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Giritte 
Cete muhre-
beıeri yapan 

General 
Mandokas 

~l~an harp divanı 
~llma halinde iken 
'lblleme sa onuna 

gırlp 

Azalardan 
bir kaçını 

ahp götürc.ü 
. 1rvgı 

Krcızn{ye 

·11skov 
lt-rl.onı.ıra, 6 (A.A.) Glrıdde faa. 
~lte buıunan çctclcrir. bn§ına geç• 
~ 01an general M:.nol. Mandokasm 
~11~te §ayan yeni bir ır.e.nklbes! 6ğ. 

/>orl'oV 0 

-..ııııtur. 

~~dokaam kumandasında hareket 
llıa~lr çc!c, çete muharebeleri yap_ 
~ zan altına alılldr. birkaç kişi. 
~l'lı bir Alman harp divanında muha. AL • 

1 <?lcrı yapılırken mahkeme salonu. 
'Ucum ctml§Ur. Manaokas maz • 
ıtı\> rı kurtarınpkla kalmamı§ hBfP 
bQ. ~Ula mensup Alman zabitlerinden 
1o1t ı.:ını da alıp götUnııUştUr. Mıın. 

llıe as iri yan sarışın bir oı.amdır. Vak Almanya ile bu hafta ic;.inde baş ı cnret vekıile>ti müsteşan Halit 
""1.ı Ctrıtten çekilmlyen l:'irkaç yüz Iıyacak ticaret anlaşmolarmda bu. Nazmi Klşmir riyaset edecektir. 
llt stz.aıyalı bu generalin kumandası Juno.cak Almnn murahlıns heyet'- Pazartesi günii ~nkarada muza • 
aaı~ S'lrnıtşlcrdlr. Gcne:o. Mandokas n n bugün tayyareyle schrimizc ı kerelere başlnnncakt.:r. 'n ınuharcbelerinc '-f\ Yunanls • gelmesi beklenmektedir. Heyete Gazetemi.?. baskıya verildif-ı f!S

ttl'lıl§ girdiği bUtUn htirplere iştirak Dr. KlodyUs riyaset etmektedir. ate kadar heyeti gctirf'cek olan 
lıarbı tır 19d5 senesine kadar erkluıı Heyetin yarn Anknrnya gitmesi 1 tayyaTe henüz Ycşılköve inmemi'l. 
t~l§Yenın hareket kısır.: §eniğini l!a- muhtemeldir. ti. 
~o tarihte Lstifasım vermiştir. 1 Tiirk murahhas heyetine de ti. --S-u-ik_a_s_t_l_a-rn-m-··-lc-a_b_e_l_e __ 

üsbet netice vere
bilecek bir anket 

Modaya karşı 
ttıoda ile .mücadele 
~enç kad.ın hikayecilerimizden 
K Leman Ahıskala göre 
1Vafetlerimiz sağlam, boncuksuz~ pul-

~uı, kürksüz ve hatta dantelsiz olmalı 
akat kollarımızı altın bilezikler süslemeli 

Leman Ahlskal 

Modaya kar§ı moda ;,c mücadele 
etmek 6Cklinde ortaya atılan iddia 
karşısında genç kadın blktıyccilerimiz 
den bayan Leman Ahısknl diyor ki: 

- Modaya knrıı mUcnJclc etmek in 
tiyorsak bilhnssa ııu noktalar Uzerin
de ehemmiyetle durmalıvız. 

Kadının geniş b!c;;Udekı masrn.fların .. 
dan biri olan fazla makyujı knldıraıım. 
Boyasız bir gUzclllk heır sıhhatimizi 
korur, hem bUtçcmlzdek1 masrafları 

azaltır. Bundan b:ı§ka bir tuvaleti bir 
\·eya iki sUvare lçln .:!eğil birkaç 
mevsim için giymelidir. 

Bir iskarpin alırken çiftinin yüz 
gram ağırlığında ve fiatJnin yirmi ı 
beş lira olmasından çok !lyalının 

oelki otuz Ura fakot metnnetlnln bir 1 
vıllık olmasına dikkat ctrueliyiz. ı 

Terzi masraflarını gtizbc.Unc getire. 

cck olursak elinden az ı;ok dikiş gel~n ı 
bir ev kııdmınm kendi gıyeceklcnnl 
hazırlıyabllmesı noktasınaan mecmu. 

_... Devamı Z luc: sayfada 

olmak üz"'?"e 

Alma ar 
Frar stz ret1 nzterınden 
üçünii ,, urşuna dız ıler 

ı•nzı ı ~ nr ı;tt) fad:ı 
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Wl\JrIED :;iIJUiE'l1 !llllonııırnıı otr 
defıı gc:ımekle tatmin ooUlrlcr 
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~lıucow Antoıı~ko 

o 
/(1.1/le11' 

enıngrad 
e"rafı a 

ŞiddsUi n1u arebe
ler oluyor 

ima o usu 
l\e r y r 

Hl'lstııı.ı 6 (A.'\,) - l..cnıngrııd 

cephesinde Finler daha m\IB:ılt mcvzı.. 
ler 1 .,al etmek ve mCd:ıfRa hattını 

Devamı 2 ucı sayfada 

Mareşal 
ntonesko 

Romen.er h taben b r 
bey rn"me nesr tt 

• 
~em e ın 

muka,.'de-
ratını 

Alnıanya -italva -
Japony nın mukad
dera ı bağladım 

Ynzıın 2 lucı fiil~ ında 
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ursara Ler nos 
gezd.Kten sonra 
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asını: 

iŞ ·~ iLE E TEŞE t 
Bur.sa fi (A. \,) -· H.eisıcum.wr lnönU dUn Mcrınos fabnka~•ıe kız enstı. 

tfıstin•! ve ~aııat okulUJ .! gczmlşler(ır. 

Merinos :nt:.rllrasını g''':lı t·rı esnasında fabrıka.ın. muhtelif 
te.sis,\tını ayn ayrı {~ı.z1ec geçir.:·. , ... c muhtelif lş1er UzcnnJc> .zahat alan 
Milli Şef fnbrlk.ıJr.n il) -rılışlan crnıısında kendilerini coşkun v• ıc:tcn teza-
hUra~l: ı..:ğur;a)ar. .;ı;ı'~rımizc .. 'laben: ' 

•• . Teşckkllr ederim çocukl:ar, memleketin bu gUzel eserler s.ze emanet 
cdilmışttr. G•>rollm, lyı çalışıyorsw.uz. 

Bir de fını ... !:-r,r:lz !:izden mı>r.ıuuniyet gbstt'rlyorlar Mcml• ~·ctm bu gu_ 
zel cm.ınct•r.e ıtı.yıl• c ınaya ç:ılı411.J, Slze teşekkür edenm. dı':nışlerdlr İ 

K•z enst!tüsı· ı.c!rn s.ınra zıvr.:-< L cyledlkkri sanat okulund-ı b.lhassa ıno- : 
dellcr tlzerinde durrr.ı•11:ar \'e taı••'xııln kablllyet ve çalışma faaxyctıeri hak ~ 
kuıda sualler te\•cıh c .yurmuşl!l C>Jr Milli Şef her iki müess ı-e hakkında 5 
da memnunıyctıt>rır.ı ıfadc etmlsltrc'ir S 

Bursa ti (A.A. • - MUll Şef lııtr.u şerefine dün ak~aı:::. CunıııuMyet halk f 
paı·tlııi tnraf.nc!an t"'ıcJI.) ede bir ~;}afet verilmhtfr. i .................................................................................................... 

Rumen 
ordusunun 

yarısı 

Odesa1Ja 
kaı şı taarruz 

ediyor 
iye ıa ar be 

en lırteası 
a oi:; .......... 

kova-, 6 (A.A:) - b.liestiya a_ 
zetesı Alma., bnşkumnnaıtnlığmm O • 
desa önünde Rumen kuv\cUcrinl he • 
sapsız israf ettiğini ynzmaktııdır. 

Rumen ordusunun yarısından fazı.ası 

bu şehre taarruza gec;lrılıniştir. 
2 inci, UçUncU ve diğer birinci Ru_ 

fırkalnn ile muhafa1a kuvvetle -
ruıın birinci fırkası a(;'Ustos ayının 

De\-amı 2 neı ı;nyfad:ı 

lngiliz gazeteleri ortaşark 
ve lran hadiselerie moşgul 

oluyor: 

Bu gar arın 
şimdiki . 
vazı esı 

Müttefıklerın ani hır 
baskınına mam o m.ak ıç:n 

İtalyanlarla birlikh~ 
Balkanları 

muhafaza et e ir 
Almanlar kış=n Kafkasyadc. 
ki petrolleri ele gerirmeye ve: 
/randa lngilizlerle Rusların 

temasını kesmeye 
çalışacaklar 

1'nzısı 2 nci ayfodn 

Nafıa Vekili 
Alangada 

( 
u~ arlar 
azırlanıyorlarm ? 

•·azan Bir M uharrır 

B ıR 1.amanlıır, 150\'l'Cf \C İn· 
~ili:r. ka)'ltnldarı. Alınanla 

rın Bulgar • Türk hududunda tah
!5Jdnt yaptıkları şn)in .. ınıln ısrar 

ctmi<:lerdi. Bu rh ayl't ll'rin anlı 
nrknsı kesildi. l<:in clld iin bir 
ls\içre 1;azetesinln Bcrlln mulıabi
ri, Alman hnrl<'Jyesine göre bu 
lınbcrferin Türk Alman münasc. 
hl'tlerinl zehirlcme'li için yapılan 
tc ·ehbüs1erdcn ba<ıkn bir scy ol· 
mndığını yazdı. 

Bulgaristan üı;Jıi ıınkta dahil 
de\'lctlcnkn biridir; lıöyle olıhıi:'lı 

ı haltle Alnı.an • 8ovyrtlcr harbinde 
1 hiçbir fani rol almadı, Rıınun s<',.. 
, hebi Ru-.Jarla Bıılgnrlar anısında. 

kI ırl• akrabnlı~"l mıdır, ~·oksn 
1 Bul~nr ordusunun daha ba-:ka hl' 

defle re karsı tedafüi '<'Yıı t aıırru· 
·ıi bir \'tlZife almış olması mı? 
Bnlgaristnnın bu ilkim halini ne 
rnmana lındnr nıuh:ıfıızn e<fo<'eğ'İ· 
nl kestirmek zorelur. 

.Alman haskumaııclnııı amiral 
ıtcnder'in Bul~nr Kralı t'~ünril 
Hori tnrııfından kabul <"dilmesini 
\'e !:!Crcfine bir zlyafrt H'rilıncslni 
tiirlü ıniınulanla tefsir edenler ı'lc 

pJ'lc d<'ğfl. Sobrnnvnnın ~cc<'ynn· 
lanna kaclar t.oplantı ) apmns1 ela 
hcT çeşit tn..c;n\'vunı 7.<'n~ııJ~<;Ci~. 
nıeğc kiifi bir hiıdio;c mahİ\'l'tinıf P. 

<lir. f'aknt bu tahmlnl<'rcle lıa:rn· 
lin mantıktan fa7.lıı rol :ı!rlıi:ı ~ii. 

l:'az.ı ı 2 11<'1 63) fndll 

, uııı~ or, • ımdılık llul;..ıırh.tunın 

\lmnnlarla bt:'rnber ne Ru"'lllln, 
n<' ele başlm bir dc,ıete karşı ha· 
r{'ltete g('Çmck niyet inde olduğu. 
1111 ı.:ost erir J..-un etli bir lsn'l'Cf 
~·oktur. 

l almz, bugimklı ajan hnberlr 
rl, Ji'ilof kabiıırsi adliye nnzırımı 
hlr nutuk söl lrdij;,".lni bildirdikı 
Kom-.u nazır, Bulg rln.rın bütii• 
tnrihlerinıle, hiç:bir 7,nman. bu~ün 
'idi luıdnr miIJi birll[w ihtilacı ol 
madığmı nnlatmıstır. Bundan mal. 

saclı, milli korunma kanununur 
hükümlerindeki l'iddctin zaruri o' 
duğunu b.ah etmektir. Çünl.U lm 
~n, Bulgıırlstanı uyanık buhmdı• 
raıı tehllkP harici olmnktnn 1.hr. 
de dahilidir. Znmnıı ı.aman )nhı• 
•lilerln 'e lmmünistlcrin bu mrııı 
leke ti lçinıl<'n lıölmrl• \'c 7.an f 
eliisürmck için fonliyctt.c lmhııı 
du'klıırını hiitlJI duru~ oruz. İhUm:• 
ki nuıı;arl-stnnııı her 7.amandıı• 
7.iyıull' buıtiin m111i blrli~ııi ınuh 
foıa etmek ıneebmil <'tinclc olnı 
ı, ir.t'rdcki su Y{'ya bu fesat un 

surlıırilc nıiicadl'lc ihti.) ııcmı du~ 
mıı-smdandır. 

