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Anka~a. 30 ( A.A) -Milli Şef 

~-- _ ~""""""'""'"""'"""''V'V"""""'" İnönü, Zafer Bayramı müna~ ""lllb· 1 ve umum Neşriyat Mtidlirtl betiyle orduya aşağıdaki tel~ra-
H a,an Raıin. Us ı fı göndermişlerdir: 

Basudığ ıyeı MAREŞAL FEVZl ÇAKMAK 
>.ıı1t VAKn ft1.AUAAS1 Genel K11rmcıy Bnşka.nı 
~~ddeaı VAKJT Yurdu 

~o 
'c011STOS 1941 

;J!_MARTESı 
N 
l t!rnara : Sene 
ti; 23872 • 

Ja onya 
~rnerika ile 
anlaşmak 

istiyor 
p ---
tens Konoye 

edUzakşarkı a akadar 
en bütün meselelerin 

O te~kiki içın 

:Yanus sahillerin
eki mem eketler 

arasında 
~ir konferans 
~kdin; teklif etti 
\ 
"&lıı 

1lt ı tl<>o 80 (A.A ı - Reislcum
'la "•Zv l Ja110 e Un nıatbunt lı:on!cransm. 
~::ı b:ı.§veklll Prens KonoycniD 

t qtı hake gönderdiği me.stıj muhtevi • 
h~tllıl kında beyanatta bulunmağı 
~o.:rı.ct§ 0lınaama rağmen Japon 
lh;_ ltr:ar §etinin birlei!k Amerıka Ue 
t;;! 01 •anası aranılmasını teklif et.. 
""-'tııa:~ sal~h!yettar mnha!U 
t>l'tıı.a beyan edllmektedır. 

~ıtı ili~ l<:onoyenln bilhDesa Uzıık 
~ lllUt fldar eden bUtUa meseleleruı 
1.~r Yaata tetkiki fç!ı> Okyanusa 

l.ııı.eıer:!evıeuer'.n bir konferans ak. 
)'or. 1 tekııt etm•c; olcuğu zanne-

~Ql"ilta 
~ la1t1 1lı Siyası mahnfllı Japonyanm 
'1'ıı ~ bır-ı gıı.ranuıer vermesi mukab!. 
l!ı.~~ıa:§lk Amerik'i. geni§ iktiaadt 
""'ila ttıı:ı "ermcğe amade olduğunu 

t '«a'?tıa ektedir. 

1~ ?-ia .... fUı Japon bUyUk elçisi amı. 
"1 "'ı.ıra 11 

lr118trı "'e Amerlks zfmamdar • 
llleleı-ızı da nıu tcaki;ı devamlı gö • 'iv- Yapılac:ığma dair işaret .\,..._ - ""drr. 

~~!ika 
\ '%allı borsaaında Japon istik • 
~ ~eruc:,nr:n :vtlksela,csı Vfi§ington. 
t lal~ • JaPonya mUnasebatJ • 

J letııır do&ru gltmes!nJn bir delili 
ı,.,' td!lnıektedtr. 
-~ Yaı• ~ l'ıı.ta e hnlen devam edecek mu 
~ l.!ıtın:t kl8Unları da ihtlva et • 
'- il l!ayd 1t Ue Ruzvelth: pazart el 
~~lııu:arkta Irat edeceği nutuk 

q~~lı:;r0 ., beklenmektedir. 
ıi)o~:~ (A.A.) - Dömei ajansı 

~h- ttııı.ın 
~ ı.. !llat alan mahaflle göre 

~~o ' 
~e::ıın reislcucıhur Ruzveı. 

l>el-anu 2 inci s:ıytada 

Zaber Bayramım komutanları· 
mıza, subay ve erlerimize tebrik 
ederim. Tarihi, vatanı uğrunda 
fedakfu-lıkla ve savısız ı::an ve 

-0---

Taks mdekı geçit resmi 
fevkalAde oldu 

30 ağustos zafer oayraını mcmleke.. 
tin her tarafında. olduğu gibi 1stanbuJ,. 
da da merasimle kutlanmıştır. 
Şehrimizde merasim sabah saat 8,30 

da İstanbul komutanmm ordu namma 
tebrikleri kabul etmesly.le ba.§lamıştır. 
Fmdıklr komutanlık b!na&nda yapı .. 
lan tebrik merasfın!nde e\•velt askert 
müteakiben de mWld erktnm tebrik
lerı kabul edllmi§ ve bu eaat 9.30 da 
nlhayet bulmu§tur. 

Taksimdeki merasim saat tam 
10 da başlamıştır. Evvela İstan
bul komutanı ishak Avni Akdağ 
yanında vali Lütfi Kırdar oldu. 
~ DevaDıJ 2 tnct eaytada 

Reva le 
• 

gıren 

Alman 
kıta/arı 

Tahrıp edılmıs doklar, 
yakılmıs s.lolarıa 

karşılaştılar 
Berlln SO (A.A.) - D.N.B. ajan. 

sınm öğrendiği.ne göre, Alman kıt& • 
larmın Revala girerken knr§ılaştıkla
n manzara, So~t kuvvetlerinin ta.. 
kip ettikleri hattı harek<.t hakkında 
tam bir fikir vermektedir. ı 

Llmanm etrafmdaki dcJclar tahrip 
edUmL,, silolar yanını§t!. Denizin Us. 

_.- Devamı 2 inci sayfada 

Eskı Polonya 
Başvekıller ınde n 

Kazimir Bartel 
kurşuna dizildi 

Londra, SO (A.A.) - Eakl Polonya 
başvekillerinden Kazimi= Bartel Lu. 
vuvda Almanlar tarafından kur§Una 
dizilmiştir. Bartel mqhur bir Alim ve 
Avrupanm en tanınmış r1yaziyecUe.. 
rinden biriydi. 936 • 827 • 930 tari.ıı. 
!erinde olmak üzere tıç Mf& bqvekA. 
let makamında bulunmuıtur. ' 

• ' ~ .ı, • '.· r . . · ......... ~ .·" •' ·~' ... ' ·.·~-~ .. -;;~./ ~·....-_· ~1r ... ~ 
• • ... ' ._ .. • .. .. ' ;.. 1 ' ,,. -, • 

şerefle dolu olan ordularımız bu. 
gün de milletimizin gözbebeği 
asil teminattırlar. 

Cumhuriyet hükfunetinin sulh 
için sarfettiği candan gayretler 
kafi gelmez de Türk ordusu va. 
zif eye çağrılırsa, ordularımızın 
geçmiş kahramanlanmm gurur· 
!andıracak surett~ hareket ede· 
ceklerine eminim. 

iSMET INôNV 

Mareşalın cevabı 
Ankara. 30 .( A.A.) - Mare.«:ıal 

Çakmak, Yüce Başbuğ Reisicuın. 
hurumuzun telgrafına şu cevabı 
vermişlerdir: 

"Daima yüksek teveccüh ve 
itimatlaxma ma7..h.ariyetle müba. 
hi olan kahraman ordularımıza 
büyük bir eseriniz olan Zafer 
Bayramının yıldönümli müna.se-

Saydam 

:; ; --

betiyle yemden ibzal buyurulan 
iltifatnameleri hemen bütün or 
du mensuplarına ibla~ edilmek 
üzere tamim edilmiştir. 

Yüce Başbuğumuzun ve Cum. 
huriyet Hükfunetimizin lütufla. 
riyle buı::i,in en modern siUih ve 
teçhizatla mücehhez ve en iyi bir 
surette talim ve terbiye ile yetiş· 
tirilmiş olan kahraman ordumu
zun ısulh ve selamet yolunda hü. 

bu sabah 

Kahraman piyadelerimiz tribün önünden geçiyor 

... 
Geçit rC811linden Jntibalar 

30 Agastos 
piyankosunda kazananlar 

40.000 Ura kazanan 
4909 

10.000 Lira kazanan 
257314 353932 

5.000 Lira kazananlar 
43391 342777 281363 277237 
Sonları 6052 ile nihayet bulan 

biletler ikişer bm Ura. 
Sonlan 2297 ile ııilıayetlenen 

biletler biner lira. 

Sonları 8705 1188 ile nlhayetle· 
nen biletler beşer yüz lira. 

Sonlan 379 ile nihayetlenen bi. 
Jetler yüzer lira. 

Sonlarr 64 ile nihayi:tlenen bi· 
!etler onar lira. 

Sonları 4-8 ile nihayetlenen bi 
Jetler ikişer lira amorti alacaklar. 
dır .. 

Tahranda 
Örfi idare 
ilan edildi 

iran kuvvetleri 
terhis 

olunacak 
---0---

lngii z ve Sovvet kıtal
arrnın ılerı har. ketleri 

devam edıyor 
Londra, 30 (A.A.) - Tahran radyo

su, Tahran şehrinde ör.O id:ırenln ve 
I§ık söndUrme mecburiy(;Unin iltn r. 
dilmiş olduğunu blldirmc.ktedir. 

SlmlA, SO (A.A.) - lran cephesi. 
niD ş1rnnl kısmmda İngifü kuvvetleri 
kumandanı dün öğl(ldcn sonra Kcr. 
mnnşahda İran kuvvetler kumandanı 

Ue bir mtılı\kat yapınıştu 
İran kuvvatleriniD terhisi için mom. 

nuniyet verici anlaşmııları- varılmış • 
tıl'. 

İngiliz kuvvetleri Kermanşaha vaıııı 
olmuolardır. Bura<b. bulULan bU tUn 
!nglllz tcbaalan a:ığ ve salim olarak 
bulunmuşlardır. 

"'*"' 1.\lo kO\'B, SO (A.A.) - İranda Uerl 
hareketlerine devam edeı Sovyet kı • 
tnıaraı cuma gUnU Milırab:ıt. Pehle\•f 
ve Meşhet §ehirlcrini ı'gnl etmişlerdir . ~. 

SlmW., 80 (A.A.) - Rfsmı bir teb.. 
!iğ, İrandakl İngiliz ceph<slndcn ge • 
lon raporlarda her tarafta mukııveme 
tın· tatl1 edildiğini ve lngillz kıt,nları 
ta.ratından ifgal edile:ı Dlmtakalarda 
vaziyetin sUratle normal hale l?irdlgi. .. .. . 

kümetimizin vereceği her emri 
son damla kanım dökerek ifaya 
amade olduğunu ve geçmiş kah. 
ramanhkları geride bırakacak 
büyuk bir fedakarlıkla verilecek 
her vazifeyi kemali emniyetle 
başaracak !kudrette bulunduğu
nu büyük bir fahirle Yüce Baş
buğumuza a17.eder.rn. 

FEVZi ÇAK~!AK 

Mareşal 

Mareşal 
Ordur~un 

teşekkürleri
ni bildirdi 

Ankara 30 (A.A.) - 30 
ağusto• zaler bayramı mü
ncuebetiyle bugün saat do. 
kuzda baıvekü Dr. Relik 
Saydam, Genelkurmaya gi. 
derck Genelkurmay BQ§ka. 
nı M are§al Fevzi Çakmağı 
Cumhuriyet hükumeti na -
mına tebrik etmiş ve hükii. 
metin olduğu kadar Türk 
milletinin de §anlı ordusuna 
her vakit ~in tam güvenini 
teyit eylemi§tir. Ankarada 
bulunan vekiller ve vekalet 
müste§arları da tebrikatta 
bulunmu§lardır. Saat 9,30 
da Marqal Fevzi Çakmak 
Başevkalete gelerek Başve. 
kile ziyaretini iadP. etmi§ ve 
ordunun tqekk;irlcrini •un. 
muştur. 

Finlandiya 
sulh 

istiyormuş 

Vlbor alındı tan 
so ra salb 
~a ılacakmış 

Londra, SO (A.A.) - BUtilD gazete • 
!er FinlAndiyanm sulh istediğine dair 
doln~nn şayıalardnn bal>.setmcktedir. 

Tnymis dıyor ki: 
Flnilndlyada Viborg aıınınca harbır 

biteceği zauned!lmrktedir FinH'ındl • 
yanı~ arzusu eski lıuJut!annın lades 
ve sulhtur. Finler hemen hemen ynlnu 
harp etmt~ olduklanndan ve Almar. 
yıı.rdımmm vaadedile'lıeı yanında 
gU!Unç olduğundan ş!kAye· etmektedir 
FinlMdlyalılar ık! ~ys Uç ha!tnya 
kar.ar sulh aktcdıleceği.n ümit cdl 
yorlnr. 

