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Yeni iran 
l:3aşvekilinin 
.. beyanatı 
•nqilizleri 
tnemnun 
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ltan~razi 
, bütünlüğü 
katiyen garanti 
ı .. ediliyor 
tısOtıdra, 29 ( A.A.) - Rö)1er a • 
Atının sıyast mphnrrirl yazıyor: 

ll)ı llllefiklerin 11erlcınesfnc mani 
lttrıaıarı için lnın kıtalarına 16 • 
::ırn ın rl rın vrrilrlı[ij hakim• 

1 
ili İran ba ve.kılı ıarafınd•n 

n le apılan be.. ıına! 'e bu be. 
ıı atın bfitün İran mıl eli tarafın· 

ıJıı tasvibı i) J hır haber olnrak kor
t ntnıştır 

ııntan ıstfklfıli ve ıırnzı bütünl{iğii
~r111 d,,.am1ı ~urcıte mı.itıcfikler ın. 
tııa rfan ihlali me...ıımrııhs bile o

~. 

t~1Usünku re,·kn!Cıdc tıalin icııbatı 
· ;e 8etırildikten sonrıı İngiliz ve 
ti et hükümctlcrı kıtnıarını derhal 

ıı, ~lınağı taı.ıhhiit e~ !emişlerdir. 
l'af ş bir vand değil, iki hükıimet 
ıı :.ndan en kati surette illin edi· 
~(i 1Yas~t1n bir ıfadesıdir. 
na J>hesız ki lran hüki'ımetiyle bı ş 

illa Cak olan müzakereler, tam bir 
ti;~a ile nctlcclenPrek müttefik· 

t dil arp davasına yardım edec~ 
l'lttıknyanın bu klişcsınde Alm;ıo 
kur al:ırına knUyen nihayei vere • 

ııuı~ . 
tek Cfıklerin lrandl' yaptıkları 

itarnct, cebrın tesiri altında yeni 
ltı:ı 8 giren küçük memleketlerin 

'l'a nlar tarafından işgaliyle kabili 
ı-aıc: 1de~iJdir. lngilizıer Suriye ve 
tkcıı ~Sal etmek suretiyle bu mem 
it I' ere hürriyet ve gltlikce artan 
111 cfah ve bir yiyecek bollujju te
ilıe~trnışıerdlr. i\lüti'!fiklerin Iran 
kle \ne aynı faydaları temin ede-
r / ne şüphe yok ıur. Müttefik • tb":;.1 Ol.trnk lrana girmişler ve 
tı~ı tın nıemıckfoti acıkça mahrum 
llerı Onlarca buğday; ve diğer mah 

beraber getirmişlerdir. 

Alınan Mareşalı 
Göring askerler 

arasında 

Rusı·ar 
iranda 

ilerleme
ğe devam 

ediyor 
Yeniden 

Beş mahal · 
işgal ~lundu 

• 1 

Mo•kova, 29 ( A.A.) 
Ta. ajan•ı Sovyet krtalarının 
Rumiye, Merge, Viane, Ben. 
derfah ve Gorjanı ifgal et. 
tiklerini bildirmektedir. SOv. 
yet ileri hareketi devam et. 
mektedir. 

Tahrandaki 
Almanlar 

Alman 
elçıliğine 

il.tıca etti 
Talıru.n. 29 (A.AJ -.Burada tam 

bir sölj-Onet biiklim mnııektedir. 
Yalnız panik h•lfnde olen Atreea • 
lar Alm\ln elcili!i blnaınn• iltic• 
etmişlerdir. DUn a.k4ıım elçUik hl • 
nası bacasından büyük bir duman 
çıktıf;ı görülmüştür. Bu elçilikteki 
evrakın alelAce'le ·nkıldı~ına delA-
let etmekte<lir. . 

Bütün Amerikalılar s~ ve salim.. 
dlr. 
Bütün ihtiyatlar sillh altına. çağ 
rılmış ve birçok kamyoL askeri ma• 
kamlar tarafından müsadere edil • 
miştlr. 

Sulh şartlar-ı 
Nevyork, ı9 (A.. A.) - NatJo

nal Broadcasting Corporation'un 
speakeri İngiltere, Sovyet Rusya 
ve İran araarnda ııeklz noktaya 
istinat eden bir sulh muahed~ 
meai a.ktedilmlf olduğunu bildir . 
mektedlr. 

ı - lnglliz ve Rwı kuvvetleri 
tranm bUtü.n hayat! ve sevkUJcey. 
şf noktalanm ffgal edeceklel'dfr. 

2 - BUyUk Brltanya lle Sov· 
yet Rusya lraıım iatlklll ve ta • 
mamiyetinJ mnan altına a.1ac8k -
lardir. 

3 - İngiltere De Rusya ahval 
ve şerait mUaaade eder etmeıı 
kuvvetlerini geri çekeeeklerdir. • 

4 - MUhasamatm devamı müd 
detlnce tran, intizam ve uayifhı 
teminine yardım edecektir. 

5 - tran, birçok tam kontrol 
salAhiyeUerini muhafaza edecek • 
tir. 

6 - han bütün nakliyat meae
lcleıinde İngiliz ve Sovyet Rwı • 
ya ile tam bir ınesai birliği yap_ 
mağı taahhüt etmektedir. 

7 - İngiltere ile Sovyet Rue . 
yanın lrana yardımlan tetkik e • 
dilec~k olan bir lıkraz eeklini ala
caktır. 

8 - BUttın Almanlar, menıle. 
ketten çıkarılacaktır. 

iRAN r~URAH
HASLARINI 
GONDERDı 

Çarpışmayı 
kesmek üzer 

-Tahra 
dan b·r 
heyet 
İngiliz ileri 

kuvvetlerine 
Şark cephesinde yanan ve yıkılan r;ehJrlerden bir manzara 

MU ilki 
oldu Cenubi 

Amerikada 
. '' Hayır ve 

kültür 
cemiyeti,, 
adı altında 

Askeri bir 
teşekl<ül 
varmış 

Arjantin mebusları 
bir tahkik komis

yonu kurdular 
Buenos Aures 29 (A.A.), - Ges

tapo, Arjantinde geniş bir casus teş 
~il.Atına . maliktir. Haber alın.dıAına 
göre Arjantindeki nazi faaliyeti hak 
kında tahkikata memur edilen Ar • 
janti.n mebusan meclisinin bir ko. 
misyonu tarafından bar.ırlanan bir 
raporda bu hususta tafsilAt mevcut~ 
tur. 
~ DenalT S oe' •:rfada 

Amiral 
Darlan 

Fransayı ~urtara
cak sulhtan 

bahseden 
Beyanatta 

bulundu 
Bern, .29(A.A.) - Gazelle de 

t.ausanne'ın Vişi muhııhıri, amiral 
Darlanla bir ır.iilakat yapmıştır. 

~ Yuw S r.c:ıl eayfad• 

Kont cianoya 
ameliyat 
yapıldı 

Roma 29 ( A.A.) - Re• • 
men bildirildiğine göre, kont 
Cianoya, bir boğaz ameliya. 
tı yapdml§tır. Ameliyat, mu. 

vallaki.yetle neticelenmi§tir • 

Almanlar 
M .oskova -
Leningrad 

tren 
hattını 
gecti 

Münakalat 
kesildi 

Lonrlra, 29 (J\.A.) - Alınna rnd• 
yoı.unun bilrliı·diğinc göre Alman 
'-ıtaları bir çok noktnlardıı Moskovıı. 
Lcningracl tren hattını flCÇ• 

mişler ve hıı ıki chır a rıısınd:ıkı 

mGkııl:ıfılı kesmişlerdir 

Ruslar 
Dnl}ieper 
barajını 

uçurdular 

Ş~rk 
cephesinden 

Yeni 
Sovyet 
tebliği 

Moskova, 29 (A.A.) - 28 ağus • 
tos gecesi neşredilen Sovyet tebliği: 

28 ağustosta, kıtalnrunız, bfitün 
cephe üzerinde dü~mana karşı anu-

1 dıoıe muharebele'I' Tennfşlerdir. Sid. 
detli muharebelerden sonra kıtala • 
rırnız Dinyeperovsku terk.etmişler • 
dir. 

Hava kuv\'ctlerimiz, Königsbc:rge 
muvaffakiyetli bir hücum yapmış • 
tır •• 
Alınan mütemmim nıalCımata gö. 

re, 26 aliustosta, e.vvelce bildkilmiş 
olduğu gibi 17 değil fnknt 37 Alman 

Simla, 29 (A.A.) - Iran 
murahhcuları, Şehill§ahın 
muhaaamatın kuilmuine 
müteallik emrini hamil ol • 
dulJarı halde lngiliz ileri 
kuvvetlerine mülaki olmUf • 
lardır. 

