
3 B. Teırin 1941 

[cuMA 
Haraccı Kardeşler 

' ' Ltd. Ş. tstanbulan en zenıtn ç~W 

MOBİL YE l\fa azasıdır. 

TELE.FON : 20795 

4 üncü yıl No. 1226 
·uN I~Ü K SiYASi HAL~< GAZETES.l KURUŞ 

Salonlannı her zarnıın l!<'Zebilirsinis 
İstanbul, Fincancılar, Rıza paşa 

yokuşu 59 • 81 - &3. Telefon: 22060 

Bu harbin 
tarihinden 
bir: 

'r ' Alman tebliği 

Finler,Pet
reskova girdi 

. -lMNo••--
Moskova ve Leningrad 
yeniden şiddetle bom· 

bardımarr edildi 

Bir gemi batırıldı 

Berlin, 2 (a.a.) - Alman or
dulan başkumnndanhğııun teb
liği: 
Doğu cephesinde harekat plan 

nıncibince devam etmektedir. 
İtalyan kıt'aları 28 ile 30 ey 

lül arasında Dinyepe:in doğu . 
smıda Sovyet kıt'alaı ını çe -
virdikleri ve imha ettikleri za
man 8 bin esir almışlardır. 
Düşman kanlı kayıplar ver

s ... 

f. ' 
• Sovyet tebliği 

25toggare 
tahrip edildi 
Sovyet kıtafars, bOtOn 

cephe boyunca 
döğüşOyorlar • 

l Kanlı çarpışmalar o:uyor 

Londra, 2 (a.n.) - Moskova 1 
radyosu, bugün (dün) öğle üzc-

1 ıi, aşağıdaki tebliği vcnn:ştir: 

1 Teşrinievvel gect-"">Si, kıtaatı· 
mız, cephenin bütün boyuncn 
uiişmanla sava.şnu.şb.r. 1 

Tahrip edilen ta.yyamlff 

Moskova, 2 (a.a.) - Gece ya
rısı, Sovyet istihbarat bürosu 

Kitapçılar 
diyor ki: 

32 

miştir. 
Kareli cephesinde, Finler cür- Şnrk t:eph(fiinde ~·~ni kunılan t>ir köprüden ilk geçiş • 

tarnf ından ncsredilen tebliğde, 
Sovyet kıtalarımn, 1 Teşriniev
vel gUııü, cephenin bUtün 00.. 
yunl."8. dilşmanla ç rpışt.ı:kları 
söylenmektedir. 29 eylül günu 
25 düşman tayyaresi tahrip e-

1 

etli bir ilerleme yaparak Onega -ı -.~--- ~ ----- \ 
1:,ıtilünün dogıu sah.lindc bulu- l ·ıı d -~- - - - -... - - ---, uzak şarkta 

"{1:1n~ v~~~~ ~~~r:;;~~~fiu ~~;~if;l~:r~~;._ n g1 ere e l~ravi*uiire.: 1 
lruı dimağlılr kezidir. 

.,.._ iş fırtınanın Alman savaş tn_yyareleri dün Ava rı:ı kamaı·ası 

.~ ak Çekoslo- gece yeniden ~1oskO\'a ve Le- k Bulgarı· standa 
Çiin• .. ç ningrnd askeri tesisatına hücum h Ü Ü m e t e • .KU, e-

~.:'o, u eti ortadan clroişJerdir. • • d b•td• d• J 
~k sonradır ki, bütiin tngiltereye knrşı yapılan mü- ıtıma ını 1 ır 1 bazı yerlerde 
llt\>tuPinın şuurunda derin bir cndelede Alınan savaş tayyare- Londra, 2 (a.a.) -Avam Ka-
'""~ olma korkusu U.} andı \'e Jeri Saro adalarında bir limmıcla nıarası hükümcte itimat tok: ı- • k f 
hj1atan gök gürültulerinın u- iki bin tonilatoluk bir ticaret ge- rini ittifakla kabul etmiştir. Bu ı Jsyan Ço-1 ffiJŞ • 
~u duyulmıya ba.~ladı. misi batır:ımşlardır. takrirlie §(>yle denilmektedir: 

..._~oslovakya. hiıdisesınde İki büyük ticaret gemisi dlliı Mütecaviz barbarlığa ka~ı 
~av~et imkfuunı bulama- gece İngiltercnin- flOğu sahili açılan mücadelede Rus milletim Memlehelte siya
~· .. bu ~fu:lisE*lın mana ve şü- ~ıklannda Alm ı bombıLlari· müttefik olarak memnuniyetl.,. 
n .. ~u takdir edememiş olan Je ağır hasara uğratılmıştır. kabul etmeğe ve mümkün ohm si c inayetler 
~~ Avrupa, ondan sonra ar- lngilterc.nin doğu \ 'C cenup bir çaı·eye başvurarak mukavc- i l d• .., • d h b 
!ı~-1_Yeka.yHn sevk ve idaresine sahillerinde bulunan askeri te· metini kuvveUendinmeğc karar !J en ıgı e a er 
~ bir vaziyetten çıkarak sisata ve miıteıddit tayyare veribuiştir. ve ,.,. or 
~~ sed çekemcdlği fırtı- meydanlarına da çok tesirli ha- Avam Kamarasının reisi de- r, ıy 
·~gittikçe şiddetlenen sa~- va hücumlan ynrılmıştır. mi.~r ki: Londra, 2 (a.n..) - Lon-
~ altında rastgele sürük- P«-troskoi'nin iş~linden FKmra R.u:;lar Marksizim doktrlni drada Sovvetler harbine dair 
~e başladı. .Uu~iınuJen 2 (a.a.) - Doğu uğrunda dc>ğil. mukaddes Rus· neşredilen-haberlerden ö/;'re-
~i~~er mahdut idi. Umtuni bir l{ sin merkezi olan Pet • ya için kahramanca çarpışı~ ar- nildi~ e gw Bulgarifıtanı 
ga~n mahrum oldugu için rcskoi'nin işgali mün~betiyle lar. Kendi menfaatlcrimizle Sov So"\yctlere karşı harbe SÜ· 

Cl1 nıiloosir kalıyordu. mareşal Mannerhcim, Fin va - yctler Birliğinin menfaatleri rüklemek isteyen Almanların 
but.ı~lov~ya meSelesinde en :-- lanjeverler Birliğinden ve Do- bir olduğunu anlamazsak aptal- bu teşcbbiisü Bulg-;ıristn'nın 
liCj~ mes'uliyet, Fransa.ya • (Sonu sayfa 3 ıütun a de) hk etmiş oluruz. bazı mınta.kalanndn isyan-
~ı· .görülüyor. Fransa, dn ,...._____ Jnr ~ıkmasma sebeb olmuş· 

\ıl'-1tika kavgalan içi,ıde sa - efil tur. Ayni haberlere göre, is-
d~. Yolda bocalaya bbcalnyıt - HA R p VA z ·• y ET ı• yanı bastnma.k üzere bu mın 
~~en Çelcoslo,ıta)Wa meselesi- talrnlara süraUe İtalyan fır-
~ adeta kendişi 4rörükl , a· kalan gönderilıniştir. Ordu· 
<ı ll'nrlş ve zehirfi bir mı tte nun bazı ciizütamlarında da 

~Ya çıkarmıştır.. L e n 1 n ora d m u k a vem et ede b ·ı ı ı· r m ı· isyanla?' olmuş, firar hfıdiso-
~~pd=:~~ feda et- ' ~:d~~1d;~;~işrı:~b~;~fal\~ 
0 &i CekosloV'akya, lırnnsanın manyaya sevkcdilmektcdir. 
ıı; 1.1!1 ycnıelk suretiyle intikamı- • Bulgaristanda bilyilk bir 

ill~l: fakat siyaset dUnya- Alman taarruz ordusunun Sovyet kuvvetlerini et, yağlı maddeler, şeker, sa-
J 11~~,iheriijjle de fı.deta Jeolo- istihdaf eden harekatı neticelendireceği anlaşılıyor bun, peynir kıtlığı vardır. 
trı~ Oır afet vüs'at ve azametile Hayat pahalılığı yüzde kırk 
tıı % bir tufan ve zclzcle kop- [ YAZAN : J nisbctlnde artmıştır. 
Ilı Uş bulunuyordu. Şimdi işte E hli G l JC l u Almanlar, Bulgar endüs--
tı ec:leniyet bwıu atlatmıya çalı- me enera ema n.oçer trisini de kontrol etmekte- ( 
· ~or. Karanlık, çamur ve kan - dirler. Memlekette temerküz ( 
~Ul~e sendelediği şu dakikalar- Geniş sınırlarda geçilemez siz bir tahklın manzumesi t&- kampları kurulmuştur. Siya· ı 
bi 1StikbaJi aydınJat.'l.Cak ufak bir "seddi Çin,, vücuda getir- sis edem.ediltlerini hfidiseler is- si cinayetler olmaktadır. 
tr/ ~'k görmek için etnı.f a fü- mek, müdafaa gayesi uğrunda bat etti ve Rus zimamdarları l"unwıis1aııda iışe Uılıdiıtatı 
~ 1~1Z gözler atfediyor. Avru- vannı yoğunu snrfctımekten Sta:lin hattının bir hayal oldu - Zürih, 2 <a.a. )- "Röy· 
<lı .. ~tsyanı ve Çckoslovakyuda al- çekinmiyen momleketlerce de ğunu söylediler. ter., : 
h gı Şedit ve feci şekil, bekle.nen mümkün olamamıştır. Tahkimat, barındırır, korur, Yunanistanda halka veri- ( 
~~ık mıpır? Belli değll. Fnknt B i r parlamentodan tah- engelleriyle !kara zırhWarı ilıa- Jen ekmek miktarının bir ke- ( 
bı.?Un .. bedbaht ve şaşır- siMt istemek mecburiyetin - rekatına da haylület eder ve fış- re daha tahdit cdilcccği Ati- ( 
~ ins.aniara gw·ip ve mUphooı de bulunmıya.n, ancak beş kıracağı ateşlerle her savleti nada resmen ilan olunmuş- ( 
g~ ;~t müjdesini getirir gibi yıllık \mat· ve müdafaa plfuunın kırar, bu suretle kuvvetin ta- ltur. Bu miktar glinde adam ı 
kı~on bu mem1ekctin :F':ransız tam vaıktinde tatbikini umde bi- sarrufunu ve fırsa.Uardan istifa- başına kırk gram olacaktır. 
f 'l.4.IJ{acılm-;ı tnrruından nasıl len Sovyetlerin de, sıııırlarında deyi temin eder. Atina resmi makarnalı neş-
~ edihnlş olduğuıuı habrla- yetesi derinliği havi ve delik- (Sonu aayfa 2 aUtun 2 de) ( rettikleri b"r beyannamede 1 
ltiı çdk ibretli bir ders teş- ========================= ( bu yeni tahdidi de sUkfmetle 

.t\ed.er. ~esini halktan iste 
uçUncü DaJadier kabinesi te- Fransı~ efkarı umumiycsini Çe- luklardır. Fakat bilhassa pro- r. 

~~l etmi.~ti. Gcorgcs Bonnet koslovakyn meselesi mfuıasche.. fusörlerin aptalları bütün, bil- ~~~~ 
~ciye Naz.ırı bulunuyordlL tiyle harbe atılmaktan menet- tün bit- felakettir. 
~-c~alı fırkası halk cephesini mck için faaliyete geçtiler. Çilıı- Bu matbuat mücadele rnescıe-1 M k k f 
~:-ı"Ça.Iamıya muvaffak ohııuş kü Çekoslovakya ile Fransa ~ sinde Fransadaki dahili nifakın 08 ova on eransı 
-.q,Wab"lircli Çiink" k b' · rasmda bir muahede.name var- derecesini gösteren bir vak'a ti.iy ~·· ı . u a ınenın 

~~;:;a~rntmdaıl~eı= ~e~a~~:~;!;:y;::: ~~%fcr~~il~~m!~~~~~ anlaşma ile bitti 
~~ ınuhakkn.k addediliyor - dınıda bulunmayı taahhUt et- düşen Çekoslovak elçisi, l•'ran
~· :Biişve.kil ile Hariciye Nazırı, mişti. Yardım demek, Almanya sız Hariciye NaZll1 Bonnct'i zi-

l'aftar cclbetmek için hUkO· ile harp demekti. Fransız milli- yaret ederek izahat istiyor. On· 
:gi7)i talısisntlnnnı gru-,e.. yetcileri ve sağ cenahı bunu iste. dan Fransarun hiçbir zaman 

