
Saımuharriri: 

Ahmet Emin Y A L M A N 

28 Birinciteşrin 1 9 4 1 
l AL 1 

Milaabakamızın 
neticeleri 

,; l e f o n : 24136 - Telır~f VATAN tat, 
4MEVt · Catolotl•, Kolla Peaari 8, H · U Yıl: 2 - Sayt: ~22 SiYASi SABAH 6 ·AZET·ESI . Fiyefı 5 Kun11 

H bktetriadeaberi tasnifi iflle m8IJIQI ol. 
• .,_.as miisabalwwt tua.lli bit tt.. Ceftp. 
larda isabet ı~rea okay11c11larımn aruıa. 
da kur'a çekildi ye netice belli oldu, lllasaaaa 
oku711calanmısı1t llsteelal yana ıaeıredeeetb. 

Berraklığa doğru : 4 

iili halk müraka.besi 
~alk çok iyi bir olgunluk imtiham geçirmiştir. İ3u imtihanın 

neticeleri tatbik sahasına geçerse 
umumi hayatımızın verimi çok yükselir 

Yazan: Ahmet Emin Y ALMAJ\-
l!iiyük Millet Meclisinde •--~--·---------------------
~ hakiki seaini iıittik. 

tehlike zamanında tenkid 
bu kadar yükselmesine 
fiz dakikalar oldu. Fa. 

lert>est ruh, daima hayırlı 
ve kudret menbaı hizme
.. En mü&kül dakikalar· 
memleketin kurtuluşuna 
etlere kuvvetli bir des. 

U etti Faydaları mahzur. 
binlerce. kere aştı. 
~ar alır ve çelin bir imli· 

leçen bir gidişi neden de· 
ltırette kendimize mal ede. 
? Neden müabet tcnkid pro. 
lerik? berraklıla kavuşmak, 

· yolu aydınlatmak im-

--~ı? 
"'alin cevabKıı şahsi ölçü-
'nyacak olursak kabahati 

atacak yoKla sözler 
~Y .. mek kolaydır. Fakat 
. """V\18u şu ki hepimiz kaba. 

. Memleketteki bir avuç 
, milli bir program etra. 

'-aüd ı~emedl. İstik
~lesi gibi bir mücadele· 
l.e.;;~ aulhu ıibl, en mllfrit 
ııw... a ~ yeri olmıyan 
-.ı zaferin ertesi ıönü da. 
-. hatlarını kavramak 
ı kaybettik, teferrliata 

. Şabsl ihtır..ıar, çeke. 
- · ·-L· ve maızi.nin mirasını 
~ sabit bir takım düşün. 
Orilıftiı wtHl etti. Akhn 
ı1t1tı...ı söndü. Dem«>krasi· 

~tac olduju Mnt6n ve em. 
11.vaMltı yırratamachk. HU. 
~ ait tena enkazın ıenç 

belm-*n hakkile 
9tr.ı.m Qıi a-e;I--., 

liimm görmeden sırf 
1-kımınctan mensuplar 

k zaruretini duydu. Çün
aazıetıelerindeR bir kıs. 

•olamadan, dtnlemeden 
.. reıti tıentdtler, ılyaıt 

'-rsaeek bir heva yarat. 

~klperver fK'kaM, tçint'lekl 
~iz ve idealist unsurların 

ıöre idare edllebilsey. 
de havayı düzeltmde 

~ tderdi Ne eare ki ittihat 
.-,"l'lttklnln iyi istidatlarını ve 

'-zı meziyetlerini bozan o 
ruh, bu ıibl idealistleri 

diye kullanmak ve kendi 
~ Yilrütmek lmk~nını ara-
L,lilatçıların inhisarcı kısmı, 

i fellkete utratan hatl· 
\lnutuyorlar, istlklll milca. 

ve Lozan sulhwıu hiçe 
1-r, iktidar mevkline tapu 

ıı;,,;• ııf ettikleri bir çiftlik ıö. 
·~ak ilk fırsatta ele ıeçir
" ediniyorlardı. 

ı.. 'kiperver fırkasının baıın. 
:'"it kısım zevatın saf ve temiz 

, samimi feragatine ral. 
fıtıtanın teıkilltını rejim 

ki cereyanlara bir iltica 
bırfrıe koyanlar oldu. Memle. 

avuç münevver vatan
lkiye bölUndU, öyle hldi· 

Oldu ki yalnız rejimi delil, 

Almaalama eli•e ıeçen bir R.1111 şehrinde Sovyet Raaya7ı 
Lellin'ia heykeli ve Alma ukerleri 

kuraa 

ASKERİ VAZIYET 

Kar fırtınaları ve sisler 
içinde muharebe 

Yüksek yakah mantolara: bürünen Alman 
askerleri Rua müdafaa 

hatfartm yarmaya çalışıyorlar 1 
Yazon: /hun BORAN 

{ Yazısı 3 üncü sayfamızdadır. ) 

Sovyet zayiatı 
6 milyon 

kişiyi b.uluyor 
Gerideki garnizonla
"" kurbanhk koyun
dan farklar. kalmadı 

/vtoskova batısınd~ki 
mevziler zaptolundu 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman ordu· 
ları ~kumandanlığının tebllfl: 
Doğuda, fena havaya rağmen ta

arr•ız hareketleri yeni terakkller kay 
detmlttlr. 

Donetz havza.sında, dllfmanın ller· 
lemeıini yav8'latmak için yaptıfı 

mukabil hücumlar, ttalyan kıtalarr 

sayesinde akim kalmıftır. Dllfman a. 
tır kayıplarla geri atılmıf, yUzlerce 
eılr müttefiklerimizin eline geçmıt· 
tir. : 

Berlin, 27 (A.A.) - Şarkta cere· 
yan eden muharebenin aklbeU taay· 
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Stalino şehri 
tekrar tahliye 

edildi 
Kalininde General 

Off en becher' in 
tayyaresi düşürüldü 

leningradda 4 günde 
37 bin Alman öldü 

Moakova, 27 CA.A.) - Sevyet. 
lerin ıeceyarl8ı teblili: 

26 Ukteşrin ıünü kıtaatımız, 
Mojaisk, Maloyaroslavetz, Harkof 
ve Taıanr«>1 istikametlerinde har. 
betmiılerdir. Garp cephesinin 
muhtelif kesimlerinde Almanlar, 
mevzilerimize kat1ı bir sürfi şid. 
detli taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Bütün bu taarruzl.-, püskürtül. 
müı ve dütman ajır zayiata utra. 
tılmıştır. 

bile tehlikeye maruz !l!!l!!!!l!!!!!l!!l!!!!!!l!!!!!!!!!m-!B!l!!!!l!l!!m!!l!!I .. _ 

Günlerce devam eden ve AI. 
manların 50 bin maktül ve mec· 
ruh vermelerini ve ı 70 den fazla 
top ve takriben askeri malzeme 
yüklü 1200 kamyon kaybetmeleri 
ni intaç eyliyen muharebelerde~ 

Yunanista
na yardım 

Kurt u 1 uş vapuru 
yeniden Pireye 

hareket etti 
Kurtuluş vapuru dün, Kı::ıl. 

ay tarafından Yunanlıtana 
ıönderilmekte olan ılda mad, 
delerinin ikinci partisini iö
tfirmek üzere İstanbuldan ay. 
rılmıştır. 

Vapur doiru Pire'ye ıide. 
cck, yüklediii ııda maddele. 
rini boşaltacaktır. 

Vapura yüklü bulunan ıı. 
da maddeleri arasında çocuk. 
lar için çok miktarda pirinç_ 
unu ve nişasta, fasalye, no. 
but, yumurta ve sair ııda 
maddesi vardır. 

<Devamı.sa. 3 Sii, ı aaı· x~ 

Uzak Şa~kta 'Rus 
Japon harbine 
doğru bir adım 

Hudutta. 
ilk kurşun 
patladı 

Japonyanın gayesi · 
Rus ordularını 

Siberyada tutmak 
Moakova, 2'1 (A.A.) - Vll· 

dıvostoktan Tass ajansına bil· 
diriliyor: 

23 ilkteşrin ıünü Crasldna 
hudut köyünden biraz uzakta 
Japon askerlerinden mörek. 
kep bir müfreze hududu ıeç. 
mia. Bolcha • Tchertova tepe. 
sinde vazife gören onbaşı A· 
nikine kumandasındaki Sov. 
yet hudut muhafızlarına taar
ruz etmiıtir. Japonların mak· 
sadı hiç ıüphesiz hudut mu. 
hafızlarımızı yakalamak ve 
Japon topraklarına götilrmek· 
ti. Musademe neticesinde her 
iki taraftan da yaralananlar 
olmuftur. JaPonlar kendi ya • 
ralılarını ıötürmüılerdlr. 

Japon asker baıhkları ve 
mermi hartuçları toprakları. 

mızda kaimııtır. / 
<Radyo Gazetesi) - Japon· 

Rus hududunda ç.arplfllla ol. 
dutunu bildiren bir haber ıeJ. 
mittir. Bu çarpllftl&nın ıaye. 
si Ruıyanın do'tudakl a1kertm 
ıarba çekmesine mlni olınak 
içiR yapıldılı düeilnülebllir. 
Japonlar berbaqi bir a'us ta. 
arruzunun önüne ıeçrnek için 
Mançuryada aaker bulunduru. 
yorlardı. Ruslar doludaki bu 
aakerift bir kısmını eekince 
buna mini olmak iateyen Ja. 

poa1'r - il ••«tt ~- .... 

Orfi idare 
Komutanı 

Ankaraya gitti 
Korgeneral Z i ya · 

vekaleten örfi idare 
komutont oldu 

Mebualula intihap eclllen u. 
b&k örfi İdare Komutanı Ko..,. 
neral Ali Rıza Artunkal, düri 
Parkotelde ltir veda ziyafeti ver· 
miıtir, 

Ziyafette Parti reisi, Vali mua
vini, Emniyet müdür muavini, ta. 
tanbul Me~kez Kumandanı, Hava 
ve Deniz kumandanları, Buın 
Birllji İstanbul mıntaku1 reisi ve 
Örfi ·İdare erklnı hazır bulı.ınmu1-
lardır. 

· Cümlıuriyet bayramı 
·bugün 12 de başlıyor 

) 

Ba~vekil saat 12,30 da söyliyeceği bir nutukla 
büyük bayramı açacak 

Ankaradalıi izciler Cllmhurlyete ve Milli Şefe 
ebedi bağlılık tezahüratı yapacaklar 

Oh, Tıblm meyhllUHla Cimha ri"* .. ynını ıeçtt r-ı lçia 
prova ya .. n mek te .. i lnslarımıs 

Ankara, 27 (Telefonla) - Re
isicürnhur ismet 1oonil 29 tewini, 
evvel ıUnü, Meclis bimsıada pro 
tokola dahil ecnebi murahhaslarlı 
devlet memurlarının Cürnhuriyet 
bayramının 18 inci yıldöniunü do 
layıslle tebriklerini kabul ede· 
cektir. 

Ankara (Telefonla) - Cünt. 
huriyetin 18 inci yıldöoümü mü
nasebetile Ankarada yapılacak 
merasimin bütün hazırlıkları ik. 
mal edilmiştir. Türkiyenin bat 
şehri Ankara, bajtanbaşa donatıl· 
mış, cadde ve maydanları büyük 
ve gösteri~li taklarla süslenmif. 
tir. 

Memleketin dört buc&1ında11 
geçit resmine ittirak için gelen, 
binlerce izcinin işt.irakile yapıla:rı -------------------------1 provalar muvaffakiyetle netice. 

B k 
lenmiş, Hipodromdaki provalara a rem a n u n u :~.Un mektepler iştirak etmitfer. 

Cüınhuriyet ba)'raınında Anka tidil ediliyor ,-.......... ı,§İ 
lnönünün 
· tebrik 

Maliye Vekaleti barem kanununun ihti
yaçlara uygun bir şekle konulması 

için bir layiha h~zırladı telgrafları 
.,,_ ~ _._ 1'anum1D1m ..ııı,.------------.... Ankara, 27 <A.A.) - Çill ..mı Anı.ara, 27 <Telefonla~ia ~~: J 

...... bayramı~ cu ........ 
ı-...ı1nOnc1e tutanlı: bu kanunu ~ Amerika .ı.ı t.met ın.na u. cın ctnJıurf. 
dil edecek ve ihtiyaçlara göre yeti reisi M. Lineen arasında teb 

tam cevap verecek bir şek1lde ta_ korsanlara rk ve teşekkür telırafları teati 
dil için yeni bir 14yiha hazırla- edilmiştir. 
mala başlamıştır. Ankara, 28 (A.A.) - Efıanis. 

