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~ti~· ~1°~nkü Ciimhur.iyetin 18 inci yıldönümü 
........._ yar ıgını 

Başvekilin 
hitabesi 

~yete ve 
onu b .. ··k __ n uyu 

t • . . 
~ne bor.çludur 
~~ 8ekiz yılhk Cümhuriyct 
nplt. bize bugünkü vatanı 
~ıı :Sugünkü vatanın ne oldu
~e anıamak i~in uzun tctkik
to~ bacet yoktur: Kendimizi 
~!lll'lak •. etrafa bakmak, dün
%dir halıni bir an düşünmek 
~· 

~eı~let Şekillerini tarif eden ke- · 
er ·· ~ U?.erinde taassup lüzum-

~ Ur. Zira eski tasniflerin son 
lııe~e\'Jet idarelerini tarif et
~. "tin Aciz olduğunu görü~ro
~ e Cümhuriyct, ne Demok
lııııtıa ne Otokrasi ve saire dl,\•e 
~r k, her yerde ve her zaman 

. <1eğ· 'le d ~mıez şekiller tanıyoruz, 
tıra~ şu \'eyn bu sistemi ilahlaş
~lık Onda her derde deva bir 
~~ f tıısımı görüyoruz. Bizce iyi
~ denalık, güzellik çirkinlik gi
fa~~Vlet rejimlerinin milletlere 
~cı 11e zararlan da nisbidir. 
~ı an dolayı ideoloji kavgaları 
~e değiliz. 

QJ~i ~nlığın, uğrunda can ver
~~ 'Prensiplere dayanan Frans:ı 
~ıı 0k~asisi koca bir milletin iç
~lltrı CUrümesine engel olamadı. 
U ıı Y.etsizliğin son haddine gi
~ hıç sevilmemiş bir idare tar-
l"l~i terbiye bakımından nasıl 
t bıı/e· fedakar nesiller yetişU-
d k ığınr Rusya harbinde gör
U Ölüm dirim mticadclesl için
?ıı '1ükumetin askeri kararları
haı~Çık~a tenkit edecek derecede 
\'er stJz ve yazı hürriyetine izin 
~arl)n f ngiltere krallıktır. ve 
tı .e ?nukavemctl destan şekU
tıı • l'cJ.i. Değişmıyen tek hakikat 

•ı . I 
, ~ Cendine en uygun idare 
erı ~ı seçebilen ve bu idareden 
l'ııiJ~~ik menfaati temin eden 

Ot· tın .bahtt acıktır .. 
teu '~uriyet. hizim_ cümhuri
tın ?lı~~, kurtulan . Tütk milleti
tur YiikşeUşine başlangıç olmuş
IJrni Bu rejimin, köhne bir hukul~ 
lıbı bakımından hangi tarih ka
~ na Uyduğunu vaktiyle mü
lqcı aşa eden!er zahmetlerltıin ne 
Ja..a ar boş olduğunu çoktan an-
~uar. 
l) 

lew evıet idar('lcri. nazari tarif-
•ıe dPIYU le 01 .. =:- , eserleri ve hizmetıeıi-

,. 
« Dünyamn bu karışık 

vaziyetinde bütün sıkıntı• 
lara göğüs germe kudr~ 

tini milli birliğimizde 
buluyoruz» 

«H er Türk vatandaşınin 
tehlikenin var ve geçme• 
miş olduğunu bilmesini 

istiyoruz» 

Ankara 28 (A.A.) - Baıvekil 
doktor Refik Saydam. bugün snat 
12,50 de radyoda söylediği aşıı.ğt· 
daki hitabe ile Cümhuriyet bayramı 
kutlama törenini açmı:ltır: 

Sevgili yurddaşlarım, 
Cümhuriyet bayramımızın kutla

ma törenin( açıyorum. Türkiye Cüm
huriyeti bugün on sekiz yagını dol-
durmuş bulunuyor. Arkada bıraktı• 
ğımız yılların hadiseleri artık dür.ya 
tarihinin malı olmuştur. Bu had:sc• 
leri yaratan ve yürüten büyük Türk 
milleti, kendi ba~anlan karşısında 
ancak sevinç ve kuvvet duyar. Çüa-

kü Türk inkılabı harikulade bir ha
reket ve 18 yıllık Türk Cümhuriveti 
ise -:laima muvaffak, daima galip 
büvük ölçüde bir mücadeledir. 

Biz, bu sayede eski ve ş:refli var• 
lığımızı kurtarmış, foeride hürriyeti· 
mizi. dışarda istiklalimizi korumak 
kudretini isbat etmi, bulunuyoruz. 
Bu mesud anda, varlıi?ı kalblerimiz
de daima yaşayan Ebedi Şefimiz 
Atatürk"ün manevi huzurunda Türk 
milleti adına minnet ve sayr:ı ile 
eğiliyorum ve yine Türk milleti a-!ı
na emrinde olmanın verdiği Purur 
ve haz içinde Milli $e!imiz ismet 
bönü

0

ye sarsılmaz bağlarımızı teyit 
cdivorum. 
Yurdda~hırım, 
Dünyanın .karanlık ve karışık hali. 

ümit verici olmaktan hain uz:ı.ktır. 
Avrupada, Asyada. Afrikada. mil
letler bütün varlıklarilc çarpışıyor• 
lar. Hesapsız kan dökülüvor, sayı• 

sız medeniyet abideleri yok oluyor. 
Harp harici kalan milletler de bu 
koca buhrandan muztarip bulunU" 
yorlı:ır. Bugünün ı-'"!rtlannn karşı nis• 
betle çok rahat durumda olmalda 
beraber memleketimiz de buı:ılar 
arasındadır. Bütün sıkıntılara gÖ• 
iiüs germe kudretini milli birli~imiz• 
de buluyoruz, yannın getireceği ha· 
diseleri, bu birlik ve yurtseverlikle 
yeneceğimize inanıyoruz ve ona 
göre hazulanıyoruz. 

Her Türk vatandaşının da tehli• 
kenin var ve geçmemiş olduğunu 
bilmesini istiyoruz. Buna hemen ila• 
ve etmeliyim ki, kahraman ordu· 
muz, dünden daha kuvvetlidir ve 
yımn daha kuvvetli olacaktır. Ona 
güvenimiz tamdır. 
Yurddaılarım, sözümü bitirme

den aizden bir ricam var: Nerede 
ve hangi işte olursanız olunuz; mek• 
tepte, tarlada, fabrikada, büorda 
çalışınız; bıkmadan, usanmadan. 
yılmadan çok çalışınız. Bu çalışma• 
lar vatanımıza kuvvet verecek. iyi• 
lik ve ferahlık getireoektir. 

tices!Ulur. Bazen bu eserlerin ne
~ac 1

• bir neslin cmrüne sığmı
ttar alt. gözüne görünmiyecek ka
lUıst geç olur. O zaman, idare· ta.-

tı.a~~lr:. Bazen, zaman ve ahval =================================================== 
~\Ut Otluk eder, tecrübe imkaru n t k c .. h . t b Tü k B l 

Yurdda~lanm, 
Her valcit aöylediğim gibi. mesut 

bir milletin çocukları olmak guru• 
runu duyarak, kutsal bayramı neşe 
ile geçirmenizi dilerim. Cümh uri• 
)"Ctin on sekizinci yıldönümü hayra• 
mının ba9ladıiını ilan ederim. 

~Utetmez,yahut.blrfaciakar- .rerama ors a- um urıye ayramı r - iı gar 
~tulida imtihan ters netice verir . · 
çllta isyan ve ihtilftller bundan ya zaptedildi dostluğu 
hat~ Bunun misalleri çoktur, Şehir baştan başa donandı, halk 
llıau bl~e yakındır. Bizzat Ke- Buraıi Ruslarin en büYük K 1 Bo • T·· ki 1 hi .. :1. k k a • I e r • 

st 'I'urkıyc böyle doğmuştur. Taksı·m meydanına akın ediyor On tank imali merkezidir, 
l'et· 8ekiz yaşındaki Cümhuri- Donetz' de Ruslar takip 

ra rıa ur ye e n-
de "dostluk, ve itimad Seviyemize uygun değil!, 

bu;~ızin eseri kadar talihi de edilmektedir 
~o~kt~:· Asırlardır bu vatanın 
Cle~i edıgi wnran, Türkiyeye bu Berlin 28 (A.A.) - Alman b ao-
haşı:e naslb oldu. Bir babanın kumandanlığının tebliği : 
~nr ?1cıru görüp de üç batın Donetz ~avzasında çele.ilmekte 
tıe:rı akı evW.tıannın bir adım olan düşmanın takibi devam etmek · 
~le:reın:sini idrf1k edemellikleri tedir. A lman kıtalan dün Perama· 
ll.ln ' ~ır tek Cümhuriyet nesli- torskaya'ya girmişlerdir. Bu suretle 
41~a gö:güsüne sığdı. Demiryolu Sovyetler Birliği tank imal eden en 
llesi~etı diye söze başlıyan bu mühim endüstri merkezlerinden 
taı.- ' Çok ihtiyarlamadan, ya- mahrum kalmaktadır. Diğer mühim 

"ll \•a bazı endüstri yerleri de Macar kıta-l'\th. gonıa İstanbuldan Erzu-
«ıa gict• lan tarafından işgal edilıniıtir. 

l'e h ıyor. Sanayi. sanayi di- · Cephenin diğer kesimleriAde ha-
tabr·k aykıran ayni nesil, kendi ı rekat terakki etmektedir. 
<3eın: .alarmın kumaşını giyip Leningradda huruç 

tini kullanıyor. 1 hareketi 
~ccmcddin Sadak B~rlin 28 (A.A.) - D .N.B. nin 

Cl>evanıı 1 askeri bir menbadan öğrendiğine 
sahife 7 sütun 1 de) (Devamı sahife 4 ıütun 3 d e ) 

cümhuriyet bayramı dün ~leden 
sonra başlamıştır. Dün gece Halkev
lerlnde toplantılar yapılmış, şehir baş
tan başa donanmıştır. Cümhuriyet 
bayramında. geç\d reem.ı her sene ts
tanbulda 29 Birlnclteşrln sabahı yapı
lırdı. Bu sene, Ankarada. oldu~ glb~ 
saat 14,30 da ya.pılması kararla.şrnlŞ'
tır. Mı:uımaflh halk erkenden geçld 
resminin yapılacağı Takslm meyda
nına. akın etme!cte idi. 
Öğleden sonra saat 13 ten itibaren 

Vall ve Belediye relsl Dr. Lütfi Kırdar 
Vll:lyet binasında şehrbnlzde bulunan 
mebuslar, devalr rüesa.sının ve 13,45 
ten itibaren konsoloslann tebrlki\tmı 
kabul edecektir. Bunu müteakip, me
rasime dahil zevat saat 14,30 dan birnz 
evvel me~lm ve geçld resminin y:ı
pılııcnğı Taksim Cümhurlyet meyda
nına. gldecelkcrdir. 

Saat 13,30 dan itibaren Taksim mey
danı etrarındn mem..c:lme 1$1.lrfık ede-

uuygularile müteliaıaiı te,,kllAtlan ve esnaf cemiyetleri k.en- Gazetelerde mutad bir ıerlavbaı 
dllerıne göstedlen yerleri al~ bulu- . olduğunu söyledi cElli bin çift balık daha d enize atıl• 
n:ı.caklardır. du Diier bir cün, diier bir aerJay .. 

saat tam 14.SO da Vali ve Belediye • ı.. . Balık d artık bal ıkmt-
reis1 Dr. LQtfl Kı.rd.a.r, yanında komu- Sofya 28 CA.A.l - ~tefan1: Sobran- ,-::.: « ç ar ığa ç r 
talıın, okul talebelerlnl \'e esnaf te- yanın yenl içtilna. devr.iliitn ~ıI.ışı yor.• • _ 
şekküllerlnl te-ftl.1 va bayramlatuıı münasebetUe Bulgaristan kralı Borls MeJdep tem_!illermde, yahut pro-
tebrlk edecektir. mühim bil' nutuk aQfl~lftlt. paganda d ergilerinde: «E.Skiden f11 

Müteakiben Takslm Abid~ önü- Kral, üçlü pakta ııüiiak ve ınlhver münueb etsizl_!k vardı, timdi o it 
ne gelinecek ve burada ba.yra.k devle!~_!:!.le~~!1e t.ş~ll~;Yapılinnsı §Öyle nıak~qtiriJdib Kabilinden 

.sayeslnde~lgartstııfün mıllt emelle- ok el ı 
çekme meraslpü yapılacaktır. Bu es- rinl tahakkuk ettirebilmiş olduğunu m ayes ere ras anır. 
nada bando IstlkllU marşını çalacak Dileriz ki pek yakında aklum.n 

(Devamı sahife 4 sühm 3 d e ) kaydettikten sonra, B~ar milletinin başllT'.ı:z:a toplıyalım; icap eden teı· 
lkl şefe ve Alnıaıı ve Ittynn milletle- kilat her neyse yapalım; bıılıklan 
:ine samlml bir minnet duyguslle denize döktüğümüz ve artık balığa 
b~lı oldu~u ifade etmiştir. çdmıad;ğımız da mektep temsiJleri• Bu sabalık . . 

telgraflar ikinci 

sahif emizdedir 

Hükümdar, bundan sonrn, Bulgarls- nin, '>ropaganda risaleierir.in güldü· 
tanın Romanya, Macaristan, Slova.kYn rücü ve düşündürücü mukayeseleri 
Vt! Hırvatistan ile münasc-beUctinin nkü 
- l "" kt zihni t fil ar asma gırsm. yoksa. bugü uç u pa yet nden m hem ol- .. nd "dd ··ı·· ek 
mnk suretlle mükemmel bir safhada. gu e cı en gu unec ve acına• 
devam ettiğini belirtmiş ve Türkiye _ cak haldeyiz. Yürekler acısı •.• ve şu 

devirde ulaıtığımız umumi seviye 
cek nskcri kıtalar, okullar, Halkevlerl ~-------------' (Devamı sahife 4 sütun 3 de) ile tenakuz te;kil ediyor. 



Sahife 2 :AKŞAM 

Ge eki ve aber er 
BU 

Rostola 20 
kilometre 

mesafe kaldı 

Moskova önünde tiddetli 
muharebeler vuku 

buluyor 

Kalkasya'da petrol 
kuvularını tahrip etmek 

.icin liız.ım gelen 
tedbirler alındı 

TBL&B.APlıA B 

~ndra'ya .gö~ 
harp vaziyeti 
ne merhezck 

Pravda gazetesine göre 
Almanların on beı 

günlük zayiab 

Almanlar, Moakova'ya 
harfi yeni bir taarrıua 
başladılar, cenupta 

vaziyet ciJdiJiT 

Milli Şef, Gazi terbiye 
enstitüsünde 

Binlerce izcinin iştirakile yapılan 
gösteriler çok parlak oldu 

Moskova 
önündeki 
muharebe 
Geniş bir kesimde 

Rus mukavemeti kirılmiş 

~--- 1
• (A.A.) - Cü'mburi- A k d ki • StoldaOlm 28 (A.A.) - Tele-

~--.S--= ,.,ldönümü ...... hkJerine n ara a meraaım mond:ial'in hu.suııi mllha'birindcn: 
,,. ..- Ankara 28 <A.A.} - Cümburlye- Moskova önündeki vaziyet, henüz 

ftriırak' etmek için yurdun ACT ta:ıa- tin ıa inci Jlldônüm.ü ~bugün 
fibdan r:elew-ek tebrimizde toplan- (dün) heyecanlı temhürat. arasmda müphemdir. Bir Alman menbaınd.ın 
mi§ olan izciler bugün (dün) aaat ~ radyoda 8iylediğl nutotıa öğreniJdiğine göre mctk.e.zi cephe· 
J .5 de Ga:d tubiye ~tüsünüıı açılmıştır. Bayram mti.nuet>et.Ue bat-- ıWı gezüf bir kesiminde Rus muka
sahasmdn izıcilik ıöster!eıi yapmıf- '6hir bugün bqta~ milli renkler- vıemeti kmlmııtJr. Fakat hu 'bapta 
lardır. Milli C:-f bet lnönü'nün le süsle.nmlş bulunUJO!'. sarih ma1ii.mat mevcut değildir. 

"""" Bugün (dün>. Ulus mcyda.nma. gelen Ruaların zırhlı Alman kuvvetlerinin 
Jf!fcf ve.rd.ikleri bu gösterilezde Baş- JıııcJ!er Ata.tili1t anıtınm etrafında. top- bazı k 1 d bd d f r 
vdcil doktor Refik Saydam '\ile Ma- lanmı.şlard.ır. Saat. ıam 12,50 de An- elİrn er e ma ? a~ ıy~tt~ 
arif Vekili Ha.an AJ:i Yücel de ha- kam radyosuııd.a ç:alınmı 1sUkıAı bulunduktan •c.mra. birdenhirıc ılerı 

Lo_.._ 29 (•.A,) <BBC) a.....-+'Zll' bulunmuılardır. • marşına. D>edt Şet1n anıtını ~- hard.,_:_k~thae bgeçt~l~~ı_~~dalve.rd· 
Vithy 29 IA.A.J - Oriden: Gelen ....... .ı - • uv•z~" . . .mış olan gençler hep birden 1ştirük uucn er, ,, ..... aoıu toUMtYl eyı 

' .,,, haberlere göre Rusyanm merıtez tebliğin11e Uk defa. zikredilen Volok- Gcçıd remıı yaparak: meydanda etmiş, BafftJkilln nutkunu takiben btr eder mahiyettcclir. Hep Maloyaroıı· 
n cenup cephelerinde Alman t.aarru- lapısk. Moskovanın şlma.lign.ıtıtsme toplanan izciJer İstik.Jiıl m&rft söyle- kız ve bir el"kek izci b1rel' hitnbede bu- lavetz ve Mojaisk'den bahıııcdilmek• 
:m devam ve lnklşnf ediyor. Lenlng- dll§lJ1ekte ve Knl1nin ile Moja.lsk ara.- ~ler, bu aradn bir izci tanifmdan Jwıarak ~çliğfn ll>edi Şef Atntür- teclir. Bu iki nokta, takriben Mos
rad"da Rus garnizonunun yaptığı yenl smdaki mesafenin tam ortasında bu- nutuk: irad edilmiştir. Bunu müte- ~~l bc?!.'*ın· ~"rine ~:!1ılıklarmı~ kovanın 100 ]d]ometrc garbindedir. 
burn~ hareketleri, eskileri gibi ağır lunmaktadır. Bu mevkHn zikri Alman- ı_~ •• il '---1 E ~ onuye ...... !il& oonsuz ""'"&" A ,_ __ la • b. '-- - d b . 
z:ıylnt verdirilerek püskürtülmüştür. Iann Rjef'den ve yahut MoJab*:te:n aıup goster ere uq anm11br. vvıe- ..c ina.nçlannı teyld eyleml.şler ve Abl- l"YJD.lln r ıse ır JUı.Ç gun en crı 
./ıl 1 24 santtenberi Lenfngrndı yeni btr tn:ırruza. girlşUklerlne dc:wet la izciler bir kaç dakika içinde ça· oo,e bir çelenk koymuşlardır. onlarca kilometre ilerlemişlercfü. . 
i!ld~=~ia~!r toi>eu ateşi altında tut- cdH~:kof muharcbelen hakkında yeni dnlı ump kunnuılar 1VC ocaklar Ittller arasından geçilen bir heyet Halihazırda Almanlar, gecelen 

kt d yakmışlardır. Sonra; ~. Erzurum, Atatürkün muvakkat tabrlnl ~ret buz tutmakta 'Ve gündüzleri çamur 
m~e~lt~e Ruslar, yeni tanklar ve tnfsllfıkt dverllmzle~~kld· 1 ~:ıı...~: Sıvas bölgeleri halk oyunları oynan· ederek Ebedi Şcfhı mAnevl huzurunda içinde kalmakta. olan bir salından 

t b"t" t lan mu mınta a a. vn Ycı.ın c o 1.16,,... f)A ...M1-ı~ı....r ve kabre muhteşem blr iV'- • 1 . .. 
ellerinde mevcu u un op - şüphe yoktur, Hıırkof, gayet ciddl bir mış, ama ve düdüklerl:e mu~~e ~kkoymuşlardır. Diğer~ ttci :b;_ ınaan, at ve ma zeme geçumege ça-
harebe meydanına sevketmlşlcrdlr. tdılike Uc katşılaşmaktadır. yap1hnı~. basta vıe yaralı nak)j ta- Y-Ot de Orduevi önündet.ı Atntilrlt lışmaktadırlar. 
Knllnin mınt.a.kasında şiddetli çn.rpış- Prnvdn gazetesi, ıı;ı hafta zarfmda limleri de yapılarak gösterilere ni- JHıykeHne ve Emniyet tlbldcsine a.yn- Sovyet .. k.aynaklanndan nhnan _ha-
malar devam edlyor. Moskovn önün- Almrullann 300,000 olfi ve yaroiı za- Nıyet V'Crilmiştir. en birer çelenk koymuşlardır. berlere gore Orel - Toula 11olu uzc-
dc de çetin muharebeler vuku bul- yint. verdiklerini Almanlar taı:a1ından rindeki ileri hareketleri tevakkufa 
maktadır. ikn edilen zararlar, gı:ı~t clddl ol- uğrayan Almanlar, istikametlerini 

Doneç mınt:ı.kasında Alman tanmı- makla beraber, Ruslar için kati bir B •. r A m e rı· kan Fransa n 1 n değiştirmi~lerdir. Şimdi Rus hatlan-
ZU yeni in.kiş::ıflar kaydet.miştlr.Ruslar t,..hlikc teşkil e®mtyece~nl ynzıyor. f k b 1 k .. 
lJkrnynada vnziyctln fevkalô.de v~a~ nın en zayı no tasını u ma ıçm 

metini itir:ı! ediyorlar. Ruslar ne ın- Japon Hariciye- • • d h t Oka nehri vadisi boyuQCa jskanclil-
gllızler, Kafkasyada petrol kuyulannı gem ısı a a amamen ler yapmaktadırlar, 
tahrip ic;in len.beden tedbirler! almış- Sinde değişiklik Kalininde de sokak muharebeleri 
l:ırdır. Rus ~lnıa.mdnrlan endişelerini b t ld yapılmakta olduğu haber verilmek· 
glzlemiyorlnr. Alman öntti mufreze- Tak)o 29 (A.A.) - Oflden: .Tapon a ırı 1 ı•mhası tedir. limen wölü kesiminde bir knç 
ı -' R stof h lnd nneak 20 '-"o Ha.rlclye Nezareti ertiuu arasında. mü- ... 

" o şe r en A.tı • gürıdenberi faaliyet artmıştır. Al-metre mesafede bulunuyorlar. htm de~ikllkler yapılmıştır. 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

manlar, bir kaç taarruz ynpmışlnr-

Fra n s l z halkı- Bir gazete bütün kuvvet- Daily Telegraph gazete- dır. Ruslara göre bu taarruzların 
1 • Ati tik'" ··d "' •• Al ) k " kaffesi tardedilmiş ve Ruslar bir kaç erın an ın mu a- sıne gore man ar atı kasaba ·stirdnd etmi terdir. 

l\1oskova sehrine karşı 
Alman h;va akınları 

devam ediyor 

J.ondra 29 (Radyo saat 'l ,15 de) -
Dfın gece yansı Moskovndn neşredilen 
Rus resmi tebllğl: Kıtaat.muz. 28 teş· 
Jinlevvf'lde butün gün Mojaisk, Mala. 
yaroslavec;, V'oloklamsk ve Harkof 
nuntnknlarında düşmanla şiddetli 
m~belere devam etmişlerdir. 
Almanların bazı mıntaknlard:ı. 

yaptıkları taarruzlar; ağır zayiat ver
dirilerek püskürtülmüştür. 

nın hissiyatı 

İngiliz tayyareleri 
geçerken Fransızlar 
ışıklar yakıyorlar 

Londra 29 (A.A.) - <B.B.C.) Şimn-
11 Fro.nsa fuıerindc geceleri uQruı İngi
liz tayyareleri, Fransız halkının yak
tıklan ışık hatları üzerinden geçiyor
lar. Sımsıkı kapalı perdeler açılmakta 
ve petrol liimbala.rının ışıklan göste
rilmektedlr. Bir İngillz pilotu, Frans:ı
da. halk tn.ro.fındaı1 petrol lfunbatnıı 
yerde yıınyaruı. getirilmek suretile ~
pılmış olan V işaretini görmfi.%ür. iş
te bunlar, Fransız milletinin hak.lkl 
hlsSlyatını gösteriyor. 

faasına sevkedilmesini surette buna karar 
temenni ediyor vermişler 

Nevyork 28 (A.A.) - Denl;z makam- Londra 28 (A.A.) Dnily 
Innnın blldirdlğlnc gorc, Pıgiltereyc TcıJcgraph gnzet i, cAlmanya, 
petrol taşıyan 69!>6 tonluk Brlt!sh Ma.- ' • . 
rıner vapuru 20 tlkteşrinde Monrovin.'- Frnnsanın kalkınmasını ıstenuyor.> 
111n 250 mil gnrt>lndc blr kafileye ya- bnşlığı altında bir makale neşret
pıları ta.:uTUz csnıısında torplllelUD.lş miıtir. Makale muharriri, bu yazı· 
ve büyük bi rlhtınınllc batınlnuitır. sında Almanlana:ı yeni nizamda 
Bir gün evvel ayni mahalde Lchlg ıs- Frnnsaya tahsis edilmiş olan mevki 
mlndek1 Anıerilaı.n vapuru batınlmış- hakkında ıve mareşal Petain'e vcr-
tır. . ld ki . v 

B• A •ka • mış o u an ternınatn ragmen 
ır merı n gazetesı• Fransayı :zencire bağlı vaziyette 

nin mütealası tutmağa karar vermiş olduklarını 
Nevyork 28 (A.A.) _ Ameri- ya:zmCP.ktadır. 

kan hük-Ometine Amerikan ticaret Dnily Telegraph, bu tezini teyi
gcmilerinin jhtiyaç görülen her yer- den Filh<Ielfiya' da Thomas Kerna
de kullanılması imkanını verecek nın neşretmiş olduğu bir makaleyi 
surette bitaraflık knnununun tadili zikretmektedir. Bu ml\kaled.e Al
için Roosevelt tarafından sarfedilcn manlnrın Fransayı ne halt: sokmak 
cayreti müsait bir surette tefsir eden istedikleri gösterilmektedir. 

Sokaklarda tanklara 
karşı tertibat alınıyor 
Londl"a 28 (AA.) - Reuter 

ajansının Kuybişef deki hususi mu
habiri yazıyor: Moskova istikame
tind-cki Alman yürüyü üntin üçüncü 
6tlfhası inkişaf etmekte ve ~enub 
cephesinde Stalino' nun sukutu haber 
verilmekte ise de. Sovyet manevi
yatı el'an çok sağlamdır. Moskova
da, otobüsler, tramvaylar ıve met
rolar normal halde işliyor]ar. Sine
malaT" açıktır ve erzak tevziini ko
Jnylaıırırmak :için yiyecek atan iki 
yüzden ra~ın mağaza açılmıştır. 

