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Ziyaret 

Milli Şefimiz, Kabre 
Bir Çelenk Bıraktı 
Ankara, 29 <TAN Muhabi

rinden - Cümhur Reisimiz 
Milli Şef İsmet İnönü, bugün, 
Ebedi Şef Atatiirk'ün mu
vakkat kabirlerini ziyaret e
de:rek knhre hir çelenk bırak
ın• !ardır. 

Roosevell 
Almanyaya 
liarp ilan 

1
,.---·-Milli Şefimiz Dedi ki:-, ANKARADA TOREN 

Ediyor ~ 

Anıerlka artık Almanya ile harp 
halinde telakki edilebilir. Rooae
"elt'in son nutkunda iki taraf ara
sında at~ başladığını bildirmes! 
bundan başka bir şey ifade edemez. 
Zaten hakikatte iki devlet muharip 
"aztycttedirler. Atlantikte lla taraf 
birbirine karşı ateş açmıştır. Bütün • 
Atnerikan sanayii Almanya aley
htnde çalışmaktadır. Amerikan do
nanması İngiliz donanması ile be
:taber çalrşııtaktadır. Amerikan 
tank ve tayyareleri düşmanları ta
rafından Almanyaya karşı kulla
llılın ktadır. Zaten, coğrafi vazi
~~lleri itibariyle, harbi ilin etseler 
""hi, iki devletin blrbi rine karşı 
~~Pabileceği fazla bir şey yoktur. 
t lllaenaleyh Roosevclt, Amerikan 
tbaasının yabancı topraklarda 
harbetmiyeceği hakkında, vatan
~ılarına verdıği sözü tutmuş, fa

at Amerikayı harbe sokmuştur. 

............__---------~~~~~--
M. Zekeriya SERTEL 

"lnerika Cümhurreisinin iki1 
tnu gün evvel donanma günü 
ııe/1&sebetıyle amiraller ve ge -
t~ aııer huzurunda iradettiği nu
har' J\Irnanyaya açıktan açıga bir 

'' Milli ·irademizin Bütünlüğünü 
. 

Korumuk i çin 
Vazifelere H 

Hepimiz Çetin 
zır Buluniı.garuz,, 

Cümhurreisimiz 

Dün Gece Baloyu 
Şereflendirdi l er 

Ankara 29 (A.A. - Cümhur 
~ısi Millı Şef İsmet İnönü, bu
fün Cumhuriyet bayramı müna 
sebetiyle Ankarada Hipodromda 
yap•lan geçıt resmin..., n evvel a: 
~ağıdaki hitabeyi irat buyurmuş· 
lhrdıı:. 

"Sevgili vatandaşlarım, 

Hipodromdaki Geçit Resmi Çok 
Muhteşem Oldu, Bayram, Şehrimiıde 

de Coşkun Tezahüratla Kutlandl 

Genç mekteplil er, geçit re1JJ1ti11ft 

Dünya buhranının geniş sarsın 
tıları .içinde dinç ve gürbi.iz bir -;==:;~=:=::==::=:=:=:::::::::=:==========~=~ 

ULU 

l ılanı olarak alınabilır. 
dc.r~lhakika Mister Rooscvelt bu 
:tnıye edebiyat yapmakla iktifa et
l'llak rek Alınanyanın ilk ateşi aç 
ha 1 suretıyle Amerikaya karşı 
kanıadıgı harp karşısında Amerı -
<ıecc-n gerılemiyerek mukabele e -
devı:ttu, bunun için de Birleşik 
le§l ~l~rın harp.mcvzılerine yer-ı 

milletin, büyük Türk mılletinin 
ba;'1"amını kutluyoruz . . İnsanlı -
ğm ve barışın şen yuvası olan va 
tanımız kahraman evlatlarının o· 
muzlarında şerefle yükseliyor. 

• Milli irademizin bütünlüğünü ko 
rumak için hepimiz çetin vazife

Bir "Ortaçağ .. a Karşıhk Üç Ay ta 
lere hazır bulunuyoruz. 

Aziz vatandaşlarım, 
. Dünyayı sarmış bir engin ka-

A.v n.i soylemiştir 1\filli Şef evvelki gün izcilerimiz in Gazi f.l'erbiyc Enstitüsiindeki~cmterini takmderkcn sırgc.ının türlii tesirlerini biz de 
' ' · -. memleketimizde duyuyoruz. Bü-denb rupada harp başladığı gün -

s Yas~rt Amerikanın takıp ettiği 
tıgı111 tın tedricen nasıl ınkişaf et 
hugı.ı g~zonunde bulundurmak, 
rıc1 ttu vaziyeti artık harp ha
rrıadı e Ukki etmıye imkan bırak-

-~-"""'..-.-r-.._..... 1 yük yangına bulaşmamanın ça -
.:.1•:M~li~:JU• s· G . ~·l'i1ili13;J({çm !resi, ve bütün dikkat~mize. rağ -

L - - ~ 1 r e m 1 men bulaşırsak şcreflı vazÜe yap 

K d R M k d manın ilk şartı, yangın ortasındn 
ırım a us K f·ı · os ova a ya§adığımızı bir an unutmamak -

lio.gıııı anlamak için kafidir. 
tı.rna~ın başlangıcında Amerika 
Curnh en bitaraftı. Roosevelt 
rnc rJ.k ur reısligıne seçilirken A
ıllc.ra:~ vatandaşlarının yabancı 
kında <ırp etmıyeceklerı hak -
tnı tı ~ .. tandaşl.ırına teminat ver 
leri~rn Vakit dahı Roosevelt Hit

a 1 e S 1 n e tır. Çok mahsul almalıyız. Her 

M • ı • H • • 1 şeyımizi idareli harcamalıyız. Her 
evzı erı H .. ucum a r okulda, her iş yerind.e. her tarnf-u c u m ta, her zamandan zıyade çalış-

y 1 &. '· T + d • ı d • mahyız. Şuurlu, çalışkan ve ar; m 1 c. 1 r ar e 1 1 kahr:ıman milletler, a~c~k bu 
~ 14 lnailiz Ticaret devrın hakkından gelebılırler. 

tnonyac Ve dunyada Alman hı!ge- Geçidi Tutan Sovyet 
lıftı ı. sının kurulmasına muha -
L ecegnkat dcmokrasılere yapa - Kuvvetleri Mağlup 
t rrntk Yardım onlara sevgi gos -
lık etrnlek ve davalarına taraftar- Edildi, 15700 Esir Alındı 
Çunku e ·ten ılerı gıdemıyordu. .. . . • 
buı bıtaraflık kanunu harpte Fuhrcrın umumı karargahın -
aırn~an devletlere maddi yar _ dan: 29 (A.A.) - ~lman ordt~:~~ 
nten bulunmayı, kredi açmayı rı ba~k~mand~~l~gının ~e~l~gı. 
dan Cdıyordu Ingiltere Amerıka Hususı hır teblıg ıle de bıldırıl -
bılı~ :~Cak Peşın para ile mal ala- ~d~ği. ~ .gibi hava. kuvve~l~~iyle iş
kend ve bu malzemeyi de ancak bırlıgı yapan pıyadc cuzutamları 
~ord 1 Vapurıarıyle nakledcbili - şiddetli muharebelerle Kırım ya 

liau ~ ımadasına doğru geçidi zorla -
vazı r~ ilerledikçe l\mer.· şiardır. Diişmanm çok kuvvet-
Dla ~etı degıştı. Evvct{ı ,·'Kit ahkim edilmiş mevzilerine kar 
kanu e oduuç veroıi",.,..)ldında b. ılnn yarma hareketi esna -

n ç.ıkarıldı~B kaırun ile fn ~uslar 18128 ilktcşrin zar-

(So (Sonu: Sı: 2; SU: 5} 
... 

'" Büyük Türk Milleti, 

Gemisi Batrrddı Orel'de Muharebeler Cümhuriyetimiz yüksek m
kulü, temiz ahlaklı, vatan yo· 

Berlin, 29 (A.A. - "'l'ebliğ,, 1 Şiddetlendi Mukabil lunda canını esirgemiyen ileri 
Bir çok günler devam eden bir 1 1 bir insan cemiyetinin idaresidir. 
takipten sonra, Alınan denizaltı- Hücumlar yapılıyor Cümhuriyetimiz, milletimizin 
ları Cebelitarıktan Ingiltereye gi 
rlen ve kuvvetle himaye edilen 
hır İngiliz deniz kafilesine men· 
sup tam hamuleli 14 düsman ge
misini batırmışlardır. Bu gemi
le:rin hacımleri yekunu 47,000 to 
niıiıtodur Bundan başka. kafile· 
yi himaye eden hır Ingilız torpito 
muhribi de batırılmıştır Bu ka
fılenın büyük kısmı bu suretle 
imha edilmiş bulunmaktadır. Yal 
nız bir kaç küçtik gemi kaçmağa 
muvaffak olmuştur. 

<Sonu: Sa: 2: SU: 7) 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet 
gece tebliği: 

28 ilkteşrin günü, kıtalarımız, 
Mojaisk, Maloaroslavetz, Voloko 
lamsk ve Harkof istikametlerin -
de düşmanla çarpışmışlardır. 

Garp cephesinm bazı kesimle
r ınde Alman faşist kıtalarının 
me\·zilerımize yaptikları hucum
lar. Kızılordu kuvvetleri tarafın 
dan, düşmana ağır zayiat verdi -
rilerek puskürtülmüştür. 

(So"u: Sıı: 2: SU: 6) 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

ASKERİ VAZlYET 

Cenupta Yeni Bir 
Rus Müdafaası 

Kurulamazsa .. 
(Yazısı İkinci Sayfamızda) ı .... -.-~- · 

Yazan: REPJK HALILJ 

Fransanın bugün başına gelen felakete, yakın maziden hır 

benzer bulmak lfız.ımsa 1870 i düşünmek lfızımgelir. As
lında sebepler dahi birdir: Servet ve süs hırsı, kadınlar saltanatı 
dalavereciler ve r.üşvetçiler fırıldağı, parti kavgaları, rıcnl kıtlığı .•. 
Tescile Delord ısmınde o devir muharrirlerinden bir zat - vakit 
buldukça merakla okumakta bulunduğum - 6 büyük cıltlik (lll 
üncü ımparatorluk tarihi) nde sıyrıklık, yüzsüzlük s:ıhnelerını pek 
iyi canlandırır; Parıs kokotlarının eski Romadakilerine üstün 
bir yiyicilik, bir "har sı.irüp harman savurma,, , tiksindıricı bir 
kepazelık manzarası gösterdiğini ve bunlara her buyıik ışten p .. y 
ayrılıp hisse senetleri verildiğini, verilınezse bir şey yapılamadı
ğını soyler; insanı iğrendirir. Emile Zola 'nın romanlnrı da a) nı 
t.esirı yapar; (Nana), o bahsedilen kadınlardan birıdır. 

Fakat benım sözü getırmek istediğim nokta başkadır: III ün, 
cu Napoleon'u düşmanına esir düşüren ve imparatorlugunu yere 
\'uran Sedan muharebesinde iki tarafın kaybı nedir, bılıyor mu 
sunuz? Şimdi bizi şaşırtacak kadar az: Pusiya'ya - hem de ölu 
yaralı, hepsi beraber - 460 subay ve 8500 ere mal olmuştur. Fra 
sızlarCian 3000 ölü ve 14000 yaralı vardır; top bakımından, mitral
yozleri de hesaba katınız, 553 parçayı geçmez. lşte bu kadar! işte 
meşhur Sedan muharebesinin bilançosu! 

- "Çocuk oyuncağı!,, diyeceksiniz doğru! Bugün şark cephe
sindeki adı sanı bile anılmıyan hır küçük vuruşmada ınsan ve sılah 
kaybı bundan fazladır. I inci Napoleon Moskc>Vaya yüz bın kişilık 
bh ordu ile girmişti; buna tarihte (Büyük Ordu) adı vcrılır. Şımdı 
yüz bin kişinın esamisi mi okunuyor'! Karşılıklı üçer, beşer mıl· 
yonluk kayıptan "bahsolunuyor ... Mal kaybı ise ne hesaba gehr, ne 
de ôlçtiye sığar! Gazetelerde çıkan bir habere inanılırsa Ruslann 
"en ıyi kıtalarından takriben, 6 milyon kış! yo~ edilmış.,, Bu ')ok 
etme keyfiyeti efsün ve iıfuru'1tle yapılamadıgma gore yok edıcı 
lerin '<le büsbütün "var,. kalınadıklan şüphesf~dır Demek kı, tu
tarı aşağı yukarı 10 milyonu buluyor. Nerdesın ey 1 ıncı Napo · 
ıeo~'un buz ovalarında kalan yüz bin kişilik kilçü~ük "Buyuk Or 
du su ve ııı üncünün 17 bincik Sedan kaybı? Bın senelık butur 
Ortaçağ devrinde yalnız barbarlar akını. muharebeler dcğıl. Kı 
rınılar ve salgın h~stalıklar dahil, insan kaybı acaba yirminc1 asır 
dakı bu üç aylık bilançonun yekununu doldurab iliyor mu? 
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s ASKERi VAZIYET~ Bugünkü· 
~ .................. ..,...,, ...... , ...... ,....._,,...,,...,,...,.,.,...,.,... , ...... ,......_,......,,......,,..."""' Futbol Maçlara 
Cenupta 
Müd faası 

Yeni Bir Rus 
Kurulamazsa •• 

~ 

G. Sarav - Beşiktaş 

Karşılaşıyor 
sefr- dubrmın "levlt\nde inklşafta devam Bayram tatilinden bilistifade bugün 
n ol- ediyor. Şimdi bir harabeden başka Şeref stadında Galatasaray ile Beşik

Me afc ve kı . Almanya da bir şev olmıvan Harkov sokaklarında taşın, Fenerbahc;e ile de lstımbulspo-
citC' -r·n i frh mda bn tııdı"'ı ı(ddf'tli muharebeler oluyor. Rostov run karşıla~ ::tklarını bildirmiştik. 

d · b- l · Bu maçlar için clcirt kuliip de en uncü uvlik taarruzla, bu iki önünde Sovyetler Alınanları duı-dur-
iyi elemanları ile sahaya çıkmaya hl

anı da cephede karşısında bul- 'mrya çalı~ıynrlar. Fakat v~ziyet h:llı1 
ur, ~ı>vyetler için vahametini muhafaza zırlanmaktadırbr. Galatıısarayın on 

r.ün evvel mağTUp olduğu Beşiktaşla, 
yo ko,·a il7Crine yapılan t ıırruzun etmr-ktcdir Fenerbahçenin de eksik takımiyle 

nc:-u g· n ıncleyiz. F, · at 18 Birin- Yalrız Almanlar burada ileri ha- yenildiği İstanbulsporla bugün karşı 
denb ~i Alm n ordularının Ka- kf't ı~c. dev~·ı_n erlebll_rn~k için Kırrm karşıya gelmeleri oyunlara hır rövan~ 

e hı 'nı Moj isk, Orel hattından ileri · h~rbını bıt•rmı:I{ ıht.yacındadırlar. mahiyeti vermiştir. 
ıri mediğ'n· VC' l:>urnd<.' s?planın kal- Rır haftad:-ınberı burnda cereyan c- G 1 t t kı d b .. b" 

d h b 1 ü d ü !d a a asaray, a mın a ugun u-a nı ifri'.y ruz. Çlirıkii bu cephc:'de en. !'11u are e er g n <'n E! ne ş - yük bir ihtimalle, tekrnr kulübüne 
b lıvnn vn~url karı~ık kar yolla- detını arttırmaktndır. Fakat Alman-, a d t tın" b I a·· d'" .. ta 

i . v e e ış u unan un uzu oyna -
r . namrş h ,..... ~~h mı geçilmez lnr burnda kat bir zafer elde etmı- cakt r B 'kt t b k b'I ·,. . ı . eşı aş a, una mu a ı 

r nmur ve ''ar deryası haline ge- ye, hatui SoVyet cephesinı yarmıya Hakkı ve Yavuz gibi kuvvetli oyuncu-
t' Miş'tr. Tanklar çamura saplıınmL5, muvaffak olnmamı,şlardır. !arın yer alacakları muhakkak gibid;r. 
t yyare meydnnlannda tekerlekleri Cenupta Sovyet ornumnun müte- Fenerbahçenln de Lelıip ve Naci ile 
ı::ı.mura gi'mi.ilen t yyareler havalan- madiycn r1cat halinde bulunması .i- birlikte Edirnede bulunduğu vakit 
makta güçlü { çc'<::ll']İYC b:ıslamış ve ki suretle izah o1unablliz:: Ya Budl- takımında oynıyamıyan ömerfo ilti
c heye m~lzeme. g•dn ve ihtiyat yen! orduları artık mukavemet lrnbi- hakiyle takviye edıleceği söylenmek-

