
En büyük bayramımız bütün 
Yurdda içten gelen coşkun 

tezahüratla kutlandı 

Milli piyan'?onun cümhuriyet 
bayramı çekilişinde kazanan 
numaraları 7 nci sahifede 

bulacaksınız 
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Cümhuriyet Bayramı büyük 
neşe içinde kutlandı 

Geçid resmi çok parlak oldu, halk 
askerlerimizi şiddetle alkışladı 

,.. 

lstanbul 
Muazzam 
tezahürata 
sahne oldu 

d~ lstanbul, Cümhuriyet bayramını 
1 ıın büyük şevk ve neş' e içinde kut
adı. Halk sabah erkenden okakla
~~ dökülmüştü. Bu se.,e geçit resmi-
1 ın öğleden sonra yapılması karar
~~tırıldığı halde Taksim meydanı, 
~vı: r sokaklar daha sabahtan dol-

U"lh.: Yıkılan eski Taksim kışlası
~ın enkazı üzeri, Taksimden Harbi

cye kadar olan cadde, Beyoğlu 
t'd.desi, Karaköy, köprü üstü, 
d rnı:ıönü, Beyazıt meydanı bir insan 
Ct\ızi halini almıştı. 

Kalabalık o kadar fazlala~mıştı ki 
~at on ikido:ı itibaren öir çok hat~ 
darda tramvay, otobüs seferlerinin 
't lırdurulmasına lüzum görüldü. 
()aksiler, arabalar arka sokaklar
ı an, bin güçlükle gidip gelebiliyor-
llrdı. 

A Şel,ir baştanba~a donanmıştı. 
dırn başında bir takı zafer göze 

~rpıyordu. Bütün mağazalar vit
~~lerini kırmızı beyaz renklerle 
~.ualernişlerdi. Her tarafta Atatürk'
~n, lnönü'nün resimleri görülüyor-

ll. 

Vilayette tebrikler 
l·_Yali ve Belediye reısı Doktor 
~tfj Kırdar saat on üçto., itibaren 

1-1 ayette tebrikleri kebul etmi~tir. 
cbrik resmine şehrimizde bulunan 

~ebuslar, komutanlar, Parti idare 
tn':_.Yeti reisi, üniversite heyeti, umu-

1 ıneclis azası, vilayet ve belediye 
e~kitnı, umum müdürler, ticaret 

to ası erkanı. Jhsın kurumu. spor 
e ·ı~ 

l' fı utı, hava kurumu, hayır cemi-
l etleri mümessilleri, bankn miidür-
Crj • t ' k · 1 d · B lt\"' ış ıra etmış er ır. u zevatı 

lı: hteakip konsolosların <tebı·ikleri 
I' ~ .ııl edilmiştir. Vali ve Belediye 
';

181 tebriklerden sonra Taksime 
titrnistir. 

Geçid resminde Vnli, Orgeneral Fahreddin Altay, Parti reisi ve 
generaller, tanklı ve motörlü kıtalar geçiyor 

Taksimde 
Taksim meydanı ve civarı dün, 

şimdiye kadar ~örülmemiş derece
de kalabalıktJ. Geçit r~mine i~tirak 
edecek kıtalar, izciler ve mektepli
ler öyleden it"l::ıren Taksim, Ayas
pap, Harbiye ile civan:ıda mevki 
>llmışlardı. Vali ve Belediye reisi, 
lstanbul komutanı ve parti reisi aat 

on dört buçukta kıtaları teftiş etti
IEr. Bundan sonra Cümhuriyet abi
desi önüne geldiler. Burada müzi· 
ka İstiklal marşını çalarken direğe 
şanlı bayrağımız çekildi. Bunu mü
teakip ahideye çelenkler kondu. 
Bundan sonra tribüne geçildi ve ge
çit resmine başlandı. 

(Devamı sahife 7 sütun 5 de) 

' -

Ankara 
Bayramı büyük 

merasimle 
kutladı 

Ankara 29 (A.A.) - Bugün 
yurdun her kö~sindc Cümhuriyetin 
t 8 iııci yıldönümü en içten gelen 
tezahüratla kutlanmıştır. Bu mesut 
yıldönümünü kutlamak için günler
denberi hazırlanan Aııkara daha 
dünden bayramın açılışı dakikasın
dan itibaren baştan bap milli renk
lerimizle, günün manasını ifade 

(Devamı sahife 7 sütun 1 de) 

..:l.kka~Iers 

Tıpa 

Biralar, gazozlar sık sık bozuk çı
kıyor. Bunun sebebini aratbrdıık. 
Şu neticeye vardık: Biri san, biri 
beyaz, iki cim madeni bpanın sarısı 
mantarla, beyazı mukavva ile bea
lenmif. İçleri mantarlı olanlar ıazı 
kaçınnıyor. Mukavvalalar kaçanyor. 

Buna karıalık: «Ne yapalun? 
Harp icab !ıt derneğe gönül razı 
olur mu 7 Mantan incecik keserek 
madeni bpalar içine yer\eıtirebile
cek maddi ve manevi imkin.lara 
malik olamıyacağlmızı elbette itiraf 
edemeyiz. 

Daha açıkçası: Her ne olursa ol
sun, b;1~ka insanların yapabildiği 
bet hangi bir ıeyi bizim yapamıya
cağımızı kabul edemeyiz. 

Bu sabahki 

telgraflar ikinci ı! 
sahif emizdedir 
~-~l 

Reisicümhurun 
mühim nutku 

Milli Set ismet lnönü Türk milletine 
hitab ederek dediler ki : 

"insanlığın ve barışın şen yuvası olan 
vatanımız kahraman evladlarının 
omuzlarında şerefle yükseliyor,, 

t l 
«Büyük yangına bulaşmamanın çaresi, ve 
bütün dikkatimize rağmen bulaşırsak şerefli 
vazife yapmanın ilk §aTtı, yangın ortasında 

yaşadığımızı biran unutmamaktır» 
l 

Ankara 29 (A. 
A.) - Cüm-

( hurreİsİ MiJ. 
( li Şef ismet 

İnönü, bu-
gün Cümhu
riyet bayra
mı münase
betiJe Anka
rada lpod
romda yapı· 
]an geçit res
minden ev· 
vel aşağıda. 
ki hitabeyi 
İrat buyur
mutlardır: 
Sevgili va

tandıt§larun, 

J 
timize rağmen 
bulAfırsak sc
reflj vazife yap
manın ilk tar
h, yangın orta
sında yqadığl
mızı bir an unut-
mamaktır. Çok 
mahsul almalı
yız. Her ıeyİmlli 
idareli harcama
lıyız. Her okul
da, her İf yerin
de, her tarlada 
her :zamandan 
ziyade çalıfma
lıyı.z, Şuw-lu, ça
l11kan ve kah
ra.an milletler, 
ancak bu dev
rin hakkından 
gelebilirler. 

Büyük Türk 
milleti, 

Dünya buh
ranının geniı 

sarsıntıları 

içinde dinç 
ve gürbüz 
bir milletin, 
büyijk Türk 
milletinin 
bayramını 

Milli Şef İsmet l.nönü 

Cümhuriyeti
mi:ı yüksek ül
külü, temiz ah
li.klı, vatan yo

kutluyoruz. insanlığın ve ba
nıın §eıI1 yuvası olan vatam
mız kahraman evlatlannm 
omuzlannda ıerefle yükseli
yor. Milli irademizin bütünlü-
gunu korumak için hepimiz 
çetin vazifelere hazır bulunu-
yor uz. 

Aziz vatand~lanm, 
Dünyayı sarm1' bir engin 

kasırganın türlü tesirlerini biz 
de memleketimizde duyuyo-
ruz. Büyük yangına hulaıma
manın çaresi, ve bütün dikka-

\. .-. . 
llıca - Palamut hattı 

işletmeye açıldı 
Ankara 29 (A.A.) - Aldığımız 

habere göre, devlet tarafından mü
baynn edilen Ilıca - Palamut hattı 
bugün saat 15 de mülki ve askeri 
ve bir kısım devlet memurlarının ve 
hususi müessesat mensuplarının ve 
Edremit halkının huzurlarile işlet
meye a.çılmı~tır. 

lunda canmı esirgemİyen ileri 
bir insan cemiyetinin idaresi
dir. Cümhuriyetimiz. milleti. 
mizio kendi talihini doğrudan 
doğruya idare etmesi, milli 
İradeyi ancak kendisinin kul
lanmasıdır. Bugün bizim bü
yük bayramunız:dır. Bu anda 
bütün vatandqlarmıla bay
ramlatmaktan çok ~vmiyo
rum. MiJli bayram. tanlı or
dumuza, izci ve talebe evlit
Janma, kadın ve erkek bütün 
vatand~lanma kutlu olsun. 

Af ganistandaki 
Almanlar 

Berlin 29 (A.A.) - Afg:ınlstandakt 

Almnn teb:ıalannın dkıbcU H:ı.klunda 
salahiyettar mahafilden müsbet ma
lümnt. almak imktını vardır. 

Maamnflh, nnl~Idığına göre, de
vam etmekte olan müzakerat nihayet
lenmek üzeredir. 

.................. , ........... ,.~ft••······································~~···· 

lstanbulda oduna ihtiyaç varmış! .. 
Doğrudur, ihtilı.arla mücadele şiddetlenecek d~miyordul. .. 
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ve a aber e 
• u 

Almanlar 
Moskova'nın 
dış' atın a 

B 

j Alman i eri 
hareketi dur

uru amadı 
Londra radyosu vaziye-

Almanlar 
~Kırım'a 

girdiler 

. 

Geçidi ele geçirdiler, 
15, 700 esir aldılar 

takip devam ediyor 

Almanya da 

bulunan Türk 
generalleri 

Cep elerde 
kış hazırlığı 

yapıhyor 

B. Hitler general Ali Bir İsveç gazetesine göre 
Fuad Erden ile Hüseyin; Ruslarin yeni mukavemet 
Emir Erkilet'i kabul etti hatti nerede olacak? Vichy, «Rus generalleri 

soğukkanlılıklarını 

kaybettiler» diyor 
tin çok c!d~i. olduğunu ı Berlin 20 'A.A.> - Fübrerin um.um! Berlin 29 (A.A.) - D.N.B. : 

bıldırıyor knrargllhından neşrcdllen husus! bir A1mıın Führcri ve Alman b~ku
tcbllğ, Alman kuvvcUcrinin bozguna ıiınndanı umumi karargahında Türk 

Stokholnı 29 (A.A.) - Telcmıondlııl 
aırınsmın hususi muhabiri bildlr1yo:ı:: 
Almruı - Rus vazlyctlcrl, dündenberl. 
'S:sırerl bakımdan dcği§memiştir. Mos
kova etrafında eliin, 4lddoUl muhare
bcter cereyan ettll'P haber verlliyo't 
Halen mevcut durmanın, .ınrf havanın 
fcnalıl;ından Uerl geldlğ1 Berlll"do 
söylenmektedir . .Almnn külli kunet
lerl, bu vakfeden istifa.de ile, kl§ sete
ri fçln yapılacak hazırlıklarla Ye bll· 
hassa .malzCmenln nuıskelenmeslle 
meşgul oluyorlar. Efrat, beyaz kukule
ta.ıar giynıoktedlr. Moskovnnın 60 ki· 
ıometre cenup batısuuı. kadar ynkla.
şa.n zır.hlı müsademe blrllklerl, nen 
hnrekeUerlne devam etmeden evvel 
tcdblrler alacaklar ve ~. ger:I 
hntlannm takVlycshıhı tamamJnnmn
mıı bek.U,Ycceklerdlr. Bu müddet zar
fında., lnflllk edlcl Jfığmılarln dolu 
civar araziyi temizleyeceklerdir. Geri
de, yüzlerce araba, tank, otomobil w 
saJ.ııe ile dolmuş buluruı.n yolların te
mizlenmesi mecburlyctı de vardır. 

' 'khy 30 <AA.) - com Be.rlin ve 
!.fosl:ova'dan gelen haberlerden anla
ııid.ı[;ına gore cephede Ruslnrın vazi
yeti glUikQC güçle4iyor. 

u~ya.n düşmanı takip ederek Kıhm '· ı· F d E d -"· H" 
Londra SO (A.A.) - (B.B.C.) Cenu- yarıınndnsı geçidini zorladıklarını bll- generollerı A ı ua r en ne lY 

:bt trkrnynnda vaziyet hiıU\ çok ciddi- dirmektedir. seyin Erlcilet'i kabul_ etmi~tir. 

Moskova ctrarmcıa. Doneç havz::.
mndn ve Kuım yanmad:ısındn şiddet
li muharebeler oluyor. Ruslar da Al
manların llcrledlklcrinl kabul ediyor
lar. 

dlr. Alman ileri hareketinin dutduru- 18/28 Uk~rln arasında 15,700 esir Türk generalleri. doğu «phesin
lamadığuıı Ru:; mnbaflll de itiraf edi- alınmış, 1,090 topla ıs tank Z'.lptedll- de yapbkları ve kendilerine Almrın 
yor. Almanlar Rostora bl.ro.z daha mlştlr. kıtalarının ve müttefikkrinin mu-

=~:.ı~yl:t~~re~m ~ Finlerin ileri hareketi vaffalüy~t ~e. yiğitlikle~i hakıimda 
rımadası medhalmdc b isUnat nok- DeJsinki 29 CA.A.) - Stetnnf: İki etraflı hır fıkır veren hır seyahatten 
tası ele geçi~lerdir. gün.de 120 kilometre Yol aldıktnn son- dünıne~tecfüter. _ 

1 rk eph sind .,.ft .... ra Paatcne'i zapta. muvaffnk olan ha- Tü-k generalleri. liundan manda .Muht.ellf membalardan gelen haber
lere nazaran Alıruın öncüleri Mosko
vanın dış müdatıı.a hattın3. gelmiş}~ 
cllr. Kallnln'de ve Kalu ... a'ıun şnrkıncb 
Oka nehri sahilinde .şlddctıı muhare
beler oluyor. Pravda gazete-'1 va.ziyellil 
clddt olduğunu ynzarnk di}"Or 1kt: cAl
ııınnJann ileri hareltetı yalnız Donel 
havzasını değil Rosto! ve Kınm'ı de 
tcbUkeyc koymuatu. Henüz dfışmanı 

Almnn ann ~ c e e zn,.4Mol 1 ıaı· - tll u i h"- · · · -
bü -kt- II st l u-tl 1 1 f Fin kl ruınm sura er ıu.-- lu.ıra orduları h--'-umandana geı\e· yu ur. as aneye o an .... yaç ar.: ıreu. boı- na rCk Panten 'd cqe. 
....A-{"-den Alman•-..ıft'" sanat.o...,...,.,- ~ ,.ı':''v erkre:._. grde .... ft .. ~ft~ .... e, ral Fcld-Mareşal von Brauchitsch ile 
,,.......... JIAUüA.I • .,~ e;crcA .uuer me ·=ıe e mu....u wwuı- • \.. ·--L- dd M 
lara ve husu.si b~klm evlerine el kona.- b:ı.t yapmaları imklı.nını bırakmamış gen<ıl kurmay ~nı F • are-
ca~nn datr bir tC'bllğ çıkmıJtır. ve bu merkezler, hemen ~en sat- şat Kıeiten de ziyaret etmitlerdir. 

Ruı. tebliği Harkof'un 
tabliyesini haber veriyor 

dı.rdunno.ğa muvaffak olamadık.. l.ondr:ı 30 (Radyo 7,15) - Gece yn-
Londra gazeteleri de tehlikeyi kabul rısı Moskovada neşudllen So?yct tt'lt

edlyorlar. Alman tazyiki ba§lıCa s ha ,liğidlr: Blr1nelteşrlnln 29 ncu günü 
reket S3hasında hissediliyor. Rus ge- ootün cephe boyunca, bilhassa Moja
ncrnllertnln harbi id:ı.re için lft.znn ce- bk, Mt\loyal'OSlnvetz ve Volokolams:k 
kn soğukkanlılıklannı kn)'bcttlkleti isUknmeUerfndc QCUn çarpışmo.kır 
anlıı.,<ılıyor. olmuştlır. KıUanmız mel'kcz Q91ges1~-

T "' d ki 1 • de şlddeUl tnarruzlan tardet.ml.şlerdir. una agzın a ıman- Moskova yakınında. 39 düşman tn,,.a-
1ara deniz eferi ba lıyor ~ tahr}p edllm!ştlr. 

Yichy so CAA.) - <Om Alınan Ukro.yna.'da mühim bir endüstri 
haberlere göre Rus harnlnln lpUda- mcr1rezl olnn Hnrkof tnrn!ımıman 
smdan beri taW edilmiş olıın Roman- tahliye edllmşitlr. Ttıhllye bir düş:mnn 
yac!n Tuna ağzındaki limanlarla Ode- t.a.eylk1 neUcesl değil strııtcJHc sebep
.sa arnsındıı dcnlz münalmlltı :yeniden ,]& tıola.yı ynpılnuştır. Ehernmlyet
başlamaktadır. 11 f~ makineleri, şbn<ındifer 

Bir Rus askeri heyeti cer levnzımı, iham mn.dde stoklan ~
blıdcn mnkkıWrılmış, ufak fabı:i-

Baarada be aft edllmt§tlr. Harkof mu-
Londra 30 (A.A.) _ CB.ıB.C.) ~ ~esinde Almanlar ölü ve yarolı 

dattnn blldlr:llı;Uglne göre blr Rus a&- cı1nrak ım bin zayiat verm er, "50 
~erl heyeti Basrny vahm§tır. Heyet tank ve zırblı otomobD, 3000 kaneyon, 
'!ıu yolla Rusya.ya yapılacak maıze muhtelif~ 200 top kaybctm1şler-
ııevkly:ıtma nezaret edecektir. -Olr. 

lam bir hnlde bulımmuştur. 
Badapcşte 29 (A.A.) - Macar ajan

s blld1rlyor: 
Sovyetier BlrlJğine kar§ı yapılım 

harekdtm son inld.şaflan hakkın.do. 
Macar Askeri mahfilleri dalma mu
r~l haberler vermekten askerl .se
bepler dolayısı~. imtina etmektedir. 
Ynlruz harekAtın bütün cephede bek
lenildiği tarzda cereyan ettiği ve düş
manın hiçbir yerde mukavemet eyU
ycmediği bcllrtllmektcdlr. Macn.r kı
talan müessir harekfı.ta. gcn1ş blr öl
çüde iştirak etmektedir. 

Almanlar tayyarelerle 
petrol taşıyorlar 

Londnı 20 (A.A.)-Almnnların, şn.rk 
cephesine petrol :no.kletmek üzere btl
Yti.k mikyasta. ta.yyareler kullimdıkla4 

rmı. Moskovo. tndyosu, salı günil nk
şanıı blldlrml.ştır. 'Spiker, Rus t!ıyya
relerlnln, oreı keshıünde, petrol mık
leden bu teyyareleroen 150 tanesini 
gördüklerini söylcmlştlr. Rus ta.yya.re
ler:I, bunları bon:ı1>a. ve mlt."mlyöz ate
şine tubıuşlar ve en nz yii'z tn.ncslnl. 
tahrip etmişlerdir. 

Amer·kad a 
münalıtaşal·ar 

Bir a:yan iz ı B. 
Roosevelt' e hücum ediyor 

Mos:kovaya yupılaeuk olruı bu,:ük 
GCırrUZllll gününü hiç kimse tayin 
ec!eloomektcdir. Kat! c:!aıtıeyi vurmn
dan evvel cepheye, mühim sayıda. as
ker, ayni nl6'bette slldh ve mühlmmnt 
geUrmelt mevzuu ba.hlstlr. Faknt hn· 
va kuvvetleri, durma.k bilmlyorlntl 

Vaşington 29 CA.A.) - Ohlo cümhu- Her gün, Alman havn kuvvetkrl, Mos
rlyetçllertnden lıy.nıı Azası Tart, bitn- kovaya k.nrşı. yüzlerce tıı.yynrc IJCVk· 
ra.fiık kanununun Uga.sına dair olan edJyor. Lcnlngmdlo. Kronstnd ilııerln
lhylhanın müza.kc.resl. esnMındn söz de hava fao.llycU çoktur. 
alnrak lAyihnru.n reddini §lddet.ıe tste- Fin cepMslııde, kıtaat, tem kış 
ml.ştlr. Ta.ft, cbu UıyUıa. kabul edJlecek har.bine hazırlanıyor. Alınan la~· 
olursa, muhakkak surette ıuuıbe gire- rmın mütemadi il'arlcy4Ş. mü.."laki>el 
rlz.• dem.Lştlr. Ta.ttı'ın müdntaa etti · Rus müdafaa hattı meselesini ortayn 
ookatl naznra göre, cümhurrelsln1n Çlkarına.ktadır. 
nut.ku, relsln ene kongreyi, ne anaqa-;, Svensta Dad>ladet gazeWshıln as
sa~-ı nazarı itilınre alıruınınk ve Uô.nı kerl mfüehassı.sı Bovyetlerln elletlnde 
harpsiz harbe doğııı cllktatörlük yolu- bÜJunan muhtelif 1mkAnlnrı tetkik 
na takip etmek nlycthıde olduğunu ederek şu netıccye vnnyor: 
o.çıkça göstermektedir.• Taft, s&züne Rostof havz::ı.sının işgalinden oon-
devam ederek demiştir ki: rn Ruslar için muhtemel müdnfao 

•Müzakere edilmekte olnn kanun JA- h.G.Uı, Hazer denlzl üzerinde Ejder· 
ylhnsı eğer ko.bul edtllrse, kongre, hnn4-0n b8şlayıp, Stallngnı.da knda.i' 
harp edip etmemelülğtmlz lüzumuna ve Volga nehrinin a.şanı mecrasını tn
k.~nır vermek fırsatını katlyeıı bula- kip etmekte, sonra Tulanın cenubun" 

d ~t· Balıkları bedava a0 :
1 · makla mesele halledı · 

miş değildir 

Ali - Oh, oh... Maşnllııh· 
Peh, peh, pCh... ... , 

Veli - Nedir tnkdir ettigıl'I 
- Mesele hnlledildi •. · ~~lı~ 

çılnr ba1ıklnn:n denize dokfll ~ 
yorlar. Fazlasını folcir fuknr11>_, 

w °'" bednvn dnğıtıyorlru ... Dogr ıJ' 
çok takdir edilecek bir vıı 
yet... k ı 

- Elbette ehvenişer ... f 11 /' 

mesele bununla' halledihni~ ;~ 
ğildir... Zira, yirminci '!sırı- r 
kudret helvası gibi becfovn S 

. h la ... il• mmet av an ya ııgmaz .. · 
gayri tabii bir haldir ... BalıJ.ÇI" 
lnrdan beklenilen, deniz orı~: 

ek 'kl<"" ınnda bin metakkat ç . tı ,
11 

sonra fakir fukarayı bcd\·. 
beslemeleri değildir. fyice teŞ ~i 
lntlanarak bir balık sanıı>1

1 

vücude getirmeleridiı:... M~e; 
anw o zaman, yalnız o zn11'11 

halle~miş oleca\tır. 

