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Zalerin But lu Olsun, Ey Tlrkl 
"sen daima açık alınlı, ·daima temi.z. yürekli, daima mert, 
asil ve medeni oldun. istiklal daima sana mev'Od, a er 
daima sana nasiptir. Ey insanın en insanı olah Tür ' ı 

30 A -"'· 

Bey 

bulacaksınız. 

"\ 

ımız var; se-
iız ne mutl ' 

müz rahat ... üsteli 
hayranı edebiliy 
mürüvvet dostla 
yoruz. 

Fakat, uıwıa#irırnıfl 
tandaşlar. 

'M 1 L L 1 ş E F ve B A ş e· u o 

Zafer ve Tayyare bayramları, 

yurdun her ta.rafında olduğu gibi şeh . 

rimizde de parlak merasimle tcslt 

olWlmuştur. 

Daha dU.nden itibaren bUtUn resmi 

ve bir kısım hususi binalar ba)T&k· 

!arla sUsleıımiş; sokaklarda, b~iedl· 
yece mım f'embollerd.en nıUreltkep 

tezyinat vUcude getirilmişti. Gece de, 
buraları elektrikle donatılmış~r. 

Bu sa:bah erkenden merak'ı kofi· 
leler, geçit resminin yapılacağı Tak· 

30 Ağustos 

sim meydanına. gitmek e 
başlıca anayollarmı \'e istika 
ni doldurmuşlardı ..• 

ORDUYU TEBRİK 

medi dündü, vatanım üzgündü; 
V"8ııı.1ııır11111..~şmüş, yüzümüz sü~ündü; 

rdi, ne karanlık gündü! 
ezen milletimin şanı, 

ünü. 
o felaketli gl.inü! 

Düşmanın çizmeleri yurdumu çiğnerler iken, 
Cökten imdadını bekler, peri dinlerler iken, 
Babalar boynu bi.ikük, anneler inlerler i~~n.: 

Ağlayıp, sızlayarak yadediyorlar~ı ~u~~· 
Başlarından iki el kaldırıp attı yukunu. 

Merasime. ilkönce, orduya yapılan Ti.irk oğluna birdenbire derken bir hız, 
tebriklerle başlanmıştır. 1r1....,..1ı1....,._ elele candan baba, evlat, ana, kız; 

Tebrikler, Fındıklıdaki Komutan- idi semalarda o ayla yıldız; 
lık binasında, komutan tarafından 
kabul edilmiş ve şu .sıı·ayı takip et şöyle düşünsem o felaketli 
mlştir: günü 

A) Saat: (8,30 • 9): lstanbul gar· ikilir karşıma ismet lnönü! 
nizonu ibirllk komutanları ve mUcs 

(De,,·amı sa. 6, su. 6 de) 

Sanki bir kütle gibi kükredi derken millet; 
Ona elbette yakışmazdı hakaret, zillet; 
Yer değil, göklere de ansızın etti savlet; 

Atatürk, bir de onun yoldaşı ismet lnönü, 
Bize gösterdiler el birlik edipte o günü! 

Sırtının mintanına sardı fişek sandığını, 
Omzuna .aldı, götürdü sipere Türk kadını; 
Yazdı kanlar He tarihe yiğitlik adını; 

Vererek elele halkettiler öyle düğünü; 
Atatürk, bir de onun yoldaşı ismet lnönü! 

Atılan gülle sınırlarda 'Saçarken şimşek, 
Toplara karşı göiüs gerdi kadınla erkek; 
Görmedi, bir daha da görıniyecektir şu felek: 

Belki milyar sene geçse o kıyametli günü; 
Ona ben harp diyemem; milletimin yurd 

düğünü! 

Hüseyin Rif at 
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Sultanın Sofyadaki mümessili 
Necip Melhame Paşa işe karıştı 

Belçikadan yüz kilo dinamit satın 
alınmıştı. Yordanofun dükkanını 

da bir İtalyan kiralamıştı 
- Zannettiğin kadar değil.,. hayet lstanbuldaki iki aTkada

Su Osmanlı Bankası işini 1stan şr ele geçirdiler. Bunu duyunca 
b~i _P?lisi iyi kavrayamadı. Hat- Yordanof ta Seli.nikteki işi yüz 
ta ı~ın tuh f I, bir çok Bulgar üstü bıraktı. 
k?mıt cılan. da işin içyüzünü - Tutulanlara ne yaptılar? 
bılmezler. Bır kaç gün evvel - Evvela ciddiyetle işe sarıl 
Donçcnin çetesi ile buluşmuş- dılar. Hapsettiler. lşken<::e yaptı 
tıık. Bilmem biliyor musun? lar. Fakat Sofya şiddetli tehdit 
Donçeyi bir tütün kaçakçısı f e- lere başlayınca Sultanın Sofya 
na halde yaralarnıştı. Zavallı daki mümessili Necip Nelhame, 
Depniça hastahanesinde tam 6 Paşa tavassut etti. Hudut hari
ay tedavi edildi idi. Rilo manas cine çıkarıldılar. Selaniktcki va 
tınnda iken arkadaşları onu zi- ka bu hadiseden tam üç sene 
yaretc gitmişler, orada bir Met- <Arl'<Uı ıar) 

. . 
IÇil\"DE olduğumuz günler, 

büyük bir yıfdönümUnün 

kutlu-lanması anlaı·ıdır .. Bu zafer 
şenlikleri, bızleri, tek ~ınuza 
yaşar gibi görünen ferdi hayab
mızdan uznklnstırıp milyonlarca 
Türk neslinin hep ibird'cn duy. 
dukları büyıü.k bir sarsıntı için
de maseri tcheyyüçlcrdcn örüft. 
mü~ bir tek insan haline getir
mi~ir. 

Senllğini yaptığımız biiyük yıl 
dönümü gibi büylik hatJralar 
Türk millctı gibi, büyük millet: 
lerin tarihinde vardır. Bir tarih, 

ki en yakın günlerini andığımız 
bu dakikalar, dünyaya namus ve 
kahramanJ k ogretmis olan bir 
cidalın ebedi hatırasıdır. 

Bu cbediHk, kendi hakkı ve şe. 
refi uğurunda sahlanmış olıan 
Türk mill1yetpcrvcrlığini cihan 
hürriyet savaşları tarihine ürperropolit Karasimof vardı. Şimdi 

Uslrumcadadrr. Bunlara bir ta
kım palavralar atmış, demiş ki, 
cSelanikleki bankaya bombayı 
ben koydum.> Tabii bu baştan
başa yalan.Bak sana şu için ta
rihini anlatayım. Sözümü bitir
diğim zaman göreceksin ki he
nüz lstanbulda bir iş yapmak 

r . . "' me veren bir destanı halıne gel-

1 
G U N L E R İ N 1 miştir. Bu destan, dünya hafızası 
A R D I N O A 1 kay'bolm.~d~.kça unutulmıyacak, 

N ve bu buyuk menkıbenin 'büyük 

~1----------J mebdei en uzak asırlardn, Türk 

mümkündür. 
B k ı milhyciperverliğinin nrtık beşeri 

ayr amın ut u bir örnek ve timsnJ haline geçmiş 
Sigarasından derin derin bir 

kaç nefes çekti: 
olsun r u··rk ·ıı t" olan kudret ve azameti halinde 

mı e ı anılacaktır. 
- Sen daha çocuktun. Rus 

nihilistleri o zamanlar cyeraltı . 
Mitat PERiN Şenli"'ni ynptı"ımız bu büyük 

Rusya> namile bir takım ihtilal B UGÜ'N, on dokll2. yıl önce 
kitapları çıkanyorlardı. Bunlan l»ı- milletin istiklfil.ini ta. 
okuyan ba~ı genç~er ~u~yada n,rtmak mücadelesinde büylık z.a
yapılan suıkastlerı Türkiyede fer.ini kazandıgy gu .. nd .. 
de tatbik etmeği faydalı buldu- 1 ur. 
!ar. Memleketteki ecnebi banka Oh dokuz yıl ewcl 30 Ağustos 
!arına bomba atmak, Avrupalı- günü ölmüş adamı diye anılan 
!arın bu memleketteki sermaye- damarJanndnk.i kanı kurumuş 
!erini tehlikeye sokmak demek sayılan elinden sil.ahı al'lnmış, 
olacaktı. Tabii büyük Avrupa ·-~--ı ' ... 1.-:.....,.. y ·ı.ı-ı· · "k ""'"""' ~ .. ..., ugram~ mı llC ı-
devletıcrı, suı astıerle oı-Uı!ık :miın ...-ı-~. . 
karışınca Berlin muahedesinin ...uu,yaya. 
yırmi üçüncü maddesinden is- - Yaşamak hakkımdır, diye 
tif-ıde ederek Osmanh devleti- haykırdığı gündür. 
nın idari işlerine mUdahale ede- 30 Ağustos Tilik ordın:.-unun 
rekler, tabii bizim ?~vamız <l~ muzaffer ba}Tağı h~k ec1·1ın· 
hıı arada kabul edıliverecel::tı. b" d na a 1 ış 
1899 tarihinde Yordanof Şatef, ır es~ır. . ... 
'-"'ançukof Sokolof .. bu üç genç, 30 Ağustos, bütun dünyayı 

yıldö.nümü içinde duyduğumuz 
milli heyecandan tüylerimiz ür
perirk n. gelecek günlere de en 
emin, en kuvvetli görlerle baka
bi1ırnek, yıllarca evvel fethedilmiş 
bir haktır. 

Ilııtcmi Senih SARP 

Şeker 
bolluğu 

İstihsalat bu yıl 100 
bin tonu bulacak 

-o-

Türk-Alman 
ticaret 

müzakereleri 

Kaymakam
lar arasında 
Yeniden bazı tayin 
ve nakiller oldu iic'er dörder gün ara i!e So!y-:. Türk milktine hayran bırakan, 

dan trene bindiler, 1stanbula onlara milletimin önünde boyun 
r•'ldiler. Sofya merkez komitnsı eğdiren ulu bir gUndür. 

Alpullu şeker fabı·ikasının bu yıl Ankara, 30 {Telefonla) - Kaymakam· 
faalıyeti daha uzun devam edecektir. !ar arasındı& La:ı:ı ta)İn "° nakiller .udur: 
.AJdı.ğımız maltlmıı.ta göre bıı sene Akşehir kaymakamı l\ccıncıtio Öner 
şeker sanayilmizln 100 bin kilodan ~inıa~a. Beyşehir Kuymıbımı Adnan ::ion 
fazla ekeı lstlh al edecekleri tah- 'Çağ !:!alimbcyliye, llgındna fnhretlin Ba· 
mln edılmektedır. Bu mlkt.'.a.r bir sene ııcr Fel.:c)c, Kadınhanı kıryınııkııruı llalit 
llk ihtiyacımızı tamamen karşıla: Erıı;cne 1''inikcye, Fekcdcn Kadri Gürüne, 
dıklan sonra daha fazla gelmektedir. Finikcden ~luammcr Kurtay Cizrcye, Gun 
Heı sene olduğu gibi önUmUzdckı doğmuş L:ayınakamı Muhlis llgına, Ci· 
sene de har <,.ten lhal edılccck olan hanbC)li<len Ce\dct Ak~ehırq, Madeıı kay 
30 • 40 b n ton şek<'r memleket: dahi· makamı Ali Rıza Ulumı n f.utkiye, Mut· 
linde stok edilecc-ktır. L:idcn Tc,fik Madene, Tutaktaıı Adil ı.'.o· 

h11nlara epey para vermişti. Os- Bugün semalarımızı büvük bir 
manlr banka.;ına yakın '..:ç katlı kısk l kh .. zl ök' • k h 
bir ev kiraladılar. Soranlara bir anç 1 go eyen g a ra. 
1 ~.ğ:t ve kitap de!><)S'i kurmak marllarımz, sınırlarımızı çelik 
i~"jiğini su: liiyor:l!.1 Bir kaç gögüslerile müdafaaya hazır olan 
~n mütcın.J.diyen b:nıırıın önün kara ordumuz, denizlerimizde 
de

1 
araba!a}· il urdu: H.lrnalla~ o- düşman kollayan Baııbarosun ço-

cfa <ıra kao-:tlar, kıta?!ar yıgdı- cukları tl ... ,, d k .• • • a a, .• nın .ııa.ıo arın an ı-
l:ı,.. Tabu l:u arada b.r çok ta 
hnc sandıkhr taşınn.ıştı. Va
Jrit kaybetmeden lağım açrnıya 
haF!adılar. Liğımda ancak bir 
l;•ı:i çalısabi!iyordu. tkinci ar
Jcadg,.5 ise bir körüğün UC'UDR ta 
kılmış bir lastik boru v:v;ıtasilc 
kanalda çalışana temiz bava ve 
ri~ordu. 

Fakat toprak altında taşlık 
yerlere sık sık tesadüf edildiği 
iC'in iş gürlükle yürüyordu. S0rı
r'l bankanın etrafında nöbetçi
ler vardı. Bunları işkillendirme 
mek lazımdı. Kazma. sc?sinı du
yarlarsa meseleyi çakacaklardı. 
Bunun üzerine yalmz gündüz
}Pri çalışmağa karar verdiler. 
Maliım a .. Gündüzün gürültüsü 
bol olur. 

Lubinska incilden aye; dinli
yen bir rahibe gibi nefesini kıs
mır, baştanbaşa kulak ke.silmif;
tl Tarc, bi.· su testiınni ağzına 
dayayarak bir kaç yudum iç
mek isteyince sabırsızlandı: 

- Sonra? Durma. anlat! 
- Sonrası .. Bir gün Yorda-

vılcımlnr saçan sanlı süvarileri· 
miz , bütün kudretlerini. 30 A
ğustosun hızından kuvvetinden 
alıyorlar. 

Türk'i.iz demek, askeriz demek· 
tir. 30 Ağustos askeriz diyen, 
Türk milletinin zafer bayramı
dır. 

30 Ağustos Mil!n Şefin buyru
ğunda hazır ol vaziyetinde bekle 
yen yüce Türk ordusunun zafer 
sembolüdür. 

Zafer bayramın G!:utlu olsun 
Türk ordusu ve Türk Milleti! 

Mitat PERiN 
NOT: 

• 
lstanbul Liman 

Reisliği 
İstanbul mıntnka lıman reisi Refik 

Aykut vazıfcsındca sıhhi sebeplerden 
dolayı ayrılmış V<' yt'.'rıno Yusuf Ziya 
Kalafa~ıu tavın edılmlştlr. 

-o-

Kadıköyiln iman 
Kadıköy lnıar planının t.atbıluna 

evvelA çar ı ıçi deki dUkk{ınların y1-

kılmıı::;ıle başlanacaktır. Belediye Re
isliği bu sahanın bu yaz sonuna ka
dar açılmasını alAkadarlara bıldır-

1 mlştir. 
Devlet Deniz Yolıları 'bir kaç Kadıköy Altı~olağzındakı Em1eni 

gün evvel yaz.dıgım <Niçin?> ad- mezarlığının 1stıınbul Belediyesince 

h fıkraında 1ıüks biletlerin üz.er- lstim!Akıncı k tar \crilmı~tlr. Bu sa

lerindc sür.şarj olınadıgını yaz.. ha mamıı ~ola alınarak cadde se· 
.. . .. . nı.şletılce;.eklır. Eu lf ilim on beş bin 

marn uzerıne, dun, bunun hakı- llra saı fedı.cc ktır. 
kat olmadrğına dair, ibir tavzih Moda den :ı hıınıamlaı'l'nıı. sfden 

mektubu gönderdi. Arzu edildiğı bozuk yolun 10 bın Iu·a snrfıle yapıl· 

talkdird .. ·ım· la ı··ks masına l tanbı.ıl Beledlyaıınco karıı.r 
e o gun vcrı ı.ş o n u verilm~r. 

biletler kendilerine yollanabilir. Bı.ıgUnlerde ınşaata. bıı.şlanarak 00 
l\lltat PERİN yol mWltn m b r h c konulacaktll'. 

l;ızmana, Kağızmandan Ha~n Orğuo Ci· 
haııbe) li} e, Surucdan Ali Fchmı BC) ~· 
hir(!.. Pen-.riden Nnfı Akmay Swuca, Ciz. 
reden Tevfik Yener Pernnyc, Simavdın 
Wl Orat Hendeğe, Guruııden Cıwil Çalı 
lla~ıııya, Sındırgıdaıı Şahap ~layı, 
llııvzadan Sari Süer Tuıağıı, :Mcmurlıır 

~icıl ve .\luamclıit Umum mudurliijııi bü· 
ro ~ellerinden .\lubmut ~alıın Sııuhrıııya, 
:;ıatııktaıı Nee<let ~lalıukirde, Mulazkirttcıı 
Cemil ~orı;unn, Karlıo•adan Sadık De
mirci)r, Kığıdan M~ut Kadınhanı, r· 
tıılandan Edip To~)'&)'I, Sorgundan Ekrem 
Şatağa, Ceyvcd<'n Namık Ahlata, llorcl.ııı 
Turı;ut Gürpınara, Gürpınardıın fü ı· 
taz Bora, Ahlattan Sndık Çaıalcaya. Hau· 
dırmadan \Ldullah Tarl.ı ~ığıyn, Oemi&
cidcn ~efil; Crp~. knyıiıakamlığına, Ça. 
talca kn)makamı lh;oan Sakwı Kll!tamo· 
nu valı mun~inliğine. mulldyc mufetıişleriıı 
den lt-1-,, \ ekiılct Hukuk M~ovirliğine 
tııyin r.dil<lilcr. 

-o-

Kahveciler zam 
istedi 

Kah~cciler Belediyeye nıurıcaaıla halı& 
Lahvı·yi ıwvdki {iyatlarıı nazaran pahalı)& 
aldıklarından bahisle bir fincıın kab~ııin 
beş karu~tan altı kur~ &atı ına nıuıaade 
istemi~erdır. Belediye hu lald>i tetkik el· 

mektedir. 

mobilı bulundunılmaı; na karar veı· 
rilm~Ur. Ankara, 29 CA.A.) - Ba.f\'dti>et-

tcn tebliğ edilmtF: * Karaciğerındeıı rahatsız bulunan 
Ba.VVe.kfılet müsteşarı Vehbi Dcmirl"I Pamuk ipliği tevziatı işlerinde yol· 

tedav edtlınek üzere Cerro.hpıışa suzlu~u gör!llen ve yapılan tahkikat 

hastahanesine yatırılmıştır. 
* Ziraat VekUı .Muhlıs Erkmıı.n 

Beykoz ağaç fıdanlığında tetkiklerde 
bulunmuştur. 