Bir çok sokaklarda tanklara karıp 
koymak için müdafaa tertibatı vü
cude getirilmiştir ve milis efradı, 
tnleheJ.er ve diğer halk, ııehrin uw
ça noktalarında ve düşmanın ilerle-

~ramvaycıhk kacı;di? 
ünyesine ağır nıı ge 

• - - a 162 
Kadıköy tramvayind 

1 
L.ftl: . ,o OV' 

numaralı genç biletÇJYC ~ııı 
- Kadın ark.ada~1.ıt 

memnun musunuz? ~ 
- Yo1: ... - dedi. -

memnun değüiz... . ~ 
- Niçin)... Halhu~~ dtlfiıı' 

bayanlar... Ben, aksiftl 
müştüm. Jef 

- Sevimlilik .~~ ~sııı"" 
mi' ... İş başka, kuç~ ~ gtli' 
hk başka .• , Her aabah g 
yorlar ... 

- Hepsi mi) el p 
19 numaralı kontrol ş 

karıştı: ı,iiP 
- Bu e]bi işler, kııclın ııııJI"' 

ycsine ağır geliyor, da)'\şdıll 
yorlar. Ne yapsınlar) . ~J ı,ı• 
vatmanbğa ve bilel'Çl~di]t'I• 
laıntştı. Birer birer ç b' ~·· 
azaldılnr. Şimdi -ancak ır 
manla iki biletçi kaldı. 

162 tasdik etti: • • ,ptJf" 
- Kadmlara her ~rlel' 

mamnJı, ~zık.tır. Örs , of· 
fı;te bu misal onu göstetl~f"' 

Not: Bnhııi geçect trat11
111

tt1' 
1ar hir gazeteci ile konuj 
rını bilmiyorlardı. '1· Ç-

Leningrod 
fena vaziyette 

Y • k' 1 ~ boJ11bB~ 
ıyece · az ıgı, ·si 
dıman, sıhhiye ser~ ı, 

.,, ço~ 
noksanı yaşamagt 

güçleştirnıİ§ 
~·&' 

Slokholnı 28 CA.A.) - :Len ~e>t~ 
en ziyade hava fnallyctl g~ bil ~ 
dlr. Fi:ıillindlyn cephesinde ri ıı.Jl fı 
ha.bire göre, Lcnlngnıd ~ ~ • 
.slnden yüzlerce kişi. her g~~fi%ldC b \: 
göze alarak kaçnııık t,cşebbıw #.: 
lnunmaıktadır. Ayni muhabir, ~!~ 
1ıkda.nı, bombardımanlar ve J.tW • 
servisinin noksanı dol:ı.yı.c:Ile tab~J 
gmd'da vaziyetin ınmnnılle ı;cldJS..
mül edilcmiyece.k bir hale 
ilave etmektedir. --

Sollum -
Singapur 

T. . b1l cet" 
ımes gazetesı d ıı 
henin ehemmiyetin e 

bahsediyor 

Natamam malümnta gorc 27 teşrl-
11levvel gunü Rusların 12 tayyare kay
bına mu}tabll Almanlar 31 tayyare 
knybetm~lerdlr. Ayni günde Mo&to
\-ac!n evvelce bildirildiği vec;hlle, 8 de
tıı 20 Almım tayyaresi düsürülmüştür. 
28 teşrinievvel gecesi Moskova civn
rınclı\ 6 d~an tayyaresi tahrip ol
muştur. Salı gecesi ve dün düşman 
tnyynrelerl Moskovaya t.arşı akınlan
na devam etm.lşlersc de büyük mllt
tard:ı Moskcva üzerine va~a mu
•amık olamamışlardır. Mastovn. be
.ı~ gelebUen münferit dii$m.an tay
yareleri gelişi güzel bombaianm at
m).'Jlar, asker! hedenere isabet ~
me..~lerdlr. 

Londra radyosu
nun bayram 

tebriki 

New-Y ork Timea gazetesi «top ate· 
ıi harbi> başlıklı makalesinde Ame
rikan efldinumumiyesinin top ateşi 
harbinin başlamış olduğuna dair 

diği istikamctler<le tank tuzakların- T:·:..,-'" g•' Almanların gayeleri şu suretle ... -""' 
dan, ba.rikadlardan ve siperlerden Londra 28 (A.A.) - il ... ~ hülfüıa edilebilir: 5 uw b 

Bu sabah B.B.C. yani İngiliz nıdyo- Reisicümhur tarafından yapılan be
su, türkÇc neşrlyatma. İstiklAl m.arşUe }'an tı iyi bir au~tte karşılamağa 
ba.şla.mış, ondan sonra söı: alan İngiliz hazır bulunduğunu yazmaktadır. 
splker1, Tilrk mınetıne Cihnhuri:yet Bu gazete Amerikan müdafaa su
ba.ytnmmı Wbrlk etmiş, 'Y'e bütün BO- lannda göriilec:d: bütün Alman ge-
ylik Bntruıya mJlteUerlırln Ttirk mıı- ~' · k • il'-
ıetınc kA1'Şl ddWuk htsslyntını bildir- mu~e ateı ~~ emr~nin ır: 
DÜI} Ankara rad~unun açılı,, Jı1dö- Amerikan gcmısm.ın torpıllenmesı 
n~ftnti de kutla.ml9tlt. Üzerine veriMai, olduğunu, bakik.i 

mürekkeb muazzam bjr müdafaa zetesi, Mihvere karşı 0 <le~şıı1 
Askeri bir devlet olmak itibariy- tertibatı hazırlamakla meşguldürler. Singapura kndar uzanan Jdııi"ıı' 

le Franııanın kat'i surette imhası, Sebze bahçelerinde ve kırlardaki bir Jngiliz cephesi m~cut 0 

Frnnsanın iktisadi kudretinin Al- uzak bahçelerde yağmur, ıerimiş kar duı, bahisle diyor kj: e1' ;çjıl 
manya ile mücadel~ edemiyecek ve rüzgar savruntulan akı.da siper• Rusyaya miizaheret e~ 1'~11ııı' 
surette tahrihi. kr kazıyorlar. Bu yağmur ve erimiş cBir garp cephesi açmak> ifll ,e( 

Alman zaferinden ,onra Alman· kar çok iyi yapılmt§ yollar müste111a dan çok bahsedilmiştir. ~)11ııdıl' 
lar, Fransayt ne ııibi §eyler iatiheal olmak üzere Almanlann araba nak- hesinden b&tlı:a cepheler bu torlıl' 
ve imal edebüeceğini emir §eklinde Jıiyatmı çok ~qtirınektec:lir. Kali· iunu 'YIC bu oqahelerde iınP0[~tıı ~ 
bH.:lirece)derdir. Ik.inci gayenin bü- nio civanndeıılıi batak:Ll: bölge)erden ğun -kuvvetlerini dalın kolaY kıJ~ıııı' 
yük bir lusmı ~mdiden elde edilmiş· yoleuz onnanlo.ra ıve T oula "flC Ka- Rt.19Yaya da-ha nafi şekilde h 1,rl~' 
bulunmaktadır. ılouga İ3 •1tametinclc ccnuli kesimle- mal mümkün olabileceğini d: ıt1~ B. Roosevelt'in 

nutkunun akisleri 
Japon - Alman 
münasebatı 

<top atleJi> ha•hinin Hitlerin prbi 
Anupa meclelUeytlcrine taarruz et
tiği gün başladığını yazmakta ve 
"~ devam etmektedir: Koernruı'ın makalesini zı"krıeden 
F'"rthakilı:a ;:, gün bizim Amerikan Daily Telegraph, diyor ki: 

rinin ikinci derece<lcki çamurlu yol- malt fenn olmaz. Bu cepheler Jşb' 
kmna lı.ladar bütün merlez cephe- nakalit yolları ve vasıtıılıırıB ctf 
&inde vaziyet böyledir. Von Bock' - çok ve "daha emniyetlidir.~şııll 
un, taanuzunun üçüncü aafhuun •hıelerde daha şimdiden re1'~11 
teş1'il eden esaslı ilm ltareketleri temaa halindeyiz ve yahut hıı teııı•11 
Mojask ve Maleoyaroelavetz gibi iki işkal etmeksiri:ı bu temn5~~rlr1' 
istikamette teksif etmiş olması bu edebı1iriz. Sollumdnn u~tjı ,,p' 
suretle llah edilebilir. Singapura ll~dar uzayan lns"1' 1,,t" 

n:edeni~ne ben2'f!Yen bir medeni· 
yete harp ilan edilmiş ve o gooden 
itt1nıren içinde ya~mağa alıştığımız 

Londra 29 (A.A.) - CB.B.C.> B. Ro- Şanglıay 28 (A.A.) - Baygoada.n medeniyet alemini kurtannalc iç.in 
o \'eltin dünkü nutku Blrleşit blldir:lllYQr: b.izim için yru-clım etmek bil" zaru~t 
Amerlknda büyük bir heyecan ve Ber- Hlndlçtnl'Je yeni bl.ıl Ja.pon heyeti- halini almıştır. 
linde şiddetli bir hiddet uyandınn~ nln geldlif. ı:tı.ahnlll idarenin heyeti Gazete netice olarak .söyle de-
br. B. Roosevclte binlerce t.Mvtp tel - umumiyesi faıerlnde .Ja.pon kontrolu- mdı:tedir: 
raflan göndcrllml~. Bu telgnı.1Jar- nun artmasfle bclll obnaktadır. Mat- Bü il f la.h a1 
elan Amerika halkınm blre Q.rşı ae- buat, ra.dyo TO muhaberat anıAirü, .. tin mi i' men aat mü • az a-
kiz nlsbetlnde B R~lt \aratın- nrtık tamamen Japonla.nn elindedir. n n tahrip harbmi Atlantiğin öbür 
dan takip ~en· ı;iyuetl ta.~to eWğl Ga2eteler baştan a.şagı sa.naörden taıafında bırakmak ümidi bizi bü
anlnşılmaktadır. ~ &Ütunıarıa (l.kma.ktadır. mn- tiin lcavvetimizi ~tlantiğin mü?~fa-

Ne ... -york Tinıcs gıızet..est dfyor ki: dl~l'nin .her türlü dahllt :l§lerlne mü-- umda JruJlanmaga SC'Vketmelıdır. 
.şımdt daha büyük bir emniyetle ne- teamk bahlaler ~ ~mlşt.lr. Japonya meclis toplan-
!~ alabflirtz. B. R003C?cltin mflletin Hanol ~ burosunun lda- ' • 

ıesı bo.şıncla bulunan Almanlanın J'C- mazdan evvel Amerika hfssfyat ve emdlerlne ~(bnnn ol· 
duj'..'UJla. şüphe yoktur. Bıtnra.tıık ya
lnn ve jsith?.:ı.sma son v l"'iJ'onn.• 

Amerikanın Japonyaya 
bir protestosu 

Peiping 29 (A.A.) - United Pres.<r. 

Am'"'rika hükümeti, Çlndc Amerlknn 
b:ıluiyelllcı ine yapılan teca vüzlcri 

tine Jnponlann g<:lmlş olması J&pon - • • • 
Alman münaseootının. gerek ıtlndt- ıle anla~mak ıatıyor 
çlnl'de, gerek Tayland'da. gerginleşmiş Neyyorlı 28 (AA.) - Herald 
bulunması, knydc şaynn bir .teyflyct- Tribuna ga:ı:ctesinin Vaıington mu-
t.lr. '--,_, - J A ~"-- h.'k" _ , ımwn, aponyanın mePIK.a u u• 
M~idler bunu, Mançukuo dakl metine Tokyoda diyetin İçtimaı ta

Alman siyasetinin tesirine atfetmek- rih. la 15 .ik. · •ncJ ı 
tedirlcr. Almanlar, aylardanberl, Jn..- 1 0 • n ıncı tqn en evvc; 
pon askeri lUlsurlnnnı Tokyonun nü- Amerika ile Japonya arasında hır 
tuzundan ayınruı.ğa ç:ılı.şnınktndırlar. itilaf aktedilmesi lüzumunu bildir· 

dimrlş olduğunu istınbaratına atfen 

Japon~a hükumetl nczdınde pro- Amerikada şiddetli 
tcsto ctmlştır. Bir Amerikan bahriye-
lisi y ralanm~. tecnviızil yapan yaka- bir kasırga 

yazmaktadır. -----
DemoUrasilere yardım 

larıruştır. Amerika sefaretı, müteca- Nevyork 29 (A.A.) - Oflden: Bit'Je-
n.ı.-. 1 1 · ıtk .şik Amertkad:ı ~ eyaletinde 

v ri bu m!!.k çın yapıl c arnştlr- .,a:tdetll b!r kasırga k:opmllftnr. Birço!t 
nul-ıxda tc riili mesai ctmeği tekl f . olu vardır. M<ıddl ha.sarat da. bü.Yfik-
edı,yor. ı tür. 

için yeni t sisat 
''nşlıt~on 29 CAA.) - Unlted Prc!.S: 

B. Roosevelt ödünç ve klrnlnınr.. için 
5,985 milyon dolnrlı«.ı: yenl tnhsl.ıiat 
ıtas:ı k.:ınununu hmnlaml§tır. 

Almanlar, Fransayı mali bakım
dan yıkmağa tamaıniyle muvaffak 
olmuılnrdır. Almanlar, ekonomist
lerin şimdiye kadar muhal addettik· 
leri şeyi yapmağa da muvaffak ol
muşlardır: 

Askeri bir zaferi derhal kazanç 
temin edecek bir hale getirmek, 
Fran.<lnm iki senede ödediğini Al· 
manlar ancak oa .-ecle ödemiş
lerdir. 

Fin cephesin
de kış harbi 
Helsinki 28 (A.A.) - Finlan

diya cepheaindelrıi J.arhin, taİnamen 
1'ıı aalhaaına girdiği burada belir· 
tilmektedir. Şjddctli soğuğa rağmen, 
Fhılilndiya btala11, bütün cephe bo
yuo1cn, kar ftrtınalan ortasında ea
kisi gibi ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. 
Düşmanın müteadclid büyük bir

liklerinin, her türlü irtibattan mah
rum kaldıklan haber veriliyor. Fin 
kuvvetleri, nsıl muvaffakiyetlcrini, 
bilhn~ düşmanın intizamsızlığına 
borçludurlar v~ Sovyct ikıtnlnnna 
daima baskınlar yapmaktadırlar. 

Fransada kur
şuna dizilenler 
Papa Alman hülrumeti 

nezdinde tefehbü.te 
bulunuyor 

Berne 28 (A.A.) - Reuter: Cit.e Va.
llcan'dan gelen bir telgrafa ~. Pa
pa., Fransız ka.rdlna.11 Tlsserand'ı hu
sus! surette ~uı et.miş ve kendisllc 
uzun mUddct görü...tımı.UŞtür. 
Rehlnelerhı kurşuna. cllzllmelcrlnln 

mülakat mevzuu olduğu sanılmakta
dır. Pnpnlık nıııkamı geçen hafta Ber
llndeki Papa mümess!Jinl Bordo ve 
N:ıntes rehineleri lehinde Alınnn hii
l:tımeti nezdinde bir teşebbüs 1crnsınn 
memur etmiştir. 

Kardinal Tlsserand'm diğer yüz re
hinenin idamlannı tehir l:'tmek husu
sundaki Alman knrnnnı Po.pnyo. bll
dlrdiğl zannedilmektedir. 

laea, gerek müdafaa ve gere ve lıı" 
ruz için vücuda getiriılmiştİt f~ıt"ı 
giliz imparatorluiu ile ınüttejçill ~~ 
Rosı.vanın mii~teıdc dava.81 tt:~Jıf• 
liıYyüJı; mikni kuvvetleri ~u~eiİ ~ 
Bir de bu cephenin gerısırı J:,iif' 
keri yola.la hava yollar!nın ~şflı1' 
bir ı...mı lngikere ile ~;dıf· 
htı1cimiyeti altında bult.Jl\tn•~ 

B.. ..k T·· k Ufosll uyu ur edt1' 

Tarihin seyrini bahtına açılı:l!ull· 
büyük bayramın kutl;.flo ç.ı>.Y 

M.N~ 

ö L O M etJ>ılrı ; 
Anadolu sigorta şirketi 11

\ ı;r 1 
rmdan Şefik Akil ve ısto.nb~ ,.r. ., 
u~sı munllimlerindcn M~~uıı t• 
b..ı.ba.sı Maliye tetkik :memur ctıtl • 
müteko.it Vehbi Akil vefat lt ıd 
Cenazesi Kurtuluştaki evl~rle·~:ı e: 
nl:ı.rak öğle namazı FeTikoY~ö;' ı11 .,, 
de kılındıktan &mm Fe~nnll l> ıe 
z:ırlı~a defnedilecektir. !Jle sıı 
disine rahmet \•e kederli o.nes 
Jhsan eylesin. 
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~ H~·· JUi a., .a.ı. il· ramvay, une i 
~ btq nktiyle seriDclirmftti. [ c 

••• üsküdar 
yolları 

Bey<>if u ıibi tehrin İstanbul cihe
tinde de seneden ıemeye aparturuuı
lar ziyadele,iyor. Eaki tahta ma
halleler, yavq yav&f birer aparb
man ıemti haline giriyor. Artık bu
CÜD Fatih, Lileli, Aksaray eski çeb· 
relerini deiif tinn.itlerdir. 

s. ldctir, dolayuile, tarizine at- ma zemesı 
~ da bunu cuan ve cna- Kocasmı evlendirmek için 

görücü gezen kadm -.. 
~ ~~lince itime seldiii ıekil· 
s;.:_-ıa yeltıeniyorum. Almanyaya yapilacali 

ıipariıler için liıte 
liazırlanıyor 

inşaat dün teftiş 
edildi latanbul cihetindeki yeni aparb· 

manlann çoiuna pdiğiniz zaman 
bir nokta imanın pek ziyade d&kka· 

6' ~ tarafından yadırganma· 
~~anı bir nazariye çatahf· 
~-.ı doğdu. Oıtad, pek baldı 
~ • Yazıda öz tiirkçe çe,niyi bi· 
~liııa almak; osmımlıca, i.atan- Hü1tftmet, İstanbul Belediyeuin.in 
-.w:- !e - tabir caizse - beynel- malzeme ve salr lhUyaçlannt n.azan 
ı_.. ~ reri itmek iatedi. Kurultay- ltlbata alarak, Almanya ile yapılan 
~~e hepimizin ımadığunız, son ticaret anlaşnuı.sı da.hllln(le Al
~ d·~· ilen. dinin ~hemen herkes· manyadan malzeme getlrtebUmesi için 
~~.,... b - bir milyon üç yüz bin liralık konten
ı.:;~e 1!1 .llf'U'd.ıgı. b'! u ka~ Jan müsaadesi vermiştir. Belediye bu 
~ 'undı yenı bar uuuı ve ıa• müsaade dahilinde Almanyaya. geniş 
~ ~ Refik Halid, bütün mikyasta siparl.şlet ya.pacaktır. Sipa.
'~ Yalnız zevkle değil, ayni rlf}.er bilhassa tramvay, elektrik ve 
~ .ders gibi de okumamız ge- tünel malzemesine dalı-dl~. 1sta.nbu1 
~ ~ İlgi)endirici örnekler veriyor. Tram\"ay, Elektrik ve Tuncl idaresi 
t...~ '.""ildi hesabıma inanının ki di- ya.pıJacak siparişlere ait b~ liste ha-
~ bu L------· •-· t tan zırlaınaktadıt. 

" Kızın Fatmayı Allahın emri 
kocama istemeğe geldim! ,, 

ile 

Muazzam bir inkJi.p yaptığımızı, küçük olduğu için buna ehemmiyet 
hayatımızda akılların kabul edoemi- vennemi§tik. 
yeceği derecede büyük ne mühim Gelen görücüler, 
değitildikler olduğunu bir kere da- kimlermiı? 
ha hatırlamak için ihtiyarlan din· 
lemex kafidir. Size öyle ıeyler, öyle Fat..-naya gelen görücüler iki ka
garip h~kayeler anlatırlar ki eğer o dındl. .• Bunların birisi orta. yaılı. 
zamanlan bilmiyeoek derecede genç öteki adamakıllı gençti. Onlann ci· 
iseniz dinlediklerinize inanmak için varda bir bostanlara olduğunu. bu· 
adeta müşkülat çekersiniz... Lam •rayı maa aile işleterek geç~n.ip git
onlann hepsi birer hakikattir... tiklerini işitmiştim. Hatta bmm ev· 

Ustüda.r köyleri arasında 1n4a edi- tine ~arpar. Yukan kata çıkım mer
len yollar dün te.ft!4 edilmiştir. Bu divenler b&flamadan evvel duvar
yollann 1noa,atuun gecikmesi birçok lardaki yağlı boya reıimler •.• 
kimseler tarafından şl.kayctıere sebep 
olmaktadır. Yapılan tetUşler bu §1.kA- yeni aparbman sahiplerinde, bi· 
yotlerln kısmen doğru olduğunu mey- nalannuı kapuından içeri gir~r gİT· 
dana çıkarmıştır. Müteahhide bu hu- mez iki taraftaki duvarla:a bir ta· 
susta lAzım gelen lhtarlar ya.pılmıştır. lwn manzara resimleri yaptırmak 

Ayni zamanda. Alimıdafı, SuJtan- salgın bir merak halinde ••• Pek gü
çlfllti, Rep.diye, Ümranlye Pa.rtı ocak zel bir teY··· Yeni in§aatta resim 
kongreJerlnln mesaileri de tertif edil- sanatına yer ve ressama İf vera
mektedir. meai ıayet mükemmel bir hareket! •• 

İstanbul belediyesi, 
hususi idare ve vakıflar 

arasındaki ihtilaf 

Ancak hu o::ı batta yÜz binlerce 
lira harcanarak meydana çıkan bir
çok aparbmanlaran duvarlarındaki 
resimleri bir ıörmdi. •• 

.,... tiirlı; ~ız ua .... ı, « ı - ------

~-· çeai. denen ve yazı dili nü- Fayton arabalari tarifeal 
lrir ~ ~rnaktan yana artık sanat-
' 

1 
ın&anı oyalayabilmek basıa- Şehrimizde faaliyette bulunan fay~ 

11:e.y1>ec1 • ton ara.balan için hazırlanan tarife 
İstanbul Belediyesi, Hususi idaresi 

ve Va.kıflar idaresi arasındaki ihWıU
ların halll lçln bir hakem heycU teş· 
kiline karar verilmiştir. Heyetin teş
kili lçln her üç taraf da tahklmna.me 
hazırlamaktadırlar. 

Eğer bunlardan birinde oturuyor• 
sanız apartımana her girip çıkqt
nızda kar,d&ftığuuz resimlerin ao
ğukluğundan. kötillüğünden tüyle
riniz diken diken olur. 

~ en çeııde kartı bir ka- Belediye Dalmt encümeni tarafından 
'>~ a duyUyor; bundan sonra ön kabul olun mu.otur. Yakında tatblltlne Ben her Cümhuriyet ba,yramm- den de zerzavall onlar<lan ahyor· 

da ihtiyarlarla konuşmağı, onlann !armış ... ~~duğu İfte de elbet en güzel başlanacaktır. 
' 

1 Clıl..'ll kaleminden okuya- -------- eski gunlere aid hikayelerini dinle- Gelen iki kadandan genç .. olanın· 

>~btıl türkçesinin üstünde bir Torik akını 
~llrkçesi! 

meyi aeverim. da büyük bir mahzunluk goze çar· 
Dün de böyle yaptım. Tanıdığım, pıyordu. Yüzü ıarı ve göz1eri kızar· 

yaşlıbaşlı, sözü sohbeti gayet ye- mıştı. Ağlamışa benziyordu. Henüz Fatih cinayeti 
Eskiden kahvehanelerde bua 

n:t· ~yyen resimler vardL Mesela du
muılannı saçarak giden Mesudiye 
zırhlısı!.. Hangi kahveye gilaenia 
bu resimle kUJd&fll'dmız .•• 

~ ~ ne kadar lüzumlu olduğu· 
~ doğru gitmemiz lizım gel
~ •e bunun o terkettiğimiz oa
~Ya benzemeyip çok daha 
~ ı.· •e çok daha genİf kucakla· 
~ey olduğunu kabul etmemek 
St...:ı~ır. Alqam kolleluiyonları 
de rrsa, senelerdenberi bizim 
~i fikri, söyleyip, isteyip dur· 
ti ı., UZ meydana çıkar. Her ban
~· hlilletin kültür dili ile filanca 
l'İitl._ın_ ağzı arasında fark vardU'. 
~'Çe(te de istanhulluca eau ola-

P-İ Amma, her tey o olamaz. 
aisa· \lbterenı Refik Halid bu pren· 
t 11 ~ ~tbikat sahasına ko~ak üze
'-

1 ~ Iİritirken, öz türkçe gustosu• 
~be kadar ehenuniyet veriyorsa, 
~I ç~Ye rirmit tarih yadiran keli· 
~ti\ et e bundan ıonra girmesi gere
d~ ~ıuluıal mahiyette sözleri o 
il..; ke küçüksüyor. Diğer cihetten, 
~e ul~a hot ıelen. allfılmıf ltigat 'al ~bir kullanmak kayguıuna da 
~dağı için, ister istemez, pek 
~ lld bir lugatçe ke:ıimine düı· 

oluyor, 
d'itbo~: Kendisi mükemmel nasir· 
I~ ~iitnle parçalannı, ek ve kök· 
t-.ı 0rıe tertipler ki, kullandığı lu· 
~ azlığı belli olmayabilir. 
)'~ mesele yalnız gazete fıkra 
~tıt •. tefrikası yazmakta değil, hü
•th~urlcçe davasını k~hakıtı ıö· 
Ô •:ktedir. 

&eli ~Un ehemmiyetli bir tarafa, me• 
'le,.·' tercÜme itinde derhal gözükü· 

1>"or 
't ~ok . hürmet ettiğim edibimizin 
~ t&'letesindeki nqriyah üzerine, 
~t ,de: «Hele bir, Refik Halid mü· 

C&rtll·~ 
~cıU ıge kalksın, bugüne kadar 
)'"ıa -..ıdıiunız kelimeleri atma cere
~ "- uymanın ne fena yol oldu· 
, lı görecektir.» demİ§tim. lıte, 
~Oğrudan doğruya cevap ver· 
doı ek~e beraber - üstadın bana 
~t~ıle tarizleri de hunu takip etti. 

t.! efık Halid'in eski eserlerini, ye
... t-~··h 1 • • h 1-td ~ .... u e ermı, atta bu sonuncu· 
~tı b' aldığı neticeleri beğenmekle 
tlLer epsinden istifade etmekle he
~lı: ' lürkçeden kelime ve tabir at
d~ meyli - hatta sade meyil de 
"a.ı rayreti - ho~uma gitmiyor. 
d0 ... nı2 zevk meseles.i değil. Bunu 
d_,.rru da bulmuyorum. Lisanunız· 
\tt llrtık atılacak kelime kalmanuı· 
lltı' . desem mübalağa sayılmaz. 
t~ ika atılmq bazı sözleri bile tek· 
t.tı eıeleınelc zarureti var. Netekim, 
~~·ı na!lr de, bir kaç gün evvel 
~ 8tka bir gaye ile yazdığı bir 
--~lede, «ve minelgaraib», «hafa
t'c lahıt tarzında ıözlttin, La-

ll&&e'a muadil müstakbel Türk lu· 
(Va -Nlı) 

(l>e""amı sahife 5 sütun 4 de) 

Doktor Celal Muhtarin 
bir mütalaasi 

rinde, son derecede' ııeki eski ortada Fatma yoktu. 
chanımefendi, tiplerinden biri ha- Nihayet bizim kız elinde kahv-e 
na şu htkayeyj a11lattı. Ayn.en yazı- tepsisiyle alı al, moru mor kapıdan 
yorı.m: içeri girince görücülerden genç ola· 

nı büyük bir heyecan içinde, adeta 
Son günlerde fazla miktarda. torik cPek genç evlenmiştim. Kocam kmdW-.den geçmiş bir halde yerin· 

Şahitler dinlendi, 
müddeiumumi iddiana
namesini hazirlıyacak 

tutuluyor. Torik bol çıkınca ya bir kıs- makul, tahsili yerinde bir adamdı. de doğrularak gözlerini Fatmaya 
mı denize dökülüyor, ya.but balıkçılar Kızıltoµrakta oturuyorduk. Halimiz d:kti, Ona adeta yiyecekmiş gibi, 
birkaç gün balık avına ç11anıyorlar. vaktimiz pek iyi idi. iki çocuğumuz büyük bir dikkatle bakıyordu. Ben Fatihte nl.şanlıst Hayrünnlsayı ta-
Umuml harp esnasında. çok miktarda vardı. Bunlara baksın ve arkadaıJlık banca ile öldürmek ve onun a.rlcadqı 
hamsl ve torik tutuldulh· zaman dok- o zamana kadar bir insanın batka ,,... ... runrt nisanın da tabanca :ıru•••rnnlle ~... etsin diye 1 3 • 14 yaşlarında bir kız· 1 '- ·1 ........ ·v-· 
tor CelA.l Muhtar bunların bel)!>'inl birine bu kadar derin bir a aıı;.a ı e yaralanarak ölümüne sebebiyet ver-
Hllallahmer hesabına satın aluı.ı., ve cağız almıştık. Adı Fatma idi. Çok baktığınl görmemiştim. Fatma da mek suçlannda.n maznun Ali Rl.zanm 
bir tuzlama. tesisatı kurarak balıklar- sadık, sargın. sevimli, neşeli bir çok heyecanlı idi. Vakıa kendisi.~ blrinci ağırce-za mahkemesindeki mu
dan lStifade edilmesini temin etmlt- kızdı. Sanki üstünde ıeytan tüyü gelenlerin görücü oldukları açı.k bakeınesi son safha.ya. gelm'4tlr. 