Harp tebliğıleri 

lngiliz tebli§İ 
ti• 

Lonc!ra 29 <A.A.> - Hava. neı.n~n 
ntn salı akş:ı.mı tebllğl: sau , •• 
Mnn§ ve şimali Fransa üzerlnde ~ 
pılnn keşır uçuşlarında, avcı1At'1 rıı1'4 
dü.,trman avcı tnyyo.relerlyle cµrP*'\~ 
ıkl tmıesinl ta.hrlp etmtJ1Ct ~ 
Dunkerque bölgesinde, mnvnı:ılat:l rcr 
cf<.ğer hedeflere hücum edll~. ~ 
ha.va. meydanında, yerde. bir d~ 
ıwcı tanraresl tahrip edllmlştir. 

1
,, 

Sahil servlslne mensup HudsaJl t11bıi' 
yareleri, TerscheHlng açıklanndD rd1r. 
dii.§mnn ka!lleslni bombelaD'l~ııı rı· 
Bu hnrekAt net.lccsinde, tnyyareıc 
mlzden hiç biri noksan değildir. ıı· 

Po.znrtcsı günü ya.pılnn taarruz~ 
rekAtı esnasındn, avcı tayynreıer rC' 
tarafından üç düşman avcı taf>'ll Sll• 
sinin do.ha tnhrlp edlldl~i ve pu 41 
retle, yekflnun altıyı bulduğU, ~ın 
t.n.h:ıkkuk etm~. Moskova 

ve Berlin'e 
hava a ını 

Ko e 
gem· si nasll 

atı tldı? 

Rusya -
Japonya 

nuyacaktır demek d~ olur.» dakl bölgeye kadar Don nehCıi boyun- AJ t bJ • ., • 
Tnft, haUhazırdıı.kl ta.nk ve tnyyare en gitmektedir. Burndn, cephe, Mos- . maO e tg'l 

1stihsalA.tı programını bir mlsllne çı- ltovo.nın cenubundnn geçen şlmcilld 
karmak isteyen hükilıııetin bu tasav- yeni hatla blrlefSbllir. MOE:kovn dü
\'uru, kendl fikrince, bumlan altı ve- şeme, Ruilıı.r. eSi Nijnl Novgarnd olo..'1 
yı:ı. 12 ay sonrn Avrupa.ya bir kuvvet Gorki'nin garbmdı:ı. Oka'nm şal"""' sahl

Rus tayyareleıi Berlin'e Amerika Bahriye Naziri 
lıomba ve beya~ame atti re mi beyanatta bulundu 

Loııdra 30 (A.A.) - (B.B.C.) Mosko
Tn radyosunun bu sabah vcfüiğl bit 
ha.bere göre Almruı ~rerl d\ın 

gece Moskova'yn. taarruz etmişlerdir. 

Londra SO (A.A.) - CB.B.C.) Ameri
ka Bahriye Nazın nlbay Cnox, Korney 
Aır..er.ikruı -'torpido r ~Wuiblne yn.pıla.n 
taarruz bnld:ında resmi beyanatta. 
bulunmw;tur. Nazır demlştlr kl: Tor

Tayyareleıln miihlm i>ir kısmı tnyyn.re pldo muhribi 16 blrlncltcşrln geccsl 
da.fi toplan ve nvcı tayyareleri t:ım- bir kafileye :ı:efnkat ederken denlzaltı
fmdan dağı~. Şehir fuıer~ - lann taaaıızwıa uğra!lllftır. Bu sıra.
len tayyareler nttıkla.n ~ gfud da. diğer bir kafileden telslzle hndad 

i.stcnmlş v ccmı hemen yardıma koş
bombnlarla. ban ma.hallelerde mylnt muştur. Bu sırada. bir denizaltı blr tı-
bydına sebep olmu~. cnret gemtslııe taamız ed!yordu. Tor

Lcmdra 30 (A.A > _ 'BB.C) ues:to- p!do muhribi. derhal denizaltı bomba-
. ' · lan atmıştır. Bir nralık mu!lıfbe 3 

.a nı.dYoSU bu sabah, Rus tayyue.Ietl- torpido ntılmış, t :ınlann btrl önden, 
nln dün gece Be.rlln'e t.urnız ct.tıkle-- diğerl arlaı.da.n geçm.lştir. U\,1incüsll 
rlnl bildiriyor. Tı:ı.yyare!eı; bombaJAr gemlnln oıtamna ınıbct etmiştir. Hfi
ve ayni zamanda. nl.m:ıncn bcyanna.- dlse lı1nnda adasına. 550 mil mesafe
meler a+ .... •~'n-'•• n-d .. ,., .... .,,...1 ... _ de olmuitUJ'. Süvari, aldlğı Uıdblrl~ 

_ _..._..... ......... ıw. yo ~ • ..,,.... ... ı ..,.... sııyeslnde gcm1yi tmtmaı:tnn lrurta.r-
flluklar duyulduCunu ve buyük yan- mış ve sa.limon bir llmann ısaı etınlş-
gınlar görüldiitiinfi Mber vcrtyo:ı:. t.lr. 

--------

Bir Japon gazetesine 
göre aradaki münasebet 

dostanedir 
1 ükyo 29 (A.A.) - (Reuter), Umu

miyetle, Japon Harici.ye Nezaretinin 
nolrtnl nnzarını müdn.fnn eden Jnpa.
nesc Tlmes And Advertl:scr gazetesi, 
Japon askerleriyle Sovyet hudud mu
hnfızlan ı!rnsında bir müsadfme ~:
llnde wkua gelip, pazartesi günü 
Sovyet ajıı..nsı ta.rnfın<ltın hnber vcrt
lcn hudut hMlsesinden bahsederek 
diyor ki: 

Ja.ponyn. 1le Rusya dostane münase
bet hnllndedirler. Böyle bir Mdlse, 
hakJkaten vu~bulmut d.ahl olsa, nn
cak, küçük rC'ıt.i>elllerln veya askerle
rin ifratlı heyeoanı.ndan, yahut her 
iki tarafın hatamnda.n mütevellit 
iklncı derecede mevzii bir miis:ıdeme
den ibaret tel!!tkt edllmek lA:zım ge
lir. Mazideki bmın benzer b.ft.c:Useler, 
mnhalll kumar.danlar arasında., doet
çıı hnlicdllnılştir. 

Bir yasak 

seferlye göndernıok.ten OO§ko. bir. ho- llnc çeklleblllrler. 
defe mütcvecclh olmadığını söylemiş- Bu mukavemet ho.tb, şLmdikl eep-
Ur. heytı tnkrl~ 300 kilometre mes:ıf.e-

Florlde. !ı.ya.nı Peppcr, bit.arafllık ita- ôc olacnktır ki, bu m~fe, mareş:ıl 
nununun ikinci ve altıncL maddeleri- Voroşllofun, bu hattın mfidafıuuıını 
nln Ugıı.sıno. halen muanz olan b~ok tamanıln.nınsnın. Te Alman kuvvetlen 
ı1ynn azasının muhalefetine ı::ığmen gelmeden evvel, yeni oroüıar çıkAmıa
Büyiik Brltanya.ya yapıll\11 yanıınun mnn lmkAn verecektir. 
arttığını söylemlş, Amerlk:ın ordu ve Ma:ı.maflh, cS'1ElMkıı Dacbladeb 
donaııma.sının, arttırılmasına. ~ gnreteslnin aıi mütehassısı, bu ye-
1938 de, sll:Uı ambargosunun ilgası ve nt kuvvetlerin muharebe kablllyetı o 
ödünç verme ve ldrala.ma ~- ko.dar yükı;ek olmıyacağı mütnldasın
nm kn.bulü 1çift 1930 dn. yaptıkkı.rı ·dadır. Müt.ehMSIS, bunların, yalnız, 
obstrüksyonlnrı ha.tırıaımı.tır. tedafüi ba.rp!ei"de işe yanyabllcceğini 

M •• d h J ) -..Ld l ' ve hiç olınau3, Ruslann, Amerikan ve u a a e a eysı ar arı İnglliz müttefiklerinden bcklcdiklcrl 
bir takrir hazırladılar modem sDdblan ve hnrp maızemesını 
va 'n«ton 29 lA.A.) _ (Stefanl): ~ağı tnllm edinceye kadar, 

Bütün m1Hetln Deri gelen pbsiyetle- =~~1 mevzilerde kalncnklnnm 
rlnden t<>planm11 25 btn lmZnlı b1r __ tedlr_..._· - - ---
müda'hale alcytıta.rlığı ta.kr1rlnl B 
Roosevelte takdim etmek üzere, sulh 
mllli komitcst milmessllierlnden 25 k!.
§1, bugün hükümet meıtcezine gelecek-

Horia Simıa 
tir Diğer tarattan, cEvvelA ~crlka.a Rumen demir muhafızlar 
alınli müda.hale ale;htnn birliğin, reisi Berlinde öldürülmüş 
mıumüzdckl pcrşcmbc günt1 lçhı Ma-

dlson Squn.re Gal'dcn'de muaz7.am bir Stokholm 29 <A.A.) - Reuter: Tld-

ı· 
licrlin 29 rAA.) - Alman ıcbl.; 

Alman denlz:ı.ltılan Cebelüttnrt ,~ 
Inglltereye gldrn ve kuvvetle hlıt\1 il" 
cdllen bir IngUiz deniz knfıl c• 
mensup tnnı hamulcU 14 düşınlUl L1 
misini batırmı.:;lardır. Bu gem 1 d~ıt· 
hncinıleri yekünu 47,000 toııUAtc ~ 
Bundan bnş'm, kafileyi hlnuı.yc cd ıı
b!r İngiliz torpido muhribi de b:ıtırbıl 
mıştır. Bu knfilcnln buyük kı5.Il'l 1 ır. 
suretle imha edilmiş bulunmakt:ıd 
Yalnız birkaç kfı~fik gemi kaçın· 
muvaHak olmuştur. 

28129 ilkteşrln gecesi Almnn t.aYY~ 
releri İnguterenln batı cenubuı:ıııt 
düşmanın liıpan ve iaşe tcsic;lC 
bombardımnn etmişlerdir. 

Düşmanın münferid birkaç bOın~~ 
dunan tayynreı!l dün gece McrkCZ1~ 
B:ı.tı Almanynd:ı bazı yerlere tesl 
hücumlar yapmıştır. 

İnglllz hnvn kuvvetleri 22/28 ılkt:: 
rin arasında 48 tnynyre kayb~-~ 
Ayni müddet z:ırfmd3. incllt~.~ 
şı ynpılruı bavo. ırtmlnnnda JUD-: 
ho.vn kuvvetleri 7 tnyyare kaybetın1$' 
lerdir. 

Kont c·ano 
F ransızlar Londra radyo- miting hazırladığı evvelce haber vei'il- nı ........ 0 ""•"•esinin Berlln uhn.blri 

d . ı· . kl mlştL Miting tertip komitesi radyo R u~o,;; ~ m . o·· B ı· 'd ı ı "'" sunu ın ıyemıyece er çlrketlertnın, istnsyonlarmı komite umen demir muhnfızlnrmın llderı un er ın en ta ya, 
------ emrine vermekten lmt.ına etmcst dola- Horla Slnuı.'nm ka.tıedlldlğt rıva~tıe- döndü Dünya har it ası B. Church~H 

Londra 30 (A.A.) - (B.B.C.) Dün yıslle, Llndberc, d:rnndan Weebler ,ve rhıln Berlinde deveran cttlğlnl blldlr-

B gece Vlchy'de neşi"edllen bir emlrruı.- sn.bık elçi CUdahy tarafından söylenl- mcktedlr. 
• Roosevelt'in bahsettiği uSonunda galeheden me mucibince Fransızlar hariçte veya ıecek nututıarm radyo ne neşredlle- bu M=~ ~~~sın:;~ 

harita kimseye emin olabiliriz» d iyor evlerinde Londrn radyomınwı neşr:lya- mtyecectını blldlrmekted.Jr. mır mubatıJu. tam.tından ka.tı~en .• •1 • tını dhılernckten mencd.llmlşlerdlr. KomJtc bu red. cevabına sebep ola- eral A 
gosterı memı§ Dinleyenler ağır ceznya çarpılacaklar- rak rady0 f1ıtreUerlnln ._ ... taraf- ~ bab rgentianu'nun otlu tarafın-

dır Emirnamede Londra rad,10SU ' ' u .... ,. """"' asının intikamını nlmak m.:ılc-

RerUn 20 (A.A.) - Almıın;ın Jl4fl~ 
re n.aımnm daveti tmıf1ne b~~ 
g1lndllr Almanya.da. bulunan İP"J~':'. 
Barlcfye Nazın Kont Clruıo b~ 

Vfingtoıı 30 (A.A.) - (D.N.B.) Re.Is Lond.ra SO (A.A.) - <B.B.C.) İngiliz ~ Petaln hük(imethıe b.r§ı =ca kontrol edilmekte bulmı- sa~ öldii.rülm.fif bul~u lldve 
Roo.scvelt.ın J>tWUi,esl gfrnkti nutkun- Baş?ekill B Churchlll dün est1den tcıvıt etmekle JUıam ed.lll}"Or. • g~rmettedlr. ctnıeJrtedlr. ,_ ____________ .., 

da mc\'ZUu bahis ettiği emıı.rengtz okuduğu JtolleJI z:iynret etmiştir. Ta.- Bır mebus Almanya ile 

itn?ynra dönmüştür. 

dtinya haritasını görebilmek 1çln P.. lehe. B~ şerefine yapılan bir Sovyet ordusundaki ·· ___ L -ti · Dük ve Düıe• dö 
Rte muha.blrlerlnln Japt.ıklnn te~- ~ ı mun~ enn w!- ..ı _ -r 
lıılls beyhude oJmQltlır UlrlrllyQ bir ağıulan wylem.işUr. Tür- apanyollar k ·ı . • . k uıuau 

Harlclye Nazın D. Oo;..ıcll Hull, mev- küdc bu kara günlerin gcçece~nden Ma4ricl 30 <AA.> _ (Ofi): Baıicl1e esı Jne&lDI ıateyece V8fİnlton 29 (A.A) _ Dilli n 
mu be.b1s dünya ba:rttasını, cenup bah.<;Cdillyordu. B. Churc.hlll bu müna.- Nezo.retl dlı>loıır.asl ıubesl. tefi B. Xi- Vafincton 29 (A.A.) - (Telemandt- DÜfc,a 'dö W ioCt.or aala .. ü Beyaz 
Amerlkası cümhurlyetlerl mümcssille- sebetle demiştir 1t1· nıcncz Sandovad, Sovyet orousuna gl- nl) Mebusıan lll4!Cll6l •msından D de, .... 1 .. .'. C~ ' •. 'l 
ıtne gösterip göstermediği hattın® · ren İspanyol gençleri hnkkında mat- Oeller, bu ha.tta. mecllae, Ahnsı.nya ile ~ og e Y~~~ rreım l ~ 
~rşa.mba giinil kendisine sanılan sua- c- Tasrih etmek ıstedi{:,'1.m bir nok- buata. §11 beynnattn bulunmuştur: slyast münasıet>et.Iertn l:esllmeslnl ıstı- hl~ :vemi'1er, ogleden sonra. tı-
Je menfi cevap vennJşt.lr. 1& var. Xara günler değil, acı g{lnler Btınlardnn, ya§la.n 17 d 1 aşağı olan Jeıı bir karar tevtl1 edeci:~inl söyle- ~cndiferle. Vaşingtondan Nevyor-

Aynt mcvzua alt diğer sunllcre d:: demeli. YeJsc düşmeğe lilzum yoktur. yod.lsJ, Finldndlyada. cslrdlr. Bımlnr, mi§~ • Ctller, siyasi münasebetle~ ka. gitmişlerdir. Madam Roosevelt, 
Hariciye Nazın dünya haritası mese- Her blrlmlzin iizerlmlzc düşen vazife- arlaıdaşlnnnt"!Jın 70 kiştnln, Sovyetlçr J:dıunesl, B. Rooscıvcltin cesur voe dü- Şilı:ngoda bir konferans V'Crmeği te-
Jeslle alfıka.sı olmadıt'UU söylemiştir. lerl a.blkll'.ı-dc doın..... Allaha tnnrfından, c'Ü'çli.ncü Vobomka.Ja• ala- rfıst harici siyasetlle ıem edllecenmt ahhüt etmiş olduğundan yemekte 

Gazete muhabirleri tdnha salt\Jıt- yap 6 '.. n KV• rına verildiklerini söylenl41erdir Bun- belirtmiştir. h 1:i l -
1 

' 
Jetli kaynaklnra .. müracaat mecburi- §Ükredcllm. On ay cvv.cı burasını zl- l.ann hepsi, Londrnya. gönderil~ 1300 ' n%1r u unamamış ır. 
:retlndedlrler. ynret ettiğimiz zaman Inglltcre yo.lnız Ispanyol çoeutnından mü~k1dl ka.

Buloarisf anda Bor-na'da 13 k·şi kurşuna 
dizildi Çinde soğuk dalgası 

Şanghay 30 (A.A.) - Par.ar - paza.r
tcs1 gece bütün Çin üzerine çöken 
müthiş soğuk dalgası birçok insanın 
Clümüne sebep olmuştur. 

b:ışuıa kalmı§tı. Birçok memleketler fileye dahil idi. Oradan, Frnnko 
İngiltcrenln harbe devam cdemlyece- hükfunct.ın:rı mürncaatıannn. rağmen 

Rueynya gonderilml§l<!rdlr. Bir kısmı Heme 29 (AA.) - Belgtnddnn gön-
l;inl zrumediyordu. o zamandanberi Lcnlngrnd'da. kalmış, blr ık-ısını da derilen bir telgrnfa göre, Şhnaıt Bos-
sllilh bakımından \ıızlyctımtz çok 1yi- mc}>teplcre .knpatıımıştır. Bu mektcı>- 6 komünist bozgunculuk na'da Travnlk örfi divanının knhuile 
lcşm~tır. Drltanya, soğukko.nWı~nı Ierde, Sovyet; profesörler ve cHıılk suçile tevkif edildi 13 kl§l kurşuna. dlzilml§tir. Diğer on 
knybetmlyerek dimdik durmuş ve ha- ccphosine• mensup İspanyol öğret- bir k~ de ölüm ceznsıruı. mahküm 

Mnhalll belediye mal:amlan .rokak- 1 menler bu çoeuklnrn komünist idea- edllmlşl<'rse de cezalan beş sene llat>-
Jarda 77 si çocuı~ olmnk üzere ısı kişi- r çte kalanlar 1çln mucize r;.-ıyılacak li~I qıİo.mağa ~lardır. Çocuk- Sofya 29 CA.A.) - Rıısçukta baz- !e tahvil edilmiştir. Suçluların hepsi 
nln cesetlerinin buluııdu(;'llilu bildir- mukavemet costcrmlştır. Sonwıda ca- lar, çalışacak yn.şa gelir gelmez. fab- gunculuk ha.rcketlerlne tefebbfi..s suçu knndakç.ılıkla 1thanı c~ )>ulunu-
mektcdit. l ıebcden emhı olabllirts.a nJcaJara dal~ n e aıu tomOnllt tMtıf edllmifU.r. lardı. 

Kasıl ya•mab? 

Almanlar ( "1 .J..izinci) fi.~
kamla ıöıy)e yazarlar: (XVllJ.), 
yahut ( 18.) olaıali. Mesel& 
( XVIll. aaır). 

Am.iklopcdicilerimiz ye or<lıı ' 
mensuplanmız bu tıuzı Öenjııl• 
semiıler. Şayet matbuatta, :ı;e!' 
mi ve hususi devairle ~ :ın,d;
teplerimizle ibcraber, ayıll taııJ 
kabul eClcne mütemadi)·en kıı
leme <Iolnşan. gÖze ve z.cırka 
aykırı gelen (inci) ve (uncu) 
lardnn kurtuluruz. 

Misal: 

XX. asırda 12. ilkmekt~~~İ 
rin bu halde bulunmnaını gorıu 
İ!ıtemezdi. 

Cumhuriyetin 1'8. yıldönünıÜ· 
lth. 
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~ŞAMDAN AKŞAMA 
«Kulaklarimi tut! ıt 

1'r °A.af.ıt._ •• mermerle bezeadirilmit 
• ~Ul ıecele,iD pçi.;:-ok. Utif bir sanat heykeli ile 
le. .. entne.i İcap eden bir dönemeç• 

...__< C.ıix bir tablo çizmek iatemiyo-

. ""'···) 
••• bir -::__. L-L-!-1!1_ •• dük. • y -~eucu~ .sor 

• t"'llmda_ kadmlı erkddi dostlar 
tr ı; Lep birlikte: 

t;,1- Bekçiler uyuyor mu?... Po
lı er nerede kuzmn 1 ••• - diye 
•YlardıJar. - Bu ne vicdansızlık, 
~U&&U%)uk ••• 

Biti: 

Sad Hayır... Ne o, ne öbürü ••• 
"" ~umumi helaaızlık ••.• diyerek 
f~ 

1 
liEeye bozmak, zihinleri bqka 

y e oyalamak istedi. 
llaıka biri: 

" - Aman salan o c Y!ersizlik ! 
'er . ı· t • 11~ ık!ıt diye biten methur bek-
~· .hıkaycsini nnlatmağa kalkma ••• 
cı_ .,ı bilir .••• deyip sözü kesti. 

S .. Arkacl"§ıımz nüktedan bir zattı. Oz .. 
... ~ ağazma tıkanmıuma razı ola· 
"'•llaı: 

rn·- «Bana up» hikayesini de bil· 
1Yorsunuz ya? - dedi.. 
Şaşırdık: 

- O da neymİf? 
ni?: «Kulaklarımı tul» hikayesi ya-

- Hayır, i§itmemiftik. 
iti - Anlatayım öyleyse... Gördü

ın ... z bu vaziyete o da uyuyor. 
ır:•ır: 

r \" a.hudinin biri, bara gilmİf. Pa· 
~1 çokmUf. Y ~. içmif, eğlen· 
~· Yanma, güzel cartisb lerden 
illa' • L 1

1nı de almlf. Ona da ikramlarda 
"' uı.nıUf. 
A~ haplık ilerleyince ı 
- Dana up ! - demif. - ., 

•. 'tariOe de anlatmıı: Yani ebeni 
op lı. d~rnek istiyor. 
'14. Eh, sanatı icabı •.• Ne yapım? ••• 

r kızı yaklllfmlf. 

