' . •. General Tojo sözlerine şöyle 

be gi --.ış b· ın ıçınıı d t . t· 
aatin?1:~1t Üze~e taraftan ~a evam e mtş ır: 
ilte . •el"ı!reı. bulundugu "Bütün Japon milleti bu esas -

renın So lunerika ve !ara mutabık olduğunu bildirir • 
dım etmeıer·"Yetıere süratle se, Japonyanm bu gayretlerı ger 
. . llıe tna.ı; olmuş _ çekleştirmes~e hiç kimsenin_ ".'a 
ınıdı Alınan ni olamıyacagma kanıım. Butun 
kapılarına d orduları Mosko • milletin itimadı ve yardımı ile 
. Sovyet ord•Yannıış bulunu _ milli emniyetin teminine yardım 
ğliıbiyet, a ~arının uğradığı edebileceğimi ümit eylerim.,, 

Harbin 
Olduğu 

Pek Yakın 

Söyleniyor 
--o-

Amerika 
Tedbirler 

Mühim 
Ah yor 

Nevyork, 18 (A.A.) - Matbu -
atın umumi surette izhar ettiği 
kanaate göre büyük Okyanusta 
barp tehlikesi artmıştır. Maruf 
muharrirlerden Clapper Amerika 
ile Japonya arasında harbin şim
di pek yakın olduğunu söylemek 
te ve bu hususta verilecek kara
rın Japonyanm tarzı hareketine 
bağlı olduğunu tebarüz ettirmek 
tedir. Muharrir Amerikada ima
latın tacil edilmesini istemekte -
dir. 

Nevyork-Sun gazetesi general 
Tojonun iktidar mevkiine gel -
mesinin cesaret verici bir hiidise 
olmadığını yazmaktadır. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

Roma'da 
Mühim 

Görüşmeler --
Harp Sonu Dünya 

İktı sadiyatı 
Müzakere Edilecek 

ltalyada Ekmek ve:: 
Kömür Buhranı 

Fazlalaştı ' 
Ankara, 18 (Radyo gazetesi) -

Romadan haber verildiğine görL 
Dr. Funk yarın İtalyan dev!et 
merkezine varacaktır. Popolo di 
Roma'ya köre, Dr. Funk'un İtal
yan iktısat ve sanayicileriyle ya
pacağı konuşmalarda d>inyanın 
iktısadi vaziyeti ve harp sonu· 
dünya iktisadi nizamı görüşüle
cektir. 

İtalya harp sonundaki nizam -
dan ziyade Italyanın karşılaştı -
ğı bugünkü iktısadi zorlukların 
hallini tercih etmektectir. Funk
un ziyareti de bu mesele ile ala
kadar görülmektedir. 

İtalyada kömür ve ekmek dar
lığı her gün artmaktadır. İtalya 
iktısadi kaynakları artmış olan 
Alınanyadan kendisine bugün i
çin ne verebileceğini sormuş ve 
Dr. Funk da bu meseleyi görüş • 
mek üzere İtalyaya gitmekted!r. 

Balkanlarda 
Karışıkhk 

Bulgarlar Romanyadan 
Üst Dobrucayı · İstiyor 

o uyuk muharebelerın cereyan Ctlıgı bJldırilen Cenup bö igesıni gösterır harita 

SOVYET TEBLiGi 

An uda ne 
Harpler 
Oluyor. 

_ _.,__ ·. 

Ruslar, Merkezde 
Mukabil Bir 

Taarruz Y c11ptılar 

Yardan Sovyet 
Hatt11tdaki Vahamet 

Devam Ediyor 

r ............ --................... ~') 1 

Moskova · . 
M .. d ~ Brıansk ve 

ALMAN TEBLibi 

u arıaas ı Viazma'da 
Güçleşti .Harp Bitti 

-o--

Almanlar Şehre 
45 Kilometre 

Mesafede 

Sovyet lerin Yakında 

Derhal Yıkılmaları 

Muhtemel G örülüyor 
Ankara, 18 (Radyo gazetesi) -

Londradan verilen haberlere gö -
re, Moskova yolundaki Alman kı Almanlar Cenupta 

ilerlemelerine 
Devam Ediyorlar 

taları Moskovaya 45 kilometreye 
kadar yaklaşmışlardır. Bugün ge da 
len Lor,dra haberleri dunkü ha
berlerin aksine olarak Kalinin do
ğusundan Moskova doğusuna rioğ 

Moskova, 18 (A.A.) - Gece ya ru yapılan taarruzun dıı Almanlar Führerin umumi karargfilıı, 18 
rısı neşredilen Sovyet tebliği: l 7 lehine inkişaf ettiğini haber ver (A.A.) - Alman orduları başku

Londra, 18 (A.A.) - Reuter ajan- teşrinievvelde bütün cephe uzun mektedir. Cenupta yarma yapan mandanlığının tebliği: (Hususi 
st bildiriyor: Haber alındığına göre, luğunda anudane muharebeler ce Alman kuvvetlerinin de Mosko • tebliğ) Briansk ve Viazma çifte 
!!tifyaıım 1tftlıillııde Bulııa-r onı.- ~an etm~ir. Muharebeler bıl- vanın 200 kilometre cenup do • muharebesi mıızafferiyetle neti • 
hesabma çalıprt . Kostlnbrod klmya hassa garp istikametinde şiddet- ğusunda Riyana vardıkları bilJ.i- celenmiştir. 
fa~rikasmm büyük blr kısım sa.bo- li olmuştur. Burada Kıztlordu düş k Mareşal Kesserling tarafından 
taıctlarm çıkarılıjt bir yangn netıc~~. manın şiddetli birkaç hücumunu rilmiştir· Bu son durum arşısın k d ed l f"l lar 
sinde harap olmuştur Sofya polisı . .. k" t .. t"' 

16 
t . . da Sovyet kuvvetlerinin Mosko- uman a i en hava ı o iyle 

umumi karargAhmm Önünde iki Al- gerı pus W: muş u . eşrınıev vayı müdafaa edeceklerini biraz sıkı işbirliği yapan Mareşal Von 
man askeri öldürillmüştür. Bundan v_eldeed2lm8 dut~manl7taSyyaretst ttah - hayretle karşılamak lazımgelir. Bock kumandasındaki Alman or 
başka Macar • Rumen münasebetle- rıp . ı ış ır. ovye ay - Çünkü Sovyetler şimalden ve ce dulan, 67 piyade, 6 süvari, 7 zırh 
rinin bozulduğu görülmektedir. yaresı kayıptır. 17 teşrinıevvelde nuptan ilerliyen Alman kuvvet- lı tümen ve 6 zırhlı livadan mü -

Transilvanya hakkında bir başma- Moskova cıvarında 14 Alman tay 11 . - . ol mamaktadırlar. rekkep 8 ordudan ibaret olan !'.Ia 
kale neşreden Bilkreşte münteşir A- ya,resi _düşürülmüştür. Son sekiz ~;~~e :pa~~sin:e Londra rad _ reşal Timoçenkonun kumanda et 
deverul gazetesi Macarlara şiddetle gun ıçınde Kızılordu kumandan- yosunpa go"re, Almanların Donet tiği Sovyet ordular grupunu talı 
hücum ederek bunların A vrupada 1 - h 1 S t k t ı 
yerleşmiş Asyalı ve Hunlerin ahfadı ıgınOcad azdı' antanhl' ov:'!e .. 1 a arı havzasındaki endüstri merkezine rip etnlişlerdir. Muh.arebe s~ha· 
olduklarmt yazmaktadır. nın esa .~n .. a .ıyesı _ışı zam>- a - r darbeler indirdikleri bildiri!- sının duşmandan temızlenmesı işi 

Bulgarların Romanyada 700 bin nında ve buyuk bır ıntızamla ya gıkt d ' K d k' d d Al devam etmektedir. 
Bulgar yaşadığını iddia ederek Dob- P ış .ır. esa o gesın e vazı- mania lehine bir muvaffakıyet Bu muharebelerde şimdiye ka-ılro t Od b · ·ı . d . me e ır. ınm a ı urum a 1 
rucanın üst tarafını da istedikleri felerını ifa etmış olan kıtal arımızı .... 1 kted. So ti · dar 648.196 esir alınmış, 1197 
söylenmektedir. Rumen gazeteleri bu donanma tarafından büyük bir gBoru mheme __ d fır. ttikvyl ~ kertn 

1 
tank muhtelif çapta 5329 top ve 

· ı d 200 b' R 1nt· · · erza ı mu a aa e erı ana- , .. .. . iddiaya Bulgarts an a ın um en ızamla ve hıç zayıat vermeden t" tt \sayılması mumkun olmıyan m • k 
bulunduğunu söylemek suretiyle ce- cephenin başka kesimlerine nak- a ı mevcu ur. 
vap vermektedir, - o- ledilmişlerdir. --- (Sonui S•: 2; SU: S) 

K e ar n y Muhribini 
Torpilleyen Denizaltı 

Aranıyor 
Vaşington, 18 (A.A.) - Vaşing

ton.da hasıl olan kanaate göre, Ke
arny muhribinin torpiJlenmesi ale
lfı.de bir hiı.diseden ibaret değil, A 1-
manyanm denizlerde Amerikaya kar 
şı taarruz siyasetin.in belki de bir 
başlangıcıdır, Zannedildiğine göre, 
$imali Atlantikte dün akşamdanberi 
Kearny've taarruz eden geminin a
ranmasına başlanmıştır. 

Bir Rus mukabü 
taarruzu 

Londra, 18 (A. A.) - Moskovada 
çıkan Pravda gazetesi Rusların çar- · 
şamba gecesi Almanları Kalinin'den 
tardetmek için muvaffakıyetli bir 
mukabil taarruzda bulunduklarını 
yazmaktadır. 

1"1erkezde vaziyet 
vahametini muhafaza 

ediyor 
Moskova, 18 (A,A.) - Pravda ga

zetesinin aldığı bir habere göre, dün 
(Sonu; Sa: 2; SU:_ 5) 

Alman askeleri bir nehri geçiyorlar 

Fatihin Heykeli 
N erege Dikilmeli 
Ve Nasıl Olmalı? 

T opkapı Müzesi Müdürü, Fatihin Azametile 
Mütenasip Bir Heykel Yapılamaz, Diyor 

p saatinin ç c~ ~ Jap~· n aya General Tojo'nun bu beyanatı 
miştir? H~·kgı kana 1 mi ofeni hükumetin programı adde -

(S 1 •ten J nya, · ektedir. 
0
••; Sa: 2;,l'U: 4) . (Sonu; Sa: 2; ıu: 3) 

Yedeksuhay okulunu muvaffakıyetle bitiren subaylannuza merasimle diplomalannın verildiğini 
yazmıştık. Yukarıdaki resimde yeni Yedeksubaylanmızı Ankarada Atatürk abidesi önünde 

yaptıkları merasimde ı:örüyorsunuz 

Fatih Mehmedin heykelinin di
kilmesi etrafındaki anketime dün 
de devam ettim. Dün karşılaştı -
ğım zevat meyanında Topkapı 
sarayı müzesi müdürü Tahsin Oz 
de vardı. Tahsin Öz, Fatihin hey 
kelinin yapılmasına muanzdtr. 
Fakat bu itirazı; Fatihin, heyke-
1i yapılacak büyük bir adam ol -
matlığından değil, bilakis onun 
büyüklüğiyle m ütenasip bir bey· 

kelinin yapılamı)'hcağına dair o • 
lan kanaatinden ileri gelmekte -
dir. Tahsin Özün kanaatin• göre 
Fatih, elimizde otantik resmi bu
lunan yegane padişahtır. Bu res 
mi model alarak Fatihin bir büs
tü veya bir heykeli yapılabilir. 

Fakat bu heykel Fatihin azameti 
ile telif edilemez. Diyor ki: 

(&onu; la: 2; SU: 7) 
• 
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J 
İtfaiye 
Ekipleri 

Zincirleme 7 icaret Bugünkü Lig 

1 . G . . /' Maçlarr 

GüNüN~. 
·~ Atr• -~ MESELESi 

1l1illi tf:jii~ıii1l- <Jli1ui1_w --
'-

TEFRiKA No. 8 YAZAN: Oğuz 
- Gali.ha bu dekor sizi, bir an i-1 det,. birdenbire çok uzaklarda ... 

çin sizi de şair ve a§1k yaptı. Bu düşünce gittikçe kabardJ, çoş-
' 

Mıntakalarda 

Edilecek 
Ahşap 

Takviye 

şı enış ıyor -0--

G. Saray Beşiktaş 

Mektup 
Yazan: Naci Sadullqh 

Muhtrem Lfitfi Kırda!ı dün, 
"Tasviriefkir" da, Ba1 Pehmi 

Safanm size bitap eden bir nıA.tık 
mektub,, unu okudum. 

