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Milli ef lnOnU'den 

Harbi alilere selim 
lnönü'den selam götüren Başvekil dedi ki : 

Ciinıhnriyet bavramı Ankara da da coskun tezahüratla kutlandı. Yapılan muazzam reçlt 
minde Harbiye talebeleri kendilerine his bir vekarla Milli Şefi se limladılar. 

''Milli Şef lnönü'den şu vazifeyi aldım: Genç subay eolatlarıma 
aeliJmımı glJtllr, geni girdikleri ordudaki şerefli vazifelerinde daima 
muvaffak olmaları için dileğim lıendilerile beraberdir,, dediler. 

Berraklığa doğru: 6 
-, 

~arti sistemi, demokrasinin 
temeli değildir, hatalı tarafıdır 

Cümhuriyetin 
18inci yılı 

Londra ve Bertin 
Elçiliklerimizde 

parlak tezahüratla 
kutlandı 

Dünya, hakiki Demokrasi için iyi bir örnek ar1yor. Bunu yaratmak 

bütün iyi şartlar birleşmiştir 

Ahmet Emin YALMAN 
için bizde 

Yazan: 
(Berraklıfa dorru başhlı al., 

tıada ba ladıtımız yazı serisi 
.. kkı•tla hır çok te11Tik edici 
'-ktuplar aldık ve takdir yol· 
IQ IOzler işittik. Bir iki okuyu. 
'- da: cıFikirler dofru, fakat 
ilıan ,.nıın halinde, bÖyle 
•ır takım fikirler dofru bile ol. 
.. ltunları tatbik etmenin za. 
.._Ilı 1111?ıı mutaliasında bulun. ._. 
81tıüne ait tatbikattan hah· ~ 

"*e11 kiın? Bizim endlıjelcrimiz,j 
-,..... sonruı için hazırlık 
~aparma .nur. ..._ üir 
ııı..._kaşalar da herhalde bu. 
•'1..ten yapılmalıdır. Memleket 1 
'-•aları etrafında munakaşa 
>'•ttıe alika toplanmasında za. 
l\r yok, fayda çoktur.] 

" u semlin şimdiye kadar o
'1 lan beş yazısında dönUp do. 
~ tunu söylemek istedık ki, 'it ve murakabe iyi şeydir. Bu· 
~ tio~rudan dogruya halk tara
' ı:ı infaz.ına yol açmak ve bir 
'~li. gızli intihap usuliı.nil kur. 
~ llz:ımdır. Şu şartla ki, hürri· 
~~ nizam arasındaki istikrarlı 
~bet bozulmasın ve ihtısasa 
il.hakkı verilsin. 
:""tka bir bahse geçmezden ev
~ ~i nokta uzerinde durmak is. 

· Bırincisl, bir milli muraka· 
•ıatenune ait teşkilatın ne ma

~-ttte olması JAzım gelece~ldir. 
~i de tenkit ve murakabe 
.. ""llllnıundan dedikoduyu, ihtira. 
)ı.._'"•rn dalkavukluğunu iyice a
~k ihtiyacının açık surette i
~ ıdır. Bu noktalardan birini, 
'tf\O.n, diğerini bundan sonraki ya, 

L lözdcn geçireceğiz. 
"llilt1a1 mücadelesi esnasında 

191.ltumuz llllillet Meclisi hUkCi· 
l.amamile kcndimialn o gün-

~ft ıhtiyaçlarımızdan dolmuş. 
wı.ncadele devresinin belli başlı 
lt1t kanunu vardı: Vaziyetin i· 

1 derhal yapmak, esas gayede 
ffak olmak ... 

~'-ih zamanı gelince ihtilal ve 
... ~dele zamanına ait olan meka

')'ı kAfi gôrmedik. Yeni dev. 
hltlimizin Cilmhuriyet nevin· 
«>lcsuıunu dUşüncrek cUmhuri

ldare edilen memleketlerin 
he neticesinde inkişaf ettir. 
i ıekillerl mahdut tadillerle 
l'r\ize mal ettik ve umumi İS· 
clare için de eski Osmanlı ı. 
lnın bUtUn kanunlarını, bir 
ll\emurları ve bir çok kuru. 
l \ e teamtillerıle beraber 
dıye aldık. Sonradan buna 

~ı memleketlerin bazı kanun 
Q hı.ıızır hazır ilave ettik. 

clıtıtıkada başka türlU hareket 
h: milmkiln değildi. Fakat 

elen kabul edilen sekillerle 
ıı..hakiki ihtiyaçlarımız arasın. 
~ fırsatta. uygunluk arama. 

bı l>ek tabii bir şeydi. 
~r?an hazır elbise gibi alı· 
kıııer hakkında dtişünülecek 

b' Yalnız kendi vticudUmiile 
b \Jynııvacağı dcıildir. O şekil. 
~•lç,a memleketlerde ivi, kötU 

0 
t hayal 11artlarının bir neti. 
1duıtuna gore, aklın ve ana 

11>ll"rin saf bir mahsulü savı. 
~ . 
· llaldkl demokrasi, milste. 
~tıfutin yegAne ölçil tanın. 
1 ernrettfli halde muhtelif 
nı....!erde demokrasi adı al 
.·-..a11tı 8•. 3. 1118, 1 del =ı 

ıs 
m 

Londra radyosunda 
konuşan Gl. Deeds 

dedi ki: 

lngi!tere, Türkiyenin 
müttefiki olduğundan 

dolayı iftihar 
duymaktadlf 

Londra, 30 CA.A.) - Tür. 
kiye büyük elçililinde CUm. 
huriyetin 18 inci yıldönümü 

~-·· 

Emini•i Ralkevhule spor rös terilerl yapan renç kızlarımıs 

ciye Nazın M. Eden'le Gene
ral Sir John Dill, Bahriye Na. 
zırı M. Alexander, tnıilterenin 
sabık Ankara elçiıi, tnıil· 
tere hükumetinin vaktile 
Ankarada büyük elçilijini 
yapmış olan Sir Percey Lo
raine, filo kumandanı Amiral 
Sir Roıer Pound, Sovyet bü
yük elçial M. Maisky, Mısır 

büyük elçisi Hasan Neıet Pa. 
-şa, Belçika büyük elçisi Ba. 
ron de Cartier de Marchienne, 
kordiplomatik Viaamiralı Sir 
John Monck ile eski Ankara 
ataıemiliteri General Wyıd· 

han Deedes de hazır bulundu
lar. 

Cümhuriyet bayrammda spor 

G. Saray, Beşiktaşı 
2 - O mağlUp etti 
lst. Spor da Feneri 2 - O yendi Sir Deedes ıece Londra rad 

yosile aplıdaki hitabede bu
lunmuıtur: 

Eminönü halkevinde spor müsameresi yapJ/dı 
Dün yapılan spor hareketlerinin ta faUitını 2 el aayfa1111zda okayunaı. 

<Deftllll sa. ı Si. a da) x s 
\,. J 

İngiliz orduları 
K~fkasyaya mı ı 

yürüyor? 

Bulgar sözcüsüne göre, 

GI. Vavel ordularına 

hareket emri vermiş 
"Ankara (Radyo Gazetesi) 

Sofyadaki Bulıar sözcüsünUn 
bildirdiğine göre vaziyetin 
ciddiyetini anlayan General 

Wavell ordularına Kafkasyaya 

yürümek için emir vermiıştir. 

Bu yürüyüş petrollıtrı muha. 
faza içlı'idir. Sözcü yine de. 
vam ederek bundan maksat 
Almanlara taarruz olmadıjını 
bildirmiştir. 

Partı Grupu 
bugün toplanıyor 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz 
blldlrıyor:) - Yarın CUmhurlyet 
Halk Partisi Grup içtimaı yapılat:ak. 
tır. İçtimada Mecıls heyeti umumi~e
sıne sevkedılm ş olan bırkaç kanun 
IAylhası görtişUldUkten sonra Bıı.ş

\'ekil ve DahiJıye Vekili Meclisin la· 
tıl olduğu mtiddel zarfında harici ve 
dahlll slyasetımlzin inkı~a! suretlerini 
gösterecektir. · 

At yarışı meraklılarına 
Yeni milsabalıamız 

1'1em.leluıtte &ittikçe artan at ya 
nıtı ve at ilurlne okuyuculanmı&a 
tahminde tecrübe yapmak ve lı· 
tanbaldakt at meraklı111 okuyuca
lanmrza da Ankaradakl yarııtlara 

hcbrlar. C~valN lbtlva eden sarfm 
tl&erlne butınlan poata mlbürll· 
"ün tarlll yerinin iYi fılmut olma
auaa cllkkat etmellcllrler. Akıl tak· 
dlrde müsabakaya lttlrak ~ 
ler. Mütababya lttlrak edec:'k o· 
lanlar at yarıtı procramuldald ya 

hl~ değllae bu tekUde lttlra 
fırsatım ,·ermek üzere bir 
ka tertip et k. 

ıuvs 
lann blrlncllerinl ve bizim bllcll 

imiz bu yarı,ın blrlnd ve illin 
i'"Jl'J~:i:lt. blleceklenllr. 

~~"hl netlcelert tam olarak bl· 

kıymetli bir kol 1&JtL 
ıymetU bir çay takımı 

iki aylık abone f llncUye 
~~\11=ııllı #fı'llllBMır..-~bone 

Y•"f 
Papaıır. 

Sava 
Bozkurt Tuna 

Komlsarj 
Özdemlr 
Yatağan 

Konça. 
Slfkap 

Ceyllııtek Işık 

Tomurcuk balUa 4 U..I, 
S inci 

At yarışı milsabaka kuponu 
No. 1 81 -10 - 1941 

lnönü, diin bütün mil lete hitap ederken 

Ankara, 30 CA.A.) - Bugün 
saat 14,30 da Harp okulunda oku
lun ikinci sınıf mezunları için ay, 
cılma töreni yapılmıştır. 

,Harp okulumuzun 108 inci de\-_ 
re mezunlarının bugilnku bu san· 
cak teslimi ve mükafat dağıtmıı 

toreninde BUyiik Millet. Meclisi 
Reisi AbdUlhallk Renda, Başvekil 
Dr. Refik Sa.} dam, Mllli 'Müdafaa 
Vekili Saffet Arıkan, Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, Adliye 
Vekili Hasan l\Ienemencioğlu, iı<:. 
tısat Vekili Sırrı Day, Gümrük ve 
İnhi~arlar Vekili Raif Knradcn'ı· 
le mebuslar, Genel Kurmay İkm. 
ci Başkanı Orgeneral Asım Gün. 
düz, Asker! Temyiz mahkemesi 
reisllc Genel Kurmay Milli Mu· 
dafaa Vekfıleti Kara, Deniz, Hava 
mUsteşarları ve daire reisleri, 
Garnizon ve Merkez komutanları, 

---------------------·---...- Ankara Emniyet müdürü ve daha 

Ankarada Cümhuriyet balosu 

Saraçoğlu, asil ve 
a'"eketlerl~ 

z~ybek. oynadı . 
Hariciye Vekili, ecnebi gazetecilere 

ne söylese Türk milli 
ruhunu bu kadar tesirli aksettiremezdi 

Yazan: A. ı. T. 

A nkara, 30 ( BallJluharri· 1-:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
rimlzden) - Milli bay. , ' 

ram akıamı Ankarapa1as sa1on1a. Bayram münasebetile 
rında dünün Alemini ve yarının 

1 bir çok davetliler hazır bulunmu" 

1 !ardır. 

Torene mızıkanın çaldığı ve o-
kurların bir ağızdan soyledikleri 
istiklcil marşı ile başlanmış, bunı ı 

muteakıp, Ba~ckil Dr. Refık Sav 
dam genç subaylara şu hıtabede 
bulunmuılardır. 

«- Genç subaylar, 
Bu tcirene ıelirken ordumuzun 

laalbuiu, Milli~ lhUieiM 
hurumuz İnönilnden fU vazifeyi 
aldım: 

«Genç subay evlatlarıma sell 
mımı gotür, hepsini ayrı ayrı goz. 
lerinden öperim. Yeni girdikleri 
ordudaki şerefli vazifelerde da 
ima muvaffak olmaları için dilt'
ğim kendllerile beraberdir.,. de 
diler ve size tebriklerini gönderdi. 
ler. 

Cümhuriyet hOkCimetinln mli 
messlli ve pnlı ordunun emekl 
bir subayı sıfatlle size hitap ede 
celim: 41Her işinizde mu\·affaki. 
yeti ve her savaş meydanında şan 
h bayrağımızın namusu ve şerefi 
ni sizin ceddıniz muhafaza ede. 
cektir. ilemlni ıörmek mümkündü. Hal, • 

muvakkat surette hazfedilmlııti. [ •• •• 1 Her yerde her düşmana karşı, 
Birbirinin canına susamış iki ile. n 0 n U ne her zaman si!Ahınız üstün olsun.• 
me mensup insanlar dirsek dirse. Bundan sonra Buyük Millet 
ıe bir arada dolaşıyorlardı. Ha- ge[e ieb •k Meclisi Reisi Abdülhalik Renda 
vada barıı vardı, Türk barııı.. n r l tarafından sınıf birincileri olan 
HattA bir arkadaştan rivayet: Şah. İstanbullu Tahsin ÖgetUrk, Eski. 
san tanışan resmi düşmanlar, kar- te[gra//arı sehirli Şinasi Özil ve Kastamonu. 
sılastıkları zaman, konuşmamıe. Iu Hasan Tosyalıya mükAfat ola-
lar, fakat uzaktan uzata se!Amlaş. Ankara, so (A.A.) __ Macar rak birer altın saat vermiştir. Ra· 
mıslar. Ben bunu ıözümle gör. Krallığı Naıbl Eksellns Amiral vacılar birincisi olan Hasan Tos. 
n:ıedim. • Horthy, Irak kralı Altes Abdli· yalıya ayrıca Ankara kuyumcula. 

İstanbul tramvaylarına alı5mış lllAh. Sovyet CUmhurlyetlerı rından Mahmut Sur tarafından 
olınlar, balo akıamı Ankarapalas Birliği reisi Eksellns Kalinln, hediye edilen pırlantadan yapıl. 
salonlarında hiç zahmet çekmedi- İtalyan Kralı Majeste Vlçtor E· mış tayyarecilere mahsus alAmet 
ler. Hic mubalAga etmeden söyle. manuel, Alman Devlet Reısl A· de Abdiılhalik Renda tarafından 
nebllir ~I bu salonlarda bir koca. d<>lf HıUer, Mısır Kralı Majeste kendisine verilmiştir. 
man tt·amvay arabası manzarası 1 ü Bundan sonra ıkinci ıııınıf olw-Faruk, Bu gar Kralı .Majeste . 
vardı. Parti tarafından ~in beı çUncU Boris, Japonya İmparato· lun sancatı İkinci sı111f okurları 
Yüz davetname go"nderı·lmlstı·. Her namına Harp okulu alayının şanlı ru Majeste Hirohıto. Romanya 
davetname ile iki kişi gelditi he. sancağını birinci sınıfa teslim edi· 

Kralı Mlhal, İran Şehlnşahı Mu· yorum. Kahramanıııı.ın timsali o. 
sap edilirse ilç bin eder. MilU bay. ıs 
ramı kutlulamak maksadile bura- hammed Rıza Şah Pehle\•i, A· lan şanlı sancağımızın şeref ve 
ya dolanlar herhalde iki binden merika RelsicUmhuru EkselAnıı haysiyetini koruyacağınıza ve bu 
aıatı delildi. Metremurabbaı ba· (Devamı Sa. 3, Sü. l de> §~ \ uğurda canınızı vermeye hazır ol. 