1 vet g~r dermek hayli güçlei!Tliş- liyetini kaybedecek derecede hırpa- ted'r, 
t r. Bu ?öl ede soğuk gıinden güne lanmıştır. Bu yüzden Alman ileri ha- Saat 13 te başlryacak olan Fener
a ·t-rnaktıı, kı~ şiddc tknmcktcdir. Rus reketinf rhırduramnmektariır. Yahut bahçe - htanhulspor mnçından son
ov ları arıza<:ız ve d'iz olduğu ıçın, cıu~mnnı ileride te is edilen yeni bir ra, Matbuat takımı ile Galatasaray te
s·m !den kop:ın soguk rüzgfır bütün müdafaa hattına çekmek için dilmdar kaütleri on beşer dakikalık haftayım
bu havaliyl harbedemiyecek. barına- muharebeleri yaparak çekilmeyi ter- !arla karştla5acaklar ve saat 15,15 te 
mıvncnk hale getirmektedir. Soğuğun cih etmektedir. Her iki ihtimale de Galatasaray - Beşikta§ maçı yapıla
ş'ddetinden toplnrm ayarları bozul- kuvvet veren alametler vardır. Eğer caktır. 
m:ıkta, askerler çelik ı;llahlurını çıp- Budiyenl ordul:ırı peri~an olmuş ol
la elle kullanamamaktadır. Binaen- salardı, Harkov ve Rn~tov önünde 

1 vh bu cephede Alman ornusu, Sov bu derece şiddetli mukavemet gös- MÜTEFERRİK : 
y t ordusundan maada bir de kı-:la tennez• Almanları oyalamıya vakit 
n · r-adcleye mecbur kalm~tır. Eğer ve imkan bulamazlardı. Halbuki Har Sal! Makineleri 
Almanlar Moskovayı almıya muvaf- kov'da ve Rostof istikametinde giln- 3' 
f k olama7Jarsa kışı açıkta geçirmek lerdenberi devam eden şlddeUI mu- T hd•t Ed•ı• 
zaruretinde kalııcak \'e bu yüzden çok harebeler olmaktadır. Şu halele Sov- a 1 1 ıyor 
sıkıntı çekecektir, yet ordularmm bir pliin dahilinde Permanant makineleri kullanan ber-

Cenupta da Donatz hav7.ıı~mı ı"ş«al çekildiklerini tahmin etmekte hata b 1 · · 1 k İ .. ... er er ıçın açı an urs bitmi5tir kin-
il meşgul olnn Alman orduları me- yoktur, citeşrirun ilk haftasından itibaren 
safe denilen düşmanla karşı karşıya- Fakat Donetz havzası, Harkov ve kursa devam eden berberlerin son im
dır Rostov ve Harkov'a kaclar uza- Rostov Sovyetierin en zengin sanayi tihanları yapılacaktır. İmtihanda mu
n n Alman ordulnrı, menzillerinden merkezlerini ihtiva etmektedir Sov- vaffak olamıyanlar için ikinci bir kurs 
çok uz.aklaşmış bulunuyorlar. yetıer mecbur olmadıkça bu bölgeyi açılmıyacak ve permanant makinesi 

Bu iki sehri alsalar dahi Almanlar Almanlara terketmck istemezler E- kullananlar bu şekilde tahdit edile
bu cephede harbi bitiremiyecckler- ğer Budiyeni orduları mukav~et cektir. 
cJ r. Kırımı almadıkça ve Karadenize kabilJyetıerini kaybetmcmi5 olsalardı, cc:::=---..:jiiiiiiiiiiiİİİİ,.~İIİiliİmm 
b"kim olmadıkça bu bölgede ilerllyen elbette ki, bu mmtakayı müdafaadan l'!ÇI 
Alman ordularmm malzeme ve ihti- çeklnmlyeceklerdi. Demek ki, gerek r~I ~ l~ .~:I e. 
yatlnn ancak karadan sevkedilebilir. adetre ve ge~ek malzemece hayli za- ~- • _ ,_ ~-~ -
Halbuki buralarda da havalar bozul- yrflamış bulunuyorlar. 
mu tur. Ve İkinciteşrinle beraber şi- Maamafih yabancı askeri mütehas
m iden esen kış rüzgıirları buraları 1 sıslann fikrince Sovyetleı-. ~imdi bu 
da bir çamur ve buz deryasına çe- mmtakaya ihtiyat kuvvetleri gönder
\ irecektir. Bu ş.ırtlar içl~de Alman j mekte ve şimdi bulundukları sahanın 
ordusunun ilerlemesi, karşısına me- 1 arkasmda yeni ve kuvvetli bir mi.i
s fe dtişmanmı çıkarmaktan ged kal- 1 dafııa hattı vücude getirmektedirler. 

BUG'ÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Prol[ram 
7.33 Mar lar 
7.45 Haberler 
8.00 Müzık (Pi.) 
s.ıs Evin saati 
8.JO Miııik (Pl.) 
8.45 Konu3mn 

15.00 Konuşma 
15.20 Müzik (Pi.) 
15.45 Konuşma 
16.05 Marolar 
16.ı5 Konuşma 
ı6.J5 Kapaıuş 

o 
18.00 Program 
ı S.03 Orkcnra 
18.30 l(onuşma 

mıyacaktır. Almanları bu hatta tutm\lk için bü- 9.05 Halk havalan 
9.30 Konuşma Cenup cephesinde t~? . kuvvetıerini sarredeceklerdir. 

Çunkü Alınanları Rostov'dan sonra 
9.50 Müzik (Pi.) 
ıo.oo Konu ma 

Şimalde ve merkezde Sovyet ordu- briyle bir müdafaa hattı ile karşılaş
ları Alman ileri hareketini durdur- madıkları takdirde, Rostov'un ileri
muştur, Len!ngrattnki mahsur Sovyet 1 sinde Grosney petrol kuyularını elde 
kuvvetleri mütemadiyen çıkış hare- ı edebil rler. Ayni zamanda Bakfı pet
keUeri yapmakla meşguldürler. Fin rollerinin bu mmtakadan geçen bo
cephesinde artık kı:ı, harekatı dur- 1 rulonm ele geçirebilirler, Sovyetler 
durmuştur. Moskova cephesinde de 1 bu kayıba razı olamazlar_ Onun için 
Alman orduları ilerlemekte güçllik 1 Sovyetlerin burada yeni bir miıdafaa 
çekmektedirler. hattı vılcude getirdikleri tahmin edi-

Fakat cenupta vaziyet Sovyet or- lebilir. _ 

ıo.20 Muzlk (Pi.) 
10.45 Temsil 
11.30 Konu ma 
ı ı.so Bando 
ı 2.ı 5 Koauımı 
ı Z.35 Köy ı · illeri 
12.45 Haberler 
13.00 TurkUler 
13 30 Konu$111a 
13.50 Mlizık (PL) 
14.00 Kanu;ma 
ı4.20 Müzik (Pi.) 
14.aO Konu ma 
14.50 Marşlar 

18.SO Caz orkestrası 
19.00 Konuıma 
19. IS Caz orkntrası 
19.30 Haberler 
19.4 5 Konuşma 
20.05 Yurttan sesler 
20.IS Radyo gazetesi 
20.45 Müzik 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 TUrkiller 
21 30 Konuşma 
21.45 Radyo orkestra. 
22.30 Haberler 
22.45 Dans mOıiıfi 
22.55 Kapanış. 

1 
~ ıı:::: :. -- _ J ' Roosevelt Almanya· 

G'-C~_G,l,M. H•BE.AlE~J I ya Harp llôn Ediyor 
i 

B• s d 1 ~ R ıt•• ' (Baştarafı 1 incide) 
ır ene e ~ ooseve ın giltereye veresiye istediği kadar 

malzeme verilmiye başlandı. Bir 

Geni!! Kurcuna Son Nutku taraftan da Amerikan sanayıını 
"S 3 harp sanayii haline çevirmek için 

Dl•zı•ıd•ı Etrafında büyük bir hamle ba§ladı. Roose -
vclt artık Almanyanın İngiltere-

Diğer 11 Kişi de 
Kundakc;ıllktan Hapse 

Mahkum Edildi 
Bcme, 29 (A. A.) Bclgrattan 

gonderilen bir telgrafa göre, Şimali 
Bosnada Travnik örfi divanının ka
rariyle 13 kişi kursuna dizilmi§tir. 
Diğer on bir kişi de ölüm ceza-

na mahkUm edilın1şlerse de ceza -
l rı beş sene hapse tahvil edilmiştir. 
Suçluların hepsi kundakçılık ile it
ham edilmiş bulunuyorlardı. 

* Roma, 29 (A.A.) - Çarşamba gü-
nü neşredilen resmi bir tebliğde, hu-
us! bir mahkeme tarafından ölüme 

mahküm ed len Yugoslav tebaalı Mi
los Knezevıtch'in, hilk(ımet merkezi
ne yakın bl.r mahalde kurııuna dlz.il
d gl bildirilmektedir. Mumaileyh, baş 
ka kimselerin yardanlyle. bir İtalyan 
vapurunu infilfıkt bombalarla batır
mış olmakla maı.nundur. 

Alman Devlet Reisi 
Türk Generallerini 

Kabul Etti 
Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B.: Al

man Führeri ve Alman başkumandanı, 
umumi karargahında Türk Generalleri 
Ali Fuat Erden ile Hüseyin Erkilet'i 
kabul etmiştir. 

Türk Generalleri, doğu cephesinde 
yaptıklı:ırı ve kenclilerine Alman krta
larının ve mü tdiklerin inmuvııffakı
yet ve ylği•likleri hakkında etraflı bir 
f kir veren blr seyahattan dönmekte, 
dirler. 

Türk Gcncrılleri, bundan maada 
kara orduları başkumandanı General, 
Feld-Mareşal Von Brautchitch ile Ge
nalkurmay başkanı Feld mareşal Kei
tel'i de ziyaret etmi(ilcrdir. 

Horia Sima Öldürülmüş! 
Stokho)m, 29 (A,A.) - Reuter: 

T1dningen gazetesinin Bertin muhabiri 
Rumen demir muhafızlarının lideri 
Horla Sima'nın katledildiği rivayetle
rinin Berlinde deveran etuğlni bildir
mektedir. 

Muhabir, reımen teyit edHmeyen bu 

yi mağlup etmesinin Amerika 

Tim es il v e r i 1 e c e k için ne büyük bir tehlike teşkil et 
tiğini gozonünde bulundurarak, 
doğrudan doğruya Almanyaya 
karşı cE;phe almaktan çckinmi -
yordu. lngiltereye istedıği kadar 
malzeme vermek kafi gelmiyor -

Karar Amerikan 
Milletine Aittir .. Diyor 

Londra, 29 (A.A.) - "Reuter., Ro- du. Bu malzemeyi İngiltereye ka 
osevelt'Jn nutku, biitün Londra ve dar nakletmeyi de temin etmek 
diğer şehirler b::ısını tıırafmdan ıımu- icabediyordu. Bunu temin için A
nıl bir tasvip ile kıır~ılnıımıştır, İn- merika Atlantikıte Groenlant ve 
giliz gazetelerindeki başyazılar, Hit- İzlandada üsler tesis etti. Ame -
lerizm tehdidinin hakiki manası kar- rikan donanmasının vapur kafile 
«1sında Amer~kan milletinin gözilnii ı lerine harp mıntakasına kadar 
açmak bahşınde, Reis Roosevelt'ln . 
yorulmadan yaptığı hayırlı gayret- refakat etmesı kararla~tı. . 
!erini takdir etmekte ve ayni zaman-1 Bu karar Almanya ıle Amerı
da 15.tin Ameı·Ika hakkındaki Nazi kayı Atlantik Okyanusunda karşı 
niyetierlnl de belirtmektedir. Times karşıya bulundurdu. Çünkü Al -
gazete ı diyor ki: manya Atlantikteki harp mınta-

:'Dılnyanın hiçbir y~r~n?e ~itleriz- kasım günden güne geni~etiyor
mm manasını "..e tehdıdını Reıs Ro~- ' du. Amerikan gemileri deniz hür 
s~velt kadar suratlc. anlıyan ~lç~ır riyetinden istifade edemez hale 
kımse yoktur. Hiç kımse, kendı mı!- ld' H lb k' !n T ·1 · 
Jetini içinde bulunduğu tehlikenin ge ~· a u ~ gı ı~ gemı erı 
tam manasını kavraması için Reis naklıyatı temıne yetmıyordu. Bu 
Roosevelt kadar devamlı ve enerjik nun üzerine Roosevelt Amerika -
gayretler ynpmamaktadır ve bu ko- nın denizlerdeki serbestiyi tahdit 
lay bir i~ değildir. eden bu Alman tehdidine boyun 

Times devamla, Amerikan gemile- eğemiycccğini söyliyerek Ameri 
rine yapılan taarruzların, Amerlkıın kan vapurlarının da denizlerde 
mılletine bir ihtar olduğunu, Roose- b t d 1 ak h kk 
velt'in vaziyeti misli görülmemiş bir slik~r elsd c;: 0 ailşı;ı tt·a B ınka ma
açıklıkla >Jildirdiğinl, verilecak kara- 1 O ugunu ~ e ı. u arar
rm Amerikan kongresine ve milleti- ! c:Ian sonra Amerıkan vapurları da 
ne ait bulunduğunu yazmaktadır. 1 lngiltereye ve Orta Şarka malzc-

Berlinin Noktanazm·ı me taşımıya başladı. 
Fakat Amerikan vapurlarının 

harp bölgelerine girmesi, batırıl
mak tehlikesini de göze alması 
demekti. Nitekim son zamanlar -
da Alman denizaltıları tarafın -
dan mühimmaıt taşıyan birkaç A
merikan vapuru batırıldı. 

Bertin, 29 (A.A.) - Resmi mahril
lerden mülhem b:r kaynaktan, yabancı 
memleketlere mahsus olarak verilen 
bir haberde deniliyor ki: 

"Roosvelt'in söylediği nutkun meali 
öğrenilir öğrenilmez, Bedinin siyasi 
mahfillerinde, Roosevelt:n siyaseti e
ğer bu kadar vahim akibetler tevlit 
etmiyecek olsa, söylediği sözlerin çok 
netıe yaratacak mahiyette olduğu söy
lenmiştir. Almanyanın cenub" Ameri
kayi taksim etmek için bir pHwı yap
tJğına ve dünyaclak! bütün d'nleri 
birlestirmek niyAtinde olduğuna d:ıir 
Cilmhurreisi tarafından ileri sürülen 
iddia, Bertin siyasi mahfillerinde son 
derece büyük bir hayalin !fadcsi ola
rak telakki edilmektedir.,, 

rJvayte göre, Horia Simanın demir 
muhafızlar tarafından katledilen Ge
neral Argentianu'nun oğlu tarafından 
babasının intikamını almak maksadiy
Je öldürülmüş bulımduğunu ilave et
mektedir. 

Bu vaziyet, artık bitaraflık ka
nununun 6 ncı maddesini Ameri
kanın aleyhinde zararlı bir hale 
getirmiş oluyordu. Bu madde A
merikan bayrağını taşıyan vapur
ların harp bölgelerine girmesini 
ve silahlanmasını yasak ediyor -
du. Halbuki Amerikan vapurları 
nın harp malzemesini muharip 
memleketlerin sahillerine kadar 
taşımak mecburiyeti vardı. Bu 
zaruret Mister Roosevelti biıtaraf 
lık kanununun bu maddesini ta
dil etmeleri için kongreye müra
caata mecbur etti. 

İşte tam bu sırad~ Mister Ro-

?.Q - 10~41 .. -...... 

TAN 30 - 10 - 1Hl 

Milli Piga o iş Nizamnamesf 
Hazırlanıyor 

50 • iral k • • -o--

D ır Beşiktaşta, Müşavere 

GüNUN - ~ 
., . . . _ M~$~LEsr· 

Bir Cezaya Dair! 

193245 m r h a 1 Odası Ac;ılacak 
Milli Piyangonun 1941 Cümhuriyet 

Bayramına mahsus fevkalade çekiUşi 
dün Ankarada İpodromdaki törenden 
sonra saat 17,30 da Serglevinde yapıl
mış ve çekilişi kalabalık bir halk küt
lesi takip etmi~tir. 

49761, 49975, 56302, 64605, 68089, İktlsat Vek~leti iş kanunu hüküm-
75708, 77608, 99331 ıle nihayet bulan- terine uygun olarak bir nizamname 
l hazırlamaya başlamıştır. Bu ruzamna-

Yazan: Naci Sadullah 
Aşağıdaki 5ayanı dikkat mektup, 

adresi bende bulunan bir oku
yucumundur: 

"Geçen gece acele bir iş için Tak
siıne gidiyordum. Sokaklar hayli ten
hn'laşmıştı, Tramvayın durmasını bek
liyemeden athıdım. Fakat. bir kaç a
dım atmamıııtım ki, iki sivil vatandaş, 
evvela memur olduklarım bile söyle
meden, beni karakola çağırdılar: 

ar. 
500 

L' K l me ile iş kanununda yapılması ve ri-
. ıra azanan ar. . nyet edilmesi mecbur tutulan maddelt'-

Son dort rakamı 3669, 9073 ıle nı- izah edilecektir. Nizamnamede bilhas-
hayet bulanlar. 'sa depo ve fabrika sahiplerinin mıi-

Bu çekilişte kazanan numaraları 
aliağıya yazıyoruz: 

100 Lira Kazananlar es~eselerinde işc;i kadınlar için "em-

50.000 Lira Kazanan 
193245 

Son üç rakamı 228 ile nıhayet bulan. zirme odası,. tesis etmelerini ve bu Onların memur olclukları, 'te benim 
tramvaydan "araba yürürken,, atladı
ğım ic;in karakola çağ'ırıldığım aklıma 
bile gelmiyordu, Bu itibarla bjraz 
sertçe: 

400 bilet. odaların ne :;:·bi v.ıs1flarr haiz bulun-

20.000 Lira Kazananlar 
106976 

. ması icap edeceği bildirilecektir. 
10 Lıra Kazananlar Diğer taraftan Beşiktaş mıntaka-

Son iki rakamı 49 ile nihayet bulan sının İ$Çi aileleri ile ve küçük sanayi 
4000 bilet, erbabından müteşekkil olduğu göz o10.000 Lira Kazananlar 

094142 -- 307972 
5.000 Lira Kazananlar 

10818 ~ 016876 ~ 070961 ~ 201039 
332082 ~ 376079, 

2.000 Lira Kazananlar 
Son beş rakamları 22000, 61922, 

67145, 92018, 94220 ile nihayet bulan
lar. 