Fin 
Vip 

• 

ıtaları 

• 
gır 1 

üt~.1 Finlanaiya 
ba~ram yapıyor 

Yll7.lSI 2 :ıcl ı;nyfnda 
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: - ~"'\' SON D~n.IKA - 80 AllUSTOS lt>41 CUlltARTl!:st 

• • 

80 ağustr s •• TUrk tnrlhlnin en ı:cretıı gtlnlerlndcn blrtncıeylr. D 
ıa, oJtı llritıs1.tı11t.ı •erilen taarruz lı:ı:ı:ırlı~ emri, tnurru:wn kudreti nis
>ettr.dc o ı.ad-r ı;I-lı yııpılmı:ttır ki, bu derC'CC genı, bir <"eptı., Uzerl.nde 
• m.rn dcı-ın tı~ lmsunch a\1Anuık, nadir ordulara nasip olar. bir gizi~ 

1:11' 7.Cl< l~ d:. 
l Il"llil senr ~. \'t"I ... bt:ı.nlr.ılun Anlı.doluyla ol n bOttln mu\ la 

~ti rıoıım l c ldl i ve ynlnız l.a!tınln ç .-ptığı gllnlcr." hl<; bir millet 
tru1hlndebu1 d.:lr mUUe!ılt bir:ın ya~m:ımısttr.Bu blrllğfn,nıferoo blr 
iç \e i>lr nU\c t{şldl ettı.;ındu ı.ıuıgtmlgin ~Upbcsl omb!Ur' 

J..;ııgün ı,1c bu ~erin hnt·rnlarilo doluyuz./ Aıındoluyu ştna 

O:\ knpl tr.ı sınrutu Ad ta dert gtbl Uzcrlmlze glynıl:Jtllt! 26 ağ'm. 
t st:- tırınrrı bo f.rrl blrdcn'>lrc yırtılmı , 80 nJ;rustosta do. bilttlıı bu. 
ce.)'1'1.•lcrt • r~nı. lr nımet nyn1'1:ınmıst1. 

llu.,ıml rle nı· lındıır Utllııır etsek zıtır. 

E •SON J> IUKA 

ki oşular; 
a g· ati 

At yan l:ınm s klzlnci hafta. kO§u.. 
l:ın yarın VcJ c!cndido yapılacaktır. 

Kosu!Jıro. her hatta olduğ".ı sibl bu h:ı.t 
ttı. da !azln. at yazılml§trr. Gene Uç iki, 

tl çitte, blr de Uçıü vnrdır. Çifte bo.. 
1 ialcr 2-3; U inci koşular üzerinde.. 
(<lr. İkfil bn.hisl~ ı.S..'5 inci koşular 1l,. 

z rlndcdlr. 1k1ll b:ıhlslcr ı.u ıneı ka. 
ı!r:ıda, tlçlU bnhls 3-'-..5 inci koşular 

i '"'...ndedlr. Yarmkl ko~arın mcsa • 
• ve ıııtıro.k edecek o.Uar §Unlar • 

inşaat malzemesi 
noksanlığından 

:z 

NeV)ork, 80 (A.A.) - Bumdald 
bnhrlye mnh!illerinden alman malt'ı • 

ta g ro ltaıyn, l.n§ıı.n.t maızemcsi 

n k l :ı yuztındcn SS" l:ı!n tonluk 
(:lepra) ve '(Rom:.) zır!ıluarmm 1D. 
§tl.D.Unı tauıe mecbur knlmı§tır. 

E ki Avustralya Da§Veldli 

numwı J(o., u: 
Uç ya~da Arap erkek ve dl§l tay. 

lara mahsus. M :ınfeal 12(,0 metre. 
Bu koşuya SUl yk, Tarzn.n, Kuruş. 

GUJ,.,.eç knydedllmi§Ur. Favori Tar • 
zandır. 

tKINot KOŞU: 
Uç yaomdıı yıınm kan 1ng1llz at 

vo kısraklara maluıu.s. ?d~csi 1200 
metre. 

Elhan, Hevea, Neriman, Delikanlı • 
nm gtrcccğ'I bu k~un:m favorl.B1 biç 
şUpoo yok ki Ellınndir. 

OçVNOU noşu: 
lkl ya§mda aatıuı.ıı lng'lllz erkek ve 

d!şl taylııra mahsus. Mes:ıte.!11 1200 
metre. 

Gllnlln en heyecanlı ko~u.su bu oıa.. 
caı.tır. En mUhlm çckf:pne F. Simsar. 
oğlunun Demet. BukeU ile Sıı.llh Tc. 
melin Çobnn kıZı anuımda gcçecektır. 
Bu lm~uyn Demet, Buket, Çoban1azı, 
Saron, Kan.biber kıı.ydedUml§tlr. Fa.. 
vort Çob:uıkızı, Buk t, 

DORD'ONOC UOŞU: 
'Oç ve daha yuknn 3ınl}tak1 safluın 

İngiliz at ve kıaraklarn mahsus. :Me • 
sa!cs1 2000 metre. 

Dandl, Karnn!ll, özdemlr, Romans, 
Humaba.lun, Ruva adlı altı atın 1ı.ıt1 • 
rnk ettiği bu k03UDun :Cnvorllerl Ro • 
m:uıB VO Kıırruımdlr. 

BE,.tNOl ROŞlJ: 
nart ve dnho. yuka.n ya§ta safko.n 

Arap aUarmıı mahSWJ. :Mesat s1 8000 
metre. Bu koouya Tomut"CUk, Savn, 
Bozkurt, Dom, lfık kaydedllmlı.ıtir. 

Favori Savadll'. 

~. 

·ayya 
ta r~ 

ö '0 

an 
• 

e 

e agramı 
nnştnmfı ı incl Sayfada Marşı mUtea.kip Cumhuıiyet ll.bl 

ğu halde meydanda sıralanan desinin etrafma bir çok çelenk dl. 
kıtaat, ve mektepler, milkellef- zllmiştir, 
!erile diğer teşekkülleri tefti§ Saat onu yirmi geçe meydanda 
etmi!::tir. hazırla.nan kUrstlye ordu namına 

Bundan sonra a.skeıi bando le- Hayri Aydoğan adında genç bir 
t ik lal mers rı çalmrcı, ve bütün teğmen gelıni§ ve gür bir sesle he· 
meydanı dolduran on binlerce kişi yacanlı, ateşli bir nutuk söylenılş-
tarafmdan hw n· ile cllnlenmlı;tir. tir. 

ı Bu anda göP:ilsler ka.barmıı;, gözle- Buna lstanbul Komutanı İ.shak 
ı rın 10 s ne evvel bugün hnrp mey Avni Akdağ cevap vermiş, Türk 
j danmd:ı. ruhlarını teslim eden ve ordusunun topsuz, tüfeksiz kazan-
src:ık knnlnrmı vatan tonrakla:rma drğı 30 Ağustos zaferini anlatmış· 
akıtan aziz ı:ıehltıerimizin yndiyle tır. Komutan, meydanı dolduran 
ya'}armışur. 1 binlerce ~inhı sUrekli alkışlariyle 

.Moskova, 30( A.A.) Sovyet ------------- sık sık kesilen nutkunu şu sözlerle 
ordularının umumi k rar<ıhımn • • bitirmiştir: 
29 nğustos akşnm tebliği: 1 Ş 1 - Arkadaşlar, 

Sovyet kuvvetleri 29 ağustos • Asil Türk milletinin, asrı kanını 
günü cephe devamınca anudane damaı-larmda taşıyan Türk ordusu 
çarpışmıelardır. smrrlarmuzda beklemektedJr. teap 
Alınan snhih ve kat'i malUma. ederse, atalamıa lAyik bir ı:ıekllde 

ta göre, 21 a.-hıstostan 28 ağus· z,,............... yO nesıl d.öğü..'.)UleecğinJ, nasıl döğüşül-
tosa knclar bava. te ckküllerim~z, me.cıi azım geldiğini bUtün <lUnya.yn 
hava muharobelerinde veya yer. isbat edecektir.,, 
de olmak üzere beşyüz düşman Bu srradn kahraman knrtallan • 
tayyaresi tahrip ctmiRlerdir. Ay- mız, meydan il.zerinde geni§ ceve • 
nı müddet zarf nda bizim tayya. r r1 , so (A.A.) _ lıma.ı kuvveUe- tanlar yapıyor, halkı selfunlıyorlar-
re znyia'tımız 262 dir. ri kumandanlığının emriyle yahudllc • dı. 

Cenup cephcsinc&e "K" şehri rin Fr:ı.nsn.nm işgal altındaki toprak.. RESMiGEÇİT 
yakınlarında topçu kıtalarımız ıo.rmda radyo Aletleri kullnnmalan Nihnyet sıra herkesin heyecan. 
düşmanın ehemmiyetli kuV\•ctle.. meııeclilml,..tir. Yahudiler, radyo c1 .. la bekled'ği. şanlı kıtn.atnnızın re.s-
rlne büyük zaviat verclirmi tir migerı'dın' e geımı~u. hazlarmı bir makbuz mukabıllnde mn- " uı 

Mo ı.ovn, 80 (A.A.) - DUnkU Sov- Gerit resmine 1·,. .. ı-1. ede--•· 
b halli polis mnkamlanna. tevdi edecek " .,t.ın:.A ı'= 

yet te llğlnc gl!re, ceph nin c nulnı moydnnı inlete inl--+e g""en kahra 
ıerdır. Bu tcdblrin almmasınn. scbeb ..,.. -,. 

garbi mmtalcaamda (n) rumuzu ne mnn askerlerimiz hnlk '---"ından 
•- - hrin l d 77 yahudl erin con zamanlarda rodyola • wuı.u 

anıw.ıı şc c varın a. inci Al • çılgınca alku.ılanryordu. 
ı .... tU ı 1 •- nru suılstlmal ederek ck"crlya harlç. man p ;> a.-.. m n mu:l7.zam zay a..... Askeri kıtaat He mekteplerin "'e 

ğram t ten nldıldarı yanlış hnberlcrt yayma. o 
u ~ ır. landır, çldi bittikten sonra, resmi, hususi 

Almanlar, bir kaç gün suren mu • teşekkUller geçmeğe bt11Jlamt§hr. 
harebcler esnasında. 15 b!n insan, ıo Mera.sim saat 12 den sonra nihn • 
topcu b:ı.tnryıuıı, 22 tank, s4 otomobu av l ı· n Si h "ı yet buımuetur. 
vo mWılm mlktnrdn elltı.b ve mühim. 
mat kaybetm1:1tlr. • 

l\losko\-a, 80 (A.A.) - DUn gecclrt 
Sovyet tebliği: 

eı 
29 ağustosta kttal:ı.n:n:z bllttln cep. va 

he boyun~ anudane muharebeler yap 

il 

şyor 
mr tır. 

Elde bulunan katı malfimata gl!re, 
21."7 ağuBto.s arasında tayynrclertmlz 
bava muharcbelerindo veya hava mey 
druılnrmdo. &>O den :razı~ Alman tay. 
yo.resl tahrip etml~Ur • .t..yru mtıddet 

zartmda 262 tayyaremlz kaybolmuıı -
tur. 

Amiral Darlan bir telgraf 
çekerek sempatisin\ bildirdi 

P..ırts, 80 (A.A.) - Gazetelerde 
çıkıın hnberlcrc göre Lnvalin lllhlıl 

vaziyeti vnhlmlcımektedlr. DUn ak • 
§am ne§rcdilcn sıhbt ropordn ateııln 

39,G ya. yUlcseldlğt bUdlrilmektcdlr. 

GECE YAPJJ.ACAK TOPl.AN· 
TILAR 

Gece de blitUn hnlkevlerlnde 
toplantılar tertip edilecek, konfe
ranslar verilecek ve piyesler tem
sil olunacaktır. 

Zaf r piyan osu 
saat 20 de çe ti ·y r 

30 Ai;'U.Stos Zn.fer Piyangosu bu 
gün saat on yedide lzmlrde Fuar 

A 
'( I Yc.nlden yapılan rontkcnden memnu • da çekilecektir. Saat on yedi bu. 