* Motorıu nakil vasıt.alarınm lrofı· 
trolü bugün bitmiştir. OtobUsle\;n 
yüroe cllisı bozuk çıknu,tır. 

ıı: Asker aılelcrıne yardım için ı:ııa· 

zartesindcn iUb:ı..rcn trcn bllctlcrin\n 
birinci ve ikinci movklcrlne yüzde l\ç 
zam yapı.lacnJ{tır. üçUncU mc\'kld~ 

zam yoktur. 
* Bazı 6 ema.lard t.adıl.~t ve la• 

n:ıırat ıçin venlen mUsaadc bitmiştir. 
TadilAt yapmıyan sinemalar dcıiıal 

~atıln.caktır. 
~ Dtın şohı'ın muııtehf ycrlcı'indo 

31 esnaf hakkında ce~ı kesilmiş, ha
rckt\t hnlınde tramvaydan aUıyan b!r 
kişid,•ıı para c"z:ı.sı a!ırımıstır. 
* Yet; :!köy Eytam mektebi önün· 

deki sııolun oscyc t.ı:ı'.hvlline karar ve· 
rilmlftir. 

neticesinde, ,·a.zifedar olmadığı hal<W 

iplik tevzlfl.tına müdahalede bulundu· 

ğu ve ~ sayılı Koordinasyon heyeti 

karanna muhalif olarak pamuk ip· 

llğl .tşlemlyen ipek fabrikalarına d:ıhi 

ipllk tovzi eltiğt ve 1ktısat VekAleti· 

nin iplik işleri !hakkındaki tamimle

rlnl gtzlcdiği YC hakkında şüphe ha

mı olan fabrikaları ve tıfBaSı vak.tin· 

de1 yUkSck makamlara. blldlnnedıği 

tahakkuk eyleyen Bursa nunt.akası 

İktısat mUdUrU Enver Akafn·at mil· 
lı kOt'Unmıı. kanununun altıncı mad· 
desinln O uncu fıkrası hükmüne tcv
flka.n mcmm'iye-tten ihraç edilınlş ve 
haklnrıda aynca cezai t&kibal ye.pıl
maeı ve yolsuz olarak pamuk ipliği 
alcuı ipek fa.hrıkatörlcrilc aldıklan 
iplikleri satan fabnkatörlcr hakkında 
dahi ta.klöata geçilmesi hususu İktı· 
sat Vekfl.letme bi)dlrlbni...,tir. 

nof arkadaşlarına dedi ki: «E
ğer Seliı.nikteki bankanın altı
na da bir lağım açarsak ve hem 
Scliniktc, hem 1stanbulda la
ğımlar ayni günde patlarlarsa. 
netice daha gürültülü olur. Ba
na ızın verin.. Selfuı.iğe gide
yim, orada da bir lağım açtıra
yım. Kabul edilince derhal Se-
18.niğe gitti; bir dükkan kirala

Bunu blr litlte sanan, Vandövr: dl; bunuolıı beraber ladnm eo- 111 - •••••••••••••••••ll1•••••••••ıa cı I ·7'& ero. - ddJ mi diye ordu. Lattlmll'I iltizam ctnıel..-tc ldJ. l'ava~\ 
Ah! Evet, eV\·elkl güa, hayır cemiye
ti mcscı~ı Jçln. Unutmuş ~ltnılştlm ..• 
Her ne hal ise .. J(eııdı.tnı tanımıyo
rum. J>a,veti kabal edentem. dı ve derhal işe başladı. 

O çalışa dursun lstanbulda
kiler lağımı bitirdiler. Fakat di
namiti nereden bulmalı? Bere
ket versin Rus Nihilistlerine ... 
Hazakof isminde 1>ir Ermeni fs
vıçredcn yüz kilo dinamit ge
tirmenin yolunu buldu. Bir va-

- Tamamen l'iddi._ Şayet dediğini tan .ı;örü.5lılU.)Ordu. llir bif.fıbi woııu 
yaı~n~ı.)acak olursam, gözlerimi oyar., oJlrn'a ~oğru sllrlıkJlı.)ordu. ste.ner, 
Delının biri, blliyonmnuz. bir knnt'ıtenln kuşl'slac mıhlayıp tut

- O halde, iir.e )ardm ecfe<•cğiı~, 1 tu~ metııısu nlttıınıılta L1ll.}ordu. 
Azizim. Dişine kn~tıgı l~·lıı olacak • lmrlcmo 

Saat on biri 1:.ahyordu. Kızının da 1 .) 1.) cml.) <'n l\flı ,\ iı \ t•no, bir fındık 
kendlıılnc yardım r.ttljti Kontes cay 1 faresi c;ıtırdıslle, tıstU h .) umıışal• 

ikram etmektcyilı. Gelenler tamamen ımstıılıırdaıı ntı!jtırı.)ordıı; lmlbuld 
ı•a.mlmi abaplan oldu{;"Uodan, ı:ay fi~ daire müduru, ) np.ı hgı çay flnca
eanları \C ufak ııast dolu tabaklar ,._ 
tckllfıılzce elden cle dola.•pyordu. Hat_ 

purla göndermişlerdi dinamit 
sandığının Rıhtıma çıkardılar, 
bır kürt hamalın sırtına yükle
diler. L8.kın sandığın ağırlığı po ta hanımlar bile yerterlnden kımılda. 
lisi §iiphelendirdi. Muayene et- mak ıun, ateşin karşı .. ındn, parmak_ 
tiler. Dinamiti bulunca hemen larile bir ooandan tuttukları pastala. 
musadere ettiler. O sıra bir a- rını kıtır kıtır yiyerek yudum~ 
narşist İtalya kralı Umbertoya dum raylarını itiyorlardı. Bahis, mu
suika.st : 1 • \ b ü ·11 m · t, ırikldell ,ekerleuıecil<'.re intikal etmiş. 
fena .balae kor.a;.,.,:t>u i~ın ı;~lıs- tJ. En bl tond&a şekeri )&paa Bois 
Jer dört ni1i ~ Ni- • wı .. ili doDlanmıcı ela KateriD-

ruudnıı ournuou bir tıırlü a:urnınıycr 
du. Ve Koııtc , telıl.5!'17.ra, ondan oto
klnc koşu.)or, \C 1 rar etmek lı.lıı gl7.. 

li bir lııtlfh3ın cdw ı ile orada birkaç 
saolle kahıl <'rkcklerc haknrak, son
ra muteb inı no çe-klllp gldl~ordu. 
At in ) Uzllnl' 'urnn Juzıllısı çehrP.· 

sfnJ pcnbel t nn ti. O derCCt' diri 
\C ta.ı:c duru:\ordu lo, goren onu kı
zmı11 kız kard ) aııırd.ı • .Kocası ile 

NA 
'c \'aıufüw'lc gıirii~ınekte olan ı··o
şeri'nin yanına yakla.'jtığı vakit, baş
kıılarıııın usmııkta olduğunu 1arkct-
11; lıunun üzerine durmadı, ve ikram 

etmek üzere elinde tuttuğu bir fin
can çayı, ötede. Jorj HUgon'a \er
di. 

Gazeteci, netell bir haldo Kont Mut 
fat'a hitap ederek: 

- ~izi akşam yemeğinde sofra ı
na davet eden bir han.mı, dedi. 
Akşamdan heri ykU solgun görü

nen .llerilda deria bir laayretle: 

Bu lü.tifonln hoşuna &;"ltmcdljlnl 

' 

anlatmak için, buz gibl soğuk bir ta· 
\'lr takınmıştı. 

Kendi !ie\iyesiode bir adamın ınıw. 
Jdi bu makule bir kadının bOlrllbı de· Hangi bı;ı;nım ': D:Jye sordu. 

Vando\ r, daveti tacil 7.tmnıoda: 

- Nana! Canım! Cevabını verdi. 
Kont. daha clddllesU. Yarım bir b ş 

ağnı;ına h"..ııı.aycıı hlr sıkıntı alnrnı 

kaplarken, gb-ı kaııakları g\içlükle 
kımıldadı. 

- Ben bu h&umı ta.ıımu.) onun ki 
dlye ınınld&ndı. 

- \andovr: 

- Canım, evine gitmişsin~ ya, ifj-

te- Deyherdi. 

- NMIL! Ev!nc si&mlJ, llllJimf-

ğildi. Vaııdövr tekrar liÖZe giriı;ti: 

mC\"ZUbahsoiıtn, artistlerin bir ak· 
şanı yemeği idi. sanat her şeyi ma
ııur kılardı. t'a.kat, t'oşeriuln, bk~
ya prensinin, kral~nln oğullarından 
birinin, Kııfekonıoerin f'tiki artiı.tleriıı. 
den birllc yanyaııa yemek yeml~ oJ. 
mnJarmdan ibaret hllcAyeıU :ıımnmda 
lmd elUği dellllere fazlaca kulak as· 
madı 'e reddini şiddetle tekrarladı. 
Hatta., mıit;fo.llem olan nezaketine rağ 
mea, öfbli bir Jıaııeaıt bile yapeyor-
Chıt -- ,, ..,;--
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~:~~::~~;" ı "Kremlin~, de geçirdiğim geceler ~~E~~~:: ..... T_u ___ L L ı v A. 
Kadın Tarihten Bir Güzel 

• • 
'l'orıl< :'il( :\ITAZ. ' 1 B • b • ı ı t k s çuş yapara'k, 1922 Ağustosunun G •• 1 k d Ş ahıanıp göğe tırnıannıakta iZ U mi e avga ini otuzuncugünüsabahını,Kocate UZe a IDID CaDI en cins atları sa ırttığımız 

·e iikrcyiı> saldırı ta en ıs-~ k k peden seyredelim, 

~~:c b~~tk 3~11;~:!:n, :in:.~r:=;t mutlaka kazanacagv ız' ka~ı::·=~li~:ah~ ı.::t sıkılmıştı 
lrtiniiniin miitlıi ürperıneleri, • t' donmuş gibi ki, kalplerimizin 
buiiln yirminci defadır ki diin- çarpışı işitilecek sanki ... 

~=~~o:.ırtındnn bir kerrc daha Dinleyeni er, beni şiddetle alkışladılar. ha~~::p;= .. ~1~:::~~0~~1~:: 
DaJı.a yıldırım harbi ün al- Kolunu de:ikanhnın omuzundan çekti : 

tııadan ve tank heyulası me~·- Fa k a t b a z ı la r ı n ı n c a n z s z k z l d z g\ot z n z lnlZll! içi biT avuç kor yığını dol-
dan bulmadan yirmi yıl evvel, rnuş gibi yanıyor.. Çünkü bizi o , l S 
bı•giin kazandığımız ve adına tepeye çıkaran imanın alevi bu- " Yanı mamışım... dedi. en 
"lıaşkuınandanıık muharebesi· S On r a J an ög"" rendim... tun düşüncelerimizi bir J..."'lilçe a- korkagvın birisin. Fakat göreceksin dediğimiz ilahi zafer menkıbesi, teş yapacak kadar kuvvetlidir. 

heŞeri kahraınıınlı~ın münteha- -. r """' Ve bit "~ dtuıdulrtan sonra Bt- ı_ uh ınl• bU korkak[tgvln Sllnll pahalıya sı ve yıldırım harbi denilen J.~fillet halindekı bu savaştan, • - u., Yani bir milıctin r u. o n 
ha- f k ı· . k ma mutlaka muzaffer çıkacağız. G ce t ld D sordu: w. fecir amuda Koca tepeye tırmıı- m a l o la c ak ,, 1 -tı Ye ZQ er Cma IDID e 

0 

ç k e o e e or- - Tüf'~Pe kooJişt\lJ)UZ degıl İdir. 0 
bliyük olmasından ve mır~s k l . ? ·:. nırken, koJ*naz bağlarla bağla: 

BUgiin, korkunç ağızlarında yediliğinden başka hiç bir za3: 1 go O Uma girdi• mı_:_ Evet. dıgwımız bir varlık ta biı.i onı• \. rJı-::ı 1 olmıyan bir milletin hissettiril- ' " 
.. --ı.Uerle engerek yılan arının meden yarı mtistemlekcleştiril-, SOTdU. ' - Tuhaf §ey. Sovyetler birli- doğnı çekiyor.O, attığı her adım 
'lihn ıslıkları çaldığı mitralyöz gwinde konuşulan lehçelerden hiç da, arkasındaki mı'Iı!etin istikla-fılrı.ıannm bağırlarından yiik- miş olan vatanını, kayıtsız şart- .. k 
~len d*enli tel örgu"lerinin sız bir müstemleke haline sokma - Nasyonalist birine benzemiyor. Sizin tur çe- llni, saadetini ve istı~alin de 
...._.,_ _ nm pek kolay olacagıw nı ummak b . nizde bır başka ahenk var. Er- d w kse "•Qthjş girdaplarını, altmış ton ır Bor:Juua ol- kek bir ahenk. Ac.-aba bu fvk göklere ogru yü lttigine ina-ltıJt ,. lik t ki k rkunç diş- hulyasına dalanlar, pek acı u- r-"- asılıyor bu tepeye. it . ..-e an arın o • yanmu;la;rdır. Bizi yanlış bir za- d b •• ı. •• nereden geliyor? na dil\. ~tile de(:il. altmı kiloluk ya · d . b l say ln ugunıı.U - İltifatınız beni mütehassis Onu, milletin ölüm kar.arı ve-•uz :Mehmetciklerin sihirli pos vıye en görmiye alısmı§ u u-. . ld ded' Bil 
ı.ııar:iıe ,.j:X...eyip. döğiişçü kar- nanlara mukadder olan ikıbetı nutkundan f aı·k- etti, yo aşım, ım. mcm,. rilirlcen, üzerindcld bütün asalet 
t.ı '" .... ne kadar milmkünse o kadar da- Bana öyle geliyor ki, kullandı- saltanat sırmalarım ve nişan ı lar gibi enginlere ve dcryar- ha acıla..+ırmak ı'çı·n elı·mizden lı bir nutuk söy- gıw m bir kaç arapça kelimeyi bir ve . t f 1 
-... '-- t t w h ·kala .,.... !arını; kafillerın sura ına ır a-nana çırp ıgunız arı geleni yapıyoruz ve elimizden / • tarafa bırakırsak burada konu 
\'t J1lUcİze)er doğ-uraD bü;vük 1 J ıgebilir mı•ydin?ı ŞUlan tu .. rkt>P}erd""'n pek farklı bP .. kollarımıza atılırk~n buldu. k ..:: b . . ge miycni yapabilecek çare er a- ~~ "' ı d -
"qlltin iftiharı kal'Sısında ve iı 1ı.. bı'r dı'lim yok. Çunkü onu, yuvar a ıgımız gır-~ rıyoruz. Millet halindeki bu sa- t k lı: ınarada eren bermurad gö vaştan mutlaka muzaffer çıka- - Sizin sözleriniz bir parça daptan, elimizden tu up ~ı anr-
~ mukaddes sarhoşluğu cağız. 1 Yazan : ;;;;ı <.Azerbaycanca> yı andırıyor. ken sevdik. Ve nihayet ıştc şu 
·::--=yız. Yoldaşla~ Niza tt• N "f - «Azerbayoanca> diye bir anda da onu; elini ufuklara uı-
·8"riin. coirafyamızın içi'nde- Eğer bız, hakikaten, emperya me ın azı ayrı dil yoktur ki .. Azerbaycan zatıp cilık hedefo göstererek: ~· İsiınJere dualar sindiği, tari- list garp propagandasının iddia dogrusw u t h f t .-& ki lılar Türktürler V-O türkçe ko- ·ı""..;!ı> emrini verirken mabut-ırrn.ze mukaddes kitapların ed ıd·W· .. 1.. ··ve u a ar~ı şu urlar el~· 

t--.. - w ege ıgı gibi geri ve 0 ume insan saldırdıkları anda bir gu- nuş · · . ı smıs bir varlık olarak vccd i-~lllltnah fasa'hati kanştı~ı ve1 müstahak bır milJet olsaydık u- rur d~yar 'bi 
1 

S . . gı' Budyonı, muhavere~ı daha 3~ • 

biieı- lahzası bin mucİ'zeye bcd~ mumi harp biter bitmez, soluk bi oluyor r k ~ ~o~d e~~na fazla uzatmak istemedi. Bende çind'c seyrediyoruz. 
tilk gfinii, diinkö faptaze brr almadan tekrar silaha . sa~ıl~- uçu ha~ad~ ~ö~ı ta;lak v attı de zaten fazla .konuşacak ~~- İhtiyar dünyanın ku1ak1.arı za-

"111''a gibi on doknzuncu defa mazdrk. Garp emperyalızmının P.. . . . . cal yoktu. Fabnka -amelelennın t n bu sese alıc::~ktır. Çün'kü: bu dı" iri terütaze bir sevinç ve bir çok kanlı entrikalarına alet mı gozlen karanvenyor, mıdesı yeni bir sevinç tezahüründen ür e ~ ıheYccanla tekrar yaşamakla edilmış bir memlekette yaşıyan ~ulanıyor, hara~ 0I1;1_ror ve_s~: kerek sürat.le otomobilimize at- ses, asırlarca evvel, Kocatapeden 
l)ah6:vımz. sizler, her vasıtayı kolaylıkla te- lam .. Bu hare.~etın d1.ger.tesı~nı ladık. . . .. w., .. kükreyen bu tunç sesli insanın 

llugüniin ve Türk ebedi Ulu darik edebilen düşmanlarla her de bılmem soylemelı mıyim .İn Astorya otelınc döndugumuz ve dedelerinden Ural ve Altay-
~11'nun 0 gün konuştuj?u sözler vasıtadan mahrum olarak karşı san deh§etli acıkıyor. Sabık Ma zaman saat sekize yaklaşıyordu. larda. Kudüs önlerinde. Bizans 
tı1akJımmıza hadi5 gibi veci !aşmanın, çarpışmanın ve mu- car Harbiye komiseri h~vada Paltomu çıkarırken koluma bi- surlarında ve Viyana kapılarında ~~li. ,-e Tanrı kelamı gı'lri hey- vaffoak olmanın güçlüğünü elbet tak!ak atarken ~arnım~ zıl ~al- rinin girdiğini hissettim. Bak-

'"tli gelmektedir. te anlarsınız. F~at buna rağ- maga . başla~;~mı hıssettim. tım: işitmişti. 
1 Şanlı ve essiz ordusunun par i men, her şeye ragmen, biz mil- Smolnıde yedigım yemekten e- Doryo. Umum' harpte ve onu takip 
tıJı: ümidi ,,~ rni11etinin i"met let halindeki bu savaştan mut- ser bile kalmaını~ı. J.i'ransız, gözlüklerini düzelte- eden daha kara günlerde, mem1e-
ll)aıı büyük İnönü kahramanı laka muzaffer çıkacağız ve bu c- Her halde burada bize rek bana dikkatli dikkatli bak- ketin geçirdiği felaketleri, içinde 
~ııı haşmdftft bütün Tiirk ın~H~ zaferimiz, bugüne kadar göri.il- bir şeyler ikram ederler.> tıktan sonra: aşJyarak görenlerimiz kadar, 
tiııe kurtuluş müjdesini bıldı müş şekille~ dışınd~, bambaşka Diye düşündüm ve bu tahmi- .. - B~~n I>E:k .~teşli bir nutuk ~nlcırı, baba, amca ve dayılarının 
~ıı ~:ce •afer -dan Atatü.rk: bır sınıf mücadelesı zaferi ~la- nim doğru çıktı. lsöylenti~ın! aMi. kl . Ll'.