(Dnamı Sa. a Sü. 4 de) + L J duğunuza imanımı :ı: vardır,!) diye-__ ..:.::==:..:=-.:..:=_:_.::.:....::~~~~~~~~~~~~~~I rek birinci sınıfa teslim etmi~tir. 

.. 

lallate n llai7&e er,elderle J•• Jaa& 'mücadele eden Türk k11ları Ankar:ıd:ı ı:eçit resminde 
tatilllllhlllshl 891Dbeli olu lta:rra tuaısa UiK'larU. 
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VATANIN TARiRi 'R.O fANI: 

Ya7~n : Mourus VOKAY Ga atasaray, namağliip 
Beşiktaşı 2 - O yendi 

ilk dersi Prof. Bayan 
Halide Edip verecek Dük, çılgın bir halde 

saldırdı Ferit Beye Unwersitcnin açıl~ merasimi 
bu sabah saat 9 Cla yapılacaktır. 

Rckt&r Cemil Biliel tarafından 

verilecek olan açılıı; nutkundan 
sonra bu sene 1lseden Üniversite. 
y~ kaydolan en genç talebe bir 

hitaSelic bulunacak, buna mekte
bin bu ,;eneki mezunlarından bir 

genç cevap verecektir. 

- ~k Alt, dcdı~ını:z gibi olsun. 
Yalnız çabuk olalım. 

- O kadar acele etme, dostum, 
ılk ı;ıranın benimle Ferit Beye 
dusmı$'eccgını nereden biliyorsun? 

- Ben buraya seyırci diye gel
medım. Zaten senınle kozumu pay 
etmek istiyorum. Beye karşı hu
sumetim de' yok. 

Ferit Bey cevap verdi: 
- Evet, fakat benim sana hu. 

sumctim var. 
Tolöki söze karıştı: 

- Ben de Ferit Beye karsı hu. 
sumet bcslemlyoruni. 1'"akal ma. 
dcmkl ikfmize de dueUo tcklıf ct
tı. Vuru acagız, Bes1edıj!i husu. 
mctın ebebini bilmiyorum. Fakat 
bclkı de ışın ıçnde pek ince hisler 
vardır. 

Ferıt kontun ı;ozunU kcııtl: 
Kafı ... Hemen kurn çekmek. 

len başka çare yok. 
Kont cevap verdi: 

Al~, ııimdl kurtı çekeriz. 
Cebinden Uç Mttctır parası çı. 

kardı. Bır tarafında kral Sfğİ$· 
mund'un relimi, dlğcrınde yazı 

vardı. Bırı altın, biri gümü&, biri 
bakıdı. Turk cerrahinı çağırtarak 
Uılımat verdı. 

Doıı\um, bu üç parayı hava
ya tıl. Altın , duk, gumllş !<"erit 
Bey, bokır füı bt-nım... Üç para. 
Clan ıklsinın mu avı t.arab çıkarsa 
bu ıkı l'Jarayı tem~il edenler ılk 
oUırak dogu,.cccklerdir. 

Altın ve sumutı ıuıraların ayni 
Uırafı tlst~ gelince dük, Ferit Be. 
ye meydan okudu: 

- Haydi, kar ıma ğetlnlz. 
Turkun i ini bıran evvel biti. 

rerek asıl dil maıiı saydığı To
köliyc saldırmak istediı;ı belli ,itH. 

Tôlöki, uç parayı hatıra diye 
muhafaza etmesini ve sart:ıMrı 
h:nm bu1undunrıa ını cerraha 
söyleyıncc duk istihza ile dedi : 

- Nt.: dıye sar ı? .. B n ölesiye 
vuruşmak taraftarı bir ada.mim. 

İkı ha ım blrlbirlerinı uzun U· 

taaıya sl rdO. E er Bak ısın öldü
rucu bir t lr1 ı dı b ı nazar 
altında ıkfsınaen bırl mutlaktı 6. 
lurdü. 

Duk Kit , çıl ın bir lavirla Fe. 
rit Beyin Uterlnc atıldı. Bir hllm
lcde 1 ini bitırmck ısı r t:lbi hll· 
tuh kuvv \ile ttt ve kesif darbe. 
ler inôiriyordu. Ferit, btiyıik bir 
ııilkunetlc çarpısıyor, yerinden kı. 

ldannuyordu. Ayiii noktııyl 

kök salmış glbıydi, Bazan hasmı. 
nın hami lc-rinClcn ç klnrnck için 
vi.ıc\JdunUn yukan .kısmı geriye 
doğru bilküluyordlı, :fakrıt hel}Ei 
o kııdar. •• Kendi kılıcının sakin 
harek tlcrilc etrafında mükem
mel bir müdafaa çcnbcri yaratıyor 
iki kılıcın ç rpışm sından da bir 
duziye 5im11r>kler çakıyordu. 

Mukavem t (fovam ettıkçc 6uk 
hiddett~n kl>püruyôrtlu. Birbiri 
llrkasından b tun vücudunun kuv 
vetilc Ferit Be c o kadaı· iİd
dctli lki darbe indirdi ki Türk 
kAhramanı bir bacağile yere 
diz ~kmeğe mecbur olmuıı ki. 
bl görilndu, Fakat bit' an son. 

HE~GüN BiR FlkRA 
Hit hazretleri 

Kailiıııf SUitan Süleyman uma
taında ud&ret ile kadri '"" ıııhriyet 
De ~erefl yük eltilen BUsteıt1 il'aşa 

aalen Hın t fdl. Enderunu hlima· 
yundan yeti mis \ derece derece 
llerliycrek '\ezlrlik riitb l ile Dl· 
yarbakır \'alili ine crl~nılşti. ımnc 
g~ fırı;atlllrılan 1 tllılflc yolları
nı bilmiş, kf':fldlnl hcnı ııadişaha 

hem de Hlirrem kadın efendiye aev 
dlnnl ti. Bu e\gl neticesi olarak 
Klııunf, l\llhrlm3h uıtanı 'ermek, 
ra ~, k ndlrı CI mat etmcl• isti· 
yordu. l•'nkat, aleyhtarları paşada 
cUr.zanı ha tahğ-ı bulunduğunu ile
ri 11Urli or, onu g r.d n dU Urmt c 
uğra'ı~orlardı. Hanunl, bir glln 
tıa, lıekln\I Uc gurli lirken clı.ız.am 
lı Ad mlıırın \'Ücudllnd bltin )'1lŞa • 
maıtıttnı öğrenir. llernt!n ert "I 
gUnU artly heklınlrrlııilen lehmct 
Af&) ı, p a3 ı n11ıa3 ene etnıc.k 'a 
zlre. .. ne )ola ı;ıkanr. l\lcltnıct Afa, 
DJyarhakıra \Brır '\&rmnz: Riistcm 
PllŞA)I bir Oi!B)B okar, SOğ!!ltnll, 
ha,ını atar. Oöınleilnln )ttkasını 

l oklnrken gözüne iri bir bit ~·ar
p:ır, hemen )akalar, üpUp kokla· 
m:ıya bsşlar. l tancından aşırıp 

ör.Ur dllemd kalk• ıın paşanın 

afzını ellle kapar 'c bJr kahkaha 
atfıktan sonra: 

- • e mutlu >111111 ımşıun: u 
mUbarck kehle( ik, adrar.ıımlık \c 
damatlık m~ ki 'e şerefini kar.aıı
dıriiı slr: f'lendimlr:c. 

Der 'e hakkınila ~apilaıı dedl-
koClıa!arı l ltr, Kanuıılnlıi arzu 
,~ iii8Mi mUJa~er. 

ra dukun bil cinden kan oô. 
§andı. Duk Kiga yaralandıgını bır 
denbirc farke\mediği için kan ce· 
reyanını ~orunce hayretle kılıcını 
indirdi. Ferit Bey müsait dakikayı 
kollamıs. kılıcını hasmının bilegi. 
ne saplamıstı, Dı.i.kiln Uım can da
marı kesildi~i için kolunu oynat
masına imk€ın kalmamıııtı. 

F enerbahçe de ikinci defa olarak 
İstanbulspora mağlup oldu 

Tölöki ileriye atılarak: 
- Dük, yara1anaın diye bağır. 

aı. 
Türk cerrah; sargılıırıle yaralı 

adamn yaklaştı, Kan, çeşmeden bo 
§Anır gibi . ııkıyordu, DUkun yuzU 
soldu, Fakat cerrah yarayJ sarar 
sarmaz sozlcrl yeniden hiddetle 
parladı: 

Konta doncrck dedi ki: 
- Sağlam bir kolum var. Senin 

le de dof:u5ebiJirim, Kılıcımı sol 
elime veriniz. Son damltı. kanıma 
kadar vuru5acağım, 

Tolokl nezaketle ıu mukabelede 
bulundu: 

- Sabırsıllık gdslcrmc, dilk, •• 
TaUh bu,un yılzıine tUlmemi&tlr. 
Bırtlk, yar&n iyileşsin. Her isleai· 
fin dakika emrine hazırım. 

.. 'Si 
~ 

BilyUk binanın geniş holUndc 
yapıiactık f>u merasimden sonra, 
Edebiyat Ffıkültesi profesorlcrin. 
den Bayan Halide Edip, Üniversi
tenin ilk açılı§ dersini verecektir. 

Unlvcrsite 1941 • 42 tcdrisatınn 
s ikincite&rin pa.:tartesi bMlaya 

caktır. 

rini ortaya koyarak. Hakkılı Be
şiktaş lakımına aa goz açlırmiidı
lar. Ve devte de 2 • O Galatasara
yın lehine sona erdi. 

İkinci devre çok canlı ı;eçti. 
Hücumlar karşılıklı olup bu dev. 
rede de sarı kırmızılılar daha çok 
t(o11tik vaı:iyetlcre glrdıler. Sır 
hücumda Gazanferin çok sıkı bir 
slitü füreğe çarparak geri gelrnek 
ve gol olmamak talihsizliğine ne 
ufradı. Futbol merakUlartna h:ı 
kikatcn güzel bir ı;:un yaşatan bu 

Zaten dukUn canlılıf:ı devam 
etmedi. Sendelemeğc btlşladi, u. 
$akları ko~rak dil mcsine mfınl 
oldular ve arabasına taşıdılar. Ya. 
rb.sı ilk sandığındn çok aı:ırdı. O. 
lUmle neticelenip nclicclcnmiyecc 
~i de bcllı de~ıldi. 

Fenerbahçe takımı bu ene mağlubiyetten kurtuıatrtıyor. Resimde, bir zamanlar Slavyanın karşı. 
ı.ında duman attıran 1 cncrbabçe 1 dun, istaubal porun karşısında ne yapacağını şa ırtnış vaziyetle 

mçta zaman zaman tatf;ızlık do
ğuran yAlnız Hıristonurt çirkin ha. 
reketleri idı. O da olmasaydı, çok 
zcvkll bir mtıç seyrctmiıs olAcllk. 
tık Bu devrede her iki taraf da 

Duello mcydnaında imdi iki 
kisi kalmı tı: Ferltle Tôloki. •• FC'ncrbahçb, Galatasaray, Bc-

1'"erit Bey, hlilA l5ki yerinde ha- l)iktaş, İstanbulspor klüpleri rıra
rekclsiz duruyordu. Kılıcını alıp sında tertip edilen bayram maçla. 
yaklaşması için hasmına elile işa. rı dlın ŞC"rC'f stadında uç dort bin 
ret verdi. kişilık bir sC'yirci kütle- i onundl? 

Toloki dedi kı: yapıldı. Ve Galatasaray namağlüp 
- Kahraman Ferit, kusurum!ı Beıııktaş takımını :! • O, İstanbul. 

bakma. Nekadar olsa yoruldun. spor da F<'nC'rbahçcyi ayni nctıce 
Seninle derhal dbelloya tutusur- ılc ve 2 • O yenmeı;e muvaffak ol. 
sam musavi bir mucadele olmaz. du. 
Benim yanıma, çimenler uzcrino l Fenerbahçe • istanbul• por 
biraz uzan. Beraberimde kahvaltı Gunun ılk karşıla ması Feue.r-
gctirdim. Beraberce ~iyclım. Dil. bahçe • ı tanbul por arasında ol. 
ello etmek ıçın bôl bol vaktımu du. Ikı hafta v"el İslanbulspor
var. ula ın Pcnorbah,cl::l WJl:h'.ın d .. 

u mertçe leklıl Ferıt Be~ ın 1ıo. m('leri re\ anş mahıyt'tındC" olan 
şuna gıtti. Kontun yanına çokup bu maçın alakasını arttırmıştı. 
bagdas kurdu, Tolökinin ufacı istanbul~porun Hım kadrosuna 
yemekleri ~ere dizdi, Şarapla dolu mukabil sarı lAcivcrtlılcr sahaya 
bir şlseyl de ortaya koydu. Kont şoylc bir kadro ile çıkblar: 
u§<lğına dedi kı: Cıhat . Zcynd, Orhan • Enis, 

- Haydi, şarabı sen iç, şiııeyi Esat, Lebip • Kadri, Ketnal, Naim, 
ıyıcc ç:ılkala, sonra k:ıtşıdakl Naci, KuçUk Orhan. 
menbadan taze su ile dôldur. Fe- Bu suretle KUçuk Fikre-!, Or
rit Bey sarap içmez. Su için bas- han, Ali Rıza gC'lmcmiş, mnça se. 
ka kafüfüız dı;ı yok. Onun SCrcfinc ylrci bulunan Melıh de oynııhla. 
ben de bugnn şarap içmiycrck su mamı.:tı. 

ile iktıfa cdece(;lm. Bu sayede Dun lstanbulsporlular guzel bir 
aramızda tam musavat kurulmuş 
olur. 

Ferıt Bey, ha&nıının zarıf ve şı>n 
halini mizacına uygun buldu. Otur 
dular, tiyni kaplardan dostça ye. 
nıek yediler, AYnl Si~aen su iç. 
liler. Bir taraftan da konu masa 
başladılar. 

Ferıdin alnında bir yara yeri 
vardı. Sofrada Ahmet Pa a da bun 
dan bahsederek ilclıkanlının kı. 
zarmasına sebep olmustu. Sarık, 

yara yerini Ödemiyordu. Tolökl 
dedi ki: 

- Bey, sen bu yarayı bir Ma .. 
cardan almaCiın. 

- Hayır, bır Vcnedıklıdı>n al. 
dım. Gırit adasında, Kandıyede 

muharebe eCierken oıau. 
- Derhal farkına vardım. Ma. 

carlar, kılıçlarının ucıle bu ~ekil. 
de yara açma~ı bılmezlcr. Bu ne. 