- Aşık mıl tu ve bir aralık, bütün vücudümü 
- Evet! 1 kapladı. Gôzlerimin önunc onun dai-
- Kime? ma gi.ıliırrseyen hayali geliyor ve o-
- Kime olduğunu bilemem. Belki nun "Polisler gelıyor .. Beni kurtar,, 

Mallar, Mütemadiyen 
Şehrin ahşap mıntakalarındaki yan 

Sahip Değiştiriyor Karşılaşıyor 
Satırlarının şeffaf örtüsü altından 

nice infi'aller, nice hırslar, nice tıi
yetler, ve nice errıellcr gözüken 0 

yazıy11 açık bir ıne~iuı;> saymak, lllu
harririnden başka kimsenin eUnde de
ğildir. 

ş karşıda oturan &'Cnç kıza.. Belki 

1 

diye (ırpınarak boynuma sarılması 
d<' bana. hıç aklımdan çıkmıyordu, 

- Sana mı? Nereye gı.tn1işti? Acaba, eski pat-
Gülüyor, güldükçe gözler.i daha çok ronunun yanma gidebilir miydi? Yok-

p::ı.rlıyordu. sa, kendisini bir trenin altına mı at-
Ben bu glbi şeylerden bahsedilme- mıştı? Yahut başka bir erkeğin ya-

den vukuuna inanırım!., nına mı gitmişti? O mesut olmak is-
- Sonra dedim, sen.in düşünmen temiyor muydu? Benim yanımdan baş 

lazım gelen daha mühim meseleler ka saadeti bol olabilecek bir kapı o-
v<tr... na açılabilecek miydi? 

- Daha mühim meseleler mi? Ne Kendi kendime kııdun. 

ı;ın söndürme ekiplerinin fazlalaştı- Son günler içinde bir çok ihraç mal 
rılmasına karar verilmiştir. Bu ekip- ları ve bilhassa Türk - Alınan tica
lcr; yangın söndürme, enka zkaldır- ı ret aolaşmasiyle Alm.anyaya ihraç e
ma, su, bava ve elektrik tesisatını za ciilecek emtia, hatta depo ve ardiye 
rarsız hale getirme gnıplarma ayrı- değiştirmeksizin mütemadiyen sahip 
lacaklardır. Kurs görenlere gruplar- deği5tirmekte ve her defasında malın 
da esaslı vazifeler verilecektir. Ekip- kıymetine göre bir miktar fiyatı rat
lere vcrilecck rnalzmn:n viliyt sefer- maktadır, Bu işle uğraşanlara öte
berlik müdürlüğü deposundan tevzii- denberi mal alıp satmak itiyadında 
ıtc ba~lanmıştır, olmıyan ve fakat parasını başka şe-
Şhrimizde bulunan seferberlik u- kilde işletmek i01kıinı bulamıyan kim 

mum müdürü Hüsamcttin Tugaç, dün s~ler de katılmıştır. Muamelel~r e~ 
Beyoğlu ve Beşiktaş kazalarında yan- Eıy~d~. bo~ulnuyac~k .. ve az. h~cımdek.i 
~ sö dürme ekipleri hakkında iza- eşya uzennde tekasuf etmıştır. Buna 

g:lıi? "Bu gE:nç kızın gitmesine m<ini ol-
- İstikbal.. Gelecek .. Yarın.. malıydım. Ona mesut b!r yuva kur-
Cevrıp vermedi. Gözleri etrtık par- malıydım .. O insanlığın güzel nümu

l:u:nıyor, gülmüyor ve baa3 bakamı- nelerinden biriydi. Hemen mesut ol
yordu. Sa:rsıldığını anladım; geceyi muştu. Saadeti, kıskanılacak kadar 
t. ·..ırmemek ister gibi. ell~riyle yüzü- güzeldi,,, 

hgınt 1 n t r Yarın da Üsküdar ve bir misal olarak fındığı ele almak 
a a mış t • , k b'ld' 
Kadıköydeki ekipler gözden geçirile- a 1 ır. 
cektir Bundan sonra, pasif korunma Fındık, geçen senenin eylfil ayında 
komi.~yonu tekrar toplanarak umum 35 kuruş idi. Bu senenin ayni ayında 
müdürün haz.ırhyacağt rapor üzerin- fiyat 76 kuruştur, Bu ay başıiıdan a
de görüşülecek ve görülen noksanlar yırı on beşine kadar vasati fiyat 89 
tamamlanacaktır. kurusu bulmaş ve enelki gün ise 

nu kapadı ve bir müddet o vaz.iyette Dedim ve od;ıdan dışan çıkarak 
durdu. Başını kaldırıp da bana bak- merdivenleri hıl:lı hızlı indim; soka 
tıgı zaman, sol yanağınd.1, bir göz ğa çıktım. Nereye gidiyor, dışarıya 
y damlası oturuyordu. 1'itrek bir niçin çıkmıştım? Onu meyhanede mi, 
:-::esle sordu: sokaklarda mı bulacaktım? 

- Beni istemiyor musun? Knlak- Hızh yürüyornm, heyecanımdan a-
l~ırımın uğuldadığını hissP.diyor ve yakların1 b!rbirine dolaşıyordu; mey-
artık Nihale bakamıyordum. hanenin önüne geldim. 

- Halbuki ben.. İçeri girdikten sonra bir kaç adım 
Sesi kısıldı .. Ağlar gibi: ilerledim ve durdum. Nihali görme-
- Zannediyordum ki... miştim: Patron da yakl:"ıştı .. 
Onun sesini işitmek barıa ıztırap Sağ tarafa bakınca tahta perdenin 

vt:riyordu. Niç'.n ona, o sC'zü söyle- yanında Nihali gördüm. Birdenbire 
rıı.ı~tim? Ve o niçin bu sözüme çok sevlndim. 
içl .. nmişti? Niçin telaş ediyor ve ben Oturduğu m.-ısada şişman bir erkek 
tien ne ümit ediyordu? Hangj hare- vardı. Yanına geldiğim zaman o hala 
kt:t: bekliyordu? Yanağına konan, o beni görmemişti: 
b'r damla göz ya&ın manası ne ola- - Nihal, dedim. 
l::ilirdi? 'İstikbal; gelecek .. yarın,, Korku ile basını bana tevirdi, 
keı:meleri ona niçin bir anda bu ka- - Haydi, eve gclt 
dar ıztırap vermişti? Kolundan tuttum. Evvela itiraz 

Hıçkırıklarla dönerek odaya girdi etmek istedi. Sonra vazgeçt:. Masada
v~ kapıya doğru koştu; dıl)arı çıktı. ki adam bu vaziyete kızmış olacaktı 
Şaşırmıştım. Bütün vücudiim tit - ki, kalın sesiyle: 
rıyor, karanlık oday:ı. bakm!lktan - Sen kimsin? diye bağırdı. 
yorulan gözlerim adeti sızlıyordu. Ve ayağa kalktı, cevap verdim: 

Ne yapmıştım? Ne yapmalı idim? - Ya sen kim oluyorsun? 
Nihal niçin gitmişti? Artık gelmiye- - Ben mi? Ben .. Ben ha? 
cck miydi? Onun ani olarak bu ka- Kızmıştım. Elimle göğsünü iterek: 
dnr ıstırap çekmesine sebep 0 üç ke... - Sen daha 'kendinin bile, ne ol-
l"me mi idi? Teselli bulmak istedim. duiunu bilmiyorsun. Dedim, 

yürü-

PİYASADA: 

Kcxdın Çorapları 

Pahalılaşıyor 
İpek ve merserize kadın çorapları

nın çok yüksek fiyatlarla satılmakta 
olması fiyat mürakabe bürosunun na ... 
7.arı dikkatini celbetmi'!}tir. Yapılan 
tetkikatta bazı dükkincıların çorap 
fabrikalannın bütün mamU.Iatıru top
lıyarak sakladıkları ve parti parti çı
kararak fiyatları her gün bir miktar 
yükseltmek suretiyle ihtikS.r yaptık

ları tesbit edilmiştir. Bu işi tama -
miyle meydana çıkarmak ve stok ço
rap sakhyanlarm hüviyetlerini tesbit 
etmek üzere faaliyete geçilmiştir. Ba
-ıı çorap satıcılarının da 70 - 80 ku
ruş1uk merserize çorapları 140 - 150 
kuruşa sattıkları görülmektedir, Fi
yat mürakabe memurları bugünlerde 
umumi bir ihtikar taraması yaparak 
çorap satanlar1n defterlerini kontrol 

Kendi kendime: Ve NihaHn kolundan tutarak 
meye başladım. Meyh:ınl!dcn 
çıkınca sordum: 'Pekala oldu. Artık gitti,, dedim. 

edeceklerdir. 
dışarı ___ ,,_ __ _ 

İc;imde beni rahatsız eden fikir ve 
<liışünceler kaybolacak.. Zaten gitme 
lt:ıı istemiyor muydum? Böyle daha 

ıyı oldu.,. 
Diye düşünüyordum. Olduğum yere 

rleta yaptştru!) gibiydim ve elektrik 
ereyanına kapılmışım, gibi, bütün 
tıC"udüm titriyordu. 
I!eyecan içinde göke baktım. Yıl

-lı7 tarlası, her günkü kadar parlamı ... 
oı·au. Biraz evvel karartı halinde 
Jrünen yeşillik, artık farkedilmez ol 

111.ıştu. 

İstemiyerek kendi kendime: 
- Zavallı kız t 
Diye söylendim ve daha fazla dü

!==i 11mek istemiyerek içeri girdim. O
nun gitmesi - bilmem neden - beni 
pf'k yalnız bırakmıştı. ZannediyorduJ11 
k artık tamamen yalnızım ve "saa-

- Niçlıı buraya geldin? 
Cevap vermedi. Eve doğru yürüme-

ğe başla~ık, ( Arka<;ı var1= 

l&l~t1·Vl·W 
BUGÜNKÜ PROGRAJ\-1 

8.30 PrigTam 
8.33 Milıik (P1.) 
S.4S Haberelr 
sı.oo Müzik <PL) 
9.ıs Evin saati 

9.30 Milzik (Pl.) 

o 
1 Z.30 Prorrarı:ı 
12.33 Oyun havaları 
12'.'45 Haberler 
ı 3.00 Şarkılar 
13.30 Salon orke'ltrası 

o 
18.00 Procram 

1 
ıa.03 Ca:ıı: 
18.40 Fasıl 
ı 9.30 Haberler 
19.45 Serbest 
19.55 Müzik (Pi.) 
20.15 Konuııma 
20.30 Şarkılar 
21.00 Zirıat takvimi 
21.10 Şarkı 
21.JS At yanıları 
21.41 Müzik 
22.ıo Dans mü:ıiği 
22.JO Hıberler 
22'.45 SPor 
22.55 Kapanış. 

Musiki Sanatkarları 
Sınıflara Ayrdacak 

Bir müddet evvel imtihana tAbi 
tutulan ve kendilerine çalışma ruh
satnamesi verilen musikişinaslar, a ... 
çılaeak kurslardan sonra tekrar im ... 
tihnna t5bi tutulacaklardır. Bu ikin
ci imtihandan sonra musiki sanat
k8.rları üç smrfa ayrılacak ve bunla
rm yalnız tiı.bi oldukları sınıf dere
celerine müsavi olan eğlence yerle
rinde çalışmalarına müsaade edile
cektir. 

İnhisarlar Vekili Gidiyor 
Gilrnrük ve Inhisatl•r Vekili Raif Ka.ra

deniı- yarın Ankaraya dı:Jnı:cektlr. 

114 kuruşa fırlamıştır, Son anlaşma 
ile Almanyaya beş buçuk milyon li
ralık fmdık ihraç edileceğinin anla
§ılması üzerine dün 125 kuruşa alıcı 
çıkmıştır. Bu fiyat henüz borsaya tes 
cil edilmemiş olmakla beraber bir 
hakikattir. 
Kuşyemi, geçen sene 8,75 kuruş, bu 

sene eylfil nyında 13,57 kuruştu. Son 
fiyat 16 dır. Keten tohumu geçen 
sene 24,09, bu sene 42,49, son mu-

ADLİYEDE: 

Bir Piyesin 
Olduğu 

Sebep 
Dava 

Şehir Tiyatrosunda oynanan Ham
let piyesi hakkında muharrir Cel.ii
lettin Ezinenin açtığı dava evrakı 
müddeiumumiliğe verilmiştir. Müd
deiumumi taratmdan yapılacak tet
kikat neticesinde muharririn iddiası 
11arit görülürse, bayram ertesi dava 
açılacaktır. 

İHTİKAR SUÇLULARI Sul-
tanhamamrnda Havuzlu handa tüc
car Levi yüksek fiyatla kalem sattı
ğından, Abidin Daver isminde birİ 
Diyarbakırdan getirdiği unu fazla fi
yatla sattığından, Yeni Postahane 
karşısında l§:stikçi İhsan ve Selim 
ökçe ıastiği olduğu halde satmak is
temediğinden, haklarında takibata 
başlanmıştır. 