1
• 

J u ... ..... kt Zir b" d ·ı· h l y k di k ol 'ka·.ıı.ilc anlayıp ta yürc en uet a h ı i ca ır. a ız c sı a asan mış Fakat Baltofskizavot amele- - 0 canım.. yece • Y.., "l>rışmam ''atanının ar m bulunanlar içinde Spartaküse leri bize ne ikram ettiler bilir dum. sızlıyanlarla; yavrusunu veren 
'':t>tetimde bo~acağız!• yollu v~- benziyenler yoktur. Biz. zincir- misiniz? Israr etti: aıme1ıer, kocasının hayalini ıslak 
~1'i tam bugün ve tam mana lerini kıranlaz:rn mücadelesini Şek~. -:- ~arı~ hayır! Son derece a- bakışlarının arkasından seyret-
'•le tahaklnık ettirdiği zaman yapmıyoruz. Bız, hiç bir zaman . . . .. .. teşlı mıı§Sln. 

11 
h .. 

~ e kollarına zincir vurulmamış 0 • İkı ~enarında ı~ı büyuk se- _ Ne çabuk duydun? mcğe mahkum dıı ar ve enuz ı~ 1
ndan çıkan her kctimey lanların kavgasını yapıyoruz. mavenn fıkırdadıg~ ~uazzam _Böyle seyler pek çabuk du bıytkları terlemiş bir delikanlı-

""'rının bile ve yrı ayrı, gıp Yiiksek Anadolu yaylasının, To- yemek. ~~]onuna gır~~1~ •• za- yulur. Büyük bir hatip şöhreti nın alnına yapışan kurşunu kcn? l!~Ya diişmyş olacağına hiç rosların, Akdeniz ve Karadeniz man blitun ~as~arın ustlinu şe kazanabilirsin. Fakat cümleleri di kalbine yemiş gibi burkulu~ 
"'\lllhe yoktur. kıyılarının çocukları Asyayı bir k.erle ~olu gordu~. Renk, renk, ne bir parça dikkat etmeni tav-

lı" t•· k esir pazarına çevirmiş olanlara cıns cıns, her şekilden ve her lez siye ederim. kalan ni§anlılar da duyar ve an-
\ .ttYük tarih alimi ''e ur öyle bir yumruk indirmekteyiz zetten §eker. - Ne oldu? Bir kimseyi nıi bular ... 
ı lltıhi Hasan Ra!'iit Tankut. A ki, bütün esir milletler bu hare- Bereket versin pek Mİıs bir incitmişim? Hepimiz istildal kay.betme!\in 
d~liir\evahiy geldiği itikadın kette taklit edılecek bir taraf bu çay sundular. Doryo gülümsedi: ne kadar müthiş ve ne kad"ar 
~ır. labileceklerdir. Dünyanın en ge- Bir karameli.yı emerken Bud- - Hayır .. Fakat sorarım sa- korkunç olduğunu görerek, ölü-ınaıtepenin ü:ı:cr~nden kalp niş memleketi üzerinden çarlı- yoni bana bir iltifatta bulundu: na, bir nasyonalist burjuva ol 

:6ı11e bakarken fanilerin gö. ğm eşsiz ıstibdadım taramış ve - Güzel bir hatip olduğunu- saydın, bugünkü nutkundan baş mü hiçe sayıp şahlanan bir nes-
~t)} d. ··k bir atmış olanlar, istilacı garbın A- zu anladık, dedi, sert ve tok ko- ka türlü bir nutuk söyliyebilir lin ya bizzat kendisi veyahut ço-. e ığini göriip büyu d - 1 
"ıılJ 1 a nadolu an surü üp atılmasında nuşuyorsunuz. Asker gibi konu miydin? cuklarıyız. Onun içindir ki, o bü-~U ~tin boğazında asır .. a~~ elbette kendilerini sevindirecek şuyorsunuz. (Arkası var) 
L tiinıtü kalan hıncını soküp bir mana bulabilirler. yük felakete uğramanın deh::tcti. 

~itan kumandanın o meşhur Ne soyledigimi anlıyorlar mıy ŞAK z u - ni olduğluı kadar, l·urtulma için 
~~ tarihi kumandasındnki sesin, dı? Bilmem ... Fakat hemen her - i R M R E ...._. sarf edilen emeklerin hü:\ı ükı1 üğü-
>~c:. fani bir insanın sesine ben cümlemın sonunda bir alkıştır nü ve yapılan fednkarlıkların hı .. 
~ kopuyordu. T•• k S •• H b• 

Yeri var nııdır? Ben 0 tarihte pek ağdalı konu Ur anaVJJ ar ıye Ve c;an gücünden iistün olduğunu ~ . .\slıhanlarda düşnıamn km•a- §Ur ve bir çok farsça ve arapça J da çok iyi bilen insanlarız. 
d·' kiilJiyelcri imha erlilmistir, kelime kullanmaktan hoşlanır- Madeniye F ahrı·kası On dokuz yıl önce, kökii kuru-
•• ~l'e kendi engı·n varlığının i- dım. Yani nutkumu bugünkü ı 
'._.. ·· k de bambaaka b dill ı du sanılan bir milleti, bir süngü dii~en ses alan ve ürpcrmcleri tur çe n li ır e Bı·ıu· mum Soba ve aksamı, saı·r 
:'il" İstanbul meclisi mebusanının 06' h lin ı· •

1 
·ı ~\·"anın sırtında hala fırtına 1 .. 1 . t· ' o··k·· M d .. E ormanı a e ge ıren o «.ınen.• \;:~ .. dola an müthis se i veren manlıcası ! e soy emış _ını. Bal- O um ve a enı şya esı·, du"smam Dumlupınani'an 

.... Uk ın tafskizavot da amelehk eden Ü s ~ 
~lı~ vahiy ve ilham adamınin Kıpçaklı, l{afk?.slı .. ve Sihirli SATJŞLARJNJN 1\1 NHASJRAN Akdeniz.e sürmekle kalmadı; gc-~tv~~nda dünyanın büti Türklerin bu dilı, o gun, anlaınış 
~a.. erı, yarını ilahları, safı- olduklarım pek sı;n~~m. Fakat SelilladlllD l!-baracı 9'8 ortaklan 
't ~nizamında bu hc~·bctli sc- ne dersiniz? Alabıldigıne alkı§la KoUeldll ŞlrJreU 
bti~J>o tutmaktadırlar. n mışlardı i:)tC. J 7 i "l l C .. d 

~ıı ı.:n evindeki 18 milyo Ne ise .. geçelım. v as ası e yapı a agınz arze er. 
•,b~ rrnurad. giizcJ lnsanla be Nutku 0 dc>vrin hitabet tekni. Müracaatların aşağıda yazıh adresimize vapılmasını sayın ltıı . .ı 'Şan.Kav. -Sek den Hitler,. k b t' · J 

"il ğiııe uygun oıa:a . ı ırın~e, ya. müşterilerimizden dileriz. '~1e~ biitiin biiyiik <;aplı ino:a~ ni: Yaşasın csır mılletlenn ~ur Galata, Tünel caddesi No. 37 İstanbul. Telefon: 49179 
~~rtıa "e arkalarındnlı:i hayraiki tuluş savaşları! Ya~1sın ezılen Telgraf: HUMBARACI • tsto.nbul. ' 
ı\1ııt ~tları hu anda Anknrada sınıfların mücadelesı. Yaşasın 
·~~ ·k ~brin öniinde göi!iislerini dünyayı refaha gôtü~~k1 o~an [ 

'l)"';r.
1 kavuşturmu., bulunu - müşterek ınsan ener;ıısı.> dıye t_tanbul B 1 d• ı·ı~-1 3rı J 

lı'ir. bagırınca ne oldugumu anlıya - Q e e ıyeJi .a~ 
'"~ tın bu mahşerin din«!c b;r madım. Bırden ayakla~~ 1.er- -----------------------dİld ~lenk ve duda'dıınnda hi" den kesildi. O bmleıce .gu.çlu ve Tallnıın Bed. llk temi. 
tııı.d~rı "e bir tt"k: ''c lısfızala- kuvvetli adam, beni !astık top -
>~tk kı,·arnetc kadar sil:nmi. gibi h:ıvaya fırlatmıya ~şladI: 209:5,oo 

:--...,. lf'Jlı; bir mıc:rı- var: lar. General Budyoni gıb~ ~nı 
~t.z OıtnULA R, İLK REDE- de barsaklanm ağzıma gelincıye 
. l'a._ AJ{DEN1Z: İLERf!,, kadar hoplatıp zıplattılar. O za- ıoso.oo 

~1~. rı:ı~ ~1 tatürk~i sana Yer- man anladım ki, bu yalnız ~ene-
u u sana.... ralc mahsus bir iltifat değil, b~ 260i,~ 

Tarık l\Jiimtaz adamların mutad sevinç tezahu 

1'AKViM 
30 AGLSTOS 941 

_.l': 8 C.~MARTESI 
ltı 41} - GÜN: 239 - JJı."r: 117 

/'le/(,/. ı:m AGl TOS: 17 
• ır· 1360 - ŞABAN: 7 

ıii bu. Yani bu da bir metod ... 
Ne denir? w 

823,75 
Hevesleri geçince, daha dog

rusu, toplantıya r~isllk edep fa.b 
rika kızıl komiserı çıngıragı ça-
lınca ayaklarım tahta kerevete. 1089AM> 

157,20 Daril.llce.ze hMtaftesi ıçm ahnacak 77 kalem tıbbl 

78,75 

61,78 

81.00 

ecza • 

Cerrahpa.,cıa ve Beyoğlu hastanclerilc ZcynepkAmn 
doğum evi içın alınacak 1050 kilo Adana pamuğu. 
Haseki, cerrahpaşa . .Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar 
hast&nolerile Zeyııepkamıı doğum evinin yıllık ihtiya_ 
:::ı iÇiıl alınacak, !kuru fasulye, barbunye. nohut, yeşıl 
meroimek, kırmızı nıcrcrmek ve kuru bamyc. 
KOMervatuar yıllık ihtiyacı için aııncıcak pırinç fa
sulye, nohut vesaire. 

Şehir tiyatrosu tara!ıooan her on beş günde bir çı
karılan mecmuanın tab'ı tşl. 

çen her yılın her birisinde yeni 

bir küLlür ve medeniyet yolunun 

merhalelerini cdaha ileri!~ azmi

lc dcğiı:tirdi. cİlk hedef> Akdc
nizdi. Fakat son hedef?... Onu 
da ancak ebcdiyıcti.n sonilc çiz.c-
biliriz. 

30 Ağustos Türk yu.rdund'a, tc.. 
meli elleri!> mefhumunun, inan 
cının üstüne kurulup, gövdesi 
daima yeni zaferler şeklinde ha· 
kikatleşen bir ideal fibidesidir. 
Fakat taştan, mermerden, veya 
tunçtan yapılmış ruhsuz ve za
manla yıpranmağa mahkum bir 
abide değil ... N>esillerin ve istik
balin kıalbinc dikildiğinden ve te. 
meli cİieri» olduğundan daima 
yimiyen canlı bir abidedir. 

30 Ağuıstos o kadar büyiiktü 
ki, onu yeryüzünde lbırakamaz

dık. Onun icin, göklere yükselt
tik; zafer ve tayyare bayramları
nı birleştirdik. 

l!t)N~. ~\.u.t J~-\...'ol 
Octt~' 6,2:) 10,33 
~tt~ni. 13,1s s,213 
\' l(ş~,,j. 16,57 9,11 
bı~l'sr.: 19,46 12,00 
... ~ 21.2.ı 1.37 

... a.w. 

tekrar deycbildi. O ~~an es~ı 
Macar Harbiye komıserıne soz 
verildi. Tabii o da bir hayli ba
ğırdı. Onu da bir hayli alkı§hl
dılar ve pek kısa süren nutku 
bitince betbaht adamı da yaka
layıp zıplata zıplata bir kat da
ha sersemleştirirlcr. Garip şey 
~ .. Garip bir illet daha 

Her zaman okluğu gibi yine 
Tahmm bedelı ili! ilk temmat nııktarlan yukarda yazılı işler ayrı ayrı göstermeliyiz ki, otuz Ağus

açık eksiltneye konulmuştur. şartnameleri Zabı ve M:uamelAt müdUrlllğll ~tosu bu çelik SÜllgüsire tarihin 
kaleminde görWebilir. lhale 3/9/941 çarşamba günü saat u de Daimi En- ~~c yazan Türk; onu, çelik 
cUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk tc.minat makbuz veya mektupları ve k/ıııatlarile de göklerin sonsuz. 
9U yılma Mt Ticaret odası vesikıuarüe ıhıUe gttnü muaYrn saatte Daınıı Iuklarına çizmesini bilecektir. 
Encbı.ende tıutmunaan. d:lü) S..- GtlNER 

Yazan: Ensari Bülent 
-li-

yoıdu. Herkese hükmetmocinı ne iyı 1 LfıÇlyij.'>- Romüs lbu mağarada kw't· 
b,llyoı-. Etra!ındaltil r ona. hizmet e- Lan sUt emerek btiyUdUkten sonrd 
a rkc.ı y uz k.>rkmuyorlar ayni za-! Jtwdc.şiylc bU'Iikte Romayı kurdu. 
çoğu Romu c bıı.ş eğmek .:stedik1c- Başlarına toplan~ serserik!r ıkis. • 
manda men un oluyorlaı· Tulliya ... de S<>Ylyoılardı. Nah lflll'ada., ma{;r\• 

Oh .. muhakkak kı Servtyü:> ışinın e· ranın yanı b..ıışmda.ki kUçUk kulubc-
ı·tdlr. de yatıp kalkıyorlarclı. 

GUzcl kudın caa sıkıntı.:>ı Uc elını Hatta şehrin ilk taşı konulduğu 

d ! kanlının omuzundan çektı. Asa- gün RomWUs kardeşi Romtise kW
ht bir harckeUe yaru!l~ınd:ı.kl n:&ç- reden bır arkadaşını bir tokatla 
tan b.r yaprak kopararak: yere d vianif ..-e kalasını eze eze 

Yanılmıı.mr. ım.. dedi. Sen kor öldUrmllştU. ~ gUnlln birınt.<:. 

katın bU-ısın F~'" t goreceks n kı bu Roma tamamlarup ta ycnı şehı c 
korknklı ın ana pek pahalıya mal htikmcdccc.k bir baŞ arandığı zaman 
olııca.k. z ra bır gUn gelecek. bu hay- ış de~ışnıiştJ. Burada birikenlerın 

ran oldu&un Sernyüs TUllıyUs senin ı ini bildlrmlye kalkıştıkları and ~ 
yapmaktan ç •• ınd ğlnı yapmakta bir Romollltl lblr saniyede tereddüt et· 
an tereddLt etm!yecek. Bir s bah me!lı. Ka.rgısıru kardeş.inin göğsün 
Kornelya U) calt 'c seni her sabah &apladı ve etzaftaJ<Uerın yetlşç. 
horladığu1 kcç postu U~tUnd bula- yaralıl4I elinden a.lmalarrna ımkıin 
mıyacak. vermeden Romu ·U kavradığı gtbı 

Sonra t krar delikanlıya. sokuın· surdan aqağı fırlattı. 
rnlt dudal.la!'lnı onun kıvırcık tUylU _ ....... 
hafıf b r k~lla örtUlU ynnaklanna - RomUlüs doğru hareket etmiş· 
yakla.ştıı arak tatlı bır sesle 11&.ve ti, LClçiyUs ! Ztra kurduğu şehrin ba· 
etli: şmdıı. kendl&lrun bulunması daha 

_ !arar ctrıc L!lçıytis. Seıun ve doğru olacağına inanmrştı. Hoş .. 
benim E.l d t mı.z: i ın senın \ <' be- Zaten bir paı·ça geçikmiş olsaydı 
n m ekle v rip bu ı 1 ba<;armamız sevgiıı kardeşi Romtis de tıpkı onun 
lf\zım Palatinos'daki Roma sarayını gıbı hareket ctmcyı do

0
'Tu bulacak· 

şu tepeleı 1 ı ctcğ nde yaşıyanlal'ın Lı ya .. 
Te,,.ekli Romıwı ıdan daha cm n bıı· D Jıkanlı ~öılerin.. mağaraşa kal
Y r nnı ! F t ki babam kralır. dırım tx. GUzel kadm hem konu· 
dostluğunu ebed ye '1 mahafaza. ede- şuyor. hem de mütemadiyen ona so
blldın: Kornelyanm kinınl bır gil'1 kuluyordu. LClçıyUs ise baldızının 
tahrık ctmış olsan yınc canın tehll olgun vU<:udundakı kıvraklığı v 
IH•yo gıı el'. Ha)dı onu d.ı ıyı Kullan- lczwetı, ı;öğlsil) le kamı ile ve dızlcrl 
mrş ol, a ıan T akılın gun · ı btrınclc ne tattıkça. gcV\'ıyor, )'llztindc cndı· 
kı·aldaıı ve Kornelyadan kuı tal'dığın ! şelı bir hal sezilmekte olmasına ı·ağ· 
kellem bır satırda boyrundaıı nyır- 1

1 ınen iradesi her an zayıflıyor, .ka
mak iskmıyecegin. nereden tahrtıln dının istedlğ1 tarafu. doğıru Sürük· 
ed bllirs n? lenccc~ anlaşı!ıyordu. 

