
ııa,ma aarrlr & 

A~met Emin Y A L M A N 

4 Birinci Kanun 1 9 4 1 
PIBllMBI 

Spor nıüsabakalarımız 

,. e 1 e f o D : 2'136 - T.ı.rıat YATA.~ a.a. 
' /.TA ~FYf · Ct. ~lotfa, Mttiia P'eearl S. !t . lı y ,, : 2 - Say. : 45 9 • DOÖRUY A DOÖRU • IGRI YE IGRf • Fiyafr 5 Kuru, 

Futbol maçları ~e at y«nşları 

müsabakaf17fzın neticesini 
yarınki sayımtzda okuyunuz 

Clenapta makabU taarraa seçen R ualar, Mveli Roetora. sonra Tagaa rog'a Ahrıanlanlan ım aldılar. 
Oelea ajantı hallerlertne söre, bu ııeblrleri1t ahnmasıada en btiylik rolU oynıyanlar, motörHl kıtalarclan 

ziyade Bm ati,·artle rtdlr. Reflmlnüz Kazakları bir büca ra esaasUHla g6ııterlyor. 

Berraklığa doğru: 23 1 
Din bahsinde Ruslarcenupta 

Sovyetlere göre 

d v • I mütema.diyen 
var ıgımız netıce er ilerliyorlar 
Akıl, ahlôkm mükemmel bekçisidir, fakat 
sahası dardır inanma kudretler ini derleyip 

toplamak, ıyı istikamet vermek 
mu tl aka l ôz ı md ır . -------· 

Yazan : Ah111et Emin YALMAN 

Z
ıya Gökalp, dini taassu· be~ vaktt namaz kılan, oruç tutan 
ba 1ı:artı çok tesirli mü. zahitler. 

' cadeleler açan cesur bir inkılap. 2 - Amelleri ihmal etmekle 
0tdır. Geçen harp esnasında im. beraber A11ahı. iyiliğin, doirulu
-.ıı risalelet"le, açık nefriyatla ye tun ve sevginin kaynağı olan bir 

..,.... fQtirter ,,.,,... .. w tam ma. Pftl'* k.eret Giy• .... .,..._ •e 
nasile tnkılApçı bir ç'iır açmıştır. müslüman sıfatile, i7llık ve doğ. 
Buna kartı zamanın Sadrazamı ruluk namına neflslerlle mucade· 
Sait Halim Pata CMehmed) müs- leyi kabul eden, 'ba§kalarına yar· 
tear adlı risalelerle hücuma geç· dım etmek için feragat ve feda. 
ıniş ve Sadrazamla İttihat ve Te· klrlık göstermekte haz duyan 
rakki umumi merkezi azaaı ve iman sahipleri .... 

MI. Von BrauÇiç, Hit
lerin amrile Keitele 

yardwn için Ukrayr'aya 
geldi 

• ı. 

l ozvoskiye göre 2 ayda 
l flman/ara beşyüz binden 

fazla zqyiat verd:rildi 

'Universlte profesörü Ziya Gökalp Mesçit, secde edılen yerdir· ki ! 
arasındaki maskeli düello seneler- dilnıdan doğruya zahitlerin iba· 
ce sörmü§iür. detine mahsustur. 

Gökalp büyük bir mllliyetçi ol· Cami, bir toplantı yeridir. Müs-

Cenupta Almanlara lltiyük bir 4laıh 
ladlrea Maretel T~o 

ınaJda beraber hiç bir zaman in- Hltnanlar, burada yalnız namaz 
hisarcı bir ıörilfe 'kapılmamış ve kılmak Jçln değil; hep bir arada 
aklın icaplarına uyıun bir dıni neflslerile iyilik mucadelesine gi
lmanın içtimai hayatta alması le\- rismek, hareketlerini hesaba vur
zım ıelen y~r hakkında her vakit ,mak, ihtiraslardan temizlenmek 
derin bir allk& ve sayıt ıöster. daha iyi olabilrhek için telkinle; 
ınlf\tr· Hatti bir aralık Diyar be. ve ir'8tlar •ramak, kardeılik duy. 
kirde çıkanblı <Çınaraltı) mec- ıµlarını tazelemek, yardımlaşma. 
trıuuında bu aeminde yazdığı ya- nın hazzını dU71ft&k için buluııur· 
ıııar yenilik J'Obazları tarafından lar. 
Yanlıf tefsirlere utratılmı.ıır. Son 

Moskova, 3 (A.A.) - Gece n ... 

( l>eYanu ._ c, SL 1 de) X redilen So\'Yel teblftl: 
2 Dkklnun gilnU kıtalarımız bU-

Tarih kongresine ballı olarak ter· ------------- tUn cephede du.,manla çarpı,mı9lar

-... dır. Garp cephesinde 9ıddeUi Alman 
1 hUcumlan geri ptillkUrtWmllflerdir. 

tip edilen Tarih aerıialnde Çınar· 
altmın bir sayw, çok ıarip ve 
hakiıc-&e aykırı bir ibare tıe te .. 
bir olunmuı, .tnkılAP kurularken 
Gökalpın Diyarbekirde Türk ıenç
liiine din telkin ettıttnden• 1111rı. 
eı bir lisanla bahsedilmiştir. Ziya 
Gökalpın diifünce ve faaliyetleri-
ni yakından blldılim için daha o 

zaman bu çirkin h•relı:ete ftarıı 
liddetli bir isyan !hini duydum· 
itim bilir ne gibi huiOııkAtca bir 

IMM&.pla bu sözleri yazanın kim ol. 
dulunu Taıılla koasreııUe JIÜUl. , 
din alAU. olanlardan birer birer 1 
IOl'dum. Herkes k•bahati birbiri
ne .uı. 
Z~ G6kalp, en esulı kls'n•k

lara bafVUrarak islAm dtninl çok 1 
dertn•n tetkik ebnit tllr içtima- , Jy. idi. Ruhu, en temiz bir 
tman1a dolu idi. Bir taraftan dini 

imanın esas hedeflerini, diler ta
raftan deliten zamanların icapla
rını ıözönünde tutaTak, dinin; 
hayatımızın içinde alm- llzım 
ıeıen yer hakkında fU kanaate 
varmıttı: 

Müaltbnan sıfatile iki '*"' ftıa· 
det yerimiz vardır: Melçlt ,. ca. 
.ı ... 

Diler taraftan dine lı:Ufı llı:I 
tekilde harekette bulunanlar6 te
sacllf edilir: 

ı - Ametler hakk,tnclald emir. 
1ere tamamile riayet gösteren, 

VATA• 
Taazllatll 

k1'8J ll•,.... 

Almanlar 
Fransayı 

tahliye mi .. 
ediyorlar? 

Bir lsv~ç haberine göre 

Manı sahili müstes
na bütün Fransa 
tahliye edilecek 

Donanma 11/man/ara 
teslim edildiği takd.'rde 
işgal masraf/an 300 bin 
liraya indirilecekmiş 
Lonar&, 3 (A.A.l - Afi: 
Btokholm'den DeJJy E...., 

cueteaıne blldJrlldipıe a6". 
AlnJanlar A~ •e lllUf • 
hllı.ri müatelına olmak ....._ .,. 
Wn Fransayı Alzaa ı.onnı .._ 
aba bir kaç lltratejik AOl&&&Jl.• 
......,_ echoeklerdır. J4jlaftl' u,.. 
naklarmdan a1JDan bu rnalOJn&· 
ta 16re, bundan M.fka ~Jınanlar 
bUtUn l"ranaız •irı..-.ı terbellt 
blralrı••• ,...~ıs donan· 
.maaınm Allnan)'&J'a ı.ıapı edil· 
meal ve Al"'fl'IU'ın l'raıUfl9-
mtlatealekelertncle t1a~ gi· 
bl banket ~eri f&l'Url• 
lfp1 ...,ranan günde 1.ŞOO.OOf 
Jlradan 300,000 liraf& ~ 

~ 

j Moekova. 3 {A.A.) - Pravda'nın 
muhabiri diyor ki: 

j Cenup cephe11lnde Bovyet kıtalan. 
! paniğe yakalanan dtıtmanı takibe 

devam etmektedirler. 
Hentıs nokaıı maltmata göre. 

Roatov civarında Oll'9Y&n .elen mu· 

<Dnamı ... ı ıı. 7 de) " 

Fransız 
do~a~ın~sı 
Dak·arda· 

Dakar'ın mu~oafzası 
için bütün Jedbirler 

alınıyor 
Londra, 3 (A.A.) - Vaı:ıinıton 

Times gazetesi bir çok deniz bir· 
likleriniıı Dekar önUnde bulun
duklarını iddia etmektedir. Bu 
ıszeıeye göre Dekar önünde bu-

0 lunan bu gemiler Richelieu safı
harp gemislle Montcalın, Georges 
Leygues. Gloire kruvazör leri, üç 
muhrip. daha ufak tıpte üç aört 

1 
muhrip daha, bir ka~ denizaltı. 
8 ve 8 silahlı gemidir. K arada ise 

1 ecnebi lejyonundan bir tabur. al. 
t ıncı sahra topçu alayı, yed inci 
p iyade alayı bulunmaktadır. Bu 
sonuncu alay zencilerden mürek
kep ise de Avrupah subayların 
kumandası altındadır. Geçen ma. 
yısia 22 toftluk 25 tank Fransa· 
dan buraya ıetırllmiştlr. Bundan 
başka dokuzu deniz tayyaresi ol
mak üzere 70 kadar tayyare de 
bulunmaktadır. Yine ayni gazete· 
ye göre Dekar'da Alman askeri 
yoktur. Garnizon mukavemete 
hazırdır. 