<Arkası ''ar) 

oyun oynayarak haklı bir galibi 
yet kazandılar. Ve iki haftn ev
velki galibiyetlerinin de tesadüfi 
olmadıgını go terdıler. 

Fcnerbahçe • ist:anbulspor kar. 
eıla!jmasında acınacak Uç nokta 
vardı. 

1 - Zavallı Cıhadın vaziyeti. 
2 - Sevgisini bir mezhep halınc 

ı;:etirmiş, Turk sporunda başlıba. 

şı.na bir tarih yapmış ve Elıtlıhal· 
lar, Slavyalar, Uçkorlar galibı 
Fenerbahçenın halı, 

3 - Bu klube butun kalbile 
baglanan Fcnerbahçe taraftarHırı
nın çektıgı ıstırap, 

Biz buna bir de Fenerb:ıhçenin 
bugiınku vazıyctını sordukçe, 
Turk sporunun ne vazıyetlere düş 
tugunden duyduı;:umuz sonsuz a. 
cıları ıliwe cdcee~ız. 

Dün istanbulspor rahat bir O· 

bocalarken görüyorsunuz •..• 

yun oynayarak birinci devrede 
iki gol kaydctıl. Bunların Her iki
si de üçüncü sınıf futbolcuların 

bile yapmayaca t hat:ılara dilsen 
Fcncrbahçe mudafaasııun hatala. 
rından doğdıı. Ve devre 2 • O İs. 
tanbulSpor lehin~ neUcelendl. 

İkinci devre sarı lAcivertliler 
Esat merkez muavinden sol mua 
vine, Lebipi mtid.Afeaya, muhacım 
hattına da Turanı aldılar. Ve o. 
yun bu devrede seyredılir bir hal 
aldı. Fakat yınc bizim gormcı;e a .. 
tııtığımıi: bır ı-•encrhahçt:' <ıyunu 
deeıldi, Her ıkı taraf da ~ol kay. 
dedemedıler. Mac ua hu suretle 
2 • o İstanbulsporun lehıM netice. 
lendi. 

Galatasaray • Be iktaş 

Şeref stadında l:Onun en mu. 
him maçı Galıı.Uisıırfıy • Besikla$ 
arasında oldu. Bir revanş miihl· 
yetinde ollin bu rnııçtfl siyah bc
yAzlıl8rın, Hakkı, Yavuz, Hırlıılo 

gıbi lanınmıs oyuncularını ô~ na. 
tacaCı haberi maçın alAkasını Art. 
tırmıstı. 

Şazi Teıcanfn idareslnaeki bu 
oyunda takımlar karşılıklı oltırak 
şu kadrolarla sahat'la yer aldılar: 

GalaUı.sarlly: ôsman • Salim, Fa. 
ruk • Musa, Enver, Eşfak - Hlk. 
met, Arif, Cemli, Mustafa, Gazan-
fer. ' 

Besiktaş: Mehmet AH • Yavuı:, 
Yani _ Feyzi, Hırısto, Çaçi - Sabri, 
Kemal, Hakkı, Şükru, Esref. 

Oyun çok sert başladı. Ve Ga
latasaraylılar bir hakimiyet tesis 
etmekte güçlük çekmediler. Siyah 
beyazlıların Hakkı vasıtaslle yap 
tıkları hticumlar tta EnvC'r, Eşfak 
ve Salim tarafından kolaylıkla 
durduruluyordu. 

Satı kırmızılıltırın t11uh kkak 
kazanmak azmile oynadıkları tö. 
zc çarpıyordu. Nitekim çok geç. 
medcn Beşiktaş müdafaasının bir 
hatasından istifade eden Cemil ilk 
Galatasaray {lolOnU klıydtıltl, Bu 

lcre, kuşlarn yakınaan bakarım da bu. 
tlın bunlnrın konuŞlutiunu gorlırüm, du. 
yarım, FtıkaL benimle dcllil .. yahut ben 
onların lisanından n nlamıyorum.Dunyada 
hiçbir hakiki dostum yok.. Siz Kızılka. 

VATANIN EDEBİ ROl\IANI: 

gol bir an içın Beşiktaşlıları can. 
!andırdı ise de Galatasaray müda· 
faasının ve muavin hattının kul. 
landığı tnktık butUn tehllkeleri 
uzaklaştır13ordu. Ylnc bir hllcuın. 
da Cemil ikinci Galatasaray golli
nU de şahsi gayreti netice inde 
yaptı. Uzun zamandıınbcri yenil. 
meml5 siyah beyazlıları son sene
lerın ılk maglO.blyet miljdecisi &u 
ık inci ı;:ol, siyah be3 azlılıırı takını 
de i tirmek mecbı«iyelind<ı bı. 

raktı. Yavuz ve Kemal çıkarıldı. 
Mudafaay Hırlı;to ııhndı. Merkez 
mu,avınc H1.1$!'yin, merkez muha. 
clme de İbrahim. glrrli. 
Takımdaki bu desısiklı e ra -

m~n galıblyet azmini tasıyan sarı 
kırmızılı çocuklar bilttin ~nerjile. 

kesilen 

ol kayaedemediler. Maç da bu 
sur!>tle 2 • O Galatasarayın galıbi
yetilc neticelendi. 

Sarı kırmızılılar dUn galıbiyctı 
hak eden bir oyun çıkardılar. Ve 
son şanıpivonıının namağlup takı 

mı Bcsikatşı cl:ı ilk defa olıırak 

yenmek muvaffakiyetini kazan
nııe oldular. GalatJısaraylıları bu 
muvaffaklyetlerinden dolayı l~b. 

rik C!derit, 

l\latbuıt . Tekaiit 

lkı mUhim maç arasında l\lat. 
buat takımı ile Galatasaray v~ Be 
lktaş tekaUtleri muhtelili bir kar. 

şıla6flla ytıptılar-. Futbol meraklı
larına 1 ı dakikalar yaşatan bu 
maç da ı . ı berab~rlikie netıcc

lendi. 

çiviler 
(lhl F.atı~ının t1erhft>t bırakı~ 1 yı termek teklifinde bulur.en l\lilez· 

sına karar '\etilınl • Bu katar ok~ ya federal hükflmetıerldlr. a halde 
rlndei'llr. liaJoriferll apart.nl!ınlarrla 1 dngUtereye istikraz» değil «İngilte· 
oturonlann kı a girerken kestllUe.rl ttye ikrar:» demek lılınndır. Esasen 
ve kesecekleri ı;hileri pl~a!iA a çı- cbUkrat» kelime51 kullanılırken de 
luırmayıp lltok etmt'lcrl günall olur· dngUtereseı> dctil dnglltereden» de. 
du! melidir. 

AJAS~IX TbRKÇESi 
Anadôlu Ajansımızm J..ondradaıı 

aldığı bir telgrafın terl'ıuncsi: 

«Malezya FP,deral hııkClmetleri hü 
kUınılart:ırı, lngllir: hükClmetlne har
bin de\runttıt'a ve faiz.siz; olarak iki 
milyon 1n(illr: liralık bir ı~tıkrar: tek. 
lifinde bulunmuşlardır. 

ul\lilstemlekeler nezareti mlı!~a· 
rı Löra l\IOl n<', Malezya yüksek ko· 

mir.erine bir telı;raf çekerek i~bu l»
uıuaıın lngtlJt htik1lliiettnce kahui 
edildiğini blldli1tı.I" '\'e derin şttkra• 

nını ifade etmlşttr.» 
lüm kime para \etf;)ör? Her haJ· 

de t lgraftü tc lnglUı hlikClm~tlnin 
ıe,ekkUrünften aruaşı1ıylır ki para-

Ajansın bu hoı;a.k jfsdesi on Po 
ta 'I da ta ırtniı~ olacak ki gazete 
bu ha.,·adltıe «'lalu~-a İnglltereye 
iki milyon ~terlln istikraz etti» gibi 
ne tarafıı. çekileceği belli olmıyan 

mlnbu: blr tiqlık ko~'mak zorunda 
IUUmı,! 

YAŞ SINIRI YOK 
Ciimhur~·et Ba;)·ramının rôporteJı. 

nı ~llpan Salt KeMer: «Yediden 3ct
ml~e kad r ba;)Tatn yapıyoruu ~or. 
Muha.rrlr arkadaşın yanlışı \ar: Ben 
de ba~ ram ;unu şehri dola"hm , e 
yedi Y;tından apfr, yetful~ yaşın
dan yukarı kimselerin de bayram 
yaptıklarını gordum. 

TATLI ERT 

TEFRiKA No. '1 l'lnde, koyu altın renginde bal petekleri 
çukur kG.selcrdo duruyordu. Toprrık tes. 
tilcrde Cic kır çiçekleri vardı. 

ynyn tırmanmak ıst.iyormussunuz, bu 
doğru mu? 

- Evet, fakat bunu size kim soyledi? Yazan: Vıkki Bnum Çeviren: Rezzam A. E, YALJ\IAN 

F1lorentin, ka.Jabalık b nt,adAn C'VVel 
kahvaltı edebilmek için erkenden a~ağı. 
ya indi. Fakat kuçuk kadın orada jdi, 

Kodman yemek odasının bir kosesinde 
yapyalnız oturuyordu. Mavi ba§örtusü 
başına sarmıstı. Burnu donmuş gıfü in. 
cllmi§, goz kApAkltırı kızarmıstı. Bu tıA
myedc hiç guzcl cötünmuyordu. Flo. 
rentm ı;elflm veterek karşısına oturdu. 
Genç kadının yuzline dikkatle baktı: 

Ah, bu ol lcllerin ı;e\ ez llği yok mu? 
Yine Ukut... Sonrtı kadın sorClu: 

Bu tırmanma tehlikeli midir? 
Plorentın, k ndine has gülüşılc gulo· 

rck cevtı.p verôi: 
~ Yok.. argll.. insan yıı ka,Y.fının te. 

pesine kadar çıkar, yahut dl\ yarı yöl_ 
dan geri dt>ner .. 

- Siz ı;ıkm a her haltlc muvaffak 
olursunuz, dcgıl mi? 

- Evet, olaca~ımı Umll ealyorum. Ge
çen hazlra11aa c~y urp kayalara tır. 

manfüm. Marmolata l'la farında idim. 
Ne olur, anlatınız .. Çok sarp yerle· 

ı·c mi tırmandınız? 
- Hakikl hır daticı, y pını!f olduğu 

da cılık 1 Ierino n bahsetmez. 
Niçin? Niçin etmesin? •• 
Niçin mi? Kendisi de ııelicn oldu. 

gunu bllm z, oına başka turlU de yapa. 
ru:. Dağın o nihtıyclsiı ar.ameli karşı. 
sına insan kendisini ne kUtlik his der 
bll eniz... Ylirell fasıla ıı sur •lte çar. 
par, yUıtük ve tılirl' l~P!}era :Allahın a. 
zameti daha tôk duyulur. :Sir erke~in 

C'\ dığı kadınd ıı bahsctmedııı gıbi, dağ_ 
cı da <'lağlarındıııı bahsetm~li g vmez. 

Tekrar sükut .. '\C nefes alma • 
Böyle karanlıitı hıtaben konu$fl\ı\k ruı 

hoı; oluyor<'lu1 F lorcntin Cluşi.tndü: 
Karşıdan cevap veren, &!rin, ve. 

karlı ve biraz dtı yaralı sesin sahibini 
görnıC'den konutiıtıak ne gi.tzel şey! 

Bu es bıraz ~nrn ciddl bir çocuk eda
sıle tlcdi 1 ı: 

Hakkınız var, h kıki hir erkek boy 
le eylerden bahsetmemelıdir, 

Yine §İm~ek çakı)Or. Soluk yüz ilk 
acfa olarak cldeli del:iıl, glili.tmsüyor. Fa
kat ı,:lizlcrinın dibinde yaşlar var gibi .. 
Bır §ım5ck daha ı;akıın da yaşları daha 
Jyl gbrebllm<'k milmkun olsaydı ••• 

1 lorenlinın uykusu gelmeı;:e başladı: 
Allah hatlık versin, madmazel! 

t dı. Duı;Un da ha~ası beni yordu. Sc-
1 hı çaı aflı yatağıma gırmek hoş olacak. 
Şchırde iken ae barda veyahut baloda 
ı;ab&hladıktıın sonra lil'rm t:ırşaflı yatagın 

tatıbesl beni ç@kcrdi. Heltı burada &ir de 
k~ıl k-okuları 1Var. Faktt ben saç. 

milamtl a bşlı~orum .. 
Ktıraiiliktaki ses cevap v reli: 
~ Allah rtıhatlık versın. 
Florcnti eh soğuk ve çıyden nemlen. 

mıt, balkon parmaklı ı da nemli.. Ka
ranfillerin Ustu de çıyli.. Eli, bir ba!kA 
ele rastlayıncıya kadar parmaklıf ın kc. 
narında dolaşıyor. Sonra sıcak, kupku
ru, nabzı kuvvetle atan bır ele rastlı. 
yor. 

- }.leı- parmağında ayrı bir kalb car. 
pıyormuş ı;ibl diye dUşunliyor. 
Sıcak el hafif bir hareket yapıyor. 

Yar.alı ses yükseliyor: 
- Ne harlkulaoe gece değil mi? Glik

te bir tek yıldız bile yok .. 
Florentin balkondan içeri girerken 

kapı eşiı;indc duruyordu ve yine ayni 
kesik kesik gulusiltı dedi ki: 

- Bır ycldeğirmcni koymamız Hızım .. 
- Nereye? 
- Nereye olacak? Bahçeniıe .• :Allah 

rahatlık versin, marunaztıl? 
-4-

- Bu baş örtü ile gizicdiı;:J saçları 
rnulUıka kızıldır. Teni ve burnunun iize 

rinCicki çlll rdcn bclH ki kızıl saçlıdır. 

Tekrar dikkatle genç kadını sUtnU. Ntı. 

zik, zarif, sevimli hareketlerle hl'kı bir 

uslu çocıık gıbi, yemegini yiyordu. 
Üşüınıı§ ve uykusunu almamı& bir hali 
vardı. 

Florentin k~ndi k~ndinlı dcili ki: 

- Mutlaka pabu~ları yine ıslanm.ı~lır. 
Acaba cidden verem tni? 

Genç ktidın yemesini bilirdi. Bir l~h
zn duşündil, sonra tebcssı.im elli. Bu te. 
bessum çok latifti. Çünkü çok nadirdi. 
Bu inco yüzde her zaman gorulmüyordu. 

- Dun llksam gl!cc nekadar karanlıklı 
degil mı? acaı. 

Aktarma 
biletleri 

ti' 
IE5) lr adam wr ki Bebekte 

0ıııd 
1.91 ru3or 'e Ertilnönilnde bit 

91 D 11 es csedc çalı,13 or. Bu adatıı1 ti 
U 

_ .... ı, 
hl es5e5cdc ~ulışan bir ar.k- • 
kJ Edlrnekııpıda oturuyor. 