Bu ara LClçivUs <haydi canım böy- Tulhya bır kaç niye kadaı· sus· 
le şey olur mu? gtbll rden gUlilnıse· tu, bclkl ondan iblr crvap almak içi 
)1nce Tulliya ymc sln.ricııd : bclkı de bu ri, cana yakın erkete 

- Demek ıbUtUn bunları ımklnsız bır pil.rça kadınlığını doyurmak ıçl.ı 
görüyorsun? Ya onların yapamadıg-ı Sonra delikanlıdan bır ses çıkma.yı ı 
nı yapm:ığı dUşUnmedığı şcyı bcıı ca clıne, t.nm dl.şine göre bı:r a.v ı;e· 
yapın k ı t • cm? N c sanıyorsun':' Ç'irmış bir kaplan edasıyle sordu. 
E er s n gılnlcrdenberi yalvuro yal - RomUs mU olmak istersın. Ro
'ara y z ıkerc tekrarladığım teklıfi mWU.S ınU? Kaı·a.nnı bir an evvel 
btr lcı.:rc koc.ım3 )apmış ol.aydım \er. Arlık 52.'bnm kalmadı. Yaşa-
kabul etmez mıydı? mak mı ıstiyorsun ölmek mı? 

- BLtdalaaa! Şımdıyo lcadar sen 
do 'babam kral da arzularına mani 
olma[;.ı. clu et edece!> hc-rlces de ı;ı.ı 

ltaı şıkı kayalıklarda param parça e· 
dllmış olurdunaz. 

GUzel icadının ı:.e ı gıttJliço ınaııdı

LOi;iytls derin bir uykudan, korku 
lu bJr rtıyadan uyanır gi1ıM silkine
rek : 

- Ölnıek istemem şüphe&z. Di
ye mırlldandı. Fakat yaşamak için 
de muUAka öldlirmek Ummgeldlğin 
inanamıyorwn. 

- Bwıa günün binnde inanacaK· 
sın, ama pek geç kalnır.ş olacak· 

rrcı .kandırıcı bir .liıenk alı~ordu. Ma_ 
amafih Lt'lçlyüs'un her halinden kral 
olmak i m erl<elt kardeşinin kendısı- sın! 
ni oldiırıneğe eli varabileceğine bir Delllmnlı soL kolunu şırret baldı· 
tUı ın a:-11 crH.rcmedıği unlaşilıyordu. zııun beline doladı: 

Bu dU,Unce nı s ylemckte tereddüt - Kardeş kaUh bir RonıWw 
etmedi. kargısmdan daha uğursuz, daha la· 

- İnanmam Tull ya. Kıuüeşlm ncUi bir şey tasa.V\"Ur edemıyorum 
KJls,,IyU .. U bcnı öldürmeye tahrik Tullya. · 

edcmc'ZSin. 1 Kadın asabi bir kahkaha atb: 
D n lı lkl tah k edemem. Be- - Romillt\s karsısı mı uğun;uz ! 

nl ~aı a b ğlıy n çılı;m nşk ibelki Budala Lf)f,;ıyUs lcarşıdaki kızılcık 
,buı1a ~ıı olur. Llikin ... cvglli LCıçl· ağacımr: hl ycsıni unut.uyoraun 
yUs buttin mabetlerin ba~ıruı. and &"al.l.>a ••• 

içerek ecnı temin ederım kı Roma Ve kolunu uzatarak devam et'ti:"' 
tahtına oturmayı aklın!l koyduğun - İşte RomUIUstl.'1 kargısı. Roma-
gtln muhterem l{.assıyUs ker.dU ğuı· nın ilk kralı kardeşının ciğerlerini 
den seni öldlirmcğe kalk:ır. Hem u- delen kanlı kafG'IYI fırlatıp o tara
.ının soze ne hacet! Gt!1 bu;';:· fa atmrştı. Kanlı kargı düşüp sap-

Delika 1 ının 6M't ve ç P pazu. 
1 

"-- _ _. b uemPVI yar .... . 
l tırnaklıya.rak ka.vradı. Sol ta- an""'. y.,."e u m -,, • a ...... . 
r~: doğr..ı dort beş adım YtirUttu, Palatınü.s tepesinln en g1lzcl ağa
bir $cm yapı·akla.nnı n:rala)'arak cı oklu. Bunu ma.nasm V'ehiınlerine 

az ötedeı ağ%1 sarma.şıklarla. örUll'ıl illthlanıı verdığ bir Ce\'a.p addede-
bir mağarayı işaret etli: bilirsin. Haydı çok d!iştınme, k&N· 

_ Bunun adı nedir? rınr ver. Rom!Ee mi benzemek ister-
- RomUlüs mağarası. nis, RonMUUse mi? Bunlardan biri sa 
- HHdiyesıni 'bılıyoı· musun? pan t&fl ile avlaıım~ bir dağ keçi· 
- Ta.biı. Dışı bir .kurt Romayı si gibi karnı deşilerek gehernıiştır. 

kın·an Romülüs çocuğunu burada ObilrünUı1 insanlar arasından ayrıl· 
emz rm• Ur. ınaflı için se dağlan biııbirine çar

- Romtihis dış1 kurttan süt enıcr parı dclışetlı fırtınalann kopması 
ken buı ada yalruz mıydı .uiçtyUs? v-c gökUn kararıtı yetre yılıdınmlar 

- Hayır Tulli~a .. Kardeşı Romüele Y dmna.sı liı.zımgelmiştir. 
bttaberdi. Fılvakr bugün ne RomüUisOıı ne 

_ Bu Rom Un nasıl oldtlğüıı: RomUsün mezarı vardır. Fakat Ro-
-bana söyl yeib misiıı LQçiyU.s? ınilsUn yuvarlandığı surdan dn,ıttlttJ 

Delikanlı cevap vermek Uzere J- Yerde ı;;akall&ır tarafından parçalanıp 
ken blrdenbırc durakladL Çiy ma.vi YenilmiıJ oıacaıuu tahmin eıdebiliye>
g&ılerin mağaradan ayırmıyarak: ruz. Ama pek fevk&lide '8l't1ar için 

- Hayır ... D ye kekeledi. Hayır.. de insanlardan aynl&n bu Romtwı 
Sözü nereye gcıtırmck istediğim a.n- sUn ne ola'bikıceğine kimse akıl er 
1JyorUın ·ruıı ya. diremiyor. 

-ö:tieaaeben~~ 
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ikinci Abdülhamid "Fahim Bey ve bizc*ı,, ·FenerbahçeliSait 
kanunuesasiyi nasıl Hamid REFiK Salihattinin beğen-

·ı A tt • d • ? Şahe8erlere ~e ol?uğu söy- tın en değersiz, en küçük, f akırt dana çWtarmak beeeriklili~i ~e d f db 1 1 1 an e ır 1 e lenen edebiyatımız Fahım Bey ve en tesirli ve mahrem tarafların- daha neler neler, onda harıkula- ı•gv 
1
• u o cu ar 

Biz'le yeni bir din kitabı ve bir dan yakalamakta, nekadar düm- de buudlan içinde uzıyarak, ge-
,, m e 15 i h kazandı. düz olmağa çalışsa da yine mu. cişliyerek, derinleşerek, başdön-

Bu dinin temel dir~ı 4.İn~na vaffak olamayan ve tıpkı yontu!- dürücü bir imkan haddine kavuş-Nafia Nazırı Zihni Paşanın 
sözleri: 

" Bu işin peşinden koşacak bir tazı lazım. 
Sadrazam Sait Paşa ise hala "nasara yan 
suru,, ile meşgul, Allah yardımcımız olsun 

10 temmuz r 'yet ve feraset~ 
ı324. ıoos per- Başkatip / zz et kadar k~vvetıı 
şembe günü Ba- • • bir acelesı oldu-
bıalide toplanan Paşa ıradegı leb :undan mütema 

vüke1a. meclisin liğ edince Sad diyen bu cümıe 
den sonra cşa. D h .1. e den bahsediyor
:pur lakabile meş razam' a l ıy du ve helh~n he 

yur olan) sadra Nazırı JJI emduh men başka bir 

zam Küçük Sait Paşaya' '-Bufne söz dinlemiyor, 
Paşa doğruca ? ne de başka bir 
Yıldız sarayına ce/e efendim. " 

söz sylüyordu.O 
geldi. Ezan sa:a- dedi 
tile on bir bu- kadar asabileş-
çuğu geçmişti. \.\-----------J mişti ki -zanne-
Arka.sından bi- diyorum- telaşı 
reı: birer diğer yazan: nr hünkara ka-

nazır paşalar da Semih Mlmtaz S, dar duyurdu. 
geldiler, başına- cbaşka tarafa 

mcyinciHacı Ali biat ne demek -
paşanın odasının yanındaki sa-
londa toplandılar. Odaya en son 
gıren Maarif Na~ırı Hftsim paşa 
oldu. Çünkü medısc girmeden 

bacanağı ha.katip Tahsin Paşaya 

tir?! Devletin resmi bir memu
ru bunu nasıl dinler ve nasıl 
yazar? Bu nasıl mutasarrıftı?> 
deyip duruyor ve Iıl'ansızca 
cTres drolc - tres drole> cümle
sini defalarca tekrar ediyordu. 

uğramıı;tl. Bu sırada oda kapısından te· 
Sarayda erken yemek yendiği laşla içeriye giren başkatip Tah

ıçin sofralar ku~ulmu.ştu. ~ünk.ar sin Paşa gelen son telgrafları 
yemek göndcrdı. (~aray lısanılc hünkarın görmek istediğini sad
bu: hünknrın kendı hususı mut- razama söyledi. Ufak bir tasnif 

bagında.n yemc'k göncfermes1 de· yaparak hepsini kcndısine teslim 
mektır) Vükela ve sarayda bu-

1 

tt·1 · e ı er. 
• ı.ınan dığcr bazı zevat sofraya o· S 'd p y ı..l d k. 

aı aşa ıruız sarayın a ı 
turdu r ve <>" nefis yemekleri a- t- J:L ___ .... ,~-

1 
le 

te~tailldllOJ'Uen ııou.ımge en re ve 
le!~ acde yediler. Sofralar kalk- Mw· t .. U • ·· d' 

.. . . . .. • e tışı mumı paşaya gon er-
t . Kahveler ıçıldı. Vukela mec- d'.. . 

1 1 
nl rd ld • 

ıgı mnır er c, o a an a ıgı 
hsine memur katipler odaya girdi 

1 1 1 
d' • · 

cevap ara ve cevap ara ver ıgı 
Rumeli müfottısi umumisi Hüsc d. k ·tı 1 k't k k 
v·r. Hıhni paşadan, valıilerden, 

muta .. arrı!lardan gelen muhabc

ratı tetkike ve telgraflar okunma 

mfl"a bas1andı. Ancak mealen 
b;rbirini tutmayan ve hatta bir· 

~irini tekzıp eden haberlerden 

tam ve dürüst bir mana cıkara

b imek pek kolay olmu~ordu. 
SC'm i pa!>an•n katli. s:ruz muL 

ta arrıf n n şiddC't1 i bir te}:grafna 

mnsi iı1..erinde bir sürü mü~c

reler cer yan ederken, vükela • 
d n b;ri tdr:raftaki b:r fıkranın 

f ~vknladc d•kkate .. ayan oldu

"Unu, iizer·.ndC' durulmak lazım

r- ld•ı(ni ~övledi. Fıkra cArzolu. 
n n tnlcolcrC' müsbet bir crvap 

\' ••• 1 ınNiii? teıkdirdc bac:ka tara. 

fl hi' t o\umıbTr" şeklinde idi. 
Tophane Mü iri Zeki Paşa dira-

r 
Baııanlara 
öğütler _____ , 

Rnı akl:ırı na ıl ua~ ıflatııı:ılr 

K crd ız. zaytflamadığmız. 

halde y lnız ba-cakla.nruz. 

za~ ıflata'bılırsıııız. Eter vUcudU
nUzc nısbctle !talın bacaklı ise
n z m \ ıınini kaçıı madan söyl,
ycce~ m z ekzersızl yapınız: 

DiZlcr nlzııı az yuknrsına çıka.
hı n sığ denizde eltn zden geldi 
ğı k q r h·zlı hızlı yllı1lyünllz. 

Buna iki, hatta devam edcrsenız 
ba akl:ıı ınızı gözle fark edilecek 
de t de ı c ld '; n.ı görUrsUnUz. 

* <: :ı ·k l'ller 

Ç tlıy n, sertleşen elleri yu
nıu.şa.tmak, beyazlatmak !

çın şu !Aç faydalıdır. 

üç yumurtanın yalnız .snrıs.· 
m ıh:l r.oıba ka Iğı tatlı .badem 
~ a;:-ı ezerek çıı pmaıı, sonra 8 
ı:;ı m gtll sııyıı ve 4 gram ltcln
ture de benjoin) lllvc ederek po 
m t haline gelinceye kadar karış 
tırmalr. 

Bu u b r kap ıçerslne koyarak 
er bir Yerd muhafaza etmcıı. 

Gecele- l y tnı·ken ellere sür
dük eı so ra bol esk cldlJ\'en giy 
nıc !dır 

~---.... ____ ,., 

ıre tı er c va ı ·azanma - \'C· 

ya vakit geçirmek yolunu tutmuş 

tu. Herc;cyi ez.amanın hal ve fas
lcdeceği:. nazariyesine kendini 
'kaptırmıc; olduğundan; -lisanı pek 

iyi bild-igi için- gramer ve beliı· 

gat kaidelerine uygun giizcl ve a

henkli cümlelerle. her isin görü

leceği hü\yasına dalmıtı. Sadra

zamın bu haline karsı Ticaret ve 

Nafıa Nazırı Mustafa Zihni Paşa 

ccBugünlerde ve böyle bir 

zamanda bize giizel cümleler ve 

özlü ayzı değil, bu i•dn ~inden 

yorulmaksızın kosabilccck s 1h -
hatli bir (Tazı ( l<lzımdır. Sadra-

zam yerinden kalkam~ror. Kor
karım bu da Mı .. ~r meselesine 

dönmc.,,in. TıPi J böyle kararsız. 
1 klar yüzünden; İngilizler bize 

yaptramadıkları iı;i kendileri yap 

mağa mecbur olduklarını söyliyc 
rek İı::kcndC'riyeyi topa tuttular. 

Şimdi de bizimkiler bızi topa tu

tacak: Sadrazam ha1ô nasara 

yansuru ile mı:-sgu'. Allah yardım 
cunız olsun!» diyordu. 

Dah 'lıiye K J:ı.rı Memduh Paşa 

da arkada !arın :n sordugu bir 

siirü suale verdiğı cevaplarda, 

vilayetlerden doh~u nevap alına. 
mamasından; dahili i~lcrde biri. 

cık mesul naz•r oouğu hade ha

kikati söyiyememesindcn se

bep}erini senelcrdenbcri inatçı 

bir asab·yctle saray n Babıaliye 

y.npacak ic: bırakmcıdığında gös
tt"t'lnek istiyordu. Ve bir türlü 

sar·h ve do~ru h·r rry vermiyc • 
rek •b;r d~fa daha tahkiki ahval 

olı.."'nsun. SE'msi pc ı-ay'I öldüren 

kimdir, buunsun.. Siroz muta-

f arr•f na tC\b;hnaıne. yazılsın 

serasker pacıa haı.retleri de ordu 

müşfri ve f111ka kumandanlarilc 

tel~raf ba •nda konu sun'> kabi
lincfon sözlıcr söylüyordu. 

Ötekı nazırlar hemen bir şey 
söylemediler. Şeyhülislam Cema. 

lettin efendi başta olduğu halde 
Sad .. azamla Dahiliye nazırının ve 

-;ercskcrın verecekcri ğru ma

lumatı beklüyor, şımdilik hır fi. 
kır söylemektC'n çekiniyorlardı. 

dönüş> tür. Asrın hazırladığı şart- mamış bir elmas gibi ivicac;lı ka- makta ve sanatin sımsıkı süzge
lar içinde önceki mübalağalı tah- raltıları içinde anı.sıra pırıldayan cinden geçtikten sonra, ebedi ha
undan indirilerek öfk,.h bir tek- ve sonra sönen, bir daha parla- kikatler dolu yuvarlaklar halinde 
me ile yerlere serilen ve şimdi bir mamak üzere sönen bir talihin yi- müfekkiremize nüfuz ederek hay
zahife gibi çanıurlaı içinde yu- ne ta mezara kadar sürüp giden retimizi fiskelemektedir. 1 

B.J. K. Hakkı, Büyük Fikret, bek 
Faruk, kaleci Cihat ve çok çelimsiz 

varlanan şu basit, aciz, sdil in- acı ve acıklı hikayesini adım adım Biz bu tesir ı.ıiddetini, onun sa
san; yani hergünkü h;~ ... Bu eli- takip ederek sonra üzerine ka- nat ağacını tam hasbi olarak se-
nin başlıca rüknü ctüıL.çeye sa- panmaktadır. nelerce sulamaktaki ısrarına borç-

\.. olmasına rağmen Esad... .J 

dakat> tir. Lisanın saf kayur.ğın- •cı* !uyuz. 
dan fışkıran bir su ki. hayal ve 
hiıtain vadilerinden dola?&rak, ze
ka ve zevkin §ahikalarına tırma
narak, imkanın son mertebeier;n
de hüner ikliminin t:naımh rüz
garlarile kayna~rak, b;r avuç lez
zet halinde damarlarınıza süzülü
yor ve ta kalbinize akıyor. 