\' ruııanın harbe girmil en bir 
çok mcmlelwtlerindc fe .. !lt uıısuı 
lnnnın dahili tahril:Jeri, hark 
tl'h!İk{'den ziyade hükfım etler• 
cnıllı;,e vcrmektl'dlr, Bunun lr;iı 
milli birlik. )'nlnız dı<:anya dei;il 
frcri) c :. r .ı d bir ı.:ıruret lıaUnı 
~lnırştır. l'nkat Bul~nrlst ıulııki 
lıazırlıJ.:rrn harici 'e) ıı clıılıili oh· 
hll" -· • -.lnulfden rl) a7.İ b11' <'nl· 
ııi) c>tle• kr .. f lrlp ntma'k clıı mim\. 
kiin ılt·~ildir. 
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;rç l;l:ırwu ı. D!'\\"trn erer lcrle teşe'"!'üf udi) or. 
ııır u anm•ı:r d ı l>elcdl)l'"'l oluk nl mk hr.nıc'<ı lstld:ıyı 

.\ı: lı e.cbY urnt:ı.nn ôrl:nmı:;. Uu dı!rbımeset ı;"!I.. 
ı •ır ı.ıar ıçlrı c.,:• c.sıl U"flne nmy:ıc.ılar için ô)ll'nruı .. ol:ıcııl.tır. 

• ıdl ' r l n lıı tı\mnııııı ·~un.mu gorco, ~ doırtn lh nlar bah.'iod•ın 

-
Sovyet teb1i~tf 

Bir kazak 
alayı 

Atman hatlarmm 
ger s nde 

Geniş 
harekatta 
bulundu 

Taksi ücretlerine yüzde 5 
zam kararlaştmldı 

Karar daimi eacımea tarabadala 
tetkik edlltror 

Taksi sahipleri beled!)'\lye mUracnn.t 
e d o r o k b «' u r. i n v e diğer 

malzeme fiyatlarının 

artması dolayıslle mevcut tarif<' il•• 
seyriı!cfer yapmalarına tmklı.n olma. 

lhUyn~ hnsıl olduğunu blldlrml§tcr • 

Belediye taksi sablplcriıdn bu dl • 
lckterini dikkate aluak 1hUynçlannı 

1 

dığmı ve yeniden bir ,..am ıyapılmnsııuı 

İki Alman taburu imha dlr. 

kıırştlajabUmeleri için. mevcut ylizdc 

ıo zamma bef kunı§ d.rJıa UAve et • 
nıclt suretile bu zammı yt)Zde 15 çıkar 

ın11tır ..Bu mütaıea t.Uvtp edilmesi için 
dalml enctımene gönderi mift.!r, 

nd:ımtırı hayallcrladcn U}'r.ıv•ırm•ılt, bc.r n knd..'lr doğm bir 
'!'dıycnin bu•duğo pmtik !;'arC)l' de doğnısı_ı ptık dedik! 

E\·et, baııonıı !i nr!l rU)Rılt> • .a blr dclinl' yeri mı buldunu7.; onu ha-
ı.ı t nu ) nım~ k ı t ,torsunuz,.. Rıı.vunın ! fak;ıt bir dda. l<u.ın•ı ,-e kn

1 
edildi 

yc:ı=::ra~ ~~::: t~;~:ın~ So~ At garı c l arı 
sabah ~redllcn harp t.d·l!ğl: Y 

:> - Eylül gllnü ordulı.umız, bütUn At yarı~lannın dokuzuncu ha!t:ı. ko.. ' u ılr :.ı \C tıu ııar.uııııı l'.clool,looln ka'>:l uıa )ıı.. 
cephe!crde dU§nuuıa knr§ı şlddeUi mu şuları yo.nn Vellc!endid yapılacak • 
barebeler vermekte d'lvı..m ctmi.5lcr. tır. ~çen hnftıı.kl kolUI rla tslab en. 
dır. HcnUz tamnmtnnmıyıı~ malOnı.at:ı. cUrucnl tarnfınd!ln tcrtlu edilen kO§u-

rr ı t r.ı n~ But m tstanbulu cıltUst oo 

ntonesı<onun 

• Jt) arınaın~s. 

• dir: 

d rn geçtıği esnada 
bulun•.ı.ığu !ecl §C .. 

1ll'8 i!SYle devam 

mı ketin muka.ciôerıı.bnı Al. 
l n;n, taıynnın ve Juponyanm mu 
d ratıruı. ı:>ağtadım. Ç\lnlcU bu lt .. 
k b:z .. Ruuıanyanın mukaddes hak 

F.N SOı • UAliİKA 

nazaran 8 eyJQl günU (;. nıynn eden tar nlluıyctıenmi§llr. Yarmkl ve ~ıc .. 
Len ngrad etra fm da hr:ıva muharcbelorinde dUomanm S3 cck pazar yapılacnk ko,uıar da \•llA. 

Jj tanıtı ı ııcl sa 1nda tayyaresini lrnha ettik Bizim kayıbı- yet idare! tıususlyesJ tarafından ter. 
kısaltmak iç!.n eski hudut. h ttından mız 27 tnyyarcdlr. Up odilmiıtır. 
biraz Uerl geçmişlerdir. Ukrayna ccphcsindt~ duıı;nruım geri.. Ko§ulanı. bu hafta yaıa.!nn aUar nz. 
Lı<ıDlngradm ccnubunıı:ı. bir değişik. laine ııarkmağa muvlLfft.t" olan Albay "llrnaaına ~men hiç tıpııcslz kl me. 

Jik olmamıştır, Bumd:ı hbtlnr chro Dnvıı.torun kumnn(iaıımoakJ bir Ka • ıklılar yarın da ge~cn haftalıırdnki 
n.10 kflometrelık bir mı-safcd' bu • zak aüvıı.ri kolumuz, dUf1Jlltuı gerile • ı yccaıu duyacaklardır. Çl.lnkU a~tı 

maktndtrlar. rindo münakale yolların k ımıck, er. ukarı bOtllıı atlnrm JrnvveUori mllsa-
Şarkta fbata hareketi •imal iılt!ka. zak ve ccphan kollanıu durdurmak, ıdlr: tflerinden favori ll(Çmek gtlı; • 
tınde d,..vam etmektedir. köprü ve radSo i.staayor.ıarını, demir ur. 

h ln aahfllcrindc şehrlu üzerinde ha- yollarını tahrip etmek, dü§mıın karar dlrinci. ikinci kO§U m&ı.tcsntı diğer 
va bOmbardımanI&rı ve t.opçu kuvvet.. glUılarını basmak sun,ıtıı,. dUgmana <oşulıırda ırtlrpriz bckleııcblJlr. 
1 rin'n ate§ ncUceııln.ic çıkan yangm.. azim znyillt vcrclirmi,vUr. Gnnıerce dU§ \ Ko~ulara kayd dılcn nUar ve yarış 
!ardan mUtevcıllt kesif bir duman G'Ö- mıuı gerilerinde faallyctto tıuluna.o ka- mcsa!eleri ıunlıırdır: 
ra mekted r zak süvarileri, dUşmanla ilk kar§ıbıı- ( Blrlncl kOflU: (Bozkurt. ko,.t!IO) -

Londm. 6 (A.A.ı _ Kaıılı muha. nında, dU§tIUUUn 433 Uncü piyade aıa.. ı· Oç ya§Ul~ki yerU yarıruKan lngtıız 
rcbe ı...eninırnda yaklA§ınakta ve bU. yma mensup blr taburu ktı.mUen imhn erkek ve di§i taylar:ı mab&US. Mesafe. 
yüUk bir a1Aka uyandırmaktadır. Al 

1 
ctmi§lcr, 3 dll§lll&Jl topıaıu tahrip ve 1400 metre. 

manlar §tındi Lcningrnda 50 millik ıığır m klneUtUfeklo lG lıafi! makı... u kO§U)'B SUnt Karaoamanm He\'C. 

bir m saf de bulunmnktudırlar. Mo0 - 1 nchtü~ğinl i~m t.nıJ~terdir. Dtış. K d k k 
kova şimendifer hattı hcııüz kesUıniş manm, her ne paha.ınııa olUJ'Btl olswı u uran öpe 
değlldlr. Rus ordusunun herhangi bir kazakların lmh:ı. edllmcıı hakkmdakı 
çUzu d" h<'nUz muha dllmeml _ cmlr do Kaznklıınn ellnr geçmiftlr şkınbakkalda. oturmakta olan 
tir. 

1 

Kııuıklar, b1r p\UiUyn c.fi§tlrUrcrck, oır Yahudi kızının iki tlno köpeğinden 

Bu haberleri veren Tavmta gazete. aynı alayın lldnci taburunu da kAml. birini bir müddet evvel t>:r kuduz kö
slnin Stokholm muhabır. {!Ulllnn nrı. len imh etmişlerdir. Dutman, lawut pek mrmıotır. İdd!uya. g/Jre Yahucli 
w etınCktedir: stıvnrtl rlnln imhası igln mUteaddit kızı bu vaziyet 07.erlno Uııtı.!111 kapıl • 

tayynreslni ve tanlcm;: nıırel<ete gcctr. mi§, k6peğ1n kudurmak lhUmallnl he. 
Gece gUnd~ nıUt.emı:ıcı Y~n cerc • ml.§ao ~ 1<l\zaklar, b:ıtald&k kenarın.. saba katarak hayvanı c•vo.rd3. bulu • 

yan eden ınuharcocl r neticesinde :nndnn, ormanların V,;ıı:ı:ıen dol~arak nan bir gaünocuya 250 kuru~ sat • 
vaziytte bir istikrar hn olmu§tur. damın Alman takibinden kurtuıma a nu~tır. Oazinocunun QOcugu U<: dört 
Hafif Alman kuvvC'tlcrt mUtcıruıdl •• muvaff k o•muglarclır. glln çok ho;JUnn giden bu k6pelde be. 
yen Gomeldcn liriıuısk ~e Konotopo raber yatıp kalkmı , bu arada hayvan 
lstlkametlnde llcrllycrek Dinycpcr • B I d k tarafından mlltcaddlt yt-t'Jcrlnden ı:ıJı-
dcn ge1:m k surotne Ukraynayıı. git. U ga"arm S·ffi • 1 nım11ur. 
mcktedirler. Fa.kat bunJ.! r Ruslar ta vaz& fes~ Oa&lnocuclan eonra kvp k bfr tl\oı. 
rafından kısmen l.nıha cdıımf:ık t lılike carn t."'ltUuıl et:rnl tır. , 
sinemanız bulu.runaktadrrlar. Bu mm Londıu., ti (r\.>\.) - .Bu 5abııJı ~J. Tüccar g gen pazar glinu yenı aı. 
talcalarda §iddeUi muharı:h<'kr cere • kıın gıızı.ıtc.cr ortaşa.rktıı. Kıbıuta ve dığı bu fino köpeZi ile CaddeboBtan 
yan etmektedir lrn.ııda ccroyan eden hAdiı:ctcrlc mcş - clvannda bir kuı.ıke misafir g11.ml3, 

GörllnUııe göre muharebe Moskovn- gul olnuı.ğn d"'Yam ctmektcdlrler. köpek burada da bütün ev halkını 

8i ile Tcv!ik Ali Çlnann dellkantıaı 

kaydcdilmi§Ierdlr. Favon lıemıutad 
HevesUr. 

fktnd kOjU: (BAlıar ko,u6U) Oç ya.. 
omda ııa!kan Arııp erk,k vç di§i tay• 
lıı.ra matı.sus. Meaateat 12{ı() metre. 
Ku~. Sülcyk, Me~ketJWbana 

!simli Uç tay gtrm<ıkte<.'ir. Fnori 
prens Halimin MellkclUU:awusdD'. 