Hazırlanan llyihaya göre ıe. saldıracak tan Kralımn dotumt1 yıldönümü 
rek 8111 maaıh. ıerek ücretli, ıe- münasebetile Cümhurreisi İsmet 
rek1e ihtıaa• mevkiinde bulunan İnönü ile Efıan Kralı Majeste 
ve yeniden memuriyete alınacak R 1 k Mehmet Zahir arasında tebrik ve 
kiıntelerin tayin ve terfileri ~in - uzve t nut unda teşekkür telırafları teati edilmif. 

pek yeni hükümler bulunmaktadır. bunu aöyliyecek tir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ _ 

Filistin Cordel Hail 
baı müftüsü delil ki : 

ltalyaya kaçtı 
Amerika hakiki harbe 

atılmayacaktır 

it/manya harp ilan 
etmedikce harbe 

sürüklenmiyeceğiz 

Japonyaya 
son ihtar 

Amerikan 
donanması Sin
gapura geldi 

Yeni komutan tayin edilloceye 
kadar örfi idare iılerine vekile. 
ten bakacak olan, Örfi İdare mab. ' 
kemeleri reisi Korıeneral Ziya, 
ziyafet esnasında orada hazır bu. 
lunanlara hitap ederek bir kaç 
söz söylemlı, buna Basın Birlili Roma, 27 (.\.A.) - Ofi: Btefani 

Londra, 27 (A.A.) - Lon. 
drada çıkan Daily Sketch ıa. 
zetesinin Vqlnıton muhabiri. 
ne ıöre, Cumhurreisi Ruz. 
velt' in, Birle,ik Amerika bah. 
riye ıünü münaaebetile · irat 
edeceji nutkunda, Birleşik A. 
merikanın, tarihinde beşinci 

defa olarak korsanların üstü
ne yürüyeceğini söyliyeceği 

zannedilmektedir. 

Çinliler Amerikanın 
vaziyetinden 

çok memnun 

İstanbul mıntakası reiai Hakkı ajıanaı, l"iliıtin bq mtiftUBUnUn aat 
Tarık Us cevap vermiftlr. ve salim olarak bir İtalyan tayyare· 

Komutan dün akşamki ekspres limanına vud olmut olduğunu Dil· 
le Ankaraya hareket etmiıtir. ·dimiektedir .. Ci.unhurreisi, diln, Bahriye 

Nazırı albay Frank Konks'a 
hitaben ıonderdiji bir mek. 
tupta, bahriyenin, ilk milli 
müdafaa hattını te3kil etmek 
mes'uliyetini almaja ne dere 
ceye kadar hazır oldujunu, 
millete ve şer kuvvetlerine is. 
pata amade bulunduğunu söy. 
lemiftir. 

Vaıington, 27 (A.A. ) - Ga 
zeteler, «Pek mühlmıı diye tav 
sif edilen beyanatı dinlemek 
üzere Beyaz saraya davet 
edilmişlerdir. 

Vaşinıton, 27 (A.A.) - Bi. 
taraflık kanununun ticaret 
ıemilerlnin silahlandırılması. 

nı ve Amerikan ıemilerinin 
harp çevreeine ıirmelerini 

meneden maddelerinin feshi 
proJeai hakkındaki müzakere. 
lere buıün Ayan meclisinde 
başlanılacaktır. 

1 Albay Knob 

~ Şanghay, 27 CA.A. ) - Butün 
1 Çin ıazeteleri, United Pres'in Ma. 
1 nille'den ıondermlş oldulu bir ha. 
beri büyilk başlıklar altında neş
retmektedirler. Bu haberde t.rıerı 
kanın Asya donanmasına mensup 
birçok cilziltamlarının Sinıapura 
ıelmiş olduju ihtiyat kaydı ı~ bil 
dirilmektedir. 

Chinese American Daily Nevs 
ıazetesinin mütalaları Tchounkinı 
ıazetesinin takip etmekte oldukla 
rı hattı hareketin bir nilmunesi. 
dir. Bu gazete diyor li: 

Gıda maddeleri bir ıün zar. 
fında Kızılhaça U.lim edil. 
dikten sonra Kurtuluş vapuru 
limanımıza dönecektir. 

iaaiHereaia sarpta Jeai bir e eplae k ....... ıiain meeelelıl ı.au. kea.ımak lstealyor. Avam 
kamarasında ba . 11....ta. mluka .. lar old•lu• ajam bahri..._. .. itfeal,.rn. lqUisler W,le 
bir ı.e Jall&IDUY•rlana da lqiıter~e bammalı bir faaHyet nr. A•erlbdu Jaerrin ytislene tull 
11U1or. Bir •kadarı da lad&eıeü -.ı..w,. •. ı.,w.. •1• lll•s•,.r. QuJt& 1* .,...._ IAlr-

Vqinıton, :?7 <A.A.) - /.... 
yaa mecliai Harkiy~ encüme. 
ntntn bitaraflık kanununun 
tadiline dair ıeten hafta ak. 
dedilen toplantılar esnasında 

(Deftnu la: S Sii: 5 de) §§ 

Knoks'un nutku, Ja;><>nyaya kar 
şı teskin siyaseti takibine nihayet 
verilıniş oldutunu ıöeterıqektedir. 
Amerikan ı:emilerinin Sinıapuru 
ziyaret etmeleri, tnıilizlerle Ame. 
rikalılar tarafından Japonyanın ya 
yılma si;)•ametine yapılmış olan aon 
bir ihta-d•r ve kil tedbirler alına
catına cW6W etmekt.ar4 ,,, .. ,. ., llelkl_ .. 
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Kibrit mes'elesi 

Yazan: Maurus YOKAY 

Salonda herkes sesini kestiı 

Kuta.iruda mı.ay3'tıı1 miktarda 
kibrit çıkmadığından şikayet e
ılı•n hlr okurumu.ı;: 

«... İnhisarlar i<l&re51 kibrit 
kutularını lıir şerit \('.)D ufak bir 
puJ ile neden kapattırmıyor w-n
ba' Buna hep satıcılara iUmot 
mı? Eğer bö) le ise yanılıyor 

Çiınkü, aldığımız kutulardaki 
kibrit miktarları hl1: le hlrihf rır 
rlne U) mu) or, ekseriyet ile her 
kul-Odan ~ cdi ekız tane ııokımn 
çıktığı gcirıilu) or 'o bu hal. biç 
ştıphe ~ok ki hepimizi slnirlen
ı'liri) or. Koııulıııaı.1111 hlr fikir o· 
!arak ileri ııürdllı:Um şerit 'ey:ı 

ııul, belki cır. fl;)nt i\zerinıle bh 
t1>:slr yapar nıııa halkı ıfa rk,.il< 
kibrit almaktan kurtarır ya .. » 

Bir adam karısını ve babasını 
balta ile parçaladı 

Bey oğlunda 
bir soyguncu

luk vakası daha 
Pek çokları glin e tapar, baş.• gozlerile yiyordu. Bütün gece kırda inegını arayan AbduHoh 

dönüşte karısını babasının kolları orasında buldu 

Kadanın ağzım men
diUe kapayıp ko

lundaki bileziği 
çaimışlar 

.kalan ayı ever. Ben ) ıldızımdan Aranka, daıma kendine mahk 
lll'Şnunı. Gune~ batınca; ona ta. gorünen o guzel Aranka, kararsız 
panlar da beraberce batar. Ay gu- bir kuş gıbi çırpınıp konacak yer 
rup edince onu sc\•enlcrin gozleri. arıyordu. Hallı annesine sokulmuş, 
ni uyku kapar. Fakat bir yıldız duruyordu. Bu golgede hem ı:ilzel 
'okten dusccck olursa o saniyede ve kahraman Turkun sevdalı ba. 
bir adanı dun;)adan goçcr. Ben de kışlarından bir iltica yeri arar gibı 
kendi yıldızamla beraber öliıme gorünUyor, hem de Ferıdi de o 
kavaşmağa can atarım.» golge yere çekmek hasretini belli 

Şarkı, zıyafctte bulunanlarını ediyordu. 

Mustafa adında bir adam, dort 
senedenberi gormediğl oğlunu zi
yaret etmek üzere Adıyamanın 

Gemrik koyune misafir gitmiştir. 
18 yaşındaki Abdullah ve cenç 
karısı Mustafanın gelişini buyUk 
bir sevinçle karşılamışlar ve ken. 
disine ellerinden gelen misafirse· 
verligi göstermişlerdir. 

orada da bulamamıştır. Nihayet 
Zeynebi bulmak için babasından 

yardım istemek uzere babası Mus 
taranın odasına giren Abdullah 
birdenbire kendisini kaybetmiş. 
tir. 

l\lustafa ile Zeynebi yarı çıp

lak ve münasebetsiz: bır halde ay. 
ni yatak içinde görmuşlur. 

Kevser adında bir kadın evvel
ki gece Beyoğlunda Yahni soka. 
cından geçerken, karanlıklar a
rasından fırlayan bırisi, üzerine 
atılmış ve kendisini yere yatıra

rak a'zını mendille tıkamak su. 
rctilc kolundaki bir altın bileziği 

çıkarmıstır. 

zevkine uygundu. Pek beğenildi. Bu dakikada 'rtılokınln gözünde 
Herkes: uDevam, devam~» diye kadın olarak ne nişanlısı Flora Diyor \fl Ofll)or: 

Gelm ve: kaympeder birbirleri. 
ne sarılı bir haldeyken Abdullah 
da sinir buhranının en müthiş te. 
siri altında kalmış ve kapının ya_ 
nında duran baltayı kapınca ..• 

bağırdı. vardı ,ne kocasından evvel öpme. - Hemen hcrke61n l:ştirak f!· 

r.deceğlnl unııluğuın bu dileğim 
alAkadarların dikkat nnzarlarıı•.t 

ilişecek mi a<'aba? 

Akşam, yemek yendikten son
ra, Abdullah hayvanl;ıra yem 
vermek üzere ahıra gittisi za. 
man bir ineğinin eksık olduğunu 
görmuş ve genç karısile babasını 
evde bırakarak ineğin peşine düş. 
müştür. 

Hanendeler devam ettiler: nin yolunu buldugu gelin Maria, 
uUç dilber kız bir arada duru. ne de uzaktan kendisine sevda 

yor. Birbirine sarılı orlar, öpü ü. mektupları yazan Helene ..• Kah
)119rlar. Guzel kızlar, siz cenneti mi raman Türk için yanıp tutuştuğu 
so.14anuz? Buse, cennete mahsus belli olan guzel Arankaya sokul. 
leziz bir bal de il mi? Erkeklerin mak, bir saniye için olsun onun a. 
kalbini aadetle doldurmanız için IBkasını kendi üzerine çekmek için 
Allah bu balı "zin dudaklarınıza çıldırdı. 

Kadın yüzün. 
den cinayet 

Abdullah geccyarılarına kadar 
kırda inek aramakla uğraşmış, 
çamurlara batmış ve nihayet sa. 
baha karşı perişan ve yorsun bır 
halde evine dönmüştür. 

Karısını ve babasını balta ile 
parçaladıktan sonra Abdullah kcn 
dini toplamış ''c kosa kosa ka. 
rakola giderek teslim olmuştur. 
Karakolda vaziyeti anlatması üze 
rine jandarmalar ve Adliye me. 
murları vak'a mahalline gelmiş. 
ler ve Mustafa ile ZP.ynebi kafa. 
!arı parçalanmış bir vaziyette bul. 
muşlardır, 

Mutecavizin Paraşkeva adında 

birisi olduiu anlaşılmış, hakkın. 

da takibata girişilmiştir. 
Bundan başka Beyo{:lunda otu

ran Eron adında bir kadın, evvel
ki gün Bursa sokagından geçer. 
ken, 15 yaşında Ömer adında bir 
çocuk, elindeki 500 lira bulunan 
çantasını kapmış, kaçmat:a başla

mıştır. Çocuk halk tarafından ya. 
kalanmış, polise teslim edilmiş. 

tir. 

akıtmadı nıı? Bunu birbirinize ve· 
rerek bizim hakkımızı emeyınız. 

Ey güzel kızlar, erkekler size hay. 
ran hayran bakarken akın birbir. 
krini'li opmeyiniz!n 

Şarkı çok alkı!:ilandı . Herkes bu. 
na bayılmış ve makama uygun 
bulmuştu. Paul Beldi Ahmet Pa· 
pya dedı ki: 

- Pa , bı.ı:: eskid n sanırdık ki 
siz kamışları y.alnız ok yapmak i. 
çin kullanırsınız. Halbuki o kamış; 
kalem halını alarak A ık şaırleri. 
nizin clıne geçince ne ince nağme. 
ler yaratıyor! 

Ahmet Paşa cevap verdi: 
- Bızim şairlerimiz kılıçla kale· 

mi ayni maharetle kullanırlar. Biz 
kahraman şairlerimizin başına ne. 
den defne dallarından taçlar taka. 
rız, bılır misinız? Harplerde aldık. 
ları yarnların yerini örtmek için ..• 

Ferit Bey, elini :ıcclc sarığına 
söüirdj ve alnındaki yara yerini 
orUı.i. Fakat geç kalmıştı. Salon· 
da herkes bu hareketin farkına 

varmıştı. O sanıycde Ferit Bey bir
denbırc butun salonun arslanı 

mcvkıine çıktı. Zarif ve halden 
anlar Ahmet P:ışa, genç silah ar. 
kadaşının mertebesini yukseltme. 
nın ve • cvdısınc beoğendirmenin 
yolunu bulmustu. BUlün kadınla. 
.rın ı;ozlerı, kılıçla kalemi ayni ma
haretle kullanan, alnındaki yara
ları ortmek için defne dallarına 
ihtiyacı olan güzel ve k:ıhraman 
Turke dıkılmişti. Bahis hep Türk 
edebiyatı ctrafınd:ı dönüp dolaşı. 
yor, güzel kızlar, Türk şiirlerinden 
bilgi ile bahsederek Türk şairleri. 
nin de Turk a kerlcri kad:ır şan 
kazandığını söylüyorlardı. Bütün 
kızların t{ı yemcğın sonuna kadar 
Tiırık ı:üzclıne bağlanm:ıları, Türk 
şimndcn bahsetmeleri bazı erkek
lerin canını sıktı. Zarif nükteleri. 
le, hoş halile daımn ortalığın alA. 
kasını üzerinde toplayan yakışıklı 
Toloki bir köşede tamamile.unu 
tutmuştu. Guvcy Dük Kigaya al
dıran yoktu. 