Moskovanın 
bildirdiğine göre 

Iran köylüleri 
Rusları selamhya
rak karşılamışlar 

~ Devamı Z ncl sayfada ~ Yaz.ıu 2 uc1 aayfada 
--~~~--~_.;..~~~~~--~-

Terli listesi 
ikinci llıs•ı 

_.. Yazı.ın 2 net sayfıı4a 

( Qününfilanası] 

Bahane 
~ 

mı, 

Blöt mü 1 
Var.an: Bir Muharrir 

B İRLEŞ1K devletlerin Vili-
dh·ostok yoluyla Rusyaya 

miihimmat göndcrmeğe başlama 

lan Japo~ap sinirlendirdi. Ja
pon gazeteleri fe,·eran halinde· 
dir: Panama kanalmın tamiri be
haneslle oradan ,Japon gemilerinin 
geçmı-sinc müsaade ·etmiy<'n (fa
kat ha ·ka de,·let \"apurlantıın 
gc~meı.inl' lıln , ·eren) Amerika, 
~imdi de Jarıonyanm "mnlyet sa 
hru mı t e .. ı..11 eılen M•larda hnrrı 
malzemrsl tnsrıneld.nı:hr • .Japon id. 
diasına ~öre hu, AnglO!'iaksonlarm 
• •aponya~ ı Ç{'mberlcnıck iı;in lmra 
dan \C dcmlzden yaptıkları is
temli lmsntma hareketinin dM'a. 
mıdır. 
Amerikalılar bu iddianın mana 

sız olduğunu, yahut pPk ha ka 
maniilan olduğunu söyliiyorlar: 

dan geçmez. Kaldı ki bu iki de,·
let arasında, bir de bitaraflık \'e 
dostluk a.nlaşmas.ı ,·ardır. O halde 
Rusyaya. yapıJan Amerikan yar
dımı Japonya)'! niçin slıılrlendirl 
yor? 

Amerikalılara ·sorarsanız bu 1· 
nlrlenmc, "oğuklınnlı bir hesabın 
''e siyasi bir manc' ronm teatral 
bir tezn.hüründ<!.D ba.5ka bir !'JCY 
deı;-tldlr. Ju.ponya sinirlenmiyor, 
behanc- arıyor. 

Ne behanesl? 
Japonlarla Uu<olar arnsmda bir 

tcca\iizsUzlük anlasma"ı 'ardır. 
(fünün birimle \'e görünü <' göre 
yakınlarda Rusyanın li tüne arka· 
dan l üklcnnH'k ·jstlyen Japon) a. 
hu gayri hukuki tcca\ ilziiniin ma. 
7.cretlerinl ~lmdldPn tedarik ('f· 
mek niyc-t fnı1edir. Hemen bchanr 
ko11Pks1yonu ~·apmnğn bao;lamıs 
tır. İf;f~ \'llildh os1o'k hlk" yesı ite 
hu hehnnelC'ro C'n hiT'f·llr. 

•·akat h<t7.ı Amerika ~zeteleri 
"'= ~ÖrC' dr. Juponl:ınn hu f <'nlôt· 
len, hu ıırotC'stolnn ımnı bir blot • 
ten lb.-ırrttlr. Dünl ıınm, lçinılc 
hıılunduitu tezatlan \ e knrıcı\~ 1ı1, 

lan istismar etmek istiyen Ja 
ponya, tehdit yolu ·ıa mf'nfaat lrr 
ko113rmaldan ibaret an'nne\i po11 
Uknsma de' am etmekt.edlr. 

Amerikanın Rusyaya yardımı Ja
ııon)·aya karsı bir tehdit sayıla· 

maz. Ç'ünkü Rn~ya hugiin kenıll· 
sini aneıık müıiftfaa halinde' bn. 
lıındurnn hir varlık ~·oJ lul, sın n-

Moskova, 29 (ı1 .A) - Lozovskl şma ginnlştir. Onun .lııpon3•ayn 
Oinyeper barnjıııın bcrhnrn edildi· taarruz etmesi kimsenin \"C her 

llu ikinci 'muhakeme c;i;rül.tiır. 
.Japonya scnelcrdenberl Çinc't" 
h rheiP~·c ~ ~nna blöf denemez. 
<~ndeld davasmı znferfo hlfinne'k 
irin, Japonyanm, ona yardım Ntrn 
de\•letlerk- günün ·blıinch> kap,,_ 
ma•'" • lf do \-a.rdır. \'tlii.dl\'Of!. 
tok hlr h c-hn,e olabllir, fa.kat hir 
blöf olamaz. Aini bild.lrwiştır. ı kesten evvel ıJaponJ&nn hatırın· 
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re y8rdı 
hakk n a 

ım ' ı "Müstacel tedbir,, kanununa 

eget gitti lngiliz 
gazetelerinin 
yazdıkları 

fst nbuJtbn trenle Aolm.nıya 
unu b.atırlamamnyn lmltft.n yo!>tur. 
IlozLytıJ< te, bırç(J{; J b:ibrnmz sUıf, bGdıuı:ll 

,;ırbr, üp J<tı ıe )-"Umru!r yemiş gibi damlan ~lı:ın ovlor, 
ı..ıarue hlh n'.I n tırıc;l•ıı lcsan::ı blçbfr y etmıy01'. 

H:ılbulı:I B zoyl li en zc:ıgfn k::ıs:ılıahnnım'l:ın bnidlr. DllDyaum en 
;>1ik kere • me.,t;ıı.ı h~ ynnıbn§uıd:Mlır. ilt.eldm, lst:ıayoncbn bDo 

urlllt'n lıir n:ild tc!J'rll!ib, &e>'ke bımr yıtm yı:;'lD ltercs1der Bozüyllğlln 
o çestt blr madf'n lt:ı.,,b:ısı oldnğunu b!zc Jı:lbcr vcımelctatlr! Btm.3 mğ
oı cvlrrfo l;crp ç \C haz.in nıruı.anrumda blrplk eı- • dilııtIDWmeğe 

:nechur ol voru~ 
l\leşclü, t)V.)1 !r l•<'rnm mcı:ıbaı knsab4nm liemcn yruıı~mda olur cb 

liupl~ cı.lcr . tılrr ııl nh ap blrtaktm k():ldcre nuıt tcrlcctmez! 'ratruıdnş. 
bnıı ayrı ayn bnıın '.\ ı:ı nı:ıbrw:ı belki lmld'ln yoktur. Falmt on ııenelUı:. 

;>1rınl h.-ıttA otuz &f•ncııı, 'etıcltc1Tfo bugünl'U h:ıztn Bozöytığlln ~ yıı 

ıı:tıulo nUrnnııe Nr J llS:lbn ol.ı:ıı:umu;ma lmld\n yoktur, mz, ı ı evvcın hlr 
kCbnctten bclclC:rlz. llt.:ZÖ)11f,-tl ynpı1arok ah :ıp bir ımı.syondıı tnbtG ı inin 
bOtUn inceliği giif!tcrllıncll ve zec ı:;J[i balk dA tc!J'ilt edilmelidir. 

ümrt l:"Uzb:ı ılığına tcrfl edenler 

t ApaY'lt Cihangir, ~vkl Ars 
kbş, Fahrcttln Kaç:ka Bay 

O :man Tilcn Burna. Reşat Ba 
l~tı, RcmJl Atılgan Van, Av· 
en İlt UL 

m G d r Beykoz, Şecaet -
güler lstnnbul, Hnllt Şchmnn 

Mu taCıı Uçkun Bure!ı. Sezai 
ı -ı !actaııbUl. Fazlı Orknt Isparta, 

.l Poht Ardahan, Niyazi Oknt 
o, Saim Ergill İzmir, Calıit 

n Mıırdtn, Şevkı.-t Ertllrk Tavas, 
n :M g111bUl"ll 1ırtanbul, FcUıi 

ralp Adı:ıpnzan, .Ali Konur I.spar_ 
• Abdullah Yalçmkaya Antalya. E
..n Ayakan Konya, C:ıvlt Korgun 

, llyas Ozaydm Sungurlu, :th. 
rı Siler Gönen, Kenan .fi.km tstnn· 
'. AbdUl lr Arman lstnnbu}, Rf_ 

rk30y U ktıd:ır, Be.ki Yıldımor 
, S'.ıbb ""+Un Kl5Jr..mıl tst.an • 

.P.Iu mm r Aktulga Tokat, Ad. 
'l Akallyek İr;tıı.nbul, R1fat. lzer Ge 

u, S ıht Akıncı Kanlıca, Etem 
n Yoz at 'Milat Akar S!vns, 
ı Cllner Sivas, All Ozter lstan-

• S ' ym:ı.n GQ~n Biga, Rlfat Ka 
z K y rl, Kt!.znn Oktay Nure _ 
Uuz f!e:t Enı1ll Balıkesir, Feh· 

r:un ~ıl< lstanbul, Nusret Selkut 
a, Tevfik Yücel Edirne, Şevket 

ı :Karacabe)', 

do Yl\7. bıı ılıf!.DU\ terfi edenler 

EN SON DAKb\A 

J ARMA TERF1 LlSTl!;::sf 
.M. Emin Ardıç, Salih Uzb y, 0-

rner Durakbaş, Hulftsi Arsever, 
Hnmdi Tfnğtz, Mucip SUzcn, Hasan 
'I'ahsin Acareı-, Şernefltfn GUn -
gör, Rtta Acır, R. Recai Akmn.n 
A. Rıza Tümer, N ccati Arba.k, S~ 
zai Yalaz. B:n lıııeılı'ktan ya11ba.ylı
t'n terfi ctımJşlerdir. 

M, Hihni Polat, Halit Ziya. Ok
tay, A. Rıza Soynk, M. Sabit A!
kan, M. Zahit Demirel, H. Talii.t 
Gilre.r, Haydar Yılmaz önyfizbnşı
lıktan binbaşılığa terfi eyl~ler
dir . 