~alamon, hayli ıarhoı, gözleri ıü· 
• irkilircesine ge-i çekilmİf. 

- Kulaklarimi tut 1 
-1 
- Kulaklarimi tul da bana oyle 

up. 

. "labii, «artisb, her gün yeni çe
fıt gu&toda bir adam görüyor. 

t «-Zahir, bumm da bu nevi bir 
utara - H b. • b. . . d' gı var... er uı ır gona ..• » 
'Ye düıünmüı. 

t kulaklannı iki eliyle sımsıkı tu
atak, rnusevi müıteriyi öpmÜf. 

tek_ Ayni ameliye muhtelif seferler 
rar-tanmıt : 

Ş - Bana up !... Kulaklar imi tut ••• 
•:> ••• Şup ..• 

Nihayet dostluk daha ilerleyince, 
<! • 
artııt» $Onnuı: 

h· :- Çok gördüm amma, senin gi

~~:: .hi~ ~aılama.,mııt~.. ~e .. h.~y 
k nınkuı, yahu •... Nıçın opuşur· 

en kulak tutturmaktan zevk alı· 
}'oraun? 

I - Kulaklarimi tutturmak zevk 
0 ur tni? .•. Yeç bet 

l - E, peki, ne tutturuyorsun öy· 
eyıe? 

n. - . y eçen yece yene bara yeldim. 
t.ı" kıza: «Bana up!ıt dedim. Uptu. 

Perken cepten paralarimi çaldi 
l'oturdu. 

t - Ha... Demek kulaklanm tut
Uruyoraun ki, ellerim serbes bul:.ın· 
!basın diye? .... 

l - Evet ••• Yözlerimin oninde bu
Un an ... 

•*• 
Ve arkadn~ımız ilave etti: 

d' - Meydanlarımız temiz dursun 
..;:e, ille her köıede bekçi, polis 

ldetmeğe kalkarsak, bu Salamo· 
tıun h<!Sab ı B • ki" • f(, 

1 
• ı o.ur... usenın zev uı, 

le u a~l~nı tutturmadan öpmek ve 
tn~d·nı öptürmektir elbette ... Böyle 
lcı un~chetsizli1der yapmamak, hal· 

n ıçınden gelmeli. •.• 

(Va. Nu) 

tı B. A. - Gelirken iyice vedaJaı-
nT rnı bay Torik}.. ~ 

orik - Ne olacak}., 

Sahife 3 
;r 

Taksim meydanı dün bir • 
ınsan· 

Bir, eser karşısında •• 

denizi halini almıştı • Önümde bari.kulide fotoırraflarla 
baıılmlf bir eser duruyor: cTürkiye 
Cümburiyet maarifi 1940 • 1941 » 
imüni tapyan bu kitabın her sahi· 

Bütün gece yağ yağmurdan sonra havanın açması 
fesi bugünkü ilk, orta, Jise ve yÜ.k· 
sek mektep hayatına aid birer tab
lo halindedir. 

Mektep hayatının ne bale cddi· 
iini &önnek için bu sahifeleri birer 
birer çevirmek kifidir. halkın neşesini arttırdt, herkes sokaklara döicüldü 

G;;nül isterdi ki maarif hayab· 
nuza cİrmiJ birçok yenilikleri gÖ::· 
teren bu eserin her sahif~inin k&r· 
psmda ayni manzaraların düne aZd 

Dün on &ekiz milyon Türk, on 
sekizinci Cümhuriyet bayramını 
neoe içinde kutladı. Geoe ibirdenbi
re bastıran faıılalı yağmur aağanak
lan İstanbul halltınm neıesini biraz 
boz.!u iae de, bayram sabahı hava
nın bir ilkbahar ılıklığiyle tekrar 
açılması herkesin sevincini arttırdı. 
Sabahın saat yedisinden itibaren so
kaktan dolduran kadın, erkek, ço• 
cuk gruplan, parça parça gökyüzü
ne sıvanan bulut kümelerinin sağa 
sola dağılışlarını gözleriyle takip 
ederek konuşuyorlar: 

- Acaba gene yağacak mı~ .. 
- Rüzgar çıktı, bulutlar dağılı-

yor. H.ıva açacak. 
Ve, şehrin dört bucağından akın 

edenler, istasyonlara, iskelelere 
toplanıyorlardı. Beyand meydanı 
erkenden doldu. Trenler, tramvay· 
lar, vapurlar, otobüsler tıklım tık
lım yolcu taşıdılar. 

~ \ -

•• ıekilleri de konulsun. Ve şimdiki 

1 

talebe, bugün biz YCita olan bü
yüklerin ne acayip bir ır.ektep bıı· 

. hata g<"~İrdikleTİnİ anlasınlar... O 
zaman dünkü mektep h!lyatı i!e, btı· 
günkü arasında ne mLthiş bir te-

~ııııı~ı;~~~~l zad olduğu ne cüzcl r;öze çarp~dı. 
~ ~ Mesela csc•in ilk s:lhife!erinh bi· 

t rinde bugiin bir ilkmektc;> der"~'a· 
~ıBlf~:~ n~inin fot·>r.rra!ını cördü.~. A-;<ı.)'• 
'!.:'.'1 dınlık bir sınıf, rahat, ~ık s ralar, 

~~tıı:.'llltr;.;~fF"'- ı çiçeklerle ııüs!enmiş bir l:ori.:ı:;rn 
bakan per.('.t':'e .•• Güler ;;ü:z :i ge..~ç 
Lir ka~ın öğ,.clmen •••. 

Unkapanı, Galata köprüsü tari
kiyle yiırüyerek Taksime giden ' 
gruplar nakil vasttalarını 11k ıık dur
duruyorlardı. Avrupa harbinin Is- " 
tanbul caddelerine döktüğü e~ki 
talikalar. körüğü yamalı faytocnlar, 
üzeri · tenteli. beşik tekneli yaylı 
arabalar her taraftan Taksim mey• 
danına mütemadi)"Cn sefer yaptılar. 

Dünkü geçid resminde atlı toplar geçiyor 

Bunun karşısına kapısın~n «:.d· 
di, gitti• levhası, duv~rlru "'lda fa· 
lakalar asılı duran, ta!ebtni:ı ye.'"C 
dizçöktüğü ve hoca:un e~md 1°J 
uzun ~opı:ısiylle uyukladı:S1 ccesk.i 
sınıf» • canlandıran bir tc:bb r.ıe 
kadar y.ıkqırdı ••• 

Mnamafilı ben yeni mektep ha· 
yatını gösteren bu eseri ap•ko, 
kendi 7İhnimde her sa!ıifeniı::ı knr~ı· 
sına düne aid bir tablo ilave ettim. 
Bu suretle gözümün önünde bn:ııl 
olan tendlı tablolar beni uzun za· 
ma!l dü1ündürdü. 

Tramvay tekerleklerinin altında 
kapsiiller patladıkça çocuk kahka· 
haları etrafa çınlatıyor, kudurmuı 
harp ejderi Avrupanın bir başın
dan öten başına ölüm kuırgaları aa· 
vuru•ken sulhün, huzurun sembolü 
olan şen Türk yavruları lstanbul so
kaklarına neşe saçıyorlardı. 

Öğleye doğru Taksim meydanı 
lnr insan deryası halini aldı. İnsan 
kümeleri kesif bir kitle halinde sı
kışıyor, pcrd«": perde yükselen ses
ler uğulduyordu. 

Uzun bir beklemeden sonra ban· 
donun ilk gümbürtüsü meruım;n 
l:ı.şl.ıngıcını haber verdi. insan der
yrnn anı bir dalgalanmadan sonra 
bircenbire durdu. Bütün vücudler 
heykelleşti. On binleri aşan ağızdan 
tek bir gürleme halinde çıkan: 
cKorkma, sönmez bu ,afaklarda 
yüz . al saalcak.> sadası keskin 
akis:eriyle etrafı çınlabrken ihtişam
la yükselen şanlı Türk bayrağı eli· -
re k · · dalll!alanmağa başladı. 

Geçid resmi 
İstiklal marşı sonaerdı. Abideye 

çelenkler kondu... Şimdi bütün 
gözler bir noktaya dikildi. Etrafta- , 
ki on binlerce insan sanki nefes hi· 

.. -

le almıyor, bandonun uğultusiyle 
aheı."lktar bir hışırtı halinde akseden 
muntazam ayak seslerini dinliyor. 
Şan· ı bayrağın ardında, tarihini eş· 
sı7 harikalarla dolduran kahraman 
Türk ordusu yekpare bir çdik kale 
gibi ilerliyor. Mehmedciklerin ya
ğız çeJ.ırelerinde büyük Türk mille
tir·in, kavi azmi, ateşli İradesi, ben
l!ğin ı güvenci derhal göze çarpıyor. 
istiklaline, huzuruna uzanacak eü 
bir an !çirıde parçalamak için tek bir 
jşaret bekliyen yenilmez kudret, 
onun keskin" bakışlarında apaçık gö· 
rünüyor. Gözler, çelik bacakların 
muntazam hareketini. parlak sün· 

Dünkü geçid resminde İstiklal marşı dinlenirken, bahriyeliler ve 
zırhlı otomobiller geçiyorlar 

gü dalgalarının ahenkdar kımıldanı
şını gururla takip ederken, göğüs· 
leri kabartan heyecan, sık sık alkış 
tufanları halinde etrafı çınlatıyor. 
Aşılmaz bir siper halinde gerilen 
Mehme-d!n geniş göğsü, ardından 
sürüklenen çelik top namlusundan 
daha heybftli ... 

kış ı;ağanaklan arasında yarının 
Lüyül:leri vakur bir eda ile tribün
rleki heyeti 6elamlıyarak geçiyorlar. 
Tarih dönemeçlerini daima büyük 
muvaf fakıyetkriyle süsliyen yüce 
Türk milletinin yann için hazırladı
ğı en büyük ümit kaynağı mektepli
ler muntazam dizileriyle yürürken 
{yajaa ... ) sesleri, alkışlar meyda
nı çınlatıyor. Göğüsleri heyecanla 
kabartntı manzarayı seyrederken 
eaatler dakika gibi geçiyordu. 

Gece şenlikleri 

lık akınları saatlerce <levam etti. 
Akşam geç vakitlere kadar sokak
larda eğlenceler devam ettiği gibi. 
kenar mahallelerde bayraklarla 
sü lü evlerin pencerelerinden, ma
halle ltahvelerinden radyo. gramo
fon, ıarkı .esleri eksik olmadı. 

Ortalık kararırken evlerine gidip 
akşam yemeklerini aleliice1e yiyen
ler, eve kadar gitmeği göze alama
yıp lokantalarda karınlarını ' ~ .... u
rı.nlar tekrar sokaklara fırladılar. 
Gecenin g~Ç saatlerine kadar Tak
ııirrı. Beyazıd meydanlan, caddeler 
ii{ne ırnlsa yere düşmiyccek kadar 
k:.L:;alıktı. Yürümekten takati ke· 
silen kucakları çocuklu kadınlar 
köşe başlarına çömelip dinleniyor· 

IP.r ve yavrucuğun ağzına lastik 
mer.ı~yi tıkayıp gene kalabalık ara· 
sına karışıyorlardı. Radyo hopar
lörlerinin etrafı, sinema kapılarının 
önü kannca yuvası gibi kaynaşı· 
yordu. 

lstanbul halkı büyük bayramı 
neşe içinde kutladı. Allnh bundan 
sonraki bütün bayramlarımızda da 
neşedl'n geri bıra1- .... --. .,. 

Cemal Refik 

KÜÇÜK HABERLER 

* Çoban Avlıj adında. biri, Şehzade
başmda sarhoş bir halde dolaşırken, 
Mustafa adında. biri ile kavgaya tu
tuşmuş, bıçağını çekerek Mustatanm 
üzerine hücum ctm1ştlr. Etn:ı.ftnıı. ye
tişenler Avi.şi yakalıyn.rak bıçağını 
elinden almışlardır. 

Aviş. Adliyeye vcrilmL,, Sult:ınah
med birinci sulh ceza. mahkemesinde 
beş gün ha.pslne karnr verilerek tev
kif edllmlştir. * Kasımpa.şada oturan Emin ile 
ismaıı bir alacak meselesinden kavga 
etm!.şlerdir. Kavgada İsmail çakı ile 
Emini karnından tehlikeli surette yn
rnlamıştir. EmJn hnsttı.neyo kaldınl
mış, İsmail yakalıuıarat: tahkikata 
başlanmıştır. 

Önünıde kitabın bir sahife3İnde 
iki küçüle resim... Cocuklar kendi 
çıkarttıkları «Sınıf ruetesi» ni b:ı
zırlıyorl..ıt. Küçük b&§lar eeilmiş, 
kimi luu·ikatür )'apıyor, kimi ya::ı 
yazı~or, öğretmenleri de yımları:ı· 

da on!aıa yardım e-diyor ... 
Derhal cöı:ürr.ün önünde ,öyle bir 

tablo peydahlandı: Mektepti~ leyli 
okurken aktıun teneffüslerinde 
«Gece kelebe(.rİ» diye bi?" gaze~ çt· 
kanrdık. Bu Gece kelebeği gaze
tesini., nüahalan bi:- cün crS(r mt..'"' 
bassın ın eline geyir..~e dört ba~h 
izinsi:zi allnlftık. Hakiki ga-~~:x::ı:·=
te dört güuıliik hapis cc=eıı:mı ~
ramadığun halde mektepte yala:ı· 
cıktnn gazc~ecilikte o c~::ııyı al
mışbm. 

Halbuki bugün mekte'l ~n:ttc.::r, 
mektep sporu, mektep d H.:ri gi'"i 
talebenin hem cğlence!İ ve hem de 
istifadesini t~kil ediror ..• 

Y ıi mektep bayatını fıÖsteren 
eserde bir resim üzerincie c:!e çok 
dudum. İşte öyle bir mekte;> ki 
içinde kapalı tenis kortu var •.. 

Mektebin içinde tenis lm:-tu !.. Bi
rim tal~bcliğimizde h5y1e bir ~ey 
söylense İnanır mı idile? YaZlk mek· 
tebhı önündeki meu:lıkta ve r:ıe
zar taşları arasında oynıyarak ge
çirdiğimiz çocukluğumu:un en &ii· 
zel günlerine ... 

Hikmet Feridun Es 

Araya gireni yaraladı 
Hüseyin adında biri, Edimekapı cl

>arında. sarhoş olarak dolaşırkcm orn
da Abdullıı.h adında birlnln bir kadın
la konuşmasından hiddetlenerek se
bepsiz yere kavga çıkarmıştır. O sıra
da Abdullahın arkadaşı Mchmed ara.· 
ya girip kavgar.ılan ayırm:ık Jstemiş
tir. Bundan büsbütün hiddetlenen 
Hüseyin bıçağını çekerek Mehn~l sol 
kolunda nynrnlaımştır. 

V:ı.kayı müteakip yakalanan Hüse
yin Adliyeye verilmiş ve Sult.anahmed 
birlncl sulh ceza nuıltıkcmeslndc yapı
lan muhakeme ııetıcesinde otuz beş 
gün hapsine k:ı.ror verilerek tevkif 
E:dl!mlştır. 

ŞUBEYE DAVET 
Fatih a kerlik ~ubesinden: P. Tğm. 

istiklal ve sulh bekçiliğinde en 
yeni harp vasıtalarını sarsılmaz kud
retine eş eden kahraman orduyu, 
f::t'llÇ irf aRt ordusu takip ediyor. Al-

Geçid resminden sonra caddelere 
de ve ara sikaklarda kesif lcalaba- Taksim meydanında gece tenviratı 

Mehmet oğlu Ahmed Sami <I4099), 
T. bb. Yzb. Osman Nuri (337-33), Le
vazım A8 Tğrn. İsnınll (38045), Süvart 
Tğm. Burhaneddin (32249) §ubeye 
mürncaatlnn. 

B. A - cNasıl olsa geri döne-1 
ceğiml> dedinse aldandın ••• 

Bay Amcaya göre ... 

1 

- Ne diyorsuıı hay Amca, bizimi •.. Yoksa konserve fabrikaları mıl B. A. -·Hayır ammıı, gözlerimiz 
birader geçen •ene tam iki defa açıldı~••• açıldı çok şükür, malın fazlası ar-
gidip gelmiıti... tık denize değil, milletin midesine 

• iniyorl ••• 

... Artık geliı var, gidi~ yokl .• 
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arıcıye nazırı- Avrupa harbinin 

P 1 k . . . · .hb t bek nın bir nutku 
apa ı ; sıyası ıstı ara şe e- Nazir Sovyetler aleyhin- Hottyvnod'dald akisleri 

si en mükemmel olan makamdır de ıid:ı~;.: ıiaan 
Etekler 
çorabın 

ipekli 
bir 

kısaldı, piyasaya 
yerini tutacak yeni 

.. M..lrid 29 (A.A.) - Ste'9ni,. 
tjciyıe Nazın M. Serrano Sm.ea-~ 

dün gece aöylediğ:i nutukta, yeni ni~ 
lzaııı:un komünizme karp açbğı öldü
r.iye J.ubm daba ~etiade. 1.
panyanuı, ATIUpa fvjumm mesulü I 

olarak Rusyayı itham «tiiiıü 'Ye bu
nu. A nupa camiuma dahil bir 

çıkanlıyor • 
nevı 

,..,. millet .datiyle yaptığını .öy)emiftir. 

Papahk hük{rmetinde Saint Pierre kilisesi ve Vatikan hükumet merkezinden bir kı.<mıı 

O;i.nyanın dört tarafından 
lıarp haberleri arasında, ara:1ıra. 
sdh özleri de işitilmekte ve Papa
nın bir sulh teşebbüsiiı."lde buluna
cağından bahsedilmektedir. Papa
lık. İtalyanın payıtahh Romanın 
içinde. müstakil bir hükumettir. 
Papa hem ruhani. hem cismani bir 
d~·let şefidir. Satıh mcsah.ası birkaç 
k11ometre murabbamdan ibaret olan 
Papalık devletinin manevi bakım
dan büyük bir ehemmiyeti .. ·ardır. 

V .. ş.ı:ıgton, Londra, Bcrlin, Vichy 
hntta Tokyo gözlerini Vntikan' dan 
ayınn zlar. Çünkü Papalığın ka
tol'k dünyası üzerindeki nüfuzu ha
sebiyle muh elif mesf'leler hakkın
da noktai nazarları. naznn dikkate 
alınmak icap eder. Bugün yeryüzün
de ~ nşıyan katoliklerin mikdarı 
dört yüz milyona baliğ olduğunu 
söylersek Papanıı:ı manevi nüfuz ye 
cher.ımryeti hakkında bir fikir ver
mış oluruz. Bu sebepten dolayı. 
bugihkü dunyn keşmekeşinde rol· 
oyn an veya oynıımak istiyen bü
yük devletler, atacakları adımlarda 
Vat"bındaki aksi.i1amelleri he
&" ba katmak mecburiyetindedirler. 
Hnu;l Amerika Reis_:eümhuru B. 
Rooscvelt, Papa ile sıkı bir temas
ta bulunmak için kend: mahtem 
dostu ~iyon Tayloru Papa nezdi
ne şahsi sefir olarak ~öndermiıı. bu 
7at dı- PapanM muhtelif meseleler 
hahkında görüşünü ağızdan B. 
Roo .~,rdt'e izah etmek ıçın son 
gir!erde tayyare ile Vnqngtona 
d-:-müştür. 

r) .panın muhtelif büyük hıristi

yan devlttleri nezdinde sefirleri 
va•clır. Bu sefirler. diplomatik ma· 
tııniyett•n ve di:;cr ısc:firlerin haiz 
o!dqk} .. rı imtiyazlardan istifade 
ednrler. Papam,., Hamiye :ızm 

kardinal Mııı;:lione' dur. 
Bu ,Ün haıp halinde bulunan iki 

mt•hd ım zümre de Papalığı kendi 
nı;\ ta.i onznrlarına celp ve imale 
t"tme~ için Vatikan kulislerinde mü
temadi bir mücadelede bulunuyor
lar. Papıı, şahsan faşizme ve nuiz
me ı arşı teveccüh beslememek ve 
harbin ilanıı:ıdan evvel irad etmiş 
olduğu hitabelerde nazizm aleyhin
de tefsir edilebilecek bazı cümleler 
sarfctmi.ş olmakla beraber, harhin 
itanından sonra saltı bü· bilarafbk 
t.tl;ihine koyulmuş ve ağzını hiç aç
mamıştu. 

B. Roosevelt'in şahsi sefiri B. 
Mpo.'l T aylo, Vatiltana vuar ak 
P.:ıpnlığın Hariciye Na;ı;ıriyle uzun 
bir mülakatta bulunduğu zaman, 
halyan gazete:kri a~ıalanru hiç aç
r. adıldarı halde Almar. Propagan
da Nezareti, cB. Rooaevelt'in Pa
p .. dan mih'l<ere kar~ vaziyet al
mn~ını istediğinden bahsederek 
§iddetli neşriyatta bulunmuştur. 
Ameıika sdiri, birkaç ay Vati

L.ncLı kaldıktan sonra VaPııgtona 
t?.yyare ile avdet edince, derhal 
telefonla seychatinin neticelerini B. 
Roosevelt• e arz.etmiş, kendisinden 
b•J hu~usta malumat İ"tiyen gazete
c!lere İle ) alnız cmühim teklifler 
gctirdiğinit söylemiştir. 

Papa on ikinci Pie 

firiyle Papa arnsındaki müliıknhn 
akisleri görünüşe göre daha geniş 
olacaktır. 

f nfirad tiynsctini hir tarafa bı
rnkmağa ve Avrupa iıılerine karış
mağa bmır veren Birleşik Ameri
kanın, dünvııda en büyük ruhani 
makamın noktai nazarını öğren
mek iste~«"Sİ tabiidir. Papanıı:ı 
Amerika ıdirine neler söykdiği bir 
sır olarak kalmaktadır. 

Romarun ortasında küçücük bir 
saha ic;inde sıkışmış olan Papalık 
devleti. yeryüzünün en mükemmel 
siyasi i3tihbarnt !;ebekesine malik
tir. Katolikler dünyanın dört tara
fına dağılm1~lardır. 

Kürei arzın bq muhtelif kita
sına dağ lmıt' olacı misyonerler. se-

faleti hafifl.,.~k ile meşgul ol
ma1tla beraber, iyi tahsil görmüş ve 
zeki rahipler aıaııınclan seçilmiş ol
duklan c~hetle. etraflarında olup 
bi:enferi giirürlcr ve işitirler. 