İkisinin de içini kıskançlık kur
du kemirmecc başlwlı. Tolöki se. 
sini blisbulun kesti ve ortalığı tet. 
kike koyuldu. Usta .avcılara mah
sus 'özfl: Ferit Beyle güzel Aran. 
ka arasındaki ateşli bakışların 

farkına vardı. Ferit, güzel kızı 

HERGüN BiR FlkRA 
Kocabıyık Mehmet 

Şaltanat de\ rlnd devlet mc· 
mtırlan rutbeler ' rilcrck, sırmalı 
clbbeler giydirilerek taltif edilir, 
bu uretle gfıya kadir \C me\kl· 
lerl yük cltillrdl. Ycniılen rütbe n· 
lanlanır, rütbeleri terfi uretrıe teh 
dil olunanların, tcşrlfat~ı efendi· 
nln delAletl ile, ııadrnzamın huzu
runa girmeleri ve nail olduklan 
teveccüh \C ahfettoo dolayı mln· 
net \e 'likrsnlarını blldlrmelrrı: do 
ihmali ('Jlf:ı: olmı)an blr adet bük· 
mUnde idi. 

o de' lrdr, .Kocabı) ık Mehııwt 

Be) ,ndındn cooo denilecek ka•l:ır 
kı!ia fıo) hı, fakat 'üc-udıı ile mli
tena"'ıı, olmı)'tU:ak dPrecedc uzun 
'"' po bı),klı bir memum ds. bir 
rutoo \erilir. Adamcağız !det 
üzere teşekk ır iı;ln bir glıo glrlnip 
kuşanır. Te.rifatçının peşine takı· 

lır. Tc.c:rlfatçı lıuzura girer, r..tet 
\eçhllc seslenir: 

- Efendim, KO(•abıytk Mehmet 
kulunuz. 

Sadrn1.aın Huıore\ Paşa, 'iişnıan 

'"' iri )'Bfıılı hlr adarn olan teşri· 
tatçının gı>rlslndckl adamı ı:öp"" 

mP.Z. Aln) lı bir cd:ı llo bir M'lanıııı 
bı) ığınıı. bir de riıce bo~ una kil· 
ftır eder. O csnada Kocabıyık da 
mf')dana çıkar. Pa , .a.-:ırır. M:ı.h 

f'ııp, fakat glller hır vuile: 

- T<'brlk edenm lehmet Re.
o.flum. uğurlu, kademli olur iıı

~llah. Hele yanıma okul <b seni 
bı),_ı:ındnn . oyle bir öpe)inı. 

lltlfatile ynptığı hatayı ort bP 
etler. 

Sofrada yanında oturan gelin. 
den uzaklastı, nişanlısı Floranın 

gelinin koluna girmesini, beraber
ce balkona çıkmalarını canına 

minnet bildi. Arankanın bulundu
gu tarafa doğru yol aldı. Fakat o 
kadar adam tarafından lfıkırdıya 

tutuldu ki güvey Dük Kiga rla. 
ha evvel davranmış, Arankanın 

yanına sokulmustu. Dük de bir 
taraftan Toloki gibi Türkün mu. 

Nişantoşında bir odam 
arkadaşını bıçakladı 
Nişantaşında oturan izzet adın

da bırisi, ayni semtte oturan Ga. 
lip adında birisıni bır kadın mc
selesı yuzunden dun akşam so. 
kak ortasında bıçaklamıştır. Ağır 

Fakat hayret!.. 
t\bdullah odasına sirdigi za

man genç k;ırısı Zeynebi yatagın· 
da bulamamıştır. Abdullah karı. 

sının annesi yanında olması ihti. 
malini di.ışüncrek o oC'\aya ~lrmiş, 

Macar ve Slovak /ardan 
mürekkep bir ticaret 

grupu geldi 

Katil Abdullah tevkif olıııımuş. 

tur. HAdise etrafında tahkikat de. 
vam etmektedir. 

Münaka 'at ve Maliye 
Vekilleri llnkaraya 

döndüler 

--o--

80,000 çift 
torik tutuldu 

Halka bugün bedava 
balık dahıtılacak 

vaffakıyctlnl çekememiş, Aranka surette yaralanan Galip Bcyoglu 
hastanesine kaldırılını , suçlu ya. 

n.!!1 kıymeti ve cazibesi gozunde kalanmıştır. 

yukselmişti. Bir taraftan da ~enç Bundan başka Salıh adında bi· 
Kontun Arankaya okulmaı:a niyeti risi Ali adındaki bir arkadaşını, 

etticini f.arkedince ondan evvel evvclkı gün Kapalıçarşıda u!ak 
(Arka ı var) ı bir alacak meselesi yüzünden bı. 

Macar ve Slovaklardan murek· 
kep bır ticaret grupu dün, şehri

mize gelmiştir. Piyasada alaka. 

dar tüccarlarla temaslara başla

yan grup mümessilleri, Macaris. 
lan ve Slovakyadan TUrkiyeyc it· 

hal edilecek malların hususi ta. 1 
kas yolile ve ne suretle karşılana. 

cagı üzerinde tetkikler yapmak· 

tadırlar. 

Bir muddettenberi şehrimizde 
bulunan l\Iunakalfıt Vekıli Cev
det Kerim İncedayı ile Maliye 
Vekili Fuat Agralı dün akşamki 
ekspresle Ankaraya donmuşler. 

dir. 

İstanbul balıkçıları dün 80,000 
çift torık balığı tutmuşlardır. Bun 
lardan 30,000 i harice ve tuzlayı
cılara satılmıştır. 20,000 çifti İs· 
tanbul pıyasasına verılmıştir, Gc. 
riyc kalan balıkların denız dökul 
memesi için balıkçılar bunları 

hayır miicsseselcrinc, askeri mek
teplere', leyli mekteplere, Dari.iş. 
fa faka~ a ,.c Daruliıcczeye ver
mişlerdir. 

-------------- çaklamıştır. Yaralı tedavi altına 

1 

alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

l 

A k ş a m a ıııııı Yufka fiyat/an 32,3 kuruş 
Fiyat Murakabe kClmisyoııu dun bir cevap toplanarak yufka fiyatlarını ye_ 

nidcn tetkik etrnış ve yufkacıla
Nikah 

Ö~rc?lmcn Leman Tansug ile 
Yeni Adam haftalık fikir gazete-Ecnebi bir dostun 

tenkidine kızmak 

rın fiyatla.- iıı1tırmak hususunda
ki müracaatlarını kabul etmiye. 
rck fiyatları eski fiyat olan 32,5 
kuruş üzerinden ipka etmlıfir. 

Heyet azaları temaslarına 
gün de devam edeceklerdir. 

Geriye kalan balıklar da İstan 
bulun muhtaç fakir ailelel'ine pa. 

bu. si muharrirlerinden arkada ımız 
Mahmut Yurter'in niktıhları dun 
·· rasız verilecektir. 

lazım mı 7 
Akşanı'ın i!iÜtunlarından birin· 

de garip bir tenkit \ar: Berrak· 
lığa do ru ütunumuzıla ··z J:'I· 1 

rişl ı:liyo bir taliım ecnebilerin 
hBkkımıulakl mlltallalarm 1 n 
hah edilmet>lne lllşlllyor. 

Halbuki kunılu bir gidiş i~iıı

dc biu, ga.) et tahii göriıııcn hl\· 

71 şe.) ler ,·ar ki, bunları .) a!Jaıırı 
tılr göz daha kıılay ve daha h i 
rarkeıler. Arkadaşımız: «Acnhu 
hir C<'nr.hlnlıı hakkmıwJakl diı

~üncclerlnln berrak olup olmadı
ğını ne bilelim':» diye soruyor. 
Aklımız nerede? Söylenen özün 
hakikate uyup uymadığını gör
mek 'c saıwimt \C diırllst 

bir özlı fena bir ına'ksatıa 
sö.)lenen bir özden &)ırmak her 
\"Dklt elimizdedir. 
Bcrrııkhğa doğru sütunumuz. 

daki sözler, bir tılkıın düşünce

lere nasıl \'arılıtığını amlmi hlr 
fiıırctte hlkA)c ed1yor. Doktor 
Kolnıodin ile İskoçyalının bu .)B~ 
zılara Y4'1 ~ i>rlcri anlalıl

ınasa.vdı hlkfıJe baş 17. kalırdı. 

J.'lklrlor ortadadır Hı bunlar 
kf'ndlmlze ınal edilınl,, mline' ı 
mcsuliyeli )'abancılam bırakıl· 

mamışhr. Eğer (Akşam) arka
daşımızın orta.)·a konulan fikir· 
leriıı kendilerine itirazı \'arııa 

dinll"mek 1 tl'.rdlk. l'oksa bir ~'B
beocı oyledl dl)C muay~en bir 
fikri lptidadan kotulemek gibi 
bir ifratkArlığı en son Akşam ar
kada ,ımı.ı;dan beklerdik. 

- -- -

r- Spor müsabak.amızın --._ 
neticel~r-i 

Ankara ot yarışları için hazırladığımız 
müsabakayı sabırsızlıkla bekleyiniz 

26 ilklcşrin glinü oynanan 1 3 uncu: Çamlıca, Allunizade 
maçların neticeleri hakkında No. !J.11, Tuna Baltacıoğlu Fc
hazırladı~ımız büyük spor mü. nerbahçe stadına hlr senelik 
sabakasının ilk haftası nctkclc. serbest duhuliye karlı k.ıı.an. 
rini bildiriyoruz. mıstır. 

l\'lusabakamıza 413 kişi işti- 4.5: Robert Kolej, lise iki ta. 
rak etmiştir, 413 kişiden 257 si lebesinden Simyon Tahminci-
Galatasarayın galip 'eleceliini oglu ve Karaköy Tersane so
tahmin etmişse de bunlardan kak 2 numarada oturan Sedat 
yalnız bir tanesi diğer maçlar- Ateşçi üçer aylık uVatan .. abo. 
da da isabet ı:östermiıı ve Ga. nesi kazanmışlardır. 
latasaray - Fener maçının 2 • 1 Kazananların cuma günü ge. 
nihayet bulacağım ve itk golıi lir serbe5t duhuliye k;ırUarını 
Galatasarayın yapacağını tah· Almalannı ve birinci olan Fik. 
min etmilitir. Diger, neticeye ret Demirelin bir resmini getir
en yaklaşan 4 okuyucumuz mesini rica eck?riz. 
arasında kur'a çekilmiş ve Abone kazananların gazetele. 
kur'ayı Fenerbahçcnin meşhur ri adreslerine gonderilecektir. 
kalecisi Cihat çekmiştir. Gazetemiz at meraklılarının 

Netice 
1 inci: Üskiıdar birinci orta. tahmin kabiliyetlerini arttır. 

mak ma'·sadlle Ankara at y.a. 
okulu 3 • A talebesinden Fikret "' 
Demirel Fencrbahçe ve Şeref rıııları içirı de bir tahmin mü. 
stadlarına bir senelik serbest sabakası hazırladı. Bu müsaba
duhuliye kartı kazanmıştır. ka hakkında pcrşcmqe günU 

2 nci: Heybeliada, Saksılı büyük ta!siliit vereceğiz. Cu-
sokak 3 numarada oturan Vah ma günü musabakaya ba&lıyo_ 
ran Zortaryan, Şeref stadına ruz. Perliembe güniı müsabaka 
bir senelik serbest duhuliye tafsilatını okumayı ihmal et. 
kartı kazanmıııtır. meyini;:. . 

Orman içinde ağaçların seyrekleştiği VA'l'ANIN EDEBİ ROMANI: 

Uskudar Evlenme memurluğunda Bu sabahtan itibaren polisten 
akraba ve dostlarının huzurile bir fakrıhal kağıdı gctlrcn herke
yapılmıştır. Arkadaşımıza ve cııi· sc parasız olarak torik daliıtıla. 

ne d l r menni ederiz. caktır. 

... ~""'"""""'"" ""''""'· ... ,~J"@m 
Hamlet ve odun 

fa •iki hatırlar ını:ı: Geçenlerrle 
lg} istanbuJun bir orlun ıneEıf'let;i 
'arıtı. Hani ~u, aldatıldığı tiÖ.) !enen 
bir memurun ~anlış \erdi{;! sonra· 
tlan aıılaşdan raporu üzerine faz.la
ca kaçırıldığı tahakkuk eden o<huı 

fiyatı lşl 
Temiz türkçe merak! tarı «sOyic· 

neoıt, canla.-:ılan», ctahakkuk ı-den» 
ı.ö.ı;lerinin ayni ı•iımlede bir ara.)a gc. 
tlrilmeslne belki itiraz ederler nma 
karışık hll' işin hlkfı.)~l tiırkçf'fie 

ancak hu şekilde tertlpteneblı;-

Dün tra111\ayda hlr adam yanınnı
ki arkedaı:ına MJrda: 

_ Allah aşkına, ~ oclun M~le!li 

ne oldu'~ 

oteki rlwap '~rlli: 

_ Yeriai Hamlet mflUlet.in., bı· 

rakt.r. 
BİR BlL)lECE 

\'akıl'la bir 'erizt.ler l!ııtunu ,.,.. 
dır. Fakat hunların muharriri \ed· 

z.cleri o kadar 'eciz olını~an bir ııck 
le MJliuyor ki anlaşılma ı pek kolay 
olmuyor \e insan kendi kafasından 

TEFRİKA No. 4 bahçe ••• 

ı:ilphrle düşüyor. 

işte bir misal: 

bir noktaya vardı. Buraya karanlık heni.iz 
basmamıstı. Etraf çilek ve reçine koku. 
yordu. Halbuki şehirde çilek mevsımı 

çoktan ı::eçmişti. Delikanlı, en son de!a 
nerede çilek yemiş oldugunu dlişündü. 
Kontes Arkis'in davetinde ıdi. Ne mana· 
sız &eylerdi o davetler, z.iyafeUcr ..• Bu Yazan: Vikki Baum 
akşam bu güz.el ormanda yürürken, butlin -3-

Çeviren: ReHam A. E. YALMAN 

koparıyor, kokluyordu. 
Kumda oynıyan iki kuçük kertenkeleyi 

uıun müddet seyretU. 