Japon a merı ca 1 e nı~t verici bir netıoe ala.ıdJğı a6ylen.. çukta Wnir muha.birjmizle görf..i .. · 

itler 
Muso i i 

mülakatında 
Avrupada tesis edııecek 
Yeni nizam 

meselesi 
görüşüldü 

Zengin ve fakir . 
mi le ler arasındaltı 

fark tadan 
kaldırıl cal' 

Za ere 
evam 

Alınan devlet rc1s1 HJUcrlc ltıı ' 
bagvekill Mu&ı'lnl arasmdlı §llrlt .~~ 
besinde FUhrerln umumi kararı;jµ" 
da 4 gün sün?n bir mllitumt vu)ttlbıl' 
mu§tur. Bu hususta Berllnde şu 
tebliğ neşredUmlııUr: 

Fübrcr, Duçc 25 ağtıstostan 29 
tos:ı kadar FUhrcrln umumi ı.aır• 
hında buıuıım.ı !ardır. , 

şım....ı ve cenup kararglıhlarınd11 > 
pılan bu görO,.me!erdı:ı La.rbin ı.n1' , 
davMllo o.IAıuı.dar bwuran nı;k rl 
siyasi meseleler ba.a.Js mevzuu edil 

tir. ıJ" 
Bu meseleler lkl mılıve. devle~ 

aındakl mUnnsebetler!.n bnriz v oı 

Unı te~kll edM arkadn§lıd ve ınul>'t" 
darat bırliği zihniyeti da!ı<'s.n<le 
kınd:ın tetkik olunmuştur. 

Gorilşme!ero lkl mwctuı ve 
nln harbe, zaferi b.v.tun sine kad:ıt' 
vam etmek hususundAki ean;ıl.nlııı 
mi Mklm olmuştur. 

Bu zaferden do~cak .) en! ft. 

nJzamı, mazıde A vrupo. harpl 
temelini teşkil eylemi, olıın tıcb rt. 
s an nlsbetınde "e ortad..1.rı l<atdı 
it dır. 

Bolşevik tehllkesınin ve pıuto 
ıçlihadınm ortadan knlkmaeı, tıll 
Avrupa. kıtaaı mlllcUerlncı. gcrelt 

1 sı, &lhad::ın ger<'I: c konom ı ve 1'n 
shalarmd:ı.. ııulhperver, ahenktBf • 
mUsmir bir lgblrliğt yapması ltJ'.111 

k mektedlr. " anlacma Sİ yor tük. Keşidenin saat <m sekize bı • 
y Dc~t·nm sthht vazlyoU d ğtemcmlg- :rnkıldığını söyledi. On Clokuza. doğ. runı \"Creeelctlr. ~ 
B!l§fnrnfı ı ı.ncı Sayfada ttr. ru muhabirimizi tekrar ruadık. Bu zıya.ret mUnıı.aebetUe ol' 

te gönderdiği mc J, Jıı.ı;onyanm Çın Amiral Darlan, Lavalc bir telgraf Fuarın kala.baltk Zc'lmanı ancak Duçc ııe p.rk cephesinin esaslı ıı 
mczeıesını hnllctmek \•c §llrkt Asyayı gllndcrerck, kurbanı olduğu suikastı saat yirmiye doğru başladığmdnıı ı taıarnu gezmişler ve ezcümle ~ 
ycnJ®n tnnz1m eylemek hususundaki takbih e~ ve kcndl.stn1 MımpaUslni nwnarnlarm o saatte çekilmesine j ı;,zme kar§ı .aavıı.so. i§tlrnk ede:> 
arzu.su ha.klanda zcn-e kadar otıpheye bildirmiş vo seri bir ind i afiyet temen karar verildlğini bildirdi. , . • yan !ırkalarmclan birini teftiş cJ 
mahal vermemektedir. Bu aobebtcn nls1nde bUlunmuştur. • • .. ' · .. •• • • • ' ın~ercllr. f0'1. 
dolayı prens Konoyc, Alman• Sovyct Le.valin husuat doktoru i§gııl altm. ' 1 Oen!l,r. 13t!l;:rı:>.sinl ztyıırcUerind, 
harblnln bldayetındenbo.ri hattA bazı da bulurumyan topraklardan hnrcket. I r ' ı rcr ve DuQC ma~ lı,on nun 
Japon mcnfaaUcrini feda etmek sure.. Je Vcrsaya ~ ve derhal Le.valin tarafından sclA.mlanDU§lardır. 
uıe Pnsltlk mcsclcler1n1n balli lüzu • yııruna gttm~tlr. 1 Bundan bn§ka Almruı rel.st rll~ 
muna 1§3ret eylcml§tlr. Görlngln ve ordu bn§kuruıındııtıl r#' 
şuga>1 Şogyo şımbo gazetcsı ııayıe Revale giren Alman Alman ordusu11a ka111 uaı Fon Bravıçıçın umumı kartı 

yazıyor: l . . . k lan da ziyaret edllmL:;tlr. , 
nırıcfiik Amerika U.znktnrkta ıngn kıta!arı yapı an nümayışe ı~tıra ALMAN GAzEn~LEHl?lil~ 

Fın l<ıtaları Vıborga gırot terenin hnmlsi olarak bro'cket etmek B:ı§tıuurı 1 lnal yla.dn eden lli"EŞJdl'ATI tuP 
dnoy, 80 (A.A.) - Eslcl Başvekil fil:rinde ıaro.r otUğl tn.kd1rdc, Japon .. t0.n(1c bir sUrU tahta, kalas ve gemi 1 Be Fra . sız kom . Berlhı, 80 (.A.A.J - Hitler. ,ı' 

, mUd:ıfıı.a nazın olarak yeni lkls1nld, SO (A.A.) - Fin başku • yn ite Blrle§lk Amerika arasındaki direği yOzmektoydl. :M:Utenddlt Sov • Dl ti dam edil 1 lınl mlUAl atı bu sabahki Bcrllll ~ 
•ıı. ralyıı lmb sinde bulunmakta. mandwılığmm toblllğ: mesclolcrln hallcdllcbilecc{;1 Um1d.ln1n yet gemileri ba.trnımıı ve yana yat.. !! 1 buatı mUtaıealannm b..'ı§lıc;ı :~;f 

• binedo yapuıuı yegane değ! • Kıtaıa.rmuz, &O ağustos sabahı vı. pek zayıf olacağım Prens Konoye re. mııtı. Dazıinrmın ruıcok arka kısmı l..ondrn, 80 (A.A.) - lsvlçrcdcn 1 nu tC'§kfi etmektedir. Gaze Z 
..._ ~ Men.zlııin yerine Fo.ddcnin b:tt- puriye girml.§lerdlr. Fin b:ı.yrnğı, vı.. lslcumhur Ruzvelte bUdlnnl§tlr. meyd:ı.ndaydL HAilerle fabrikalar ara. gelen haberlere göre Paria asketl ı mülrı.katm, askeri ve siy st ııı 

te gct1rllm.4ı olmuıdır. Mcnzl puri kalesi Uzcrtnd dalgalanmakta • Japonya ile Blrlcalk .Amcrlko. ara. smdn enkaz pa.rçııları görUlmektoydi. mııhkemc.sı, Alman orduauna ıcar11ı rin mUzakcre e:l.ılm<.' lnl muı:nJi:t 
v-. cc, kendi ltnblnc_,!ndıı uhdesine dır. smdakl mUnaacbctkırde hnllhrızırda Rcvnl garmcı:ı da aynı manz.ııra lle yo.pılo.n komUn1st nUma:vı ine lştlrnk j dığmı ve bundan bn§ka lW dt 11t 

mlldafao. nazırlıt~ muhatı:ı.. Holslnkl 80 (A.A.) - Vlpurlnln kur ınUhlm tbUlA!lnr zuhur etml§ olmıı • knr§ı!a§ılmı§tır. B:ıradıı., birçok harp cttiklerlnd~n dolayı beş Fra.nsızı ö!Um isinin h::ırbl zafere kadar devıırıı 
et ğ1 gtb1 Faddcn de maliye ııa • t&rılmt hnbert. bUgUn snr.t 13 te F1n smm sebebi, IngUtcrcnln memleket.. mnlzemesı ve sildb vagonlara yükle • cezasına mnhküm etm!şUr. Diğer iki mc : hususundıı.lti kaU lradcıcr111 

;ı ifa etmcğe devnm CdecekUr. radyolaı'l 1Jo neşrcdllmtı w bu haber leri ayınnağa çalıgmo.aı ve birleşik A- UlmlştL Top ve tank yCklU bir tren :F'ransızla bir Holo.ndalı du casusluk fade ettiğini yazıyorlar. 11 
ih Fadden an:ımllzdekl ay blltun Finltuıdlyadıı ve bllbassa Hel • merikayı Uzakprktnkl İnglllz nıcn!a hAld garın methallnde bulunmakta • suçu ne ölUme mahkQm edilmişlerdir. G::ızet ıcr Avrupo.tıa tesis e~cııı 

mtızııkero edilirken, kııbinede &1.nkldo hudutsuz bir sevinç uyaDdır • atıerinl hlmo.yo etmcğe teıvlk eyle • dır. Bu trenin lokomoWl, ağır b1r bom MnhkQmların sekizi de dlln kurşu. olan yeni ntzamm, mUlftkat esıı:;r: 
kllkler olııbllcceğlnl söylemi!itlr. ~tır. Evler, derhal donntılml§tır. mcsldlr. ba.nm nette .sinde berhava olm~tur. na dizilmişlerdir görU Ulen ba,elıca mesclclerdell e411 
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.ln sonbn.hnn o sene çok gü 
F nt Karşıyaka hemen ,t.n· 
n b<r. • hir<'.ok kimseler 

ve~ a lstruıbula 

J9 
yoktu. Melih Cemal Nf1Z<UU pek 
seyrek görüyor, onn kn.1'Jı milşfik 
davranıyor, her zaman olduğu gibı 
onn iyi sözler söylü)or, faknt oo· 
karken Nazanı görmüyor, çiinkil 
her cismin içinde, her şeyde Nil. 
zanı değil, Kndriyi görliyor, yalnız 
kendı ha.yııthrmı, Kadri ile yaşn 
drkları n.k hayatını, kendi snndc 
Uni dilsUnUyordu. 

Meliha Comal kuıru seviyordu. 
Evet, N. nı her zaman sevmlsti, 
fakat bu sevgisi hafif, hava! bir 
sevgiydi. }." :ıscn Meliha Cemal 
herkesi a\nr şduldc lmvai bir sev. 
gi ile sevm ti. ı!clı anın 1 ızm ı 
karaı du) du u e r t uz n lak ) 
eli!' ·! rle k ili) o u, Fakat ~ 11 
ha C rnn kt na c rşı mlnn tl ı. 
.k ht ı de d vu or nl"lık su. u 
nlin i J'Y i ı m nlıp sıad tin 

ıı c>I olm k lstcrned : in or • 
bir knt ri ha Sl'vivord•ı ]Fakat o 

M'l k nr Ö" !1P bir çocuk 
1 ö Ur. "n N ., ı İ!!t nbı 1d:ın 

1 rir.Jenbcrl bir haylı dcğiıı 
~ i H reketlcrlnC' başka bir us. 
tnlık, umumf haline bir kadın ol • 
t;t1rhıı!u gelmisti. Filhakil-a bfı.IA 

hafil'd.I. Ama gözlerinde kadmhğın 
mO.nalı yorgunluğu vardı. 

O sene teşrinisani o.ymda Meli· 
ha Cemal F.sa.t Eminden bir mek. 
tup aldı. Bu mektupta Şilkrünlin 
Çanakkalode k:ı.hl"amane:ı. fJehit 
dilşınilş olduıJu bild!rlliyordu. 

O gece Meliha Cemal yalnızdı. 
Balkona. çrkt:J ve mektubu elinde 
sıkanı.k uzun mUddet öyleee k::ı.ldr. 
Mevsimin geçmiş olmnsına rağmen 
ruzgfu's"Z, hatt sıcak, sakin bir 
gece idl. Meliha Cemal b r az o
turduktan sonra kalktı kızının oda 
smn gitti. Kap dnn dinledi •. içeri
den hiç bir ses gelmiyordu. Nnznn 
neeba nC'.redc idi? Ya.v ç.n kapı -
ya vurdu.. Ses veren olmadı. O 
zn.man Melllıa Cemal kapıyı açtı 
ve ıçeriyc gi.rdi. El ktrık oUfunc s.i 
nl ÇC\'lrdi .. Na~.an uyulordu •. 

