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Relik Savdamın ·cenaze töreni 
----...... · çok hazin oldu 

Tabutu hamil lop arabası Taksim AbldDlli önünden geçiyor 

3Cu aAşam: - - ~.._-...._.,.. 

Han am 
Düşmanhğı 

IYurdda ve yurd dışın· 
da umumi teessür 1 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

GAZETELERDE bir h•naiJi:, • 
c1Jım. Beyazıt hamamı 

-~,. Iİ111881DIDM tamir 
\'9 ..ııataza ed;lmesine karar '-e 
n"Jmlt. BUltusa Beyazıt hamamı

.. taıtbl bltaalara m~'2u -kil 
e&me'rle bı9raber nılnısri bakımın. 
da Jgpıet.l haiz buluncluğunda 

.. ll$Uak ediliyor. Çünkü fethi 
mlltalrip yapılan ilk shil miilıinı 
bimludan blrldJr. 

Ba dld h:unamlar meselesinde 
itin bir de medeniyet ve kültür 
a.lmnmdan cbemmiyetirıin gözden 
kaçtığına ötedenberi şahidlm. Hal. 
L-uki eski eserlerde yalnız tarihi 
veya mimari bir kıymet aramak 
lifi doğUdlr. Onun Türk medeni 
)etl bakonmdan ifa. etti~ rol ,.e 
del:\let ettiği mina üzerinde de 
ehemmf)'etle durulmak icap eder. 

Meseli, \•aktiylc Mimnr Sinanm 
mqhur Ayatofya hamamı az kal. 
•m ydrtınlac:lkt.ı, Onu belediyenin 
ennaea kurtarıp ayakta tutmak 
icJa ~ oe uğra..5tık. Ha. 
.-a lnıriQldu. Bugün Aya ofya .. 
&dtanahmet meydanının en esaslı 
lılslerhaclen blrini teşkil ediyor. 
ır.kat iMi zavallı hamam sadece 
bir siis delildir. O her Şeyden ev 
vel bir hamamdır. Faka.t hamam
bjını bir tUrlti anlatmağa mu,·ar • 
fak olamamıştır. 

Ecddmuzın bir hamam olarak 
itina ettikleri bu fibldenin bu sos. 
)"ete i~in(le ifa edilecek bir uzife 
si urdır. Bu 'aı.ife~i ondan alarak 
eeklden kalmıtı ta' parçası gibi 8&

deec olü bir abide olanık muhafa. 
~ etmekte büyük bir ~arahet ,.e 
mlnasızhk gizllc'llr. Ayasofya ha-
111amı yılolmaktan kurtulduktn.n 
IOIU'a ttirltl türlü işlerde kullanıl 
dr. ~rgj binMı oldu, h:ıtti benzin 
deposu oldu. Şimdi ne feJiket ge
~rjyor, bilmiyorum. l<""'akat her hal. 
de artık bir hamam cleğildlr. Ni. 
~f tşt.e bu nl~lne bir türlü ak 
lon enniyor. Fakat mcseley~ hi • 
khn olarak garip 2ihnlyet.i son oku. 
dufom handh; bir dercteye k:ıtlur 
bah etti. Çünkü Reyaut ''e Maba 
mutpap hamamlarının ta.nir ,.e 
muhafaza edilece1derinden balt!e 
den fıkra bu gliı:el eserlerin "da. 
ha nazik" bir iste kullanılacakla. 
nnı teı,,lr ediyor! 

.. Daha nazik,, bir is! Anlaşılıyor 
.. 1ılr bina l,;in "haıuam·· olmak 
• zeUJ bir VB7ife telakl>i cdillo 
J0.1# Eüiden kalma nefi~ bir ec .. 

yadlglnna hamamlık yaptır. 
... •JIP zannolunuyor ve ona na. 
dk Mr vazife aranıyor! 

H&lbu'Jd dört bnçuk uırdanb8rl 
b'amamh'k yapmış binalarm bu ka. 
a_, ~ ... blc WllllW/' 

Merhumun temiz ve hususi hayatı, 
itiyatları, son günü ve gecesi 

Mernum ölümünden blr saat 
evvel Taksim bahçesinden 
ayrılırken arkadqşlarına : 

•• • itte geldik, gldlroraz, ı•• olan 
Balep '8llrl ı ,, demlıtlr 

. 

Başvekil Dr. Refik Sa~·d.-ımın 
bt"ktenmey•ın öli.ınıii yurJun her 
tarafında deri•ı bir teeFsUr uyan• 
d1rmı~1:r. Bilhassa 1stnr.h:.ıı-da rt"" 

Rom mel 
EIAlemly• ııe 

Eldaba arasındaki 
sabaya 

Tank ve ağır 
toplar yığıyor 

lngiliz ıeyyar kolları mih • 
vercilerin ıağ cenahına 

devamlı taarruzlar yapıyor 
Londra, 9 (A.A.) - Bat ı ç(jlUnde 

durgunluk devam ediyor. Röyter a • 
jansına göre, lngilz aeyyar kolları, 
Rom~lln sağ cenahına devamlı ta • 
arruzlar yapıyor. Romcl Elllemeyn 
ile Eldaba arumdakl sahaya tank • 
lar ve ağır toplar yığmaktadır. Bri. 
tanya tayyareleri bUyUk faaliyet 

(Devamı S üncüde~ 

kefibetmeleri icap eder. Kaç aile 
nin ~resi bu kadar e~kllere ka· 
dar ~ikibillr? 1-itifeyı bir tarafa 
bırakarak diyebiliriz ki bu eski 
bamambr hsmam olarak ka.!ınah. 
dır. Çünkü, bugün bile hali bu 9os. 
yete lı,:incle ham:ım bini görmcle 
rlne ihtiyaç hi~setme'kteylz. Türk 
hamambn bugün hıfır.ı!'ıhtıat ka
nunları ta.rafından mahküm etHl • 
memişlerdlr. Bu memleket halkı 
yıkanmağa ,.c temlzlenmeğe muh. 
taçtır. Banyolu apartmanlarda kaç 
ki~l oturuyorf Belediye halk için 
nıecc:ıni h:umnlar yapmayı <lüşü 
nürken bunlan y:ıJnız "m6dem,, 
kelime inin aldatıcı zaviyesi al • 
tından görmemeli. Bizim eski hı. 
mamlanmmn hlll büyük faydalan 
olabilir. Runaln sadece temiz tat. 
ma.k, htr uman ve çok temiz tat 
mak lizrmda. Kabilse bur yerle • 
rhle bir da§ illve edileblllr. 11'a • 
kat b1hiyetlerl muhafaza edilerek 
kepılHerilleJıJ..I..•t hakla bahstızıc.. ... 

ğup büyümUş olına~n ve kenrf.ıtjr.i 
ya.kından ta·ııyflnların, mektep ar• 
kadnşlarının şehr:mizde dılh:ı mü• 
tek:is:r bir halde bulunması dola • 
yısiı,.. bı• tcr.dSi:r lııtanbulda. daha 
d«:ri.n ve ;;eniş mikyas«ı hisııe:il! • 
nti'ti.t" 

Merhunıu11 aranuztfar. ayrılıtı 
yabancı ıııen:Jeketlerde de tecss-.ır 
uyandırmış, Londra ve Berli1 ra;l 
: oları nıc~r! umlı W.kd:r ve hür • 
metle ann~Jardrr. ı-:cnebi gazele 

(Devamı 3 tincUde) 

, 
Voronej 
garbında 
Şiddetli ve · 
anudana 

muharebeler 
oluyor 

DOD ••brl•I geçen 
AIDIBD llanetlerl 

lmlla edildi 
Almanlar piyculeleri aı -
keri mar§lar çalJıraTalı 
hücumu kalJırıyorlarmıı! 
Mo~/ioııa, 9 (,\.A.) - Voronej 

şehrinin g:ırbindc şiddetli ve onu. 
dane muharebeler olmaktadır. 

H:ıher ,•erildi~inc göre bir Rus 
denizoltısı Alman zırhlısı Kirpiçi 
torpillemiştir. 

En son rnporJaro sure Almnn• 
Jar, Don nehrinden külliyetli bir 
kuvvet geçironıemişlerdir. Yalnız 
nehrin şark kolundn bir nok:ta)1l 
çıkarılan bir miktar tank ve mo• 
törlü kuv\'elin jmha edildiiU bfidi• 
rilmektedir. 

Rus ha,·a Jmvvetle.ri oephcııin 
muhtelif kesimlerinde 5() den faı. 

la tank lıı.hrip ebnişlerdir. 
.(1) mi~ 

Bastabaaedea eller lzarl•
de kaldırılan tabat 

top arabasına lloada 
1 aksimde teşekkül eden cenaze alayı 
K.araköye inai ve tabut haydarpaşaga 

geçirilerek hususi trenle Ankara 
lJO/culuğuna çıkarıldı 

,_,___,..,,., __ "!''"""' 

Cenaze töreninde çelenkler 

Halde sebze fiatları 
dDştO, fakat 

Manavlar bu ucuzluktan halkın 
istifadesine mani oluyorlar 

Bu sene çok yUksek !iyaUarla açıl. meti 8 kuruştan muamele görmU, • 
ml§ olan ve hatt.A ~imdiye kadar go. lUr. Bu fiyatlar da gecen haftaki fi • 
rUlm~mlg derecede yUkselml§ olan yatlara nazaran yllzde elliye kadar 
sebze fiyatıan son birko.ç gUndilr fark olanı vardır. 
6UraUe dUıımeğe b8.§lamıştır. Bu mcv Meyve fiyatları da ucuzdur. İstan. 
simin baglıca yiyeceği ol&n eebzele. bula uuk ve yakın villyeUerden çok 
~ tlyaUanndakl bu dll§llklllk ha • miktarda meyve gelmektedir. Bil • 
yat pahalılığı yUkllnU bariz derecede hassa YB§ meyve ve aebze koopera • 
azaltmaktadır. Bu aab&h dabl baldc un çok mal arzcderek flyaUan kır. 
fiyatlar oldukça dU§Ukt.ll. maktadır. 

Bu sabah halde toptan bamya 4lS. Haldeki bu ucuzluk, .manavtarın 
patlıcan kilosu 215, dolmalık biber 32, mahirane manevraları netıcoııl ola.. 
yerl1 aY§ekadın ft\8ulya 32, domates rak mllatehllke maalesef tamamen 
23..28, eemlzotu 9.10 vo P&DO&l' de.. •Qebnemektedlr. 

Törende 
Yüzden fazla 
çelenk göze 
çarpıyordu 

Fazla meeai yorpnluğundaıı ilee 
rl gelen &ııi bir kriz sonunda Ye 
hiç beklenmedik bir zamanda ıa. 
li?rin.i ha.yata kapıyan merbqm 
Ba§VeJdlimiz Dr. ~ Sayd~ 
ccnaze!li. bu eabah Bc-yoilu hast.a• 
nellinden b0yak-11ir meriı.!:ftle ır.t. 
d**8J!t, şu anda da Ankara~a. 9911 
seyahatini yapmak Uure husuil 
lir trenle yola ~lmış bulun • 
ınaktaclır . 

BU SAB.\HKt !mRASIM 

Cenazeye .i§tir:ik edecek olan 
zevat ile merhumun akrabası aa • 
b<ı.hm~ et•ken s:ıallndcn itiba?WD 
Beyoghı hastanesine gclmıeğe bq 
lamışlerdı. Nihayet flaat ta:ın ı.,~ 
da, Başvekilin ş.:wh, TU::-k bayrafı. 
ı.a sa.nlmış olan tabutu, akrabaSfM. 
Orhan Saydam ve sevdiklcn U."' 
cıostıarı tarafından eller üzerind~ 
tqma.rak hastaneden kaldırılıti~ 
va caddeye çı:karılaraık burada bdı:iıt 
liyen top ara.basın kor:nıkhı. Bu sı 
rada. ibe.ndo müzika ma.tem hav:=t 
çalıyor ve bir:;~k kimselerin ağla. 
ö.ığı göriilüyordu. 

Ön-de irmba.t motosiklcü, <lııhllı. 
tt.nra. bando müzika olduğu hal~ 
cenaze alayı haBtane öniinden ha 
reket etti ve Sıraserviler cadd~ 
ni ts.kiben Taksime geldi. 

Mc.ra&imc iştirak edecek dJğcr 
zevat ve latalar ı;aat 9 dan itlbal"ell 
Taksim ~ydanmda kendilerioe 
aynb.n yerlenie mevkilerini alm~· 
lardı. Kıyafet, ja.1<et atay, ve si• 
ıindir şapka idi. Deniz, hava ?9 

kara genel'a!leri ile askeri ümera 
bilyük ünlformalarnır labis-ti. 

Sı4ila \•a.li ve belediye reisi Dr. 
Lütfi Krrd:ır olmak üzere merui• 
me i~tir-3k edenler şöyleydi: 
Yeğeni Orhan Saydam ile bir 

:hadm ve bir erkek a.krehıw ve 
Doktor Adnan, be..5Vclt8lct k;lem 

(Dt.."ı.'2Ul\I S tincUde) 

1 
Batı Avrupanın müdafaa. 

ıına memur olan. 

General 
Runsted 

Vişi F ransasının da 
işgalini istiyor 

General bunun askeri bir 
zaruret olduğunu ıylüyor 
Londra, 9 (A.A.) - Deyll Miror 

gazetealnin öğrendiğine göre, Llval 
ne fon Abeç araaındakl aon g&-a, • 
meler nasllerle Vl.§lnln fyl ceçbııne. 
mekte olduklarını fon Runsted, Fraıı 
.anın tamamlle i§gal edllmeal hıla. 
1111.mda Jlll'ar et.mektedlr. Geınereı m • 
ınun aakert ibir zanıret olduğu lddi&.. 
ı;ındadır. 
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9 TEMMUZ-1n,·? 

B ğaz'ç· tskiden olduğu kadar 
şimdi de şiir ·ve aşk diyandu 

Emniyet 
Sandığı 

.,. .......... 

Bulunmaz hizmetçi 
eVden kaçınca ••• 

Kıymetti eşya Jler §alrf muharrir saymak müm 

Rem mabarrlr, bem 
şair, bem mlzııyea 

hem aktörı ... 

Boğazın her iki sahiline 
havagazı ve su 

tesisatı uz.atılmaLıdır 

mukabilinde de Ufak b;r ipek parçasma dUğUmlenmiş bir kutu kunaür amma her mubarrtrin 1Ja· 

Para ikraz edece-::.. ir olamıyacıığı tabljdlr, Yazı yn-
a. podr a ile alhklar meydana çıkmca, Cemilenın Zc nlar \'G eser yarat:uılal' arasm-

Gcı;en ay Kaılıköyılntle ilk defa k k . ela kuvvetli mUzi yen olanlara te-
hir §Ube aÇ!lU§ olan Emniyet san- esmer ve boyasız yUzU kıp ırmızı esılmişti -,aılilf edilir. Fal:at pek azdll'. p~ 
c1ğı holkm ihtiyaçlıı.nnn blr k.ıı-şı• ycs yazanln.rm synl zamanda sah. 
hk olmak Uzere bir mUddet.tenbe· Polis: - Ev'\'elce ysnlanncla Qalışmı neye çdrtıklan , kendi eserlerini 
ri üzerinde h:ızrrlıklar yapılım kt,>• - Haydi kız ı;lr iı:eri! diyerek tun. temcıll ettikleri, hep esl\i ıaman-

Hasan Be~;;;~ OLGEN ı 
QırnYUCl l.ARl'lA bu ~ün 

no;ıtziçlnin eu d•·ğ~rJi 
ı.aııt:ııı lnrıod'Ul bay llnyri Oôoü -
run hal ıralarını, c ld \'C yeni Ho • 
~az hnl.l.ınclnl i ltı~ metli fikirleri 
rıi ı u'kıJ'm cdecei:;-im. HnyrJ kaıı
tan, l~ğnzın gereli An dolu \'e ge
r.ek e ltumeli ) akn ınd:ı fa'lımı:rnıı 
yok "'İbidlr. "nhll<.le, yn:ıtım1tı, en 
1.:iır;u~rimilen en lıü;\'üğü11e kaıhr o
ııu sc'nml:un:ık ir;in J>enrerelere, 
rıhtnnlnra koşarlar, el \C mendil 
~ılJ:ı.rlar. O (la onları lllidiık r-aı _ 
mak suretiyle elamlnr, kentlM 
Iloğa:r.ı çok yakından truıır, Eski \'e 
yeni Boğazı banıı. ı;ıöyle anlatmaya 
b:ı laclı: 

- J:t;kiden Boğaz Da!'.ıldı, ~im. 
•il nn.c;ıl diye oruyonunuz, ~iip • 
iıesiz Boğa:r., ~'kicl1>n nınmurdu, Sa 
hillerdo hemen bos yer yok ~ilıl 
>tli. lçerilC're doğru bü) Ulc nınhal· 
foler ,·ıı.rclı. Snroy gibi t\'nlılar, Jıü. 
:1 ük kö Merle her farııf ba~ \'e 
bahçeydi. Çok zenginler kıqn gl • 
deri r, faknt orta hl\lk hiç kımıl • 
<lanınZdı. Boğnzda gece hayatı yok 
.tu. Y:ılmz rnnuuanda bu hayat can 
lanırdı. 