Şimdi birçok apartımanlann du
varlarında - sanki b.,ka güzel 
manzara yokmuı gibi - -.yni resim· 
ler ••• Meseli bir cKuğulu gölıt dür 
lfİt:Iİyor ••• Bu tirin bir resimdir. Sa
lannın rengi Yetil bir söl. •• ' Arka 
arkaya yüzen sıra sıra kuğular ... 
Uzakta erik botafı rnıginde ziyU., 
saçarak batan l'ilnet !.. Amma ne 
resim! Ne resim!.. Sanki barikulid• 
bir metaamf cibi banci binaya P.. 
aeniz söl, kuğu, ıöl, kul&·· 

Zarif bir doıtmn bunlara o bar 
kamluanut ki: 

tı. Muhterem doktor şimdi de böyle varmış gibi kendisini hemen bütün d Uk k' Bu celsede dinlenen müdafaa. şa.bldi 
hareket edilmesi IAzım geldiği müta- ev halkına acvdinniıti. Yalnız ev açık siiylenrnit eğildi. A ind zhe. 

1 
Hayriye, maznunun nifnnlısına. ve &l

ll\asmdadır. Bu hususta bize şu sözleri halkına değil, hatta civardaki tek- kız bunu hemen anlamııhtı. Onda ıç lesine lyl baktığını, paraca. yardım et-
söyleml.ştlr: dersine çalışmadan imti an o asına tiğinl söylemiş, dA.vacı veklllert bu 

- Tutulan balıkların denize dökül- mil komşulara... g'İrmi,, mümeyyizler karJlsına çık- şahidUğl reddetm14lerdlt. - Ab söl•iiz Ye lnıiusuz bir 
mest günahtır, fazla. balık çıktı diye Aradan bir iki ıene geçti. Fatma mış bir talebe hali vardı. Maznunun veltili de mahkemeye blr aparbmaa bulaam da 'afD'MIDI .. 
balıkçıların denize açılmama.lan da iyiden iyiye gelişrniıti. Daha. güzel- Görücüler kahvelerini aldılar. Fa· gencin fotoğrafını vererek, ölen Hay- diye taka ediyordu.. 
büyük bir kusurdur. Tutulan ve sar- leşti Bir gün - eski tabırle - k 1 - 1 • b'r t·u·r1u·· rünnisanm bu gençle alAkadar oldu- Mesele gölde Tt17a kuX..·da de-l · .. l . at genç o anının goz erı ı ~ 11 1 - nriil ., .. 
fedUemlyen balıklan hemen tuz ama- çat kapı Fatmaya görucü ge dı. F d l H ·· F t 6unu er surm_. r. iiJ. resimlerin harikulade iptidaiB-
lıdır. Bunun lcin ufak teşk!llit kAfldlr. Vakıa bize evvQlden haber gönder- atma an ayrı mıyor. enuz a • Müddelumumilnin lddlane.mesinl v• d _:a:;:.:-d D- b:w-
Bu teşkilatla Belediye mi, Iıı.,e mi her . . A h .. k • •. 2 d ) hazırlaması lçln muhakeme ba.ş1ta gın e, ac~... e .•• DCD - ~ 
halde bir makam nıe ul olmalıdır., IT'•şlerdı. mma enuz ızın yaşı (Devamı aahıfe 7 sutun e üne bırakılım tır. sam belki de onlardan daha aüzel-
Bu suretle saklanaca: balığın kilosu 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "

1111111111 g ş _ • _ lerini yaparım •.• 
3 kuruşa mal olacaktır. Halbukl etlıı • • • • • Bu resimlerin, bu d«ece köd 
kilosu 70 kuruştur. 29 Bırıncıteırm pıyango- bir halde yapılmalanmn sebebini de 

Çaldığı parayı gömmüş! 
• .Rasan adında biri, Beykozun ömerı 
kövünde Mehmedln değirmenine buğ
day götürmüş ve değirmencinin du
varda asıll bulwıan ceketinin cebin
den 762 lirasını çala.rak köy civarında 
blr ağacın altınıı. gömmüştür. 

Mehmedin müracaatı üzerine Hasan 
yakalanmış, suçunu itiraf ederek p.'l 
rayı gömdüğü yerden çıkanp sahibine 
iade etmiştir. Dün Adliyeye verilen 
Ha.san, ıstıcvnbını müteakip tevki 
edilmiştir. 

Beygirin tekmeaile 
yaralanan çocuk 
hastanede öldü 

Emlrg~nda oturan Zihninin dokuz 
yaşında.ki o~lu Necdet. bayram gün•ı 
sokakta oynarken bir nraba beygiri 
tekme vurarak çocuğu karnından ya
ralamıştı. Etfnl hastanesine kaldın· 
lan Necdet dün hastanede ölm\i.1tur 

Adliye doktoru tarafından yapılan 
muayenede çocuğun, beygirin te-kme
slnden nıutevellld yaradan öldüğü 
les1:ıit edilmlıs ve cesedin gömülm~inc , 
ruhsat verilmiştir. Kazaya. 9Cbeblyct 
veren beygirin sahibi ha.kkındı:ı. tahkl· 
kata başlanmıştır. 

Türk - Rumen ticaret 
müzakeresi 

I 

Romanya sefareti ticaret ntn.şesln 
den alınan m:ılüm:ıta göre yakınd~ 
şehrimize gelecek Rumen ticaret he · 
yeti eski DlŞ Ticaret Nazın B. Chrls· 
t.u'nun rebliıs;I altında bulunacaktır 
Heyet Türk - Rumen ticari müna.~e 
bcUerlni arttlrmak için yeni bir an H Ea SE 
Jaşma yapılmasını müzakere cdeceic 
tir. Müzakereye ikinci teşrinin il 
günlerinde başlanacaktır. 

su bugün çekiliyor iki apiutıman aahibiniıı komr•'e-
Milli piyangonun 29/ I. ~941 nndan anladun. ICarJımazda yeni IS 

NIN 
fevkalAde çekilişi bugün Ankarada. 19 yapı bibnİfti. l>UYarlara ~ 

PARA Mayıs stadında yapılacaktır. resim için bir raaam -ı~ 
............. Çek~e saat 17,30 da. b:ı.tlanacalc ve Apartunan aahiplerinden biriı 

18 de nihayet verllecektlr. Bu çek.Ut.,- d • • • 

o 

O O O te 400.000 numaraya. 480.000 lira J;k.ra- - •• Nas ? dıy~u, .iki reamı lçiD 

V E R 1 M 1 N 1 \miye teni edilecektir. En büyük tk.ra- ~~ lll'a hat.. Ben .ot.eki.~ 
miye 50,000 Uradır. iki duvarına resmı 10 liraya yapt.

clun. Hem de dUYarlarm boylan 

A R T ı R f R Karilketrim
1
izin ~ru.: :~~~ :..:: 

me Up arı kıymeti boylan ile ölçülüyor. Ve 

( 

( 

\ 

~ resmi yapanlar adeta gündelikle 
l E çahfıyorlar. Nihayet anlqtılar. Re.-

ski soba burulari mi yapacak zat cebinden bir liste 

Her ıemtin kendine göre bir 
Bitpazarı ve hurdacılan olu· 
yor. Bu düldc.anlarda eskipüskü 
soba ve borulan da mevcut. 
Bunlar hem o lcadar hurda ld 
adeta lc.ullanılrnaz haldeler. Bu-
na rağmen yeni fiatine satışa 
cesaret ediliyor 1 En adi ve eıki 
bir saç soba, fakat biraz kalafat 
görmüş (boyanmış), altı buçuk 
lira 1 Gene bu neviden borula
rın da beheri birer liral Bu hal 
ayıptır. Çünkü hu boruları ırak
tinde hu adamlar oradan, bu
radan yok pahasına almışlardır. 
Bu da herkCSÇle malumdur. işte 
bu aralık «fırsat bu fır.sathrl> 
diye bu şekil fiatler istiyorlar. 
Fıkaranın alııı veriş edeceği bu 
gibi yerler de bu suretle gad
darlar elinde kaldı ... 

Bir kari.iniz: H. N. 

çıkardı. 

Bunlardan haneilerini istersiniz. .. 
diye okumağa ~ladı: cKızkule
Iİ», «Hisarlar., «Kağıdbane dere
si», «Ormanda geyikler•, cKuiuhl 
ıöb, «Göbu., «Ormanda elele 
vermiı dam eden bakireler, t:Or· 
l?Ulll perileri. •.• 

O zaman ımladım ki muayyen bir 
resim repertuvarı var ••• Bunlar ber 
yerde tekrarlanıyor. Apartunan sa• 
bipleri fÖyle müzakere ediyorlardu 

- Onnan bakireleri fena değil ••• 
- Sen gene kuğulu rölden ,.,. 

nıa •.• 
GYip bir vaziyet... Bina için. 

park::!Sinden e:ı ince teferniabaa 
kadar paradan kaçınılmıyor. I...iıkin 
resme gelince if in on lira ile halle
dilmesi cihetine gidiliyor. Ömrü ol
dukça hina:nm duvan.nda duracak 
olan böyle sanat ~serleri iç.in biraz 
kesenin ağzını açmak akla gdmi-

.._ ____________ _,yor. Hikmet Feridun Es 

Bay Amcaya göre ... 

~':'-. Cümhuriyd bayraml an"ane·ı ... Bayramlar her ne kadar neiel •.• Hepsinin bir kendine göreliği! ••• Kurban ~ayram.:ı,da 
~ 1lllı:t arasına gireli 18 yıl oldu ve eğlence temellerino dayanırM vardır. M-eaelA ıelcer bayramında yemek ••• · 
~ A d _ı_ ~ rnca ••• · • a... fC"&.Cr ... .. . 

kavurma 1 ... Eşi. dostu kutlulamak gibi ı.. 
Acaba Cümhuriyet hayraııu nasıl 
bir an· ane kurdu derıin} ••• 

B. A. - Ahvale bakılırsa, Cüm· 
huriyetimizin kuracağı an· ane, dün· 
yaya elini öptürmek olacak bayım! ... 



AKŞAM 

Gördülı,erim, duyduklarım 

Eski bafram fıkraları 
Uzun ~aman taırada mutaaamf- bir Şeker bayrMlı günü bendegan

lıklarda. bir iki yıldanberi de üçün- dan bir efendicağızın karısı. kızı. 
cü derece valiüklerd~ dolaşan, si- yedi sekiz yaŞJndıı torunu etek öp-

Fransız halkı
na beyanname 

işgal kuvvetleri kuman
danı Fransızları mesai 
birliğine davet ediyor 

lik ve adı sanı hiç duyulmıyan X mcğe geliyorlar. Bcrmutad salon 
paşa, günün birinde: (Karihni il· dolu. Kapıya bitiıik sandalyelere Paria 28 (AA.) - Alman ma-
hnm aabihai ıehriyaridcn) vıezirl'k ilişiyorlar. kamları tarafllldan apğıdaki beyan-
paycs.iyle lstanbula getirilip meclisi 1 Ana, kız önlerine getirilen ~eker- name neşredilmiştir: 
vükela sandalyelerinden birine otur- 1 den birer bademi sıkıla sıkıla alıp, Fransız halkına; 
tt.lmu tu. teeddüben yaıta dönüp yerlerken Devlet Führer'in Nantes ve Bor-
Adamın kendini beğenmiş. çok armut sapı boyU11lu, suıka oğlanda deaux aujkastlarına bir muknbele 

davalı, fakat acayip mizaçlı. daha kızara kızara, morara morara kıv- bilmisjl olarak diğer ııehinelerin ida-
doğrusu zirzopça bir karısı var. ranmalar. mını tehir ettiğini Fransız hükume-

Aradnn çok geçmeden Şeker Anneannesi gizli gizli çimdiği tine bildirdim. Bu suretle Fransızl.a-
bayramı gelip çatıyor. Hatun, sair basarken gülümsiyerek de: ra bu cinayetler hakkında yapılan 
vü"kcla haremleri gibi muayede rcs- - Geçende bir sünnet düğününe tahkikata iştirak etmek ve böylece 
rninde bulunacak, huzura çıkıp sa- gitmittik; orada hokkabazı gördü. bu menfur auik.aıtleri tasvip etme• 
çak öpecek elbette. Gidemez, göremez olaydık. Hokka- diklerini göstermek fırsatı verilmiş· 
Beşiktaş sarayına gidiyor. Ha- baz Çiçekç.ioğlu'nun bardağı Boya· tir. Her Fransızın alçakça yapılan 

dımağalan: (Buyurun efendim. bu- cıoğlu hokka oyununda kozalak bu cinayetlerin aydınlanmasına yar
yurun 1) !arla hanımlar bölüğüne gibi yuvar]aklordNl birini yalan- dım etmek elinde olduğunu, ayni 
alıyorlar. Bir de etrafsıa göz gez- cıktan yutup boğulur' gibi çırpın- ~amanda tavır YC hareketile vatan
dırsin ki kendi akran ve emsalleri mıştı. O gün bugi.in o menddJurun da§larının rehine olarak kur§Una di
ııöyle dursun, taze taze kızlarında, taklidini yapıp duruyor dılacan 7.ilmelerine mini olabileceğini ve 
gdinlerinde birinci rütbe Şefkat kafir... kendine yakın olan uirleri kurtara· 
nişanının sağ omuz.dan aol yana, Gözleri evinden uğrıyan, Deniz.li bil~ğini düşün~i laumdır. 
ortası 'b"Cyaz., kenan yeşilli kırmızılı horozuvari ( ööröö 1) ye başlıyan Fransadaki Alman ordusu gerek 
kurdelesi; pırlantalı koca plakası. çocuk taklidde değil; ter döke dö- bu tedbirlere gerekse evvelce tat
Halbuki bunun göğs\inde küçücük, lcc can üstündcym~ meğerse. Bü- bik edilen tedbirlere bir daha mü
ü·tünde sırça bulUl."\myan üçüncü yük parça bir latilokum gırtlağına rac:aat etmemekle bahtiyar olacak
rütbe $efka•. Büyük konaklara gi- yapışıp u1.amı~; handiyee tıkana- tır. 
rip çıkan' Rum, Emıeni modistra- cak. 
lnrda, Leh Yahudisi bohçıacılarda Anneannesinde gene bunı. bura 

Parİ.3, 28/ 10/1941 
Fransadaki işgal ordusu 

lc:umandanı piyade general 
Yon Stulpruıgel 

bile o mevcud. çjmdik: anll'Csinde kaba etlerine 
!cine ığıl ığıl inecek. topluiğnc. İ~n farkına varan açık 
Muayed: başlıyor. ikinci Abdül- göz bir misafir hanım: 

hıımid tahtına oturmuş. Anneliği - Taklid maklid değil ayol: 
(makamı mehdi ulya) büyük ka· yavrucak gidiyor! .. diyerek, derhal 
dınefc:ıdi siftahı edip oğlunun ya~ ilci parmağını ağzına daldırarak, şi
nındıı. ayakta dururken hemşire, şeden tıpa çekercesine latilokumu 
amcu ve biradcruıde, kerime ıul- çekip oğlanı ölümden kurtarıyor ... 
tan efendiler sağdııki kapıdan ard ••• 
arda girerek. ıııı.çak öpüp eoldaki Ke:ı.a bir Şeker bayramı. Ekabir 
kanıdan çıktıktacı sonra vükela fa. hanelerinin selamlıklı, haremli ola
milv .ı'arı sırnlorını savmadn. rnk tebrik ve tehniyete koııanlarla 

X paşanın hatunu di1 çöküp sa- dolup dolup boşaldığı misnllı Bnbı
ça~ı: varmıık üzere. Boynu bükük, ali (erkan ve müteneffiz.an) ından 
mahzun, eli sağ omuzundan aol bir zatın da Beıiktap, Hayreddin 
yanına doğru kayıveriyor. iskelesinde.ki kıtlık koruı.ğ•n• z.iya· 

Ç~kilirken, şevkeılide müsahip- etçileri çok. 
Yerinden birine fiskos. Kadıncağız Taıııdıklardan biri orada haoına 
mclul melnl, ıendeliye sendeliye, ııeleni hilcaye etmiıti. Citmiş. (Ala 
eol kapıdan jçeriki salona gider git- meratil>Mim) koltuklardan birine 
mez kadife kutu yetişivor. içinde 0 11ğınır 11ğınmaz. tepıiyi dayamıılar. 
alayişli kurdf'leli, pırlanta plakalı, Küçücük bir lcitn~ tekerini dilinin 
can .ıı.ttığı nişan. üstüne koyuvermif. Adet bozanlık 

iki ay sonra Kurban bayramı mu
aycdesine göğsü donanmış, mem
nun ve mcarur halde seiHrten 
hanfcndi. güvende güvende gelip 
saçağa varınca, tahtın yanında, Ka
dıncfcndinin karşı tarafına dikili
'"<'TTn..:z mi) 

yakışmaz; fazlaya da varamıyor; 
zira ön ve arka dişlerinin heptıi ta
mirde: ay)ardanberj Eminönünde, 
difÇ.i Halid Şa:ı.i beye devamda. 

Sen misin kişniş şekerini ağzına 
koyan) içine pamuk konmuş olan 
diılerin kovuğuna tatlı gider gitmez, 
gözlere mil çekilir gibi sancı. Ta

R'"ngi atat:ı sultan Hamid he- hammül ne mümkün) Baygınlıklar, 
aygınlıklınla oğunup dururkoen kar• 
ş11ındaki ev sahibi ondan beter mi 
beter. Eli ayağı bırakmı~. soğuk 
terler döküyor, Sinirli kişi. Öteden
beri bay~nlık, ıar'a növbeti, kalb 
hafakanından vehimli. Hattfı o de
rec~e ki yevmi gazeteleri ele ala
mıyanlardaıı. Falanın Kadıköy va
purunun yan kamaraeında damlaya 
uğrayışını. filİının Köpr(i üstünde 
sektei kalbden gidişini, f eşmekunın 
Eminönü meydanında sar'aya tu
tulup Sirkecideki İki kapılı aczaneye 
götürülüşünü okumamak için. ' 

men: 
- Hanım, kapı karşıda L. deyip 

ıepetlrmiş. 

Mumaileyhanın rnünasck13izlik· 
leri arasında, Bahriye Nazın Boz
caadalı Hıısan pa§nya haremağası 
gönderip: 

- Pa a amc:am bir saltanat ka
yığı yollasın, gezeyim!.. deyişi, F e
nerbahçe kıyılarında dolav ı dil
lere d •ıı. tıı.n olmuştu. 

.,,. ... 
Cenc bir Şeker bayramı. Snraya 

ııkı sıkı mensup, nüfuzlu pnşalnr• 
dan birinin koınağında harem mi
safir salonu tıklım tıklım. Hanıme
fendi köşesinde kah ayağa lcftlkıp, 
Hh kımıldanıp, kah da istifini boz• 
mayıp girenlere tamam, yarım, si· 
nek kovma kabilinden temennah
lard.:ı ve mevkilerine ı;:öre yer gös
terrMde. Daha hatırlılaı damladığı 
zaman madunlar alt tarafa; adeta 
kö e kapmaca. 

Li.ıf lazım ya, · dereden tepeden 
de ötiivor: 

- Paşam hep rmlatır. Cüncş bir 
balçıktan doğar, bir balçığa batar
mı,. Yazın sıealctan bunalıp nikııbı· 
nı açtığı için ortalık aydmlık olur. 
l19ın da Örtündüğü için kararır
m1<1 ( 1 ] . 

iki kalla büyük bir tıı:painin kulp· 
larından tutmuşlar, Ü.tündeki gü
müş ,clterliklerde alaturlca latilo
lmm, bad-em, elvan akide; alafran
tr• fondan, çikolata, l>on'bon ı tep
•İyi salona getirip getirip yıeni buyu
ranlara şeker veriyorlar. 

O esnada yüksek zevattan bil
mem kimin valde hanf endiıı.i bir· 
"denbire benzi kül, yerinden fırlar 
fırlamaz doğru dışarıya. 

Misafirin dişten veca çekmesini 
hatır ve hayaline getirmiyor. Çok
tan sofayı boylıımış; bir elinde su 
dolu bardak. öbür elinde yarım 
limon: 

- içerideki herif gibi benim de 
gözlerim kararıyor. Yukarıdan Lt>k
man ruhu, melişa ruhu şişelerini ka
pıp K"Clin 1 diye dursun, civardaki 
doktorlara da uşaklar koşturmada: 

- Aman evlatlar, çabuk yeti~
sinler, kurtarsınlar beni! ... 

.,,. .. 
Bayramların ilk günü maf evklcre 

aıcağı &cağına (arzı ubudiyet) tart 
ya. Bundan hiç geri lcalmıyan biri 
kolayını bulmut. 

O gün devlcthanelerde kimkime 
dumduma. Bir deste kartvizitin 
lı.öıel-erini 1unp H~civad lı.ılıklı ka
yınının cebine lcor, lrapı kapı do
laıtınp annelerdeki tabakalara hı· 
raktırır, hiç yorulmadan ucuz kur
tulurmuı. 

(Bir sıçrarsın çekirğe, >ki sıçranın 
çekirge, akıbet yakayı ele verirsin 
çekirge) h<eaabı, kayınço efendi so
Jaöa, yayvan ıepete kartı atacağı 
esnada ağalar: 

- Pa~fendimiz içeridet deyip 
öne katarlar. 

Cümhuriyet 
ba·yramı 

(Baş tarafı 1 inci aahifede) 

ve merasimde hazır bulunanlar mar
şa hep bir ağızdan iştlrfık edecekler
dir. 

Bayrn>c çekme merasiınJnden aonro 
hazırlanan çelenkler Ta"1m {ı.bldes!
ııc konulacak ve müteakiben de büy\ik 
geçld resmi b~lıyaçn.ktır. Geçld res
miJc, gündüz yapılacak merasim blte
cektlr. 
~e. Halkevlerlnde Cfımhurlyetin 

Hl fncı yıldonllmii münaııebctlle par
Jalt merasim ve te'Lahürat yapılacak
tır. Vall ve Belediye relsl Dr. Lütfi 
Kırdar saat 22 de Taksim gazlnasundn 
bir balo verecek ve s:ınt 19 dan itlbn
ren askeri kltalann da lşWraklle ~eh
rln her tarafınd:ı. büyük fener alayları 
yapılacaktır. 

Türk- Bulgar dostluğu 
(S., tarah 1 inci aabaede) 

Bulgaristan milnasebcUerlnln 17 şu
bat 1941 tarlhlnde imza rdilE'n doatluk 
deklflrasyonu ahld.mı dairesinde her 
iki memleket ioln çok müsait şekilde 
1nk1ta! etmekte -oldu~unu sôyledı.tten 1 
sonra, Bulgarlstanın Türkiye lehinde 
dostJuk ve ltlmad duvgnlarile müte
ha~s bulundutunu Unve etmiştir. 

Kral nutkuna nihayet verirken, 
Balkanlarda knti hadiseler belirdiği 
zamnn, Bulgarlstanın ordusunu serer
ber etiğini ve ordunun milli toprakla
rın harp sahnesi yapılınıısmın önüne 
geçtiğini hatırlatmış ve şunları söyle
m1§tlr: 
~ordu bugünkü muh:ıreben!n mi

sallerin! göz önünde tutar:ık hazırlık
lnrına de\·a.ın ve teçhizatını lkmnl et
nı~ktedir. Bulgar ordusu vazifesini 
şevk ve ru:lrn!e yapmağa hazırdır.• 
Kr:ıhn nutku meclis tarnfınd:ın sü

rekli alkışlarla knrııılanmıstır. 

Peramatorska
ya zaptedlldi 

( Bq tarafı 1 inci Nhifede) 

göre Leninııradda ç.c:nber içinde 
bulunan Sovyetler dün bir kere da
ha bir huruç hareltelinde bulunma
ia t~ıebbüı etmiflerdir. Bu hareket
leri ıene a•ri pi»kürtülmüıtür. Bol
tmlder •f1r zayiata uğramıılardır. 

Ruılar Harkofun 
tehlikede olduiunu 

bildiriyorlar 
Londra 28 (A.A.> - Mo&kova radyo

ıu, SoyYet lot&Jannm, Hartcot eıva
rında Alman takviye kıtalannın taz
ylki karşısında, bir 'P&l"Ç• gerlledi«le· 
riııl ve fehrin tehlikede olduğunu llA.n 
etmutedtr. 