Göndenlikleri raporlarda mevcut 
mühim malümat, derhal Vatikana 
bildirilir. Papanın, dünyanın her 
tarafına dağılmış olan misyon~
lerden başka, büyük devletler 
n~dinde ııcsmi sefirleri vardır. Bu 
sefirler de duydukları mühim ma· 
lumatı Papaya bildirirler. 

Harptm ev.ve! Fransada. Lebis
tanda, ispanya ve Portekizde bu
lunan Papalık sefirleri, ecnebi se
firlerin en kıdemlisi olmak gibi yük
sek ve nafiz bir payeyi baiz bulu
nuyorlardı. 

Bugün On ikinci Pie ünvaniyle 
Papalık tnhbnda oturan kardinal 
Pacclli, kendisinden evvelki Papa 
On Bırinci Pie'nin Hariciye Nazırı 
olmazdan evvel Lehistanda kato
lik k:1ü:esinin kardinali bulunuyor-

du. B.ıgün işgal altında bulunan 
memleketlerde Papalığın vekili olan 
kardinaller mevki ve memuriyet
lerini muhafnza ediyorlar. Bu iti
barla Papalık. yeryüzünde siyasi 
istihbarat şebekesi en mükemmd 
ve emin olan makam telakki edi
lebilir. 

Pap:ılık devletinin kendine mnh
ırus bir radyo istasyonu da ırardır. 
Harp başladıktan sonra muhariple
re karşı tamamen bitaraf bir vaziyet 
alan P,apnlık, radyo neşriyatını tıı
mamiy le mezhebi bir sahaya inhi-
4ar ettirmiştir. Sovyct Rusyada din 
serbestisi, Papalık tarafından snrfe
dilen meşainin eseri addedilebilir. 

Vatikan radyosu, yirmi lisan üze
rinden neşriyatını yapar. Uıtince 
neşriyat yapan dünyanın biricik 
radyo istasyonu da Vatikan istas
yonudur. 

ıııısııııııııaaııısııııııııııııııııııııııııııııısııııısısı•••••S•••••••••ss••••ı 

Milli Şefimiz ismet İnöninün nciselel"i: 

İnkılAplann kıymet TC azameUnl takdir etmek tçhl zaman zaman 
maziye rücu ile mukayese etmekt.e falde vardır. 

1914 DEN s o N R A Türlt\)e sözlü 

Z5 sıenelik din,.a siyasetinin geçit resmi 
• ne.i Şef ATA'.l'VB.lt, Milli lef JSMET tMöNV 

Umunıl harp İatltlAl mücadelesi~. Herlteain merak n heyecanla gôre
eetı nım. Bu filmde: 25 aene dünyada geçen .siya&! - lktJac:U - tçtlrruı.I 
en mühlm vakayfl görccekslnl.z. Bu günü Jyl anlamak içln d6nfl g<i1!5te
rcn f!lm. Bu akşam saat 9 da 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
~;•••••••• Biletlerinizi evvelden aldırınız. 

MELEK 
SiNEMASINDA 

CLARK. GABLE 
J:IEDY LAMARR 

SPENCER T.RACY -
CLAUDETTE 

COLBERT 
tarafından ıahane bir 5Ul'etle 
yaratılan senmin en nefis filmi 

Kara Sevda 

iPEK 
Sinemasında 

Türkçe sözlü ve Türk musikili 

Selahaddin Eyubi 
ve BOZ ASLAN 

Halkımızın co§kun tezahürlerile 
alkışlanmaktadır. 

MUSiKi : Bu mühim tekliflerin mahiyeti 
b ili değildir. Rusyada din serhes
tİsİl'!m ve Ras lr:Hİ$esine mal ıve 
mi:lkl..:rinin iadesi bu seyahatin nc-

b dd. d 1 Ümidin üstünde bir muvaffo-tic : LrindC"n iri olduğu i ıa e i -
kıyetl~ devam ediyor 

Münir Nureddin 
Sadettin Kaynak 

Müzeyyen Senar 
mi ti~. Bu iddi~ın doğru olması ' , 
muhtemeldir. Fakat Amerikan se-j •••••••••••• .. il" 1 ~--••••••••••" 

Nanı demiftir ki: Tahammül Eer-
holıevik tehclicl.i brpnncla, tah

ripUrlığm, nizamuzlıiın. ümitsizli
ğin ve keşmeleşln yerini .evaiye, 
İm•rn, nizama, imana ve ahenge rve
re:n yeni bir icleoloji yükseliyor. Ma
alesef, Plutolcrui'ler, asarlık lıaksız· 
lıkları tamir edecekleri yerde, &er· 
vetlerini muhafaza etmelc İçin ko
münizmin yanı baş111da yer aldılar. 
19 36 da, totaliter devletler, mede
niyetin müdafaası uğyunda mücade
le etmek için en yararlı evlatlarını 
bpanyaya gönderirlerken, clemold
rasiler, ispanyada cbcynelmilel alay
lar> :eşkiJ ettikleri sırada, Avupa. 
bir birine düşman iki zümreye ayrıl
dı. Ademi mi.idahale komitesi, Av
rupayı ikiye böldü. 

Bugiin, Avrupa, müth.ış bir harp 
içindeclir ve a11cak. komüniun 
aleyhtnn ordu]ann zafC'J'j sayesinde 
selamelie erebilir. İspanyollar, Pro-
letarya diktatörlüğünün bütün deh
şetini, bütün denaetini bilirler. FJan
jistler, bundan dolayı Rusyaya kar
şı ayaklanmışlar ve Almanya, Sov
yetler Birliğine harp ilan ettiği gün. 
harbe iıtirak arzusunu göstermişler
dir. ispanyada hqlıyan harp Rus
yada devam ediyor. İspanyolların, 
daha, alacakları bir çolc intikamlar 
vardır. Bilhassa, 1936 da, yuvala
mıdaaı zorla ~kilip alınan ıve bugün 
kend', ideallerine, kendi imanlnn
nn aleyhtar ktzıl askerler haline ge· 
tiı ilen çocukların in9kamı vardır. 
fşte bundan dolayıdır ki, fJanjist 
fırkası, Rusyada, eski ltnlyan ve 
Almıın arkadaşlarının yaııı başında 
ve Finlandiyalı, Macar, Slovak ve 
Rumen bir çok arkada,larının yam 
başında harbetmektıcdir. 

B:>lşevizmin ezilmesinden sonra, 
tarihin, mesuliyc.ti Rusyaya raci fa
cialı kabustan kurtularak tekrar 'cc• 
rcyanını takibe başlayacağı gün 
ynklaşmıshr. > 

Hollyvood'a giden Fransız artisti Miche)e Morgan 

lord Beaverbrook 
İngiliz Mühimmat Nazı
rının bir müddet istirahat 

etmesi muhtemel 

Londra 29 (A.A.) - Reuter: 
Birkaç gündenberi göğsünden şid
detle muztarip olduğu bildiril('.n 
Malzeme Nazın Lord Beaverbrook
un müstakbel siyasi durumu, bazı 
ihtimaller etrafında mütalaalar ser
dine vesile olmaktadır. 

Lord Beaverbrook'un uhdesin
de bulunan vazüeye devam ıçın 

mür: kiin olan her şeyi yapacağı fa
kat 18 aydanberi sarfettiği büyük 
eı'erii hasebile kısa bir müddet için 
İstirahat etmesi ihtimali de varit gÖ· 
rüldüğü ayni haberler cümlesinden
dir. 

Batan vapurlar 
Alman denizalbları 14 
İngiliz vapuru bahr"dılar 

Beri.in 29 (A.A.) - Alman cle
nizaluları, tam hamule ile Cebelüt• 
tanktan lngiltereye gitmekte olan 
1 4 İngiliz ticaret gemisini batırmış
lardır. Bunların hacimleri yekunu 
4 7.000 tonilatodur. Kuv.vet1i bir 
himaye altında bulunmalarına rağ
men Alman denizalblan bu gemi
leri altı gijnlük bir talüpben sonra 
uarnız edC'J'ek hatırmağa muvaffak 
olma§lardır. Bundan baıka bu ka
fiJt"ye refakat eden bir torpido muh
ribi de batırılmıştır. 

ŞARK 
Sinemasında 

BALIKÇININ 

Em~~i~ir ~u~aı~L. 1 
devam ediyor. " , 

Fransız bo'Lgunundan sonra Fran
sanın en kudretli kadın n.rtlsti Mic
hele Morgnn Holllvut•n. gitmlştl. A:r
t!stln burada saçlnnnı n.çık sanya 
boyamak, dişlerini söktürüp takmn. 
diş takmak gibi işkence sayılabilecek 
bll?.l muamt'lelere tabi tutulduğunn 
dnir haberler gelmiştir. 

Mlchele Morgan Hollivut.'bn gön
derdlbri bir mektupta bu hn:bcrleıi 
katı surette tekzip etmiştir. Du nrnda 
harbin Amcrlknda:kl bazı tesirlerine 
dair dikkate şayan malOmat vermek
tedir. Fransız art.ıstı diyor ki: 

.. Avrup:ı harblnin aldığı şekil üzeri
ne birkaç aydruıberl Amerllmd:ı. ipek
li çorap ve ipekll kumn.ş fabrikalnn 
kapılarını kapamışlardır. Hükümet 
mevcut ipek stoklarına. el koymuştur. 
Bunlarla par~t yapılmaktndtr. 
Amerlkaya ipek Jnponyn.dan gelirdi. 
Amerika lle Japonya nrasında ticari 
münasebatın kesilmesi üzerine, Ame
rika ipek tedarik edemcmeıte ba.şla.
mıştır. Bu sebeple elde mevcut ham 
ipek askeri ihtiyaçlara. tahsis edll
mlştlr. 

Mevcut ipekli kumnşlnr d3. idareli 
kullanılmnkt..-ıöır. HUkfnnet terzilere 
mürncaatıa eteklerin bir parça kısal
tılmasını istemiştir. Tlıniler de bunu 
kabul etmlşlerdlr, Bu suretle yüzde on 
tasarruf yapılacaktır ki çolc mühim 
blr yeld)n tutmaktadır. Ben de bu 
modaya riayet etmekteyim. Piyasa
da ipek çorap kalmamıştır. Şimdi 
ipek çorap yerine başka maddeden 
çoraplar yapılmaktadır. Bu çoraplann 
ra(ttıet kazanmıw için Marlene Diet
rlch'e baş 'Vurulmuştur. BacakJannın 
rilzelllltlle mCl}ıur olan Marlene bu ye 
nı QOraplan giyecek Te birçok reafm
ıer çekllererk her tarata daeıtılacaktır. 
Bu .suretle ipek oora.p bulunmamn.sın
dan dohn sdmıtmın öntı aluıacak
Ut.• 

Mlchel Morp.n Hollivut bayat.ı hat
tında şu malumatı veriyor: cHolllvut
ta birçok sinema yıldı2lannın dişleri 
takmadır. Bu haber size garip gele
cektir, fakat muhakkaktır. Dişleri bir 
u bozuk olan yıldız deıtıaı dişçi is
kemlesine oturtulmakta, bu dl.şıler çe
kilerek yerine met glbJJerl ta.kllmak
tadJr. 

H.olllvuta blrWtte geldıttmız Fran
sız art18t.1 Ketty Gaman da bu mua
meleye tlbl tutulnuı.k lıstesıın14tlr. Fa
kat Ketty protesto etı:nif, nillayet bir 
jüri heyet.ı artlstln dişlerinin sökül
mesine lüzum olmadığına karar ver
mlftlr. 

Holllvut'ta şimdi açık sarı moda 
d('~lldlr. Koyu renk, hat~ siyah saç 
tercih ediliyor. Bu yüzden sarı.,mlar 
saçlarını koyu renge boyatmağa. b:ış
lam ışlardır. Bazı artistler de tll!m çe
virirken peruka takıyorlnr. 

Holl!vut'ta en mühim mesele, dün 
olduğu gibi, bugün de incelik mesele
sidir. Buna son derece ıt.ına cdll!yor. 
Hemen bütün yıldızlnnn kontrotında 
cnğırJığı 54 kilodan yulmn çıkmıyn
cak, 45 kilodan da :ışaB"t inm1,yecektlr. 

ıııl kaydi yn.rdır. Bu hndlnr geçildi 
1
_ 

mukavele hükümsüz addedlllyor. JJ n
nun için bütün artistler her giın k 11_ 
dilerlnl bir defa. tarttınyorlnr. JI. 

1 
ğl 

vut kadınlar 1çln en muvafık aıtır ı 
45-54 kilo olarak kabul etmiştir. eıı 

Holllvut'ta gfü:üme b:ıtnıı şeyler: ıı"· 
biri de 30 y~ında yıldız bolluğu '. _ 
Bunun sebebini iptida anlıyamnn ır 
tını. Şimdi öğrendim. Meğer bit bıc
yıldız ırcsmcne 39 ynŞ111ı geçmlY ft ıtl 
mlş. İsterse 1912 scncsindenberl fJ ~ 
çevirsin! ... Bunun için 39 ynşına c
lcnlcr orada. demir atıyorlar ve :=- 11 

11 den seneye 39 yaşındaki yılctızl r 
miktarı çoğalıyor!... _ 

1 üyier ürperti
ci bir cinavet 
Babası ile karısını bir 
yatakta yakalayınca 

ikisini de öldürdü 
rl!C 

Adıyaman kazasına bafilı arn1 t 
köyünde tüyler ürpertici bir cınııYc _ 
!şlcnmlştır. Bu cinayetin tafsU.üı ııu 
dur: ~u 

Katli, Akpınar nn.hlyeslne bL 
Gcmrlk koyünden 18 yaşlannda Jı.b
dullııhtır. Öldürillenler ise, katilin b'l.· 
bası Mustafa ve Abdullahın genç k(I." 
nsı Zeyneptir. 

Dört senedenberl evli bulun~n ft~; 
dulla.h babMından ayn olarak acınr 
köyünde yaşamaktadır. Toruş koytıı1-
d.e bulunan Abdullalun babası Mustn· 
!a bfr taç gün evvel ~lunun tnııun
dutu köye gelmif ve k.endlaine :ınısn
tir olmuştur. Beraberce yemek yE':l•tr 
ı~r ve oturmuşlardır. -"l 

Bir aralık Abdullahm bir inn; 
ta:ybol.muş ve çocuk be.basını evde tıı
ra.ka.rak ineli arama.ta. git.mlşUr. oe
ce yarılarına kadar ineği arayan ~ 
nihayet bulan Abdullah eve dönıın•fİ 
fakat yatağınc!n. genç k:ı.nsı Zeynel:> 
görememişUr. Belki aııneslnln odll" 
smdadır diye oraya girmiş, ora.cır. dll 
bulamayınca babasının yattığı. odıı~ 
gltmlş kansı ile babasının çıplak b1

8 halde uyumakta olduklarını göni~e.,. 
evvelft. ha.basına ve sonra da. knr..,. 
Zeynebe birer balta vurarak her ıkl• 
sini de öldürmüştür, Cin&yeti lşlcyCJl 
Abdullah onlan öyle tanlar ı~ınd~ V: 
donsuz olarak bırıı.km.ıf ilzerlcrııı 
kapıyı kanatarak doğruca zabıtııY11 

gitmiş. teslim olmuştur. 
Katil Abdullah mevkuf bulunm ktt• 

ve tahkikata devam edilmektcdl~ _ 

Td~~;;.::':~o K.!..~' pıı fll 111' 11111, 
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y.aıiam iJp) edi7'ordu. 

MuhaFd>enin 
ae oldutunu 
bilmiyenler! 

l..ı ~'Vet bayramam.wn Nş
;;:t1 ~ Anka.ada yaı>ıl.m tij. 
~f ~l\da bir i:ııci kolu Ebedt 
tider~türlt'ün mUYa.klurt: kabrine 
'-lıt. lrluhteşem bir çelenk koy• 

Her aıman einema :iliıdaRyle 
'dolup taşan aahileler görmeie 
alıpn gözler bunun fevkaladeli
ğini elbette kab'ul ederler. Fak.at 
itiD uıl gWıelbii böyle bu ilanın 
Cümh.riyet ~anu aünüııe ru
lamuında .,,. Türk maarifindıeki 
inlti4afın bir ifadesi olma.aırMlachr. 

Avrupa iki senedenberi Alman OrdW&rınm. 8~ ~a-
bir harp içindedir. Bütün dünya rındül zafer yüı1iyii§lertnl adım adım 
muharebeyi büyük bir heyecan taktı> eden lapan 91yaset1 clJıılltnlerl 

-~tan nsierlerlıı ellne Ht8'* f.ırgat;tan ia\1-
içln.de takip ediyor. Bir tar.w .tade yolunu ıutmup benzlyot. l'ilha-

~~r~i.kşamradyo 
~~ • aruında ve:riWi. Her 
~ oJ. doiru v. talutire ı.. 
~ il l:>u baherin yalnııı flllluft• 
~o) kelimesi üstünd.e dunnü 

harbin şiddeti, diğer taraftan kik& Ilin~1n1yl loPl ecleıS genlş19-
yeni yeni latalara yayılınası ih- me poliltkasma hıs nren Ja.ponya.nm 

. i1dnci hamlesini hangi tarata ataca-

A.. T\ıı. Düzeltemediğimiz çok şey Tar, 

timah her tarafta bir huzursuz.. tını dünya en:An mnumlyest merakla. 
luk yaratmıştır. insanlar kanlı bekliyor. Milli üıküs\l Asya.da büyük 
boğuşmanın biran evvel netice- bir imparatorluk k~ olan Japon 

. . . milıtarizml daima bu ülküYe sadık ka-

~t itatiirlt aibi t.aYilün en büyük ~. biz sadece ikisinden baha-
~ l\ıanını taziz ve takdis etmek e<leeeiiz. 

w,:rdıuı hitün çiçekleriııden ~ = ~~til-a ~W 
~it l'apılıp kabrine korwa yine 
~ ~-ılrıuhteşem adı yanında nl- Biıinc.iai l:>iltıassa bayramlarda, 
~ ıt. bayrakları çekip binalanmızı ay-

Qlı 1-k yıldula donattığımız günlerde: 
'ıı ıından, onu anarken ko- h ·· A ·ı· l:e~ ikin.:::.si de hemen er gun, tti a 
llıiiıe>ra .nge aa<lece çelenle, haiıtl adı ~~en her yerde ~ö.Ec Dahyor. 
I\• ~ hir çelenk denmeliydi. Geçenlerde bir karikatürle te-
tfcıp lefon santrallannın önündeki lev-
f\.~ haların yanlış yıldızlannı h.atırlat-