'Or.üncli koşu: (Satlt lıotUU) İki 
yqmdakt yerli satkan tııgtJlz erkek 
ve dlııl taylan. rnatwıs. Jııfesafelll 1200 
metre. 

Bomba, Cengiz, Pardon. Yaws S.. 
simli dört tay yaztlınl§t.l'"· Aynı kuv. 
vettc olnn bu taylar aramıda favori 
göstermek gUçtUr. Hepslnde kazanç 
şansı vardır, 

DördDneü k~: (Han41llrap) Dört 
ve daha yukarı yqt.4 ye .. 11 yanmkaıı 
tngUlz erkel< vo dl§i auara mahııus. 

Megafe.sl 2200 metre. 
Poyraz. ccsur, Olgo. aramada olacak 

bu kO§unun fe,.vorisl Poyrudır. 

Retlnd k&!!u (OettllmM) Oc ve da
ha yukarı ya§ta safkan İngiliz at ve 
kısraklara ı:nnh&UB. :fı(cu.feet 1800 
metre. 

Bu kOfUya Ruva, Yeti§ Klmoz&. öz 
demir Wınli dört at gtreeektır. ru~ır
ya doktor Sc!crot, Yetl§c Sa.lt Akson, 
Mimozaya Sedat Evrenoe, özdemtre 
ôzdemlr Atman bineceklerdir. 

lılU§terek bahisler: lklll bahlııler 
3 ve 5 lnCJ k~larda, çitte bt\hl&er, 
2 .. 8; ~ inci kOJUlar il7-erinde •e Uc 
m tıahle de ~ tncı kO§Ular Uzerln • 
dedir. 

Büyük bir İtalyan 
vapuru 

Akdeizde bir Jngiliz denizal 
tısı taraf mdan batınldı 

Alman tebliği 
ş mat ceplieamd• 

Yeniden 
17384 esir 

aldık 
Merkez cephesinin bir nım ' 

takasında da 13700 Rus 
askeri esir dü§\Ü 

Berlin, G (Radyo e;aat 9) -
Alınan ba§kumandanl:ğı tebliği: 

.Şimal cephesinin bir mmtnlW " 
smda vukubulan muharebclerd 
Alman kıtalanndan biri l ı 60 ıslı 
almıeur. 

Gene cephenin bir mıntaknstn -
da bir Alman kolordusu ) npfl11 

olduğu taanı.ız esnasında Rusınrı11 

ardcı kıt.alannı imha eylemiş ~· ' 
birçok manialardan geçerek ağır 
toplarla mUdafan. edilmektC' ol tt 
Sovyct müdafaa hatt.nı .) nı r.U 

tıı-. 
• imal cephesinin baRka bir 

mmtakasmda. bir Alman kolor<tıı-
811 çok ilerllyerck Sovyetlcrdcr. 
ı 7884 esir alrnq;tır. 121 orta tanlı 
30 en afır tank, 13 ke§if ıaııJl1 
iğtinam cdilmi§, 193 lop a1oıJ11~ 
...-eya tahrip ~tir, 
J~ 517 k14.myon ve 200 s' 

de. ' '·"'1 vasıtası almml§tır. 
Mc ... ı:z cephes'nin bir m"Jltıı

kMtııda bir Alınan kolordWI' 
yapmış olduğu muvaffa.kıyctl' 
muharebeler nctlccmnde 13.700 t~ 
sir almış, 106 tank ve 115 nııkı; 
vasıtası iğtinam eylemitltir. 

Merkez cephee!.nin diğer b r 
mmtakıı.emda Alınan zırhlı kU''' 
vcUerl Sovyet hatıarıru yarrrıı~ 
lar ve 25 tank, bUyUk rniktard' 
kamyon ve nakil' vasıtn.ıan iğtJ ' 
nam eylem.işlerdir. .-' 

Rumen ordusunun yarıst 
_..ı~taratı :ı ncl sayfBdll 

aonunn kadar tmbıı. edllml§ olduğUtl ' 
dan bc3lncl ve ıılt.lncı piyade tırı<ııtıı
n takviye olarak göndenrmlD ve btlll" 
!arda 29 ağUsto.st.a Krugl&ya aırtınrııı' 
ve dcmtryolunn ka.§ı yn~tıklan tııf.l'' 
ruz es.ııasmdıı hemen klimlıen lnlblJ t
dilnıfllcrdlr. 

Bir Rumen taburu Soyyet tayya 
dafl mltrnlyözlcrilc imha edllmi§tır 

27 ıncı Rumen plyaı.le tırkas111111 

mevcudu birkaç yUz ~~e kadar il"• 
mJJ oıduğ\!lıdan bu fırka ;ert aımııı • 
br. 
Alınan cslrlcrlıl Ua-tesuıc ı;ö:e tı 

men asl<crlerlno cvvcw.. 10, sonra ~ 
atuııtosta daha :ıonra ı cyırucıe Od· 
da lstlnıhat cdcblleccWerı vaadedil ' 

rnl§U. 
IA:mdra. 6 (A.A.) - Amirallik m. ı--------------kkuk etUrmck lmktuıını 

ı Ur. BugU.n o.rtık yalnız clcğlllz. 
runız ycsınde Rumen top -

rmı kurtarmağa muvaffak olduk. 

ya uzak olan :mesafelerde çok §iddetli Almanlann Ruslarn. ka~ı harbe i§U- ısırdıktan sonra ısımu;u... Yapılan 
olncakt.ır. Almıınlnr ?rros~ovnya yakın rnk etmeleri lçlnBulgnrlnr Uzerlndc yap muayene m:Uccslnoo köpeğin kudur • 
ileri cephelerdeki kuv.. ?lcrlnl son on tıkbn tnzyık azalmI§tır. liunun scbl'. duğU nnln§llmr,, ve ısırııruııar dcrhnJ 
be_ı Ciln zarfında geri çekmek ml'Cbu- bl. zannedild~nc g6re Rus mukavc- tcdnvi allına aıuınıı§lardtr. kamı bildiriyor: Nafıa Vekili Alanyada 
rlyetind krı.lmıştardır meli kar§ısuıda Almıınlar.n pllı.nlannı (;azinocu da Erzlnca.n<!a bulunan "Esperiıı.,, t.smlndckl 11398 to:ıııuk 

Bundan maada Almnnı r Ukrayna - ı deği tlrmek mecburiyetinde kalmı§ oı.. blltQn nllcslnt lstnnbula davet ederek ttalyıın vapuru Trabluegarp ııçığın. fanya, 11 (.\ .. \.) - Natl.:ı vrJ{ 
nm smat mıntnknıarma crl.şeb!lmck mat!lndır. Alman erl:luııtarblyesi Rus tedavi edilmek Uzc.rl'! nastan ye götUr da denJ1.aitılaııımzda.n b1:1 tarafından gcoornl Ali Fuat Ocbe.c;oy Scril4 )il', 

i!:fn aşağı Dlnyepcr geçldJerlne mukn- yada kı§l gcçU:mek flkrillı kabul et. inü§tUr. torpillenerek bah::-ılmı§tı. navgnt ve Alanya yolunu tetl{ik ede!" 
z ımlzl nskerıaiml.zin ka • 

vı dılt 

M r :;al Runıen ordusunun sıtayilfc 
h t ikten sonra RumCll hW<Qmctı

crl, siynsl ve lı;tlmal sahalarda 
rıtlı'tl fa.allyetl te~ ettirmek-o 

todir. 

vemet edilemez ddeUl <".arbeler vur. Uğ1 §imdlltl halde takv4yu kıtnlan te- 1 Köpeğin gazinoda kaldığı mUd E5J)erla lafüınnt bir !JCklide kuvvet. dlln buray~ celmlştcrdlr. 
ınak çaresini anı.mnktad•rlar. dımklne ıuzum görmcmekUıdir .. Şimdi 1 det za.rfmd:ı kcndi~i sevip ok ıc.nıllrilmlş hlr katile rctakatlndeydl. Nııtia vekfli n.çılmıu;t ın.ntnkatt'11 ' 

Dinycpcr Uzertnc mll.r('gal Budyenı.. ilk Bulgnrlnnn vıızl!csl mUttefıklerln ~rken ısmlan mÜJi~rller vnrs:ı Bu lmf!I(', muhriplerlıı. torpidoların, zın nıuz, portakal, llmor mandsıV' 
ntn yaptığı mUte ddlt mukabil taar- ant bir b:ıskmmn. mani olmak lçin ıw bunların dıı derhııl kuduz hııst.ııno sari hllcumbotı:ınnm ve dcnlz tıı.yyıı. • mabımJUnUn lnki~nfına. btı:.nk ;>ıırıfl11' 
nızl::ı.r ve merkezde mıırc;l:ıl Timoçcn- yıuılarla birlikte Balknnlım nıuhafazıı, sine ba5vurmaları doğru bir hnro relerinin hiınıı.ycsinde yo•a çıke.nlmı§-- dol~unacıık olan dunı kanalı inŞ34tlf. 
ko kuvvcUerin!n yapmaktı. devam et. ctmckUr. ket olur kanaatindejiz. tr. da tctkil< eylemi~ ve Irnzamızın rJS" 
tiğl hareklit Almaıılıı.n !C\'kalld" sı - Deyli Herald gnzctesinlıı b.'.l6IJluluu'. Bu tipteki gemiler dU.-man tarafin. rctlnc nlt lnUb:ılarını l!nd· ederi' 

Mareşal netice olarak şöyl demiş. 

t r 
ı Rumenlerin bu 1T7l:kaelges mu- kıstırmı1Jtır. rlrl Almanıarm orta§llrl:ı.ta yapacnkla manız bulunduğu için takviye edlJ... dan kıta\ nn nakli lQl:ı kullanılmak.. Alanynnın bugün mazhar oıau~ 111 ' 

c ı:ı ı e ycg(l.ne ga__y"mln memıckcU Almı:ınlar mütcmadly1:n tchdıt al • :rı kıtı seferi emuı.smda Ud hedefleri memcktedlr. 1 tadır. kJşnfı memnuniyetle kaydcyııye~ 
, k ıtmek ve run muıtsddcs b.!lklan tmd3. bulunan noktaları takviye trln olacnğıno. k nldir, Kafk&.1;yndııkl Rus Bu tedbirler ortaprkta mUda!anyı , ve kasabamızın yalnız coğrofı ve t • 

nı ıad etm ktcn ibaret olduğunu ar,,. cephenin bir taratmdan d ğcr tarafı - pctro!UnU ele geı;lrmck çe ıranda tn.. azami derecede kuvvctınr.dlrmok için Su kas ere mukabele rih!. bakımdan dcğll ncfl~ \'C çc~ ~ 
rr mı oım ıarı t-ccs..."Ü!c ~ayandır. na kuvvet n..'lklctm~k mecburiyetinde- glllzlerin Ruslarla tcnuı.mnı kesmek. del'.Pi§ edile.'l umumt pro;:cye d:ıhildir. mcyvıunn ve .pekli kuı.ın.şlartle 
Humenlcr. Çf.'tin ve mcrhamctsl.z blr dirleı'. Bu rruretıe "Keitels Belier,. ve :Matbuat Kıbrıs mUda!anııınm tak. 1nı.n hakkında söyıene.1 mühim bir \'lşl, li ( \.A.) - Viııı - janaınırı Pa.. §Öhrct kazanmı olduğunu .söyt~ 

eye irmlı;ı bulunuyoruz. A • yahut "Rundstedt., iBmı \erilen en o- ,·ıycslnl müttefikan tnavip cbncktc. ııey yoktur. Tnhra.Jla iltica eden t'!&ki r.is muhabil'inlli blldirdlğıne göre Al.. ,.e hnlkrmrzın yol ve kanaı gibi tıt 
m ı;atı tı ımız b' 'le geçtl ?dem- ğtr darbeyi vurbsllmek ~·in tah§ldlnl dır. 1 Kudüs mtıftU.sUnOn §lmct ne yapacağı nıan makamları 80D y.ıp.Aan 8Uikası., lediğl gaymdırlık ı.,ıerl.nır. yaktl1d 

ı t n ihya ı ill n blr mucaclelo sene.. niyet etUkleri mU.ıim kuvvetleri bir 1 Knhireden T yırus nzete.sln gönde m1lralda sorulmaktadır. MUftU oon lan bir mukabele olm.ak Uzcro 1'rnnsız tahakkuk cdcceğlnl blldlmıl§Ur.__..,; 

•~~~2~~Y!a~~~!k!r!~!·~~~u~m~!n~r!~~·-!-g~e!t~~!e!~~m!u!~~!R~~o!~!m~~~a!k!.~~~e!n!bi!r~h!~~r!o!s!ö!~~K!~!-!~~n!m!U!d!a!t!~~!m~m!n!n!ı!~~a~Y!e!d!dl~l!c!ri!n~~~m~ıe!k!e!u!n!e~1ro;;h:ın!~.!c!rl!n!r!k!n!u!ç!u!n!u~k!u!~!u!n!o.!d!~!ı!n~~IMOdayakarŞlmOd~ .....--.. am bu adanın herhnngı bir t hllkey gitmek Duırc Tahrandan aynlmı§U. • P 

HISVE 

1: 

- Dalın ne duru) ar un '1l'u • 
da... lfa•.:di defol. dl~"Ql'Um n 
~ artık. 