1 LIBY A CEPHESi 1 

Meydan muhare
besi şiddetle 
devam ediyor 

Rommel k: ndisine havJ 
yolile yard ım edileceği 

·Ümidinde 
..-rn.. • "'f'A.A.) Oıtrıata 

unıuml .Jı;aratılh•nın ıeblill: 
.Muharebeler, ıeniı bir bölıe 

dab1llnde cereyan etmekle bera. 
ber. son şlddetlı devreden sonra, 
harekAtın seyri, tabiatile hafifle
miştir. 

Halfaya • Sollum bölgesinde 
mahsur düşman garnizonunu deniz 

1 

den laşeye teşebbüs ettıli anla~ı
lan bir küçük geml limana ıır· 
mege muvaffak olamadan topçu 
ateşimizle tardedllml§tir. 

tleri bölgelerden Mısıra esirler 
gelmele devam ediyor. Gelenler 
arasında Almanların Afrika kıtası 
kurmayına mensup yüksek rütbe
li bir subay vardır. 

Londra, 3 (A.A.) - Britanya 
kuvvetlerile fa§ist kuvvetler ara· 
sında geçen çetin mücadelelere 
sebep olan muharebelere hAlA Al· 
manların elinde bulunan Sidl Re
zeg etrafında devam edimektedir. 
Bardladaki halyan iaşe deposu 
İngiliz bomba tayyareleri tarafın
dan bombalanmıştır. 

Bono sahtekirlan dün 
mahkiim oldular 

· 100 binlerce lira dolandıran 15 
sahtekirın muhakemesi bitti 
Ş~bekenin elebaşısı Nihat Ozkoyuncu 30 sene 
hapse mahkum oldu. Diğerleri 26 seneden 
aşağı oimak üz~re muhtelif cezalara çarphrıldı 

Dün akşam İstanbul ikinci ajırceza mahkeme
sinde, gece geç saatler e kadar suren mühim bir 
davaya bakılmıştır. 

Bundan bir müddet evvel sahte olarak bastık
ları gayrimübadil bonolarını muhtelif kimselere 
siiren bir ıebeke, dün akşamki Buruşma sonun· 
da 36 seneden aşağı inilmek suretile, muhtelif 
aJır cezalara çarptırılmışlardır. 

Bunlar evvelce de yazdıjımız ıibi gayrimü
badil bonolarını sahte olarak sürerek Ziraat 

Bankasından 100 binlerce lira çekmişlerdi. 

Dün akpm ancak saat 19 da başlanabilen 

muhakemede 50 • 60 sayfalık karar ıuretlerl 

okunmuı ve sahteklrların hepsinın atır cezalar. 
la tecziyesine karar verllmiştlr. 

Verilen karara göre sahtek!rların elebaşısı 

Nihat Özkoyuncu 36 sene, Hüsnü Alkın 28 aene, 
Halit 8 sene 10 ay ve 15 gün. İbrahim Etem 3 se
ne 4 ay, Rukiye 4 sene 8 ay, H üseyin Hüsnü iki 
sene 3 ay ve l~ ıün, Havva 4 sene 8 ay, Hüseyin 
Avni 3 sene 10 ay ve 20 ıün, Ahmet Hikmet 
3 ay, Halil 5 ay 2 gün, Abdülkadir 3 sene 4 ay, 
Ali Fuat 4 sene 8 ay, Mustafa 3 st'ne, Tahsin 
Uçar bir sene, İbrahim 2 sene 15 gi.ın, Kbım 
yedi ay atır hapse mahkılnt olmuşlardır. 

Bunların içerisinden yalnız Mustafa beraet 
kararı aı1111111tır. 

H amlef: davası 
Yazılarda hakaret olup olmadı
ğını bir ehlivukuf tayin edecek 

t Tasviri Efkar aleyhine a.çıla~ davadq Zeyyad 
1 Ebüzziyq ve Cihot Bobcın 100 er 

~-- ~-,,arı- -e.n ~ otdular 

Usaqark ta büyük bir ...... ...._. 
...... ....... dOllalUIUllll k .... 

Alldral IUyeslll 

Japonya 
tetikte 

Vladivosfok' un 
işgali 

bekleniyor R&lllJethl ton percleal liı, 4-laa .._.. ..,._,. ......... Dbkt 
eel9eıle heyeti lııMdme yaulu ,..... anla ......... ol.-.,.. talllt 
"'81. tlllk-MıtltMen Mffletıek Mr an nkllfa ....... e1tL 

Taa,·lrl Wr'daa Cihad....._ o ~iti lMlla Mil er .. ,_. 
cemıaa lllÜJnbn f'dlJdller. Reelm4Je ... SZ • 'MI f ' rtT: 

Londrada iki zırhlı tümenlnt j 
0llrleştirmele muvaffak olan Rom· 
nelin kazandıiı mu' ~ffııkiyet ve 
btlhuaa bunun harp talihinin tn. 
'!iliz kuvvetleri lehine döner ılbi 
görllndüiil za~anda vukuu Lon
drada can sıkıcı bir netice olarak 

Petrol mevcUtiunun 
azalması. Jıponyayı 

d.ıha f.ız/.J bekleyemiye
cek bir hale getir .. "i 

Londra, 3 (A.A.) - B. B. C: 

1 - .ı\nıluıt ıı:..t Malmnlt tlarMmt, ı - ._.... l!l9fa, 1 - Ze7-
yad Bbb&lya. 4 - C,eWeddln Ezine, IS - OMcl ...,.n, • - g ...... 
ral Mabala, '7 - Zeki C09kaa. 

(.,..._.: Sa. 3; Si· 3 &e) -

Japon • Amerikan mUzakereleri 
devam etmektedir. Salı günkü kon
fwans, M dakika ırllrmt19tUr. 

Londra. 3 (.A.A.) - Uzak .-rkta
ld buhran hakkında Nevs Chronl.cle 
cautestnin dl.Plomatl.k muhabirinin 
zannettiğine göre. Ja.pon stratejisi
nin ilk hedefi Vladlvoatok'u almak 
ve 8iberya sahil eyaletini twaı et
mektir. Dlfer cihetten Japonlar Sin· 
ppur yolJarını kesmek için Bil'· 
nıanya yolunu kapamak, Ran~nu 
91rmanyaııın bazı k'91mlarını, Siya-

: mı ve Malezyanın bazı parçalannı 

lfpl etmek istemektedirler. 
1 Toldo, 3 (A.A.) - Ofi: 

V8fb1clonun, Japonyanın zayıt 

noktalanriı biJınea(Jıe ve hali huır· 
da tatbik ewtı lkı.adl tazyüdn 
Tokyo'yu yola ptirebllecck Wl • 
unsur olcSutunu takdir etaı..U. nl7 1 
meıı, Japonn. elyevm PMAflkte A· 
IMrlka 4onamnuına k&f91, 1f aa
~ &ittikçe asalaqlr b&a Gatln
lWdere malik ollqll hHebUe, d- 1 
ratle b&Nkete ıeııılUfe nılltemayil
dtr. 

G1lnlerdenbert gazete r.Utı:nlarını 

1'cal eden Hamlet da•asına dUn yi
ne birlnel atrr caa salonunda de· 
vam edildi. Mtldaf&alar tamamen 
hlttıtı ctht>Ue dUnkU cel8ede karar 
beklenl.Yordu. Bu mUn ... beUe ad.il• 
ye koridorlannı büytlk il* na.-.Jdı 
kütlem dolclarm~ bulwunakta idi. 
Bu kGtıenln mUhlm bir kmnmı llnt
verslte rençııgı te,.ktl etmekte ve bu 
artllla bir çok tanınlDJf klmaeler de 
bulunmakta idi. 

Saat ta.ın on lıiNe celte llG'ldr. 
Taraflar yerlerini aklılar. Reis Jıluh
aln lCrtufrul ve Zekı Cotkuna )'Uı· 
lr olarak verdikleri mUclaf&alan u
:sennde bir teY ııöyl~yip ıöylemiye

ceklerlni .orau. Qnlar da bir diye-

ceklert olmadıtuıı ııöytedıler ve Mln· 
dan sonra da reis Cemil GUzey yuı
la.ıı yazılann bir tenkit ve tenkide 
cevap m&hlyeUnde gOrUJdOIGntl, fa
kat bunlarda bakaret olup olJUdl. 
tının tetkiki ~ln Unlvenlte ........ 
yat dekanhğından seçılecek btr ela· 
il vukufa hanlesıne karar v...tldlz 
ginl blldırdı. 

Bu yuılar bu hatta MCihedlcMt
ıı vukufça tetkik ed.Uecek. lle-11 
aetlceye ... de llarv verilmek 
UZer• dUl'\lflll& 10/12 9'1 Ç....
ctintl saat 11 e bırakıldı. 

'hM1rl Wr me...- .... 
Tuvirl Ef~ guet..ı Hamlet 

davama clahB oldutu halde ...._., 
,.,..._ k: .. •= ' 41e) .._. 

miilda ! 
Tüne 
Pazart 

111 geldi. Tünel 
g legBCe Diter taraftan, petrol mewutıa

nnın aalmuı, Japonyayı k•ndlatne 
lsarfl vasiyet almmaaını ~ 
rec* bil' duruma settrmektadtr. .. , l>fld t8raftan .. ..., ..... 