Roma 28 fA.A) - O. F . İ.: İtalyan 
kuvvetıerile Rus kuvvetleri araqındakl 
son muharl'beler, çok şiddctll olnıus
tur. Sebebi sadece Rus kuvvetlerinin 
aded Jtlbnrile falklyetl değil, Rusların 
hattı harbe aiır tanklar sevk~tmeJe
ıldlı. Bu haberi Corrlere Dclla Sera'-

Sinemasında büyük ıuuvaffa
kiyetle gösterilmekte olan ve 
aşkın feci bir haile.ini tasvir 

iSABEL 
Hissi ve müetl'Sir fHminde 
(ArabaclGlın Kız) ından fazla 
muzaffer oluyor. llftvelen: 1 
MOREKKEPU BALIKLAR 

Renkli kültür F:ilmi 
Bugün matineler ~at 11 cıe 

ha lıyor. 1 

En Ulu Bayrunımız tere
fine barikulide proeram 

Bir Teknik ve Deha 
.Abidesi: 

NAMUS 
BORCU 
Ralp Richardıori • 

June Duperz 
Cözlerini1e inanamıyacak ka
dar kudretli sinema aan'atının 
bu görülmemiş delıA eaerini 

MiLLİ ve 
ALEMDAR'cla 

yalnız bu hafts teIU8fa ede
bileceuiniz. 
Ayrıca: 

ROBERT TA YLOR 
ın mabutlaştığı en hissi ve 
dünyayı heyecana boğmuş l 

dramı 

BENi HATIRLA 

MARMARA 
Sinern~ı 

Yaratıyor 

Kutlu Cümhuriyet 
Bayramı 

şerefine 

TYRONE POWER'in 
dünyada 200 milyon insan 
IJrafından CE'..taiz Mucize) 

olarak alkı§lanmıı ıon eseri: 

Eğlence 
KADINI 

Ayrıca: 

y.U kadın d~i 
yıldızı 

Jeanne Gabin 
ın harikalı hi9si Filmi 

SON aEÇIT 
Bugijn 1--aşladı ! (Yaşlı kadın sıkı~tı zahir) derler· 

iten bir de baksınlar ki öfkeden sa· 
pır sapır titreye titreye: (Kurd ko
cayınca köpeklerin maalı:ar .. ı olur) 
diye •öylene söylene çar;afını, pe· 
çesini örtünmüyor mu) 

Hacivad hinoilu binlerden. Ha
lı.ipaye ıvarıp ve bir lccnara büzü
lüp, bat sedirdeki hazretin gözlü
ğünün üstünden (bu kim>) diye 
bel bel baktığını görür görmez ya
pıştırmış: 

mn Donctz havzaaında:kl hu,,ust mu-
hat:lrl vemıekt.Mir. Mevlidi Şerif 

Hava. ~rtları, çamur ve fasılasız ö ı 
Sebebi, kalf alıır o kargaplılc 

anuıında, sersemlikle tepsiyi ondan 
evvel gelininin önüne getirmişler. O 
da kaynana11nı göstereceğine dal
gınlıkla şekeri alıvermiş. Halayıklar 
bir alS haşlandıktan sonra yalvara 
ynknra valde hanfendiyi vazgeçi
rinceye kadar hal olan olana. 

- Efendimiz.in (irsali lihye) bu
yurduklan zaman duayı eden Hacı 
Mehmed efendi merhumun oğlu 
kemterinizim. Hukuku kadime do
layısiyle hakipaye rumal olmağa 
müteca:sir oldum velinimet! ... 

Sermed Muhtar Alus 

••• 
[ 1 ] Ba ötüt yak11tırma d~1, 

O ayar konaklardan birine, gene aynen vllidir • 

• 

yağmurlar yüzünden muharebeler Malt müşavir İhsan Rltnt zba tn-
müşkül olmuştur. cının veratınm k>rkmcı gün\ine tesa-
............................................ °'"''"''"""""""'"""' düf eden 30 teşrinievvel 941 perşembe 
Tepeba~ı Dram Kısmı l"'"'lf Jllllllı · gi1ni.\ ı~ıe namazını müteakip ha!r

1 

Gece saat 20,30 da 1 Burhan tarafından Maçkıı Teşvlklye 

ı.:.,.~ ; .. E.:... 1111111
1 Sf ;;,g~E:~~~~~; 

Gece saat 20,30 tfn lll ~~ı:~n~~~~ı e~~~~da hazır bulun-

KÜR DÖVtJŞO hm mı Meliha Ozbahacı ve Şunına ailesi I 

Willy Birgel-Brigitte HorneY 
BJr c1nri tasvir ede:n Film 

GONÜL ESRARI 
~ 

lstanbulun İhtiıamh Gecelerine K.ar§ı O 1 
MARMARARA GA"ZiNdOsu ~ 
TORK MUSiKi SANATKARLARJNI Dll\'LEYINIZ. rOft 

MuslKlstNi.N JNCE NACMELERINI HER CEcE , lef 
den 12 ye kadar terennüm etmektedi' 

Gündüzleri açıkbr, Tiryalu1ere halis kahve 

ÇEMBERLiTAŞ sinemasıııda 
Bugün Matinelerden itibaren: t* 

Aaiz Yurdumuzu dolduran On eck:iı milyon TÜRK'ün en~ 
heyecanı ıel'Cfine: Mevsimin en muazzam ıetı mnhtCfdll ~~,eli 
ye kadar ~ördüğünüz ve göreceğiniz filmkrin en r1 

OPERET 
VILL Y FORST ve MARIA HOLSTI~'~ 

yarattıklan emaa.leix harikası. B~tan nihayete kadar fevk ,e' 

gözler kama~tıncı lüb ve saltanat... Kalpleri titreten a~k . ~e SJ1t 
ıvişme sahneleri.. Muazzam Koro ve akıllara hayret verıc:ı 
gruplarile ıemaalaiz bir harikadır. 

Aynat: HA y ATIN ESRARI 
TORKÇE tafsilatile gayet enteresan kültür 

DIKKA T: Bu Kültür filmi bilhassa bütün ta) ebelerini 
tav&ye ederiz.. 

s A R A Y Sineması: Müdüriyeti 
MERLE OBERON ve LAURENCE OLIVf t;lt 

ö L MratınE Y'""E··· N""' .... jr ş t< 
<WUTRERİNG HEİGHTS) rfrı 

Şaheserin KÖrdüiü fevkalide rafbet haseblle ve görmiyen1e 

BİR HAFTADAHADliG0STER1LECEC1~~ 
Sa.1Ul mca,terilerine ~ eyler. Bu .son fıreattan istifade eıdiJl 

Bugün eeıı.nslar saat 10,30 da başlar. 

z A L o sa wrü IUifa~edü. s T E rv1 
Afk - Kahramanlık buyük Şark Filmi. (Ti\rtu:e) 

Bugün matineler: San.t ı 1 den 1Ubattn 

ELHAMRA SINEMASINDA 

&llJJi Şefimiz ismet inönüniin vecizeleri; 1 
İnkılaplann kıymet ve aza.metini takdir etmek için r.aznntı ~ 

maziye rücu ne mukaywıc etmekte faldo vardır. 

1914 D E N S O N R A Türk«'e söıliİ 
25 senelik dün7a siyasetinin ıeçit resmi 

Eb~i Şef ATATtlRK, Milli Şef İS~ İNÖN1J ...ı;.re· 
Umumt harp IsUklıll mücadelesi ..• HCTkesJn mernk ve beyec:ınlıt ~t 
ceğl film. Bu filmde; 25 8Cile dünyada geçen sıynsi .. 1ktisadl - iç w 
en müblm vakayll göreceksiniz. Bu günü iyi anlnnınk tein dünü gÖ5 
ren film. Ynnnki PeTşernbe akşamı saat 9 da: 

E L H A M R A SiNEMASINDA J 
~--••••• BUetıerlnlzl evvelden n.ldınnız, :::::::::'::' 

Şahane pnlere layık Şahane program 

z ,~FER:ı;ORR~ous u 
GARY COOPPER - MADEl.Eİ!llE CAROLL - rAUJ.:f.'TI'E GOPAıııP , 

.PRESTON Jo'OSTER n AKİM TAMİROFF'un 
hayat ftl'dlği bliyiik san'at harikası 

Buuun L A L E sinemastnd8 
çılcın alluşlaıta devam etmektedir. 

~--•Bugün aet.n.tlar: 10.11 - ı - uo - UO - 6.30 ve 9 da/ 

--------------------------..---~--~---~~:.....ıııııı-
.,_KADIKÖYLOLER--- ı 

Ulu CWnhuri,.et &.Yramı $ A R " münuebetİN 

Kadıköy 
~ eAliKÇiNıtl 
L Sfoema~ı KA R 1 Si 
E Emsalsiz bir muvatfalOYetJe 

devam ediyor. r 
BugUn seanslar s:ıat 11 de ~ 

Bu sene Beyoğlunda (LALE) 
ve lstanbulda (Marmara) ai- t>d 
nemalarında on binlerce hal- * "O'skiıdar Hnlkevl t.araJın~ll'IQll 
kın h(icumu ile Şeker Aayra- yıl verilecek konferanslar 11~1 Jl:ılt" 
mının m büyük rekorunu Y.e11ir.dam gnz~tesl snhlbl ISrXl ped~" 

yapan kı Bnltacıoğlunun 2'11/941 de JI ,-9-.. 

Sil NGA PUR YOLU goji hnkl~·l}dO. konferans ve~~ııııt" 1.ılı ldL B. Ismnll Hakkı ~ıtae 1111sıtS' 
dan aldığımız bir mektupta. bU tt~ bil" 

göstermeğ• b:ıııladı. w, t:ı kcndlı;1ne hiç bir milracaaıtll~ 
Busün malinde.den "ı"b Aj luru!maclıtiı ve konferans ve 

l 
1 arcıı. 1 el blldiı.lııt'kt~dU'. 



Fikir birliği 

Tarihten 
bir sahife 

Alman - Sovyet harbine aid izahlar 

lıo~gündüz geçen gün mecmua 
ela: tlgtına dair yazdığı 'bir fıkra-

ıahii vıe kolay bir fırsat bulunmaz 
sanırız. 

Fakat halık alacak fakirlerden 

18 sene evvel cümhuriyet 
nasıl ilin edilmifti? 

birer fakirlik ilmühaberi isteniyor- Bugün Cünınurlyctln on sekizinci 
... ~Memlekette bir mecmua cur- muı ki bunu yardım fikri ile telif yıldönümünü kutluyoruz. 18 yıl evvel 
--aı ardır. Her bet kiıi bir etmek biraz güçtür. Cümhurlyet §U suretle Ufı.n edilmlştl: 

5-Volga ötesine çekilecek 
· Sovyet ordusu ~ k ,__ y;eni bir kırtasiye israfına yol 1923 senesi birlnciteşrlninln ?7 nci L . ~ Çt -anyor. A~ğı yuı=n tınd kl 

L~Psınt;ı adı altında bir satır: Fi- açmayan. daha pratik bir yardım günü, Fet.hl beyin telsllğt al a 
IQf ed ~ . ıekli bulunmalıdır. HeyeU Vekile i.stitı:ı. etmlşU. Bunun 
fal' cmyat, sanat, :içtimaiyat, C l d l yerine d:ı.ho. kuvvetli blr heyet getlrll-
d an filan için çıkarıyoruz. Ma- an 1 mo e mesi isteniyordu. Mevcut Teşkilatı 
'Lız( ki ayni fikirdeler, neden Güzel Sanatlar Akademisine E...<ı:ı.s!ye kanunu mucibince Vek1lerl 
TCfnıiyorlar?> diye aoruyor. canlı model bulunamıyormu~. Meclis seçerdi. Bunun \çln 'Mecliste 

tiaı 0 Plu yayın bakımından ye- Bunun sebebini modellere verilen muhteHf listeler yapılmasına ba§la:n-
... de bir sorul .. Fakat bu mcc- gündeliğin azlığında bulan Aka- mıştı. Pnkat knti bir liste tert.lp edile-
"""-lar ~ medlğt ve kuvvetli bir Heyeti Vekile 
tı h uı, adlan altına yazdıkla- cemi. ücreti arthrmağa karar ver- teşkili kabll ohnadığı -arJıışılmıştı. 
'9e U satırlar, hep&inin ayni fikir- diğini bildiriyor. 

0 
...... ""'"' A'"'türk bazı nrkad~n.nnı 

oldukl>ınnı " te v '-"f' Bi7ce bunun en millıim eıebcbı,' ....... .,,._. "" 
~· gos rmege .-.cı ı Çankayadaki köşkte yemeğ<! dnvct et-
d~ 11

• bilmiyoruz amma hepsinin güzel vücut azlığında aranmalı- U bunlarla. görü.,.c:t.üktcn sonra Cüı:n-
~~Ço'k mecmua basıp satmaln dır. Yannın sanatkar resaam ve h~rlyetln nanı ıflzım geldiltlni söyledi. 
Laklc etrafında birlcıtikkri mu- heylc:eltraşçılanna bugün güzel in- Bu :zevat Atat.ürkün fikrine ~Urak 
~ ~k.br 1.. Aksiliğe bakın ki bu an örneği olabilmek kolay bir iı çttller. Yemekte hazır bulwıanlıır 
tİ!ıd fılcu birliği de onları biribi- değildir. Böyle mesuliyetli bir işi gittikten sonra. yalnız ismet paşa 

en ayı kt b k b- üstüne alıp modelHğe gideoek Çankayada kaldı. Atatürk ismet paşi\ 
hr"-azı .. rma an a~ a ır ıeye ile birlikte y-• devlet .şekli hakkında .... ,, kimsenin vücut çizgileri bakımın- QU 

8 dan en kusursuz bir vatandas 0 }. bir kanWl ldylha.sı müsveddesi hazır-edava balık Jııclı. Bu müscvedde de 20 khnuııusanı 
F'. k· ması icap eder. 1337 tarihli Teşkilatı Esasiye kanu-

lıto~ ırlere bedava balık dağılı- Bir tramvaya yüz ki~inin bindi- nun devlet şeklini tesblt eden madde-
li ği bu zamanda, bedii ölçülerini ıcrinl şu suretle tadil ediyordu: •Tür-

>'.aı er yıl bir ık.aç defa balılc Eur- mııhafan edebilen bir model kiye devleUnln şekli bfiltfımeti Cüm 
'-.\·lla _uğrayan bir mcmlelcet aramak ne dercoc isabetlidir, bil· huriyettlr.ı> tıTürkJye devleti Büyük 
---.~!erıne yardım için bundan meyizl.. Milet Mecllsl tnmfında.n ldnre olu· :: .. = ...... !i~~ .. ~~~Ö Ei~~E::i~!~~:f~~: ~~ 1 huru Türkly~ Büyük MIUtıt Meclis1 

' .. ~ 4 
0 0 0 0 hel'(!tl umumlycsi tarafındruı ve kcn-

L. : l dl azası meynnındnn bir lııtlhap dev
' rcsl için lnUhap edllir. Vazif<'i riyaset 

B uhan n kuvveti yenı Relsici.imhunm tntıhabınn kadar 
~ · . devam eder. Tekrar lntıhap olunmak 

lin Yrnu Vat ılk defa buhar mn· lere sebebiyet vermesi :ihtimali caizdir.» uTürkiyc Rcislcilrnhuru dev-
da ıtııını icar ettiği zaman bunu o ka- vardır.> letln rel.sldlr. Bu sıfatın lüzum gör-
'-1'r} tehlike1i telakki etmiştir ki, kul- Fakat bugÜn santimetre murab- dük~ Meellse ''e H.eyetı Vetileye riyn
't ı maması için hüldimete müraca- bat başına 1200 litrelik t."17.yik ya- set eder.» cBnşvekıl_, Relslcüınhur t.a-

İat~· ;~k bfr kanun neşr~_ilmes.ini p~n ~akirıat~r rve hatt~ saatte 8~0 ~~11ı~~hn;e oı~:~~.s rit'~. m~~~~~;. 
"erdi°i 1• Vat bu hu~sta hu~Omete ~I s~ratle ~ır lokomotif tekerle~ıni Başhkll tarafından gene Mcclls ar.n
~n\lh g raporda ıoyle dıyordu. donduren .Şikagonun meıhur malı:i- sı arasından 1ntlhap olundukLan soıı
ltıeı arın tazyik kuvveti, her eanti- nası hiç bir kazaya sebebiyet verme· ra heyeti umum\yesi re~cumhur ta
ltat\re rnurabbaında yüz litreyi bul- mektedir. insan zelcisı, buhann 1az- rafından mecllsın tasvibine a~lunur. 
ditd tad~r, makine kullanıldığı tak- yiltinden vuku bulabilecek kazalan, Mecli hali. jçtlnuıdn cleğ!Jse k~yfiyetl 

e bır takım kazalara ve felaket- haddi "asgariye indirmi~tir. tıı.svlb Meclisin içtl!!laına talık olu
nur.• 

Meşhur bir Fransız artisti 
şimdi gazete 

t.}'ranaız sahne artistlerinden Maud 
liihty geçen huptcn sonra büyük 
~{et kazanmış, Pariste en çok al-

satıyor 
kr oldu. Bunun üzerine itibarcbn 
düştü, Araya muharebe de girince 
büııbüıün iıısiz l:aldı. 

()_\. .. nan kadın ean'atkir olmuştu. Maud Loty işsiz lalınca hatıratİ· 
d· ~adağı tiyatroya her .akşam kect-
lf.~ı.rıj 4lkı~lamak için binlerce halk nı yazmağa başladı. Fakat bunun 
"'ll:Vordu basılmasına intizaren geçinmek için 

d··Bıı ınu~affakiyet bir kaç sene sür- gazete satıcılığı yapmaktadır. Bir 
t 11

• Artist yavaş yavaş hırçınlaşma· zaman el üstünde tutulan artist şim
'fl._ 

1
.herhsle kavga etmeğe 'baoladı. di Pariste Clichy meydanında gaze-

0 ıs!" ara.larında bir takım hadise· te aatı.yor. 

Masal ve hakikat 
k Rinbir gece masallarındaki bir 

iltiiyc....._ .. l cf f .J._ gore evve zaman ıçın-

~ tan prenseslerinden birinin clü
firı n ~~~-i.scsi o kadar ince imi~ ki ge· 
l dugunden sonra bunu bir fındık 
ahu.. . . '- .. EE k ol &u ıçme ırnymaga muva a 
trıuş. 

) Binbir gece masallarından biri di· 
~l:~nlatılan bu hikaye, bugün bir 

•1kat şeklini almıştır: Los Ange-

les terzilerinden biri, yeni sİllema 
yıldızlarından Lllian Vcmia için o 
kadar ince bir tuvalet dikmi§tir ki 
hunu bir yükeük içine koyarak ar-
tiste göndermi~tir. Bu tuvalet, en 
hafif ve ince elbise miisabakasında 
birinciliği kazanmıştır. ikinci müka-

fat 85 garın ai;ırlığındn olan bir tu
valete, üçüncü mükafat ancak yüz 
gram gelen bir kostüme verilmiştir. 

Ert.e6i günü, yani 28 birlnclteşr''l 
ötl~ evvel fırka grupu ıe>planc'ı 
Vaziyet görüşülürken Gazi paşanı:t 

fikirlerlni bey11n etnıest muvafık ola
cağından bahsedikil. Bu sırada Ke
maleddin Sami ~ın bir takriri 
okunarnk kabul edildi. Bu takrır mu
cibince Gazi pı:ışa, umumi reis sıfatil\! 
meselenin halline memur roiiiy9rdu. 

Gau paşa toplantıya davet edilince 
kürsüye çıkarak 411 ~zlert soyledl: 
c:Efendller, Heyeti Vekile intihabında 
teşettütfi e!Ur hasıl old~u anlaşıl
m~t.ır. Bana. bir saat kadar mQ.saade 
buyurun, bulacatım .sure\L halli arzc
derlm.ı Bu teklif reye konarak kabul 
edıldi. 

J.'ırka unıunü heyeti öğleden sonra 
bir buçukta tekrar toplandı. 1lk söz 
nlan Ga:r.t p~ şu beyannıt.a bulun
du: 

Alman tollan; yıldırım harbi tel!i.k
klslne göre bclkl bl:raz yavaş fakat de
vamlı olarnk şarka ~ llerllyorlar. 
Ben dalına. bu kollı.ı.rdı:ı.n cenupta.kine 
ehemmiyet verdim ve h~dlsa.t,da beni 
da.ima teyld et.ti. Çünkü kannatımce 
bir motörü dw-durmnk lçln en 1y1 ve 
pratik çare bu motörün benzin mus
!uğunu kapamnktır. 

Rıısyarun, tanı men motorlaşnuş 
bir memleket. olduğuna göre, iç mem
lekete giden Htl yolu üzerinde lk.i 
musluğu vardır: Bhisl Knfka.syn -
Mosko\'8. yolu :üzerindeki Rosto!, d~
ı i Volga nehtr yolu üzerindeki Sta
llngrnd.Blrincl mnslu~ı:ı Almanlar bel
ki bu makalenin çıktığı zamnııa kndar 
varacak bir mesafeye gelınişlcrdir. 
Diğer musluğa vnrmamn ise pek guç 
ol~cağını zannetmiyorum. Cünkü Don 
nehri bu mıntn.kada Almanların lehi
ne olaxak §lmtıl doğu lstlkameUndc 
devam ~tmekte \'e blıınennleyh SOv
yetJere iyi bir müdafaa va'liyetı temin 
etmedikten ~ bu nehri takiben 
§imale do..~ çıknca'k Almanlar da 
Stalhıgrnd hlzala'nnda kendllertıü 
Volga.dan ancak 50 kllomet.re mes:ıfe
dc bulacnklardır. 

Bu lklncl benzin muslul'.%u da kapn
ıınb!ldlğl, yanı Almanlar St.allngrad 
önüne vardıklaı'll zaman Volgamu 
batısındaki Sov~·et ordulan ya geri 
çekilecekler veyn esir olacaklardır. 
Cünkü benzlııdcn yani hareket kablll
yetinden mahrum kalacaklardır. Ben
ce Almanlar Moskova batısındtı. ver
dikleri mun:zzam m~ydan muhnrebc
lerln1 de benzin musluğunu kapamayn 
giden bu cenup kollnının sol yapnda 
~hllkeli v:ız\yet alan Tinı6çcn'ko 
(merkez) ordusunun b l tehUkestnt 
ortodan kaldırmak için yaptılar. Yok
~ ~r bu tehlike olnıamış olsa~ı. 
~nubun tıltayaca~ı ~nzlıı muslu!u 
Rus merlcez ordusunu dimdik dunır
ken de yere senneğ'e ~lfl idi. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Gece geç vakit sr.rhoş olarnk Be
yoğJunda ınnumi evlere giruıek ister
ken kendisini meneden polis memp.
runu yere yuvarlıy:ı.n ve bekçlyl d<' 
.r.opa Ue döven Mehmed adında blrl 
asliye sekizinci cez.-ı mahkemt>.sindc 
muhakeme cd!lmiş, suçu sabit oldu
ğundan, 58 gün hapsine knrar veril
miştir. * Haplshruıcde ba.şgardiyan Vchbl
yl tehdid cdlp döven hır'S17lık!An mah
kiım Ahmed, asliye scklzlncl ceza 
mnbkerneslnde 40 llra para cezasına 
nınhküm edllmi~lr. * Karngümrükte Sultan mahalle
sinde oturan Alinin 12 y:ışllldnk.l oğlu 
Da\•ud dün F,dlmcknpı surlıırmuı üze
rinde oynarken düşmüş, başıııdn..'1. 
tehlikeli surette yar:ı.lnnmışt.ır. Ali 
hnstaneye kaldırılmıştır. * mısımpaşada Balırlye caddesinde 
6 •aşlarmda Fahreddin. soknktall ge
çen bir ar:ı.haya nUamak isterken qü
ş-:ıp başmdan ve muhtelif yerlcrln<'i'cıı 
ağır surctlic yarala.nm~l.lr. ~ahreddln 
haEtnneye kald:.rılılllŞtır. -------

Eşzis bir iyi tesadüf 
~il~nıerikadn Ba1timoor eyaleti da
~11nde Mayrland kasabnııında, bir 
I 0 nda konferans veriliyordu. Kon
) ~ans salonundaki 200 koltuktMı 

e seri 

- Muhterem arkacbşlar. ha11lnde 
müşkülat.a drn;ar olduğunuz mesele· 
nln sebeb ve illeti bütün rüfekaca t.a
n.yyü n etmiş olduğU k:anaaUndeylm. 
ı.:oksan, kusur tııkip etme.kte olduğU
muz usul ve şekildedir.Filhakika mev
cut TClkllatı esasiye knnunumUt.:ı tev
fikan bir Heyeti vekllc ~line teşeb
büs ettiğimiz zammı bütıin rüCekanın 
her biri Vekiller ve Heyeti Vek!le in
tihabı mecburiyetinde bulunuyor. 
Heyeti umumlyenizin birden Heyeti 
Vekil intihabına mecbur olnıanızdıı. 
görülen müşkülatın halll Z3manı gel:. AKŞAMDAN AKŞAMA 
ır.lşilr. Geçen devrede de :ıyn1 suretle 
müşkülfıtn tesadüf ediliyordu. Görülü
yor kl, bu usul bazen birçok te{;cvvü -
Jerc bftdi oluyor. Heyeti cclllenlz bu 

Relik Halidle anla§ama
dığım bir nokta 

müşkülün halline beni memur kıldı- ....._._ 

Yazan 

M . Şevki Y a.zman 

Her ne hal ise, 0011 durum Alman· 
lann kara kUJ gelmeden her taraftan 
Volgaya varmak istediklerini, Moo
kovanın ya sukut Vi!YA muhasara 
edilmek sureWe ortndan kaldınlaca
ğuu, Lenlngmdıiı ise za.ylat&z ele ge
~lrllmesi için mukadder nkıbcı.lne 
kadar muhasarada devam edllcccğlnl 
gösLennektedlr. Akla ilk gelen sual 
şudur: 

- Volgadan öt.eye ne olacak? Sov
yc~ ordusu buralarda ne yapacak? 

Rusya o kadar buyuk ve lnsan kny
nn{.'1 o kadar fazladır kl, Volgadan 
ötede dahi arnzı itibnrlle Alnmnyanın 
blrkse misli, nfitus 1Ubarlle t>lr buçuk 
misli büyüklükte bir devlet kurmnk ve 
o nlSbct.te bir ordu çık mıak Sovyet
ler için lmblldlr. Yalnız şu var iti, bu 
devlet ve ordu csu sanayi nuntaka
lanndan, petrold3.n <haıa Urnl nun
tatnsında 1şlct.Unıektc olan kuvul:ı.r 

pek az blrşey vemıektedir), crntş 
mlkyasm tıuikta.n, tayyar den, motôr
hı vasıtalardan mahrum olacaktır. 

Yollar da ~N'tır. arazının büyük kıs
mı stepUr. Bunıann heps!nden daha 
mühim olar.ı.k harp tnnınme:n Rus o1-
mnyan bir mmtak!\ya intikal edecek
tir. Bu şerait altındıı. bulum·.n bir or
duyu eski Kısılordu ile mukn.y~ ooc
meylz. Ku~tll motörlü ve ,..ırhlı bir
llklere sahip olmıynn ordunun bu
günkü manada. müdafan km veti de 
knlmanuş ~mektir. Günkü saldıracak 
ıırhlı kıtalann önlcnm~ !tin 'bunııır
dan daha mühim vıı.sıtn ol:ım:ız. İn
san ltlbarllc birkaç misli aded fu.1.Un
lü~ dahi bu noltSll.nı ~ılın edemez. 
SOV)oet.ıer ıse kendi tanklnrınm büyük 
kısmını kaybetnıişJe,'dir, yenllerlnl de 

büyük sanayi elden çıkmış bulnndu[tn 
lçln, inşa edemezler. 

Bu sebepler dolayısile Almnnlann, 
Volgnya. dayandıktan sonra, bu neh
rin uteslne çekilecek Sovyet ordusun
dan korkulan kalmaz. Bu nehi'i mü
dnfnnya memur edecekleri yanm veya. 
nrnmi bir mily<m1uk ordu, nat.."Ullam 
tech!.z:ıtlı SOvyoet ordusunu durdur
maya kafi gcllr. Almanlann elinde 
yenl ha~ketler ve te~bbii8ler lçin 
~ne bir hnyll serbes kuvvet kalır. 