~ ~e politikacılara dağıt.ı- miyorla.rdı. Onun için Daladier vecibelerine hiyanet ctmiycccği-
0rlatııı. kabinesinin i!} başına gelmesin - ne dair teminat alarak müsterih 
~~ağ taraf gazeteleri, derhal den ve halk cephe.sinin kuvvetini oluyor. Fakat sol cenah gazete -
,, •toslova.Jtya aleyhinde neşri- kaybctmıcsinden iimide dü.~n cileri kcndisiııe Hariciye Na.z.ırı
.rata başladılar. Çünkü siyaset nıilliye~iler, matbuatta bUyUk nın sözilne inanılmmnasını, Jten
i:asında Çekoslovakya meoo- bir mücadele açblar. Fransız disini aldataca&"iını söylüyorlar. 
ti ı artık birinci plfuın geçiyor- halkına: Hakikatte de bu gazeteciler 
r~:_ .A!nıanyada Flihror muva.f- Çekoslovakya uğrunda haklıdırlar. Sefir, bu ihtarlara 
l'~Yetten muvnffaJoyete yürü- ölmek ister misiniz? diye soru- inanmıyor, hata ediyor. Th.kat 
~ ~k Sa.rro havzası plebisti, yorlar ve halkı muharebeden u- anü.hinı olan nokta, onun hata
~elan.dın askeri hale sokul- za!K kalmaya teşvik ediyorlardı. sında hariciye nazırının gayri sa 
lları , Avusturyamn ilhakı, 1s- Fransız halkı, Çekoslovakya mimi teminat vermesinde değil, 
hi!.~a muharebesinde iU:ıiler ta- için yapılacak harbin hakikatte bir lruıllll Fransu vatandaşları
ıf""'ın_a: .Yardım gibi işlerde k&bi· Fransayı müdafaa için yapılmış run diğer kısım Fransız vatan
Jetinı isbat etmiş ve nelere ka- olacağını idriı.k edemiyordu ve daşla.rına karşl olan münaferct;,. 
ı~ 'llduğıuıu gvstermişti. Bun· memleketi altlabnakta alakadar leri sebebiyle ecnebi bir dc\'lct 
au lllltltea.Jd.p Çckoslova.kyada bulunan gazetecilerin mtıe'ala.- sefirine kendi devletlerinin bir 
'b:l:~etler meselesi alevlenmeğe talanna kapılıyordu. nazırı ve siyaseti aleyhinde fi
ler\<ı.YUıca Fransada <la eı1dişe- Bu neşriyat arasında bugün- kir denneyan etmeleri ve ona a-1 
la b aşladı. Daladier kabinesinin kil Vichy hükı.imctinin adliye na kıl öğretmeleridi.r. Bir millet a- j 
tol' a.<Jlna gelmesi, komünizm zırı profesör Joscph Barthelrny- rasında ayrılık ve dlişmanhk 
~e~yle Sovyetler Birliğinin nin de bir makalesi karışmıştı. ltislcri bu dereceye \•nnrsa o 
~ tnde bulunan ve komü- Profesör bin dereden su getire- memleketten artık hayır bekle
hir aleyhindeki milcadclcnin rek Fransanın Çekoslovakyayı memelidir. l<,raru:anın yıkılması 
~ §anıp!yonu sıfatiyle ort va müdafaa. için harbe atllma.k mec ne kad r zaruri olclu!;'U, bu ha
lik Rıtı<'rlC' anln m~k poli- bwiyetinde olnıadığnu isbata kik:ı.tler ifııa edildikçe daha sa-
til ası taraftar F z milliyot çalışmakta idı. .tnianların ap - rih surette anla.'j1lıyor. 

eri v~ (' n oları. talları tahammül edilmez rruı.h- BU •)in üd YALÇIN 

Moskova, 2 (a.a.) - Ameri· 
kan _ lngiliz - Sovyet üçler kon
feransı neticelenmiştir. 

Beavcrbrook in Harrimen ta
mcmdan neşredilen müşt.crek 
bir beyannamede, Sovyet Rus -
yanın, istediklerini hemen tama
men alacağı eöylenmektcdir. 

Stnlin, Birleşik Amerika ıle, 
Büyük Britanyaya, verdikleri 
mebzul mnlzemeden dolayı Sov- 1 
vet lıükfımctinin te.~kkürlcrini 
iblağ etmek üzere Beaverbrook 
la Aarriman 'a salahiyet vermi~
tir. 

N~redilmı resmi tı:bliğ 
Moskova, 2 (a.a.) - Üç dev· 

let konferansının bitmesi üzeri
ne, Sovyet hükumeti aş~ğıdaki 
tPbliği neşretmişti: 

29 Eylfıldc Moskovada başlı
yan Uç büyük devlet mümessil
lerinin konferansı, 1 1ıfrte rinde 
~.alışmalarını bitirmiştif'. ~{onfe
rans, M. Ruzveıt ve M. Çörçil'in 
Stnlin'e göndermiş oldukları 
müşterek mesaj esnasına daya
narak\ e "fnı;ist tecnviiziine gös
terd j!i mükemmel muk vemctto 
Sovy tıer Bidiğine yi suret-

( Sonu ıayfa 3 alitun 4 de\ 

Çinliler, 50 bin 
Japonu muhasara 

ettiler 
Çunkmg, 2 (a.a.) - Çinliler, 

Hunn.n'ın merkezi olan Şang -
sonwı şimal doğ-usunda cereyan 
eden muharebede japonlara kar 
şı ezici bir muvaffakıyet elde t>t 
tiklerim bildiriyorlar. A.c;keri ra 
porlara göre Çin ordusu tuzab'l· 
lna diişen 50 bin japonun etra
fında.ld çelik çemberi daraJbl -
m:ıicta<lır. 

Çinlilerin anlattıklarına göre, 
Kingsinglc • Şunhuaşan arasın
da yapılan bir 1a.arru.z esnasında 
takriben 2.000 ja.pon öldilrül
müş VP 30 japon t.BJı.kı tahrip 
edilrnJştir. 

dilnıit?tir Sovyet zayiatı dokuz I 
tayynrl"\fü. L r Alnum k!'5if 
ray,yarcsi. Moskova üzeriııdtı dü 
şiirlilmiiştiır. 1 

Kut?.evnlof kumandasında:ı...; 
Sovyct tay~ ere teşekkülü eylül 
ayı içinde pi~ ı.de, mühimmat ve 
erzak taşıy.ı~' 864 kan1yoo, 78 
tank, 80 w·lıı. otomobil, 61 ben 
zin otomobili tahrip etm.i§, 15. 
anühimmnt eposu berhava 
eylenıis ve 3S Alman tayyaresi 
öUşünnüştiir. 

ulh h 'tlift 

Tokyo, 2 (a. a..) - UDftecl 
Press: 
Hoşi Hoşi gazetesi ba~ m::ıka

lcRinde Almanya ve Rusyadnıı 
mlinferit bir sulh yn.pmalarıuı 
iste.mekte ve zamanın buna c:ok 
müsait olduğunu söylMnektedh. 

ıranda Yabanc 
ıiıııiılıı------------------------------------------------Onu bir zavallı deli 

telakk·i ediyorlardı 
• 

Vasmusu sorduğum zaman, bana firengi cinneti 
içinde ve bir fahişenin evinde öldüğün~ söylediler 

Tefrika No. 34 Ynzcın: C. Syk •s 

Sa.vtetin adamını ~lıla.r 1 
Binncıııaleyh, Savletüddevle - ı , 

nin teklifini ve yeminini kabule f 
mecbur oldu. O andan itiba.reıı 
İngiliz kuvvetleri arasındruki 
muvasalanın emini ve muhafızı 
SavleUiddevle olnrak kabul edil
di. 

S-.ıvletüddevle, Fermaııf enna 
ve Kıv..:ıııülmülk ile aralarında 
ittifak mevcut iken az çok sat-
vet 8ahibi idi. Fakat bu ittifak 
suya dlişünce şimdi ilk defa İn
gili.:dcrle anlaştıktıan sonra 1~
disini biraz daha kuvvetli ve 

(Sonu sayfa 4 aUtun 3 de) 

yardım 1 Sovyetlsr 
lialif aks, kü !Ayetli 

ıptidai ma de 
gönderi d.ğ ni 

söyledi 
Nevyork, 2 (a.a.) - Dün ak· 

şanı Nevyorka gelen İngiltere 
Büyük Elçisi Lord Halifnks'ın 
gazetecilere söylediğine gör" 
şimdiyP kadar Sovyetlcr B rıı
ğine yapılan yardımın hacmi ef
kfm umumiycyi hayrette bıraka 
ral• kadar büyüktür. Lord Ha-

nsad 
---~·---

3 Milyon sah.._e ia~e 
vesikası tedavü e 

çıkaıılmış 
Vic.hy, 2 (a.a.) - Pa.ris ga

zetelerinin yaz(lığımı. göre, un 
milyon kadar sahte iaşe vesi -
ka..,ı tcdaviilde bulunmakta.d•ı. 
~imdi kulalnılmakta ol:m vec:ıh 
modellerinin taldıd cdilmellll' 
çok kolaydır. Birçok gizli mat 
baacılar, bu vesikaların mü.kem 
mel şekilde taklidini basmışlar 
dır Buna mani olmak üzere hU 
.kfrmet mevcut modellerin değiş 
tirilmüSine karar veıımiştir. 

İcra Vekilleri 
Arıkara, 2 (a..a.) - lem Ve· 

kilkri Hf'V ti hugün saat 14 ele 
B:rnv€kil n,,ktor Refık Sayda
mın riya."'elindc mutad haftalık 
toplantısını yapmıştır. 

Gün 

• • 
(oonkln.rmuLıo eşJdcrini t6fD

wnlıltls.n kitt.p sa'bj 

Mektt;p kitaplanııın eksikliı!i 
etrafında c;tkan bir tnkım şayıa
lar ve ne r ~at üurint' ev\ elki 
gün ' .adv.n ajansı .. nl1an·irlc
rin n b"rine bevnııatta bulunan 
Y • rıf Velüli Hnsan .~li YUcelin 
si1 rini dünkü nüshamızda yaz 
lJll~tık 

\"•kil lxwana.Unda bir kaç ki
tap rnüstcs"na olmak şart.ile tab'ı 
tamrunlanmış kitap bulunmadığı 1 
ve nsıl buhranı yaratanların 
doğru söylemeyen kitapçılnr ol
duğunu söylemişti. Bilhassa 1s. 
tanbul kitapçılnnı telmihan \'C· 

rilen bu beyanat üzerine bir ar
kadaşımızı melctep kitapları m<
se' ini ta'tıhlte m<-mur ettık 
D"m h r çok k"bı.pcılaı la l!'.oru
ı:::ı:?:ı • 1 • "? t.Jsn rzedilme
yen mc-kt p 1 itapları ilzcdnde 
b"ı· · te }•-.zırlayan bu arkadaş 
vardığı nctıC'eyi şöyle nnlatıyo : 

J"ıt ')" nr•n E>n miitekfuıif bu
lun ln ~ ıı ve bilhnssn. devletlE t -
rilen ve ~~n.arif matbaasınca b .. 
sılan bi1fımum mektep kitap,a
rının viı e d<'vlet eli ile bir sa
tı~ nın."" :ası bulıınan Ankan 
caddesinde göri.iştilğünı her kı
tan ı Vekilin sözlerine kısmen 
hak vermekte VP batta bir •a· 
nesi ~ylc demektedir: 

- Filhakiltn kitapçılar ara
sında kendinde bulunmayan hır 
kitnp için sırf yanındaki kom
şusu da kazanmasın diye- bil
hassn ''piyasada mevcudu yok
tur. Ar.amaym !., şeklinde söz 
snvleyen ban kitapçılar yok d~ 
ğildir. Fakat bugün,, bu mese
lede böyle bir şey mevzuu bal1ıs 
olamaz. Zira mektı>p kitapla.n
nın esasen bir çok çeşitleri piya
san.~ yo,ktur.,, 

tşte bu son cümle hemen umu
miv tle btitiin kitapçılnrın ağız 
birliği ile söyledikleri mukan -
nen ve muayyen bir naknrattır. 

B<'n ele bu ısrar ile söylen :ı 
''yol< 1 .. kelimesi üz.erinde ıı::r'\r 
ile durarak bu çeşitleri tcsbite 
çalıştım ve bir kit3P<'ının: 

- Bugün tam 32 çeşit mek
tep kita.bı henüz pivasaya arze
dilmiş ve Jdtapcılara tev1J olun
muı; dPfüldir. Bunlar bizden is
teni~ ve biz dP. "yok. bnsılnı -
dı 1 • dersr-k kab~hat mi ahir?. 

Demesinden bilistifade sor
dum. 

- Nedir bu kitnnlar?. B~'111 
ir;imleri ve ait oldui!lı sınıflan 
il<.> söyler misini?.? I"itatı<'l f'l;n 
deki mar.rif nıe'i{•cm kit!ı'""'ıın 

(Sonu sayfıı 2 sUtun C <la) 

yamız 
lifu rn bu yardıma devam et- •·1rr==:::c=:-::=:::;;;:;==;r;:;=:=::c~miı;=====::;ı 
mcnin birinci derecede ehem -
mis l • üz oldu ,unu illı.ve et -
miş ve ~oyle demiştir: 

"Çok miktarda. emtia ve bu 
urada iptidai maddeler ve harp 
m~ lzcmesi Rusyaya gönderil -
mic: \Cya gitmek iizere yoldadır. 
Aşikar olnn bir şey varsa o da 
Rusyaya sizin ve bizim elimiz - ı 
den gelen her yardımı mümkün 
olduğu karlar süra.tle yapmamız 1 
lfızım değildir. -· ......... __..... 
BUGVN 

Tarihten bir yaprık , 

Mührü u··r ... a.yun 
ve ma!t~uı .Tirler 

Vçt N(f'r ... 1HL PDE 

Ölümd " kor ,mayız ki 
dövüşt~n ü keli · • 

\ 
1 
' 
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Fransa ya 

Yunn: A. Simone -31- Ceviren: H. Cahid Yalç.n 

Fakat Lnval kabinsai .bir ay geç-J 
en, .1936 ldhıımıısnnldnde düştü.) 