Samsuna kalay sattığını iddia e
derek mevcut mallarım sakladığı ta
hakkuk eden kalay tüccarlarından 
KaroI Rebinsoviç adliyeye verilmiş

tir. Mah.mutpaşada manifaturacı Pro
dromus Alizi yüksek fiyatla mal sat
tığından hakkmda zabıt tutulmuş

tur. Fincancılarda Vahrnm Berber
yan manifatura eşyasını ardiyesinde 
saklıyarak satmak istememiştir, 

Murakabe memurJan aı:diyede mü 

Yeni 
tinin 

Japon Siyase- J aponya Blöf mü 
Ana Hatları Yapıyor, Harbe • 

mı 

Maarif Vekilinin 
Mühim Beyanatı 

(Başta-rafı 1 incide) 

Kabinenin yeni azası 
Tokyo1 18 (A,A.) - Domei ajansı 

yeni kabinenin şu suretle teşekkül 

ettiğini bildirmektedir: Başvekil, Har 
'biye ve Dahiliye Nazrrı General Hi· 

daki Tojo, Bahriye Nazırı Yokosuka 
üssü Kumandanı Amiral Shigeneri, 
!\-~aliye Nazırı Okinori Kaya. Ticaret 
ve Sınai Nazırı Shinsuke Dibshi, De
miryollar ve Münakalftt Nazırı Na -
gazaki deniz tezgBhlarL reisi Visami
ral Kenterajima. 

(Baıta•>fı 1 incide) 
HükUmet, her türlü imkindan .isti

fade edip Yüksek mühendis okuluna 
en kısa bir zamanda en iyi işlemesi 
ıçin zaruri vasıtaları temin edecektir. 
Gun günden artan bir raibetle, &eçen 
yıla nisbet edilirse yüzde elli istek
ti.si artmıı:ı olan Yüksek mühendis o
kulunun yeni yıl müsabakasında ka· 
ıı:anan talebelel'iyle görüştüm. Birin
ciliği İzmir lisesinden bir talebemiz 
kazanmtştır. Bu çalışkan ve başarıcı 
gençle diierlerini, liselerimiz.in yetiş
tırecekleri talebeye bir nümune addet 
tiğimi burada söylemek isterim. Esa
sen geçen sene olduğu gibi bu yıl da, 
müsabakalı yüksek okullarımızın al· 
dığı neticeleri gerek okullar, gerek 
talebe ana babaları bilmesi iç.in neşre
deceğim. 

Ankarada kuracağımız Yüksek tek
nik okulu İstanbuldnki Yüksek mü
hendis okulumuz beraber çalıştıkları 
r:aman şimdi.kinden daha geniş ölçüde 
takat ileri yıllarımızın bu alandak.j 
1htiyacma ancak cevap verebilecek su 
rette yüksek teknik elemanı yetiştir 
receklerdir. On be3 sen sonra teknik 
ve endüstri işlerinde bugün çektiği -
miz sıkıntıları ortadan kaldırmak az-
mindeyiz. .... 

Teknik okulu 
Teknik okul başlı başına ehemmi

yete değer bir fen müessesemizdir . 
Ona da istekliler çoğalmaktadır. Bu 
isteğe cevap vermekle kendimizi mü
kellef biliyoruz. 

Bugünkü hali ile endüstri alanında 
vereceği mezunlara olan sert ihtiyacı 
kısmen l:arşılamakla beraber ikmalin
de biz.i zorlayıcı malzeme, ders araç
ları bakımından eksikleri vardır. Bun 
tar da tamamlanmalıdır. Teknik o
kulun gençlerini de çok uyanık ve 
canlı buldunı. Makineci ve inşaatçı 
mühendisler yetiştiren bu fen kuru
mumuza, gelişme ve ilerleme busu -
sunda emniyet edebileceğimiz intibaı
nı alm~ bulunuyorum. 

Bundan sonra Gilzel sanatler aka
demisinde ve Yüksek mühendis oku-
1unda ayrı birer mimarlık şubesinden 
her ikisinin de devam edeceğini söy
liyen vekil, sözlerine ~u suretle de
vam etmiştir: 

"Bizim usulümüzde varr yok etmek 
yoktur. Eks.i.kler varsa tamamlayarak 
bu memleketin susadığı ilim, fen ve 
~anat adamlarını imkanın en geni$ nis 
betinde yetiştirmektir. Şurası muhak
kaktır ki, Yüksek mühendis okuluda 
bilhassa son ikt 5ene icinde kuvet
lendirilmiş ohın bu şubenin yürüyü
eünü ve verimini arttırmaktan başka 

bir hareket doğru olamaz. Güzel 
sanatler mimarlık kısmı son iki yılda 
şimdiye kadar görülmemiş bir rağbe 
ti ve dileği kazanmıştır. Her iki ku
rumda yerimiz ve elemanlarımtz bol 
olsa, bugünkü talebemizin hiç de~ 

ğilsc iki kat fazlasını mimar olarak 
yetiştirebileceğiz, Bizim emelimiz, 
yüzlerce değil, onbinlerce fen ve sa
nat adamının Türk aydınları arasına 
girmesidir_ Yoksul bir ruhla kısır he
saplar yapmıyoruz. Onun için, her 
iki şubesini elden geldiği kadar ge
nişletmek ve ilerletmek yolundayız, 

Güzel saô.atlar mimarlık subesinin ba
şına mimar Sedat Eldem arkadaşımı 
tayin ettilP. 

Kitap meselesi 

Diğer Nezaretlerde değişiklik ol
mamıştır. İstihbarat bürosu şefi Ma
sayuki Tani, kabine sekreteri Naaki 
Kashimo, Teşrii Komisyon direktörü 
Eichi Mariyama. 

Y e.ni kabinenin harp 
kabinesi olduğu zaarıediliyor 

Tokyo, 18 (A.A.) - 11Reuter,, Ye
ni kabinenin bir ''Harp Kabinesi" 
olduğu zannedilmektedir. Başvekilin 

ayni zamanda Harbiye ve Dahiliye 
Nezaretıerini uhdesine almış bulun-

lstanbulda kitap meselesi ile değil, ma~ı da manidardır. Bu bddise Ja -
kitap işiyle meşgul oldum. Halledil- ponyada ilk defa vaki olmuştur. 
memiş bir mesele olarak Maarü Ve- Japonyanm sabık Londra Büyük 
kilJiği.ni bu hususta işgal eden bir da Elçisi Chigemitzu halihazırda Tok
vamız yoktur. 1stanbulda bir kısım yoda bulunmakta olmasına rağmen, 
kitaplann bulunmaması, basma sayı- General Tojo'nun Hariciye Nezareti 
sındaki eksiklikten ileri geldiği için, makamı için yapmış olduğu intihap 
tamamlanması tertibatı alınmış ve bu Japonyanm müstakbel harici. siyasc
kitaplar ciltlenmeleri bittikçe satış, tini gösterebilecek bir delil telfıkki 
yerlerimizde piyasaya ar.ıedilmiştir. olunmaktadn-. 
Daha da noksan çıkacak olursa itmam 
edilebilecektir. Kağıt, harf cilde ait Berlin müsait karşılıyor 
iplik ve tel gibi malzemelerimiz var- Bern, 18 (A.A.) - Neue Züricher 
dır Bunlar bulunmasaydı o zaman Zeitung'un Berlin muhabiri biJdiri
hak.ikaten bir kitnp meseles.i olurdu. yor: Japon kabinesinde vuk~ulan 

Tıp fakültesi için değişiklik, Berlindc itimatkftr bir ih
tiyatla karşılanmaktadır. Alman mat 

Sıhhiye Vekilliğinin mümessili sıfa- buatı hiçbir tefsirde bulunmadan 
tiyle İ~tanb1;1ı _ ha~tahaneJerinin değer.li 1 Konoyc kabinesinin istifasına ve Ge
başhekımlerının ae bulundukları bir neral Tojo'nun yeni kabineyi teşkile 
toplantıda, bilhassa tıp fakültesi ta· ı mernur edildiğine dair gelen haber
lebesini daha rahat bir nisbette hasta Ieri kaydetmekle iktifa eylemekte
görebilmesi için Üniversiteye ait ya- dirler Bununla beraber Seriinin si
tak ad~t~erini 3~0 - 4.?o .. k~~ar art- yasl . ~abfillerinde General Tojo'nun 
tırma 1çın tedbırler du~unduk. Tıp iktidar mevkiine gelmesiyle üçlü 
talebesi ve staj yapacak olan hekim paktın ruhuna uygun olan Japon si
adamlarımız, fazla hasta ve hastayı yasetinin daha mutedil bir surette 
f~zl~ görerek mesleklerinde tatbiki değil, daha şiddetle tatbik edilece
b;lgı1er ve melekeler kazanacakları {i(nden şüphe edilmemekte ve Uzak 
için bu cihetin ü~tünde ehem~yetle Ş~rktaki vaziyetin inkiljiafı al.lika ile 
durmaktayız. İçınde bulundugumuz takip edilmektedir. 
ders yılını bu noktadan kaybetme-
mek için icap eden tertibat ve ka- .,_..., .... --""""""'""""""'""""""""""' 
rarlar alınmıştır. Hasta yatağı ade
d:nde yapılacak arttırma ve tıp fakül 
tesi dekanımızdan tetkikini rica etti
iim staj müddetini fazlalaştırmak hu
suslarını halJettiğimzi takdirde, tıp 

Fakültesi daha verimli çalışma imkan
larını kazanacaktır, 

Tıp fakültesi, fen ve edebiyat fa
kültelerinin kimya ve coğrafya gibi 
kısımları, tatbikatı da icap ettirdiğin
den buralara gelecek talebeyi elimiz
deki. kadroya, maddi imkana ve ihti-

yaca göre nisbetlemek zarureti karaı 
sında bulunuyoruz, 

Yurt meselesini, bu yıl kökten ol
masa bile, bu husustaki sıkıntıyı hiç 
olmazsa yarı yarıya indirecek surette 
halletmek için tedbir alma yolunda
yız ve bunun için bir yer aranmak
tadır. 

Fakir talebelerimizin bizi çok üzen 
güç yaşama şartlarını kolaylaştırıp 

daha rahat çalışmalarını temin ede
ceğimiz günler yakındır. 

Giriyor? 
( Baıtarafı 1 incide) 

vaktiyle İtalyanın yaptığı gibi, 
şimdi Sovyetlerin arkadan vur -
ma zamanının geldiğine inanmış 
olabilir. Eğer Japonyada hakim 
olan kanaat bu ise, Japonyadaki 
kabine değişikliği harbe girişinin 
bir başlangıcı olarak telfilı:ki edi -
lebilir. Japonya daha üç ay ev -
vel Mançuride ve Siberya hudu
dunda 500,000 kişilik bir kuvvet 
tahşit etmişti. Şimdi bu kuvve -
ti bir milyona çıkarmakta oldu -
ğu haber veriliyor. Sovyetlerin 
garpte yorulmıya başladıkları bir 
sırada Japonyanın Uzak Şarkta 
tıarekete geçmesi, hakikaten Al -
manyaya yapılabilecek en büytik 
yardımdır. Filvfilı:i Sovyet Rusya 
Siberyadaki ordusuna dokunma
mıştır. Burada Sovyetlerin mo -
dern silahlarla mücehhez ve kuv
vetli bir ordusu vardır. Fakat 
Sovyetlerin bu kuvvetleri de har 
be sokmaları bir derece daha La
yıflama!arına sebep olabilir. Ay
ni zamanda Japonyafil!l Uzak 
Şarkta harbe ginnesi, Ingiltere 
ve Amerikayı da Sovyetlere yar -
dımdan evvel kendi müdafaala -
riyle meşgul olmıya sevkedebi -
lir. 

Maamafih Japonyanın bu ha -
reketi, yine İngiltere ve Ameri -
kanın Sovyet!ere külliyetli mik
tarda yardıma karar verdikleri 
şu sırada, bu yardımı önlemek i
çin yapılmış bir blöf de olabilir. 
Çünkü Japonya harbe girerse, A
merika ve İngiltere ilk tedbir ol -
mak üzere Japonyaya karşı ah -
luka ilan edeceklerdir. Böyle bir 
abluka, Japonyayı harbetmeden 
mahva sürüldiyebilir. 

Japonya tabii kaynaklar itiba -
riyle zengin değildir. Japonyayı 
büyük devlet yapan donanması -
dır. Japon donanma ve ticaret fi
losu dünyada üçüncü mevkii iş
ğal eder. Fakat Japonyanın muh 
taç olduğu petrolü Amerika ve -
rir. Japonya lastiği Felemenk 
Şark Hind.istanından ve Malaya
dan, pamuk ve yününü Avustral
ya ve cenul>i Afrikadan alır. Ab
luka onu bütün bu maddelerden 
mahrum etmiye kafidir. 

Halbuki Amerika İngilterenin 
abluka ile iktifa edeceklerini zan 
netmek de hatadır. Bu iki devlet 
Japonyadaki kabine değişikligi 

amele 4450 dir. Susam; geçen sene 
24,15, bu sene 42,47, son muamele 
43,50 dir. , 
Diğer ihraç emtiasında da bu mi-

~alleri taaddüd ettirmek mün1kün-
dür. 

İhraç mallarına hüki'ımetı;e bidik
ter vasıtasiyle birer asgari ihraç fi
yatı konulmuştur. Fakat azami fiyat 
olmadığından malların yükselmesi 
kontrolsüz kalmış ve bunu hrsat bi
lenler harekete geçmişlerdir. 