Florcntin'in de böylıe bir bahçe He bü. 
tiln bir giln oynamış oiduğu zamanlar 
\'ardı, Küçuk derenin su yolunu çcvi-r. 
mek, kumdan tepecikler, ottan çayırlar, 
çakıllardan kaya, yapraklardan ağaç, 
dallardan orman yapmak ne hoş bir şey. 
dl. Sonra ertesi günü tckr•u ,;eldigi :za
man insan bu küçlik bahçeyi solmus, ku 
rumuş bulurdu. Bundan üzülup de aglı. 
yan çocuklar için bi.ıyükler şeker verir> 
su5turmiti!a çalıııır. İşte meşhur yoığ tile. 
carının karısı Bayan Giesinger'in yapmıs 
oldugu bahçe de tıpkı böyle idi, Sevimli 
ve slrin bir bahçe... Dağ çiçeklerinden 
ağaçları, dereciğin üzerinden f;:cçen bir 
köprüsü bile vardı. Genç kadın, ince, na
rin bilekli cllerile bunlarla oynuyordu, 
Bu narin eller kazıyor, belliyor, ekiyor
du. Bahçenin başİıca kısmı, o kızıl dağ 
çiçeklerine ayrılmıştı. 

o vahi hayatı ne kadar bayagı buluyordu. 
Florentin yürümekten memnundu, iyice Bt'yaz. bir &eridi andıran bu yol, ot.ele 

ısınmıştı. Ormandan çıkınca ı::özüne; her doğru yükseliyordu. Otelin camlarına; 
taraf birdenbire aydınlanmıs göründü. batan J;unes aksctmi&, camlar birer kır. 
Sular henüz busbütün kararmamıştı. Gü. mızı fener ı;:lbl ışıldıyordu. Hava o kadar 
nes, Kızılkayanın üzerinde tunç. altın ve saf ve bcrrak ki yukarıdan sesler hep du-
koyu mavi renklerle aksediyordu. yuluyor: Katır Lisele'nln çınıırakları, ka. 

Florentinin kalbi heyecanla çarptı: panan ahır kapısının gıcırtısı ••• 
- Yakında oraya çıkacal:ım, diye dü- • Florentin daha hızlı yürümeğe '"ba&ladı. 

şündü, tA tepeye tırmanacacım. Hiçbir in. Yol yüksek ve ıslak otlarla çevrilmişti. 
san ayagının basmamış olduiju şu yüksek Florentin yolun üçüncü dönümüne gelin· 
kayalara kadar varacağım. Orası ı;:öğe o cc önünden giden birisini gördü. Baııında 
kadar yakın ki, cennet ı;:ibi •. Bana öyle mavi bir baş örtüsü vardı, yokuşu yava:s 
geliyor ki, bu dagın zirvelerinden insan, yavaş tırmanıyordu. 
yıldızların sesini ve Allahın nefesini du· Florentin bir ağacı siper aldı. Keııdi 
yaeaktır. Her halde oradan, o tepelerden kendine gUlerek dc~i ki: 
boyle şeyler goriılur ve duyulur ••• 

Florentin, bir rüyadan uyanır gibi ol. 

du: 
- Bud2!aca hayallere kapıldım. diye 

kendini azarladı. Fakat buna rağmen 

:ıt.lbİ çarpıyor, '°k çarpıyordu, 

- Ne acaip kadın bu!. 
Genç kadın, her ot parçasına ayrı ayrı 

bakıyor, yerden bir çakıl alıp elinde evi. 

rlyor, çeviriyor. Sonra duruyor, bir çam 

kozalagını cidd1 bir muayeneden geçiriyor 
yolun kenarında.. açan dag çiçeklerinden 

Sonra etrafta açan kızıl mağ çiçeklerin 
den bUyuk bir demet yapmağa başladı, 
kucağından tasan bu çiçeklerin arasına 

yüzünü koyuyor, acı kokularını uzun U· 

zun içine çekiyordu. 
Florcntin kadının bu hallerine hayran 

oldu. Bu ciddi tavırlı genç kadını böyle 
gizliden giı:liye tetkik etmek pek hoşuna 
gitti. 
Kadın, su dolu küçük bir çukurun ya. 

nına diz çöktü. 
Florentin de yavaşça yere çömeldi. Siı. 

rünc sürüne kadına doğru sokuldu. Yak· 
laşıp da ne olduğunu görünce hayret \IC 

sevinçle: 
- Aman Yarabbi! Ne garip kadın bu! 

diye söylendi. 
Bu çukurun etrafına küçük bir bahçe 

) apmı&tı. Umumi parklarda çocukların 
yapt>gı küçjik bahçelere· benzer yolda bir 

Florentin kendi kendine söylendi: 
- Tam ortaya renkli bfr üvez dalı koy. 

malı ... 
Sonra bu çocuk oyununa iştirak ettigini 

biç farkctmedcn yavaş yavas yerinden 

kalktı. Yolun kenarındaki yuksek ağaç. 

tan birdal kopardı. Dalın üzeri reakli u. 
vczlerle dolu idi, Tekrar otıırduğu yere 
geldi. Mavi baş örtülü kadın halli meş
guldu, 

. 
Tarihte misaller• 

çoktur 
btııııııı· 

T arihte, Uk balu"ts e fltl'ııı 
~etsiz gibi gorunen ~"· 91ı

çok defa. en mühim Mıttst.le:Oır· 
rlnl <leğJ,.tlrdl •ine tcsadtif ~ ııı1 

Bu hu~usta go terlleblleC tıl'r 
t bUllUJI 

ııaller sayı"'ızdır. Faka • nı'tJlll' 
le olduğunu lsbat için sör.il ıtııı'o 
~il IUzunı yoktur. En ~eni _.,1oıııl k .... 
!ardan bir nUmunc oı:ırıı ıııl ~ 
harbin «Luı:ltam-n» hi•ll ~ ~ 

• Un nıı -"' 
tırlatmak kfıfldlr. nu; ı-ctt J .. 

ru torııillendiği hııldr. hare def• b 1 

mi~ en Anıcrllrnyı. seçen barlıt ,il· 
tek \apurunun batırııması tlfl ı;ı· 
rUklemlştl. BugilnkU '~{e:ıııtıfl-1 

ı:crsek bir \opurun torP 1' ~ 
bir lll<'mleketi h:ırbe sok•'"~tır· ti~ 
mi;) ette görmemek Uı:ııın ı '
bu ki l!'ite bö~le Uk bııkJŞ~ ,4!-

' ~ " blf Pi"' 
mhet iz görillmesi kabU ~ 
ta~ya» badi esi .Amerll••~ 1Jd, ,,ıl' 
okmu,, tıu da muhakkak 

hin eyrinl değlşttrm~tir· i1' fi' 
F'raıt53da. bire maJ'4bil ~ 

ya yüz rehinenin JnırŞUıd ~ 
ilk hakı,ta pek eJıernllli~~ 
mi~ebillr. Cepbclf'rde ,e-,• rer1" I" 
lerle bomhardım n celi~ , " 
rllerlnde her ı:\ın tı~"!!llı. ;.-

ııh il öliirken cm ,·ey• ~ 
ölüme f'\ kf'-dllıneFinl nt ~ 
nıek ~ kabildir. Fakat öyle%, 
hu h{ıdl~. orphP -re ~~ Y 
harptf"n 'P. sefaletten ö till9' ,t 
glne knlahllen dıınyaı:l& git 
tan akf!ıler )aratıyor. ~ 

Fran adakl Fransıı:I~ ııdl!" ,,. 
bir kı mını Vi i lıiık(lıllP.tl rtıtl fi) 
ğufmBk. \e mlb\erle i~ 'tıi ~ti 
rinden uzaklaştırmak b~ .,.,.
<'ok ı:lıçhik çeken de G•11 rf9'* ; 
1-'ran ıiları r.-hlnelerin J<1I ·:_1 

t rıı•tıl!'"'" 
:ı:llme..,lne karşı protefi o ~ .ı 
de beş daklkn umumi bir tıll' ,,,
ıılikfıta d:ıHıt e<liyor: !llblı~ıt 
ılah:ılc dll!!llnceslnln ıeh '~ 
rleki <'r.rc~~uılar arasında 11,~ 
AnıcrlkaMar hu hftıll!ll'ilCJltıııı'llJ 
lııııı)orlar Hl AnıerikB 111

8 ıl' ,,.. 
işe batan 'apurlarıııdan f• el"' Jf 
ınl)r.t \eriyor; ıılhıı~et şl~% 
dar sakin knlmış <'enur ,.ııı 'I 't,.. rf 
ınndan ilk es yiik ('il~ or r-11.d .J' 

l<fımetı Berlln ır.Pfirtnl f' ~ f<" , 

hlnclerlnln ldnml:ırına p[lı~ ~ 
mcsl için Alınan hUkftJllrt f ~ .. 
dr ılirıırda hulunmı,.-a. d•'fttf' ~ 

Blnler<'e ki inin her '";Jtll / 
,·urarak ~ npamadıtını •#' _.,f 
Fraıı ır; ,_'llpahlllr: petaiıt a4".'.il' 
Gnulle.'cli, lnflratcılar J1I ,,, ~ ~ 
ki': llebllir 'e • imal - ()tfl ~ .._ 

şehlllr. ' ııtl~ 
Rôyln şHlerln tarıht"' 1' '!>' . 

Jll'k c:oklur. • )(~ 
!!!!!"!!!!!!!'~!!!'!'!'!!!!!!'~~~
Nadir Nadi .. Mel 
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Nere de 
buluşacaklar ? ~BORAN Küllük kahvesi MahkOmlarm sıhhati için 

~E: ::~~::::.::~ bütu··n. bı·r aA. 'em J.ı·r yeni ceza evleri yaptırılıyor 
... ı.,. •• ,,.hlrl" hen0< don- ıı uı Ankara, 27 , (Tclefonla) - Ad· mu ile de bir anlaıma yapmışhr. 
~ lfttr. Fakat arazl)'I kaplıyan Jlyc Vekflletı hapısanelere ve Bu anlaljmaya göre hapisancde 
~ ~ &oğuk altında harekflt dur- mahkumlara daır çok mühim ka. bulundukları miıddet zarfında 
!iııQt.ıa,., Ha,,·a f3rtları. bllha sa mo· 8 rarlar almış ve bunları tahakkuk 1 suihali gi>ri.ılmcmiş olan mahkftm 
'-it kıt'Bların &e\l.ine artık mü· uranın her saatinin müşterisi ayrıdır. Üniversitenin ettirmek i~in ~aaliye.te geçmiştir. ların YC\'miye ile nafıa h izmetle. 
?) değildir. t d ft • • b d k• . Hcrhans~ bır . §C~ilde suç işle. 1 rinde ve Zırant Kurumuna ait iş-

' l.eııingrad etrafında. R$lar mevcu e ertnı ura a 1 kahveci Enver tutar yıp cezacvıne gırmış olan bed· lerde çalıştınlmal;,.rı kararlaştı· 
' fecfaklrlıkluın elde edilen bahtların sıhhatlerini bozacak bir rılmıştır. İlk olarak 300 mahkum 
tııı..... rle müte11851p olmadığını ı:ö şekilde ofan hapisanelerin yerine Nafıa Vekaletinin emrinde Geli 
~ .\Jnıan muhaüra çemberini B cyazıttaki Küllük kahvesi. Bir başkası arkadaşımın sözünü !urlar. Onların da burada kendile modern hapisanelerin yapılması boluda faaliyete 'eçmiştir • 
ı::'k t ... ~bu 1 ri ~ ni biliyor musunuz? Bilmi. keserek ilave etti: rinc göre bit' hayatld.rı var Daı· · m11vafık görülmüştur Bu etim il . ~r ---v=- e n n uz.g~miş - Küllük yaman bir yerdir. · • leden olarak Denı· .. ı ·ı, 

0

1\tantca, Ba·. ıca-Palamutfuk demı'r 
~· l!u cephede, hauda Alman yorsanız emin olun ki hlıdıselcrin ma 66 oynarlar. İşte Küllük siste· .. .., rw~ reıerı i f il t·ı k cereyanı harıc· inde kalmıc: bir a. Bu kahvede sınıf ve zümre siste mi bununla tamcm oiur. lıkCt>ir, Gümüşanc, Muş ve Ela. 1 J ~~ n n aa ;re 1 P. arada Ruıı .. mi caridir, Sabahtan saat on bı're0 :ı. yo U OÇI ıyor \ in&ıı hareketleri gl)rfilmc.kte- damsınız. Beyoğlunda Nisuaz, Degustas· Zlt;da birer hapisane binası yap. 