Httrloi sikletinin ruhi haletine mU
t ederek çekilmiı;ti. Onun.ıstila

sı Lava! kablnestnln mukacld tını 
1.Qin etil. • 

A!LTINCI B.AB 
iKi EDOUARD'lal' 

ler arasında aktcdilen Sol oonah i ttl
!akı çok parlak bir muvn!Irikiyet 
k-.ızanması üzerine tekrar Ba,zvckfıle
ti denıhde etti. Ycdı nylık blr mü
nak~a ve mücadele sonunda, kabi
nesi dilştil. Doumcrgue konlbinezo -
nuna girerek otoritesinin ku~eti 
liberal demokr.atik teımıyüller a
leylilnde bariz bir hattı bareket itti-

Lavaı kabinesi, Edouard IHerrioi- haz etmiş olan tıi.r .bükümelin lchin-
oıuı siyns1 hayatında y11cmW old de l:ullımdı. 
kabinelerin scki.%lncial ildi. Bu .kabine Herrlot'nun hulyası E.ransız ve İn-
lerde 0 rndikal ı;osyalistlerl temsı1 gillz demoltraSUcrlnin üzerinde tces
eıtm.lti- Bu ihtiyatıı, ilds.I ortasl ;parti süs eden ·r.ımetıer cemlyctinc etnı'!m:ı 
,me tıakrar ederim, ne Radll:aldi ne liberal Avrapayı .tqplmnaktı. Sı'IAhsız 

1 
~ list. Bızzat Herr"dt gıbi, Radi- aanma l~in mr müc.ad e Al-
ienllım artık ibtiyarlmnı tı, çıtırdı-ı mıın Weımer cumhuriyetine gö U!- , 
yordu ve k:on!or sevıyordu. rilecek müsııadekarane muamele sa-

1935 seııesı Kanunuevv Sir :yesınde bu hedefe erı,şebllcccğını ü-
muel Hoare lngilterede. ınıt edıy-0r.du. P.akat A'lmanyada son 

ıeş dolıı ısıl istifasını crd ::1 der e n onalıstl 1' v mürtecl. 
mnn, Her r ot Radikal Sosyalıı;t 'Par- kuvvcU ın ba kaldır.malnrı hasebi-
. · 'n rcl ıınden çekıldı. ıle Fr•ııısanm maruz bulunduğu tch-

IU z u n ı;enclerden h rı bu ıkt>.yı pek uı.zıh surett.c hissediyor-
kiı ışgal etın.ştı. 11 lk cep- ıau. Frıuısn Avrupa kıtası uzer.ndc 

hesine kruıiı pek :fazhı bır muhabb t henuz. bırıncı bir as eri kudr.<:'t 'te:>
Oeslcdiği yoktu. Sol Bastillc ı:ununde iki! ederken, Fransız lktısadl lruv -
r..y Rndik.al Sosyalistlerı tist :ı:cti henlh: tehfütten masun blr ka\e 
ve ikomunistlerle yamana yürüme- lhalınde dı.rrıır1ı:en Fransada d f!um 
mi$leril Oriların iBeledı e Reısı n n sbetinın 87.lıgından ve .Almanynnın 
Herrlot onürrı 'biraz uzak .tulmlı$1U. ımuazıam sanııyi ve askeri kaynnk
Şimdi halk cephesıne mu d v- arından korkuyordu. Bu endişe o-
anmış olan Rnd kal Sosv lm cen - nun zıhnini luıplıımıştı. So\·yctıer 
hının lideri Edouard D ladicr ıçın tBırli.ğile bır aıılnşma yaparak ve 'Bir
partinin şnmpcyonlu~nu deruhte et- .lcşik Amcnluı dev1eUeri1e daha sıkı 
enek zamanı gelmiş oldu u hıs· !bağlar tesıı eder bu te'b1ikcler,e 
ııettl. ı 'karşı koymaya çnlıŞtı. Fransayı, :Av-

lııdi pt.ida me :sonra r1.Q1ıı~a llberalızmin muhafızı teı:ıkki 
siyaset ı minde 'Hen: 'llUn pkn:di edivnrdlı. Frmuanın İn ıltereye bir 
di. Fakat ıtı28 senesine cloğııu yol - ittıfak !ln bnğlı olmasıııı dn düşü
:lanlbırbırinden ~dı Hın;ıdıluı P uuyor ve bılk ıvve müttefikler sıfl'! ı
lr:apılan Dal.adler orubın uzalda tı ve le So·'Y<'tlt'r B'rlif'iıun \c Birl"Şilt 
kendisi partinin reisi -0lmak hcvt>Sı- An er!Y..a d~ lerintn 111uzahcretin 

( 
·htikardan suçlu 
yedi kişi dün 
mahkum oldu 
Cağa.lo<'Ylunda kömürcU Mus

tafa Al~darda kömürcü Halil, 
Sulbuıahmettc kömlircü Nuri 
7 kuruşa satılması l~ gelen 1 
kömUr.ü 7.5 kuruşa satm.e.ktan, 
.Ahırka.:pıdn bakkal Arü ile Şa • 
kir ekmeği 13 kuruş yerine 13.5 
l"Url.lŞIL. vermekten, Aksa.rayda. 
sütçü vro 25 kuruşluk kre
ma paketini 27.5 kuruşa, lilıpah 
çarşıda tulıafiyı:ci !brahim de 
pa7.cnin metresini 110 ikunı~ ye
rine 150 kuruşa satmaktan .asli
ye ikinci ceza mahkemesince 25 
şer lira para cezasına, birer haf
ta da dükkanln:rının kanatılma
sına ahkfun edilmişlerdir. 

A yalcJ:abı fhWw:n daı 
rncti,. eniyor 

Beş çift ay.akknb1 :üzerin~e 
yüzde yüz ~ıirmi " :iz ~erece:3ın 
oe ihtikar yapmak suçıle aslıye 
.ikinoi ceza mahkemesi tarafın
dan w kif Ye biliı.lıare tahliye 
olunan Beyoğlımdaki Baker mn ı 
jhznsının mümessili . ·~~ 
Serem ile kundura d ıresı şefı 
Dimitri'nin m.ııbakemeleri son 
safhasına 1!elmis ve müddeiumu
mi muavini diin müta.leasmı söy
livere'k suçlulann tccziyc"rni is
temiştir. 
Hı vm, yalnız bir kadın kun

durası Ü7.erindcki iddiayı varit 
görnH·mİ<; bu dhette:n maznun
ların bern.etini istemiştir. 

ne bir ayıp 
n.i beslcmeee b~ladı. Bll$'i:ekil oldu- guvern,yoriiu. 
tu zaman, Herriot onun 'hor tmi ır..e tclfıkkll ")'anı lıberalizm, Cumhuriyet gazetesi muhar-
pek tenkitkAr nazarlarlıı goröu. &i~hları bır kma, Fr nsız cmnıyeti- rirler111i.len arkadn!?Jmız Mehmet 

.iYENt BAB&R 

ün sekiz od c 
Adliyeye verild. 

Bunların suçu, narha esas olacalı 
malümatı yanlış vermell ve Resmi 

makamları ig/al etmektir. 
Umkabo kwıis)W.U. d mutad topıtmtııaı:mı!311 

.'YlJ.DDJll$tlr. tc>phnhi'a omisyon ,UZUD miım.-
:JmsaJartlaD soma keı&hn ımaJmJJtncWd odocu1a.:rm. Uömhmiyet 

... vet'IDiştir. 

Suçu, üra.'kabe ve Belediye Yeni narhtan şik/i.yet 
memurlar.mm hazırladıkları :ra Perakende odun sabr;p. yn-
porlara esas olacak ımnlfıatı ,nan tacirler, dün. Fiynt Müra.
yanlı.ş ıolarak vermeleri, ve bu z-
ma.zba.talan da imzalamaları- kabe ikomL~ tarafından 
dır. Resmi makamları iğful ve kararlaştırılan yeni tenzilatlı 
yan~ maliımat vermek suçun- narlı üzerinden ~-ıtış ya,pnıa.k 
dan dol yı bu müstahsil odun- istememişlerdir. Kendi iddia
cular, Milli Konmına Kanunu-
.na tevfikan Oü.nihuriyet ~11~1- lanna güre ibunwı sebebi 
deiumumlli.ğin ~miştir. Suç dur: 
lular, 8 ikişiddir. Penikcnde odun ticareti :yıı.-

Diğer taraftan, .mahallinde pruı tüccarlar odunlar.mı ltoJ>4 
tet;dlmt yapmak fu:ere odun tancıla.röan eski narh üzerin
ıkcsim mıntakalnnna. gönderı- den satın almıŞlardır. Bu iti
len Belediye tktu;at Müdürlü- barla ten7.ilatlı satış, haksız 
ğü mürakiplcrh den birinin, 
Va "nin ~a1ıa:t:ına atfen. ya:lnış yere kendilerinin zararına se-
malfimat toplamak -suretiyle bebiyet verecektir. 
Fiyat 'Müralmbe Komisyonu- Belediye İktısat Müdürlüğü 
nu yanlış bir 1I1arh tayinine sev- vaziyeti bir raporla ıFiyat Mü
kettiği yazıh:nıştı. Belediye, b•ı ralı:a.be Komisyonuna bildir
mamuru 'başka ibir v:aiifeye ta.- ım.iştir. Komisyon bu hususta 
yine karar vermiştir. yakında bir karar verecektir. .__ _________________________________ ..,j 

ırsız 

çocuk 
Tarihi 

konserler Bu "ki adam arıısındııki T'"kebet uğrunda Re 1ı .gilnduz.lil çalıştı. Fa- Selim 'Tara'nın babası Mehmet 
Radikal Sosyalist pnrtı.inın mukııd- kat idıı mdeki kudret ~kin ~e Reşit Tuna bir müddetten berı 
ı1enztı :ilzerinde biıyük bır tesrr ıcrR nafa .v.,.k ındakı kUdrcte mlL-ı:ıvı de.. mÜj)tela olduğu hastalıktan .kur- --4--

etm!.§iir. 1933 ten sonıa, ne hıu ~ ğUd r.et1 Cr)ık bır muka :eme- tu}.~.ıyarak evvelki .gece öl- Sefahet yerlerinde Vali ve Belediye 
reisinin davetli
lerine verilecek 

llyasette ne dnhffi işlerde 1nrbiı'lerfü: te ru.ııt g t'ld e orada ma lup oldu, muştur. l 
y(iz)'ilzegelmedıler. Şubat ıırbcdel"rı cPıırı:ı seddı:t ni :,Yerlere sereb lırdl. Muallim olarak mı:mleket ir- hovardalık eder• 
Daladler'yi, muvakkat bır ldisftltan Duyuk ış fılcmının Fransız polıtıka- fanına uz.un seneler hızm.et eden 
mnra, daha 1Jyade sola doltı"U a'tmış- sındc.ki nuftlz ve tesirini mahvedebı- merhumun, cenazesi bugün Be· ken yakalandı 
ta. Halk cşhesinin nçik bır nvult11tı lı.rdı. Muıırız1arı efk ı·ı umumlyeyi yoğlunda Firuz.ağada Ağaha:-ıa- -o--
lte&Udi. Onun parolası -şu idı cBır onwı aleyhinde tahrik ıcın hiç te- mı caddesinde 17 numaralı Çınel 
-"...& .. ~.ı..~,.n, Sola gtdınlit>. kat apartmanından kaldınlara'k na- Balıkesirde lzmirliler mahal- Kon rvatuvar tarihi konser-
-~ ~- reddüt ıguster.mediler. Fakat .Heniot - h ·· d Ja 1 · de '23 unara.h evde oturan !er heyetinin • 0 sekkülü miinase-110a?a. muhn1il istfkmne1.te \-tn ır vicdani mülfthnzal(IT'R ıknpılryoniu. mazı Ağn amaını cnmun e • esın m ""'I 
_,,.__ ~·ı· hareketi yaptt n -zamım, lındıktan sonra ebedi makbere- Niyazi sımli fakir bir ada.mm betile cumartesi günü saat 16 ........,. ~ Boyun etdi. Fransu: mneleslnin par- -~ ~ · ıı... dan il,. se-
~-• H-.-lot'yu So"lıı duhAı '%lynde sine defnolonacaktır. og.u olnn .ı:ıuseyın uan :ıc .1- Taksim Belediye t'r.l7inosun-
~.. "'• • lAmcnto hın-ıei 'kuvvetlerme '\'e nr- d 1 al ak · - Akl1 ~ o~ 
-•-U.lrdı', o zaman, 'hemen ~en a ·--· ıAr.k da.çunıza ;ve .ailesine e- ne evve ç ışın lÇln ısara. aa .,......:ı-~ı. ilk '·onserde ~r-•: ve -..,aıı:•u kıısıni1ıı topummış olan emoıuuıu - . ...w·~-,;:n -. •.ıa.u 

Taksi ücretleri
ne yeniden yüz
de 5 zam edi di 

Bundan on gün evvel -şoförler 
cemiyetinin m~acaati ıü.zcrine 
taksi ücretlerine zamyapıldığını 
ve bu urctle zam miktarının 
yüzde otuz beşe baliğ olduğunu 
:} aznuştık. Şoförler cemiyeti hır 
kaç gün evvel tekrar İstanbul 
belediyesine müracant ederek 
yüzde otuz beş z.'l.lllmın gayri 
kafi <>lduğunu iddia ve yeniden 
:zam talebinde bulunmuştu. Be
ledzye lktısat Müdürlüğü bu ta
lebi tetkik etmiş ve taksi ücret· 
!erine yeniden yüzde on be~ zam 
ynp1Iıuasını muvafik görmüştür. 
Bu suretle taksi ücretlerine ya
pılan mm yüzde elliye iblağ eC:il
miştir. 

Belediye Daimi Encümeni İk
tisat Müdürlüğüniin hu hususta 
hazırlnrlığı raponı tasrl k ettifrin 
den yeni zammın tatbikine yarın 
sabahtan itibaren başlanacak -
tır. 

...... ~- .. 
Tren albnda kala

rak öldü 
Dün sabahki Ankara ekspresi 

Pendik ile Tuzla arasından ge
çerken, merkebi ile yol<la.n geç
mek ıistiyen b "r köylüye çarp -
mış ıköylıi tekerlekler· arasında 
parçalanarak hemen ölmüştür. 

0.sküdar müddemmumiliği vu 
kanın tahkikatına el koymuş, 
ınakinist yak::ılo.nııralt tahkikata 
başlanmıştır. 

Köprüile dü.,mp öldii 
IDiin sabah Köprüde guinen 

orta yaşlı bir zat birdenhir,., 
iioorine fonahk gelerek düŞUn · 
bayılmış, kaldırıldığı Gureba 
ha.Sfılıanesfode de 'fade vere
meden ölmüstür. 