1.000 Lira Kazananlar 
Son beş rakamları 28399, 39201, 

Dünkü Lodos. 
Fırtınası 
Bazı 

Vapur 

-o--

iskelelere 
İşleyemedi 

Dün sabah, erkc:n saatlerden itiba
ren başhyan şiddetli bir lodos rüzga
rı limandaki seyrüseferi çok güçleş
tirmiııtir. Güniin bir çok saatlerinde 
vapur seferleri inkitaa uğramı tır, Bu 
yüzden Beşiktaş, Harcın ve Salacak 
isk~lelerine saat 14 e kadar vapur is
liyememi:ıtir. Bundan başka Ada se·· 
ferleri de pek güçlükle yapılmış ve 
bir kaç postaya inhisar etmiştir, 
Kadıköy - Köprü seferleri de saat 

13 e kadar bir kaç defa yapılab imi~ 
ve tarifenin tatbikine ancak öğleden 
sonra baslanabilmiştir, 

Cümhuriyet Bayramı mümısehetiyJe 
şehre geçmek istiyen binleı·ce h:ılk, 
uzun müddet iskelelerde beklemek 
mecburiyetinde kalmı§t,r. ---Kanalizasyon iş eri 

2 Lira Knznnnnlnr 
Son r kamı S ve 6 ile nihayet bulan 

biletler ikramiye alırlar. 

* 
Bu çekilişte 50 bin lira kazanan 

bilet Ankarada, 20.000 lıra kazanan 
bilet Eskişehirde, 10 bin lira kazanan 
biletler de Ankara, İstanbul, İzm:r, 
Yozgat ve Mersinde satılmıştır. 

Fırı !arın Yeni 
Kon rol Şekli 

-o 

Belediye 
ihdas 

Fis Usulü 
Ediyor 

Belediye sıhhnt işleri müdürlüğü, 
fırınların ve buralarda imal edilen ek
meklerin ve bu ekmeklerin imalinde 
kullanılan 1111lıırın miirakabesi ve ek
meklerın sıhhi şarthr altında imal vr. 
tcvziın"n temini için fırm teftiş fiş
leri ihdas etmiştir Teftiş ile mükel
lef her mevki tab.bi. mıntnkasındıki 
fırınların bir listesini yaparak fırın
lara birer fiş numarası verecek ve fı
rında haftada en az iki defa yapa
cağı teftiş neticesin.i fiı;e kaydedecek
tır. Sıhhat mülürliı ıi bu fişleri daim l 
kontrol edecek ve kararlar verecektir. 

~------o----~---

ize Kışlak 

Hazırhğı 
Kızılay dikimevl cephedeki asker

Dahiliye Veklileti alakadarlara bir !ere verilecek kışlık hediyelerin dikim 
tamim göndererek nüfusu on binden islerini ay başından Wbaren deruhte 
yukarı olan şehir ve kasabaların içme 

1
1 edecektir. Diki~ evi 25 bin. pamuklu 

ı;u ve kanalizasyon tesisatının hali m.nt:ln ve 12 bin çamaşır ımal ede
hazır haritalan ile imar planİarının lı~lecektir. 
yaptırılması işi için Vekalete merbut -~,,, ---
1.ıir "fen teşkilatı,, vücude getJrlld;ği- Şehir Meclisi Toplanıyor 
ni bildirmiştir. Bu teşkilat Vel·alete Önümüzdeki Cumartesi günü Şehir 
sorulacak stı, kanalfzasyon ve harita Mecli ı İkmciteşrin toplantılanna 
işlerini tetıtik edecek, alakadarlara di- b hyacaktır. Vali ve belediye reisi 
rcktir verecekt r, Bu suretle nüfusu on iki devre ar, •unda yapılan faLiyeti 
bJnden yukarı olan şehir ve kasaba- gÖ"terir bir nutuk söyliyecek ve nıü
ların bilhassa imar işleri muayyen bir teakiben enciimerıler seçimi yapıla-
ahcıık içinde vücude getirilecektir. caktır, 

osevelt evvela Alınanyanın Fran
sada masum kimseieri kurşuna 
dizmesini protesto etti. Arkasm -
dan da evvelki günkü şiddetli 
nutkunu iradetti. Bu nutukta Al 
manyanın Amerikayı korkutamı
yacagını, Amerikan gemılerinin 
dost memleket sahillerine kadar 
gidebilmeleri için silahlanacak -
larını söyledi. Bugünlerde kon -
grede müzakere edilmekte olan 
bitnraflık kanununun dc1 süratle 
tadil cdilınesi lüzumunu müdafaa 
etti. 

Almlln Tebliqi 
(Ba§tarafı 1 incide) 

fında 15.700 esir vermişler 13 sa
va§ arabası, 109 top ve çok mik
tarda harp malzemesi kaybetmiş 
lerdir. MağlUp dü.man kuvvctle
lerinin takı bine başlanmıştır'. Ru 
men kuvvetleri, Aznk denizinin 
şimnl batısında bir adayı zaptet 
mişler ve düsmandan tamamen 
temizlemişlerdir. 

Donetz havzasında miittefik * * * kuvvetler ricnt eden düsmanı mu 

Simdi artık Almanya ile A- vaffakıyetle takip etmektedir. 
merikayı harp halinde te - Şimal kesiminde lspanyol "Mavi tü-

Iakki edebiliriz. Çünkü Atlantik- meni" geniş mikyasta harekat netice
te iki taraf da birıbir4ne karşı sinde yeniden bir çok yerler işgal et
harp açmış haldedirler. Ameri - mi3 ve büyuk mi~tarda ~~ir alm13tır. 
kan donanması açık denizlerde Sa~aş tayyarele~nden ~ur~~kep kuv 
rastlıyacakları her düsman harpı vetl~ h~~a te5ekkullcri gunduz ve ~e-

. . . . ~ l ce ınfılak ve yangın bombalarıyle 
gemısını Y'~ denızaltısını batır -1 Moskovayı bombaıdımana tutmuı;tıır. 
malt emrını almış bulunuyor. Al Şiddetli infilakler ve lıuyük yangın
manyada harp mıntakasma gi - lar çıktığı görülmüştür. Leningrada 
ren Amerikan gemilerini batır - da hava taarruzlon yapılmıstır. 
maktan çekinmiyor. Ayni zaman M oskova önii1ıde hazırlık 
da Amerika, Almanya ile harp 
halinde bulunan İngiltere ve Sov 
yet Rusyaya her türlü yardımı 
yapmak için hiçbir tehlıkcden 
kaçmıyor. Şu halde Amerika ar
tık tamamen İngiltere ve Sovyet 
ler tarafından Almanyaya karşı 
harp açmış bulunuyor. 

Filhakika bugün Amerika ile 
Almanya arasında resmen harp 
ilan edilmiş olsa dahi, coğrafi va 
ziyetleri itibariyle, ancak deniz
lerde karşılaşabilirler. Bugün için 
ne Almanya Amerikaya asker gön 
derebilir, ne de Amerika Avrupa 
ya asker çıkarabilir. Halbuki A
merikan donanması İngiliz donan 
ması ile birlikte Atlantikte Al -
manya aleyhinde faaliyet halin -
dedir. Amerikan tayyare ve tank 
ları İngiliz ve Sovyetler tarafın
dan Almanyaya karııı kullanılı -
yor. Bütün Amerikan sanayii Al
manya aleyhinde çalışıyor. Bu 
şartlar içinde Amerikayı Alman
ya ile harp halinde telakki etme
mek imk&nı kalmamıstır. 

Roosevelt vatandaŞlarına verdi 
ği sözü tutarak yabancı illere as
ker göndermemiş, fakat Ameri -
kayı Almanya aleyhinde harbe 
sokmıya muvaffak olmuştur. 
~---

İhca-Pa1amut Demiryolu 
Anknra, 29 ( A, A.) - Aldığımız 

habere .ı:ıöre, devlet tarafından mü
bayaa edilen Ilıca - Palamut hnttı 
bugün saat 15 de mülki ve askeıı ve 
bir kısnn de\ lcl memurlarının ve hu
susi m6es e at mensuplarının ve Ed
rcm it halkının huzurlaı·lyle fliletmiye 
ntılmı,ihr 

Stokholm, 29 ( A,A.) - Telemon
dial ajansının hususi muhabiri bildi
rıyor: Alman - Rus vaziyetleri, dün
denberi, a keıi bakımdan değişmemis
tir Moskova etrafında elan, şiddetli 
mı;harebeler cereyan ettiği haber ve
l'İliyor Halen mevcut vakfenin, sırf 
havanı~ fenalığından ileri geldiği 
Berlinde söylenmektedir. Alman külli 
kuvvetleri, bu vakfeden istifade ile, 
kış seferi için yapılacak hazırlıklarl~ 
ve bilhassa malzemen.in maskelenmesı 
ile me gul oluyorlıır, Efrat, beyrız 
kuklctalar giymektedir. Moskoviııın 
60 kilometre cenup batısına kadar 
yaklaşan zırhlı müsademe birlikleri. 
ileri hareketlerine devaın etmeden ev
vel tedbirler alacaklar ve bilhassa, 
geri hatlannın takviyesinin tamamlan
masını bekl~yeceklerdir. Bu müddet 
zal'fınd:ı, infilak edıci lfiğımlarla do
lıı civar araziyi temizliyecek1crdir. Gc 
ride, yüzlerce araba, tank. otomobil 
vesaire ile dolmuş bulunan yolların 
temizlenmesi mecburiyeti de varclır. 

Moskovaya yapılacak olan biiyiik 
taarruzun gün'inü hiç kimse tayin e
demcmel-tl"rl'r Kat'i darbeyi VUt'tll"dan 
evvel ctpheye. rnuzzam savırla a!iker 
ayni nisbette s.l~h ve müria:ımat ge
t' "'tek mevzuu bahistir, 

Petrol Nakleden 
Tayyareler 

Londra, 29 (A.A.) - Almanların, 
şark cephesinde petrol nakletmek ü
zere biiyük mikyasta tayyareler kul
landıklarını, Mo kova radyosu, Salı 
günü akşamı bildirmiştir. Spiker, Rus 
tayyarelerinin, Orel kesiminde, petrol 
nakleden bu tayyarelerden 150 tane
sini gördüklerini söylemi:ıtir. Rtı..'l tay
yareleri, bunları bomba ve mitralyöz 
ateşine tutmuşlar ve en az yüz tanesi
ni tahrip ctmiıılerdir, 

ııünde tutularak burada yeni bir "mu
ayene ve müşavere evi,, kurulmasına 
karar verilmiştir. Burada süt çocuk
lıırı ve mektep talebesi sıhhi muaye
neye tabi tutulacaktır. Ayrıca bu bi
naya yeni doğmuş çocuklarla 18 ay
lık c;ocukların sıhhatini korumak için 
bir de kreş ilave edilecek, burada işe 
giden kadınların meme çağındaki ço
cuklarına bakılacaktır. 

Sıhhat ve içtimai Mmıvenet Veka
leti vilbete gönderdlgi bir tezkerede 
bu işlerirl temini için bütçeye mümklin 
olan tahsisatın konulmasını bildir
ın1ştir. 
-0-

ADLİYEDE: 

Dün iki Yaralama 
Yakası Oldu 

Kasımpaııada Küçük Piyale Mektep 
sokağında oturan Emln ile arabacılık 
yapan 1ııına.il kavga etmi§lerdir, 

İsmail, Emini çakı ile karnından ya
ralamıı ve yakalanmı5tır, * Arabacı Hüseyin Koç adında bi
risi dün Edirnekapıda bir kahve öniin
de Mehmedi üç yerinden bıçakla ya-
ı·alıımıştır. · 

Yakalanan Hüseyinin Sultanahmet 
birinci sulh cezada duruıması yapıl
mıştır, 

Dlnlenen şahitlerin ifadeleriyle Hü
seyinin suçu sabit görüldüğünden bir 
ay beş gün hapsine karar veıilın1ştir, 

YARALAM ATESEBBOSU - Es
ki5ehirden İstanbula yeni gelen çoban 
Ahmet Aviş isminde birisi dün akşam 
sarhoş bir halde Şehzadebaşında do
laşmakta iken Mustafa Gedik adında 
biriyle kavga etmiştir. Fakat hiddetini 
bir ti.irlü teskln edemiyen Çoban Ah
met belindeki bıçağına sarılmış ise de 
polis tarafından yakalanmıştır. 

Dün Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde duruşması neticesinde 
Ahmet beş gün hapse mahkum edil
miştir. 

--~-----o~~~~-

Haı·p Okulunu Bitiren 
Genç Subaylarımız 

Ankara, 29 (TAN) - Harp okulu
nun bu seneki devresini bitirenlere 
yarın saat 14,30 da merasimle diplo
maları verilecektir. 

Sovyet Tebliği 

"- Burada görüşelim efendim, çün
kü işim çok acele!,, dedim, 

O anda yanımıza bir de resmi me
mur geldi. Bu geliııe tramvay bekli
yenler de eklendi. Bu eke bittabi işi 
olmıyal)lar da katıldı. 

İlk gelen sivillerden birisi beni ko
lumdan tutarak: 

"- Haydi bayım, dedi, bizi uğra§
tırmayın: Yürüyün!,. 

Elini ittim ve: 
"- Ark:ıdaş, dedim, hakkın ve 

haddin olduğu kadarını yap ve evver 
kolumu bırak, sonra da karakola niçi 
götürüleceğimi anlat!,, 

O zamana kadar, kalabalığın dikkat 
!erini çektiği diğer resmi memurla 
da yetişmişlerdi: 
"- Arkadas. dediler, yürüyen tra 

vaydan atlamak yasaktır, Karakola 
bu suçunuzun hesabını: veres.iniz diy 
çaflrı lıyorsunuz !,, 

Suçum anlaşılmı§tr: 
"- Haklısınız, dedim, hareketi 

belediye nizamatına mugayirdir. B 
suçumun cezası:ıı da, hüviyetimi de 
buyurun, ve Hitfen beni, yetişmey 
mecbur bulunduğum işimden alakoy 
mayın!,, 

Aldığım cevap şudur: 
"- Olmaz: Ml"rkeze geleceksiniz 

Zabıt tutulacak. İmza atılacak. Mua 
mele var!,, 

Bittabi, mecburen merkeze gittik 
Bir saatim de orada öldü, Bereket k" 
komiser, beni orad:ı. fazla alakoymadı 

Simdi sorarım sizden: Bir ceza böy 
le mi alınmalıdır? .. 

Evet, ben de alakaı'larlardan -kim 
Ierin neyle al§kadar olnuğu pek bell 
değildir ya- sorarım: Bir ceza böyl 
mi alınll"alıdır? 

Üniversite Yarın 
Sabah Açılıyor 

Yarın sabah saat 9 da Üniversit 
konferans salonunda Üniversiteni 
veni ders yılına giriş töreni yapıla 
cııktır. 

30 Persembe 
İlktesri~ 1941 

RUMİ: 1357 
İlkteşrin: 17 

HIZIR: 178 
HİCRi: 1360 

Şevval: 9 
Gııneş Oğle ikindi Ak am Yatsı lms&k 
tl.29 11.58 14.49 ı 1 08 18.42 4.49 

Milli Şefimiz Dedi ki 
(Baştarafı 1 incide) (Ba§tarafı 1 incide) 

27 ilkteşin günü, henüz nata- kendi talihini dogyrudan doğruy 
marn rakamlara göre 31 Alınan 

idare etmesi, milli iradeyi anc 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Biz kendisinin kullan.masıdır. Bugü 
12 tayyar~. kaybettik. ~at'i rda- bizim büyük bayramımızdır. B 
kıı~lara g~re Moskova cıvı:ı:rm a d bütün vat ndac:larımla ha 
27 ılkteşrınde, evvelce soylen- an a k a ı: .. 
... y. ·b· k' d Y·ı 20 Alm rt:mlasma tan çok sevınıyoru 
uıgı gı ı se ız egı , an, '"i ı1· ·b ı d 
t . . . d'' .. "l .. t" LV l l ayram, şan I Ol' umuz 
ayya~esı .uşuru muş ur. . izci ve talebe evlatlarıma kad 

28 ilktşrı~dee, Moskova c~va .. - ve erkek bütün vatand~şlarım 
r~.n~a a.~tı .?uşman tayyaresı du- kutlu olsun.,, 
şurulmuştur. Cümhul"iyet Balosunda 

LondL·a, 29 (A.t.) - Sovyet teb!i.- Ankara, 19 (TAN Muhabiri 
ğinde ilk olarak zikri geçen Voloko- den - Cümhur Reisimiz Mil 
lartısk, Moskovanın 100 kil?metre ka- Şef İnönü, bu akşam geç vaki 
dar timal batısında, Pzhev ıle. Mosko- Cümhuriyet bayramı şerefi 
va arasında, yarı y~lda .~aındırl. tertip edilen baloyu şereflendir 

Rus mukabıl hucum arı . 1 d. 
Kuybeşef, 29 (A.A.) - Moskovayı 

müdafaa eden Sovyet ordulan Alman 
!arın yeni ileri hareketlerini güçleş
tirmek için birbiri ardınca bir sıra 
mukabil taarruzlar yapmaktadır, Son 
gelen haberlere, göre, Von Boch kuv
vetlerinin iki cenahi faaliyet halin
<ledir. Kalinin bölgesinde ehemmiyetli 
Alman zırhlı cüzütamlariyle piyadesi
nin toplandığı bildirilmektedir. Gene
ral Homenko kumandasındaki Rus 
ordusu cüzütamlan düıımanı iz'aç et
mektedir. 