Anketi yapan: Orbaa Yazıcıotıa 

Bu mesih, risalete ernıeder. ön
ce ft.ni olmanın atrrını bildi: Ha
yata ve etrafına dikkati~ açtığı 
gözlerini, önce gökyüzüne cİ eğil, 
ba&tığı toprak tabzıkalarına çe
virdi; meleklerden v~ Eflatunun 
misal alemindeki tahatturu müp
hem tasavvurlarından evvel 4'.in
san> ı gördü ve.. tanıdı. Tebliğ 
edeceği hakikatler nekadar de
rin olursa olsun yine lisar. nev'in
den bir beşeri alete muhtaç ol
duğunu düşünerek, önce bunu, 
çin - Ü - maçınceden evvel lisanı
nı öğrendi, ve sonra yazdı. 

Bir şey daha yaptı ki §udur: 
Kitap karıştırdı, kitap 1 Cilt cilt, 
raf raf kitap ..• Fakd.t kitabi ol
madı, muharrir oldu: sanatkar 
oldu; hulasa beklediğimiz adam 
oldu. 

*** 
FAFHİM BEY VE BİZ hak

kında ne söylense azdır, yahut 
ne söylense bo~. Noktalama şe
killeriodeki dikkat ve itina neti
celerinden tutunuz da güzel ve o
kunaklı harflerle türkçe kitap 
bastırmak zevkinin ve anlayışının 
dışa ait ınuvaffakıyetlerile birlik
te tamamı bir kül teşkil eden e
seri şahsi bir alaka çemberi içine 
alarak okumak, en iyisidir. 

Ben, davamın hücceti diye, za
ikanızın gömüleceği derin lezzeti 
ba,ka söz ilavesile bozınam9k 
vaadi arasında, şaheser teşhisimi 
burada da tekrarlıyacağım cF A
HİM BEY .. :. den gelişigüzel bir
kaç satırı almakla iktifa ediyo-
rum: 
«FAHİM BEYE HtT APLAR 

VE SUALLER» 

Fahim Bey burada bir sem
bolüdür; yahut, sembolle mi§ bir 
hakikat ... Ne olursa olsun onun 
hazan ke,1dimizde. hazan başka
larında; ve hergün, belki de her 
an, ruhunun kıyafeti içinde aslı
na çok benzer şddlleri1e, sade 
haricen değişmiş olarak yaşa
makta olduğunu görürüz. Fahim 
Bey mücerret insan tipidir ki. sa
nat ve dehanın sihirli değneği te
sirile, iç sızılarından ve harici a
lakalardan mürekkep bir vakıa
lar yumağı halin<le sözlerimizin 
önüne sürüldüğüne, sonra ufak, 
yumuşak ve şaşırtıcı temaslarla 
tel tel, lif lif açıldığına şahit ol
m~kta ve şaşırmaktayız: Meğer 
onda sabit ve değişmez zannetti
ğimiz ne çok şeyler, gündelik ter
cih ve nefretlerimizin dipsiz: ve 
mızmız ısrarları halinde bizi, he
pimizi de iterek yahut kendine 
doğru çekerek, sonunda sevinçle- «Ey kendisini gören herke&İn 
rimi.ı::e sebep veya felaketlerimize türlii türlü bulduğu, bqka bqka 
malolan ne şuursuz ve mes'uli- bildiği Fahim Bey! Size, vaktile, 
yetsiz cazibe veya defi merkez- dünyanan en iyi adamlarındandır 
leridirlcrl diyen bab&mın mı hakkı vardı, 

Meğer insan dediğimiz şu, ha- s!z hakikaten bütün zaafı ancak 

S ait Beyi, Denizyollan kı
lavuzluk müdürlüğünden 

bir çok uğraşmalardan sonra 
bulabiliyorum. Saçlarına kır düş 
mesine rağmen onda fevkalade 
bir zindelik görüyorum. Bilhas. 
sa temiz ve dikkatle tertip edil
miş odasında beni centilmence 
karşılıyor. Maksadımı söylüyo
rum. Ve vaktinin azlığı beni su
allerime geçiriyor: 

- Bazı gazeteciler ve eski 
futbolcular yeni ve eski futbol • · 
diye bir münakaşa çıkardılar. 
Acaba yeni ve eski futbol diy9 • 
bir ovun sistemi var mıdır? 
Uf~k gözlerinin kenarlan kr

rışıyor. Onun düşündüğünü tah 
min ediyorum. 

- Bizde vaktile çalımlı bir 
oyun sistemi tatbik ederlerdi, 
şimdi ise İngiliz usulünü tatbik 
etmiye çalışryorlar. Esefle söy
lerim ki, şimdiki gençlerde to
pu kırk metreye atacak bir fut
bolcü yok. 

!kinci sualimi soruyorum: 
- Futbol bizde geriliyor. Bu

Bay ~ait Salahaddin 

muş olacağım ki, mendili ne si· 
liniyor. Vait te epeyce oınıııŞ~ 
teşekkür edip aynlryor, tf8Il1 • 
vaya yetişmek için seri adJlll. 
!arla Tophaneye doğru uzaJclB 
~1yonım. 

,.... yatın binbir t~rifatına bürünmüş iT,liğinden gelen bfr adam mıydı-
FEHİM BEY VE BİZ... mahluk, kabuklarından soyulun- nız? Yoba, vaktib, Saffet Hanı-

na sebep nedir? 
- Eleman yetişmiyor. Fut

bolü yürütmek için cüsseli in
sanlar yetiştirmeli ve benim ka
naatimce bir futbolcü en aşağı 
70 kg. olmalıdır. Bu sebepten 
gözümüze gözüken futbolün 
gerilediği değildir. Şüphesiz Av 
nıpanın en kabiliyetli kimseleri 

Orhan Yazıcıo~ 

Bir kitap ki -artık- fanilere ca ozunun lezzetini de birlikte ma sizin bareminn olmut diye •
mahsus hitap nevilerinden hiçbi- götüren ne alelade şeydir! Yahut cryan hanımların mı haklan var
rine tenezzül etmiyerek -gizli ve da. bazan, herşeye rağmen, ona 1 dı, siz, :ıa~fınızla bedbaht olup 
görünmez alemlerin sırlarından değerinden fazla piıye vermek is- bedbaht ede!l bir insan mıydı
dokunmuş bir ahenkle- baki. tiyen, bir bal:ikati mutlaka süsle- nız? Hayatı v-:ı dünyayı kendi iyi
neıillerinin muhkem ve rekaket- mek inadındaki ruhlann, imkan- liğinize göre duvduğumu: için hep 
siz lisanile konuşmakta, fakat ma- sızlığın telörgiilerine takılarak so- aldandınız mıydı? Aldanı.tınız 
badüttabianın haı1yet dolu karan- nunda nasıl C!!erha şerha hun> ol- kendinizi aldatmak mıydı, baıka
lık!arım değil c.içimizdeki meBe· C.:uklannı görmek ne ibrettir! Hu- lannı mı aldatmağa yaradı? Sizi 
lelen i, e b e el i i n s a n haki- lasa, insan. d1,1ı içine uy yao. ,~..d~ ~-~ · ..bibi far
ka tini çözme~e ~~ı.~~m?.~:~dır. 1 yahut da dı.:ın~n. suslerı.nı "e ~·a: zettir~n. ~uly~la~ızı,. ~ay.atınızı 

Bir kitap kı, burundugu mute- dızlannı zorla ıçıne geçırmek ıstı- tedavı ıçm, hır ılaç gıbı mı aldı
v:ızı şekil kalıbına rağmen, bir yen veya geçti samın, ne dolam- mz, yoksa bunları hayat içinde 
dev cüssesindedir; hikaye değil, haçlı fakat mask:ıra oyuncaktır 1. kalp akçeler gibi mi harcadınız? 
roman değil, bir tefekkür sistemi- B::lki de ba!!kaları. biz. dışarıdan Bütün ömrünüz ciddi ve maıum 
nin kuru ve tok hakikatlerini ilan görenler onu öyle ımnıyoıu:d Kim bir bekleyişle mi geçti, bu intizan 

Bir fabrikayı 
tutuşturan 

kibr~t! 
Türklerdir. 

- Son zamanda yetişen fttt- On ı;ıin C\..,el Ycdikulede çıkan ııı~ 
bolculardan beğendikleriniz? um bir yangın neıiccsinde 80 bin lir~• 

Bu sual Sait Salahattini dü- igorıalı bulunan İdrofil pamul; fabrı ~ 
şündürüyor: I luile 400,000 liraya sigortalı bulu;~ 

- En son zaman oyuncu lan 
1 
::ıanıral m .. nsncıt fııbnkaları ıa.ın• 

içinde be~endiğim B. J. K. Hak- yanmı§ll. &l' 
kr. BüyUk Fikret, ~ok çelim~z 'ıa~1nda.n sonra yııpı~n tahkikat eı.ır'~ 
olmasına rağmen Esat. bek Fa- sı~a ı.trnfıl pamuk fab~a~ı~da el .,,,~ 
ruk ve kaleci Cihattır, diyor. t"..nn kontak yapınMı netıc~•ınde 1' ı11 

eden bilgiç eser hiç değil fak at bilir!.. ıiz hodkimlı.ğını:ıı örten bir per-
herşeyd ir. Bir kitap ki, «be~er> *** de gibi mi kullandınız? Varmak 

Dördüncü sualimi soruyorum ı;ıJ..tıgı &iiylrnmi~ i~ d,. tahkikat !'Oıı"~-111 
_ Hayatınızda en çok heye- yarım ~ilyo~dan fula !~i Ia_hrik~nı:eııı-P 

denen mahlukun ta be~iğinin ke- Abdülhak Şinasi Hisar. tıpkı istediği diyan gönlünde taşıyan 
narından üstüne iğilerek onu bir peteğini ağır ağır dolduran bir arı bir sainilmenam gibi adeta babe
nahiv hatası yüzünden yanlış ta- gibi fakat iğnesini daldırdığı her riniz olmadan mı geziyor, uyu. 
kılmış adının doğurduğu terslik- müsahede ve hatıra tüveycinin yor gibi mi yaftyirdunuz? Yoksa 
ler ve çapra ıklıklar içinde haya- mahrem ''e samimi derinliğine iradenizin emirlerini hareketleri

can duyduğunuz ma<;? olup gıtmc.&ıne yanan bır kıbrıtın 

lhtiyat ve tereddütle hareket et
melerinin manası da henüz hün. 

karın fikrini ve mütaleaı:.ını seze
medi~r-i. içindi. • 

Yalnız padişah telişta icft ve 
yalrn kaldığını anlamıştı. Ona 
ne sadrazamından, ne nazırların
dan ve ne ele nazırlıarm işlerine 
kar ştırmadıği valilerinden bir 

faidc ve muavenet gelebilirdi. Bi

naenaleyh kendi başına hareket 

ermenin lüzumunu anladı. Ye vü. 
kelasına ikinci '·atibi Ahmet İz. 
zet pa~yı yollıyarak şu ıradeyi 

te'bliğ et1i: 
cKant:.nu esasi doğrudan doğ

ruya benim eserimdir. Cülusü~ 

le beraber onu ben verdim. Ve o 

gün bugündür her iradem mcdl

si mebus-anın içtimaında kanuni

yeti teklif olunmak üzere kaydile 

ve mııva!,kat kanun wbirile is -

dar ve imrza olunuyor. Mademki 

meclisin tekrar toplanmasının za
manı gelmiştir. Ve mademki mil
let de istiyormuş; verdim. Bu g<'· 
ccden itibaren halka ilan olıun· 

sun. y-0.ıın da gazctclıer yazsın>. 
Babam me.rhumç ~ala gözü -

mün öniinde ve sesi hala ku'ak· 
larımc1adır- bu rncselc ha~ında 
bana şu sözleri söylemi5ti: 

«İkinci kfıtip İzzet pasa elinde 

bir kagıt bulundugu halde odaya 

~irerck bu miihim iradeyi viikclli 

va tebliğ eder etmez, Dahiliye 

Nazırt Memdum Paşaya dtığru 
eğ~ıcn Sadrazam paşanın ilk sö

zü «bu ne acele efennim!> de -

mck oldu .. 
Ertesi cmna sabam: gazetele . 

rin yazdığı ve o gece saraydan 

vilayetlere ve ordu kumandanla
r na gönderilen resmi tebliği ba 
;radei seniye kaleme alan zat ikln 

ci katip Ammet İzzet pa~adır. 
Semih Miimtaz ~ 

kadar inerek oradan bir yığın nize zahmetle mi tatbik ec:liyor
renk, mana ve kucak dolusu ha- dunuz? Baıkalannı dii§ünmekten 
kikatle bize dönmektedir. Fakat kendinizi dütünmediniz miydi? 
sade bu l:ddar mı~ Onun asıl işi Yoksa kendinizi düıönmekten 
bl.!ndan sonra başlıyor. Hakikat bafkalaruu mı düıünmedini.zdi? 
ve mana sade dış ;ıekillerden, ha- Yabanalarm ıözlerini boytyan 
tıra veya müşahede .. halinde ben- feragatiniz arkasında a.İz rahatına 
liğimize süzülen , cya ona doğru diifkün bir hodkar mıydınız? 1çi
açılan pencerelerden değil, biraz nizde, hepimizde olduğu gibi ya
da kendimize kendimizden sira- tıyan muhtelif JAhlivetleri telif 
yet eden şeydir; biz bir alemiz edebilrni§ miydiniz? Bunlan kim 
ki Abdülhak Şinasi Hisar bu cüm- bili,r? Kim söyliyebilir? Hatta si:ıı: 
leden bir kainatı temsil ediyor: bile bilir misiniz? Kendimizi biz 
Bizde alelade olan şey, mesela bilebilir miyiz? Bizim hakknnıs
bir hissi ifade kudreti; bir fikri da kendimizin mi. kimin tahadeti 
yahut tahassüsil son haddine ka- makbuldür, kimin ıahadeti ma
dar ilkah iktidarı, sonra yine bir kul olabi!ir? Kim bilir, kim diye
çırpıda mesafeler resmedivermek bilir ki kendi kendimiz hakkında 
kabiliyeti, bir el hareketinden, bir ilmimiz nerede biter, cehlimis ne
omuz silkişinden istidlaller yapa- rede ba§lar? Ve baıkalarmm 
r:ık bütün bir hayatın dayandığı cehli nerede biter, ilmi nerede 
felrefe temelini burmak ve mey- bllflar ?» 

Düşünüyor ve onlann heye- olclu~u anl~ılmı~tır. 
canını yine duyuyormuş gibi an yangın §Orle çıkmı~ıT: ~41 
latıyor: Idrofil paınıık fabrikasının geıı-:e rJ' 

- En ç.ok heyecan duyduğum Emin, o gece ~sara .. 1nı yaktıktan ~ ~ 
maç! Ezeli rakiplerimiz GalıLta- k'.ltr'.ti ~dür~,.den yer,. atmı;ur. 1~,ıl
sarayı yenerken olmuştu. Zira kıhrıt eıraftakı pımıuklan ':e y~ıct 

11 1 
Galatasaray timi (Haberle) deleri tehı~tamıuşınr. Bekc;ı Etnın b ıııiııl 
kardeşlerle takviyeli bulunuyor rada uykuda oldu undan yangına f11" 
du, maçın neticesi de 4. - 2 gibi olamamıjtır. Nı:'drn -~nr~ ~ensnc&I ,.ııs
bir farktı. ri.ku~<l~n alevler ~oralm~ ~ de~,, 

Sait Beye son sualimi soruyo- hır J,;ihrıt yarım oıılyondan fazla 
rum? kul olmasına 5chep olmu~or. ·~' 

· B k · E · dh. · ı·k d'JJ;aı~ı - Futbolde prOf C6yODelliğin I' 'l'J mın le ır iZ I 'l'e J ~1,ıd' 
aleyhinde misiniz? I~ ötiirü adliyeye verilmİ.f 'Ye hak 

- İşte en mühim mesele bu d&va açılma ı kararla§lırılmıotTI'. • j 
diyor, Profesyonelliğin aleyhin- İstanbul gazetecıJef 
deyim. Neden diyeceksini7.? Bi- ı .. .. k a 
zim memleketin içtim;ıi hayatı. nonu ampın 

~ 8;i~r~:~~~:C:~.::e~'f~~ gidecekler ı"6~ 
kökünden kaklınnahdll' ki. biz- Hava Kurumu, gazetecilere ~,J 
de futbol tekamül etsin. Biz a· Han >ı:ampındakı uçuşları göst 
matör yetiştiğimiz için (profes- üz.ere ôir seyahat ha.zn'Jamıştır. /-
yonel) kelimesini dahi tuhaf bu Guetecllet" bu uçuşlarda bul1de-
luyonız. il.zere 9 eyl'Ql ealı günü tnöı:ıtıne 

Sait Salihattin Beyi fazla yor ceklerdtr. 

1'!!'!"!~~~~!!!!!!!!!!!!"!!!!!"'!~!!!!!!!!'!!!!~~'!!!!!!!~'!"'!!!"'~~!!!!!!!!!~~'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!''!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"""'!~!!!!"'!~11!!!!!'~ddt. 

Önümclcki açıklık hakı~lorınıı içinde c;,· le hına ha !!&tır.lıın yazdıran ıııuk• jıll • 

ritecek ka<lır gı:'nif ve denn. Kar,ımda ııf· u ' UYE ~ Q-~ kadın, ak~aınki dnnetin bir d~~;-ıı~ o1'* 
kun bir kısmını duha Zİ)aıle kn)ulıı,tırıın h~~--·~ ....... ·'"'L.I :;ihi hali açık mavi tüllr.rle orıulıı ısı' 
~ı-lırin ~ilııeti, benekli pırılt ıfarla kırpı,ı· "1--L ~ sabahın ilk ıfıklan altında, yaı:ı\11 rJı;• 
}OT. Ba~ınıı yııkurı kaldırıyoruın, hıı ate.~ 4 ~ ıınn cümleme udu, halterim ohnatl,ıl 
d:ımlaı-ıklarının daha pıı.rlaldanndan ora· mııO(u. • ~. ıı" 
dıı sayılamıyac:ak kadar çok \1lT • .\§ağıda. .. \.: ,· n ,· r A k Arkamdan uzanan bir 9ift peımık ti ' 
lrdler, onların biraz daha renk iı ııki•lcri .. ., Ş l denbire c;mcmdl"IJ tntarak hqıını gt~1~,-cibi. Gök, u•lÜ sırma ~erpnıdi koyu lari. •h. Gözlerim mmn yukardan ine!' ~ş tıl 
vert bir kadı{C}e bcnZİ)or. Ü)le yumu~ak ı · yazan : Sadi Giinel riW. Elllandı. Berri b!ru ürküt~ bı~ 
görünü)or ki... aya;a kalkmak İ!t!'!di:ıı. O. \,ıd• 

Biraz wlda bu dı-rin ho•luğun i~ind mM abandı "" kendUıi hir kolnığ• 
d b · ı. h t.ınııoruın. ltimdr.n gdrn irulıil,.r boğ•· ı ı:arınt Mtl.Ma ı;iirüyorum. s;yah ve önüm •mıırlanacakmı, ı;ibı uran U),ı.. ir nur Ben d"' dizn5\Ü (infuı.., rök:ıüm. d 

' b d ho ıımdaki at~ -cddine da)unıyor ve !olu· <leki gece gihi m,.htap hai.ı~lı ~ödcrde.. ' " •.ııll kıilç i 'ar. Hu nırm a an '•nan ılık A)larca beni yalnız Uimmle dıh 1 
. h A'·At .1 • .. , • b' ;;um onu körüklemiş gibi alr•ll.'ndiriyor.