Ölen adamın hüviyeti anlaşı
famamış. ölüm şekli de şüpheli 
ıgöriildüğünden ccsed morga hl
dmllnrak tahkikata. baJ?lanmış
tır. 

~~~-:ııııc:-~--

Valinin tetkik1erj 

Ev1enme bahsinde 
propaganda 

Yazan: Y~bi N~ 

G ünün birinci planda xn;. 
selelerinden birini t~ 

eden serbest. evlenmeler '[ll~; 
zuu üzerinde fikrini befu'teil.lP 
arkadaş, bu derdi önlemek 1~ 
knnuni tedbirlerin k8.fı g~u 
ceğini ileri dürdükten s()lli1\ ~il 
bahiste telkin ve propagandall M 
büyük-ehemmiyeti oldugwıu 
lilyordu. 

Evlenme haldan.da telkın 
propaganda... .Fakat ıtm.de 11~ propagandadan bol 
tırlıyabilirsinill? 

il<'ikrimi yanlış anlnmnyııl· 
Müsbet telkınacn batııs u11.ı:Y~ 
rum. Zira, neşrıyatımızda bô) ~ 
bir seye ı'nstlamak ıçın pcruı \ sı . ıı. kullanmak nıecburiyetındt:Sln ç 
Fakat m pro~ud.a ııı;io .ııı 
de oyle degil. Mizah edebı~tı: 
mız yıllardan beri hep bu tcIIl8 

yı işleyip durmakta, gazctel~ 
ve katapçı vıtriıılermı doldurıı 
roman ve hikaye kalabahgını~ 
büyük bir kumu hep e,ıentıl 
dü.şmanlığı aşılamakta.... • 

Bir yazıcı ar adaş bıle bu 8 

hengc uymuş, g~c.nlerde kcD' 
disindeu evli oıup olmadıgtll1 

.:omn okuyucusuna şu ccv:ibı ~ 
riybııdu: "Sultan dt;ğlliın !,, 

Bizde bu nükte mcr.akı devnJl1 

ettikçe, nuktelerimiz içiıı df. 
Fransız mizahını örnek tuttıılt' 
ça içtimai ?.ararları büyllk olp.11 
bu .menfi propagandanın ona 
ermesini eklemek nafiledir. 

Gcı:çi, ın:ıtbuat kanununıı.ıı. 
aile birliği :aleyhindeki n~tnl1 
içuı ce~aı hükiunler koymuştı.ı1'· 
Fa.kat bu müeyyideye dayaıııı.· 
ı·ak verilmiş kaç hülcüm hatırlı• 
yorsun uz"? Kanuna maddcleı' 
koymak kafi değildir. Her ~y· 
deıı <inoe ınhniyetin de,ğişıne51 

ıa;..un. Zıra., hep görüy~rıu: ~-ı. 
bugünkii zihniyetimiz bu tütlil 
aile düsmanı telkinleri .suç saY· 
mnyor. 

blr .ene, bu iki adam sanki ~a!d ruhuıın -hip o_.- ınıfft muracaat rin taziyelerimizi sunarız. gıtmrştir. Beledi n-: . . h --' d t 
ou •... .. .... . ,_.hi . d ·ı "' ye :ı~sının ' US.\Uıioi ave -

a,plarını blrblrlerfle degı:ıttnnli- etmeee cesaret etmedi. dece para 1 :ııı Hüseyin, AA sanı. gı er gı - iileri buİwıaca.ktır. l 
1ıır:r ıı;ı,ı göründü. '-·dr-ınm· t ... ,1 ettiJı uı..,.~ ıa'f akarnaya narh kondu mez küçük 'knfası ile hırsızlık 

•-·nı ..... .,. "" .. ..., llınl h ~--· tam 9 ev Bu ilk konserde Ha.mam1 m· Franıradaki mUcadele her ik'"" n ile illln etmekle ıktifa etti. Her Fran F.iye.t iir&kabe komisyonu. P arı azıııw.nuŞ ve 
tc bir bubran zamanında ıcuayetsız- 1 h" dt""ııı, mnkamay" narh koymnıı.. soymuştur~ Fakat sonuncu va.- de Isına.il Dede'nin F.cr.alıfeza ik sız hukukuna karşı yapı mış ucum- .. "' -r da ,,..b.,.,., l hı 
Dlerini mOUıis bır vtımı ohıı old "-· tur. mel ı:ıphr·ıuesı· harı"ç ıma.ka.r· kasın .,~ev· .e e veren rsız ~vi, Ferahfeza. bestesi, yt>-

Vali •,·e Belediye Reisi Doktor 
LUtfi Kırdar dün yamııda Bele
dıyc Fen İşleri Müdürii bulun
duğu halde Hürriyctiebediye -
Ka,ı;ıthane ;·olilc, Atatürk bul
van insan.tını tetkik etmiştir. 
Atatürk bulvarı inşaatında la· 
-zını gelen ··rati göı:rt:ermeyen~ 

üt hid bir ihtar ,gönderil . 

Nasıl yere tükürenlerden oct> 
almma.smı gerektiren Beledi.Ye 
niza.'Tlı, bu hareketi tabii sa)'~ 
ve hizzat tatbik ~en memur1!· 
rın kayıtsızlığı yüzünden yü.rU• 
yemıyorsa. aynı ekilde. cvıcrı· 
me aleylıiud ·ki menfi propagno· 
dalal' da, amme \';İ(-aarunın ~ 
türlü n~riynt.ı tabii ibuJmnsı ! 
züııdeu serbestçe ve hararetle 
devam ediyor. 

Iiarbcrtesi Fnnsız ncşriyatJ· 
nın üzerimiY.dcki kötü tesirle~~ 
ni 11 · .mstladığıw.ır. yerde belit 
mck ve bu ini n yuv.alarınn kll.:ı;: 
sı mücsd e açılmasını ·stenıe>
vn.zifemi?.dir. 

lardan bunu nmes'ul ~unu ateş- u: .,- ., •• no1~.... ah ~ -
11lt:7dawı .koymuştur. Karakter, te- n""ın her ne·..,ı· ı' çı"n ........ bala·)· •. ,,"• çocuk, .sekiz ay, uç .......... m - rUk semaia; Tahir buselik r:ırrrr n li bir lisan ile anl<lttı. Maıımafı1ı, m!.ı- cu.o v Qol.I• """"' kA- lmna'tu ...., -o- miŞtir. Ve işin miim'kün olduğıı 

kadar süratlc tamaınlanması is .fmtktlr tarzı, hareket şekh rtil>: ~ tehakkim para kudretine karşı clin- toptan kilosu 40, perakende 44. '4.Uı 0 ~ ..... r. . b" .semaisi, ağır aksak, şarkısı 
WrHılerinden gııyet farlelı o1:ıra "'ff "'1 . d ıe M ........... -laJ·lı toptan U, perakende Hüseyin, mahkWniyetinı ı- (Zü"lfun·· d-...:ı:r), anı· ı·zar Ak---'· '"'l1'113EE;m•m•••camH&iiiEUIDSIZZm:m~s:ımmnr.l!J adan1 meş um bir no'ktaôa ı ttr k· d ki sil~hlarm .. e ... e muco e <M•.IUH tirlr bitinnez.. elinde bulunan Ul.U ~ ii 

R dikıil edecek yerf! onunla utlaşma yolunu 45 kuru a satılacaktır. Tel L·--bul el iki kM~kr.ı>c:i ,..alınaca.kbr. 
&diyarlardı: Uf. jklsi de 

11

1
1 

tuttu. Çalın~ ~radan nefret eder- şe'hrıyenin toptan kilosu ise parası ile .hemen ~ a. imlig ~ "111" r- ~ 
.._..,alist idiler. Yıı kısacık on artn •-·~ } 4J. J>erakende 47 kuruştur. miş, Grtaköyde Ahmet ıa . M 
'1lllfl tercümei hailerlnden 'hut ==cü=. ===::::..;;:..-===<==rııYWN====l\=r ====================== bir berberin ~ çırak gır- ısır çarşısının 
pikolojlk bhSlllerlnden 'Ziyade tzil mişür. tanzimi ihale 
tenvir edebilir. Dost g5ı1Jn!:Il bu iti p v A •. y •. Bir gün Hüseyllı. ustas:uun e-
4Uşmıın arasında, zevtıhir ıtfbarile, vine bir iş için gitmiış, evde kim olundu 

terek b r nOkta hemen iç yoktu. senin ıbulunmadığını görünce 
Herriot bir znbit allesın6en yet•ı;- meydanda bulduğu iSkarp.inle Mısırçat"Şlsının yardımcı hal 

m:.u,~.d~;wın~v~enyk::.::.:..~: Len 'nrtrad m vemet edeb'lirmi ~==/alarak orta- :::·d~raıtıJ;,~;:,,IB".~: ı 
u ...,. ~ H nfüın lbUyük er beceren meni ta.rafından 206 bin. ikaya 

dıldnklnrı arasına aıqtırtt~111po90 (Bqurafı 1 ,_. .. yf•da) n altında kahramanca müdaı- küçük rsız bu fer üks otel- ib.ale olwımuştur. 
Un Fransa& meşlıurdUT. errıoı faa.la.:rtıuı. devam ettiklerini-dün- !erile ldkımtala.rd • gazinolarda. Belediye Da.imi Encümeni dün 

ı.un bOtün l>lMı.lmıı ~iitl. Yalmkat bir tahkim sist:een:nl. ü tarih bize gösteriyor: Mad - •e dı!g·er ei!lence yeT:lerinde &&- d A .. -·tü' ... b 1 nd -ı.ı •-...,liıı.·eı de- kuvvetıı· de olsa, delinmeg·e rnah "d h · efk" · · ı .. ~ ayni .zanıan a wa. ra. u va.n-B!tabet hususu a ........ .., 'J ı rı , angı m ure ıçın o ursa. fa'h,.... ~'emm· e d-'-~'". •~ · · ,...:t-~ 
~ 'Fransanın son parliimer to « r. Ami ta.hkmıa1. cep - olsun, herhalde müt:ebayyir me- t:a. 11.1 ıuuu~-- nın . dnd kısmı ou.::svıycı 4.W~ı-
eı;ıdusu tanrunde hiç ımnse k e - he derinUklerinde oynak muha- derıiyet cihanına bir şehn.met Ancak bu hal !stan}?ul zabıta,. yesini de 67 bin liraya mnle ct-

emJıti. Herriot Radikal 'i1Y lıst rebelere imkan verir. l)iaer ta- destanı yazmıştı. sının na.zarı dikkatini celbet- mi§tir. 
partısl umuuıt ic:tmıaın a kürsuyc raftan, siyasi askeri ve iktısadi 'Leningrad, sinesinde acezeye miş. bu 'kadar küçük yaşta böy- ~·~llF.'!i.-ll!MlmMMilliiiP.!i!iil ... _.~-
l elc:Uii man ms nlım ıat llir, 8h.emmiyeti haiz ~leıi, dwi.z de "yer vermek gafletini göster- le bol para sarfedcrek eğlenen ı Kıs H b } 

ehluibalarla güldurebnır; orilBra üslerini müdafaa etmek üzere miş midir? Bilmiyoruz. Ancak, H'üseyini yakala.mıştı.r. a a er er 
büyük .bir ecV.k ve heye::.an verebiltr. tertip edı1en müstah1tem mev - lüzıl mezhebin bu bahtsız ma- Hüseyin hırsızlık suçu ile ad-
Ou beş ene parti müzakcrclcrinc her iler, §Clriı· hayatını 'tahrlp ve bedinin müdafileri, uzun müd - liye~ teslim edilmiştri. 
pınn,..,ııe hAkhn keslldi. "Pertıyi ister imha aieşlerinden vikaye ede • det" daya.naca.klardır; liderleri * Hallç idare.inin tuflyeel - Ha

liç idaresinin MünaknlAt V&lilcUne 
0
devri için yapılan tııs!iYe muamclcsi 
devam etmektedir. Tasfiye kat'i şe
llı:ilde il5 iıirlnclt rinde tnm mlana
caktır. 

-"ıı, ııter so1a her istilc-.ımete vke- bibnek için de., gen~ ç.evreyi ve öyle diledi. 
-. bu··".:~•- denn· m;.; ihtiva etmek Ü· •ebtlirdi. ilrıpu brr esir 'Y P a .,.~ Uf>• R.usl rm., amlık arazide 52 
~kıl çareye muracuat ed - 1sttf - zere 'tertiplemnelidirler. tonluk tanklarını da muharebe 

vermek tclıdidlnı ileriye 'Stirer. ilyGJılarca nüfus yaşayan meydanına sürdüklerini öğreni-
P.ar.iinin umumi bir topJanlısı olup v Rus donnnması için biricik üs yoruz. Bir yanda tanklar, tor

b ıişlerin yiıııüyebilmeslıu temın ı.cin teşkil eden Leningracl, yulu.ırı· pil tanklan, geziyor, yıkıyor ve 
Hcrrlot~un .istifasını vermeğe Jtn1ıt- aa.ki .:ihtiyaçlara vefa .etmek. ü- süpürüyor, Bombardiyelcr gök
maması .nn.dir gönllmu§!Or. "Mebus zere, asrın bütün icaplarına gö· ten cehenneımler yağdınyor. 
arkadoşları ona hayrıırilik \e tezyif re tnlrlcim edilmiştir. Fakat, öte yanda, asri kalenin 
hisleri ile knnsık .bir tarzda cdemok- Lenil\grndın, uzun menzilli ve ölüm ve dirlm mUcadelcsi için 
:rasimn tenoru• demeyı itıyat edln- büyUk çaplı Alman Batbarala· peymanlı müdafileri yılmadan 
m.lslerdi· nna değerli hedefler arzettiği vuru§Uyor. Zırh, siliha. mağlüb 

Herriot ~kse.k mua11im meltte- ıncyd.ıı.ndandır. 21 santimetre- obnı:ı:m.L5t1r. Verdun duvarlarım, 
binde en ~üksek tııbsil p:ıyesıni Uk uzun Alınan ağır topu men- sa:kaflarını ilk ateş dalgaları sar 
ihraz etti. Bı.ı mektep Fransız kültu- zilinin 30 kilometre olduğu ma - sıyordu. · Ate§ altında demir -
rilnün ve styıısctinln en iyi mah ul- 1Umdur. Diinkü ajanslar, Al • beton buralara meta.net vernıi~ 
lerlni enn!ştir. :Mu"'llf!&kiy an hlicum ·ollarnıın ibu şeb • ti, bazı !kaleleri, yüz binlerce 
profesör Oldu. ~olart slyııset ~rça- :rin ibanliyosuna er.işti lerini. !''R· znyiatı göze alan Alman azmi 

uk onu teshir etU. Siyaset sahne- ni şehirden 20 kilometre uzakta ylkabilmişti. 
sinde 0 kendisini i mıı- :taryıılarmı .mevzilendirooek- Leningrad da düşebilir. Eğer 
~yordu. 1914 den çok evvel Fr n- !erini bildirmekle idiler. Diğer kale mürettebatı, talep edildiği 
canın üÇ'(lncü büyük şehhri ve ipek taraftan, Leningradda, 5,5 mil- gibi, mulıkem auwage'lara dn 

nayilnln merkezi .ol.nu .LyAnS bele- yonluk bir beşer kütlesinin de istinat ederek, ımUka.vamette 
dl.ye reisi idi. Frnruıız 11.,y. eclisiue ~ndığı. riv yet ediliyor. Daha sebat ederlerse, bu devler mU -
alrdlği zaman ibenfiz genç bir dam- muhasara çemberi panmaz • sara.ası çok uzun sürer ve iki 
clı. Arbıtide Brlnnd t~kil ettiii bü- dan go önce, bu es1ri payıtaht- tiıraf1 da kanntır. 
yUk harı> kabinesine onu '&fi& • - , alenin mukavemetini kır- Alman ordusunun, Baltlk me 
ır:ırı olarak aldı. Hnrptne sonra Her- maktan başka bir · yaramı- selesini kökünden halletmek, iılt 
rlot Ayan Meclisinden Mebusan yacaık olan kadın, çocuk ve ihti- mal yolunu emniyet altına al
M~• geçti. 191'! inUhabatında yarların uzaklaştırıldıkları du- anak, ordu sağ cenahında bir 
Sollar ittifnkmuı kazandığı zafer yulnıuştu ve şclıir sakinleri iş tehdit yuvasından kurt:uhnak 
Herrlot'yu BaşvekU ıı;Untilc iktidar vesiWı başına, Vomşilofun bir için cebrl bir hücumla Lenin-

* Asl<cr allelcrine yardım - tıı
aUıbul Belediyesi nsker nilı!lerlne ye.
prlacnk ynrdrmlar için A~oe ayı 
esnasında 227 .622 lira tahsis ctmış
tlr. 

sersemlem · ş ! ' 
a 

Suç nu serse leyerek it~af ettiğ. 
söyleyen h rsız hamal aklının ba~ 
gelmesi için tevkif.haneye gönderil i 

Tatltakalede nalıncılık yapan Ha 
111 adında bir ..naf, bir ımUdd t 
evvel Anadoludan ıoo nalınlık bir 