Moskova harp cephesinin diğer u
cunda, Almanların Moskovanın tak
riben 100 kilometre cenubunda Oka 
nehrini geçmek için zayıf bir nokta 
aradıkları ve müteakiben General 
Zakharkin kuvvetlerinin yanlarına 
doğru ilerlemek :stedikleri anlaşılıyor. 
Takriben bir tümenlik bir kuvveti ha
rekete 'geçiren Almanlar, Sovyet mü
-dafaa hatlarına girmeye muvaffak ol
muşlar fakat sonra durdurulmuşlar
dır. 

Piyade ve süvariden mürekkep düş
man kuvvetleri "S" şehrine ulaşmaya 
teşebbüs etmişlerse de ancak tali e
hemmiyette bazı Alman birlikleri bu 
hareket! başarabilmiştir. Düşmana 
ağu zayiat verdirilerek püskürtül
"TIİİ-stür. 

JJf oskova radyosuna göre 
Londra, 29 (A.A.) - Moskova rad

yosu spikeri Almanların dün akşam 
üzeri, giinlerdenberi anudane muhare
belere hedef teşkil eden "A" nokta
sına doğru Sovyet kuvvetlerini sür
meye muvaffak olduklarını bildir
miştir • 

Orel'de Cephe Yarıldı 

nuş er ır. 
~~~~-o~~~---

Bir Gemi Kafilesin 
Hücum 

( Baıtarafı 1 

28 - 29 ilktesrin gecesi Alın 
::ıavaş ıtayyarcleri İngilteren· 
batı cenubunda düşmanın lim 
ve iase tesislerini bombardım 
etmişlerdir. 
Düşmanın münferit bir kaç bo 

bardıman tayyaresi dün gece merk 
ve batı Almanyada bnzı -yerlere 
slrsiz hücumlar yapmıştır, 

İngiliz hava kuvvetleri 22-28 İl 
telirin arasında 48 tayyare kaybetmi 
tir. Ayni müddet zarfında İ~iltere 
karşı yapılan hava akınlarında Alm 
hava kuvvetleri 7 tayyare kaybet 
lerdir. 

/ngiliz Akınlan 
Londra. 29 (A.A.) - Hava nazır 

ğının tebliği: Bonıbaıdımıın servisi 
bağlı dört motörlü tayyareler d' 
gece fırtınalı bir havaı'lcı Almanya 
cenup ve cenup bat sıııd-;lı:: hedefle 
hücum etmişlerdir. Chcrbourg havu 
ları bombıılanmıştır. Savali tayyarel 
rl, tııarnızi bir keşif esnasında şim 
Fransııda diişman tavyare meydanla 
na hücum etmlıılerdir. Tayyareleri 
zin hepsi üslerine dönmiişlerdir. 

Lord Bcavcrbrook'un 
Çekileceği Söyleniyor 

Londra, 29 A.A.) - Reuter: 
kaç gündenberi g·iiğı;ünden ıidde 

Ankara, 29 (Radyo Gazetesl) mustarip olduğu bildıri!eıı maJze 
Moskovanın cenubunda Orel mıntaka- nazırı Lord Beaverbroock-un nıüst 
sında Almanlann yeni muvaffakıyet- bel siyasi durumu, baz; iblinıııl 1•:
lerinden bahsedilmektedir. Londraya rafında mütalealar se:di.ue V'r.Si!e 
göre, Almanlar burada Sovyet cephe- maktadır. 
sini yarmışlnrdxr, Lord BeaverbTor>t:lı:"nft 

Macar resmi tebliğinde lj>ildiril bulunan va:ı:iieye rier.aı~ i:-in müm 
ne göre cenup bölgesinde Sov olan her şeyi npaağ•. Iııkat J8 
müttefik kuvvetlerin tazyiki kaııı - danberl nrf<"tı:iği b6yök cnerii 
da mütemadiyen çekilmektedirler. Al- biyle kısa bir miiı:!d~ içtn ieti 
man kuvvetleri Rostofa 15 kilometre etmesi jhtimai' d,. nrit ~örüldüil 
mesafeye kadar yaklapnışlardır. ni haberler ciimle9iudeu.ctir. 
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Denize Atılan Torikler 
us Cephelerinde 

uhtemeı inkişaflar 11 ıu··nasebetı·le Bazı Ş hnaı cephesinde harektıtm bir l V ~ ~ 
erk~ t~;;~:~~dc d~~:~~~:rm8~1d;;~ B l kl ~ B l k l ~ayı almak lı;ln nevmiclane gay- 1 ç l r 

er sarfetmelcrine ra!;'mcn, pek a l ar e a l a 
~~~u;ırceı;~ı::ı~~e h~~~!~~a~~v!:= 
ın !~~alini istihdaf eden çok mü-
~ hareketlerin inkişaf halinde bu
n Uğu ve Sovvetıer için bu ccphe
ın:n tehlikC'll ve en zayıf cephe ol

oee hlıısedilmektedlr. Mareşal Ti
a nkonun cenup orc1uları başku
ndanlıf:ma tayini de bu nokta! na-

d~ İeYit edecek mahiyette bir Mdi
ır 

e!ıe~ı harp vasrtnl:ırınm bütiln mü
ha tnel Y<'tlerinc rağmen kışın aske
kt rekAtı güçleştirdiği de muhak

ır. SUhunctln 40 - dereceye k0o 
r dfistliğü ve bu me\•simde gilndü
; ancak üç dört saat devam etti
iurırıansk'dan Lenlngrntıı kadar 

Varn eden cephede mfıhim askert 
:,~~At hemen tamnmlylc dunnuş 
1 ır. kningrattıın Prlpet batak
arına ve Moskovaya kadar uza

n °rırıanlnr mıntakasmda berri lk
tı h3kirndir ve burada insan uzvl

lcin tehlikeli olan sühunet fark-
~ bu iklime alı~mamış insanları 

dit etmektedir Moskovanın cenu
ndan Karadeniz sahlllcrlnc kadar 
narı ıenıs Ukrayna stepleri, cenu-

1~0ID-tı lnildikçt> daha mutedil bir 
"

11 mıntakası teşkil etmckt<'dir. t
~c kfınun sühunet vns'ltisi Mosko-

a 11 - dC'rece olduğu halde, 0-
~da 3 - derecedir Bu mmtakada 
~har Yalhnurlan · \•e sonbaharda 
~ mı erfmC'Si bütan mot6rize vn-
ların ilerlemelerine mtıni olacak 

ınurıar ve bataklıklar teşkil edcr
rtl lttsın ise motörize vasıtal ar tein 

1~et daha iyileşir, nehir ve gliller 
r az bir mania olmaktan ç~ar-
i Bu vaziyet dolayısiyle hareket 
ş ınde ordular için bu mmtakadıı 

Yaut::ın sonrn en müsait, sonba
~ "e bılhııssa ilkbahar en tehlikeli 
Al!linıdir. 

tun ~ nların, l!nOmOzdekf beş on 
-1 l'll ~nde Mo kovayı ve Lenlngradı 

ez. adıkları t kdirde şim:ııl \"e mer
ıe gehol elerindt> tedafüi bir vaziye
neı~elerı muhtemeldir. Alman 
ın kurrnaymm harbin kışın _d!ı ~e: 
'6~ !!deee"ine kanaat get•rdllhnı 

rar en birçok altımetler vardır, Bi
t<>n kaYnaklard:ın gelen haberler
~Y\l~nl:ıŞllıyor ki: Almanlar kış kin 
eçe haı:ırlıklar yapmakt::ıdırlnr. fı:

tı.ıırııı!l)k miktradn kavak ve tahta 
httrırııler tsm:ırl:ınmıs, Norveçte yün 
heıııı Yeler nlınmıs. isgal altındaki 
> larıckl'tforden klbritı n~etııcn ltım

t001 Vf.' el ~er aydınlanma vıısrtala -
5: - 11l'Y\ı tır "•il\ • 
'· ıt "" merkez C<'phrlerlnde hn-

'fe n bir tar:ıftan kış, diğer cihet-
,..i 1211"'rdunun şiddetli muka\•e
,. n "''-' 'Mo ova ve Lcningrat şı-hlr
ltıı n ku, \ <'tli bir surette tahkim e
r d, Ol'lıaları blnnetice bir tevnk
T) e\ı-C!'lııe git"T1"ıe ine mukabil, C<'

ı. t'~Dhe inde slddetleneceği de mu 
, h ~ Vılrnııkt dır. Bıı harekfıtm 

lrrı eder rinin ~ovyetlerln en mü
k ı n vı mmtııknlarından birini 
ıııı1a;;'en Dcmetz hııvzasının ve Al
in itin hıırb<' devıım edebilmı>lerl 
ıııt,1k clctıe nnıhtnı: oldukları petrol 
~·~ı r. "1arının lsgııli olduğu muhak-
l\lnı11n 
lUnc1 Orduınınun bir yeni taar-

1 cıııtıa ne dercc<'ye kadar muvaffak 
h.r ~I tabn bUMneyi:ı. Ancak çok 

llltanı r kumandıın olduğu bizzat 
r.-~1 r tarafmdıın kabul edilen 

llyat : ITV>c;enkonun şarktan gelen 
ayatı bı uvvl'tıeriyle, Sıwyctl<'r !cin 

~ 
tnua r ehemmiyeti olıın bu ı;:ıh:ı 
C'eetın~ dane bir surette müdafaa 
Fakat hının edilebilir . 
lunaın So\'Ytler Rostov cephesinde 
dusu ~dılttarı takdirde dahi Alman 

r; ~nfk akfıya kadar gidemlyecek
llz lTl{l~~ dağları ''e So\'Yet - İn-
. Bu ta~ra. sı buna m!ini olacnk
rı tara dırde, Kalkas dağlnrmm 
Utrıerı tında bulunan ve lstihsııltıtı 
toznı ~lrollerinlnklne muadil olan 
rı tehd·~ htayakop petrol mıntaka
ndır k: altına girecektir. Bunun !
cette ~h Sovyetler tarafından hini 
1 ku:ruıa ribı mevzuu bahsolan pet
tn, bu ıı ve tesisatı B:ıkıid:"ıkiler 

ll'lıntakalarda olanlardır. 
----- M. ANTEN 

Alamana ve Gırgır - Palamut Yatak Yaparsa - Balıkçının Gözü Kadar Burnu da 
Sağlam Olmalı - Yunus Balığı - Sportif Bir Av - Bir Balığa Bir Adam - Orginos 
Avı - Ayağa Dolanan İp - Lüfer Avı ve Meraklılar - Karasakallının Sarakası 

D ünyanm en mesut balıkları, 

zannederim, bizim denizlerin 
balıklarıdır. Tabiatın bize tonlarla 
verdiği bu cennet taammı biz ındal ık
tan çıkarıp, arada et yemekten bık
tığımız :zaman çeşni demştınnck gibi 
ternkkl ettiğimiz için balıklarımızm 
ancak "devede kulak,. knbilinden peh 
az kısm ı "ecC'l -1- kın.n., :va uğrarlar; 
üst tarafı gözlerim izin önilnde ovna
şırlar, zıpl aşırlar, birbirlerini . k"ava· 
!arlar. Bazan bizim "Hayvanlıırı Hl· 
mııye .. ecmlyetlerlni hayran rorcek 
feragatimi1.den sinirlenerek. kendile
rini kanaatkAr balıkcılanmızın aı?la 
rma vururlar, kayıklarına dolarlar, 
rıhtımlarımıza çıkarlar, O zam11n bi:ı 
canlı hayvana dokunmayı bfıyflk J!\1-
nah addeden Hint mecus!leri gibi, 
onlan hürmetle toplar ve tekrnT de
nizimizin "mnvi deragus,, ·lnrına bı
rakırız. 

_,,,,.._.,._,.,.,..,,,,....,, -"'"""""' ,,, ,,, ,,, .1 .1 .1 .1 #',,.,. ,,.,.-,.,,.,...,,,.,. ,,,.. ,,, """""'~ 

- Yazan: VEYSEL KARANi ~ 
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Gazetelerde 55,000 çift, yani yıi:ı: on 
bin "torik .. in den!:ze d5kUldil~ınn o
kuduğum zaman, her sene olduıtıı .cı
bi, bu sene de havretten ki.lelik di'i· 
mi yutuyordum. Yine gazetelerin clt>
rliklerlne göre, bu toriklerin çifti on 

Denize a tı lnn torikler 

kilo geliyonnuş, 0 halele beş kiloluk lur ve motör hepsini çekerek balık- ı 2 - Çingene palamudu, (Ağırlığı 
bir tek torik, !lç bc.ş kisilik bir aile haneye getirir. yarım kilodur. Lfıkaba aldanıp da 
icln mükemmel gıdıı olmak ş:ırtiyle Balık sürümünün fazlalığı. balıkçı mOptczel sanmayın, eti nefistir. Za
hir öğiin yemPktlr. BUtün diinyanm icin tehlikclldır. Suyu değışen hay- ten bu lfıkap eski tarihte değerli ri
bu 7.amandn hıısretle andığı bu stırla- van sinirlidir. Su üstünde kabarır, calcı dC' verilmisti.) 
yı biz acmından, yanmad'ln: dini bir deli gibi olur ve çok defa ağı zorla- 3 - Palamut. (Bir klloluktur.) 
!iyin yapar gibi denize ııtıvonı:ı: nıısıl yıp paUattığı da vlıkldir. 4 - Zindan delen. (Bir buçuk kilo 
attığımu.ı dn göstermek lcin, gazete- * * çeker. L5i<abmdan anlaşıldığına gö-
l G d re bu devir palamudun tam knbadn-ere resimlerini koyuyoruz. rr gır enilen ağla balık meh-

B • d bl yılık devridir. Sıkı.ştır.ı zam n Alek-ır en re btı "torik.. bolluğunu taptn tutulmaz, Mutlaka gece- " 
b k sandr Dilma'nm romanınd.ıki "Monte alı çı motörlerlne verilen mazota nln zifir gıbi karanl ık olması Uızım-
atfedenler var. Mcselfı balıkçılar: dırve bu şerait içinde balık tutmak Kristo .. nun zlndanmı delmesi gibi, 

B 1 k t tabllm k i · b" .. k o da agı parçaladığı için bu Jfıkap - a ı u e çın ızc hızım balı ,çmm maharetine baP,lıdır. Reis, 
olan mazotu... kayığm içinde ikide birde aynğmı verilmiş olacııktır.) 

Diyorlar, Bu, ynnlı•tır. B::ıl ık tut- vurur. Bu gürültu eğer üsttC' Jse ba- 5 - Torik. (Dört, beş kilo gelir, 
mnk için mazot'.! ihtiyat; yoktur. lığı ürkütür ve hemen denizde (ya- Tnvasına, bilhassa lckcrdnsına doyum * * kamoı) yapar. Bu suretle balığın ye- olmıız.) 