Bu kuvvetlerden bir kısmı şUphf'siz 
Knfkasynyn ve İngiliz petrol sahala
rına (İran, Imk>tı. tevcih edilecektir. 
Kafkas geçitlerinde karlı günlerde 
muharebe başlar mı? Yok bu ~ içln 
ilkbaharı beklemek mı laırundır? Bu; 
Alrnnnlonn elindeki taze kUVV('llere 
ve geriden ikmal im'"inlzınncı. b:ı.~lı
dır. Mnnmnfih ener Kcıradenlzı kıs
men temlzleycbillr veyn Kırımı ele 
geçirerek denizden ikmal sevkiyatını 
emniyete alırlarsa Almnnlann do.hn. 
kış aylnnndn Kafkasyayn derince nü
fuz etmekrl ve Kafkns g"çitıerinl ele 
gc<'lrmek iç.in ımıhnrebey~ girlrnl l.:rl 
çok n'uhtcmcldlr. 

mu. sa~ Şiddetli kış.L;.nn b:ı~m::ısı 
zamanımı. kadar Almanların elde ct
melte ç~t.ıklan ilk hedef Volga nc-h
rlm J:adar uzayan nra?.ldJr. Bugünkıi 
hareket tnnlanua göre bunda mu
•-e.ffnk olaca.klan söylenebilir. Ondan 
ötede ise kış aylarında durmıılan ve 
Ural dağlıırına kadar UC"rllemek için 
l'll.Zl beklemeleri muhtemPldir. Rusyn 
isl Alm:ı.nlann dediği ~lbl tamamen 
MtmemlşUr. So\•yet ordusu bclkl dalı 
uzun zamanlar müc:ıdele edecektir. 
Fakat blr kere ana:rll, petrolü ve yo
lu zaptolan, ahalisi tamamen Rus ol
ıııaya Volga ötesln~ ntılch mı artık 
Almanları düşündüremez. Moskova ve 
Volgn batısında rnuhasarnyı ve hattA 
esareti g&ıc alarak (larpı.şmamn ma
nası da budur. 

1 GüNUN ANSiK~OPEDiSi 1 
B A TLAMVOS 

Esk1 Mısıra alt bir yazıdıı.: Pı.olemc ı Hemıır ı Ben:'nlce ııe c\·l ndl. Krnll
hııned&nh diye btr tabir geçmişti. Bir ı:e.nln bir adı da Bemlke 1dl. Saçını 
karllmtı, böyle bir han~anı duyma- keserek ~abede \•erdi. Saç oradan 

kayboldugu lçJn bir yıldım tAhnvvul 
dıtını, bunun ne <ıldutunu soı-U}"Ol". etutı e?sane haline gclm~t1r. Burc-
Şartta ve dolayı.sile ıblzlm eski eser- hırdan blrlnt! BcrnU:e adı vetilmlş ve 
!erde bunlara Batlamyo~nr, y:ıhut bu hlidlse masnı :re :şiir me\'zuu ol
arn~a cemllcştlrerek eBatalise• der- muştur. 

lrr. Dördüncusü, b.ı..b..'\SUU :tehtrlcdlğln-
Batlamyos, Büyük ıiskenderlc bir- ~n Filopator lıU.-abuıı nJdı. Yruıl ba

liktc şark se!erlerlnde bulumın Make- ba dostu. 222 ile 205 arasında hüküm 
donyalı k.umund,ıı.nlardan birinin adı- süııdü. Kı.z kardeş! ve zc\"cc i Ars!noo
dır. Bu zut, CL'llnnglrin olumund(?ıı yl tildürduğünden hnlk kcndisind n 
sonra Mısırda bir l..7nllık kurdu. SO- nefret etti. 
yundan, Mısır kralı olarak, - k~ndi
slle birlikte - on dort hükümdnr gel
di. Hepsl de bu isimle tanınır. 

Birinci Batlam3iOS MllllU.an evvel 
367 ile 286 seneleri arasında yaşadı. 
Bir ıddl.aya göre, Lagos'wı oğludur. 
Pclmt bir iddiaya göre de, :iskc11derln 
başka bir anadan de>Rtna gayrlıncşru 
blraderidir. Cihangirin Vt'f:ıtında Mı
sırla blrlllrte Surt~y1. nllst1n Te Kıb
rısı muhnrebe ile ele geçirdi. İskende
rl~yl müst:ılıkem merk~ yaptı ve 
bir külttlr şehri haline getirdi. 

Be~lneld n on dôrduncuye kadar 
gcçcn B Uam~os'lnr buyük ş hqlyet
ı~r değildi. On dördunculeri mt-şhur. 

Kleopatrn ne St'zann oğludur. Okt!lv
yüs'un znferl uzerıne tildünıldlı; Mı
sırdaki Batlnmyo$ sülfllcsı de bôylc
ce bitti. 

Maketı011yadıı da bu isımle ıkl kral 
v:ı.rdır. 

Belediyeler hakkında bir 
ıı. rıız biri bos kalmıştı. 

So 1-tatip, söz söylerken, tavana asılı 
lı-· kilo ağırlığındaki büyük avize 

11
YÜk bir gürültü ile koparak boı 

koltuğun Üzerine düşmüş ve 1'oltuk 

ile paranı parça o1mu~tur. Ko1tuk 

bo§ oldui:rundan nüfusça hiç bir %ft· 

yiat olmamıştır. Bu hadiseyi yazan 

Arr. :rika mecmuası, bunun eşsiz bir 

iyi tesadüf teılcil ettiğini bihakkın 
kaydediyordu, 

nız. Ben de bu an:ettiği:n ltnnnntten (Baa tarafı 3 üncü sahifede) 
-ıh ı :ı. ·;;c:fi d .. ,,.. ...."' .,. ikinci llatlamyos karde lerlni öl-

mu em 0 am ... o..., 0 Uc.'llm """""i tcs- cratinin has ve cins isimJerinin ara-
bit ettim, onu tekllt edeceğim, Tekil- • dürdüğıi için FilndeU rant knrdeş Aakara 28 (Telefonla) - Bele· 

kanun hazırlandı 

En eski top 
f:ranaanın Calais ıchri A lmanlar 

~rafından itgal edilmezden evvel 
lılı:çıl.r denixin d ibinden dünya-

~a:,~%ı:~pia~!~~::::n ~il:~:~ 
~ltılaralc çıkarılan bu topun nam

~. bir metTe uzunluiundadır. 

Namlunun üıı:erinden paılar temiz
lendikten sonra topun b:ırutla d olu 
olduiu ve ateıe hazır bu]unduiu KÖ· 
rülmüttür. Barut hartuçunun hiç bo
:zulmamast namlunun bpa ile amaı
kı kapalı bulunmasından V f! İçeriye 
d eniz •uyunan airmemeeinden ileri 
(;~imiştir. 

l:3ir lnglliz kadın doktorun fikirleri 
\t·Londrada asabiyeci kadın dolctor den çılı:aracalt ıurctte itıtismar edi
~· ıssl Sloan Ceaer'in o r taya attığı fi- yorlar. 
.. ırker, İçtimaiyatç ılar arasında mü- v_d 1 · • "d 1 · d' · · ·•a l . r..a ın ar ıçın ı ea ız ıvaç eınnı 

ltad:şa ara sebebıyet. ~ermiştir. Bu 22 ve erlı:ekler için 24 yaştır. Eli
k;· n .doktor kendısıne muayene nizd en geldiği. kadar fazla çocuk 
~ ırı nıüracaat eden mÜ$terilerİcle h'b · 1 1 d. b'" ··k h ' 
~diği reçetelerin üzerine yazı ~ ~ ı o un~z. . z .1vaç'. . uyu ır 

llıakines'ıl at l d ış o.arak telakkı cJılmelıdır. Çocuk· e şu s ır arı ya:cıyor U! I d • d .. • 
tE:.rkekl 1 C b H k l arınm aıma evet emege ıcbar 

l,d I ere ena 1
• • a ev enen ed erseniz, riyakar yapmı" olursu· 

· ıı. ann coeuk 11ahrbı olmalarına " 
ırııd b B nuz.> 
t~ c uyuruyor. ekar ya~ak is· ============::::::a-= 
liJtıen erkekler. ruhi muvazenesiz-

e rnnluldürler :> 

\.ı «Kadınlara 1 Kadınlar biyoloji 
B~kırnından yüksek mah!uklardır. 
~ 1; çok kadınlar, beğendikleri er
~"ı le evle·:ıiyorl ar. Onu istedikleri 
ı ~ !ba sol. mağa çalışıyorlar. Bir çok 
~· 

1
mlar, ba-; n<{rılarını ve sinir za fi-

eı erini en iyi kocaları b ile şiraze· 

T opkapı nıeydanının 
inşası tamamlandı 

istnnbul Belediyc.51 tnrnfmdan tan
zimi bir müteahh1de havale edilen 
Topl.tapı meydanı tnŞ!ıatı tamamlan· 
mıştır. Meydan, Belediye tarafından 
hazırlanan plana göre yeşillendirile
cek. ve tenvir edilecektir. 

flm mazhnrı kabul olursa kuvvetli ve sında, «penbe» b ir kısım İfeal et- do .. tu Unvanını alnııfUt. Hemşiresi diyeler lı:flnununun beşinci maddeııi
mütesanld bir hilltümet teşkili kabll m e.si fikTini ortaya ıürüyordu. Arsloııe lle evıeudtki içln de bu adı nin (A) fıkrasını tadil ed~n bir kfl· 
olacaktır. Devletimizin şekil ve m:ıhl- Hülasa: Türkçeyi kol kol dere- nldı~ını söyleyenler vardır. O dn. ba-
yetınl testıit eden ve hepimiz !cin gn- }erden kuvvet alan bir nehir teldin- bMı gibi ilme ve sanata hizmet ettı. aun layihası huulanmıştır, Bu la
ye olan Tefkllıltı ~asiye kanununu- de (arzedelim. Elbet ana dere, Re- Beni İsılllln mukaddes Jdtaplannı ııhaya güre Belediyıeler bir sene 
muzun ban nolttnlannı tnvzih ıaıım- file Halid'in ıayNtini akıtbil 

0 
mut· yetmif kltlllt bir heyet ~rafından zarfında tahsil ettikleri varidatlar 

dır.• 
1 

yunancaya terciim~ ettirdi. l'illldelfl- yekunundan yüzde b~_ş1n1 Belediy~-
Bunu milı.eaktp yuk.anda bahsetU- u " kutlu öz türkçedir. Amma, ya adile $ehlrler ve kasabalar ikurdur- Jer banlraaın• ıyatınıcaklardır. Sene 

ğlmlz tadll ıcklllerl ()l undu. Aza ara- difer dereler, tllribi " Pmdiki ar- du. Meşhur İlltendertye fenerini yap-
8lnda bazı münakqalar oldu. Bu sırn- ..Wuw ..-..ebethrimia ....._. tırdı. Milattan evvel 247 de öldü. 
da. ıoöz alan i'mleı pa~ şu beyan atta kale onlardan aldağuna.z veya aı.c.- U~cüstl, bu 11.t.uı ot\udur. Everce
bwundu : ğımız ne vana ı..p.i bimimclir; l.ak- t.e yani hayır .sahibi dtye anılır. 25 ee-

aonuna kaJar bankaya bu paraya 
yabmuyan Bekdi)rderin s\im rük 
varidatlar1nın yüzde OllU Dahlliye 
Vekaleti •rafından k..Uecektir. •- Fırka reisinin t.eıcıltinı kabule lom...d1r. B..ıarclaa kat'~ Yap- ne hn.Om süıilı> H~ ~U. 

Jhti.yaç kaUdir. Cihan bl.zi.m bir ~itli çemeyis. Vaqıe~ecejimis ele =============================== 
hükUınet ıör\iftütümüzü bl11yor. Bu Kwultay t~e söriildi. 
müaaıteratmıızı bir neticeye raptedip c:_____ -!I • ? 
ifade etmemek zaaf ve ~ıtüt.ü ida- &:iki-:'~=-:::.: -:;.;.":,. 
~ede~ başta birşey detlldir. Bir tec- brplıj'I batka bir 9Ölıdiil' ; bunda 
ı·ubeden bahsedeyim: Avrupa diplo- R i.k H-1!~•· b •-•- 1-L'ilir •-
mattan bu husust:ı beni lknz ettiler ef lllftı m •-1 0

- • ~ 
.Devletin reJsl yoktur. dedU~r. Şekll ber halde «ölii dan.a» deiiJ ... Zira 
haıranızda. reis Meclis reisid ir. De- «Ölüıt nün kartdıiı fraıuızca c.morb 
mM lı:i siz başka blr reis beltliyorsu- dur ; c macabre» değil. Ve böyle 
nu~. Avrupa dil§üncesi işte b\ldur. hinl•c• beynelmilel mefhamu -
Halbuki biz böyle dü.,ünınüyoruz. Mil- bele tercüme it}erinde kelime be
let hf\kimlyetlne, mukadderatına bll- k lime Lul v ı,- l,te IMt 
mı vazlülyeddlr. O halde bunun ifa- ~dirde ~ İİ.lid~h...;..n.-'&ü' 
dei huJmklycslni söylemekten neden ' m .. --
QCklniyoruz? RelsieUmhur olmııdan meyli ile b ize tavaİye ettiii türkıe 
Başvekll lntıh:ı.bı tek.llfl kar.unsu?. kafi selemiyeceldir. Kl&sikleri ~
olur. Bunda şüpheye mahal yoktur. cüme ederken ayrı bir lisan kullan
~şvek_llln intlhabuıı . kanuni ve mağa kalkarsak d a dilimizde ila1iie 
mumkun kılabllmek icın Gazi paşa katlanıyoruz d emektir. 
hıızretlerinln teklifinin kanuniyet On • • .. t d t .. ~ '-el·ı 
k ........ ft 1 l"-· d un açm us a uı yara -· a -.,.,.,..,ımes .w.ım ır. Zaafı umuminin I' el •. -1:.1 • TUrk 
idarneslnde mana. y0ktur, Fırkanın an Cf'e Ve IOZ ·-~enne: .. - • 
bütün millete tarşı deruhte ett.11{1 çeye :aaf a geldiler! 2af kOteYe bu
mesuliyetin icaba tına tevfiki h areket )'1D"SUftlar ! 
nnıridlr.• Kapı d1tan ettilderiae iae: - Çı-

(Devamı sahife 7 sütun 1 de) 
kıt vizeli vermeyiz! 

:<v• -Nu ) 