Helihn Cem l C' ini >ııv c:ı kt • 
zırun ":.arı ti rin • • gez iı dı: 

-. - Ynvru m, dcu.I l'~ uyo-r 
musun?. Dah demin o landa elek 
tr •• \ant ordu. 

- Ra\ır l 

Dı rtlikl 

Sana gU-

zel bir lınber vereceğim, sen bunu 
çok müthiş, ta.hammUl olunması 
imkllnsız ibir hfi.cliso olıı.rıı.k kn.bul 
edeceksin, fal:at emin ol ki kı -
zmı bu da blr an sonra geçecek, 
hem de ufak bir iz bile bırakmıya 
eaktır. Bunıı. innn ki kızun sana 
verce ğ-lın haber hiç bir şekilde 
seni Uzmesin .• Ez:ıscn mühim bir 
şey dcf;il ya! Hani fU senin evlen· 
mek istcdlğın kı.içllk ŞUkrU vnr ya., 
cepbede ölm~ .. Za.vnllı çocuk!. 

Naz:ı.n bir tek kcllmc söyleme
den, gözlerinden bir damla yaş 

nk.nı dan ruıneslnln kendisine uzat 
tığı me.ıı:tubu aldı. Okudu, gözleri 
bUyUyerek tekrar tekrar okudu. 
Sonr:ı. elleri yorganının Uzeıine 
aü.<ıtü. Pnrmnklnnnt o kadar ffİd .. 
dot.lc sıktı ki tırnnklarmın altın -
d n bir o.Llız.roe k:m !Lcıkırdı .. Mu
b 'dmk iki milthi<j bir buhran için 
ae itli, Ü .at bir tek kelime bile 
ko u mıyordu .. Dudaklarına kn.dar 
gel n miithi' sözleri vylemcmck, 
a ını n. mam:ı.k Jçin cebri ncfs et 
tiği ar,ıkçn görülUyorou. MelUıa 
C m 1 met ıameUe mırıldandı: 

- Yavruc ığum, dedi. St'ni böy-
1 miıteecı ir görmrk beni o kadar 
t.zu)or ki. Brn senin bu haline tn
h mmUl <:> emem.. Fakat UzUlme 
yavrum bütün bunlar muhakknk 
gl'çcc k.. Ra.nn yemin ederim ki 
bunlarn hepsi geçecC'k, unutacak. 
cm h pslıı1 .• İlle nck bJlhn.ssa senin 
ı;ibi gene kızlara çok şiddetli gibi 

görünür, fa.kat çabuk unutulur ki.. 
Sen §lındi yine bu hisleri bilme • 
dlğiml, anlamadrğuru, mazide bı • 
raktığmı bu tatlı hııtırnlnn tama
men silip unuttuğumu zannodiyor 
sun .. Fakat merak etme yavrum 
ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. 
Onu çok sevdin. HfüA da seviyor -
sun .. Biliyorum •• Fa.kat embı ol ki 
onun yerini tutacak olan diğer er
kekler hnyatma. girmekte geclkml 
yeeeklerdir Nııznn.. .AŞk bir kaç 
puseden bir kas kUçUk randevudan 
ve istikbal projelerinden ibaret 
değildir. 

Aşkın ne demek oldu funu da.ha 
ileride, kadın olduğun zrunruı n.n
!ıyacak bUtün mevcudiyetinlc blı> 
&edecek, sanıılncnksm .• 

Meliha Cemal bu sözleri söyler
ken nnu ile göğüs ge~iriyor ve 
Qanki aşkm ne demek oldu;unu 
h.ssediyormu~ gibJ tatlı tatlı gOlil 
yordu. Dudaldnrmdald eeytııni kn. 
dm tebesslimU silindikten onra. 
sözlerine bir samimiyet edası vor
meğe çalışarak devnm elti· 

- Görüyorsun Nazan başımız<ı 
gelecekleri nasıl da evv(lden lıis-

etmişlm •. Şimdi göz ) ıı.şların, r. 
cuların karşısında mağliıp olmndı
ğıma o kadar memnunum ki.. Ne 
de olsa kilelik bir iİ.§ık, eht'mmi -
yctsiz kUçük b:r sevgili gilnUn bl • 
rinde mulıaldt~ unutulur. Fakat 
kacnn olurs:ı işte o zaman ... 

f Devamı var) 

Doyçe Algcmeyne Çaytung. ~ 
Musolinl mWtLkatlle Çörçll • ll 
konuşmaları arasında bir ınu1'"' 
yaparak diyor ki: 

Çörçil ve Ruzvcıtln AtınnUlt~ 
lcdiklert porpaganaa sazıcrt " 
kıt.asma kadar varama.nıı~tır· #' 

Zu61fuhrblalt gazetesi, şöyle > 
yor: ıtı'. 

Avnıpanm iki btlyUk d<.'Vl u .ı\ ~ 
ya vo İtalya Avrupa ıataaını:ı 1 d 
zım işini deruhte etmişlerdir· li' ~ ' 
let reisinin mWtılı:at.ı Avrupant11 1,ıı' kınmnsı içı.n bir progrıı.mtn bBzı! 
mnkta olduğunu göstercıcktcdlt~~ 

Bcrliner Lokalıı.nzelgcr, ı:ıöyle 
yor: (JD' 

Bu harpten Avrupa. tcsanUllO il t' 
ğucBktır. Almanya. ve ıtalyG tal ,ıil 
lerl dosUarlyle birlikte :-.ateri p;ı• 
etmek için muho.rcbe edl.>orl.ıU' /.. 
ya ve İtalya gnllp gclml'.I: içlll t ~ 
J roc de kuvvetlld.r ve iki dcvıe 
lıinln muıa katı bu zı:ı!lr 1l 
esaslı surette müc3Slr o ac tU~ 
nom:ı, 80 (A.A.) - M sas 

u:tc.sl, HIUer • Musollnl muıa.ı.atı 
kında şoyle yazıyor: ır• 

Ruzvt>' t ve Çörç lln plr.ı.ına 
Hıtler ve .Musollnl butu~ ınil 
devnmh bir sulh ve mUsrrır bit 
ıı.r,ı temin edec k olan bir pt<' t 
hazır'nmışlnrdır. Bu pro raının 
şudur: 

Hıırp seboblcr'., yani dUnYll t ' 
lerlnln tevzl!nde göstcrdcn ııd111 ~ 
ilk \'C zengin ile fıı.klr mıııetıer tl • 

dıı. yapılım far~ berlnr..ıf d c 
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az dolan-
l n on uçu 

ci ~~~I u~ "Dünya {ız ve Erkek üniver-
1 e.rı,, mecmuasını ç aran Mahmut 
~ın 6 kişiyi nasıl dolandırmış ? 
le o~ lnacCiulartm lezzet. 
~ .. ~~~ tövbekAr dolan • 
~ -mnut Salın Altın • 
teı:ne~dır, doğrusu. Ne akla 

Uaullorı ldmleri do
Oltı.ı ki. Fak.al onun her 

lttcı:ı Yunca., gayrllhtlyaı1 
ha kClldin!zi aJamazgm:ız.. 
~ ~ oıur, n.ğma d~ 

ıı ı:a.~ bu kadar llaf ola. 
ıt ~~ız. 
~ Altındağ, go.zetc 

~ ha lertnın da.1m1 bir hava 
bq. 11ndeydl, GUn geçmezdi 
~ llıartteu gazete sütunla-
, IA~lolarıa. aksetmcsın. 

~"111ldan merakla okun • 
t 

'fı.Lc:ıı:ıcıt V-rtJ.k , ~ 01 ıl§tcn ccklldlğlnt 
ıtıeZX:Utunu duyar duymaz, 

04 Un olup rnhat blr ne .. 
'<lı.') lılukabU emin olun ki 

it~ llıUhnblrlcıi gayr1lht1yıı.. 
• 

11 keııcıuerını aııunamı§-

Gıı ~lhınut Saim A!tmdn • 

~ nıacerasm.ı yazmak .. 

' ~da bôyle olur. 
~ bir Altındağ, son sucun. 

\ !)~ ıtın evvele kadar 
1' ta ınv.ıımm eon celsesl.n. 

:Ptcn lahllyo olundu. Ar· 
~e, t.evklthancyo girdik. 

)etııı ... bilir neden, cınımn ka.. 
tlbı.~~l Bakalmı kesmiş, tızerl 
~ ~ atarak tcmız bir kos. 

llllt Oldugu halde gcllp gide. 

\..~t~ kendi Undcslle 
c~ ın bunıarıa kapanacak. 
~ • bu auçu da ince bir zcM 

,,. c 

danbort a.sllyc altıncı ceza mahkeme. 
Btndc gCrülen dnvnm da BOn safJınm.. 
DC gclmlt bulunmaktacın. 

Dalın ilk cclacelnden itibaren duruş 
mayı muğllik bir §ekle sokmnğa ça .. 
lıp.n doJ.andıncı. mahkemeye yığın yı. 
ğm fstlda vcnni§, bir çok §8.hlUer 
gCırtennl§ti. Mütemadiyen de kefalet
le tnhllye dllmeslnl istiyordu. Müda.. 
taam da hakikaten kanun Te kltat 
uygun, akla yakmdı: 

- Efendim. dlyo:-du ben blçbu 
klm..scyt dolandrnnndm. baldkatCD 
~ylc bir nrocmun çıkarmak ilzcrey • 
dim. Bu gençleri do lst.lhdam cttlm. 
Tnblt Yaıı.tmda çalı§t.mı. cağım kim • 
ııclcrden depozito p:ırns. alacaktım, 

Hepsinden eıuııcr lira aıdmı. Bu 
doğrudur. Aııcnk bu paralan dolandır 
madun. ki. Paralıın bendedir. Hnrıgt 

btrlsl bana gcldl de: 
- Şu cm liramı ver. Ben artık ça • 

lıJ1?Xlıyncağmı · dedi. 
Hep.91 eğer paralarını IBtcmtş olsny. 

dı, derhal ne yapar yapar pam.Inrmı 

verlrdlm. Daha olmazsa, Çapadaki 
arsamı satar paraınrmı öderdim. 

Ortndıı blr dolandmcılıl> ve dolan 
dırılaıı bir kimse yoktur 

Neticede mı:ı.hkeme, Mahmut Salnı 

Altından"m bu müda!aasmı mı.zara 
aldı ve kcndlıı1nl kefalet mukabilin .. 
do tabliye etti. Dunıııma da karar 1-
Çin b8§ka bir gUne bmıkıldı. 

Mahltemcn!n vereceği karar marak.. 
la beklenmektedir. 

ADLİYE MnlABlRt 

~~el tutmu§, Tahtaknlc 
~ tn- da k1lçük bir yazıhıı.. Müli Bayrama Dair 

~lan · lr!abmut S:ı.im gibi 
b:ı:e. ::cı içln bu kAfi hı:ıtttı. 
~~ dan eoma gcnıLslnl 
lltt blle değildir. 

~ htr ntı.Uç C1ln sonra gazeteler 
n gtlrUlmeğe başlan .. 

~ltıt 
Q hll.JGE IIB\".EC::LJ 

~~il ARANJVOR 

~~ltacak oltuı "dünya erkek 
~ eu:!~eri., ~ecmuıuıınm 

l'aç e Çal~cıık genç yazı
l'! "ardır. 

~e ~ bir zamanda yeti§ • 
oıa ectnuap.ın da.imi mu • 
ltıı:-ak 18t.ihdnm edilecek • 

t.a:rı 'rtn tl§ağıdnld adrese 

~ tııı.ı;a 
, ~ ~ rtnın hempn ertesi gtı. 

e akın ba 
~:ııuı Sa1nı şlıunıştır. An .. 
~ ~u Altındağ. bı:ı.ktka. 