Şirkctlhıı.yrlye npurlannda ev. 
'e]c,. elektrik ohn:ıclığmdtla ra.ma. 
znncla gece ~lıs:ın vapurlar !:o1< 
güçlUJ· Çekerdi. Sonni.lan elektrik 
li vnpurlar gpldi, tkl büyük va -
ı•ur blle, bu gece yolcu onu İ<itlap 
uleınczdi. An dolu taralı daha ka 
labalık olurdu. Y zm Iloğa.z 'lolar. 
dı. Yüzlere .ealle, Mı ır zenginleri 
gelir, her ta.raf zengin banger ,.c 
tUcmrlarla dolardı. :'\fısır zen~in 
leri o kadar bol para bmLkırlnrıh 
ki, feJdrlere çok yardnn e<1er1t:r • 
di. Bununla. beraber Boj;'llzllald hı 
~tts hJçblr ze\1i yok(u, Pltlı~stJ:, 

ôlçtlsliz yapılan in nat ruha "dun
h \'erirdi, ötede beride tek t"ik 
lmlmı bnl,iyelere b:ıkarstlnn. bu 
iddi:unı iz ele tasdik edersiniz. 
Ruha sıkıntı veren <li~r hlr i~ de 
padl ahın hafiyeleri flli. ~ererle 
ufak bir t.oplnntı olsa, hemen onı· 
nm rnhatmı ka(rraea~ hfrfsl dam 
lar<lı. 

Eslüden Bob~ kı hayatı çok 
güzeldi. H~m birçoğu balık an .. 
na, blreokbn kara &'\'llla giilerıli. 
Ynzm her tarar bir IUemdi. Erne
bS1er Kalender me~ireslne rağbet 
~derlerdi. Çok gil7.el ambalarla bu 
nyn gelirler, ook lbtl.,amh :?İyi • 
nirlerdi. Bu en yükse-k tabaka hep 
orayı tercih edcrlerıll. '&-nebile•· 
hu u r evlerde mohtescm balolar 
'erfrlerdi. 

Boğnziçinhı ziynetlerinden l>irl 
k üç çJfte piyadelerdi. Mavi, ye. 
·il, pembe, kımuzı renklerde, l • 
pek ,.e ımıa f~lemeil örtüler, .. ır. 
ma çepkenll s:ılm gitıl alvnrh kll 
:rekçller vardı. 

Sa.rıyerin sulan, Büywdereoin 
piyn sı '\'e bütün sahiller dolardı. 
Hidayetin kı.t'"I, Be) koz, Anadolu • 
hisar IJU$irelerl de öyle ... Emir • 
1?an Jcorusu glirülccf-k bir yerdi. 
Balta liman ~yın, pehU\·an gli -
~~rf için, Mısır zenginleri ~ok 
rağbet ettiği bir yerC!i. l'enlköy -
<le Sait Jlalfm pa~anm yalı ında 
ü~ pChUnııı ya~lr. Runiarm 
meshur Hcrgelecl thrabim pehll • 
wn, '\'e yine eı.eşhur Kara A hm.et 
Pehlivan \"e Arap Salt pelıllun _ 
lar ol<luğmıu Ch bilirim. l'ılrsır zen .• 

Değerli kaptan Hayri Gönur 

.rnetli e§ynyı terhin mukabili ikı·nz kendisini mahkeme salonunun J<a· - Demek Jcararkerı hiçbir 3cy !arda !!Jk oıdc görllllirdü. 1lk bakıs. 
f><'rv:sini de faaliyete geçirmeğe ııı mda bırakr\'ermi§ti. Cemile çalmadm, öyle mi? la eser sahibinin o esercleld ..h. 
lmr:ı.r ''ermiştir. t-ıısırdı, UrktU, bir seyler söylenıe. - Tabii çalmadım, siy etleri d:ıha ltu' ''etle canlandı. 

Malum olduğu üzere bu en cııki ğc çslıştı \'e fakat mah'ketTh!nln - ı\ma. b:ık, burayn telgraf racnklnrı :uulır. Halbu iri çnk 
ı.ım i halk ikraz mUescıesemiz öte • h('ybeti kendisini pek fruı:la c·ldi ~kmisler, bizim 25 llru. ıı:ırnmııı, ,-3ıut nl<törler muharrirlerin Y"" 
denbcri yalnız kryınc•Ji taşlar ve ğinden mU\nffalc olam1yarak sa· fotoğraf maklnemlı.i, çamaşırları • r:ıtfı,., J.lm.,el"!ri onlnrrn da um<'hric 
kıymetli madçnk-r Uzerindcn jkra· Jonun ort:ı.smda imla kaldı. Haki. mrzı, eJWsclcrlmid ç:ılclı, demiş • ıarınd:ın daha güzel tenı JJ eder· 
zatta bulunma\tt>.ilır. t 940 sene • me doğnı b:ı.kıyor \'c tatlı tnth gü· ler. ll'r: hattiı. l"ll-M'tıcı olurlar; \'licf!ıfo 
~nde veri'e:ı bir kararla sandığın himsllyonlu, - Yalan, yalan, inanmayın i1: ıuh \'erirler. 
kıymPtli ha.lı, kilim, şal, çerçeve, Karaçalı ~ibJ simsiyah ,.e ert onlara. Mahsus ynpıyorlar tıöyl~. R'r ndıım hem muharrir. hem 
U:blo, radyo gibi bir takım eŞaya o.açl:Lrmm her teli biN!r tarafa ı·eı, yine yanlnrma gidC')im de, air, hem mil7.isyen, hem aktör o-
Uzerinc de terhin mukabili odünç doğru uç kaldırmı , baı.ınn ım ılu lı<?m beni eŞck gibi parasız çalı~ • tabilir mif \'nradıhşın ~ fnsa. 
r·ara vcrmess muvafık görülmüştü. Mmlmış pı:mbe lrnrdeJe~·e knfa tJ·. t:r ınlar, hem de rlö\ ünler. dlyto. na ka~ bıı derece cömert olcluğıı 
.b'akat sandığın bu eşyayı kabul ve tuyordu. Ilu kap".mra lı.ızın eıi gö. Sonra polisler de or83'& telgraf pf'k az göriilmli tür. Tarihin de-
muhafaza i!:in y,.rleri müsait ol • Ze çarpan tarafı, daimi bir fl'bE'S- c:ektiler ... Cemtlen!n yanmfla hiç mmmea anl"!ılt birk119 tane buluna. 
rnadığmdan ::ıandzk blııllSillrn ıe • t !inılln pınlcfatt ti:"I inci ~ihl cll"le • bir sey hulnmaclı'...t." dlyerekf-cn. bilen bu b!ıhtiynrlardan biri de 
nıin katı bu makanda uygun ola • riy<li, t~stiin,le rengi so?muş, ince Ama, l'\'llP P,-eldJ mi, gelmedi mi f:ehrlınlzde Antlgon islmlf en muh· 
rı.ık tadiJ olunmlli;ltur. Burada ııenhe l<ııma,tan bir ta)'yör \ardı. Mlmlyom. te~em eseri tetnsil edilecek olan 
munhwım do"aplar ve gözler yapıl Yeni otcluğu zaman da kentli 1 için - Cevap gelmlcı. Dini'! bal< o. rnpı:;hfir Yunan Trııjedi alri Sofok
uırstrl'. Fakat araya giren bar. s~ dikilmediği besbelliJ ılJ. 7.11"$ kısa· lroynyrm: Fot.oğraf makine i ile H 'tir. 
bcpler bu kısmın faaliyete geçm,. cık yenleri hıın<liyse dirseklerini diğer eşyıı.l:ın bulduk. Ynlnıı pıı. Fakat yalnız kabtllyet bııfh ba-
slr.e mAni olmuş bulunmll.ktadır. de geçf'~cti. Ayalda.rında kaim ra tle çnma~ırlar <'ksiktlr. fJDll bir mana nnlafma7 .. Bir tor-

Öğrer.diğimlze göre . şimcli Zira• çor:lplar ,.e e!lki erkek icıknrplnlf'. - Y:ılan, (mmasırlnrı da yanla. rnk ,·erimli olabilfr IA1<in rnahsfıl 
a.t Bankası idare mcclis!nhı de rl nrdı, nndndır, Benim eş33.Dl f~te bura. \'f'nncsi için onu ünnek, giibrele. 

,glnleri mehtap fılcmlerTne de e • tasvibiyle bu kısmı faaUyetc geçi • Milba lr fo)C;fu ,.e kmtdislnln ko. da. mele, sulamak lazımdır. Artlst 
J•emmiyet \'l'rirJerdl. Harıem Jın • rllmek tizere bulunmaktadrr. Ya • ltJn<l:ın tut:ı.r:ık -.uçtu yerine oturt. - Nerede! olmak için kiiltürc ihtiyaç olm:ı-
3ııtı y:ışn.ndığmdan, ya1ıll7 bu mPh km bir zamanda lazımgclen teşk'• tu. lifi.kim Cemilenin eual\ını cktı. - Dı,~mfa. dı~ı "öyLeyerek t.ahsilJcrini ya. 
tap fı.lemlerlnde bu iki cin biri _ lat yapılarak sandık bu nevı cşyn• l nrtlu, Nihıışet b:ı mı kaldırdı ,.e Cmilt'yl ~eti ren poll bs'°mı u • rula hrrnk:ın ı;ençlerin, b'ndiğj <la 
lılrine ynklasııb!lirdl. Ne ze\·kll, ne yı da kabule başhyacaklır. iki t:ınıfa ~allıy:ımk: zath: ' h kesen adanıdıın farklnn ne dlr~ 
ince Qapkıntıldar olurdu. Bu yUı.- - Kalk bak:ılıın, kızun, dedi, - Getfre:rfm mi efendim. lla:r.ı i.,füıniil:ır umfımi kaideyi boz 
tlcndir ki Yenimahalle, l'arabya, Cepleri bqibiryercle dolu adın ne! - Getir lı:ıkaynn. m:ız. 
Yenillöy, Ama.vutköy. Çcogelköy, Jilenci - Cemile. Polis mahl•me salonuna iri hir '.l'rajedlnln ilk ''e bii31ik Usf'ad.. 

){uzgunclf.<, Annclolulıisar panayır Em.niyet Altıncı Şube mereurla• - Soyadm ! srpet ~oktu. l:ırından olan Sofoklis krn \etli bir 
Jarr bir IUem olnrdu. n c\ilencll-:rl tnkip ve toplemnğa - Bilmiyorum, - Oemilf'nln bütün ec;ynsı bu tahsil ~örmilştii; btittın Ytınan a· 

O zamanlar dcnl:ıe glnnek ode- devam ~tmektodir. DUn, çarşıcla - Unuttun mn yok~a ! kadar mr? irlerinf, Trnjc<ll ,.e diğ~r c crlerln 
tB bir kn.b:ınntti. Sonralan denb dilenmekte olan Hamdi arunda bf. - Hayır a.lınadılar. - Bn k:ıtlar efendim, \'apurdıtn moharrirJerinJ Jlkkatlc , ahırla 
hnnl!Ulll-ırı biraz rn!';bet gönlU ise riSi ya.kal~ıp Uzcri ara.nmca ba- - Kim a1m:ıdı! ~ıktu'&en bununla yakaladık ken•ll. okumu , etüd etmi~ti. lUtikeınmel 
rle, açrlıta den::r.e girenlerin lab1o çc-k ~ibiryerde ve hayli para bı:· - Kim olacak, yo.nlannda 6inl. bir mu iki tahsili yn.ptı. Yunan ve 
to gelip çama.51rlarmı toplar, gö _ lunmu.ştur. Hamdi, dU~kUnl~r evi• ~alıştığım bt>yl-er. - P.ekiyi, aç bakalım, içer.-lnl <tiğe.r nıllletleriu tarihleri, ~lltolo. 
türiir<lü. ne gönderilmigtir. - K~ ya~rnda m! de, bir bey e\ine yakı ır eşya \'ar jileri ha.kkmda tetkiklerde buiun-

Söyllye öyliye bltlremlyeee • - 17. mı, l'Ok mu? görelim. du. Milattan e\'\·eI 480 eneslnde 
brim; bu g.,çmi 1 bımkalmı <'la, bu. Terzilere maı.,.eme ·ereHsinT Cc(ıJıHe: IJüyUlc S:ı.li'ınıln zaferi ka.unildığı 
günkü boğııza. bakalmı ! ller ye • r" - 1ııutrlıı, Selçuk - Yoktur, beyefendi, bl!nlar ( zaman Sofolcfüı ancak on altı ya.~m 
tinden hayat fr kıran güzel Boğa tevziatı den. h p benim kendi paramla yaptığım da idi; IMtin zengin ginlmetlerln 
7Jn temiz genrliğfnf ihtiyarlar ha. - İçinden mi? e ~·alardır, et.rafında clancıc<len ve zafer alay,.. 

lst.anbu.lda bu:unan terzilere p ı· tin k ~ a,.., • ,.1 k kıp bo yere knkanınn!'>ınlar~ Te • - Ew:t, o ıcı epe apıu.,"1Dı ır• na ı_Urak eden gen,.. er ·orosunıı 
rııiz ruhlu, nesell gençlik, plajlar • f>'mdiye kadar Terziler Cemiyeti - Okuma'l< ynzmnk bilir mMn~ rak içindekileri birer birer çıkar. idare ediyordu: J,ir ~.nlıyordn, o 

\•L1SIL<ı.slle terzilik ma17.eınesi tcv • • ı.... .. 1-.ıa ıı:: _,. bl ı.· ı·"· _, k T-·--•ı h da, bUtiln boğaz nhlllnln<le san _ - Iı, yalnız imzamı atiyonı. maga or~ '"''· ·'·\'cıft. r C'> ·1 il ı. uevrin en blivtl u•Jt.-u mu anı. 
cla.Jlarda hicblr kny~ya tabi olma- ıiatı ynpılmaktaydı. Yeni bir kara• - Şbnıli nerede oturuyonmn ! ,·ert tayyör, sonrıt cıırs ile esl,l bir rl Eslıl !osu ~ağlOp cderelc blrinci 
dıın ge:t.lyor, yüıll ·or y311l)'Or ,.e rn göre, bundan sonra teTZilere de - Jlıçbir yerde. t.:ntari, bir etclth~ .• bir hamsmtnı;r mükafatı knzıımlığı zaman ~lrml 
gülüyor \'c eğleniyor. Hele 74 mı. te\17.b.t doğrudan doğruya manifa. - Nasıl olur, e,·in yok mu! birim( cift eski kaclm çorat-ı vesn. "ekiz yac;mda bulunuyordu. Birçok 
man. geçeri.en, onları çok seven tııra ithalıil tacirleri birJ:ğimien - Yok. Vapurdan çıkar çrk • ire ufak tefek eşya ma~y1 ka.pln. e<ıcrlerlnde en nıHhlm rollerde ıob 
Hayri knptruılanna yuğılırdıkları yapılaoo.kbr. maz polkler yakaladılar. dı. Bu a.rada ufak bir ipel• parl,'n. o.eye çıktı, gUr çoskun ~ile bin. 
lltifntlan gör<lilk~, ben de onia • Dağıtma ofisi teşkllfıtmı ikmal - Pekiyi dah:t. evvel nerede o. sına. düğiimle ~arılmı bir pudra lerce, on binlerce Yunnnlıyı hl\y. 
rın ze\'lderine iştirak ediyorum, e1lilien sonra biltün diğer dağtt • tunıyordun? kutusu ile bir allık me •dana ı;ı • rnnlık içinde hmıktı. 