Ve yat.ağt®ı ~erme kaı. ın 
Mreırotsi!: lkaldr, 

AŞK ROMAN/ 

4 l 

so)Jc.-dı, nı;ı Je gozlerıuden tnr 
da.mh yaş nktı. Ielilın Cemal d • 
ha uzun müddet Nazan:ı. bir ey. 
ler nnlntımı.k i todi muttasıl ko • 
nuştu. Fakat Naznn d" 1 rini ~ IU'· 

tı.Pa geçirmiş mısu~ardu. N hııyeı 
Na.zanın nğzından ~ alınnk im 
kfı.nlannın kalmadığını cirtlncc. 
Melih r<'mal <>ık•ı git U. 

de ruhu biraz teskin olm~ bir {ley konuŞMuyorlar ve her ikisi de _... Bııı;tarab 4 tnci ~idi 
hald~ ya.taf;'ltla. girerdi. Fakat bu çocuğu düsünüyordu, alıınnu.zm ufak birer tedaldU' ~ 
eııillsesi blı• §ey d~ğ'ildi, BUtfüı Bazım MeliJıa Cemal b~ rllya muhtelit bedenlere göre patron iJI. 
kadınlarda :rastlanan nlelAde hnL dan u~wnr gibi ka~ıamda. k~ ler ne§rctmeleri bu davaytı. ytu'dPl

1 
" 

den fb::uetU. Fa.kat asıl ruhunu Na.zarım gebelikten BOimuş, sUziil der. ,. 
kemiren esrarengiz endişeyi biı· mile yüzünU görUr gibi oluyor, 0 ı..tlk8 C§}'a)'a karşı boykot yııp~tl 
türlü icindn sökUp ataımyord11. zaman N'azana merhametle bala.. ıayın llatıı.t Sadri Ertem.in dCdi1'1 fıY 
Ba?.an ~ylc dil UnilyO'!'du: yor, fnzla kane~lığından. daimi gibi, pah:ııı şık oıaca.c-ma, ucw: ~ 

- Haksızlık ediyorum. Yalnız. kederh h:ılinden f}lkAwır ediyor - ka.t zarif olmaJannı acı;mek. ı• 
cıı kendimi düşünmem hiç de doğ- atı. v Bütiln bunlar arıımnda kııdıDl~ 
ru değil. Hatta kendimi tnmumcn - Haydi Naun, biraz yeınck ıYI i;O(l zamanlardaki altm . ~..Af 
unutmalıyun bile. le, diyordu. Al"trk ili glda almaz.. ınerakmm umumi bir mGcb ~r: 

Nazan ... Bu zavallı sefil ç ilk. Mn gebeliğe tnluımmül edemez • yayılmıtı olmasını görmek en bil~~ 
Harp v ben ... Zavallı r.ayıf mah. sin. Ne ynpalım, bq.mıxza bUyük bir maab&riyetUr. Bu ~tle ~ 
lnk, yalnızca kcndim.I, kf'ndl gU _ bir felAket geldi. fakat yavrum, serwUn har vurulup b&rm&n Pcl"' 
zt'JlJl:'iml dilşünOyorum. Artık bir buna cesa.rC!tle mukabele etmek ma.mıdan ziyade kadJnlanmı&ıD 1' 
u daha nkıllı. clnha ağır baflll ol.. mukavemet ctn1ck lizım. Sen da~ da yer aımaar, Qnl zaD4!.Dda ._,,. 
mahyrm ha o 1rndaı· genr,sin 'ki hepsi gc • ket heaabına. da bir kazançtır, ,; 

Muhterem Altının ft.:.ırkı Kadri ·er, h~psi uııutulm. Ştikı-U... KıyateUmWn ııağtam; boncuk °' 
de omuyn gir.mit'IU. Kdnumısanl • - H yır anııc, b ıı ,'ükı üyii nul&uz, kUrksllz 1.-c b:ıt~ dantel~-" 
Jl'nbcrl cephede bulunuyordu. <.IU!}ilnmily-0rum ki. :\ c .; apayım, lıu-ak sad" ~ baslt bir ıukll aJll""'". 

l\Jcllha Ct•mnlln etnümd::ı lı• r nlıuuıyorsunw:. Şlikrii. C\•et, onu ,.e cu:w hQf görllneook x tıalk ıııçtıl" 
'"Y değişivoı, dalın doı?rusu h~ı da dü§ünoceğim nannın. ıl ha or.... ıcrt fantozi makıWarn t •clh eı.rt" 
ey, soğuk, tatsız ve gamlı olu- ıa ı-~vvclil bir kere ~oeuğum doğ. } rı'ııoo !'.ılr tedbir olur 

yordu. Gamsrzltır kÖf"'dlnde ıı.rtrk suıı. ŞLrndi yalnız( il yavrumun Moda bir ı;~rerıektir. vnun ı• 
toplnntılnr ynınlmıyor hntbi her JUnyaya gelmesini bekliyorum. ('. t~te nıc.ulekt!tuı Janmmı" ı.adfll 111 

iln mi ııflr hile kabul olunmu nu sağ sal'm ı;öğsilıntle e km::ık is 
1 

6nayak olın Jıdırıar. MeM:UI. o.ıııtrlgd' 
ordu. Melih Cemnlin nı.nınd ı ı;onım. $\tkrU\"ü !'t ınt dü iin • 1 llU1Ulmı b r ka 1ının ude bir fiil t, 

da bir oda h ı:nH:'trJqf Uf' ehir i ceğim.. l glylnmc.s! ve kollan uur blJe.ııt1c1" f, 
iı ıı ak kalmı:;tı. Bu rocuk ;ni - Ah bu l'.ocuk, .. Ah bu ço • 1 't sUslemcıı· ı!t .ıı~ın11 ?. r ı t'"" 
man l • b:ıhı:c.} c de lxtkt.}ordu, cuk. Eğcı ~u clıemn iyetsiı co • lı ... ye kAfldk 

RiltUn giln Nazan vn od!lsmdan G.ak olın&Myd1, bak o ıaJU.aıı istik. 1 ti:JA "'blr nınıı.n ııorıı"U Lu~ııı 
ıkmsyoı alqıama k~dnr ya.tıyor ba.lhs nud parlak olurdu. o ı:a • 1amnrnn bu ~kilde gcr.14 ık eı 

\•eyııhut bab~edt. ; ln ı bsııma o. mu 51lkr0yü daha koı. \ u:ıutur, el.tir. 
ttıruyordu. A1u;.runlıın bh mfül 1 ~vleıık ve mPS'ut olurdun. j 
I\ı1rru kıı~11 a otul"U\'Vt J,,r, bir ( f)N·mm t nf") 

uJ,atı \U:l.1111 

k .\llt:l ,,,,\il°' ' 
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~Un kullandığımız bir çok kelime
tın asıllarını hiç düşündünüzmü ? 
z,. lugat kitabı üzerinde 
dolaşarak, hoşca bir 
~ tJakit geçirelim ! 
~~Utıı lerkUlla.ııdığmın: birçok bancı bir kelimenin ~ılığını bula. 
~ Va.."dır ki mana v maı:s:ık, dilimizin ynpısmn ~vtrtp aı. 
SelCU be hiç dl!:t:nmeml§a .. malıyır_ .. 
ıu,. ~ :erhumun "Defteri Saksı! tık bakışta h:ıe türkçe değil 
~hın au VN"dır, gelin, mı?! bnkm saksı nereliy.ıni§· Ötedeıı., 

'Aitnet h:ıılryalım, bu beri Almanyanm saksı eyale~ı. porsc-
Se keUıneıer mü e.. len sanayii ile meahurdur! Blzc ilk 
"\t. c~ur· "<ll1'.! • toprak ve porselen Çiçc.ıt kaplan OTa .. 

lltı bıcrak dan gelml§, saksı, Saksonya kcllme .. 
' nu ct.ti:niZJ? Eft!n.. terinden bozarak, saksı demişiz! 
~en mUrckkep~. SİFTAH 
t ~ dCJı.ı, ile alıktan, Esnaf gllillllk 11lt nlış \'erişi hakkın. 

ile llı dazıgıııaıt olm~.ı Ar.. da kullanır. "Siftah etmedim!,, "Bifta.. 
llıı ~ tın nıecmuu olan dan- tm berekeW olBwı,, gibi. lıu kelimenin 

01dl1Jlunu ,.ıkarıvcrinl trı"- " aslı da oaWaUı istUtah kellm<'s!y .. 
"llllt~ll§ mi§~ Manası açmağa Çftlışm.ak., ele 

! .. Eğer doğru tUrk. geçlrmeğe çalışmalttır. 
'latet'Beniz, meselA "tür. ŞADffi\' AN 

~ .. - tt!lrdunıı,, demtyece.ksJ. 
'<'( u Farsça "Şad Ab revaı:,. terkibinden 

rlUk insan gördllm!,, alıp bir k~••-- hallnd TU k ~ o r ağzına 

l Qevirml,.<dz: Akar su, bol bol akan su 
~ Oltitanın manasma imi§. 
llı!a ti dort yllzdo biri!.. ŞERİR 
•O:, .\ bi tllrkçe kcllıne diye Bazan kullanırız; k6tU1Uk yapan, 
~ llıa dt'11-1ıı:ıfb,. Yunanca r sahibi ~ mruuısıuadır. Blr de 

aınınuş 1 t. eirrir, yani §Crlriu ecddoi~ varml§ kl 

~ann kulıığr çm.. 
"\~ Unesindcn bozmadır. 
~ d lllcktir. Artık lnblk. 

I lçl.ıı UzUnıUn t~ri mi. 

~ ~~l'r:ı:ıı P<ıri§&l\ etttğl için 
!b.hUr bilmem. 

tııı ba 
tlb Yük bıW;ı.lan vurduk 

llct... kullandığmnz 
'Alı &slı, lihplanmnktan 

Clık bakımından ben. 
r l:U?.<.'J bir kelime' 

kötllnUn kötüsU dcmolan1§,. Elhıım· 
dQlUIAh kullanmıyoruz.. Şerirlerden 

başnnIZI güç kurtanrkcn bir de Dlrri~. 
ter çıkarsak ne yaparız! 
ŞEFi' ALİ 

Meğer o canmı ıı:tl?yvanm da adı 
ı;ctrefilcoymta: Semiz manMma §Cft 
JJe crlk manasına AlQ kclimclcrinden 
mürekkepml§: Semiz erlk - ııc.ftAIQ 

imlıı! 
şEHJUn: 

.Maknrnanm incesi, çorb:ılık hamur 
lşl., Şa'r kıl demekUr; kıl gibi • lnCQ 
manasına aslı buradan gel!rml§ ve 
§ar' rlyo imJ,ş ! 

SAGLJK \'ER.'IEK 

Haber ve malömııt w.rmok.. salık, 
tUrkçede haber m~cıır. Bunun 
aslı "salık vermek.,tlr, sonra salık, 

sağlık olmuş! 