et,arlt almıı. ve .bunları umamla· 
yarak Alt adında blr küfeclye yUk
leml,: 

- Bı.ıt\lnı Antalya nakllyat an· 

ıuırına 98tlirDp ""' adroa namına 
t"'lm •t1 cıeml§tlr. 

Hamal Ali, nalınları anbal"ll gl· 
tUrcccOI yerde, 1lekUdara 96\Ur

mllt vo çiftini 10 kuruıtan u1anık 
Aradan blr 31y 'kadar cıeçmlı ve 

paraları cebine lmllrmlftlr. 
nalıncı Hallle Anatloludakl mllt
tcrlatnden bir mektup gelmlı, it de 
bliyleec meydana çıkmlftlr. 

- Ben nalınları nakllyat anba
rına glltürilp verdim. Kaybolursa 
bana ne? demlftlr. 

Halbuki auı;lu yakalandıOı uman 
poll• vcrd~I lfaduınde, hırsızlı· 

liııııı itiraf edeN1k: 
- Bir lftlr oldu! demlştlr. 

Hlklm kendl•lne bu itirafını 

b.lbrlatmı1o hamaı buna k-af'fl: 

- Bunu tlmdı ıizdon duyuyo• 
namı demlftlr. Egre itiraf etml§ 
ı .... mutlaka eeraomllfılmden ola· 
oak. Zira o anda ıersemlemiı. ap· 
tallapn ıjtı rıı.:ıı 

Birinci aulh ceza hı\klml Retit. 
bu garip tevlll Dzerlne hamala ıu 
oevabı verm ff: 

evkllnc y{lkBelttl. .tsto F.rmısanm beyannamesiyle çağnlmışlardı. gradı iskata teşebbüs edeceği 
ınaliy krallıırlle mflc:adelc.')'e o za- Hatta, kalenin altı aylık idare- haberi de geliyor. Belki, bu bir 
ınan mecb~t hlsscW. :Maliye Eine kili erzak da temin edilmek mecburiyettir. Ancak, taarruz 
kUrttün onan lrllldhnetinl devlrdl- istenmişti. ordu.sunun, Rus ar kuvvetıeri-
ıer. Kendtsın halef cilan PolncarC'nin Amnkf.ır ve ga.yepcrest ibir ni istihdaf eden haroka.b takip 

1 
'-'b'-.--'-- H r tile ir- kale müretteb tJrun bir ordu - ve tercih edeceğine dair olan 
..... mı:=uc da :uzun müddet yetistirilmi .kr.; timj h- a d ğiştirme -
di. Bu kabine bir Sa! elim. H:ı.-1:-eıor, bu au··şun·· cemı· ... _...., ediyodu ı olmamakla beraber yıllarca ya- w.w. 

Nihayet uzun bir takip sonunda 

hamal All, dOn yak lanmıı ve he• 
men .adliyeye sevkolunarak birin· 
cı sulh ecza mahkemesine Yeril
mlJtlr. Ancak hamal ınıahkemcde 
suçunu lnklr ederek: 

- Mademki, cersemlodin, ~p

t11ı.!§tın. O halde eenl tevkifhane
ye g8ndereytm de aklın ba ·na 
geJafnl demi~ ~e hırsız hamal h k
kında tevklf kararı vermlftlr. 

progrronı ;ı..wu,p 't ve va. +..:'lr-rin edebilir. 
ıntihabatta ğanmemni H~ b b yağmurla " ~ "' ................. ----------------------~------=-...------=ı.tr 

"Henüz· piyasada 32 çeşit 
tep kitabı mevcut değild. 

ek 

' ( Ba.ştarofı i üwi Sayftıda) ' ortada bir ık1tap yolduğu ,;armıs 
füru: ini açarak birer birer İ!j~- gibi bir hava yaratılrnışt1r. 
ret. etti. Ben de şöylece tesbıt l !tira.f etmek !icap eder ki VC' 

ettim: k1ll ktil b··ınn t ..n...~_, ını 1Ik ıokullnrda .ikinci, ücilocü. et va c u el.Ulll:ıer 
dördlincü ıwfların olruma.st. almış ve kita.pJaruı tab' ı işiııl 
dördıincü ve beşinci sınıfların tıım za.ınaruııda yetiştirmek iJJl• 
tabiati. Y.ine b sinci sınıfın coğ- kil.nlarını da hazırlamıştır. 
rafyası olarak sade "lk okullar- Fakat geçen ~·ılda..n e d kal 11 
da 6 çeşit kitap noksan. bazı ok Jrita.p'lann sili§a er· 

Ortaokullarda zedil"r •dilm z satılı\"erinrc> 
rine derhal yeni tııbdannı lr • 

Ortıı okullarda ise altıncı, yc
dinc.ı. sınıfların matenıatık, ai
tıncı, _yedinci, sekizinci sınıfm 
tarihi, altı ve sekiı.in okuması 
ve sekizinci sınıf kızlar için 1lS· 

kcrlik kitaJılan 'ki netice ıitbarilı
o.rta ıokulla.rda da 8 -çeşit .kitap, 
eksik. 

L'selere gelince ... 

rıveıme:k şüphe '!'O n b!.r ~ı.ı· 
man ve ımlai.n e. · di r 
Fılhakika iş n iç y":lY.fu ü tı 1· 

miyen kita ı1 lda1 ıı.! la. 1· 
yan ~ im 1er bunu ibir kr.ız l.Jil· 
yük bir hadise gibi dalla dıt tı 
budtt.k1an ınvorl r ammn lh" · 
kat 'ht te b~ e frikl r Y ~ • 
let endismc- dü ı bu mu, 
isi eo'k büyiik bır <1.klmt 1\'t" • 

ile yıtpmıf) ''l' hata muvaff 
yet!le <d 'başarm1~1 · ... 

Daniş !Remzi Rorok 

Liselere gelince; Bun1aruı c1a 
dokuzuncu. onuncu, on birinci sı 
nıfla.nn coğrafyası ve atlasları, 
yuıe dokuzuncu, onuncu ve on 
biriııc1 sınıfların kızlır için as---------------
kerJJ,ği. bundan başlta filozofl, 
mB.ntık, so:{yoloji, jeoloji kitap
ları noksan ki mecmuu 13 çaşıt 
kita;p etmektedir. 
<Diğer ıta.ra.ftan öwetmen o

kullaruun da 4 çeşit k.i .. ab1 il 
bugiin ıpiynsada m ı•eudu ık.al- .asN LIK :a 
m y n 8 mci sınıflara ım.nhsus • A'YLIK 760 • 
fıran zcada.n bütiin bunlarm ye- S .-;V'L.ı1 K • 
künuna dahil edilirse tam 32 çe- 1 AVUK ıın • 
şit kimbın piyasada mevcut bu· ı..;-,;.;.T._A_K-=-'-,1 -M __ _...ıl 
lunmadığl neticesine ı':D.rıılıyor. ıv 11 

Bu hususta en salfüıiyettar 
ve }ıi görüşlü 'bir kit.a~J diy HlllR 151 GÜN 276 AY 70 

ki: 360 
''- Ben v~kilin ili ·ilde 1 3 1357 

tenvır edilmediği tmmı.attni a zan B r 
şıyorum. Çünku bu iş dah !'i- ' eşr.ıı 
yade kitapların basılıp lb .. sılm - n ıo 1 
ma ı meselesi ıa.eğil, devlet kıitnp ıı-----'' .1 

larıruu tevzi ıi ind ti de ıki- C U M A 
taplannın tcvz· işindeki nf:,'lr • 
lı ttır. Bence ü hudıse şu r: 

cut clunmay"n 'ki :plar
dan sarfı nazar: m \ a 

GUnq Öfılc 

12.09 .14 
5.59 l2:0 

ftar V ııı 

4kindi 

9.Su 
15.2C 
lmııMk 

E JüJ 
?.O 

olan kıtaplard 
bozukluğunda 
mu ta.zam lbir 

ınnm ı; ve buna 

1 .oo .. 1.30 
11.49 19.21 

10.30 E:r.anı 

4.20 v ' 
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• ve a e 
J 

~T rih en 

Mührü Hümayun 
bir ya ra -ıı1,___ 
e ma tul vezirleı an ah· csin·n 

ıs ·ahalı os ova k nf eransı a a akınlan de anı 
Londra, 2 (a.n..) - Reuter a-

jnnsınm Tahranda.ki hususi anlaşma i e bitti dio du~uy r 
muhabiri bildiriyor; 

Bir hafta evvel !laınıhnuş o
lan İran kabinesi bir çok ısla
hat vucuda getirmi51ir. Eski 

• l 
Yı zan : Tarihmttn 1 O rejimin :yıküan ilk !kaleleri po

lis ve başkumandanlık olmuş • 

Q ısnıazı1ı tarihinde vezir- fız Ahmet paşa gözleri 6nlin- turYfümek me\•.kiler .İ..%Cll edP.n 
bı,t\.._.. ler a.ııısınclald s:ıdn.ret de yeniçeriler tarafındnzı parça- bir çok :zabiUer vazifelerinden 
~-nı. hırsı ~urdur. Bu lanmış, Tayyar Mehnıet paşa ~lardır. Parlamen 
~~er, seleflerinin, cellô.t bu da Bağdat muha.sanısmda toya tevdi edilen yeıi kanunda 
~ takdirde, cellat Ka.ra. h.id diişmiişHir. kanuna aykın hareket eden <!DO· 
b.~ın, el altında ccllH.t bu ikor- Demek oluyor ki, bu httnkh- lis memurlannın sivil mahkemo
~ ~eyi başarnuya alış - de\'rinde dokuz sadrazamdan lere sevkedilecekleri kaydedil -
~ Alinnı, el altında cellat ancak üçüne nUıa.t dü~öindc mektedir. 
doı~., _bostancının boyunlarına can \•emıek nasip olmu. tur. Bul liuclüs baş miiftüsii nerede! 
~l>~t,'1 yağlı ıkoınendle tepme kanlı vak'aları bitip ttikcnmelı Tahran, 2 (na.) _ Zannedıl-
'ıe boğ·dunılduklarma ib:ılc • bihnıyen orimnç bir zıncir ha- ' diğine göre, Filistin<len kaçan 
t~~ o mes'uliyetli postu ele linde sıralamak mümkiinctüı·. 1 Kudüs ba.şmüftlisü İranda ika
laı\b:n1ck için çabalarlar, durur- V e7jrler sadaret nıılhrimü lan düşman ajaıılannın en teh-

i( ele geçirmek içm ya sa- likelisi olduğu muhtemeldir. 
~bbe vezırl olmuş, yani pn- rayın nüfuzlu kadın simalarına han lıükimıell başmüftünün 
\>~ 1! vekili mutlakı yılaı. dayanmlal', yahut dn ycniçerilc· teslimini ja.pon elçiliğinden iste
~ aza.mJık mevküne yük • ri isyana teşvı ile b.ırscahlan.nı mişse de elçilik müftünün elçi
t~ı ek için tımıarulması liizım tatnune 14,ÖTaşırlardı. likte bulunmadığı cevabını ver
~ en kademelerin ço;;"\lllu atla· Mesela Dördüncü Muradın miştir. Raşid Ali taraftal'iann
llıa hiı· devletli için "Mührü hU- .maktul vezirleri arasında ismini dan 6 ki§inin hala lrandıı. bu • 
~\~Un., u elde etmek için her · &.ydığımız Recep paşa, selefi lunduğu sanılma.ktadn'. Fakat 
\\ ı.~1:~ı:&a,, kahpctikleıin en· Hafız Ahmet paşayı di.işürmck Almanlar para '\.'em'ledikleri 
~ ~ icabında uikast ve d.çin yeniçerileri ıkıskı.rtara9< b'r için bunlar tehlikeli addedilme -
\let bile mübah sayılırdı. askeri ısyan hazırladı, sonra mek.tedir. 
~ • sadareti uzma pek padısahı yeniqerilerin zoruyla Sahik Şsh 
~ b'eli bir memurivetti. IH m- sanı:voıdan çıkıp fi.silerin istek- Bueınos. Aires, 2 (a.a.) -Sa 
t't:lu ır kere, celallenip gn.zebe lcrini dinlemeğe mecbur etti ve bık Iran şahı, Ciudad Cabo va-

1 Ve: nihayet Hafız Ahmet paşayı puru ile teşrinisaninin ilk gUn-
~~ Raldınn şunu!.. emrini dördiincü Mıwadın gözleri ö- leerinde Buenos . Aircse gele
~ ll?i bir dakika evvcl Os • nünde asi askerlere parça.l.nLa. - ccktir. K.cndisin.e ail'!'.:iinden on 
d~~ lı .. ınıparatorluğunu teskil e- rak sadaret mUhr.:Jtü elde et· kişi ve ayrıca 12 hizmt.çi ıref&-
~ Vua'atli ülkelerin padişah- meğc muvaffak oldu. kat etmektedir. 
~th sonra en nüfuzlu şahsiyeti Bu ha:risicah vezir yeniçeri- -A=ı.--..--.---b-..J __ _ 

. aı boğularak katkıdilır. Jer ayaklanıp padişahı ayak di· man te igıv • 
tı'ııiia Var nesi yoksa iç hazine na- varuna. davet ettikleri vakit, 
~ zapt.olunurdu. Dördüncii turada: (Baştara.fa 1 '1ıci Sayfada) 

l\~~t gazelıe uğrayan sad· - .Bnd~hım abde:;t alın. dı- ~u Karelı~i l{urtulw; Ce.miye-1 
il(: --.ıun kaıba:h.a:ti mühim defül- şanya ö\·le çılon ! rliyereik !ksı- tinden ~brik telgraDan almış-
"-.~ ile iktifa olunmakla be- dislııi ürkiitmek iı:ıtP.mişti. 1 tardır. 
t:ı .. .:- <mıval ve eımlaki vene Dördiincii Murad münafık t F.in tebliğlerinde, Petreskoi, 
~lunurd\L "' sadaret kay:maJcamına. o ıSlrada bu isim ile değil, fakat A.en.iSlin-
~:lllıun içindir ki zamane ·r. <bir şey söyleyemezdi. Zira, ye- \n~ · Onegaburg ismi ile zikre -

R..ı.. niçeriler ayakta idiler. ICüçük dılmektedir. 
~~ J1lkm Olmak, yanar bir tedbirsizlik hal'in.i intaç e-ı Dnleper lboynnila 
ıc Yakın bulumnaJrtu. debilirdi. Binaenaleyh padişah Budapcşte, 2 (a.a.~ - Düş -
~~k suretiyle sadrazamlı- işi anlamıı.ınazlıktan geldi, ister ma.n Dnieper ile Donet.z arasın
(ılrl .. ~0k teıhlikcli bir memuriyet i~emez ayak divanına çıktı .. d?- muhtelif noktalarda mütte -
b.~u imi ederlerdi. Fakat Bırn~ sonra da sadrazam Haiız . fık <!kıta.at ta.rafından yapıbln 
~ l'ağ:men gün gölmüş ve Ahmet paşanın feci bir t:arLda hücumlarla ilk hatlarından geri 
~lctbe. gcçinnL5 aksakallı ve- parçalanmasına şahit olacaktı. atıhn.ı.ştır. Birçok esir alımoış-
~ ~e bu tehlikeli ıınakmnı Filvaki veziri:izam yeniçeri • tır. 
hkı..' için bmbirlerin.in a- 1erinin ayakla.ndığmı biliyordu. Dnieper nehri boyundaki .mın
lto~ altına :karpuz kabuklan Hatta kendisıni seven ve?.irl.er- takaların düşmandan temizlen 

(Bq tarafı 1 lnet ıaa)'fada) 

te yardım etmek,, "müşterek 
kaynakları tevzi ve Sovyeticr 
Ealiği.nin gayretlerine mümkün 
elan en büyük yardımda bulun -
mak maksadile bu kalınakla.rdan 
en iyi ta.r.r.d& istifade eylem.ek,, 
meselelerinin halli bahsinde bu 
mesajda bildirilen gayenin Star 
Un t.a.ra.fından. tasvibi üzerino 
toplanmıştır. 

Uç devletin Lord Beaveriırook 
M. Harrim.an ve Molotof'mı ri
yasetlerindeki muııahha.s heyet
ieri, vazifelerini, tam ve karşı
lıklı bir anlayış, itimat ve ıyi 
niyet havası içinde başar:rruşla:r
cbr. Murahhas heyetleri, çJlış . 
ı.ıalarında Sovyet milleti tara
frndan Hitler Almanya.sına kar
şı kahra.manca yapılan ve muza! 
ferane nc.tiocsi faşist sürülennin 
boyunduruk altına aldığı millet
lerin hiiITiyet ve istiklö.li dava
sını tayin edecek bulunan mü -
cadeleye yardım etmek vazife
lerinin rutında bulunan diğer 

milletlerin ıkurtanhşı davasının 
a.snletinden ilham almışlardır. 