Boğazın hususiyetlerine gelin • n·a il lerl gilX bu tevz'at da ofi::ı - Bandırmada. kıııcn Cemilı'Tlin boyac;;ız esmer ya B:!ızrlanııa giire son plyeflt u 
tararmda.n yapılacaktır. k r11 k ıı 11 ··rdli ki • <.-e, ç.ok t.emi:ı Ve nğL'Vn bir lıa\'ıı- - Kimin e\'indeT mıklan ı, .. mmm es < • kntlar r:ığbet go ~vın~t.en 

sı, sert ve mutedil yerleri, yük • - Sıı.bir Beyin. lhtimııl bunlan yalnı7 kalflığı öldü Fakat bu rhavetin doğru ol. 
f'ek kısmıl:ı.rr, kilzel bağ, bah • Rumelihiaarı kaleleri - Hizmetçi mJ~·ıtin bura<lıı. ! ztıınan krık lllr ayna lun"5l! meta mas; diictinüYcmt"L, ıira rlo'k nrı va 
!::?C:e, ~·emı, yetiştirecek c:ok ,.e _ tamir edilecek _ E\'et. ~'1,;lir.e !-ıilrünüyor, 'IOnr11 kimse gör :mda ol~ Sofokll o kn.<tar m'u. 
rlmll topmklan, dünyanın en ne • İstanhulun Türkler tarnfındıın - Neye bun.ya ~eldinT nıesin c1ıye :ı<'.ele atele lllyordu. uffakiyet, ,nn ''.e şeref gönno,rn 
fi solan, ~isiz lezzette lr.ıhk· zaptının beş yUzUncU yıldönUmU - lliç. Kaçtun. Fnkat ortacln. hakimin bey r.,ı. ki bıınıı. aJı~nııstı. Biz.ıları ise bo.. 
hın ve ir mnhcıullerl vardır. ıo. münasebetilc Fatihin şchrlmizdegf - Ama, yabıız l<a('Tllalda knlm:ı ne yakışır eşya tınstnne uyı.run hiç ğnz.ına bir Uzllm lmça111k öldllğUnü 
uın boğa.ıın yalmz akan suların& tarihi eserleri tesblt. bu arad:ı, mı~m. Eı1yalannt, paralarını Ja bir şey bulunamadı. sö:vlerler. 
baksa, haft:ı.l:ı.re doymadan, bık fetihle mühim rolü olan Rumelih;• ı;.almı m. - Pek iyi yol p:ır:ısını nereden Meztınnın u .. tumle bl.r DiyonizM 
msdan seyredebilir. Cc\'İ7., kiraz, ~n kaleleri a.sıllarma halel ~el • _ Yaaa, affetmlşl~r bunu. Ben buldun~ heYl•eli , ar<lı: bu heykelle nıeza~ 

in<'ir, ayva, üziım, çilek boğa7.da me-mdk üzere tamir cdl.leccktir. biç bir eycilclerfnl ~almadım, ro. - Beş lira paranı ,o,r<tı. Oonnla n~ önlinden gc~n yolcu ara m
yetiJr. Düııyanın en gilzel tahin Ka1e fçetıeri ~ saha haline kO"o 1&-ın, Beni tekrar yanlarma "e • ~eldim, Şimdi yannnda iki lira ka1. rla ,.oyle bir lmnu ma olur ,~ bu 
Jıel\'asr blle Yeniköyde yapılmı~tır. rıVcaktır. tirtmek İi:Jn böyle iftira atıyor • dı. B::ı.cıka on p::ı.r:ım bile ~·()Ç{. l«>mıı;;r* nışa yazılmı'ihr.: 
Beykcnun paçası. 1 embe çorbaı;ı tar. Ortada Cemileyi lthaın l"<le<-ek, _ Ey ziy:ıretdı;i, 1 f'.e bura 1 ~ 
,.e paça böreği ha ka bir yerele Nikel ulak paralar - Pclii niçin kaçtın! lı~~hir r;ey yoldu, E-.ki beyinin ld. foklis'ln mezarı ır, Buııun rnohafa 
;)Uprl:ı.m:ımıştır. Halkm ellnde bulunan nikel beş - Dö\'Uyorlar, bırp:ılıyorlardı. iliası da sadece sözele kahyorciıı. ı.asmı ııiUr tanrılan bana emanet 

Doğ:ızı gUzelle~timıck itin yapı. on ve yirmi paralıkların ufak kıy • Sonra beş para da. ,·ermiyorlnrdı. · Bu \'aziy.ct karş1smıla hiıldm, C~ dmlsfordfr. Bu büyük sair öldü-
lacuk islerin en büyUğii betediy- melli paralar olmaaı dolayıslle mer. _ Buraya gelip te ne yaınu'.01:. mllenln bl'rnr.tine '\'e ·erb-st bır:ı. jtündenberi beli o ntuhleşen dan 
ye alt işlerdir. Birinci mef!ele, boo kez b:ınkuı ve malm!ldUrlUk.Jerlne tın! lcıhna ınn lmrar Yerdi ,.e poli e: lan unuttum. Şimdi burada otu. 
l,"llzm her iki ahllini nnihayetine teıllml mOşkW olacağtnd&n bu ay _ Öğretmenin evinde kalo.cak. - Şimdi nreye ~ic1r.cekr.e flın ruvorom. 
kıı<lar hll\'8.ga:r.1 ve su tlrketlniıı sonuna kadar bu paraların tramvay hm. n:etgiih ı;ıcnedi tan:ı.!m eıler kemli. • - nu elindeki ına'ike nedir• 
te is:ıtı u:r.ahlmalıdır. Roğa7.1D bir ve Tilnelde kabulU takarrUr etml§tir, _ Kbn hu öğretmen? sini c;rbe.;t bırakn'-mıı: - Bu ma<>l<e Atıtigon ile F.r 
an e'"'\'el plfuu yl\pılmalıdır. Bu Bu ufak pıı.ralar kabul e:füccek fa • _ Sııci<l"' öğretmen. NIH AT ŞAZI lektm... üstndm iki gil7:.el eseri ... 
pliln l'ürk ruhuna uygun ve Türk kat halka verllmlyecekUr . - Nercdm tanıyorsun, onrı. f (Devamı 4 iincii .'Jay/ada) Kadircan KAFLI 
olan boğnzm aoıaletinl Loızmama _ ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~------.-....... ~~----~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!~ 
hdır, Vııpur i'!'kefoleri yanındaki • 

Ga.yrl mesul ıı;~ nazilerle Frnn 
"i\7·Alman mün8.5Chetlerl üzerin 
deki bu konu~lanmn, samil!'i 
bir genç olan A. yı, günde birknç 
defa, görmeme mani olmuyordu. O 
bana randevularını temin etmek 
busuo;unda yal'<lnn ediyor, bazı 
fnydalı nıilümat ,·eriyor, 1.imler. 
df:n ~icap ettiğini haber 
\eriyordu. Fakat bunlanlM ziya.. 
~ hana rejimin ve kendi düşuJloo 
celerlnin iç yüziine nüfuz etmek 
hnkinmı \'eriyordu, 

kwn tuğb odun ,.e kömür 1 l<clc
lerinl, kömür dcpolamu boğazın 
da.ha mün:ı.-;ip bir yerine naklet • 
men. 

Bundan sonm, halk kendiliğin• 
den boğan imar edecektir. lfom 
lekctte sen·et. arttıkc:a \'e halkın 
ıhhi <lurumu dtizeldi:kç, boğazdan 

(Devamı 4 tincU<le) 

Şimdi ~ize ondan daha ,·fuıb 
bJr Şekilde bah~ ,.e kendls!· 
ni nasıl tanı<lığmn anlatmsm Ut. 
~ 

Son baharda 9 Tem.muı: Hare
~ti idare knmltesinln en gt.Wde 
ve faal Uyelerfnden biri olon .Jan 
Tomes bana dem~tl ki: 

"- Size birisi namına bir ri
cada bulunacağım •.• Yeni tamclı. 
ğım, benim ya.sımcla çok w.mpatJk 
bir Alman namına. .• Kendisi epl 
zamandıı.nberi Fr:ınsrz \'C Ahnan 
sen~lik ~"Jatlan arasmda tesi-

N/~UPA'NIN ~ iııiiiıiiıiıiiıiıiiıiıiiı~ 
iimıııııuıııouııııııııııııııııııııııııııııı M Ut.\ MM ASJ 
-·-·--..-.---~·-

&a 'azıuıı Qevtren: 

LUTFI AY. JUL ROMEN 

1 dUştiutilen mllna ebetlerle m*' 
guJ oluyor: Ent~Uekliel mUbacle. 
leler, ka~ıhkh :z.lyaretler filan ~·· 
bi... Adı Otto Abctzdlr. 1'endb.i 
nazi del;ll; fakat robii anoak nazı 
lerle ve onJan krzdınıul<lan i gö. 
rebilir. Daha geçenlerde Fran~ız 
scn-:lerintlcn mürekkep bir kafile
nin Almıınyııyı ~fyaretinl temin et• 
ti; knfilcnıl7: ornda çok iyi b~r :~r
klkle kaf'liı]audı ,.e hatti\ hu hth ... 
nü kabule mah:ılli hll~d!mct 1'1arc· 
leri de i firak ett.ileT .•• Şim<ll o 
da bnraya, entell~'ktUel mnhltle:rc 
men<Jnp Alnınn gençlerinden mü. 
relckep küçült htr kaflle getirme. 
ğl ıfi\sUnUyor. Ve bizim de onlan 
sade, fnka.t 131 bir ~kilde Jıarşı-

lamamm istiyor. lUeSeli. hususi 
Ur 9 Temmuz toplantı ı )':\par \',e 

genç arkadll.fi1unmızdıın, iyj SD· 

~ilmi , a1tmı11 kaclnrrm bu tophın. 
tıya çağıımz... Ben bu toplantıya 
Sosynl Dokümantasyon Merkezi· 
nin <ıaJonunu tııhslcı edebilirim .•• ,. 
<Tomas Yilktıek Muııffrn l\lekt.ebi 
blnal:ırmda bulunan Sosyal DokU
nıantasyoo Mcrlte'Zlni l<lare ediyor 
du)Topla.ntıya. siz reiı;llk edersiniz. 

Bu f.oplantufa genç imanlarla. 
da,·et edeeeğimlz Fransız gençleri, 
hÖz :ılaraJ{, biribfrlerlne f tedikle -
rl oalleri sorataklarclır. Aootz 
Yran.,ada, bugün itin hll.klm olan 
zihniyet dahllln<le, kendilerine, on 
lnrm bJzim gen~lerimi:r.c ka!"§ı gös 

tt.rdlklcrl lm.dnr tafatıı bir ka • 
1.ıul resmi temin edemiyccei;,rfm.lzl 
lıiliyor ve bwıun sebeplerini 'le 
çrfı< takdir ediyor. Bu milli bir mı. -
~:ıç meselcsl Fakat bu yoldnkl 
~lışmabmıa devam cdeblbne ı ;. 
~in oraclıı.kilere: "ffjte görüyorsu. 
ııuz ya, Pran rzlar da mukabele 
c;lmekte gecikmiyorlar ••• ,, diyebil· 
melidir. Ilem bu mukabele, Alınan. 
Jarm bliyük bir' önem \'Crdlklezi o 
l'enunuz tc,Jdli'ıhnın yardmıtlc ba' 
!arsa. onhırca daha büyük bir ma. 
nii ifade cdecekt.ir. Herhalde A • 
betz bundan çok memnun olacak.,. 

Kabul .etml"tlm· Toplantı olmu,., 
iyi ve do tça bir ha,·a içinde gt"Ç. 
nı:~ı. 9 Temmuz plinmm topb\dı. 
ğı ı~nınııız goorlf'rlnia Ahnanycya .) 
k:ır!jı prensip itibariyle hiçbir dü'9 
ıııanlıl•ları yoktn. Onlar harbt.t • 
mek değil, çalışm:ı.k lstiyorlRr, iki 
menle-ket ar.ısında g'E'nf~ bir Jcı bir 
lığfnin lmnılabDmc ini temenni e
diyorlardı. Falcnt safa men np 
genç1er<le bile nnzj ideolojlsfr.~ 
kar ı büyllk blr empati yol.tu. 

(Devamı var) 
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D l ıı de söylcdı~iın sıhı, Oğuz Öz.deş, Mahınııt Yesarinln h i· 
ı...l;>esını ıntihnl etmiştir. Mevzu a)·nıdır, ısım c.le ufnk Lııı 

forlc ,ıııJır, kahramanın adı bıle hemen hemen aynıdır. Burlll
1
•' 

"T,.'\':ırucf' ıle baüis ıncnuu olamaz. Ileıı ıı~ağı. yukarı otuz yıldı· 
y:·z~ y:ızıyoruın, u i r~ ·ı:-!ne bu kadar tıpkı tıpkısına benzeyen lııı 
hık{ıye okumntlıın. Esnsen "Tevarüd" en ziyade şiir ı.le olur. l·a 
k':ıt l:Jl ıın ne (EcJebiyatıccdıde} de ne <Fecri tı) de ve ne c!c bun. 
laıı ın:.-iben gelen ncsıllerJe lıöyle bir şeye rnstlnmnk muıııküıı 
,h:ıltl•r. "Tc..vatur'' davan edebiyatının malı olduğu halde, or.ıdo 
ıla 1 una pek sık de~il. n:ıd lren r'5llnnır. . . 

lJ
0

uz Ozdc5, üstnt Yes:ırinin hikiıycsini almış, onun ı;ıbı kı<,n 
bir b:ı~laıısıc ile lııküyeyl! başlamış, üstadın, hikn)·c.sinin ötesınc 
bcri-;lnc ~er pi tirdiği sosyal fikirleri ele alarak cfimlcler ve keli
meler ıl :.h·csiylc - eğer lnbir yerindeyse ve bö) le ılenilmtk lit
wnı..a _ hihı'.ıvcsinin lıaşına geçirmiş bir bıı)laııgıç yoıınıışl 

Ycı.nri, hıkiıycsıude, koğuşta yatan h::ıstalard:ııı birini koııuc. 
tıırJ)' r, sol ı:. ' c yııtıın h:ısta, llya!l:ı sesleni)or: "- Oarısı 
h:ı:;-ıınız·ı .•• Sen bugün taburcusun ha!" 

O~tız Özd eş bunu ihmal etmiyor, o dn bir hastnyı konuşluru
. rıır, Cuk:ıt l.ıir dcğı ~ ıklık olo;un diye araya köydeki )avuklu Ayşe_ 
1·i k:ıturak, "onu mu düşünüyorsun?" diye sorduru)·or. 

M:ı•ımuduıı hık.iyesi şöyle başlıyor: ".S::ıbah vlzıteo;inde ko
r i:... Jofaşan nöbctc;i doktoru, Has:ın oğlu İlyasın tııheliısıns 
h:ı'·.,,.•.:c'n: "- Busün seni tal>urcu edil orum. dedı • ., Oğuz Özdeş, 
hu c:ılı:.eyi hik:ı)·csinin ( !) ortasına almış. Busnhneyi şöyle yazı.
yer: ••=>ab:ıh bhv .. llısından sonra, doktor koğuşlıırı seziyordu. 
Sıra ona - y•ni Hnsaıı oğlu Ahmede - gelmişti. Bu defa yine 
or takıldı: "C.ı-· ·1 seni taburcu ediyoruz Ahmet. Arlık Ayşe.ne 
ka~u~acnksın, memnunsun ya!,. 

Dıkkat ediyor musunuz? Birinde ıınbah vizitesi, ötekinde sr. 
bn:ı Jrnhvnllısı. (Taburcu ediyonun) yerine, (taburcu ediyoruz!) 
arrrfa yalnız bir Ayşe fazla! 

Yr<:,ırhıln hikliycsindt, basta, hastnhııneden c:•'kmnk !~temi_ 
yor, nftl:ır gibi yalvarıyor: "Doktor, daha birk11ç gün yolamaz mr 
;.·ını?" cliye soruyor_ 

Oteki hikliyede ·de böyle. Hnsan oğlu Ahmet de doktora: 
"- Ben taburcu olmnk istemiy0rum doktor bey de.ha birkaç gün 
yatmama izin verin olmaz mı?,. diye rica ediyor. Glkilyorsunuz 
ki, herı aynı ,ey, ynlnız cfimleler a~işm~ ve biraz uzatılmış. 

Dokton.ı.n verdiği cevap ds blra7. deAiştirUerek kopya edil 
miş. İşte, Ye~rlnin, "doldora verdirdiği cevap: ••- Artık iyileş: 
Un; bir ŞE'yin kolnındı. Senl nuıl yslırınm. Sıra he1diycn o ka• 
dar ihnsla nr. Ağır, lıastalar. açık.ta kalır da sağlamlara yatak ve. 
rillr mi?" 

Bir ele Oğuz özdeşin coktorunu (iinleyin: "- Ama yaptın 
Ahmet? Artık iyi oldun. Maşallah yUrüyeblliyorsun. Buna sevin. 
melisin. Bu yaUığın yatağa yatabilmek için yüzlerce hasta sıra 
bckllyc.r. Sen fyi olduğun halde yatman do~ olur mu?,. 