1 
ı 

Bebekte oturan zat, afuıhlt.)" 1 
.,_ 

Ine gelirken Bebek _ F..ıniJıliD1 •· 
lctı alncağına Slrkcdden tdi~ 
pı) a gllmP.k üzere aktarın• 
alı3or. ti' 

J:.dlrneknpıita oturan :r;at a. .... 
hııhJeyln işine inerken Edirııelı p• 
• irkecl blletJ alacağına Enılıı;.
rlen Bf'beğe gitmek üzere 81' 
bileti alı)or. '-

İki arkıılla!} ı,;ahştıkJarı ıııU jıltfll 
do buluştukları z.ııman &ab• pi 
alllıkları ııktarrnıı blletıerlnl t~ 
edl3 otlar 'e tioJ lr.ce her giln 1 . .ıı. 

Ji•r zorunda bulunllukları gidi' ge ~t 
luıı lıcr lhıl öaha ucuuı getl~ 
lar. 

bit ,,, 
'l'r m'"BY idaresi, bunda ııit· 

kil o~unundan \c iktisadi bir~ 
liglndrn başka bir şt'Y bul p 
ÇlinkU bir aktıırına blletle tıl~&I" 
mı Bebekten EdlrnekaınYB j) 
ıneJ i taahhiıt Pdiyor, diter bl':ı,-, 
hırma hlletlıı de başka bir ~)i 
Edlrnckapırlan Br.bcJ:C ual<lt 6ıt 
iısllıne alıyor. bin hu ~ckllnf'/ jf' 
iki bilet lbmı \ e htJ ıı.ı bile rı • 
hek • Edlrnt!kapı ,.e Edlrnt1't f,dl' 
Bebek haflınlıa iki yoJcuJul• 
kAn Hrecek. c" 

Jki arkada ın ba 'urdW-19~ 1' 
kilde i'le 'ııı.l~Pt aynldJr: 1'! ı.c 

t ,l' 2.1m olan iki bileti olmak a l~ 

iki hllr.t kendilerine Bebek • ~tı" 
kapı \P. Edlrnekapı • Bebek Jt• ~tt' 
da iki lOlculuga imki'ın ,~rıııt 
~~ ~ 

Tranl\ay Jdar~i, ı., 1;üç •aıı:dt! 
için bir de gidlJt gelme bileti ,.,r 
f'llsc halka ;) eni bir koJaylı1' 
mı olmaz mı? . ..,.._vı 

KöJt ,.,, 

======~ 
Modern orta 01••0 

Bu Pazar. Sanyef 
htılkevinde bir 
temsil verilecek et'• 

arıyer Halk ınde modetıı ,r.tJ 
oyunu için hazırlıklar yarı~ ~JJ 
drr. Halkevı trmıııl ubest ııım , 
kı :Snltacıo~lunun Köy Muhta~L'-J' 
plyeslnı orta oyunu olara.k 0 ~.J!I 
r:ıktır. Dlln Baltacıo~lu bU 0 ~f 
son provasınr d:ı. bizzat y.ıP~ 
lır. ÖnUmUzdekt pazar gUnU ır{ırJ 
Halk(lvınd~ Baltacıoğlu tat Jl!o 

• \ti _JJ ortn oyununun kantkt~1trı ftıTI"' 

dernleştlrllmesı lnı.k!nları 11aJt ~rJ 
bir gotttsme yapılacak, ondan "~· 
hazırlfı.nıın modern orta o~"tlllıı i!tıı ' 
nacaktır. Temsıl saati ayrıcı 
dilecek Ur. 

Adliyeye verilerı 
muhtekirler . 10 ti· 

:Bahkpazarında. yag uz.cr1:sıoııo 
caret yaptm tacir Yanj J) ı tı'~ 
kendisin mUracaat eden bS'dıl'~ 
katlara Trabzon yağı olm~ıcı~' 
sf\ylemıe, fakat yapılaıt tıı rıe•I°' 
sonunda Cumhuriyet but.h* 1,,-o
de saklı olarak 263 tcne.kC 

1
,,,. 

zon yıı 1 bulunarak k nelisi 
liinmı&, Adlıyey~ vcrllmist1_!" dııc6' 

Ayrıca, Kapalıçarşıda ~:~tf 
maı;aıası ahlbl Mığırdıç ıtılld 
nalbur Saim kalay. Ast11*:,cı1'di 
aktar Hıristo çay. Tart~ jttJ 
bakkal Yorgı beyaz; peyn1''ıııııl1 • 
şehirde kasap Dimitri et,. C eJ1' ı t 
riyet clıdclesındc tutuncü 0 .1 tııf'ı 
GalaUıda mcz ci Anncnuhı fil*' 
Kapalıçar§ıda manifaturacı d• 1"~ 
manifatura ve Yenimahalle ır ı.ı-' 
kal Mardiros da beyaz pc)'fl ııJ16' 
rinde ihtikiır yapmak '~ı~~c 1 
yakalanmış, l\Iüddeluınunıı 
Um cdilmlılc<ril<. ~ 

hl4WU13:D;Jj~ . 
Torik köf tesı v" 

teJJl1 1 
Doiranmı "e 3 ıkanıP ~ı' 

miş balı1;1, akşamdan yan 'b1~· 
ı!lrkc kanştırıJmış acı iud• 1',ısı1'" 
malı. Sabahleyin tekrar ,., !il ~ 
tan 50nra, içine ufak bir b1J'l ,.,,,ı~ 
ınıı;ak çımtlhni1 ıs-u ilo rıs'1:) 1rıP 
:soğu unı-n beyaz ctır.rinl li t•ıf' 
lın\8nda dogerck i5ico eznıc ~ııı11' 
rine kAfl miktard3 ,-aııJ. e .,.cd' 

rne • 
lıal it• kollr. hamuru hl 1 ııııt ıt 
rı.,-ı:ck kadar ı:alcta tozu '

11 
111rlo~ 

lottılını!ı iç ('klll('k clolro'lcllı ııı 1111 
. li•~·~ ~ ı;ıığ'an ~·cntnı,.tl, hir !,'&Y 

11
, ııı 

hardal ile bir tutanı kinl) 0

00
t. ,t 

d• ııl' 
\f' lıafı3r 5erpıncli. l\13~ tııl) 
tercotu llotraınnlı. htenıtcn ,,,ı,111 

• .. Si 
luktc )apılııcak koftclcrJ 111tıfl' r 
terc\Dx.lllcla kızartrnalı· ıcri~ • ,. 1 ll ~ 
ı;lızüJcrek alınan JwrteJı-r n ofrl) 

c.rl'1' .~ &.ı~ ılmı~ tt'rcotu ıscrp rıarıa" 
~ ollanıalı. Bu tarz.da hBZ' ,,ııft"' • ~n~ 

ze~ tln3a ı Uc kızartıııns.) '''"' 
IPr. lıa.Jık etinden ~apıJdı~tJi #' 
dilmez:, clllden nefiı; 'e 1 

tur. 
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~arp Vaziy fi 

Rostof meydan 
muharebesi 
başladı 

Yazan: 

Ihsan BORAN 
'-tiinku tebllflf•re gore doğu <'ep 
~ lazj~et ,ô~le hulisa oolle· 
ı 

l 
;: ~lcıt;ko\a f'f'(lh~indc hu 'llk 

\..~'tiklik olmamı fır. Anr•ak 
ı.~n eni bir taarruz. manm • 

llaıırladıklorına dair baı.ı ala· 
'ardır: Kolinin bölgeslnile 
t.ırhlı kıtalıırı Rıııolıırtn tllk· 
t-ekecek kadar çofalmıştıır. 

i'1i \ olokolam•k'rlen l\ln~knvaya 
k.lilr taarru1. Cla Japmı~lar<lır. 
~~riiüfa lmliti kıtıılarr durihı· 
'~ 'e Almanlar agır zo iıit \'CJ' 

td'-
ltiı •r. 

k 

• kat'f bir nefll"e ' 'l'tnellrn 

'ıi1 ~l~or. Almanlar bil& Koli
t" ....... ; 

"'uıt iız.Prind losko' ayı ar 
'>e Ruıı inerkez; ordu unu imha 

llttnindedlr. Ha'a 'e me" im 
it dolaJ ısile, hu rıAnrn fılt· 

ı tı.uıdfm gllnc gll!;lrşccektJr. -

\' Cenupta. So''Jel '1CJlhC!ii Al· 
\,t'-rruz.ıorı ka~ıı;ındıı hılılA: 
ıı:"'ltıaktadır. Ru'-lar Harkof'u 
~ '. eftikJerJni blldirdlltt. Rusl:ır 
~1l'dekJ ham mıulde uı hız.um· 

l.eın"' ı gollırmıuılf~r. gotlıre· 
lf '- rinı tahrip tmi 1erdlr. Har

H>eclHilıktP.n nnrll, Rosfof'un 
ı • ""'' kUli'!P.~-.· Mk mdan • 

'to.l~n d ha til olatınktır. Ar-
i.of mf'ydan muhıırebee1 bq 

" Yılabilir. 
ltıf. d n mub re~J. ;\eni 'e 

\'la_ \~z.i,)etlt'!Tln dointUııın ~· 
, ~tır. Bununlıı bernher. R1111 

\ ~ Şd!İr ntrafınr şiddetle mlı· 
~~klerlni '"' lran • Kafkll.!I 
~ lnuhafaz.a ıçln bu me\ kil' IA· 
~l\lıiu ehemmiyeti \CrP.fflklf'rİ· 

~ltıhı ediyoruz. 81Jndan fo.OMa 

atın hu bölgf!dc tnglıtereyc 

~ ıtıiu;tcmlelHı kıtalarUc kar· 
~ları da \arit olabilir. tran • 
~ Yatu hatkll tllrlU mtth8fa· 
ile~. · 

~rılar Kırım ı ttkam~tinde ~ 
lekl'ftr bıı,lamı•larlhr. Kın· 

~an 1f'hdidi altında kaldıfı· 
r da itiraf edl~orlar. Kırımın 

ıı 
t ' .\lmaıılarıa berzahı cen ıı· 

\:;'t•I halinde taa,)yua etmif n· 
r, 

~======== 
QYrom münasebeti'e 

lnunu'ye gelen 
telgraflar 

~a (8a ı 1 indde) §:ı:ı::§ 
\ !ven, Fransa Devlet Reisi 
• re 1- aı Pclaln, 1 panya Devlet 
'itti Ek~eta.ns General l•'ranco, 
'n e1tı2 RclslcUrnhuru F.:ks<'I ns 

1 tr~ı Corın'lna, Suudi .Arablll· 
t 1 l<raıı MaJdte üı;:Uncil Ab· 
~ıı CönderdlklC'rt lelgra.Uar
l'tı llınhurreısı lsmel lnönUne 
.ı: lıurıyctın 18 ıncl yıldonUmU 
~8eb tlle tebrıklcrını ve lyı 

t ~erını bl16ırmışkr \'c Mılll 
~ •ltnukabelc kendilerine te· 
ft_~e bulunmuşlaraır. 
~\ekllıe Stalln araı;ında 
·~k 
~ trtt, 30 (AA.) - Sovyel 

t Ur ~eUcrı Bırlığı Baf' ekıll 
"ıt ~14na Sla !in il~ Baş' ckıl Dok 

il lık Stıydam araııında Clhn· 
, tttı., yıldönUn-U mUn&sebr.tı 

ı. ıta,•ııııuı tebrik vo leşC'kkUr 
;~afları teati ~dllmıştır. 
~~I (,.'akmı\kl~ Glm rfıl DUi 

arlı ınita 

"~~ 
1 

a, 30 (A.A.) - 1 hz 
l\urmay B~kanı Gt'neral 

k!i0nctcrdlğı bir telgrafla Ge
~'111'rnay Başkanı Mareşal Fcv 

\ '!tına a CUmhuriyeUn yıl· 
~u dolayısıle tcbrıklerını 

ı' ve Mareşal Fevı: Çak· 
tt~~kkUrae bulunmuştur. 

ınnrnn11 DENiZCi GOZO 
o 

Amerika donanması 
nasıl kuruldu? 

r 
Artık Alman deniz kuvvetleri Amerikan 

i 1 e ka r ş d a ş m a k m e c b u r i y e t i n d e d i r • 
filosu 

o:::=- ylfıltin son haftasınaanb ti için, elli iltı bin~n tada mayin Gfilecek sen~ fünayetmde: A:me. 
~ Amerika Birleşik devlet. aôkmiyc muvaffak oldu. l3u, cid· rika aonanması: 

Clf!n büyük bir iş irll. 14 Alır Jiarp ttemisl, 
!erinin emrindeki donanma jçir. Harpten sonra Amerika nill<Cı. 41 Aeır kruvazôr, 
yeni av mevsiminin ba~ladığını riıeti, tıpkı iiıailtere ;:lbı silihları 7 Tayyare ~emısi, 
bildiren haberler Amerikanın ka. 189 Destroyer, 
rarını açık bir surette g&teriyor. Yazan : 128 Denizaltı gcmisinl:UI'I ıı;a. 

Amerikanın, dunya liloları ara- ret olacaktır. 
sındaki kuvveti, göı:onunde bulun. Hüsamettin ÜLSEL Amerikan donanması rlünyanın 
ourulnu~u lakrtirae, bu donannıa. Eski Bahriye Musleşarı en mahir ve kuvvMli dcniı: t11y. 
nın büılln vAsıtAlarını Alman harp ~ar~ teşkll~tına maliktir. Ameri-
gemılepitii imha içın vıu:.ifcyc da. k'"n b"hri., .. •ı'n]>e hlı"li_ı (1812) 

az.alt.nııı lehinde harekette bulun• O n J Lo> {1 ~ 0 
vet cder..-k faalıyete geçmesini fs. deniz tayyuesi Yardır. (1944) de 
tcmesi, mihver dcvkll~rine Ait g~- du, hU Uyyue adedi C15) bine ve tay. 
milerin Amerikan n1enafil ile at~. Fakat Munih müzakeresi, Amc. 

'k d '"n a ı b' ·· k a arc "l!ml~i de 08) c varacaktır. kalı olan denlılcrc ıfavctslz blr 7 i. rı ·aya u Y n n en ııyu · o. "' 
Ü d t ' k · • Bu muazıam kuvvet, <icniz.lerin y&re1çi seklitıae okutmasının ne. nımmasını v cu c se ırmc ıçın 

k VV"tl ' b ' r kamrı t ~ı · t B serbesfü:l ve h~kimi •eti bakımın· ticec:idır. u .. ı ı ,. e,, rı yap ı. u 
" .. Am ..... 1•1--y .,_ · ı · dan hcrkesn i!ndic:e verecek bir Amerikan dt!vlct reisi, l~f liO"' pro.,,r .. m. .-.. "" 1 • ..,nız crın ye. ., 

,. . ..s a· . va'" ' t' t" k mevcudiyettir. pıılıgı yapmıyarak mihvİ!r dl!vlet. n_ı ı:.ıen ısı .. ıye ınc ge ırccc . 
lP-rine vtı biltün cihana kar~ı mu. tır. Hüsameddin ULSl':L 

~~!1~!:~:~,~~=~~~?l~!~!~:) Parti sistemi demokrasinin temeli 

Almanlara göre 

Almanlar, Don eç 
mecraslfta varddar , 

Kırımda mağlup 
düşman fasılasız 

takip ediliyor 

Rus/er Almanya üzt!rin:1 
bir hava akmı yaptJ/ar 
Bti'Un, 30 CA.A.) - Ahnln 

umum[ kararg~hının tebligindc 
eıeitmlc blldirildlfinc gore. Al. 
man kuvvetleri Kırını yarımada. 

sındı hezımete uğrayan du<ınan 

kıtalırını sıkıstırm!ıkt.aaırlar. Bir 
kaç bin esir alinmışir. 