Herkes her istcdiiine hiç söz. kadar ma6aları cmeklil<!r doldu· yon müşterilerı. muayyen bir sı tırılmaga ba§lanılm15tır. Diger ta. Ankara. 27 (Telefonla) - Ha-

3) 
•._ ~otko\a etrafında Mareşal 
~ 8ock ordulannın büründüğü 
ı.ı...~ Mosko\a dönüııünde Xa· 
""10b • 
' lln • soğuktan donmamak 1-
,. bir atın karnına girdiğini ha
~or. l'ük&ek yakalı bü.);tk 'lara hUriinn1U olan AJman 
\- lerı ku frrtınaııı 'e setler için 
' ~üdafaa hatlarım mUterna
\)\ larla )·armağa 'e l\losko· 
~erJcıneğc çalışıyorlar. ıı; ctın 
~ devanı eden şiddetli 1tnüıa· 
~ heniız kan hiç bir netice 
~lalştlr. Bular, en :r:iyadf: MM 

' n ıtlmallnde Kallnlnde Hı ce· 'da Kaluı;-a _ Tula bölgeı.lade 
~\~et ı;östermektcdlrler. Bu 
""1 ltıetıerde Almanlann hiç bir 
~reket yapmağa muYaffak o· 
~ kları tahmin edilebilir. Deni· 
' ki Mo&ko\ıı baı;mdakl Rus 
~faa cepb inin c~alılarındakl 
~ tazyiki mu,•affal.;l.)etle dur· 
~•t. 15 ı;-Undenbe.rl Mosko\a 
~ ki Alman çemberi şimale 'o 
-,, Ata 4oğra uzayıp bUkülcmemlş· 
' Otıkonnm geri ile irtibatı , ·e 
'ııı l'ındakl Ru ordularlle temıw.ı 

I> 'e sağlam kalmaktadır. 
\~icat loskovanın bah cephestn· 
~ il( OJa k • !\la11),)"8rMlaveç lıattın 
~ taratıa hakiki , ·azlyetl 1'e· 
~ lr. Rlr habere göre Almanlar 
'lclilc'da Ru!i "ephesinl yarmışlar, 
l\ı. 0 ''8 a le kllometm ;okulmu~
"-~;:. J\a1uga clovarında da Oka 
' l}lmııfc geçml~erdlr. Buna 
~ U Ruslar, M1tfo.)"8ro la\ eç yo· 

\
11 

'tinde birçl)k Alman hücumla· 
' Pli ktlrtiilıUifünU 'e Kaluga 
'\ 

11'ııla Oka :oohrlnl getmek hıti
~ L~ kıtalartflın geri atıldığı· 
tt rlyortar. 
'~ Mo kov• yuıında Ru mu
~ti bö~le delam edf!rse Alman 
~ orduları, l\loııkouyı alMak 
\~eııı hir muena yapma~a 
~r kalacıaktır. 
lt •r hesabına en tehltkelı \'a• 

~ Aln1an ordalarııun Orfll'ilen 
b'a doğru iki :Rol l)rduııu ara

ı ,:ir111esı idi. Ru hır bu tchllke
lı. · atmıı,ılardır. Simden onra Al 
.:._ı, d 

~r l\fo ko\a otomobil ~·olu i · 

' ettnı bırakarak Orel hölı;-esln· 
~ ~cnmek l!ıtc <'ler ele artık 
•ı •. Blılırlar. 

"- ~h111' cephesinde Ruslar, hes 
,, e'am eden muharebelerde~ 
'i'I f\taUno Ş('hrlnl tahliye ettik
~ hiıdirlll)rlar. Alman matbua
' ~ llkeri mezl.vetlerı takdir erli· 
\ıı11 '.~ı Timo~enko. Harkof '"8 
\ 11 ° nun dUştutu Mr 111racta ('I'· 

\1~llheAI kumandanlılını üzerine 
\

1111 
t, Biı: yazılarmııtıta, bu !\fa· 

\ıtıı h11 ('ephc,ye tayinini. hakk.m!a 
\tl"!(en hlfüıN-t kanaatin hlr eı;eri 
t>lltıı IUlh etmiştik. 

' ırıı \'Bzlyet göz önüne a:efirl· 
~ 'tt ~OSkola dii,medlkçe, Mare
\ llınçenkoaun Donctz h8\-zaııııı
~'~ 'Utatıe Don nehrine ('ekilınesi 
\~ez. Bol18 bir hareket bü· 
~ 11 cephesi ~ekUtt.efl zaman 
~~ 0 lahlllr. Madem l\Jo ko\-a her 
\ltt~'l•Jata raıtmen müdafaa edl
'\İ b r. Cenupta Rus ordularının 
Sı lr rephe tutarak muk&\'emP.t 
~ ~rı, haUA Rostnv'u kurtarmak 
L'll lreşal Tlmoçeııkonun bir mu
L it. ~larruz ;\'8Jlınası da h<'klenc· 
""a.... or.fo, 'a petrol n' kh·atının 
~ ~ııı . 

.\J 11.tımdır. Mareşal Timoçen· 
~illan ordııl'unu 'Rn~to' dan n
~ ltırnıak \C ffarkof'u kut.ır· 
\ ~ltı rllnden ı;elenl l al':u-ak•ır. 
~, nların arkuınıla Kafkas yo-

~~· ===================== 

f\41ELEK 
C Sinemasında 
tl\ltK GABLE . HED~ 

LAl\lARR 
C 8.PEN'CER TRACY • 

r./•AUDE1'TE COLBERT 
~ar ıııdan şahane bir surette 

atııan senenin en nefis 

tıı,, (jlllidın üstünde biT 
g~ffakiyetle devam ediyor. 

?\ seanslar: 2.15 • 4.30 . 
6.30 ve 9 da 

leşmeden Külhikte tesadiıf eder. ~ Yazan: nıf, bir fikir seviyesi ifade eder~ raftan 'erek mahkCUnlara bir san· ber verildiğine l:ore Ilıca • Pala. 
Büyük bir liman gibi buradan Halbuki Küllük kahvesi bir umu. at öcretmek, ~erek mahkümların mutluk demiryolu 29 birinciteş· 
ber sınıf halk gelir, geçer. Kimse maa Blllmet mi parlamentodur. Son Fransız mevkuf buhmdukları sırada mem rinde işlctmeğe açılacaktır. 
kimse ile meşgul olmaz. Herkes parJAmcntosund:.n ayrı bir şey lekele milfi1. olmalarını tctnin et. Noter konunu ta d i 1 
kendi köccsinde kendi ha'-'atını desi!, onun kadar mahlu"t, onun mek maksadile ve iş esasına müs-

v ~ rurlar. Sabah ~etelcrlni baştan t ld k 1 · d"I" 
Y

ac"r. Münevverlerden tutun da kadar karıştk.. en en uru muş olan lmralı, e I ıyor 
,,.. 6onuna kadar, tA başmuharrirden z ı 

en bilgisiz insanlara kadar her d " · 'ule k Arkadac:lardaa ayr·'·yord........ ongu dak ve Karabük hapisan8· mü ürü mes adar hepsini o. " llJ ...... ı · · d yaştan, her sınıftan, her cinsten kuyup hatmederler. Hemen her - Fakat, dediler, ~mı da U · crımız eki mahkümların da adc. 
insanların durağıdır. nutma ki, Ku·· 1ıu··k kahvesinin sa. di arttırılacaktır. mevzu üzerinde muhafazakar bir 

Buradan 1stanbulu, hattA bütün titizlikle durup her şeye acı acı kinleri birbirlcrile ı;ok anlaşmış Diğer t..-aftan Vekalet Nafıa 
Türkiyeyi seyredebillr. sesini ve itiraz ederler. ve kaynaşmışlardır. Bütiln bu ka. Vekaleti ve Devlet Ziraat Kuru. 

ruhunu duyabilirsiniz. Kültür mil· ölıe oldu mu, ilçe, dörde kadar deme kademe, sınıf sınıf insanlar 
nakaşaları, eskilik, yenilik gilrill- profesörler, Üniversite kUipleri çok samimi bir hava içinde bir 
tülcri, şehir dedikodu9U, dünya burada bulu:iarak sohbet ederler. birlerini incitmeden, herkes' kcn: 
hadiselerine ait sözler, etrafa ya. eş ve dostlarile bir kaç saat bir di yerinde. kendi k~sinde kendi 
yılmadan evvel Küllılk kafıı.vcsin. arada otururlar. Mesleki münaka. alemindedir, 
de en bararetıi şeklini bulur. şalarda da bulunurlar. Onların . Şimd~ye kadar olan Küllügün 

Geçen gün ço tanberi görmedi· içinde buraca en meşhurları Mük. ıç_ li~.e~ınde~ bahsettik, Harici go. 
fim biT arkadaşımı bulmak fçil'I ıfmin Halildir. Yaman hik~yele-r tiınuşündekı hususiyet de mana 
KUllU~e uğramıştım. Havalırr se- anlatır. Yavuz Abadan mükcm· lı~~r. Buradan iki yol Beyazıt ca: 
rin olduğundan müşteriler kıslığa mel briç oynar, İsmail Hakkı u. mıınc, mescidine çıkar, Beş vakit 
çekilmişlerdi. Ben burada yalnız zunçarşılı. daima nar,ile tokurda. 1::111~zıfaı klt'lan bı.utad;m ı:cçer, 
bir arkadaşıma deCil, kırk yıldır Lır. Ahmet Hamdi Tanpınar, gö. Kullükte oturanlar ayni zamıında 
görmediğim, yüzlerine hasret kal. rUş ve mütal~alarile şöhret kazan· camiin minaresindeki müezzini sey 
dığım bir çok arkadaşa tesadüf mıştır. Bunların arkasından da redcr ezan da dinliyebilirler. Bun. 
ettim. Allantan birini isterken ba. yeni edebiyatçılar birer birer bir dan başka Küllük mü:{erilerinin 
na bir çoğunıı birden verdi. Bu köşeyC doldurmaia başlarlar. önünden; cenaze namazı kılınan 
sevinçle aralarına karı§tım, bir is· Bu noktada dayanamadım, sor. mutlu ölülerin tabutu merasimle 
kemle seçerek oturdum. Öteden dum: geçirilir ve bir taraftan da 50 se. 
beriden konuşurken, kapıdan içe. _ Y"Cıti edebiyatçıları kahvenin nelik çardağın arasından cıvıldı 
ri iki gene girdi. Bunun üzerine direr müdavimlerinden nasıl ayırd yarak kuş sesleri taze bir hayat 
bizden bir kaç masa ilerde so. ediyorsunuz? fısıldar, 
nıurtgan oturan Uç dört kişinin _ Hallerinden belli, bir tccrü. Küllük, biitün müşterileri, bo. 
ytizlerlne aniden htr neşe geldi. beli goz kendilerini di!rhal farke. yacıları, ça!gıeıları, dHeRCileri, Ö· 
Yanımdakilere dcdiın ki: d H ı· 1 nünden "'eçen o' Iülerı'le h-..,•nkil er. er zanıan ge ır er, oturur· '" .., ..... 

- Onlar da galiba benim ı:ibi, lar, konu~urlar, ;:iderler. Yalnız hayattan kopmı:ı~ canlı bir par~a. 
uzun zamandanberi hasret kaldık. pazar günleri hiç uğramıyorlar. dır. 
ları arkadaşlarına kavu5mus ola· Herhalde işsizlik tctttti yapıyor ol. 
caklar? malılar!.. Her meslekte bir tatil 

Nerit11.n HİKMET 

Safiyctime mi, y-0ksa ncemili~i
mc mi bilmiyorum, kıs kıs gülme. 
le ba~ladılar. Biri dayanamadı: 

- Bu gelenlere biz yemlik de. 
rız, dedi ve bunu bana izah etmek 
lüzumunu hissederek ilave ettı: 

- Küllükte iki nevi oyuncu 
vardır: Biri sanattaA olanlar, di· 
{:eri yemliklerdir ... Yemlikler o. 
yun oynamasına bayılırlar, oyna. 
madan duramazlar ve boyuna ye. 
nllerek de kaybederler. Onlar 

kahvede almayınca sanattan oyun· 
cular neşesizdirler, suratları iki 
karış asılır ••• Bir de oyun seyret. 
mek tiryakileri vardır kf bunlar 

da buraya müdavimdir, her gün 
maça gider gibi Küllüğe oyun sey. 
rctrncğe gelirler. Bura oyuncula. 
rının: crSuldur, muldur, suratımı 
güldür» sözlerine bayılırlar. Pıra· 
fa oyuncularından Ziya, Muam
mer, Gardaş Salim meşhur ilstad 
lardandır. Sabri, Süruri ise e~ 
yaman birer seyircidir. 

ŞARK 
Sinemasında 

BALIKÇININ 
KARiSi 

Emsalsiz bir rnuvaf!akiyctle 
devam ediyor. 

günü olur da edebiyatçıların ol. 
maz mı? Her haftanın altı günün. 
de JAfla peynir gemisi yürlitmcle 
çalışıp yedinci günU bitap diışerek 
dinleniyorlar. Bl.1'1\u da hak cdl· 
yorlar doğrusu ..• 

Diğer bir arkadaş söze devam 
etti: 

- Be~ten softra memurlar akıl\ 
eder. Tüccarlar, iş sahipleri akşam 
ezanında bir iki nefes çekerek, iki, 
üç lakırdı ettikten sonra evrleri. 
nin yolunu tutarlar. 

- Ya talebeler, dedim, onlar 
RC vakit gelir? 