M. Zeki Savaş M. ~url Turan. 
A. Cafer Aksllydk, O Faik Uğur 
Mümtaz Kolanknyn, Şnlıa.bet~ 
Attıbay, Bekir Aytuğ, M. Ziya J-
ıközlü, A. Fehmi Kar<ieŞ, A. Vasfi 

Bayraktar, Arif Özmcn, İbrahim 
Ünver, Ziya Kaynak, Cemil Alkm 
Samih Xırntibay, Ynşn.r Kaya Ze~ 
ki Arda, O. Hnşit Tütilncll, 

1

Em
rullah Gürluı.n, FeUıullah Bnr:nı.n 
Usteğmcnlikt~n yüzba§ılığa terfi 
eylomj§}ertUr. 

Tcğmenlllrtcn tC'ğmenliğe te.r· 
Ci edenler sunlnrdrr: 

A. Nusret Demirgüç, Seyfi Ko· 
caalp, M. Sn.bit Gunanç, Abdullah 
!nal, Fethi Akba.y, Neset 1zer, A. 
Fn.Jk Başar, M. Kemal Köymen, 
Hulki ÖrsU, M. Sc)~ettin Özs:iknn, 
M. Fehınt Terzıın, Ahmet Utku, 
M. Şevket Kansu, F. 5ınıısi Yıı 
mıı.ç, Mustnfa Oztırit, A. E'!:rem 
ÇcJlkkol, Enver Ba)ar M. Ali Gu
rer, Ferruh Tıunrr, Halit <.Ju !Uın-

"et K!lrlıd!ığ 1atruıbul, H. S3. • ser, M. Hulü f Ta.r.;ıl Sayar F:ıli.ı. 
n Ozan İstanbul, Şc!ik Acar EH\ hntlin Alpan, A. Rı~ üzsü 'so.ba-
• nbeklr K rndcğan Erzincan. hattın Y ~ • cı, Husamettin Tim"i -

ttin Çankny E!'Zlncan, Ukl"ll çin, S. Ell"m Peynircloglu, Cihat 
Bur , M. Cemil Erdal Be - Erfıgnn, 1· Emin Sağlam, Hasan 

Erd ·, Mehmet Dincer. Enver Gün 
l. "ek P Ankan İstanbul. A1 Nu dllz, Hfuınil ErgUn, M. Sa.bri Tu-

v K ahya Tallir Bayalny Er. temel, Mahmut Paksoy, Mahmut 
. ı. Avni Alpd mir tsta.nbul, Frn:ıllıın, Tazif Tu1töz Basrl Tür 

öz!!llç Sinop, :M.elımCt Unsurs Necnu Özkes, Azız TUre, Ali Er: 
:r, C vat Gun 8r l.!tanbul, :M. tnn, Selılmi Karnboneuk, M. Dün-

t Yenery\i k iBeglktq M. Nu • 
n n"' 1, tstanbul, Avni Silmen d r Kılıç, Snlahnttin Öneş, Ömer 
., ı. Yavuz şakar Çorlu, Ueb_ K nn, Kiı.zım Topluoğlu, A. Ce· 

t A'!Wl E d ır, Saim çınoıc ıs . U:.I Kmılkıin, S. Ahm t Topçu, M. 
., 1mo.d?tun şo.kar Siirt, H. Fa Suphi Tiiz11n, Hanılt Kılıçay; Mus-~ 

k Balıkesir, Abmet Tunçay ta.fa Kôymen, Cemal Bostancı, Y. 
ö caı Erzl'.'lcan, Hekkt TUrıcn. .Salahattln Öner. H. Hilmi Erer, 

Ud r, A. Necip Tulunny 19 • KAni Vardar, Adli S lkan. Hli3:l -
M:.ıuff r Si.brsu Akb3bA, mo.tt n Yurd r, Fehmi So~nn, Zi

Ahm t Akız r.d.rn , A. Ata yact in S buncu. Abdullah Somay, 
1stanbu1. M. F-ıkri GWcç ıs M. Burhan Arns, Natık Kızılkayn, 

Zck1 Yayan tzmır, Ehmet Çoş Hn"nn T ncr, Tahir Ata.soy. 
n ırr.c. 7.cyyııt ttav ı Edirne, l. ücUncü nıf muamele metnW'ln-

Süer fstsubul, M. KayatUrlı la ğunt "il 2 el sınıfa terfi edenler 
,' u. liJ,kltı Kargı tstautr.ıl, İh. "'unbı.rdrr: 

l!!3D Ak y Erzlnca.n, A.cıat YUcel H. Hakkı Yrlmnz, N ·ı Vnran, Şe· 
y 1 Zeki />. kd!kınan tstanbul, Ha· fik Hoşnl, İ!alil Rlf t Atlım, Htl3• 

7ma1 Osklld:u", M. Adil Uran tr. nU Atnmer, Hrondi ÜY.aıtUrlt. 
, ?ıiazhar Eroltu trtanbul, Soy Dordüncü ınrf m ~ memur 
Kayanç En!ncan, M. P.eaat ö. lul,"tlndıın S cU sınıfa terfi cdcn

bul, A. 13.ın r Gençny lstıı.n - ler: 
.Ali Ergenekon Konya, M.. Bur S. l!'nlııi Öviinç, A. Kemal Oz
tfn GUrc t"Uuıbul, Vrunık Snvn den, Sn.bri Sayınalp, Abdu1lah 

t .. ı. M. Salih Erotgun t!: SUmcr, Nuh MPhmet Ç , Yusuf 
t, M K mal Berr,tln Bursa, "(-• Z!ya Ankan, 1. H~kkı Karanıan 

i :rorzunım, Ahmet Şarmnn Hikmet Ka.mnr, M, To\'flk Ka!cll
n Sela.h !11l'l TUrkalp Dlvrik, oğlu, M. Emin özle Pertev Bo
\1 YOc ı t tan bul, F. Necdet Cer yarşı~tv:ı., KCı.zmı Din~. un Ra • 

'Y.ıl, At 1 cruıtı.ıı Bayra.ktnr ragözoğlu, ı ünlr Çnğıl::ır. 
'M. Fahri Tunı;:el Ordu, lı:I. Sa_ DördUnrH smrf lıes p mc urlu-
~ E!'nlp 19tanbu1, Ncz!.z Oj .. uer ğun n S Uncll ınrfo t(!tfl eden. 

M. N t Berk ~ Ne lcr: 
D~ n v rck, S'U tUn Gör Yusuf F:.ngln, Salih Aünver, 
Tr " n 11· M.tt t 'f)llon Konya, M"llımut 1n:ıl, Ab<lurro.hm;m Sier, 
-.m /'.. kor t bnbu1 U.. R t Veys 1 Ba3knl, Mu tafa Bulliııl 
:t' N d o. t ..net Bıırlas 1 tan Ril ••· y 1 • " .... n çın. 
Zi,y:ı Ayd~lr btanbul, A Na- fı ııcı snııf hec;ııp mcmıırlıı";on -

GUnal Krrklarell, 'M. O:: .n d ın [) lnc-i ıınfa terfi cd<'nkr: 
!"Ut Aydın, Htı.mlt Erkan r. • I Ali Rıza Ynro<ı, J r't.u-rul .M le 

, U Ergtlr Bursa, M. ~ "' t Elmacr. Nedim Ünver 
ın Orknn ÇengelköyU, ö. LUL 5 inci ınıI tüfekı;IUktcıı 4 tlııcU 

c. be Maraurls, H rnı:fa terfi ec:len: 
Cemil P levne. 

1 göre 

O mıl on 
işçı -.;.,ejerber 

ediliyor 
Tol\ 10, 2!1 ( .ıt.A.) - JtJporı hfıkü

nıclı, umumi seferberlik J,nııununun 
dôrdüneu mndde'>lne I< \ rıknrı, bu 
sol hki nıızırl:ır meclisinde bir 
"mllstncel i~lcr,, tcdlılri kabul el -
miştlr. Bu tedbir IT'illelin 10 mil • 
yon işçisinin iş kudretini umum] su 
retle seferber ctmeğl İlllihdnf et -
mcklccllr. Bu plrın, fş .. ızlerln tama.. 
mile ortndnn knldırılnıusını ve işe 
en ziynde ihllyncı olan s:ınnyi flıti· 
y.:ı.cını tatmin edecek ~ kilde işlerin 
tevzlfni derpiş etmektedir. 

at teb 
~ 1 ncl ytllda 

tııyynrcsl düşllrillmilştUr. 27 Ağus .. 
tosta, hava mnharehclerlndc 41 Al
m n lay~aresi diişfirfilmuştür. Bl -
zim kayıbımız, 23 tayyııredir. 