SALAŞPUJ: 

Bir nevi seyrek dokunmu§ kurna§ •. 

Balnn dlllmlrf.' ne~e~ ~r HkB.1.. 
nm aks!, §arktan, Hin:ide.n ge.lınJf •• 
~1'§Pör Hindlstanda blr gclırln adı 
olup bu kumn§ıar vakWc ynlnız orada 
dokunurmuş ! 

SAFA GELDiNiZ! 

93it 2JaAika -13aş6aşa --- ...... - ~ .... -
Sevgi in 
·büyük bir ·1ıt )J 

ç 
çtzr 

Y ALiNiZ olarak bir tatil seya-
hatine çıkınız. Mi!temadi -

yen değişen yepyeni manzaral.arla 
karşıla~acaksınız, zevk duyacaksı -
nrz. Seyahat biraz uzadı mı, yavaş 
yavaş geride bıraktığınız manza
ralara, dost yüzlere kavuşmak ar· 
arzusile yandığınızı hissedeceksi -

nrz •• 
lnsaıı ;çinde bulunduğu muhite 

çabuk alışır, etrafında her zaman 
/,onuşabileceği dost arar. Bunu bu· 
lamazsa sıkılır, üzülür. Çimkü sev· 
gi bir ihtiyaçtır; sevgisi: yaşan
maz. Sevmiyor musunuz? Biliniz 
hi hayatınız hayat değildi1. 

111 HAVACILIK 
• n -Hava muharebeleri 

af fakiyetinde limil olacak 
teknik çalışmaların 

Yazan: 

A.ŞARKLJ 

TAYYARE uçan., tayyareci uçu.. 
ran ve her 1klsi birlikte hnrbeden bir 
hombinedlr. Motör tayyareyi sUr1lk • 

ler, pilot makine ve :sll!bını sevk ve 
idare eder. Fakat bir hava muharebe. 
stn1n k~nılmam veya ı:ıuvat!aJdyeU 
sadec:e bu değildir. Dabıi birçok yar • 
dımcı vasıtaların yerde taııgmı:uıı, ha
va•nrda dirckUtıer vcrıncsl vo hattt\ 
bazı emirlerin telsiz telefonlarla yer .. 
den tayyareye Ul&§tmla..t:ık han mu. 
harebelerlnin cereyan tarzlnrmı dcği§
tlrmesl görUlen ve rastlanan hAdlseler 
dendir. 

Teknlk çalışthalnrm ba§mda tayya
~et5r makinlstlttl1c, silMı mu. 

lüzumu 
ı 

stan gelir •• Bir nu ldnl!ittn m°"' 
törünü bir ana t;etl.."atlle gözden geçir .. 
mest, bir diğerinin kanat, g5vde ve 
ku~uk takımlannm mevcut ps...-çalıırm 
sert harekeUerle y:ıpnuımıııu ihUmaU 

lngiliz bombardıman tayyareleri 

Demek yanlı§ imtıı, doğrusu 

getirdiniz!,, imlg! .. 
SAFRA 

·sam bulunanlannı kontrol cdl"-rek icap e • 
, denlcrtnl değiştirmesi, Ut\IIJ emlniycU 

üzerinde Amil olur.. Dolayıalle mottir 
Muvauno temin etmek !cin emil&- Arızası ~ya kumande hatası gıbi " .. 

sevin~r.. Öldürmek belki çok fena 
bir cydir, fakat ya§amak için öldllr. 
mek modent hayatın teknik perdesi 
altına gtzledlğl bir vnh~ettir. 

'Motörlln çall§Jllasmı, tayyare gövde 
ve kanııUıınnın reglaj~ temln e<kn 
clemanlal'dıın sonra sll~.hıarm faali. 
yetini tanzlm eden mütehassıslar ya. 
nmda gene yer hizmetı:ıde Çalqın.cak 
teknik bir unsur daha vardır kl, bu 

cUı. meteor istasyonlan v" bunlann 
radyocu ynrdımcılandır 

bilhassa uçucuların bUnyelel"i tı.zerind(' 
aksi t rler yaparak hava muharebe .. 
leriuln ncUet!lerinl dc~tireblllrlcr. 

Bü_ytlk hava ka.b.romanlarmdan 
Franmz tayyareci yUz~ Guynemer 
hıı.vn hararet değişmek!'! hakkmda 
diyor ki· "Her uçu9tan öı:ce hava ra. 
sat merkezlerinden yerdeki hava ha
raret dCI'C<'esinl soranm. Buna naza. 
ran o gUn uçuş yapacağ>.m irtifadaki 
harareti hesaplıırım. Ve ona. göre 
giyeceğim c!blscyl seçerim. ÇUnk; 
giyeceğim elbisenin !a.zla hararet do. 
lnyuılle vUcudumda ynpacağı gev§'Ck.. 
ilk bana hava muharebesm1 knybcttirc 
bJllr.. Yahut d:ı, hnnı.rot derecesinin 
dU!jUklUğü yüzünden Uştıyecek olur -
sam \'ücudum uyuşarak Atil kalır .• 
Dolayıalle mağiflbl~tima sebcb olur.,, 

1 tiyo. 

H ber) 

r1n dip amb!ırma konulan ğırlık .. Aalı e!lelcrlc uçuş yarıd:\ ka.lmaz, uı;:ucu • 
"sabora,, tml§! 

SUVAR.l\IAK 
Hayvanlan suvarmak, anıziyi su .. 

varmak glbi, hayvanlarn \"<l toprağa 

su vermek manasın.'\ kulinnılır •• efen.. 
dlm .. Halk ulllndo "su vermek,, terki. 
binln bozulmnsmdan doğmU§! 

SITl\IA 
Doğrusu ısıtmııdır; halt ukl wtma.. 

run sıtmadan bozma oldüğunu sanırız. 
"tar,, ttırk!:Q hararet, sıcaklık mana.. 
amadır, meşhur hastahğı:ı. nöbetıcl'in.. 

do de ınsan ate§ içinde kalır! 
SIOAU 
Da böyledir. o d3 "ıaı. kök1lnden 

gelmedir, doğrusu "ılıaıc.ak,,dır. 

SI('.AN 
A.sh "Biçkıın,. unış! doğru" yemekle 

rimlzo varıncaya ~adar h:cavtı.z eden 
bir kUstah hnyvandır! 

Nihal b·raz sakinleşti. Kara 
nnı verdi. 

- Allah senden razı olsun. 
Leyl!cığım ! B~nn cesaret ver 
din .• 

Diyerek, bir müddei sonro 
kalktı: 

- Ben gideyim. Yarın öbilı 
gUn neticeyi sa.na tekrar söyle> 
rim. 

- Sakın ihmal etme. Pe~ 
merak ediyorum. Sözlerimi elin 
le .. Dediklerimi ayr..en ynp! Ve 
ötesini di.işiinmc .. 

Muhsin Turgut Paşanın kızı 
sevine.rek gitti. 

• :t. * 
Ertesi gün babamla k-onu~uyo 

rum: 
- Kızım. nnnen bu gece bana 

bir ~yler <..öyledi. Sndi ile evlen 
mek istemiyor mussun, doğrt; 

nun h3yntı tchtllteyc gl~ ve bil. 
hassa blr muharebe mc:rcJ:ı.ıımda ıınıt
lam bir tayyare ile, i§e yarar bir u. 
çucu ve ho.ttA birkaç uı;ucu dllgman 
eline esir dll§mü§ olıvaz... bu basit 
kot.rol ve tetklltlerin li.tlı~ctUği tay. 
dalar yanında silfih mUtehnssıslannı:n 

rolleri de ihmal <'dilmez bir cllcmmlyct 
kazıınmakta:dır. 

Hava muharebesinin ortasında du. 
racak olan bir sllA.hm tnyyaro Uze~ 
deki rneveudlyeU, faydn.d&D :tyade 
tayyareye ytik olan bir demir p~aaı. 
bir yay ve cıvata kUlçc31 demektir .• 
Halbuki. kumanda koım:ıı. dokumıldı» 
ğu zamanlarda muntazam ayarlı ~o 

iyi marka b!r eeb s:ıatl cıb tıkır tıkır 

l§liyen bir makinclltutek hasım için 
ne kadar bUyUk bir korku ise, aııhibi 
için de o nlsbette gönUl :fc.rahlntan blr 

mu? 
- Evet, baba! Doğru .. 
Babam fazla heyecan gösteı 

medi: 
- Ya ... demek . !.. düşündün. 

taşındın .. Bu •şin ~ıltar b~r yol 
olmadığını gördün. öyle mi? 

Önüme bakarak ı:rülüm edim: 
- Evet, bab:ı.! Ben onunla 

mesut bir yuva kuramam 
Babam ~k akıllı, zeki v aıı 

layışlı bir adamdı: 
- Ötesini sorr.ıak ve öğr ıı 

mek istemiyorum, Levrn. ! DN ı 
Sen akıllı b:ir ktzsml MaJcm kı 
derin derin düşündün.. Son karo 
mu verdin. Evlenecek de ben 
de"ilim ya. •• Sensin! 

Babam bir şeyler semıiş gibı 
görünüyordu. 

Yahut bana çol. itimed: vaı 
dı ... 

Ha.va hldl.selerl, bir tayyarcııin u. 
çuşu Uzcrindc ~ twa V<' eıı kuvvcW 
roı oynayan bir unsurdur. Fazla mo. 
tör çall§masmda ve bilhassa karl>orna 
yonda değlaikllk meyda.ııa getirdiği 

gibi fazla sıcakta motm- soğutması • 
nın aksamaıımn scbeb olur. DolayIBlle 
fcr'l bir takım Arızala.r meydana ge
tirerek tayyarenin uçuştıı:n alı.konul .. 
maaını mucip olurlar. Yağmur, kar, 
dolu ve fırtmalıınn zuhuru, uçuıı Uz • 
rinde en bılyük tes!rler! yaparlar •. 

Bu n.rada "Meteor., hldlııelcrl me
yanında yer alan hararet truınvvUlll.tı 

Son kararrmı öğren.ince ısrnı 
et.meğc, faydasız sözler söyleme 
ğe lüzum görmedi. 

- Ne yapalım, 'kısmet böyle~ 
miş! 

Dedi. O sırada bahçenin tulum 
bası bozulmuş; tulumbacı tamire 
gelmişti. Babam yanımdan ayrıl 
dı. Tulumbacmın yanma gitti 
ve akşama kadar kuyunun ba 
şmdan ayrılmadı. 

O gün nedense - tatil günu 
olmadı~ hal.!e - babam !stan 
bula inmemişti. 

Ben de bunun sebebini sorma 
ılım. 

l~ime öyle geliyor ki, !babanı 
bu işin hallinde beni yalnız bırak 
mamak için atölyesine gitmedi. 

Bir aralık annemin. kendi 
odasının pan.curları arasındnn 
bizi gözetlediğini gördüm. 

Babam ~nden a) rıldıktan 
biraz sonra annem bahçeye indi .. 
Şurada burada dolaştıktan sonra 
babamın yanma sokuldu: 

- Bııt:ün tulumba tamirinm 
başında bulunmak ?çin mi lstnn 
bula inmedin? 

- Evet. Bunu ıstııh-aola kat 
şılama.~ aebet> var mı? 

- liaYtr .. Şey •• Fakat. J:"&rip 
değil mi?! 

- Hangisi garip?,. 
- !~t:ın~la imney~in! t 'nı 

hastalarını rorkebnPTı'.lrk dn, 

Görlilüyor ki; tayynrecınin hareket
leri Uzcrizı® tesiri ol:ın hava hararet 
derecelerinin hava mulmrebe!erl üze
rinde da ro!U olmaktadır Bu hwıuıı 

bugtın tçln kullanııan eı~ktrik ıeıtma 
tertibatı olan uçu;, elb!s< t<!ri için pek 
varit görülmezse de, tanzim edile. 

komşularımızın nikahın.da. ibile 
bulunmazdın. Bugün bahçenin 
kuyu tulumbasını tamir bahane 
siyle evde kalışına hayret ediyo 
rom doğrusu. 

Babam cevap vermedi. 
Ben, onlnnn biraz nrkasındaki 

kameriyede bir kanapeye yaslan 
nus, kitap okuyor<ım. 