Coral Gabl-. 3 (A.A.) - c1'lo- r1f eda- banuJ1al' da il* )18 ..... 

rtda>: Bir nutuıc ~ AmaıtUn faya ıebalıt ve dertıal Ml ı.tanbula Cebait ~tır • .,._ 
tnn mcıltlifttt\ _...,. m6ftu111Bt, &ilMrQk JPUamaleli .... ~ nloa ilınci ... O~ Fi alutan llf 
Ler JıomllYonuaıpı rtlei Ayandan Oo- «ab&tlp aaldnl...... .,,.,..,.. ~ __.. • Nada.J lala 
ıaa1b' demtfUr Jd: IMllUn tQnele .-.,Uenk ,......erine cl&laa mUaa,.4- alıamıftır n banlar 
.J~ etc l)ar1ti lsUyorsa v• konacak -ve tecrQlııalere •ll*naoakz IMl bil kaç ... lçlDft a..wı)'Maa 

llarbl ._ .... .,._ a.o,ük Ok~ ta. Bil t.-1lMnin tıı; sin devam e- yola GllW'llWk'-'· .. r.aretle de 
f!UU$ ~ bir clolftm- bu· ~ .OJ'JcnmMtecUf. 
--.Unıı ~• tııu t1onamnaıun ..., Bu n:-J7ete gen, ....., puar- 50 wabua clüa ..,.,. çdranlmau 

od ı•:A.-...ftl ve batti laüetle •tef mi uNbmtlaıı ttilMlnn ı.ı-ea& 
tr IW •öı'ecektir. kllWltle nnıht~mel prtlm.._. 
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Soruyorlar : $ E H i R H A B E R L E R i ~rt" 

Yaz.an : Maurus YOKAY 

Hazineye ait bir 
hak hakaretle mi 

istenir? 
«..... Kısıklıda Tepelik soka

fıllda 16 numaralı m·de kira ile 
otarayorum. 'Ru e\·i, safi Iradı 

8ene4e 126 lira elduğu halde a..
hlbl, on bir ay 11tl\ddetıe bana !ki 
yüz liraya kiraladı. Zorlıyan se
bepler dolayısDe konturatı im
zaladım ,.e kJra bedelinin altmı' 
beş buçuk llraııını peşinen öde
yerek hemen e\·e ta~ındım. Son
ra da Uaküdar mUddelumomlll
ğine gittim. Konturatı göster
dim, ev sahibi hakkında milli 
koruDftla kanunana &"cire mua
mele yapılmasını iııtedlm. Bu dl
Jetlmln neticesini beklerken, o
tardoğarn bu eve alt bir 'ergi 
borcwtdan dolayı alAkalı daire
nin mornorlan, iş ııa,ıada ba
lurıdtlğlun 7.anıa11larda geliyor, 
aUeme bu borcun idCIUllesi Jü. 
ZUAlUDU blldlr:lyor "\"e ko11huatı 

&'innek btiyorlar, Jlendfleriae, 
vaziyet aaJatılıyor, kontuatın 

mtiddehanumlllkte olduğu söyle
ıtfyer. Gldlyorlu. Evvelki gh 
ayal meınarlar yine geliyor, yine 
.,-nı talepte buıan.tyor ve fazla 
olarak kapı önlhtde bağırmak, 
eıJy&lann haczedlle<..-eğlnl söyli
yerek şeref kıncı, korkutaeu 
hareketlerde bulunuyerlar."» 

Huduuanmızı bekıiyen 
' kahraman erlere! 

v aıı uün 
Ankaraya gitti 

1 

~/fan Bey, yüzüne karşı' Vekôletle muhtelif 
meseleler etrafenda 
temasta buluıacak 

gösterilen hu cür'et karşısın 
da, pııt gibi donup kalmıştı •• Kışlık hediye için dün Yardım Sevenler 

Cemiyeti bir toplantı yaptı 
vau ve Belediye Reisi doktor 

Lutfı Kırdar VllAyet ve Belediye· 
yi alakadar eden muhtelif mese
leler etrafında VekAletle temas 
etmek üzere dün ak~mlti eks
presle Ankaraya gitmiştir. 

O zaman Sen Gotard bozgununun 
asıl mesulünü aramağa sıra gelecek
ti. Eğer ortad:ı. uçacak mUnaslp baş 
bulunmazsa yıldırım, Hasan Paşa
nın kafasına du.ı,ecekti. 

Affan Bey, kendini yokladı. RU
y a mı gdrUyordu, yoksa başına saika 
mı düşmüştü? Yüzüne karşı göste
rilen bu cürct karşı.sında put gibi 
ckmdu, kaldı: Ağ"zından bir tek SÖZ 

çıkamıyordıı. Yazılan kAğıda prens 
imzasını basarken, nrektubun tizeri
ne ı1k döktllUrkcu, sonra katlanıp 

üzerine kocaman bh' kırmızı balmu
mu damga vunılurken ve nihayet tez 
kere keoofmnc uzatılırken, olan bi
tene yabancı bir seyil'Ci gözüyle ba
kı~rdtı. 

Işin doğrusu şu ki, ~endisine kar
şı besledfğı bUtlln sadakate rağmen 
Sen Gotard muharebesindeki hata
sını lnkt'ır edemiyordu. lçl rahat de
ğildi, bu meselenin kurcalanmasının 
Hasan Paşa hakkında hayırlı ôlmı
yacağını da blllyordu. 

Fakat dl.Lşlln<:clcrini belli etmeei 
caiz değildi. l{endini topladı ve Te
lekinin üzerine ytlrtiyerek çıkıştı: 

- Setı. bent deli mi sandın? Böyle 
blr mektubu alıp Peşte~ gidecek 
aoom mıyım ben? 

Tezkeı·eyt hiddetle yırttı, pa1Çala
nnı masanın Uzerine fırlattı: 

- Haydi, be.kailm, dedi, wtul Gai
rcslnde bir tezkere yazarak swrilerl
me ce\'ap veriniz. 

Teteki soğılkktftıa ş.u JMlksbele
de bulundu: 

- Müderris cCendi, bi2Jim yazabi
leceğimiz yegtne mektup budur. Bu
nu almak lstemeıısen Mektup&llz Peş 
teye dönersin. 

- Ben mUderrfs değilim. Ben Af
tan Beyim. Hasan PllJINU'1ın en yôın 
adamıyım. Mektupsuz buradaıı git
mem, mektup yazılmadıkça da hiç 
birinizin bu salondaR Çtkme.mza izin 
vennem. 

Bu sözlerdeA seııra tahta gıkıp 

Prens Apafflnin yaıuna oturdu. Te
lek!, amy bekçilerini çağırarak şu 
emri verdi: 

- Bu misafir hakkmı tecıwiz et
ti. Bu şehirde yeri yoktnr. Kendisi
ni bir ata blndlriniz, ata iyice bağ
layınız. Şehir hududu haricine ka
dar yamnda gldilriz. 

Bekçiler bu emrt seve seve yerine 
getirdiler. Telldft.Jerine, kQftirterine 

rağmen Affan Bey bir ata bindiril
di, baf\andl, fe)ıir haricine kadar de
ğil, Erdel hududuna kadar mevkut 
bir halde atını sllrmtye mecbur e
dildi. 

HERGuN BiR FIKRA 

Bu çocuk guoun 
birinde sadrazam 

olacak 
Yetmı, INıı9ltk bir llMyar olma

sına ratmtıa yap&tğı hlmletlerle, 
OıımanJı tarJlüatle anntulnbyacak 
kadar bUytH< le ~ı bir nam 
kazanan sa41razaM .Köprülü Meb
rrıeı Pa,a, aslen Arn&\'UU.r. Pe
deri Ue beraber muhacir olarak 
AmMyaya betlı Vezlrk~U ka-
abasıaa gelerek ,erleşmlş ,.e •

l'llC1a bllytl111thftür. KüçOktt:ğitllde 

çok ~ve o nlsbette uçan bir 
ı;..-uk olan KöprttJU söz aabullaz, 
clayak&ıul yıbna~ hete habuından 
\"e dlfer büyüklerinden Mç kwk
-Uf. B8yük, ktiçtlk talıunu, 

ruu..tıtr ile c1a1..,.r, inüııe ple
• •tafırMUf. o ıtı•nten lıılrhl
•• lliprtHllrin htılluına zaına

nı•n kutlltl ııayllan 'e herkes 
tarafırıd- e\'ltya tanman •lba
rtık Itır •t pıUr. a.halıı, bu zatı 
afırlamak l~n hazırlıkla lll4'ff1ll 
bUIHdatu ııırada, ınlHftrln gijzl
IMI lı~ Mellınet iU.lr. Keııuş
... k için ,._ı .. çatınr. Fakat e, 
ml!lllftrle alay eder, yılışık bir eda 
ile t"klUp pi«. O da ~tan .. 
halhle ~r 'e o eeDJMla oda19 si
ren babMına: 

- Ba Çot ak, der. Ol°l'HIU RIU 

ata! 
Zav.Uı Mameağız, othuıun lllÜ

auebetslz bir harekette bulunda
,._ hükmıte utamrak: 

- A11planaı ....... ı.,...aı 
ört&an. E\ 16t detti, -.,..ıın be
Jlıq habl~. 

Cevabını verir. M•rır, derhal 
<'kldll~lr. Vt>: 

- Yook ata. Y&l'IYllUbfı- ba
kııı ta beddua etme ona. Bu Ç!O(!uk 
gün gelt!Cdc saclrazam ~k. 
mUlet 'e devlete çok hayırı llo
kuna<ak. 

!\lüjcte.Ue bcm taeüi \erir, ... 
de oj'luıaun parlak lltikbalinl Ml
dlrerek adarweağıu se\ladtrir. 

-10-
Hasan Pa.,a hafı ile oynuyor 

EflAk ve Erdelde olan bitenleri an
latırken, hiklyemlzin başka tarafları 
yarım .kaldı. Yenklen muharebe mey
danına döll41Cek ve Hasan Pa.11anın or
dugAhmda olup bitenleri anlatacağız. 

Sen Gotard 111uharebeslnden evvel 
Hasan P• b\ı MUbardtenln kua
nılac&#fna ve aaler ve feJ'efin kelı
disinin olacatına o kadar emindi ki 
P~teye haberciler göndermif;I ve 
muzaffer ordltnun kalNlU için taklar 
kurulmuını ve Aazırlıklaı' yaprlMll
sını emrelmiftl. Sen Gotard bozgu
nundan so11ra. Affan Be)'i çağwarak 
şu eınri verdi: 

- Bundan senro. ne olacağımız 
betti değil ... .Betki de Peşteyi de kay
bedeceğiz. Sen oraya git, en kıy

meti! ~yamı al, bura,a getir. Bare
mimdeki g6zdeml ve en gilzel ka-
4tnlan da i.llterim. Ne olur, ne olmaz 
hepsi yanımda bulunwn. 