Goı nyor.suııuz ki, fildrler aym, konuşmalar aynı, ynlnız biraz 
şişirme Yar. Ha oauz Özdeşin hikfiyeslnde buna benzer aşınnn 
ve şi~iırne pasııjlıır pek cok. Ilunlan karşılıklı olarak nakletıueğe 
sütuııuınun ibilnyesi müsait de.AH. Hem bu ikndarı iddiamı leYsıku 
kıifı Ha•! gi'liyor bana, Maaıruıfih .int1 :>1'1' dalıa Senlş ölçüde be
lirtmek için, )'esarlnin hiköycslnin sonu ile, genç muharririn (!) 
sonunu aynen n:ıklediyorum, Bakınız çUte Hasan oğlular, tekrar 
hast:ıhane)'e slnnek fçln ne yapıyorlar: 

••Jtas.an oğlu lırasın sozlerl, otomobilin kanlı gözlerinden 
fıızlıı J.ı3ı Jadı. Ufak bir kaza gecirse, onu hçmen hastahaneye n. 
lırl'lrd:. D!r kolu, ı,ir )i:ıc:a~ı sakat da olsa ne olurdu. Oime.<iı y3: 
Ya~ _ _,-an -0 kadar çolaklar, topallar, kötürümler Tımdı ı 

Dağarcığını omuzladı, sopasını eline aldı, son bir davranışla 
ııynEtn kalktı, yolun or~asına gidip durdu. Bir oomobil secerlcen, 
kaçı:r\lr gıbi yapncıık, kendini çarptıracaktı.,. 

Şimdi de Oğuz özdeşin yudıklanna bakınız: 
"Uzaktnn bir otomobil geliyordu. Düşündü ve ani olarak ırn. 

rnrını vcnll. Otomobil yanından geçerken, henüz tedavi olan aya• 
~ını tekcrieklere kaphracak 'Ve bu suretle tekrar hastnh:ıneyc Yll" 
ıacaklı. (Burada, güya inUhali belli etmemek içJn birtakım flavc
ler var: Du dokuT. satırlık 'işirmeyi almıyorum) aftır ağır yolun 
ortnsına 'doğru yürüdü. Ve otomobil yanından geçerken Hlt aya.. 
nını 1ekcrJeklcrın arasına uzattı.., 

• Tobll sonrası malum. lki Hasan oslo da ölilyor. Fakat, Mah
mudun hlkiiycsindc hastahaneye sötiirüyorln,r, Oğuz Ôzdcşinkin 
ıdc ise, karlanu nrnsında kalıyor! -

Jns:ıf1nı1.a dehalet ediyorum, buna •'tevarüd" denebilir mi? 
6'n düpP<iüz hir intihn.l değil midir'I •. Ve en fena şey fikir oşımıa. 
cııığıdır. 

Sırkall ıilr edene kafi zeban ldzımdır. 
I T.AEDRI 

'lı.'OT: 

'(\'arınki fıkrada Başlangıç) rıdlı 11a.:umn birkaç verinde 
·(iş~ldul) :~elim.eşl ~üstat) ıeklinde çıkmış. Mal:sadı ve m6.nayı 
altust cıtcm irın duzellmek mecburiyetini au11dum. Özür dilerim. 

- Dünyada h~ bir ,·akıt. iki 
ey ayni der.ecede mükemmeliyet

le başarılıuııaz. Meseli. bir tüccal'" 
dan hesapla.rlle oğra!:aec.nk yerde 
t>'ir yazmıı.smı, blr ~ird :n de )>.en 
dini !;afiyclcrfne verecek yer de, 
lm~lıı.n arşullıının mı i~ieyemez 
~in. O halde niçin beni fı.~k oldu
ğum bir z:utltUlda resim yn.pmağa 
zorluyoNUD r Ce\·abını ,·eriyordu. 

Beatris, bu söz.ler ltar ı ıniln. ne 
cHyeceğlni kestircme1:, ~kın bir 
meo:gal-:: olmadığını söylemeğe de 
cJ ı Ji vnrnuı.:ıJ ı. 

Nihnyat l:lr gün: 
- SC!I de Rafail glb! mi ol. 

mck f tiyorsun; diye ordu.; o hal 
ıle onnn gibi yap 1 
- U:ıyır, onun gibi ölm.k l t,vne 
diğim lı;indir, lii, onun yolnnu tut. 
muyorum. Çiinhli Rnf:ıil, ya rcs. 
:un değil acıık olduğu, 1·ııhut. t::ı. 

iısık okluro halde resim yaptığı i 
tin h:ıltl'tmiı;ti. Onu otuz yedi y0t· 
l)uda öldilren budnr. Gerce an Ye 
!li'1Jrct kftıc!e &önc!O: fnlmt öllimün 
i_ıisI olm:tX, E~er ahc erlerinin el
lisi e~ik •''ııydı, bu, kllises'ni 
oa5kal:ı.nn:ı sUı;1etme1> 7.orunıln lca 
lnn Pn.pa iti~ belki bir felaket sar 

L •.. 

~•hrd.ı. Amm!I. ••J<•omınrinc elli 
öpU~ daha k:ı:tnn:ıcak; Raraİİ ele 
bihhate pek muı.ir olan yağlı Loya 
kokul:ınnın bir kısınutdan kıırtula
eaktı. 

Sözün hura.smda. za\ allı kadm, 
fcryndı hastı: • 

- Sen, beni '':Fomarin,, e mi 
benzetm-..k 1 tlyorsun ~ Ne fianmı, 
ne hayatmı umurs:ınmz an iş ne .. 

~ . 
reye ,·anr. l\lalcs:ıdın vol•s:ı b:ı-. , .. , 
u:ı kendıoi J\efenctmek midir? ••• 

Pippo, k:ıdehinl duClaldanna !.!Ö
lürerek: 

- Yok canım, dedi; e~er gli .. 
rüm yetse idi, scn<le "Stııplıyle' 
yi t.cnasUh ettirirdim. 

Halindeki ô.nkncı t.nua ırnğmen 
genç ·anatkllr, bu (\zlcrlc anıl. 
chğr 1•adar alay etmfyordu. Hatta 
bu alay altında, ciddi ,.e muwtlil 
l!ir dU~UnUş de snJdıydı. J{nfası· 
nın derinliklerinde ya~nyan fllilr 
5U idi: 

S:ınnt tıırihl~rl, bUyük du~ile
rJn , ne bUytık bir 'rnl~·hkl& ~a. 
h~tlıbrını, lınttn hli.7.IL-ınnın bu 
<lcrbcdcr;iğj, bu peri anlığı lı:-'nclc 
~:ı~ılncnk bir eser bolluğu yarat.. 
tıklannı ynzar. Fa.ltat hakillattc 

& 
•::::w= at s• 

F ransaya tam bir inhizam hazırlı yan H}b~~ '~n, b_u~~~~~~ı 
AllKEMELi 

(Baştarafı 2 ncic.' 
Cemile btr 5ey anln.mamı~tı • . 
t:ıtJı tcheSsümö ile hildme 

(5-10 Haziran 1940) 

Çevıren: 

Gedik merl:c2inde, mulıa\·cm.e 
te de\·am cdeW!cu, ~:ılmz llİyade 
ulnyl:ırıınızb, 7 topanıuı. \'e S neli 
:,Ü\ arj fır1':u.ınd:m bir !m:ıın l<uv· 
,·etJcrimlzdl. 

Ha:ürauıu 7nel giınil nkşıımı, 
General fümırnel'iıı 15 nci tnnk 
kolordusunun bası I•'orge • lco;. 
J?auX ile Argcil me\•kileı·inc ye· 
ti~mj5!erdl. 

SAÜ CENAH DEl.tNDİ 

S hnıira.ıı, Somm" nrılularr:ıın 
r~cnt güniiydU. O güııiln, dnlıa. sa. 
hahmda.n itibaren hudiscler, sü. 
ratle ~rey:ına hn~lnılı. 

Sııb:ıhm sxıt 8 inde. dil5man:n 
lı:ıfif kU\ vetl:ııtn!a yal•l:ı~ması ü
zerine, general Altm.'lyer, tyonclu
kl ordu lalrar~fıhını tcrketmck 
mecburiyrtinde !mldı. 

Onlnsunun s~l cennhımlaki fır . 
laılnr, şnrktnn ve cenuptpan ku • 
t-11tııaıı'1 için, firar c<len sh il lııll
km lınl:ı.balığı ylizünden ı,rUçlıiMc 
gaiye ~ekilmeğe , . .e Ilnvre istilm• 
metini tutnrnk, dUı;manm ~enıbe • 
rinden lrurt:ılmnya çalıı;tı; fal•at 
rnğ cenahı, gün orta-.mdn., Rr.nnc-. 
\il mevkiinde birdenbire delindi. 

lll'..drnnm 5 nci gUnü, A.micns • 
c!en har~ct Cdrn ' 'e Uç gUnden· 
bert, kendisine, yol :ıçmayıı. ç:ı.h • 
Bfll1 Alın:ı.n tank frrksı. anız.il; mü 
dafıuısız bnluncn, yollardan isti • 
fı:.de ederek Urett~il ,.e Snint -
Jnst _ en _ Chaussc lizcrine yüril· 
dü ve ikindi zamanında, bu yeri~· 
re yetişti. 

Bu vaziyeti ön1 melı: lçln bn~ • 
ı,umandruılılı, bUUi.n irok&nl:ıra s:ı. 
rıJdı. Oenuptn, cpcy<'.o u7.:ıldn, son 
günbrde teşekkUl etmi~ olan fır. 
kalanhn mürekkep bir ihtiyat kuv 
\"etı ropln.nclı. 

7 ncl Frere ordnsu, dUşmnnm 
farln ta.a.t'nırona manı1 lı:almadı ı. 
~ de iki ca!lahr çc,Tilme tehlikesi 
altmıla bnlunuyonla. Compiewıe 
ormanmm şa.rkınd::ıki dü mnn iicr 
Jeyişi ordumın sağ cenahının n'!'ltıı 
mu s:ı.nyordu. Snğmdny a, düş • 
m.:ın tmılilarmm Saint • Juste i tl. 
kametinde nçttğı gedik, Montdicli· 
<-r'dc lditle'i bir mukıwcmete im. 
kfın bırn,nmyor<lu. 

B:ı kum:ı.nclnn henüz yımlmn ~ 
m1ş bnlnnan, yalnrz 7 nci <rr:lu • 
nun mukavemeti ile roUcfafaa mev 
~iini muhl\faza etmenin kabil ol • 
nısr'hğmr nn1amıc:tı; r;ünl.-ti bu luıv 
,·etler de !4anla~ldarı1r. nunlnu 
kurtarmak lçln ileriye sürülebilc • 
cck ve~'!' bar-b sokufacak ibtiynt 
kuvveti de yo1'1n. 

ROUEl\'"E AHIN 

"Somme meydan lurbi ım.ybe • 
dildi.,, 

llazir:ı.nnı 8 nel günü sant lt 
~11'81armda bir irtlb:ıt zabitinin, 
general Altmaycre noetir<li·~ı blr 
bnşkumnncl:ınlık emrinde, yu1:.nr • 
da, kere içine aldı&'1Il1•z cUmlc nY . 
nen '-ardı. 

olrruık üz.ere, Olse üzerine ~ekilc • 
cehti, Ordunun rtcatl, nere~ al • 
Oırnuyıı.ıı d~nı.ın tazyi~i :ıltmda 
8, !J gecesi :ı(fo b:ışladt. 

Haziranın 9 uncu günü düırman 
Rouen'e girdi, Vcrnoua l<ndar 
Sen nehri boyunca uzandı ve milb 
Lirlikl<"ri tıır:ıfn·d:uı nıUdafan edi 
if:n nehri r;cçmeye t,eoe.eulıüs ~t ti, 

llauv~is işgal c<lilmiş, O<ınıpi • 
' c~nl? tehdit ediliyortlu. 

Dü~n. hn.ziranut 10 oncu gU.. 
ııü, fübeuf. Andelys ve Loıı\'lers 
mc\ l•ilcriode S"n nehrini g~tl. 

; nci orclu, hemen bUtiin kiiıırü· 
ieri, düşm!Ul tayyareleri tarafın • 
dan tn.hrip olunmuş olan Oise ır . 
m:ığmın cenubuna ı;eı:tl. Bu hare
lıetinde, mnlzcme"iuin bUylik bir 
lusmı ile lntn:ıtının birtok kısı:n • 
lıırmı teı'ketmek mecburiyetinde 
l>aldr. Düsmzın, ayın 8 inde dliş • 
ru~ olan So!ssonz"un dnhıı. arkın 
da bulantın l\larne de Chnteau • 
Thi~rry'ye gelnıiGlerdi. 

Yeni bir mücl:ıfaıı. lıattı tesM Ü· 
midi, artrk hnyal merhalf>..sinl de 
v.§mrş, ölüp gltmisti. 

Semme orı!asunon ylnni ffl'kası, 
tlört, btş yüz kadar tant.-ı ile iki 
bin tanlcn dayanan ,.e h:ı\'& bük!. 
nıiyetini cUnd~ bulunduran bi.r 
dlt.5m:uı ordasuruı. 1'.n.rş,t, bUtUn ce
earet ''e fedakiirlığma rnğmcn dıı 
ynnamazclı. 

Bu harpte i!e, kuvvet ve adet 
k:ınunu, hü'kmUnli icru. ~bntsti. 

Bundan sonraki barekflt, bir Şe
ıcf meselesi y~ milli nn.mttcıu 'ko • 
nınıak endl~eslnden ilcrl geçemez 
eli. 

SON 

Eski ve Veni Boijazici 
( BnStarnfı 2 nclde) 

bııskıı. bir yerde oturamaz? Boğnz 
~lr ,.e asi• diyarıdır. Se,·dıı ooa • 
ğıdır. Gcn~I:k lın ocnl;ın karşısın· 
da benliğini bulur \'e bulacaktır. 
Boğaz insnnalra. snğlamlık ve sıh· 
bat verir. Doğazdıı. melıtnı> li1enı 
leri, asıl ~imdiden sonra olacak • 
tır. 

Yap:lacak mehbp ii.1emlcri, ev • 
velkileri gölged bırl'lltncaktır. ?ıle· 
&ela dört sene cwel BUyilkdere 
Beyaz parkının önünde yapılan 
nıe-ht.ap aleminin lhti5n.mmı l•iın e 
hık.'\r edemez! Değil yalnr:ı: insan 
lar, o s:ıhayı kaplıyarı nğa<;lar bi .. 
le o gecenin, o yükcıeJc musiki Us.
tatlarının bize \'erc.liği konserle ya 
fıyorlar. 

Bof."tuitln<lc eksik olıın '\"e ınnt. 
lak:ı yapılması ~c:ıp eden ey her 
ilci sahilde mlinasJp bir yorc bü • 
!JÜk birer salon yııpılmn ıclır . llu 
balonlarda. tJyntro, sincır.n, dilğlln, 
lıel" tlirIU cemh•et \'e toplantı ola 
l.ıilmeli, nispeten ucuz bir flnt"ıı 
lıelkm i Ufnde'.!inc uılmıı'ıdır. Uu 
İ"ıi belediye ''eyahut halke\ lcri 
pek Uli!. yapııllilirler! 

ı il-.f.-.._"'-"" 
1 .. , 
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Soldan sağa: 
1 - Beygir (iki kelime), 2 -

Taş bir bölıncnin üzerine tırma
nan (iki kelime), 3 - YOı seneler, 
ölmüş bir adamın bıraktığı, 4 -
Asyanın cenubunda bir bo~az, bir 
soru cda1ının tersi, 5 - Pederin 
ynnsının tersi. ,·ücudumuzun m
zumlu suyu, seslenme, 6 - köprll.. 
~e y~kın hır semi, 7 - hkıırnlııfll(' 
bir kağ•l, iizerıne !ıım'ııı 15 bir ~<.'· 
kilde, 8 - Bir ermeni ismi, koku· 
lıı lıir ot, 9 - Dişi dci,lil, eskiden 
gömlek yapılan bir bez cinsi, 10 -
nutubel, ha) vanların tnkuııyesi, 
11 - Güzel sanatlardan biri . 

1 - 1stanbulun sayfiyelerinden 
birine do~ru yol:ı çıknn (iki keli· 
me), 2 - Hir millet, kızoğloıı 
kız, 3 - 1ngiltercdeki kamaranın 
ismi, İtalyan par:ıst, keçi yaYrusu. 
nan feryadı, 4 - Tahin kulübeler, 
5 - Güzel sanat, bir ırk, hir sorı 
edatı, 6 - lsllmbot, meşhur bir 
Alman mıısikişiııasının ismlnı~ 
tersi, 7 - Bir cins yer örtüsü, 
zerredilmiş, 8 - lkiye bölen, Arap 
aHabe~indc bir h:ldin okunuşu, 
9 - Evveline bir (tc) getirirsen;~ 
erkeke keçi olur, çift ba'} (iki ke
lime), 10 - Para, Frnnsnda hır 
şehir ,11 - Bilylimekllk, nynı gün 
dünyaya gelen iki kardeş. 

l)iinkü bulmacanın halli: 
1 - Tedarik eden. 2 - Ahali, 

nza. 3 - Limonntıı, ez. 4 - tıa, 

o 
llu: 

- Çok rica ederim beyef 
bnl tekrıır Jl<Ltulı:nrıaya gl)ndeı 
ye<".eksiniz değil mlT 

- Hayır, hayır, serbest b 
kaeağız, fakat adresin,! polise 
Jlyecek~in. 