Dllşmanin takibine devam edl'n 
Alman ve miıltefik kıtaları ı;l'.'niş 
bir cephe<ic Donelz'in yukarı mee 
rasına kadar ilerlemı lcrdır. 

Almanya ıızP-rinc yapılan duş. 
ınan hava akınları muhim nasara. 
ta ı;ebP.p olmamıştır. 

Rusyad~ mül. 
kiyet rejimi 
değiştiri~ ~yor 

t~saduf Mecdi bütün korsan ı:e. d ..., · ı d • h t 1 t f d 
mil~rinc ~t .. ş edec~cini ~mrettlijl. e g 1 1 r a a 1 ar a 1 1 r 
ni UAn ,;fti. Hür.um haşladı. Ame- ' Almanlar, i şgal ettikleri 

}ahazıılar netıcesinde, §U hükme mıntokolo rdo köy! Üye 
varabllirlcr: Bu sistem hfmüı ta. 

rıkan donanmasının bir destroyeri < Bı,ı 1 inriae> = 
Alman harrı ntosuna mcn!!up Dır tınrıa ı~~~auf cHlgimi:ı: devlet fC· 
denizaltı gemisi tarafından iki tnr. killeri; Saı:ı sııiıf ve menfaat grup. 
pido atılmrık suretile taarruza uf. ları at"flsında, sırf sınıf ve zümre· 
radı. Derhal mukabele ı;ôrnii. Bu l~re ait hususi mrnfaatlör bakı
dcslroyP.r, Amt'rikan bayrAğını ta. mıncfan cereyan clınl& mücadele. 
şıyan muazzam filoya mensup i. lcrin ve hunların neticesinde va· 
dl lzlıınrlaya rıostıı söt\iriiynrrhı. rılan m11vakkııt muvaz.cnc ve uz.. 
Şımrii azim v~ ~aret ile kuvvet laşmaların mafüouliırltir, Zi.imrcl~rc 

mııcade!P.Sl başlamış hulunuyor. <ılt husm:i menfaatlerin çarpışına. 
Artık Alman harp rleniıcili&i mut. sınıian. umumi menfaate varılaca· 
hiş ve kuvvetli Aml')rikeıı filol!u gı fikri ise tamamile yanlıttır. Ha. 
ılc de karıılaşmak felikeli kar§ı· uın 5U. baı:an i1J hu~usi mtnfut 
sındadır. iistün çık:u, müfh!rek menfaat 

Bu fill"I: hır. arada kaynar gi~r. Bnylece 
H 11gır hııırrı gemi~i, menılı-ketin ha •atı iUıkrara ve 
6 tayyare ııemısi, de,•amlılıga kavuşamaz. 

18 (8 pusluk tor>la :muel'hhez) Gt'!rek İn~ilterc, SE'ttık A:m rika, 
agır kruvazcir, gerek P'r11nsa: mil terek mt.nhat 

ın {6 pu!<luk torıla milcebhez.) esuını ihmal ~rck demokraıd 

hafıf kruvazor. n'IW'akabeliini ııartı, yanı hue.usl 
75 Eski destroyer, menfııat sistemine bağlamışlardır, 
M yeni destroyer, Runun iCin de ıflh etmt terdir. 
40 Uzun seyir mesafesine malık Bııhrandan bıthrana sfı'rıı\r,lleni}'l 

denizaltı. ııidiynrfar. Bu bahis ritırindir. 
Gemilerinden ırıiır!!kker ın11aı. :Raşka btr fıruttA h11n11 riahıı et. 
zam hir kuvvettir. Buna Atlantik raflı gurf'tte münakııe:ı etmek zah. 
StıtiiJindPki lE'l'saııeleriıırle İn5a ha. mtte dPger, 
!indi'! bulunıııı (200) rlen hız.la ye. Bizde sınıf ıarkı aramAk lbıtn 
ni harp ı;:emilcrini cic ilave etme- if'lirse ancak menrnr sınıfı ile 
yi unutmamak icap eder. hfllk ıarasındaki mf'.slfc g"'ze ı;ar-
Amerıkan donanmasını d()eu. par. İkisinin ortaıandıı muhtelit 

ran iımil, lngilterenin Amerikayı bir ztimre ,·ardır ki 0 da halk a. 
ablokaliıdır. (1775) de kflondi sa. r:mnrlan hükümcle ve •a memur· 
hillcri imtidadınca harrı levazımı ıara çatarak nUfuz sahibı olan eş. 
nakletmek imklınını bulamayınca 

Amerika hUkümeti altı tüccar '"'· 
misi satın atarak bunlarda lbım 
gelen tadilatı yaptı ve topla teç. 
hiz etti. Fransıı c'lonanmhının 
l'arrlımı ile ingiliı ahlok'asını yar. 
mıyll muvaffak oldu. Bu tekneler. 
Amerikan donanmUının ilk t~mel 
taşını teşkıl eder. Bıınrlaıı sonra 
gıttıkçe bııyiiyPn Amerikan dn. 
n..nm~sı (179!!) de Frinsız do. 
nanmaSına kAr$ı narh~ 'lrdl. 
(lf!Ol), cıMS) seneterinCie Trab
lusgarp korsanları ile harrı etti. 

Bundan sonra ufAk tefek mü. 
cadeleler ile tecrübe ve denizcılik. 
le kuvvet ve kudretini ikmal e. 
den Amerikan donanması. İı;p~n
yanın endi~e veren hareketlermc 
karşı duyulan heyecan kariısıfı~ 
kendi kıymet ve ehemmiyetini 
gbstcrmiyc başladı. Amiral l\ta. 
han ile (Tcodor Ruzvelt) bu do. 
nanmanın ihzar ve ikmal vazife 
ve mcsuliycllerini üzerlerin.- aldı. 
Hır. Bu iki lızimkllr şahsiyetin yo. 
rulmak bilmiy~n m~~:.isl ıle A. 
merikan donanmtısı kemmiyet ve 
keyfiyet itibarile olı;un bir dere
ceye varmış hulunuyordu. İ6pan. 
ya muharebesi basladı~ı zaman 
Amerikan milletı donanmasına iti. 
mat eden bır gurur ılo bakıyo.rdu. 
nonanma bu ıtıtnadı, eserı ile 
meydana koydu. İspanya donan. 
masını mlı~lüp ederek Fılipln a. 
daları gibi muthiş ve muaız:ım bir 
servet kayna,ını Amerika ülkesi· 

c hediye C'tmiyc muvaffak oldu. 
Amerika birlnc.':i dünya harbine 

girdigl zaman elinde ( J142) nak. 
liyc gemisi vardı, Amerikan Iilo. 
, u kendi himaye ve kontrolü aı. 

unda, Alınan denizaltı gtmilcrinln 
gayretlerine ragnıen, iki milyonu 
aşAn bir orduyu tek bir n !er, ve 
tek bir tekne zayi ctrncksiı:in 
Fransız ahillerine nakletti. 

Bu filo ayni harpte (Orkncy) 
adaları ile Norveç sahilleri arasın. 
daki biiyük deniz parçasına, Al. 
man açık deniz ve donnmasının 

hareketini tahdit ve onu kendi SU· 

Iarında ve limanlarmcla kapamak 

raf sınıfıdır. 
Bu farkı; ancak eskıd~n kalma 

ve tcaa.vıye muhtaç bir hhtihk 
diye karşılıyabılirıı:, Hastalık her 
halde tedavi yoluna da girmiştir. 
Bunun haricinde sınıf ve menfaat 
ayrılıgı olmadıjına gore bizde 
umumi h:tyatın mu§lcrck menfaat 
prensıpirıe baglanmuın11 hiçbir en. 
gel yoktur. 

Bu takdırde n~den başka ınem· 
lcketkrin kendılerinr aıt ıçtımai 
\'C iktısadi şartlar neticesinde ,.ar. 
ınıy;:ı mecbur bulundukları hatalı 

vtıziycti kendimize mal edelim ve 
ayırıcı le&irlcri suni olarak aramı. 
za sokalım? 

(CUn'lhuriyct HAik Piırtlsl) ııdı 

t~mamile yatllı$tır. Zararlı fıkir· 
ler uyandırmıya da müsaittir. 
(Parti> bir ayrılı~ın ifadesidir. 
Halbuki .Halk Partisi, milli bir 
progran1 ve milli emeller etrafın. 
dl hepimizi birleştiren milli bir 
t(!~ekki.llchır. Birle~tirici bir kuv. 
vcte, ayırıcı bir i~im vermenin nt! 

minatı vardır? 
' Ortada bir tek parti bulununca. 

irkadtın diger bir rıırti ~elecek 

diye bir liis uyanrhrır. Su parti 

bulunma~·ıncl devlet sistemimiz, 

yıınlış olarak diktatorlUk diye tat. 
rıif edUir. 

Ebedi Şefimizin Cilmhurlyrılin J. 
llını ı;ır:ısında söylcCllklcri ınUhim 
bir sciz; vardır. O ztmıın dcmtsıer
dı ki: uBizde ycılnız bir tneclis rci· 
si huluııunca ecnebiler, arkad11n 
Ayrı bir dcVlel reisi Celecciino ve 
sisteıninıizin henüı tamamlıırıma. 

mış olduğuna zahip oluyorlar.ıı 
Bugun başka memleketlerdeki 

partı hatalarınaan uzak kıılml:'I a 
açıktan açı~a cesaret f?tmezsck ve 
buna karar vermezsek ve ihtiyaç 
netice inde vücude ıctirdiğimiı 
milll tc§ckkülc (Milli Cilmhuri. 
yel Halk Grupu) diye birleştirici 
bir lsim verecek y~rc!c ayırıcı O· 

lan (Parti) adını vermekte ısrar 

edersek hariçte bulunanlar, Ebdh 
Şefin o ıaman i$arH ctti'i lllü. 

mamlanmamıetır. Ortada bir par. toprak verecekf ermİŞ 
tı olduguna göre ancc;k bir \'t"ya Ankara (Radyo gııı:cl~sl> _ Rus· 
fatla parti daha kurulunca tamam. ltr VolgA S<'rllerıne Ç@.kUdiklrii tak· 
lanacak... dlrde ellerinde tutacakları iptıdal 

Biz istiklal mefhumuna tam 
mana ını ve hakkını vererek ha. 
rlcfn ,.ekil ve misallerinc e~ir kat. 
m:ıktan kurtulmalı ve bütun dun. 
yanın ihtiyaç duydugu ve aran. 
dıfı hakiki demokrasi örnf'ı::ini or· 
taya koymalıyız. Bu dıı miı&terf'k 

menfaati temsil eden bir tek mılll 
grup kurmak ve bunun içindr. iki 
ııayeyi birleştirmekle mumkun o. 
lur: Bir taraftan halkın esini ve 
ıhtiyacını hakkilc aksettirmek, di. 
gf'r taraftan ihtı~asın ı;oı: hakkını 
tJtlzec kôrum•kı bir taraftan hür• 
riyl'!tin Ccnhlıgını yaymak, dııer 
tar;ıfüın nizamın tımniyetine bek. 
çi <ılmak.. 

Türk milleti, böyle bir fecrıib,.. 
yi aklın emrine ıore yC1pabilmek 
i<:in icap eden bulun earthıra ma· 
üktir. Uwn muddet taklitten ile. 

nıAdde nırıbeUerı ~unlardır: 

Yiltdrı H ıı ltr:il, yUzde an dcmır, 
yiizdl' ll5 çl'lık, yilzde 75 kcinı11r, yllz· 
de doksan bakır, yüzde !lO kun;un, 
yiizde 67 manganez, yüzde 56 mkel, 
yıh:d" ın aliminyum. 

!tu ya.da toprak mlllkiy,.tı )oktur. 
Buhun r;thihı d,vıettir. Almanya ise 
hu araziyi kılıncının kuvwtıle almırı. ı 
tır wı topratın mUlkiyeU kendısıııa 

geçmiştir, fakat: hU ış~ııl ıı.ltındakl 1 
artı.tide i~çınln iyi çalı~mıvacağ'ını 

dU4UnM .Alman}'A bir metod tatbık 
4ltmfllktfldlr. 

ı - Şın1d~·e kadar UUrlnd,. çalış· 
tı~ı loprağı lşı;inin malı yapmak. 

2 - KoylUyr h&Y'in tPmın 'lmek 
ı Bıınaan Ruslar g~rı tckilırken hay
vanları dıı bere.her g8tllrdliğfi anla· 
tılmlktadır.) 

rişini göremediktf'n ı;nnra dünya. :l _ Jyı Vf'rtnı lflnıin edım koyliı· 
ya }'f'niden örnek olnı:lk fıuatı e· nUn lopra{;ını arttırmak. 
limizdet'lir. ı _ Ru11yııda dıni Ft'rbeSt bırak· 

A hmet Emin YALMAN mak. 

Ankarada Cümhuriyet balosu 
<Başı 1 htd de) + yMlfırih. Şükril Saraı;oglu f'az:le 

şına kac ki;;i düştilğünU varın, ıiz yalvartmadı~ Asil, vakur hareket. 
hesap edin. krlc zeybek oynadı. 

Fakat gonüllerde o k~dar tP-nis. 
lik ve ferah vlırdı ki bu kalııba. 
Iık, neş'eyı kırmadı, aksine olarall: 
kuvvetlendirıii. Ruhtan ruha 11Cic. 
1ıı bir rahatlık duygusu akıyordıı. 
Ht>t tarafını kiiısırgal"-r kasıp kil· 
vurıuı bir lılemin ortaı11nda; dOi!t, 
duşman farkını unutan bu bir a. 
vuç lıdamın, cmın hir limana illi. 
ca ctmis gibi, bir halleri vardı. 

Bir ecnebi mı>slekdas dedi ki: 
- Hayret edilecek hir §ey ... 

Surası harp zamanında tertip 
edilmiş bir reı;ml davetten çok zi. 
yade samimi bir aile toplantısına 
benziyor. Boyle bir n:ıva yarata. 
bllrnck size has bir mucizedir. 

l\Iilli Şef baloya şeref verince 
istiklal marsı çalındı, saygı ile 
dinlendi. ismet İnönü tam on bu
c;ukta geldi, bire yirmi kalaya ka. 
dar kaldı. Ecnebi sefirlerile, geli. 
ısigüzel bir ~ıra ile ayrı ayrı ko. 
nuŞlu. Saygılarını arzelmege ge 
Jpn diğer davetlilere de iltüathır 

etli. 