Netneeliler, Ull'Mllmaz zaferlerinden 
istifadeye oetıaret ede~erdi. Ha
san Paşanın korkUBu OO.a çıkmıl}tı. f 
iki M'du hAlA Raab nehı1nln iki sa
hilinde blriblrlerini takip ediyorlar
dı. Iklainde de muharebe heYesl yok
tu. Ara wa kaqldaR Kıar1tfya bki
birlerlAE: top atı~rlardı. 

Hasan P8'Q. ordı.ıgtitta. giilJel ca
riyesine kavuşunca deli gibi sevindi. 
Kızı buselerc bogdtı, Sonra dedi ki: 

- Senl ancak akşımta doğru oo,ıa 
doya göreceğim. Şimdi acele işim Vflt'. 

Dervişlerin çadırına giderek dua e· 
decetını. Sonra burada bir toplantı 
o&aeak. XUçilk Alunet Pata ile oğlu 
Ferit ~in lft&R'una karar verece
li.Z. 
~l eat·iye, bit• tarafuu akrep ı-

81rmış gibi, oldutu yerde kl\Tandı. 

Elemini gizllyemiy~rek sordu: 
- Suçları ne? 
- Uğunnlz bir g1inde muharebe-

Y~ bal}tadılar. Sen Gotard mt!lıerebe
sintn kaybolmasına onlar sebeptir. 
~ıraız flmdiye 'kadar zaferden 
zafere uçmuştur. B• muharebeye va
Jdtsiz başlamakla bozguna sebep ol
dular. Bu lekeyi aJK:ak kanterHe te-
1'UaJiyebUırler. 

Hasan, bu sözlerden sonra derv~
lerhı çadırına ~ yürüdU. 

Affan Bey, &"Uzel cariyenin ylblli
ne dik dik bakarak dedi ki: 

- Bir an ewel dikkat ettim. Ca
Mnı alıyorhı.rıaış gibi UtrecSin. 

- Evet. o dakikada öltlmll görilr 
pi oldum. Bitirsin ki. ölüm, klmi 
aıacatını seçerken 011 tlçe kadar sa
Yal, on Qçtınctıytl abnllq. 

- On tıç takkamı kime dt!fltl? 
- Benim önllMde v..,. arkamda 

nru birine ... 
- o halde Ferit Bey olacak. Ar

kandaki çachrdacbr. 
_ Evet, fakat önümıie de &en var 

dm. 
- Benim henöz y..- u-? OlQm 

bana çok usak .•. 
- Ya Ferit Bey thUYK mı? 
- Huan P• bir adam IÇhı csuç-

luı!NA> dertle o adam birdenbire öm
rtiftün heeabını deklıırur, ihtiyarlar. 

(Arkası var) 

Eminönü • Taksim 
otobüsleri 

Eminonü • Taksim arasında ye
niden Uadu edilen etobüa servisi
nin bir giln içinde baflayacajını 
bildirmiştik. Otobüs komisyonu 
yarın Belediyede bir toplantı ya
parak son k&l'arını -.crecektir. 

Yardımsevenler cemiyetinin İs-ıtır. Ve ayni zamanda baloda sa
tanbul şubesi dün öğleden sonra tılacak eşyalar teşhir edilerek ha
Sıraservllerdeki merkez binasında sılatı asker aileleri için ayrılacak. 
aylık toplantılarını yapmııılardır tır. Bu uğurda Kadıköy, Beykoz, 
ve toplantıya. Hasene Ilgaz riya- Sarıyerde birer el işi şubelerl vü. 
set etmiş, şehrin bir çok mümtaz cude getirilip faaliyete geçilecek-

Vali ve Belediye Reisi Ankara.. 
da üç gün kadar kalacak ve aile. 
bl ihtimal puar ıünü lstanbula 
dönecek Ur. bayanları da bulunmuııtur. tir. 

Toplanbda; klflR 1tudutlar11nızı Şimdiye kadar askere 1098 a. 
bekleyen askerlerimfzıc verilecek det erkek pantalonu dikilmiş, 1000 
yeni klfllk hediyeler hakkında parça Çocuk elbisesi hazırlanmış· 

tır. Bunlar asker çocuklarına da· 
ğıtılacaktır. Her tarafta hummalı 
bir faaliyetle askerlerimize kışlık 
elbise dikme hazırlığı yapılmakta. 
dır. 

Barbaros 
türbesi 

Alleai bu çirkin muameleye 
~P ol- arkadaşınm. hA
~ı Mkllrlyor ve soruyor: 

- Devlf't hazl*'81ne aıt bir 
hakkın aranılm..,ına tabii dtye
l'ethnlı: yok. Fakat, memurların 
ba yakışıksı:ı: ve kaaa11111z llare
ketini o daJre•kl Amirleri ho' 
ıerlirler mi acaba? 

'-

görüşülmüş, onların geriye bırak
tıkları ailelerine, çocuklarına yar. 
dım şekHleri düşünülüp ~anmış_, 

tır. 

Bu sette, seRenin en mühim ~ 
büyük balosu addedllecek ve mü
him bir varidat membaı teşkil 
edecek olan Yardımscvenler ba· 
tosu etrafında uzun uzun konu
şulmuş, ve bu balonun 7 şubatta 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Ba
lo çok zengin ve e(ilencell olacak· 

Ckçen faaliyet devresinden bu
güne kadar ayrıca 70 asker aile
sine iş bulunmuş, bunlar zaruret
ten kurtarılıp iyi bir v~iyete ka. 
vu~urulmuşlardır. 

Gelecek toplantıda ciahe geniş 
meseleler üzerinde durulacağı 
söylenmektedir. 

Büy&k Tlk'k dentzeilll Barbaros 
Hayreddinin Bqlktaştald türbeef
nin etrafının tanzimi dlln belediye 
daimi enc1lmenince 26 bin liraya 
müteahhide ihale edilmiştir. Bu sa
hanın tanzimi aza.mı iki ay içinde 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Yeni iaşe 
teşki~atı 

Istanbulda kurulması kararla.ştırı
lan yeni ia9«l teşkilAtının bUtUn ha
zırlıkları Uı:mal edilmiştir. Oğrendi

ğlm!ze göre, yeni teşkilı\tın ihbar, 
tetkik ve iaşe ollll&k üzere üç kısmı 
olacaktır. Bir ailenin 

başına gelen 
felaket 

Zeki Rıza 
futbol 

Sporel, İngiliz'erin mükemmel 
oynadıklannı söylüyor 

Bugtinkii ~ kl9mının kadrosu 

aynen ipka edilmiştir. Iffet Oruz bu 

kısnuR başında bulunacaktır. Tet

kik ve iaşe kısımlarının kadrosu 
hentlz bildirilmemiştir. Tetkik kıs

mı fiyat tesbitl ve kontrol olınak Galatasaray, FeRerbahçe kuUiple- Mektepliler Vo!eylMI 'amplyenaaı 

Bir haftada iki yaRgHJ 
felaketi geçirdi 

ıimiz, Ingil!z profesyonelleri Ue kar· 
şrlaşmak Uzere din öğle trenıle An
karaya gittiler. Her iki takımdan 
Fcnerbahçe, kıymetli kalecisi Cihad-

Geçen gün GüReŞ apartımanı 1 dan, Galatasaray da. müdafi Adnan
yangınında bütün eşyası, elbisele- d&n mahrum bulunuyor. Yaplan prog 

D4in Emlnön!i HalkeVi salonunda Uzere ikiye, iaşe de, iaşe ve tevzi 

erkek okullar voleybol şampiyona- olmak üzere ikiye ayrılacaktır. 

sına devam. edffmiştir. 

OIUmü büyük acılar doğuran 

Maarif MüdiirU Tevfik Kut'un ha-
ri, mücevherleri yanan aile, ayni rama göre, cumartesi ı;ünU Fener- tırasma hürmeten bir daklkalık sü
hafta içinde İzmirde ikinci bir bahçe, pazar gtlnü de Galatasaray 
yangın tehlikesi geçlrmiştlr. Gü· oynryacak ... 

İstanbul mez - rlıkları 
ağ~çlandırılıyor 

neş apartımanı yangınının kurba-

1 
BugUn Istanbul futbol meraklrla

nı Evllvazade Bay Reflkın dama- rında acaba Fener, Galatasaray na
(h ve kızıdır. Bu yanımın üze· sıl bir Mtlce alacak? diye bir dU
rinden bir kaç &ün geçmeden İz- fllnce .... ar. Umltll olanlar da yok 
mirde Vilayet dairesi civarında 1 değil. Gençler B!rllğ"lnln ancak bir 
Evliyazadeyc ait diıkkAnlardan tek golle, Harbiye okulunun da bl
yangın çıkmış, Evllyazade otellle rlncl de\.Teyi ı - O galip bitirdikten 
altındaki fırın, şekerci dükkanı, sonra 5 - 2 mağ!Qbfyetl belki de bu 
iki tuhafiye mağazası, piyango ba. takımı göremlyenlere bir Umlt ver
yli Ali Kemal Beninin dükkanı, bir miştir. Fakat bu maçlan yakından 
terzi vl! bir de berber dükkfını ta. takip eden \'e bu sahadaki ihtısaııı 

mamlle, dljer bir kaç dükkan kıs- da herkesçe milseHe.m bulmıan Zeki 
men yanmıştır. Rn:a diyor ki: 
Güneş apartımanı yangını iize- - Inglllzlerlıt Ankarada az sayı 

rine bu aile yangın korkusunu farkile galibiyeti hiçbir mana ifade 
daha yakından duymuş ve emlA- etmez. Bu takım birinci sınıf bir ta
kin senelerdcnberi kırk bin lira kımdır. O kadar güzel hareketler 
Olan sigorta bedelini elli bin lira· yapıyorlar ki, bunu seyretmek ba.şlı 
ya çıkarmıştır. Halbuki bu artış başına bir zevk. lnsanı tamamlle 
derde deva değildir. Ayni allcnln futbol zevkine ve heyecanına doyu
ayni hafta içinde uğradığı yangın nıyor. En güzel tarafları aralarında 
felaketinde yanan emlAkln bugiın- yaptıkları paslar. Bu pasları öyle 
kü kıymeti yuı: elli bin lira tah· sıkı blr şekilde veriyorlar ki, her 
mln ediliyor. birisi kaleye atılsa gol olur. Fakat 

Ekmek çeşnisi için bugün 
tecrübe yapilacak 

İstanbul Belediyesi bugün res· 
mi bir :fırında ekmek çeşnisi için 
yeni bir tecrübe yaptıracaktır. 