- Olur. öğretmen Sacldey• 
deceğim. Nişaatapda Güıelbı 
sokaifPda oturuyor. 

- Pekili, haydi bakalnn g 
tık. 

Cemile sevinctea Plnl pınl 
nan göıl<ırile hiil•i!"e te~ekk. 
etti v~ iri serethıı kavnyaral 
lic;1e beraber dı'an çıktı. 

nluhakeme)i bıı.şm<l:ıntıert b 
lıir dikkatle dinleyen ~n i 
Ur zat da ar' .a' .ırmdan sei 
Polis o: 

- Bono ben yannna atsam 
&a:ı<le t{lCr nıi,fntz? decli. 

- nıımıyorom, l<en(füıtne c; 

_ Kızım hak ltanm ıla htı 
nir de r;ocuğomnz ''ar. Blzlr 
ıınnrıdıı. r;~Iıızlt' mısın! 
Adıımm temiz kıyf eti ve şı 

ıı sc.c;i ce;nneyc itlmııt ver. 
J\:tıcağm<lıı ufnlt bir çoeok 
bir grnç kadm d:ı yüzüne gü 
<lu. Cemil~ fazla terccldiit et. 

- Gelirim, efendim. IIa l 

men S:ıclde. b:ı siz. 
Beyle dJyere~ • vazifesini 

iyi bir Jıjz;me:r;ı gıbl: 
_ Mü<ıa.!l".I~ eder misiniz 

rek genç ltadoun k~cağındaki 
ğu ıı.ldr ,.e jkametg~ senedin 
tırmelt üı:cre y,:,ni bey Ve haı 
le beraber ıuırt!.ttola gitti. 

NlKAT ~ 

~~--------------~ 
Milo. 5 _ H, Kuledibi, G _ 

Z E A U 7 - Kapııma 
t I J • ;t 

8 _ 'Cre, Okumnma. 9 _ 
Çntıın. 10 _ Eıni, imar, o. 
Nane. Ekerek. 

Matbua! umum müdürlüğünden: 
Ankara radyosu '.Nlrk ınustkisi heyetı kad~~ndakl ınUnbaUeı 

tlbıınıa ees vt saz artisti ve tmtlhı.ı.nda göstereceıtıerl istidat ve Uy 
sısre artist ;:ıamzedl ve ıtal;rer aıın!lcak ve !>u ı,;tsjycrter yett§Ur 
1Xlfiteakip lrotlhaı:ılarda ıcuvaffak oldukları taltrt!rae kadroya geçh 
UZt.re ınuay;eD b!r ücretle cal?§tmlacaktrr. Bu ı:eyette artist veya 
yer olarak çnlıımak lstıy<.nlerlı:ı temmuı:un on tıe,ıncl r;:arıamba gU 
a-; ıo da Aı:ıkarada :Basvektuet matbuat uma:n ınUdilr!UğU radyodtı 
mUdllrlUğüD·:ie ınUtehauıs bir jUıi heyeti huzurlle yapılacak imtllı9 
re':>11mek tçl~ ll§aa"ıda yazm vcaalkle en gec: 13 teı:nmuz l942 Par.art 
nlil:e kadar Ankarada Ulus rr.eydanındıı Koç =-.partıınanında matb 
m'Juı mUdUrl!'ğllno mUracaat ederek knyıt numarasını almaları il• 
Mısatassaı ıu.tıhan talln:r.tnamest Ankarada uıus ıneydanmda K~ 
t:.narunda me.tb\ıat umuru mUdllrlUğündeı:ı ve IstanbUlda belediyede 
t.6: Ha~ pal.a.:ıta 6 numaraou mntbuııt umum ml!dllr!OğU let&nbuı bl 
dau almablleccgt glbl teııtra.!la talep vukuunda bU taUmatnmeler 
ıııt~uat umum mQdUrtUğtlnce gerek lstanbul bUrosunca isteklilere 
r~Uı. Radyonı.:; TQrk mnzıı;ı kısmında artll!t veya stajyer oı&rak c:a 
Ur.ere evvelce mUracat ctı:r.I§ olanlanı:ı da 1.ste!d<'lrinl a§&ğlda yazıtı 
ki ce göndeı-uı.ek veya ~otırme aur~tıte tekrarıamaıarı rica oıunıır. 

Talip oıa,,ıarda.ıt istenen hususlar 3unlardrr; 
J - Dlltıkçe. bU dilek~('do Türlt mUzık beyet.lnde bangl hlznı• 

te116lğl açıkca bildirilccel<tır. 
2 - Nütua bllvJyet cCz:daııı. 
S - Doğru!uk klğıdı 
4 - Bula;ık ııasuılı~ı bulunmadığınıı ve vazt!esır.ı rnunt.ıar 

ya heden ve &kıl ariza ve hnstaJıkları oımadığın:ı dair rapor. 
~ - He.! te.rcUmeııı. bu yaz:ıdıı yakm altra~ıı51• tahsU dereceıı 

ce l".ulıınduğU bıunetıer, ho.:en ne gibi bir l~le [llf"~g\ll oldıtgu kısa 
ıat-r.ktır. 

6 - RXQ boyunda açıl: bnşıa çılumımır 6 tane foloJ°rat. 
7 - Hattıarında matOmat alınabilecek ktaıııuler ve &dresıert 

(4l61.7034) 

lstanlml Jandarma Satınalma Komisyonur.daı 

Şiuıdl, Sen nehri üzcrincle, ecı • 
Hstmlen çok d!!.hn nz m '<'Utta, 
veni bir 10 uncu ordu te~Jıl;Ul e .. 
(ıeccktl. 7 nf"I orduya ı::elcn emir. 
ile, FrPl' ordusu. ilk ric.-ı.t me\"~il 

Her!>cs diline unu clolamı~hr, 
Boğnz ölmU,tilr, hakımsrzdrr. J~,·ct 
baknn.•nzdır, felknt ökneınl!!itlr. Sar l 
sılmı~tır, htc o kadar •• 

ll11o;nn Bcfüt'ttin OLGEN 

Jananrnııı l\otuı.ğ!llı!a tulunıın ~.6 ton kl:lhnc eşyanın pazarl 
tlrllmcs! 16.7.fl42 tnrııaml:a sUnU ao.nt 15 te 1stanb·Jtda Takslm(1 
ycnumuzur. buluNl11~ mo.lıaldc ihnıı: edllcccktlr. 'l'eınınat ihale, 
ekip 111.milC&l\U1·. Husııil\ cıırtnamc bergUn komisyonda g3rU1Ur. l 
rln ı•a~ar'ı~ aınUndc i<ı:ımlsyonum•ıza ı;temelerl. (7841) 

Yazan: 

ALFRED OÖ MUSSE 16 
Lu, bir meth değil zcınclir. Ne k111• 

dar m5.hir oluı-ı;nolsun, hi~bir ı:;:ı.=ı· 

ntk!ı.r, ze\ I< ve p :? r·5:mhk ~tind'! 
gE'rı:ekfun güı.el \ 'C b\iyül: bir eser 
meydnns getiremez. 

"İson:ır Do\ inçi,, nln b:ı?.nn 
bir eme rUb:ıp ı;nlarl~-.:n, öY.?hile re 
sim ynptığmı Srı) lerler. Fnlcat meş 
lıiır eseri ''Je1<ont,, bun clört eno 
"nhp:ısı UstUnde durmu• hı. Uh:ur
h %:ım::ııılıırdnld hız, ~01d;erre mu. 
lml:ığnlnrb u~m·ulur. San:ıttn. de
ğlsmcycn bir g<'rı:ek 'nr: 

lfaktkaleu bliyUk cY.ırler, <lllv 
kat, itina, emek ve Z!lmno İ'lter. 
Sabırsız hiçbir <lehtının ye.ti tiği 
görillmemiı;;tlr. 

J>ippn, hnbn mm hnyntmdan, 
çııhşı'lmclakl usfıldcn hu neticeyi 
çıkarmıştı. Dllnyndıı c:fil<irdi "Rc
bens,, istisna. edilirse, hiçbir rcs-

Çeviren: 

HAKKI SilHA GEZGiN 
bam, "Titiyen,. kn<lıır aff'!:li ça.. 
lı"t:l:mlJfötır. Onun eli hızlı; rnı,jt 
ılU~üneeİi sabırlı idi. Dol<saıı flu~;uz 
M'ne siiı't'n ömrtinUn hepislni san. 
ufa venniııti. 

İlk znmıınlnrdo. mlltered:lit, tt .. 
ferrünü;ı bir incelik, ''e Albr.r Hö~ 
nı!in Gotik fabtolarını andıran bir 
hunılulde c:ı.lısryorclu. Ancak UT.un 
didinmelerden "'onradır ld, Tiycn, 
dchiisını buhnn~ \e fıreosmıı hız 

J;elebilmişti. llntta hizan hu sllrn'" 
tin, ond:ı bile ek ikllklcrc ytıl ıı~ 
tığı görl.ilınüı;tü. Bir stın onan bir 
tnhlosumı. bnkmı '~lfkelanj,, m: 

- "Ven~,, fc re im pren
lplerlnin ih'lint cililltöHe l<nrfıln5-

ma•r, can sıkc"alt bir 6CY1 
D--<liı;,'1nl s8yler1cr. 
nu 1:.n1:ıtfaldnnmrn olup bitti· 

ği günlenl-0 , "V enedik,, te, d~ 

mıı sl?Jlat inhitatlarmm bir'ne:ı n
liimetl sayılan fena bir lüub:ı ' tl'1t 
lıiıJı Um sUrUyordu, 

Pippo, ~cttlt gördüğü fah il, 
gcıel•se t:ı~ılığı isimle, 1 lrse en 
bliylll: §Öhretlerc knvu~:ıbil1rdi. Fa 
kut, o asili.böyle bir şeye tınthınıı· 
nın:ıdı. Orıa. göre, r.nhabt ve 7.C' k 
t·h:liğlmlen i!!ttfnde etmc!r lğt"cnç 
bir )ıfıldi. Krn<lf kendine: 

- E!\yük blr mimarın nfllıı, bıı.
bıı .. ının yaptı);ı lıir abideyi yılnıın· 
m:ılıdır 1 Tityenin of111 d:ı res. 
ınin lnhitatma. göz yunuımP..z. 

Dh•ordu. 
• '\nı:n:ı bunu ynpm:ık lç!n , o;;.. 

rn~mıısı, lı:ı.yntrnı snn:ıta Mb'l~:ıı.. 
mıı'ı lfizımtlı. Bunn yaparsa ftM!• 

ha mnvnffıı.lc olacalt mı idi! J>fp
ııo, hımc:l:ın da pelı emin de;;.mu. 
Bütiiıı bir devrin, büutn bjr mu
hitin, kendine d~man o!dn~nııu 
görüp te tuttuğ'n yolılnn t'lönmeye. 
celc diinyalla pelt az adam var .. 
dır. Bu ~artlar içinde kinı olsa, 
n.nofonın sUrlikle<liği bir yfü:UcUye 
döner. Bu mücadelenin f!onu Ml'e"' 

ye ''anrdı. l'ippo, gözlerini kopa.. 
yal'lll< Jtendini avutmayor, ve ~r 

ge~, cesaretinin kırılac.ağmı nulı. 

)Crdu. ı;ski zevk tJ.ryald . 
{;inde tekr:n uyaıırnar;a ı 
bumiıuı<!ı. l(endiui böyle 
hıınlıli tehlikesine atla ne • • olacalitı • Bir z:ıfere kav 
cek mi !di? 

Grntti. gUzcı ,., ıihh•tli 
ra~ı \ 'C gliz.ı:ı bir metresi\ ar 
<li,.inc ynpılan sitemlere ı 
ılönorae, mc.iat bfı ömür ~ 
1.e,·k içinde )"2taınak içir. 
tı•yi ebik değildJ. \'ar•ııı ı 
ğup ka\'U§Sun bir zaman a' 
~in •• Bir ~' nıuvaffaJdyn 
uğruna, bWU'.a gUUl ,.e tı 
lcr feda e<lilirm:;·4i ? ••• 

tşt.e bu türlü düıtünUt 
onrndrr, ki Pippo da 11ıuıat 
ntın küçük ,.. değeniııı el! 
:ılç:ılı:;ın:ı karşı kayltsiz!ık 
mıstı. 

- Kendi kendine: 
- Eter. diyordu, dalıa 

seonc çnh~m, babamı takll 
rek ılehi.1111, sabnn içlndt 
am, •nld ne olacakf Ba h\ 
~n Ver.cdikte beni kim aı 
<"ftkf ••• Bay1e Mr ~:ıyretln, !!r 
ra tUrktt 96ylemekten ka111' 
yoktul'. (Devamı ' 
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-Şerefli bir bilanço : 

11.lerhU~·R. Sal/da-
~ 

) ...... , 
mın hal tercümesi 

Merhum. Dr. Refik Saydam. 
22 llkte;,rin 1921 denberi kendl.s!
nJ bu yurdun Mmıetine vakfet:niş 
bulunuyordu. Merhumun yUce hi!.
tırnsı önUnde 1lızimle eğilirken, 
bil ~rclimesJU. de a5nğ1yn koyu.. 
yoruz: 1 • • 

BAB~SI 

Çankm san~ağma tlbi Milan 
(f;tmdiki Çerkeş) kazasının Kara. 
caviran nahiyesinin Dolap köyün
den Uzunömerli oğlu Abdurrah• 
ma.n Ağanın oğlu, 1stanbu1da Bal. 
b.ıpanmda 21 numaralı dtikkanda 
yağ ticareti yapan ö!U Jı. hm .. t F
fend!dir. 

ANNESt 

Hayriye tUccarlanndan Kemalı_ 
1ı İbrahim Efendinin kil!;ilk kızı 
Frı.tma Nefise banmlla bunun kc
c&sı Hayriye tUccarlarmda Div
rikli Osmnn efendinin büyUk kız 
Jı;n ö!U Fatma Zehra hanDndır. 

lstanbulda Fatih~ Hacıhas:ın 
mahal'eslııde Çrrçır caddesinde, es 
ki l,1. yeni 22 numarada. 8 Eylül 
J881 d doğmuştur. 

TAHSİLİ 

Ml\.halle mektebinf', sonradan 
l308 senesinde Fatih Askeri mu,. 
tiyesine ginnicı, 1312 de Çcngelkll. 
yUnde Askeı1 Trbblye 1dadi3iı.ıe 
gçm.lş, 22 Teşrinievvel 1321 de 
yüzbaşı doktor olarak Askeri Tıb.. 
biyeden 1225 numaralı diploma i
le çıkmıf ve ayni senede GUlhane 
seririyatma staj için devams baş• 
lamışttr. 22Tcmmuz 1323 de kura 
1le ÜçilncU Orduya tayin ~Jlmi,, 
• ede. 1 Ağuat.oe 1323 tarihinde 
bir sene dsha Glilhane ~nn)'tl• 
tmda Hlstolojl ve Amberiyoloji 
~ubesind43 çalışmak üzere ipka edil 
aılşti.r. Bti esnada Yemene memur 
dilmiş ise de gitmemiştir. .. _ 

MEMURiYET HAYATI 

15 Nisan 1824 te OçUnctl Ordu 
merltez hastahanesine. 29 Hazi.l'an 
1324 te Üçüncü Ordu 26 ncı Redif 
Alaynun 3 tlncil taburuna muva.k.. 
katen. 2 Ağut;toe 1324 te aeU me
muriyc'tine iade edilmiş olup, bil• 

züei1 kimyahanede müt~ekkil 
ordu iaşe ıı.izamname&ini telltik ko 
n·~yonuna Aza olarak muvakkaten 
tayin o'unmuştur. 

6 KinunUE!ni 1329 da Har!l:ye 
Neı.areti Slhhiye dairetıi fefakati• 
ne memur r:dilmiştir. 

20 temmuz 1880 da umumi sefer
berliğin ilAnı üzerine, sahra sıhhiye 
mlllettlşl umuml111 muavinliğine me. 
mur edllml§ ve mUt&rekeye kadar 
bu vazifede kaımı~tır. 

Arada, cephe tcşklltüı sıhhiyeslnl 

tetkik etmek üzere 2:.! mart. 1332 de 
Almanyaya, KAnunuevvel 1916 da, 
Gallçya cephesindeki TUrk koıord:.ı • 
au te~klllu sıhhıyesinl uınumı karar 
gA.b n•mına tefUg mcmurlyetıyle Ga. 
Uçyaya gitmlıUr. 