ti ~· Cürnhuriyetimizin 18 İl'ı· mıştık. Ev~lki gece bir de bak-
~~~aınını kutlulayan gazete- tık iti Şehir Tiyatrosunun dram 
deıj ~ı.n en dikkate değer müj- aahuesinin üstünde parlayan yal-

1\· ıt ilan sahifesindeydi.. dızlı armadw yıldız da yanlıı. 
-t 1~Pc;ılardan biri bir gazete- Eğer bun!an birer birer görüp 
~Iİ;>l Oca sahifesini kitap ilan- düzeltme!.: icap ediyorsa vay ha-

"1ı1, e doldunnuştu. Sinema ilan- Ümizel ... •••• 1•••ıısıııııııııııııııııııııııeııııııııı ... •1111111ıııııııııııı .. ı .. 11 .... 

'«~ 
Karnını ôoyurmağı unutan sanatkar 

~:.., tu~\lr Alman ressamı Adolf Ment- nuş, !ak.at yiyecetı ~yem.etin res
b.~·~ durmadan, dlnl~meden ça- mini yapın.ah brufl~. 
~~tııy eksertya kamını doyurrnağı 
ı..'lil.llı. 0nnuş. Bu büyük ressam. bir 
~ladblr lokantaya girmiş. Yemek 
ıı.".'lllı lktan sonra masanm üzerine 
'l'ladkoYaraır uyumuştur. Garson, ıs
~.r~:ı Yemeği getirip önillıe koy
b...~ı at u.vandırmağıı cesaret e<re
"llı!ıu r. Yarım saat sonra ~m 
~d~ uyanmış, yemejte bak-

Bir tere de Mentsel hastal:uunııs. 
kendini bllmiycrek ya.tarJ;a yatıyor-

muş, Gelen doktorlar birer birer ken
dİ8inl muayene etmişler. Bir aralık 

gözlerlnl ~an ressam, yatağmuı ya
nıba.7ında bulunan resim defterine 
ellni uzatarak doktorlann resmin! 
yapın.ağa. tın,,lamıştırl 

lenrnesını temenni ediyorlar. ıarr..k buna aykırı dilşünenleri sus-
Dünyanın beş kıtasında her- turmaya iç pollt.iko.da.önem vermlş ve 

kes rad un 'hHmda harp ha- dl,$ politikasını Asya kıtasma hl-kimi-
yon iM""i yet esasına bağlamı.ıtır. Bu hlklmlyet 

berlerlni beklerken bu muhare- evveleınlrde Çin meselesinin Japon 
beyi duymamış olanlar da var- görüşüne uygun, olarak halli saniyen 

ı Bu ; ___ , .. bl Ame- A.syada Japon tktisadlyatınıın }ı(!r 

JapOD dn=m="IDM! bti,U :urWılanndan birkaçı 
ınış -· u.-aua? cenu ti1r\ü kayıtlardan nza.de olarak ser
rikadat Breıllyaıun §imalinde, best bulunmaslle temın oıunal>Uir. 
İngiliz Guinesinin cenubunda, Rusyanın Alaıan taarruzuna dayana-

• mlJ'arak 1nhaama utradıtı V& harbi göre dllnyanın en bilyilk ~ ~ıe-ı ta.rafından taarruza ıığnyarnk a~r 
Ama2X>n nehn yakınlannda otu- kaybetmek üzere oldutu 1\1 mrada ı1nl tnşaya mllkf*Ur .adUl\mu gös- za.ytat Tereceklcri muhakknktır. 
ruyurlarmış. .. HattS. da.ha garibi Japonyanııı Siblryaya sald.ınrıMı ıMi-- terntlştir. ·Bilhassa. drltnot ve tayyare Buna. muknbll Japonranın Sıbiryn
bunlar muharebenin ne okluğu- mallnden bahsedilmekte ve bu sebep- gemisi in~aıtmda. ~apon tersallelerl ya taarruz eden ordulnrının jkmallni 

. . le U?ak Şark ve Pasifik durumunun ümidin fevk1n4e ten.kkl '" ınki.şaf temln için den!.zd~ yapacağı nnkli-
nu da bılmıyorlarmış. çok nazik blr safhaya girdi~ artık gösterdl,ltlerl gibi denizaltı gamlsl yatm müttefik donanma tnrafından 

B" anıa.nia insanlar için en h~ bir şüphe kalma.maktadır. yn.pmak huSll'JUDda da. iht!Sası elde men ve hattA fz'aç edilmesi çok müs-
ır z r . Acaba .rapoınya Rusyanın matliıbl- etmişlerdlr. Jap0n bahriyeginln geçen küldür. Şu halde müstakbel bir Rus -

esrarlı yerler kutuplar, Afnka yetini fırsat ittihaz ederek bu ezell umumi har~ı mütea.klp miltehasıts .Tapon harbinde Ameriknn ve İngiliz 
kıtası idi. Cüretli seyyahlar mü-ı düşmanına taa.rnız edecek ml? Böyle Alman mühendislerinden ıstır~ donanmnlnrınm rolü Singapur ve Fi-

. k...,"' · ·d bir taarruz vukuunda ac-"- Amertb. ederek Alman tahtelb&ltr kl'uvazor- llpın' u··sıerine toplanarnk buralardan temadiyen buralarını ç~e gı er- J k h ~ nu? ati- lerlnl aynen takut ettlklcrlnl bu mii- · 
. .. 1 kurb ~:'1-ı aponyaya arşı arp aça_,_ r1 1 tınu.+ nıı. cenup Çin sahillerini kontrol ve tc.ı-

lerdi. Yuz erce an vt:'.ıUJ.A~en nün bu en mühim meselesi hattA Al· teha.sınslardan bl ana ,_ı. "er dit etmekten ibaret kalacak ve Jnpon-
sonra nihayet kutuplar keşf edil- ms.n - Rus bo~asnn da geçen da- taraftan Japonlar ~yatür ~llik- ya. cenuba yanı Siyam ve Blngapura 

· · vası hakkında. tahminlerde bulunma- teki istlda.dlarile küçük denizaltı gıe- ıincum etmedikçe ona karşı ted'\fül dı, buraların esran ~lc'R. Şun- ita lüzum görmekslzin Japonyanın miıı1 ~ seri hücumbotu ~lerlnl 00- bir abluka. tatl>ik etmekle iktifa ed:?
di tayyarelerle kutba gıtmek ko- Amerika ve İngiltereye karşı blöf ve- tmmnıfil ett.lrm~erdlr . .Tapon ftdalle- cektlr. Uzak sarkta. mütte.tlk hav:ı. 
lav bir iş halini almıştır. Afrfka rn hnklakt olan tehdidinde ordusu ri tarafından sevk ve idare edilen h\l- kuvvetinin tnik durumundan müroet 
kı.tasında da bilinmeven yer kal- kadar donanmasına da güvendtğlnl cumbotlarmın diişmaedn eltlg~:~ı bir fayda memul ol:ı.maz. Zira mülte-

.r kabul etmek lnzımdır Filhaklk::ı. Ja- mftsadeıne ile imha. ec e nuz fik hava üslerı Japon adalannn ve 
maımştır. Bir çok fen heyetleri nn•ı'-'a on dokuzuncu a~rın orta.ıannda bir ~la hallnde 1ie de bir sulh ma- donanmasının bulundu~ noktnlara 

tar f ...... ~ . ıı.. nevrasında kazara blr muhlrD:ıl batı- k kt p sifl~ln h h :ı bu kıtanın hemen her .a ım harp san113linl kurmaya başladı!.'>. zabl-r ran kruvazo-r kumandanının harakiri ço uza ır. a " arp sn nes 
d inşaatını hayatl olması halinde Jnpon denizaltı ve ge211:'işlerdir. Buna mukabıl ce· ~~e~~~~: ele almış ve bu uğur- ttaı:ıını bıçakla. dGfl?lek) yaptı~a knmızörlerinln kors:ın h:ıtbile rnut-

nubı Amerika elan esrarını mu- d_,,. tl lni mükftfatını Coşt- bııka.i'3k hilcumbotıan mürettebatının tefik deniz ticaretini büyük zayiata 
• ......ı gayre er n x. öliim\l ıstlhka.r edecek harekette bu-

hafaza ediyor. Bu kı.tanın sahil- ma.dn Rus donanmasını hezimete uıo;- 1 nmalan ihtimal harlclnde görül- duçar edeceği de şüphesizdir. 
· · b' ratmak sureuıe taz~nnnştır. 1905 u . Uzak doğuda VI' dolayıslle Pasifikte 

len ve sahilden muayyen ır m: Rı.os _ Japon hartind' 1 sonra. deniz me~)ltedır. vuku bulacak harpte J'aponyaıun do-
sa!eye kadar olan kısımlan bilı- kuvvetinin ehemmlyetı .. ı bir kere d:ı- Japon ba.hriyesinl yak.ır'1an tedklJı:: nanmasına güv<'nr..eslndekl ô.millcr
niyor. Buradan ötesi, cenubi ha takdir eden Japonya donanma eden yabancı subaylar bu-bahriyenin den biri de bu donn11may1 sevk ve 

varlığı bakımından Asyanm İngiltere- e:ı yilksek vasıflı personııl ve mater- idare eden bahriyelilerin harp !ştiy:ı.
Amerikamn içleıi henüz tama· sı olmak a.znıile İngiliz donanmasının yala malik olduğu noktasında müttc- kllc tutl!~makta olmasıdır. Yıllnrdan
men meçhuldür. Burada ga ip tcrakklyatını ya.kından takip ederek flktirler. Japon ba.hrlYcsin1n mC'Ziyet· beri hnri>c h:ı.Z!rlnnan bu kuvvet n 

y d b-"rl teıokiJAtınd" onu kendisine ör· !erinden biri de Sır sa.klamakt.aki dlk-bir takım insanlar yaşad.ıgm an, u.ıı " u .. sonu gelmeyen bekleme ve çekinme r.... n"k tutmn"-tur. aun-den güne nrtnn kat ve ltlnnsıdır. Esasen mektum ol- i 1 1 .. ünd' ~~t t 1 d kA ..... d h' b'l ed•Y• f b tl h tu '" _,.. s ynset er yuz en bıkkınhkltl harp q a es yaprak arın an 1 gı ıç J m ıgım z ne a ar a k& Jnpon nu··rusunun dar ve verimsiz mnk hasleti .Tapon pedagojisinde hu- . t 
ış !yakını yavaş yavaş kaybederek rn-~ lta~t et yiyen ağar;la.r bulunduğundan ndalardn.n taşarak luı.rşısındn.ki v~sl susi ve önemll blr yer işgal eder. hnta nlışmak tehlikesine dü"Me"i de 

q~tı •Odundan, srunan ve p:u;avm- cDört scn.clllt plfuııı mecmuasının Lah.sedilir. Fakat bunlar hep ıi- ve münblt Çln topraklanna. cebren Maddi ve manevi kıymetinin yük- hesaba katılsa gerekt1r. Nitekim ıımu-
'# t rnPllır. Fakat son z:ı.manlard:ı. son nüshası patat-cs yapr:ı.klanndan yerleştirilmesi için donanma kudreti- sekllğlne şüphe olmayan Japon do- mi hal]lte Alman donanması böyle lh-~t.)a;<>kıuğu ve kfı.ğı.da olan büyük elde edilen kağıda basılmıştır. Kalite vayettir. nln mevcudiyeti şart idi. Çüıa'kü; bôY- nanmasının muhtelif sınıftaki. gemi tira.zi düşüncelerle lh:ınnlarda atnle-
~ llıucıYı:nı kdi;ıd kaynağı arnnması- ıtibarile, bu patntes kağıdı blldlğlmlz Bu sebeple şimrli esrarlı yerleri le bfr teşebbüsün Çindekl menfaatle- mevcudunu hakikate eri yakın olarak te ma.hkiim edilınl.ş ve Lc;sizliktcn do-

ll)a I> olmuştur. Bu maksatlıı, Al- :-ini korumak lsteyan büyük devlet- şöyle hülA.sa. edebUlriz. ~an fesat tohuıni:'ıı bu donnrı_mayı flıta.t da Çok lstihsnl edilmekte olan kMıtta.ıı aşağı dcğUdlr. Yapılan hesn.· göınıek meraklıları cenubi Ame- !erin mukabelesine maruz kalacağı ' 12 <lritnot 8 tayyare gemisi 20 ıfüınyet isyam>. ı·::.d:ı.r sürüklemi5ti. 
~~~Uı Y~pr~klannd:ı.n .k.fığıt imali b:ı. göre, eneıce atılan patates yap- rika içerlerine seyahatler tertip tnb!l idi. Japonya lçin deniz a.şın ara- ağır kruvazör: 27 ham kruvazö;, 125 Bu psikolojik tesir gözönünde tutc!&-
·Qı>ıl'rı llıuştur. Bu yapraklardan tcc- raklarından ıstltade ile ~nede 675•000 etmcğe başlamışlardır. Bu arada zi t-lde etmek kati bir ihtiyaç 01°:1- .muhrip, ıoo deniz:ıltı gemisi. rak; ateşin kudreti haddı kuı.vnsını 

e 8ellülo~ elde i'dilebilmiştlr. t<nı sellüloz tasarruf edllcce.ktlr. ca bu maks:ı.d~ istihsali ancak büyük Her ne kadar Am~rlknn donnnması- bulmuş olan Jnpon donanmasından, 

A.. vitaminlerinin gözlere faydası 
d &it) ·1c 

Deamer adında Amerikalı bir kfi- b~~ d~nanma vucude getirmekle mfun- nın kuvvetine müsavi olmamakla be- büyük Asya lmpa.ratorluğumm kurul
şif küçük bir heyetle İngiliz kündu. Her ne kadar Japoı;. donan· mber Japon don:ınması ü.slerlnin mii.. masınn. en müsait gibl görünen bu
Guine'sinden cenuba, Amazon masını teşkli etlen gemilerın ha.kiki salt olan coğrafi durumundan ötfirü günkü dünya buhranı !Cinde bü·;ük 

nılktarı mal~. değilse d6 bu devletin Uzak Şarkta sevkü.lceyş üstünlü~üne bir rol oynaması bekleııebillr. - A. n. ~'hi)· j 1 Amerikanın Ohios eyaleti 
~b 2e e: Klevcland şehrinde çıkan 

vitaminlerini havi yemekler ile ta
bi tutuldukları hususi rejim saye
sinde, karanlıkta da pek iyi gördük
lt'ri sabit olmuştur. 

nehrine doğru inmiş, iki sene bu- 7,aman zaman In~lltere ve A;n<;rlkayıı. malik bulunmakindır . .Ta.panyanın sı-
ralarda tedkiklerde bulunduktan kafa tutması denizde de büyük bir birya.ya. muhtemel tnamızu İngiltere 

J\tıi ltlıyeti, mecmuası, yapılan 
~ttiı:cı tecrübelerin verdiği parlak 
lı'ıec:ltı erden bahsetmektedir. Bu 
~ ~aya göre, göz mütehassısları, 
tıı~ mantarda A vitamininin iyi 
'ite İçin pek liizumlu olduğunu 
' ~ h!~kleri gibi, luı.ranlıltta gör
lıı ırı·~ ılıyetini fevkalade arttırdığı
~~tj 11

t:hcde etmişlerdir. Kla.vdand 
~t ~~2'cülük enstitüsünde yapılan 

e ıf tecrübelerde şoförlerin A 

A vitamini, göz sinirleri üzerine 
tesir etmekte ve rüyet hassasını 
keskinleştirmektedir. 

Amerika göz tabipleri, bu keşfe 
büyük bir ehemmiyet vermekt~ ve 
A vitaminlerile bir çok göz hasta
lıklanmn ve bilhassa rüyet zafiyeti
nin önüne d~ geçilebileceği ümit 
edilmektedir. 

Antiseptik ampul 
.:. A.rtıeh'-a "'h d' -1 • d b' • "'iq t • l!( ınu en :ı&enn en ın 

~ ebahhuratile işleyen bir elek
~ ~Piilü imal etmiştir. Bu elek· 
' ~trıpulü, 1 O valtluk bir ampul
~ır aha pahalıya mal olmamak· 

):'. 

"' "kat b · ı ·· b'' ··k k "1tt u ampu un en uyu ıy-

l;ı~,~\'e ehemmiyeti antiseptik bir 
bu\.: ~Ualar neşretmesidir. 

~il l)ı_•~or Ve alimler Önünde yapı· 
~ liteaddit civa tebahhuratile 

t1ı hu ampulün, 1 S metre uak-

ta bulunan bir kap suyu tasfiye 
ıve taktir ettiği sabit görülmü~tür. 

Mucidi tarafından Sterlamp adı ve
rilen bu ampuJd.crı bilhassa hastaha
nelerde istifade edilecek yemekler 
ve iaıe maddeleri bozulmadan mu
hafaza edilebilecektir. Bu ampul, 
ufak bazı tadilatla etrafı da aydın-

l!ıtma.ktadır. Fakat 111k vermek için 

yapılan tadilat, maliyet fiatini bir 
miali ıı.rUırın.1ttadır. 

sonra dönmüştür. Heyet bu seya~ 
hat esnasında Amazon nehrine 
yakın yerlerde yeni bir takım 

insanlarla karşılaşmıştır. Bunlaı· 
dünya ahvalinden hemen hemen 
habersizdirler. Hele Avrupa har
bini katiyen duymamışlardır! 

Burada tesadüf edilen Quiche
J er 3000 kişilik büyük bir cemaat 
teşkil ediyorlar. Quicheler halinı, 
selim insanlardır. Yabancılarla 

mümkün olduğu kadar az temas 
ederler ve devamlı münasebette 
bulunmaktan çekinirler. Seyyah 
iptida Quicheler t.aratından çok 
roğuk karşılanmış, fakat yavaş 

yava§ onların itimadını kaza.n
mağa muvaffak olmuştur. 

Dcamcr UZ1.ın müddet bu kabi
le arasında kalmı.ş, o havalide 
bir çok gezintiler yapmıştu'. Sey
yah bu esnada Quichelere Avrupa 
harbini h9.ber Yermiştir. Bu sakin 

1-<azı klar şehri .. İnsanlar muharebenin ne olduftı-
.... ,0narıc:1 -' A d b · d meydana ,,.ı'---ıyor. · ıı. __ sterdamda nu bir türlü anJı~lardır. ~ııtı.\..I aua mster am ııe rın e .,, ıuu .M.J11 ah harbin 
.._.,~an b' t lr: ··k- t•• .• evler, ramur ı-L-L __ J .......... batırıl- Bunun üzerine seyy ne ııı:~ ır opra ço un usu y --....... ..-... 

tilıi .. Erasme'in, ahalisi, kargalar mıt kalın ve uzun ka:nlı.:laı üzerinde olduğunu anJatm.If, umumi mu
~"tı.ı ~ll'•ç tepelerinde oturan bir duruyorlar. harebe 'fe bu de!aki harp bak· 
~tt~ §ehri bulunduğunu iddia Saray, 14.000 kazık üzerine ia- kında maltimat vermiftir. 
-,ıilt doğru aöyleıni$ olduğunu tinacl ediyor. Amsterclam şehrinde- malümatı Quicheler dünyanın en 
, l\,ı'trni~tir. ki bütün evlerin 25 milyon kaz.ık asalı gibi dinlemişlerdir 
' '\ bir çamur tabakası üze.ine Üzerinde durduiu besap cdilmiftir. garip m . 
~ti 'ciilıniş olan Amaterda.m ~h- İtte bu kazıklar, hakim Eraamıe'in, Bu sakin adamlar mltyonlarca 
~· trasnıe'in yukanki sözlerile ah~lisi kargalar gibi tepeleıinde tü~ insa.nlann karşı karşıya geçen* 

ebııiş olduğu ~hir olduğunu nemi:: olan aiaı;ları temsil ediyor. boğuşmasını bir türlü haV88lala-

---------~ nna sığdıram~lar ve buna 

Katil, maktulün cenazesi 
önünde öldürüldü 

ti >.t~1ı. ·ı_ 
~ İrı ."'ııtanın Larengo ka.sabns1"1-
~~ 11karn yüzünden pek feci biT 
'~~et olmuştur. Kastro adında bir 
~)~~.,.~'. .... adrnda,lanndan Baru"yu 
°"11t) 11iı:Ünden yakalanarak hapis· 
'i 1 e lıtılmı!!tır. Baru' nun cenaze-

türerek orada baltalarla öldürmüş· 
tür. 

inanamamışlardır. 

laveç aularinda denize 
düf111ÜŞ bir Alman 
tayyaresi bulundu 

Stokholm 29 (A.A.) - Balı ciiaD; 
Oersund'da., Ven adosı yakınında,~ 
ıüz üstünde bir A1me.n deııJz tanve

kuvvet arzetmiş olduğuna. şüphe bı- ve Amerika tarafından bu devlete 
rakmamaktadır. k:ı.t'§l harp ~~nınn. müncer oldu~ı 

Japon donanmasının bugünkü kuv- tnkdirde Japon dış deniz tiearctlnln 
vctini iki cepheden müblh etmek felce uğnyacağı kabul edilme-kle bera-
1cab eder, Evvelemlrde bu don:uıma ber donlz yolu ile ne Jnpon n.dalanna 
modern harp ve teknik bllgilerlle ve ve ne de işgali altınd::ı.kt Çln sa.hillerl
rnilli fcdal;flrlık: hislertle mUıcehhez ne bir müttefik ordwrnn Uıraç edil
personnle maHktlr ki bir doruınm:ırun mcslne Jhtima.l verilemez. Zira. bu or
harp klfayetlni tayinde bu nokta en dunllll büyük kısmının · Amerikadan 
mühimdir. Saniyen Japonya; 48,000 Pas1fiğl. geçere-k gelmesi lazımdır kl, 
tonluk ye11l drttnotıar inşa. ederek bımun tçln tertip edilecek konvoyla
Amcrlkayı bllc telA.şıa. dü~ttrdüğüne nn Japon don:ınnuı.sı ve den!za!tılan 

l~ '·"kl .. d·ı· k h . h "llt"ttıl' ı ır en halk, apıs aneye 
>~a .. kapılan kırmış ve katili 

Maktulün bu vak'ada hazır bulu
nan zevcw. katilin cesedini tekme
ledikten sonra eseni fimdi affodi

vorum> ııc~erini söylemiştir. Kati
lm cesfdi sokak ortasında bırakıl
nuş, cenue alayı da biç bir §CY e!
D\UIUi gibi yoluna devam etmigtU-. 

sinln yümüğü ~ü.ştür. Tayyase- iiiiSiiii 
nin mürettebatından biç •bit: 8'lel" ı.o
lwımam~tır. Tayyare, İ.sveç maka.rot
u tarafından müsadere ~-(. '*1 gibi cenazenin önüne gö-

imalatı 

arttırmak 

Daily Mail «Kollarımızı 
sıvamazsak Almanya 

mücadeleyi 
kazanacaktır» diyor 

Londra 29 (A.A.) - A. F. l. : 
Daily Herald )'azıyor: Oiifman Rus
yada ilerliyor ve M. Roosevelt'in 
dediği gibi, onu, yalnız şark cephe
sinde deği], biz İngilizlerin, ,imdi
lik tesisine muktedir olmadığımız 
garp cephesinde de tahru;suna mec· 
bur etmC'k lazımdır. Amerika ile be
raber ve Sovyet sanayiinden kalan 
ne varsa onunla, Almaırıyanın, lıııl· 
yanın, Japonyanın v-e Hitler tarafın
dan esaret altında tutulan bütün 
memleketlerin silah imalatını - .. ride 
hsrakmalıyız. 

Ateş etmek kafi değildir. Karar, 
atet eden atıahındır. İmalat yükü 
İngjltereye ve Birkti]t Amc:ırikaya 
yüklenmektedir. Halihazırdaki akı· 
lietimizi iııti)iya uğrayan Rusyada
ki sivillerin kanlı fedakarlıkl1'riy1e 
mtlkayeae ıediniz. 

Büyüle Britanya, imalatı yüzde 
yüz kırk arttırmağa muvaffak olun· 
ctıya kadar ve elan lüks aannyie 
fabrikalar ve itçi ~da eden !V'e kay
naklarının ancak yüzde on b~ni 
1'arp gayeleri için kullar.an Ameri
ka, silahlanma faaliyetini son dere
ce arttırıncıya kadar, vazivet son 
der~ nazik diye tavsif edilebilir.> 

Gazete, Amerika ile lngiltcreyi, 
tam bir jtimada ve mukabil anlaş
maya davet ederek yazısını bitir
mektedir. 

Daily Mail yazıyor: c:Hitlcr, Bii
yük Britanyaya ve Birle§ik Ameri
ka· .. bu kış için muazzam bir si· 
]ahlanma mücadelesi tehdidi .savu
ruyor. Demokrasiler Jcollarıni aıva
yıp işe girişm-ezlerae bu mücadeleyi 
-kazanacaktır. Fakat. lngiliz iııtilısa· 
latı, kudretinin y~de yüz aşağısın
aıcm.». 
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üç garib kadın Tiyatroya dair konuş~alar 1 KONUŞAfl MUMYALAR 
Arbk hiç fÜll}lem taızn:ımıotı. ım-J :t'elbaa:ıl bu .kitapta. ~ıann fa..r

hakkak k&rŞık1 büyük kÖ§kte oturan-ol m.da olmaman yaptıRı.blrç(ık 1dlçnk. 
!arın hcps1 zırdeli idiler. Ben ha1&- rnft.m.mr ha.rttetler cm!nfmJn1 dell
tmıd& böyle insanlar görmem3ftlm. Ukler» dlye mılatılıyordu. 
Hergün öyle oeyıere ~ oluyordnm Aca.ba kaqti ko~ yana.k
ki. hayretımden parmağım ağzımda l&nnı au ne dolduraralc evin içinde 
kalıyordu. <' ıaşmaıa.n da bn çeşit delllJklerden 

Meşrutiyette Tıyatro Tefrika No. 
00 

Yazan: tsKENDmır.s 
BAŞLANGIÇ - Dünyanın bu kadar tersine dö- emin bir yerdi, HeD!.. ~ 

neceıını ıııo de aklımdan ceÇınnes- ~ ~ çevresi NÜ ue sa pat' ,. 
dJm. Benim bllditim 8'k. 1cadınt er- yüQette b!r mahal oıan ~ 
lketin a.yağıne. dü.şürür ve kadını esir sut.tan SeUnıin onlu me;i tıit ":1' 
eder. Sen bunun a.k.sine olaraık, bir meslnl Yuntl3 ~ısa.bet r pil""".,. 
Habeş aşltteslnln ellne esir düşmüş- olarak kabul etmemişti. Eğeııı:ıt~ 

Gördüklerlml birer birer size de :ın- mı dl? ... Khnblllr!... Dell doktoru dıe
ıatsa.m bana yerden göğe kad r hak l:lllm ldf .. 