Alakadarlara göre, bunun iktisadi 
faydaları yoktur. Çünkii: A - Mal 
osrl müstahsilin elinden çıkmıştır, bu 
itibarla ancak elinde toplu mal bu
lunanlar bundan faydalanacaktır. B -
Yükselen mallar, münhasıran ih
raç imtiası değildir ve bir kısmJ 
da dahiJde istihlak edilmektedir. 
Bunun için bu yükseliş hayat paha~ 
lığının artmasında da amil olacaktır. 
C - Müşterilerimizin iktisadi or
ganizasyonu kuvvetlidir1 aldıkları 
malların evvelki fiyatlariyle yenisini 
mukayese edorek aradaki fark kadar 
biıe verecekleri maUara ilive yapa
caklardır. Ve bu da dolayisiyle ge
çim seviyesine tesir edecektir. 

İşte bu mahzurlar dotayisiyle pi
yasada başlıyan bu zincirleme tica
retin önlenmes! zarureti vardır. 

MAARİFTE: 

Muallimler Bir Örnek 
Elbise Giyecekler 
Maarif VekAl~ti, ilk ve orta tedri

sat milesseı;elerlnde ders veren öğ

retmenler için bir kıyafet talimatna
mesi hazırlamaktadır. Bu talimatna
meye göre, erkek ve kadın öğretmen
ler ayrı birer tip elbise giyecekler, 
mektep dahilinde ve derslere girer
ken ayni elbiseyi taşıyacaklardır. Bu 
elbiselerin tipi henüz tesbit edilme
miştir. 

OKULLARDA HİMAYE TEŞKİ
LATI - Geçen sene ilkokullarda 
10078 talebe himaye edilmiştir. Bu se 
ne ilkokulardaki muhtaç talebenin 
15 bini bulduğu görülmüştür, Ay ba
şından itibaren ilkokullarda himaye 
teşkilitı faaliyete geçecektir. Orla 
tedrisat müesseselerindeki yoksul ta
lebenin de bu sene him;\ye edilmesi 
düşünülmektedir. 

him miktarda kaput bezi ve manifa
tura bulduklarından Vahram müdde
iumumiliğe verilmiştir. Arpa fiyatmJ 
oıı beş kuruşa yükselttiklerinden do
layı iki arpacı hakkında zabıt tutul
muştur. 

Sovyet Tebliği 
( Battarafı 1 incide) 

bütün gün Viazma bölgesinde çetin 
muharebeler olmuştur. Rus kıtaları 

başlıca müstahkem mevkilerini mu
hafaza etmiş ve mütenddit kesimler
de mukabil taarruza geçmişlerdir. 
Her iki taraf da ağrr kayıp vermiş

tir. Düşmanın Rus hatlarını yarmıya 
muvaUak olduğu bölgede durum va· 
hametini muhafaza etmekte ise de, 
Rus mukavemteinin muvaffak olaca~ 
jı hakkında itimat gittikçe artmak
tadır . 

Alman 
(Baıtarafı 1 incide) 

tarda muazzam harp malzemesi 
iğtinam veya tahrip olunmuştur. 

Sovyetlerin yakında 
yıkılmaları muhtemel 

Bir ay evvel başhyan lig maçla
rının heyecanlı oyun1arından bir kaçı 
nihayet bugün Fenerbahçe ve Şeref 
stadlarında yapılacaktır. 

Galatasaray, njsbeten zaytf bulu -
nan Beşiktaş önünde galip gelmek, 
Istanbulspor bir kaç oyuncusunun çe
kilmesi ite hayli kuvvetsiz düşen Fc
nerbahçeyi yenmek, Beykoz da Vefa 
karşısrnd::ı tatmin edici bir netice al
m8k için hazirlanmışl[lrchr. 
Diğer taraftan Beşiktaş oynatama

dığı oyuncularını yenilerinin pek de 
oratmıyacağl ümidini izhar etmek is
temekte Vf" bugün maçı muhakkak 
kazanmak azmini gütmektedir. Fe
nerbahçe de, takımı ne kadar zayıf o
lursa olsun formasının şerefini koru
yacağı kanaatinde bulunmaktadır, 

Bunlardan başka oyunculannın ço
ğu asker bulunan Beyoğlu ile Taksim 
takımları da (eski Pera ile Şişli) ber 
mUtat iddialı ve heyecanlı bir maç 
yapmak için hazırlanmışlardır. 

Şeref stadında ilk maç Altıntuğ ile 
Süleymaniye arasındadır. Kuvvet iti
bariyle pek de farkl ıolınıyan bu iki 
takımdan ancak en iyi oyun ve azim 
göstereni maçı kazanacaktır. ikinci 
müsabakayı Beyoğlu ile Taksim ya
pacaktır Bundan sonra Beşiktaş ile 
Galatasaray karşı karşıya gelecekler
dir. 

Netice hakkında bir tahmin yürüt
mek tazım gelirse Oalatasarayın az 
farkla oyunu kazanması akla yakın 
gelenid:r. 
Kadıköyünde Beykoz ile Vefa a

ral!!iındaki maç da baştan başa heye
canlı geçecektir. Vefanın düzgün ve 
biraz sert oyunu karşısında Beyko
zun her zamanki seri ve enerjik tarzı 
göstereceği muhakkak gibidir. Neti
cenin Vefa lehin,. kaydedilmesi muh
temel görülmektedir, 

F. T. 

Odunla Bir Fırıncı, 

Arkadaşını Yaraladı 
Fertlköyde İpisilakinin fırınında 

çahşan Yakup, aynj fırında beraber 
çalışan arkadaşı Rtta ile kavga etmiş 
ve odunla muhtelif yerlerinden ya
ralnmıştır. 

Ziraat Vekili Geldi 
Ziraat Vekili Muhli~ Erkmen dün 1ehri

mize R"elmiştlr. Vekil, bir iki gün ııehrimiı:de 
kalarak husust iıılerinl sördi.ikten so-nra An· 
karaya dönecektir. 

Eskişehir Valisi Öldü 
E~kiıehir Valisi Şükrü Yatın, dün Alman 

hastanesinde vefat etmiştir-. 

O yazının mukaddenıesinde :lahsı
t'L1za kelam rüşveti olarak suntı\an 
Onleri ilikli, ve boyunları bükiik ~e
Jin1eler, ince zekanızın idil nıahke· 
mesi huzurunda miistahak buh.ı.ndıtk· 
tarı hükmü giymişlerd:r kanaatinde-

yi~Yni yazının, o aşikar keJlnı rüş ... 
vetinden beyhude bir ümit Ve bir -Siir~ 
tatlı hülya bek1iyen diğer bütün c\im· 
leleri bermutat, Ertuğrul Muhsiniı 
altındaki mütevazi. koltuğun ayakla 
l'lllT kemiriyor. 

Fakat sizin, o yazıya cevap verme 
zahmetine katlanmanıza lüzutn. kal 
roadı: 

Çünkü, Bay Peyami Safa, ve keli 
disiyle o mevzuda ayni kanaati bet 
tiyen tek kafadarı, müstahak bulur 
dukları o cevabı, Türk matbuatın 
bütün salcihiyetli kalemlerinden ki 
derecede almıştır. 

Muhsin için, o iki klşinin, haks 
bir taarruz cephesinde yapayalnız b 
rakıldıklarını, hatta üstelik de ma 
l:ıuatın bili.istisna bütün kalemleri t 
rafından gazete sayfalarında falak 
ya yatırıldtklarını görmekten dal 
büyük bir haz taasvvur olunabilir II1 

Vaktiyle fakir Türk tiyatrosur 
büyük feragatler göstermiş bir s 
natkirı, amirine gamazlanan suç 
bir memur gibi, S.mme huzurunda s 
ıe çekiştirmek, adınx kolay kolay k 
vamıyacağımız bir harekettir. Sizdt 
o açık nameye, Ertuğrul Muhsin 
göğsüne, çoktan hakkettiği san 
madalyasını takmakla cevap verm 
nizi bekliyoruz. 

Şehir Tiyatrosunda oynanacak l' 
vesim olmadığı için, Ertuğrul Mu 
sinin eski ve yakın bir dostu olm 
dığım için, hatta vaktiyle, Şehir 'J 
yatrosu mensuplarından bir kısmı 
dan, elimde imkan bulunduğu hal 
izahını bile yapmıya tenezzül etm 
diğim muazzam bir nankörlük de g 
düğüm için, işbu açık talebimin, s 
mimi ve hakiki kanaatimden baş 
hiç bir küçük hesaba istinat ettirr 
miyeceğinden emin olabilirsiniz. 
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ile Ame- 1 Fatihin Heykeli 
1 ( Baştarafı 1 incide) 

Japonya 

l 11
- Fatihin büyüklüğ.i.yle mütena '"" 

(Ba;,taraf, 1 incide) ı sip bir eser yapmak çok, amma pek 
1 çok güçtür. Kanaatimce, Fatih için 

rika Arasında 

Vaşington Star gazetesi Japon monimantal bir eser vücude getirile .. 
hükUmetinin askerlerin kontrolü mez. Böyle bir eser yapılamadıkça 
altına girmesi neticesinde Japoıı~ d~. F~tihin. heykelini . ':'apma~ahdı.:. 
yanın ya şimalde Sibiryaya kar- ~~nk~. Fatıh, yaJnı_: ~1zJn1 degıl, bu· 
s yahut d t F 1 nk t1:1n dunyanın en bu~u~ adamlarından 
~ 1 . . a cenup a e eme bıridir Vücude getırılecek eser o ... 
Hı~.dı.stanın~ karşı taarru~a geçe nun bÜyüklüğü ile kabili telif olmalı
cegını tahmın eylemektedır. Bu dır Pora bakımından pek büyük fe
itibarla Japonya ile Amerika a· dakarllklar yapılarak, beynelmilel 
rasında bir harp çıkn1ası muhte.. müsabakalar açılarak, devrin bütün 
meldir büyük sanatkarlarına müracaat edile-

Ayni gazetenin siya-Si muharrir rek ortaya mo~i.ı;nantal bir eser ko-

l 
· B . nulursa, buna ıtırazım yoktur. Yok

erınden rown, yaşıngton me - sa yarım bir büst veya basit bir hey
murlarır:~an harbın Almanyaya kel yapılmasına taraftar değilim. 
karşı degıl Japonyaya karşı patla Heykelin rekzedileceği yer mesele
masını muhtemel addettiklerini sine gelince, ayni şey Barbaros hey-
yazmaktadır. keli için de mcvzuubahstxr. MeselS1 

j "ll A "k fı? d Barbarosun türbesi önüne heykelini 
ligi ere, merı a, >alla a koymak istiyorlar. Bu hlç yaraşık al 
müşterek hareket edecekler maz, Ayrıca etüt edilmesi iktiza eden 

Berlin, 18 (A.A) - "D.N.B ... Ce
nevreye gelen malG:mata göre Ru~- Otta\va, 18 (A.A.) - Mister Ma
yadaki vaziyet hakkında mütalealar kenz.ie King Japon kabinesinin su
serdeden Ingiliz matbuatL müttefikan kutundan sonra Uzak Şark vaziye
l;iark cephesinde, yalnız Moskova ö- tinde hasıl olan buhranı kabine ftza
nünde değil cephenin cenup kısmında lariyle uzun uzadıya tetkik eylemiş
da bir buhranın başgösterdiğini teba- tir. MüşahiUer vaziyetin ciddl oldu
rüz ettirmektedir. Ingiliz matbuatına ~u mütal3asmdııdırlar. 

bir meseledir. Fatih heykeli de böy
ledir. Fatih türbesinin bulunduğu sa
haya dikilmesi caiz değildir. Bence 
en muvafık yer - meydan daha zi
yade genişleyeceği için - Fatih be
lediyesinin bulunduğu sahadır, 

*** Selim Niizlıete göre göre Alman ileri hareketi şimdiye ka- Vancouver limanı ve İnglliı: Ko
dar yapılan harekattan daha çok şu- lumbiası dolayısiyle Büyük Olı::yanus 
mullüdür. ı buhranına katılmak tehlikesinde bu- İlmi araştırmalar uğrunda yorul-

Times şöyle demektedir: 1 lunan Kanada, Londra ve Vaşington mak bilmez bir gayret sarfedcn 
k t Maarif Vekaleti derleme müdürü Se-