HUTAREKEDEN SONRA 

28.4.1885 tarihinde tz.mlt §ayak fab
rikası tababetiDe memur edllmiş ıse 
de oraya gitmezden evvel, 5.51885 
tarihinde muvakkaten dokuzuncu or. 
du kıtaatı mllfettlşllğt, sıhhiye ınu. 
fettJş mua vinllğine tayin olunarak 
19 mayıı 1918 de AtatUrk rnalyetın. 
de Anadoiuya geçmiştir. 

MUtetllollk kararglhiyle Saın,un, 
Havza, Amasya, Slva.a üzerinden Er. 
zuruma ~tmı., ve orada karargAhtn 
llğvl Uzerlne ıo eylUl 1336 de Erzu.. 
rum askeri hastahanesine tayin olun 
muştur. Fakat dalma BüyUk Şef enı_ 
rinde kalarak evvel! Erzurum kongı. 
resine, badehu sıvae kongıreslne l§ti. 
rak ile Ankaraya geimJıtlr. (KA.ou. 
nucvvel 1918). 

Mart llU9 !st&nbul ~atlnden eon.. 
ra, teşekkUl eden Türkiye bUyilk mil 
ıet mecllıılne Beyazıt Uva.sından rue. 
bus inUhap edilerek 23 nl.sao 1919 
da Utlha ketmiş ve ayni zaına.nda 
teşekkW eden bilyilk mlllet mecllal 
bUkOmetl Mllll müdafaa vek~ıeU ınb 
hlye dairesi relıllğine tayin olunmuş 

tur. (ll.ID386). 
Büyük millet meclisince neşrolu • 

nan kanuna tevtlkan 8.9.1336 da SUı.. 
hlye d&lreeı riyasetinden lstl!a etmiş 
tir. 

TERFi VE TALTİF TARtm..ERl 

1 - l haziran 1831 senesinde bin. 
ba§ıltğa terfi (bundan evvel Uç sene. 
llk hazar1 kıdem zammı vardır.) e~ 
mi§Ur. 

2 - 21 mart 193j de dokuz ay ac-
fer1 kıdem zammı. 

tfin ba memuriyetler kayıttan iba 8 _ Muharebe gümtl§ Uya.kat mıı-
rettir. 23 Maynı 132!5 te Maltepe 
hastn.hanesbıe, 6 Nisan 1326 <fa re 
vazmıatı umuınlye druresi fes fab 
ri.kMma t:Ayin edilerek vazife gör. 
mllştUr. 

Bu esnada ntsft Alma.nyaya nıe 
fı Fransaya gönderilmek Uzere a. 
c:rlan ml.lsabakaya ginnie ve I<"ra.n 
!lllYtl gidecekler meyanında kazan
mışsa da, Harbiye Naun Mahmut 

Şe\"ket Pac:anm emri üzerine hep
ı.intn Almanynya gitm'.'li veya Fran 
saya gideceklerin gönderilmesin. 
den 63.rfmaznr edileceği bildiri'. 
~ Ur.eri~ Abnanya:;a gitmiye 
muvafakat tmiş ve 4 Ağustos 1326 
da diğer oo bir doktor, l.lç eczacı 
kimyager, Uç baytar nbit beraber 
:Almanyayn gitml3t.i:r. Ahnanynda 
iken evveli Berlinde s.s.krl tabfp 
ııkademr.ıinde kursa tlbi olm~. 
sonra Brandnburgda altmcı ztrhlı 
sUva.ri alaymda staj yapmış ve 
bu el!nada ~vaıi alayı ile iki son 
b6.har kolordu manevrasma ve 
Da.nzlğde as1rerl Mhra mhhf teci. 
eat formasyonlarma; Spandavda, 
~ nakliye lrumla.rma fillen Al
man ordusu srlıhiye za.btti gibi ~ 
tirik etmiş, eonra Berline dönerek 
Şar!tede yillmck tekftmül tedriso. 
1"'ndn bulunm~ur. 

Balkan harbinin ı:uhurunda: 
23 EylUI 1328 de lma.nbula avdet 
29 Eylill 1328 de Antalya redif 
füita.eı fkincl eeyya.r hasta.ha.neei.ne 
memuren oc eelliincl kolordu ka.. 
rarglhiyle cepheye hareket etmiş, 
Çatalcaya ıicattan aonra: 

A - Kolero mUcadele8ine. 
B - Hadımkôy i!!!t&syon ırevki

kiyat tebı"bHğine, 
C - Zabrten muayene kOUJJ.s. 

J'(IDUD&, 

dalyaaı. 

4 - 18 eylUl 1333 de muharebe gU 
muş imtiyaz madalyası. 

ıs - llS muharrem 1S32 de dördUn
cU rütbeden Meclcn. 

6 - 7 atuatoa 1884 de a1Amet1 
m&ıı.usalt gil111U1 Hlllllahmer madal 
yan. 

7 - 14 Ktnun8ant 1916 da dör -
dUncU rUtbcdcn,.lıarp allmetll kırmı. 
zı kartal nişanı (Prusya). 

8 - 10 oubat 1917 de UçilncO rUt. 
beden harp a.ıamcw askeri llyak<ıt 
nl§anı (Bavyera). 

9 - 28 TC§rinlevvel, 1916 iki.Del 
rütbeden demlr salip (Prusya). 

ıo - ıs Tqrlnlevvel 1916 harp 
allmetll Fransuva Jozef nl~anının 

muharip ıalip rUtbesl (Avusturya) 
almı§tır, 

snmtYE VEKALETiNDE 

Merhum Doktor Refik Sayd!.m 
CUmhurlyet hUkilmetıerlnln bir ço • 
ğunda ıuhblye vekilliği etml~Ur. Bun 
lan aırulyle yazıyoruz: 
ı - 10 mart 1837 den 16 mayıs 

1337 ye, 
2 - 19 mayıa 1837 den 20 llkk&.. 

nun 1837 ye, 
s - 23 ilktearln 1839 dan mart 

lMO a, 
4 - 6 mart lMO dan 21 80tlteşrin 

lMO a, 
ıs - 4 mart 1841 den 26 llkt1ı1rin 

1937 ye kadar. • '!V 
-- ~~ 

BAŞVEKALETTE 

BUyUk· Şef AtatUrkUD vefatı Uzert. 
ne dah!Uye veklletine ve C. H. P. 
genel eekreterllğlne plen merhuın. 

7:1 aonklnun 1989 da Baıvekllete ln
tıhap olunmu§tu. 

H A B E R - ı\kşaın postaSJ 

Sivastopolda 
gördüklerim 
Ana ola A,,ansı 

m bablrl ı ti a. ' 
rını aaıatıyer 

25 günde yağdırılan 50000 
ton topsu taneai 530 ton 

bomba neler yaptı? 

R·~rtin: 8. A.A. - Anadoıu 3• 

jı..ıımım hususi muhabiri bildiri
ror: 

Viı.ki olnn dnvet Uzer:ne ya. 
bancı basın mümessilleriyle gltu. 
ğim Sivastopcldnn Berline dön
diıın. GördUklerimi bi'diriyonım. 

5 Temmuz sz.ba.bı, kızgın bir gü
r.eş altmda cmnibtisle Akmesçit • 
Bahçesaray ruıfolt yolu üzerinden, 
J854 seferinde 349 glln kU!}nt.mn· 
ya <layc.nan Sh'astopola doğru iler 
liyoruz. Harbin yer yer açtığı ve 
;;ukurlaştrrclığı yolu kız, kadın ta
t.ar işçileri doldumuıyu çalış!yor. 
lar. HİÇ bir top Ve si ah 8C61 i:ıi .. 
tilmiyor. Sivn.st.opoldan dönmekte 
olan Alman Romen kıtals.ruıın 
geçtiği yolu beyaz bir loz taba.l:.<ı.
~ı knplanmıt.ır. Lavanta çiçekleriy 
le örtillU meyva bahçeleri ara...<mı• 
don S vastopola dof;'nl ilerledik"e . .. . 
yolumuzun ıki yanı ve karşnnız-
oaki arazi gittiliçe daha arıuılı 
bir eelol '8.lıy<>'r. Büttin tarlalar Ve 
bahç~ler, hal! t<'mizl~runemiş o
lun ma~'lll!nrla dolurtur. Sivn.ıotc. 
pol tahk:mat çenh<"rlne yapı11!1 
taarruzda ilk harekete sahne olan 
Belbok vftdjqin-: gelivanız. Alman 
ordusu bura.da, her noktam son 
cierecc tahkim edilmiş olan K:ımıF.• 
lı errtlarır.n karşı eni ve boyu 200 
; ükı.ıekliği !50 ?r.l"tre olan bir köp· 
rü başını büttln kış elinde tulmu!o'
tı.:.r. Beşgiln silren topçu hc.zg:lık 
ateşinden sonra s :\-astopolun dllı;
tr.esini bıtaç eden taarruz da ~;. 
t•c bu noktadan b~la.mışt.tr. Al· 
~nn ırumanda.nlığı, şimalden hü
ciını ederek körfezi zaptettiktc:ı 
sonra limana hfı.kim olmak plô.n.'. 
le harekete geçmiştir. Baştan b-.ı. 
şa g:o.yet ç;.ok kazamatlarla tahkim 
edilmiş bulunan Knmlşll strtla.rt'< 
r.m zorlanacağını beklemeyen Rus 
lar ise kuvveiıerl.ıi cenupta daha 
zfıyif bir nokta olan Bnlaklavayn 
yıifınışlardır. Ağır topçunun teksif 
edilmiş ateş perdesi arka.smdan 
ı.ücüma gcc;an Alman kıtnlan, gö
~s göguse kanlı çarpşnalardan 
11onra , b&ı sırtlan ele gcçirmi§ ve 
Alman tUmenlcrinden bili dcnn
lemesine dnlmnyn muvaffak olmuş 
hır.. Alınan topçusu diğer tnrnf. 
tun bu tahkimatın n.rkasmdıı do
ğuya doğru denize kıı.1ar uza.nan 
sırtlarda.ki MnkE:im Gorki kale~nl 
bu ta.a.rruz için ha.zırlandığı söy· 
lwen , en ağır hnvıı.n topla.riyle, 
fıltı kllometr emcsafeden döğme
ğe başlamıştır. Gorki kaleslndcld . 
30.5 luk -t top tahrip edildikten 
wnra, Almnn kıtal.arı, mttaki düz 
llikten Yllknn doğn.ı kat kat diziL 
miş olan kazamat t.crtipl erine de · 
ho.vadan ve yerden en ağır si1il.h. 
l&rla hücüm ctmiRlerrlir. 

Makslın Gor:ki tahkimatı, sırt 
ıçinde ve Maginot tertibinde 20 
metreden fazla derinlikte bir kaç 
ka.t olarak inşa edilmiş, sırtm e• 
teklerine kad'l.r her ist.ı1tamctle 
,.e her tarafta deh"izlerle gözler 
:ıçılar:ı.k, kfıl ağır ve hafif s liıh· 
lı•rn malısus kazamatlarln teçhiz o 
Junmuştur. Ancak bu tahkimat, 
da.ha ziyade denizcicn yapılacak 
tir tecavüze kal'Şldrr. Şimal - do 
ğu ta'rafnu ynlm:ı: mrttan, kaidesi 
üzerinde he rlslikamete dönen ıc 
iki zırhlı kulye yerleştirilmiş olan 
4 uzun menz.ım 30.5 lıık .. 'lpla o.. 
teş altma almak dil~ünüımüşlür. 
Neteklm bu 4 top, kale dUşünceyc 
kadar. Belbek vil.disirJ ve bu vadi
ye şınıiılden inen yolu durmadım 
ateş altında tutmuştur. Kalenin 
cenup doğu tarafındaki giriş yer· 
!erinde betonanne duvarların im· 
lmlığı 6 ın<-t.reyi gcçrnt>ktedl.r. TP. 
:-etlerin Yanlan 30, Ust cidarlarmı 
~ldl eden çelik levhalar ise 20 sar. 

T 

tim kalmlığmd.'ıdır. Bu taret.leı 
darına dağın olmuştur. 

Buradaki boğuşma son derece 
çetin \'~ inatlı ger;.miştir. Knlc ;.. 
çinde barmıuı ve tesl molmayun 
müdafıler. Alman fenci krt.aıannnı 
tahrip. edilen zırhlı kulelere yu· 
kr.rdan dinamit yerleştirmeğe ça 
ı:ettltlarmı sezince n~ ~lllan bir 
cehennem makinesini patlstcralı 
ht"ır. kend• Icıini, hem de yukarrl.ın 
taarruz eden Almanlan yoketmlş. 
!erdir. Dört gün sonra blıi kallrr. 
olmak Uz<;re rıüdafilerden yalnrz 4 
kişi çıkıp tes~im olmuştur. 

Buna benzer bir hareket te Sc. 
\-ıns.va kö?"fezinde lnkennnn kıı· 
ynlıklıırmdald tıırap mahzenlcrir: 
<ie yapılmıştır. Bun.)'tl sığınmış o 
lan bir Rus gurubunun komise,.i 
bir cehennem makinesini patlat. 
in~ ve yUksekliği 50 eni ve boyu 
300 :r.er metrelik bir kayayı hn. 
\'aya uçurmuştur. Şimdi bir ınil~ 
yon metre küp kayala.rm altında 
roğu kadın ve çocuk olmak üzere: 
1500 sivil ya.tmaktadtr. 

Haftalarca sUren boğUşmatarıa dıı 
mUdafaa çenbcrleri yal".ıldıktan son. 
ra, Almanlar son mUdafaa çenberl 
olan Sapun ııırtıarındakl tahklma.ta 
da 28 haziranda tıUeum etml§lcrdlr 
Bu hUcum, hemen hemen bUtUn top. 
çu ku~tlerlnln ate§l.nl bir noktaya 
yığdıktan sonra yapılmı;ıtır. Ayol za 
m11Dda, bir kllometre genişliğindeki 

rılmal körfezinde eer1 boUarla kargı. 
ya ve Rus kıtatarmm 

0

Jıerllerine Al
man askeri çıkarılmıııtır. ]ilekleııil. 

mlyen bir baskın mUdafller araamda 
panik yaratmıı:ı ve dar blr duruma 
giren Rus kıtaian yer yer t.csUm ol. 
mağa ba§la.mışlardır. Fakat S tUme. 
ne yakın bir kuvvet, daracık Kerııo. 

neç yarımadasına çekllml§ ve tesHm 
olmamak suretiyle soıı dakikaya ka 
dar çarpışmııtır. Ba tUmcnler için • 
den kaçabilenler pek azdır. 

Tabiatın arazi durumu ile her tllr. 
lQ mUdafa.a imkt\nau verdiği Sivas. 
topol kalesi, ~ günde 50 bln toıı 

topçu tancal, 630 ton bombadan pa 
yını aldıktan Ye bu harbin en kanlı 
ııavqlarına sahne oldukt.&D sonra 
tmgUD blr ttı.§, tuğla ~ kUl yığuım· 
dan ba.§kn bl~ey değildir. Tek b1r 
yapı kalmadığı gibi aivil h&lktan da 
eser yoktur, Slvas19po1 §Chrinl bir 
!S!Um eesstzllğt kaplnmı§tır. Bu ıHız 
harabeoln bir kenarında yalnız blr 
ca.m.1 ve onun mlnaresl, burad& bir 
zamanlar blr §Chrin ve lnısanl&rnı bu 
lunduğuna delllet ediyor. 

Bir temmuzdanbeii Slvastopol, ka. 
lesiyle birlikte, Almanların ellndedlr 
Ayni gün Rus kumanrlanı geııereı 

Petrov kumandayı ;'ener&! NoVikov"cı 
bırakarak, bir amiralle beraber oe
hlrden ayrılmışUr. Ert.-Osi gece gene. 
ral Novlkov da Slvastopoldan uzak 
lnşırken Alman scı1 boUan tarafm. 
dan Yaıta açıklarında y kıılıınar&k 

eair edilmiştir, 
Birçok günler suren kanlı bo~ 

mada Sovyet askerlerinin derin blr 
taassupla çarpıştıklarını AL"Iıan ma. 
kamları bclırtıncktedlrler. Alman ve 

·- Bayır. 1''akat, boo lçl ta& bir • 
d&mıtn. D~mlndenberl canım ,-ıskl 

içmek istiyordu da. 
- tçmck lçlo mani mi vardı.f' 

- SlrJ 11eyrctmek, dlnl8m~:, ı te. 
J.lm. \"Wdye dalaraıım, gözlerim pak 
ç.a.bok dumanlanır da lzl dl.ııllye. 

mero diye korktum. 
- Beni a1u bu kadar merak nynn. 

chrıcı bir şeldlde blllı!edcnler ldmlar. 
dlr1 

- Herkes. Ot.elde garsonlar .. MI • 

kakta gelip ı-eçen yolcular .. Oı:ı.dııo. 
!arda blltün mli,terller hep ıılr.den 
sldn yUktıek ii!W&tlul~deıı, bUyUlU 
eeslnlr.de.o ve bllha.sııa rakıııtannıs • 
dan bahsedip duruyorlar. 