ıı.b •.. -· ~e latıd:ıd: olanln.n talı 
il.~" ' , tı.ı.-,, '(! aklllı bulunanlan 
'~it Çok da muharrlrllği 
~. ~ ~~rt scçm1:t1r. 
~~ bun1an mecınuamnn 
tıı,.":'l oıa!_er b1rcrtnden de ke!a
,.. ~, k l50 §er Ura depozito.. 
~ . Yerı~tt.rmeğl de tbmal 

~ birer 1!J glistcrmek 10-
t ita Co~t Salın Altındağ bu 
~ b~ dllşünme~ ve hep. 

l'<ıı ı: r kaıe.nı kt'\ğıt vererek: 
' 'l'a )az Octıktar, deruişt!r, §lnıdl 
~ a ~~ hıızırhyacaksmıZ. Sen 
~ ~h Une, sen Fatih scmtl

'rra ~ ecn burnya gldlp cad.. 
1eı,.-..,. n llUlUn dUkkdnlarm 

ımm mUC3delcntn en bllyUk mn
ıınff cr h"UD1.3ndanlarmdan büyük 
Atattirkün en ynlmı dostu İsmet 
İnönü 80 Ai:rust-0s zaferine rnemle
kctt isal eden feragat ''e fcdakiir
hk his ini mulmdcles bir \'ll7Jfc 

h:ıllndo nıhnnda ta..wor \'C bu
gün .ımm Şefimiz bulunuyor. Türk 
mmett cumhuriyeti lrurdoldan son 
ra da nıllli rnllcndelc :ınanesl için
de yru adı \"C shil hı:ı.yı:ı.tta dl lplin
den Ye vnlıclctten a~"nlmndı. Şef 
ile milletin lttlhndı Tür'klln bUtün 
knblllyctlcrlnln tecclll'-i için en 
verimli bir fırnil 1esldl etti. l'nkın 
miizi bizim için en feyb.ll bir iman 
ve imde knynnğulır. Bu nıhu içi
mizde ynsnttık~ clünyn hftdlscleri 
ne kadnr zor nflınlar ancdersc 
et in TUrk vat.nııınm her tUrlil u
fet \'e ıztmı.bdan masun bir suret".• 
tc yn.snyncn{;'Tild:ı ve ilerlcyoceğfn. 
de şllplıe edilemez. 

HUscyin CD.bit Yalcın (Haber) 

.~l'I~. ullıaraıarnr, snhJplcrl 
'ti -""! l'il7.acaksmız. • - Şimdi Nerimana birnz daha 
h. tıı ~ fazla acıyorum. Zavallı kızcağız. 
.""'}' c~lln csı1 olan gençler O başını ltaldırfü: 
~ tı;ı IYettc lr'.ar~llll§ ve - Hayır. Ark::.daşınıu. hiç a. 

t.,"ııı. Çjtt ~&urur vtı porteltı§ ls- c1mnyımz .. O, zannettiğiniz kn
~ ba .r t.a.?"limu dıığılarak. dar zavallı d~ğildir. Bilakis gö 
~t ~ ınecrnuayn yazı < !) ha.. zii açık, da.ha maddi düşünen 

~ ~nı~ırdrr. bir kız .. Turhan onun dengi<!_ir .. 
or .. _ Ye I>östke.ı saydırmak -

~ ... :-""ll 1ş T ere yuvarlanmıs, kapagmı 
~ ~ bir mllddet devam bulmuş. Merak etmeyin .. Onlar 
t'111!..~ !le .ııçı r ne mecmuanm da mesut olurlar. 
~ ~ bir ücret nlamadıkla. 'it Pheıennıeğc b:ıoıamı§ _ - Nasıl mesut olurlar, acn. 

t~~~ lta!unut Salm.ln bunu nım ?! Neriman zannettiğiniz ka 
\~~~dtl Ortadan kaybolduğu. dar duygusuz bir lnz değildir. 
"-' r. Onun evlilik hakkında çok sami· 

\'!olan mi çok clddi hayalleri, düşünce. 
t etr,.., dırııa.n1e.r, zabıta"a · T ·"' d 

t• ~le " len. gayeleri vardr. ur.uan a o-
~ lıı.ıtı:ı rcıır. Mnlımut Sa1mln nun aradıklarının hiç' birini bu· 

ta~ı:ı tabıta da kenc11slnl kı- 1 k 
ı.... ııo amaynca . 
~ııı:ı .ııra YnkalamI§ ve acı. - Yanılıyorsunuz. Leyi§. ha-

ı:ı •• ~tnı.1.§Ur. 
"<ll nırn ! Onlar - tekrar ederim 

nı Altındağın bir zaman ki _ biribir:lerinin tam dengidir-

!Bic Va~#Uı 93aşGaşa. 
-- _, ,,_, ~swwwa~ ._,,~ -

B I~~ istiklale kavuştUTmak 
ıçın canlarını Feda edenleri, 

bugün ltııtladığımız zafer gününde, 
büyük bir minnetle anıyoruz. 
Canlarını feda edenler, gözlerini 

geride bıraktıklarının hür yaşama. 
larını temin için kapadık/arından 
muhakkak ki mesutturlar. Çünkü, 
canlarını en bi•yiik bir aşk uğrunda 
feda ettr..r§ler. 

Ôlüm .• en basit bir ifade ile, "ha
yatın zıtllndır. insan tabii ölüm ha
ricinde kalan bir çok sebeblerden 
dolayı. öliime sürüklenebilir. Aşk 
için, pata için, ihtiras için ölenlere 
her zaman tesadüf edebiliriz. Fa
kat öldükten sonra yaşamak v.e ya
şatmak :sterseniz ülkü ve yurt için 
ölünüz. 

za 
ört ün süren büyük taarruz; 30 

ar n e önü sıra kaçan düşman 
B UGUN, bUtUn dUı:.yayı kavuran 

atco ve kan lrosırgalnn arasın
da, mesut ve müreffeh bir sulh dev. 
reaı geçiren vat.anmııznı her köşesln
dc, bize bu m~t gtlnler! hn.zırlıynn 

bUyUk zaferin d6nllmyıtun §eDllklerlo 
kutluyoruz. 

Ta'rlh1 süngtlsllyle yazaıı nsll mille. 
tlınlzin otuz ağustos zafer bayramı, 

nuı.hiyctl itlbarilo yalnız blr yıldönU. 
mUnUn merasimle anrlmaımıd:uı ibaret 
değildir .. Bu; yakm gcc;mi§tekl zate. 
rln ho.tıra Ç-Orçcvcslndc miliıta.ltbcl za.
ferlere hazırlruıı§ın bir Jfadcaidlr. 

BugUn, on sekiz milyonun tek b1r 
vücut ve tek bir kafa halinde etrafın. 
dıı. toplandığı Mllıt Şefine blr ı~arcue 
dünkü ordusunu imrendirecek kahra. 
manlıklar yaratınağa ahdetdl§'.nin do 
hareket çcrgcveslndeki tezahürleridir. 

Otuz ağtıstosu bugünkü ne~c ve 
heyecan teMhUrlcrile kullarken bunu 
maziye ve tarihe intikal etmi§ bir 

re! Ye za!cr hatırası dcğl.l. yarına da. 
tın iyi ve daha metin , :.lrUyen bir 
lln Milli Şcnnc bir tazim vcatlesl &ibl 
lmbul ediyoruz. 

Tarih diyor kl: 
"TUrk vatanı, 1914 clb::ın harbinin 

neticesinde m~Hlblyetln acısmı; ordu 
sunu ve siltı.hlarını kaybetmekle idrak 
etmişti. Bunu vesile sayan Avrupalı 
hnsımlan bölünmez bir bütün olan 
bu vatanı parçalayo.raL: payln&ımalt t.n. 
savvunına dü§tUler.. Bunu tatbike 
kalktılar. Ege mmtakasında İzmir 

şehrine bir :ihraçla ba§layan lBUlA ha.. 
reketl muhtellf vesilelerle gen(JleUı.. 

dl. Dü:mnn ordulan Sakarya boyuna 
kadar llerllycrek her taraftan kuıı:ıt. 
tıklan bu toklaklnn kendilerine mal. 
ctmeğe kalkıgtıınr. 

Tallln bir !Qttu dly,. kabul etmek 
lAzmıdrr ki, TUrk vatanı ve mUıetı bu 
buhranlı onda Ebedi ve Milli Şefleri .. 
mtz gibi iki harp ve lns::ı.n dehasını 

başmdn buldu .. MUşteN'·: flU'lıyeUn en 
cnerjllt 6nıell'fle ordusu ctağılmı§, sf. 
IAhJ<l.n almm!§, tersaneleri znptolun. 
muş bulunan TUrlt mlllııt1nl ltendl lm
mnndnnmnnda bu fsUlAy> önlem<'ğe 

yürUttUlcr.. Bir ta.rattnn sil(ılılarm 

tedariki öbür taraftan ordunun tc§klll 
bir yandan da bir milletin istikllUlnt 
kendi §8hst menfaati uğruna düşman.. 
lanna satan sanıylıı uğraııtııo.r .• 337 
yılında mllll kahraman İr.met beyin 

kumandasındaki ilk TUrlt ordusu dil~ 

l 
................................... , , ........... ! 

Yazan: i 
1tami 1/ava!ı 1 

................................................ f 
man isWAaını lnBnQ hnrblle durdurdu. 
llu ilk zafer; dU§mnn orduslle bcra. 
bcr TUrk milletinin mnkOa talllnl de 
yenen büyük kumandan ve mW !talı.. 

rnman lsmct beyin TUrk tsUkllUlnl 
istirdat lCln &eter ve Z.'lfer yolundn ıı.. 
tılnıı§ ilk ndımı oldu. 

Bundan bir yıl sonra, dü§Dlanm IDge 
mıntakasındnn çekildlğt müstahkem 
hatlar gerisinde yeni taarruzl:ıra ha. • 
zırlandığmı ke!Uren Ebedi ve M.llll 
Şdler. Ond:m daha evvel b r re! sa
V8.§mı taanrlnmııılardı. Ve o yılm 2A 
ağustosunda, Akça cephesinde garp 
c~phcsl kum::ındanı İsmet paııanın bU.. 

tiln kuvveUerile düşmana taarruza 
gectığl görüldü. 

TUrk tarihine en parlak ııeret say. 
falarmm blrialnl açan ve yazan bu 
taarruz, müstahkem hatlar gcrislnc 
çekilen düımnna öyle nnt ve öyle kah 
rcdlcl blı' darbe lndlrm~tl ki, 2() a -
ğustos sabnhı cephenin her tarafında. 
TUrk topçusunun §atakla actığı ateş, 
ve bu atcıı altında ileri atılan TUrk 
tllmcnlerl dU§mnru mllstahkem hat ,, 
ıanndan fli:lkmUş, nenle mecbur et • 
ml§tl. 

Üç yıl, Türk vatanının temiz top -
rnklnrını lstlltı vah_şetinin blnblr zul.. 
muyla inleten düıımnn ordusu kahra -
man Türk ordsunun tazyiki ve taar
ruzu karııısmda ancak kaçacak kadar 
vakit bulabllml.§tl. Fı.ı.kat: Ebedi ve 
Milli Şefl<'rin kumandasında ileri ab. 
lan ordu, ilk hedef olarak seçtiği 

Akd nlzc doğru şlmşek hıztyle taamı 
zu sUrdüı1lrkcn. kac;an dU§mıırı sllrU. 
lerınt tutmak, imha ctm~k ve Jyi bir 

Şen kuşlar gibi cıvıldo..şryorlar. 
- Yaşlarının iktizası .. 
De1im. Yürümeğe başladık. 
O gülümsedi. 
- Siz, :htiyar gLbi konuşu. 

' yorsunuz. Leyla hanım! Sizin\ 
onlard ın farl-ınız bır iki yaştan 
fazla değildir. 

- lsterserıiz biz de onlar gibi 
koşabiliriz. 

ler. Evlenirlerse, mesut olurlar. 
Birinin eksiğini öteki tamam 
lar. Turhan biraz kaba, fakat 
kötü ruhlu değildir. Neıiman o. 
nu törpüler .. inceltir. 

- Erkeklere göre hfıdi-cleri 
görüş telfı · i!eri de~isiyor gnli· 
ba ! Ben. Neri&1anm e\·lılik mesc· 
lesini -:,u kadar b:ısit düşUncce. 
ğini zannetınezdim. Bence Ner! 
mnn ölmüş demektir. 

Bun1arı söylerken İffet Melı
hin yüzüne bakıyordum. 

O. mUtemadircn kendinden 
kendimizden bahsetmek ist:yor 
du. 

Konuşmalarından, bakışların. 
dan bunu anlayord ı. 