Bundan evvelki tecrübede bir çu· 
v•l undan 103 ekmek bulunmuştu. 
Bugünkü tecrübede çeşnide bir 
değişiklik olması ihtlm&.li kuv
vetli görülmektedir. 

p&& alır almaz derhal tanzim edıp 

sUr!.Lşleri görUlecek şey doğrusu ... 

Anlaşılıyor ki, bu takım bize ha· 
kiki Ingiliz futbolunu gösterecektir. 
Futbolumuzun sönmek ve aöndUrUl
mek üzere olduğu bugünlerde böyle 
bir takımın memleketimize getiril
mesi belkl futbolumuz için bir dö
nüm noktuı olacak ve belki de bu 
dllşünceyi taşıyanları da tuttuktan 
yoldan döndürecektir. 

.Kental Onan 

kOttan sonra yapılan JRa.Çlarda şu Karacaahmet, Merkezefendi, E-
neticeler alınmıştır: dimekapı! Zlncirllkuyu mezarlık

larının ağaçland4rtlması projesl-
IstlklAi, YtıçeülkUyü 1!5 - ıe, 6 - ıo, .nin tatblkına Eetilmi~tir. _;su me-. 

Taksim, Pertevnlyall 15 - 13, 15 • 12, yanda da bu mezarlıklara dikil. 
Istanbul lisesi bölge Sanat okulunu mek üzere Beykoz fidanlığından 
11 - 15, 15 - 8, 15 - 12, Galatuaray ı 700 servi alıdmış ve bunların 
da Kabataşı 15 - 5, 15 - 10 mağlQp 1000 tanesi de yerlerine dikilmiş-
etmiştir. Ur. 

• 
ımarı lstanbulun 

V em1f nı dvarmda lld ,.Uz bl- j de Tus ajauı, Molot.of'11n ott• •ol
na dalla yılolacalmıış. madıjnıı ve Berllnde l'UetecUere 

lju btaalıııal yıllarca ,·e yıllarca 

Dımal edUmJ' kölule bir l}elllr ki 
yapmakla deJll, yıkmallla lmar Ni
leltlllyor ! 

MUCİZEYE İNANMAK 
AJ111&Dya pro~nda nazın B. 

Göbbels llOR bir 11utkunda: cBötün 
Inglltere öyle bir çıkmaza g1rmlş
tır ki 0•11 ancak bir mucize kurta
rabilir» Jlyor. Herkes mucizeye 
inanmaz, fakat bu \'e&lle ile B. Gölııı-
belfı'in m11clzeye lnaadıtıru ötyeni· 
yonız. 

KIYAMET ALAMETLERi 
Geçenlerde Alrwanlar B. Moloto

f'an oflunun eelrler arasında bıdan
dat-a. hatta babaaının ııhlerl11I 

yalaılladıtrnı bHtllrmı,ıertU. ŞlRlcJI 

&'ilıterUen adamın Geetapo tarafm
dan •tm alıanuş l»lr ajaa oldupau 
iddia ediyor. 

Eter lnanJann çecak 1ıebMı ol•p 
olmamaları ajanalara kaldlee bu ye
lli hormon'& bat varacak ~ilk nae
raklıları türeydJWr. 

INGILiZLERİN FUTBOLU 
Bir çeklan: «lnsWz takımı fevk.a

li.de bir teY detH• dlyOl'laımıl}. aı 

ltuııtısta Zeki Raa Sporel iııe: cBen 
de ilk defa Londracla maç ıııeyretti

tlm ı:am9D Mr feY anıa.-.. ıtt".lın11 
cle1nlş. • 

Demek ki I~ f8*1telu, ... 
rap ıihl etin geçtikçe kıyr11etleai10r 
ve ylDe prap &'lbl adamı tıonradea 
ııarh .. edf7ol'· Tatlnert 

- Yoksa benim seni sevdljimden sen 
beni daha mı az seviyorsun? Bu akşam 
buraya gelirken bütün namus kaidelerini 
bir tarafa bıraktım. Seninle beraber ola
bilmek için her şeyi göze aldım. aBu me· 
sut geceyi her ne pahasına olursa olsun 
ölümle ödetniye razıyım11 dedim ve gel
dim. 

VA.TANIN EDEBi BOMAMI: 

Yazan. 1-.:ıreıı Hranı:ton 

Tt:FRiıcA No. ıo 

Çeviren: Renan A. ı;. !'ALMAN 

Bütün adliye makinesi ona hücum eder
ken, onu bojmak ezmek isterken böyle 
bir adamı müdafaa etmek ne güzel bir 
19y, dejll mi? Bazan kendini o adamın 
yerinde olmak isterim. Tek bqıma bütUD 
cemiyete karıı mücadele etmek... Güzel 
bir spor! Cemiyet mi, fert ml kazanacak? 
Bu mücadelede hangi taraf atır blllacak? 
Bu heyecanı her an 7818JUk zevkll bir 
feYdir. 

mlnası değişebiliyordu. Bazan müstehzi ve 
ıakacı, bazan da derin ve sevgi dolu bir 
ifade ahyorcıu. Antuanet hayran ha;,ran 
OlUl bakıyor ve: 

- KonuşmıYa devam et! diyordu. Söy. 
ledllip sözler hoıuma gitmiyor. Caniler
den nefret ederim. Adam öldürenlerden 
tikllnirlm. Fakat sana bakmak, seni din. 
lemek hoşuma gidiyor. Seni seviyorum. Antuanet bu sözleri mesut bir tebes. 

sümle dinliyordu. 
- Jak, sevgilim, seni dinlerken her şe

yi unutuyOf'um. Mesudum. Çok fazla me· 
ıudum. 

- Şu halde artık shıirlenme ••• 
· - Hayır... Bitti. Bütün üzilntüleriftıl 
unuttum. Sadece mesudum. 

Benim canım, sevglllm ••. 
SUJtutar. Jak bir ılgara yaktı. 

'Bugun mahkemede ne güzel konuş
tun. Bayıldırn. Davayı kuandılına çok 
sevindim. 

Zavallı Luslyen ... Bana arkasını çe· 
virlp ıtttl. Yüzüme bile bakmadı. 

Evet ... Çok kızmıı. Mahkeme kara
rının haksız, müdafaanın da mAnasız ol
dutunu söyledi. Maznunun katil olduğunu 
sen de bllfyormupun, Öyle mi? 

Tabii.. Blliyordum. 
Antuanet 'hayretle yuzüne bakarak: 

Ne diyorsun? Bugün mahkeme 
huzurunda o kadar kandıncı ve gilul 
sözler söylerken o adamın suçlu oldu~

u bl1lyer muydun? 

- Evet, biliyordum. 
Antuanet bu sözlerden ürkmtif ıtbi idi. 
- Benim hayallerimi yıkıyorsun. 

Jak!· dedi. Avukatların vazife icabı ola
rak yalan söylediklerini bilirdim. :Fakat 
senin her sözüne, her fe)'ine o kadar ina· 
nırım ki, o zavallı adamı da macum san. 
dım. 

Jak gülerek: 
Bak demek ki, o kadar iyi konu1-

muıum ki seni bıle kandırdım. Atıl marL 
ret lnandırabllmektir. Fakat ıunu sana 
anlatmak isterim, benim gözümde her suç 
lunun mazur görillecek bir tarafı vardır. 
İşledlji cinayeti; Ya irsi, ya terbiyevi bir 
sebepten veya sefalet ve kıakançlık ıibl 
saikler yüzünden yapmıştır. Bir insan 
durup dururken sebepsiz cani olamaz. 
Muda!aasını kabul ettiğim suçluyu ben 
evvelA kendim mazur görürüm. Sonra o
nu müdafaaya başlarıın. Suçluyu itham 
eden mahkeme onu yalan söylemiye mec 
bur eder. Düşün bir kere ütün bir ce
miyete karşr tek bir insan ne yapabilir? 

Jak, omuzlarını silkerek cevap verdi: 
- Fakat o mil4afaa ettllln adam kanlı 

bir katil ı.e ... 
- Suçluyu rezataDflınnakla öldürülen 

adamın hayatı ve canı ıerl ıeJmez ki ... 
Kim bilir belki de kanlı katil hak'1ı da, 
zavallı anılın adam haksızdı. Belki de 
ona bu cetavı kader mönuip ıörmQttOr. 

Antuane:, .Jak'ı dJnll7ordu. Dinlerken. 
on" ne kadar çok HV'dllinl bir kere daha 
hislediyordu. 