~elkl gün tutulan torikl<'rden sntııamıyanlar dün, bulund1*lAn po-
11! mevkiinckn fakirlik. kil~ıdı cetırenl ere 'bedava 11qıtıhn~tır. Y~ndalı:l 
resimde tevziat yapılan bir motor ve balık alaıılatda.n btrit~ı görünüyor. .. 



~~~·~~8======================================:==================~~~K~Ş~~~·~M===================~~=============ı~=============29==T=eş~rini==e=vv=e=l=1=94~1:;;_ 

f•::u~i:f R U V /A )~JlllJJAlMJ~~fj!Jftll I KONUŞAN MUMYALAR 
Mükellef yazıhanesinln üstünde bir! On "'!. .... ~rua .... bir ronbo!uır Bayram maç 1ar1 Tefrika No. 95 Yazan: lsKENDEB P. ;;;;tıııP 

sürü mektup duruyordu. Bunlara bi- .gecesi böylece ruyama. girdin!... • 
rer birer ve isteksiz iste!::s!z göz gez- Hani cGellncikli b~e. dediğim.iz .k J 

1 
di, ~ benzlyen ba mr- Onlar bu kapıdan gidip gellrlef'· fJl-1 

dlrdi. Zarfların coğunun üzerin.de bü- yer yok mu idi? ~nln duvardan atla.- Yarın Şeref stadında G. Saray, Beşı taş a; k!;ı ~ a~ zlncit içinde,..... dl buı'aSml ~ • .A 
yük ticaret firmalarının lslm.~rl, hat- yarak içe~ girdlom .~ıınelkli bahçe. 1 s k 1 tan Kara Osman b~a. çöken .Azr8Jl sanca. bu eısrarengl.ı evi ne~~ 
tA bazılarında sıra sıra sıfırlar ve mu- c~_m ... Işte gene ~~~ ~· ~ F enerbahçe, . poria arşı aııyor ile lı::a.rşı karşıya 'duruyordu. Şabaka'- ateşleyip yakaca.ktı. Falcat osııı-tıll' 
a?:Zam rakamlarla bunların serma_ye- buyuk bir ağaç kutüğünun üstune nm cellMı, onun yalvaı'lflanna aı- ı.srarile kapıyı ~tı.. Bu1'aSl gts1l ft' 
leri bile yazılı idi. Belli ki h~ 1s otu~muşum ... Sen yanımdasın ... Gene Jd d kı } dırmıyor ve baltasını zavallının boy- yoldan arka mahalleye gldlyordU. ~· 
m~ktupları ... Yalnız bunların içındc eskisi gl~l uzun sa.çlann var .... Ve Maçlar hususi o ug ... un an ta m ar nuna indlrmeğ'e hazırlanıyordu. nlçerUer kapıdan indiler .. içeride ıııt 
uzunca, ince bir zarf dikkatine çarp- bunlar .:Uzg~rdan dalgalanıyor. ince, Sanca bu tüyler ürpertici sahne ıu boyunca yere yatmııı iri bOYlıJ 
tı. Bu hiç de bir .~ ~ektubuna ~nze- zarif v~cudunle yruu.mda duruyor ve k ti• k d 1 · ı k karşısında. titremiş, kendini kQ.3'bet- adam gördüler. ~ 
mlyordu. Zarfın us tur.deki n:cecık Y_a- bar:a guzel kelimeler fısıldıyorsun... en UVVe 1 8 rO arı e oyna yaca mlştl. Arkadan meşale tutan b;1r Ye- Sanca bu ada.mı görür görınel 
zı daha ziyade bir ~.dına aıtmlş his- Ne yazık k!, bu rüyam çok sürmedi. nlçıeri gözcüsünün Ani atılışı oJ.masay- nıdı: 
sini. uyandın~o~u. Otekl ıı1ektuplan Dı.şandakl rüzıgar açık kalm.ış bir pan- Futbol heveskArlaruun iyi blr gün alıyor. Fenerba.hçe ve İstanbulspor ise dı, sancanın ba.şıı da tehlikeye dii.ş- - Eli kesilen cellat... ~ 
kfı.tıblne verdı . uzun zarfı a~rdı. Du- curu çarptığı için uyandım. E~r sa- geçirmelerinl temin m.aksadile başta bugiin iqin çı.kn.rabilecekleri en kuv- müş olacaktı. Zira, cell.At, baltasile Osman bu adamdan günlerde~ 
ctaklan arasındaki yaprak sıgarasın- na hayatta hakikaten ra.s ~imiş ol- vetlı' OY""''cuları Ue ~ft'-ftvn ç•lr•••orlar. Sancaya nişan alıyordu. Yeniçeri öc almak istiyordu. Derhal sarı 
d b- - k b ' efe çektikten sonra in gelen dört klübümüz Beşi~ta.ş - Gala- .. u ......,....,_,_ ~ 

::ı.n uyu ır n s saydım belki de bu kadar der .~ir tasaray - Fonerbıı.hçe - Istanbulspor, Bazı tekayyüdat yüzünden liglere bu gözcüsü bunu görünce, bir çekirge beUne sarıldı: garı' 
mektubu açtı. heyecan duymıyacaktun. Evet bir ruyn. büyük bayramımızın tatil günlerin- ekiplerle iştirak edem.iyen dört klü- zıplı:.yışlle celladın üzerine atıldı ve - Şu hançerini bana ver, . 
İmzaya göz atmc::ı. hayretten dona. bana bu kadar heyecan vermişti. V~ den bilistifade, &.raiarında. birer maç bümüzün yarınki maçlara en güzide bileğine öyle ani blr hançer dari>esl cami Bu herifi elimle geberteyiJ'll. 

kaldı : Mükerrem! ... Evet yanllş on beş sene som-a bir rüya beni sa.na yapmağı kararlaştırmışlardır. oyuncuları ile çıkm.alan mfuıl::ıakala- indirdi ki .. elindeki balta üç adım ile- Sanca mAni oldu: yat'I' 
okumamıştı. Mükerrem!... Ta ken- tekrar yaklaştırmıştı. Açık kalan Bu karşılaşmalar hem bayramı tesid nn çok sıln geçeceğine ve iyi futbol rtye fırladı. ve celladın ell kanlar - Baygın bir halde yerde~ 
dlsl . On beş senedenberi görmediğı pancuru kapattıkta.n sonra hemen ve hem de lig m~lannm reva."'lşı mıı.- görmeğe hasret kalo.n mera.klılan tam içinde yere düştü. adamı öldürmek yiğitliğe Y...-:,.

1
&1' 

kndm!... Ker:disin<? çok ıztırap çekti- tekrar yatatıma döndüm. Gözlerimi niyetinde olacaktır. . manasile tatmin edeceklerine kuvvetli Yeryüzünde hiç bir ölüm mabkft- Onu sürükleyip bahçeye çıkal'8'1....-
ren ve bir gün onu bırakıp uzakla.ra kapadım. Rüyanın geri kalan, ondan Malılm olduğu üzere ligde lstan- bir delildir. mu, ecel ile bu kadar uzun zam.an ko- Padlşa.ha teslim edelim. ~iye" 
giden sevgili!. .. Tuhaf şey! ... Tama- sonra1c1 kısmını görmek istedim .. bulspor, Feneıt>ahçeyi; Beşiktll.7 da Bu maçlar Şeref stadında yapılacak yun koyuna yatıruı.mı.ştı. Kara. Osman Dedi. Kesik kollu adamı s 
mile unuttuğunu zannettiği bu kadı- Heyhat kı olmadı. Bir daha uyuyama- Galatasarayı m:ı.ğlüp etm.L,ti. Bayram ve saat 13 ten itibaren başlıyacaktır. iki ay içinde her dakika ölüp diriliyor, rek çıkardılar. ett1 
oın mektubunu şimdi parmaklan dım . müsaıbaJtaları nynl takınılan karıJı Bunlardan ayn olarak da Matbuat ta- her dakika Azrail ne yilzyüze geliyor- Kolba.ıfl Hüseyin ağac Meş'UJt\ Si' 
arasında tutarken on beş yıl önceki Yatağımdan kalktım. Lambamı karşıya. getirdiğinden, llg maçlarında. kımı ile Galatasaray tekaütler! karşı- du. dört çevresinden askerle sarmıştı. 
heyecanını aynen duyuyordu. Bu sı- yaktım. Yazıhanenin başına. geçtim. al:nan derecelerln tesadüfi olup olma- laşacaktır. İyi bir maç görmek istiy-en Kara Osman Yeniçerilerin, bu feth- rıcaya : ·!~tile 
rada katibi tekrar içeri girdi: İşte sana şimdi, bir müddet evvel dı~ını meydana çıkacaktır. sporcu ko.rilerlmlze yannkl müsa.ba- edilmez mahzene indiğini görünce şa- - Haydi sız Kara Osman Yı.aı.ıı'-

- Elendim, biri gelmiş, bir ticaret gördüıı.üm o rüyadan sonro bu mek- 1 h usi hi t•- ıl , 1 ır...... 1 t siy ederiz .şırdı . Sevinçle ne söyllyeceğini bilml- atlara binip CKasn Yusuf .... la g -"Ult 
" Bu maç ar us ma ye ""' yap - .ca arı .......,.ırmama arınış ~!t Te-... an . yordu. Alh.nd:ın bir tek keliıne ıoltll- Padişahımız Osmanı gorunce ltlıı .... işi hakkında gör~ecekmi.ş!.. tubu yazıyorum. Saat gecenin tam dığınd:ın, klüplerln kendi kadroların- ~ ~"" 6'" "'! kt 

Dedi. Ldkin Ferhat : üçü ... Billyorınn ki. yann bu mektubu da yer ala.bilen bütün sporcularını di: ne kadar memnun olaca ır. . ertJ 
ı Sa Dedi. İki arkadaş atlara bill - Lütfen kapıyı kapayınız... Ve a acaksın! ... sahada görmek kabil olacaktır k.l p ıl k ı· - rıcam... dıl 

kimseyi kabul edemlveceğımi söyleyi- Eğer bu rüyayı görmeseydim belki uzun müddcttenberl futbol meraklı- azar günü yap aca ıg sarıca koştu. yere ejtlldl ve eski ar- .Meş'um evııden ayrıl ar. uf•' 
l kadaşının boynuna sarıldı: sanca ile Osman ıKasn YUS _, .. n!z. dedi. de sana. bütün bunları yaznuyacak- ıannın hasretle bekledikleri de budur. maç arı programı _ Oh .. nihayet buldum seni Kara geldikleri zaman, Selim, sarayın t>ı:;, 

Sanki S:!vgilisi ile yalnız kalmak ıs- tım. Eylülün son hıı.ftasındanberi devam ist.-ınbul Futbol Ajanlığından: Osmancıx.ıml çesinde dolaşıyordu. Osmanı bird"'~l 
t.ıyorm'"' D'ibl hevecanlı bir hali var- Q ' d ' ı k 11 · d ı 1 itiraf tın k lA d 5 '" p 

...., ... ..,,ım ı son o ara. şunu ave e ey m. eden lig maç an, e e tı.zım ır Fenerbıı.hçe stadı: Sarıca arkadaşının zlncirlerinl sök- bire tanıyamadı; fakat Sancaı· cfı . Kimse tarafınd:m rahatsız edilme- Gördüğüm rüyanın hakikat olması- kJ futbol heveskarlannı hiç de tatmin Rami H Bah ·· r· d .. - e· 
den mektubunu okumak istiyordu. nı istiyorum!. .. Öbürgün Feneryoluna edici bir nuı.hiyeL göstermemektedir. S. 9: Unkapanı - . .: a- meğe başladı. us un e gorunc . ell1l'r 

k.ll' ed' eddln, Sadık, Hayri. ve heyecanla sordu: - san yiğit QOk tel~lı g ıŞtlt Kalktı. Kendi eme kapısını ıtı ı. ıteçeceğim. cGelinclkll bahçe.nin Beşiktaşlı oyunculann tecziyeleri, Fe- s. 11: Davutpa..şa - Topkapı. H .: _ Şabaka nerede? Mutlaka hayırlı bir haber getirıtı 
Ondan sonra mektubu okumağa baş- teyzemden bana miras kaldığını bil- nerlilerin muvakkat da olsa, geçlr- Halid Galip, Nureddin, Nihad. _ Beni cellatlara bırakıp ~tı.. Diyerek yol kenarına çıktı. -1\l' 
lııdı. Mükerrem Ş'l!nları yazıyordu : mlyorsun. Şimdi orası benim.. Sa.at mekte olduklan dahili ihtilat ve niha- s. 13: Taksim - Süleymaniye. H.: Sarıca ellerini biri.birine vurarak: Sanca attan indi, pad148hın Y_. 

"Tamam on beş sene sonrn tekrar t.-'\Dl dörtte seni bu bahçede bekllye- yet Gençlik klüplerl teşekkül etm4 Selami, Re..~d. Nlha.d. _ Eyvah, dedi, bu kadar kurban ••• 
karş111ıı çı1'an, bu belki de şimdi ta- c:~!ın ... Geleceksin değil mi?.. müesseselerdeki memurlann eski ta- S. 15: Fenerbaıhçe - Vefa. H.: Şazi, verdikten sonra, onu gene elde ede- Kara Osman, Selimİll 
maılc unuttu~mı eski a.şinan, kJm- Seni orada uzun saçların rüzgardan kımlannda yer alama.malan gibi esas- Necdet, Bahaeddin. medik .. kaçırdık desen e! 
bilir seni ne kadar şaşırtacaktır. On dalgalanırken zarif endamınla rü- lr amiller, futbol meraklılarını tedrl- Şeref stadı : Osman zincirlerden sıyrılınca aya- huzurunda 
beş uzun yıl ... Bu bruJlı b~ma bir ha- yamda oldujtu gibi yanımda görece- ci bir surette sahalardan uzaklaştır- s. 9: Anadilu - Hlllil. H.: Şekip, sa- ğa kalktı: 
yat müddeti değil mi o.zlz dostum? .. ğim ... Ve 011 beş sene sonra tekrar eski makta, dolayı.sile, bu hareket klüple- baha<idin, H. Üzer. - Bizim izimizi nasıl buldunuz .. 
E\·ı>t on beş sen~ !çlnde bir insan do- günler avdet edceek... Yarma kadar rimizin maddi ve manevi zararlarını S. 11: İ.9t. Spor - Beyo{tluspor. H.: beni meliın şeytanın cell!l.tlanndan 
~llr, büyür, hatta bir genç kız blle ola- Allaha ısmarladık, aziz, sevgili ve es- lnto.ç edegelmektedir. Eşre!, Mustafa, Fazıl. nasıl kurtardınız, Sa.rıcam? 
biliı._ Bunun için bütün bir hayatlık ki dostum ... • Bir kere da.ha. tekerrür etmemesini S. 13: Galatasaray - Altıntut. H.: - Bunu sonra konuşuruz. Kaç za-
uzun bir fasıladan sonra tekrar sana Ferhad mektubu bitirdikten sonra temenni ettiğimız bu pürüzler için el- Adnan, Muzaffer, Nejad. rnandır lzlni arıyorduk .. herkes seni 
yazmamın sebebini anlatayıll?-· Bunun mırıldandı. cRüzgarda dalgalanan bet bir hal çaresi bulunacak ve son S. 15: Beşik~ - Beyıkoz. H.: Feri- öldü biliyordu. 
kısa da bir hikayesi vardır. Işte ba.ş- m:un saçlar ve zarif endam!. .. • günlerde sönmeite yüz tman futbolü- dun, Muzaffer, Müeyyed. - Padişah Mısırda mı, yoksa gltti 
hyorum: Senden ayrı geçen on beşse- Bu sırada karşık..l duvarda asılt müzün lnldşa.tına meydan verUecek- - - mi? 
nem hakkında muhakkak pek az şey dura.n a.ynaya gooü ilişti. Saçsız bir ti.ı.'. Bayrak kupası maçları - Henüz burada. Fakat yakında İs-
biliyorsundur. Hemen şunu da ilave ba../ ve kocaman bir gövde... Yarınki maçlann çoktanbcrt hasret tanbula dönmek niyetindedir. 
edeyim ki. yedi SE-nedenberi tamami- Ne zamandanberi Mükerremle tek- kaldı~mıız iyi futboldcn birer nümune :~~ı;'ü;1~~~~~~ b;:e~~~~~ - Tuman bay ne oldu? 
le yalnızım ... Lakin rica ederim. Gö- rar eski günleri ya.şamak en büyük vercce~inl kuvvetle ümid etmekteyiz. lının tesidl dolayısile ve lig ma.çlan- _ Yakalandı .. idam edildi. 
zünün önüne unutulmuş, ihtiyar bir arzusu idi. Çünkü bu maçlara f.3tlrak eden dört run revanşı mahiyetinde oJ.ma.k üzere Kara Osman hayretini glzllyeme-
kadın hayali gel~esin ... Ha.yır sevgili Fakat on beş sene içinde kendlsln- takımda. da devrimizin en kıymetli 

3011011941 
perşembe günü saa.t 13 ten dl: 

do.:."1.um hayır ... Hala ben i cck genç ve deki büyük değişikllği ancak şu mek- oyunculan oynıyacaklardır. Bu oyun- itibaren aşağıdaki maçların B~şiktaş _ İki ay içinde neler olmuş. Benim 
belki de hiç yıpranmamış. Bozwmamış tubu okuduktan sonra farketmlşti. cular mulıtell! sebepler yüzünden lig- Şeref stadında oynanması tekarrür burada birşeyden haberim yok. 
bulacaksın ... Buna emin ol... Artık Gelincikli bahçedeki genç adam ıerc işvtirll: edemedikleri halde, hu- etmiştir: _ KaybolduğWl. gündenberl bura-

Blllrsln ki, senden ayrıldı~ za- değildi. susl mahlyett,e yapılan bayram maç- Saat 13 te Feneroaıh~ - İstan- da mı mahpustun? 
man henüz yirmi bir ya.'jında. idim. Yazıhanesinden ka.llı:arken: larında oynamalarında nizami bir bulspor. Haıkem: Feridun Kılıç, Nihat, - Evet. Burada .. ve o melünenln 
Aradan on beş sene geçtiğine göre - Kadıncağız güzel bir rüya gör- mahzur görülmemektedir. Allikadar- Bahaettln. elinde. 
_ tabii laf aramızda_ şimdi tamam mü.ş ... Onun bu rüyasının o$lirtyetJnl larla yaptığımız temaslarda, yarınki Saat 

14
,
45 

te M!l.tbuat _Galatasaray 
ctı:z altı yaşında olmam !Azım ... Öy- bozmamalı... Yazık yann Gelincikli maçlara takımların şu kadrolarla çı- takımları. Hakem: Nuri Boout. Bodrumdan üst kata çıktılar. 
leyim de ... Ukln gelgelel!m hiç kimse bahçede uzun saçlı ve zarif endamlı kacaklarını öğrendik: Saat 15,15 te Be.,ikt~ _Galatasaray. Sarıca. meraktnı yenemedi .. tekrar 
benim otuz altı yasında olduğuma adamı boş yere bekllyecek ... diye mı- Ut>şiktaıı: Mehmed Ali - Yavuz, Rüs- Ha.kem: Şazı Tezcan, Necdet, Feridun. sordu: ı 
inanamaz, yirmi yedi, yirmi sekizden rılda.nıyordu. nü - Hüseyin, Feyzi, Rifat - Sabri, Olseler saat 11,30 da ~ılacaktır. _ Bu kc.dın senden ne istiyordu? 
fazla katiyen göı;tenniyorum. Ve lü- Hikmet Feridun Es Hakkı, İbrahim, Şeref, Şükrü. seni neden buraya hapsetti? Bacak-
zumsuz tevazua da lmpılmadan he- Ga1atasaray: Osman - Faruk, Ad- • !arına, kollarına. neden zlnclr vurdur-

s ı . * Yeşilay gençlik şubesi umuını men ~.unu da ilave edeyim. Hala es- ııan - !\lusa, Enver, Eşfak - a ım, du? Bu cellatı:ınn burada ne 10i var? 

AKŞAM · .. c · t h -~ katlpllğinden: Cemiyetimizin, 1/ 11/ 41 ~ klsı gibi ve senin tabirinle düsunkA.r Muı.tafa, Gunduw:, emıl, 1\ e m ..... cumartesi günü saat 14,30 da Emin- Kara. Osman gerı4 bir nefes alarak, 
ve sihirli bakışlanm• var. Şimdi hl- Ali. önü Halkevlnde yapacağı aylık top- etrafını saran Türk yiğitlerine derin 
kiyeme devam edı}ı:Crum : ı Fenerbabçe: Cihad - Lebib, :Murad - bir ha·'!"'~ı.1rıa baktı: 

Ali Rna, Esad, Ömer _ Fikret, Naim, iantıda bütün üyelerimizin bulunma- .,. ..... ~ 
Dun gece yemeği yapayo.lnız yedim. Abone ücretleri M~lib, Naci, Rebii. lr.n rica olunur. - Şabaka beni delice seviyordu. 

Canım istemişti, bir şişe de blra iç- i. Spor: Fikret _ Sefer, Hayri _ Fa- Ben de ondan hoşlanmıyordum. Ken-
tim. Yemekten sonra od:ı.ma çekildim. Türkiye Ecnebi ruk, Rü~tü, Celal _ Tank, ~lükcrrem, b d dini bana zorla sevdirmek l.stedl. Se-
Lfılı:in elektriği yakntad!m. Yalnız EıÖ.leyman, Kadir, Vakur. Beyogv lu klu.. u··n en·. vemedlm .. iş Lnada bindl. Beni l~·ken-
:advonun düğmesini çevirdim. Bunun Scne!lk 1400 kuruş 2700 kuruş Yukandaki kadrolardan anla.şılaca-

1 
,, ce ile yola getirmek ıstedi. 

h ı fl! ışığı altında kendimi geniş bir 6 Aylık 750 • 1450 » ğı veçhile, bilhııss:ı Beşiktaş takımı I Kulübün umumi tı.eyet içtimaı Sanca di.'Şlerinl gıcırdatarak hay-
koltuğn attım ve bir sigara yaktım. 3 Aylık 400 • 800 • geçen seneki na.mağlüp ekipini aynen 
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cumartesi günü saat 15 kırdı: 

Etrafımdaki yalnızlıtç el ile tutula- 1 Aylık 150 » • muhafaza etmektedir. Galatasaray : te yapılacaktır. Muhterem azala- - Vay k:ı.lta.k vay. Böyle tehditle. 
bilecek bir raddede idi. Saatlerce rad- Posta ittihadına. dahil olmıyan takımı Gündüz gibi en kıymtell bir nn h:ızır bulunma.lan rica olunur. zincirle, cellatla blr insan sevilir mi? 
yonun düğmesini çevirerek ve çeşit bi ml k tl Se l'""i merkez muhaclml t.ekrar ktldrosuna Yeniçeriler Kara Osmanı görünce : çeşit musiki dinllyerek karanlıkta ecne me e e er: ne ll!) : llllU1111Ul111Hlllllltltftllft,_ltlJllU!JJlllUU11111111flU ... tllltllD11tU111HIJUIUltfl"'ltlUIUllllllll1111111Ut'"UllıtUUlltHUutltlll 
oturdum. Sonra yatak odama çekil- 3600 altı aylığı 1900 üç aylııtı, - Geçmiş olsun koca aslan! 
dim. Soyunup dökünüp yattım. Belki looo kuruştur Belediye sular idaresinden Diye bağn.ştılar. Palalarını kınları-
dc !)imdi mektubumun burasına gc- Telefonlarımız: Başmuharr:lr: 20565 Elmalı üzinimlz için saç fıçılar içer.isinde Elmalıda teslim edilmek üze- na soktular. 
llnceye kadar durup durup kenc!l ken- Yazı işleri: 20165 _ İdat'e 20681 re on be~ ton Alüm.inat de sut satın alınaco.ktır. Bu malzemeyi verebllecekle- Şimdi yapılacak blr iş vardı: cen!\t-
dine ıpekl amma bütün bunlardan Müdür: 20t9'7 rin 3/11/941 pazartesi günü saat ona kadar Taksim Sıraservllerdekl idare lan aramak. 
bana ne?• demlşgindir Bir parça sabır merkezinde levazım servisine müracaatla !lyatlannı bildirmeleri. (9429) Çünkü, Kara Osman, cellatların 
edersen anlarsın. Hikayem devam ~vval 8 - Bızır 171 kajmadığını söylemişti. zaten celll\-
ediyor: s. İm. Gü Öğ. İki. Ak. Yat. Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: dın birinin eli kesilmiş, fa.kat blrden-
Yntağımda uyumak için epey uğraş- E. 11,37 1,17 6,48 9,40 12,00 1,32 bire gözden kaybolmuştu. 

tim Nl'ha,,et dal ı T tl bl .. Va 4 48 6,27 11 58 14 50 17 10 18 43 941/ 2 Kadıköyünde Hasan"'""" mahallesinde Hürriyet sokağında. 5 No · _, mı.şım.... a 1 r ru- · · ' • · • y....,.... Kara Osman, ben şimdi onları bu-ya g · d d st V kimi .. d " lu hanede mukim iJı:en ölen ve terekesine hô.klmllğlnıizce el konulan Rıza-or um o um... e gor um · b Al ltırum diyerek, orto. kattaki dehlizln bllı."·or musu ? nu·· d tahmin Idarehanc Ba ıu l civarı ya -•t tek atlı tente arabıısı ko.~umlarile birlikte 4/ 11/ 941 salı gii.nü saat 1 ı 
_, n ... nyn a 3 ı.u methallndc durdu: edemezsin! ... Seni! .. Evet, seni rüyam- Acımusluk sokak No. l df' Kadıköy pazar mahallinde açık arttırma suretile satılacağından talip 

da gördüm. olanların me-Ekılr günde mıı.hallinde ha.zır bulunmalo.n ilan olunur. (9479) - Sarıcam! Burada bir kapı vardır. 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 66 

Zira, kontratları bile vekiliniz im
:zalı} or. 

Ve ilave etti: 
- Siz hiç merak buyurmayın ..• 
Hafız sokağa çıkmıştı bile ... 
Acaba her Üç ayda bir buraya 

gelerek etrafı kolaçan etmesinin se
bebi neydi? Şu uzak mahallede iki 
kızı her halde gözden kaybetmek 
istemiyordu. Onları sefil hayatları 
İçinde bile, hala pençesinde tutu
yordu. KalblerinK-1 atışını, nefes alış
lıırını dinliyor gibiydi. Buada mu-

hakkak ki esaslı bir maksadı ola
ca ktL 

iki hemşireden bahsedildiğini işit
mek, onun için adeta i!-ıtiyaç gi
biydi. Onların ne olduklarını, nere· 
de bulunduklarını, kiminle temas 
ettiklerini ille öğrenecekti. Mazile
rinden bihaber yaşamalarını isti
yordu. 

Bu evi her ziyaret edişinde ve hi
lesir.in hala semere verdiğini öğre-

Nakleden: (Va - Nil) 
nişinde hlbinde derin bir memnu~ 
niyet duyuyordu. 

Muvaffakıyeti yüzde yüzdü. •Zira 
genç kızlar, bu adamın kendilerine 
ne türlü fenalık yaptığını bümiyor
lardı. Onun :isminden bile haberleri 
yoktu. 

Kızlar mektepta."l çıkınca, Hafız 
onlan hayatta adım adım takip et· 
mişti. Maişet derdiyle nasıl müca
dele ettiklerini görmek, öğrenmek 
istemişti. Tehlikelerden kurtuluyor
lar mı? Kurtuluyorlardı. Bir gün, 
şikarlanndan biri, yaşamak kaygu
siyle satılmak derecesine gelmiş fa
kat bu tehlikeyi atlatmıştı. Kendi de 
farkında olmaksızın fahri casusluk 
yapan kapıcısı vasıtasiyle bütün 
bunları öğııenİyordu. Hülasa, bir vic
dan azdbının insaını takip ~tmesi ka
bilinden alabdar olduğu bu kız
faıın hay.ttiyle sımsıkı bağlı bulu
nııyordu. 

istasyona doğru giderken ıöyle 

dü~ünüyordu: 
c- Mükemmel... Mükemmel ... 

Her iş yolunda... Bu kızlar, kim 
olduklauru bilmiyorlar. Maııilerin
den haberleri yok ... Bana da bu la
zmı. .:. 

Bu da. doğruydu. 

Havattaki fC$adüf!eri düşünerek 
dudaklarında bir tebessüm hasıl 
oldu. O tesadüfler ki, kimi insanı 
bir bataklığın gayyasından alır, arşı 
alaya çıkarır; kimini de, ta yukar
lardan çekerek yedi kat yerin dibi
ne batırır ... 

Adam sen del. .. Varsın mahud 
noterle veznedan bir şeylerden 
şüphelensinler... Onlarm bu muam
mayı hal ve fasletmelerine katiyen 
imkan yoktu. Zira hiçbir zeka böy
le bir sırrı ortaya çıkaramazdı. Yan
yalı Haznedarzadelerin hakiki va
rislerini bulmak kimseye nasip ol
mıyacaktı. Şayet Rüsuhi Vehbi or
tadan kalktıysa, öldüyse, bu iş, 
ebediyen böylece sürüncemede ka
lacaktı. 

Kim, Allahın hangi kulu onlann 
bu feci şerait içinde bocaladığını 
kestirebil.ecekti) Onların da hu
dutsuz denecek derecede çok mad
di imkan lan vardı... Ve kendile-

ri, bu sırrı aııla keşfcdemiyecek-
11.'rd.i. 

Anneleri, ıula içinden çıkılamıya
cak olan bir mezar Çukuruna gö
mülmüş bulunumuyor muydu) Ve 
oraya, meçhul, bedbaht bir fikir 
kadın olarak girmişti. Hazıaedar
zade ailesiyle alakadt.r olduğunu 
herkesten, kibir ve azameti dolayı
siyle saklamıştı. Kimse de onun bu 
mensubiyetini aklına getirmemişti. 
Bambaşka bir insan olarak yaşa
mış, öylece de gömülmüştü. 

Kızların i.5t.ikbali, artık çizilmiş 
bulunuyordu: 

Günün birinde, ihtimal önlerine 
bir erkek çıkacaktı. Evbneceklcr
di. Onun peşine takıhrak kimbilir 
nereye gideceklerdi. Yahut da İs
tanbulun gürültüsü içinde kab:vola
caklardı. Böylece, maziden büsbü· 
tün kopmuş bulunacakhrdı. Anne
leri gibi, geçmişleri de kaynayıp 
gidecekti. 

Şerait böyle olduğuna göre, Kü
çük Hafızın içi rahatlam'.'ılıydı. 

Rahatladı da... Zira, Haydarpa
şa ganna vardığı vakit uhk bu 
mevzuu düıünmüyordu b1e .. . 

Sevgilisi onu karıılıyat::aktl ... Ah, 
o genç kız... Onu öyle seviyordu 

ki ... Dimağı hep onunla meşguldü. 
Cenç kız, oınu görünce şakrak 

sesiyle: 
- Ooo ... Safa geldiı1 ... ~ diye 

lıc.ıykıracaktı. 
Onun boynuna sarılmak i~in can 

atıyordu. 

Nihayet, onun için, Emine hanı
mın, küçük Hafızın iradesi kar