Uzaktan birkaç genç kızın şen 
kahkahalarla k.>nuşmnlaJJını gö· 
ren lffet Melih: 

- Şu çocuklara bakın, dedi. 

- Koşma yarışı mı yapaca· 
ğız? 

- Bunu istemiyor musunuz? 
- Ah .. Siz, benim istediğimi 

yapacak kndar emahat göste
rir misiniz? 

- !\Iakul olan bir tcldifinizi 
reddetmeme sebep ne?! 

Başka turlü a<'ılamıyacaktık .. 
Bw1u söylemeğe mecbur ol· 

muştum. 
O, benden bövle bir cevap bek. 

liyecek karlar sıfdil değildi. 
rirdenbırc samlı bir hasta gi· 

bi titredi .. Kızardı .. Manalı lir 
t~bessümle yüzume baktı: 

- Cidli mi c:;öylüyorsunuz. 
Leylfi hanım? Benimle alav ct
mıyorsumu;. değil mi? 

- Ne nıünnsebet a cnıum ?! 
nen, alaycı bir insan değilim. 
Hakikati söylüyorum. 

- O halde size bir teklifim 
vru· .. Bence makul. Fakat slzce 
nasıl tclfı.kki c<lileccıc Nlmcm. 

- Söyleyin bakrı.hm .. 
- Gayet ba it: Si7.inle sık sık 

ünü, en~ze 
• 

enıze ül<m .. ştü. 
takiple .lıcm lstilfi cUrcUnln eczasını 
vermek hem do bu cezayı bir daha 
bu kabil hıırc.kcU~ cesaret edecek 
mlllctıere müessir bir ibret hnllnde 
gözönUne koymak tçin takibi §lddeUcn 
dirdller. 

Tnlhln her anyfa ve her safhasında 
kabrnmanlıklnn anılan TOrk sUvarlle.. 
ri, süvari kolordusu da bu hengAmed<ı 
kendlne dllşen vazl!cyt yspmağa ko~ 
muş, dOııman ccphCBinln ııağ cenahın 
dakl dirseği yaf'Dll§, burnd:ın dllşmnn 
cephC3lnin gerilerine sarkıul§, ricali 
paniğe çevlrnıl§, taarnızwı ikinci gtı.. 
nU de dU§man bn§kum.nııdnnlık kn.rnr. 
gft.bmı basarnk ba§kumandanı crkAnı
hariyesilo birlikte eair e!m.l§tl 

Dört gUn sUrcn büyük taarruz; 80 
a(;'Wltos gtlnU, Akdcnl7.c ı;aran vo önü 
sıra knç::ın bozguncu düşmanı denize 
dl:lkcn TUrk ordusuna büJrük zaferi 
hediye ctml.§, TUrk vatanını esaretten 
kurtarın~. TUrk 1.!UkllUlnt ebedi §&. 

pnsile dllnyayı:ı. bir dAhn tanıtmıştı. 

Tarihin birkaç satıra sığdırdığı 30 
ağustos zaferinin azamet ve ehemmi • 
yeti o günü ve o gUnc takaddüm eden 
kara gUnleıi ynşıyn.nlar peklUA blllr. 
ler. 

TUrkQn harp dehasmı, ı.ıcfterino son 
ıruz bir itimatla b:ığlıl.~dan doğan 

kazanclarm bn§mdnld bu zaferle b1r 
defa daha anlayan bir husumet dünya. 
sı, paylaşmak tasavvur ve gafletine 
dll,tüklerl TUrk vatanına ve nılllctlne 
karşı bundan on sekiz sene evvel hay. 
ret ve takdirle dosUuıt e'lerinl uzat • 
mı§lardı. 

Otuz ağustos, her TUrkUn öğündüğü 
ve öğUneccği blr §Crcf yı:ldöııUmü olrı.. 
rak dünya durdukça ynşayncak ve 
tekrar edllrccktır. 

Bize o günü knzandıraıı ve bugün 
ba§unızda bulunarak mcmlckeUml.zl; 
dllnya harp fcllU<eU kar~ıaınd!!. sulh, 
sUkQn, refah \ 'C t::ııadct lclnde bulun • 
duran Mllli Şe!lm,z lmhraman 1nönü 
etrafında tek fil<lr ve tek vUcut ha -
Unde toplanan büyük miLctlm!zllc ,.a
rının otuz ağustosiannı t krarlamağn 
her zaman t.azırdır. 

arkadaşlık yapmak .. Görüyorsu· 
nuz ki, cerrıiyet içintle ya.sayan 
her medeni insan gıbi, ben de en 
tabii haklarımdan birim istiyo. 
nım. 

Doğrusu çok daha mühim bir 
§CY :stiyeceğini sunmıştıın. 

Onun benden bövle bir arka
daşlık talebi cittcn -hoşumn giL 
mişti. İffet Melihin nezaket 
ve ciddiyetine bir dahn inn.nmL:t 
tım. 

- Hay hay, decHm, arkadas. 
lık .. Bu zaten, tanıştığımız ilk 
gUııdenbc.1 t<K • etmiş de rj[ 

midir? 
- Vallahi, ben ~:..u bir dnlıa 

göreceğimi ummuyordum. Gelip 
geçfoi bir dostluk gibi bir dalın 
bar.a iltifat edeceğinizi ve böyle 
bir fırsatı tekrar ele geçireceği 
mi zannetmı>meklc beraber, i~im 
de gittikçe derinl"'cıen. kökleşen 
bir his vardı: S zi bir J, ha .. Bir 
çok defalar doha gbri"bileceğimi 
bana vaadcden bir duygu. Gö. 
rüyorsunuz ) , , n üthiş tezatlar 
~çinde bocala:> an bir in.san gibi, 
ne övlediwimi bilmiyorum. 

- Bilfı.ldc; .. Çok ~zcl, çok öl
çülü lwnuruyors.tfüuz.. Sizinle 
arkadaş, sizinle sık sık buluşup 
konuş.maktan ben de zevk duya. 
rım. H atti'ı sizi ailemle tanıştlr
mak ta jc;terirn. 

- Ah, bu vesileyi siz hazırla. 
sanız ne kadar iyi olur .. 

- ~ ndıım! Çcldls.cno 
önünden •• 

at-Onur 

- Acele etme )"ahtı! Gazetede blr 
aibmm otomobil Rltmd:ı lmlthğm 

okuyorum. 

Dert 
Gece yansı Beyoğlu cadde. 

sinde arnadaşını pek kederli gö_ 
rünoe: 

- Hayrola yahu, dedi, nen 
var? Pek kederli görünüyorsun? 

- Evet, derdim var. 
- Nedir derdin? 
- Akşam üstU kanma telefon 

edip makul bir sebep güatererek 
eve g~ döneceğimi söylemiştim. 

- Bunda üzülecek ne var? 
- YOk olur mu? Şimdi eve 

döneceğim fakat kanma söyledi
ğim mn1.'1ıl sebebi unuttum. 

Bir fıkra daha 
Genç bir şehirli daktilo köyde 

tatil yapmağa gitmişti. Onı.da 
bir çiftçi delikanlı ile tanıştı. 

Bir gece mehtap altında ohı
nıyorlardı. Bir ineğin buzağı .. 
siyle burun buruna sUrüştükle. 
rini gören çiftçi delikanlı derin 
bir göğüs geçirerek: 

- Ah dedi. Bu manzara bana 
da aynı şeyi yapmak arzusunu 
veriyor. 

Daktilo sadece gülümsedi ve: 
- Git sen de yap dedi. 

İnek senin ineğin değil mi? Kim 
ne diyecek? 

Tedavi ücreti 
Kasaba doktoruna sordular: 
- Hastalanmzdan tedavi üc 

retlerini kolayca alabiliyor mu. 
sunuz? 

Doktor nükteden bir adamdı : 
- İyileşenlerin çoğu vermek 

istemiyorlar. dedi. Fakat ölenle. 
rin varislerine başvuruyorum. 
Onlar derhal ve sevinerek para 
mı veriyorlar. 

- E" sahibi kirayı ,·ennecliğl
niz için beni soydula.r diye bağı -
nyor. 

- O da gelsin beni soysun ö -
deŞellm. 

Evet. Bu vesileyi benim hazır
lamaklı.C:'llll liızımdı. 

Ve itiraf edeyim ki, bunu ben 
de istiyordum .. Sadinin ve anne. 
min burnunu kırmak .. Onlardan 
tepeden inme bir öc almak için. 

- Düşünmek Uizım .. Maku! 
bir vesile bulmalı. 

O söyle lf.r tckli!"ie bulundu: 
- Neriman hanımı bulsam •. 

Ona rica etsem ve akrabası imi 
gibi kendisiyle beraber size gel 
sem. Bu suretle ailenizle tanışır. 
sizinle de sık sık konuşmak fır. 
satını bulurdum. 

- Çok güzel. Bunu Neriman 
vapabilir. Bn.br..ının Nerimana 
çok itimadı vardır. 

İffet Mclibc fazla cesaret 
vermek isteınh ordum. Birkaç 
kere daha. onunla konuşmak, o 
nu iyice tartmak, anlamak jsti. 
vordum. 

O gülerek sordu: 
- Bu paza~· • Teriman hanımla 

gelebilir miyiz? 
- Hay h::ı~. ~azar olmasın• 

bilhassa tercih ederim. ÇÜnkü c 
gün babam da evde bulunur. 

- Muhakkak o gün geliriz. 
Leyla hamın! Neriman bunu reel 
d"tmez sanırım. 

- Ben de öyl<> Rnnıyorum. 
Pazar günü öğleden önce p:e1ir· 
seniz birlikte öğle yemeğini de 
\·enııE,: oluruz. 

(Deva' 1'<11. ' 
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Cevıren: MUZAPFER ESEN 

dasın götürdü. Burada bir - Cesede dokltnmayınız 
polis, alman notları tehyiz e. misters ~ rkh~m. Yüzü za • 
diyordu. iki kadm üzerine ö. ten tanınmıy8cak bir halde. I 
lünün elbisel ri, robu, eşarpı Bu kadının bir tamdık oldu. 
ve çantası konmuş olan ma • ğunu zannediyorsunuz öyle İ 
saya yanaştı. değil mi? 

BiR HAKtKA T: Sayın mü,t~ D8.7JLn dlkl<att ne. 
~~= 

Pırlantalı ve e1maab -.at demek. bU kelime De l!I t N G E B SA A Ti demektir ÇUnkt 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bUtllıı lı&kild n-atı me§hunı Alem oıa.n S1NGER saatlerinde toplannıt§t.ıı'· 
nuo .çin: saat &JacağlDI2 zaman. tereddUtatlz SİNGER saati almaluımız ve aaatlıı tlzerindekl stl'l 

mnrk4Blr.&, mUesseaem!ZiD adresine dik.kat et;nenlZ !Azmıdır. 
Moda.y: takip eden ııer aın1 kadın için kıymetli ta.flarlle ve ndla işlemesile tıa.ltıkateD nazarı d!Jd"" 

celbeden böyle bir barlkul&de stNGER saatine sahip olmak Meta bir saadettir. 
Misters Markhan: Mi ters Markhnm cevap 

- Bundan ne çıkar? size - Bunları içimizden gö • vermeden kızını 'kucakladı, 
o ·rokken burada bekçi bu • ren yoktur sanırım.. ve dik dik kocasına haktı; 
Jı., .durı..ağı vaadetmıştiniz. Diyerek söze başladı. Fa. sonra tırık ve zay1f bir ses • 

SINGER SAATi; hoıa gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR. 

Ve misters Nolan d" çok dik. ka'L birdenbire haykırarak e.. le uze ba ladı: 
kl. .li bir Kadın g<irimüyordu. şnrpa doğru S(çradı ve onu - Tam, çocukhua ne ga. 
Bu kadın yıllardarıberı mis. litriyen ellerile tuttu... rip bir hçdiye vermişiz! tatlı il 

NG ~R No. 82 . A Elm.ulı .. lJ pırlantab 600 lira.. 

1 ~ Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

~i;i~ 
SISLt ÇOCUK ESİRGEME KURUMU MENFAATl!\'f. 