Siyab ıöılerincle zeki parl'7U1'd9.1. YO· 
zilnün lnee ve bitin hatları ne kadar 
gOzeldil Bir ın içinde bu güzel yüzün 

Jak, ona sımsıkı sarılarak sordu: 
- Canilerden nefret mi edersin? Öyle 

ise MSJI oluyor da beni sevlyorsun? 
Sonra kahkahalarla ıülerek ilave etti: 
- Ben de bir canlylm ... 
- Jak. sevgilim. Söyle ınünasebetsiz 

şakelardan hiç hoşlanmam. 
- Fakat ben dotruyu söylüyorum: 

Gece yarısı hırsız gibi arlladaşımın evine 
gırdfm. Karısını çaldım. Her namuslu İn
san bu hareketi fena görür ve beni ayıp. 
ıar. Yaptılım çok çirkin... Fakat dün
yadaki bµtnn Jürt azaları, seni görilnce, 
bana mutlaka hak verirler. Güzel yüzüne, 
tatlı tebessümlü dudaklarına dayanabile· 
cek erkek var mıdır? 

Genç kadını uzun uzun 6ptft. Sonra 
sinirli bir hareketle yerinden kalktı: 

- Fakat •ren buraya bu akşam nutuk 
ııöylemlye gelmedim. Bu kıtCtar tehllkeyl 
bunun ~in mı göze aldım sanıyorsun? 

Tekrar Anhıanet'I kolları araeıaa ala. 
Tak yavap fıllldadı: 

(ArkMI ftr) 

1 GlJNDEN 
1 

U'' NE 6 --
Hacı gibi 

beklenen yolcu 
A&. yle anlar olur ki u.ean bli 
U kaç utır yazı önllnde ._,. 

le dalar: bu bir kaç satırı zJbDIJt" 
de bir hlkAye, bir roman ı.IJDt 
getirir. Gözlerinin önünde bir ._.. 
ma perdesi belirir ve tasarıaıbl1 
şeyler bu perdede pçlt reeıal P' 
par. Kıucası uyanık rüya görtb'• 

Dün önümdeki gautede bir ~ 
satırlık blr haberi okurken _... 
da böyle oldu: Sabah erk• ___. 
Haydarpafaya geçJyortlDI. V.,
öyle dolu ki oturacak delil, .,.ıı
ta duracak bir yeri cüç halle .,... 
layoram. Anadohı yakallınclaa kllP" 
rüye gelen bir vapurda ole&lll "': 
kalabalığa akıl ert1Jrecei1111, tsP 
aabab vakti köprDılen kaJ11JS V 
den vapur teılha olmalı. ~ 
~e stadında lnglllz futbo~ 
llUIÇ ftl' cleııelll gtln ~ ... 
pelr erkelı. 

Elbet bir taıHilık btllar, ffl -"' 
nm diye dtlşüniyenun. :e.- }1111 

dUttlnoe4e lkell Haydarp&IJ&JS ; 
dik. Gar bayraklarla ~ 
Garın önünde şehir beacl-8 Jfll 
almış. Halk bl\yUk bir ~ 
Jtl~ lcalnta vapurdan HaycıarP"' 
pya çıkıt. Herkes kaşta., ktMI 111" 
taeyeıııa girdi, kJAll d~da ~ 

iş aalafjıldı, hatırlı bir yoflJft 
belki de lnglllz futbolcular ge.U10'• 
Ben de kalabalığa katıldım. ~r 
purdan son çıkanlar arasında IJll'" 
lundağum için anealc nbtım kear 
rıM& bir Y" b111ablldbu. 

Yanımdakilere k1llak lcllhar«ll"1 

- Çok ,,Ukür Allaha, ltlze bll'" 
glinlerJ de söııte...U. 

- Ya... ı·a." Aylarılaııbeı'I Jl9d 
bekler gibi bekliyorduk. 

Allah, AJlalt... Demek ~ 
lngHlz futbolcular da defli. 

Bir kımılda.§ma, bir ka.yaa~ 
oldu: 

- Geliyer.- Geliyer.-

Şelıir bandosu çalmafa ~ 
Bir alkı';I tufanı koptu. 

Ayak parmakJarmtın ucuna eli· 
k11erek gözlerimi Garın kapısı.
diktim. Hııcı ctbl beklenen yoJcd 
iri l'l\cudUe yuvarlana ya..,..... 
kapıda göründü. 

Kim im yolcu dersl•lz f 

Tünel kayı~ı ! 
KÖR KABI 

Fzci bjr kaza 
Bir çocuk tramvay 
altmda parçalandı 

DUn akşam saat 6 sularında pa.ıı· 
galtıda feci bir tramvay kazatl1 

olmu;ı, 11 ya.şlannda kadar bir ÇO" 
cuk Şişli - Tünel tramvay arabası· 
nın altında kalarak paıı;alanmıflıl'· 

Oğrendlğimfze göre, hldisc ~ ~ 
kilde cereyan etmı,tır: 

Eseyan mektebinin 4 ineli ıuııı· 

tında okumakta olan Asador uıur
lıyan adında bir çocuk, o sı~ 
Pangaltıdan geçmekte olan şı.,u • 
Tünel arabaaının birinci mevki mer
divenine atlamak illtem14, takat aır 
tı kayarak yere dllfmUşttlr. 

Arkadan gelen ikinci mevki _....,.. 
~ocutu altına almı~ ve tramvay ne
den sonra durdurularak çocuk tekel'" 
!ekler arasından parçalanDUf lıif 
halde çıkarılmlflır. 

Polia tahkikata devam etmekte
dir. 

HERGüN BiR YEMEK 

. · yva p~stiH 
oısaa ayvıalarıa kabuklarım .,,,. 

...ıı. Her blrbal d6rde bölüp ~ 
klnlelderlal ~ıkannalı. Böllbudl 
ayvalan ren&'lnln dönmeslae ~
dan vermeden hemen sotn •usa 
a'-911. Bu iş bitince bir tencıere
ye A)"\'aları koymalı. Taze n dol
durmalı. Hafif af.eıfte kaynatmalı. 
Ayvıalar pt,fnce aaplı kevpr De 
almalı, ya tel bir elefin, ya da 
bir kel'&'irln içine koyup stızınme
te bırakmalı. ~ulan tamamlle .0-
z.llldllkten sonra, temiz bir tend" 
rede ayvaJan, atır bir tallta lmfl
tın teralle ~ce ezmeJL Bir ld· 
lo &)"l'&)'a bir kJlo şeker bellablle 
lüzuma kadar alınan toz fekerlıd 
yine ezerek ve kanştırarall ayva
ya yedJrmell. Ba esneda al'UIT9 
glll 50)'11 ııerpl,tlnneJL KoJll ollil' 
lııe kelldl Hyaadan yav .. yavaf 
UAve e&lueli ve ezmeğe devam ue. 
petle kmunına cellnce ..... .. 
düz tabaklara dokmell ve niU,e& 
iki ııanUm kahnlıtında olmak i
z.ere yaymalı. Bu kaplan - u WI 
hatta rutubet.iz bir yerde lıalılr• 

malı. lyke karaduktan 11onra kr 
ıılp teneke kutular ırtnde ııalcJ8• 
malı • ....._. lurmamtın o._... 
arzu eilllr ise, çekirdelderbıl bir 
cezvede ~ q _,.... 

eurk• ,..... J'&\'89 btmalı .e 
peltealn rea&"bd koyal&malı. 
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Geçen hafta lııı.lgtıtla lcagbettiğimiz 
Oplıelia kalır11m11nını Betulıle 
tekrar bulmakla memnunuz. 

Şehir tiyatrOluncla mevsimin Oçlncü piyesini, 
yani tercüme cHamleb, telif cMerdivende bir 
lflk• tan sonra adapte cMOdbll aile• yi ıördük· 
Diyaloı, hareket, teknik ve temsil bakımmdan 

bir hafta evvelki ıellf esere bir hayli Ustun bul
dulumuz cMüclhif aile• )'i Jeaa Cocteau'nun ese
rinden A. H. Akdemir çevlnnlştir. Akdemir, 
ınevzuu bakınundaD l'rtmada dahi yadırıaıunll 
olması muhtemel blr eteri muv&ffakiyetli bir ..
kilde sahnemize nakledebilmiştlr. 

Seyircide arPll'• cböylesi de var mıdlrh, 
cBu 'kaclan da olur muh şüphelerini uyandırml 
bir menu ve tiplerle kurulmUI az phıs1t bir pL 
,... .ı atmak cesaret işidir ve çok tehlilı:elldlr· 
~ bu ce1areti ıöstermlf ve tehlike,-1 de 
,..mitti!· &eblr tiyatrosunun bet ~ artisti• 
Din de, mubllft'irin bu cesaretlnl mükAtatlandıra· 
c:ak f9ldlııle kencUıine yardım ettillni kaydetmek ...,,. •· 

irivm: Mel1ha - Mell (NeJlre ErtuJrul), ko-
caı AclDan (İ. Galip Arcan), otuJllrı Necdet 
(8uPl Tedtl), llılelihanllı ablMl Safiye • Safo 
(fuln Moraılı) bir apartunand•, kendilerlnln 
tanarhanemlz adını verctuderi bir dairede otur
maktadırlal'. 