. -ğ 6 - Sivri. (Altı kilo çeker.) M otörlcrln mıızota ihtiyacı, bıılık rı o renilir ve derhal çevrilir. Palıı-
Blr de hep!;in in battalı olan: tutul:ıcak ;vrore kad:ır balık kn- mut, Marrn:ırııya aktıktan sonra, BU-

ük 7 - Pcçuta vardır ki dokuz, on. "'tklıırmı götiinnck ve bııhk tutu lduk- Y ada civarında bazım elli kulaç 
" d on bir kilo ağırlığındadır. P:ılamu-tan ~onra y llkleylp bal ıkhaneye p.e- erir>liğinde kendine yııtnk yapar; yo-

dun bu ıızman cinsine pek ender o
tirmek kindir. Bnlık. mutlaka kııyık- kamoz yapmıyacağı için, balıkçının !arak tC'sadtı! edilir. Balıkçılar ara-
la çe\Tilir. Bunun için ele eskiden n- ı balığı bu derinlikte görmes'ne lmktln smdn bundan otuz sene evvel Kanlı
lrmana, ynnl balığın nğa vunıo sar>- yoktur. O zaman me~~le hımamen bir cada elli kulaç suda bir iki tane tu
lanmac1 tarzmda bir usul takip edi- "baht işi,. dir. Balıkçıl:ır zifiri karan- tulduğuna dair b"r rlvayet \•ardır, 
lirrli. Şimdiki yeni ağlar torba halin- lık1a ağır ağır dolaşırlar. Hepsi göz-
dedir !erinden ziyade bu sefer burunl::ırını * * 

Motörle b::ılık tutulnı:ız. P t>rvnnr nln kullanırlar. Ciinkü torik gerek geç- M armam ve Boğazlçludc en ra-
ırürültUsil 07.erlne bııl ığın (bıılıkçı ta- \iği, gerek yııtıık yaptığı yerde keskin hat ömür .-bren yunus bnlı {ı-
birince) "cavmak., yani sinmek ihtl- bir balık kokusu bırnkır. Rei!'l tori - drr. Anc::ık sanayide ya .ı kullanııan 
mali vardır, ğin yatak yeri olduğunu tahmin ey- bu hayvan - sanki mesken buhrn-

Bıılık uzaktan geı:rken ı;~kln fnbnt lediğl noktada kayıklıırı durdurur. nında Yunus peygambere vücudunda 
havada bazan suyun yilzOnü g:ıvet Bir şişenin içine yerlestirilmiş ve her konforlu bir apnrtıman tahsis eyledi
hafif bir rüz.efırın tltretmf!~I ızibl flr- tarafı kapanmış yüz mumluk bir e- ği için olacak - kııygusuz, endi~cslz 
pcrişler yapar. Kayığın sırı~ında du- lektrik ampulünün tellni kayıktaki bir hayat sürer. Gfıh limanda, gCıh 
ran reis bunıı görür görmez. ktıman- akümülfıtöre raptederek, denize bırn- Boğazda, gah Mnrmaroda sur\i ile do
dayı verir, iki kayık bu ''ürperme., kın kırk, elli kulaç indirdikten son- taşır, arkadaşlnriyle kovalamar, , kö
y! makaslama ;.çılarak kar•ılarlar. ra ampul hemen yakıp söndürii1Ur, t:C kııpınorn, birdirbir, uzun eşclt 0 y
O zaman F ikretln dediği gibi: bu hareket birkaç defa yapılınca, ba- nar, işsizlikten uyuşan knnntlnrını 

Şu kır bıyıklı , yanık yüzl U •••· lık kalknr \'e y!ıksclir, O zamnn ya- faaliyC'te getirmek için vapurlarla ya
yan -•· lı ayat kamoz olduğu yeri tamamen göster- rış eder. 

Kl t itrer afil a rın ı n lıer telinde diğl için, kayıklar etrafını kuş:ıtıvc- Gıda bol, hava güzel, su m!ikem-
ze lır -1· memat ... rirler. Bu, doğrudıın doğnıya bir baht meldir. Mehtaplı gecelerde Boğazm 

KOı'eklere yapışırlar. R<'l~ bir yan- işidir. Çalımına gelirse> sekiz. on mo- sahillerindeki yalılarda otur8)1lar o
dan feryadı, bir yandan da kalayı tör balık tutulduğu olur. Palamutun nun memnuniyetten pufurtusunu !
basar: enva' vardır. Bu mübarek hayvan !ilUrler; cüınbuslerini seyrederler. Fa

- Yaptş ulan Ahmet! D:ıyan vlrC' ismini hacmi ile değiştirir. Boy sı-ı kat yunuslıır anc:ık bu havzada ra-
Koco! YUklen ul:ın Garabet,.. rasiyle tasnif edelim: hottırlor. Knradenize çıkacak olurlar-

İkl kayık cıılakiirek ürpermeyi s:ı- 1 - Kestane palamudu. (250 gram s:ı is d~ğişir, o zıım:ın Yunus pcy-
rarlar , Ağ ı;evrildikten sonraı iki ka- ağırlığındadır.) ( Devamı ' inc ide) 
yık çaprnşık şekilde birleşirler; tor- -- ---

banın nltmd:ı makarnl::ırdan geçen 1 • a 
~;e~l~~:m;;re ;;şl::~~~ı:u :!~:l~o:si re) fj : '.·' ~ fl~iJ;711!; 
bundan dolayıdır, İp çeklldikçe ağın - ~ - •l M W - - ·--=~ _!____ 
ıılt kısmı toplanır ve derinliği elli 
kulnç olan nğın yalnız su iistünde ka
lan mantarları görünUr. Ağın alt kıs

KABAHAT YOLUN 
mı büzülünce balıkçıln r , " tor .. dan Bir ailenin çocuğu olmayınca, ka
ellemiye başlnrlar: O z::ıman "tor,, cl :ı bahat ya kndınrl:ı, yn erkekte derler, 
torba haline gelir . Ondan sonrn ar- Halbuki, ailenin çocul,suz kalmnsın
tık balığı kepçelerle mot5re yUkle- d:ı kabahat varsa, bu kabııhat b:ızan 
mekten başk:ı yapac:ık bir şey kııl- ne kııdınd::ıdır, ne de erkektedir. Ka
maz. Balık fazla olursa, o 1.nman mo- b:ıhat yolun uzunluğundnd ır 
törden b:ışka kayıklara d::ı dolduru -_Çocuk hasıl olmak !cin iki r;önli\n 

UZUNLUGUNDA ••• 

NUMAAALI ODA 

bir olması Y<'tlşmez. Anne tohum!yle 
baba tohumunun blrlr~mcsl, llhah 
hadisesinin vukuu lazımd ır. Anne to
humi;vle bııba tohumu nefir denilen 
uzuvda. yani çocuk yııtıığlyle yumur
talık arasında b rleşirler. dive kabul 
edilir.. Öyle, göze görflnmİven b r 
uzu\•d:ı geçen hadisronin de>lili yoksa 
da, öylC' t.ıhrnin edilir ve öyle kabul 
edilmiştir, 

YA'ZAN: €.d ı.ar W.allace 
Fak:ıt iki tohumun orada birle>sln

c.-lye kadar. iki<tinin de geld kleri 
Anne tol-ıumu ilhah hadisesinin mey
dana geleceği yere dil<ter ve tabii ha
reketsiz olduğundan orada kalır. 

;
- Pcter l< 
aha doIDıısUane bir knsa hırsızıdır. 
Ydl. leıe on beş sene evvel öy-

rr tş Yapı~ ıarnan bnbninla beraber 
r aldı v ar. Peter bir milyon do-
P hab

0

er ~ arkadaşı olan babamı gi
lraı. Anlıy~;dı, Ynk!'latıp deligc tık
labııın Yirırı rnusun? Bu sebepten 
caba bu ~ sene hııpiı;hancde ynth. 
edl? Ylerı neden sana söyle
Kız: - n 
ndır! Oiyl' 

0fru değ!l, mutlaka ya
Yorsun. Bir <'l>ıniyordu. Yalan söy-
b:ım b r ~ rtaval uyduruyorsun. 
zca b r h aftı, ömründe namus
r h t(' cet ;ekC'tte bulunmadı. Öylt> 

ark d nı Prnı olaydı bile g~dlp 
rdu. a ihanet etmezdi.,, Di-
Ma;rıcylrı sÖzl 
gıd!yordu: erı kr ;ı'nin tuhafı

- Namuslu 
rı. Y&np Yanp1a.tı:ar. haft Yani kasa

tıdıyorduı liaı içındeki 1 ıralan sar
rsızdı. Craig. ' ' Baban bal gibi 

lrk~ltı biliyor. J '\ hırsız olduğunu 
.;unmı'din mi? 'ny de biliyor, hiç 
ı. N<'dc.-n Bfn ..ıç merak etmedin 
stu oldu diye a~tı.ın biri babmnm 
r tnn ı ıye .. iç dü ünmedln mi? 

lln? AYna ız doyı<' dik dik bakıyor
.. demektir nı ~rnek, tah::ırri mcmu
lli.Ai Lanı.~ı,,_: er baban senin tah-

....,anı, 

Kız dehşet içinde kekeleye kekele
ye: 

- J ohnny biliyor mu? Dedi. Demek 
ki ohnny babamın bir hırsız... Ha
yır! Hayrr! İnanamam . Bı:ına yalan 
soyliiyorsun. Modem ki babam böyle, 
Een neden öyleyse ben imle evlenmek 
istiyorsun?,, 

Fakat kız artık hakikati kııvrıımış
tı. Put gibi taş kesilmişti. Dnmarlıı
rındııki kan donmuştu, Karşısında 

müstehzi bir tebessümle kendisini 
seyreden adanın baka kaldı, O, htı
ıa söylüyordu: 

- Şimdi artık aklın erdi değil mi? 
Biz, senelerce Petcri şapa oturtma
ya uğrııştık, Ve şimdi muradımıza 

erdik. İşte bunl::ın şımdl babana an
lat! Çok memnun olur. Ne duruyor
sun? Yanında bir telefon \"ar. Babana 
telefon et. Benimle h iç evlenmek 
istemediğini, fakat onu mesut etmek 
için evlendiğini kendısine söyle. Er
geç her ifin kalbini krrmak mecburi
yetindesin. Ne bekliyorsun. Şimdiden 
başla!., 
Kız: -Seni öldllriir! Diye fısılaacıı . 
- Belki beni öldürür ama, kendi

si de hnpishaneye tıkılır. Ne güzel 
olurdu. Böyle bir netice u~runda bin 
kere ölünse azdır. Fakııt düşOn bir 
kere, beni öldüremez. Çünkü beni öl-
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dürmek niyetinde olduğunu görünce, 
ilk işim onu ölclürmk olur. Köpek 
gibi öldürürüm. Ben olmüşüm, ölme
mişim, bundan sana ne? Benlm füü 
müm ona hakikaU anlatmana mani 
olmasın. Sen ona anlnt. Ah sevglll 
Marneyciğirn ! 

Herif kıza doğru elini uzattı. Fa
kat kız dehşetle, tiks1ntlyle onun te
m::ısından kaçtı, gC'riledi: 

- Demek ki planınız bu! İntika
mınız da bul Öyle mi? Dedi. 

J e!f baş salladı. 
Kız: - Fakat Johnny vnr •• Johnny 

biliyor! Dedi. 
J eft'in yüz{lndeki emniyet ve iti

ma dm bu sözleri duymakla, soluvcr
diğini gördü.. 
Kız: - Ha? Biliyo~ demek! John

ny biliyor! Diye bağırdı, 

Herif: - Evet biliyor, Ama, o da 
bizdendir. Baksana seni almama ma
lll olmadı, ses çıkarmadı. Gidip ha
ber vermedi! Dedi 
Kız minderin ü~erlne yıkıldı, ytı

rilnü iki elleriyle örttü, başını bükt(l. 
Jeflry kızı ağlıyor sanıyordu. Faknt 
ellerini yüzünden çeklp de, yU:ı:ünü 
.kaldırdığı :zaman gözlerini kupkuru 
görünce şaşnlndı. D:ıha tuhafı, kızın 
bakısında deminki ürküntüden eser 
de kalmamqtı,, (Arkaaı var) 

Halbuki, baba tohumunun oraya 
gelinciye kadar arasından g('Çeceği 
yol pek uzundur ... Baba tohumunun 
bu uzun yoldan pek ç::ıbuk geçtiği 
zannedilirdi, Anne tohumiyle b:ıbn 

tohumu ıırasmda klmyııca bir cazibe 
vardır, bu cazibe onların ikisini bir
birine pek cııbuk yaklaştırır, diye Jd
dia ederlerdi. 

Şimdi biliniyor ki. onların nrasmcln 
kimyaca öyle bir ca7.ibe ~'lktur. Ba
ba tohumu kendi kendine yürür, hem 
de ge('tlğl yolarda, onun yOrümeslne 
manı olmak ister gibi aknn cereyan
ların aksine yiirilr. Onun glttiği yol, 
kendlı;lnln cilsseslne göre pt>k uzun
dur. Bu yoldıı ~!derken tnrlü türlü 
milnialar:ı tPsndüf eder. 7..aten onun 
ömrü de kısadır. Yolda giderken öm
rü tükenir,, Kendisini bekliyen anne 
tohumunun yanma varamadan yolda 
büsbütün kalxr. 

Bu h alde, çocuk doğuramıyan ka
dında bir eksiklik, b ir k abahat var 
denllemt>z. Onun eşinde de bir k aba
hat yoktur. Vücuclü s.ığlamdır ve to
humları canl ıd ır. Kabahat yolun u
zunlu~ındadır. 

Onun için, bir erkeğin kendisini 
muııyene ettir ince, aflenin çocuğu ol
mamasmdaki kabah at i hemen esine 
aUetmiye daima hakkı yoktur_ 

Bir 
Olmazsa ••• 
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Ah cısı 

Yazan : ULUNA1' 

Denize dökülen "Torik" lcrdcn 
bahsedecek değilim. Denize do 

külmesi lfi.zım gelen "adaptasyon' 
nam -ı- diğer "aşırıntı,, !ardan bah
sedeceğim: • 

D iinkii geçit resmin de zırhlı nlnyınnmız 

Bu mevzu benim bir çok defa et· 
rafında dönüp dolaştığım Azapkapı
sındaki harap sebile dondü Haklı şi
kayetlerime -eski tabirle- mercii aid 
hiç aldırış etmedi ve mesele kapandı 
gitti. "Aııırıntı" lar da öyle. Bu mev· 
zu hakkm1a ciddi ve mizahi yazı yaz
madık muha .. rir kalmıdı Sütun sütun 
makaleler çıktı. fıkralar yazıldı, işin 
edebi. içtimai safhaları uzun uzadıya 
teşrih edıldl Fakat asıl alik darla" 
işi tam manasly]e pişkinliğe vurdular 
Ağızlarını açıp "gık,, demediler. Bu
na mukabil "as•nntı., eserler cayır ca
vır çıkıyor. Niçin? 

( SEHiRDEN RôPORT AJLAR "'\ 
\...---~---~--~---~~---------

yediden Y et mise Kadar 
1 

Bayram Yapıyoruz Çünkü, bu malın alıcısı var da on
rlan Bu bahiste 11d1ptasyoncular ka· 
dar gazete sahiplerının de mesul ol
duklarını unutmamalı F.lincle böylt 
kohr manian ihtida ;tmiş bir eserle 
idarehanelerine müracut eden nt:ır 
harrirler bir ret karşısında kalmıya· 
caklarına emind:rlcr. Zshmctlcri az 
olduğu !cin vcril"Cek par~nın azlığ 
veya çoklu~nun da cıı-mmiyeti yok
tur; pazarlık ı;abuçak uyuyor. 

iUeşrutiyet Dorıanması -lstanbulu11 Gece Hali - Götisil 

iman Dolu Asker - Ebedi Şefe !Jlimmet, JJ1illi Şefe Saygı 

Yazan: SAIT KESLER 
D an a öyle gclıyor kı, di.ınya -ılınıyor, "efvahı nariye velvele 
U nın hiçbir yermde, hıçbır endazı hava., oluyordu. Amma 

ınıllet beğenıp benımsedıgı rejı - gorunurlerde bır şey yoktu. Ara 
m, hızım kaaar ıçten, bızım ka-ı sıra denızdcn y.ne oliı gozu gibı 
dar candan kutlamaz. Bır kere söniık fenerlerle süslenmiş bır 

1 inandık mı, bu ımaııımız cehcn-ı mavna geçıyor, velvele endaz o -

Halbuki böyle olacağına bir gazete 
kendisine teklıf cdılen eser halck nda 
ufacık bir sual, cevap yapsa iş değişir. 
Mcselll: 

- Efendim. Türkçeye bir roman 
naklettim. 

ı.emlcr uzcrımıze yıkıısa yıne sar 1~~ haya .fışcğı ycrıne de havada 
sılmaz. Beğendigımızc dort elıc 

1 

sıhk ?ır ız bırakıp geçen mınna
sarı lı r, begenmediğimize yan çı- cık bır maytap goruluyordu. Do 
zer , geçerız. · nanmayı Hümayun denilen şey 

Bunun en canlı misali, ikı gün- buydu. O karanlık, o loşluk bır -
dur d u rup dınmek bılmeden co- denbıre bır parlaklıga donuverdı. 
şan Istnııoulun eşme ancak yılda Sarayburnu taraflıırmdan sema
bır rastlanan büyuk bayramıdır. ya alevler yukscldı. lstanbul a-

füışhngıcınıı derhal: 
- Tercüme mi efendim? Sualini 

ııövlesc, muhatabı ne cevap verecek? 
"Terciime,, de'lc kim:n olduğuna dair 
veni bir sual karsıs•nda kalacak. "Te
lif .. c1ese "n ıklettlm, sözünü nasıl te
vil edecek? İster istemı-z: 

- Adaptedirl Diyecek. 

lstanbul bayram yapıyor, oyle paydınlık ?lmuştu. Bız çocuklar 
bir bayram kı, bu bayramla ala - bunu da ~ı~ donanma . su:prızı 
kalı oimıyanlar da kendılerinı u- s:ınıp scvıı:ırkcn herkesı bır te
m umi neşeye kaptırıyor, onlar da l~ş nldı, ~uzıka sustu, fenerler 
ıçimızc katılarak bizımle bern _ sondur~l~u ve_ ben _elımdcn tutu
lıer, b izim buyük bayramımızı lup surukle.r_ıırcesıne sarayd~n 
k u tluyorlar . çıkarı~~ıl?· Bır .arabaya bınmış, 

Cümhuriyct bayramı hiçbir ters yuzunc gen donuyorduk. Ak 
b ayrama benzemiyor. Dört gtin sarny yanıyordu • 

Bu "adaptc"dir kelimesi b!itün itiraz 
!arı ortad n k ldır:ıcnk b!r mazerettir. 
Bunun kaba Turkçesi: 

- Ben ecnl'bi lisandan b"r roman 
okudum ve bunu i tl'd ğim cibi Türk
çeye çevirdim. Roman ve muharriri 
ortada yoktur. Ben varım 1 

Demektir. 
Gazete sahibi h!ç bir :zaman: 

evvel geçen şeker bayramının yo Jıf .,,.. Jıf 
r an, kuııetli gelen, zahmet veren, 
neşeyle hi.ızn u bırbırıne karıştı -
ran, g u ld ururken ağlatan bir ha
lı vardı. O bayramda guler yuz 
gostercbilm~k ıçin fotoğraf ob -
jcktifı karşısında poz alır gibi 
çehremizi zorla çizgilendirmıyc 
çalışırdık. Bu bayramda matemı
mizı unutuyor, kederlerimızı bır 
taraia atıyoruz. 