1 
Rıı eder mırıldını)orum: fAn ,.o-zlcr, ıômd.i '·-nım'- · _.ı0ı1 M n• renkli zi)ıı. •e ıl 'e or.ı., • ~., nı~ ır '" ~ 

0 
,,. ~ a.a mınrııı- v 

U laıılıl •ı 1.1 ı•bı ır ı ırnr Bu 1111 • ı'\lİ Gözlt'Tim yanı)or, ben hoğulu)orıım. Bu kamnlıkıa ıerdır.im ikimi: '-' ,_ d , 
~ ~ / 0 raaıı mr at~u:: eıinri ya'.:tym- a. );, ~ 

bınıl.ın nıııhruın kııldn kıt) tııluklar hnset O, hiçbir §ı"yin fork ınıb •'eğil. Ulaın.ız /\am sö: rr c çijtt' :yaş ~ibiyı:. L:adar n,. göJ:,iinü ba kadar L;Jıbatl t;:ı 1 
dolu ı;ukıır ııoLlerin ' ctnflarındaki ı;u:zcl ki, zaten ... Allah ı;O!tcrme.in ! ~onra na· O dıı i;İIİ)or. Tulıef, ıulıa{ yuıiıme ha· de dııdaklıırıw bu kadar ~ırıcı ~ 

1 •· - h k B .. le ırnıiz bir ı:a kı)or. Ben heye.:an •e ut ancımdaıı öluvo· lı.ğc yunı~nu•lıır... eı yıııune a arım. o) • ' ~örmemi§lim. !tl,1 
Tıi uzakta. alçaklı, yiık~ekli trpelrrin dınııı .. O benim ancak hul)am. §iirim, her ruırı... Derinti ı;ırıklayan hiT ~urn~. 't'rl 

ii;;.ı çiz.gilrri, u•tbrıni ort :ı ça.r58ıın ıliki~ tı")im. \ e .. abla rlmiğim hir akrabanı. Sıııı - Bir §Birimizin rliıNcıııı. Rugan oku· nrrek ytiziimü avuçlarının iı;inrle e.ıı>lı~ı·' 
iılcri :;ıbi, uzınor. Bıı ı;rcc, (.ı:becid•n Aıı· ra; ytik•rk, )Uk•ek .. Mağrur VI',. '"' lıile- 11111! 111"' rla.. _ Orli! Ne •·ardı ı~i ),.

1 
kodar eÇıf' 

karanın göriinü.u, üzerine nıa•i h!ı tul tim Len i~ıe! Ayaklarına bile erİ•<.'JUİ)C• - Ya!, )a hof;acak? A}lan, bı:ı moda•• g ı:• 
,.eririlnıi~ kaharının lıir tablo}& lıcnıiyor. ce;;ım bir nıah!UI.... Bıı~ımm giil~ui ~imdi ti d!ıılerine ka· d 1 ı ho · Jiı;.;~ hır 1 " , • ., uygu ar a ~ yere f:CÇlr< .,. tdı · 

Hirdeıılıire. ıi tiın:ıuzdcki kıvılcımlardan Mehtap, bu gece} i ancak onun vıırlığına rlar uwyur. Hakikaten b.ıtımı oraya da· !en r1,, yanacalmn .. Onlar befl ha• 11 

biri, urka•ında parlak ızlrr bırakarak l,;a. yakı:acak ~kilde: lıaıırlamı~ ,e ıı ln ıua ta· )ıımı~ım gibi &er•ı:'mliyorum 'il alnım a· te hakikııt· t 

} ıyor \(' ho:lııkıa ka• b<ıltnor. flln &aç lm·rımlarınıla parlarken unları, ('o lt:§ler içiode yaoı)OT. Dudaklarım, dinmç mi i tı.-mcdi':oııt 
'\anımda b·r soluk fı•ıldnor. satır mabudelt"rinio ba~Lrını iı!!li)eıı ,,;e· Odama hir ölü ı;ibi giri)orum. Fecir !{). 

8
,.

1 
ile !ız!ı,or, göj;~unıe du)anoı> ıÇ 

1 
o 

- Yıldız ku)dı. Hir ha~ııt d:ıho ~ondu, lcnklere benz~tiyor. 1.r.rkcn, kalemim ~u ti•lırların uz.erınıle t.it· hir çi(t 18 ıikli tazyikin alıınrla idi'' 
derler. Bu onun c iclır. lliklerınıe kadar Bu ilahi \atlıi;ıo kaışı .. ında, bir zahit ri)or: !esim tıkanıyordu. 
irperh-orunı •c tem ıını ı-dı)oruııı IP.\ekkulu ile hareketsizim. l\tat bakı~la· cAıiz mahluk! :Vu hul)alarımın f&rayı· . ................... ·r 

1111 
Ke.ki r.iıı ) nında ıkcn. bu lıı:'nım rının derinllklı:"riui nemli guzleriuıle t<'}'l'C- ı.ın .. Bu aıeş çölunde 5enin gölgenle olaun l.\lrf;er !inirin ~kı, kalbin. ka~ı 1 d•ıııı' 

• ıl'1ızım ol .ı'dı. ı di)oruın. Orada lo. bir ıns'•"' •uk5neti .ocinlcmek benim t:n hü)uk ~kimdir.> \ e ne gariptir ki, hu katili bııe 
Fakat bunu dudaklarım o)knıi)or. Kı' \ar. \ e ben, 'arlı"ımın si)ah örtulu me· Tor senı;lisimin bütün hulya ıenriııliii· aratan da )'İne kalbimiz olııyor. 
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mlapınarı Başkumandan Gazi 
ustala Kemalden dinliyelim ... 

Bu eser, Türk milletinin i.stiklal ITürktarihinde üç"26Ağustos,: 
I fikrinin ölmez abidesidir ve bir " 30 Ağustos,, : 
Bueser Türkzabitan, kumandahegeti-Malazgirt 1071, Mohaç 
nin yüksek kahramanlığını tarihte bir 1526, Dumlupınar 1922 
daha tastikettirenmuazzam bir eserdir ş•~~;~~l~~!,,::ı~:;~7;~ 
«Başkumandan meydan m u
harebesi> nin eşsiz destanını 
bir de onun büyük m Ubdii 
t"Başkumandan :Mustafa Ke
tnal Paşa> n m ağzından din
lemek, o glinlerin sıcak heye
canını ve kahramanlık men
kıbelerini bir kere daha yaşa 
lllak ~çin en iyi çar edir. 
b ahi k umandan, Türk mille
tinin taliini saran karanlık
htrı, 30 Ağustos gününün fec
lile birlikt e, Türk süngüleri
nin nasıl parçalıyarak dağıt
tığım, işte, şöyle anlatıyor: 
A.tattirk, büyük nutkunda, 

garp cep'hcsindcki kuvvetlerimi· 
~in esas olarak iki ordu halinde 
teşkil ve tensik edilmiş olduğu
tıu söyledikten taarruz paanımı-
~Uı esasını ve 30 Ağustos zaferi
lıitı ne sekilde kaıanıkiığını şöy-
1 " ece anlabyor : 

bOşONDüGÜMÜZ BİR İMHA 
l\tlJHAREBESİ YAPMAKTI 

Efendiler; dUşman ordusmıun 
CleJ>hc vıe teşkilatından ve ona 
ltarşı garp cephesindeki kuvvct

~hnizin esas olarak iki ordu 
''<lllnde teşkil ve tensik edilmiş 
01.duğuncian bahsetmiştim. Öte • 
denberi tasavvur ettiğimiz taar• 
tllz planuruzın esasını da arze
de.Yiın: 
~ bUşündiiğümüz, ordularımızın 
_llvayi asliyesini düşman cephc

&·tıin bir cenahında ve mümkün 
~lcluğu kadar cenahı hnricisin rlc 

/ 

0Plıyarak, bir imha .meydan mu
harebesi yapmaktı. Bunun için 
l'tıuvaftk gördüğümüz vaziyet 
~'lıvayi asliyemizi, düşmanın Af-
~<>nkarahisar civarında bulunan 1 ııa· Atatürk ile nönü Tarih KunıJtayrnda ... 

I\.~ cenclı gr_upu cenubun~ ve lei efkar ettim. 30 temmuz 38 gü- zaten düşmanlardan çok gizle • hı dilşmana taarruz için cephe 
arçay ile Dumlupınar ızası- nü erkanı harbiyei umumiye re· mek istediğim harekat noktaina· k~~ndanına emir verdim. 

~ kadar olan sahada, toplamak· isi ve garp cephesi kumandanile zarından faideli idi. F akat bu 2 GUN ZARFINDA DÜŞMANIN 
h. büşmanın en hassas ve mü· tekrar görüşerek taarruzun tarz menfi propaganda, en yakın ve MÜSTAHKE:\I CEPHELERİNİ 
~ 1ıtı. noktası orası idi. Seri ve ve teferruatını tesbit ettik. Anka- en kani zevat üzerinde dahi sui DÜŞÜRÜN' 
c:~h netice almakkl düş.ı:na~ bu radan davekitlettiğimiz Müdafaai tesire başlamış, onlarda da tered'- 20/21 Ağustos 38 gecesi bir inci 
ti. ından vurma a mum n - Milliye Ve · i Kazım Paşa da, ı dütler uyandırmıştı. Onları da ve ikinci ordu kumandanlar:m da 
~ 

1 

Ağustoş 38 öğleden sonra Akşehi- kariben yapacağım taarruz ha\t _ cephe karargahına davet ettim. 
it! arp cephesi kumandanı İs- re vas'~ oldu. Ordu hazırlığının kında ve altı yedi günde düşman ıErk5,nt Harbiyei Umumiye re.isi 
trı~t Paşa ve erkanı harbiyei umu ikmalinde Müdafaai Milliy~ Ve- kuvvai asliyesini mağlô.p edece· ve cephe kumandanının huzurıle 

1
Ye reisi Fevzi paşa, bu noktai ktıletine ait olan hususat tesbit ğime dair olaıı itimadım hususun sureti taarruz hakk•ndaki noktai 

~rdan bizzat lüzumu gibi tet· olund'u. nazan, harita üzerinde kısa bir 
ikaı Yapmışlardı. Hareket ve ta. Ordunun hazırl~~l~rmın ikma da tenvir ve teskin etmeyi lüzum- harp oyunu tarz.ında izah ettik • 
~. z pla·nımız çok evvel tesb"ıt 1ile taarruzun tesrıını emrettik • lu gördüm. Bunu da yaptıktan 
r..ı Ank k E k. ten sonra cephe kumandan:na o 
'\lılınişti. t-en sonra tekrar Ankaraya dön- sonra arayı ter ettınn. r anı 
l\ h · k Harbiyei Umumiye Reisi benden gün vermiş olduğum emri tekrar 

..., 0nyaya gellllliş olan General dilin. Garp cep esı umandanı ettim. Kumandanlar, faaJı!yete 
(av 338 d rdul evveL 13 Ağustos 338 de cepheye 
rı Zendin arzusu üzerine, kendi- 6 Ağustos e 0 arına rnah. geçtiler. Taarruzumuz, -sevkul-
tJ.1 e g<.>rüşme'k vesilesile Ankara- rem olarak taarruza hazırlık em. gitmişti. ceyş- ayni zamanda bir tabiye 

aı:ı h k d k 23 rı· verdi. 26 A~USTOS SABAHI b .,., are et c ere temmuz askını halın' d ... , ı'cra olunacaktı. 
llll~ U ' DÜŞMAN, A TARRUZ E:\IRİNİ '" ıırh akşamı garp cephesi karar • ErkD.n• Harbiyei mumıye rei. • Bunun mi.imkün olabilmesi için 
Utıı 'r-ın bulunduıiu Akşehire git. si ve Müdnfııai Milldye Vekili pa- VERDİl\'I tah~idat ve tertibat•n gizli kal· 
haı-i/!~rekat hakkında erkanı şalar da Ankaraya avdet ettiler. Ben, bir kaç gün sonra hareket • 
ti} -~·eı umumiye reisinin buzu- Efendiler,· taarruz için tekrar ettim. Hareketimi pek mahdut 

(! g·· . • 
ll~ oruşnıeyi münasip gördük. cepheye gitmeden evvel, Ankara- bir kaç zattan maada bütün An-
t~' 24 temmuzda Kon~·aya git- da tesbit edilmek Iazımgelen bazı karadan gizledim. Benim .gaybu
C!tı- • 27 de tekrar Akşehire avdet vaziyetler vardı. Henüz, Heyıeti bet edeceğimi biener, burada irni-
~S ~· Fevzi Paşa Hazretleri de, Vckileyi taarruz emri vcrcfığim • şim gibi davranacakardı. Hatta 
~( 2 ?tıtnuzda Akşehire gelmişti. den tamamen haberdar etmemiş. benim, Çankayada, çay ziyafeti \ 
l'a 8 tcınmuz gecesi 'bera:ber ic· tim. Artık onları resmen haber- verdiğimi de gazetelerle ilfın e- ~ . . 

etug-ı'ın· u k · ı ı-:.,ı· Ak d"'c kl d b k"t tj~ ız m za ere netıces n- dar etmek zamanı geuu":i ı. - " e er i. Bunu bitta: i o va ı -
~e: ~Sbit edilmiş plan m ucibin· dettiğimiz bir içtimada vaziye? ller işitmişsinizdir. Trenle hare
~1.lst arruz etmek üzere, 15 A- dahiliyeyi, hariciyeyi ve askerı· ı ket etıned'im. Bir gece otomob:l 
~ıı.. i~~ k_adar bütün hazırlık!~- yeyi müzakere ve münakaşa et • il.e !üzcölü iizerinden Konyaya 
ltfrdikll.lıne çalışmayı takarrur t •kt t h da gıttım. Konyava hareketimi ora. .\t . ı en sonra, aarruz ususun . . . 

'l'ı \'Eni GÜNDE DÜŞMANI Heyeti Vekile ifo mutabık kal - d~ kıı~~eye telgrafla bild!rmcdı-
l\tı\ô - dık ğim g.bı, Konyaya va~ılı olur ol-

!.>... LUp EDECEKTil'\I · maz telgrafhaneyi k<'ntröl altına ' 
"'O 'l'enı Diğer bir mesele de mühimdi. 1 

8()2lt • tnuz 338 günü öğleden aldırarak Kony3da bulunduihı -
n ı Muhalifler, ordunun tcf essüh et-

l'rıUs cra ettirilen bir futıbol mun h içbir tarafa bildirilmemesi· 
ab k tiğinden, kıpırdayacak halde ol· ı 

'·IC! a asını seyretmek vesile- matlığından, böyle zulmet ve ni temin ettim. 
~010 Ol'Qu kumandanları ve bau müphemiyet içinde intizarın fe- 20 Ağustos 338 günü öğleder: 
dııvt!tdu kuınandanları Akşehire lakete müncer olacağı.odan ibaret sonra ..saat dörtte garp cephcs 
~i ~ c<Iildi. 28/ 29 temmuz ge- propagandalarına oçk germi ver karargahında yani Akşeh!rde bu. , " 
'Utnandanlarla umumi bir mi lcrdi. Gerçi, mecliste b u te- lunuyordum. K•sa bir müzakere-

dir. 
Türk tariminde üç 26 Ağustos, 

bütün tarihin seyrini değiştiren, 
üç büyük zaferi müjdeler. 

Bu üç büyük zaıfer, Türkün A
nado1ıuda, Avrupada ve dünyada 

1 var olduğunu hayklran ve tanı
tan zaferlerdir. 

Bu üç büyük zafer, Malazgirt 
Mohaç ve Domluptnar zaferleri

dir. 
26 Ağustos sabah' doifon güneş 

kırk bin Türk'ün 100 bin B"zan. 
s•, kılıçtan geç;r;~:nı ~evrrtti. 

26 Ağustos sabah·, ~afakta be
raber Malazgirt o\'aSı, f:ark1an 
daha kızıl bir renge büri.inmüş
til. 

Her 1araf kan, deh~et \"() korku 
içinde idi. 

O gün, kınlarından sıyr 1 p par 
lıyan ktı~çlar kana bulanm~tı. 

Kükremiş atlıar n k vılcım sa
çan nalları, saatlerce ez.ecck tek 
canlı insan aradılar . .. 

Halaz.girt ovasında o sabah, 
on b:Ult:rce htıyat d~müştü. 

Kahraman Türkbeyi Alpasla
n•n ord'ubrı, Türk'ün Anadoluya 
temel attığı o gün, koca bir Bi
zall5' mahvetm!~!cr<li. 

Mağrur kumandan Romenus 
Diyepenus Aalıpaslanın ayakları

na kapanarak su1h istedi. Malaz. 
girt ovasında o akaiffi batan gü. 
neş, ovanın k zıllığı yan·nda sö
.nük kalmıştı. 

26 Ağustos 1071 Malazgart za
feri, tarihe, sadece kazanılmış bir 
zafer olarak geçmemiştir. Bu za
fer T ür.k satvetinin Anadoluya 
yerleştiğini ve Anadolunun ebe
diyen Türk kalacağ·nı müjdele-

masına, ehemmiyet vermek la
zımdı. Bu sebeple, bilcümle hare. 
kat, gece icra edilecek, kıtaat 

gündüzleri köylerde ve ağaçlık
lar altında istirahat edcceklt:rdi. 
Taarruz mıntakasında J olların 

ııslahı. vesaire gijbi faali~ etaerle 
düşman n nazarıdikkatini cetbet
memek için, diğer bazı manatık
da da ayni suretLe sahte faaliyet. 
!erde buiunulacaktı. 