Hariciye Vekilimiz ecnebi ı;a. 

zctecilcre uzun mulakatlar ver. 
scydi kendilerini bu kadar ho~nul 
cdPınezdi, hİr defa zeybeı::c ve 
Şukru Sar;ıçnghınun oyna)•ısıııa 
lilıyr:rn kaldll<'ır, sonra bir Harlci. 
ye Vekilinin memleketinin ınilli 
liir raksının Ştımpjyonu olmaı;ııı;ı 

ve milli ruhu l"ıu k:ıdcır gııı.el VC' 

mevzun hfırrketlerle r;oylf!lmr{;I 
hilmesint? btıyılc'lılar. Hariciye Vt>· 
klli dlılle tı~ söylcsC' Tlirk milll 
ruhunun can~ yakınlıgını bu ec. 
nebi ,azt?tecıler vaSltasile bütün 
bir aleme bu k~dar tesirli hir su. 
rette aksettircmezdi. Bir ~azcteci 
lntıbalarını şoyle bulAsa etti: 

«- Baska memleketlerde; Hari· 
ciyc Naıırı diye bir insan bulun. 
duguııu, ba&kalarının rivayeti do· 
Iayısilc biliriz. Bazan parlamentn. 
da foylerli~i bir ~oz vi'ya yaptıgı 
hır ,:cyafıat vesılcsUc adı gt-Çer. 
Halbuki şunu biliyoruı ki TUrki. 
yeae nem bir Hııriciye Vekili vlır. 
Hem de bu Vekil halkla bağltmnı 
muhaftızlı eden mtikemmcl bir 
Türk ve herkesin kalbini teshir 
~aen bir ln~naır. » 

iki bini eeçen davı-tıi arasında 
dunyanın hı-r tarAfından Ankara. 
ya löplanan ı:tızctecıler epeyce bir 
nısbel tutuyorau. Bunlar durma. 
dan ı;alışwor, havadis alıp veri. 
yorhıraı. Hepsiiıılc geçit resmi 

Brs olou, beş buçuk oldu, kı

nuldanan yok. Ben :memnundum. 
Saldan, soldan mevzu yajıyordu. 

vardı. Fakat bugün erkenden çalısmak hakl(ında hayranlık hissi 
İçlerlnaen biri dedi ki: 

- Bir geçit resmi, canlı, hızlı 
ôllılAll, l~nkil aavet caecilccek 
hiç bir pürüziı olmanıralıaır. au. 
gunkü geçit rdminde bu hız, hu 
şevk vo hu yiik8ek kalite seviyesi 
ba&ından sonuna. kcıdar muhafaza 
cdllai.» 

Saat uı; cılıiu, dort oldu, ayrılan 
var, fakat çok rl<ıail ... Davetlilerin 
bır çosu aşaGı katta. paviyôndaki 
masaların etrafınrla toplandı. Q. 

rada da ayrı dans müzigi vardı. 
Bir aralık Hariciye Vekilimizin 

etrafında ricacılar birikti. Zcybl!k 
oyn:ımasını istiyorlardı, adeta 
miıktcs~b bir hak diye ıstar t<'iJ. 

liızım geldigini hatırladım. Yeni 
yeni peyda ediimı§ dostlarla veda 

ettim, oteldeki odama çıktım. 
Sııal allı buçukta hos seslerle 

uyandım. Baloda son dakikaya 
klldtır kalanlar sum1u~lardı, ay. 
rılnıazdan evvel bic ağızdan is. 
tiklll marşını, muhtelü milli ısar. 
kıJatı okuyorlardı. Uyku arasında 
taUı bir ruya gördüm rı:ibi oldu. 
Rüya mı, değil mi, tereddüt ede. 
rtık uyku~a daldım. Sabah sor
dum. Doiru imie. MilU davet, bu 
coşkun milli ıarkılarla eayct hoş 
ve tabii bir gurelte bailanmıs. 

A. E. r., 
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Sovyetlere göre ~ 

Harkof şehri 
tahliye edildi 

l\~oskova taarru
zunda Almanlar bin
lerce ölil bıraktılar 

General /f ffenbacher 
olüler arasmdad!f 

'Moskov&, 30 (A,A.) - Bu sa 
bahkı Sovyet tebllgi : 

29 ılkte dn gecesi, ordularımız 
düsmanla Volokolanısk, l\lojaisk 
ve Malcıyar<' /ıvcts istıkametlcrin. 

de harbcltnl letdir. 
Moskcıva, 30 CA.A.) ~ Kıtalar•· 

mıı Harkof'u tahliye etmişlcrdır. 

Tahliye ışl sevkulceyşi mtıl~had. 

lar ve SovycL kumandanlığının hı. 
zumlu gordugu zamanda ) ııpılmış 
tır. 

HarkoCıın zııptı içın )apılan 

muharC'belcr Almanlara ~ubtıy 'e 
er olarak 120,000 olu ve yaralıya 
mal olmuş "C duşman bundan baş., 
ka 450 tank ve zırhlı araba ile 
ta krıben 3000 kamyon kayb~lml 
tir. 

i\ln$k0\'B, 30 CA.A.) - Resmen 
bılciirıliyor: 

29 30 ilktr5rın ı;cceı.ı Sovyet 
tayyareleri Berlin bölgesine bir 
hava akını yapmışlardır. 

Mof!k'lva, 30 (A.A,) - l\losk"'. 
va radyosu çarşamba akşamı ştın· ı 
ları bildirmiştir : 

l\loskov~ ceph~sındC' Kalinine 
bolgc i Sovycl ku\'Vctlerı kuman
d:mı Korgeneral Khomenko'nun 
natamıım olarak bildirdiği r:ikıım 
lımı göre Kalınin clrtıfındıı Alm~n 
tar beş bin ulll zayiat vt'!rmışler· 

riir. Öhılcr ııral!ında 36 ncı makı. 
ıtt!li Almıın tiiıneııi kıımendanı 

GE!nr.ral AfffnlJachcr rlc vardır. 

Cümhuriyet'" n 
18 inci yılı 

<Ba~ı ı incide> X§ 
Türk ilmhur~~tınin 18 ın 

ri yıldtinUmlı, garp yarım kil 
rl!sındc kcndılerını hur iIAn 
elmeğc ve fıkırlcriııı serbeslı;:e 
suylcmegc sallıhlycl\ar olan 
hUkunıellcriıl adetçe korkunç 
hır nisbette eksildi(::i şu sırıı. 

<'la hlllınssa hususi bir mııı1:ıyı 
haizdir. Türkıyc akıllı hare. 
k~tlcrıl<· ve yıkılm:ı'z az.nı'i 
ile blituıı tehditlere ve yı.iz; 

gülmelere ıa ınen btı tehlikeli 
seneler <'snıı ın·da. kendi islik
lfılirıl tıımamilc muhafızıı et. 
mişlir. Hiç şllpl1 yok ki Cüm. 
huriyctln illın edilmiı; olduğu 
2P llkteşrin 1923 tarihindeki 
Tilrk ruhu 1941 6Pncslnde de 
aynen yaşıımaktadır. 

Herhtin 1 bir mllletın ordu 
Um Turk hudutlarına herhan
si bir Gün tatlrruz edecek O· 

ludarsa kar§ılarınıı çıkacak 

en muaz.zam manuı Turk as. 
kerinin, TUrk mllletinın en 
kal'i r.saslRrlı i tinfıt edt'n oı. 

ınl nliicaktır. Tarıh tetkik edi 
lr.tek olur&Ji gorutOt ki tadat 
edllemlyccek derecede çok or. 
<'!ular hu milli duvar kar§lsın. 
d11 ) ıkılmış diırmtHlagın ol· 
mu larliır. 
Bttlih clçlliğlntizdeki merasim 

Berlln, aô <A.A.) - Cüm. 
huriyetln 18 int:I yıldonlıınU 
Bcrlin TUrk kltlbündc kutlan. 
mı tır. Har~ Akademisi Ku. 
mal\danı Korgeneral Ali Fuat 
Erdem ve emekll General 
IIUsnU Erkllctin de haur bu. 
lunduğu bu toplantıda bU· 
yük clı;imlt bir nutuk söyli:!i c. 
tek yul'dıı kurtaran hur ve 
mlıı;lakll Attıturk neslinin mü 
cııdrlc ve mlkaht-dcsinl ya. 
ptmış ve bunun varisi olan 
s~nçlıgin \lazifelttini, Avrupa 
ile Asyayı sllran harrı içinde 
Tilrk vatanının tılli Ştfo 

mf'~~ un oldll unu, sUlh ve 
Ukunun Mscrini lc&araı et. 
lirmiş, AUıtllrkUn ulu hatıra. 
sını lAziı vc- Milli $efe Chıyu. 
Hın sar ıımaz bağlılı(:ı ifade 
eylemi tir. 

Rontln ) aıh meralıfnt 
Btıkrc . 30 (A.,A.) - Diln 

milli hayraıııı münascbclile 
'l"iırk ~lçilıgincic yapılan ka. 
bııl töreninin hiiki\mcl .reisi; 
saray erkiını, ~eni ve c!;ki 
nazırlar, kordiplomatik ve ce. 
miyctin yilksck tabakasına 

mensup zevat bulunmuştur. 
Basın, bu vesile ile Cünıhu. 

riyetin Tıirkiyede vücudc gc>. 
tiroi~i büyuk inki afı gayet 
dostane lisanla 'kaydeden ya. 
zılar ne&rctmiştir, 

Kafkasyanın 
müdafaası 
meselesi 

~ nstof'un teblikPye dtl~tugil 

~ gündPnberi J\nfktl&~anın ınu . 
dafanM gUnüo mr. ele5i haline ;el. 
mlştir. 

lnı;illzJer JUnl 'e 1nı;ili% ordula· 
rırun Hu~larla ~ anJ ana do~iı~cccgin 
den. J.lhyadan Haz.er drniılne kadar 
kurula(·ak bir t•eı~hf!den bah!tedil or. 
lar, Grnr.rol \ ' a,elin bıt mudafu için 
lıazırlıklar JBplığıııı \C Ru!t kuman 
danlarill'.' tenıaı. rtli ini bildiri) or
lar. J ·aı.a t :So\) r.ller tııı haberleri 
ne trJ lıl 'C' nı• de tekzip cdi~ orlar. 
~on ı;rlen hir tıahere gore Genl'ral 
\ 8\f'I, Kafka!<OyR)a gıtmrlt'ri için or 
üularına eniir 'ermiştir. ~o,·~ Pllr.r 
nırllğl ı;ilıi insaıı t emin elrncktl' 
gilçluk çekınll Ct'f'.'I\ hı r nıemlt'kPt" 
ıırdu Ur. ,\ ordıııııta israr ptmr.k rı;•n 

batı J:'ll.}eler ı;iılnır.k larnndır. 

lngiliı.lerln, ı;ork cephe lndr. ::-o\. 
J rt kaJ ıpl:ırına ııek l'lıı•rnıııi,,·cı 

'f"rnıedlklrrl 'c Katımı.ya lı:lnin 
liıerlnc fa?.ltı du~mC'Jerl ~°' J r.t 
prlrollcriııiıı in"illzlerl ccı.bclflt 

1 atiaatlni Hrnıcklcdlr. \"ok"0t lnı,;i. 
lizler rllrrlndrkl ordu.) u ı:-arl.: ı ·r ıı 

hcı.lnP ı;ôndcrlr ,\ iman ileri hırı• 

krtlcrlnr ıııfı ııl olnıaJ a •;11 lı-;ırılı. 
Ru<oların l n;;iliz a~kerlrrlne f\.t r

Ufi JBYB ı:-lnnrlt"ri için \r. h~rah 

doğlışnıcll'ri için 11111.,aadr. ritecı k 
!eri hlra'l ';iıphcli ı,;oriılnırkl~llr. 

ÇllnJ.ıl ii:n\ 3 etlr.riıı nrrlu~ a ılrl;-iı, 

t11J~ıHr·'"· tanım 'c ilaha ihtl~l\· 
ı·ı 'nrdır. 

narı• KafkliSJll~a iııını·P 1ran '" 
7IJ r.tlnln nlarnib ~kil de 11rrınd' 

chenımJJ ellı> t1urıılncak hlr ıııe .. Plc 
rlir. 

lrnn, İnı;:lliz. "' '"Jctlrrl" hlr 
ittifak yl!pınıştır. Ru ittifakın mııh. 

fc, !.)alını hllmcnırkl" heral~r. in 
ı;lllzlcrin trün a krrlrrini kııllaıık· 

ı•akları aııla~ılınııktıutır. 

f nı;lltcre kenıll ıncnf:ia tlerlnr 
kbt';I tiliJ lık hlr IUl!>!'D~I~ At (l\r,ff'tr. 
rr.k ş:ırk jnlıınıla hÜtıın nıııdafaa 
lrdhlrlı-rinl RlıJnr, l~ıtkat l nı:lllı 

nrıhılını 1(11fka111yn .\lı ı;l rrrck 111 nılıı 

nıiıitııfna trrtlhatı :ılaraklıı r nıı: 

HtırAM hilfl ~uphr.11 ı;nrünİI~ n•. 

Hu<.lıırın f'mperl.\ allı;t t>lr nrıtır~ • ı 

knıntini•I hlr halk ıırıı~ına anktıl'a· 

t:ını tahmin r.tntlJ nruz. , 

Cümhu!'.iy::t bayramı 
munasebetıy/c şehri

mizde verilen balo 
Cılmhurlycl bayramı munııse. 

bcllle cvvelkı gece •raksim Bcie 
diye ı;azinosıınun seni$ salonlıı . 
tınrla blr balo verilmiştir. 

:Sır saatten fazlu bir zaınıın, ı;a 
tiııonun k11pısındu durarak gelen 
da\ ellılcri, Vııll doktor Llitri 
Kırdıır, ve nazik csı k&rşılıyoı 

v salon gUzidc ve k~labalık bir 
da\ etli kutlesi tartıfından dolu. 
lordu. SaAt 11 den sonra selenlC'. 
rın ıırkıı ı kc ıldı ,.c balo istlkljJ 
nıarşılc bııııladı. ilk dansı vaıı, 
Bayan Kırdtırla yaprırak balolu 
açlı, Sahaya ikinci çıkan ı;lft o ak. 
şamın en hoıi ve z:arıl çıfti olan 
Bayan Aliye Ncmlı ılc nlş;ınıı~ı 

Vl'dat Mlth&t Cemııl oldu. Salon 
çok kalabalık olmaklıı berrıbcr hıç 
hır zaman bır lzdıhıım manz.ıırMı 

ı;ô termedi. Herkes rahat rahııt n
turuy or, ıioltışı) or ve ferah mey. 
dandıt, clans edcblli:!i('ırdli. Grc('. 
yarmndan ııonra acılan bUk, çnk 
mukcmmel \'C nrzlhti, Genııı cUıns 
Hlohund3 birbırlnc uıak dUııC'nlr-r 
büfo ı:alonunaa konuşuyor. sühl. 
ııuyordu. Balonun umumi hııviı~ln 
da bir forahltk, ncfe v~ hafülık 
vardı. Dan tıralarında mılli k13 :>

fotlcrlle ze~ bekler, Kıırııdenbll. 
lcr, guzel oyunl:ır oynadılrır. 

dtıns etmekten yorulanlara ve ya 
hlıt dans edenleri seyretmekten 
bıkanlara değişik \'e hoş anlar :rn. 
şaltılar. 