Actree: S!NGER SAAT Hafaza.lan, bt.anbal Emln6ntl No. 8 

teı s Senlıurının hizme'Linde B şeyı·n eşarp " • _--=_ :_~ 
- u, ı.. tatlı yaşnsınlnr diye ·.uttuğu. EMLAKIŞ'• ,..~ B fJB S J 'kA bl'luomuştuı. Bu sabah bu - Dudaklarından hiç.bir isim muz bu evde meğ~rse Anın, in ~ ıyme a 8D ı arımız 

radan ayrılırken de her şey çıkamadı. An Gıs • Burn'un, Anımızın Ma .. lm Satıaıarı -~ BAYAN s A F 1• . de 
ynli yerındeydı. - Oylt· değil m. Karin . l&U Y nın ·•e 

Misters Markham iddia - Misters Mark ham niüfetti. mezaı 1 varrnı§. =. iştiraf<t 
1 b. d b h k Tak81rodo Fiyat gP.rnjı arkasmda =· 

unda devam edıyoı du: şe dönmüştü: .. nyng ır en ıre ay ır- s6oo M2 kıymetli bir arsa satılıktır. ~ 
- Karin ve Duglasin bugün - Cesedi görmek istiyo • dı: D.N. 613 Galatasaray köşe apartı - 1 SUADiYE PLAJ Gazinosunda geleceklerini ve derhal bu e- rum, cesedi gösteriniz bana! - Haydi canım siz de... man No. 5 kat 2 Tet: 40010 ~ 
ve ineceklermi oiliyordum. Titriyordu. Bu işte yamlıyorsunu;;: mis • KUçUkyalı tataayonunda muhtell! il BU AKŞAM saat 20 den 3 çe kadar 
Onlar akşam yemeğini bizde Bereket versin kı cenaze ters Markham ! ebatta müfrez kıymetli arsaıar satı:. Varyete numaralanle gayet zengin programlı ~ 
yiyecekler ve hizmetçilerim. otomobilin motöründeki bir Karin de solgun altm saç- lıktır. D.N. 690 teana bir m üsamer e tertip edilmi~tir. Fia!.lara 
den birisini beraber götüre • arıza yüzünden otomobil ha. lar üzerine iğilip baktıktan Cihangirde 15 katlı dPnizi görür yoktur. Avdet için mot ö r temin edilmiş\:ir. 
ceklerdi; gene ne var bay rcket edemediği içın ce et sonra resmi bir tau~rla söze konforlu beton bir apl!..-tmıaı:ı satı- ı . il 
mü:::;ı?ttiş? hala mu•ı:fak arkasmd ki a • başladı: lıktır. D.N. 608 · ·~ 

Mar!<ham yıldırımlar yağdı ralrkta duruyordu. - Evet, nııuem!n hakkı Fmdıklıda kAgir iki katlı bir apar --~ iiiiW=AiffXMl~-:: iş ve işçi arıyanlof· 
... tıman 4500 liraya acele satılıktır. ~~ -• Fransızca, tllrkçe, r11Jll 

r&n bir gözle bakt; ve sonra Pointer kapıları uçtı: var. Bu Andır. Aman yarab. D.N. 607 yazar, işine temiz bir b!ltyıı~ 
8ÖZ~P.- ievam etti: - Fakat rica ederim bir bi ! Ne kndnr korkunç bir 1 1 k.Ar.da satJcJlık veya beşe 

- ": ·biyeli bir insan kar. şeye dokunmaymız Cesede Bomontlde kon!orlu bUyük bahçe EN SON DAK.KA ni bitirdikten sonra e\'illed 
ı b . ey bu ! n beton bir villl saWıktır. D.N. 605 1 ıece0ııi bir ev işi anı.maki• tllıntb unin sözünü itırme - istedı.ğiniz kadar hakabilir • 

d d 1 h Layng bir kenarcı çekile - NJaantaı Te•vlklyede 600 w bir !er) remzine müracaat. 
aine m· .saa e e er, mü a a - siniz. Fakat dokunmak yok. ,, ,, Ku- ilk ·ı · I k ·•· rek fikrinde ısrar etti: arsa satüıl<tır. D.N. sog Ç ı a n a r uponu * Orta ya§lı ve em:.ııyeı» 
zalnrırn sonra bildirir sanır - Cesedi bckliyen polisi bir' bir a.nenin yalııız yemek tşl 
d · · · d · 1 d d ki d - Si-ze aldanıyorsunuz, de Şehmdebaoında :1 dal.reli bUtün <Bo kupona eklenerek c-ooderllecet• ~ ır · ....... u ışte sıze yar ım et - ışaret e o a an uza aştır ı mek istemektedir. B.V. sa>~ 

· dı·ıı ya ı A Gı"sbuın' aç kontoru havi gen1• beh"eil tramvay verme UAııJan ııı:n Son 0.ktlıada ııe. mek istedigwim dakıkadanbe. \;e ölünün üzerindeki örtüuH ' ' n un s • 'fi " -- 0 _ __., ,___._._ ......... "-e ·-··"• lu Tarlabaşı Macar Turııt1 ' - l b' d b k kl" caddesinde ve denize nezareU olan ·- _....._....._"'"" ... n_ M>AUU ri mütemadiyen söıler\m ke. s:ıçları görünecek şeklide ya. an iraz a açı ren ' • kA.glr blr apartınıaı:ı acele satılık • ~ııdenıu okuywıo.Larm maıııua kal mara •2· 1 
ıiliyor. Adeta bu işin meyda- va§Ça kaldırdı. U!set sedye dir. Başı d biraz daha kü. tır. D.N. 600 malı tnere aar1h adrM1artal blldlnn& m:u ~:~~;:~~::ıa=~ırı~ 

km d • ·· · d t k d.. I l"üktür. Size c tt, onun cese. ten l&zım.) na çı amumı arzu e ıyor. uzerıne e, ıp -ı o eme a - :r Bcyoğlunun merkezi bir yerinde e!llle mUtenas!p bir i§ arıı 
sımuz diyeceğim geliyor. tında olduğu gibi yüzüko • di değildir diyonım. Eğer bu yüzde sekiz randunaniı. altı daireli Evlenme teklifleri cs.T. 61) remzine mu.racası. 

P ointer kadını 'ı:emin etti: yun yatırılmıştı. Binaenaleyh Anın cesedi olmuil olsaydı o- kAgtr bir apartnnan satılıktır. D.N. • Yq 2,, boy 160~ An§m, narin • Otomobil, tayyare rnııt~ 
- Size ölünün elbiselerini misters M rkham yalnrz sol~ nu hepinizden evvel ben ta- 696. yapılı orta tahsilli ciddi ayda 25 lira anlayan elektrik, montaj t 

göstermek istiyordum. Bel- muş bir renge çalan kumral mrdım. · Beyoğlunun en 1y1 bir semtinde ~enb! =~~s!;~e~u:~t ':: lılerint bilen bir makin~!;. 
ki tanırsınız. saçları gördü ve derhal hay. - Saçlanm göıiir görmez tramvay caddesinde bUtUn konforu hibi, ddd1 ve dürüst bir bayıa evlen- ta~r'.y~~!~ ı:::~~ s ~ 

D ı "k b" b k d d h l 1 havi dört katlı altmda e!Ukklıılle be. e!' o <tor nazı ır te es- ır ı: onu er a tanıyarnamıt o • mek istemektedir. (24 Semra) rem • tında bir gen1: bir 1'irkettr1 ,. 
raber ı;atılıktır. D.N. 1534 z:1n nııı 

sümle izin istedi: - An! bu Andır! manıza ben de ha:m-et ediyo. e müracaat • 310 muessesede, bir mimar ya ~' 
- Buradan derhal ayrıl • Egw er Pointer kolundan ya- rum zaten. Tophane caddeslnln merkezi bir * Yq 28, boy 178 kumral, üç ıı. ücretle iş aramaktadır. ıı:ıı:,,.. 

• .......ınde aagar1 • .ıı • ..ı. on ıratıı iki san bilen ecııeb1 memlekeUcrdc tahsil ..: ••• ri d ( ,•ıatt) retıı'"' 
mak mecburiyetinde oldu - kalamamış olsayd! kadın ö- (Dcl'm11,ı var) ~;~1 kAgtr bir"~ acele satı • görmUş, maltiniııt bir TUril genel. ken ;::_ var ır. ~..... , .. t 

um irin çok üzüldüm. Fa - lünün ba mı da .alôıracak ~ lıktır. D,N. 601 dlslne tamL"'bane Jltö:y~ açabilecek Diz ,._ bC1)%1' 
~ * el ve bllwııum ~ 

kat Bl kin çocuklar: kızamık 1
LJ. Layng ürkek bir s-asle bay. Beyoğlu Halk Sineması Tophanenin tramvaya gayet ya. llktarda para sahibi bir J:ıa.yanla ev - zotıu moUSrlerin baı::ııı.l' 

çıkarını~. Onlara uğramak kırdı: km iyi bir yerinde çok mükemmel ıenmek l8tcmektedlr. l.stiyenler DU ad. yapmış ve elindo mütesddl~ 
mecburiye•dndeyim. Taliiniz - Onu durdurunuz Buı;iln ~ttno ıı de, gooe 8 ele: bir tarzda inşa edllml,, :ita.gır ve iyi reae yuabllirllr: Beyoğlu Parmakl<a. visleri bulunan b!r ba§me1' -~ 

1 - ZORO lirunçılı Adam. SO Kıımn pı Galatasaray tmnr klUbU ka"'ı.sında, makta .. - T~...n-.- da ,.{ötP" rık olsun Poin\:e:ı-, B ··f tt" b' -' h t k ııııtlı dört katır bir apnrtunan aCEle -rw .,. ..,,, ... '#.-J... b" 
~ a!imu c ış ır oa a e - .. 2 - Korsnnln:t' Dilşnmnı. Dandur apa.rtmıa.n numara 1 makinist ta) re--'-e mllracaat. 
B k · t M kh · · satılıktır. D.N. 614 .u.u.ı.u a ışı mıs er ar am ı. rar ettı: s - Gooo Aclnmbn c~vnnmrJ. 4 r + Fuat . aıı • Bir buçuk ya§mdB t>lf 

le karşılaştı. Doktor alelace. ~m:::ıı:~!::!l!!!:::m...:IC!!:l::-=ıı;ı--=-1:11=7;;~=:::=1!E=:::ııı:===-ııı------------------.. ----..--------·ı bakabilecek tecrübeli, nııııı 
le giderken kadının çeneleri • • dadı aranmaktaclır . .tJıteye:ııl 
tekrar açılmıştı: H •k " N T i K A M N:ı.kleden: simde Ta.Jaıtm eczanwne il' 

- Kızamık mı? Bereket l aye ' MELEKZAT KARDEŞ tan. 
• Kartal Maltepestndo g 

versin ki doktor ol'aya uğra. . mevldinde Bağdat caddf!s'll~ 
madan l:ize geldi. Y Q.ksa bu Tecrübe sahibi, görmüş ge. Ikı sene .sonra vaziyet değişti işlerini .bile ilunal ediyordu. Ne- Artık onu bu kadının elinden yona 2 dakika mesatedc 1544 
f elake·~ yetişmiycrmuş gibi çirmiş kimseler, evlenmek üzere ve b1rdenbirc kötült>Şti. Reşat rimanm rakibesi müstebit tabi· kurtarmak için hiç bir ümit kal. rabbaı a:-ss. acele olarak sat.ılf' 
bir de kızamık tehlikesile olan bir f~'nç lGza nasihat ver- (Ncrimanm kocasının ~smını atli, zekası kıt fakat kurnazlığa. mamıştı. !iplerin Vakıt gazetesinde J. 
karşılaşacoktık. Bana kalır _ meleri mevzuubalıolduı'{u zaman, söylcmt.>miş miydim?) karIBını çok bir kadındı. Reşadı, karısı. Genç kadm devam etti: ctmife müracaatı&n. 