Hava kuvvetlerimiz, Bnltık denl. 
zinde, iki Alınan ıı:ıklbe gemisini 
bntırmıştır, 

Moskova, 29 (~dyo) - Sov
yte istihbarat bilrosu tarafından 
bu snbnh neşredilen harp tebliği: 

28 Ağustos gfinll ordulamnız, 
blitUn cephelerde dU~:ına karşı 
şiddetli muharebeler vermekte de 
vnm e~lerdir. 

Ordularınız eiddetll muharebe .. 
lerden sonrn Dinyepetrovsk şeb _ 
rini terketmişlcrdtr. 

fü/. iııelıir, 29 ( A.A.j - Boş'ku .. 
ınnndanhk, meydan muharebesinin 
19 ı ne u ~ıl onllmu nıüıınscl>etUe 
Dumlupın'lrdn ;>apılacnk mcrnslme 
iştirak etmek fizere Ankarodan Af .. 
yona sitrnckle olan cumhuriyet 

s ralya 
aşve ili 

• 
enzı 

Partıler arasmdal<i 
ıhtılaf yüzünden 

is ·fa e i 
Avustralya başvekili Menzi 

istifa etmiştir.. Menzi partiler 
arasındaki ihtilifta.n çekilmiştir. 
(Radyo gazete.si) 

Londra, f 9 ( A.A.J - Bu sa. 
bahki gazetelerin bir QOklarının 
ba.,.cımakalclcri Avustralya. baş
vekili Menzinin istifasına talısi
edilmiştir. Bu gazeteler mumai
leyhin yüksek devlet adamı va. 
sıflarıru tebarüz ettirmektedir 

DaiJ.v Mail şunları yazıyor: · 
Bu mümtaz devlet adamının 

istifasını teessürle kar§ılıyoruz. 
İngiltereyi son ziyaretinde Menzi 
nin kuvvetli şahsiyeti b,~rkeste 
derin bir intiba tevlit etmiştir. 
Bukadnr mahir bir siyaset ada
mının iş başından uzaklaşması 
teesüre şayandır. ' 

Niyiız Kronikl gazetesi de ay· 
nı mütalaaları serdetmektedir: 

halk pnı-tisl ve luı.lkevi mümcssillc
rlle An'k ra hukuk, dil. tarih ve coğ 
rafya f:ıküllelerl, Gnzi Terbiye Ens. 
Utfisü .,.c siyası bilgiler okulunu tem 
sil eden talebe gruptan dün nkşarn 
şehrimizden geçmişlerdir. 

Milli ŞEF 
Alman büyük 
elçisini kabul 

ettiler 
~timeauttaki tayyare 
meydan ve te5İsatını da 

gözden geçirdiler 
Ankara, %8 (A.A.) - Relsfcumhur 

İsmet tnanu buglln Çankayndakl 
k<S§klerlnde sat 11,80 d~ Almanya 
büyük elçisi Von Papan! kabul bu • 
yurmuşlardır. MUl!katUı Hariciye 
Vekıtı ŞUkrU Snrncoğlu hazır bulun. 
mu,,tur. 

Ankara, 28 (A.A.) - Reisicumhur 
lamet l nönU bugün Türk Hava K uru· 
munUD EUmesuttaki tayyare mey -
d:ı.nmı ve buradaki tesisatı gl5zden 
geçirml§lcr ve alfiliadarla.rdnn lzahat 
almışlardır. 

MJllt Şefe bu tetkikten ema.smda 
Ba§vcldl Dr. Refik Saydam ve Harl. 
ciye Vekili ŞUkrtl SarUC\'ğlu da refa· 
knt etmekteydiler. 

l..ondnı, 29 (A.A.) - Deyll Tclt ... 
rnt gazetesJ.nln sıyası nmluı.rrLrl ŞÖY · 
lo yazıyor: 

Rusya. ile Birleşik Amcrtka ara • 
smdnki mllnasebeUcrc mQdaluı.le cı~ 
Cc Japonyanm hJçbir hakkı yoktur· 
Japonya, R usle.rla Amenkalılıu' aJ'8 • 
amdn. mübadele edilecek e§ya !Cltl 
§artlar dikte edeblleceğlı:I iddia cdl • 
yor. Bu, diplomaside hayrete deler 
bir yenlllk tqkil edecek mahiyette • 
dlr. BugUnkU J apon Mkert zUmre lıjŞ 
re.sinin siyaseti blöften ibarettir. au 
son te§ebbUsUndcn daha ktlatAb bir b• 
reketln kabil olacağım ta&aV\'llr et 
mek gUçilr. Japonya, bu beyanatı& 
bulunmak l!:ln b!llınss:ı. münascbe~ 
bir vnkıt seçml~ti", Z!ra. bu beyanat 
dövlslc.r serbestliği ıuı.kkuıdakl ıngtUJ 
• Amerikan dekla.rasyonmıdan ancı.tlı 
birldıç gUn sonra yapılmqtır. 

.Jat>on mJlltarısllerl, Amerikan a. 
yasının Sovyet Rusyada &evk1ne nılU11 
olmak h~usun<lakl nrzularllo ın~· 
zenelerinl ktıybetUklerln1 !abat cı t.ııılf 
oluyorlar. 

Japon dlktntörıcr! htırrlyet muııat'· 
besin! kaunnıak Ur.ero olan ıncnılo · 
ketıeı1 korkute.mıyacıaklar, bu ınc:ıxıle 
kcUerin za!erlnl de gocUı.tıremıyeccıı· 
lerdlr. 

Deyll Meyl gazet.eWı!n alyast ıntlb3· 
b!ıi do §Öyle yazıyor: 

Japonya. kUstablığm en ytık8Ck dl 
rcceslne varmıştır. İnt,"iltere ve a1rıe 
§Ik Amerlka, Rusyaya m Umktln 013° 
bUtUn yıırdrmı yapacaklarını t ıııU' 
ctmlş1crdlr. Biz, Sovyet mUtt fıkl • 
mize ını ):ırdımı yap::ıcağuı. Tayyarelerimiz, Almanyanm K6 

nigsberk uehrlnl muvaffakıyetle 
bombardıman ctm~lerdir • 

Ordularmuz ,şiddetli ve devam
lı muharebelerden sonra l 1mı.v • 
nada. N. (*) ı;chrinl terkcıtmfe • 
lerdlr. Bu şch'Jilı işgali dilşmnnn 

çok pahalıya ma.1 olmuştur. DUş. 
man mUtca.ddit dcfnlnr ehro ııu. 
cum efmi§, her defasmclı azim za 
yiatla pU.SkUrt.UlınUştUr. Nihayet' 
d~man kıtalnn ~ehre girdikten 
so:nrn., şehrin i.Ç!ndcki sokak mu
hareb"leıi 16 sant sürmU tur. DUiJ 
marun ölü ve yaralı olnrak oyintı 
10.000 <lir. 40 tıuık, 20 rop, yUz. 
!erce maklnelituf •· ve yUzlerce 
~rhlı nrnba tnhrlp cdllmlrtlr. 

Bu gazete, Büyük Britanyada 
veyahut imparatorluk dahilinde 
ibu vasıfları haiz pek nz insan 
bulunabileceğini işa.ret ettikten 
sonra şöyle yazıyor: 

Avustralyada. yahut diğer bir 
yerde Menzinin yüksek kabili
yetlerini göstermesini mümkün 
k!lacak bir fırsatın tekrar zuhur 
edeceğini limit edelim. 

Nafia Vekili 
Bursada 

Lavalin szhlı i 
vaziyeti 

J~ondm, 29 (A. A.) - Sovyet 
Rus)'a aki ha.rp vo.z.lyetl hakkın -
da l.ondrıda şu mUtnlenlar ileri 
sUrlilme' tcdir: • 

Hm-p Riddctlo bUtUn cepheler -
de d('vam etmektedir. 

Çetin bir muharebeden sonra 
Ru ' r Dlnyepepetrovsk ~chrini 
tahliye etml.,lerdir. Bu ş~hrin 
zaptı Almanhra pek pahnlryn mal 
olm~tıır. Şehrin zaptı i~ }npıJ.. 
~ ofan muhnrebelcr ü~ giln sür_ 
mUştür. Gönüllülerle tnkvlye edil 
miş olruı Rus ordusu k~ kanş 
müdafarı.da bulunmu~tur. 

Şim:ıldc!ri Alman • taarruzunun 
hedefinin Lenlngrnd olduğu anla. 
şılmaktndrl'. 

(-11 ) Bu ismin NovomOCkvo !ı: ol.. 
masr muhtemeldir. 

ıran l<öylUleri usları 
selamlamıs 

A!oskova, 29 ( A.A.) - G:ızete ııııı
h:ıbirlcrinin bildlrdıklcr.nc gün.', 
tarlııl rdıı ç· lışan İrnn !;ö~liileri, t
rnnın şim 1ı garhlsindc )Ollım.ln i
lcrlı:>en Ru kıtaln.rını ellerini s:ıl -
lı):att" sel.inılamnktadır. 

Rrısıı ileri retcli, morosildct ve 
tnnk le f.'k :iilleri ve sihnri kıtnları 
to.nıfınclıın ynpılnııstır. 1lcri h:ıre • 
kcilnin ürnti şnnd:ın d·• nıılnşılıa
bilir. ıki 'febridn ı 20 kilo met re ölt!• 
.s1nd kain Türkmenşiy<' enrş:ımb::ı 
günu '\"anlmı.ştır. Il k lolnrı, Rumi
ye ğr;i\iiııi'ın şnrk s::ılıtıi civarında \'e 
Har. denizi s:ıhlli boyunca dıı iler
lem ıcterlir. H r dcnızi sahilinde, 
Irus kıt:ıl:ın, Pchle,iyc yakın mf'· 
sa~ bulunan J\nrg vorrrn,ıu r
dır. . 