Almanların başladıkları büyük ta- ile tam itilaf halinde hare e ede-1 kt lim Nüzhet Gerçek'lc de görüştüm. 
arruz dayanılmaz bir süratte devam ce ir. Selim Nüzhet Ger.;ek, bu bahiste bir 
etmektedir. Almanlırın bütün ihti- Kanadadaki Japon tebaalarının şey söylemek istemedi. Hatta konuş-
yatlarını muharebeye sokmağa ibti- Vancouver liınanın~ gelen bir Japon mamız da dönüp dolaı:ııp bu bnhls 
yaçları bile yoktur. Bu şartlar altın- gemisiyle memleketlerine dönıneyi üzerine geldig.imiz z:unan bir şey yaz 
da tehlikeli olacak olan bir Alman düşündükleri söylenmektedir, Japon mamamı da ısrarla istedi. Fakat ben, 
yarma hareketi her an beklenebilir. kolonisi 23,000 kişi kadar tahmin e- fikirlerinden istifade etmiş olmrık i
Yakında Alman ileri hareketi yavaş- dilmektcdir. Bunların gitn1elc veya çin konuştuklarıml?.t hül<isa etmek _ 
lamadığı takdirde Sovyetlerin derhal ikamet etmek kararları Japonyanın t~n kendimi alnmıyorum, 
yıkılmaları muhtemeldir. Kanada hakkındaki niyetlerini gös- Selim Nü7.h~t Gerçek'e göre, Fati-

Bu sonuncu kesimde Sovyetıer Bir- terecek bir delil olacaktır. hin munumant değil, heykeli yapılma-
!iğini tehdit eden tehlikeler son de- Amerika, donanmaswı !ıdır, HeykeUn. en güzel yeri de Fa-
r~ede artmııtır, Çünkü şimdi teh- 1 tih külliyesi, yani Mimar Sedat Çe-
dıt altına giren yalnız Sovyet endüst- Takviye ediyor tintaşın Fatih üniversitesi diye vasıf-
r.ileri ve benzin ihtiyatları değil İran ]andırdığı sahadır. 
ve Kafkasyadan İngiliz ve Amerikan Vaşington, 18 (A.A.) - Okyanusta Diyor ki: 
malzemesinin naklini temin eden mu- her ihtimale karşı hazır bulunduğu- "- Fntih külliyesinin bir detay 
vasala yollandır. nu göstermek istiyormuş gibi Ame- planı yapılmalıdır. Bu plan yapı1dık
""'""'""'""""""'""'""""""""'""""=""'"' I rika Bahriye Nezareti Büyük Okya- tan ve müstakbel şekil tesbit edildik-

nusta hava üsleri inşaatı programı- ten sonra külliyenin tayin edilecek 
üzerine derhal harp tedbirlerini nın pek memnuniyeti mucip bir şe- bir yerine Fatihin heykelini dikmek 
almakta gecikmemişlerdir. Japon kilde ilerlediğini bildirmektedir. Ne- doğru olurdu.,. 
ya harbe girdiği gün karşısında zaret bilhassa, Büyük Okyanusta ye- Selim Nüzhete göre Fatihin İstan
yalnız Sovyetleri değil, İngiltere ni üsler inşası için hazırlanan pro- bula ilk girdiği gedik olan ve Edirne· 
ve Amerikayı beraber bulacaktır. gramın donanmanın kuvvetlendiril- kapı ile Topkapı arasmda bulunan 

Onun için Japonyada görülen mesi için tatbik edilen program ka- yer de hatıra gelebilir - ki burası 
· dar sürat1e ilerlediği beyan edilmiş- ileride yapılacak olan ipodrom ilt 

değişiklik, Amerika ve Ingiltere- tir. Bu sonuncu program sayesinde 1 stadyomun tam orta sındı kalacaktır
yi Sovyet Rusyadan evvel Uzak Amerikan donanması her iki Okya- fakat buraya bir heykelden ziyRdf 
Şarkla meşgul olmıya mecbur r-t nusta da dünyada şimdiye kadar bir monomal, bilfarz P<.ır~steki gibi 
mek için yapılnnş bir bf,öf de te-J misli g:örülmemiş bir kuvvet olacalc- muazzam bir zafer takı yaln~ır. 
lakki edilebilir. tır. Saül KESLER 

Maamafih Uzak Şarkta vaziyet Yeni kabinenin salahiyeti 
pek gergin görünüyor. Birkaç 
günlük hadiseler bize bu ihtimal
lerden hangisinin doğru olduğu -
nu anlatmıya kafi gelecektir 

Tokyo, 18 (A.A.) - Dome.i ajan
sının bildirdiğine göre yeni kabineye 
"Milleti harp veya sulhe sevketmek 
salflhiyeti,, verilmiştir. 

Yurll•t' 
Hı1:r ..Un dü,Un~ct>flmh: 'tl"Y "ncı· drrt 

ne kadar, 11<\t1ll t••flTrıı( d Lıl•ı l.e.,, 
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i Japon Kabinesi 
llt n lar: General Tojo'nun as
U erı bir kabine kurmıya ve 
e donanmanın müzaheretini 
ı:alıştığnu haber vermektedir 

er cihetten, sarayda yeni Baş~ 
b· de ıstlrakiyle eski Başvekil
ır ..!ı:liına yaptıkları, :fakat bu 
~likürndara yaptıklan tav

İll'ilın ınk ahiyeU malClm olmadığı 
ilı ~ e. tedir. 

keu dise, Amerika ile anl~k, 
ny811 nıaceralara girmeksizin Ja-
ıntaa~Uınkün olduğu kadar çok 
lillerıe temin etmek istiycn mu
nııı ~bütün Uzak Şarkta Japon-

~HAFTANON ~-~SAHA~Esn)I 

Yine Biraz Onlardan, 1 

Şunlardan, Bunlardan 
Yazan: REFİK HALİD 

r 
1 
\. 