24 Ağustos 338 de karargahla
rımızı Akşehirden. taarruz cep
hesi gerisindeki Şuhud kasabası
na naklettirdik. 25 Ağustos 38 sa • 
babı da Şuhuddan muharebeyi 
idare ett:ğimiz Kocatepenin cem:: 

Atatürk lle t nönü, !'ilmimi bir ıJJaret esnaıımda ••• 

yen bir zaferdir. sadece Macarlara karşı kazanıl· 

•*• mış bir zafer değildir. Bu zafer, 
26 Ağustos 1526. Türkü.n Av· yeni bir Ehl~salibe karşı kazanıl

rupa muvazenes'.nd'e kaıemile a- lmış ibir zaferdir. 
lamad ğı hakkını kılıcı ile aldı- Bu zaferle Türk, rahat Voe h u-
ğ gün... Zll'l' yüzü görmiyen Avrupaya 

26 Ağustos sabaht doğan güneş sulh, hürriyet ve adalet getirdi. 

Avrupaya hakim olmaya azmet- Kanuni Süleyman ordu!arı l\'lo 
mi§ kahraman bir milletin, nası1 haç'ta o gün, Türk varhğının Av. 
çarpıştığını gördü. rupa kıt'asmdaki temelini attı-

1\fohaç'ta kazan' lan bu zafer, lar ... 

bugarbisinde çadırlı ordugaha 
naklettik. 26 Ağustos sabahı Ko-

26 Ağustos 1526, tarihin akı

şmı değiştiren bir gündü ... 

* catepede hazır bulunuyorduk. 0 

Snbnh saat 5,30 da topçu ateşi • 26 Ağustos 1922. Büyük taar· 
m:z!c taarruz başladı:. 1 ruzun başladığı gün ... 

Efe.ndiler, 26, 27 Ağustos gün- Bily.Uk zaferi müjd"eleyen, ta-
lerinde yani iki g'ün zarfında rihlerin seyrini değiştirip, Tür
düşmanın Karahisarrn cenubun- kiliı, Afyon'karahisarda kamilen 
da 50 ve sarkın da 20, 30 kilomet- yepyeni bir tarih yazdığı gün .. . 
re im•idadında bul'l.lnan müstah. O sa:bah doğan güneş, etrafı 

kem cephelerini, düşürdük. Mağ. kana bulanırken bu]du. 
'fi.., " l<'n dli"''ll~n ordusu kuvvai O sabah, esen hafif bir meltem 
küllivesini 30 AiYpc:,tosa kadar rüzgarı, binlerce topun, kudur. 
Aslıhanlar civarında ihata ettik. muş cehennem saçan ağızlarn
ANADOLU İÇİN HERHANGİ dan, kulaklnrı parçalayan homur. 
BİR MÜZAKEREYE MAHAL tularım duydu. 

KAL:\fAl\flŞTm 26 Ağustos 1922. Türk'ün dün· 

30 Ağustosta icra ettiğimi:ı: mu
harebe neticesinde (Buna Başku· 
mandan muharebesi ıuıvam veril
miştir \ düşman kuvayi asliyesini 

1 
imha ve esir ettik. Düşman ordu. 
su başkuınandı:ınlığmı ifa eden 
Genera! Trikopis de, üsera me -

yaya var olduğunu haykırdığ~ 

gündü. 

30 Ağustosta müstakil Türk 
ebediyet mev ud istiklalini ciha· 
na bir daha tasdik ettirdi. 

• , ••. nına dahil oldu. Demek ki. ta· 
' ""vvur e•t : ~:m:z netlcei kat'iye, 

beı; giinde alınmış oldu. 

30 Ağustosun Bnşkumanoam. 

bu zaferi şöyle anJ:atm~tı: 

c- Bu eser Türk 'milletinin, 
Türk hürriyet ve istiklalinin öl
mez bir abidesidir.» 

31 Ağustos 38 günü orduları· 
mız kuvayi asliyesile İz.mir jsti -
kameti umumiyesiude hareket 
ederken aksamı saireslle de düı; 
manın Eskişehir ve şimalind'e bu· 
lunan kuvvetlerini mağlup etmek 
üzc>re, hareket ediyorlardı. 

P.ferriUler; Bo.~kumandan muha. 
· e•ıı·um neticesine kadar her 

• .in tıü:,. .l.k muvaffakiyetlerlc in. 
kişnf eden taarruzumuzu tebliği 
rcsrniJ erde gayet ehemmiyetsiz 
harekattan ibaret gösteriyorduk. 

30 Ağustos ebedi Türkiyenin, 

dünya muvazenesinde daima söz 

söyleyebilecek kudrette olduğu· 

nu ve medeni alemin bu asil ço

cuğu'ndan mahrum edilemiyece. 

ğiıni Türkün öLUmleri ezen, kah 

reden azmi ile isbat ettiği gün 
dür . 

30 Ağustos, Türkiyenin old'u· 
ğu kadar medeniyetin de zaferi· 

dir. 
laarruz haklnda m üdaw- lak1d cereyanının yaptığıı akisler, yi müleakip 26 Ağustos 338 saba- 1 At:ıtUrk ile lnönU lstık1fı1 ııı \ '"a~nıın en sarp gUnlerlnde- (De' amı 6 n<'ı sayfada) 
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Milli Şef 
yurJI 

gezisine 
çıktı 

Afyondan geçen Cümhur
reisimiz Oeniıliye gidiyor 
Uyon, 29 (A.A..) - 28 114lWitos 

gür.O Ankaradım hareket buyuran 
Reisicümhurumuz Milıt Şef lsmct 
1nönil. bu sabah saat 10 da Afyona 
muvasalat etmişler ve şehirdeki mü· 
esgeselerl tefttş buyurduktan sonra 
saat 11,45 do Dt-.nizlıye hareket eyle· 
mişlcrdlr. 1 
ReısicUmhurumuz geliş ve g.dışlc· 

rındc halkın OQ\lkun tezahüratı ile se. 
fAJn1anmışlardır. 

Broadeasting Corporation'un spea· 
keı' ı lnglltcre, so,·yet R usya ve tran 

Zaf r ve kadın 
<Baş tarafı ı inekle-) 

Kocası, babası, ağabey cephede 
deıvilşUı ken o, cephe gerisinde, fa.kat 

mn en llcrısiııde yılmııdan, 

, ıadan ddvUştU! .. 
Onu bu asli feragat ve ka1ırnmıı.n· 

lılt menkıbesini yaratmağa sevkeden 
neydi, kimdi? ŞUphe!\rz TUrlt oluşu! .. 

Onun kadın ruhunda Tilrldilk suru· 

ru ıle alevlenen humma, ade a a ol

maktan baret kalmadı; b!r de va. 

1 tnn anası olmak g bı U tUn brr tcccl· 

ı 
.iye erişti .. 

Cephede dll'}manı bozguna utrcıtan 

mcrml, Tı.ırk kadınını, Türk anası· 

·n iki kal kahraman go<1-sUpUn hld· 

det VI.'\ h!!YC ı nd n hız alarak; lnfi· 

l kını çıddt>tlcndırdı ve tCS'lri çok da

ha mUUıış oldu. 

Tar'ada sapanın başında, yuv sın· 

da işinin başında ı;ciz ko'j')madan va· 

zlte bckçlllğı e:lcn TUrk anası oephe· 

de. \ e sıperde. yQ~da ve stepte, aynı 

\azifc ruhu lçınde b ı kahı aman kc· 

sildı!-

Dumlupınarda, aziz şehitlerimize 
milletin sonsuz saygıları sunuldu! 

maktaydı. .. En modern teknik hlU P 
vasıtalarile bırl kte tam motöriZC ı.ı· 
talar bUyilk bir iftihar ve ha)'f"an· 

sese {Lmirleri; B) saat (9 • 9,30) : Vali 
ve Belediye Reis\ C. H. P. rclsi ve 
mlilktye protok<>luna göre diğer to
şekkillleı·. 

TAKSDl l\IEYDANINPA ... 
Tebrikler yukarıdaki sıraya sorc 

yapıldıktan ve ordu ı:ıamına kendile· 
rlnc t*kkUr edildik.ten sonra, başta 
Vah \c Belediye Reisi Dr. L(ilfi Kır
dar olmak Uzeft\, tstan:bul komutanı, 
C. H. P. rc:ri, şehrimizde 'bulunan 
mebuslar, vllAyct meclisi US.lan, üni. 
versite namına. rektör ve dekanlaı·
dan mllrekkep bir heyet, resmi ve hlı. 
susı müessese ve teşekkllllerln Amir 

. \ 
!ıkla seyredildi ve polts, ıt.faıyc 

halk teşekkülleri kafilcsıle gcçıt re • 
mi Mtam buldu. 

Ve halk, bllyQk bır sevınçle 1<utl · 
lamakta olduğu b:ı.yramının mUt 
kıp safhalarını yaşamak uzcrc, Y9 

vaş yavaş dağıldı. 

Afyondaki 
• 

merasım 

\"C mlbnc...:;illcri, halk. gençlik, istik- Afyonkralllsar, 30 tMeıasınıı rı1~~ 
lal mUcadclcsl ma.lfıl subayları ve haJlınde takip etmek llzere sonderd 
kon oloslarlıı. d.lğer konsolosluk men- ğlmlz arkndo~ımızdan) - Merasj.tll111 

Haliç 
sahilleri 

Yine bul~p /;o~tuklan haber ı;erilen llus:solıni İli! il ıltrın lıundan ım:elki mü itikatlarını gösteren bir resim-
Tilı k i' tıltlal zaferinin do kumasın· 

da, onun tçindır kı, kadın erkek bU· 

tün hır m iletin el bırliği ı.·c bcrab , .. 

Uğlnın doğurduğu çdzUlmez ahenk 

mcı.cuttur \'il kadın, bu dokumayı 

vUcude getiren ıpllklerln, ötekilerden 

hiç farltı olmıyan. kopmaz ve çözUI

mcz bağlaı"Indan bırldir. 

uplaıı, gelerek tr bUndeki yerlerini başlnmasmn bır kaç saat kala. ;.._rı 
1 galc ba~lamqılardır. 1 kaı·ad::ı.n. 1stanhuldan, 1znurdcn, sur· 

Kıtııat ve mektepler, Alfabe sıri!sı. ı;adan... ve yurdun her tarafmd&~ 
na göre daha önceden meydandakı gclmlŞ binlerce vatandaş grupıerı. 
ycrleruıi almış bulunuyorlardı. resmi "'O hu.sus! milesscse ve t,cşel' 

Taksim abidesınl çeviren tarhın killleı" mümessillerinin son kafiles> d 
mUntchaSına. bır hıt.abet kürsüsü va.. bu sabahki trenlerle gelmiş bulunu· 
zolunmuş. pek az sonra Uzcrme şanlı yorlar. Bunlar arasında, 2S vUflyeUt 
bayrağımız çekilecek olan yerdl) b:ı.y_ Anknra ve 1stanbul Untvcrsitc taıctıl• 

Muhtelif sanayi mın 
takalarına ayrıldı 

Şehrin yeni planında Hııliç 1111hillcri 
un.ayı mıntakelıırma talr.tls cdılmi~ ' 'e 
b~ mıntalı;adaki tevziat ıu §Ckilde ,apıl· 
mlflır. 

Kiııtbııııc • Südıiçc: Bunda mezbaha, f&. 
pirto \C mııya fabrikaları dumanı ve Jaı. 

kusu çok olau fahrıblarla ıno,teil depo
Jar. 

Siitlucc ile Gazi köpMü ara~ı: Umum,j 
çamaıır ve boyahaneler, komavc imalit· 
handm, 

Gazi kôpnrsü • Gaılııta köpr115Ü al'llf!ı: 

'Bunda kuma~ elyafı. pamuk, }IÜD. iPlik 
labrilı:aları, 

Köprii • K.tıat-a~ 11AM: o.ha hafif :fwb. 
rihlar, 

lk 881ıahırın kar§ ındaki sabailuda da 
a,ıwıi ~MI vocudc ıvıftrUecebW. 

Musolini 
ile 

Mitler 
Göring'in nez
dinde başbaşa 
konuştular 

Bedin, 29 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Führer, Duçe 25 ~tostan 29 a· 

g.ustosa kadar Führer'in wnumt ka· . dıi • ·ı rd l\lu.ssolın • t raf n n)aret c mesı ı e 
rargitunda bulufmuşla ır~hl d ıcılı ·ı cdılmış oldııf!, a tlııır /ngıli: kir). 

Şimal ve --=~~clkrdarar':.'.:"_:armin t a. naklarından elen haberleri tekzip eden 
yaprlaa lbu ~..,. ...,... e e ıua.ı-u n· _ 

-•&•·ad 'bul farqal Cımnı; 
~ı d&Yasile ....,,.. a.r unan as· = ;:u:i~=· meseleler bahis mev-~ 

Bu meseleler iki mihver devıcu a- 1 İng·ı 1·z 
raat.rıdak:.i mUnasebetlerln baıiz vaz~· 
yetini tl!9kll eden arkadaşlık ve mu-
kadderat blrlıtt zihniyeti dairesinde, 
yakutdan tetkik olunmuştur. 

Tebliği] 
• 

azı Görüşmelere iki mtlletin ve şefle· 
rinin harbe, zalerln haUmcslne kıı· 

dar devam etmek hususundaki sarsıl. 
maz azmi hikim olmuştur. Bombalandı 

RUS 
mukabil 
taarruzu 
Şiddetlendi! 

General Konyef, 
Almanlann ikinci 
müdafaa hatlanna 

girdi! 

Gllzln Gllrman 

Dunılupınarı Ga
ziden dinligelim 

(Bllfı 6 ıncı &ay/ada) 

Maksadımız, vaziyeti miimkün ol 
duğu kadar cihandan gizlemekti. 
Çünk-ü, düşman ordusunu tama
men imha edeceğimizden emin i
dik. Bunu anlayıp, düşmruı ordu. 
sunu felaketten kurtarmak isti-

yeceklerin yeni teşebbüslerine 
meydan vc:rımemcgi münasip gör 

müştük. Filhakika, bizim hareka
tımızı hissettikleri zaman ve ta
arruzumuzu müteakip mür.oıcaat
\ar vaki ohnuştur. Mesela; taar • 

· ruz etmekte buluınduğumuz sıra. 
Son haf ta içinde da İcra Vekillıeri rcisi o1nn Rauf 

rak dlreğl dıkilmlşti. tclcrl. Siya_ l BUsllcr okulu, c;aı· 
IERASİl\I BA:ŞLANU;s_. Terb ye Enstitlisü V() c. H. P. ıl: 

Ona on kala, vah ve komutan, ~- Halkcvleri ınümcssıUcn de var. J3l1 
ğer allkadarlarla !biı"likte, ihtiram sı_ Uk Millet: Meclisini temsilen geıcıt 
rasına. göl'e d~llmiş olan ıuıkeri kı~· ~eyot., da.he. dünden muvasalat etnlış 
lnrı ve gençlik te.,<;ekküUedDI t.c!tı~ bultınmo..kt.a.~. 

ctmışlerdk. M~mdo söylc~n nöl.ukların 
""k uzun sUrınC6i lhUmaline ıne'b11ı, 
T' li 
kısaca meras..'mın '-'Ulntunu b!ldil"l1'e • Saat ıo ... Tiz bir boru sedasını mü. 

tcakıp, meydanın ortasındaki dıreğe 
şanlı ve nazlı sancağımız $' ağır 
çekilirken, m~ydanı dolduran on bi1l
lerc genç göğü \'C ağlzdaa da ls· 
tikW marşımızın gilr besle ve gill
te.sl yükseliyordu... Bu an, uh1 bir 
andı! .. Man~nın uyandırdrS'ı he
yecana da.ynnanuyanlan, ağlıyorlar· 

dı •.. 
MUHTELtı« TEŞEKKÜLLER 

NAMINA SÖYLENEN l'iUTUKLAJt 
Nıhnyet sıra nutuklann iradına. 

geldi. Vali ve Beledfye reisi Dr. Liıtfi 
Kırdar namına hazırlanan nutuk, blr 
başkası tarafındaıı okundu. Şehir ve 
Şehir mecilsı nanuna buıı& cevaplar 
verildi. Gençlik ve parti teşckkilllerı
ni de temsilen söylenen nutuklardan 
sonra. herkes tnbUndclu yerlerini iş· 
gai ctU. 

GE~'tT REMİ. •• 

le iktifa edeceğim. 
Dıamlupıoar, 80 (Merasimi ~

tinde taktp etmek üzere gönderdi~ 
Allz arkadaşımıulan) - Saat 7• 
Afyondan kalkan trenler, bl~ 
llaveUUert Uumlupıaara getirdi. Jlt" 
rasimln ba~anıasına pek az ~·; 
Dwnlupınar zafer Abidesi mey~ 
bütün gönfillerin kendisine üw~ 
ettiği bir ktıbe haUndedlr. Dudııkı-t' 
bliyUk kurtam:.ıla.rmıızın dunnad-" 

,t" 
adlarını tekrarlamakta ' C azn .,ı 
ml\barek şt>hltlerlmizlo hatıra1• ·• 
aıunaktadır. 

sı· Saat. 11,30 ... Afyon valbl Şef"d< 
eloğlu, &bidenin ön tarafına ı.-v~ 
kUr Uye !;ıkarak merasimi açtı ' 

.. _ .. .-1.-ıoı 
hazır bulunulan, şehitlerin .~ _.ı 

Kontrol müsb~t ne 
ticeler vermeğe 

başladı 

Bolfeırik teıhUkeeinln ve pllitokrası 
i!;ıt 8 ı lıw Ol'Uııclan kalkınaaı, bUUln 

Av.rupa kıt.ası milleUerinc, gerek si· 
Pıyattnın tiık:ı bir §el.:ilde k.onıroJö ele- yaei aeihada ıerdc ekonomi \'e kUI· 

nıa etmrktedır. 