Baloda bııluntınlıır rırıısında aı:. 

kcrl erkim, Balkcvlcri, Bclcdh e 
meclisi suları, ınaruf doktôrlıır 

matbuat erk~nı ve ehrin ileri gr. 
lcnleri vardı. 

Baloda ı:özc çarpan hususiyetli" 
rln biri de z:ırlf kıyıfctlcrile pd 
tok gutel. ı;:cnç kızların buhınma 
Si idi, 

Balo nt>ş'clı hır havtı iı;ınrte f:". 
ce S!'\ \•akt k füır d()vtH'J'\ etmiş. 

tir. 

ffmerikan Kız Kôllejinde 
müsamere 

Cumhuriyet bayramı munu~. 
bclıle Rob~rt Kole.i ve Amcrlkar. 
kız Kolejinin Türk talebe birlik 
lcrl muhtelif r.~lcncelcr tertip et. 
mlşlet· ,.e bu arııCin Faruk Nafiz 
Ç:ımlıbelin Akın adlı piycslni oy. 
namıelardır. 

Ba§tan sona kadar büyük bir 
nıuvnffakiyetlc temsil odilen bu 
güzel piye le bilhııssa Istcmihan 
rolundc Orhan Korallan, Suna ro. 
lündo Füsun Barbaroso~lu, Demir 
rolUnde, Mehmet Paydır ve Bu
min ı·olündc Acar Bili çok muvaf. 
fak olmu~lardır, 
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Ba.-.ıana llatestal 
••• ._._ etUreru 
[Bu Jİrielljn 1'a.,tarah 29 ... rin. 

citeşrin nÜl!lhanındadır, l 
sada kundura magazası sahibi, 
.Nazım Batur, İstanbul Balıkpaza. 
"' 79. Şekibe Özaltay, Aksaray 
Horhor, Asım Goktilrk, Günırilk ı 

muhafaza taburunda iaşe subayı , 1 

Huan Aydıner, Edremit Halkevin· 
de, Rukiye Birben, Tekirdağı Er- , ı• 

:~::::;::~::~~~~::;~~ Baş· Diş· Grip· Nezle· Kırıkllk-Soğukalgınhğı·Romatizma· Nevra~Jl 
~:~~ş1~:1i':n:· ;;~un~sİ~~~~~ Ve Bütün Ağr~an Derhal Keeer, isim ve Markaya Dikkat. •EVROliJI Yerine Başka Bir Marka Verirferse Şiddetle Reddedirııt· 
Dri~i okul otretmenl, Remzi Top· 
ra.kçı • Muğla Yenikesikten, Bürhan 
AlpmM • Beşiktaş Val!deçeşmesl, 
A~ksandros • Üsktidarda diş hekl· 
mi, Bedri Altay • Botaziçl Yenikoy
den, Mehmet Adnan Şalcı • Sirkeci· 
de Ayıdm otelinde, ~erlman Köse· 
ottu • KüçQkbebek Tepeyolu, Ah· 

RADYO 
r-PROGRAMı-ı 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

lt\f',t Arif U~r • Kırıkkal~ ktiçUk 7,30 Proğram 
zabit. C. M. Goren - Uşak ortamek· 7.33 Milzlk 
tebinden, Osman ~ecatl Erol _ ~1- 7.45 Ajans H. 
cükte deniz üsteğmeni, Şevket A· 8 Müzik 

18.40 Müzik 
19 Konuşma. 
19.15 MUzlk .... 
19 30 Memt ııaati 

1 - Nigdc su işleri yedinci şube müdürliığü m~ntakuı 
saz bataklıgının kurutulması ve Sarımsaklı suyu ve t~vablinin ıslah 
işleri muhammen keşif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden 
lira 24 kuruştur • 

2 - Eksiltme 6 111/ 041 tarihine raslayan perşembe günü saat 15 te 
Ankarada su işleri rei llği binası içinde toplanan su eksiltme komis. 
yonu odasında kapalı zarf usulıle yapılacaktır, 

t~ • Ko\·acılarda Toprak sokak, 8.15 E\•ln saatı 19.45 MUzlk 
Ahmet HulOsl Türen • Üıskildar Pa· 8.30/ 8.45 Müzık 20.15 Rad gazetesı 
ıoalimanı deposunda. Cevat KCımll 12.30 Program 20.45 Mlizlk 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındlrhk 
jşlerl genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnamesi ile hususi 
ve fenni şartnameleri ve projeleri 20 lira 85 kuruş mukabılinde su 
işleri reisliginden alabilirler. 

Okay • F.:dırne İstanbul caddesinde, 12.33 MUzik 
luet Batur - F.czacı üsteğmeni Kırk 12 45 Ajans 
larell, N'umiye Arlı • Sarıyer Ma· 13 MU:ı:ık 

21 Ziraat tak. 
21 Temı:<il 

22 Müzik 
den caddesi, Hicabi Sıkıel • Çanak· 13.30/14 MUzık 
kalede topçu ytızbatısı, Mehmet Fa· ıs Program 
sih Engin _ Üsküdar Sultantepe ôğ· 18.03 Müzık 

22.30 Mem. saati 

1
22.45 MUzlk 
22.55/23 Kapanış 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20428 lira 69 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gündem en az 
uç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte ~ir dilekçe ile Na. 
fıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak i.ızere vesika al
maları ve bu \"Csikayı ibraz ctm~lcri şarttır, 

retmen. Faik Sozer • Sirkecide nak· 
llyat komlııyoncusu, Nüzhet Ediz -
Konya.da oğretmen, Sabahat Pek· 
tiirk . Sirkec de doktor Kenan mu· 
ayenehane~nde, N. İlhami Gölek · 

TAKViM 
31 TEŞRİNIEVYEL 9U 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanfar eksiltmeye işti 
rak edemezler. 

Omla.nbey Şalrni~l\r sokRk. Rifat CUMA 5 - İsteklilerin tekli! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su i5leri reisligine makbuz mukabilinde ver. Ünlü • Acıhadem Ct>vizlik cadde11l, Ay: 10 - GUS: 3H - HIZIR: 179 

Xamık Dedeoğlu • Erdekte teıc .. ıe RUMİ: 1357 Birincit~rin 11 
cadde"5i, AbdurTalmıan Ero:acan • 

HiCRİ: 1368 ŞEVVAL:lO 

melcri lazımdır. 
Postada olan ı;ecikmeler kabul edilmez. 

Yağlıca ilk okul oğretmeni, İlhan 

Kutlay • Bılectk b·rinci okulundan, V Ain' ZEV ALI UA.Nl 

Emlak ve Eytam Bankasından: Zt!mn Türen • Osmanbey Hale a· 
pertımıı.n, Jülide Fiknk • TeŞ'\'İkiye 

Mndern apartıman, Şeref ~mir~ · 
r.A!ki~hir Sakarya cadd~I. Adviye 
Nart • Alpullu Parkkapısı, KAmll 
Onat • Konya • Aılk mtntakası Vete· 
rlner ha-tmUdllrlliğtinde, MelAhııt Ko. 
çıı~lu • Tosya, Ku~çular ko:t-U ök
re~nı. Ayhan Ak.,uda~an • Orta 
okul tarlh b~etmt'nl, Faık Deniz • 
Ma.IAtya MUcelli cııddP.SI, Pakize 
~kal • .İlınıit Y.ı.ıkıuıpnar, Av'f' 
Atar • Mar~ so•gu hAklmi kızı, 
HUseyın Mutlu • Zonguldak Terakki 
mahalll!t!i, Fatma. ÜnRI • Nıııanta 

Şafllk sokak, Murteza Abdi Ander • 
tsUı.nbul DördUncU Yakıt han, Nazi
re Börner • Çorlu snı.stre mah111le!1l. 
$E>fkat tnoıtış • Haliç Fererı. tshak 
Akyazı GAiatasaray lisesinden. 
S. N. öz • BUyUkada Çınar caddesi, 
Kaya • Aşağıhaunba.srl mahallesi 
cami l!OkRk 2:1, Melek Turmak . 
Osmanbey İkbal apartıman, Samıye 
İnsel • Göztepc Bağdat caddes!, Samı 
Diren • Yenişehir Selfınık cadde~!. 

Nımet ~Köketl • Kasımpaşa Nalıncı· 

yoku u. Cazibr. Berkkan . Türkiye 
han Milli ReasUrans, Kenan Tanyeli· 
Fatih Hasanhallfe mahallesi. Azize 
Doruk • Ankara İtfaiye meydanı Te· 
mlz sokak, ~azlı Yazgım • Cihanı:-11' 
Ramıbey apartıman, Hilseyın Suat 
Tezel _ Clbali KüçUkmustafapa.şa. 

MuallA Tunç • Bostancı Çatalçeşme, 
Sıdıka Başak • Nişantaşı Kodaman 
cadd~si, Sait Emin Özbek • Ankara
da lktısnt doktoru, L1)tfl Kocaoğlu • 
Hali~ Feneri Yenlkapı, İzzettin Do· 
#ıın • Sevdlköv beledıyr. tahsilrları. 

Vicdan Mengtıç • Aynalıçeşme Sll· 
rurlç~me, M . Fikri Tilrkscver _ I\a· 
pılçl Karanlıkfırın sokağı, Ali Rıza 
Çelebi oğlu • Beyoğlu 46 ncı okul 
bafö~retmenl, Enver Ersoy • Veleri· 
ner Tatb.kat okulunda teğmen, Pa· 
klze Tolungüç • İstanbul Ünh•erslte
!!I Fen FakUltesl kaleminde, Adıle 

Soınıkiz • Kıımkapı Babayiğit so

kak, A. Ata TUzUn • Askeri posta 
15i8 Çanakkale. Ender Birol • Yük· 
11ck MUhendls mektebi numara 474, 
Fikret Niş • Ankara HamnmönU Fi· 

dan sokak. Haydar Ozan • Nizip 
sıtıhnt memuru, Sevim Kaymaz • 
Mııda{lya !smctpaşa caddesi, Hasan 
Tıı'!'lı • Kasımpaşa Küçilkplyale, Or
Pınıı E • Kadıköy Yeldeğirmenl Ka· 
rakol caddesi, F . Üstel . Osmanpek 
Atıfet sokak, SUnuhl Beryan • NI· 
ı;oantıı"ı $alrnlırllr sokak, Ayşe So· 
""'"'" • C'!hali tlllUn fabrikası k

0

arşı· 
r•"<lıt 60. Mllzev\'en Evlnay _ Gebze. 
el,. eczacı Ustetı"men Seyfi eşi, Zehra 
Gl.rkıın • Sellmlve Cami ııokak 28 
M .ıza!fer Solın • İstanbul asllyt se· 
k'zir.cl ceu mahkemesi memurla· 
rıııdan, ö. K. Gülgün • İstanbul Hu
:uk FakUlteslndcn, Ali 1mre • An· 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 

6,30 
11,58 
14,48 
17,07 
18,41 

1,22 
6,50 
9,41 

Esas No, Yeri ve cinsi Mukadder kıymeti 
Lira 

AKŞAM: 

YATSI 
İMSAK: 4,50 

12,00 
1,32 

11,42 
1926 

kara, .Maltepe Gazi bulvarı 65, ls-
mall Okur . Adana Osmanlycsınde 2741 

Bctonçarşıda, Firde\·s • Kadıköy • 
Moda Yenl!lklr sokak, Bülent Y ce· 

3121 er . Maçka Teşvıkıyc caddesi, Asım 
Sat'aç • Askeri posta 941 Çorlu, 
Sabahat Erbesler • Üsküdar iske-
le camii arkası. Surcyya Gürer · 

3127 
Valdebağı prevantoryomunda oğ. 
retmen, Sevim Cansever • Beyazıt 

3169 
nahiye müdi.ırluğı.i yanında, Se-
miha Menkuer - Gelibolu Hacı 

3170 
Hamza mahallesi, M. Polıkar • 
Fen fakliltesinde 4470, Mıhrlban 

3171 
Akı;ök . Bakırköy Sakızlı sokak, 
S, Dôrttcpe - İnccsuda ti.ıccar Be. 3172 
kir Sami kızı, Sezer Santcmiz · 
Beylcrbey1 Şehbaz Yiğit sokak, 

3173 Rezzan Tuzun • Nişantaşı Ege cı

patman, Nermin Esafkan . Kayseri 
Sumerbank bez fabrikası evleri, 3175 

A. Fenik • Eski Foca, Hamldiye 
Şener - Beşiktaş Şaır Nedim cad. 3176 

dcsı. İsmail Berduk · Tarsus Ame 
rikan kollcji, Mustafa Akyol • As- 3177 

keri posta 359 Hadımkoy, Methiye 
3178 Yoney • Göztcpe Ebru ~okak 

Tahsin Bumin • İstanbul fiyat mu. 
rakabe komisyonunda memur, E· 3179 

min UC:ur • Nalbanto{:lu fabrikaSJ. 
3180 Mi!As, Kfımran Koç • Kızıltoprak 

Bağdat caddesi, DUrdane Ccmali-
gil . Cağaloğlu kız talebe yurdun- 3181 

da, Muzehhcr Çandarlı . ÜskUdar 
Toygar Cınar yokuşu, Ali Ilgaz • 3182 

Koca Mustafapa~a Ulu!cci sokak, ı 
Cüneyt Yazman • Boğaziçi lisesin· ' 

3 84 den 566, Tcmoçln Çeviren • l\la 1 

latya Ziraat Banhasında Fuat çe-
viren clile. Rifat Tuzcan • Tokat 

3186 
maarif baı:ıkfıtibi clile, Hasan Bay. 
rakçı . Fatih. Zeyrekbaşı caddesi, 
Suleyman Taner . İstanbul Erkek 

3209 
lisesinde, Neci~ San - Şişli Sağdıç 

sokak, Samim Anday • l\Ia~·ka Pa. 

Yenlkapı, Yalı mahallesi, Çuhacıoglu sokaı;ı eski 21 
kapı, pafta 208, ada 838, parısel 10 numaralı tahminen 
3113 metre murabbaı kulübesi olan bostanın 90/ 120 
hissesi, 
Beyoglu, Kuloğlu mahallesi, Sıraserviler caddesi eski 
55, 55 ınukerrer, yeni 55 kapı, pafta 24, ada 478, par. 
scl 47 numaralı 17 .50 metre murabbaı arsa 
Beyoflu, Kocatepc mahallesi K, Şişhane ve Taksim 
caddesi eski 2, 4, 147, 149, yeni 2, 4, 187, 189 kapı, 

pafta 45, ada 534, parsel 2 numaralı 157 metre murab. 
baı arsa 
Beyoğlu, Ttavla mahallesi, Talavla soka~ı eski 
yeni 131, 133 numaralı 172.20 metre murabbnı 
Bakırköy, İncirliçiftliği, Soğancı sokagı eski 10 
maralı 39963. 16 metre murabbaı tarla 
Bakırkoy, İnclrllçiftlıği 3, 4, 5 kapı, 307 harita 
maralı 689 metre murabbaı arsa 

53, 
arsa 
nu-

nu. 