SEHiRDEN RÖPORTAJLAR J 
~~~--~----~--~~~~-..) 

Babıali 11 Saheserler 
' Makteli 11 Oldu 

Hergiin türeyen mütercimler-lfliitehassıs neler anlatı
yor? -Dimağlarımızm gıdası miirakabesiz bırakılıyor 

"- O kadar zor iş değıldir canım: 
• 

''Ömer Rıza Dogrul" sandalyesin
de doğruldu, ve gulumsıyerek: 

Çocuklar Arasında 
Yazan: ULUNAY 

D fin uzun uzadıya tenkit edılm -
ye değer bir temsilde bulun

dum. Bu temsllı şımdıye kadar ihm 1 
eylcdı ımi tee ufle kaydediyorum. 
f<"nkıUcrimde bu noksanı "Tak
\ ım,, e yaı..:ıc.ığım b rkaç satırla tc
lflfi etmiş olmadığımı ben de takd r 
eyledi ım lçm, "TAN,, ın tenkit su
unl rınd:ı bu mevzu tekrar nvdet 

tdecc ım. 

Cd l\tn hAkimiyetinin tesisini ga
Cadele ış ohın rnufrıtler arasında 

po Yan nın hfıli'ı devam ettigini ve 
~ 0: henüz kaU kararını ver

ı\ınerık Uğunu göstermektedir. 
bJ.ıı a gazeteleri. Uznk Şıırkta 

t.lllakta J>datıanuık üzere olduğunu 
1ar.A ıriar 

""llYad • n inat aki kabine değişlklı l, Al-
Yatı8 ~Uatı tarafından itlnh llı bir 

~sta arşııanmıştır. Gazeteler bu 
~p eı:fsirlercıe bulunmaktan iç
ar ınev~le beraber, Tojo'nun fk

l'tıh llne gelmesinin üçlil pak
flYatıırıUna Uygun olduğunu ve Ja -

le ta1t· ınııu siyasetini c:bha şid-
J aııon/P edeceglnl yazmaktadırlar. 

el'ilta ~harekete geçmeden evvel, 
cek e son bir müzakereye gi
uın g rnıdir? Böyle bir teşebbiıse 
:uııeıı:rrnecıiği takdirde, hangi is
tir; Ce taarruz hareketine geçe

fıkrtn:ı nup mu, Garp mı? 
ıtfldl h~ce, Japonya bugüne kadar 
takip bına az çolt muvaffakıyet
'lini ettıgi oyalama ve intizar si
k \'e :akarak kati bir karar al
k \>ı1»ı- istikamette harekete geç-
~ p--.,etinde bulunmaktadır. 

0nya - Rusya : 
~geniş 
JIY ::eıerlnin tahakkuku için Ja

e ta Cenubi Pasifik istikame
tl~ıı arruza geçmesi ve denizcile

·r. F ı~ı takip etmesi icap etmek-
~kü at, mihverin menfaati ve 

Gah ş a r t 1 a r Japonya -
hareka 2.iyade Sibirya istikametin
il' ete geçeceği hissini vermek
ı b~UnkU, Cenubi Pasifikte yapa
*llr har!'!ket Japonyayı otomatik 

tlll he~ Ingıltere ve Amerika ile 
~~line getirecek ve Holanda 
ıfI Ilı nnıı benimsemiş olan Alman
~lltıa eıtırıun etm iyecektir. 
a So mukabil, Japonyanm Siblr
ı,,,_-· \1yetlere karşı taarruza geç
s~ İngiltere ve Amerikayı har
~lernıyeceği düşünülebiUr. Fa-

nıeaf>llyanın böyle bfr harekete 
Soy için Moskovayı mfida!a:ı e

Ytt Yet ordularmın bozulması ve 
ıı. h!lkurnetinln, Moskovannt şar 
~ tı>'enı bir müdafaa cephesi tesis 

1 'ı"it~ak Şark ordularmm ve hava 
((il ha erinin mühim bir kısmını 

°) \'ekmesi ltıznndır. Böyle hir 
et ha ıl olduğu takdirde, Japon-

cck1· biryada harekete geçmesi 
ng Ue muhtemeldir. 

d r ve Amerika, şimdiye ka-
ıskt aleyhlerine neticelenen bir 
ponla Vaz geçip, Sovyetleri Ja
' e h~ \arşı karşıya bırakmadıkları 
,rııpon iştirak ettikleri takdirde, 
yete Cltı,.."'lll cidden tehlikeli bir vazl-

~ine hükmedilebilir. 
~ JJI. ANTEN 
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Lüks Filmi 

E N 
ı "Yük 

Darı.._ R 
"'r ve zarafetler filmi 

Bu~ Bu Hafta 
~ tık kadınlan ve güS '1natörü erkekleri 

s U M E R 
:~ koşturuyor ve 
"-.,Q ·~~AGLE-RAY MİL-i ltrafından yaratılan 

e11~ it E N 
~~tfize) filmini takdir 
U~ )'le seyrediyorlar. 

- - ....... ·~t 11 de tenzilatlı 
- ~tine , 

Jlavaıı 1) () L ti M 
Jltbeka, ~lıl 't 
ııovıkY'nlıı ~ !:!• TinıuMafın ıe;;ı. Bayan 
SAY -.trı !!ay Miıel ve hak Miao-

(Mı\Jttt~t.\N TiMURTAŞ 
nfat •tıııını, l\tlASKOVSKY) 
J'aıar. ••ıt 

11 
('.._ 

:ıım Sııı.ıof..:'~t~•• merasiminin buıDıı 
olunur. -~ ıc; 'Vııı.aekkaldırım Eıkena· 

• oıunacalı teenlirle ılin 
CENAZE SERViSi 
MOSKOVlÇ 

Geçen yazımda, görüp gör -
mcdiğım son Osmanlı pa

dişahlariyle Sadrazamlarından, is 
tibdat ve meşrutiyet ıdnrclcrinin 
birkaç meşhur simasından, ez -
cümle Talat ve Enver Paşalardan 
söz açmıştım. Bahsi yarıda bıııdk
mış olmamak için bırkaç şahıstan 
daha bahsederek seriye son ver
mekliğim lazım. 

Yıldız Sarayında İki G<>zdc 

i l nci Abdülhamidin has adam 
farından Arap İzzet Paşanın 

bugün, artık adı sanı hiç anılmı
yor. İstibdat devrine yetişmiş o
lanlar bilirler: Devl<'tin mııliyc
siyasetini doğrudan doğruya 
kendisi cevirmek itibariyle ne 
nüfuz, ne kudretti onunki... 
F'rcnk tabirinee "İyi ve fena ha -
vayı yapan,, o idi; istediğini gok 
!ere çıkarır, istediğini yerin di -
bine sokabilirdi. Kimdi bu, ta~ı
he iz bırakmıyan Golbert ve şark 
1ı milyarder? Çocuk denecek yaş 
ta olduğuma bakmayınız, merak
tan çatlıyordum ve ismi geçtikçe 
lakabına aldanarak gozümün o -
nüne gelen bir dudağı yerde, bir 
dudağı gökte korkunç karaltı -
dan kurtulmak, doğru bir fikre 
sahip olmak istiyordum . 

Bana, henüz içine gırdiğim dev 
rin, saraylardan, salatin camile -
rinden tutunuz mahalle araların 
daki mescit ve mezarlarına ka -
dar bütün köşe bucağını göster
mekten haz duyan, bu suretle de 
dikkat ve inceleme hassamı ha -
re.kete getirmek vazüesini hak -
kiyle yapan babam - Dolmabah -
çede padişahı tanıttığı gibi - Bir 
sefer de, Muharrem ayının birm 
ci günü, yani dini senebaşında, 
kolumdan tutarak Yıldıza götü
rüp bu merakımı da halletti. Diye 
bilirim ki, merhum bendeki bak
mak, baktıgını görmek, gordügti
nü zihninde saklamak, sakladıgı
nı da sırası gelince okutacak :-ıe
kilde yazmak istidadını, kendim 
bile farkına varmadan, herkes -
ten önce sezmişti. 

Muharrem tebrikinc davetsiz 
ve ünüormasız gidilirdi; "istan
bulin,, veya redıngotla... Yıldız 
sıırayı, upuzun, tek damaltı, kub
~ ~li. ve gosterışli bir bina olmadı
ğı, hulyamdaki ve hakıkattekı sa
ray mefhumuna uymadıgı için 
ılk hissim bir "küçükseme,, den 
ibaret kalmıştı. Birbirini tutmı -
yan Paviyyonlardan vi.ıcude gel
miş bir yer, adeta bir hastane! o 
paviyyonlardan 'bir tanesine gır
dik: Kara elbiselere bürünmuş 
bir sakallılar kovuşu ... lgne ats:ın 
değil, ellerinle ayırıp bırakmıya 
çalışsan yere yine di.ışıniyecck ka 
dar kalabalık! 

Bekliyoruz; fakat neyi ve ki -
mi? 

Eski adamlara sorulmaz ki ... Ku 
dir gecesi, o zamanki Ayasofya 
camiinde bulunuyormuşuz gıbi 
omuz omuza, dız dizeyız; kımtl
danamıyoruz, nefes alamıyoruz. 
Şimdiki Kadıköy iskelesinde va
pur bekleyişi andıran sıkıntılı, ın 
tizamsız, candan bezdirici ve hay 
siyete dokunucu bir hal! 

Neden sonra yan tarafta yük -
sekçe kısımdan bir kapı açıldı, bi 
ri, zeki olduğunu gizlediği sezı -
len zayıf, siyah sakallı, ufak te -
fek öbürü tıknaz ve ablak yiiz -
lü, oldukça bön - hatta dikkat 
ettim, setresinin içi, astar yerine 
kürk kaplı - iki kişi göründü. Ce 
maat, hep birden, bayram ve te
ravi namazlarını hatırlatan bir 
gürültü ile ayağa kalkmıştı; göz
ler onlara dikilmişti. Zaten yeni 
gelenler, daha doğrusu sahneye 
çıkanlar - ciddi tavırlarla gulünç 
numara yapacak biri şişman, •j -
teki çelimsiz, Laurel ve Hardy 
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1 Un İstanbulu heyecandan sarsat'ak.. Alkıştan in· 
et~~k ... Bu eşsiz filmi siz de görüniiz. ' 

gıbi birbirini tamamlamasını bek 
lcdiğimiz - iki omuzdaş artiste 
benziyorlardı. Bir müddet, ne ya 
pacaklarını bilemez halde durdu
lar. Nihayet ufnkçası tok bir ses
IC' cümlemize "Selami selamet 
cncami padişahi,, yi tebliğ etti. 
Hepimiz yerlere kadar egilip rlar 
lıktan birbirimizin yırtmaçlı set
re arkalarını havalandırarak te
menna ederken sahnedeki şişman 
ca adam, arkadaşının sözlerini 
tasdik manasına başını sallıyor, 
rükua varışımızdan son derece 
mE;mnun görünüyordu. 

Işte, meşhur İzzet Paşa, selam 
teblig eden o çelebi kıyafetli zat 
idi: iri yapılısı da baş mabeyinci 
Ali Pasa! Merasim bitmişti; ahali 
kapıya hücum etti ve kula!:rıma 
icine gLimiiş para katılmamış bi:
altın akçe sesi geldi. Meğerse çı
karken, herkese çil çil birer çey 
rck lira verilmesi adetmiş ... Bu
günkü piyasaya göre altı yüz şu 
kadar kuruş. Babam azametliy -
di; geriye kaldık ve baktık kj, 
sıra bize gelinciye kadar kırmızı 
atlas keselerin dibine darı ekil -
miş! Tevzi memurları özür dile
me makamında nezaketle güllim 
siyerek para yerine selam verdi -
ler. II nci Abdülhamidin atiyye
si, bu suretle, bana nasip olmadı 
ve altın babası İzzet Paşanın yü
zünü görmek de keseme uğurlu 
gelmedi! Ne o devirde, hatta ne 
sonrakilerde ..• 

Cemal Paşayı da Anlatayım 

Meşrutiyet ve (İttihat ve 
Terakki) zamanı ricalin -

den oldukça tanıyabildiğim ken
disidir; Ziya Gökalp ise temas et
tiklerimin ve saygı besledikleri -
min başında gelir; daha doğru -
su, bir tanesi, tek simasıdır. Ta
lat Paşa beni hiç sevmezdi; zih
niyetine göre haklı idi de ... Ce -
mal Paşa ise, son senelerinde, bir 
insaflılık, bir hoş görme yolu tut 
muştu. Bir aralık, - Talat Paşa 
Brest - Litofsk muahedesini im -
zalamıya gittiği sırada - Dahili -
ye Nezareti vekilliğini de yapı -
yordu; on gün izinle İstanbula ka 
vuşmarnı temin eden odur. Kıtlık 
günlerinde bahriyeden erzak da 
vermişti, evine çaya da çağırmış 
tı, hülasa dostluğunu görmüş -
tüm. 

Cemal Paşayı - pek çoğu gibi -
ancak resimlerinden tanırdım. 
İlle Sina cephesinde mi, Medine 
yolunda mı, Enver Paşa ile yan -
yana otomobilde çekilmiş bir io
tografı zıhnimc hakkolmuştu: 
BeJliydi ki, o ufacık bıyıklı kör
pe başkumandanın arabada sol 
tarafında oturması canını sık -
mıştı. Nüfuz ve kudretini anlat -
mak için haddinden fazla kabar -
mış, yayılmış, yaslanmış, gözle -
rini açıp sakalını da dim dik et -
tiğinden çok heybetli bir manza
ra almış, otomobili o kaplamış -
tı. Em•er, sağda olmasına rağ -
men, İmparatorla gezmiye çık -
mış genç bir veliaht gibi acemı 
ve. utangaç duruyordu. İşte zihni 
mın Cemal Pasası bu resimdeki 
çehre idi; tesiri altındaydım. 

Dahiliye Nezareti makam oda
sına girince, ilk işim, heyecanımı 
yenerek yüzüne bir göz atmak ol 
du: Tamam, :ta kcn<iisiydi o idi· 
yalnız fotoğrafındaki kad~r iri: 
sert, korkunç görünmüyor. Bana 
ayağa kalkmış olmamak icin :ı -
yakta duruyordu, niyeti gÖrüşme 
yi kısa kesmekti. Fakat yer gôs
termcdiği halde, masa karşısına 
dizili sandalyelerden birine şaş -
kınlıkla çöklivermiyeyim mi? E
tikete uymıyan bu hödukçe ha _ 
rekctımi, kendisi de koltuğuna 
oturmak suretiyle ustaca ıdare 
c>tti; l[ıkırdıyı benden bC'kledi. , 

Hiç de dürüst ifadl' sayılamıya -
cak cı.imlelerle, tutuk ve keke -
me, bir şeyler, teşekkürler mır:l
dandım. Boşuna kC'ndimi aldrıtmı 
ya lüzum yok; gönül rızasiyle. se
ve seve girmediğim böyle resmi 
dairelerde ve maknm sahipleri o
nünde acınacak kadar becerik -
siz, görgüme ve zekama uymı -
yacak derecede mıymıntı idim. 
Cemal Paşa, içinden şöyle demış 
tir: "Bu çocuk hiç de mi gün gör 
memiş, edep ve erkan öğrenme -
miş, adam arasına girmemiş? Hal 
buki kıılemi eline alınca kelime
leri terbiyeli maymuna çeviri -
yor; cümlelere Fon der Goç Paşa 
gibi intizamla geçit resmi yap -
tırıyor ve dünyaya dürüst hare
ket öğrcımıyc kalkışıyor. Fesiip
hanallah!,, 

Allah rahmet etsin; gülmeyi 
pek sevmezdi amma belki ahiret
te huyunu değiştirmiştir; şu sa -
tırları okuyup ilk konuşmamızı 
hatırlayınca belki gülümseyive -