Annem birden sesinin tonunu 
değiştirdi .. 

Bir perde alttan dnvr:ınarak. 
- Nasıl oldu, konustun mu? 
Diye sordu. 
Babam önüne bakarak cevap 

verdi: 
- Evet. Ronmıtu.'Il.. Son ka 

rarını vermiı:1 
- Neymiş bu kurar) 
- 5a.di ile cvlerun.:ın:ch. 
Annem bırden ,·ıldtrımla b \ 

ninrlen vurulmuşa. d mdü: 
- Tuhnf şey! Bır kac güne\ 

vel onun ıçin çıldırıyordu. Bu 
kararının scfx>.bini Eonnnduı 
mı 9 

- K. rnrımn kı.t'i oldUf.:unu 
a.nlaymca - son s .. z onun hakkı 
oldu -u il"in <;('b~bini sonnağ;:ı 
•uzum ~örmedim. 

- Aman. bu ne a rı~tokr · ı i 
Bu ne İngiliz soğukkm hlığı! 
İnsan hir baba sıfntivlf' iki ooz 
sövlivenıe~ mi" Henı hövh• 
mü~ İT'\\ • ı:;krin hallir; t: "lamiiı 
~ocuklan b?rakma.~ dot,'Tl• mıı 

Fıkra ........... --.. ...... ·-·--·· 
j 

Verınek, almak 
bahsı 

Hikmet !llliılr n.nına:ışuııu, urU 
bir fıkrusındn, ··~·cr.ınc.,ıılııı lullctıe.. 

rindeıı bahsctoıl tt. lluı;ün naaıl blr 

i st'beblc olduğunu bllmf>dı>o bu ldtnı-1 
) ı hıı.tırlndıl ... 

Hakllmtl'n biroe aıdıj;. nisbettoc 
\eren insanlar pel enuerdlr. Baya .. 
hmrzAa d.:ıilll3 'HlrDlC)1 değ'U, Alma-

l 1 cısa!> tutarız. Bu lu.d:ır ı;ıktlktaıı 1 
sonrn bari ptıro pul s:ıtilbl ·o~; 
nn g<'uır':' bununla l:ıersber dalma 
l"emıc-k lste(ılğl hııldl) fK'_m ı>IoaJndftı 

dalnıa zarar görmilı tusıınbr 4la 

\'er~ln ale) hinde ~olı; propaganda ı 
'oııını3 ol!M'_,.;ı)(l.:ır! Acalla No.ıırcddiıı 
lıoro d:ı bunlardan birI ınlyili t M&. 
lfun yn hoca merhum hor kim, her 
Re istese ~'Crlr; fal.at blr g\\n llODN 

wırlrntl~ Sebebini sonnn lar: - \'e
rccc~m IS''lin kadrbı lrildlm:ı!k 
lçln <h le •npa.rmı. ~ 

ÇocuJ.kt o, bir edf.'.bllllt ımttııamn. 

, da, ı~t Nurf.)o Ztya p:ışane 
Dm111l1Dı yll7.drrnnıtl~r· 

Rahmctmczscn ~ y&Dlll!ldır 
Fnkat yazdıktnn OT1 ro heyfıemila 

ııö~1o okumuı;: 

Rahmetmeuen i§i dun.andır! 

Yaman, duman: Wl"me alma tııaı... 
lnd vercooklDerle n~l-hlsr tçtQ 

ı:nlll>:ı ikisi ~ do~ 
NASRET'ftN 

cck mukavemet unsurlkı hara.ret dere. 
cosinln ayıın gene elzemdir zannede -
rlz. 
Hava rasat merkcl:leriııln yaıub:ı§ın 

dald teıaiz istasyonlıınnm her hava ha 
discsi değiştikço veya olacak hldlselc_ 
ri taltdir etUkçe mua.yyc.ı:ı dalga uzun 
luklarlle ve muayyen zn.manıard.a \ı~ 
vada bulunan tayyarelere bildlrilml'sı 
bcynelmUcl hava aeyrlsefo: tayya.re ~ 
ci1lğl nlzamatmcb. esaslı bir yer almll' 
bulunmaktaydı. BaE:(ln artık bu bu.. 
sustıı muhaTCbc tayyarerlilğinde. tın.. 

luıssa uzun menzilll bomt.11ıl'd.ımaı:ı ta} 

raccllğlnde kullarulma.st Nr zaruret 
vo hattA bir mecburiyet hallne gtr ~ 
ml§tir. Her §eyden evve., binlerce 
kilometre mes:ı.feden dU§lilan toprak • 
lan Uzerlne blr bombıı.rdnnan • in gl
lcn bir tııonun va.zi!CJÜılı ikmald.:n 
sonra tayyare meydıuım:.o dönU~ va.. 

U olarak sck!.z, on saattir. Bu müd 
d t zartnıda hava vaztyetlııln dcğl§e
rek mcyd3Dl kalm bir Els tabakasının 
knplamış elması, yahut G6 fiddeUi 
bir yağmurla meydıınuı balak hale 
gelmı, bulunm:ı.sı ekııerlyeUe vukun 
muhte~l hAdJaeıerdcnd.r .. Böyle za. 
manlıırdıı havada buluıı3.tı tayyareleri 
vaziyetten haberdar ederek ya ihtiyat 
lı d:ıvranmalan temin edilir, yahut 
da clvardıı bulunan bir yardımcı mey,. 
dnnıı. veyn dost bir garntzon meydanı.. 
na b:ışvurulm&SJ husu.su ikaz edi~ 
olur_ Bu sureUe hava hldJsesinden 
doğacak blr kam veya kırım gibi bir 
arıuuım önüne geçilmiş olur •• lşte bU.. 
t1ln bu teknik hizmetler, tamir ntoı. 
yelcrinin ve mevndI mu.barrlkc 1atas. 
yon clcnınnıarmm kınb.nlan tamir, 
benZ1n vcyn yağ noksanl:ırml ikmal 
busualarile tamamlanarak blr tayyare 
nln uçusuııda ve mubarebealndeki mu. 
vatfakiyet dmlllert blribirJerlni itmam 
etmiş olurlar •. Bu Amillerden hiC~ 
nln ihmali de caiz görWemez.. 

A. ŞA.RK.U 

dur? 
- Leylaya. hii.la ~uk naza 

riyle mi bakıyorsun? 
- Şüphesiz.. Şüphesiz... O, 

benim nnzarnnda bir bebekten 
farksızdır .. Böyle bir gen~ km 
kcrıdı ha·rnsma bırakmak nasıl 
olur? 

Babam cevap \'ermedi .. 
Tulumbacı ya: 
- Dikkat et, usta! Elin kasar 

sa, kuyuya duşcrsin ! 
Diye seslendi. Anneın kendı 

kendine mmldandı: 
- Aman Allahnn .. Bu ne 

soğukkanlılık! Bizim beyin bu 
halini görenler, kendisini Br! 
tınıya adaiarmda doğnıu.~ u.ı. 
netler. Aman efendim, bı~ alika 
c:ızhk nedir böyle? Lcvl~. senir 
k ·zms..ı. benim de k!ZUDdtı 
Benim bır parc::amdır. 

- İyi vn iştr O halde, ., ~h'1 
ve muhakcmesill( <."Ck ~~·P:l• 
ğim kı2'lmın Yer OIJ::l kararcl 
ben de JS2oot ,,;r :yorun1 

\ksinı iddıa (>O' • k."""· ~,,,·eı' 
bunur ~.!benlerirr b:ıfl.-: anı.ıt 
Mıl~ ! [!'1:-r.t '"'l Lny;~vt ihır. 
çal ış._wım. 

- Wi~ ,.... mantikıHZ ti\!' ı,.-Jrlif 
oıur mu, ac:anını? l.<:yl:i:-•:ı 
knra r. ''\ hf.:1 kJvm,.t ~; ir il"\ 

ım? O kimini•? m~ut <.it~:-ı 
hi~tr uıı ~ 

• 
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Bu isim Mister Markhamı 

dn ürkütmüş gibiydi. Mister 
Aksho'. ise dudaklcı.rmı ısır. 
makin iktifa etti. 

M?sters Markham: 
- Bize ue? d-edi. Burada 

bu kadar polis var, hadiseyi 
A rture onla.r lıaber versin. 

Misters arkham Üu sözleri 
ile polisin baazn da f ayda.lı 
bir İ§ görebileceğin: de an • 
la'.mak istemişti galiba! 

Karin kapıya doğru gide. 
rck: 

- Hayır, dedi. Ona ben 
haber vereceğim. 

Fakat Panter,sanki bir te. 
sadüf eseriymİ§ gibi genç 
kr. · nın önünü keoıti. Ve sa. 
ki.: bir sesle: 

Misters Markmamın 
rn-.. il'i pek mükemmel bulu. 
ye . ::r ı. Ona bu fena haberi 
verme· vazifesini hana hı • 
ra!·'l · :; ·siniz Bu adam Mis 
G·-'1ur~..'un nişanh5ı mıydı? 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
ıc;, N l• ııtı.n: 

Toptan ve perakeııdı: fasuly~. nohut, mercimek. peynir azami tiyatlan 
aşağıdnk~ ııekilae tcı;blt edllml§tL·. 

Perakendo 
c~ .. Top~'lll .nyat , Yakın aemUerde uzak ıemUerdiı 

c..evıren: MUZAFFER ESEN 

Fa.ıulseyelt' r 
Yu ıuşan çalı 1'& Anacıolu 

.ırerl ufakları tombul 
8ert çalı 

nun Layn~Jar gelmeden ev • ilave etti. Ölünün ismini de Horoz 
l•! ve Rize batta:ı 

vel asılmasını isteyçırdu Fa- en sonunda andı. Dolınasc.n 
kat galiba geç kaMım. Senshuri orada bulunanla. Barbunya 

Mister Akshot hafif hafif rın ayrı ayrı yüzüne bakarak Karadeniz ufak 

öksürdü. tekrarladı: NohuUar 

Pointer, delikanlıya Mark. - Mis Gisburn ölmüş, bu Temiz naturel 

h l 28 11.o kal our Ostb 
nm ai esinin sessiz sessiz evde ölü olarak, öldürülmüs • 8J No ıa kalbu r.t tU 

oturduğu odayı gfütererek: olarak bulur.muş. Hayır, bu ispanya tohumu 

- Liitfen hurava girer işte bir yanlışhk olmalıdır. 3!? No. ra kalbur tısttı 
misiniz? - Layng söze kuıştı: tspa.ıya tohwnl• 

Dedi. Canı ukılan bütün - Evet, bir yanh,lık var, Mercımekler 
·ı f d d'k d' f · 1 b '•o 85 randmrnanıı bl.eeksiz aı e e ra ı ı 1k mü ettı. bu ö üyü An sanmak üyük 

tcrr.lz yc§!l merclmtk 

19.6 2t.tı 

20.5 24 24.5 
:ı;.;. 28 2S.5 

21 31.5 82 
2ı) 34 Sf..5 
15 17.5 18 
16 18,5 19 

15 18 18,5 
17 20 2C.5 

22 26 26.5 

27 31.5 32 

21 24.5 25 
§e baktı. Karın yt>ııi gelene bir hatadır. % 75 rnndınıan~ı t~mız lurılmI§ 
d ~ ·1 l. k • d 1 1 Bo:ınontidc kon1orıu .... ogru ı c.r ıyere ı~ eta ıay. Sensburi müfettişe sordu: kırm:zı mercw•t•x tılJ1' ... 
k d ll beton bir vllIA sa ft'\f 
ır ı: - Cesedi ~örebilh miyim? Beyaz peynlr:er Galatasaray kö§O ıır-
- Artur, bu havadisi size Ona derhal cesPdr göster. Birinci r.cvi yağlı Trakya 5 kat 2 Te1 49010 

15 18 lS.5 
topta: perakenı 

62 75 

O 1 · · • • · lklr.c nevi bcya1 ıeyrur -"ıı ug asın verrnesm~ ıs&:ıyo - diler,· zira has~ane motörü 

1 
Nışantaı 'feşvlkl.Yı;v 

Kaş:ır peynlrieri 6()S 
rum. bir türlü hareket edememiş • Br!ncl ııevı yağlı arsa aatıllktır. D.N. 