- Niye n:ıklcttiniz de doğrudan 
doğruya terciıme etmed"niz? Diye sor
muyor ve sormadığın da isabet edi
yor; çünkii buna verilecek cevap da
ha firakhdır, yani şudur: 

O bayramda mecburi ziyaretler 
.çin bile adımlarımızı güçlukle a
çarken bu bayramda yediden yet 
mişe değil, beşikten mezara ka -
dar hepımiz sokaklara dokuliı -
yor, en ıhtiyarlarımız bile bacak
uırunrzda bir g.mçlik kudretı his
:scdiyoruz. 

Lodos var, vapu rla r işlemiyor, 
S and allar n e güne duruyor. Ö -
lüm kor kusu gözlerimizden sılin 
mi~, çala kürek dalgalar aşıp ge
çıtresmi seyretmiye geliyoruz. 

T ram vaylar durmuş, yollar kn 
pah. Bacak~arımıza güvenıyor, 
Edirnekapıdan, Topkapıdan, Yc
dıkuleden, Bebekten Taksıme bir 
nefcsde atlıyoruz. Öylesıne bır 
gidiş k i, ardımızdan sapan yetiş -
m ez. 

Sokaklarda hep biribirine ben
ziycn gürbüz bir nesil, hepsi bi
ribir inden ıyi gıyinmış zengınsız, 
fak irsiz bır h alk, hepsi biribirin
nin k olu na girmiş bir tek mıllr 
var . Bütün bir şehir, bir tek ı 
gib i. Dilen ciler nerede? Bırıbı 
ne dargın olmuş insanlar kalmt 
mış mı? H ani her güni.ın dayak 
bıcaklı zabıta vakaları? 

B u ne güzel tezahür, bu ne mu 1 
aıı:zam birlık , bu ne içten anlayış 
yarabbi!. .. J 

Cilmh~riyet 19 uncu yaşına ba 
sarken, Istanbul bu man?.arayı 
gösterıyordu. Bir dünkü bayra 
mı, bir de bun a benziyen bir es 
ki donanmayı düşündüm. 

• • • 1 
..-Uha ( t esadüf, ben, ancak, 
1 d ü n gece hatırlıyabil - ı 

d iğım bi r meşrutiyet bayramın -
da bulundum: B ir 10 temmuz ge 
cesi id i. Aksar aydak i evimizden 
d onanm a seyretmek ıçin çıknfış 
ve galiba davetlı olduğumuz Dol 
m a b ahçe sarayına gitmiştik. Pek 
küçük tüm , ba bamın gazetelerin
den hatırımda k alan kesik cümle
ler: 

- "Donanmayı Hümayun, me
sadet makrun,, 

" D evri d ilaray i Meşrutiyet,,. 
"Leylei P ürnuru Hürriyet,,. "Bil j 
cümle e m ak ini resmiye ve h usu
s iy e ve m e banii şahsiye,.. "İkadı 
kanadil süreyya mesil,, ve dar 
buna benzer manasını anlam a 
ğım bir çuval tabir. 

Ben b u hatıramı, diin gece 
Aksaraydaki evımızden - Efendim, tcrcilme ctrnedil!ı. Çün-

Clımhurıyct donanmasını gostcr- kü te"cume :ıo.-dur. Sonra olur ki a
mek içın gczmıye çıkardıgım bal sıl "Metn" i ile karşılaştırırsanız. O 
dızımn anlatıyordum. O Cumhu- zam~n cehlimi . anlarsı~ı~. ~albuki 

. . . . ' "nakıl,, ded m n. •? Bu gıbı tchlıkelere 
rıyet ılan edıl?ığı gece dogmuş-

1 
karşı kendimi sigorta etmiş oluyorum. 

tu. Ne Meşrutıyetı, ne de bun - Ama m:ıruf bir muh rrırin emek 
dan evvelkı devırleri bilmıyor - sarfederek yazdıcı bir eser mahvolu
du. yormu:ı; ... K min umurunda? .. Sız as 

Ona, eski rejimlerin zifiri bir 1 çok ııuna ne veriyorsunuz? Ona ba
karanlık .ırzcden donanmalarını kalım .. 
anlntır ve bu rejimın parlak n- Ya aylarca uğraşarak eser telif et-
paydın,lık ba)ramı ıle mukay~e me~ isteyenler ne olacak? . 

yapabilmesını temine ugraşırken d:n 1~:S~~;s1~1~~~~~t~~~=:ı~~ı~a~!~~: 
Dayezıt meydanına gelmıştik. leri'lin uzer ndc "SefcroP.lu" nun Baf-

İstnnbuldn Cümhuriyetin ilk ra k~~ıdı gibi miihiir mü ~assınlar? 
valisı olan rahmetli Haydar (be- Boyle ol!11ayıp da ellerınde. adapte 

. • eserlerle k tapçıları, gazete zdareba-
ym? yapt~r.dıgı havuzdan allı, ye- nelerini dolaşanlar haklı bir istisJ.:nl 
~ıll_ı, mavılı sarılı sular fışkırıyor,! karşısında kalsalar o zaman milli ve 
unıversıte kapısı bır şark sarayı 1 telif eserlere rağbet arter Tercüme ne 
ihtişamiyle meydanı sarıyor, zi - olsıı ecnebi metaıdır. Hiç bir zamnn 
ya fışkırtan sutunlar gızli projek milli. bir teli~. cse~in ycr:ni tutamaz. 
torlcrlc aydınlatılıp bır nur ku- Vaktıyle tercum7n.ın . ~?ş bmıktı!ı 
mesı halinde sema ·n ·uk el m Ilı roman .. ~.en t~bıa ıvle kend a-

•. . )! ) • s Cll d~t•mıza, du,uncem ze rrıuvafık olan 
Ila)ezıt camımın nuranıyetıne te'ıf e!'ıerlerll' böyle doldurulmu tu. 
nur katıyorlardı. Yürtiyoruz, l\la- Şimdı m:ıskeli bılolarda şarklı kıyafe
kasçılnr başına kurulmuş gtizcl tine giren ecnebiler g'b" cdebiyatımız
bır tnkdan sonra evkafın cid - da d bas sedire kurulan bu eserler 
den sanntkiırane yapılmış takını, ~z~r.de~ ~zim mil_l!. ro"llanı:ınmız, 
Darphanenin mineli bır plaka hu Jı~kaylerımız kapı l'Ş l{''ldl'. bıle ıllşccck 
· d k · , · d ı b1r yer but mı yor F.-i•b yatı mızı bu 

dııı: <'h.1 tc~:ı ınatınıy, nu: an ?'apıl- taundan kur•ırmak için yapılacak b·r 
ıgı ıssını \;eren enıcamıın ozn tl'k çare vardır: 

(De\•anıı Sa 4 ~ii 2\ 1 
- '' - ~'•r .. ., ,..1.,,ıım•l .. 

Sokaklar loş. Ölü g özü g ib i ~ 
nük fenerler. Soluyan beygir le 
rin çektiği tra mvaylar. Bastığı -
mız y eri - kalabalıktan değil, ka· 

r a nhktan - g örmede n yür üyoru ff f fl Sfn 
Saraydayız. "Müzikai H üm a 

yun terennümsaz,, oluy or, "eh 
viyei latife ve marşı sultani., ça-
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Tarihi Konserler. 
_1_Ş_u_n_d_a_n,_B_u __ nd_a_n-6.l 

Uyutulan Ağaçlar I
SPOR: 

1 Cazip 
Tertip 

Musabakalar 
Edilmeli 

M-ö n a s e b e ti y 1 e 
Yazan: Dotor N. ÖZT AN 

Kabarık ve ·,eniş omuzlan vardı. 
Kalın boynu guneşten simsiyah 

olmuştu. Ellerini dızlerinin üstünde 
baeladığı ıçın sırtı daha şişlun, daha 
gosterışli duruyordu. Bu sırt insana 
~ yn ihuyari dağları ve eli kanlı eı;· 
k yaları hatırlatıyor ve her an, bir
den arkasına donerek ortalığı bıçak
tan geç·recckmis hissini veriyordu. 
Yuzu inadına sc"uktu. Bu oyle bir 
yuzdu ki, ıstenildiği kndar dikkat e
dılsfo, onda ne keder ne de sevinç O· 

kunnbilirdi. Bu, d şarıya ıu ıızdırma-
Y• n bir testi glbi, yumruk yumruk, 
sış yuvarlak ve koyu esmer b ir yıiı
du Bir ,amar vurulu, ve bu ,amar 
ne nisbette dehsetli olursa olsun, im
kanı yok. bu yuzdc ı:n belirslr: b:r kır 
mızılık, en kuçıik b:r iz bırakamazdı. 

miimkün değıldi. 
Adı sorulduğu zaman gür, tatlı bir 

sesle: 

- Veli, demişti. Veli: efendim. 
Bab:ıı;ının adını, koyunu soyledikte'.l 

sonra cinayete ıııt sorulan bütun su
allere: 

- Haberim yok! 
- Htira hlikım cfendıl 

- Bilmiyorum... dan gayri cevap 
Hrmiyor, genç daktilo kııa, siyah1ı 
hakimlere saf saf bakıyor, içinde da
ha çok acılık bulunan bir gulümseyiş-

lc sırıtıyordu Bu üçiincil muhıkeme
siydi. Daha evvel ayni vakadan maz
nun iki delikanlı müteakip zamanlar
da mahkemeye çek imiş, fakat ikisi j. 

çin de ıuçlu olduklıırını eöı;terir bir 
deUI bulunamamıştı. Veli de evvelki
ler gibi şüphe üzerine cclbedılmıct• 
Sahltslzllk ve bir ipucu bulamamıık 
hikimleri çileden çıkarmıştı. Ortada 
kanlı bir pıçak vardı. Ölumu işleyen 
kanlı bıçak •. O kadar. 

* * * 

·~······················-··-··········---············· ....... ·-····-· • • : lHJD~~'V'~ $ 

i ~DÇAGDN ŞAHiTILDGD f 
$ : 
-·•••••••••••-•••••••• Yazan: CAIIİT EFE ~ ---·-•••••• 

gece katil, herkt"sin, hatta köpekle
rın dahi uyuduğu lıir saatte bostan 
gırmiş, çnrd:ıkta karısının koynunda 
mışıl mışıl uyuyan Çakırın Osm:ı:ı ı 
arkasından bıçaklı yarak öldurmüş, K ı 
dının silklnmesi lizerıne bıçağını te· 
lişla duşurcrck meçhul bır iı;tikamete 
sıvışıp gıtmıııti. 

gitmiş ve ikisinin uzun eeccler baş. 
başa konuştukları olmuştu. Hatta bi:
ar:ılık evlenecekleri bile rivayet edil
rniştı. Asıl şilphc Velinin evden ayrı
lırken Eminenin: 

- Tarlaya fazla buğday ek Veli ... 
Eski gunler geçti! Dıye baiırdıtı va
kıt uyanmıştı, 

İlk günler Osmanın genç karısı çok Hakim Veliye: 
ı:ğlamıştı. "Çakırım!" Diye nvaz av1z _ 

- Oglum doğru söyle bakayım. 
bağırnra~ dizlerini dovmıı$tii. Kora- Emincylc n~ler konuştunuz ve niçin 
sınn elbısclerınl ıı~tna atar.ık. bahcc 1 arkandan sana "eskı günler &eçti .... 
yollarında deh gıbı dol ştığı, ve el- diye bağırdı. Bak seni dinleyen köy
bıselen koklayıp ôptu ·u gorulmiıştiı. Jülerın var. Onlar da meraktan kur
Acı ne kadar der n olursa olsun du· tulsun. 
rulmaya malıküındur. Emıne de za- Veli değişmeyen bir yüzle: 

yım. Çok vakit onun cvinde oturur 
dertle:;irdik, Arkadaş öldi.ırı.ilıince, baş 
ka kime ıitsin, yaıık, gelir bana do
kerdi acısını, kim vurdu diye söylt~
ni, ağlardı. 

* * 
Masanın üzerinde kurumuş kanı 

ile kıpkırmızı, paslı bir dan:ı 
dili ctbi duran bıçaktan gayri ortada 
bir tek şahit yoktu. Ve hiç kimse ~c 
bıçak sahibini tanımıyordu, 

Böylc esassıı bir şüphenin netice
sini tahmin etmek dinleyiciler için bı
le kolaydı. Bütün zorlamalar ortaya 
en ufak bir delil atamıyordu. 

Ccnabı hakkın ne garip işleri var
dır Bu ablak ve bıraz da korkunç 
cchrenin ıi•tüne uysa l ve minicik göz
ler kondurmu11tu Bunlar: eşyaya hay
retle b3kan, ve hiç ir seyin sırrını ço 
zemıyen, dupedı:z çocuk gözleriydi. 
Ne yuzunden ve ne de gözlerind<:n 
iUc;lu olup olmad ı dair ir mana 
çılcarm:ık dinleyiciler ic;in olduğu ka
dar, ihtimal heyeti hakıme için de 

mania sinmiş, pbr umuş ve susmu5- - Hakim efendiı dedı , bilir miyi:n 
yaktı, köye bir saat kadar uzakta tu. hte, Velıdcn şuphe bu zamanlara neden söyledi yabanın garısı. Ben 

ve bir bostanda işlenmişti, B!r tcsaduf eder. Sık sık Emınenin evıne Osmanın çocukluktan bert arkada5ı· 

Reisin işareti üzerine heyeti haki · 
me on dakika için bitişik odaya geı;
U. Boş kalan odada dinleyiciler al-

• 
ır 

Futbol Maçları Etrafınd 

s nda b yuK 
M uvaffakıvet'e qöı:terllmekte 

ve a'kır fcct bir lıalleılr 
t av r eden 

Hissi ve m:.ıes 1r f lmlrdc 
f. rabacın rı K zı) ınd n faı • 
mu:raff r olu or 1 vet n : 

JJJiirckkepli Balıklar 

TÜRK MUSiKi SAN'ATKARLARINI DiNLEYiNiZ, T 0 RK 
MUSİKİSİNİ N İNCE NAGMELERİN I HER G E c E 

7 den 12 ye kadar teı·enniim etmektedirler. 
Gilndilzleri açıktır, Tiryakilere tıalls KAHVC 

~ ............... 113:: .. ıc:::=:::=:======::::t 

çaktan konuşmaya başladılar. Sır tiy1 e ı 1amak i~teyc'l bır h ile ı. şıaır 
onları iirkiiten bu adıım,sesiyle, ifa lcri ~ üzüyordu, 
desiylc, telhsız haliyle ıamiin !!?erin Reis, ht Y ,. • ğ ünü m:ısay.ı 
de müsait bir tesir uyandırmı:ıtı . Hal- !ayarak m:ıznuna: 
buki onlar, gazetelerin ballandıra bal- - Kararın okunacak, 
Jandıra yazdıkları bu vakanın muhn- 1htannd:ı bulundu. 
kemesini dinlemcye eellrlerken şayanı Herkee neticenin beraetle bltece 
hayret şeyler görecklrini ummuular- zannediyordu. Veli, kudretli sırtiyl 
dı. tık gerisindekileri korkutmuyordu. 

Halbuki hiç df: böyle olmamıştı. * * * 
meydanda bir 'ey yoktu, Hiç bir e
mare bulunamamıştı , Bir söz üzerine 
bir adam mahkum edilemezdi. Bun'l 
eôrc ölüm vakasına dahi inanmamak 
lizım geliyordu. Gerçi bıçak, uzun 
keı;kin ve siyah saplı bıçak çok oey
lcr soylüyo,·du . Bütiln haliyle bu cirın 
yeti ben i•ledim, kemiklerin araeınd 
kıtır kıtır dönen bendim, dıyordu a
ma, <:>nu döndüren el i!,ite meydand 
yoktu. 

Mübasir: 

• - Susalım! Diye bağırınca, herke
sin yüzü iki odavı birbirinden ayıran 
siyah perdeye dikildi. 

Beyaz saçları ve sert çehresiyle ön
de rds, arkada azalar ve genç müd· 
dclumumi gözüktü, Yerlerine sesıi:ı:ı:c 
oturdukları zaman Veli bir şeyi« an-

D inleyiciler yerlerinde toplan 
başlamıştı. Jandarmaların 

kati gev'lemişt· Ve! , dııprıya 
rahat ve bur b r ncfe 
... tıyordu. 

- Evlat! Ded H ydi geçi'" 
Senin bu cın yctı y I 
dı T bıı be '"t cd• c 
neceksın Ins1n c .ı :ı 
t' h ller çok g ' r \ ı 
yl dınlc: Sırr d al ü 

Jaha sakın böyle $"::Y Y-1Pma 
Veli rcnio ve lrambur11ırtınıikı 

kcrek masaya yaklaııtı. Kanlı bı~ 
nı masadan ahı ken: 

- Bir daha yapmam Reis beyi 
d1. 