- Ooh... Onlara saat ayrıl. 

maz.. Günün her dakikaları Kül· 
li.ıkte geçer. Talebe fakülteye ka. 
yıtlıdır. Fakat her sabah kahveci 
Enver «mevcut defterinb KüllUk. 
le tutar! Talebe dersin nazariyatı. 
nı kitaptan okur, hocanın notunu 
kahvenin bir koşesine çekilerek 
tetkik eder. Ameli hayat bilgisini, 
killtürünü de Küllükten alır. Sa. 
bahleyin mütekaillerlc gazeteleri 
payla~amazlar. Her iki taraf bu 
:>:ilzden birbirlerine so~ukturlar. 
Ö~leden ~onra oyun oynanır, mü. 
nakaşa edilir. 

- "!a akşamlar ••• 
- işte bu milhimdir .•• KüJIO. 

ğiln gece hayatını bakırcılar ya 
tar. Küllük gece oldu mu, artık 
bambaşka bir hüviyete bürün'"r 
Tıpkı bir köy odasına benzer k:; 
kahvçlerini andırır. Bakırc;ların 
bir küçük okur yazar çocukları 
\'ardır, Ona gazete okuturlar ve 
hepsi çocuğun etrafını alarak 0 
nun okuduklarını dinllycrek dün: 
yadan, memleketten haberdar 0 • 

- Bu cl·ş m -----Bu akşam -· 

SUMER T AKSiM 
Slaemaııada sıaemaııada 
<Orijinal Kopyası) <Türk~e Kopyası) 

Tel: 42851 Tel: 43191 
. Her ıki sinemada bırden 

VICTOR HUGO'nun Olmez Şaheseri 

NOTR DAM'IN KANBUllJ 
(Notre Dame de Paris) 

Bu mevsim için milyonlar sarfile viıcuda getirilen 
yegane muazzam fHm 

Ba§rollerde: 

CHARLES LAUGHTON - MAUREEN O HARA 
Bu emsalsiz dekorlar arasında 10,000 fi~ilran 

Luks ve ihtisamı ..• Zengin mizanseni ile butün dünyayı ha ett 
bırakmış olan biıyük film yr e 

SİNEl\IACILIGIN ... ve ASRİ 'fEKNİGİNiN ZAFERİ 
--~----Bu aksam için biletlerinizi evvelden aldırınız ........ ~ 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E H İ R T i y A T R o s u 
Tepeba~ı dram kısmındı> İstikloii Cad. Komedi kısmında 

Bn akşam saat 20,30 d: m Bu akşam oyun yoktur 
BA!\ILET a 

Fiili halk 
mürakabesi 

<Ba~ı 1 iMide) '*' 
yet verdi, taraftarlarını seciye ve 
gaye bakımından en basit bi.ı: süz 
&eçten geçirmcğe ihtiyaç duymadı: 

Son senelerde elbette hayırlı 

istidatlar var, Serbest gru-p, ni
zamla hi.ırriyeti telif yolunda atıl 
mııı b.lr adımdır. Geçen intihabat: 
ta bir kısım namzetler halkın 

yoklamasından geçirilmiştir. Halk 
partisinin, en basit ocaktan bas 
lıyarak halkın dileklerini araştı;~ 
mak için kurduğu mekanizma Ç<>k 
iyi bir niyetin ifadesidr. Başında 

anlayJŞlı ve imanlı unsurlar olan 
yerlerde Halkevleri demokrasi 
ruhunun bi:r mektebi hizmetini 
görüyor. 

Ne çare ki Mkim olan prensip, 
merkezi vasiliktir. 1\'lcrkczden 
muhite yayılması istenen ruh, 
ı;ok temiz emellerin, çok iyi ni. 
yetlcrin mahsulü olmakla beraber 
murakabeyi bir şekil meselesi ha· 
linde tutmakta veya satıhta bırak 
maktsdır. Mekanizma, gösteri~ 
çok yer veren, mahdut görüslü. 
çok az verimli bir memur meka. 
nizması halinden kurtulamamak 
tadır, • 

Aklın ışıklarını, berraklığın pr0 . 

jektörlerini biran evvel bu vazı 
yet üzerine çevirmek bir ihtiyaç~ 
tır. Halkımız o kadar iyi bir ol. 
gunluk imtihanı geçirmiştir ki va. 
silik iddialarını kaldırmak ve ni 
zamla hurriyet arasında muvaze~ 
ne frenleri kurmak şartile tam bir 
halk murakabesi sistemine gitme. 
ğc cesaret etmek. insana artık ca. 
iz gibi ıörünmcktedir. 

aBu memlekette halk mü;aka 
besi varıo denildiği ı:aman hulus~ 
kfırlık sevkile «elbette. hem de 
mükemmel var. derneğe lüzum 
kalmamalıdır. l\Iürakabe fillen 
kurulmalıdır. Lafla hakikat, şc. 
kille öz arasında fark bulunması 
kadar zararlı bir ~ey olamaz. 

Ahmet Emin YALMAN 

TAKViM 
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SALI 
AY: ~O - GÜN: 31 - RJZIR: 176 
RUi\11: 1357 - Birincite~rin 15 
HİCRİ: .1360 - ŞEVVAL: 7 

V AKIT ZEVALİ EZANI 

GÜNEŞ; 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM• 

YATSI: 
İMSAK: 

6,26 
11,58 
14,56 
17,11 
18,44 
4,4'Z 

1,14 
6,47 
9,40 

12.00 
1,32 

11,35. 

Cümhuriyet 
bayramı 

<:ee.a 1 ia<:ide) /~ 
rada yaprlacek parlak ti>reni scy. 
rctmck için yurdun B.er koşesin· 
den halk, akın akın Ankaraya 
koşmaktadır. 

Şimdiden otell«llk! boş tek yer 
kalmamıstır. 

Cümhuriyet. bayramı yarın (au. 
gün) öfleden sonra başlayacafı 
için §Chrimize g~lmiş bütün izci. 
ler saat 11,45 te Samanpazarında 
toplanacak ve alay halinde Ulus 
meydanına gelerek Ze.fer abidesi 
etrafında gençlik namına l\lilU 
Şefe ve CüMnuriyete ebecU ballı. 
lık tezanüratı yapacaklardır. 

İzcilec meydanda saat tam 12,15 
de ihtiram vaziyeti alacaklar, sa· 
at 12,50 ele Ankara radyosu ta. 
rafından neşredilecek İstiklll mar 
~trtt heıı bir agızdan :;oyleyccek. 
Ic.rdir. 

Bundan sonra Başvekil doktor 
Refik Saydam radyoda söyliyece. 
!l bir hitabe Ue büyük bayramı 
aç~c~ktır, Nutuktan sonra Cüm 
huriyet abidcsıne çelenkler kona: 
caktır. 

Ş e ıı r i m i 2 de y a ı- ı 1 a c a k 
Mcrasi• 

Cümhuriyetin 18 inci yıl~il· 
mü milnascbetne yarın Taksimde 
yapılacak törenin bütün hazırlık. 

lan ikmal cdilmi~lir. 
Merasimi takip edecekler ıı;ın 

tribünler hazırlanmış ve şeref tri
bünündeki yerler şimdiden cia-vet. 
lilere verilmiştir. 

Dün 'eçit resmine iştirak ede· 
cek izcilerle bütilR kız ve Cl'kek 
mektep talebeleri, ö:lcden sonra 
Taksimde umuntl bir prova ~P' 
mışlardır. 

Genç talebelerimizin dUnkü pro 
vaları çok muntazam olmuş ve 
halk tarafından şiddetle alkıslan. 

mışlardır. 
Şehrin her tarafında yapılmak

ta olan zafer takları bitmek üze. 
redir. 

Dükkanlar tekmil d<?fnc dalları , 
bayrak ve ampullerle donaW.ma· 
ya başlanmıştır. 

29 teşrinievvel ıünü Vali ve 
Belediye Reisi oğleden evvel teb· 
riklcri kabul edecektir. Yapılacak 
rcsmigeçidin muntazam olması 
için merasime ~leden sonra saat 
(14,30) da başlanacaktır. Mera. 
simden sonra gece fener alayları 
tertip edilecektir. Taksim Beledi
ye bahçesinde şehrin ileri gelenle. 
rinc bir balo verilecektir. 

Amerika 
korsanlara 
saldıracak 

<Başı 1 incide) §§ 
Hariciye Nazırı Cordell Hull 
beyanatta bulunarak de.nıi5tir 
ki: 

c- Birleşik Amerikanın 
herhangi bır sckilde hakiki 
harbe atılmağa niyeti yoktur. 
Hilkumet, hlıla meşru müda. 
faa kanununun icap ettirdiği 
siyescti takip eylemektedir. 

Şüphesiz arasıra zayıf anla. 
nmız olacaktır. Fakat vaziyet 
şudur: Almanya bize harp 
iıtln etmedikçe, harbe sürük. 
lcnmiycce,iz. Bize harp ilan 
etmek de herhalde Almanya. 
nın işine gelmez.» 

Bundan sonra söz alan A. 
miral Stark şunları söylemiş. 
lir: 

«- Kanaatim şudur ki, ala. 
eağımız tedbirler ne olursa ol. 
sun Almanya hazır olduı:u za. 
man bize taarruz edecektir.> 

Ankara, 27 (Telefonla) - No. 
ter kanununun 40 maddesinin ta
mamile de iştiril.mcsi iı;in Adliye 
Vek'-leti bir kanun lAyihası ha. 
zırla maktadır. 

Sovyetlere göre 
<~ı 1 incide> X§ 

senra kıtaatımız. Stalino ~ehrini 
tehliye etmişlerdir. 

Loodu, 27 (A.A,) - l\loskova 
radyosu, Sovyet tayyarelcrinın, 

Kalinin bölieSinde, 26 ncı Alman 
tumcni kumandanı General Of. 
!cnbaciıcr'in tayyaresini diı;ürmc
loclni haber vermektecl<.-

At:ır surette yı:ıralana~ General 
az sonra ölmiıştür, Ro.ı.tov civarın 

daki muharebeler şiddetli olmu5. 
tur. Düşman, son ~ünlerde sarfet. 
tiği buyük 1;•yretlere ra,men bir 
metre llcrlemeğe muvaffak ola. 
mamıştır. 

Londra, 27 (A,A.) - Moskova 
radyosu, Moskovanın şimal batı· 

sında, Nara nehri boyunca ecre. 
yan eden muharebeler hakkında 
aiyor ki: 

cıBlr adım geri çekilmemeniz 
lazımdır. Faşistleri bu noktada 
durdurmak lazımdır.» 

Kuybişef, 27 (A.A,) - Unitcd 
Press: 
Kızılordunun gazetesi olan Kras 

naya Zvcsda Donctz havzasında 
durumun endişelI oldufunu itiraf 
etmektedir. 

:\loskova, 27 ( A.A.) - Reuter: 
Bir Sovyet birliği Len!ngrad cep. 
hesinin şimali garbi istikametinde 
dort ı;ıün devam eden bir muhare
be neticesinde Almanlara ölü ve 
yara-lı olarak 37,000 kişi zayiat 
verdirmi~tir. 

--------&ı------~ 

Almanlara göre 
(Başı 1 ine.ide) / .v 

yün ettiğine dair Alman matbuat 
~azırı Dr. Dletrlch tarafından Bcr
linde matbuat mllmessrıterine yapılan 
beyanat, Alman hUk6rnet merkezinin 
askeri mahafillerlnde yeniden ehem· 
mlyelle lebarUz ettirtlmektcdir. 

Amerikan ''o İngiliz ekspcrlcrt ta· 
rafından SO\·yet ordusunun 300 t\i· 
menden mUrckkep olduğuna dair ytı. 
rUtWen tahminler doğru ise, şimdiye 

kadar Sovyetlerln 260 tUmeni imha 
edildiğine göre, halen Almanlara kar 
şı çıkarılabllccck kuvvet 40 tümen· 
den lbRret kalmış demektir. Fakat 
SovyeUerln harp edecek kabiliyette 
100 tUmcnl daha olsa bile, Berlinin 
askeri mahfillerinin kanaatine göre, 
120:\ kllnm"trellk bir cephede. bun· 
'lrın irnhuı zlkredılen 240 tümenin 
imhasından çok daha kolay olaeak· 
tır. 

BugUn !beyan edıldlğlne göre, Al
man ileri hareketinde göriilen geçtk 
meler mUnhuıran havaların ve yol· 
lann bozukluğundan ileri gelmekte· 
dir. 
Rusyanın Avrupa krsmında bulu· 

nan Sovyet kuwetlt>rt bakiyesini or· 
tadan kaldırmak için Alman kuvvet 
!erine JAzım olan .şeyin birkaç sağ

lam yoldan baret olduğu, alflkadar 
mahfillerde bu;ii.n beyan edilmekte
dir. 

Sovyctıerin şimdiye kadar u~adı· 
ğı zayiat hakkında bu akşam beyan 
edıldl~ne g6re, Sovyetler harbe de· 
vam için kendilerine llzım olan en iyi 
kıtalarından takriben 6 milyon kjşl 

kaybetmişlerdir. 

Sovyet hatlarının ;erilerinde bulu 
n~ garnızonlardan getlrllebilecek o. 
lan kuvveUenn kurbanlık koyundan 
başka bir şey olnuyacakları altıkada.r 
mahfillerde beyan edilmektedir. 