Hürriyetin ilam • ilk nümayiıler - Yaıaain! •• 
Yaşaain! Nidalari ·Toprakları öpen ermeni ra
hibi • İlk lieveıliler • Tiyatro inaam· sefil ve peri
fan eder • Müfid Ratip grupu - Milli Oamanli 

sün 1 ha bir suikast yapıl:ıcaıcsa~ 1' verirsiniz. Ertesi günü 1şl bü.sbütün azıttı. Ge-
Sultan Selim, Şabnkt. haklwıda rargihta ve çadırlarda ftı •ıst°',.,; Yent tnşındı~ evin lodosa. OOJta.n ne ııvurtlıırmı su tıe doıdurmoşla.rdı. 

tir ballronu vardı. Ben böyle yerleri '.Bir müddet öylece kaldıktan sonra 
severim. Hele güneşe karşı, geniş bir arıılarında dehşetli bir su muharebe
iske-mlede yan gellp hayallere dalma- s1 balJladı. Dudakla.nnı büzerek ağız
~a bayılırım. Iarındaki suyu şayanı hayret blr me-

İşte geçen gün de işlerimi bitirdik- hareıt.e blrlblrlerlne fışkırtıyorlardı. 
ten sonra öyle ya.pmı.ştım. Ha.va fev- Adeta her biri ik! ayaklı birer flsldyo 
kalı\de güzeldi. Güneş tatlı blr hara- haline gtrmlşlerdt. 

.Tiyatrosu lieveskaran cemiyetinin 
cMünhaaİran vatan» temsili 

malfmıat aldıkça. merakı artıyor ve kdlay olabUlrdl. Halbuki, '~ ~.I' 
onwı biran evvel yakalanmasını ıstı- suh kapısından odalann~• ~ 

ı yordu. kadar dört tarafı muhn! r'~ 
°!" Acaba, maiyeti ile birlikte hemen rll.miş ve hariçten bir renıı"! . ~ 

şehre inen Yunus pa.,n, bu dessas ve lçJn herhangi bir düşntfUll~ 
cesur Habeş dilberini kola.yea ele ge- kolayea girmesi imkfını tıı?"ı 

ret!e vücudüme Meta ha!l1 bil'. ma.sa.J Bu arada çılgıncasına kahkahalar 
.yapıyor gibiydi. o da.klkada. hayatım- kopıınyorla.r, oradan oraya, balkon
dan pek memnundum. dan odalara, odalardan balkona fırlı-

İşte bu sırada gözüm karşıld. büyuk yorlardı. Açık pencerelerden etekle
köşkıin balkonuna lllştl. Om.da üç kn- rfni havalandım havalandıra n.tııyor
dm gördünı. Biraz geçkin olmakla be- l:ır, bll'birlertnln su hücumundan sa
raber üçünün de Holllvut artlstıerlnl k.ınm.ak: için tedbirler alıyorlardı .. ~ 
andıran acalp birer g~ellikleri vardı. O günü de dokuz kere ynnaklannı 
Birinin saçl..ın çok açık renkti. Bal- şlşlrdller. Dokuz kere de su muhare
konlnnmız pek yal"..ın olduğu içinken- besi yaptılar. 

.Yazan: SELAMI /ZZEJ: çirebilecek miydi? Tıpkı müstahkem br kalcY_:..ıaıı * Yunus paşa, p:ıdJ§ahın bunı-
Ka.ra Osman da, Sanca gibi derhal nlmasından çok mü~rdl· 1. 

padişahın maiyetine alınmıştı, * ~,tııl 
Kam Osrnanın lk1 aydan sonra, öl- Yunus paşa, Habeş cari> ic:Jl 

müş de tC'krnr dirilmiş gibi meydana detle ııratırken, o günler~ 
çıkması Yeniçeriler kadar yerlllert de vchm girdi: .ömrüı:ı MıSı -~n~ 
hayrete düşürmüştü. bulacak gnliba!a derneğe b~t 

Bu l.şe Şa!janlard:ın biri de Kahire nus paşanın bu endlşc~nldl" ~ 
valisi Hayro b:ıy idi. eden bir diğer sebep de şu l f1.i.: 

•• • p:ışa o gÜnlercle gördüğü _bır t>if 
dilerlni iyiden iyiye göreblllyordum. Daha ertesi günü artık onların zır 
Hatta bir paıçn yüksek sesle konu- deli olduklanna hiç 11üpheın kalnın
şurlarsa ne dediklerini de tşltebllccek ınıştı. 
bir vaziyette bulunuyordum. Üç ka- Sabahleyin yataktan kalktıktan 
dından açık r-::nk saçlısı bir ara!ık içe- sonr::ı. balkona çıkmlŞtım. Biraz teml?: 
ridekl hl::metçlye S'Cslendi: hava almak istiyordum. Cl~rlerime 

Şabaka aranırken.. elinde çok E-evdlğl bir gutUn :ı.t 
Bu sırada Kolb:ışı Hüseyin, bllcğin- bfitün yapraklarını yoluP ır 

den kesllmlş olan celUldı Ko.sn Yusu- ııyandı[.'1, zaman: cHnyırdır """' 
amma, bu rüyanın sonu fcn .. r 

fa götürmüştü. aerek .. -. diye söylenmişti. sır ~. 
Selim. CCllfldı görünce: yada yolmak, bir ömrün son .... · 

_ Ikbal! ... Kızım, bizim sul:ınmızı d"rln bir nefes çekerken blrdenbtrc 
getir... gözüm karşıkl k~kün balkonunda ga-

- Şimdiye kadar kaç kl.şlnin başını m~k demekti, rüya tabırcııcrl 
\'urdun? 

yorarlardı. 

Blraz sonra hlzm~tçi kız elinde bir yetıe garip bir manzara.va illşmiştl. O 
trpst Ue balkonda göründü. Bu tepsi· kndnr hayrete düşmüştüm ki öyle 
n·n içinde üç tane bardak vardı. uzun uzun teneffüs etmekten vazgeç-
Bunlar yıınya kndar su lle dolu idi. tim. 

Diye ~)rdu. Cellflt çekinmeden ce · İşte, Yunus paşa, bu cndWl d 
vııp verdı: n:m paşanın yerine geçtiği gi1t r. 

- Saymadım amma, yüzü geçti. a est den 
- Kimin emrile Yurdun onlan? rl veziri. zamlı!: rütb n unıe 
- On beş kadarını Kansu Gorinln yüzü gülmemişti. Zaten se 1 ... ııı 

Üç kadın tepsiden birer bar<lılk Beni bu kadar şaşırtan manzara şu 
aldılar. Sulan o.ğız!arına boşalttılar. MI. Karşıki k~kte oturan üç genç 
Fakat bunln.n herhalde yutmamışlar- kadının üçünün de ba!jı üzerinde blrer 
dı. Çünkü uçi.inün de avurUan küçük koc.a.man çiçekli sakl vardı. Ve bun
blrer lastik top g1bi şişmişti. lnn elleri ile tutmuyorlardı. Tabla ile 

Uzun müddet güne;ıe knrl}ı bu §iş Palamut satan balıkçılar glbl katala
yanaklarla durdular. Ağızlan su ile rındaki saksılan düşürmeden ve ga
dolu olduğu için konuşamaıyorlar, rlb bir muvazene tesis ederek balkon
burunlarınd:ın bir tnkını acalp sesler da yürüyorlardı. Biri kanıntıl sa.ksi
çıkcrarak lşaret.ıeşlyorlardı. sini kafasına koymuştu. Öteki ortan-

Kendi kendime: .vah zavallılar ca saksısını ıU~ı. ötekl şebboyu .• 
acaba üçü birden deli mi?... Bımlar Onların böylece çeşit çeşit çi
akıllı insanların yapacağı ~lyer de- çekler kafalarında bir a.,ağı bir yu. 
ğil: .... diyordum. kan d<?laşmalan hakikaten görülecek 

Onlar epey zaman böyle durdular. ~ydl. Ikisl saksı kafada. olduğu halde 
Sonra her biri balkondaki saksılardan büyük bir moharetıe yürüyorlardı. 
birinin başına gitti. Ağızlarındaki su- Fakat biri acemi idi: Karanfil çl.çeğinl 
l:lrı boşalttıiar. t.'\~yan!. .. HattA o bir aralık başında.-

Bir müddet konuştuktan sonra tek- ki saksıyı düşürüp kırdı da ... 
rar ıcerlye seslendller: Ertesi, daha ertesi gün onların böy-

-:- Ikb:ıl! ... Sulan getir... le saksılarla dolaştıklannı ve avurtla-
Ik.bal gene balkonda gözüktü elinde rını şloirerek tşarelteştlklerlnl gör

ayni tepJJ ... Yarısına kııdar dolu üç diım. 

l>ardnk su... Muhakkak ki ben tımarhane ile 
Gene her birl birer bardağı eline karşı kar;şıya oturuyordum 

aldı. Sular ağızlara boş:mdı. Avurtlar ••• ... 
~skisi gibi şişti · İkbal içeriye girdi. 
Ötekıler balkonda elleri ile, pannak
lan ile t.şaret ederek acaip bir dllslz 
oyununa başladılar. 
Merakımdan çıldıracaktım. Artık 

ne yazacağım hikayenin mevzuunu, 
ne de başka bl~yl düşünmeme lm
kftn yoktu. Yalnız knrsıkl evin bu üç 
ncalb insanını merak ediyordum. Aca
ba orası husu-.i bir akıl hastanesi miy
<li? Ben bilmlyerek bir tim.arhanenln 
kıırşısın:ı mı taşınmLJitım? Belkl de ... 
Hattl.l belki değil, muhakkak!.. 
Knrşıkl glizel koınşulanm, o günü 

ı:.kşama kadar ay;ni hnretetl tamam 
dokuz kera yaptılar. Evin içinde de 
avurtları şiş dola.şıyorlardı. 
Akşam üstü giyindiler, kuşandılar. 

So!~ğa çıktılar. Hallerinden dell ol
l0 :.ııdan da hiç belli değildi. Gayetle 
.şık, güzel, cazibeli kadınlardı ... 
Mııamaflh bir ldta.pta, büyük blr 

akıl hastalıklan doktorunun eserinde 
!'!Küçük delilikler• diye bir bahis 
okuınu.ştıun. Bu nevi minimini delillk
lcr m.s:uılann çoğunda varmış. Böyle 
delilikler onlara ekseriya zararsız fa
kat çok manasız bir takım ha.rekeUer 
yaptırırmış._ Mesel! bir bahçedesiniz. 
Yalıuzsınız. Elinizde ba.o;tonunuz var ... 
Önünüzde, ayat:;'lnızı.n dibindekl kum
Ja::ıı bastonunuzun ucu ile bir takım 
şel:iller çizmek. Vapurda., trende ka.
napelerln düğmelerinl, ıxırdelerin ke
narlannı koparmağa kalkmak... Ya
hut masanızda, önünüzde duran ka· 
~ıtınra habiro imzanızı ıı.tmak... Eli
nizdeki bir kll~ıdı durup dururken kı
vırıp, katlayarak. acalp bir şekle sok
mak~. 

Me~r aldanm~ım! •. Üçü de deli de
ğilrn.lş!~ Hatta. onlarla tanıştıktan 
sonra pek zek1, pek konuşkan, sözü 
sohbeti yerinde kimseler olduklarını 
anladım. 

Lakin kafa.mm içini tırrnalıyan şey
leri sorma.dan duramazdım. Gördük
lerimi anlatır.en kahkahalarla güldü
ler. Brula şu izahatı verdUer: 

.. Yanaklarımızı niçin su Ue şişirip 
öylece duruyoruz, bUlyor musunuz? 
Böyle yapınaık, a~ su ile doldurup 
öyle<'e durmak, slmadald buruşuklan 
glder1rm.ı.,... Bilhassa. yanaklarını şi
~lrtereıc a~ın lkl tarafındaki çizginin 
derinleşmesine mııni olmak mümkün
müş. Bunu bir güzıellik müteha..sfilsı 
kitabında yazıyor. Bu hareketi günde 
dokuz kere yapmak ldzımmış ... • 

- Ya ondan sonra ağzınızdaki suyu 
saks:!lara dökmenize, yahut blrlblrini
zc fJŞkutmanıza ne dlyecek$inlz? 

Gene güldUier: 
- Siz de ne çok şey görmüşsünüz! .. 

A~ımızdaki suyu her birtmız bir sa'lt
sıyn döküyoruz. Bu suretle çiçekler su
lnnnı.ı., oluyor." Baza.n da canımlZlll 
sıkıntısından su muharebeleri yapıyo.. 
ruz. 

- Peki saksılar J:>a.t;ınızın üstünde 
dol~anıza. ne buyu.rulur? 

- Haa.. o mu? •. Başa. aıtırca. bir şey 
koyarak dolaşmak yürümeğl güzelleş
tlrlnnl.ş de ... 

Görüyorsunuz ya, k.oı:rn.,ulan.m deli 
filan değillenniş. .• sadece gfur.eUeşmok 
istlyen insanla.muş! .. 

Hikmet Feridun Es 
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otnınk, kelleyi koltuğuna ıı ,,. 
emrile diğerlerini de Tuman bay hü- mektl. (l) Padişah vezirin~e~_A 
kümdar olduktan sonra.. sadakat, tükenmez bir hüsniiJl r;..,. 

- Vay hain vay .. çok kısa hüküm- niş mikyasta doğruluk "e ))il:., 
darlık zamanında bu kadar insanın asarı görmek !sterdi. Bunla..~h~ 

. tl canına kıymış demek!.. den mnhrum olnn veya. p:ıdııı,....· 
Milli Osmanlı Tiyatrosu Heveskaran Cemıye Selim bundan sonra celH\da. Şaha- madını suiistimal eden vczlritl ~ 

1876 - 1908 arası hazin bir mace- F.('nebi diyarlardaki vatanda.şiar blt- kayı sordu: kellesi giderdi. -ıi ".ıo 
. .. dd-dd idil P =~•A - Tumar:. bayın Habeş gözdesi ne- Yunus nn,,,. yukarıda sa·..ı•ğtll"""IP ' radır. Karlo!çadan aonra Berl!n mu- tün butun tere u e er, ar......, reye kaçtı? ,.,_,... _, .... s::ıl1 ,;/ 

ahedesi Osmanlı imparatorluğunu Le Temps gazetesinde İstanbulde. Sizi ağ ziyetlerln hemen hepsine giil'V .... 
mA.nen Avrupa.dan kovmuştur ve im- meşrutiyetin ııanını okuyanlar da Selim ~=hl~ ürperdi: duğu halde, çok defa kendln~1 ~ 
paratorlut. maddeten inkırazın yolunu inanmıyorlar. haberin erlıesl gunu Bent nıez ve: - Acaba. şevırettn bil' ... 
saıı.ıam adımlarla tut.m~ur ve isyan, tekzip edlleceğlni sanıyorlardı: cEr- - arak Yl~,!::_ yapaca.k? O ell- heye düşürecek bir harekette "~;,I/ 

6 me geçerse, en......._.~ ne ceza. verece- dum mu?. _ dl-ı-k, kendi dD şw,..ı 
1878 de, mebu.sanın feshedildiği m- test gün erken den sokağa fırladım, "'imi blll ? "~ "' 
man rıJaruısı IA.zım gelen isyan çok hemen bakkaldan bir Matın aldun, l'> yor mu. \"e tereddüde düşer" ve tŞ.e 0 ~ 

,. _,...__,. .. - Bildiği için, si7.den önce davran- end'~lert artardı. 
geç kalmış, SC8Glz bir kelJ[nek~ orta- daha gazeteyi açmadan b~n -.a- ınat istiyor. MI'<' f 
sında, katmerli bir istlbdadın tazyiki rısı: - cSi7.ln mernlelretten gene çok _ Yani bana suikast .. öyle mi? Hasılı sultan Selime vezir~ 
altında, Avrupnya k.aptırıla.eaJc pek az haberler var. dedi. Daha ilk sahl.feler - Oellat susarak önüne baktı. kadar dünyada miişkül bir ın ıııı (f 
şey kaldıktan sonra. 1908 de çıkmış- de büyük yazılarla. eSon müstetld Yavuzun kaşları çatıldı . Hiddetin- savvur edlleme?.di. Yunus ~Ui ~ 
tır. • hükfimetin sukutu ve Abdülhamid, den yumruklanru sıkamk: zifeyi en iyi başaranlardan1_~,,11 Me.şrutiyetteitl tiyatroya geçmeden meşrutiyeti Osmanlılara. verdi• sörıle-ı• _ Bu kaltağı mutlaka buldurmalı- ğu halde gene endişe ve v cu-· 
evvel o devirdeki ruh h~letıerlne nü- rini okuyunca, akşamld. ha.berin yun.. içinde y:ı.aıyordu. 
faz etmek, münevverlerin hissiyatını yanlış _olmadığ1111 anladım .. :. _Bir ay Diye bağırdı. Yunus paşa şehirden dC ~ 
göz önüne getirmek, otuz l1ci sene zar- sonra Istanbula. geldim ... Göğuslerln- heniP. dönmüştü. Padişahın huz.urını:ı. Bir gün, padişahın maiyct.tı1 -1 Y"~ 
fında en aydınlık ka!alann, en olgun de kırmızı kurdelelerle dola.şan bu girerek: lw1an ülemadnn Kazasker l(otıı!~ 
dimağların nasıl dumura uğramış ol- halkın bu bitmek tükenmek: bilmtyen _ Şevketlim, dedl, Kahlrede her ta- ş:ızade Şemseddin efendi ııc -?~ 
duklarını görmek IA.zımdır. ~: biçimsiz sevin~lert beni memnun ede- ratı aratıyorum. Fakat, maalooef Şa- p:ı.aa karşı karşıya otururı.-cn. ~ 

11 temmuz 1324 tarihli gazetelerde medl... Ciddl meşgullyetlcrl bı~m11- bakayı gören yok. Kime sordumsn, baldın çıplak bir felll'lhın ağ fP' 
şu ıesml teblle- intişar ettl: lar, haftalarca, aylarca tenezzühler, onun çoktan öldüğiintl söylüyor. Bu geçmesi hoca Şcm.seddlnin 1 

cTesisl Celili Cenabı H1lafetpena.hi hususi vapurlar, çalgılar, bayraklar, cellat, bizi aldatmış olmasın?! çarptı: ~ 
olan Kanun-u Esaside sureti. teşkill konferanslar arasında. yaşasın!. .. Ya.- Selim hiddetln1 yenemiyordu: - Şu fellflhın derdi nicedir '1 
beyan olunan Meclisi Mebusanın içti- şasın!.. diye bağınyorlnrdı. (3h - Bre budala, dedi. cellat aidatı" Deyince, Yunus paşa: JJ 
maa davet olunması 1;1eı-efmutaallik Meşrutiyetin ilanındaki ruh hfllet- yors:ı, Kara Osman da mı yalan söy- - A hocam, dedi, benim b~ıl 
buyurulan İradel Seniye! Hazreti Hl- !erini merhum şair Tahsin Nahid de lüyor? Kaç aydır bu yiğitin onun elin- dert onunkinden çok büyüktür·~ 
latetpenahi icabı Alisinden bulunmu., .şöyle anlatıyor: .üçüncü ordu kahra· de esir kaldığını bilmiyor musun? günGür H~ ca.riyesini arn.t.ıS ıı f, 
ve hükmü celill bilcümle Vilfıyatı Şd- manian üzerine İzmir Hvasından M· Yunus paşa fena: halde sarsıırruş ve bulduramıyoru.m. Zatı şahane~ 
hune vallllkleri ile Elviyel gayri mül- ker sevkedildiği zaman büyük bir kor- korkudan söyliyecek söz bulamamıştı. beş kızına netlen bu kadar eııe v.. 
haka mut:ısarrıfiıklarına tebllğ kılın- ku devresi geçi:-ml..ş, gazetelerde Mecll- Selim, şehrin tekrar tarn.n:ma.sını veriyor? Başka 1' güç yokn1U~ 
mış olmağla oraca da Kanunu mez- .si mebusa.nın açılması h;in resml bir im.ek? ederek odasına cekllm.Lştı. geceli gündüzlü şehirde onu~ıııl ~ 
klırda münderiç saffatı haiz az.anın ııan görünce, Abdülh:unkiln şeytanca Kolu kesik celladı hapsetmlşlerdl. tan usandık. Bir münasip var.-..... ,_ 
intihabının icrası.• bir hilesi sanıp müterc.ddld k::lrnJ4 ve Pad.L,ah onun başını neden rurdur- lursanız, şu lşten sarfmaz:ır et~, 

Buna bir türlü lnıın::wuyorlardı, milletin galebesl tahakkuk ettiği zn- muyordu? Herkea bunu merak ediyor- efcndilmze tavsl:rc etseniz çok 1 