SWinin faal bir sw-et.te işti
rak ettiği konferans, kendisine 
verilen gayelere mutabık mühim 
karar suretleri kabul ederek va
zifesini muvaff'akiyeüe başar

mış ve hürriyete fı.şık bütün mil
letlerin can düşmanına. karşı za
feri lrannmak için ya.ptıklan 

ııı~terek gayretlerde üç büyük 
devletin tam mutabakatini ve sı
kı işbirliğini tezahür ettirmiştir. 

staıtt~'•n ziyafeti 
Moskova., 2 (a.a.) - Stalin 

konferanstan SOilN. üç devlet 
murahhasları şerefine bir ziya
fet vermi tir. Ziyafette Lord 
Bcs.verbrook, Haniman, ::iir 
Stnfford Cripps, Molotof, Voro
şilof, M.ikoyan, Şa.nklıurin, Kus 
netzof, Vişinksi, Uman.ski mu
r.ahhas heyetlerine mensup a.7.a. 

ve mütehassıslar ordu ve bah
riye komiserl6!'i yüksek ıeı'kô.nı, 
İngiliz ve Ameriknn elçilikleri 
rnemurlan huır bulunuyorlar -\>~tan çek.inmezlerdi. den Buyrarn Paşa .kendisine rnesi ameliyesi devam. etmokte-

~i(! \rtıı Sultan Selimin kide- gizlice haber göndermiş ve kay dir. clı. 
~.:.;" tlıC§hur bir hükümdar ol- makam Recep paşaının fesadını -:-el'ne:-----------.:__ ___________ _ 
~_tlıalflmdur. haber veı~ divana davet e· d ttiresiıı ve yetimlertme ba- j ti ih.~'lS etti. Recep p~n a
~~ fatihi, .kmlığı ·r veziri dildiği takdirde gehnemesini sa- kasın, dedikten sonra yer oplü1 yaldarmda ııekıis hastalığı ol· 
~~e~ için celladın muave- kı smı tenbih etıpıişti. ~~.asilere doğru cesurane yiırü-j duğundan topall:ıyarak yürü -
~~ müracaat etme-L, kendi Lakin Hafız Ahmet paşa i yordu. Hünkarın lbu hitabmrlaıı 
~Yle o vazifeyi bizzat ken- dostunun bu hayırhah.a.ne na.si- Padişah bu ulvi feda:karhk can kaygusuna düşen Recep ;pa· 
~\>!~ Onun içindir ki hatlcnni sükunetle diıiledik _ karşısında k ndllıi tutamamış, ışa: 
~ .. '"l evıa.dını :k:orkutrnoDc ten sonra kemali vakarla: hüngür hüngür ağlamaya baş- - Hi.şl padişahım, vallah, 
~en bir ananın en Ueestr - Var, bizden paşa kard ·• laııu§tı. Bir dıı.atlka sonra da Ha- billih pa.disahmıuı rizaslr.dan 
le duasıw: mize selam söyle. Zuhur edecek fız Ahmet paşa. muavini Recep b.arie 7'en"e kadar sw:ı'ü ıhazı~ 
tı~ kazayı ben ruy·· aımda ··rcı.. paşanın ayakla.ııcbrdığı sipahi tim rQktur! dive ye.mine baş-

ö go um .. zonba.la.r.nuı pala da.rbeler.i altu:ı- ;, ,J 

M'- .,, hnekten gam~. ceva- da . ladı ise de dördüncü Murad: 
~Iesı teşkil ederdi. Buna hını \•erdi. ve P dişahın gözü önünd - Bre klf'ır abdest al! diye-

A ı ..... ı. parçalanıyordu. ~..... devri Selimde de ve- n'e>qUlyordu ki Hafız Ah- A raci rek isyan gUuü Roocp paşo.nı.n 
ıu:..-:.• hırsıcaha kapılarak vezi· met p~ her tehlikeyi göze a- an zaman geçmiş, dör- kendisini korkutmak için sarf-
~k J>?Stu için entrikadan laca.k, fakat padişahın vekalet düncü Murad idare dizgin· ettiği cümleyi unutmadığını 
r\~rdı. MUhrünü kendi eliyle efendisine lerini yavas yavaş eline almış· kendine anlattJ. Sonra bağıra -
V SID:aıılı tarihi sadrazam • ~lim edecekti. Nitekim öyle b.. Nedimi Musa Çelebi ile Sad- cak: 

\ r.I Uk postu yüzünden• pos- de Oldu, ft.ı."İler.in kendisine taşla razam.t .Hafız Ahmet ~tn - ŞU hainin Çabuk ba§uıl 

~e hücum edıp atından dil<::fumele· kanlı cesetlerlııe basarak sada- l . ..,,: ... ı .won.,..;..,; v·......-.ı: 
Venmiş vezirlerin ma.oer ._ ·~ ~ .._. = ...... 

~ Yle doludur. ~aka.t bunla.- rine rağmen sadaret mührünil ret mevküne yükselen Recep 
'"il. .~ası:ada öylelen vardır ki pa<lişaha teslim etti. PR:Şadg~--:~ intikam almak sırası :~; ~a!ni r:. g~~~ 
~ ~evıe .. Uilenn· neden dolayı .~ La.kin fısiler sadnızıımm az- """''"'9'-&.. ~"ta ..- ~mı... 'kt"f tm.i rl ıı... R lilflü baltacılar, Recep paşanuı 

»OC 

f ngiliz tayyareleri Cher· lngiUz hava kuvvetten, 
bourg'u ehemmiyetli şe· Trablusgarb, Sicilya ve 
kilde bombard.man etti Bingazi Ozerinde mOes· 

zayiat çok fazla ! sir harekatta bulundular 
.Berlin, 2 (a.a..) - D. N. B. a

jansı Alınan harp tayyarelerinin 
dün gece Douvres mıntnkasmı 
müessir surette bombardıman 
etmiş olduklannı bildimıckt&
dir. 

Limandaki müesseselerde bir 
çok infilaklar vo yangınlar vu· 
kıra gelmiştir. lngiltercnin ce
nubu şarkisi ile merhez.inde biı· 
C<'llf tayyare meydanlarına taar
ruzlar yapmışlardır. Harp mal
zemesi depolıı.rınd:a. y::..ngınlar 
çıkarılmıştır. · 

Leningrad mınta.kasında Al
man ağır topları bir ha.bere na
Zl:ll'an So\7etlerin Cronstadt ve 
Oı wıienbau limanlarını bombar
dıman etmiştir. Bu tayyareler 
aynı zamanda Teşrinievvel ıihti
lll.lınin lisan müessesesi olan 
binayı da ate§e tutmuşa.lrdır. 

I giliz Wıyyarclerinin akıtnlan 
Londr.a, 2 ·ca..a.) - Hava ne

zaretinin tebliği: 
ıDün gece Büyük Britanya ü

rerinde az miktarda düşman tay 
yarcs.i faaliyet göste.rmi§tir. 
Düşman tayyaresi bilhassa. In
gilterenlıı doğusu ve cenup do -
ğusu üz.erinde uçmuşlardır. Da -
ğınık yerlere ve bu arada ce -
nuµ batıda bir yere bombalara-
tılmıştır. Hasac ve myiat amır. 
Bombardıman tayyıµ-el.erimiz 

A lmnnyanın cenup batısında 
muhtelif yerlere infilak yan
gın bomtıala.rJ atmışlardır. Bir 
ticaret gemisine mermi i.cıabet 
etmiş, gemi tutuşmuştur. 

Bir ta.yyaremiz dönmemiştir. 

Oherbourg'un 'bombardımam 

Clermont-Ferrand 2 (a.a.) -
Burada öğrenildiğine göre, 

İngiliz tayyareleri dün gece 
Cherbourg'u şiddetle bombardı
man etmişlerdir. Maddi ha.sarat 
~ok ehemmiyetlidir. On yedi ölü 

Ka.1üre, 2 (a.a.) - Ortaşark
taki İlıgiliz hava ku,vvetleri u
mumi kararg8.hmın tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup ağJr bombardıman tay
yareleri 29 - 80 eylül gecesi Trab 
lusgarp ürerine «rlr akın yap -
mışlardır. Bu akın bugüne ka
dar yapılanların en tesirlilerin
oen biri olmuştur. İlk cMce mo
törlü nakliye tecemmülerine hü 
cum edilmiş ve bunlarda yangın-, 
la.r çılmnlmı.ştır. 

Bunu ta.kip eden bomba.rdı -
man, yangının şiddet ve ge
ni..,liğıni o derece arttırmıştır ki 
b•,:ıu 153 kilometre uza.1"1.an 
görmek mümkün olmuştur. 

Sicilyada tayyare m ydan1a· 
nnn bomba ve mitralyuzlerle 
hiicu.m edilmiş, hasara uğratıl
mıştır. 

Ayni gece Bingaziye de bir a 
k1!1 yapılmL')Ur. Limand ki ge
miler bombardıman edılmiştir. 

ltaıyun tebliği 1 
Roma, 2 (a.a..} - İtalyan or 

duları u.rmuni ltarargfilıının 487 
numn ral! tebliği~ 

Şimalı Afriknda, Bingazi sa
hili yakınında, Atın.an tayyare
leri bir Blcnhcim tayyaresini de 
nize İmnf'b"C mecbur etmişlcroir. 
Bu tayyare batmıştır. Daha. 
başka Alman tayyareleri, Tob· 
ruk rntista.hkenı rnsvkiindlki 
askeri hed lere müteaddit ta.ar 
l'UZ.larda bulunmuşiardır. 
Düşman Bingazi ii.7.erine a

kınlar yapmış, binalara ve Bin 
gazi civanndaki bir:kaç kılsa· 
baya ha.sar ve.rmi! tir. 

Dün gece Uıyyıırelerimiz, Kıb
nsın Lcikoşe tayyare meyda
nını ôombaiamışlardır. Sicilya. 
kannlıuda, avcı tayyareleri~iz 
de yedisi, 3e.kİz Hurricane tayva 
relik bir ~ kküle hü um w e
derek b-.m1ardan ikisini dıişüt· • 
müşlerdir. 

ve yirmi yedi yaralı vıardır. '~~,,..,...,,..,...,....,...,....,..."-/\,"""""""""~~ 

Diğer taraftan aynı gece N~n 
tes bölgesinde iki defa alarm 
i.'?Rreti verilnıi,cıtir. Bombalar 
şehrin demir yolu mcvkiinin ga
raj h tlarına düşmilşse de Pa -
ris - Brest yolu kesilmemiştir. 
Saint - Nar.aire bölgesinde hasa 
rat. azdır. İnsanca telefat yok -
tur. 

1 
Tepebaşında açılacak 
Sinemanm adı kondu 

s 
---•9COC----

ll'~b:ışında pek yakında tıcılaca
nı bildirdifim.i.z sinemanın htılk a

nısında çtıeı c:lsim bulma> anketi 
bitmiş, bu an -ete ~k eden on 
iki bin nlb yüz yet.mi$ sekiz kişiden 

Hindistan 
General Vavel, mihvere 
karşı kurulan cephenin 
teşkil~t m tamam ayor 

Londra, 2 ('a.a.) - General 
\ ·avel ile Rus generali ve ·omi
tW.rleri Bağdat ve Tulıran göri.is
meJnrinde, Suriyeden Katkasla
n doğnı mihvere .karşı kurulan 
t~henin kuvvetlendirilmesi için 
L !lıtteıikler tara:fında.n Wwda
nan r·~~nlann bir çok teil rrüau
m t sbit ebnislerdir. 

t::cncraı vaveı Hindistnwn ia
şe füısü olmak ba.kımmdan e . 
hcmıniyetini bir kat daha art -
tırs,(~~ olan bu r.epheııin tc~ki~ 
lfıunı tamamlayacaktır Daima 
büyümekte olan Hint ordusu bir 
rnilyon ki~idcn mürekkep ve mo 
d»n harbin ics.p ettirdiği h'lr 
ttirlü te<;hizata malik bl!.lıınm11k 
tadır. 

1 . 

Mektep kitabı varm•, 
yok mu? 

Y.azan: A. C. SJ).RAÇOG'O:I' 

M ektepler açıhr açı~ 
"- 'Mektep kitapları 

btilunmuyor, tarihten. 1, 5.,, 6, 8, 
10, .ıı, okumadan 2, 3, 4, 5.,, 6, 
eksık. Matematiğin birincl ikin· 
ci, üçilncü kitaplnnnı buİabile
ne aşk olsun!., ferya.tlan yUk
.eeimeğe başladı. 

l!aarif v cldli bu riya. 
§Öyle cevap verdi: 

"-Bu yıl ilk ve orta olnılla 
nn gramerlerile, lisenin mantı:ı 
kitabi hariç tab'ı bibnemiş ki.ta 
yoktur. Büyük şehirlerde met ... 
tep .kita.bı yokluğu hissini verm 
şey Maarif matbaasını ldtaplaa 
aneak peşin para ile satmaya 
scvkcden kanuni mecburzye1J 
herhangi bir sBbeptcn Maarif 
matbaasından :kitap tedarik ed 
meyeıı kitapçıla.nnın: 

- Ben de yok 1 dlyeceklnri 
yerde: 

- Bu kitap çıkmamıştır. ne 
zaman çıka.cağı da belli değildir 
yolunda cevap :vermeleridir.,. 

l.lruı.df \T e.kiline inanmak IA
zımdır, çünkü evvela Hasan Alı 
Yücel şahsan yalan 60ylemı:r._ 
sonra da Vekil sı.fatile resmen 
beyanatta bulunmustur. Demek 
olu. •or ki mektep kitaplan işin
de de kab!lhat bazı kitapçılan
mızın mesleki dürüstiye lii.yıklle~ 
riayet ctmemelerin.d8 imİ3- cra 
ce: 

- Sermayem yetişmedi, pua
sını peşin verip bu kitabı ala -
madım. Sıramızda Maarif mat,. 
baasının satış dükkim ~r. 
or.aya müra.ca.at edin. Diyeceği 
yerde bin dereden. su getirip 
müşteriyi kitabın çıkmadığına 
inandıracak tarzda davmnmak 
her halde bir kitapçıya yalaşı.r 
bir hareket değildir. 
Diğer taraftan Maarif V~ 

leti de kitap sa.tı..cruıda dünyanın 
her tarafında olduğu g·bi ıkitnp
çıya kolayhklaı· göster'Jmesi 
için peşin para ile satışı mecbu
ri kılan o kanunu ta.dil ettirme
lidir. Şayet buna, hiç olma.zn. 
.:imdilik, imkfı.n yoksa şehrin 
muhtelif rnmtakalannda muvak 
kat sabş şubeleri vücudc getire
rek çoluk çocuğıın p.lra elde. dit 
yorgunluktan bir kaıı.ş dışarıda 
bu dUkkin senin, o dükkan be
nim, beyhude }'orulup ncf es tü
keunelerinin önüne J?,eçtnel.dir. 

Her yıl ayni dertle karşılaşı
n~ Yazılar, ~izilir; gel yı1 
için icap eden tedbirlerin alın . 
d1ğı veya a\ınaeağı söyienir. Fa 
kat müteakip sene nyni dert 
mUbtelif tezahürlerle yin ken
dini gösterir. c 

Bu e de kitaplanı: hepsi 
hazırlanmış, hepsi basılmtş ol
dmhı tıa1de yine kita-p bul 
mıyor. Bu derdin kökün hal-
li romanı çoktan gelmiştir. 

""""' 

Ş E H i R fiyat o 
Tepebaşı Dram Kısmmda 

Bu akşam saat 20~0 dn 
BAMLE'.1' 5 

* lst.ikW Oad. Komedi :.nsıılllDı(:b 
Bu aJcıi;ım smıt 20.!i> da 

İBARLIK RUDAIASI 
Komedi 5 pcde 

~ g<.ız ,eöre "'Öre öliimün ku- ILIJ~• 1 ı a e yo ar, vu e- amaza.n g~iş. bayram a:- boynwıa kemend atıp u:nüfsid 
~.ı"'lla at.ıldıkla.rınh """mnamak nıcktar vezirin başını i.<;tiyorlar. ~ . girmişti. Ayın yirmi se· sekiz bin yedi )"liz elli nıtı sinema ~--•••mıı•mm:ım•n~e•n••mınımm!!!:Jr... 
~!'-.~ez. ~· dı . ki7.ınci günü Dördüncü Murad, devletliyi boğdular ve cesedini 
~~lliii.ci Al med 14 sti Hafız paşa. pndişııhın milh· Saıiı'azaın Rt1Cep paşayı saraya kendisiyle birlikte saray ~apısı· Bu akiam Şehzı.ıdebaşı TUAN &ineaııa ~ 

"
~~~--'ıt.anatındaeen:-.ı_~t rünü teslim eltıKten sonra hün- davet etti. Mühüre kavuşmak nın önüne kadar gclmiş olan cY E S 