Berlln, 27 (A.A.) - D. N. B. nln 
seltıhlyettar bir Alman askeri men· 
bamdan öğrenildiğine göre, 9 Ağus· 
tosta• nihayetlenen Uman muharebe· 
si esnasında tmha edilen Sovyet or· 
duları hakkında ilk defa olarak giz· 
li rakkamlar neşredılmektedlr, 

Bu hususta tanzim edllen raporla
ra göre 6 ıneı ve 12 inci ordulara men 
sup birçok Rus tUmenfort ve ıs inci 
ordunun bazı birhJdcrl imha. edilmiş 
tir. 6 -ncı Sovyet ordusu 135, HO, ıtl, 

~azen: M. H. ZAL 
fCS\ u cephesindeki harp ilk 

~ hızını ka) bedlnee goıler 
Garbi Anupa a <lönmlh:tiir. tn.-1 · 
llzlerln Auup:ı !öahlllerlne orıtu ı:ı 

karıp ~·ıkaramıJ"BCaklan meseleel 
günlin başlıca mUnaka.şıı mt.\"'f:U· 

!arından hlrldlr. 
.\unpaya ordu çıkarılmaılıkça 

har hin bltnılJ et·eğlne lnJılterf'de 

kail olanlar \ardır. Banlar, hu:ır 

Almanya, Ru..,~ada meşıoııl iken bu. 
nun ~aııılma ı için \&kit ,·akit mü
nakaşalar a('ıyorlar. Bu ılhl mtina· 
ka':alara Alman D. X. B ajan"ı in· 
gllterenln \'a lng-ton "rllri J.ıırıl 

Hallrak'lın da adını kamıtırnıı"' hl' 
m~<'le :rUıiınılen kendl!ııİe Çii~~lllr 
adamları ara!'lınıta lhtllH kop tutu 
nıı 'e Anıırıaya a•ker çıkarma~ 
p!Anını akla uygun bulmadı~• f('h 
bu muhitin l...orıf Hallfak'la ufıtr 
haini ı;:-özUyle baktığını ileri ı.ür 

mll,tlir. 

Halbuki B. Çörçilin Avrupa~• 

ordu çıkarınafa taraftar oldutnnu 
gösttren hiçbir alamet ;\oktur. ör· 
lf' anlaşılıyor ki, tngililltrin A, ru· 
pa;\·a l)rdu pkllrma .. ını a .. ıt itothtn 
lf'r Almanlardır. Bir düziil e lnıi 
117-lrre: cRu~ urun, Fraıı'a ııahllll" 

rinde }i~ lc hlr ı:iirli~ellm» ıll~orlar. 

Alınan ordu~unun ü"tiinlütiınilt11 

ı~tifaılc etlrr<'k kati hir neti<'e ala 
hilmf'k için en i;\·I fırsat, tn,Pll7 
lerin "' rupa~a ordu ç•karmı;\·a tc· 
4jebbtl111 ctmr.tf'rl 'r kıırada kati hir 
nmharrtıcyl kabnlc rnı nlmaları-· 

dır. 

Rir kıı.ını lniliıJer. haıitl '"llttOna 
~P.tirmek için mutlaka bir ~Jler ya. 
pılma ını ı-.tıyorlar, A\rupa~a kara 
ıırdu .. u c:ıkarılmasındakl mklerl hi. 
le ı:öır: alıyorlar. J"akat tnı;ilttrf'dr. 

mesul "'"'·kldf' hulun•nlar bu kana. 
ate iştirak l'tmtkten u'l.ak batanu
;\·orlar. Onların tuttul'u )·nl. Alman 
lara mı;\·dan oku)atak tng-il~rf',\İ 

ı ... tuttya te-:ebhfüı ettirmek n kati 
ıırtl"e~i tnılllz 11ahlllerlnln müda· 
faı1.,ınıtA arantakt•r. 

Gıt~P dlf<'r tarata pf'tl dedlrtm•k 
oMutuna ıört .\lmanlımn t~tt ... 
rı" 1 İ"tllAn te-,ehhU'I t'lff!reolr Mİ· 

mtt,. uf'rama"' dıt, tnclllnf'rin A'. 
r11paya ordu çrkAl'ftllaya WC4'tıılııılı I'· 
ı'ltrf"k dnbe yemeleri • iMi yeWa 
tesirlet" ha ıl edeltlllr. 

ö, le görünüyor lci "" hı.cllt~e. 
ne. tfıı Alman~·a bu ~ olifa hir kmne· 
ra ahlmıya taraftar c1el;ftıltr. Bir 
~·erile kara onhıhın11ın bul9"1'Mı 

lli7:ım ,itf'lf'N'k~e deıılzJ di~1' tanı· 

fın arka..,ına alarak tC<"avlh:e ~mi' 
o;inl tf'rdh ec11yorlar. 

lnglllzler bir dP.fa Non'f'Ç aaJtfl. 
lerinılA lAfüm adaııında bir kaı: ı!I'· 

fa da Fraaııacta yaptıkları (ftll Av 

rupa kıtHına deniz Hı lla,·adan kii. 
çUcük akınlar yapıy!M'lar. Bu 11a:ve 
de esirler alıyorlar, karadaki adam. 
larHP. tenıaıı!IU' temhı ediyorlar. A'·· 
rapa kıta!lına taRl bir nnkl Qrlr&r· 
mak için l(enç \'8 k~ıUc wdwiarilf' 
bemtıcr <lenir. "e httva ~ri'fti 
de ft-lıllkeye koymaları liıııalltdır. 

R~·kı bir ktmıar oynamaları lM-ldl'· 

n<'.mez.. Almanlu ıts tnl'ftt.Preain l!!o. 
Uliımıı 10'9 pyJQlünde ıiıe alama· 
ılıktan -ra bugiin hiç alama&lar. 

Dl'mt'k ki, iki düşma11ın karada 
ka11ııa,ma ı için J.lbyaden ~k• 
bir ~·c-r arantak 1Azım5& lıtma Al· 
mantarın Ru,, muka\cnıeHnl t-ıı· 
mile kırdıkları takdirdi! Kafkat>:u 
'e irandR aramak llıım ı;elecekUr. 

190 \ "C 197 inci piyade tomenlerin
dcn, 3 motörlU piyadf' tumenlndt'n 
ve 15 ve 16 ıncı zırhlı tümenlf'!'den 
mürekkeptı. Bu ordu iyı tech!Y ~dıl· 

mlş blr taarruz ordusu idi. 
Yine tamamlle imha edilmt, olan 

12 inci ordunun piyade alarak yalnı7. 
ı i8 ve 1~9 uncu tümenleri vardı. Fa· 
kat buna mukabil 45, 47 ve 4q uncu 
zırhlı tOmenler ile 21R inci mn•örltJ 
plyııde tUmenlnden mUrcklcep mli· 
hlm taarruz kuvvctl<'rlne mılıkti. 

Sonrada.n 44, 4R. \'C 72 inci d&t tll· 
menleri bu orduya llAve E-dllml~i. 

6 ıneı ve 12 inci orduların hu tUn· eıi· 

!eri Uman civarında klmılen !ı"lha 

edılmlştir. 

Berlin, 27 (A.A.) - D: N: J; : A· 

janı;ıntn ~lr kaynaktan ö~endl"''n• 

göre bir Alman piyade alayı 25 ılkt,.~ 

rinde tankların yardımı lle Mnsi<ova 
batısında bulunan Sovyet mtvz,l,.ri· 

ni yarmağa ve zapta muvaffak ol· 

muştur. Yağmur ve düşmanın cıld 

delli at«-şlne rağmen Alman piyaat 

askeri SOO metre k~dnr SovycUcre 
yaklaşmışlardır Ye h!rçok Sovyet 
tankı tahrip edilmiştir. 

Stokholm 27 (A.A.) - Rus men· 
baları, Mojaisk çevresinde vaziyetın 
seltıh bulmuş olduğunu iddia etmek· 

tc ise de Alman kıtaatının payitah· 
tın garblnde ileriye doğru yeni bir 

sıçrama harcketı yapmış oldukları 

zanncdılmektedlr. Fih•akt bir Ajans 
havadisi, Almanların Rus payitahtı
na 10 kilometre rnc.'la!ede bulıınduk
Junu bildirmektedir. 
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IHiK.t\l'lfiR BULMACA 

Zehirli dudak 
Soldan sağa: 1 - Meyvanın to. 

humu; Su. 2 - Acı; Li.ıbnan ile 
Torosu btrbırine baglayan Elma_ 
dağının eski ismi. 3 - Bir musiki 
aleti; Su hendegi. 4 - Oldu:u za. 
man; Kan. 5 - Biiyiık pazar. 
6 - Basılmış; Geniş, 7 - Bir mu
siki işareti; Çok. 8 - Gönderme; 
Zamanın taksimatından. 9 - Sat. 
!ayıp karıştırma; Bir Türk i.tnva. 
nı. 10 - Alametler; Dans orkcs_ 
trası. 11 - (Nasıl) ın harfleri; 
Kaplıca. 

1 Yızan ~ Mahmut Attila Aykut [ 
Dördüncü &şıkını yatağa dilşür. 

mUştil H4"11 de ne d~Urüş. İki ta
nesi bu yataktan hıç kalkamamışlar 
ve dudaklarında. kcndllennı ölüme 
götüren dclıkanhnın ismini bir dua 
gtbl tekrar ederek ve onu hAlA . ev
diklerlnf söylıycrek son nefcslerınl 

.ermi4'1erdı. Son Aşıkı Lcyl4. ıle 

;rek garip bır şckıldc tanışmışlar ve 
eonra dn sevıışmı,ıerdl. İltif;ı de yük· 
sek bir mektepte hattA bir sınıfta 
bulunuyorlardı. Leyla, sakin, terbi. 
yeli, göstenşsiz ve aı: güzel bir kız· 
dı. BUtUn kabilıyetlni okumıya ver· 
mışti. O kısır güzelliğine gUvenml· 
yordu. Sahip olae~ parlak meslek 
eayesindc yarU ağyara muhtaç ol. 
madan o sahada yükselip şbhret bu· 
lacaktı. BUtUn gayesi hattlı hırıcik 

emcli. arzusu bu idi. Zaten ltendisi 
taşralı bır kızdı. Fazla olarak ta ta· 
bıat ona güzellik yolunda b•raz im· 
s!kli iltifatta bulunmuştu. O ftkır fı 
kır kaynayan diğer arkadaşları gıbı 

olamazdı. Bırak ki, onlar lçeri!!inde 
de ni<:elerl vardı ki, kend nden daha 
çok çirkın olmalarına ra~en ken· 
dılerlnl pclt güzel satmasını bılıvor
lardı. Fakat, o, oralı olmadığı, gö· 
nuı işlerinde de herh ngi ob!r tecrli. 
beye ginşmcyi dUşUnmcdiği için, o!1-
1ar glhı olamad•ğtna mtitee.~sir ol
muyordu. Bır gUn erkek arkadaşla· 
rındnn birisi onun iyi gorUştilj!'U İffet 
için Leylflya garip btr teklifte bu. 
lundu: 

- Lcyld, ne olur lffet1e tanışmak 
sUyorum. Beni kendisıne takd1m e· 

der misin? Scıı istereen bunu yapar
sın .. 

SU tekHfte gayri ahllkl bir taraf 
bulmadı. Ne olur bunların tanışmaları 
belki de mesut bir nctioc verebilir· 
di. 
Arkadaşı Fahrintn t-eklifinl İffete 

çıtlattı. İffet nasırına bas:lmış gibi, 
ona ka.U cevabt verdi 

- Sakın ha .. Leyla .. Faht"I bir ka
dın düşmanıdır. Karaktersizin btrisı· 
dir . Ban& bir daha ondan bahsetme· 
meni rica ederim. Onu sevebllmerne 
imkAn yoktur. Btt ha.diseden altı ay 
sonra LcylA. ile Fal\r1 en deli bır aşk 
hayatı yaşamrya başladılar. Evet az 
gtiııel, göet-etişsız, taşra kızı büyük 
maksatlM" kıı.hramanı Leyltı, kadın 

4 muhtekir ltdliyeye 
verildi 

Fiyat Mürakabc komi~onu dün 
toP.{anarak yeniden bir kaç muh· 
tek iril\ Adliyeye verilmesini ka. 
rarloıştırmıpır. 

Bunlardan biri Buyi.tkadada Ay 
yıldız caddesinde bakkal Leoni
das, fasulye ve gcayağıncia ihtl· 
kAr yaptığından, diğerleri de Kur 

tuluşta Ergene.kon caddesinde nal 
bur A~ğlu ve nalbur Aristok. 
lin çimeni<> ihtikArı yaptığından, 

Balıkpazarmda Purokopi limon 
tozunu 120 kuru~tan sattı:ın. 

dan Adliyeye vcrilmişl«dir. 

Beygir bir çocuğu çiğnedi 
Tahtakalede oturan Ali adında 

9 yaşında bir çocuk, evvelki gun, 
Yeşiltulumbada oynarken, Zeki 

adında bir arabacının bcygirı ta
rafından çlfteicnmiş, baygın bir 
halde Şişlı Çocuk hastanesine kal 
dmlmıştı. 

Çocuk aldığı yaralardan mille· 
cssircn dün sabah hastanede öl. 
müştür. Vak'aya Muddeiumumi· 
lik el koymuş, çocuğun cesedini 
muayene eden Adliye doktoru 
defnine ruhsat vermiştir. 

Rozet dağıtıp p ara toplamı lar, 
Hnra da paraları payla mı~lar_ . 

Şefik ve Sami adında iki çocuk 
bayramın ikinci gunU Çocuk Esir
geme Kur\ımu namına rozet da

iıtarak pera_ toplamışlar ve sonra 
Kınalıadaya giderek tenha bir 
yerde kutuyu kırıp paraları pay. 
la:ıırken yakalanmışlardır. 

Her iki çocuk hakkında ta«iba. 
ta giri&ilmiştir. 