Yerlerinden a1t'llan seyirciler 6 
kalmııılardı. 
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Ankarada 
Bayram Nasıl 
Kutlandı? 

~AZAN: NACİ SADULLAH 

t~ \e)kj giin Ankara Ulus meyda nmda yapılan biiyiik merashnrfe» 
bir görüniiş: izciler abideye çelenk koyuyorlar 

A11karadcrn: 
l)un gece, Ankara şehrınde, 

k ecnebılerden başka hiç 
kutns uyumamıştı sanırım! Çi.m
n :u sabah şehirde, alabildıği -
f rekctlı bır hayat, daha şa -

Sın Sokuşunden evvel başladı .•• 
lar 0 kaklardan fıraklı vatandaş -
lıktı.a kasketli koylüler, zarif la -

ehir bayanları ile yepyeni 
urı Varlı koy kadınları ve büyük 
v•~trnalı zabitlerle tertemiı es
ne b ızcılcr, henüz kendi kendi
Ço ır adım yüriımemiş kucak 
lo c~ları ılc artık bir tek adımı 
ıht Ukla atamıyacak çaga basmış 
re~ arlar aluımi sema kadar bol 
iilq lı bır nehir gıbı ayni yere 

~Orlar: 
C' .t\nkaramn meşhur Hipodromu 
g b CU'engız ve mıknatıslı bir agız 
t 1 §ehrın butun inS11.nlarını, ces 
t be te ve habire yutuyor: Bu i
:tner rla, bana oy le geldi ki, daha 
bıtkasınıın başlıyacagı zamandan 
dur aç saat evvel, hipodromu dol 
mu anlan bırer birer saymak 
rırıtnkun olsaydı, Ankarada "tah
kun nurus,, gunü elde edilen ye
dı? a §aşuacak kadar yaklaşılır-

le~alltın neşesini arttıran sebep 
tesn en birısi de, havanın müs -
rıye: llefastı idı: Tabiat, Cumhu 
baıı ın 19 uncu yılını nefis bir 

lJ ar tuvaletı ile karşılıyordu. 
bun~erınde bulundugumuz tri -
<ızz en lfıpodromu dolduran mu 
tın~ kıılabahğa bakılınca mille 
kutl Parçalanmaz ve yekpare bır 
rn c,, olduguna inanmamak 
tı~un degildi: Çünku hissiya
zarn nıuşterek olduğu, bu muaz -
aynı ınsan deryasının her sefer 
nıasın~anda kabarıp dalgalan-

-n belli idi. 

LI * * * .,er şey hazır olduğu halde 
başlan :rasime tam zamanında 
dı: ç 1 ası mümkün olama -
mcra~~u halk Hipodroma, tam 
len c llnın başlıyacağı saatte ge
kışladı~Urreismi dakikalarca al
hur b · O oniıne geçilmez teah -

gibi dimdik duran ve nazlı nazlı 
dalgalanan bayraklar, parlak gü
neş ısığınde benzerleri her ifil.eyi 
hasetten kurutacak kadnr nefis 
bir renk almışlardı. Onların ardın 
dan istikbalin ordusu, bugünün 
kumandanlarından tam numara 
alarak geçti. Ve nihayet karada 
Mehmetciğin bükülmez süngüsü, 
semada da yeniden, kartallarımı
zın kırılmaz kanatları parladı. 
Tayyareler, Hipodromun tam üs 
tüne geldikleri zaman semada 
birdenbire, yüzlerce beyaz gelin 
cik açıldı: Ve yanımda duran sa
natkar Ramizin, meşhur tombul 
teyzesinin sutyenlerine benzetti
ği, mini mini, sevımli paraşütler 
meydanın üzerine, havacı!ık fen 
ninin gönüllerden gurur çıçckle -
ri yeşerten bereket rahmeti gibi 
yağdılar ••• 

*** 
Onların ay~kla~ı .~op:ağa de 

ğerken, bız, onumuze var
mış bulunan ilk alayın sırmalı 
sancağını selfimlıyorduk. 

Güneş, piyadelerin 20 yıldan -
beri, düşmanın kaniyle le~elc:ı .
memiş olan şereili süng~l~rını, 
emsalsiz bir mücevherler gıbı par 
!atıyordu .•• 

Pek az sonra tozu dumana ka -
tarak geçen süvariler her düşm~
nı süpürebilecek bir kasırga gı
bi geçtiler ... Ve onların ardı~d~n 
bütün tarih boyunca düşman ıstıh 
kamlarını birer havan eli isabe -
tiyle dövmüş olan Türk topçusu 
gözüktü. 

Nihayet, sıra, 20 nci asır harbi 
nin en modern silahlarının geçi
şine geldi! Ve motörlü kıtalar 
Türk ordusuna kem gözle baka -
bileceklerin bütün ümitlerini çiğ 
ner gibi geçtiler... . . . .. 

Bunun içindir kı, şımdı Tur
kiye Cümhuriyetinin nur içinde
ki merkezinde halk, ordusunu da 
görmenin arttırdığ~ bi~ em?iyet 
içinde ve bu emnıyetın bırkaç 
misline çıkardığı bir neşe ile en 
büyük bayramına devam ediyor! 

lstiki YUZdcn vukubuldu ••. 
tıra e al nıarşından sonra 50 sa- Sümer Bank Yapağ 
ran n~ıkı beş yüz hakikat sığdı- Almıya Devam Ediyor 
gunıraı: un!-l okuyan Milli Şefin _ 
rına, • sesı, İnönunde, ordula _ Sumerbank tarafınd~n yap~kla~~n 
k kunıa d . - · ünl' d toplanmasına devam edilmektedır. Su-

1. kadar n a ver~ıgı .8 er e- merbank kalıtelerlnl ve randımanları
gur sad gen~ ve dınç~ı... <?n.u~ nı tetkik ederek satın aldığı yapakla
bır aşı ası Yureklerımızi sıhırli rın bedellerini derhal ödemekte, fakat 

Ond Sibı şah1andırdı. adi ve mahltlt yapakları. alma~aktadır. 
Çcl'k an SOnra mavi göklerde, Bunu fırsat bilen yerlı fabrıkalardan 
let~ bkanatlarımız parıldadı: Mil bir kaçı ellerindeki .Y?paklara beya:ı-

. a§ı tize · b' eleküs- name vermedikleri gıbı bu "!a}ları Su-
sıyane gib· rıne ırer m merbankın satın almaması ıçın en i-
le.r, bu v ı kanat geren tayyare- di kalitelerle karı3tırmaktadırlar. Bu 
tcnıeı he ata~a yan bakması muh: fabrikalar ellerinde kalac~k bu ııibi 
bi, bQ 1 r d uşnıanı ~~hdit ede~ gı knrıııık cins yapaklarla yerh kumaşlar 
ldrca h arırnızın tistunde dakika- yapmaktadırlar. . 
izci} onıurdandılar ve nihayet HALDEKi ZAR!-R ~eledıye 

· er gorundü E ·· !erinde müfettiıilerinden müteşekkil bır heyet 
Y.uruyen kız ••• n o~ halde tetkikler yapmış ve geçenlerde 
rınde koc ve ~rkek izciler elle- ukubulan infilak hadısesinin 2500 lira 
flYorlardıarnan ıpe~ bayrakl.~r t.a ~asara sebebiyet verdiğini tesbit et
ye tnnade· Adeta ugurunda olmı- miştir. Diğer taraftan katpltle sarar
şuınıanın 84mç başlar üzerinde ta ulan limonların sıhhate rnuzir olma-

iUrurun.u duyuyormuş dıil anlaşılmıııtır, 

TAN 

Ordu cüzütamları, polis ve itfaiye, 
oku1lar, beden terbiyesi mükellefleri 
ve spor teşekkülleri saat 14 te mey
dancia mevki almııılardır. 

Bagraın Şen~ikleri Dü-;k:ifGeçif 
·- .. , Taksım meydanında 

Ankara 29 (A.a.) Bugün 
yurdun her köşesinde Cümhuri
yetin 18 inci yıldönümü en içten 
tezahüratla kutlanmıştır. 

Bu mesut yıldönümünü kutl:-
mak için giinlerdenberi hazırlan: 
makta olan Türkiyenin baş şehrı 
Ankara, daha dünden, bayramın 
açılışı dakikasından itibaren baş 
tanbaşa milli renklerimizle, ca~
dcler günün rnansını ifadclendı
ren remizlerle süslenmiş bulunu
yordu. 

Bu güzel dekor içinde bu sabahın 
erken saatlerinde yollara dökülmüş O· 

lan Ankara halkı bir sel halinde bü
yük geçit resminin yapılacatı İpod-

1 roma giden ana caddeleri doldurmuş: 
· tu İzciler:n boru ve trampet seslen 

bÜtün Ankarayı sarmıştı. Bütün genç
lik Çankayndan itibaren Büyuk Millet 
Meclisine giden yollar üzerinde Milli 
Şeflerini selamlamak ic;in fasılalarla 
yer almış bulunuyorlardı. 

Reisicümhur İnönü, tebrikler! kabul 
etmek üzere Millet Meclisine gelirken 
bu gençlik safları arasından geçmiş ve 
Atatürk'ün muvakkat kabirlerini zi
yaret ederek Ebedi Şefin hatırasını 
taziz eylemiştir. Milli Sef, bu kud
sal günde Cümhuriyetimizin kurucu
su Atatürk'ün kab~rlerini ziyarete ııel
dikleri zaman, Ebedi Şefin defnedil
miş bulunduiu müze binası önünde 
başta Büyük Millet Meclisi Reisi Ab
dülhalik Renda ve Başvekil Dr. Refik 
Saydam ile ;Mareşal Fevzi Çakmak ol
mak üzere, V ekliler Heyeti azaları, 
Cümhuriyet Hıılk Partisi umumi kli
tibi ve idare heyeti ile Meclis ParU 
Grupları reisleri hazır idiler. 

Buradaki merasimin akabinde Mil
let Meclisine gelen Milli Şefi bir mu
hafız kıtası selamlamış ve Büyük Mil
let Meclisi riyaset divanı azaları kar
şılamışlardır. Bütün devlet erkanının, 
müesseseler mümessillerinin ve kordip 
lomatiğin tebriklerini kabul ettikten 
sonra geçit resminin yapılacağı saha
ya gelen MH!i Sef, çoşkun tezahürat 
arasında izcileri ve kıtaatı teftiş eyli
yerek Riyaseti cümhur tribünline se
lim vermişler ve İstiklil mar31 ile se
Jamlanmışlardır. Milli Sef Türk ulu
sunun, gençıgının ve ordusunun bu 
güzel yıldönümünü kutlayan ve rad
yo ile yayılan nutkunu söyledlkten 
sonra hava kuvvetlerimizin açtığı ge
çit resmine başlanmııtır. Bütün An
kara halkının takdirlerini toplıyarak 
geçen tayyarelerimizi, izcilerimiz, harp 
ve yedek subay okulları alaylnn ile 
piyade ve süvari, topçu ve motörlü 
alayların geçiılerl takip eylemiş ve 
ayni suretle sevgi ve tezahüratla kar
şılanmıştır. Hava ve kara kuvvetleri
mizin bu geçiıleri e1'Qasında Türk ha
va kurumuna mensup yiızc yakın pa
raşütçünun atlayıştan sürekli alkışlan 
ve takdirleri toplamıştır. Milli Şef, 
çok muhteşem güzel bir dekor içinde 
geçen bu büyük geçlt resminden son
ra ayrılırlarken geliılerinde olduğu 
gibi İstiklal marşı ile selamlanmış ve 
uğurlanmışlardır. 

İstanbulda 
Cümhuriyetin 18 inci yıldönümü 

Bayramı dün de şehrimizde muazzam 
tezahürat içinde devam etmiş, sabahın 
erken saatlerinden itibaren şehrin bü
tün meydan, cadde ve sokaktan ka
labalık halk kütleleriyle dolmuııtur. 
Bu sebeple nakil vasıtaları güçlükle 
sefer edebilmişlerdir. • 

Bütün meydanlar, parklar, rıhtım
lar, garlar, resmi ve hususi müesseler 
ve binalar baştan basa bayraklarla do
nanmış, afislerle süslenmiştir. 

Cümhuriyet Bayramı münasebetiyle 
dün saat 13 ten itibaren viHiyette bir 
kabul resmi yapılmıştır. Vali, şehri
mizde bulunan mebuslarla askeri er
kan, Parti mensuptan, rektör ve de
kanlar ile Vekilet müfettişleri ve di
ier müdürlerin tebriklerini kabul et
miştir. 

Vali ve protokole dahil zevat saat 
14,20 de vilayetten ayrılarak Taksim 
meydanına gitmişlerdir. 

Vali Liitfi Kırdar, beraberinde Or
general Fahrettin Altav. Parti reisi 
Reşat Mimaroğlu, Korgeneral Cemil 
Cahit Toydemir, Koramiral ŞükrU O
kan, Korgeneral Rüştü Akın, Tümııe
neral Kemal Balıkesirli. Ye.ni İstanbul 
Komutanı Tümıeneral Refet Matracı, 
Örfi İdare Komutan vekili Tümgene
ral Ziya Yazgan, Tüm,ıeneral Zekli 
Okan, Tümgeneral Asım Tınaztepe, 
Tümgeneral İzzet Aksalur, Tümgene
ral Ayni Üresin, Tümgeneral Kemal 
Yasınlnlıı;, Tümgeneral Ekrem Tür
ker, Tuğbay Hakkı Teker ve diier Ge
neraller ve üst subaylar olduğu halde 
Cümhuriyet ibidesin.in önünde yer al
mışlardır. 

Merasim &mirinin emri üzerine bo
razan bir "ti" işareti verıNş ve bü
tün birlikler hazırol vaziyeti almış
lardır. Bu sırada şanlı bayrağımız di
reğe çekilmiş ve askeri bandonun c;al
dığr 1stikl91 Marı;ıı bütün birlikler ve 
meydanı dolduran halk tarafından ih
tiram vaziyetinde dinlenmiştir. 

Bundan sonra meydandaki okullar 
askeri cüzütamlar ve diğer birlikler, 
Vali ve Generallerle Parti reisi tara
fından teftiş edilmiş ve müteakiben 
tribüne gidilmiştir. 

Tribünde İstanbulda bulunan me
buslar, Generaller, kara ve deniz iist 
subayları, rektör ve dekanlar, viliyet, 
parti, belediye ve diğer resmt daire
ler erklnı,Istanbul umumi meclisi aza
sı, basın kuruma azası ve banka di
rektörleri ve konsoloslar büyük ilni
formalariyle yer almıe bulunuyorlardı. 

Geçitresmi Başlıyor 
Geçit resmi, başta kız yüksek ve 

lise okullarının geçişiyle başlamış. o
nu erkek yüksek okul ve liseleri takip 
etmiştir. Bundan sonra triblinün kar
şısında askeri bando yer alm119 ~c 
kahraman piyade alaylannuzın geçi
şi başlamıştır. Meydanı, tribünü ve 
meydana bakan binaların balkon, teras 
ve pençcrelerini dolduran on binlerce 
halk, muntazam ve mehabetli sıralar 
halinde geçen kahraman Mehmetçik
leri sürekli alkııılarla lrartılanuştrr. 
Bunu ath topçu, süvari alaylan takip 
etmiş ve bu cüziltamlar da alkış ara
sında geçmi19lerdlr. Bu sırada bir tay 
yare filomuz meydanın üstünden ge
çerek merasime ietirak etmiştir. Mo
törlü topçu, motörlil zırhlı ve motör
lü bindirilmiş alayların geçişi de bü
yük bir intizam içinde ve halkın içten 
ıtelen alkışları arasında uzun müddet 
devam etmiştir. Bahriye ve jandarm9 
kıtalarından sonra beden terbiyesi 
mükellefleri. spor teııekküllerl, polis 
kıtalan ve itfaiye ıruplan reçmişler
dir. Geçit resmi bu suretle nihayet 
bulmuştur. 

Şehrin gece manzarası 
Sehrin bütün meydan ve cnddeleti, 

&bideler, kuleler, resmi ve hususi mü
esseseler, liman ve rıhtım tesisatı, 'li
manda bulunan vapurlar elektriklerle 
donatılmış, İstanbul bir ışık tufanı i
çinde kalmıştır. Sarayburnu ve Şemsi 
paşadan renkli su sütunları geç vakte 
kadar yükselmi3, bütün aahil boyun
ca da muazzam tenvirat yapılmıştır. 

Dün gece saat 22 de Vali ve beledi
ye reisi Dr. Liitfi Kırdar tarafından 
Taksim beledive gazinosunda mükel
lef bir balo verilmlıtir ........ ılıtlf. 

* Dün gece, çoğu talebe olan bir kaç 
bin genç, Taksim Abidesi önünde te
zahürat yaptıktan sonra hep birl:kte 
belediye gazinosuna giderek baloda 
bulunan Vali Dr. L!itli Kırdan ziya
ret ve bayramını tebrik etmiılerdir. 
Gençlerin bu temiz ve heyecanlı ha
reketlrindn müthassis olan Dr. Ltltfi 
Kırdar kendilerine tqekkür ve onla
rın da bayramlarını tebrik etmiıtir. 
Gençler buradan Beyoğlu postahanesl
ne giderek, Reisicümhur ve Milli Sef 
İsmet 1nönü'ye tebrik telgrafı çek
mi19ler ve baf hhlrlarını izhar etmiı
lerdir. 