Ailenin bQ8&ı 1ıılr cehennem hayatıdır. Çilnlı:Q 
sır..U. ~ ıöre 'Meliha kendi kendine 
Japtılı ....mıa prıngaıarile yaşayan bir hata
~ ~ 11Uta]ılı yalnız bedeninde detlldlr, 
P.t- da b.-lrll'· Ojluna sevgisini apn dereceYe 
....... ilk denebilecek hale getirmqttr. Son 
!lle,...ntıtı bu yirmi iki y&flndaki otlunu 
·ı....,llil•tı.ııa;. hele berbanaı btr kadınla mılb>a•be
tl wanarundan d&hl kıskanmakta. onu yalnız 
kenıilllDf' ııa.retmek hırsındadJr. Bu yüzden, ko-
CUUU. evtn1 aıtıblldiline ihmal etmiştir. Fakat 
bereket Ta"lln ki kendisinden iki 781 btıytlk ab-
1- 8af4'e. 'NecdeUn Safo teyzesi, amcasının kea. 
dlllae mtru olarak bırektıaı para Pe onları ee
klp ~vtı'mele ~it· O da olmasa belld 
de tclıktaa ölecekler, 18tl darmadalın olan evla 
kir ve Jl9Dlı lçt,nde Wulup ıideceklerdlr. Sa
ffıenla 1M ~* Melibaya ve Adnana 
IÖY~ ..-ilimize ıöre, vaktlle Ad. 
nanı 889IDit ohnuındandır. Kız kardeşi Adnanı 
elinden alınca ihtiyar bir kız olarak kalmıı, on
lardan &)'rılmamqtır. 

YAZAN: 
(Sadun Galip S AVCI] 

oduıııa ~ ve llıaki&aU Mlı1or. keMial 
lçia mütblt bir baldk&t. 

Bu hakikatin ne oldu&unu ıabmln IÜÇ okDa
makl• beraber Adnanın Safo teJ•J'e ulaUık' 
!arını hulUa edelim: 

Karısının lbmal etttll Adnea dıpr1d& bir IÖ· 
aCll e....-a _...... balmuı ve oma 1evmlftir. 
Bu, Necdetln seYdlli BetuldQr. 

Safo, AdnaDa akıl ölreti)'or: llılellha)rı da kan. 
dırıp erteli IÖll Be&ulüa evine ıitunek· Betul, 
Adnaanı Necdetin babalı oldulunu ötrenlnce 
Necdetle evlemnekten kendisi vaqeçecek ve 1'· 
zım plen büıaneJ'l kendisi bulacaktır. Bu suret. 
le ı.eqq eskiye dönecek, bu cruld baltalara 
)'UVUl bCJ&ulmıy&cattır. 

Betul, ciddi. ıtızel, çok muntazamdır. iki ıenç 
hatlld ve samimi olarak birbirine lfıktırl•r· Nec
det o ıeee de Betulün yanında k•lmıı ve ailesl
nln IÖZ ıtesmek üzere o gün o.raya ıeıec:eklerini 
Betule ıaOJdelemiftir. 

O ıece Safiye, IOll1'a da Adnanta Meliha ıell· 
10rtar. Betul aileye takdim e4llirken ea IODr& 
bir katede duran Adnanı törilnce banınlıklar 
ıeçirıyor. Nihayet kızla bmqmak üzere Adnan 
)'&lnız bır&kıh1or· Adnan Betule ~ bir tek
lifte bulU1lUJOr: 'Uç(lnctl bir iftkı bulundulunu 
kabul etmeme kendlslnln metresi oldutunu Nec· 
dete antatacak· Kız kalbi ezilerek çaresiz kabul 
ediyor. Bqka bir fekllde et.adam Okmael:ra• 
sahnesi. Necdet, 'Betule alız dolusu hakaret et
tikten .ama anası ve babuUe oeklllp 1idi10r. 
Orada kalan Saılye IDzıa bütün ıstırabını dinli. 
7or, Adn•0 •n mll1 bir manevra çevlrdllinl öis 
reniyor, oaa acıyor ve ıençlert birıe,tlrmek Uze. 
re BetuUlıı ertesi IÜll kendilerlae ıelecetı hak
kında IÖZ alQ'or. 

Safiye evde Adnlm da, 'llellh"71 da kandm-
7or. Gencim 'bedbaht etmemek JAzı•ır· Us 
nan, kal>ahatl Oltlae alı7or, kJA tebdltle plan 
söyletutinl anlabfor· SaflJ'e. Betultı ocl•nda 
ıizlemlftlr. Onu ıetlrf)'or, ıencter blrl-or, 
herkes memaupdur, berfeJ' 70k&na ılrmlttlr· J'a. 
kat bayır, dflerlerlnln ıaflettnclen latltade eden 
Meliha banyo odasına ıirlyor, bütün ensülini 11· 
ı:ınp ederek zehir~or. ı~ııı ,., ve 

........ ~ .... lbr9DJ'tllf-'lllr' ... ti*;.,.~tlllr .... ı-:rr.ıa:..a~~ .. ~ bGtla 
1lltOk • bbQçlik lçlİadedjr. ZlhDi o kadar Dall'UAl&l ..ıara ~ bQatlaruu ...... 

Annesinin üstüne titredili Necdet ilk defa 
olarak dıfarıda gecelemiş; daJli ~ sabab-

NtiDdetle IMllUlclOr ld o •balı eDlfllin IU'IDIUı· JunaDdlıdır. l'akat Necdet ve Betul doktor f:#a-
nı JWbktllı IODra tekerini &Jmatı unutuyor ve mal& ıIUtklerinden buna muvaffak olım•a 
..ıdJ'len~" 1fer derde deva Safo teyzenin mü- ölllJ'Or. Safi7enin dediii libi cbiltün hayıtı sözü 
dı!'IJıl'!' OD~~ kurtar170r. kapalı ıeceıı kadın 16zü açık 1itunl1Ur .• 

Neödet eve cWiidDIU zaman aUeslnln lillel')'Oz- * 
ı. ~ J*" biber ıetlrdili dilfjlncelin- Blerln -.1IDl okumak !lnatmı bulamadım. l'a.. 
... r. Amıellae, onun dU.toiil ruh! ıstırabı an. kat l're\ld nu&rlyelerl tlltODde bir deneme 79p-

tmnMan vep f&rke .... n, üt &)'dır aenç ve mak 11tec1J11 anlaplln Cocteau'oun. ananın ruh! 
l(lzel bir 'kadınla sevlftilinfr nihayet onun ,anın- baltalıiuıı cllha acıt& vurmut oldutunu hlaedl, 
da ıeoeledliini itiraf ecllJor. •tul •ı'ındaki bu yorum. Bier böyle ise tilrkçeye eevrlllrken bu-
lııldın mtleellittlr, Neccletten le 181 bü)'Qktilr, nun haflfletllmeslnde muharrir bir muvaffakiyet 
._....ne Calalollunda hem atelıe, hem ev ola. isabeti IÖ8te1'DÜfÜJ'· 
• 6lr ter tutan blP ihtiyarın nietreslc:llr. !'akat Piyesteki bir iki zayıf nokta, umumi muvtdfa-
'9 Uıtlrarı bir Atıktan ziJ'ade bir bab& llbi lleV• ki)'et yanında Gstünde durulmata delmez. 
~· ve baJdld qkı Necdetedtr. Betan artlstıer çok fyldller. Hele ikinci perde· 

klpQrtWor, Necqı böyle bir kadınla Dla.,.... ve dert dGklf sahnelerinde Cahlde, 
Aıme oluJ blrltlrine slrb'orlar, llelL .,._ ........ wı 'ÜP•'nde hepsi mükemmel-
i eesP: cÖldtlrO)'orlar• diye balıra, diler. Gecen hafta Hülya'da taybettilimiz Opbe· 

.fflC: ~ keadhldlll "10I'· Nihayet baba da ita kaltramu1111 Betqi'M tekrar bu\makta mem-
. -....,_, meHlert eıhpek için ollunu nunuz• S..aa Q. SAVCI 

go 
7 • .,.,.... ............... 

'1ıbl 

"Y= 
it .... 
Zl.tlt ...... ...... ...... ...... ...... .... ...... 

eniza ılar 
verilecek zam 

Mili Müdafaa 
hazırlanan kanun 

Yekawti tarafm*n 
layiha&1 Meclise veri1d: 

Ank.-a, 3 ('N .. la) - ............. ~ taMw 
KUdafaa Vekl.letl tardındaa de- IUbarm diploma tarihi.ne tuııılar 1llr 
alaltı tmllftan meneuplanna veri- ay il Ura. _..ta be beter ... illa• 

-- ..ıar Ye tamüsller' llelılan• lllat ~-
dMI twnımın buı m8ddelerbll ele- Blftl1 deniUltl ......... ....... 
l1fUren 'bir ll.Jiba hUlrlanlnk B. fail ........ - - il ... ... 
J(. Jıfeelllllne verilnlJftlr. ... clllllf ,.,. .,..,, ~ 

Bu kanunun ham'lumuıM M- (blnbefl W) .....,...., ~ .. 

..,..,, ClenlMltıcı olup ta - ....... -- - .. ~ .. 
JaaQaalllllıyaUann 'ft1& t..ı bıdro- Jaeldı n • ... .,... .. , .. ..,., 
da bulunn:uyanlarm ela bir takım &='Nlt' JIM llllltl'•••ll 
aftlltajtan. ulllp .............. l1ed ~ prt t• rtlrWE lr 
,.elmi9Ü1'. llln-..,a lredar CM1t' • • .tıilaOl ,_., 

Yeni lranun ~ ık• ele- ._,_., .-it •Aflar ..... • 
nlzaltı taıe1M1erln4en kanU ikmal nede ....... IMl,...... 9e ... 
edip te dlplasna alan deniS&lbcı su- y&plllllls ...... •IN'tı lıtr .._. 
=-~il~ ..... bllftO ~~ ~~ •neel •m' - va .. , .. ..,.._ 

----· -·- ·--~ dir. llualar ~ ...... :.-s lals-
rl ber meneye mabbl1 1ler ., fU ınetı_. ...... u.. MI ..,.., 
miktarda um verilecektir: ..._. ...._.. lfl~· 

...... ,..,. lılr *-ıt ..... -
'8, 1 8Me için Si, S ._. i91ıı rt, T 
_. için 80, 9 sene lııiR ti, U eene 
- 101, 13 ilene için ıtt, 11 ... 
için 131, lT eeııe lçla HT, ıt ._. 
için 111, 21 eerıe için ı 15, il Mne 

tçln 188, • aeae için 202, iT ._. 
için 211, 2lt NM lgln 230, 11 9tlle 
için 244, 33 ... - .,, ..... 
lCill 1'12. 