rir! 
Ziya Gökalp'a Gelince 

Anlayamadığın yerleri atar 
sın. Eger, içinden mutlak çıkılması 
lazım gelen 1erlcrı de sıkıya gelirsen, 
uydurursun. E!alem uşenmeden, cse
rın aslı llc senin yazdığın• karşılaştı
rıp hatalarını meyd ına koyacak dc
ğıl ya? Hem, böyle bir sey yapılsa 
bile aldırma: z:ra, şimdi öyle uk
kalica yazılan hlc; kimse okumuyor!,, 

İşte, Babıali caddesinde, her gun 
bir yenisi türeyen mütercimlere, for 
mıısı bes liradan eser terciıme ett r
mek istiyen kitapı;ılar tarafından soy 
lenilen teşvikkar sozler bunlardır. 

Bu yıizden, Babıali caddesi, aylar
danberı, bir "şaheserler maktcli,, ha
lindedır. Bilhassa Fransız ve İngiliz 
edebiyatlarının zengin hazinelerine, 
adeti yağmacı barbarlar ~bi dalan 
mutercim taslakları, kör baltaları an
d:ran merhametsiz kalemleriyle, tuzla 
buz olunmadık cevher bırakmıyorlar. 

Dun, simdi de "Herodot.. u turk
çeye ı;evirirken buldugum Ömer Rıza 
Doirulla konu5orken, bu dertli mev
zun dokunmamak elimden gelmedi. 
Cunkti lisanımıza elliden fazla eser 
çevırmiş olan Ömer Rıza, tercume 
san'atinin en hakiki salihlyetlerinden 
biriydi. Ondaril evveli, bir mütercim
de aradıgı esaslı meziyetlerin neler
den ibaret olduğunu sordum. Dostum 
ıhtimal yazacaiımı hiç sanmadığı i-

0 ' dünyayı sarsıp devletle- çin olacak, cevabını, misafir huzuru
ri altüst eden, kafasında na çıkacak bir çocuk ribi suslemiye 

inkılaplar doğurup insanlığa ye- !uzum gormeden verdi: 
· 11 "- Miıtercim, hangi lisandan eser 

ni yem yo ar açan mürşitler cin çeviriyorsa, o lisanı, ve kendi lisanı-
sindendi. Yeni Türkiye üzerin - nı çok iyi bilmelidir. Her ilci lisanı 
de, doğrudan doğruya kendisinin çok iyı bilmesi kUi de&ildir. Her 
vaktiyle ittihat ve terakki devrin iki lisanın edebiyatına da ayni dere
de ekip de filizlendiremediği ba- cede vakıf bulunmalıdır. 
şaklar yığılmıştır. Her iki lisanın edebiyatına ayni 

Onu, ilk defa (Yeni Mecmua} derecede vakıf bulunması da kifi de
iildir: Ve bir mütercimın ayni za-

idarehanesinde gördüm. manda, kuvvetli bir müellif olması da 
(Merkezi umumi) binası altın - şartbr. Çıinkü, böyle olmadığı tak

daki küçük odaya beni sokup bı - dirde, o mütercimin, bir eseri tercu
raktıklan zaman içeride iki kişi me kokmaktan kurtarabilmesine asla 
vardı. Birisi masa başında idi; o- imkin yoktur. 
nu tanıdım, gevezelik sevmiyen "Bir eseri liyikiyle kavramakla o 
eıki bir mektep arkadaşım... ô- eseri lügat kitaplarının yardımiyle 

kan ter ıc;inde sökmek arasındaki 
teki, kanapede oturuyor; baba - fark, hayU büyüktür. 
yani giyinmiş, utangaç tavırlı, ''Faraza fransızçadan türkçeye eser 
şişmanca, toparlak yüzlü bir zat... çeviren hattli alellide eser de değil, 
Misafir gelmış, derdini anlatma - "şaheser., çeviren mutercimler goru
yı düşünüyor gibi bir hali var. yoruz ki, ne fransızcayı, ne de turk
Beni oraya getiren dost ismini ı;eyi bılıyorlar: Fakat buna rağmen, 

· 1 bu vatandaşlar, içlerine senelerce bi-
verdı ve acele bir işi o du~ndan rer müşteri sıfatiyle gırmiye mecbur 
hemen çckıldi: bulundukları kütüphanelerimizde bi-

- Ziya Gökalp Bey! rer mütercim vazifesi görüyorlar. Bu 
Vay! Şimdi ne yapacağım, ne nun içindir ki, onların türkı;eye çe

diyeceğim? Odada derin bir sü - vjrdikleri ,.şaheser,, ler, hatalarının 
kut... Ziya Gökalp, elleri karnı- bolluğu bakımından hakiki birer •.. 
nın üzerinde, göz kapakları yarı ''ııahescr,, oluyor ... 
· . . "Ben mektep tnlebesine eser çe
mik, sessız duruyor; agzını açıp virttiren tabilar gördum: Henüz çcrn-
d.a bir "~afn geldın! Nasılsın?" fi- ber çevirecek çağda çocuklara eser 
lan demıyor. Ben de, fena kar9-ı - çevirttirilince, ktltliphane cameklinla
landığımı, ağırsandığımı sanarak 

1 
rınm, oyuncakçı vitritlerinden ne 

donmuş kalmış bir haldeyim. Kan farkı kalıyor?,, 

•·- Goruyorsun ya, dedı. bu ba
lııstc tıpkı kase f gfu g bıyım: Bır 
dokundun, bın ah ışittln, Fakat buna 
ı ağmen, içımı tamamiyle dokebılmış 
sayılmam!,, 
Sonı a ciddileşerek !ive etti: 
"- Şıkayetim, bu memleketin kül

turu hesabmndır... Kıtapçının, ucuz 
eser temin etmek gayesıne kurban gi
den şey, vatandaşın talihsiz dimağı
dır. 

Ne hazindir ki, midelerimiz"n gı
dası sımsıkı bir kontrole tabi olduğu 
halde, ruhlarımızın gıdası, bır esnaf 
cemıyetindc ve pek iıstünkoru de ol
sn, kontrolden geçmldigı halde, d!
mağlarlJtlızın gıdası, hiç bir muraka
beye tlibı decıldir Bu acayip serbes
tinin seyyies·nı de, ırzlanna geı;ilmlş 
şaheser kolleksiyonlariyle dolan başı 
boş kutuph nelerimızin masum ve 
mağdur muşterileri çekmektedır. 

"Benim ani ttıgım evsafı haiz bir 
nmtercimın bır tlibie sattığı ıey, se
nelerce alın teri goz nuru, ve kitap 
parası harcayarak elde e~lm ş bir 
bılginın, bir melekenin, ve bir tecrü
benin yek!lnundan bir parçadır. Ve 
kitapçı, bunun ücretil1ı ödemenin guç 
liığunu bildiği içındir' ki, bu meziyet
lerden mahrum olan mutercimlerle 
anlıışmayı d:ıha karlı, ve daha kolay 
bulur. • 

Fakat, memleket kulturünün bu 
kolaylık yüzünden uğradığı zararla
ı m hazm! hayli milşküldur. 

Ben dostumu. başlamış bulunduğu 
hayırlı i5ten datra iaıia alakoymaktan 
kaçarken, o gülerek Hive etti: 
"- Unutma ki aramızda: 
"- Oh oh, çok şükür, bol bol 

eser çevriliyor: Kutıiphanelerimiz rlt 
tikçe zenginleşiyor!,, Diye bııyram ya 
pan safdıller de var. 

Naci Sadullah 

M E L E K 
sinemasında 

Ze\kinc doyamıyacağmız 
nefis bir film 
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Baş rollerde: 
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CECİLLA PARKER 
Filme ilave olarak 

Renkli Manzara 
Bugün saat 11 de tenzilatlı 

' Matine , 

' 
başıma doluyor, kulaklarım u - 1 
ğulduyor. Hala sessiziz, harcket
siziz; sanki matem evindeyiz; ma 
nevi bir yük altında, azapta, çile 
deyiz. Neredeyse ceplcrımizdeki 

Artırma ve Eksiltmeye Girenler! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bende büyUk bir al.'ıka uyandıran 
bu tem ı. komedi kı:: ınd:ı çocukl r 
çln \ <"rikn tıyatrodur. 

Dun, tiyatronun halk mahsus s -
tonuna gırdı im zam n, c'ivell ken
dımi bUyuk ve kal b lık bir ku h -
ede sandnn. Etrafımda hcyec n J

çınde otuşcn, el\ ıldıyan bu bahar 
guneşı, yüzümdeki yaş çizgılcr ni 
birden yok ettı, saçl rımdaki kar 
ı;erplntilerınl entti. Elımde olmıya
rıık dudnkJarımdan (Kemal) in şu 
beyti doküldü: 

Hlll o ı:cmana talibim ben 
Dondurmeye ömrtı olsa kudret 

Butün localan, koltukları hınca

hınç dolu olen bu tiyatrodan öyle 
gamsız, endişesiz bır hava yükseliyor 
ki, onu tenef!us etmek insanda en 
kuvvetli bir nikbinlik eksiri içme 
tcs·ri yapıyor, Maz.ı, hal nedir kı. 
Önümde ne e, şataret, ümit sayhal -
rıyle çlIJ)man tertcmız bir istıkb 1 
\'ar. Oyn nan eser pıye şekline kon
muş bır mn aldı. Peri kızı, Dev, dıle 
ı;elcn oğaçl r, söz soylıyen b:ıyku -
!ar ... Her şey var ... 

Bundan zevk aldığımı, piyesi se\ e 
seve seyrettiğıml tekrara lüzum gör
muyorum. (Hakan) ın kızlarlyle o
duncunun çocuklarını Dev kovalar
ken, mini mini ağızlardan kopan he
yccanlı feryatlara, pürilzsUz çığlıkla
ra, pek farkında değılim amma, ga
Uba ben de iştirak ettim. 

Eserin kusurları var mıydı? Bunu 
burada yazmıyacağnn. Çilnkü bir an 
tçln gençleşmek, hattA çoculdaşmnk 
tcvkini tenkidin sitemli kaideleriyle 
acılaştırmak istemiyorum. 

Çocuk tiyatrosundaki peri kızmm 
v.Csunlu değnegi benı daha şimdilıll: 
timur mcrhnlelerinln kış faslına don. 
mekten korudu. Bir iki ı;:Un sonra 
varım asırlık hayat kitabını tekrar 
yüzumde okumıya ba~larsam, o za1 
man tecrube gbzhiklerlnin arkasın1 
dan piyesin güzelliklerini ve kusuru .. 
nu daha iyi gorUrüm. 

Çocuk tıyatrosu! 
Vaktiyle bilyüklere bile bir tiyatl'G 

vercmiyen rejimleri düşilnüyorum. 
Bır de çocukları bile unutpuyan za .. 
ınanımızı gözönune getırince, iki sa1 
nt aralarında yaşadığım o COmhu~ 
yet çocuklarını, o mini mini 81'kada:s .. 
lnrımı, Allah bılir, kıskanıyorum. 

ÖLÜM 
Eskiıehir Valısi u.yın Bay SGlırt Yata 

mUptell olducu hastalıktan kuruııamıyaraW 
tedavide buıunduiu Alman haataneai11de vdat 
etmlıtır. Merh'!ll"Dll cenuul buıtlôO Paı;uı 
cUnll Teıvl.kiye camlinde 8ile -ur11dı• 
sonra cenaze namazı lı:ılınarılı: merasimi• 
aul mezarlıktaki aile kabriatınına kcnii lnl 
sevenlerın ihtiram refakatinde tevdi .tılecektllı 

MERASiMSiZ EVLENME - Merhum x .. 
arrlı lbrahlm (Paıa) run torunu Bayaıı NeN 
mln ile merhum baımabeyinci Osm•11 (Bey)j 
hafidi ve Osmanbey matbaası sahibi ve Çe ... 
ber!iıaı ılnemasr aabiplerlndeıı Bay Oınıaıf 
llkbasanın ııecen cuma ııilnü Emin8n0 evlerımtı 
memurluiunda nıkiblan icra edilmiıtlr. Tar• 
feynin doat ve akrabalanna dahi haber vu~ 
miyerek paıırdısır, & rliltOs z evlenmeleri BaJI 
Osman llkbuanın bı..ıtOn arkadapanna, dos~ 
!arına bir sOrııriz yaptıftnı anlatırıaktad1T. Y• 
nl evlilere saadetler temenni ederız. 

tstanbul, L~v
0

azım Amirliği 
Satınalma Komisyol\u İlanları 

saatlerin işlediğini duyacağz, "beş M h h • 1 
dakika sükut,, emri verilmiş gi - u• • t e a 1 t e r İki milyon adet buz mıhı nl.macak• 
bi! Nasıl yapsam da kendimi dı- tır. Pu.arlıkla eksiltmesi 27-10-941! 
şarıya atsam? Pazartesi günü saııt 14 te Tophanede 

Uzun müddet, o acınacak va - Tasarruf Bonosiyle iş Görünüz ! İst. Lv. Amirliği satm altna 'komlsyo-
ziyette durdum; nihayet bir gay nunda yııpılncaktu·. Nümuncsi komis-
retle ayağa kalktım; "Allahaıs _ • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • •- yon da görülür. 1stekl!lcrin teklif e-
marladık!,, diyebildim. Ziya Gô - K dccekleri fiyat üzerinden ilk teminat-
kalp, kısaca, usuıca, yalnız şunu azan 1rs1 n iZ ıariylc belli sııatıe komisyona gelme-
söyledi: "Yine buyurunuz!,, leri. -...ı (30l-9 l50) 

Allah göstermesin! Meğerse ka Çii.rıkii temin<tt olarak yatırdığınız 910 lira tasarruf Beherine 275 kuruş tahmin edilen 
zın ayağı öyle değilmiş; sonra - 5000 çift tl'rlik ;,~ınacaktır. Terlikler 
dan öğrettiler: üstadın "yine bu bonosu ise sene sonunda bin lira olur. bir bAyiden alınabileceği gibi, ıooo 
yurunuz,, demesi geniş, şumullü, ..._• .. • • ••••••••• ••••••• •••••••"çiftten a5l}ğı olmamak ilzere Qn ayrı 
mühim bir manaya gelirmiş, bir - - taliplerden de ahr..ııblllr, Pazarlıkla 

~---••••••••••••••••••••••~ eksiltmesi 20/101941 Pazartesi gün ''nassı kati',, hükmönde imiş; bü- saat 15,30 d\ Tophanede tat. Lv. A.-
yük bir iltifata delalet edermış. Biitün dünyayı hayrette bırakmış olan AŞK ROMANI... mirliti satın alma komisyonunda ya-
Meğersc bu cümle ile (Yeni Bütün insani ihtiraslar bir filmde... pılacaktır. !steklilc.rin % 7,5 tıemın • 
Mecmua) ya çırağ edilmiş, yaka "Romeo \'e Juliette,, filminin fc\'kinde muazzam bir şaheser... aktelerlyle belli saatte komisyon 
mı düşmanlarımın pençesinden EMİLLY BRONTO'nun liiyemud romanından alınmış gelmeleri, Terlik ııUmunesl ve şart-
kurtarmış imişim. Hakikaten de name komisyonAa iörülür. 

öyle olmuştu: Bir hafta sonra Bu o· . L M 1 y E N A s K cııo2 -
9177

1 
yükadada Ziya Gökalpın dave - Bl'her rn.ctrestn:3°s5 ktıruıı tnhmln 