Denize Atllan Torikler 
( Bıttarfı 3 UncUde) ı haneye geUrlrler. Meraklılar indinde 

gamber~ karşı gösterdikleri misafir- orginosun eti balıkların mancla etı 
pcrverlık para etmez. Bilhassa Uzis- demektir. 
tan ahalisi Ytınus balığı avını dün- Bu çeşit av da, balık yemi kaptığı 
yanm en meraklı bir sporu şekline andaki ilk sUratte ayağı ipe takılıp 
koyınuşlardı;r. Bakınız nasıl? - uçurtmaya geçirilmiş haberci kfi-

İkl, üç kışı sandala binerek deni- ğıdı gibi - deniz tarikiyle öbür dün
ze açılırlar. Sand::ılın basında ve kı- yayı boylıyanlar eksik değildir. 
çında cli martinli iki avcı durur. Ay
rıca soyunmuş oldufu halde hemen 
denize atılacak vaziyette bir üçüncü
sü de bekler. Yunus, sudan çıkar 
çıkmaz tüfek patlar. Bnlık, suyun yü
zilnde kalır. Fakat şayet avcı, balığı 
daldığı zaman vurursa, yaralı hayvan 
dibe doğru gider; o zaman çırçıplak 
bC'kllyen y{izUcil sandaldan denize a
tılır, suyun içinde balığa yetişir ve 
kulağından tutarak yukarıya doğru 
çevirir. Buna muvaffak olursa bera
ber suyun y{izünc çıkarlar; olamazsa 
yine be>raber - bir daha gelmemek 
şartiyle - giderler. Bir tek kurşu
nun kıymeti bir hayata mal olur. 

Böyle helecanlı avlardan biri de, 
Mannhada zemheride orginos avla
maktrr. 

Kuvvelll bir sandnlm basma tahta 
bir makaraya sarılı bilmem kaç y{lz 
kulaçlık sağlam sicimde>n bir olta tes
bit edilir, sicimin ucundaki çelik te
le de iri bir zoka raptedillr. Sandal 
Marmnrnda santlerce dolaşır, orginos 
denllen izmarit azmanı, zokadakl avı 
kapar kapmaz sandalda bir sarsıntı 
olur. O zaman iki avcmm biri dU
mene, öteki de milthlı bir si\ratle 
dönerek boşalan mııkaranm bıışma 
atılır ve ağacın temastan tutuşma
ması için çamçakla su dökmlye baş
lar. Orglnos yava5ladıktan sonra san
dalı bir motör silratlyle Marmarada 
gezdirmiyc başlar, S ntlerce süren 
bu mecburi gezinti nlhayet balılm 
çaUamaslyle biter. Artık balık Boz
burunda mı? Hay:ırsızda mı? Nere
de "stop,, derse sandal orada kalır. 

Avcılar Dombay ccsamcti~ekl hay
vam yavaş yavaş çekerek kayığın 
yanma bağlarlar ve çalakilrek balık-

D ünyanm hiçbir tarafında misli 
menendi bulunmıyan lüfer ba

lığının avı, Kalikratyada bıldırcın a
vı gibi "Ehli zevk,, fıidlr. Bu enfes 
bahtı avlamak için Abrahatn paşa 
gibi zokalarmı gümüşten yaptıran 
meraklılar tanırım. 

Şair Ekrem Beyin pederi merhum 
Recai Efendi - ki celi ve nesih hat
ta maruf iıstadlardandır - lilfer a
vmm meraklılarındanmrı. Kayıtma 
ufacık bir mangal koydurur, tuttuğu 
taze bahklam iskaraslyle dem çeker
miş. Bir akşam Sultan Aziz başma
beyincisi Nevres pasa fle kyafetlerl
nl değiştirerek lüfere cıkarlar. Padi
şah Nevres paşaya Recai Efendiye 
sataşmasmı söyler. Pasa sorar: 

- Nasıl? Vuruyor mu lhtiyar? 
Recai Efendide cevap ypk. Biraz 

sonra Nevres paşa tekrarlnr: 
- Milbarek kudUmOn denizin di

bini kuruttu. Boyuna yakalayıp, ya
kalayıp mangalda cız bız •• 

Recai Efendi yine aldırmaz. Fakat 
başını kaldrrır, Sultan Azizin bir U
kırdı daha atması için Nevres paşayı 
dürttilğünU görünce. mangalı bshk
lariyle beraber yakalar, pıdlıahın 
kayığma doğru fırlatarak bağırır: 

- Kabahat sende değil, Seni üs
tüme kışkırtan yanmdaki kara sa
kallı zevzek herifte. Gözün kaldıysa 
al da sen ziftlen .• 

Ertesi günü Recai Efendinin 'yalı
sma bir yaver gelir, Efendinin hu
zuruna çıkar: 

- Diln akşamki kara sakallı zev
zek herifin selAmı şahanesi var, der. 
Denize attığın mangalm tazmini için 
size şu bir kese albnı gönderdll 

..... Taksimde yapılan merasimde şanlı piyademiz şeref tribününiin önünden aeçerkea --

Ge~H resmine i~tirak eden motörize birliklerimiz 

• 
Dünkü merasime iştirak eden Kızılay hemşireleri ı:eçit resminde 

Dünkü merasimde mektepliler: Bir izci oupu §U'ef triblinünün enünde 

1 
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GRİP, ROMATİZMA ı BAŞ, DİŞ, NEZLE, 
1 NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

İcabında Günde 3 Kaşe AJınabilir. Her Yerde Pullu Kutuhn İsrarla İsteyiniz. 

Satdık Mamul Çam Çar Köşesi 
Devlet Orman İşletmesi Bolu - Seben Revir Amirliğinden 

Tstl f No. Adet M3 03 CiNS 
Betıer M3 blnfnln 
muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
% 7.5 muvııkkat 'l-. 

1 
2 
3 
4 

656 
646 
686 

1073 

215 
212 
212 
311 

712 
309 
102 
935 

Cam çar köşe 
,. • n u 

,, " ti 

,, " ,, 

26 50 
., " .. .. . 
,, .. 

Lira Kuruş 

428 
421 
421 
619 

73 
9R 
55 
97 

3061 952 058 1892 21 YekOn 
1 - Revirimizin Karacasu depo!':lmda yukarıda her birinin hlzasmda miktar, cins, adet, muhammen be

del ve muvakkat teminatı yazılı çam çar köşeleri açık arttrrma ile satılacaktır. 
2 - Satış 3.11.941 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de başlar ve her istifin satışını mliteakıp di

ğer istiflerin numara srrasiyle satışma geçilir. 
3 - Çar köşelere ·ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğü ile Bolu, İstanbul, Ankara, İz

mir orman çervirge mildilrlilkleri ve Adapazarı orman bölge çiftliğinde ~örülebilir. 
4 - İsteklilerin 3. 11.941 Pazıırtesi günil saat 15 de Boludaki Revir fi mirliği ne müracaatları. (9306) 
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! ÇOCUGU ZA VERECEGiNiZ 

. . 
TÜ KİYE İŞ KASI 

K •içiik'. TasarnıI Hesaplan 1941 İkramiye Planı 
- İ' Ke~ideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkinciteşrin 

, tarihlerinde yaptlır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık - 2000,- Lira 8 adet 
35 ,. 

250 liralık - 2000,- Lira 
3 n 1000 " - 3000,- • 

750 • - 1500,- " 
500 .. - 2000,- .. 

80 • 
300 • 

100 .. - 3500,- " 
50 it - 4000,- • 
20 • - 6000,- • 

i 1 : • L •• , .. L ' - • .r . ~ 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena

mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehiı·lerinde 
PAR!S, MARSIL YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, 1RAN, IRAK, Fll..lSTlN 
ve l\IA VERAYI ERDUN'de 

EN ·GÜZEL HEDİYE. 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna laymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyonız ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansik1opedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ar.siklopedis• •ı Çünkü: Çoc'ük AnsiklÔpedisi 
çocuğun mektepte 1 bütün dünya çocukla-

~ünkü: 

mektep irşında, hat1 a rına yılbaşı ve bay· 
mektepten sonra mtfrr 1 ram hediyesi olarak 
taç olJuğu en kıy- ı en cok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

Her hediye kırılıp kay I 
bolabilir veyc;hut u. 
nutulabilir. Fakat Ço- ı 
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğUn hayatı \jzerinde 
tesir yapacak. ve bii- 1 ·

1 
tün hayatınca iz rrrı. 
kacak bir eserdir. 

..,.'ünkü: Çoctık A:lSntlopedisi 
çocuğUnuza faydah ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona hoş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık eder, 

Çoruk Ansiklopedisi ikı 
cilttir. Mükemmel şekildt 
teclit edümiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

ı 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN,. SURİYE. 

............................ ll'Jll!' .................................... . 

LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ''e mevduat hesaplan kiişadı. 
Ticari krediler ve vcsaikli krediler küşadı. 
Tiirkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
ıskontosu. 
Borsa emirleri. 
f.sham ve tahvi5t altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

-- -----
Enyüksek emnıyet şartlarını haiz kıralık 

Kasalar Servisi vardır, 

l'iyasanırı e.n rnii.sait .,artlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

SOLDAN SACA: 1 - Karun - Kedinin 
ye • 1 2 Mera.,m - Ufuklar 3 - Tersi: 
B r renk Dır nota 4 Bır renk - In 
Ter ı • Dır renk - Su 7 Bir hayvan -

Zarif 

En 

Saijlam 

Ve En 

Dakik 

' . • ~ .J:) . . ', J 1, •• • ~ ! . . . • 
1
11-- 1 

O T E L I i):t 
Tokathyan'da 11> vE., 

5 l1cıncıteşrlnden iTiBAREN i f\ENK~I 

~"' tft~ ~ 
Meşhur Macar Viyolonselist 

Stefan Karnoezy 
Konser ve Caz Kllslk Orkestrası 

ve Şantöz o iz öz 

Lilo Aleksander'in 
lştlraklyle 

Musikili Yemekler ve 

DANSLİ MATİNELER 

~----ıı 
lsta11bul Le~azıll\ _ Amirliği 
Satınalma 'Komisyonu Uônlan 

ı Tenekesi cihetı asıterıyece veril
mek tlzere 5500 adet boş kutu yap-

ı 
tmlacoktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/ 
10/941 Cuma günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko-

l 
misyonunda yapılac;ıktrr. Tahmin 
bedeli 550 lira, ilk teminatı 41 lira 

1
25 kuruştur. Ni.imune ve şartname-

K0şe. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 200 adet talebe paltosunun dikilmesi işi 
açık eksiltmeye konulınustur. 

1 - Eksiltme 7.11.941 Cuma günil S3at 16 da Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimnl MuaYenct Müdiırlüı{ü binıısında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen fiyat beher lakrm paltonun dikilınesi işi i1:in (11) 
lira (50) kuruştur. 

3 - Muvakkııt teminat ( 172) lira (50) kuruştur. 

4 - İstekliler ş::ırtnamesinl komi~yoncia ve nlimuncyi de yurt mU
dilrlüğiincle göreb'lirler. 

m tc"' emır 5 - işaret •amiri Nota 6-
'[ r nota S - Dord U - Emeller 9 -
T up. Kafı'e - lcar bedeli ! 

si komisyonda görülür. İsteklilerin 
Saatleridir belli vakitte komisyona gelmeleri. 

5 - İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubiyle resmi bir müesseseye yüzden fazla paltoyu iyi dikti-YUKARIDAN ASACI: 1 - Bir siııarı 

nev'i Dört köşe 2 - Bır unumuz - A 
car. ııl! ü pek 3 - Bir nota - Siz 4 - Lih 
:re Tire 5 - Bır hayvan - Hamur yapı 
Jır 6 - Bir nota - Bir renk 7 - Suçunu 
bafışlamak - Bı~ nota S - Tersı: Esirır• 
memck - Eserler D - Meıru madde. mah 
sul - Siz. 

SINGER Saatleri . <
329 

-
9466

> 1 
- ANAPİYOJEN -

' İstanbu] Eminönü 8 # or. IHSAN SAMİ 
Musa 8 - Raca - Intk 9 - Etaa - Tarı 

ğine dair vesikalariyle birlikte komisyona gelmeleri. (9269) 

öksürenle_: ~ATRAN HAKKI EKREM 
EVVELKl BULMACA - SOLDAN SACA· 

ı - K re Kara 2 - Azab Boza) E 
rı 3 Müze - Muıa 4 - Ama - Kaçan 
ı Son 6 - Ferık - Ter 7 - Alev -

YUKARIDA NAŞACI: 1 - Kama - Ka 
ra 2 - Udim -- Allı 3 - Roza - Rica 
4 - Ebe - Sıvas - 5 - Kok 6 - Keman 
7 - Orvc - Tuna il - (Tersi) Asır - E· 
ser 9 - Altan - Rakı. 

İstreptokok, İı;tı;.filokok, pnö
mokok, koli, piyo:,iyaniklerln 
yaptrğı çtball. :vara akınh ve cilt 
hastalıklarma karşı çok tesiri' J Sahip ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 

\a taze a~ıdır '1 T. L. Ş. TAN Matbaası 

30 - 10 - 9-H 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKAS•. 

Kuruluş Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Liras) 

Şube ve Ajans adedi : 265 
ZiTai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 tire, 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kum':ıaralı ve ihbarsız tasarruf lıeaaplarında en n 60 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl1na gö-

re ikram iye dağıtılacaktır~ 
4 • Adet ı,ono Liralık 4.001) t.lra 
4 .. 500. .. 2,000 " 
4 .. 250 w ' 1,000 • 

40 , " lOO ,. • 4.000 • 
100 • n 50 " 5,000 • 
120 n " 40 n 4,800 " 
160 .. 20 • 3,200 • 

O 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir ııene içinde 50 llradan a•ağı dDşml· 
yenlere ikramiye çıktıljı takdirde % 20 fazlaslyle ver11ecektlr, Kur'alar 
aenede 4 defa. 11 EylOI, 11 B1rlnclklnun, 11 Mart ve 11 Hıdran 

tarlhlerlnde çekllecektlr. 

Devlet Liman[arı ls!etme Umum 
Müdürlüqünden : 

İşletme ihtiyacı için numunesine göre 6000 metre (30) roda iki bu
çuk borgatalık yerli mah kendir halat açık eksilbne usulü ile satın ah
nacaktrr. M'ı.ıhammen bedeli 2830 lira ve muvakkat teminat? 216 lirAdır. 
İhalesi 31.10.941 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on altıda Galat;ı 
rıhtrrnındaki umum müdürlük binasında toplanacak satın alına komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda gi:kü-
lebilir. (9195) 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
·Dr. Gasson diyor kl: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kü:abımda size bu sanab öğretiyorum . .11 

Fiatı 50 Kuruş. ' .. 

i DE AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş vapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO'' yu okuyunuz ..• 

Satış yeri: TAN • I stanbu( 

Fiatı 50 Kuruş. 

Yeni Nesrivat : 

tişar sahasına vazetmlıtlr. -
GEÇMiŞ G ÜNLER ARDINDAN 

Ankarada neşredilmiş, edebi hikaye 
kitabıdır. Yar:an: Kemal Beketa. -

VARLIK - Milliyetçi. memleket-

Başlık maktu olarak 750 

1 inci sayfa santimi 500 

2 

-
YENi ADAM - Haftallk ffkfr ga

zetesidir. 356 mcı sayısı istanbulda 
neşredilmiştir. -

YAVRU TÜRK - Cumarte~i giin
leri çrkar, çocuk gazetesidir. 25/10 
941 sayısı İstanbulda neşredilıniştir. 

çi [ikir mecmuastdır. 199 uncu sayısı -
Anka.rada çıkmtştır. ÜLKÜ - Mill1 kültür d~rgl,.ldir 

- Yeni serinin 2 inci sayısı Ankarad::; 
YÜRÜYÜŞ - Fikir ve sanat mec- çıkmıştır. 

muasıdrr. 4 üncü sayısı Ankarada 
neşredilmiştir, - ISLAM ANSiKLOPEDiSi 6 CUz 

Maarif Vekilliğinin karariyl~ İstan-
HERKESİN MECMUASI - Ha- bul Üniversitesi Edebiyat Fakülteı: 

vactlık ve spordan bahseder. zıs mcı tarafından neşredilınekte olan İslilr 
sayısı Ankarada çıkmıştır. Ansiklopedisi'nin 6 cüz'il çıktı• şt1 

-
FOTO MAGAZİN - Resimli mec-

Bu cilıde de birçok maddeler değer 
li Alimlerimiz tarafından yeniden te 
lif edilmiştir. Yalnız Türk dünyasın 

muadır. 44 üncü sayı~ İ.i:tanb..Uda değil. İslam fılemine ait bazı mevzu-
",,~rr>~nnı;c;fir larm böylece dikkat ve ihtimamla i~-- ! lenmiş olması, hem mlllf kültürümüz, 

l K - htanbul Halkev- hem de şark kUltürü için büyük bir 
rdrr. 106 mcı sayısı çık- kazanç teşkil etmektedir 