l)l1J. ~ıı:ı ,~- • 1e bir · · b . .L.- • zorba başıla.nn önüne getirip k> Sinema • Tiv.atro - Varyete 

Rver bı.ı guzel sinemanın aduu 

:h~~ :<asmıp".,..,.:an.n ,..._ :ıu:a.r~n emny · kayığa binmiş ıçın ır vır entnka çevirnriş. bir 111... S tk- N AŞ iT rk d 1 tı~~ll.lc mührün" n a.veman~et:;: Üsküda.ra geçiyordu. Kayık da- çok_ kanlar dökmüş olan haris vıraktJ.lar. 'r.oymuslardır. ana ar Ve a a a~ arı 
:1::i. " ...,.... h (} k .. dara .L d. • JL..-•- Zo-1..-ı... ..r.,.ndilerını' 'n "'·e- Yeni varyete numaralan. B A L A V 1 komedi 8 narde 
~ ,,~ vezirden iltinslııi, Der- & s u yan~-...ıınadan geri veZJr ~en ısıni ;l)\,"'1'\leycn akıbet· J lllJ<a..la.&' 01."- ' ıl. r-· 
ttı: \>~ Nasuh paşaları öld\irt,. çevrildi, mar.ul vezi.ri8.zam tek- ten bihaber, cahiline bir ~r- mendin roruylı\ simsiyah kesil- s E s sineması Mildurlüıu muh- Sinemada 2 Büyük 1'l..lm. wıa 

~ rar sanı.ya döndü ve abdest - la huzura girdi ve yer öptü. miş ve şişmi boynunu, VUYa - iıercm luı.lkıml7.ın göstcn:tici yQ ek 1 - Görünme ven fl am n avde~ı· 
•• 1-nnd deh tle dıa"nya fı ı nllıknya teşekkür ctmclctc, mınnet ve li tl.... ;ı_ Ü M··~.1 ""''--- lıp• Dördüncü M -..J· ı, .. .,~ ;14,1. an şe ""' r a· 8IA CEORIC HARD WICKE - VIRCENT PRICE 

~ n~._\Ul.C \Ll ~ ıı~ın- · urw.un n.a.Şıa.n mış korkunç gözlerini görün- şulrrnnlarmı alenen blldirmc.ktcdir. 
~ '"qzqa gaddar davrandı, do- -- Padişahmı Hafu gibi bin çatılımştı. Kıa.til sadrazam bu- ce tasviri müc:.lcül bir dftı.~te es E 8, ismini koyanlar nr.ısı:ııda Heyecan - Dehşet - Korku - MüUılş Mnccra Filmi 