tinde bulunuyor ve - yine me - edilen 10.000 mctt"e kahve rengi k~-
ğerse - alışınca yavaş yavaş ko - tık elbiselik kuma:ı alınacaktır. Pa-
nuşmıya başladığı için sohbetini ( Wuthering Heights ) zarlıkla eksiltmesi 20/10/941 Puar-
dinliyordum. Ba~ rollerde : tesi günü saat 14 de Tophanede tst 

Ebediyet ona bir nur alemi ol- Merle Oberon ve Laurence Olivier Lv. Amirliği satm alma komls7onun-
sun! da ynpıl:ıc::ıktır. Katı teminatı 502 

BU PERŞEMBE AKŞAJ\1İ lıradır. Numune\"! komt.s,-onda glSrü 

yona gelmeleri, (304 - 9179) Bu Salı Akşamı 

iP EK 
Sinemasında 

Bayram mü11asebetile se11e11i11 e11 
muazzam al}k ve kahrama11lık 

Şaheseri 

SA RAY SINEMASINDA 
lilr. isteklilerın belli vakitte lı:omi.q-

-..._ ~ 15 ton pirinç alına<'aktır. 'Pazarlık-
•••••••••••••••- 1 la eksiltmesi 20/J0/ 9U Pazartesi ı!l-

1 t b 1 F• t M •• k b K • d nü sa::ıt 15,15 de Tophanede Lv. A
S an U ıya ura a e omısyonun an mirliği s::ıtm alma konasyonunda y -

SALAHADDİN EYUBi 
\'e 

BO Z ASLAN 
2 Devre 12 Kısım Hepsi Birden 

DiKKAT: Ru Film bu sene Mısırda çevrilmiştir. 3 sene evv'.?l 
Amerikada yapılan Ehlisalip muharebeleri filmi ile hiçbir 

alakası yoktur. 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRK MUSİKİSİ 
l:Joz Aslan şarkıh- Bütün şarkıları Selmanın sarkıla-

MnOö~iynR 8 ha?Sr;baET~İ~AD 8 MO~EiYEN 
NUREDDiN KAYNAK SENA R 

123 No. lu il~n : 
Ellerındc odun bulunanl.ırm bunları bildırnıeler h k ,ında 11.10.941 

t.ırıhlı ılfın ile tayin müddet Te rim ninın beşınci ı;:unu ııkı;amına kıı
dar uzatılmıştır. Kazalar da dahil İstanbul VilflyE'ti hudutları içindeki 
toptancı 'e perakendecilerin ellerindr. bulunan her nevı kesilmiş, kesil
memiş odun miktariyle bunların nerede bulunduklarını, kime nit olduk
lannı gösterır beyannamelerde tııyinedılen müddetın ıçindc İstanbul Va
liliği veya mahalin en yakın kaymakamlıklarını veya İstanbul Fiyat 
Murakabe Bürosuna bıldırmekri, ılerıdc yapılacak kontroller neticesin· 
de mevcutlarını noksan gôstcrdıklcri veya sakladıkları belli olanlar hak
kında Milli Korunma Kanunu daıresınde takibat yapılacağı ehemmi-
yetle ilAn olunur. (9268) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - 5000 çift er fotini almııcııktır. 
2 - D, ha evvel ynpılıın ılii"a t l rı çı ·m, dıS: nd n k ti teminatı O· 

lan 6975 l ra ile beraber 27 .10.041 P z rtesi gun(ı s:ıat 11 de Ye ılköv 
Hava Mmtaka DPpo Amıl'lıği tın lmn ko y nund bulunmal rı. 

3 - Şartnamt'sini olm k ı tıycnlE'r t tıl nlC''rı h r ç h r n sabııh 
saat 9 d'1n 17 ye kııdar komi yonumuz mur.ca tları. (926!1) 

pıl enktır. Nümune 1 komisyonda go
rlılilr. İsteklilerin teklif edecekleri f -
yat Ozcıinden kati teminatlartyle bel
li santte komisyona gelmeleri, 

(312 - 9225) -15 ton nohut alınacaktır. Pazar-
lıkla ~ksiltmesi 27/10/441 Paz.artes 
~unü saat 14~0 da Tophanede Lv 
Amirlığl satm alma komlsyonund 
yapılacnktır. Nümune 1 komisyond 
görulür. İsteklilerin teklif edecekler 
fiyat uzerlnden katı teminatlar:iyl 
bl'lli vakitte komisyona gelmeleri. 

(314 - 9280) 

OSMANU BANKASJ 
İ IJ AN 

Osmanh Bankuının Gılau Mrrkulyle V 
nıcami ve R~yo lu ı be erin " 6~hr ı 
ını m na ebeı ylr. :u, 23 24 n 25 ı 
1041. ve Cumhurıyet B•yramı m e 
de. 211 Co ledtn sonre), 20 ve SO kı 
I 941 ıerlhJeriadc kapalı bulunıa •*1 ıl.6n ol -· 

' ;k 
sk 
rı 

·e~ 
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R CA radyoları geldi ı 

Bu mfihimsenmiyecek bir haber değildir ••• , 

au haber, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

' /;_-: .:.: -:-.-.-.:.-1 .•• :-:::; 
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KIZILAY GAZETESİ ~k~::'v~~::!: 1 
Ç I K A C A K T I R • YENi PROGRAM 

llıirılarınızı vermekle hem kendinize ve hem de 
KIZILAY'a yardım etmiş olacaksınız. ANİTA BEST 

İlaft Sayfasında Santimi 50 Kuruştur. 
l\l f 1RACAAT YERİ: 

stanbulda, Postahane l.arşmnda Kızılay satış bürosu, Tel: 2<:ı:i53 
İs tanbul, Postane ıırkasında llancılık Şirketi Telefon. 2009-1-95 

'----------------------- , İnhisarlar 
Fabrikası 

İstanbul Bira 
Müdürlüğünden 

Havvanı Satın Ahnacaktır Koşum 
Yük arabası için dört, be~ yaı arasmda iki hayvan almacaktır. Ta

liplerin Şişlide İnhisarlar bira fabrikuı Müdürlüğüne müracaatlan 
(Eski Bomonti) (9237) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisvonundan 
122 No. lu ·ı~n : 
İstanbul Vil~yeU dahilinde her nevi undan m am.01 yufkaların kllo

•nun perakende fizaml 32,5 ve tel kadailin kilosu perakende 40 ku-
ruştan satılacaktır (9267) 

Fevkalade caz ~arkıcısı 

SHORT AND LONG 
Yeni gelen Amerikan Komikleri 

Ancy ve Zoly Linder 
Oue Ekuntrl)< 

MUKV ve ar ka dap 
Numara Komik 

Ayni Müzik ve Varyete 
Programı ile 

Cur lrtesi ve Pazar 
Saat 17 Matineler 

PAVIYONDA 

ANİTA BEST 
Ve Me9hur FRED GARDEN 

Orkestrası " _, 

Devlet Demiryolları .ve Limanları iş~tme id~e.s~.tlan1in: 
Devlet Deıniryolları Dokuzuncu İşletme Müdürlüğünden 

İstanbul - Uzunköprü - Kırklareli arasında işlemekte olan 8 No lu 
yolcu katannm taritesi 22/10/941 tarihinde nitibaren aşağıdaki seı..iwe 
le~lstirilmiştlr: 

latanb ulda1t Kalkış 8,30 
Varış 8,40 

Kum kapı 
Kalkış 8,41 
Varış 8,51 

Y edlkul( Kalkış 8,55 
Varış i,59 

Zeytlnburıu• 
Kalkış 9,01 
Var~ 9,06 

Ba kırköy 
Kalkış 9,09 
Varış 9,18 

Y e9l lk&y Kalkış 9,20 
Varış 9,27 

K, Çekm e~~ 
Kalkış 9,29 
Varış 9,40. 

Y , Burgu Kalkııı 9,41 
Vant 9,52 

lıpa rtakult .. Kalkııı 9,5l 
Vanş 10,04 

Ömer li Kalk ış 10,05 
Varış 10,18 

Had ı mköy Kalkış 10,25 
Bu katar Hadımköyden itibaren eski tarifesiyle seyrine devam e-

decektir. Muhterem halka iliin olunur. 

XA YlP: Niıantaıı lı: ı s o"• okulunun yedin
ci 11nıfında.n 940-9 41 ders yılına •it aldıtım 
taıdikna.memi k•ybettlm. Yenilini •lacatım • 
dan eskisinin hUkmQ yoktur. Nezihe Aksu. 

KAYIP: Boılaı içi liseleri onuncu aınıf B. 
ıubeıindeo almıı o ldufum 1.53 1 No. ve 7 . .5.941 
t•rihli tasdiknameyi lı:aybettiın. Yeniıini al•· 
C:afımdan eslciı~ • 'l<ıll lr "'R 1l'n1r t 11r. S01e11'rn•n 
Sadık Eliye~il 

1 2.g 2·9 ı 
, Bi Ri NCi TE~RiN 

194 1 
BiRiNCi TESRiN 

-- __ 1 9 4. l 1 
~.iLL;_, 
PJ,.XA~~Ç>· 

CUMHURiYET 
BAYRAMI 

Milli Piyango 
Cumhuriyet Bayramı 

ikramiye lkramlye ikramiye 
adedi miktarı Tutarı 

Ltra Lira 

l 50,000 50,000 
l 20,000 20,000 
2 10,000 20,000 
6 5,000 30,000 

20 2,000 40,000 
40 l,000 40,000 
80 500 40,000 

400 100 40,000 
4,000 10 40,000 

80,000 2 160,000 

84,650 Y e k Q n 480,000 

T am Bilet Yarım Bilet 
2 L ı r a 1 L 1 r a 

'.tJtmiz L~·aıım Satmalma Komisyonu İlanİarı 

.1UU .ı.vıeıre Yumuşak örgü çelik tel halat. Kutru 2,5 illı. 3,5 mm. ve 
en az 100 Kg. )taldrrabilecek kabiliyette 

300 " Yumuşak örgü çelik tel halat. Kutru 1,5 ilA 2 mm. ve 
en az 40 Kg, kaldırabilecek kabiliyette 

60 • Bakır boru iç kutru 80 m/m dış kutru 82 - 83 m /m 
30 • Bakır boru " " 58 " " " 60 m/m 
20 Levha Bakır lehva 1 - 1,5 m/m kalınlığında 1 X 2 metre eb'a· 

dmda 
Yukarıda yazılı 5 kalem muhtelit cins malzemenin 20.10.941 Pa

zartesi günü saat 15 de Kasanpaşada bulunan Deniz Levaznn Satmalma 
komi!;;yonunda paz.arlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte 
meızkt1r komlsyona milracaatları ilAn olunur, (9254) -200 metre demir boru 1/2 pus Galvanizli Kres 

200 " " " 3/4 " " 
250" " "1" 
250 " " " 3 " 

Yukanda yazılı muhtellt ölçilde 900 metre dem ir borunun yeni ve• 
ya yeniden farkedilmiyecek kadar a 7. kullanılmış olmak üzere 20.10.941 
P azartesi ıünil saat 14 de Kasımpaşada bulunan Deniz ı..evazım Satı
nalma komisyon.unda pazarllğı yapılacaktır. İsteklilerin belli gQn ve 
ıaatte mezkll.r komisyona müracaatl!'lrı ilAn olunur. (92tı) 

600 Adet 

50 Kllo 
2 Roda 
2 " 

-Makkap 2, 2,5, 3, 3,5, 4; 5; 5,5; 6,5; 8, 
r inden 50 şer adet 
4 ilA 6 mim köselt. 
Çelik tel halat 4 m/m dümen tellerine 
"""6" 

5" "" "lBurga~ 
5 ,. " " " 1.25 ,, 
4 " " • " 1.50 " 
3 " " ,. " 1.75 " 
3 " " " " 2 • 
3 ,, Lif balat .6 m/m 
5 " " ' n l Bı.ırgata 
5 " " " 1.25 .. 
5 " • • 1,50 " 
4 " " " 2 " 
4 • " " 2.50 • 
1 • Çelik tel halat 1.5 " 
2 " " " " 1, 3/4 veya 2 bUrgata 
1 " " " • o. 3/4 " 
1 " Lif halat " 2, 1/2 ., 
1 " " " 3 " 

10; 10,5; 11 behe-

9 Adet Projektör 35 s/m kutrunda asgari 800 metreyi gl!otttecek 
150 vat llO volt !ilmbalı. 

18 " Vantilatör 110 volt mütemad1 cereyanla çalısır 200 ill 
250 m/m pervane kuturlu 

27 Asperatör şakull vaziyette çalışacak 110 volt ın.Q.temadt 
cereyan, pervane kutru takriben 100 mim 

10 Ton Dökük koku 
Yukarıda yazılı 24 kalem muhtelif cins malzemenin 20,10,941 Pa..ı 

zartesl gününün saat 11,30 Kasımpaşada bulunan Deniz Levaznn Satın 
alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa-
atte mezkiır komisyona müracaatları ilfın olunur. (92 13) -80 mim iç genişllkte (dahili nısr! muhit) 130 metre bez hortumun 
20.10.941 Pazartesi günü saat 14 de Kasımpaşada bulunan Deniz Leva
zım Satmalma komisyonunda pazarlı~ı yapılacaktrr. İsteklilerin belli 
gün ve saatte mezkiır komisyona müracaaUan ilAn olunur. (9271) -1 Adet Oksijen kazanı orta. boy komplt 

15 Metre " 16.stik boru k ırmm 
15 " Karpit borusu siyah 

1 Takan Kaynatıcı ve kesici lA.mbalar kamp.._ 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem malzeme 2.1.10.941 Sah 

günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin Kasınıpaşada bulunan komsiyona müracaatları. (9272) 

· ıUk~ 'Pafıı'Ilaıar 'SatınaJma • Komisydrıu. İlanlanc-
.~ -

Hava Kompresörü Alınacak 
250 atmosfer ta~yike kadar bava basabilecek bir !lt. üç adet kotn -

presör almacaktır. Tek veya müteaddit silindirli, el:?'<trik motörU veya 
transmisyonla 'Ylliceharrik yeni veya fyj vaziyette mllstamel olabilir. 

Satmak Istiye;ılerin bir istida ile mum Müdürlüğe müracaatları ve 
ıcomore!'iörUo ev!'iaf ve eb'adiyle bedelinın bildjrilmesı. ( 9140) -200-400 ton lrnrşun alınacak 

Tahmin edilen bedeli (260,000) lira olan yukarıda yazılı 200 - 400 
ton kurşun Askert Fabrikalar Umum l\tüdürlüğü Merkez Satmalma Ko
misyonunca 31/10/94 1 Cuma günü saat 15 de pazarlıkl3 ihale edilecek-
tir. Şartname (13) liradır. Kati teminat (28300) liradır, (9200) -20 ton 0.8 - 1 mm. galvanizli demir saç levha 

4 " 2.5 mm, Q:f galvanizli demir tel 
2.5 ton 2 " " " " .. 
alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 26500 Ura olan yukanda yazılı 3 kalem demir 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma ko
misyonunca pazarlıkla 3.11.941 pazartesi günü saat 14,30 da ihale edile
cektir. Şartname (1) lira (33) kuruştur. K ati teminat 3975 liradır 

(9151) -85 aa ntlmet re genlşll~l nde ve Uiclvert ren k t e 62000 m etre bez • lın•c:rı lıı 
Tal'ımin edilen bedeli 39990 lira olan yukarıda yazılı bez Asker~ 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez Satınalma komisyonunca 3.11.941 
Pazartesi günü saat 15 de kapalı zar fla ihale edilecektir. Şartname 2 ll~ 
radtr Kati teminat 5998 lira 50 kuruştur. Tek.lif mektup1armı mezkQ.ı 
gilnd~ saat 14 de kadar komisyona vermeleı.>' (9270' 

ı 