- Blltüo memleket benlınle 1DeO • 
gu1 demol< ': ! 

- Eveıt.. el·et .• btıtun Şanghay si. 
ıı:lnle me:u~uldilr. Herkeeln ağu.ı:ıda 

dolll§&D bir tek lnaao lsml var: Ttyen 
Fo_. 

- Bıı ne eaaddl Eğer böyle ise 
haklı olArak kottumu kabartabW • 
rlııı. 

- ŞUpheelz. Bu ancak ldn b k • 
kmndır. 

Garson elinde bir tepsl llo locaya 
ırlrdl. Pey.cu kadchl.ııl rakl•M<SllD 

önUne koydu.. 
Viskiyi Tomaona verdi 
Yemı,ıerı maaantD Uatlloe bıraktı. 
Ve koouomadan bir adım ıroriye 

ı;eklldl. 

Tlyen • Fo eliyle ip.ret etti •• 
Gareon locadan ı;oldlcH. 
'J1yen • Fo kadehi ellııe aldı: 
- lçellm.. 
Toımon da vtskl bardağula aanL 

dı: 

- 1oellm saıa... he.ııınıı lgcllm. 
GWll ttller .. 
lot11er. 
Tlyca • Fo ycınlt tabıııtmdan btr 

FUlpln elmaaı alarak Tomsona mat. 
tı: 

- t.Otfeo 10ynr nusmız bunu! .. 
Tomaoo derhal elmayı lklye bal. 

dil .•• bıcakla kabufunu aoydu, rak. 
kaseye ur.atta. Diğer kı mını ela keo. 
dlsl ycdL 

- Çok tatlı bir elma.. 
- Fillpln elmnları çok tattı olur. 
- Ben llk defB yiyorum. Flllpln 

elm&ama.. 

- \'& eu tn.bnkta durn.ıı muza ba. 
kın! HanlllUııo en me:ıhur mc;n·esl. 
Fakat içi bal gibi tatlıdır. Adeta in.. 

nı nytln-.ğlnl y kar .. \'lsld lı;lo cU
zel br mnedr ama., Pey.cu ile hiç 
ı;ltmC7.. mide bulımdırır. 

Tom'IOn bu mevzııla.r llzerlnd faz.. 
la dıvmo.ch .. Birdenbire lAfı &l)~e 

Romen askerleri bundan başka muu çevirdi: 
zam arazi zorluklarına katılan gayret - .Japonlar nlhnyot harbi kau.n. 
ustaca tertip edilmiş t.ahklma.tla da dtlar .. muzaffer oldular. Artık prk 
karşıla,mışlardır. ve şimal Alemi ııulhA kavu,tu demek. 

Slva.stopol'dan Ak.meselde döner • ttr. 
ken, sayısı 97 blnl bulduğu söylenen - Evet. Rnıılar hınbl kııybettller. 
~sir kafileleri yollan dolı1uruyord·ı Ja.ponya bn harpten 1011ra b\lyUme.k 
Mare~aı Maostein yolumuzun llstUD evdaııına dllşecekttr. İşte, mlloıtal< • 
<:!eki karargA.bmda bl.zlcrle konuşur bcldr yapılııcak bUytlk harpler bu 
kcn askert muhablrlcriıılz. t&arl"UL'l sevdadan doğac.nktır. 

geçmekte geç kaldığ':mızı yazıyorlar Tom on ı;Ulmeğe başlMlı: 
Geç katmadık ,tam zamanmda ha · - Çok Jnl7.el bir glnı, bn. Fnknt. 
rekete gcçtlk. demiştir. su!Jı arlfet1lnde, tstfkb3ldekl hıı.rp • 
Sivastopolda Alman zayiatı terden b&b!Jetmek çok lg ııtluyor, 
~IMkova, 8 (A.A)- SlvMtopol ka.. delll mi f 

les inin haskıınııınclıını nmiral ktia. - Bu l11ttkbalJ çok uz.ak mı J:llrO • 
bpsk Pravda gazcteııinde kalenin bir yor uıııı?:! 
muhasara p!Cınçosunıı ,.e bilhassı.ı _ ŞHphf'flh~. Reli<! bir uır ııonra. 

5011 siinlercl ekl rııs müdafaasın a - Hah hah hnh. lnglllzler dıı\ma 
taf~iliHı neşretmiştir. Amiral, buma· ~nlerl senelerle-, !!('neleri ıuıtrlnrla 

kale~ind(• diyor ki: ölçerler. Halbakl bıından eonra mil. 
25 gün zorhndn rllı ı\lmırn tümeni letler nyumıyaeak. ı•ann çın. öbUr. 

dört Alman alayı, blr moUSrlll liva . rtın Hindl!ıtao ır.vaklanac&k. 
8 Romen tUmenl ve blr çok ~ka • 
blrllkler tarafımızdan lmha edilını. - Çinin ayakl nmMı bizi altık& • 
tfr. Almanıann :ta:ı-iatı, asker ve su. dar etmez. lUndl"taııa gelince, o ta. 
bay ota.rnk 150 blnl bulmakta.dır ki rafın u:ıabtarı bizim ellmlr.d dlr. Böy 
bunun 60 blnl ölUdllr. Biz Sivasto le bir khllke ta.sa.vur bile edile~~ 

po - Slngaııura mr ~venl}•orsunuzf 
lu terkettık ama, bir misli daha bu· 
lunmayan bu ııııv8.ft&n galip olarak 
ayrıldık. 

- Şüphf'tl'I~ 

- Sln~pıırnn arka ınd'! ln<'.e bel. 
ti bir kadın gibi duran 1 l:ı'\Ul)"R 
da Amrrtka göz dlkmtı diyorlar ıuna, 
ben<'<' Slnı:apıır gllnnıt birinde klmtn 
ellnıı dll,erıılf', M11laka da onun koy. 
nuna dU,e<'ektlr. 

TomM>n hll f't"('ttnı glzlly•mıodl: 

NAKDEN MUKAFAT VERiliYOR 
- tnı:-ııtııre btı,vektllnfn bil"' l\ta. 

IRka hakkında bu kad&r derin bir 
görllf ve dll:tl1nD O olmasa gerek. 
llavret "ttlm ba gtirıı,untıı.e. . 

D - Çatalca ordusu sihhiye mn 
fttlşli~c merbut muayene ko. , {"'".t ..... - .,,.,-.,,.,.,.,.. .. - .,,,,.-..,,.,-..,,.,""'.,,.-.,,.,""'.,.,""" "

1 
misyonuna • ~~ o o K T o B ~~ 

Gaziıuıtep paı.arcılt Raz.aaından Mehmet h1gllveoot. 

lu Sf:? t-0HllUtlü Ahmet Gü~aıı ortadan kaybolm111tur 

Kt.•nd! ini bulmafa yarıyacaa malO.ruatı olaola.rm ve. 

Bundan sonra kad1>hler dolup bO. 
plmalt& tıqla.dı. 'imdi, Ş n~haytn 

muhtelif batakhanc.lerlnl!en b hsedl 
yorlarc:t. 

E - so Eyll\1 1329 da ileri ha.. ~~ HAFIZ CEMAL ~~ / 
re-kette ordu seyyar basta nakliye " ,, 
mtifrezeei b8ş tabibliğlne memur ~~ " LOKMAN HEKiM,, ~~:I 
dilmiş, Edfmede !Ol cenah ordufa· ~~ uA.lllLlYlt MUTEl:IASSISJ ~~ı 
n kumandanlığı emrinde kolera ~~ Dlnnfolu ıOt ~~ · 
mtkndelesin,,e c;shşmıştır. ~ ~ 

g T~rinisAıd 1329 da taiı.is ~~muayene ııaatterf: ı.ıs.e.'hl: nnıc~~ı 
ı 1 TE!J!!.!rinlaA.nl 1329 da latanbulda ~-... ..• ,,.~ . .,,,,. .. ,,..,•,.,.."'-,.,..""-~·.,.,•,.,.. .. .,,.,.,.,..,,,,..,...,.,,. :.ıı 

ya kt>ndl inin bulunduğu yeri doğru olarak blleo.lerin Ttnmon ııormap ~lBdı: 
ı lanbulda Slrlrooide İzmir Tarsus otelinde babası Metı - şan~bayda batk nııdNt barlam 

met Oül·ene blu.at, mektuı>la \i!fl' telgrafla nıal~auı ıl tıu k&dılr düşkllnlUk ~ötıtertyor1' 
- Eğlenl'Df'k lbtlya<!llc_. 

ve.rdildcrl tn.'kdlrde kendilerine nııkdeıı mllkftfat ve _ p; lemnek için p .. ra ıaum le . 

rlle<"rk11 r . itli mi! 
. • - Şıınırhay halkı ook uıngtndlr. 

Eflcaoo l~n para -.rfe&.mc*te '8red. 

5 

dUt etmez. 
- Faknt be.o, .:elcU!lm G'Undcn • 

bert hnlktn bir !rnrku bl ııl sıızl~o • 
nım. Şehir l~nde bir ''Ja,iJı>n oolUd" 
mdnn bahsediyorlar. Hork&.'J bu yüz.. 
den heyecan ve tel!ıt içinde. 

- Boooc bu bir vehlmilr. Böyle 
bir ey yoktur • 

- Ortada vtP.kalAr vu. Ortad"n 
lta.ybolmn:J insanlar •• baıtı keslk'ıı ka.. 
dınl r_ bunlarm bop!öl onun rl L 
mlıı diyorlar. 

- Den "Japon ceUM,,ınm vc.klll de. 
klll değilim.. ODU mUd:ıfıııı edecek 
doruma d~mek istemem nın, ha.lk 
bot yere tel~& dllşllyor. Bunların 

bir paş tarnfmdan yapıldığını ka • 
bul etmek daha doğru olur. 

- Buna da aklım erm3di. Blr ga.. 
r.etecl olmak sıf•tllo töyle bir aaım 
gfü~tt~"l'Dek istedim. Hiç bir netice a. 
lamadım ve aonı,tıırmadan vnz geç. 
tim. 

- Kcokl tahklkatınn:ı derini tir. 
cydlnlı.. belki Şa.ngho.y zabı:to.ınnı 

aydınl:stacır.k bir ipucu elde 6.!!&blllr. 
dlnlıı;! 

- Bu dışardald dodikodııl r sWn 
kutıığuıma da akaettl mi f 

- ŞUphlllil.z.. Herglln bir pok oey • 
ler duyuyoruz. ırakat hl9 birine im • 
lak vermiyoruz, 

- Apaı dedlniE do aklıma geldi. 
l>Unyanın en m(lfhur hırtıızlıı.rı, katıl. 
lerl, )'a.nkeslcllesrl bura.da bulunur • 
mut.. doğru mu T 

- E\-et. doğrudur. llatt geoen • 
lcrde lapanyaıl!l blr b:lı.ııknnm ka!t • 
1 rını soyan m hur parın~5n hır. 
ım. cm buraya iltica etm1,ıı. t p n. 
)Ollar bu ada.mı yakBlnm:ıll için ı:ıc>k 

utraıtııar .. hırsız tngtllı.l re lltlca 
edcrclc, bltarnf mıntnkn.4a ıJtuıda. 

- lngtllzler teslim etme 111!1" mi f 
- Bayır. Şa.nghaya kap:ığt o.tan 

bir adam her tUrlll hL\rlcl t.n.klp vt 
ı.ealrlerde.n UE k ve mn un k lır. 

- Garip bir memleket! tnsan baı. 
kn bir yerde mllhlm bir hl'tdlse çı • 
kanp buraya iltica e:J:mıe, yakMını 
kurtarmrı oluycl', değil mlf 

- EYet. Böyle pek ('Ok ynl<asını 

kurtarmış ocrlrler vardır b'.lra.b. 
- O halde çok tehlikeli bir mem. 

lekct bur&$ı._ 
- Ne sandınıı. ya 1' ta ruı barnd!\ 

polc bııswıl ""C fevknlAde artlar lı;ln. 
de yn,ıya.blllr. M ~ blr gn,nıı siz. 
den bo,ıaıuna, hiçbir kuvvet elı.I o. 
oon llnden kul'tnmınaz. 

- Bo fena bir r:ey değil. Bir in • 
&anın sevgilisine Mir dll,me ı b na 
hiç de acı veya gayrltnbli ı;elme.z. 

Tlyen • Fo giMerlnl sllı.erel< gtU.. 
dU: 

- ı...., ılmdiye kBdl.\r, öyle bir lca. 
dın taratındıı.n sevildiniz mi!' 

- Bira?: da.ha gcutkon evllnılı. 

tim ama_ 
Tlyerı • Fo mlşarlrlnln tlÖ%.UnU keıı. 

ti: 
- Avrupalılar gibi sevmekten b b 

tmlyorum. Delice ae,•mek.. ölUr "e 
ya OldilrOrccslne se,,·ı:nek .. 

- Hayır •. hayır_ ben hlçbl.r 'ZIUllBn 
6) le ö!llr "'e:ya ölt!llrOrceslne s VID<'I<. 
ten bo,lanmam. Benim anl:ıdığmı 

5C\'gl dalına "f1UUrnla kard ilk ya • 
pan, "nı:ıntık,.la dost olıın bir S<'V~. 

dlr. 
- Şıınghayd:ıld ı;a~-, tar böl le 

ecvgflerden ho,lanmıa.zlar. Daim doA'. 
nıını bir ey anla:naz. Onlnr kendi 
knlplertnı, acvdlğ'l erkeğin kalbine 
batlıır ve btr kalbıJım, bir boylnılcn , 

bir gözdM dUşilnllp görmcJt 1 ter. 
Toımıon vl11kl kıı.de.hlnl eline aldı: 
- Allah beni böyle sc,·gnftrden c. 

elrgesln. Ben Şnnghayda ne sov:nek 
lstcrlın, ne Se\'ilmek .. 

- :sevmek bir dereceye kııdnr 
mümkündür. ırakat, ~1tmcıııel• 

ellıılzckı mldlr 1' Meaelfı rılmdl ben ı;lzl 
acvmlı:ı olıııım, bonl bu sevgiden ldm 
mencdcbllr '! 

Tomsonnn ba§ı donllyordu. 
Kü!;'UcUk bir IC)()lloın nlç!lk tn\·trn• 

altında dilnya birdenbire b ,,nu tö 
kll\·erml gibi sertıellıloml~tl. 

- ~iz alay etm ini SC\·ly ı:-ııuno• 

amıı, beın biç bir vı.man alay rucv~uıı 
olu.ak bir erkek d<'flllm. 

Dodl, aynğa kalkmak, mUs dP 
lı;tcylp gitmek istedi R-:ı.c klıırı bir 
birine dolıındı, O Londr~dıı. a b., on 
vl ki tı;tlğ hıılde bo kod r 8111'.hu, 
olmudı. ŞmdJ üç kadeh ,1 ki ile ııe 
den bllyle serııemlwnlJ, p tile dön 
m~tüf 

Tomson ayakta duramıyordu. 
Temoctn de aynı locada böyle • r 

rıoıı o~ mıydıf 

lngtll:derio mefbur polis ltallf8s\ 
de remoçln gibi tuzağ'n mı • rn . 
lettk, 'nym • Fono1'1 e:r.> ft'L~ ~I. 
ne ınl göt rlllocel>tı. 

U>evamı \"ar) 
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stanbul at yarışlarına :, O 11mpO1 
gırecek atlar Gazoz 

Son zamı.nlar48 plyuaya eıhha.ta muzır asitlerden yapılan p . 
. -dar orkmrştrT. 

J<'abriliamız oo kabil asitleri kullanmayıp bil~l!ı aa.f ve haliıır 

meyva suyu, şek~ı kulJanmaktachr. şı,~telriıı a.ğn:larcna. konan kap
silller ;ı. alna. bl;- defa kn11anrhr. 

Beklenn:ek~e oiau 

POKER, 
TIRAŞ Bl~AKLAiil 

GELMIŞTıB 
01.KKAT: lstanbulda 1 adedi ô kt.ı.rUJtıır. 

Keyflyetı aaym nı~terilerl..mize ba.tll'la.tın&. 
., 10 adetlik paket 45 laıruttur. 

ra,rada: adedi 6, ıo adedi 60 ~tur: 

Sanatkar aranıyor. 