1 ·şreden 
z 

• r 
l'ışi, 29 ( A.1) - Uuglın rc•mıi 

ccı idcde metni ne ı cdıl('ll biı kanuıı 
muc-ibinr lwicrc lf'rı l·'r;ınsrı)n gn. 
:ı.t'le, ııı ı, kfüıp ve her türlü 
mntbu ıhıı n ık \nnı n -; ı hüro u 

Deyli Telgraf gautesi, Menzi· 
nin iftif asıru ic:ı.bettire.n sebep
leri kaydettikten sonrn şunları 
yazıyor: 

.Menzi, Partiler arasındaki 
zıddiyetler neticesinde milli vah· 
detin mütecs ir olmaması endi
şesiylo şimdi iş başından uzak. 
laşt111lm1ş bulunmnktadır_ Ma· 
amafih bu meseleler şayanı kay
dolan en ehemmiyatli vaka üze. 
rlnde en büyük bır te.cıir bile 
yapamaz. Bu da Avustralya tıı· 
rafından yapılan harp gayretinin 
fovkaladcliğidir. 

Taymis ga?.Ctesi, bizzat l<endi 
taraf tarlarından ibazılarınm kiıfi 
dere şiddetten mahrum ol 
makla itham etmekte olduklaı·ı 
kabinesine karşı mütcmadıyen 
yapılmakta olan hiicumlara e. 
heınmiyet vermiyerek 74: mü
mes ilde;ı mür kkcp bir mecliste 
ancak bir tek rey el. criyete sa· 
bip olan bir Koalisyon hUk(lme- • 
tini bırakar·ak ort.ru arktn ve İn· 
gilteıede uzun bir seyahate çı· 
kan Menzinin cesaretinden ıs
rarla bah etmektedir. Mumai· 
leyhin !ngiltereye yapmış oldu· 
ğu bu seyahat halk ve harp kn. 
bine i üzerinde buyUk bir tesir 
icrn etmiştir. Fakat kabul et· 
mek IP.zımdır ki mumaileyhin 
bu reyahati Avu tralyııdn. vazi
yeti tarsin etmemistir. 

Dahili meselelerde A vustral. 
yamn muhtelif partileri arasın
da.ki noktai nazar ihtilafı çok 
büyUktUr. Siyar:ı mlicadclelerin 
bu kadar enteresan bir şekil al· 
mnsı nft:liren (l;örillen hallerden
dir. Fakat bugün hatırlatılma~ı 
muvafık oln.n daha çok mühim 
bir şey vardır: Bütun fırkalar 
harbi miimkün olduğu kn.dar bü
yük bir !;İddetıe sevk ve idare 
~tmek azminde müttefiktirler. 

ırambcrra, 29 (A .A.) ...:.. Men· 
zinin !n;iliz harp kabinesinde 
Avustralyayı temsil etmesı ic::ir. 
Londraya gitmiycceği ı esmen 
öğrenilmiştir. 

Filhakika muma leyh. bundan 
böyle Avustralyayı temsil i<;in 
Ingiltrrcye gitnı İ} eceğini ve 
Londradaki harp 1 abinc ınde A. 
vustralynyı temsil tmesı umum 
tarafından talep cdi mi olsa da· 
hi bu talebi r :<ldeceğini 'bildir· 
mi .. tir. 

Yeni Başvekil 

v:ı-;lln ile ıtlı 1 C"dıl Jıil• cck \ c bıi- ı Kamberrrı, 29 ( A. t. ı -
n ırı lı.ıbi tutulacak B:ı5vckıl ıf tilt hu ı ıuh 

Lır. huzurundn yemin ctmı tır. 

F ıthlcn , 

nıcclh 

B ursa, 29 (A.A.) - N .. fııı yckili 
seneral Ali Fuat Co~soy, dün, Ynl
,·ndan Dursaya gclmişlfr. Burada 
•afin işleri elrafındıı tetkiklerde bu 

Junocnk olan Nafia vckUimlzln şer!!. 
finc dün nkşnm bclerliyo tarafından 
bir zi>·nret '·cdlmiştlr. 

. ' 
Amiral Darlanm beyanatı 

ll115tanıfı 1 oul nyfl\da 

\111ır.d l>::ırl::ın, Fran!l17. t wıçrcsı. 
nin l.sııs Lorene lılr krşılık teşkil 
t•dcccği lıııkl:ınılııki Ş3) hılnrın uımn. 

ıııill' ınnnıısız olchıl;'Unıı ıı•min e tntiş 
ve dcnıişlir ki: 

'·l~\·lçrcl ~ sull·.ı-;ttr !Julunmnk, 
çok hli)ük bir psikolo)ık ,.e ııolıtik 
lıal:ı olnrnltır. Bir gün Hillcre de 
li~ lcdi~inı gibi, arazı tnl:siınleri ü

zerine l pıl:ıt"ıl• hlr " ıllı, mukad -
der -;urelte hlr harp (.;Pllt ccrk bir 
... ıııh ol:ıc.1khr. FanliyPt nı memle -
krtimin ınııı unlyctlııın ld:ırncsini 
i tilıdııf eınıc'drdir. Uu ~c·hchlc pek 
kolu)• .ı nnlıl•'bilır inı1 ki hoşku 
ıııcnılel,eılcri \C lıilho,,srı le;\" içre~ ı 
ıı:ırç:ıhııııııgı diı~iinıHi~ür iı iddia c -
dcıı ~ıı) iul.ır ıııı .. ıık nıoııno;ı:ı: şt'~ ler· 
clir.,, 

Amiral IJ rla:ı ~öıkr,nl şÜl le hi-

lirıııiştir: 
"Fraııo;;ı. 1 :\·içrc~e k ı ı derin 

dostluk lıhlcrı l.ıc,lcınchlcdir., 

Lavali v ran 
adamın 

T ercümeihali 

\ 'ersau 29 ( A.A.) - Ln~nı ile 11 ,.. 
ııtın sılıhl vnzıyctlerlndc bir d 
şiklik olmamıştır. Bu s:ıbah ne 
dilen sıhhat hııtcnlnde ÜllC d 
meklcdir: 

Lnvnlin ,azıyeti lıastnlık mur.' 
zamno cyrcımcktcdir. Hararet 1 
rcccs( 39 . 
De:ıtın var.I) eti: Umıunt vaı ) 

iyidir. Hastıılıl:hn seyri nornınl 
H:ırnret derecesi 37,6 • 

lıav:ılln h:ırnrcll blr&7 ortınıştır 
Diin harureıı 3i ,5 derecede ldı. 

ı\Clll tnblblerln knnnntıııc r/J~t 
znl(ilccın lı ve Periton it i hl ilAIJıır zil' 
hur ctmcdı ~ •• ıııkdır h· l.o,·nlln rıı· 
lnrı b i olıı ıc:ıra k.ıd ı nonnnl b1' 
seyir tcltip edceekıir. 1 
• lk:ıla gcı:nce talıihı:vlll ne dll' 

giin en el ı.,ıti hir c:.· ~r, leyernh'C ' 
<"c·'ni belnıı etmekle ır. 

Sulka<;I kurb:ınlarındnr. hlr 1 
n('r hastanl•den çıkmnı.::ı 
olmuştur. 

BWiüıı öğleden sonrı 

tinlnk hakimi Gorhinı 
oıorııın·n celtmişlir . 

mu' nl 

\·er< ı' i -
nıutc rıl' ıı 

Cenubi Amerikada 
Almanlar 

P.u r:rpor wnncdildiğınr ~örr \; 
rın rııcbusan meclisine le' di eri' 
~cklir. ,,. , 

Sfö lcndl~lnc göre r:ıpordo. 11 
m.ın h:n-ır ve kültür cc mlyeıı,,ıı , 
cınrind; askcıi bir tcşckkfil buJlıl'~ 
dugıı du ifşa edilmektedir. Bu tt~r 
kiıl her birinin başın-da hir li~ , 
o'ıın 10 kişilik gruplnrd:m mür 1 tı 
keptir. , ·nzilt!rin nnşlriefkiırı -~~111 
(El Pompero) gazcle.'lioe ınUJI>' 

Cııc:rı, 29 (.l. ı.ı _ Pıı·n c '"'' ul ıncbl 'ığlur verilmiştir. ti" 
1{140 senesinde Arjan tin hudı~ A. 

\'c Mnn:ı·l Dcat~a kurşı Mtıkııo;t le - .,.. rı haricine çıkarılmış olnn nıı:ı. 1 
, 

;o,elJhiİ<;ÜIHk lrnhınrın C~ılıcttı>'ııiıı C . ~ 
1 

\',ın :ızıısındrın Amold Almıın)·D 
viıılle lJir artııjlırınR )111ll llll'llır. • • fıırcthrıncsine illlcn ctınlştir. .ı 

Siındi)·r. k:ıd ır tı.cbir 'csıku l'lc ı\1• • 'uzi tcııekklıHl A rj:ınt!ndc ikP • , 
ı.(et;irilcrııe<llr,1 ,ınln51tırınktnt:ıdır. 1 r 

Bunıınl:ı hcı bcr polı nuilccıl\·lzin eden Alnıonlun sıkı bir nc:ı:orc C, 
fmıli)eli h:ıkkıııda bazı ınalCımııt tınıla bııltındurmnktodı:-. El s~ıı' 
topl:ıy. lıılın lir. Jj ~ıışınd:.ın 18 \, • ril-cn veslkn1nrd'.l Almn•ı cnıirlt'r fi' 

ı; nu !\ad:.ır l' ul Clcııc ıniHı ıt bir lt:ı:ıt etrnlvenll'rin şiddetle ccıııl~ 
chrılncnkla•·ı hlldirilmoktedlr. , 

"' ı·enolı polıtık<ı ı l ı, ıı ı•tını lır. vcsiknlardan lılri }litlere kıu ı ) 
nunıl.ın sonr ı bıılıı ,·•·1 ı• ı:ıonullU o- ı 1 pıla«uk snctııkat yemtnlnin nıc 1 