şısıt."lda boyun eğmesi mecburiydi. 
Hafız, bir hafta içinde, ona kat'i 
karannın ne olduğunu bildirecekti. 

Trene binmişti. Katar, bütün hı
ziyle, ilerliyordu. Fakat Celalin is
tediği sürat değildi bu. Sevgilisinin 
hayali gözlerinin önünde mütema
diyen canlanıyordu. 

Açık pencereyi hala uınutamıyor
du. Halimenin parmaklığa eğilirken, 
dekoltesinin hafifçe açıldığını görü
yordu. Şimdi yine bu manzara ile 
karşılaşacaktı. Son derece sevini
yordu. 

Ertesi gün saat üç buçuğa doğru 
Eskişehir otelinin kahvehanesine gi
derken, ilk gözüne çarpan Halime 
oldu. Genç kız, onun şerefine şık 
ve bariz renkte bir elbise giymi~. 
dolaşıp duruyordu. Biraz kalınca, 
fakat derisi pek güzel olan gerdanı, 
tüUer arasında görünüyordu. bir-

:ıa sokuldu: #' 
- Şevketlim t dedi - Kara O bf.lt' 

buldum ve celllHlar tarafindruı ı1I 
lle ıdam edileceği sırada kurtıırdl · 

Yavuz başını kaldırdı: ___ ıııa 
- Bu ark:ıda duran yiğit. osı..-

mıdır? 
- Evet, şevketlim! ede' 
Selimin yüzü güldü, ellle tşa.ret 

rek: ' _. 
- Gel oğul _ diye seslendi - bl.Z 

ni öldü sanıyorduk. d!S' 
Kara Osman koştu, padl.şahın 

ıerlne kapandı: tı!Jll' 
_ Çok işkence gördüm, şevk.e diltl' 

Fakat Allah öldürmedi .. tekrar '"" • - SIP yaya çıkmak ve hll.kipayinizc yuz ıf 
mek nasibim imiş. Artık bundan s0ıt 
ölsem de gam yemem. Of 

Selim, Kara Osm:ı.nı çok severdl-· 
kere alnından öptil: 

11
, 

- Sana Lşkence yapanların twyll C' 
nu vurdurmadan MLo;ın terketI111Y 
ceğim. 

Dedi ve Yunus paşayı çağırttı: te 
_ Bütün Yeniçeri kollnn harelte Jll 

geçecek .. Tuman bayın eeııatıar1 

yakalıyacakl:ır. 

Dedi. Kara Osman: ı... 

- Bu ceııatıar üç kişiydiler, şev~:eı 
lim! Birisini Sarıca yakaladı. Dt 
ikisi Şabaka ile kaçtılar. 

Deyince Selim büsbütün hlddetlc!l' 
eli: ~ 

- Bu Şabaka denilen kadın ç J 
becerikli bir şeytana benziyor. onu !
yakalamağa gayret etsinler. Bu n;r
Iünenin yüzünü bir kere olsun go 
rr. ek isterim. 
Padişah bu cınrt verdikten son~ 

Yunus paşa maiyeti lle birlikte şclldı 
indi. Şiddetli araştırmalara başla~ 

Selim Habeş carlyesinl pek me 
ediyordu. Kara Osmana sordu: 

- Neden habsetti seni bu kaduı? 
Osıns.n çekinerek cevap verdi: 
- Kulunuzu görür görmez seYıt'lif. 

şevketlim! 

- Senin gibi bir yiğit, böyle bir JtJ' 
dının pençesine na.sıl düşeblllr? 

- Tuman bayın cellfıtıan orıtl~ 
emrinde idiler, şevketlim! Beni dt';p 
hal yakaladılar.. ve bu eve götür 
o.ylarca hapsettiler. ) 

(Arkası var 

1. k ~ h ·· ·· k k ~· ol• ı u ya, onu gorunce ·ıp ·ırmı ... 
du. Kalbi heyecanla çarpmağa bar' 
ladı. 

Adeta bacaklan titreyerek on• 
doi:ru yürüdü. Kız, elini uzattı. Od• 
elini verdi. İşbe bu temas, onu çi~:' 
den çıkarabilirdi. Bütün mevcu0~ 
yeti sank.i ellerine toplandı. 

Sesi ve nefesi kesilerek mırıldan' 

dı: ı· 
- Ah, ne kadar güzelsiniz, Ha ı• 

me hanım ... Va1lahi ... Billahi ... 
Ve derhal sadede girdi: . 
- Ben.imle birlikte gel.r nıisl' 

niz? .. . lzmire gidelim • , Orad .. 
çiftlikt.e yerleşelim ..• 

- Ben mi? ... 
- Öyle ya ..• Siz . . • 
- Ne müna~ebet) . . . Nt> sıfet• 

la)... Rica ederim . . . 
- Ne sıfatla olacak? ... EetağfU' 

rullah ... Karım sıfatile, bittabi.·· 
kl•f'ıı• - Demek bana izdivaç te ı 1 

de bulunuyorsunuz? 
- Tabii ... 
Genç kız, içini çddi: 
- . Pek.i amma niçiın bu ktıdat 

geç kaldınız) li 
Hafızın kalbi büsbütür. şiddet 

şiddetli çarpmağa başladı. Sıırışın 
kız, mahcubane dedi ki: ) 

(Arkası .,., 
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lürkiye, bugünkü Eski devirde .. 
bahtiyarlığını 

cümhuriyete ve 
onun büyük 

reisine borçludur 

.<Baştarafı 3 üncli sahifede), 

mayı evlendirmek niyetinde aeğil
dilt amma ayağına :kadar gelen bir 
kısmeti C:le reddetmege hakkımız 
yoktu. Bunun lçkl bize yapılan mü· 
racaati ciddi ciddi tedldk ehnemiz 
!izımdı. 

(Bllf tarafı 1 inci sahifede) Fatma oClada bir mnddet (aldı. 

d~İçerdekt bu eserden sonra Onu görmeğe gelenler bir takım ga· 
u rip ıörücü ldetlerlne l>aıvurmadı
~ya karşısında çetin bir imtı- Iar. Meseli dişlerini g8rmelt için 
...,. geçirmek lbıın geliyormuş. fendis~ü güldilrmeğe filan kalltma
•. urkiye Cüınhuriyeti, bir mille- dılar. Lakin kızın her halini ince· 
liıı hayatında nadir çıkan zor den inceye teClkik ettiltleri l:)elli idi. 
fartı Nihayet Fatma dı,arıya çıltİnca 
~ar altmdakt bu imtihanı görücülerin orta yaolı olanı: 
l • elnıilel füemt hayrette bıra.- _ Mapllah güzel kızl .. dedi. 

~ bir dirayetle başardı. En Yanındaki genç olanı da derin de-
~Çlüksever hattlı. nankör insan- rin içini çek.erek: 

1/ için bile bi; rejimin tecrübe- _Evet ... Çok güzel ... diye tu-
l'i bundan daha ağır, daha mu- elik etti. 

'taffakıyetli olamazdı. Bundan Orta yaşlı kadın gülümsiyerek: 
d~layı bugünkü bayram Türk - Biz zaten adet yerini bulsun 
~iletinin en büyük bayramıdır. diye g~ldik. Onu gören görmüş, be
~ıter Türk vatanı bugün zengin ğ~nen bt>ğenmiş ... dedi. 
le b Bu söz ü:ııerine doğruldum. De
d ezenmiş , Tüı·k milleti neşeli, mek Fatmayı i!tiyıen adam onu 
inç, iiınitli ve sulh içinde yaşı- görmü~tü. Bu olabilirdi. Çünkü 

)or.sa bu saadetin tek kaynağı deübaş bir kızdı. Kaç göç mese1esi
Cüınhuri,·ettir Cilmhuriyet de- ne aldırış etmeden kapının önüne, 
diğlrniz ~ama~, hedefi vatanın bahçeye filan çıktığı olurdu. 1hti
te1'<>1. mal o zaman kendisini görmüşlerdi. '"'11.kisinden, milletin refahın-
d Fatmayı o zayıf, gözleri kızarmış 
an, vasıtası da milli birlikten ve kadının erkek kardeşine istiyorlar 
~gi ile itimada dayanan oto- biliyorum. 
11~den ibaret idare şeklini anlı- Bunun için güliimsiyerek: 
l'oruz: Milll kurtuluş mücadele- - Biraderiniz bizim Fatmayı 
Sinin eseri olan sarsılmaz birlik, beğenmiş amma ... Bakalım Fatma 
tnım vicdanın ifadesi olan sevil- da onu beğenecek mn. dedim. 
llıi~ otorite, Genç kadın ezildi. Büzüldü. Mah-

zun bir tnvırla: 
Cümhuriyetin büyük talihi, - Biz kıendisini kardeşim için 

ltudretınin, felaket yıllannı gide- istemiyoruz!.. ccıvabını verdi .. 
'ten istiklal mücadelesi temeli Bu genç kadının bir de kayınbi
U~rine kuruluşudur. Daha bü-ı raderi ol~uğunu biliyord~~· Hatta 
lUk bir talihi, vatanı kurtaranın arası~a . bıı:e ze_r~evat getm.p s.atar
kurct ~ · dır B .. dı. Lakın bu ellısıne yakın hır adam
ise ~g.u rcjım oın:as~ · ~gu~ dı. Doğrusu onn Fatmayı vermeğe 

hızı en çok sevındıren, yurek- hiı- gönlüm razı olmazdı. 
lenn-.: ·· 't d Id • ••uze sonı:.--uz umı o uran Bunun için korka korka sordum: 
llıanzara, başımızı vukan kaldır- - Yoha kayınbiraderiniz için 
dığırnız zaman, millet mukadde- mi ı;örücü geziyorsunuz'> 

~~ının başmda, Cürnhuriyet de- Genç ~a~ın .~i~. sıkıntı haml~~ 
dıgirniz ve iftihar ettiğimiz bu daha geçırdı. Guçlukle c~~ap verdı. 
f.ln sekiz yıllık idarenin, ve bu- ğ"I- Hayır ... Kaynım ıçın de de· 

tıun temeli olan milli mücadele-
1 

B... . h r . . t' K 
t!i d h u vazıyet tu a ıma gılmış ı. a--a: .. kahra~an. ve yapıc.ı e ası dında bir türlü söylemeğe dili var-

Yük Şefı görmemizdir. Her- madığı bir şey vardı. Merakla sor· 
§eyi ona borçluyuz. Bu kutlu dum: 
bayramda bütün milletin yüre- - Ohaldc kizı kimin için idiyor· 
~inden çıkan ses budur: Başımız- sı•nuz~ 
dan eksik olmasın! «Kocam için ... Kocam!.» 

Nccmcddin Sadak 

Tarihten 
bir sahife 

Genç kadın kar ımdn ecel terleri 
döküyodu. Nihayet bir müddet 
evvelki gibi derin derin jçini çeke
rek ve yıere bakarak §U cevabı 
verdi: 

- Fatmayı bizimki İçin isiıyoruz 
efendimi.. 

(Baştarafı 5 inci sahifede) Kendimi tutamayıp sordum: 
b İsmet paşadan sonra İstanbul me- _ Nasıl sizinki için? Sizinki de-
llSu Abdürrahmnn Şeref bey mer-hu diğiniz de kım? 
nı şu sözleri söyledi: e:EşkAll hü-

ltfinıctln tadadına. lüzum yok. Haki- - Kocam ... Ayalim ... Allahın 
lrtlyet bllAkaydüşart milletindir. Ki- emri, peygamberin k.a.vli ile Fatma· 
~ sorarsanız sorunuz bu Cümhurl- yı kocam için istemeğe geldik ha-

ttır, doi;nn çocultnn adıdır. Ama bu nımef endiciğim ... 
1.ıı b:ızııanna hoş gelmezmiş, varsın Ben §aşkın ~~kın onun yuzune 
telnıesin.ı bakarken kırık dökük cümlelerle 

.Bundan sonra diğer b:ızı aza beya- 58 
:.ı.atta bulundu. Neticede Gazi paşanın i:tahat veriyordu. Kocası yaşın-
tekıın kabul edierek lçtlm.aa nihayet d:ı imi,... Zerzevat getirdiği w bir 
lerudı . gün Fntmayı kapıda görüp _begen· 

.Bundan sonra saat altıda Meclis mi,... Zaten ne zamandanberi Ül
~Plandı. Tckll! kanunu, Kanunu Esa- tüne evlenmek istiyormuş .•• Fatma
~ncümenine havale edildi. Encümen yı almağa karar vermiş, kendisini 
ltı· !anarak müzakeresini ya?,tı ~e dt- bu işe memur etmi~I.. 
flazbata heyeti umumlyeye gondenl- Onl 

· l.fecııs saat 8,30 da Cümhurlyetln a~a: .. . 
11Anına knrar verdi. 8,45 de Rcisicüm- - B1z kızımızı ortak uzerıne ve-
~r seçimi yapıldı, 158 aza mütte1ikan remeyiz .•• dedim. 

KOÇUK iLANLAR 
J'ntalAde ahvalln dnamı 

meddettnee gayri m11&11en gQn
lerde haftada W ven 110 defa 
neşredllecetttr. 
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BOZKURT-EMLAK - Osmanbey EMLAKİŞ: 
, clvannd:ı tramvay caddest lm!rlnde IAlell tramvay caddesinin ;nıcrkr l 4 - Kiralıli • Satildi 

mn.Aıt TIJRDU: 
1e11evt va.rtdatı 8184 lira gellrl mevcut blr.Ncrlnde fevkıı.16.de 1ntlntı 11jl )'.4JJ.!
(12) dalrell ve tam ikonforl!l ve arka- JJU§ 4 bllyük, 2 kücult daireyi muh-

11500 liraya. aatılık apartıman - mıda. oldukça muntazam bahçesi bu- tevl altı katlı bol zlyıı. ve güzel ha.va
Cihangirde dört tatlı, ayda '15 1irlL ıuna.n ve 237 metre kare il7Jertne inşa ıı ,ok [Slhh1 bl rnpattımn.n mev:kll vti 
Iradı olan deniz görlir blıı aputıman edilen çift da1rell lükB bir apartımnn randımanına. nazaran mnıaıt :f1atJ9 
kelepir olarak ıatıııttır. Do!Ja No. (120) tıln ııraya satılıktır. Randıman aa\ıJıktJr. Her tllrHl malOmat ve sn.-
276. ylizde (8) dır. llhlyet mUesse!eml.zdedlr. D. N .. 640 

Taksim Cümhurlyet meydanı Zm- Ta'kslm Abdülhak HAm1d cadd<.'51 G~lataaaray K~ apartıma.nı 2 ncl 
ENDtJSTRlYEL TEŞEBBtJS SAHİP· 1Ak Han, Enılfllc Yurdu. Telfon: 4"39. No. 23 Bo7.kurt-Emlflk Tel.: "3532 - :tat EmH\kiş. Telefon: 49010 

LERİNE: PollteknUt endüstriyel te- -. ~-..:..----------
şekküllettn ışıetme uaul Te te~lt17- 18000 liraya aatılık ape.rtunan - 33 BİN Lİ1lAYA - Şlell tramvay Beyoğ'lunun tam merkezi bir yerinde 
ıe mamulleri maliyet flatlannı sıh- Şl§ll Bomontı elvan kate bqı. altında ıstasyonuna '1,5) dakika mesafede se- üçer odalı altı daireyi ve altuıdn 1kJ 
batla tebarllz ett.ıren muhasebe ve blr dükkAn, 5 katlı bir apartmwı be- nevi (2040) lira gellrl mevcud S, 6, 6, 4 küçük dükkfi.nı ihtiva eden ıenev1 
idarelerini mezç ve organl.ze ederek tanarme, manzaralı, keleplr olarak odadan ibaret ve gömme 'banyo lüks 5,500 Ura 1ra.dlı, yapısı .sn~lam )>lr 
en yillcsek 1malflt Teriml almaıta satılıktır. Dosya No. 275. mutfak ve cidden temiz bir f§c11lğln apartıma.n münasip 11atle satılıktır. 
muktedir bir idareci teknisyen muha- Tablın Cümhurfyet meydanı Em- Ye meraklı bir phsın em~ mahsulll- D. N. 616. 
sibe ihtiyacı olanların Ankara.da. 113 lAt. Han, Emlô.k Yurdu. Telfon: 44439. dür. Galatasaray Köşe apartımnnı 2 not 
numaralı posta. kutusuna ve 1stan?ul- 100 bln liraya. aaulık apartıman _ Tatsim Abdülhak Hlınld caddesi:ıtn ,~_t>_,..Em_lA_ki_ş._T_e_1_cf_o_n_:_4_9_oı_o __ __..._ 
da. Akşam gazetesinde E. K. ya müra.- Ayaspa§ada 10 katlı, her dairesinde No. 23 Bo1.kurt-Emllk Tel: 43532 - Clhanglrin en iyi bir yerinde ve kö
caatıan -

1 
6 ve 7 ıer odalı, M!nede 5136 Ura. Iradı 12,500 LİRAYA_ Firmatada dört eeba..,a:;ında lyi inşa edilmiş çift dnlrcll 

DİKKAT, DiKKAT - Mal sahiple- olan bir apartıman satılıktır. Dosya yol atzında' .senevi (912) Ura gellrl be$ .katlı asgari yüzde altı iradlı güzel 
rlnln na7.annal Bllftmum akar - Apt. No. 274, mevcut üçer oda ve ur1 banyo ve blr apartıman satılıktır. Fırsatı kn-
ev V.3. _ ıerln vekllharçlı~ ve büyük Tak.sim Cümhurlyct meydanı Em- mutfak ve dört tattan ibaret §irin bir 11ırmayınız. D. N. 647. 
hanlann oda.başılıklan v. s. kefalet Ih Han. Emlil.k Yurdu. Telfon: 44439. apartıman satılıktır. Galatasaray Köşe apartımn.nı 2 ncl 
göeterilerek muntazam, temlz, ucuz ve 90 bln liraya satılık apartımnn - Tnlt.slm Abdülhak Hll.ınld caddesi kat Emlfıklş. Telefon: 49010 
hatt!\ ücretSi:r. olarak temin edebile- Taksim Talimhanede beş kat clft da- No. 23 Bozkurt-Emlt\k Tel: 43532 - _T_e_ş-vi-k-ly_e.;.d_e_trn_m_v_a_y_a_i_ki_d_a_k_lk-n. 
cek bir genç iş anyor. Akşam gazete- ferli 10 datrest olan 5568 lira iradı bu- 11,500 LiRAYA _ Kurtuluo tram- mesafede çdk sağlam yapılmış sencvt 
sinde M .F. rumuzuna mektupla mU- lunan bütfin konfonı haiz apartıman vay caddesine u,5) dnkika mesafe .se- 2,400 lira ıradlı dört katlı bet-On bir 
racaat. satılıktır. Dosya No. 273. nevi (840) lira geliri mevcut üç oda- apartımnn münnslp flatıe acele satı-

. 24 1 Takslın Cümhurlyet meydanı Em- da i b tf-o.. n •· ti lıktır. D. N. 1335 :RAYA!IJ ış ARIYOR - ynş arın- lt'lk Han. Emlfı.k Yurdu. Telfon: 44439 n ve nsr anyo ve mu - uç ~a ı 
da temiz bir aileye mensup mevki iç- -------------- modem bir apartıman satılıktır. Man- Galatasaray Köşe apartımanı 2 ncl 
tımal sahibi bir bayan ve yahut bir 36,000 liraya satılık apartıman _ zara güzeldir. kat EnıUıklş. Telefon: 49010 
bayın ev işlerini deruhte eder, kendisi Taksim Talimhanede beş katil, bah- Ta.kslm Abdülhak H!Unld caddesi Şişlide iyi lnp. edilmi§ lki katı üçer,. 
1y1 bir CT b:ıynnıdır. Tnşrnya gitmez. çest bulunan, nezaret\ fevkalllde bir No. 23 Bozkurt-Emlô.k Tel: 43532 - dJğer Jkl krtı dörder odalı ve banyo-
25 lira Ue çalışır şeraiti kabul eden apartıman satılıl\tır. Dosya No. 272. 'Z BİN LİRAYA sı ıı t 1 lu teml~ bir apartman uygun flatıe 
açık adreslerlle tnfsllfıtlı mektupla Tak.shn Cümhuriyet meydanı Em- - t ş ramvay s- le ~~•ıı kt D N 621 

ı Al tasyonuna ve asfalta (5) dnklka me- ace ~ ı ır. . . . 
a.şa~ıdakl ndrese ynzma an. cm- lak Han. Emln.k Yurdu. Teıron : 44430. safede 5 oda asri bir mutfak ve ban- Gnlntnsarny Köşe ap:ırtııruı.nı 2 nc1 
dar nahiyesi Güzel sanaUnr sokağın- 45,000 lirnya ııat1hk a.partınuın - yo 1çl i'opelen boya ııe boyanm!f sık knt Emlfıklş. Telefon: 49010 
da 13 5ayıda Hürlye vasıtaslle. - 1 Beyo"lu Talimhanede 5 katlı, 5 ve kflrrrir kullanışlı bir hane satılıktır. -...-.__,..._.;;.... ________ _ 

6 "' Nişantaşı Amerikan hastah:ınc~ı cl-
ÇOK s&.~m.ER TEC~UBF:J.f BİR 6 şar odalı 2220 Ura iradı olan bir Taksim Abdülhak IIô.mid caddesi varında. birinci sınıf malzeme ile lnşa. 

IlASTABAKICI JIF.l\IŞIRE ış ARI- ::ı.partıman satılıktır. Dosya No. 271. No. 23 Bozkurt-EmUl.k Tel: 43532 - edllı:hiş her kntta gömme banyosu bu
YOR - Hastaya bakmak ve yahut iğ- Taksim Cümhurlyet meydnnı Em- 4000 LİRAYA - Kadıköy Mısırlıoğ- lumı.h çok ferah ve asgari yuzdc allı 
ne pansuman gibi işlerde> fevkalade Ilık Han, EmUl.k Yurdu. Telton: 44439. lu hfink!\r imamında onuncu ilk mek- lrodlı \'e dört katlı bir apartıman e.N'

lhtlsası olan gece ve gündiiz evde ka- 30,000 Jlray:ı rotılık bulunmaz bir tep karşısındaki soknk müntchnsındn. le satılıktır. Küçük blr lrad lstlyenlcrc 
la.bilir. Münasip bir 1.ş a.nyor. Ak.Şam villa - Bebekte denizi fevkalfıde gö- ön cephesi mazbut bir du\'nrl:ı muhnt şayanı tnvslyedir. Fırsatı kaçırmalı
gazetesinde G.Z. rümuzuna mektupla rür. kaloriferi bulunnn, bahçesi mü- ve yüzü müteca•;lz meyva ağaçlan ve nız. D. N. 1030. 
müracnat. kemmel olan bütl1n konforu haiz bir l3) aded büyük çam ağacını ihtiva G!latasaray Köşe apartımnnı 2 net 

YilKSEIC İKTİSAT ve '.QİCARET vlllA satılıktır. Dosyn No. 106. eden 3 dönüm bir bahçe içinde (9) oda kat Emlflkiş. Telefon: 49010 
MEKTEBİ _ Banka şubesi mezunla.- Taksim Cümhurlyet meydanı Em- kuyu elektrik terkos ve içl yağlı boyalı :Sqmontı civarında fabrika in asına. 
rından iyi fmnsızca. aro:ı>ca, eski yazı lii.ıc Han, Emlak Yurdu. TcJfon: 44439. köşk satılıktır. Hnrlcen boyn \'e şlmnl tamamen müsait ve bu yolda mü n-
.,c nz İngllızce bilir birisi herhangi nA ...,.,1 1 7 1 1 cephesi (200) lira tamir ister. d"'Si.!stih.,.,1edllm1~2762 M2 al"'"...a u,c-

ı:x:Y"ô u c vnnndn - 15 b n l raya ı bdillhak HA id dd t '- ' ...... '"9 hususi bir ticaret müessesesinde çalış- Tnks m A m en es rın-4e me\•cud iki katlı kam:lr blna ıla kadar satılık muhtelif iyi lradlı apar- .., 23 -•· Emir... ı S5S2 a 
mak isti or. Adrt>s: Necml Aran - tımanlar ve evlerimiz vardır. ,~o. Bo.,..urt- UA Te : 4 - blrll~tc \'C müsait flatıe acele satı-
Bcyof;lu, Ally()[\ sok, Kiımll B. Apt. Tnkslm Cfimhurlyet meydanı Em- 6500 LİRAYA - Büyükadada pl!\j lıkt.ır. Afakadarlar için çok: mUhlm bir 
No. 2 - 2 lak Han. Emllik Yurdu. TeJfon: 44439. oteli clvannda birinci knt üç oda bir fırsattır. D. N. 551. 

mutfak üst kat 6 oda ve ahşap dnra- G;J.Jatasara.y Koşe apaıtımanı 2 ncl 
2 - iŞÇi ARIY ANLAR .. 3~~o llrayn. Batılık ev - Kadı- calarından deniz gBrür ntm kdrglr knt Emlakiş. Telefon: 49010 

1 koyunde Altıyola~mda 5 odalı maz- hane satılıktır Yazlık klrnsı (600) 11 
------------- · - Be.,lktaşm çok işlek snhlllnde depo . but ahşap bir ev ncçJe satılıktır. Ter- d " 
BiR BAYAN ARANIYOR - Bir kos suyu elektrik havagazı mevcut- rn ır. ve ardiye yapmak icin çolt elvcri li 

müessesenin İstnnbuldnkl yazıhnne- tur. ' ' Taksim Abdülhak .HA.mid caddesi olmakla beraber hallhnzınyln kulla-
sinde dosya 1şlerlle meşgul olacaktır. Ja.kslm Cümlıurlyı>t meydanı Em- _N_o_. _23_B_ozk_u_rt_-_E_m_ı_ak_T_e_ı:_4_3_53_2_-_ nıı:h ve bahçen r.hşap Ik\ ev r.cclc ı;a-
Daktllo bllıncsı şart değildir. istedik- lfı.k Han. Emlak Yurdu. Telfon: 44439 BEHER l\IETRESİ 8 LİRAYA - Ka- tıhktır. :rstıcal ediniz. D. N. 656. 
lerl aylık ücret mümkünse fotoğraflı dıköy Çiftehavuzlarda asfalt üzeılnde Galatas:ırry Kbşe np:ırt1mnnı 2 net 
ve hayattan hnkkıııda t..-ıfsllô.tlı mek- SATILIK ccuz KARGiR HANE - mükemmel deniz görür. Cephesi 33 kat Emlaklş. Telefon: 4!l010 
tupla Galata Posta kutusu 1150 ye Sakızağnc Yenişehir pazar önünde metre derinliği 88 metre olan nj;aç- Ü 
münı.caatıan. Vişne sokağında 3 kntlı 6 oda senede Kaçırılmıyncak bir fırsat: .mdar 

O 1 lanmış köşe başı yani 2772 metre 1.§- Kısıklı " .. "let bah"est clvnnnA,., 2200 l80 lira getiren 135 l rnya satllınak- .mJ.J ,. u .. 
BAYAN ARANIYOR - Dl.ş pıuaye- tadır. Müracaat lstiklal caddesi 146/4 bu arsa toptan satılıktır. M2 arsanın beher M2. 20 kuru G bl 

si d ı k Ü bl b Taksim Abdülhnk HA.mld cnddesl ı b fi t hane n e ça ışm:ı zere r ayana Beyoğlu kuiübUnde. mccc:ın denecek kadar ucuz ır n -
ihtiyaç vardır. Müracaıı.t: Galata Ne- No. 23 Bo7kurt-EmlAk Tel: 43532 - le satışı elimizdedir. M.evkllntn Jy!U~i 
catibey caddesi No. 160 Diş Bakıme\'l 30 ı.iRAYA KİRALIK DtlKKAN - BEHER l\IETRF.Sİ 3.5 ı.tRAl'A - ·ve arsanın vaziyeti ttraz suretllc de 
sahibi Zeki Harmnna. Gnlata Ziraat bankası yanı Kemcnkeş Reybeilada iskeleye 2, 3 dakika mesa- lstlfadcye el\'erişlldir. Hemen müra-

. İ sok. No. 22 üzerinde lkl oda., tarasa :fede deniz kenarında 8000 metrelik ar- caat ediniz. D. N. 576. 
KATIP ARA1''1YOK - nşaat müt~ d bi b t d r Tel· 60580 G 1 t ~.. rt 2 ı vnr ır. na e on u . . .salan birer dönüm ve ynhud bir bu- a a asarny K~e apa ım:uıı ne 

ahhldi yanında çalışmak Uzerc blr .:.:.:.;F:.:.A:.:.;B:.:.R.::İ:.::K:.::A;;...;;.V;.;E-.. ~M-A_TB_~_A_Y_A __ EL_V_E-- çuk dönüm olarak satılmaktadır~ knt Emlf\klş. Telefon: 49oıo 
kö.tlbe ihtiyaç vardır. Müracaat adre-
si: Yeni Postahane caddesi vetora. niSLİ BİR Bİ!'\ı\ SATil,fKTIR - Ca- Taksim AbdüUıak H1imld caddesi Mahmudpa.~anın Kapalıçarşıya yn
Han No. 20 - 21 Mustafa Bakırcıoğlu ğal~ğlunda fabrika ve matbaa ltUha- No. 23 Bozkurt-Eınlô.k Tel: 43532 - kın ve en Lşlek bir yerinde mahiye 45 
Yazıhane.... zına elverişli betoIJarıne yeni bir bina BEH R t 1 llrn iradlı ve ı odası bulunan kfı.rrlr bir ;:,.ı 1d st ü t , E i\U:TREJ: 3,5 1, RAYA - ., 

s:ıtılıktlr. Al:şam arc ne m racaa . Kadıköyünde Yoğurtçudn. deniz kena- dükkiin sayın mi.işterllcrlmlz ıçln şa-
JZ.:'llİRDE - Apnrtımanda. oturan 2 

kişilik bir ailenin Mutbak ve Ev işle
rini görebilecek, hlzmctçlli~ meslek 
ıttıhaz etmiş orta yaşlı blr kadına ih
tiyaç vardır. İstedikleri ücretle şhndl
ye kadar calıştılı:lan yerleri kısaca fz
mlr P05ta tutll$U 334 adresine mek
tupla bildirmeleri . 

i\IUREBBİYE .ARANIYOR - Blrl 9 
diğeri 5 yaşında. iki çocuğa bakmak 
üzere bir mürebbiye aranıyor. N4an
tnşı T~Yiklye Cad. İnayet Apt. No. 3 e 
müracaat. - 4 

BİR BAYAN ARA.'lIYOıt - Muha
sebe ~lerln\ bllmool ve almanca tıcarl 
muhabereye vak1f olanlar tercih olu
nur. Mektupla Akşam gazetesinde z. 
Z. rlimuzuna. - 2 

Telefon: 20681 - 2 d 1 ynnı tavsiyedir. D. N. 645. nn a Ka amış koyuna mütenazır cep-
SATILIK MERA - Şarköy clvnnn

d:ı yirmi dört bin dBnümlilk Mnn
darepe merası satılık olduğundan ta
liplerin kimyager Hüs:ımeddlne mü
l':ıcaatıan. Eminönü Emlft.k ve Eytam 
bankası karşısında İzzet bey hanı 
lk.lncl kat No. 6 - 2 

SATILllC VF. ~t08İLYF.SiLE Ki
RALIK KADIN BERBERİ - Müra
caat: Sirkeci HildavendlgAr cadde.si 
37 No. emlAk tellflh Sallhe. - 1 

SATILIK ARSA - 7764 metredir. 
Haydarpaşada Kurbağalıderede kıs
men veya tamamen satılıktır. Talip
ler 21300 No. ya telefon etmclerl ve 
yahut İstanbul Sultanlınmam Dlk
ranyan Han No. 8 e ml1raeıuıt. - 1 

hesi 48 derlnllğl 37 metr eolan (1776) Galatasaray Köşe apartımnnı 2 ncl 
metre kare arsa satılıktır. kat Emlakiş. Telefon: 49010 

Taksim Abdülhak Hfımld caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emlfik Tel: 43532 _ Şişli tramvay cadde!lnde üç katlı 

bef odah kfırgir blr ev 8,000 liraya 
ALICI İSTEKLERİ - Taksim ne acele sat.ılıktır. D. N. 650. 

Şl§li güzergahında.r4 ili 8 bin ura arn- Galatasaray Köşe ap:ırtınıanı 2 nel 
sında satılık hanelere ihtiyacım var- kat, Emlaki$. Telefon: 49010 
dır. Müşterilerim istical gö.stennekte- Feneryolunda iki dönüm arazi.siyle 
dlrler. Ankara fubemlz tam kadroslle hamam, mutb:ıh ve üç odası bulu l. n 
hali faaliyettedir. kil.rgir bir töşk mevkllne ve nrnzl \'a

Ta.ksim Abdülhak Hl'ımld caddesi zlyetlnc göre müsait bir flatıc saıılık-