Gedikli erbaflaı' S. &Jnl MDe1el' 
artında •ıra ne rr, ae. 41. u. 14, 
Ti, il, 92, 101, 111. 120, ıae, 131, 
149. 118, 168, 11'1, 18'1. 

1:rat iM bir himnet 88ftel1 IGla ıo, 
3 8elle için 13, S ._. tçla it, T -.e 
lçla ıt lira ~ - olana
eaktır. 

Bu samlar1n Qobctl ._ıılla IU· 
baren artmuı, denlsdtr pmller1Dde 
bDfill iki sene hismetin lkmallnl ta
ldp edm mail .... lp&ldHPMllin -.. 
1ıylcakbr ve dllW sun1ercla da &:J
nl - ses&ailnde tutul8cübr. 

J>eanalf:ı lnld talelMılertDe '9lıf 

Milll korunma kanun 
yapı ıacak t il t 

.:ı...-,,._ .... 

Parti Grupu encüme 
görüşmelere deMriı Ol ...... 

Blö ve hakikat 
~ ........ 



• 

7 ürlılge ca111b11rl•Bll 

·raat Bankas1 
...... 'tllllll: ı-. - lllrru,_: 111.-.- 'l'lırk ..... 

..... .,. a,jaı.a ..... : .. 

-... .. tlllMI JMır ııen 1ıeaJla aae ıltlert. ... ............. .... -..._.,. 

-- ... k lı 'r 
2 

Ilı " ._._ ' J ... ~ 
• ,. ..... ----- ..... ' ..,. ~laı.n ile ...... *" ,... ... au • .,. ................ . , .................. , ............ ... '. - ..... . .. - .......... ,... . . . - ....... -....... .. 

n•u.u•: aı ıtrı ı ı M ,... .... • - _..... • ...._ • ......, ................. ta'... ,. • ,. .... . 
.,.,.,.•••lllllıll:lrtr • ...._ ...e. t •-. 11 -.c. u vr--. u .. . 

u -· ı•ı•-· ...... ıldlr. 

fUta 'l'tYA~ 
...._ ••••• s-ı· ..... 

·~19'1 

Ut 
ın.zo 
ıı• 

BAŞ, DIS1 NEllE1 GRiP, ROMATiZMA 
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KAT'iYEN 

IHTIYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

45 ~ oldutu balde 7iizünde bic 
bJr Mı. tLi4,tNJ' bW'UfUlu 1oktur. 

Atık. ,.ınuqalc, ~ bir ıenç kızınki 
~ kuaunu& bir ctlt, Adeta bir ha
rika denebilir. Fakat bunun fenni 
bir izahı varclır 
t~. bu, vı1aaa Unt...,.iı.a Pro

fe8Örtı Dr. Stejakal'D\ pJaJU hıJnt 
k .. fı olan "Bıocel., 111 neticntdtr 
"Blocel.. ı.r rumUfitk ve ku.u~ 
ciJd açın eı.m olan ~lettırlcl 
k17"'etlı ve tabii unsurdur. ŞllndJ. 
penbe renkllılcl Tokılon lawninde 
"8itıeft .. buJundufuaıdan, ti& UY\11'• 
k.n clldınJzı besltt ve ı~lettırir, 
Her aabah k&lkuimııdıı C&Jlll ve 
bwufuklllklann kı:P'boldulunu " 
btru daha cenç'-ıtinııt IOrUnü• 
DUZ 
Ounduzlerı için de b17az renktftl 
~l Toludon knmuu lndlanauz. 
8u .. ,... cıddınıat taMler. 111• 
noktalardan ~nr ,,., açrk m~aa
#l&ıın• aıkllftırıf On "' daha ıeftf 
91küaunü11 w 6"le 4e kalınız. Yüzü• 
nüzüı\ zaydlamq adalelfl'ıne ni.ba-'*' v«wz Bu ~ı.Sln tenden kUrtU• 
lunuz Mektepli luz oldutunus •· 
manld-· ~:..._.~dcı 79naklannm •e 
tatlı ~ lkelap ecUms. aı
dUl plMa olan bu iki muhtelif To
kalon luemınia harUNIAde netice• 
&erınden teovkaJAde mahzu& kala· 
ca'kaauz. Akil takdirde pvanm 
nwnnuniJ'etle iMie edecellz. 

. 
T. H. K. Orhangazi ~ubesinden : 

Kurban ba:J!'ammda toplanaeak korun, kegl. -an- dertıerlle 'boynuz ve 
barfa,klannın açık arttırmuı 1/Blrlnctkiınııı/IM1 tarihinden 15/Btrin· 
clkAnuJ\/Hl tarDUne Jı:ıadm' H .... llllMetle ~k arttırmaya ~ 
mı,tır. Taliplerin ~.UU Sina ek taere latanlııal Ye Orhanpai fU• 
l>Hine ve pey s8rmek ifRı • lıla• gilMl eıtrıaacut fUltelllne mtlraca-
atıarı ilb olumlr. «19170. 

C 88'flet ,_.,... .... ilaııan · 
Muhammen bedeli (8Gt) ltıra o bın l80 Kg. -.aıp Jl199dır (13/12/ 

1941) cumartesi ,.Unt1 au.t (11) on Wrde ~ Gar binası 
dahilindeki Koml•J'Qft tanlıMu a - elaslltae usulile satın alına
caktır. 

Bu 1fe girmek iılteyeıtlerln (fl) lira (28) kurufluk muVP.kkat te
minat ve kanunun tayin ettlll ftll& lkı. Mrllkt. ebllbne stln11 saatine 
kadar komisyona mQracaaUan lk ıındır. 

Bu ite alt J&rtnaıneler Jcomiıly ondan panıms 9laı'ak datJtılmak-
tadır. el~> 

Muhammen becleU (047&) lira olaD llO metreden ibaret iki 
kalem muhtelif eb'atta demir ıaz borwıu Clf/12/1HI> Cuma ıuno 
saat (15,30) on bel buçukta H•Ydarpapda Gar Binuı dahilindeld 
komisyon tarafından kaJ>'.lı ıarf uauuıe satın alınacakt\I'. 

Bu ite ıirmek isteyenlerin (410) Ura (.13) kunqluk mw•lckat 
teminat, kanunun tayin ettili vetltalarla tek.liflerini muhtevi ZM'f· 
larmı ayni gün saat (14,30) on dört otUQ kadar Komisyon 'ReialL 
tiııe vermeleri lAzımdır . 

Bu ite alt prtnameler kemlaY•Mıln paruız olarak clalıtıl
maktadır. (10419) 

* Muhammen bedeli (12.000) on iki bin Jlra olan aDO adet küçük 
ustunç takımı 18/1/1142 cuma lilntl ... t 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binuand& satın alınacaktır. 

Bu ite girmek lsteyenlei'lıı (900.00) dokuz ~ liralık muvak. 
kat teminet ile kanunun tayin .ettili. yestkaı.,rı vfı ~klifl~lnl ayni 
ıün saat 14 e kadar Koml,qon Reı.Jllfne vermeleri lhımdı:r. 
Şartnameler paruız olarak An~ara<ta Malzeme I>Nr•lnden, 

Haydarpa1&da Tesellüm ve Sevk Wtllftden dalıtılacaktır. 
(1~91) 

lstanbal P. T. T. Müdürlüi:inden ı 
1 - Idareftlillde mUnhal muh&Sebe meımurtuldan tçtn ~ 

ya.pnu, İlee muuaları anamda. 'bir m~l!fff Y•IJ')Kfl!trr. 
2 - X11aa.ba.kad., muvatt~ ot~ **•• 1ıiiilfiı ~ ,.ır. 

de memqriyet kabul etmeleri f&l1 tır. 
3 - Müsabakada muvaffak ol anlara aeat •"11 bala btkmqne 

göre 20 Ura aall ~ verilecektir. . 
4 - Isteklllerln 788 sayıh me murln ~ f Unctl mac'ldeeiİı

dekl fU'Uan babı ve Devlet memur lyetine Dk diııfa ~ 80 ya-
9mı seçmem1' olmaları ve ukerllkJerinl y&fılll!f ~ llllmdlr. 

5 _ Mtıaa.bakaya girmek tatey enler f/tf/tf1 cwnane.ı 111nu .a..t 
13 e kadar dilekçe ve ewüJ mtlelııl W-0. ldl'Ukte lıbUbanift icra olu· 
nacatı btanbul P. T. T. KUdUrlqtl idari kaleme m6raA!a&t etmelidirler. 

1 - Mllaab&k& 1/12/Ml puiarteet wt 10 da Japllaıc&ktar. 
c~ 

•••• Be10llunta lstlklll caMesbule 371 ..-aralı 

3AKER MAGAZASIND~ 
DK.BE. KADDI VB ÇOC17KLABA MAll&Va \ 

it Gew ..... we Tr•OGllt 
lhmeflarllldu mmnul ve her zaman olcl• albl m 11' ei1'en 

11ııa••a we PALt'eL.&aı•• 
"'9Mubterem müfterilerin.ln emrine amade balunmaktadır. 

· ıstanbul 3 cü icra tnemurlufundan: 
Btr al~n temini için JlaCRdilip paraya ~ ~ 

~ verllen ev "'yası Galata.da Kumbaracı yokufU 31 No. hl apat,ı 
nwun 3 No. Ju daireainde 9/12/Hl eaD gtlntı saat JA30 da 1ılrlnct 
arttırma ile satılacaktır. işbu gün kıymet % de T5 flnl bUJmadrtı ta 
dD'de 11/12/ Hl stınQ ayni ıaatte i kinci arttırma De ıratıl"Ollı Dl 
olunur. «1°'84» 
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