Abdülh:unid korkusu yüreklerine öyle m:m da sonsuz bir sevince bpılmış- du. cak. ~ 
slnmi.şti kl, «Ya yalansa!• diye hem t1k.• * Şemseddin efendi, rezirliiztıırı' 
üzülüyorlar, hem de sevinçlerlnl dı.şn Bu sevinç gösterilerinde muhakkak -~llm o gün Öğleden sonra, klrnseye cevabı vermişti: .J 
vurnmıyorlardı. cotuz bu kadnr sene ki, tam blr ~uur alô.metl yoktu. cRes- gorunmeden, muhafı..zlanndnn bir kıs- _ Padişahın bu kadını p~ 
müddet casusluğun ta hayatı harim! ne tepelerinden fırlıya.n sayhal hürri- mını yanına nlarak, şehir kenarında dolamasının elbette bir sebcıı:,.: '/ 
hasına kadar nüruu uğraşan o melün yet HLmalaya dağlannı sarsarak .,çat. konak!ayan ordu merkezine giderek, Zımnımca Şabakıı, çölde mefı;ı;v ;!.. 
ve mütecessis nazarlann tahtı tesiri gölünde fırtınalar çıkarıp cNchri oradald. zabitler gibi bir çadır kur- mn Devlet bay hesabına şehlrcJe "ti' 
dcbşetna'klnde kalmaktan mütehassıl NU. in ma.nsabmı değlştlrecektir (4h durdu .. ve çadırda. yatıp kalkmağ:ı. nkii.t yapmaktadır. Ik1 ay ıcıır~.1~1 blr em?rl havfu ihtlzar ile lalüebkem gjyeceık kadar aşın co~unluk göste- başladı. O 7.aten seferde çok sade h:ı- man gl.bl bir yiğiti hapreden !blİ~iY'Jf. 
l:irlblrlerine bu yedi sekiz satırlık teb- reııler de vardı. Gazi Mustafa Kemale yat yaşar, neferler gibi yiyip i~rdl. sur blr fettanın daha neler y1>~ 
l!gatı rcsmlyeyl O> gösteriyorlardı. bil' mektup yaz::p bl7lde ilk defa cMe- Vezlrlaznmn: ceğlnf, şehri nasıl fesada ve t~ 
ıTcbllgatı resmiyo sütununda kanu- dl"tli kanun• un lüzwnundan bahseden - Yerliler beni Kam Yusufta otu- düşünmek güc değildir. Bana 1'~ 
nu esasinin tekrar UA.n olunduğunu Hamdullah Suphi 0 zaman da Osman- ruyor sansınlar, dedi, soranlara sen her ı~ tel"kecllp onun ele g~~~ 
gördüğüm zaman inanamadım alda- ıı imparatorluğunun felft.ket nüve- de öyle söyler:.1n. Eğer aleyhimde biı' gayret buyurun. zıra böyle ıet~ 
nıyorum zannettim... Korkuyordum... sini görmü., ve intibamı şöyle anlat- tuzak hazırlayan varsa, bu suretle cesur kadınlar bazen bir ordu.111 ~ 
Acaba bu gazete yanlLt yazmasın! ınıştır: cO günün verdlği llıti.sasatın meydana çıkar. Dostumuzu, düşmanı- iş görürler •. şehrin asayişini ~1~ 
dedim, blr b~nı aldım-. Onda da. en beliğ timsalini bir Ermeni rahibi- mızı anlamı., oluruz. huzurunu bo'Lnrlar. Dikkat ~ f' 
öyle ... Bütün halk sakit, nıütereddld. n1n toprnklo.n öperek cö.ı;terdlğl aŞkı Yunus pa.ş:ı, p:ı.dlşalun Kasrı Yu- bir nokta dnhıı. var: (Arlô\51 
mütehayyir bir kütle ... Birinci gün vatanpcrvcrlde bula.bllirslnlz. OnWl suftan çadıra dönüşüne hiç de hayret ,r_, 
pek sönük geçti. Iklncl günün saba- di7Jer1 üstüne çökerek yerlere siirdii- etmemişti. Zira bütün seferl{)rdc Sell- CJ) Hatta ltendl zamnnınlJl ~0 '1 
hında bile şehrin üııerinde bir sükt1t, ğü alnı, dudakları bizi baştan bap min ömrü çndır içinde geçerdi. Fa- ı>ınclan biri, Selimin şiddetini iı"ll 
b!r korku hükümternıa oluyorou. Bü- mahdud ve müselsel secdelerle toprak- kat, bu esrar beldesine geldlkler:I şu beyti söylemisti: tı.J. 
tün neşe ve heyecan ikinci giiR Öğle- gündenberl, Selimin hayatını muhafa- Rakibin ölm~ine çare yolll~jjr 
den oonrn ilk nümayişle başladı. C2h ( Devamı sahife 7 ıütun 3 d e ) za bakımından •Kasrı Yusuf. çok Vezir olsun meğer Euıtan ~ 

Anne9i gayet fettan b ir afet ol
duğundan kızıııı da kendi üslubu 
üzere yetiştirmişti. Kız da, mükem
mel bir jsıidad göstermişti. Müstalc.
bd zevcine karıı rolünü pek güzel 
oynuyordu. 

girdi. ha çok cesurane bir üslupla yüzüne 
Hatta, şartlan bir kağıda yaza· konduğu için şaşırdı. Şayet Halime, 

rak, tüccarcasına karşı karşıya im- Laş!::.-ı. türlü bir muhitte yetişmiş ol· 
zaladılar. Buraya, düğün tarihini ve s:.ydı öpüşmenin bu türlüsünü cl
saireyi de ilave ettileır. bett: bilmiyecekti. Halbuki Hafız 

lllCVC'Jd... vll~ 
Hakkı "Vardı. Amma, bııŞ• 

bu znhmeti ihtiyar etmişlerdi. 
4<•• 

- Şey ... Bu meseleyi bana sÖy· 
lememeniı.: lfızımdır .•. 

- Kime söyliyeyim yaL.. An
nenize mi? 

- Şüphesiz. 

Nakleden: (Va • NQ) 

yoktu. 
Onun istedib-i b u erkeğin kendisi 

değil, servet:ydi. Ve Küçük Hafız.ın 
serveti hakkında, memlekette pek 
mübalağalı rakamlar ileri sürüyor
lardı. 

Oh, artı.k... Memnundu.. . Kü
çük Hafız ona iyice tutulmuştu. Da
marlarında dolaşan, snnki kan de
ğildi de baruttu .•• Bu kız için yanı
yordu, ö lüyordu, bitiyordu !... 

Bundan ba~ka. şuna da karar Celal bu derece ince eleyip sık do-
·verdilcr. kuyamadı. Memnun o ldu. Başı 

İzdivaçtan sonra, anne kız, Jz. arşa vardı... Tatlı bir rayiha, gen
mire gidecekler. Aile şerefiyle mü- zıne, omdan da bütün benliğine 
tenasip olmıyan bu ticaretten vaz- dokla. K~atlanıp uçacakh nere-
geçecekler... deyse ... 

Çıngıraklı saat, küçük od;, 
içinde müthi, bir gürültü çıkof ıl 

Meliha, sıçradı. Y ııtağınd:.t ~ 
du. Ellerini gözlerinde ve ııl.'. 

•t.ı, 

dolaştırdı. Sonra, korkmuş gı11 

rafr.a bakındı. 1 
K di 1 b·ı . . . -...·li 

- Amma, sizin de fikrini7' ne ol-
sa sorulacaktır. Rız:a gösterecek .mi· 
Sırı iz? 

Halime, liu serveti bir an evvel 
ele geçltmek içfo cidden ncelo edi

ver· yordu. Cenç kız, alçak sesle covııp 
Cli. Gö{!sü kabarıp iniyordu: 

- Memnuniyetle •.• 
Erkek, hakikati ondan gizlemedi: 
- Amma şunu unutmayın, kü-

çük hanım ..• Beı:l, ellisini geçkin bir 
r 

1 mım ... Sizse, ancak yirmisinde-
&iniz. 

K:z: 

- Neler söylüyorsunuz ..• - de· 
di. - İıı,allah yüz sene yaşarsınız ... 
Hem senelerin ne kıymeti var? ..• 
Ben, sizi olduğunuz gibi, bu hali· 
ni2Ie gÜ7.el buluyoum ..• 

Doğru söylüyordu. 

Bu erkeğin ya~iyle ruç alakası 

Babasmın ölümünder. sonra, Bo
ğaziçi otelin~n işleri gitgide iflasa 
doğr.ı gidiyurdu. Annesi hayli süse 
ve safaya meclup olduğundan, 
menfaati yerine safasiyle meşguldü. 

Beş senedenberi otelin patrocnu 
vefat etmişti. Müessesenin hesaplan 
dikkatle tedkik edilecek olursa, 
rakamlar, yükselecek, kabaracak 
yerde, alçaldıkça alçalıyordu. Esna· 
fın kredisi kesilmişti. Bir kurtarıcı 
lazımdı. Halime, gözlerini dört aç
mış, etrcıfta uzun zamandanberi 
onu bekliyordu. Ağını germişti. Bir 
şilı:Ann iı;ine düşmesi lazımdı. 

Küçük Halime, hemen yerinden 
fırladı. Otelin arka salonuna doğru 
keklik gibi seğirtti. Orada otur811 
annesinin yanına giderek ihtiyar 
a§lğını ona gö:s:terdi: 

- Anne ... - dedi. 
- Ne var, yavrum). 
- Hafız Celal bey seninle gö-

rüşmek istiyor. 
- Buyursun. 
G:iriişmc, böyle mahrem goruş

meler .için pek münasip olan küçük 
salondn cereyan etti. 

Ve uzun sürdü. 
Anne, kızından Claha müşkülpe

senddi. Yahut da öyle görünmek 
istiyordu. Ell i yaıında bulunan bu 
aşık hazretlerini tiril tiril tireten 
şartlar ileri sürüyordu. 

Fakat net:ice<le h er feT yoluna 

Otel ısahlacali. Hiç bir miini onu durduramıyor· 
Düğiin, bu tarihten Üç hafta son· du. Yalı:ıız şunu rica etti: Sırrı biraz 

raya tesbit edilecekti. Zevç, zevce muhafaza edilsin. On be:ı gün ka
na.rmna. bankaya on b.iı:ı lira ko- dar, mesela ..• Anne kız, buna dair 
yacak. kati aurcttıe söz verdiler. Fakat Es-

Gerçi bu, hayli yükSe1t bir ye- k.işehirden çıkmamıştı ki, habe:r, 
kiindu. Ama, sarııın kız için azdı yalnız otel ve muhitinde değil, bü
Liie... O, daha neleri., ~elcri hak tün şehir içinde çalkalanmağl\ bar 
c:clcrdi... lndı. 

Hafız: İzmire vnrdığı vakit. Eminı: hn-
«- Helal olsun!...> Cliye Cliitü- nım da onu bekliyordu. 

nüyordıı. Efendisinin yüzündeki bfıriz rnem-
Ve, müstnkoel Jiarisının göz'Mri- nuniyet alumetlerini gördü. Ve kaş· 

nin içinJek.i memnuniyet ışığına ba- lannı çatmaksızın sordu: 
kıyor. Bunu, kendisini beğenme- - Seyahat iyi geçti inıallah} 
sinden hasıl oluyor sanıyordu. - Elhamdülillah ..• 

Ve, bütün bu işler olup bitti&en Eı:ık.ek fazla tafsilat v~rmedi. 
socnra, nişanlı banım, ducla.li <J... Şöyle düşünüyordu: 
dağa bir öpüşmeye razı oldu. B - Adam sen Cle ..• Acelem yok 
buse, Hafw n umduğundan pek da· ıa.. . hl.her verme~ zamanı daima 

;:n ne gc e ı mesı ıçm il"-' 

mn:ı geçme,,i icap etti. r/.. 
Küçük odalarının bir tek pe l 

rnsi vardı. O dn yangın duv•rlll~I' 
bakıyordu. Ancak şöyle ı:ırD'1 

u:raklnr görünüyordu. t' 

Perde nrnlığındnn güncşiıı ~ ( 
tığı anlaşılıyordu. Henüz odıı , 
ca karanlıktı. Buna ra~mcn ı 
kız, nlışılmış eı;ynyı birer b'r r 
rik etti. Rahat bir nefi!S nld~· d 

Oh, yarabbi şükür!. .. E.Vl11 

di... • d ( 
Bu çıngıraklı saatin böyle b•f 

biı e çalı vermesi onu korkun'< 
uykudan uyandırmıştı. Kab·•~ rl 
bir rüya görüyordu. Şimdi 1'ıl 
muştu. 

Gördüğü rüya şuydu: ) 
( Arl:ası -vıl 
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• Ankarada yapılan merasım 

izcilik gösterileri yapan gençlerimidn Reisleümhur Milli Şef 

~ (~ 1-rafı 1 bıci sahifede) 
tıı 
~ a~~~klerle süslenmi§ bulunuyor-
~~cıı Utu~. ~~çlik Çanlı:ayadan iti
t dtıı Buyuk MiJ1et Meclisine 
"'~!Yollar üzerinde Mil1i Şeflerjni 
--,, b ~l'Tıal: İçin fasılnlarla yer al-
~l'-~ Unuyorlardı. 

~t.i kıshÜrnhur ismet İnönü tebrik· 
''İı-c 11 

ul_ etmek üzere MiJlet Mcc
'1~111 Rclırken bu gençlik saf1an 
11-ııı~~an geçmiş ve Atatürk'ün 
1~ ~b ka~ kabir]erini ziyaret ede
ltııı· • cdı Şefin hatırasını taziz cy-
IL ~tır B d ._, . b" "k :-cq • ura aıu mcrasım ıttı • 

Yerdilderl geçld re_qnfnden bir görünüş ... 

~1 

.. 

Tiyatroya dair lstanbuldaki merasim 
konuşmalar 
(Bat tarah 3 lncü aah.ifede) 

(8aJ tarafı 1 inci s&hifede) 

Geçid resmi 
lan. kapatan blr hlıtis1 huşu ve şiikra- Geçit resminde tribünün önünde 

. b1r eekil maMWdir.• b ı..-- Vali ve BeledQııc re:is:i Doktor Lütfi 
llte tam Tilrt tb'atrosu u ....._.....- v -d . .. . . l 

ın bir herefimerç ballnde bq- ~ ar, merasıın amın orgenera 
:t_ \u~~. bflgkm, görgü- Falıred~in ~tay Par_!i rem B. Re-* bit baf1angıçtıl Te Jıçindıerı çatcma- pd Mimarog)u, tribunde lcorgcne
la, tasnU et.mele :ne kadar tmkt.n ril Cemil Cahid Toydemir, amiral 

, bbıce pek lüztmı da. yoktur: Şühü Okan, korgeneıal Rüıtü 
tar 112>1 Uyatro kumpanyaları bt- Alan, tümgeneral Kemal Babkıesir

U,Or, sabun köpülil Kibl s&liip yok li, yeni htanbul komutanı tümgene
obQotl&rdı; münevverler bily{ik \hnid- ral Rifat Matracı Örfi idare komu• 
:Jerle bit araya toplanıyorlar, nı.fi.cıt>et. _,_.1. - ' J 7.:..- y 
JıJç.blr 1f göremeden ayrılıyorlardı. O ~ vc.ı ı tumg~era ,,_,,,. - 8:gan, 
deviıtde Uyatro, ta.§ı tanesinden çok tiimııeneral Zddü Okan, Hwınu Rı
b1r tepsi pirinçtir. Bu taşl::ı.rdnn pl- za Ünsal, Amn Tmaztepe, İzzet 

erJ. ayı.tlıyacağ]Z: Abalur, Yürmıü Uresm, Ke-
cReh.berJ. ItUhnd nuıkteblı miidürü mal Yapnklıç. Ehem Türbr, Tuğ

:R&.lf, Faik Sabri. Raşid Rlm. Bu 'Or,: bay Hakkı Tekçe ~e diğer general
arkadaş meşnıtiyeUn llAnmdnn on ye- )er ve aubaylar bulunu;yordu. 
dl gin evvel üst.ad .Feh1me bq vurup EVTela izciler ıve mektepliler geç-
88.hneye 1ntisal> etmek istedlklerJ.nl ,, __ B la · ad ala ı ..., ı- __. __ Fehim b Ü _n 1n ar- tuc:r. un rı pıy e yarı, mo-
r.uy IJYurn.... U Ç e.-•C - ).. hl la J ti ••_I•• 
bsını okşuyor; •Ha.,dl diyor, bu mes- tor u zır ı a ~ ar,. a ı motonu 
.:ek edam geçindlnncz sefil ve peri- topçu alaylan, auvan alayı, fen ve 
pn o1ursunı...-z. (5h ' jandarma birlikleri, polis ve sporcu· 

GeıM! meşrutiyetten evvel kendi lar takip ettiler. Her kıta geçtikçe 
aralannda t.emslller veren daha mü- halk tarafından ııidôetle alkışlam
!hlm bir grup var: Müfid Ra.tip, Ali yordu. 
Muhiddin, Ren Cevad, Refik Halid. Geçit resmi iki aaat sürdü. Bun-
Suad Tevfik, Raif. dan eonra halkın bir kumı dağıldı. 

Bu grup Miifid Hatibin Manalcyan F ,_ T k · d · · 
t.emslllcrini dinleyip not tuttuğu oyun- ax~~ a. sım mey anı 3:ıue msan 
lan Mfıfid Ratioın evinde oynuyor- dcnızı halınde lcaldı. lzdıham ak
lar. tama doğru yeniden arttı, ao-
Rıdvan paşanın oğlu ~ Rıdvan kaklar geçilemiyecek kadar kalaba

da ea.hnenln elet>aşıa.nnd3n. Memle- lıktı. 
kette tiyatronun h~i ~çlnen Rıd- Geceki tenvirat 
vnn paşa, o~lunun bu hevesini kırmak Dün gece İstanbul b&.Jtan baıta 
için tıyatrolan kapatmıştır. 

tenvir edilmiştir. En ücra solaklar· 
Meşnıtıyet llbı edilince bu eoıçler le d h 

meydanı boş buldular, onlara diğerleri da, en mütevazi evlere a ar er 
'katıldı ve birdenbire sahneye çılı:mnk- taraf donanmıştı. Projöktürlerlc 
tnn caynnlann yerlerini başkalan dol- tenvir edilen Y enicami ve T opkapı 
durdu. sarayı ta uzaklardan görünüyordu. 

Dok.tor Celal Ta.bsin, ress:ı..rn Muaz- Müzikalar1a bir ç.ok fener alayları 
zez, Şnlıap Rıza, doktor İsmall, Büyük tertip edilmiş. halk geç vakitlere 

Şehitlikteki abideye 
çeleıikler kondu 

Dün sabah Parti idare heyeti ro
iai B. Retad Mimaroğ)u, Tali mu .. 
Tini B. Alımed Kınık, Fatih kay:rrur 
kamı, Halkcvi mümessilleri Şehitli
ie gidc.rck buradaki lbideye g9-

lenkler lı:oymuşlardır. 

Betiktaıtaki tezahürat 
Gi.mbtıriyet bayramı Beşiktn§tll 

parlak tezahüratla kutlu1anmıştı:r.. 
Sabableyjn erkenden 1az ve erk.eli 
ilk. okullar ikinci devre talebe9i 
olrollannda toplanarak teccmmU: 
mahalli olan Bqiktaş 1 9 uncu ~ 
okulmı 'bahçcsim:Ie birleşerek ora
da Beşitaş Maarif memuru tarafın-
dan tefti§ o1unduktan sonra önlerin
de bando olduğu halde saat 1 O ela 
hareket ederek Parti önünde tertip 
olunan krokiye göre yerlerini almı§"! 
]ardır. 

Ok.ullar namına birer heyet Parti 
Knza İdare Heyeti reisini tebrik et
mişler, saat tnm 10,30 da dört bini 
mütecaviz talebenin iştira)d ile ban
do tarafından çalınan İstik:ül mar 
şı dinlenmiş ve bu esnada Parti 
önündeki dir~ğe bo.yr,k; çekilmiştir. 
Müteakiben Parti adına idare He• 
yeti izaaından profesör Ethem Akif 
Battalgil, ilk okullar nıımına dıı. kız 
ve erkek iki talebe tarafından birer 
hitabe irat olunduktan ~onra talebe 
tarafından bir reami geçit ynpılmış 
V<: mer~me nihayet verilmi tir. 

Cün.hbriye.t bayramı münıucbe
tiyle Parti Ybklul Çocuklar Himnye 
cemiyeti tarafından yardıma muh
taç 185 talebe Bcşikta Çocuk Esir
geme ku~mu tarafından da 31 ço• 
cuk geydinlQl,iştir. Behzad, Huseyin Kiizım, Rıza Fazıl, h dar gezmiş, eğlenmiştir. 

Şadi, Ertuğrul Muhsin, Kemnl Eml_n, Dün gece Vali ve Belediye reisi Gece saat: 6, 30 da Halke' i a
l. Galip, Hakkı .Necip, Faik, Saffet, tarafından Taksim ""Zinos\Slda bir !onunda Pard Kaza İdare Hey,.ti 
Bürhan~dln b!Uill sahnede çalujır- -

~illi 'şıır? Millet Meclis.ine gelen 
ltıı~ efj bir muhafız kıtası selam

~\ d·"c Büyük Millet Meclisi riya-

larken, Mao.rl! Nazın Recn.iz:ıdc Mah- balo .,,-erilmiştir. Balo çolı: parlak ol- azasından l11önü ilk okul müdi"rü 
, mud Ekrem beyin riyaset.inde Müze muş ve dün gece blitün Halkevlerin- Rüştü Djk tarafından bir konferans 

müdürü Hamdi, Ahmed Hikm.?t, Ha- de mÜMmere v~rilmiş, binlerce irat edilmiş ve Halkevi Göstedt ko
lid Ziya, Mehmed Rauf, met Melih, halk bu müsamerelere iştirak et- lu tarafından cKızıla Çağlayanı> 
HilsP.yin KM\!, Bürahmddln ve Fah- mi~tir. piyesi temsil edilmiştir. 
reddin t.oplanmı,şlar, blr milli tlyat.ro ::--======================~=======~ 
olamamışlardır. Devlet Demiryolları ve Limanları şletme 

l 912 senesinde teşekkül eden aOs- ı U •d • ·ı"' J 

'ıull rvcırıı azalan karşılamışlardır. 
~ rıı~ dev1et erkanının, müessese
~ 111"1lessillerinin ve lı:or diploma
~ t tcbriklCTini kabul ettikten eon
tt}~t;it r~minin ynpılacağı aahaya 
'~ı Mılli Şef coşkun tezahürat 
~t ~cı İzcileri ve kıtaatı teftiş ey
ttrtr' Riyaseticümhur tn"'büııüne 
't4llıı"crmişler ve istiklal rnar§İle 
~ti 

3 
I ll~rnışlardır. Mi1li Şef bu gü

n, 1 
donümünü kutlayan ve radyo 

'r:f:ıla.ı nutkuna söyledikten 

bumağ& t.eşebbiiS etmişler, muvaffak' il l il 
man.lı tiyatrosu klübib, e:Yeni tiyatron ı mum 1 aresı 1 an arı 

Reisicümhur MIDi Şef İnönü refakatlerinde BafVeldl Dr. B. Refik ve dstanbul kumpanyası'D da hiçbir 1ş ============================ 
Saydam olduğu halde evvelki. gün Ankarada yapılan izcilik görememişlerdir. Muhammen bedeli (3855) lira olan idare Matb:::ısınm bir senelik lhtl-

Batıp çıkan tiy:ıtro kumpanyaları- yacı bulunan 9 kalem muhtelif klişe <5 '1111941) ~mba. gümi saat 05,30) 
göst.erilerine şeref verirlerken... pın :ıdlannı yıµahm: ııSahnci hev<'sn, on '!)eş buçukta Haydarpaşa.da Gar Binası dahilindeki Komisyon tarafm

•S:ı.nayll ncfi~'! tlyntrosu•, •Milrebbli dan kapalı zarf usulile satın alınnca.ktır. 

ava kuvvetlerimizin açtığı 

o( 

geçit resmine ~br. Milli Şef ı eonra ayrıhrlarken gelitlcrin.de ol· 
çok muht~ güı:el bir dekor için- duğu gibi istiklal rnarşile ıelaınlan· 
de geçen lia büytilt geçit resminden mış Te uğurlanmıştır. 