No. 23 Bozlrnrt-Emlat Tel: 43532 - tır. n. N. 636. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 ' 5 6 1 8 9 JO 

Galawaray Köşe apartıma.nı 2 nc1 
kat Eınrnktş. Telefon: 49010 

5 - MÜTEFERRiK 
l>a kara Mebusu Gazi Mustafa Kemal C.enç kadının gözlerinde bir an 
tJa~ ~elsliğc seçtl. Aynı gece keyfi- bir ıııltı dolaıtı. Fakat bu pek ça- 3 - SA TILJK EŞYA J>EVRES SA11Lllt BAKKALtYE 
1 bütun vilfıyetıere blldirlldi, keyfi- b k k b ld DtJKKANT _ Bir 1§ dolayıslyle dev-

BRİÇ DERSLERİ - Profesör Sap
rlç tarafından nyrı ayn veya toplu 
bir halde hususi olarnk verlllr. Ak-ct &ece yansından sonra yüz bir pa- u ay o u. s TILIK x• ..... x 193 t 1 kt • Al 1 ~ t- k ka.k 

l"e. top atilarnk na· n orlundu. - O her hald~ bir ortak getire- A un - 9 da. Amcr'l- ren sa 1 1 ır ........ e i ~ .. ç ur so n tadan alınını~. fevltalflde güzel Leiitr No. 1 dilkkfina. müracaat. - 1 
t-. ~ kabine İsmet paşa ta.rafından cck, dedi. Yazık, Fatma hanım çok do·· mer kıymetli vent kü k el tı 
~kil M l.ls On '- " r ac e sa - "ATILru ~o·· ı::K VE '""V - Çamlıca ,._ti • ec rc.Lsllğlne de Fethi bey iyi bir kıza bmziyordu. a &anım lıktır Tel · 20107 Yereb •~ s ~,.,_ "' ·- :n .,, s-
~ h i · .. · a .... n aı:;U& Libade caddesi 8 No. on dönüm me ... -ap ed ldl. kaynamıcıtı, Şimdi hangi sütü bo- ..... ..nu 1 " 

İlk B k"J" • • " "''""' · - valı ve çam ağaçlan aruında J1!11l 
aş ve J ımızın zuğu getirecek 1.. SA'l'ILIK A~OTÖ~ İLE İŞLER OT ynpılmış sekiz odalı kô§k He üç odalı 

beyanab Hakik~ten hir müdd~t ~nra 58 BALYA MAKiNESi- Müracaat: oa- ev acele satılıktır. En !7i ~e auyu 

4 
şam gazetesine CBrlc) rümuzuna 
mektup gönderllmesı. - 3 

iNG1LİZCE \'C AL!\IA!'\CA mms
LERI - (Bahusus tıcaret şubeleri ve 
bakalorya) - İngiliz Oxford ve Bcr
lln ünlversıte.s1nden mezun bir profe· 
sör tarafından en seri ..,.e asrl metod· Cü:nıJıurlyetın illnı üzerine llk kabl- Y~~ındaki bahçıvanın .~rı:n~ !~ında lata Fermenecller 50 No. Türt maki- mevcud. İçindekilere müracaat. - 2 

:ıteyı U;Gkll eden bugünkü Cümh~- hır genç kız.la ev~en~n.ı Jf.lttik .. _. nem. 8ATILIK APAKTDIAN-Fatih At.ık 
11ınız I.smet İnönü Hltbniyet.l M.Ulfye Kocuın.ı keneli üzeııne evlendir- SATILIK rAXSi OTOHOBiLt - All l'nzi.PQf& ca.d«ıd 233 No. lu altın
~testnde ,au be,anatta bulonm'Uf- mek için göıücii gezen eeki, biçare S8 model Ford l.~Uklert iyldtr. ,suı. da mobilyalı gazinosu bulunan altı 

·ı--ı--ıı la \'erlllr. - Fransızcayı mükemmel 
konuşur. - Esaslı ve en sert usul -
Ueret mutedil. - (P/or. HJ rümu
zuna mektupla müracaat, - 8 r: kadını düfilnün ... Gidec~ rakibi- dair 11 J.Jk üz tmlf llr u 11 sa-

..,.:ıwıetımızın lllln etı•ıı.ı Cümhurl- -ı· b~enec-'·... Onu • ...,dı'~i erk- tanahmed Divanyolu be:ııztncl ~ e ay Y ~ a. ee r 

.. .,~ 'fj• •• - ,.., es. -· .. ... &m Dedeye mnracant. 1Jb apartımarurım tamamı at.ılıktır. 
h..~.'}ıtikftmethıln muvatf'aJı:ıyetı tçln ğ" Jcocuıoa anlatacak hatta . .....,, İzabat lçln altı No. n mtlracaat. - ı Boldan sala n 711kandan qatı: 
~ blrsebeblkuvvet olmuştur. Tür- ' ek v "hay ·b. DIA PATIMAN ARANIYOR - Ba- 1 - SOğuk olmayan yiyee~. 

Ye, f1tı1 ve ta.bil otan tetll ~daresfni methedec . .... e m et • ır g~~ dem ezmek için bJr patun.an ııe teker- ABANIYOR - Yal.ruz bir bay klbat 2 - Isınarak. 
()<:üıılh1 urı-t. lle 4-.-r ve itade ..._1 .. gene ~endı eliyle onları gelin - gu· oı1 , da _,.,_ ,a ...,.. ,....,.,,. -yıf _ Bn...nt. 

.,~y ,~ .... _....,, el kavan an oıup satmak ıstlyen- bir Tdrk allesi n.::~de pe.mly~ ..,,..... ..... ~ .. 
h,!JYor. Deruhte ettiğlmlz vazifede vey edecek!.. Jer Tak.sim istlkl(ll caddctSt No. 43 olmak vey& mobilyalı bir oda tutmak 4 - Abideler - Su. 
~:fımetın m~kü.!ft.tını tamamen Bugün için bu in~nılmıy-:cak bir Badem ~kerclsine müracaat - s ıztiyoi'. 'İstanbul posta tutusu No. 873 5 - Yedikule taroflannda bir ma-
cek drlklz. Bu müşkülAtı lktlha.m ede- hlkaye mevzuu gibidır. Ukın daha e yazı ile mfiracant. - 5 halle. 

ALMANCA DERSLERİ Usulll 
tedrisi mükemmel olan bir Alman ba
yanı almanca dersleri vermektedir. 
Pazardan maada her ı;tın saat 3,ı den 
'1 ye kadar. İstlk.Itıl caddesi 133 Ha
san bey apartunanı 2 el merdiven ı 
kn.t 6 numaraya müracaat. - 10 

llılll kuvvei hıı.yatı!e ve azım ve irade düne i adar ne kadar tabit g<Srülür· ACELE SATILIK- Erll::a model •MI il••••••••••••• 6 _Yılımın başı - Tok de~ - Uçan. 
b etimizde ve Cumhurlyetfmf7.de te- marka yenl blr Yazı maldnesl, Zcfss· '1 - Esirlik - Başına dh gelirse iki- FRANSIZCA iNGİLİZCE DERSLE-
arüı ettiği içindir k1 nzım ve meta- cfo. Ikon 6/9 eb'ad ve 1:4,5 NovarobJektlf- Dr f E T H 1• nln yansı olur. Ri - İngU!zcc ve rransızcayı ııerlct-

ııeuc vazifeye ~ruz. Yaşlı bayan durdu. Hikayesi bit- lf bir fotoğraf mnk:lnest. Fevkal!ıde • 8 - Mız mızın yansı - Sonuna o:KD mek lçln tecrübeli bir matmazel tnm• 
l' ~ahUde istediğimiz huzur ve emnl- mioti. Şunları ilave etti: güıel bir evrak çantası (portmcn) LABORATUVARI gellrse şUr yazma sana.ti olur. :fından fyl blr mctodla ~rrenmck iste-
ı:r ve bunun içinde terakki ve 1nk1- _ Cümhurjyet 0 , muazzam :iyi- acele satılıktır. Tahrlten cDaktiloD 9 - Başına o:YD gellrsc csltt ft.mir- yenlerin Akşamd:ı x. B. rüınuzuna. 
t~ır. _Bu ga.yeyi fst.Uısal etmek için likieriınden birini de ckadın:. a yap- riimuzuna mürnca.at. - 2 Cerrahpa§a hastanesi bakteri· ıer de~ll. mektupla müracaatları. - 3 
>'ii ~dut ve endişemiz yoktur. Hedefe m tır }"'oloğu kan, idrar, l>aJgam, ıo - Onsuz dü~ olmaz - Koca- ~---------------. 

ttiYece~iz ve memnu lktihnm ede- ış •• • d h b" l p f D mevadı gaita tahlilleri ve (id- man. MEKTUPl.ARINIZI ALDIRINIZ 
~itiz. Türk1ye Cümhur1yeti bebeme- Esk~ ha~a~mıza baıtl ~'~ak b'old:r: e ro • r. rat vasıtasile o.ebeliğin ;Ik gün· Geçen bulmacıım.ızın halli 
-.q! lnuvaffıık ve muznffer olact'l.ktır nice nıce hikayeler u mAK a 1 ır. KEMAL CENAP D Soldan sata ve yukandan a :ığı: s:r. - A. K. l\I, - 8• :o. - O. S, 

Slsasetı hnricl"e •çtn dii•u··ndu'."klerl. _ Bunları dinlerken insana ıu fikir g~- lerinde kati teohisi) yapılır. ı _ Karanlıkta, 2 - Arife, Salın, 8.0. - Z.B. - Bertin - 1\1 H. -
""'•- ., • ..., I.:amartin caddesi S. Dogwu B ~ı T '--' 'de ken "'33 G B L l'tl S M T.R j~1.,;l 41md1yc kadar da muhteıtf vesi- liyor. Öyle bir değifildik yapml§ıZ eyog u: a ... une gı r S - Rivayet. Ma, f - Afalt, Rakam, " - · · - · · · - · • -
• Crl" ·· 1 :ı.. lk Palas No. 14. Taksim. Telefon: M-••L aokax.. Ferah apartı· 15 N Mi • Er"· Rep ., E.K. - A.K.D. - K.H.O. - Çinik-l!şt " soy, edim ve tatbik etmeğe ça- ki aanlı::i ibir cem~t :ıı;a mıt. ~un - ""»".;ıa 5• - ey, yar, v - ~. , , -

lı~ Si~a.!ietl harkiyemizi sulh ve yerine yepyeni bır ba,kuı welnUtl.. 43963 Hergb saat •s · 18. ''\J--••mllllianıiJil· •T•e·1·1. 1•1111134iiil•llllllll~~~·~K~a~tl, 8 - Ka. Kararma, 9 - ._ ___ xiiii.iBİİİlıııiiııımiNiıii'iıllA.iiiıııı _ __ ,... 
bffu~~ munasebat arzuyu aamtmlslle ~ f..WM ._ __________ ~ im Jr.. 10 - ~ f!W. 
-..... edeblllrla.. ~ 



Sahlfe 8 rA K Ş A M 29 Teşrinievvel 1941 
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28 Birioclt~rin 1941 

% 7.5 933 Turk borr.u ı. II. Ill. 
• • 1933 ikrnmlyell 
a 11 1933 İkramiyen Erganı 
• 'l 1034 Sivas-Erzurum I 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonoları 
• 11 1935 HD.zlnc bonolnn 
• • 1938 hazine bonoları 

- A. Dcmlryolu tahvlll I - ıı 
A. Deınlryollan tahvlll ııı 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 

· T. İş banüası nama muharrer 
T. iş bankası (hamile alt > 
T. İ$ bankası mümessll his. 

L. K . 
23,35 
19.65 
20,45 
20,55 
20,65 
56,25 
16.50 
26,50 
49,-
50.-I 
44,50 

129.50 
12,10 
12,50 

Baş, dl , n ııl , 
· Nevralji, Kınkllk ve Bütün 

r/.. , ıomatlztr1t 
A~ralarınızı Derhal Keser 

A. Demlryollan şirketi < % 60) 
A. Demlryollan şld:eU ( % 100. 
Esklhlsar tlmento 

145,-
28.-
44,-
10.65 

lcabmda giinde 3 kaşe :ılınabilir. Her yerde pullu kutulan istejinb 

Kredi Fonslye 1903 
• ,, .. 1911 
• Amortt 
.. • Kupon 

Türk altını 
Külce altın bir grnmı 
Osmanlı ba.nkası (banknot> 
Londra üzerine l sterlin 
Ncvyork üzcrlne 100 dolar 

Madrld üzerine. 100 pezcta 
Stok.holm üzerine 100 kuron 

101.-
95.-
58.50 
l,10 

24.90 
3.49 
2,85 

5.22 
132.20 
12,89 
30.98 

ASKERLİK İŞLERİ 
Beşiktaş A5kerlik şubesi başkanh

f ından: Talebe ahnacak 
Mackn tetlti-lt ve grama enati· 
tüsii genel direktörlüğünden 

YENİ NEŞRiYAT· 

Şubemizde kayıUı yedek na'k.Uye 
teğmeni Avni Bilge (421981 nln verdi
ği adreste bulunamadığı ve halen in
hisarlar teftiş vıızlfeslle teftl.şt.e bu
ll!llduğu polis yazısından nnlnşılmı.ş
tır. Bu subayın çok acele .şubemize 
müracaatı, müracaat etmediği takdir
de hakkında 1076 sn.yılı kanunun 
madde! mahsusuna göre muamele ya- 1 - Madenciliğe ald muhtelit ihtisasları tahsil etmek ve 
p•l:ıcağı. 1 yüksek: mühendis yetiştirilmek illczere Zonguldak maden teıoıtsl ls!am Anıi.klopediai 

altı::cı cüz 
M .. nrıf Vckllllğtnln karan Ue ıstan

bul Üniversitesi Edebiyat fakült.esl ta
rafından nc.şrcdUmekte olı:uı Islö.m 
AnslklopcdJslnln 6 cüz'ü çıkmıştır. İlk 
beş fasikülde olduğu glbl bu cüZde de 
birçok maddeler değerli tUimlerlmlz 
to.rafından yeniden telif edilmlştlr. 
Yalnız Türk dünyasına değil, lsH\m 
l'ılcmlne alt bazı mevzuların böylece 
dikkat ve 1htlmıımlıı Lşlenmlş olması, 
hem milli külturumüz, hem de şark 
küıtilrii için büyük bir kazanç teşkil 
ctm~ktedlr. 6 clir.dekl telif .mnddelerl 
tertip sıra.sına göre kaydediyoruz. 

-
r ÇOCUK llASTAUKLARI 111 

MÜTEHASSISI 1 
yen mektebinin hususi sınıfına müsabaka lıntihanlle 25 talebe 
alınacaktır. 

t 
2 - İmtihanda kazananlar Zonguldak maden ocaklan da

hilinde en az dokuz ay çalıştırılacak ve yevmiye 150 kuruş ata-

ILF.RI ER 

1 Dr. NEVZAD ZlY A 
I Cağaloilu Zeki Bey noartımanı 
l 3 üncü kat 8 No. 
1 Her vün 14 d.-n 1 A ze kadar 

•••-•')oktor ••••• 
Bahaddin LOtfi 

Varnall 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasüJ yallan hastalıkJan 

mütehassısı 

1 

1 

Amil (Fuat Köprülü), Amin (Şera
f"Cldln Yaltkııya>. Amudery.a (Zekl 
Velldi Toganl, Anadolu, Ankara. An
t~lyn, Arııb!stand:ı yeni seyahatıar 
<Beslm Darkot), Anndoluhls:ın (Sab
ri &sat Slyav~ll) . Ant.ak! {Abdülhalc 
Adnan), Arabi p:ı.şa CRauf Ahreet. Mo
tınli ı fiıı.b 1 liradır. 

YAVRUTÜRK 

Zımanımız:ıo eo zorlu anlarında ve biobir 
müşkülat içiode bile Philips mühendisleri en 
çel1n tekoik meseleleri halletmekten ve rad · 
yoları mükemmelleştirmckteo geri kalmamak. 
tadırlar. Philipı fabrikalarında her gün yeni 
bir itira keşif, teknik bakımından tebeddüller 
vücut bulmaktadır. Bunun içiodirki. bir Pbi
lip.s ahizesine ancak yeni bi: Philipı cihaıı • 
tefevvuk edebilir. 

Beyoğlu, tş Bankası karşı- j 
sında. Emir Nevruz sokağı, j 

Panalya aprt. No. 2. ı 

-
Altı senecıenberl muntazaman çı

kan bu terbiyevi çaeuk gazetesinin 
Cümhurlyet nüshası zengin mündcre
caU:ı intişar etmiştir. Kuçtik okuyu
cul=-.rımızn, ana ve babalara, öğret
mı:-nlı.-re tavsiye cdl'rlz. Flatl 5 kuru,s
tur 
D .-:ıya edebiyatından tercümeler 

rcı. 42203 ı 

·---~-----' t LAN 
Mukaddema oturmaktn olduğum 

Beyoğlu Yeıılçıı.rşı Hayriye soknk 8 ı 
numaralı evl kanının vul:uu vefatı 114! 
terkcttlğinll ve bu ~ saklnterlle ıı.U\
k:ım kalmadığı ilftn olunur. 

Emcl~li tuğbay Hafız Re5iın Akb:ır 
('ihangir Oba sokak l\lav:-idi AJ>. No. 2 

Maarif Vekt\lctı tara!ınd=ın dünya 
edebiyatından t~rcumeler namı altın
da t ınınmış şaheserlerin tercüme et
tırilmesine b..'lşbnmı tır. Bunlardan 
on ki tanesi lntıı;:ır etmiş, bunlar iki 1 
bir ~"kilde b:ısılmıştır. Tcrcume cdi-

1 lcı, eserler şunlardır: ~--••••••••••••••••••••••=-•-- tlsküdıır ı\sliye Hukuk lıaklmliğin-
GoetlıE"nln Fnust'u tercüme eden l t I den !J4l/lS09 

Recai DUgln (!lO kuruş), Sophoklcs·ın TASH H - Dünkü nüshamızın r:ı sahifasıı:ıda ne§redilen 
Eıektra'sı tercu.ne eden Azra Erhat ' ... Hadlyenln Üsküdnrda Altunlzade 
(40 kuruş). Krıl Ocdipus'ıı te~iimeı 'DOGA/\J s;norta Annnı"m ~,·rketı• Sınnnperde sokağında 8 No. dn sakin 
eden Bedreddin Tuncel (40 kuruş>.! , ' r l1 Y 1 koc:ı:n Yusuf lızcttln nleyhlnc a.çtıı;ı 
Antlgone'I ll'rcun:c eden s. Ali (35 1 C 1 boşv.nma do.va.sının nctıcel muhake-
k ) Odl K 

1 
't , .. I müessis eri hey' etinden serlevhalı ilanda DO AN ismi tertip sehvi ıneslndc W.ra.fların boşanmalarına 

uruş · pus 0 onos a 51 tercume ola ·ak ( DEGANI) şeklinde dizil-nişti r. Tashih olunur. 3/7/ 941 tnrlhlnde •·ftrar verı·ıe-k bu 1 
eden Nurullah ~tnç (50 kuruş>, Alası "" ... ı 
tercume eden Suad Slnanoğlu (40 ku- ' b:tptakl lli\m sureti müddelnleyhlıı 

.rwp, Phlloktctes'i ;tercüme eden Nu- DevrL. n satılık· tu .. . "u"ncu" du" I ka-nı iknmetgf\bı meçhul olduğundan tebliğ 
rullnh Atııç (40 kuruş>. Trnkhls im- ~ " 1 edilemediğinden tebliğ makamına. r 
rlınları tercüme eden Ş.:ıziyc Bcrln Taksimd~ Tqrlab:uıı caddesi Köşebaşında Narin apartınuını altın- !aim olmak üzere ma.hkenıe ve divan-

1 

. Kurt (35 kuruşıJ Molllere'in Adamcilı dakl gayet işlek bir Tütüncü dükkanı içindeki eşyalarllc devren satı- [ aneslne talik edilmiş olduC:undDn 
tercüme eden 4U Süha Dfülı:ışı COO lıktır Talin olnnlor:n !cindeki müstecir~ murncııat etmeleri. Jnüddefalcyh Yusuf Izz~~tlnln malü-

·kurnş). Kadınlar mektebi teitlime mu olm:ık üzere keyf1yet gazete lle de 
eden Bedreddin Tuncel ve Sabahattiİl Han olunur. 
Eyıipoğlu C60 kuruş>. St"nhnl'ln Kır- MEMUR ALI NACAK ~~~----
mızı ve siyahi tercüme eden Nurullah Yazın sayfiyelerde hoo vakit 
Atnç (100 kuruş), Bnlzac'ın Vadideki T c z· t b k ··d-· ı··..,.. d zambak'ı tercüme eden Na.hld Sım • • ıraa an ası umum mu Ur ugun en: geçirmek için meşhur 
Orik 035 kuruş>. İstanbul h'nrlclndekl şube ve aj::mslarımıuia ç:ıhştınlmak üzere lüzu-

1 R A D Y O 1
1 mu kadar memur ve memur namzedi alınacağından, Adana, An-

- kara, Dıyarbakır, İstanbul, İzmir, kars, Konya, 
Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon şubelerimizde müs:ı.bıı 
ka imtihanı açılncaktır. Bugünkü Proıram 

12,20 Büyük Millet Mcclis!ndekl me
rasimin naklen neşri, 13,30 Ajans ha
berleri, 13,45 Senfonik program Pl., 
14,45 Ankara hipodromundaki mera
simin naklen n~rl, 

17,30 MUll piyangonun cumhuriyet 
bayramı fevkaU1de çeklllşlnln Ankara 
19 Mayıs stndyomundan naklen 'neş
ri, 18,03 Fasıl sazı, 18,25 Koıı~a. 
18.45 Çocuk kulübü, 19,30 Ajans ha
berleri, 19,55 Eski köçekçe havalan ve 
oyunları, 20,15 Radyo gazetesi 20 45 
Bir halk türküsü ögrenlyoruz: 21:00 
Ziraat Takvimi, 21,10 Gençler Swlng 
takunı, 21,30 Konuşma, 21,45 Rlyase
tlcUmhur bandosu, 22,30 _o\Jans haber
leri, 22,45 Dans müziği PJ. 

38 llkteşrin perfembe sabahı 

Müsabakanın ana şartlan: 

1 - Askerll~lnf vapm~ '°eya halen askerlikte bir llişfltl bulunmamış 
olmnk, 

2 - En ~z 11.Se mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak. 
3 - istihdama mlinl hali bulunmamak, 
4 - Yaşı yirmi birden az. otuz beşden yukarı olmamak, 
S - istenecek vesalld ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde va

zlfe kabulüne ve memurluk taahhütnamesini imzaya amade olmak, 
Diter prtlar: 

ı - Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun
lan da alınacaktır. Ancak İstanbul, Ankara ve famlrde orta mü.sabaknya 
müracaat sıraslle yalnız ilk onar kl.şl tştlrak edebilecektir. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müeııeae
lerde iki sene veya daha ziyade hizmeti olanlar
dan iyi referansa malik olanlar imtihansız kabul 
edilecektir. 

3 - Tayinleri t.etarrilr edeceklere 3659 sayılı barem kanunun hüküm
lerine göre 120 liraya ~adar ve llk defa intisap edenlerin tahsll derecele
rine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verıiecektlr. 

4 - Bir yabancı dlll e.Fransızca. Almanca, İnglilueyı. bihakkın bi
lenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla meslek! tahsil görenler müsa -
bakada nıchan hakkını haiz addolunurlar. 

S - Memuriyete kabul olunacaklar, dahlll mevzuat dairesinde teka
ütlük rejiminden. sağlık sandılhndan, yardım birliğinden istifade edecek
lerdir. 

AR SEN 
LUPE 

Büvük ve beyecanh roman 
serisini okuyunuz! 

• Bu seri 6 l:üyük ve reıimli ciltti.r. 
Beher cildin fiati 80 kurut. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi veri: AKSAM matbaa11 

tel: 20681 

YüZdt yirmi ialronto kupona 
Bu kuponu kesip cAKSAM 

Matbaaın Kitap ıervi.sine> ge· 
tiıir veya gönderirtenia fiat 
üzerinden ıize yüzde 20 i.kon· 
ro hprlacalchr. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
• 

Şifa Yurdu 

caklardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek vP. dokUS 
ay hitamında ameli çılışmadan muvafık not alanlar yabancı 
dilden imtihana tfıbi tutularak ehliyet göstercr.Ier yük$Ck tah· 
sil için Avrupaya gönderilecektir. 

4 -Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek <Jllediğl 
yerde ikamet edebilecek, ancak fevkalade istidatıan görülen ""' 
fakir olduklan anlaşılanlara aynca her ay 10 liraya kadar nalC-
di yardım yapılıi.caktır. , 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olrnıyanlar arzu ettikleri 
takdirde leyli ye meccani olan Zonguldak maden teknlslyr.n 
mektebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak aynı ders senesi 
sonunda iki sınıfın imtihanını birden verip dördüncü sınıfa ter
fi edebilecekler, bu sınıfı ikmal ile 1Maden Teknlsiyenlı> Unvanl
le mektepten mezun olanlar devlet bareminde 30 lira asıt 
maaşla işe başlattınlacaklardır. 

6 - Müsabaka imtihanına girecek taleb~ aşağıdakl şart
lan haiz olmalıdır. 

A - Türkiye Cümhutiycti tebaasından ve Türk ırkındtın 
bulunmak, 

B - ~8 yn.şuu bitirmiş, 25 yaşım geçmemiş olmak, 
C - Iyi hal ve ahlak sahibi olmak «194\J - 1941 ders yılın

da mektep müdavimi olmıyanlar doğruluk kAgıdı ihraz ede
ceklerdir. ı 

D - Bulaşıcı hastalıklarla ınaiü! olmamak, sıhhati tarrı 

olmak, bünyesi madenciliğe ve maden ocaklaımda çalışmağ:ı 
müsait bulunmak, 

E - Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek yahud bu dere
cede tahsil gördüğü. Maarif Vekaletince tasdik edilmek 

F - Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika 
0

fotoğ1·ntı 
vermek, 

7 - Avrupaya gönderilecek talebe avdetlerinde tahsilleri
nin iki misli müddetle İktisad Vekateti emrinae hizmet edecek

lerine vey,a . tahsil rnasraflannı c!efaten ödeyeceklerine dair 
mütesclsll kefilli bir teahhüt name vereceklerdir . 

. 8.- 1'5/ l'l / 941 akşamma kadar istida ve evrakı müsbiteJe-
ıiril Arikarada inn·~en tetkik ve arama enstitüsü genel direktör
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17 / 11/941 gününde 
Ankar&da sıhht muayeneleri ve 19/ l!/ 941 de yine Ankarad!l 
aşağıdaki derslerden yazılı müsabaka imtihanlan yapılacaktır. 

A - Cebir F - Nazari hesap 
. B - Hendese o - Müsellesat 

C - Fizik H - Mihanik 
D - Kimya t - Jeoloji 
E - Ecnebi dil 

(7945 - 9409) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direktörlü-
ğünden: 

Dil ve Tarlh Fakültesi 31 Birfnclt.cşrln cuma günü s:ı.at 8.30 da verUe-
cek açılma derslle tedrisata ba1Jlıyacaktır. <'195) (0408> ---

iLAN 
Şirketi Hayİ'İyeden: 

Cümhuriyet Bayramı münaaebetile bu aktam aaat 24.30 da 
Köprüd-en bir vapur hareketle Vaniköy, Kandilli, A. Hiaan, R. Hi
san, Mirgün, Kanlıca, lıtinye, Çubuklu, Yeniköy, Paphahçeai. 
Bevkoz, Tarabya, Ki~burnu, Büyükdere, Sanyer, Yeni Mahal -çd 

le ve R. Kavağına uğrayarak, A. Kavağına gidecektir. 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul ıubesinden 
Bezi ofisimizden verilmek frzere 590.000 - 1.000.000 adet un. kCR* ,. 

mlksE>t çuvallarının lmallyesı kapalı zarf usullle eblltmeye konulacak\ır. 
Teslimat: Hnrtııda en az 20.000 çuval. 
Muvakkat teminat: 5.000 türk lirası. 
Kııtl teminat: 25.000 Türk lirası. 

7 30 Program, 7,33 Marşlar Pl., '1,45 
AJans haberleri, 8,00 Hafif müzik PI .. 
8,15 Evin saati, 8.30 Harıt müzlk Pi., 
8.4~ Konuşma İktisat VeklUetinln fa
aliyet mevzularına umumi bir bakı.,, 
9,05 Halk havalan ve oyunları Pl .. 
9,30 KonUfDıa C!irnhurlyetlmlzin on 
sekizinci yılında zirai başanlanmız 
'9.5_0 Uvertürler Pl., 10,00 Kon
Munakalat lşlerlmlz, 10,20 Senfonik 
program Pl., 10,45 Temsıı, 11,30 Ko
nuşma. Güınrülı: ve inhls:ırl:ır .sa.ha
sında cümhurlyet hülı:ılmetlnln başa
rıla!: 11.50 Rlynsctıcümhur bandoou. 

I ... okman Hekim 
CDr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili~·e mütehassısi 
Divnnyolu 104 

Mııayenc sııatlerj Piıznr hariç 
her di 2 5 - S Tel: 22398 

İmtihan ye müracaat tarihleri: 

Orta mektep mezunlarının imtihanı 11-12 ikinci teşrin ve daha yu-
karı tahslll olanların imtihanı 13-14 ikinci teşrinde yapılacaktır. 

!Uüracaııt: 

~üracaatlar 1mtlhand:m bir gün evveline kadnr knbul olunııcaktır. 
Jsteklllerln imtihan yerlerindeki şube müdürlüklerlno ve Ankarada 

ba.nknnın .personel işleri müdürlüğüne mürncnnt etmeleri lll.zımdır. (9161) 

Şehit gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyj bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinl~ndirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen· 
!ere mahsus yegane müessese. 

Eksiltme günü: 4 lklncl te~ln 941 pazartesi günll 
Şartnameler Toprak mahsulleri orısı İstanbul şubesi muha.berat servıstn .. 

den biliibedel verilmektedir. Talip olnnl:ırın muvakkat temlnatıannı en gef 
eksiltme günü saat 14,30 n kndnr ofis veznesine yatırarak makbuzlarını al· 
mn-lan ve za.rflannı münakasa günli saat on beşe kadar İstanbul şubesi ınu· 
htıberat servisine makbuz mukabili t-Ovdi cylemcle'rl liJ.zımdır. Znrflar s:ıa& 

·tam 15,15 de nçılac.nktır. Postada. vnki gecikmeler knbul oluıınuı.z. f942l) 

l!E' 

Üniversite Rektörlüğünden 

Telefon: 42221 
UnlvC'rsltede c.çılncn.k t.n.lebe kantinini idare etmek üzere bu işlerde ça

lışmış olanlara ihtiyaç vardır. Şıırtıan öğrenmek ıstıeycnlerln 1dar1 ve mall 
işler mlldürlfiğilne müraca.atlan. (9444) •••••••••••••ııi 

Anacloluda Lir vnzife için türkçe ve frnnsız:n !:>il.m Türk tebıısınd.:ın 

B 1 R DAKTİLO ARA N·J YOR 
Ayni zamandn muhasebe işlerine de yardım edebilmesi li~ı'lldır. 
istekliler (Daktilo) rümuzu :ile lst. Posta kutu-su l 7l> ndrc ,ine 

müracaat ed.bilirlu. m:ıaı••m:ıımmsz:•• 