Olimpos Gazoı; Fa.brlk&!lı 
Mlklöriyetf 

&evlet Demiryoflan ve Limanları ftfe~ · ,·. 
Umum idaresi ilanları . _ _. 

Ortaköy Orhaniyedekı motarUl vaartalar taml.rbanesi için ileretıen 

Muh,.mrueu ~rtcJı 12400 ı.un iki bin dört yüz} :ira olan. :!l) ton klorl' 
tutya 22.7.942 çar~amba. gUnU saat 15 tc kapalı zarf usuHl ile Anka.uda. 

ida;e binasında toplanaı:ı merkez & uncu komisyonunca ..,., t,ı:ı ı.ltnaca.ktr. 
8u ıııe girmek !$tlynılt-ril' ~30 (dokuz yfü>: otuz) ıirı.t!.1; m:>v&kkat tı:-. 

minat ile kç.ırnnı..:n taylu etliği veSll!aları ve tckıı .'~:111 !:'y~: ~l.uı '1Ut 14 
kadar e.dı geçen !<oır.ısyon relsliğtnt: vermeleri llıır:r.ı::ır. 

imtılıan!a tavin ('dilecek ehliyetlerine gönı tesbit edilmek ve azamı ye•. 
miyc 5 lira ~imak üzere bır tesviyeci, iki tornacı. bir frezeci blr mara.n. 
goz bir boy.ıı:.ı, dört oto ınaldnisU, bir bobinaj elektrikçi, bir aklı:nUlAtör 
tamircisi, bir döKmecl ustaya fbUyaçv&rdlr. lateklilerin ellerindeki vesikL 
ıatile tamlrhı:.ne mlldürtuğ'Wıe mUraeaatıan. (827.7096) . .. - Şartnamder parasr~ olarak Af.karada Mal~m~ delresıııeen, l:i&ydar 

pa;ada teseUUm ve sevk ~efll~inde:ı temin olunur. (72'10) 

Vll 
ŞEHNAZ (PRENS HALİM) 

Orijini: (Nadide. Ronflon) hafta Elhanl:ı yaptrğı koşuda ikin• 

Memleketinizde yetişen AnglOI cil:lk aldı. 13,00-13,30 Şarkı ve türkll. 
ter progra.mmın deva.mı. 18,00 Prog
ram 18,03 Çitte Casıl 19,00 konll§Ina 
(Dış poutika icmali) 19,15 Dans ınU. 
ziği (PL) 19,30 Haberler 19,45 Yurt 
ta. ruıe&Jer 20,15 Radyo gazetesi 20,45 
HCszam makamından şa:rk!laY 21,00 
Ziraat takviml 21,10 Kart§~k prkı 

ve tllrklller 21,.SO konUfnı& 21,~ O
da mua1k1si 22,10 Opera Arya'la.rı 

PJ. 22,.SO Haberler 22,45 kapanl§. 

'.Arapt.arnı en başta. gelen bıı a.tx 
Anık.ara .sonıbaJıa.r koşularmııı i'kin• 
ci lha.ft.asmda ahır arlcadaşı Elha .. 
nm arkasmdan ikmoi. oldu. Doku• 
Z\inCU hafta 180Q metreli.it koşu • 
)'!ll r~hatça 'Uzandı. hmi.t'de soa 

.Ankara :ilkbahar koşu ISJ"mm ilk 
ha.ft.asmda 1600 metrel}k ko!}uda 
MHnci geldi. Son haftada da 30" O 
metrelik: koşuda. ahır arkadaşı El ha 
run aritasmda ikinci oldu. 

İnebolu O. MttddıelumumWğbulen: 
Fazla. ttyatl& benzin eattıkla.rmda.n 

do!ayr Kllll korunma kanununun S.2, 
69/8, 156 maddeleri mucibince Kara. 
deniz mahalle!!l\nden Hikmet Kara -
mn ilO kuru§ ve Mehmet Yıtm~ 
beş lira ağır pa.ra cez&siyie m&hk'Q.. 
miyetlerlne dalr İnebolu Asl.l:ye ~ 
mahkemesinden verlle:n karu kat't. 
lee,mfştir. ( 40f33) 

Fenni Slaaetçl 
Narl lplz 

vnı 

ELHAN: (PRENS HALIM> 
Orijini: (AH Nari • Kohtnor) 11000 meWei.k koşuyu da birinci• 
Ankara sonbıalla.r lroşulannm Jikle bl"tirdi. 

Hk haftasında 1200 metrelik kx> • tlkbelıs.r 1zminle ~ k()§ula. 
şuyu ,rahat va.hat ka.zandl. Yine 1 mı hepsini Jmza.ndı. IAnlmra.da d9. 

!i1Qııcl meta 200-0 metrelik koşud:ı girdiği 3000 metrelik koşuyu ra • 
!tilııılıQ ~di. On hiri.nci haftada l:.a.tııkla atirdi. 

~. ----·--------------111111ııı. •,~ .... ..... 
i ~ ' 

BORSA 
8.7.9t2 MUAMELESİ 

Londra l Sterlin 
.Nevyork 100 Dolar 

6.22 

ı Cen~vre 100 Frank 
~ : Mac\ıit 100 Pezeta. 

StOkholm 100 İsveç kr. 

130.70 
30.3615 
1.2.89 
3U6 

l!:SBAM V• TAllVtIA% 

IDnelld.SuzQn 
lkr&mlyeli %5, 938 2L60 -.-
lkr. Ergani %5 938 22.25 -.-

%7 1/2,933 T.borcu 'l'r,l 24,80-.
-% 'l 1/2,933 T,barcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.8 '3.:SO-.
Stva.a _ Erzunım 1 19.95 -.
Sivas • Erzu!'llm 2.7 19.92 - .-
% ~ 938 Hu.tan, 2'1.SO --
% 7, 194.l D.Y. 1 19 56 -.-

. %7, l9il D. yolu 2 19Ji5-.-
AnAdolu D. Y. Tth 3 51.50 -.

Anadolu D. yolu % 60 30.50 - .-
Mel'keı: te.nkur 
Anadolu D. Y. Müm. 
!.f bankası nama 
tzmfr Esııat • Ahali B. 
tma.r Ban.kut llJne 
Aslan çimento 
A!lla!I çimento mne-aına 
Şark değirmenleri 

tttJbat değirmen. 
T. kömflr maden. 

.. " 6 T. bm>Olan 
lt'l'Qrk U. Tiyatro 

·~L!t. Umum Sigorta 
Şirketıhayrlye 

Şlriı:etlhayrlye temettll 
Rıhtmı ~alıvUl 

lst. Su tahvili 
lst, Su bine. 

l;.Tt.ırk borcu Tr. 1 

156 -.-. 
52.--.-
H.86 -.-

6.10 

22..---
12.80-.-

11.SO 
uo.-.-

29.ııo -.-
18.---
94.---
69.:ıo.-

:.!9.--.-
26.--.
so.--.
U.80-.-

uo-.-
6.- -.-
-.- 24.Slı 

Borıa ~!lrici altın fiyatı 

DttnkQ Uaı;tınkti 

Re~adıye 32.60 32.40 
KillA" ııltıa pamı 4.42 4.41 

~~~....:.~....;;_~~~~-=-~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbııl Emniyet Sanclığı Miicliirlüğünclen: ' 

Alım.et İzzet ve lllkmet Gilldoğan 26287 hesa.p numa.ruile .sandığ'ı.. 
mızdan aldıkJarı 1250 llra31a. kaJ'1l Şehrenıininde S&raçdoğan maballestn. 
de eaki Şeb=emini yeni Topkapı sokağında eski 194 yeni 308 nuıı:ıara.ıı ma. 
ababçe ahır ve halen o:r kıta arsa.yı birinci derecede ipotek etml§lerdir. 

Dosyada mevcut ta.~u kayıt suretinde mezkllr gayrimenkuıtiıı "ayni 
mahalle ve sokakta ayni kapı numaralı maaba.hçe ahır olduğu,, beyan e. 
dilmJşUr. 

Doaya.Gn mı.vcut ikraz senedi mucibince mezk~r ga.yrimeııkulün hu. 
dudu: Satı sahibi senedin maabahçe hanesi solu mütevefla Yunus vere. 
sesinm d\ikl·Anı ve ba.hçH1, arkuı Darillmu&llimat bahçesi cephesi Top. 
kapı caddesi ile mahduttur. 

!kraza esa:: olan muilammln ra.poru mucibince nıezkflr ga.yrhnenkul 
503 mdre murabbaı nwsa.i.ası olan arsadır. Halen denınunda bir oda ve 
harap bir gıı.raJ mevcubtur. 

Vadt:.s!nde bOrcun verilmemesinden dolayı yapılan takip Uzerine 3202 
numaralı l.anunun 46 mcı maddesinin ma.tuiu 40 mcı maddesine göre da. 
tılır.ası ica be:cien yukarda yazılı derununda. oda. ve harap garajı bulunan 
503 met:e .murabbaı arsı-. tama.mı bir buçuk ay mUdıletle açık arttırma_ 
ya konmu:;.tur. Sntış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artmmaya 
girmek istiyerı ( 446) lin pey akçesi vere1:ektir. Milli bankala:rımrzdan 

birinin tenunat mektubu aa kabul olunur. Birikmiş bütUn vergiler bele. 
di:o·o resimleı·i ile tellAliyc ru:ıumu borçluya aittlr. Arttırma şa.rtnam.,.sl 
10.7.942 tarihinden itlbınen tetkik etmek iatiyenıere sandık hukuk işlen 
servisinde açık bulundunılacaıctır. 'Tapu sicil kaydı ve sair ıuzumlu iza.. 
hat ta şartnameıl<: ve taklp dosyasında vardır. Arttırmaya. girmiş olan. 
la.r, t.unlı..rı tetk.1' edeıck satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Birinci arttırma. 7.9.942 tarihine t~. 

saduf eden {J·azartesi) gilnil Cağaloğıunda. kAin sandığımızda. saat 10 
dan l2 ye kader ;apı!acaktır. Muvakkat ihale yapılması için teklif edile. 
cek bedelin tercihan alınnıası icabe<ien gayrimenkul mUkeUefiyetile san. 
clık alncaf,ıı:ı tamamen g€çml§ olması şarttır. Aksi takdlrde son a.rttıra. 
nın ~:ıahti!dti bat<i kaUnıtk şartUc 23.9.942 tarihine roUsadlC (ça.rııamba) 

1 
günü :.-ıJn n·ı.ralde ,.c ayr.! Eaatte son arttırması yapılcktır. Bu arttır. 
:ınada. g.ı~timenkul en çok arttıranın üstünde bırakıtıı.caktır. Hakları ta. 

1 pu ~idllerıle sabit olmıyn;1 ata.kadarlar ve irtifak hakkında .sahiplerinin 

1 

bu haklarmr ve hl!rnı;ile faiz ve masari!e dair iddialarını llln ta.rihin:ien 
itlba ~en 2u gün tç:nde nTakı mUsbltelerile beraber daıremize bildirme. 
!eri Jlıınıdll". Bu surette haklarını bıldirmemiş olan!arla hakları tapu si. 
c:il<-rlle ııa.bit o!m.yanlal' satış bedelinin payıa,masında.n hariç kalırlar. 
t::aba !o.zlıı malilı:rıat aımr.k istıyenlerin 9U/560 dosya numarasile san. 
ciığımı.z hukuk i~ieri servi~lne mliracaat etmeleri lUzumu ilfı.n olunur, 

DİKKAT 

Emniyet Saı:ıdıfı: Sandıktan alman gayrimenkulll ipotek göstermek 
~Uyımlere muhammınleriınlııln knymu' oJduğ'U kıymetin yUzde 40 ı.nr 
tecavüz etn1eır.ek l:zere ihale bedeli.nın yarısma. kadar borç vermek eu_ 
~ .kala.vlılıc .r&t.erme.k.teQır. {74.G7.1 ~ 

Amerika dan 
ingilizce Radyo 

Neşriyatı . 
Amerika Radyo Şirketleri 
Türkiyedeki Dinleyicilere 

f ngilizce Haberler Neşriyat 
Saatlerini Bildirirler 

Tlrklye ll&atl Günler 
/ 

Dalga nzunluğu 

'illi 
ıa: ~ıs: 16 .:!.! 

Radyo 
Merkez} 

Pazartesi, Çarşamba, WRCA 

KJI06lkl l\letre 
15.150 19.8 

11 7 U-18 3" 

l t 00-lt : 11 

. : "' ...... 4~ 
19 : 1&-19 : so 
20 : 00-20 • 15 : 

2() : 1&-20 : so 
20 : 415-20 : M 

20: ~21; 00 
) 

21 : 00-21 : 16 

( .. 
. -- 'ı • 
Habe:rlerin TahlilJ 

Haberler .. 
Haberlerin Tahlili 

• .. .. • 
• • 

Haberler 
.. 

Uaberlerin Ta.hlilj 
Haberler 

• 
\ .. 

" 1 

) .. 
" Haberlerin Tahlill .. .. 

.. .. 
Haberler .. .. 

•• 
" Haberlerin TahIJU .. • .. .. 

" 
" 

cıımartesi 

Pazar 
Hergün 

Cumartea. 

" .. 
Pazar 

Hergün' 

.. 
Pazar 
Hergün 

" 
• 

Pazar 
Hergün 

.. 
• 

WNB1 
WBOS 
WGEA 
WLVO 
wcw. 
WRCA 
~ 
WBOS 
WGEA 
.wı.wo 
wcw, 
WGEA 
:wRCA 
WNBI 
WBOS 
WGEA 

· ~wo 

.. wcw 
Pazar _ WGEA 4' 

Pazartesi, Çarşamba, WRCA 
cumartesi 

Pazartesi, Çarşamba, WBNI 
cumartesi 

• n WBos 
Pazar WLWO 
Pazar ~as 

.. wcw 
Pazartesi llA. Cumarteai WLWO 

.. • WBOS 
- .. . 

Pazar .. .. 
21 : 15- 21 : 30 Ha be:rlerin tahlili ve mUzik _ .. 

WCWı 

w&uı; 

WRUW 
W?.US 
:wRUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
WCBX 
WCRC 
'\VRUL 

WRU\V 
WRUS 
WLWO 
WBos 
WCBX 
WCRc 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
WLWO 
wcw 
WLWO 
WBOS 
wcw 

.. .. .. • .. .. 
21 30-21 45 Haberler .. 

Haberlerin t&hltll .. • 
" .. 

' Rabel'lerin tahlili ve mllzlk 
21 : 4~22 ; 00 Haberlerin tahlllf 

22 
Haberlerin 

00-22 : 16 

00-2a : ıcı 

23 : ao~'!?s t& 

.. . .. .. 

.. 
tAhml ve mtızik 

Haberler 
.. 
• .. 
• .. 
.. 1 .. .. 

Haberlerin tahlili .. .. 
• • 

.. 
HergUn 

Pazar .. .. 
Hergtln 

•• 
" Pazar. .. 

" " .. 
Hergtlıı 

.. .. 
• .. 

• ,. WCDA 
,Pazartesi ill cumartesi WRUL 

" WRUW 

" Pa7.arte:ıl 

.. .. 
WRUS 
WRUL 
WRUW 
WRUS 

17,780 
ııs,:ııo 

15,SSO 
15,250 
15,8150 
1:uso 
17,780 
15,210 
115,330 
15,250 
15,850 
15,330 
1s,ııso 

17,180 
15,210 
15,330 
15,250 
115,8150 
15.330 
15,150 

17,780 

~.210 

15.2:SO 
15.210 
15.850 
15.250 
!15.210 
15.8~0 

11,790 
9.700 
6,040 

11.790 
9.700 
6.040 

15.250 
15.270 
17.830 
11.790 

9.700 
6.4-0 

115.250 
13.210 
15.270 
17.830 
11.790 
9.700 
9.940 

15.260 
15.250 
15.850 
15,250 
15.210 
15.850 
17,830 
17.790 

9.700 
6.040 

11.790 
9.700 
6.040 

<Bu listeyi ıouen kesip 
saklayınız ·) 

l&.8 
19.12 
19.ôe 
19.7 
18.11 
19.8 
16,8 
19.7.2 
19.36 
19,7 
18.9 
19,IS6 
19.8 

16.8" 
19.'12 
19.86 
19.7 
18..9 
19Ji6 
19.8 

16.8 

19.T2 
19.7 
19.72 
is.9 
19.7 
19.72 
18.9 
2tS.i 
30.9 
4&.6 
23.4 
30.8 
49.6 
19.7 
19.e 
16.B 
23.4 
30.9 
t9.6 
19.7 
19.72 
19.6 
16.8 
25.{ 
S0.9 
49.6 
19.7 
19.7 
18.9 
19.7 
19.72 
18.9 
16.8 
215.4 
30.9 
49.6 
25.4 
30.9 

f9.6 

• 