Art S h · h 1 caıa•--a.ray kH'"" ""' ur en urı eyecan ı ti ve üzeri örtülü 5edyede İkinci ncv! "'"" ...-
b. 1 d 5 kat 2 Tel 49010 
ır ses e sor u: sivil bir polisin nezareti al _ üçtin('ti ııcvı Kars ve mtımas!.i kuru 

- Ne var, ne oluyor? He. tında daima mutfağın arka kafar peyniri 65 87 ~ ko~~::d~:fıng~ ~~ 
Piniz çok heyecanlı görünü. d 1 k NOT: 1 - Toptan satıglo.r.:fa faturalarda malın rr.enşetnln ve cinsinin 

tarafın aki ara_ı tl" duruyor ddesind ve dcniZe yorsunuz, hatta Mister Ak. sarih b:r ~ekllcie gl'.rterlımesı :;arı :ır. , ca c et1' 
du. 2 - Pt>rakendec'ler etiketıc-d-e malın fiyatwdan mııat!ıı ınalın eınsue kAgir blr apartınıaD • 

shot bile! ~ N soo Pointer dt:lika!llıya kendi. menşcinl de gbstertc.:klerdlr. tır. D . . 
Pointer sakin bir sesle ce. 3 K ı .. bul dltn • ı zak s"mtıe Ycdikul" Topkapı Galatasaray köşe 8 

ni takip etmesi için ı,aret et. - om syonca "a e ı.ş 0 an u .... r: u. • 

vap verdi: Edlm~kapı harici • Bvğazlçl "R.ıcmii sahlll Bebekten ltlbo.ren .. Anadolu ve 5 kat 2 Tel 49010 
- Korkunç bir haber doğ. ti ve yavaşça örtüyü çekti. Adalar. 1 Beyoğlunun merkeZI 

b d b• ı Sensburi kumraJ, rutubet - 4 - • Tavın eclıml• olan top~ ı:ı fiyatlar dökme olup tstanbuıd:ıkl toptan v"zdc S"ki.z - .. dnnııJl'' rusu, u ev e ır ceset hu • " ~ .,... ... ..... 
d ten ıslanmıt ve karmakarışık fiyatlardır. Ve l.ıı.: r.)uUo.ra perakendecinin vesalttnc kadar ardiyeden çıkış kA.gir blr apartımıın 111 

uk. olmu.. ıaçl:ıra uzun uzun masrafı oah_ıı_d .. !::o_. _• 1_s_&_1> _____ ..,.. _________ ...____ ~96 
Sensburi tepeden tırnağa :s- Galatasaray 

kadar titredi. Bu tıtreyi§ yü .. baktı. Yüzü sapsarı kesilmiş İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonu.odan: 5 kat 2 Teı 49010 
.. d k 1 ~ '' d k' H, titriyerek cesede daha ya.. ıoı1 No. ıı lıAn --------~,ııll 

zun en, 0 tugu aıı:ın a 1 kın eg"ildi. taanbut fiyat murakabe komuyc.nunca tesblt edllı.nl§ ota:ı azami fiyat ~ Beyoğlunun en iyi t 

58 '11 

108 130 
94 115 

paket kaydı, yere düştü, ve ve kAr yOz<!elerı mevzularına ayrılır.ak suretıte teksir edilerc!.' dUkkA.n vit.. tramvay caddesın<!e O~ 
Yt: . _::. kırılan cam ıes\ne benziyen - Yüzünü görebilir mi. rinlerine neıırıak ,.u-1'.!tfıe hazırlannu~tır. havi d!Srt kaUı aıunıta 

554 _ Hayır, nİ§anlısı değildi bir ses çıkardı. F ~kat buna yim? Manzara ne kadar feci 11.9.iHl p~r~mbc akşamına ke.dar mezktlr 11a.nıarın !ııts.nmı. fiyat mu- raber rntılrktır. o.N 

.... ı:ı. • ı fısıldar gibi cevap 

~-k ' d O dikkat eden olmadı. olursa olsun ürkmiyeceuimi arkabc ııenlğl ve t•raet sanayi o•iosmdan ve ala.kadar esna: cumlyeUerln- J Gala~ray kö§C a?'1 
rr. at An ı çok sever i. nun u den temin: ıle cameklınlara halkm görebll~eği ~kilde asılml'.&l n~n olu- 5 kat 2 TeJ 49010 

in bu habere fena halde Misters Markham izaha\· tahmin ediyorum, çünkü ken nur <7SS"> nl 
d. B'lh l' d · " Top!ıanc caddesi o , .zülecektir ver ı. ı assa po ıs memur. imi iyice hazırlamı§ ~ulunu . • • • yerinde asgaı1 yUzde ot-

- Bu adam ev sahibi ka. larının bu cinayeti aile fertle yorum. Is tan bul. Fıyat Murakı-.be Komısyonundan: kattı kA~ır bir dUtotıD 
· d b • · • • l p · d l'k l .. 1.. 107 No. il ilAn 96 No. 1ı ilA.'la el.: tir: 

dının uzc.k akrabasından fa. rın en ırısının yapmıt o ma oınter, e ı an ının o u. ıı:vvelcıı l~O kunııı toptan ve lifi kuruıı perakende fiyatı t esbit ()dilmiş lıktır. D.N. 601 

lan bl·r §ey mı·dı'r?. sı fikrinde bulundukları nok. nu"n yu"zu"ne oıo"yle bı·r bakma 

1 

zd 7 idi Galatasaray kö- sP' • • :s- • olan Urfa mcn§ell )t..ğlar en az yl.Jzde 98 sut yağını ve en çok ytl e as ..-
Painter kapıyı ~dan adam tasında ısrar ederek bir tür. sına ızın verdı. ihtiva ede:- saf sı:ı.deyağı olup, asl-::.tı>sl yUzde 3 u geçmlyen Urta menşeli 5 kat 2 Teı 49010 

İ§İtsin ve bırakıp gitmesin di. lü bu fikri deği~t~rcmediğini (Deva-mı vatl ynt;:ann a:T.amı tr,ptar fiyatı 165 ve perakende fiyatı da 183 k•:nı~tur.C7889ı ropnanenl.n tramvll)., 

Yeay~~my~~dü.~------------~,--------------------·-------~-------------~~~~~~~ t.ıir tarzda iiı şa (ldllılli' 
Kendisine biraz evvel Mis - H 'k ,,.. s k d , N:ı.!tleden: ıro.tıı dört katlı bJı· aP 
ters Sensburinin hiç akraba. l age omur! an a . am e MEIJEKZAT KARDEŞ satrlıktır. o.N. su 
sı olmadığını söylemislerdi. Galatasanıy kll~ 
Fakat Pain•,er uluorta sual ____ , enu s kat 2 TeJ 49010 

Yirmi flc senedir çal~t~ dairede, nebllecek herhangi bJr mvddc görme • ·-----------
sormıyan bir adam olmadığı en eski memur arkadag!Brı arasmd3, dl. 
için bu auali de kurnazca bile, Taltı.t KUskUnerin bir defacık ol. TalA.t KUskilncr, başına gelen fela .. 
;ormuştu. Müfet'Lişin bu sua. sun ı;tııumsedlğini hatırlayan yoktu. ketin azametini ancak o zaman lAyl. 
fine karşı meseleyi Mister Onun dıı.Jma. ytlzUndcn d!.lşen bin par kile kavrayabildi. Yoldl!i!l sıralardan 
Akshot izah etti: ça hali vardı. Ara sıra '!ıbuslu~ aı-. birisine oturarak çoçuk glbt hUnı;ür 

tar, o gUnlcrde kcndis:Le işi d!işen hUngUr ağlamaga koyuldu. 
- Hayır, kenrlisinln ak • "ashabı mesallh.,iıı eılndeın çekmediği Ortalık kararmış ve ölU ııebrln sc:. 

rabası değil, kocasının uzak- kalmazdı sizliği daha korkunçlıışn·,:§tı. Derin 
Lan bir akrabasıdır. TalAt aynı zaruo.ı.da c..Unyanın en bir endişe ve ye.Is Talltm kalbini sık 

Karin yalvardı: mUnzevl tabiatı! l.nsa.nlı.r-ian kaı;an tI. Şalmklarından soğı.ık oır· ter boşan 
_ yalvarırım Oaglas, bu adnmlanndan biriydi ve bı.:. tabıatl o- dı. Yerinden kalkmağa rır.vrnndı, fa. 

nun · somurlkanlrğının devam etmectnc kat bir lmrşun külçesi g!t.1 gene sıra,. 
haberi ona damdan düşer gi. hiç ııUphesız, en bUyUk b' • o.mll teşkil nın Uzcr;ne düştü. 
bi vermeyiniz. Oh,;:> bitenleri ediyordu. VUcuuundıı kalan son kuvveti top • 
münasip hir tarzda anlatınız. İnsani.ardan kaçmakla aa Kalmıyor, 1%-·ıp ne.fesine vererek .ıvazı çıktığ! 
Siz onun samimi bir dostu _ onlardan nefretle bahseeıyor, fakat kadar bağırdı: 
sunuz. yahut vakti le çok dos kendisini istisna etmesin• unutmuyor. - lmdat! 
tu idiniz. du. M".hur Romalı bUkl•uıdar Kallgu 

la gibi, bir darbede kökı.ınden kopa_ 
Lnyng soğuk bir tavırla : rabılmek için lnsıın!yetiıı hlr tek b~1 
- Bunlar, c ... ki masallar, o~masmı ttornennı cttiğı t..':irulolunabl

dedi. Ben bura::ı.a bulunan lirdi. 

cesedin Mis An Gi.~ln:rnun ö. 
lüsü olmadığına Ycniim. O • 
nun için zavnllı delikanlının 
yüreğini parça pal'ça etmek 
is'Lemem. 

Karin ısrar etti· 
- Sevgilim, bu ;;iünün An 

ol du[f'.ınu siz de bıliyorsu. 
nuz. F o.t.-at bu öli.m:ı 'j Ana ya_ 
kı;mıyacnk kada- •i!renç bul 
duüun ·z için hal:i1 <ltİ bile bi 
le Ii"hul et"Tlek İ-;i:cmiyorsu
nuz. 

Bununla beraber Tal!ırı korkunç 
derE"crde zal m bir a•ım zaımctmcyl. 
DJ:ı:. O, ~ ürtırke:ı k .. rıııca~ bllr .nclt• 
melttcn korka"! adam! r.!:-.n r:ılrlydl 

Her sab:ıh peneeresınln öntinc klıçUk 
kuıılar için demek lmın <lnn koynıııf;ı 
ur~tmaz, soknktıı.n hast'\ alıp lyılqıllı 
dlğt b r kediye ıhUmıımlıı t.akardı. 

1ns:ınlo.ra gelince i,ı dt~'şirdi Olıun 

nazarında ınsantarm hf'r t-lrı ayrı bir 
tcnnlılt :çir.. ynratılmı;ıtı v.:ı dUnyndnkı 
nh nkslzllıtln sebebi ı;ad .. c..ı insanlar. 
cır. Onun en bil\ Ul<: hUl~ttsı Rubcnst"

n ı:ı n ı ö bi ı:ı l• v ı . 2 uır ud da 
amak•ı; ı~ın Nr farkla adada 

uyandırıyordu!) 

mıığa karar vereı-t'k pn.<asını başma Hızlı hızlı koridordan geçerek bU .. 
koydu, kapıyı hızla vurur, kapayarak yUk salona girdi. Her zn:ııan dtlz.tnc. 
çıkıp gitti. lerlc memurun çalıştığı o .• sıılonda şlm 

Garip ~oy! o sabah o.pa: tımnnına el. ı'll <krln bir ı;nsslzlik Vllrdı. Ortnda 
var eokak ve caddeler t'lm:ımile ıssız ne memur, ne "ııshahı mrsalıh .. görü. 
dı. H.,.ıı hızlı yUrüycrek do~ru sut • yordıı Yazı maldnderın:.ı tıkırduu kr. 
çUye gıttı, hld1etlntn U'~ fırtınası o- ırtlml!j, gl,clC>r kapalı ltaiı,ıı§tı. Hayat 
nı.:n ba9ında patlnyacai:t.ı bu dnlred"n de ç <lllp g!tmlştl! 