h h h çok defa müşkül vaziyetle kaJır budalaca aldattı. Yakalandı, af ru küçük düşürecek vaziyetlere - Bu vaziyette, kukla kocam· * Almanca bt!en bir ynııst' 
sa, er astaıığa rna sus ay. lar. İzdivacı onlara saadeti, aş. diledi ve aynı su<:U tekrar i~ledi. zorluyor, bundan büyük bir zevk dan ayrılmaktan başka çare talebesi müsait oarUarla ı~.(. 
rı bir doktor olmalıdır:Gene }a, karşılıklı itimat ve fedakar- Kocasının parlak, fakat sathi ve alıyor, kendisinden çok daha yoktu. Ben de öyle yaptım, bo. yaziye, fizik. almanca göS..-
ne var sayın müfettiş! •. elbi. lığı bulacaklan bir anlaşma şek· 7..a.hiri mcziy~Jcri karşınında, genç olan Nerimana nazaran gü· şandım. N.E.) remzine mtıractıat. ... .. 
seler mi? demek bu elbisele. linde gösterseler kıT.Cağızm ev. Ncrimnnın önceleri büyük bir zelliğinin daha müessir olduğunu - BO§andın mı Neriman? ~ Eı:kJ nı yenf yazıyı bl .... , 
re bakmamızı ist ·yorsun uz! lenme hakkında tamamiyle yan- hayranlık duyup duymadığını gösterdiği kanaatiyle gururlanı- - Evet boşandım ve böyle tahsilli, orta yaşlı bir bS~ 

hş kanaat sahibi olması ve az bılm:yorum: lfıkin muhakkak o- yordu. yaptığı için pişman olmuş da ııv 
Buna neden lüzum gördü • sonra sukutu hayal uyandıncr lan, Reşadın bu şc'kildl'ki ibir knç Nerimamn lbazı ahlbapları bu değilim, bilakis... Taıbiatimi bi- sine mllııastp bir iş ara:ns ıf 

.. ? s·· .. . . ı· b l§lllrl ve yeınek de yapa1'!Jit· nuz. ulun gayretınız ga ı a hakikatlerle qannşrnası tehlıke budalaca maccrnsmdan sonra ka.dını tanıyorlardı. Neriman, lirsiniz: Uzun zaman küçük düş. 
bizi, bilhassa beni ;,,-.ı i~e karış si vardır. Bilii.kıs, ızdivacı muh. karıc:mın gözünde değerini ~ok kocasının metresi hakkında iyi müştüm. Sabık kocamla metre· re~~kı::,r;;:!ızc!~ yun~~ 
tırmak için.Hepimiz polisin temel veya mümkün bir çok kaybettiğıdir. İstikbali parlak malfunat edineli. Bu malfunat sine güzel bir oyun oynayarak ~emmel okur yazar ve lfOllıı'rı 
daima böyle tuz klar hazırla dertlerin halitası diye tanrtsa· avukat, gen<: karrsmm hayalinde iç açıcı şeyler değildi: Rakibesi intikam alma.ğı dü.~ündüm ve bl '" ,..ı;e 

lar genç bır kalpte o kadar Cı.: onu yük" selttiği :kaideden birden. mazisi karıaık, namusu zayıf, proJ·emi muvaffakıyetle tatbı'k ca raz inc.ıızce bilir ıı 
d w b"I" · "' l!ka.sı o!mıy"" kem gtl! ıgını ı ırtz. ğerH olan ümit ve havali öld!r. hire teker meker yuvarlandı. yakaladığı avı bırakmayan ka. ettim. ....., ~ 

- Anne! bu zavallı kadı. mektf"n korkarlar. · Bu, zavallı Neriman i....;n ıztı· dınlarclw biriydi. Nerimanm ai- İn · ~esaptan ve muhasebeden 
lın "'. - tıkam mı? .>ay ucuz bir Ucretlc ~ ar• m n kim olduğunu anlamak Neriman.ın evlenmesı mevzuu rapsız ve kedersiz o adı. Onun le yuvasını tehlikeJe görüyor- E t 1 c. 

b 1 ] • t '-·· d b · ı... 1 rd k h d d - ve , ama nası !... Koca. ıM.T.V.) remzine mnrıı.cııs ~ 
için polisin her vas:taya baş. a ıs o unca ış c uen c u vazı- LIU sıra a a c:o - ma. znn ur. um. mın metresinin, kocasından bo· • 17 yaşında bir ortıunclftt~ 
vurması tabiidir. yette kı:ıldım ve uzun nasıhatlere auğunu farketmiştim. Fnkat o, Mısırda ailece ufak bir serve. şandıktan sonra, mazisindeki o'5"'.:. 

knlkı" .. a'" :hma hadiseleri ecre dediaim gibi. iradesi kuvvetli timiz olduüı,,.,u bilirsin. İşte tam nu, hususi veya res.mt 01 f' 
K . . ··ı·· . lb" ' • ~ n ... ~. karLŞıkhaın tekrar hatıralarda 1 k•~.. ... ktll bUJ!· arının ° unun e ıse -:rı yanım, b raktım. Neriman be. bir kadındı. Kendisini kedere bı- o sıralarda bir miras meselesi "" !f arama ........ ır . ..,a 0 

· k · · b 1 canlanabilece~ni dU§iindüğünü YeldeıHrmenJ mUhendiS sa~rı' nı görme ıçm sa ırsız cııı. nim çok eski bir dostumun kızry- rakmadı ve het.: •rlc harap olan dolayısiyle Mısıra gitmek mec- ,.,. 
d l d d · · d' v k d nl be - b · ·nd kald tahmin ecl.:.""-rdum Onun dHıoun·· "" numara ""-- te K'"-- fJ ıfiını hu söz erin ~n de an • ı, onu öz k·zım gıbı severdim. ıgcr a · ara nzememeg-e urıyetı e mı. ~~ · ~ • ı:.• .,........ 

b 1 cesi istedigi gibi oynayabileceği racaat. 
.laşılıyordu. Mukad::lcratuı ona saadet hazır- <:a ış.'tı. Bir seneden fazla lrlr zaman b. 

!ad ğynn k01dı~ni inandırmak Re t, ~elip geçici heveslere sonra memlekete döndüğüm va- ır adamla evlenip tekrar na· Mü:eferrik : 
- Bu de bir ve.ı:;fe. De. ı t<>dim. Neriman bu saadete Jc"ı. kendis;ni knptırdığ'ı müddetçe kıt ı 'erimamn ne olduğunu pek muslu kadınlar arasına karış. tKt GENÇ BAYAN ARA 

mek bu sabah mutfakta şarkı kayttı, <:ok iyi ahlaklı ~r kızdı. reriman n ümidini büsbütün merak etmekteydim. Belki de mış olmalıydı. Bu vaziyette elin- • Protes6r zau sungı:r ıJi 
söyliyerek dofo.şırk •n bu kn- Mfü, .... ..al(;~l damat avukattı. kayb"tmesi ve kocasının tekrar çoktan ayrılmışlardı. de oyuncak olan Reşattan iyisini sahnede hlzmet etmek ıçııı ıı<' 
dıncağızın ölüsü üzerinde Oldukça m_şhurdu, istikbalinin dönece~ini umması miimkündü. Lakin onu görür görmez en. bulamazdı. Boşanmam onun bu bayana ihtiyaç vardır. Til1 ~ 

geziniyorımısum. ço!, par'J.1~ o:du :u sövlcniyo~...ı~ Nite1cim öyle oluyor, iki şıp di~elerimin yersiz olduğunu an- hayalini imkan dahiline getiri. hlllnde ve hariçte seyah."t ~ '), 
. • , Bu umumı kanaate ben de ıştı c;evdile macera arasında Reşat es Iadım. Neriman çok neşeli~. yordu. ııerbest!~1 haiz bulunmıı1"~/. 

Annesı, kızma ıbtarda bu. rak ediyor, yalnız onun daha a:z kisinden daha ziyndc Ncrimana Her hangi bir kederi olmad1ğını Faaliyete geçtim. Müşterek dır. Mektuplarında şııhs! re' 
tundu: ~ kaı a_rsız olmas m, Ner;mnn~n sa.. tutkun olarak kqrı~ma dönüyor an!amak için gözlerine bakmak ahbaplarmıız vasrtasiyle sabık tahsil dereceleri.'11 kaycıode (. 

_ S5yledi.ı!in., :lık'·nt e: adr-tı bakımından tcrr"'nnı c.dı du. Ful.nt RcPat nih::ı.y~ bir a· kP.fiydi. kocamın zihnine şu kanaati yer- Sungur) admıı. totoğraf.orl1~ 
n "'d h d • rordum. Gen s.vuknt n üst üste ııe için hakıkat n tehlikeli olan tık sualim üzerine genç kadın leştirdim: Mademki !boşanmış. mize göndcrmeım (H:abul ~/ 

Y~VruD". u•tr~ a I(. pımız en bir ı.a<: defa fı:tir d tirdiğine bir kadınla kıı.rfjı!:lflmıştı. Btt ka· kahkahalarla güldü: tı, sevgilisiyle evlenmesi daha ys.nlnrm fotoğratınrı tade e 
şuphe eden ınsnn nr bu .ın • her hangi bir tesire km.:-ı hacsas dm tuzağını kurdu ve avını bi· - Bilseniz siz burada yokken makul bir hareket olmaz mıydı? Aldırınız: 1. 
duğunu ha'Lirla. olduğuna. hulasa iradesin:ıı za.. daha bırakmamak üzere hazır ne eğlendim. Ahbaplarım bu fikrimi ona A8nğtda remlz.l.erl yııı:ıJJ 

Pointer hiç sabıu:ızla.1ma \'ıfhğma dikat etmi<?tim landı - Şıı kadın ne oldu? &n onu tekrarlıya tekrarlıya kabul etti lruyucularmımn ııaınıarııs' 
1-. n · h ett;. l akin dii{cr taraftan • 1criman Ot zumı aşmı~ olan bu kadın pek tehlikeli görüyordum. ler. mektuplan tdarehaoeuüzdetl 

u ces~di elb sı lt!rİn . 'ra1e ' çok kuwetli biı ln:! ol Ref!adın bır müc:terUy<li. Reşat - Hakkınız var. Tehlikeliydi. - Ne diyorsun Neriman? ıarı dahil) tıergüıı sabahta" 
rlu"'u ic:in miistr.!:b ... I l Pcasımr onu..'l bo.,anma davasın· kabul et· gene de tehlikeli... Fakat ben - Reşat nihayet kurduğıım ı{adar ve saat 17 deıB 80~ den ,;eya kurnıal saçlarmd~n o· kuo::uru nct;c0 :tib~ri-"'" onan m:ı::.tı Avukat y~?lhnnesiI'de artık onun benim idn tehlikeli tuzağa düştü. Sabık metresi iki tan. 

tanıyacağrnızr ummak i~' i Lhind \ c!ı Bu ::-c~ "''1Ie na.,.rı b" ı~ van •s ır ü!~hı:tl::ırı yavaş olmamasını temin edecek bir aydır onun ismini taşıyor. İnti. <Rııblal (H.N.B.) (Sevin' '/fl 
rum. c! kk<:.ti cc'hı l..i.tl'"n!:lt'"• : rcil 1 • a"a · ı-ı m;nilcstı ve bay avukat tedb·r aldım. karnımı aldım. Çfuıkii yeni ve (Seven) css Mine) (B.K.) .(~, 

Noter kaşlarını çatlı: '.rtic"' ıti!:n.riyl0 1-Jt• ':irlef;'e, ıı;_ 'kc;r r ,ra;;:a?nnJı. Ve Neriman anlattı: sevgili karısı Reşadı hem her ,22 N 1A M N in 23) 
- ;,.r '·ı·rı(' .,.,"\ rr' ... c..· .. _· ...... fen:- V" .tı"l" •• · ·ı·:ı '( hlı·.ı." ~.:ıl .... ·n aı· R t k l 11 • fırsatta aldatıyor, hem de ona ec ) ( .R.)( ev cJ) - Kumrn1 sac1.::.~dan hic- .. ı.; .. - "' " - •• ' - ·~ ~ " e!)a 0 - a< ınm e en arasın. (Sadık 27} (Riyaziye) > 

- tçh!il eli g ·ruıı,.,.lh,>ordu; n~""'\d~ kend!ı:::n; gö:;te: mı · ; ' r da bir oyuncak olmuştu. Balmu. bir cehennem hayatı yaşatıyor! < 

h:T şey çıkmaz. 1nriltcrede ilk ayları !evlrn.lude -bir anlaşm:.ı vine gavri r.'lunt<·~u:-ı ıc mu gibi onu istediği şekle soku- MELEKZAT KARDEŞ ~~~~~~9/~~~.~ı~~~::;~;·~)! 
biiUin kadınlar kumraldır. i<:inde ı::ec:ti. ı?elivor. hatts. va· \'e yordıı. İradesi mevcut dejf.ldi. \ (Ar.Se.) Clş • Göı-> _<şııV 
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