ıaı·.ık sırın 'e Dlld:erl muhnrebc .. 
'ine iştıruk ctıni<;tır. "i'1gcr,, lı:ıııı. ıhlna etmektedir. ~ 
l(ı z:ım.111 o rl.ı lıu ı:ıcınul huhımıı:ıl.- knlınıs, sonra Frnnsnnm ı,ı:ı. I c 
lıı~dı. l)ı~er lıir g nı tarıfındon nıhc·n kısmına sttm şti. 1 <I 

t 1 it . , .,.,, ı " :\ ı 
kurturı'Jıı Coleıtc n •ı. tH'l<' g - Mıilnrckcclen onrn .vu ele 1 
ınıssc dı• lıir mftddt"l ı.,ııı ~ Fr.ııısa- silıu,, ,·.1puruna tayfa olarak gir 11

1 
ya dönıııiı5tıir. onro <Sur-.ille) gemisinde nıcşC s" 

.\tnı:ınların huzır:ın 1910 ileri hıı. r.tmisli. Fıı knt 28 tcmmuz.dn llıt 
n•l,cti l•snusınılu Car:ndH bıılunnınk- ı niden de nyrılmİştı. 
iti\ ılı. llıı vıııi)el llırrını \ ıı,.:ıllerc• Nilı,1\\!l e,• ,·elkt snn sııbolıll'' ı 
~ r lmç::ıbilıııeı.. nınıcll:r hı r lııııon..ı ı•rhtııl~n !Jol miktarda bıi\or" 
l{ilmis 'c mal.. ırhnı rl<lt l'tlenıe\.ın- ı m ıılıl kr lo;limııl cttlklr.n" 
cc Cııenu ılöncrek oı'Od..ı bır ntlidd l ı:ndaıı h.uc'•cl etmişti . 
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eme 
rında 

Bir emniyeti 
lliis al dav __ _ 
lik ih iyarın imzasını taklit edere 
beş kilo çayını alıp, satmış ... 

~~lN 
l' l!ı 2n kısacı · lıoyJu, lynh 
ôJı ~llh '-•23 Yaşlarında biris1y 
hı b 11 <'e>ketı bir koç yerin• 
' ıt!tl'k ltlnlarln yamalanmış. 
k bıt Şekline sokmuş oldu-
lırııı ıırını sürü~·crck jandıır

ıırı h" ~ııı 
1 

ııinci a-;liyc malıkc-
11111

1

1~· Yerine gidip otur. 
sCJ-ek heklcmeğe baş-

ı,, ?5 
Yat l'aşt:ınndn bir ihti-

1). . bir s:ıkolı wırdı. Reis 

t'ı 

1 llııcıın? dl r sordu~ tnr• ._ 
Hıı;lnn nıulemadfyen 

lfdu 
1 ~k· ııu Yavn~ yavnş ayn• 
'•tır ~ , rledJ h 

111 • l'n dnvacı dr~l-
6 huısun 1 
~ ~~l'ine reis J,,,ndisini şa
ııı~lllerncıte karar verdi. 

• l'lna.sı icin şahit rnev
l'g lldaJye koydurdu ve o 
~sunıı hn-ılndı. ihtiyar 

l! ll ü:r.erlnı• doğru sfö-
aır , e . . • 

, mın ettıkten sonra 

'~ nrta ç ılı sırken hen im 
o ti Ilı ğazıısınJ:ın 5 kilo 

~ <I Unu du~ muştu. Aar • 
b r ltırı ıle blrlıkte brnim 

t?ıı 1 ntektup yazmışlnr 
R ~e~~ıt edere!. çaycı diik. 

ıı ı: ç:ı) lıırı ıılmışlnr. 
:t~ıı ay,ıı ı.ııosu 8 Jirnl•dı. 
ılı tına, ihtıynrın ifadesine 
l'Q ~cgı olup olmadığı 
1/ len suçunu muhnkc

ıı htıtı rıbcri itirof edip dur. 
b lk u d:ı knhul etli ve b:ı-

r 'lir ille hu da '1oğru 
ıı tııı lltlu gııyrımevkuf ol

ıtc~ı ede E1elmemiştl. 
~ k :ırak cnl mağn7.nsı-

1 rfıvdii. Bıı d şöyle 

}' <l nıdur, :ralnız, de. 
t ~t k ça~ı eledi, bu sö

•rrı ilen asker knç.'lğı 

Peki! dedi. Hepsini salmak isli. 
yordu. Faknt lınna bir kilo lazım ol• 
duğundan bu kadar aldım. Gitti. 

- Güzel, o znmnn ç.nyııı kilosu 
kaç kuruştu. 

- Yedi, yedi bocuk Jıra. 
- Öyleydi de, beş lıra)'a vcrdiğı 

c:ıyd:ın nJcfn şüphclentnedin. 
- Ne bileyim, ben, oi;ıtbcyiın il"• 

kere gitti, fuları, dedi, ben de bunu 
snyet tabii buldum.,, 

Jki şahit gelmemişti. l\luhakemr 
bunl:ır fcip başka bir sfine bımkıl
dı. Şükrü dışnrdn ı;ö~sünO şişire şı. 
şire Jandarmalara kelepçelenmek r
ıcre ellerini uzatırken ôol1lndırıhı 
Salih ağa, şalvarının cebinden bir 
örme kese çıkardı ve içinden a\'ıı• 
dığı birkaç kuru u blrjsi ile kenclı· 
sine gönderdi. 

ADL/l'E lılUllATJ/RI 

içkiye dair: 
Aıırııpa harbi patladı/itan sonra 

Pransı:lar da, milli mıidafaa için 
tehlikeli olan içkiyi kaldırmak iste
mişler, fakat mıwalf ak olamamışlar 
dı. Ancak bu telıllkeli ::elıirin kulla· 
nrlmasını haftanın birkaç ounııne 

inlıisar etlirm<'k sı:retile :araruıı 
lalıdlde çalışmışlardı. Pransamn ıığ. 
radığı mafjlubi11el feUtkr.finde ara
nırsa, içl:inin de mühim bir rıı OY· 
nadıyı anlaşılır. 

Arapların meşhur bir' sli:ıi ııar • 
dır: 

1'l'ı!t'rı cerreb. el - mı1ctrrelı 1ıdlel 
ldh • innedanıe .. 

1/ayntta nedametten kurtulmak i• 
çin en ba il yol, ba~kalarmın tec
rübelerinden ders almaktır. 

Hasan Kuınçn)J (Vakıl) 

- Baban bana, ahmali, aptal ser. 
sem dedi. 

- Sen ne <"cvap verelin? 
- Seııi:ı Jıatırın için evet, hllk • 

lısını: dedim/ •• 

- Arinem zavallı denecek ka. 
dar sakin ve mailfun bir kadın· 
dır. Cemiyetle alakası hemen he 
men bir iki akrabayı bayramdan 
bayrama ziyaretten ibarettir 
Kimseyi tanımaz. H:llbuki, ba 
bam zengindir .. ticaretle meşgul. 
düı· .. çok dostu vardır. Bu dost 
tarı aıı:ı..smdan ibirimn kmm b-ı 
na nıünasip gördüğünü ı:öylcdi 
V c bir ~n beni o aileye götür. 
dil Size ibabarnm mlina~ip gördü 
ğü ·kızın portresini <;izscm ~Uler 
siniz. Maamafih çizece~ım: Or· 
ta iboylu, seyrek ve dUz kumral 
saclı .. zayıf mı zayıf, gözleri kü· 
çük .. lbacaklan çarpık. Servet! 
varmrş.. ~ok zenginmiş.. ailesi. 
nin ibiricik kIZJylllIŞ .. Bu yüzden 
tahsili de yarım kalmış. Dtişü · 
nün bir kere Leyl~ lh:ınmı ! Benim 
gibi felsefeye, tarih(', edC"bıvata 
kendini vermiş lbir gene;, bö). 

!Bic 2JafUlıa -13aş şa 
.as -- awwwz,_, ~- -

'a • teşebb"s s i ya 
nm hayattaki me (' s ı r 

SA.~A - S 

Fıkra 
1:::::::::::::-.: 

adanmış 
a uçlar 

K AR/ŞTIRDIGIMIZ bir ki
tapta, dünyanın en meşhur 

1§ adamlarından Elbert Hubberdin 
şöyle dediğini gördük: 

"Bit adam yeryüzünün en zcl i, 
en bilgili, en derin görüşlü adamı o
labiiir. Fakat kendisinde kımıldan
mak,öne atılmak,gördüllle»ini, ak
lı yattıklarını, cesaretle tatbik et -
mek hassası yoksa,o adama hayat 
sahasında verilecek numara ancak 
"srfır olabilir,, o, bir şey yapmak, 
tJarlık gösteı·mek mez;yettinden 
çok uzaktır., 

IJii11ku fıkrada okuyucularımıza 
Xa redd111 lıo aımı bir hırsı ... lık 
1 ik.uyestndcn bafı;;e/mişlik. ilikti • 
ye ~:d r: 

/Io anın evi de :a ..rt bu(liin Iı.ır 
uhtrd ll.t ltlrbe i oibıymi~.. Yani 
u:c inde hillt aldı: ~I! halde kapı 

açıl: •.. IJır oıın l~tc lıu açıl.: J·apı

dn11 içr.riııe bir hırsı: girer. Fakat 
ses sar/o tıkarıp ho<"al'l 11 ıaııdır -
mamak için pabuçlarııu kapının 

yanına lnralarsa da maalesef oda• 
farda bir şey bulama:. Geri dö11-

ıc Dünya ister bir kazanç ister 
şer el ol6un, bütün mükafatlarını 

ancak bir kudrete bağışlar O kud
retin adına da biz "şahsi teşebbüs,, 
diyoruz.,, 

' 1 clııfjü ::aman bir de bakar ki pa-ı 
buçlardan eser uol:.Meiir.r işin far
kına varan Nasreddi11 hoca onları ===.===========-=============================z bir tarafa Ialdırmış, yani sal:la . 