DllkM.nı a~ık bı ldu, fnliat lçerde ne Tamıım"e şnşkm bir lıaldc horiclor .. 
ıllt, n!' tercynğ. nC> pc~•n'r, velhasıl lnrd:ı, yr:zıbaneıe .. de 1<o<•· :nğa. gcceı· 
m.ıtnd EaU'ıh şc:, ı .d n h'çbiri yok. kcn memurları l.ılmlerilc ça~ınna~a 

tu. Ort in. ltlınscyl r,örcmiyerck ses - baıladı. Ses bomboş dairede korkunç 
[andl; c \3}> alr madı. Cl•rUltU yaptı; aldsıcr ç•knrdı, fakat ~1çblr ce\'ep 

- Neniz var beyc!cndl" ne oldu • 
nuz? .. 

Talı\t KUsküner korlcfl korka g!Szle
rini açlJ ve karmokarı,ı ~ olmtı§ yata. 
ğının önünde, feryadı ÜZ"rlne koşup 

gelmiş olan, hizmetçi kaclmı gllrdU. 
- Fena bir rtiya göroıinUz galiba 

beyeC<!nd!? 

Za\'allı adanı yaI'i uykuda yan uya. 
nık mırı!dandı: 

- Evet, korltunç blr ktıbua: Dün -
yada telcbaııımrı ltel111tşt·mı 

Birden kendlslol topladı: 

- Saat kaç? 
- Saat dokuz bcyefen(J, Çalar sa. 

atin.z! kurmağı unutmu.ş:nmuz galiba .. 
Taltıt yataktan fırladı 

- Saat dokuz mu? eyvah! geç kal 
d:m!-. 

, Uu Kupona ı!!kltmuell 

ver~ tltlnlan ıco ~ 1 

raaa ıı.:ıırt!illl ~'>J(ta. lli''1 

.;und~rtlli okuyueuwnn "'" 
'llak Uure 5&l1b a.drtı&I~ 

tCrl 11\zım.) 

Evtenm• teklifJıff 
* Ya§ 25, boy 1678, ıd1' 

nlz motôrü ve bir apart 
blr bay, 17-28 yaşlarınd6 

etinde ctuı veya kız bir bfıı' 
mek lst"mektedlr. Rc;;iılll' 
remzine mUrncaat • • aıS J 

* Yaş 25, kilo 68, bOY 
asli ınawııı devlet menıuttl' 
bir evi bulu:ıan bir baY; .., 
!ık etinde dul veya 1:tı21 

evlenmek ıstemekteair. 
K. 36 ı remzine murncast; 

* 18 yaşında 'bir genç " 
istemektedir. Bayın bit C _j 

nursa tercih (lder. (N. ıc&JF'" 
zlne müracaat • 320 • 

1 ş ve işçı arıyatıll 
• Fnınsızca, tiirkçe, rıı._. 

yıızor, işine tC'mit bir b9' 
k{ındıı salıcılık veyıı be~~ 
ni bitirdikten soora e 

1 
lccelji bir ev işi ıırnnıo.~ 
ter) reınzıne mfirncn:ıt. M' ters l''1arkham canı st

hh-: ·ş 1 ;r v:ı~i··~t .. , bu konuş 

Robensonun Cumn 1 mlı srı<adaşı gl.. 
bl bir arkatl:ı ı olmıvac llr, tek başma 
lulun:ıc ktı. ne ,. '1D romanını bir 
kaç !tere ol."rn • , h r ı.· rasınJ Ro.. 

gene !3ts ye..{. Dai.e:.·nc teç kalmak- alıımndı. Yirmi Uç ı;cncdcnberl flit defa olarak 
tan kor~ar ' - Ttıl~t!n l lr gUn bile Kendisini bir koıt•ığa llttı, aklmm "i' Almanca bilen ntr • 
d k 1 ,. U' 1 ti k 1 1 1 1 k 1 t 1 o ı;Un Taltıt KU.ıkUncrln dairesine geç alebeııJ mil""tt ~ruar•• mnya &oı:ı verdi: 

- P !is lrnpıyı ~cmıyacak 
:se ' ·~?{'>t 1:-en ri,.; ı:. açıyo -
rurn. 

bcnsono., y. n nda Cum 
çln :ı.n ! t.ı tam ola ., 

bu und•ı..,u 
• rlly • aı. mı • 

tı. ~(' :.- t:ı: 

a rda Hot. 

k, t ı ,,, j yı.!ı ve bu 
>n ma • r..ısı ı;eçh mq~c 

tmk yoktu. 

aır's.:ıc ,. .. . ,1 <"C.. rnem ş • a,.m rr tınn!l ne m"" <' nın s c rm.. - ... 
.. " 

0 
,..,. .. " .... • "' kaldığı görUldU. Bu fuvka.lAde hAdlSf'. 

daha faz.o. ~hleM"dı ?·" lHZZ in C'Vlc. gl':ıl ba'!ını iki elinin ııra ... na aldı. D<'. yazJye. tlzlk, almanca 
den daha fevkaladesi 'l'tti&.tln o gtln 

c , ter! da.,.t.ı.tta ı ..:ınra t.cr sa.. mek o kadar çok tcmcıın ettiği ~ey daireye dudağında tatı! bh tebessUm. '1 E.) remzine ınUraca.a: ~ 
oııh durı.p beki< ı . ..,ı k':ı. yı bilıyoıdu. tahakkuk P.t:ıılftl; bcnu-.ıcrlnucn, in. * Ortamektep mezJllıl 

le gelmesi oldu. mali vaziyeti dolayısL.e tılt G •ç rlt<'n ona çatmak l"eıe hız.ı hız snn'nrdan kurtulmuş~u! c.i.ınyadn yal. 
tı yUrU IJ nızdı' .. O gUndcn sonra da, Tall\t KüskUner, ıı!llle mUtenasıp bir it atll.L 

soyaulyle müsemma olıruıdığını lsbal 1 S.T. IH) remzine murac'' 
H :.-• t müvezzi h:!r :z.tım.rnkl ye • Yıı!nız!.. . k , t 1 ,..,81 AU t 

• etme · .s erm ş.,.,.. ne " nyaıun en sc. "' OtomobU, tayyare ı:ııo 

BLıJ rı.i:Ctti~ b •• ~1ora çı!"
tı ve ~ p nın &iirpu!.Üın.ı ~ek. 
ti. Dırıar ~ bcHiven adt.m rind ıoal.J. L .l;Je'tt.~ l.~•b'"ulacalt gibi Ta'At KUııkUner bu kel'meyl yUksek 

Yenj-l~n zili r<'Tak iizere''· .ıınl.ı gibi. saa• t n yer de ve ııııra. nıau. ıcrl<e<ı o gUı oıı.ı ı•:dde endir. sesle söylememiş olnakl., beraber es- vlmll, en mUiteflt, en gillerytlzlU ada- ıınlayan elektrik, montttJ lf 
~ J l 11 an Jü,.<"ll t.ıln p , c..i rak ya• • m k ı ·ı"l ltt.f t y.ıp nı~ ~ib,ydı. Et • rıırenglz b!r nltslsad'.L unv tekrarladı : mı oldu. Bu mucizeyi y&ratanm bir ..şlerlnl bilen blr maldnilt 

O snb:ıh fal"t KUs!cllntr, tıer za • 

di. :' !ıp• ~r.T\ !'> ~" 1<ar'"1sı.·,.,e. d rUya olduğundan ise klmsc şUpbe et. tadır. (U.29ı rem.zlne nıO • ttın<lan kolkU Rob u n.r • r • • gı - .. nn t .. ıı: ıı ve .ı.ı ... ~k c; zanıan şc. Yalnız! ... 
Pah~tcri ~~:·:?n::a çok ş::ı._ n1 ı 'dl, teri k er! ld ı • .ıa gcç!rdı \'e hlrdckl !ev •• U" •• ,.n 1 ·hma vardı: Orada ne kadar zamar. kaldığını medi. AldıTını.z: 
Gö~Ieri rnüf .... ~·:ıin omu?.:l<lr m 11 knp•f. na gt k Orta.la Kin l'r gJrü.ıru yor, tek bir sonradan it:?n1Jsl de tahmin .:ıdemedi. GuteryUzlU adamları 111.,·en tatl kuşu Atntıcı.a remlzlf41'1 ~ 
üzerinden iccri~ e Jourı- l·a~· p b·".tı. Hı<l 'et.c h .... r n lı: Gn- ;o1cu gq;m..:Jiğl ;:.bı .e tram\ay, ne Zira dairenin btıtUn ııal\lıert durmuf. Tnır.tn da ı;ülUmsemeğ" tıaaladı. Yed! KU)"U~ulanmn.uı ııaıo~ 
dı · z te~ ve u. , s o. Jn yoı.tu Böyl de otobU " 1..1k ıeı ı .• yordu. Bir tu. Güneş batma!< Uzı•~cydi ki çcltl.. senedcnbcrl beyhude ye.ri" bckledlğl mf'ktupıan ldaretııuıtıOl":, 

• ,.. ~· • lr h .ı • en 1 rd niJer vukuı. ge'. mUddct tramvay bc't c:ı sonra Um . 'ip gltmcğc karar wrdl mUmeyylzllğe, hayırlı lı:tlhaleslnde.n ıan dahli) ııerg11n ._ıı.ıı~ 
.-?- rv n•crs LnynP, gel le.. •ml':1.1 Sö., 1 ::ı J., l rr apıyı kapıı. dlnl kesı>rcı< c..:ılreslne doğ. u :}ilrUmcğe Nereye sldPCCkt'? evlı t: mi? k endi. Uç ay sonra kavuştu. Bundan ba,,ka l."lldar ve saat n dce .,,.. 

mı· dı. O saMh , n " tı. ltl;at•ıır.n • bn ladı Cn ıln • .ım eı•ta ın l:ın yU. s!nde dairesi :le evini evıran yolu yaya feltı.kct gibi saadet de hlçbır zaman tan. 
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Ba :ı .. ı , kn'Dı ~ ... fı;;ı d:ı.1 lan iki ı r • .rum olmı.; . rU ·orJu nı • t tram\•nv yrya tomobll yUrUyecek kuv\'etl ~ör!!"1lyodu. Sa • yalnız ı;elmiyeceğl için, 'l'alM, bir evi (Rabla) (H.N.B. ) (Se'I 
müfct~ .. ; trı kip e ·i n(ltere tu: Kahvn ı r ve kr:IH ı ı o.' n' n • t 1 l t..sl }'f'l·tu. baht~nberi <ığzınn tıı.· •o-:.ma. ek;nek ve oldukça güzelliği oıan genç bir (Temlzyol) (Riyaziye> rffll .;( 
dürtü. Şo."letn h~r b ·;sb ' j+fo tt '!'! sır 1 r • • <ı.:; 'lmıya • Daire.. n ı.lu dug".ı c.nayı uzak - almnd ~·nı b rdenb! rc rat:rlıyarak yi.. dulla tanıııtı, evlendi ve diğer bir çok (15 X..yltı.) (22 Çaylnk) (f' • 
arttı: cııktı. tan görllııc:? rııh:ıt h!r nrfeıı aldı, nl!ı:ı. yccek bir şey bıılmllk fltı Tf' eokak1ar. saadetler arasında baba olmak saıı-1 (M.R.) (B.K.1 CYa;>rıı1< 1 

Ellnl J>1lzUnU yıkadı. gı..-.ndı. fckrar ~et bir canlı ınııhh'.11< görme~< se - rla sersrrlyanf' dolaştr Fıı'knt hiçbir detin! de tattı ı lr "'"ör) (T T) <J{azançl 
-- BonJ'ur Mıster~ Akshot. · ..... · · ı knpıyı nçıp b:ıktı Ne nızete. ne de vlncllc yorgunluğunu uMıttu. ı Me • tarafta ne 'ılr canlı mahlı'lk, ne de ye. M"lt>lmı.ı KARDE~ (24 Semra) (Rahim) 

~ir~erçeve~clirdi~ Edithu ~-~---~~·-c~~~~---~~--··-------~--------------··-----------------~ CA. Yrlm~) 