GONON 
LsoRsAsı.J 

27 TEŞRİ!'\İEV\'EL H l 
1 Sterlin 5,22 

132,20 
12,89 
30,75 

100 Dolar 
» Peçeta 

100 İsviçre kronu 
Esham ve Tahvilat 

1933 Türk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas . Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

NUK UT 

Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşlbirUk 

Altın gramı. 

ı.. iL 

23 35 
22 00 
20 45 

20 55 
49 00 

24 85 
23 90 

116 00 

3 49 

düşmanı diye arkadaşı İffet tarafın· 
dan reddedılen Fahriye gonUI ver· 
mlştı. Onu evml ti. Şimdiye kadar 
gonlüne sokulamıyan bu esrarlı sev
da tılsımı bu defa onun da katbıne 
burgusunu sokmuştu. Hem de ala· 
bildiğine o minimini et parçasını o. 
yup duruyordu. Nice güzel kızlara 

bin bır kulp bulup dudak bUken Fah· 
rl de onun alAkalarından kendini kur 
taramadı. Sevlşmlye başladılar. Fa
kat. Fahri be~cnilen bır erkek olma
sına rağmen kusurlu tarafları pek 
çoktu. Leyllt, onu bir zaman güven· 
dıği zekbile idare edebı\cc~ınl uın 
netti. Onun her sM.UnU hır emir tc· 
lakkl etti. Onun memnun olmıyaca· 
ftı şeyleri yapmamak için azamı dik. 
kat \'e hassasiyet sarfcttl. Bu uğur· 
da anasını, &abasını kardeşlerini hl· 

le kırdı. Lakin ne bu ihtiyatlı hare· 
ketler ne de Fahriye karşı çılgınca 
sevgi fayda vermedi. Dırıltı eksik o\. 
madı. Ley\A gUnden gUnc eridi sol· 
clu, nihayet yatağa dUştU. Fahri çok
tan onu unutmuşa benz.yordu. İlk 

zamanlarda bir kaç defa onu nezake
ten ziyaret etti. Hatırını sordu. O 
halinde !Ren bıle genç kızı üzecek 
sebepler, bahaneler icat etmekten ge. 
ri kalmadı. Bir gün hasta d~eğln· 
de pek halsiz ve limitsiz yaışayan 

ı.eylılya çok ı;cvdiği ve hiitiin gonlil 
sırlarına vAkıf aym zamanda Fah
riyi onun kadar tanıyan bır Arka· 
daşı z;yarete geldi. Lilf yine dondU 
dolaştı o mevzua intikal etti. LeylA 
kıpırdayamadığı yata~ndan bir ço. 
cuk çevıkllğile fırladı. Çukura kaçmış 
gözleri daha çok bUyfun\lştU. Burun 
delıkler açılıp kapanıyordu. Renk
siz yüzüne kan hücum etmiıoti. So
luya, soluya Ferıha, dedi, muktedır 
olsam Fahri gihl tnsanlan işkence 

yaparak en uzun zamanda öldllrtir

dilm. Bence bunların Adi katıllerder. 

farkı yoktur. 
Bumarın dudaklarınrla sevilerek i. 

çilen bir zehir var ... Zehjrli dudak
lar. Ve ı:onra halsizce yatağ"ının içe· 
rlsine yıkıldı. Dudakları kıpırdadı 

Gözleri güldü. 
- Onu seviyorum, dedi. Evet her 

şeye rağmen, b'1tUn vefasızlığıma 

rağmen ••• 

/Jmele değil, y11man 
bir hırsızmış! 

Üzeyir adında bir amel<?, ge. 
çenlerde, Kadıkoyünde Cemllpa. 
şa sokağında oturan Ferit adında 
bir kereste tacirinin köşkünde ça
lışırken, bir fırsatını bularak 
köşkten bir kaç bin lira kıyme
tinde muccvaer çalmış, kaçmış_ 

tır. 

Vak'a polise aksetmiş ve hırsız 
amele srkı bir takip sonunda ya. 
kalanmış, Adliyeye verilmiştir. 

Bayr<Jm maç/an tertip 
hey'et in<ien 

1 - En büyük bayramımızm 

18 inci yılının tes'idi dolayısile ve 
lig maçlarının revanşı mahiyetin. 
de olmak üzere 30/10/19•H per
şembe günü saat 13 ten itibaren 
aşağıdaki maçların Beşiktaş Şe

ref stadında oynanması takarrür 
etmiştir. 

2 - Gişeler saat 11,30 da açıla. 
caktır. 

3 - Saat 13 te F enerbahçe • 
İstanbulspor: Hakem: Feridun Kı· 
Iıç, Nihat, .Behaettin. 

4 - Saat 14,45 te Matbuat • 
Galatasaray takımları: Hakem: 
Nuri Bosut. 

5 - Saat 15,15 te Beşiktaş • 
Galatasaray: Hakem: Şazi Tez_ 
can, Necdet, Feridun. 

Bir k <Jdtn temizliğe 
kurban gitti 

Bcyoğlunda, K uleli sokağında 

oturan İspiro kızı 50 yaşlarında 
Katına adında bir kadın, evvelki 
gün, odasında ustura ile kolların. 

daki kılları temizlerken ustura 
bileğine saplanmıştır. Katina Bey 
oğlu hastanesine kaldırılmış, an
cak fazla kan kaybetmiş oltlutım· 
dan burada ölmüştür. 

Ceset Adliye doktorunca Jmia. 
yene cdilmi~. defnine ruhsat ve
rilmiştir. 

Askerlik ilanları 

Beşiktaş Askerlik şubesinden: 

Cağaloğlu Yercbatan caddesi 
Alayköşkil sokak 2 numar~da o. 
turan yedek cezacı teğmen Tah
sin oğlu 318 doğumlu Abdulkadir. 
(38471) in pek acele olarak şube- ı 
mize müracaatı, etmediği takdir. 
de hakkında 1076 sayılı kanunun 1 
maddei mahsusuna cöre muamele 
yapılacaCı. 

u 
Yukarıdan aşağıya: 1 - 'Müca. 

deh;; Maruf bır ressamımızın mcm 1 Diinkii Bulmacanın halli 
lekeli. 2 - İnce kalbur; Beş kıt. ~ ~oldan ~ağa: 1 - Çelebi; Alay 

d bi · i h lk 1 . . 2 - De\•ell; Da 3 - KO.şane; Esir 
a an rın n a ı. 3 - lmıklı 4 _ Eskı; Llıpa 5 _ Ehl; Nl; tş 
ıp; Vukua {:elen. 4 - Dini itikat; 6 _ çar; Sancak 7 _ Er; lı-ae; 
Saba melikesi. 5 - (Puf) diye ses Mi 8 _ Sa~lanı: Ad 9 _ Ada: Pala 
çıkarma. 6 - Zarf edatı; (Ada) 10 - Ama; Aş 11 - Fak; F"unk: 
nın üçte ikisi; İlfıve. 7 - Umumi Re. 
Harpte bir Alman korsan ı;emisı: l'ukarıdaR A~ğıya: 1 - Kepçe: 
Korkunç ve me\·hum bir şahıs. Af 2 - Edas (sade); Arsa 3 -
8 - (Kafa) nın ilk yarısı; Bir de- Lcşkcr; Adak 4 - Evall; Gam 5 -
niz vasıtası; Bir renk. 9 - Nefi Ben: Asil; A.f 6 - lıeı: Arap 7 -
edatı; Bir nida; Bir diş, 10 - Bir Annam 8 - Epıce: Pak 9 - Sa; Aş 
renk; Yaş. 11 - Süel; llaV<ı par. 10 - Adi; İkmal 11 - Yarı'; 1da· 
~. r~ 

~------------ll!mll----------... Türkiye Cümlıuriyeti 

Zir a B n s 
Kuruluş tarihı: JSSS. Sermayeıo.: 10().000.000 Ti.Lrk liraaı 

~UM vo aja 1., ııdedı: :.?6"i. 
Zirai ,.c tıcrui her ıı..wl banka muameleleri. 

Para biriktirenlere !?8,0'.lO !ıra ikramiye verivor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senll!te 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plflna göre ikramiye dağmlacaktır. 

4 ~t 1,000 ıı .. ıık 4 ,040 llra 190 adet 50 liralık 5,800 lir" 
" » 6eo » 2,Mt » 

120 > 4,800 » 
' > 2so > ı,ooe » > 

4-0 lt ıoe 
lt '·'" lt 

uıo > » lJ,200 » 

DİKKAT: Hesaplarımızda.ki pa.ralar bir sene içinde 50 liradan 
aşağı dü~mlyenlece ikramiye çıı<tığı takdirde % 20 fazlasilo! 
verilecel<tır. Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eyi{!:, 

11 Bırıncrklnun da çekilecektir. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Üniversitede açılacoık talebe kantinini idare etmek üzere bu iş. 

lcrde çalışmış olanlara ihtiyaç vardır. Şartlan öğrenmek istiyen· 
lerin İdari ve Mali İşler müdürlUğüne müracaatları. u9444ıı 

Devlet Demiryolları ilan ları 
4128 numaralı kamınla işletmesi idaremize verilmiş olan Ilıca _ 

Palamutluk hattı 29/101941 tarihinden itibaren i,.letmeye açıla. 
caktır. Yolcular ve bazı mevada hattın işletmeye açılaca~ı tarih. 
ten ba:ılamak Uzcre esas tarifelerden tenzilat yapılmıştır. a9420D .. . 

Muhammen bedeli (2460) lira olan 1200 kilo kaynaını;> TUrk 
bezir! ( 7111/1941) cuma gı.inü sa;ıt ( 11,30) on bir buçukta Hay. 
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından aç1k ek. 
siltme usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenler/n 
(184) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun layin tt. 
tiği vesaik le birlikte eksiltme gün Ü :saatine kadar komisyona mu. 
racaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyo,ndan parasız olarak dağıtılmak

tadır. 09428• 

* Muhammen bedeli (1600) lira olan :?000 adet kaloplli kavano. 
zu 31.10.90 cuma gUnil saat 15,30 (on beş buçukta) Haydarpaşa 
da gar binası dahılindeki komisyon tarafından kapalı .zarf usulıle 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (120) liralık muvakkat, teminat, 
kanunun tayin etti'i vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ay. 
ni gün saat (14,30) en dürt otuza kadar komısyon reisliğine ver. 
meleri ıazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak. 
tadır. (9149) 

"DOIAN,, EİOORTA ANONİM Şi BETİ 
MOESSİSLERİ HEYETİNDEN : 

Şirket sermayesinin tamamına iştirak taahhut ve (<;O 60) bedel. 
]eri tediye edilmiş bulundugundan, Ticaret kanununun 289 cu 
maddesınc tevfikan 'fesis Umumi Heyetinin akdi iı;limna daveti 
kararlaştırılmıştır. Tesis Umumi He;>etini teşkil ve aşağıdaki ruz. 
namede yazılı hususları mUzakere \'C karara raptetmek Uzere hisse. 
dQrların kendilerine ayrıca gönderilecek da\'ctnameleri hlımilen 
14 ikinciteşrin 1941 tarihli cuma gunü saat (11) de istanbulda, 
AşireCendi caddesinde 35 numarada bulunan Türkiye İmar Ban. 
kasında haz ır bulunmaları rica olunur. 

RUZNA.ME 
1, - Hisselerin knCfcsinc i~tirak taahhüt olunduğunun ve bun_ 

lnrın ('/o 60) bcdellerinın tesviye edıldığiııin tasdiki, 
2. - İdare Meclisi azasının tayini ve ücreti hu%urlarının tesbitl, 
3. - l\turakiplerln tayini ve ücretlerinin tesbltI, 
4. - Şirketin teşkili için ihtiyar olunan masrafların tasdiki ve 

Şirket hesabına kaydının tasvibi. 
uDOGAN:ıı Sigorta Anonim Şirketi MuessislcrJ 

Recai Turul 
Emin Tanan 
Mühendis Haydar Salih Tokal 
Mühendis Enver Adakan 
Mühendis Nihat Ge;>Tan 

TORKiYE 
I Ş BANKASI 
K üçük la arruf 
hesap arı 1941 

iKRAMİYE PlANI 
K~E' -Hl&: 4 Şaha&. 1 ...,._ 

ı Ajtw*•• a tı.• ·o pna 
~j&plU. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet IOOO Hnldl = J000. - Uı& 
a > 1800 > ::: aooo.- > 
2 > '90 > = UIQ8...- > 

' > - > = :aoQQ...- » 
8 > 290 > = :ilDOQ.- > 

15 > 100 > z: i68i.- » 
80 > M > = 4ıOQQ.- » 

aoo > • > = eıooa.- • 

Beyoğlu Tapu sicili muhafızlığından: 
11290• tahririnde Vahram ve Karnik ve saire namına kaydedı· 

len Siıtlilcedc Şckerkuyusu sokağında eski ve yeni u7,, kapı nu
maralı ve Tapuda kaydı olmayan arsa •rahrir komisyonunca Ha 
zinc adına tesbıt cdıldı~indcn bahisle mc.triıkcn senetsizdcn Ha. 
zinc namına senede raptı talep cd ılmiş olduğundan 7 11 941 tari. 
hine müsı:ıdıf cuma günu mahallinde tahkikat yapılacağından bu 
gayrimenkul üzerinde bir hak tasarruf iddia edenler varsa ma_ 
hallinde bulunacak memurumuza ve yahut daha evvel Sultanah
mettc Beyojilu Tapu Sicil Muhafıziıf:uıa ,muracaalları luzumu illin 
ilunur. u9168» 