Polonyayı saran tanklar 
mı:ır. T ımanı Jıırsı: k~pıdan rıkar-
ken Jıoca da: Yetişin komşular, 
uelişfn hırsız gırcli; diye bir va
veyla .... Tabii kapıy1 açan sol.'Ujja 
frrlıır: - Aman Jıocam, eve giren 
kim? derler •. /Ju sırada hırsız atı
lır: 

.. ... ___________________________ .-.-=--z--------

1 a lar tan lar mızm aarr z 
- Aaalar, der, o kadar tclô~a 

lü::ıım uok. Eue giren benim ama, 
pabuçları alıp olitüren kendisi/ yalın kılıç hücuma geçmişler i NASRETTiN 

Teneke tanklarımızı delik deşik 
edeceklerini zannediyorlardı 

ombasını kullanmıya vakit bulamı an 
üşman bir tanktan kaçarken diğeri in 

ateşi altına düşüyordu ... 
6ahibine iade 

Meşhur bir avukat memleke
tin emrazı a.l<liye hastahanesine 
bliyük bir para hibe etmişti. 
Dostltı.rı 'bu parayı neden başka 
bir müesseseve vermeyip emrazı 
akliye hastahanesine verdiğini 
sorduklan zaman şu ceva'bı 
verdi: 

p 01.0NY ALII.AR lıotü bir pro. 
pasundaya kurlıııo silmiş • 

!udi. Glıyn Alınıın tankları knlıo 
tcnekede.n imal edilmişti 1 Piyade 
nıcrmlle.ri bile Alman tanklarını dc
Jcbllmiş.Polonynlılnr ha.kikııtle karşı 

lıışmcn kendileri için ellın ncticclrr 
doğdu. Dize gelince, tnnklanmızın 

sürnUc ilerleyişi, hepimb.i sc,·lndlr. 
mlştl. 
Polonyalıların idaresine verilen 

Alman arazısfndeld mukavemet ro
yırtı. İşin garibi, tnn klnrımızın su
Junç hAdiselerle karşılaşmasıydı. 
Polonyalılar, tanklarımızın taarruzu 
esnasında yalınkılıç!.:: muknbıl ta -
arnızn gcçınişlerıdi. "Teneke 1,, tank. 
Jnr•mızı delik deşik edeceklerini 
znnnedıyorlnrdı. Yalın kılıcla tmır
ruuı gecen Polon) nlı s{h orı nlnyı 

perişan edildi. Kurtulnmıynnlar im· 
h:ı olundu. Tonklnr bundan sonrn 
her düşınnn köy ve şehrinde Fanto
mn gibi meydana cıktı. 

En ciddi nıuko\'cmct", şnrki Prus 
:\O~ı Almnnyaya bıığlıyan ~ısının 
cenubunda iki demir y-0lu hattının 

civarında gördük. Diışnıau, askeri 
mütehassısları t nklara karşı çok 
müessir olacağını söyledikleri dnfl 
toplarına mevzi aJdırmışıı. Fakat 
Polonyalılar tanklarımınn mul1orec._ 
be Jmdrctini hcsnpl..m:ımı lnrdı. 
Teğmen \'on Krnuse'nin ağır bir 
Uınklrı dü~mıın topçusunun bulun. 
du~u mevzie ta:ırnu: etmesi kAff gel 
dl • Tank, fiç sis mcrınisi gönder -
dikten sonrn taarruza geçti. Sisin 
himnycsinde ilcrliyen tank, bir tel, 

• 

ımı denecek kadar garip bir dışi 
mahlukla nasıl evlenebilirdi? O 
na, (dişi mahlo.k) diyorum. Çüıı 
kil (kadın) bence mukaddns bir 
meflıumdur. Hepimizi dünyaya 
getiren kadındır. Bcrum kadınla. 
ra derin, hudutnuz lir savmm 
vardır. Buna rağmen ona kadın 
drmeğe dilim vnrmrvor. Ve ic;t 
b::ı.b:ım beni · şüphesiz para için .. 
vnlnız bıınun i!f.n · onunla, o ya. 
rım dişi mahlf1kla e\·lendinnek 
istlv(\rdu. 

- Çok garip 1 H:ı buki, ben 
b'r kız olduj?:um halde, babam 
benim reyimi, muvafakatnni al. 
madan böyle şeylere girışmez. 
Siz ned<'ri c;ükfıt ettiniz? Y<'ksa 
parası ve serveti sizi ~ekecek 
karlar <'Ok muvdu? 

- Hayır .. Hayır.. Bey kızt, 
yani o yarım dişi mahluku görür 
g-ormez tüylerim diken diken ol· 

mermi Uc topc.ulnrı mıha etti TC 

korkunç göğd<Zi ile mcnlin üzerin. 
den seçil. Yolu uzcrinc cılrnn top 
pestil sibi ezildi. Diitnn lm hüdisc 
birkaç saniye içinde geçti. 

Polonynlılıır toplnrın tesirsiz-
Jıği kıırşısındn bir cam ormanından 
geçen dört kilometrelik kum yolun • 
dn r!cate haşladı. Dört Alman lan -
ı, rie. l den Polonynlıinro ta rru. 

ıa b:ışladı. Tnarnızun tesiri cok 
korkunç oldu. l'ruıklar, önlerine cı
kan n~ncl:ırı deviriyor, Ucrlcmelcri
nc hiçbir şey mani olmu)ordu. 
Tankların gönderdiği sruvolar, düş
manı dannndağın etmişti. Düşman 

elindeki sillihı Ye malzeme) i bırak. 
mış, canını kurtnrmnk için .koşuyor
du. 

K:ıcışan askerJerfo içinde s~a 

sola koşun yaralı askerler pnni~i 

şiddcllcııdiriyordu. 1\lühfmmnt yük. 
Jü kamyonlar ha,·ııya uçuyordu. 

Bomb:ı mı hile elinden atan düş
mnn hir tnnktnn knçarken di~erinin 
ateşine tutuluyordu. Beş kilomct~ 
ilk yol, düşmanın ceset, top, tüfek 
'e malzemrsi ile dolmuştu. Kııçnrnı
ynn, ve biraz sonra kendine gelen 
münferit düşmnn ~nıpları bizi ar
kndnn '\'Urmnk istiyorlardı. Orm:ın 

motörize kunetler tnrnfındnn \O -
randı. l'lfnkfnclitüfok, \'C tek tük pat. 
1:.ıyan bomba sesleri bütün gün de-

vımı c!U. Bır O\·uctan ıbarct Almnn 
tnnk km·veti k ndisindcn iki yüz 
mısJi bü) ıık ve iyi tcchız edilmiş 
öilşnı:ını bu suretle berbat etmişti. 
Tcğll!.en J{rausc tanlu .ile yüksekten 
goçcn d~rnlr h:ıttına tırmanmış ve 
bir trene taarruz etmişti. Trenden 
dört yüı ihtiyat düşman askeri çık· 
mış ve sllfılılaı;ını )ere ntarak tcs • 
tim olmuşhı. Tt'ıo;mcn bundan sonra 
ormanda bir açıklıktan gcçerlı:cn bir 
kııliibcdcn ntcş nltın:ı alınmıştı. Ku. 
!Ubc iki menni ile yakıldı Kulübc..'

- Ben bu paray:r ömürlerini 
biribirini dava etmekle geçir< 
delilerden aldım, yine onlnı 
iade ediyorum. 

Bir dalgınlık ve 
kurnazlık 

nln 1lrknsındn ise bir is1ibkum var- Bavulunu trende yere koyma. 
dı. lstihkfun zigzak tel örı:ıülerle çcv ğa 1..-ıyamıyarn.k yanı !başında 
rılmlsti. nazı yerlerde Polonyalı as- yolcuların yerine bırakmıştı. O. 
kerlerin yeni tel örguıeri görillü)or. turacak yer bulamıyan bir 
du. Tankı süren askerler, işlerini yolcu: 
ynrıdn bırakarak firar ettiler. Polnn - Müsaade eder misiniz? 
)'ahların tel örgüsü çe'ktiklerine ba- dedi. 
kıhrsa, Almruıların bu kadar çnbul.~ '.Beriki kurnazca mr usul bul
geleccklcrini hesap etmemiş ol:ıc:ık· muştu: 
l:ırdı. Kacışlon o derece cnlıuk olu• - Bavul benim değil efendim. 
)ordu ki, onnandnn geçen nchriı Sahibi yeri kaybolmasın diye 
üzerinde henüz inşa edilen nlışnp onu buraya ibırakıp :istasyondan 
köprüyü yıkamadılar. Alman motö.. ga.7.ete almağa gitti. 
rlzc kuvvetleri bu köprfiden sJ.otler. Tren hareket etmişti. Ne gelen 
çe geçti. Motosiklet müfrczclerl, vardı, ne giden. Ayakta kalan 
şumdn burada meydang cık::ın P°" yolcu kurnıı.zlığı anlamış ve fena 
lonyalı ns\cr kıtalnnnı kı n bir zn- halde kızmıştı. Bavulu kaptığı 
mon urfında da -.ılıyor veya esir a. gibi vagonun penceresinden dı
lıyordu. fotörlü kuvvetlerimiz hiç şan atıverdi. 
durmad:ın Vnrşm•a istiknmctfndc i- Bavulun sahibi yeniden fır-
lerli~ordu. Jadı: 

- Ne yaptınız? 
Bu parça yarın HABER'de bQ§lıyacak olan (Polonyayı 
aaran tanklar telrikaaından alınml§tır. HABER'i takip 
ederek ba entere&an yazıyı okuyacağınızı umuyorw:.) 