" ... -..-.~ııililm 
~b\btıriyet bayramı mUnasebettle evvelki g'tin Ankarada yapılan beil.Di göst.en.1erinden bir intiba: 

' 
İzcilerimizden bir genç .ım, arkadaşlarına nutuk söylerken .. , 

~--:-İ~)J===i c:ıaıı;ıp-İy_a_n_g-=o::m:::=ı::ç=-==e=-k-==-iJ~d-i -=lkr=amı==-~~==-·r~azan==-r m==an= 

Bu ~- ikramiye kazanan :ret-

Q ij yük ikramiyeyi 193245 ıeı:o.=='=:ıoJ)OO lira: Es-
kiıııehtr. 10,800 Uııa: Maud!Je, Adana, 

numarah bilet kazandı =-~~=.:oooı.::~ =:: 
fstammı, 4 ~ Anhra, birer PfU"
'831 ArtTtn, Erbaa, Ma.nis:ı, Esktşehlr. ::_~~Piyangonun 1941 Cllmhuriyet 

~ -"'11lna :ına.hsım fen:aıMe çek::1llş1 
'ra"nkal'ada İPO<lromdakl törenden 
~,. sa:ı.t 17,30 da Seıglevinde yapıl
~ ı:JCkfiiş! kalabalık blr halk tftt-

l:ıtı ı> etmışt.ır. 
~1 ÇckiU.şte kamnan numaralan 

&., ~a Yazıyoruz: 
·IOo lira kazanan numara: 

~.90 • 193245 
O lıra kazanan numara: 

l tot 106976 
' lira kazanan numaralar~ 
~too 307972 {)4142 

ı,. .. lira ~:ııanan numaralar: 
vols 16876 70961 201039 

.... 332082 8'16079 
e.11ra 1uı ............... : 

Son bet ratamı 2:WOO, 61932, 8'1146, 
92018, Hl2o ne ıınıa..vet bnlao 20 bilet. 

l,000 lira kaaııan namaraal&r: 
Son beo rakamı 28389, 39201, W7&1, 

49975, 56302, 468~. &8089, 75708, 7'1308 
99331 ile nihayet bulan 40 bilet. 

500 er lira kasa.nan numarabr: 
Son dört rak.runı 3669, 9073 ne niha

yet bulan 80 bilet. 
100 er lira kazanan nruııaralar: 

Sunt:ıırlU, Adana, Merzifon, Mardin., 
Kırşeblr; 1,000 nra: 12 pa~51 İstan
bul, 5 ~ Ankara, 5 parçası İzmir, 
8 parçası Adana, birer parçası Bolu, 
Samsun, AfYon Burea, Mersin, F.ski-
.şehiı', Giresun, Gelibolu, B:ı.lıkes1r. 
Karaman, Çanakknle, Boldan, Kesktn, 
Edremit, Xonyn. 

Son üç rakamı 228 ile ıılhayct bulan 
400 bilet. l••••- Doktor ••••• 

10 ar lira l."nzanan numaralar: Ç 1 P R U T 
Son tk1 rakamı 49 ile nihayet bulan Cildiye ve Zührevlye müteha.s.m:ı 

4000 bilet. Beyoıtıu Yerli Mallar Pazan kar-
! ~ Ura kazanan numaralar: §18Ulda Posta aokatı k~eslnde 
Son rakamı 1. t ile ~ bulan Me enet a artımam. Tel: 43353 

80.000 bllel. 

hissiyat•, 11Darüttemsill o~manı.. Bu 1Ş(l girmek ısteycnlerin <664l ıırn (13) kuruşluk muvakkat teminat 
e:Vnhram t>apa2y:ın tiyatrosu., .. Er- ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerJnl muhtevi r.arflarım aynı gun 
tuğnıl tlyntrosnı., cıŞnrk Drnm kum- sant (14,30) on dört otuza kadar Komisyon Relsli~nc vermeleri lazımdır. 
panyas111, .-Milli tıyatroı, cMilli Os- Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak da ·ıt•lmaktaclır. 
manlı tiyatrosu hevesktı.ran cemiyeti•, <9~'74) 
cıOsm.anlı Donanma cemiyeti heyeti • 
temsillyesiv, Tullıatçııar. Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
Bwılann arnsmda en şayanı dikk~t 

olan, b:ı.şlannd:ı. Reşad Rıdvan bulun
duğu için •Milli Osmanlı tiyatrosu he
vcskftran cemiyeti. dir ve bu sanat
kı\rl:ırın Namık K<'ınalln .vatnnD pl
yes1nl da.hl anlamadan sahneye koy
r.:ıuş olaml:ı.rı aynca şay:ını dlkkattlr 
Bakınız devrin münekkidi ne yazıyor: 
~Münhasıran Vatan: Nureddin bey 
Islam bey v::ızlft'sinde zayıf; bütu~ 1' 

roller her defosıııda gittikçe miltczcl
til. İslAm b~y birinci perdenin ikinci 
tablosınıda niçin gönüllüler çıktıktan 
sonra ZekJyenln penceresine doğru: 
•Beni seven bir dakika ardımdan ay
nlnıaz!11 diye hayk.ırnınkt.n ısrar ed<'
cek kadar plyesı anlnmamı.ştır bil
mC'm .••• (6l.t 

Bu kısa tenkld Uyatromuzwı b:ı.ş
ln.ngıcındakl tiyatro anlayışımızın de
recesini gösteren blr v~kadır. Bun
c!ruı daha gruiplerJ.nl dığer bir yazı
mızda nakledeceğiz. 

İ.!:kenderwı şubesinde munhal bulunan d40.ıı lira a~lık ücretli nt.ölyc 
şeflif,1 ile d20• Jim ücretii bl.r !en memurluğu için iki memur nlınnc'.l.k ve 
ücretler Barem kanununa. gore TerJ.leccktir. Atolye şelliği tç n d:ıh'.l ziyade 
makine ve fen memurluğu için de daha uyadc lnşaut ışleri uzer nde ihtl.s..-ı
sı olanlara ihtiyaç bulwıdu~undan bu gibi v:ızlfel~rde ıst.ihdnm edtlmlş bu
lumm tnliplerln vesaiki hil.milen l.şletmeml.z Zat işleri müdürlbıtüne mum-
caatlnrı ilan olunur. <9477> 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 
Bezi of1slmlzden verilmek üzere 500.000 - ı.ooo.ooa adet un. k p k vo 

mlkse-t çuvallarının lmallycsi kapalı zarf usullle eksllt.'Ilcye konulacaktır 
Teslimat: Haftada en az 20.000 c;uvnı. 
Muvakknt teminnt: 5.000 türk lirası. 
Kati teminat: 25.000 Türk lirası. 
Eksiltme günü: 4 ikinci te~rin 941 pa7.artcsl günü 
Şartnameler Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesi muhab~rnt s .. n 1 n

den blli\bcdel verilmektedir. Talip olanların muvakkat temin t1 r nı en r,cç 
eksiltme günü saat 14,30 n kadnr ofis vczncshıc yatm:ırak m '·:'.luzl:ımu al
malan ve zarflarını münakasa gtinü saat cm beşe kadar L.ta.nbul şut:. ı nrn
haberat servi.sine makbuz mukabili tevdi eylcmeleı 1 l!'ızımd•r. Z'.lrfl!lr r ~t 
tanı 15,15 de açılacaktır. Postada vaki gecikmeler lmbul olı;r.m.u. {1'• • ı 

Seliimi İzzet Sedes • • .ilm,,, -9ili!ll~~3!1'!il·-~-.• ı;~ 

«AKŞAM» m faydalı (l) Bedi Nuri. Musavver l\luhit mtt
muası. 10 temmuz 1325. 

(2) Şahab~adin Süleyman. Ayni 
mecmua. 

(3) Faik Sabri. Ayni mecmua. j 

(4) Ahmed Hikmet. Ayni mecmua. l 
(!j) Refik Ahmed. Yakın çajlard:ı 

Tlirk tiyatrosu. Sah. 75. 
(6) Resimlı Kitap No. 1. Eyliıl 1324 

Yazın sayfiyelerde hoş valtit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

.Biiyiik Ye laeyecanb roman 
ıerldni ukuJunuz 1 

• Bu aeri 6 büyük ve re.imli cilttir. 
Beber cildin fiati 60 k1lnlf. 

6 Cildlik takimı 
bir"den alanlar için 

liati: "4 liraClır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 2068) 

Yüzdt yİrmİ iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaım Kitap servisine:. ge
tiril veya aönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
to yapılacakhr. ------... 

cAKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Kuruş 

Küçük ilanlar 
KıYJrcık Pa,a 

Va-Nu 

Sermet Muhtar 
Deli Selami izzet 
Yalı Capkım 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkumda 

z. 1. 

Düiüm ---

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cabit 100 
5'mMr Km 

lsltender Fahreddin 125 
A.,.ade bir 9'iDet doiuyor 

laltender Fahreddin 80 
Pembe m .. ıuı. Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadm geeti 

Selimi Jz.zet 20 
Devler kaldırınu 1 

1 
1 
1 

n~riyatı 

Tarih öirmiyorum 
Ahmed Refik 

Çocuklara COWafyR 
kıraatleri Fı:ıik Sabri 
Doı Ki,ot Cenantes 
N•r~en ~liyoruz? 

Faik Sabri 

Cüllinrin ıeyabatleri 
yer mü. Gölr }'ÜÜ 

Failr Sabri 
Bir Türk laman Amerira 
,..,leuhıiw Faik Sabri 

Kuru~ 

50 

25 

150 

75 
Tem yeri: 

cAKŞAM matbaası 

«AKŞAMn karilerirıe mahsus 
vü.zde 20 temilit kuponu 

ı:..ı ,.., 
Halit Fahri 75 , ................. ııiiiiiıı 

1 
i l A~ hrtınuı 

Muazzez Tahsin 50 ı• 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

cAKSAMıt karilerine mahsus 1 
vi:zde 20 tenzilat kuponu 

il •wew' •ı 

Dr. F ET H i 
LABORATUVARI 

Cerral.paşa hnsranesi bakteri· 
yoloğu kan, idrar, balgam. 
mevadı gnita tahlilleri ve (id
raı vasıtasüe gebeliğin ilk gün· 
lerinde: kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Takıime giderken 
Mcşdil: sokağı Ferah apartJ-

manı. Tel: 40534 

2'-'\l'i - 937 senesinde bahriye crad 
muamclft.t şubestnden nlmış olduC'um 1 

terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini ı 
abca~dan hükmü yoktur. ' 

Kehmei oflu Şaban Esmt:r 321 .. •••• •••••••m8 
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IRADYOI· 
BotiinkÜ Progmm 

12,15 Konuşma Dünya harbl ka.l'Şl
sında Türklye tlcaretinln görünüş ve 
ır.ô.nası, 12,35 Koy Uirküleri ve sahil 
oyunlnn. 12,45 Ajans haberleri, 13,00 
Saz oserlerl ve türküler, 13,30 Konuş
ma Cumhuriyetin on sokizlncl yılı 
:zarfında Kızılayın ynımuş olduğu yar
dımlnr, 13,50 Hafif progra.nı Pi., 14,00 

· Konuşma Merkez bankasınm Cümhu
l'lyetln on ı:eklzlncl yılındnk1 çalı.şnın
lan, 14,20 Hafit sololar Pl., 14,30 Ko
nuşma, 14,50 Mnrşlnr CPI.), 15,00 Ko
nuşma, 15;20 Çocuklar tçln müzik PL 

· 15,45 Konu.$ma, Türle hava kurumu
nun çnlışmalan, 16,05 Marşlar ve ha.
ilt parçalar (Pl.), 16,15 Konll§ılla ta
sa.mır ve iktisat. 

18.00 Caz orke.strası, 18,30 Konuşma. 
Yardım sevenı~r cemiyetinin gayest 

- ve bir senelik c;alışmalan. 18,50 Caz 
_ orkestrası, l!l,00 Konuşna, 19,15 Caz 
orkestrası, 19,30 Ajans ha.berlerf, 19,45 
Konu§Illa, 20,05 Yurttan SC'Sler, 20,15 
Itndyo Cnz:!tesl, 20,45 Pehıtvan hava
lan, 21,00 Zlrnnt taıcvlınl, 21,10 Rume-

• ll ve serhad tiırkiılerl, 21,30 Konuş
rr.a., 21,45 sım!oni orkestrası, 22,30 
AJ:ıns ha.bcılert, 22,45 Dans müziği Pi. 

:ıı ilkt~rln cıınıa sab:ıhı 

7.30 Program, 7,33 Hafif p:ırçalar 
Pi., 7,45 Ajans hııberlerl, 8,00 ~fonlk 

- program Pl., 8,15 Evln snatl, 8,30 Sen
fonik program Pi. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

Soldan s:ıf:ıı ve yukarıdan a ağı: 
ı Kendini ~osterlrnılş. 
2 v..nzcrct - Başluı şeyler. 
3 - ArkndruJlar - Tcda \'l. 
4 Idrarda bulunan b~r zehlr -

Bıır-:~klnr - Soı-~u. 
5 - Kateden. 
G - Başına dh gehrsc blr erkek is-

midir. 
7 - Tersi guzel sanattır ~ Bülbül. 
8 - Tersi bir sorgudur - Tanrısal. 
IJ - Mahsul - Fidan. 
10 - Ün - Bıçağı keskinlct. 

Ger.en bulmnc:ımızın halli 
Soldan" ap ve yukarul:ın a ağı: 
ı - Sıcakyemek, 2 - Isımı.ısın:ı, 

3 - Cılız, Azim, 4 - Anıtlar, Ab, 5 -
Knzlıçeşme, 6 - Yı, Aç, Talr, 7 - Es:ı- 1 ret. Ir, 8 - Mız, Şairli, 9 - Enin.mir- 1 

Ier 10 - Komb"r, İri. ı 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

, H er akşam 1·eı: 

M A K s • M 1 
SALONLARINDA ar· 

Ve en üstün san'atklir!l!rd n müte~ekkil SAZ HEYET 1 
Kemençe: Alcko - Kanun: Ahmed Yatman - Piyano: Şefik -
Keman: Maksud - Keman: Ali (izmirli) - Klarnet: Sıılih -
Cümbüş: Şe\'kct - Nay: Gav3i. 

Okuyucular: AGYAZAR - FARUK ALTIN - Baynnlıır: SÜZAN GÜVEN-NEVZAO
SEMlHA - BİRSEN - SÜEDA - GOZlN - SAMİYE - İHSAN - Ş0J'RAN - AYSEL 

Ankar~ r~dy~3undn o.y~~ş .~lan ç o B A lv R E v u·· s u" 
ı 

Sadı G unelm 30 kaşılık buyuk 

Senellk - lçclim, r:-.lcnclim, Nes'edir G~n Hnynt. Her akşnn1 «MAKSlMn e Gel, Gamını, Derdini At l -1400 kuruş 2700 kuruş 
1 

~ • 

'J'iirkiye 

6 Aylık 750 • 1450 > 1 
3 Aylık 400 • 800 • -----imi 1 Aylık 150 • • ~ 

..----------------------! Po ta ittihadına. d:ıhtı oımıyıın 
ccncbl ınemlel:etler: Seneli~!: 
3600 altı aylııtı 1900 üç aylııtJ 

1000 kuruştur 

Tclelonl:ırımı-: U:ışnuharrlr: 205G:: 
l'nzı isleri: 20765 - İdare 20681 

~:üdür: 20"!>7 

Şı.;vval 9 - Hız r 178 
s. lm. Giı Öl{. Ikl Ak. Yat 
E. 11,40 1,20 6 -t9 9,4') 12,00 1,32 
Va. 4,49 G,29 11,58 14,43 17 ,(18 18 42 

idarehane B:tbınıı elvan 
Acımusluk soknk No. 13 

;+ '*' 
"' ... - •' 

aı .::. ı.r Mü.::ey:ı~n 

MUZEYY 
SELAHATTIN PINAR 

' de her ~k~~m 

Senar Tokyay 

s NAR 
ve NECAT 1 TOKYAY 

iLE SABAH, ôGLE ve 
Her yemektea sonra gün de üç defa muntazaman

difleriniıci (ırçalayııua. 

Bozkurt - Emlak'/11 
Mavaffokiyet sırları 

~uz aeneli.k tecrübesine atfea aatmağı kabul ettiği her b~ 
em1'tci evıvela fen müşaviri ile beraber tedkik eder. Kontura r 

o,!iZat inceler maaarifat1nı faturası ile karıılnıtınr. Binanın '° ilt' 
lcifue göre fiatiyle berabe-r Alcşam gnzetwnde mutad satıı ,erı 
ru;de ciddiyetle vıc bu muvaffakıyet sırn üzerinde ürı almıştır . ., 

Taluim Abdülhak Hamid caddesi No. 23. Tel: 4353"· 
Ankara tubeai hali faaliyettedir. 

Asistanlık imtihanı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Türk Dil ve Edebi~ 

Enstitüsü için imtihanla 3000 kuruş maaşlı bir asistnJl 'fi1r' 
nacaktır. Asistanlık imtihanına girecek namzetlerin ft 
Dill ve Edebiyatı Yi.ıksek tahsil di:rılomasııu haiz oım~ıarı ~ 
askerlik hizmetini yapmış bulunmalan şarttır. ırntill 
3/11/94~ pazartesi günü Ankarac!a Fakülte binasında yaP~ 
cakt1r. Imtihan şartlan Fakülte Müdürlüğünden istenebl 
Jsteklilerln istida ile müracaatları. u7861ıı <19305 

«AKŞAM» neşriyatı 
MUHTELiF ESERLER 

idaresindeki mu:u.zam saz heyeti ıeandanna d.evam ediyor. , ~ 
Türk musikisinin en büyük musiki üstadı ISMAtL DEDE MERHUMUN Klasik eserleri, Kon- ı 
aervatuarın tensibi ile yalnız M O Z E Y Y E N S E N A R tarafından Okunacaktır. Bu 

1 klaaik e3erleori di."'lleme-k fırsatını kaçll'Jnaymıı. 
Kuruş 

~adır: asker oluraa 
Necdet Rüıtü 50 

Her PAZAR saat 15 ten 19 a kadar MÜZEYYEN SENAR, SELAHAITIN PINAR 've NECATI 
' TOKYAY'ın i~tiraki ile BOYOK MATtNE. Tel: 40099. ., , ...... T. 1 $ B A N KAS 1 

lt•l)adan Amen1'aya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
f ttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
f'. ::ıJ Ahmed 
H:tabeler, tiirler, hicivler 
vesaire! 
Ede b: hatıralar 

Hüseyin Cahid 

80 

60 

2~ kuruta tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Vi-Nu 
Perr.pe pırlanta Va-Nu 
fk: cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
r.aracaHhmedin esrarı 

Vii-Nu 
Kbrdeı katili Vi-Nü 

Tevzi yeri: 

25 
25 

25 

25 
25 

AKŞAM matbaası 

! TB 
1 Tok thyan'da 

5 lk.incitcşrinden itibaren 

Meşhur Macar Viyolonselist 

St ef an Karnoezy 
Konser ve Cıız Klasik Orkes

trası ve Şantöz DIZÖZ 

Lilo Aleksander'in 
i~tirükile 

«AKSAM» knri!erir.e mahsus Musikili Yemekler 
vüzde 20 tenzilaı kuponu ve Dandı !\1atineler. 

I! ·• aw ' "-~ 1 ~••a:z:••••••••ıııl~,. ~ - ~ • EÇ 

Baş vekaletten tebliğ 

1 

olunmustur. 
Ebedi Şe!lmlz Atatürk lçln Ankaradn y:pılması kamrlaşlırılmış olan 

Anıt - Knblr projelerinin hnzırlanması I:;ln evvelce açıldığı illin edilen 
beynelmilel serbest müsabakanın 30/10/941 tarihinde sona erecek olan 
müddettnln ahvnlı hazıra dolayısile blr müddet daha uzatılması hakkında 
merr.leket lçlnde ve dışında bulunan birçok müsabıklar t::ırafındnn ''akl olan 
müracaatlar ve bu hususta ileri sürülen mucip sebepler göz önünde tutula
r:ı!:: a,,n~ıdakl hususlar kararl:ıştınlmıştır : 

ı - MÜ$:1.bak:ı. müddeti 2 Mart 942 akşamına kadar uzatıimıştır. 
2 - Türklye dnhlllndc bulunan müsabıklar, projelerinin bu tarihe ka- 1 

d:tr Anıt - Kn.blr komisyonuna vnsıl olmuş bulunmasını temin e<lecek- 1 
lercHr. Türkiye dışında bulunan müsabıklar ise, ya Türkiye de.hlllnd"ki mü
sabıklar gibi projc!erlnln :?.ynl tarihe kadar l:omlsyona vusulfınü tC':nln 
edecekler ve yahut 2 .Şubat 942 akşamına kadnr projelerini bulundukları 
memleketteki Türkiye sef:lrethancs!ne teslim etmiş bulunacaklardır. 

3 - Müsabakanın talimatname ''e procramllc diğer evrak ve şernıtlnde 
başkac:ı hiçbir değişiklik yoktur. (9404) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdür]üğünden 
İşletmemiz Anadolu Cankurtaran mıntal:nsında miinhnl bulunan 75 li

ra aylık ücrC'tll Sıhhiye memurluğu için bir memur nlınncak ve ilcretl barem 
kanununa göre verilecektir. I steklllerin sten evrakı ile blrllkt~ Işletmem!z 
Zat Işleri müdürlüğüne murnc:ı:ı.tları illin olunur. (047Gl 

Küçük taaarrul hesaplaTi 1941 ikramiye plôt'' 
KEŞIDF.LF.:R: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 

3 tkinciteşrin tan'hlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

= 2000.- Llra 
= 3000.- .. 
= 1500.- " 
= 2000.- " 
= 2000.- " 
= 3500.- " 

-tl = 4000.- " 
= 6000.- " ' J 

il 

İstanbul Deniz komutanhg"' ından: ,, 
Refah vapuru şı-hlUerlnden subay, gedikli erbaş ve erlerden ınıısll C 

ğında çocukları bulunan nllclcrln acele Komutanlığımıza. mürncantlo.~~ı 
. (~ 

Üniversite Rektörlüğünden 
Üıılvcrsltcde eçılnc:ık talebe kantinini idare etmek üzere bu işlerde.:,

lı.mı~ olanlara ihtiyaç \•ardır. ŞnrUarı öğrenmek 1st.~ycnlerln idari v 
iı;!cr müdürluğune mur~cft:ı.tl ırı. (94ff 