Bakırkôy, İncirliçiftliği, Soğancı sokağında eski 9 nu. 
maralı 23994.56 metre murabbaı tarla 
Bakırköy, lncirliçiftJiği 3, 4, 5 kapı, 140 harita numa. 
ralı 551,20 metre murabbaı arsa 
Bakırkoy, İncırlıçiftllği 3, 4, 5 kapı, 148 harita numa
ralı 574 , 17 metre murabbaı arsa 
Bakırköy, İncirliçiftligi, Çeşme sokağı, 12, 14, 17 kapı 
numaralı 171. 137,05 metre murabbaı tarla 
Bakırkoy. İncirllçiftliği 3, 4, 5 kapı, harita 311 nu. 
maralı 658,56 metre murabbaı arsa 
Bakırkoy, İncirliı;;iftllı;i. Çeşme sokagı 19, 20 numaralı 
209.109 metre murabbaı tar la 
Bakırköy, İncirlıçiftliği 3, 4, 5 kapı, 301 harita numa. 
ralı 689 metre murabbaı arsa 
Bakırköy, İncirliı;;iftliğl 3, 4, 5 kapı, parsel 216 numa. 
ralı 344.50 metre murabbaı arsa 
Bakırköy, İnclrllc;iftliği 3, 4, 5 kapı, parsel 118 numa. 
ralı 602.88 metre murabbaı arsa 
Bakırkoy. İncirliçiCtliği 3, 4, 5 kapı, parsel 215 numa. 
ralı 574 . 17 metre murabbaı arsa 
Beyoğlu, Sultanbcyazıt mahallesi, Arapoğlan sokağı 
eski 6, 8 numaralı 90.21 metre murabbaı dükkanın 2 5 
hissesi 
Beyoğlu, Kalyoncukulluğu mahallesi eski il8rdi, yeni 
Kornışçi sokağı eski 15, yeni 15, taj 45. pafta 19. ada 
452, parsel 31 numaralı 171 metre murabbaı arsa 
Beyoğlu, Kalyoncukulluğu mahalesi Akkiraz sokağın. 
da cskı 43, yeni 45, pafta 18, ada 447, parsel 28 nu. 
maralı 25 metre murabbaı kfırgir ev 
Fener. Abdisubaşı mahallesi Abdiılezelpaşa caddesi 
eski 310. yeni 276 kapı. pafta 263 ada 2302, parsel 
1 numaralı 126 metre murabbaı arsa 

1452 

350 

785 

1722 

400 

240 

220 

230 

1711 

263 

2091 

276 

138 

241 

230 

384 

684 

1650 

504 
las 2, Adalet . Beşiktaş Kılıcali 

Alim kadın çıkmazı, Feridun Al. 
tuğ - Tophane Necatibey caddesi, 
Atıf Oral - Antakya merkı>z vele. 
rlner ktıtibi, M Clcibay . Kadıkôy 
Kurbağalıdere çiftliği , İlhan Üçer. 
İstanbul erkek lisesinden, Rıza Yü. 
zel ·• Fatih Saraçhane Hüsambey 
çıkmazı, Ali Nadar - Ayvansaray 
Beğirmcnl memurlarından Burhan 
Tolunay • Beşiktaş Ortabahçe, Tu· 
na Baltacıoğlu • Çamlıca Altuniza 

Yukarıda adresi ve tafsilfltı yazılı gayrimenkuller peşin para ile ve 
açık arttırma usulile satılacaktır, 

de, Ferdi Celeblgil • Osmanbey Şe. 
fak sokak Fosforlu apartman, Sev 
ket Balcı - Aksaray LAieli caddesi 
20, 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nis
betinde teminat yatır:nalan lazımdır. 

İhale. 10 11 941 pazartesi günü saat ondadır. Satış esnasında veri. 
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal 
arttırılmayarak ihale kimin uhdesine icra cdılirsc teminat akçesi ona ı 
ikmal ettirilecektir, ı 

isteklilerin pey akcesi, nWus tezk eresi ve ilç kıt'a fotoğrafla birlikte 1 
bildırHen ı;ün ve saate kadar şubemız eml~k servisine gelmeleri. 

fl 9348u 
1<9021>/ 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

Beyoğlu tapu sicil muhafızlığından 
li/11/ 941 Pazartesi gtlnU saat lfi de t~tanbulda N'afıa MUdllr!UğU 

eksiltme komisyonu odasında (3699.28) lira keşif bedelli Çapa Kız Orta 
okulu tamıratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tahrır komisyonunca Semollden metruk olarak hazine adına yazıl· 
mesına binaen İstanbul defterdarlığınca senetslzden hazine namına tesı 
cılı 1stenllen SUtlUcenln eski Fılıpos yenı Aktar kahyası sokağında es
ki H yeni bir sayılı gayri menkul l~ln 7 11 19:11 tarihine tesadilf eden 
Cuma gUnU saat c14.> de mahallinde tahkikat yapılacağından bu senet. 
sız mal üzerinde bir hakkı tasarruf tddia edenler var ise vesaiki tasnrru
Cıyelerlie birlikte muayyen günde mahallinde bulunacak olan memuru
muza yahut daha e~-ı.·el Sutlanahmette Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığı· 
na mUracaaUan !Uzumu ılAn olunur. (9160} 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel hususi ve fenni ~artna· 
melcrl, proje keşi! hulasaslyle b~na müteferri diğer evrak dairesinde 
gorutccektlr. 

Muvakkat temınat (278) liradır. 

lsteklllerin en az bir taahhUtte . (8000) liralık bu işe benzer i~ 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu \'eslkalara istinaden 1stanbul 
VllAyetıne mUracaatla eksiltme tarıhinden tatıl günlerı hariç {3) gün 
evvel alınmış ehliyet \'C 941 yılına alt Tıcaret Odası vcslkalariyle gel· 
melerl. (9449) 

SİZİN DE TAKDiR ETTiGiNIZ UZERE 
Asrın11z. moda ıam zacaret 'e intellgille mı.imam eden 
Üi'!tlwt terı.llerin mahareti, kMlına da gtnçüğe matuf ,a
ya•ı lla.rret bir heden tenat>ıibii arı.eder. 

Fakat yüz \ ' C onun hututw ıeH~ı.edirJer. Eker 9a 
noktaya fazını gelen ihtimam ıö-terilmeı..se, ~neler bu 

hat.tan ~kalarnıa pek ç.abuk farkettirlrler. Bu, sizin 
bir aırrmızdır ki, ufak bir dlkkahlzllk ,·eya illmal •eti
f'e!!li raklbı-lerlnlzln dikkat naz.arıadaa uzak kalamaz. 
İşM &e1tPJeria (t.ilhaS&a na'l.ik o has atı dltJere musaHat 

olan n tahrlpklır !'lflnelerln) dtdlnlze !:izmf'kte oldutu ve 
onblnlerre (hidayette gayri maho;üıı) ince çlı~lere ili· 
mulki\r kalmayınız. 

Zamanlı& cildinizi olduracak nlan rn ıııh:i pek !:Ok de!a \.tkJt!lh: ha· 
rap eden bu Arııroları akşam ,.e sabah KREM PERTE\"le yapaca· 
ğın17 urak bir masajla refedlnb.KRE\l l'ERTEV'in hu moC'l-ıeslne 

~z binlt'rce hemrlnslnlz gibi siz de lıayret ,.e memnuniyetle f&hlt 
olacak11mrz. Gerf'JCl'ksinlr. ki, simanız, ebedi geıaçliğlalzl herkese 
111ağnuane llilyllyeeektlr. 

H.REM PERTf~\''ln terklhlndekl fa.al ana.ııırr en rlerln çlr.gllerl 
tılle izalede gedkmlyt'<lr.ktlr. Ru~nden ltttıaren "''~ de bir ttip 
KRE){ PERTE\"1 hı\·alet mnııanıula bulundurunaz. O, ayni 
ma.rıda sert rüz~iirlArın ,.e ku\'\'etll giine,ın en iyi muhafızıdır. 

Devlet Dem!ryoHarı ilanı arı 
Muhammen bedeli (20 000) lira olan Ha.."ltahane ameliyat masaları 

2/12/ 941 salı günli saat (15) de kapalı zarf usulu ile Ankarada ldare 
bınasında satın alınacaktır. 

Bu ·şe gımıck istiyenlerın (1500) liralık muvakkat teminat ıle kanu· 
nun tayin ettıği vesıkaları ve teklı!lerıni ayni gtin saat (1') de kadar 
Komisyon Rell!lığıne vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydar. 
P!l§ada. Tesellüm ve Sevk Şeflığtnden dağıtılacaktır. (9239) ... 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı İdrofil 
Pamuk ve ııargılar 4/ 11/ 941 Salı gunü saat (15,30) dan itibaren 
sırasile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiğı vesikaları ve tekliflerini aynı gtin saat 
< 14,30) a kadar komisyon reisli gine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 
ve Haydarpa5ada jdarcnin Tesellüm ve Sevk Şefli~ınden temin o· 
lunur, 
Liste No. sı Malzemenin ismi Muvakkat Muhammen 

bedeli Lira Teminat Lira 

1 
2 

İdrofil pamuk 
Muhtelıf sargılar 

33.000 
26.800 

2475,00 
2010,00 

(9240) 

~! ............................... , 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermoyesı: 100.000.900 Türk 

Şube ve ajaı.s adedi : 265. 
Zıral ve Ucart her ııoı\•ı banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,0JO lıra ikramiye veriyor. 

liraaı 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruC hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara sen"rfe 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
dakl plA.na göre ikramiye ctağııılııcaktır. 

.t det 1,000 Urahk 4,000 lira 100 adet 50 liralık G.000 lir" 
l » 600 » 2,000 )) 
• » 2so » ı.ooo » 

120 » 40 4,800 " 

40 » JOO » l,000 )) 160 » 20 8,200 » 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki paralar bir .!ene 
aşağı dUşınlyenlere ikı amlye çıı< tığı takdirde 
verilecektir. Kuralar senede ..i. defa, 11 Mart, 11 

11 BlJ'ınclklnun da ı;ekilecektlr. 

içinde 50 liradan 
<'(, 20 fazlası:J 

Haziran. 11 Ey!O.l. 

,,_._ ......................... ~ 
İSTANBCL BELEDİYESİ SEDİR Tİ YA '.l' R OSU 

Tepebaşı dram kısmında t .. tikI:ıı Cad, Komedi kısmında 

Bu akşam aat 20,30 ela 
H A 1\1 f, E •r 

Bu ak .am s:ıat 20,30 da 
KORDÖ\'ÜŞÜ 

Sahihi •o Neoriyaı Müdürü : AHMET EMİN YALMAN 
Basıldılı yer: \ATA:.~ MATDA.A.Sl 

Askerlik 
'---------: Jtf Beşiktaş .Ukel'lik ş11.,_l 
kanh~ıntian: 11pı;. 
Şubemizde kayıtll Y~Jcı98l 

ye teğmeni Avni Bilge (42 oııı 
verdı~i adreste buluna.11'l11 ıif P 
halen İnhisarlar teiti5 . \'11 ,P' 
tefli5te bulunduğu poiıs '! 11 ~ 
dan anlaşılmıgtır. Bu sııbafl tııı; 
acele şubemize mm-acaat~ ıf 
etmediği takdirde )\;rkklrt bl~ 
sayılı kanurtUn maddei ınıı ~ 
göre muamele yapılaca&ı. "1t 

··-Şubeye dnet: 
11
. . ae. d 

Fatill askerlik şu9esıD et':" 
P, Tcg. Mehmet o,, AJU11 

mi 14099, . ss'· 
* Tbb. Yzb. O~an Nurı ~. 
* Lv. Astcğ, lsmail 38~,ııt 
* Süvarl Teg' Burll 

---·-~ 
Kitaplarınız• 

aaır aıı.• 1 

BITAB iYi••·-
alınız. Bütün kitapları 

leceğiniz gibi Ankara 11 

tının, A·.TUp&run m()lill 
mecmualarının Ba'bıilJd' 
gA.ne aatıt yeridir. .,; 
GuPt~lere Ula ela k-~ 
Ankara caddeai 89 P 

DOKTOR 

ÇİPRU!ell" 
Cildiye ve Zühreviye l\fUt fi' 
sısı. Beyoglu Yerli Mall•t ~ 
zarı karsısında P06ta 60111~ köşesinde Meymenet apart 

Tel: U353/ 

f 
ıcıı1' Üsküdar Sulh 1 inci HU 

kimliğinden: 491/4:10 41 
ÜskOdarda Tophaneli oğlıl~~ / 

desınde 64 ve 66 No. ıu dOttl< ~ 
larındıı Klrayo o~ıu lJya ve • 
reste Yuvan. 1ıl 
Davacı İbrahim tarafmd•11 sY 

nıze ikame edılen mezkiır ti' rıl1 
1 ki 61 ve 66 No. lu dükk!nllllitıı1 

lef şuyu davasının cari ı'nuh' "" 
J<fl' 

de llllnen yapılan gıyap tf-~ 

karşı itiraz etmediğiniz ,.e fJ 
moyc gelmediğiniz ve meı:ıtOr Jf'. 
menkullerin mahallen yapıl•0 ~ 
neticesinde kabill taksinı ~r f 
anlaşılmış olduğundan ıneıl' ~,ı; 
ri ıncnkullerln kanunu ııı ıct' 
628 ıncı maddesi mucibince-'' 
IAs kanununa tevfıkıın açılt 
lle satılmak suretiyle şuyıııı!I ,rf' 
sıne ve bedelinin hlssedarlııf ır> 
da taksim ,.e tevzllnc l<aDll ,.r 
olmak Uzerc 2i/10 941 tıı 
karar verilmiş olmaida tarl tll 
dan ı tlbarcn 8 gün zarfındB ııı' 
da ,.a etmediğınlz takdırde .,tJ 
karar kat'iyet kesbedecefı 
tebliğ olunur. _A 

-:; A ~O~T;; 'I' ~ 
Dahili hastalıklar ınütelt tJC 

(PNÖMOTÖRAX T/.'f~ 
EDİLİR) rtO" 

TUnel, Şahdegirmen s. 
l'el: 49206~~ 

Abone ücreti 
'für.ki.)e dahilinde: I 

6 aylık 8 afbl' ./, _____ ____,.,,,,, 
HOO 750 '°° 

Hariç memleketlere: /, 

Senelik 6 aylı.k~ 
2700 1410 ~ 
Gar.cteye gonderllen e~..,. 

dilsin edll.ın8ln iade oıuıs--