- Gazete almağa gittiği sıra. 
da treni kaçrran yolcuya iyilik 
ettim, hiç olmazsa bavulunu 
kaybetmemiş olur. 

muş ve babamın kulağm,a der. 
ha.I: "Aman, beni iburaya neden 
getirdin, baba? Ben lböyle bir 
kızla evlenebilir miyim?,, demiş
tim. O gün kız evinden tatlılık. 
la. nezaketle ve bir daha gelmek 
vaadiyle ayrıldık. Fakat. kızca
ğız hemen beni sevmiş gibi gö. 
rünerck, bu v.aa.dimizi ibize tele
fonla, mektupla hatırlatıyor ve 
bilhassa beni kendi apartmanına 
davet ediyordu. 

- Tekrar gitmediniz mi? 
- Hayır, Babam ısrar• cW, 

fakat ben gitmedim. 
- O halde mt:sele yok demek. 

ti. Bunu kız tarafı anlamamış 
mı? 

- Hayır.. Onlar hfila limit 
besleyordu. Bu ümidi ba.5langıç
ta babam vermişti onlara. 

Hikayeyi merakla d'!nleyor. 
d1m. 

Yo un kr>narındaki ağaca yac;
l<ınan İffet Melihin bu hiküyeyi 
ne mnk atla ach~1'11 ve C')nu na. 

11 bııTJ"l"l:H•" ~,,J bi1" 

O hik:y• ıne d \um etti: 
- B'r sabal1 k pımızın o:ıiin 

<i gu il t:ilc. f rv. >r • ·d• k. 
Çok erk ·, .. Ber. hen uz uya:ı· 
'1l tıl'}"I P ""1"1"1: "P n lum 
J,<..pıil"ızın ömi.ndc bir e' avrr 
olmuc-.. dıyer k 'tıah ve J·" tıı 
Bi?.im cvim'z ı.., tıP' t ~·zinki t?İ 
b: ho.hre ic;n<ledir. Valm l:ı th<'e 
kapısı onünclt gc~ivorou. l "bam 

önden, ben de arkadan kapıya 
koştuk. Yerde kimi görsem lbe. 
ğcnirsiniz?.. Bana varmak isti
ycn kızcağız,, 

- Ne diyorsun? Sizi bu ka. 
dar ecviyordu demek .. ? 

- Artık, siz ııc hüküm verir
seniz verLı.. Bu ı:;.,. ı:,i miydi? De 
lilik miydi? Bilmem .. Rovelverle 
kend;ni vurmu§ dedHer .• Cina
yettir dedirler .. Ne olduğu an
laşılamadı. O, kanlar içinde ve 
cansız olarak yerde yatıyordu. 
Biraz sonra polisler, bck<ıiler .. 
Hasılı bütün mahalleli kapımıza 
toplanmıştı. Hepimizi karnkolla
rn.üdliyeye gütürclüler. Günlerce 
bu işin peşind ..... l.uştuk. Ve ni
hayet hl• bir su" m olmadrğı 
anla§ıldı .. Onu gömdüler, ben de 
kurtuldum. 

- Zavallı kız .. 
- Evet. Şimdi o. n ben de çok 

acıyorum. 

- Ni~in acıyorsunuz? 
- Çünkü. her seven zavallı· 

dır da. 
- s·~ ne kendinizi o zavalh

.n lr•l b'rı n .c.:ırvorsunuz? 

ı fct "' lıh " ba :arak 
mırıl "ın ı: 

- r,\ t. 8•m b n de ı: r -
< ıı fark ız rcr ıu . 
"ip 1 "l'\'"17 clditil"' 7" l 'lTI 

vı h ~ r•· • •n 1'"11' m 
ne.. ı. l ı '"'" t , • 

1 .. • l J .r ..... r re o • 

da.r ooYin.dim ki .. Hele sestmzi 
duyunca, kafamın içini saran 
o kara bulutlar bir anda silindi, 
gitti .. Kendimi birdenbire aydm· 
lıklar içinde buldum. 

- Bu hikftyeden anlayonım 
ki, Beb~kte görüştüğüm günden
bcri beni seviyorsunuz.. Öyle 
mi? 

Hata önüne bakıyordu. Titrek 
bir se'.lle: 

- ·Evet, Leyla ha.~mı ! dedi _ 
o günden, o mesut saattenberi 
seviyorwn. Hem d riynsız bir 

vgidir bu ibilseniz .. 
- llk defa. mı ı::eviyorsunuz? 
- Evet. namus ve şerefime 

yemin ederim ki, hayatta ilk de. 
fa sizi SC\:dim. ~amndan böyle 
at<.' li birfırtınn :ık defa geçiyor. 
~e okuya 1iliyorunı. Ne yazabi. 
liyorum. Gezd"" .. m yerlerden, 
konu..c:tı fum ld.mselcrden zevk 
al.ımıyorum. 

- Ya arkadaşınız Turhan. 
- Vn1lchi onun da yüzünu 

~ördü "um ~ok. Ona sadece, sizi 
bana t mtnıak fırsatını verdiği 
için medyunum. Ycksa o, benim 
fikir arlu:.dnşmı değildir ve ola· 
m"z. Ben onunla bazını deli dôlu 

rum. • }fı\ıfımya. insanın 
.. 'e r' ,:ı"c-lara ea ihtiyael 
v r ır P r z=ıman ciddi mevzu

r ;,... l·C1nur.ulmrız. Ben 
rarmı 

( Dcı•am ııar) 
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Cevıren: MUZAFFER ESEN 

J.8.08 ~Vıl heyeti Müziği 

18,30 Serbest 1 O Korosu 
dakika :eo.u; Radyo 

8.4C Radyo Gar.et.esi 
Svlng !0.45 Solo 
kuarteti şarlnlar 

19.00 Konuııma 21.00 Ziraat 
(İktısat Takvim! 
Saati) 21.10 Tenıstı 

19.1/i Radyo 22.00 Salon 
Svln~ Orkestrası 
Kuarteti 2!.80 Ajana 

19.80 Ajaq 22.45 SalOll 
tfJ.4,j K!Aslk Türk crkestl'B!lr 

r--Yuca UlkD (istanbuOveUlkD 
(Usak) liseleri 

Kayıtlara ba,ıaamıştlr. 11tı1eaıere malaııaı tart 
glnder!llr (UŞAKTAKi frllll Uıeılala Orta lasma 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: ~ 
Okulumuzun ır.lllıendl5 ve ten memurluğu kısrınlarmı:o 

kine şubel'!rlne :reni talebe kaydı.::ı.;ı 1 eyllll 9U tarlhtnde 
ıuı 941 gUnll ak§3mı saat 17 de ıı.lhayet verilecektir. 

Kayıt muamelem her gUıı "'" 9 dan 12 ye kadar . )'aP~~ 
Orta mektep uı~an lmt.lha.nla, lliıe olgunluk imtıııaJU""'" 

olanlar imtihannz ksbuJ olun•.ırıar. 

Tt?§rfnlevvelln fı~ gUıılerl.nde heı lki kısım lçbı ayrı, a1" 
duhul imtihanları &imleri lata.n'o:ıl gazetelerile eylllllln 25 ıncl11 ıuruıcıi.kUr. 1'0azıa ta.sDAt almak l&tıyenler!n bizzat veya ıııe 
bul Bt>§lkta~ Yıltf:zı!akt lda.remiU mUracaatlan. (7320) 

•im sısr.t eocuK ESİRGEME KURUMU l\IENFAA'ftı"1 

Kıymetli San•atklrımıı 

BAYAN SAFiYE i;t 
SUADiYE PLAJ Gazinosun 

30 Ağustos cumartesi ak§amı saat 20 d 
kadar ~it 

Varyete numaralarile gayet zengin prograJP"' 

1 tesna bir müsamere tertjp edilmİftİr Fiatlarf 
yoktur. Avdet için motör temin edilmi§\ir. • 

mllracaat. 
• Evinde daktllOW 

duı bir bayan tuıa 
yazdırmak t.11Uyen1ere " 
yazar mektupla: ~ 
sokak numara 22 J9 111 

• 28 ya§ında. uıterUJİ' 
Lunmıyan yeni ve ..ıd ' 
bek~ bir genç, ocıacıısı. sJ" 
bl b1r to aramaktadıl'· ( 

remzine mUracut. rıt' 

• 17 ya§mda bir :>r•• 'ıJ. 
nu. busuB1 veya reauıl 
!.§ aramakta:aır ::>akt!JO , 
YeldeğLrmenJ mUhendl' 
!tJ numara 2S te Ktızılf 
~acaat. 