R....,,:ı_~a.mıı.ıda.n do"rdun" u, .Jculun yoluna fedadır. An~ft 'ı. zura gı·rince kendisini: ~ c.ı~ 2 ,.. -~ ~ ı.- ı-- k k tıl d • ldtl ki kur'aya Beyo«lunda cYenl Şnrk • 3" mıyan UDe@. 
""-,~--Kem--'-- • ı; Hüs-" n·,..,...., "'udur ı...: ben.isen ı.atıet- - Gel b-ı--ı·-ı, Topal zo..:ı..- •. u.pı<ö-la aç ar, agı ar ve ;t.. .. -v '"\.."Oe --- ~ ._... ıu 11!.I dl\ cwuı.wı H- u· Uhrii hüm - Rcrberdukkinında Bay Kemal De- DOUuLAS FAIRPAf\JKS JR. BAS1L RATHBONE. 
L~ ''-" p paşalarla Tabanı meyip bu zalimler mazlum kanı- başı!.. cümlesiyle karşıladı. §ea.Ille 1 m ayun ugnı- nh: kazanmış ve kendisine bir sene 
~~~tı.hmut paşayı sadaret mı akıtsırilar v boni şclıit et- Bu korkunç hitap, haris dev- ln.a bu suretle bir vezir daha kur- müddetle 2 koltuk hediye edllm~- .Akşamları sinema ıs.ıs te başlar. Sine.ııuı Tiyatroya bir bileUe gı-

.....;::~ ~~!!~ı!'le!!bo!g!~ dl!urtmuş,!!~~Jia,.!!!:!!s~iru!lc!r~.!!Ce~n!a!?..em!:!ı~· ~Osk!!!u!· daı!!'da!!!~le!Etl!iy!e!k~en~d!is~i!n ·;!1 :bekl!!e~y!en~akı!!!be-~:5ban!!~gı~·t.m!:!iş~o::!Jdu. !"!!:!!!!!:;5~~~tir~·~!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!~~ri~l~ir~. ~G~ü~nd~u~zl~cn;';s;in;e~ma~;ll;den~~IU~b!are;n;Jde~v;n~m~lı;nuı;tin~·~e~le~r~.~~~~~';~j' 

14-
ln~~ l ilan etti! Kuzum Feri 
~: . Sonradaıı g&mUşlcrın 
~ 1'~ gıbi kadife ku1ıı için· 

q enk taşından bir çift 
ll:ı.i ·-~·'9 

......... A "ıı:ın.ıl • 
~ ~dmıu güldürme! öyle biT 
~~ydı pek kibarca dav· 
~ti 11J olurdu. Bayağı hareket 

~~'t<>ksa G&Ja.tasa:ray çorap· 
l~lt dan y.ı.nm düzino sun'i 

......_Çorap mı ikram etti? 
......._ baı.a. bavağı dedim yal 

llaı.~_Gl'alnofonda "diYJerlne ~ 
~" tiirküsUnU mü çn.ldı? 
........ ö o.hl a, dah.ı. bayağı! 
......_ ~ e ise sen söyle. 

'il ! llilez!.klı Mebrure vasıta-
........ \r 
......_ ıı::Y.hab's vay! 

bi Gtfa ı onun ı.clıı ilti-

futtır. Çok ağır bir şey söyle. 
Benim için ölüyorımuş! Medeni 
kanun vannıs amma, o bir kul
punu bulabilinni$. Benimle bir 
iş muakvelesi yaparmış. Ayda 
şu kadar bu kadar sarf edcrıni.5. 
Bu kıa..dar da ayhk verirmiş. E
ğer şu müddet içinde ibana yol 
verirse imiş bilmem kaç bin li
ra tazminat verirmiş, onu da 
noterin emrine ist:ediğim ban
kaya ya.tınrmış. Şayet bırakıp 
giclersemmiş hiç bir tazminat 
alamazmışım. Daha incesini bi
le dilşünmtiş, sırf benim iyiliğim 
için: Çocuğumuz olursa imiş en 
çok bir haftada. nüfusa kendi U
rerine yazdıracnkmış ! 

Kuvvetli ~ir kn.dın ol vdım, 
Mebrureyi öldürürdüm. Neye 
va.rar ki ökS'ciiz. ,.etim. endişeler, 

korkular içinde ve cahil bir da- medi. Gelince tabii sliyliyece • 
dı elinde büyümüş bir Tekbaş- ğim. Bu bir mukavele teklifidir. 
tım. Ne kanunca, ne ahlakça cürüm 

- Bu bayağılık ü7.erine sen teşkil etmez. 
ne yaptın? Arz ve talep kaidesi. Bunun-

- Son derece sinirli bir halde la beraber bu iş ancak seninle 
Selime gittim. Vaziyeti anlat - benim aramda görü ülebilir. tık 
tım. zır deli cahili bunlara ne hakla 

Hayret ve teliş etti. Kızdı, kö- kanşı.mıış? Ben ona gôst ririm ! 
pürdü: - Şirret iskandal çıkar. Bu-

- Bu kadın çılgının biril nun kolayı var. Ben Çl.kar gide· 
Diye haykırdı. rim. 1 
- Çılgının biri ise kov! - Sen gidersin amma ben de 
- !Inkansız. dedi, imkansız! ölüriim! 

En mühim işlerim onun elinde. - Ne münasebet? 
Kovar kovmaz bütün mühim -... Ben kanından ayrılıyo-
işlerim rakiplerime geçer. rum. 

- Öyle ise ben çekiliyorum. - Benim yü.ziimden mi? 
- Bu çılgın, cahil kadın niçinJ - Asla! Seninle tanışmaroan 

bunu yaptı bilir misin? Bana ya-1 önce buna tcebbils eUim. Fakat 
rnnmak için. Aklı sıra bunu ya.pi sebeplerini bazırlıyamamıstım . 
maltla beni ve seni tatmin ede- Nihayet hazıtladım. Aşçı Ibra
ook. Budala! Karımdan mutla- him ağaya genç, güzel bir ya
ka nynlaoağımı öğrendi ya. ! mak buldum. 
Başka bir yabancı eline düşme- - Yamakla bu vaziyetin ara 
yiın diye gf1ya beni muhafaza sında ne milııasebet var? 
edecek! Mecnun! Ben böyle bir - Sen hukukçu değilsin. Bo
Beye karar vcmikten sonra neye şanma şart1a.nndan hangisini 
doğrulbn doğruya sana söyle - söylesem isbat edemem. Fak t 
m ) im? Fakat daha o saat CJ!l- ı>vdcki yamak delikanlı boşan-

ma için bir mevzu olabnir. 1 
- O kadın öyle kadın mı? Al

lahtan korkmadan bwıu nasıl 
yaptınız? 

- A l l a h isi ahrette 
görülür. Dünya işi hukuk işidir. 
Benim en büyük ihtisasını bo
şruıma ve iflas davalanndadır. 

- Nasıl isbat edebileceksi-
niz? 1 

- Mebrure burda, tombalak 
hurda. Katiplerlm emrime h . 
Y.ır. Hepsi yarım yanıa.lak şclıa
de.t. etse olur biter. 

- Masum kadını nasıl ata -j 
bilirsiniz? 

- Parası var, pulu var. Bu 
vaziyette bir kadını kim olsa 
kapışa kapışa alır. 

- Ya çocuğunuz? 
Bir kahkaha savurdu: 
- Demek bilmiyorsunuz. Ev· 

lendikten sonra dört beş sene 
çocuğumuz olmadı. Hemşehrıle· 
rinden bu öksüz çocuğu bulduk. 
Bir yaşında iken aldı. 

- Bunlann hiç biri beni alii
kalandırmaz. Benim aile evra • 
kımla bonservisimi Yeriniz. ben 
gidiyorum. 

- Bonservisfoiz kolay. F:ık t 
aile evralmuz. veraset ve intikal 
meselelerinden dolnyı mahkeme 
leı·de. Bir taraftan .Er.zuruın 
yazılacak, bir taraftan Girid -
dvıı ~rul cak. Gırıtte esi i 'uı 
kayıtlan kaldı mı kalmadı mı 
Allah bilir. ilki senede ya bit.er 
ya bitmez. 

1ki sene. Hem en az olmak 1 
şaıtile. &bamın küçük eytam t 
aylığiyle ölüm Al'ah yaşay -
mam. Başka iş bulmak için zn.. 
m:ı.n ister. Ne yapmalı? Ay:tk 
üzeri bir kabusa tutuldum. Mı
rıldandığımı hatırlıyonım: 

- Öyle ioc ben ne yapayım? 
- Yanımda kal giizclim! Bü-

ti.in hayatını temin edersin. Sert 1 

liğimi kaybetmiş.im. Boynumu 
bükerek çıktım. 

Bu dakikadan itibaren haya
bmın alfunetleri belirdi. 

Bulgar Çarşısındaki gece 
- Sevgilim! dedi bir glin. 

Yann akşam halamla lnzı , bir 
de o gördüğün mektGp ık l ı 
biz gel cekler. Çoktandır r.orii-

m ıi tık Bir kaç tanıdıl d -

ha var. Sen de gclir misin'! G r 
misin değil, ~..,lmczsen bir d n. 
senin herdem ça. •ık kam rıntn 
ortasını öpmem! 

- Amma da uzun konu~uı· r
sun. l!enü .. ne getirim d m ne 
gelmem. Bir defa ne yapa gı
mı oğren bal·ahm. 

- Ne yapacağım bıl yol"'llm 
- Biliyon.an söyfo. 
- Mutl ... ka gelecehım. 
- Biliyoreun da. ne diye beni 

1lzllyorsun. 
- Ver alnını! İste bir 6pü " 

etik. ArtJt fu:üntün' geçti ya. 
- Her zamanki -gibi. 
- Anladım! Öpücük için iki-

de hir y.alandı:.n üzülüyorsun. 
- Ben menfaat perestim! 

Kannı düşün1m bir adamım! 
- Öyle ise seni bir çu,·al pil 

cükle her mm.an r.engin ed l
lirim. 

- Et de ondan sonra te~
kür bekle! 

- :=:ahıden Egoistsin oo v
giJim ! 

S"' ... t dnkuza do 1ru Bul~ r .,r 
Şlsına gi •..:ım. 



1 İstanbul B lediycsi Ilinları 1 
Taksim bahçesinin Mete caddesi tar:ıfııuı yapıl::ıcak demir parmaklık

lı kapı inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2558 lira 6 kuruş 
ve ilk teminatı 191 lira 85 kurustur. Keşif ve şartnnme Zobıt ve Muame
IAt Mi.ıdUrliltü kaleminde görülebilır. İhale 20/10/941 pazartesi günü saat 
1' de Dalın! Encümende yapılacaktır. 'l'aliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ihale tarihinden sekiz. gün evvel Belediye Fen İşleri MUdur
Wlüne müracaatla w~kları fenni elıliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odalil 
vcslkalarlle ihale günü muayyen SDalte Daimi Encumende bulunmaları. 

(8821) 

• • • 
Tatımln ilk 

B. T. 
533.00 39.:97 Fatihte Kırk çeşme Sekbanbaşı tbrahlmagn mahalle-

600.00 45.00 
sinin Kendir sokağında 14 - 16 mımar:ılı ev enkn7.ı. 
Fatihte Kırk çeşme mahnllcsınin Kırkçeşme sokağında 
16 numaralı ev enkazı. 

9f 0.00 70.5'0 Fatihte Kırk çeşme mahallesinin Nefer sokağında 18 
numaralı ev enkazı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı uç parça 
enkaz sat.ılmı:ık üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şıırtnanıe

lcıı Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde gorulebllır. ihale 10/10/1941 
Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temı
nat makbuz. veya mcktııplarile ihalegunü muayyen saatte Daımi Encu-
mcnde bulunmaları. (8558) 

Bir Daktilo alınacak 
Jffaarif Vekilliğinden 

Vekillik tcşkillıtı için musabaka ıle 1ııgilJzce bilir bir dııktt.ıo 
cnktır. 

ıılm:ı-

İmtihanda muvaffak olanlara gosterecekleri liyakate gore ücret verı-
lc<c tır. 

!wtthan 15/X/1941 çnrliamba gilnü saat 15 te Vekillik bina ında ya-
pılacaktır. 

'l'aliplerin 14/X/1941 tarihine kadar bir dilekçe ile Vekilliğe milra-
roaUan lazımdır. (7182) c8700• 

As. Tbb. ohulu 'Müdürlüğünden 
ı - Universitc tedrisatı 31 .I Teş. 1941 de başlıyacnfından sılada bulu

ııan A. S. talebemizin sıln izni Birinciteşrinin 28 ne kadar temdit cdıldiği. 
2 - Bu sene yeni knyıt ve kabul edilmiş olan talebcleıin ise 15 Bırnl-

cıteşrlnde okula iltih:ık etmeleri iJ{ın olunur. c8441> 

P . T. T. Umumi lllüdürlüğünden 
Ynpı i~lerinde istihdam edilmek uzere iki yüz on lirn \icretli bır yük

sek mihlnr veya mühendis ile yüz. yetınia lira ücretli ilç fen memuru veya 
mühendis nlınacaktır. 

2 - Bu memuriyetler ihtisas mevkii olup taliplerine 3656 No. lu ka
nun hukı•mlerine göre ücret verilecektir. 

3 - Talıp olanlıırın vesikalarını P. T. T. Umumi Miidurlüğü Muamc-
1 

llıt Müduı luğfıne göndermeleri. «7138> c86H2..t i 
1 Devlet Demiryolları arı 1 

Muhammen bedeli 16,000 lira olan 500 adet muşamba pardesu 14.10. I 
041 salı gilnil ;aat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankıırada idare binasın· 
da sntın nlınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlcrin 1200 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etti!:i vesiknlan ve tckllflerinl nyni g\ln saat 14.30 uı kadar komis
yon reisll[!ine vermeleri J.azımd.ır. 

Şartnameler parasız olarnk Ankaracin malzeme 
!inden d:ıitı 

tıJABAB J LTEŞ~ 

~~!~T!~~~~!@ , ............,. . 
ı8.-«> wıa1° _:'! 7 .30 Program ~ 

7.33 Muzlk 19.00 g on ı 
7 ~ H be 1 1U5 Jd~ ... s a rer ~ 
8.oo Müzik ıuo Ha 

· a.ıs M~ 8.'5 Evin saati * 20.15 ~ 
12.30 Proıranı e 

12.33 Saz 20. 45 Mfi%il' 
eserleri 21.00 ZiTS3t 

13.00 Fasıl Ta~ 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Nevralji, Kırıklık ve Bütlln Ağrıları derhal keser 
icabında gOnde 3 kaşe almabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

14.00 Müzik ( pll 21.30 T~ -UI' * 22.ao anoeı--
22.45 r.n1~1ı 
22.ss KaP3111' . ı·' . . . . . 

'.• •• \. • • •• 1 .. • '~>, , . 

18.00 Program 
18.03 Fasıl sazı 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--.... ~~~~___.-/ 

ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine 

Harçhkh talebe alınıyor 
Fı:ıkiilteye ıılınacrık harçlıklı talebenin yazılı imtibanl:ırı 15 ve 

16 İlkteşrin 1941 gi.ı.rılerindc yapılııcııktır. 

Ayda kırk lira harçlık al.ırıık t.-ılebe olmak uzere talip olan li
~ me-. .mnlarının nıhaycı Birinciteşrinin on üçüncü Pazartesi aksa
mına kadar fakülteye kaydedilmiş olmaları lazımdır. 

(6906) (8426) 

Almanca JJJütercimi aranıyor 

Maliye vekaletinden 
M all tetkik heyetı 1ç1n Almancaya Ieıyık.iyle vakıf ve Türkçesi kuvvetli 

bir m ütercim aranmaktadır. K adro ücret i 210 liradır. T:ıilplerin imtihanda · 
gösterecek leri Uyakrıt deretesine göre bu ücret b irden veya tedricen veri
le<'ektir. tmtihana gireceklerin en az lise mezunu olması ve askerlikle hiç 
bir alakası bulunmamaıtı §arttır. Yüksek tahsili olanlar tercih edilir. İstiyen
lerin mUsbit evrakı ve iyi hizmet v~ikalarlle birlikte 10 Teşrinievvel akşa
mına kadar Defterdarlıkta Maliye Müf~t.i.<,:liğine muraC'aı:ıt.lan. (6936-8428) 

"-'Zevcim GOzl~rine 
ina11rımıyorıw 

···10 YAŞ DAHA GE Ç G 
RÜNDÜGÜMÜ Sö iYOlt~· 

~ayan WA(;NER, Montreuil, (Seine,) 

bunu ve sebebini şöyle anlatı yo r: 

Pn:uı.rtee:i 

> 
Sıılı 

> 
Cn"{:tmb:ı 

Pcr:;embe 

s:ıııt 

9 - J2 
1430-l~ 

• Jq !} , 

14,30 - t' 
9 - I• 
9 - l' 

====================-====== 
Maltepesindeki satııı alJJ111 

k omisyon11nda.n 

" Kuru1111 taribl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ti.irk lirası. şube 
Ajaruı adedi: 165 

Zlraf ve Tlcarf her nevi bantra m uameleler!. 

Snhlbl: A. Cemaleddln Saraçoğlu Neşriyat Müdürü· M aclt 
• tb 

Basıldıl?ı yer: ( H. Beki r GUrıoylar ve A. Cemıılcddl n Saraço!jlu rrııı 