Alı eniz eJ iki 
nakliye geınisi 

batırıldı 

"500, , A iman Beyden. mütareke hakkında is
taııbuldan i ' vukubulduğuna 

tay yare si ilüştü I dair 4 Eyitıı 338 t~rihli bi.r tele· 

Mo ko,a, 30 (Rad)o) - So'yct i Uh· 
hural bürosunun tchligi: 

raf almışt.ım. Verd.2im cc-vap ay. 
nen sudur: 

Nihayet, ı;eçlt resmi ba.tladı. En 
önde. muz:ikaları b8.ft.a olduğu hnld , 
Denız harp okulu ve Gedikli mektebi 
talebesi, büyük bir lntlzam iç nde 
geçtiler ve çok al~andılar. Sonra, 
sırasilc, Yedek subay. Askeri Tıbbiye, 
ve asken liseler talebesi, ayni intizam 
ile ve ayni takdiTlerl toplıyarak geç
b1cr. Sıra kahraman ve yağız Meh
metçiklerimize geldiği zaman, mey
danı kaplıyan seyircilerin alkış ve 
cya~! Varol! .. > sesleri ayuka çık· 

anınıya davet ederek, nutkunu ı::; 
etU. Bunu, BtiJ1ik Millet lccı'~· 
Parı.i 'O IJalkcı.Jcrf ı.e diğer f,eŞ('Jı 
ktlller ruuruna lrnd cdUen nuı~~' 
takip etti. Abideye yurdun her tıt,.. 
tından gönderilmiş ııy151z ~ıeoiıe' 
kont:W. 

Şimdi, abada, d~vctJI olaraı. ltO' 
raya gelmiş bulunan mumenUJC~ 
Parti ı.e Belediyece bir öğle ztyal~ 

Son ıuıılade biHıa sa pcrakcodecikrdc 
;orulen )Uk ek fiyatla atı~ bu aıla koıı· 
trol ncıir.e inde aşağı yukarı nonıuıle io· 
nıı~ır. Hilhaıı :ı villiyctin uzak ııemtlcrio· 

deki perakendeciler kendilerini fiyat kon· 
uoliındcn izad ıdikki ederek yuksck fi. 
)alla ~utış yapmak tcşcbbusüudc bulU1a· 
mu•lardı . Fal..ut murakabe memurlarının 
bu 11emıladrki konırolkri bunları da IMU· 

ınal fiyatla eatı,a mecbur etmiştir. 

/KRAMIYELı 
B}LMECE 

LUr sahalarında, sulhperver, ahenl<

tar ve müsmir bir ifbirliğ. ye.pması 
ımktınını v~recektir. 

29 ğustos &iınü kıtalarınıız, hütun 

Londra, 30 (Rud)o) - lnı;iliz hnva ~c cephe iiıeriode dü~na kaI?ı aoodane 

emniyet nczaretlcrirun tebligi: muharebeler vermiŞerdır. 
Bu ziyaret mUnasebeWc FUhrer, Ağır bombardıman tayyarelerimiz Bin· 

Duçc llc şark cephesinin esaslı nolt· gnıi limanına eıdıktlı biı tuurruı.da bu· l\lcrkeı: cr,pbt'Sinde mukubil taarruza 

talarını gezmişler \'e czcUmle bolşe- luıımu.Jardır. ı;cçcn Gcnenıl Konid ordu u, Almanların 
viwoe karşı savaşa iştirak eden !tal· Bardi)ad.ıkı rqılıan" el polıırı hoıııbar· alelacele hazırladıkları ikinci mudıtfaıı 

yan fH"kalarmdan birini teftiş eyle· ı dıman cdilml,ıir. Donanmaya mensup tay haltına girm~tir. Gomel eephcaindc şid· 
yarelerimiı, Akdcni~de duşnıan destroyer· detli ve kanlı mırbareheler devam ediyor. 

mi.şlerdir. lcrinin rdakat etııgi bir blile)e taarruz Dnieper barujının bcrha~a edilmesi uıe-
Cemıp ceplıcsıni ziyaretlerinde Fulırer ı eımi.ıir. İki nııkli)c ı;enıi i baıırılmıştır. rine şehrin iki aabllıni &ular istifi cınıi, 

\C Duçe MarCflll \'<ın Rundttqt tarafın· Tıın relerimiz u lleıine uliıncn dunaıo:-

lannın te:rlei için 'akıt bırakmıour. 

vc Mare~I Bud)o'niyc )Cnİ mudafaa hat· 
dan edimlaıımıelardır. 1ttdir. 

-0-

du b~L:uınaııdant Nar J Von Brau~çin iranda 

Muhterem efendiler; (Afyonka 
rahisar - Dum1upmar) meydan 

muharebesi ve ondan sonra düş. 

nıan ordusunu kamilen imha ve

ya esir eden ve bakiyetüssüyu
funu Akdenize. Marmaraya dö-
ken harekatımızı izah ve tavzih 

~....tılf 
verlhnf'ktedJr. Heyetlerin bir au"· 
11,6 tttıılle muhtelit i Ukaınetıere dli' 

neccklcrdlr. 

,-Bir kaç güne kadar ..• --... 
için söz söylemekten kendimi 1 «'l'ulliya» bit~ üzeredir. Bu 1iütunda N~amettln Nazif'ln c:Safo> .,dil 
müstağni eddederim uzwı tarihi hikayesini okuyac:a~ınız. Safo, W\"k, lezzet, ıhtıras , 0 ştıtf11 

Her safhasile düşünülmüş, ıh· kadını •.• 

zar, idare ve zaferle intac edilmiş ,~mİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİiİİİıİİİİ~ij 

Ngkuılı >«lcro o)le bariler koyunu ki, t.ir. 

Odesa, dü~ınanııı taarruzlarına nıul.a· 
\CDlette devam edi)or. Jlu cephede Al· 
manin ve Rumenler ağır ıayintıı uı;ramak 
ıadırkır. 

olan bu harekat, Türk ordusu - ı 

~~:~ı~~~~ ~~:=~u~~c~:~: ad y o 
ramanhğını tarihte bir daha tes ı 1 
b't eden muazzam bir eserdir. 

Atelyesi 
btJciiııc u~aun bir cümıe fıkYn. Duçenia rdalı;aUodc ltal)aowı Berlin 

E • • • N · • • • • · • K • • • • • hiiyükdı;Hi AJfreıi, itıılyan ocduları &~d· Gorican ve 
Pehlevi 

işgal edildi! 

Hava kunctlerimiz Baltık ılcııizındc iki 
nakliye ı;emiei bııtunu~lıırdır. ~~ N~J R •.• B ••• K •. F.. . , 

L L lıırmay bıı;kanı ~nccal Cavallero rahat· 
Son hafta iı;inoe Hıııı hava k uvı.ı tlı:ri 

500 Alman tn:nart$İ du:ürıniı.lcrJir. Bi· 
ıim ka)'b ımıı 269 tayyaredir. 

Bu eser, T\irk milletiniG'l hürri- I Müe53('1;emizdc tamir t!dilen radyolar birer s<me teminatlıdır. 
yet ve istıklah fikrinin layemut Tvlgr:ıf adreei: Silah, Gala&& posta kııtu~u 1197. Galııta \ o}""oda 8 • . • • • 1 • . • • • • • R 

Bunu halJedcnlcrden iü: iiç ~ye Ata· sııhğı ılolayı&ik ıiyarcte iştirak cdeıı abidesidir. Bu eseri vücudc geti
ren 'bir milletin evladı, bu ordu
nun başkumandanı olduf,umden, 
ilcleW mes'ut ve> bahtiyarım. 

turkun ma kı, bir i;i-.iyc hlr elbiselik ku· Kont Ciaooyu temsilen blllllW kalem gefi 
ma •• bir ki ıy{', bir 1.:ol illUlİ 'C bir diğc- Aııfll'50. bundan ha ka Gencral Manas, 
rıoc fık bir rrvis. . • • • General Candin \C daha haı:ı ital)an ge-

On ki~rye birer tayyare bıleti, on kı,ıye Mo kova, 30 (Radyo) Sovyct htih· 
~rat buro unun r mı tehli.i: 

---c>---
Halkevinde yapı

lacak merasinı 

.. Topkapı maltepesindeki satınalma 
komisyon undan 

1 - c20191> ton balyell kum ot kapalı zarf usulUe salın aunaceJtU!· 
Beher kilosuna tahmin edilen bed<'l n,5 kuruş olup tutan <1110505> ııra61~ 

2 - Evsaf ve husust şartlar Topkapı Maltepcslnde askeri satma.ı.ııı 
komisyonunda görtlleblHr. 

"cd G · • od k" ve yeni İs- ndkıaro:ııyı ~c )ük&ek .oubaylan bulun· 
ı ı un n rıyaıı ıın e5 ı Tel: Makama mahsustur: 
ıanbul atbumu ve doğru halledıınlerin hep mll§tur. Üsküdar Ilalkeı:inden: 
-ine muhtelif hedı)cler dağıtılacaktır. Almanyanm nema buruL:elçiü Kont 

29 ağıısto gunu SoV} et kııaları Gorican 
ile Pclı!C\ i") i de ı ı;al etmı !erdir. İleri 
hareketi dc\'IID edı)or. 

30 Ağu~tos ıaler bayramı evımizdc 11· 

at 21,30 da ba.loacak m~rasimle kutlana· 
caktır, 

-0-

Ucuz ve acele 3 - Otun ihalesi toptan yapılabileceği gfül c:622Sı <8052 c5911 

ton gibi üç kısımdan her hangi btr kısmına. da teklif yapanlara da. nıııl 
edil;r. ikramiyeli bilmece 

Kuponu 

Mac:ke~n ve Roma ataşcmilittti General 
Voonıiotelen de Duçenin bu scyahııtine 
i4Urak ctrııl§lerd ır. Ahvaza doğru •. l - ~(iı, Güzel sanatlar şuheıo.i rci5İ 

satıh k motör 

•• So D Ba•adlı 

Almanlar tarafındın bu Iİ)W ve a ke· 
rl gö~elcr Almanya hariciye nazırı 
Kont Ribentrop ve Aknan otduları ha...,. 
kumandanlık dairesi fefı Marceal Keitel 

Londra. 30 'Rıld)o) - Resmi tebliğ: 

İrandaki Bdwnya ve Hint kıta rı Ahvazıı 
doğru i!eı-i han·krtlerine dıwaıı:ı etmekte
dirler. 

Necdet Gıiresin tarafından. 
2 - ;:'İİr \C ıııuıik, 
S - Te~I (Tarih utandı) 
Da~edrı idare nıemorlusundan a. 

A. B. nıurkalı Jl bey.gir L.uv\ctinde N. 
B. yatık Up 320 deneli çift \'Olandlı bir 
kura motörü nede !iatılıktır. Görmek i . 
tiyr.nlu Galata c5ki ı;üırınık cad~ ö. 
mcrefrndı han 3 numara,a muracaathrı. 

4 - :Muvakkat teminatı (8170 lira 20 kuruştur. 
5 - İlla.esi 8/9/941 peartesi gilnU saat ll de yapıacaktır. 
6 - lsteklılerin mezktu- gUnde ihale saatinden bir saat. evvo tflııı; 

olacakhırı mlkdarJara göre ka.rıunl Hk teminat makbuzlarını ve tcıd1 

iştirak C)--icmişrir. lınnıası rica olunur. mektuplarını saat 10 da kom111~a vermeleri. 4 735Z> 

Bir kaç söz 
[.. Şcng Şcng, Çinin tanı. 
dığı modern muharrirle-

rin ha~ında gelen bir şah. 
siycttlr. Hasta denecek ka 
dar hisli, müstehri sanı. 
Jacak kadar spiritucl, Mar 
kopolo kadar seyahat 
meraklısıdır. Amerikada 
ıezerken yeni dünyanın 
hu usiyctlerini kendine 
mahsus karı tırıcılık ve 
arastırıcıhk merakile tet
kik etmiş nihayet Avru. • 
pavu gelerek Fransayı, 
cumhuriyet ve demokra
sinin ilk vatanı olan bu 
memleketi kendine vatan 
olarak kabul etmi tir. 
Dolaştığı memleketler 

ara ında biziın yurdumu. 
zu ihmal etmemi • lstan. 
bul ve Ankarada tanıştığı 
muhanil'1er ve müellif • 
)erimiz üze.rinde empatik 
bir tesir bırakmıştır. 

1 
•Annem \•e ben» roma

nını yazarken ae bir tesan 

nu gayretine düşmiiş ne ( ""- • ğini zannettik. Ne YR'P<lcai?ımtzı ~eçen annem .. ,göz .:vaslarıı:a ~· 
de bir daha eseri viicude 

/ 
' 1 şaşırd.tk. Büyük annemiz bizden ~lmUŞtur. Oliim, insanlı~ı ~;. 

cetirmek iddiasilc kalemi A n n e m v e B e n J 1 
daha küçük ıbiır çocuk ~i ~- rm eden ölüm. ailemizi kt"l'i,, 

eJine alnu tar. O, kendi ha • • • lıyor ve mütemadiyen Alliıiha ren ölüım, nilı~'et annC!ll 11 bıı 
yatının sırrını hayal mah- dua ediyor. illinden çekilmiştiır. Büyiık :ıçı• 
~lü olan Mrçok romenla- Yaıan: w:. Tiiıkçeye çeviren: .. Y~n mumla.rın Jli.l!~I, ~Ü~ hevecaın içinde hayatımın ı\8• 
rm ta ıdığı he~anlar - Çing Çing Celal Tevfik ıriiniuk dumanları R10aler1mızı 1 şaf citi2ini duYW,•orum. f{s •· 
dan daha heyecanlı ~- büsbütün sulandırıyor ve yaş. tım şahsi'.°)"et :peyda etme.ee b3 
duiu için bu hayatın çız. onun mazisine bakarak is· halile hem ev işlerini ~örüyor, ı ailemız içinde erkek kalmadı. !arımızı akıtıyor. lryor. 
ıilerini bir objektif safi- tikbali hakkında fikir yü- hem de mürebbiyelik ediyor.. Reissiz aile, oğulsuz anne, ko- Bu hüzün dolu, derin ve mut- Büyük bir askla seviyo!~ 
yetile meydana çıkarmayı riitmc imkanını vermek Zavallı IJtadın! Dört çocui{unun casız zevce ... Müdafaasız küçük lak sükutun içinden bir ses Büyük bir nefr~tle ki:n bat?h"ıı· 
miinasip bulmu • , ·ak'aln- arzusundan kendini ala. karanlik bir iStikamete Jıik:len bir millet ıgirbi hakir biır manza- yii'kseliyor. rum. Merhamet, bihareket f!.e 
n, kendi fikir ve tema~·ül- nıamışhr. istikıbalini yapma~a d uğıraşıyor. ra arzediyor.• cÖlm~im... yar. J1'I 
Icrini anlatırken kıymeti- Çinin cemiyet ve nma· Evimiz hıçkırıklaır an oom-a Annem da'iı:ma hasla, daima cH~ır_ ö~_miyece~i~. .. Bütün ailemle lbirli.kte arıJ'l~0 
ni udubuna bariz bir ori- şcrct hayatını, siyasi mcd kaplıyan ölüm sessiZliği içinde- yatakta .. MücaD.eleden sonra it- cÇünku olmemelıynn ve o~- için ağlıyoır.ıım. Ev iç:n aj!h iŞ 
jinaJitc karşısında kaim- ve cezirlerini fikri biinyc- yiz. tihat ve i:Ştirak dol?acağına e- mem. rum. Oh kaç defalaır acı ı,:örtı'lı 
dığı hissini:! yeren bir kud sini, yabnncı devletlerin Kardeşim ve ben oynuyoruz. min .. Bir uz.Jet hayatı sürüklü- Çüııh"Iİ.i ~unu ıkavbeden kay- kederli ev i~in a_glıyoruın: el· 
retle sindirmisfu. burndnki tesir ve nlifınla- Vood, yeni doğan kardeşimiz yor. Doktorlar hep !birden. o- nanam ve babalraırını kaylbcden Düşünüyoruz: Annernit 
Şeng Şenııi ahsen tanı - rını merak edenler için bu erneklemeğe başlamıştır. Sağır nun hastalığını teşhisten aciz çocuklarınl. soytti biz ne YCliJ>acaktrkt "cı"I 

mak fırsatını bulan gaze. romandan daha münsit bir ve dilsiz hemşiremiz yanı bası- olduklarını söylediler. Biz u- c~ana muhtaıçiır. Artık düşünmeyı, bilme., b 
temiz okuyucularına onun tetkik \C dii ünce kayna- mızda Qalışıyor. Ç01"aplarımı- f!un;uz saati bcl<lıyonız. ·Ölmfyeceğim, ölmiyeceğim, ve :stemıyem öğrenıyoruill•11ı1 • eserı1e büvük ve csrarcn- i!ı olamıyacnğı kanaatin- zın yırtıklarını dikiyor. saten- Annem hala ev: idareye ça- ölmiyeceğim.• şey olımak veya bir şeve rrı 
tiz Çinin · içyüzünii av- deyiz.•] den ay&kıkaplarnnızı dikiyor, balıyor. Ve etrafını saran kötü Annem inliyor, biz ağlıyoruz. olmak istıyorum. 5w 
na gibi göstetmek; bu Babam oldu. örgü örıüyor, naıkış iŞ!iyor. düşüncelerle mücadele ettiği Difsız ve sağır hemşirem ses- İmparator, bile olmak 1 

111 
memlekette yirminci asır- Akrabalanmtz, dostlarımız, Geçmişlerimiz sclvilerin ma- anla ılıyor. sizce. kardeşim Ken ba~ıra ba· mıyorum. Bu beni.m isted~ 
la başlıyan inkılfıp tema- lromşularım z artık bıze ııelmi-, rrolyalann, zakkum ai!aclarınm Ha ta ~imden J!lınc fenala~ı- i!ıra. kadar yüksek b·r riitbe ~ 
yiilleri uinında sarfedil- I )orla:r. yahut pek cyrek uğru. .ı?Ölı?esinde istirahat eden dıken- yor: Aglıyoruz. 1 Ben de .;ilıı~ Vood dL. ~~ ıbwxian cia yüksele .ıl 
mit py.retleri anlatmak, yorlar. Annem tek başına hasta li mezariılkta yatıyorlar. AıiJkı Bı~n felfilwt saaıtinin Rekfi- Büı&ün Jıayatı matem :içinde istıyorum. ,(.Arka.Sl 
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·- 30.8.941 Cumartesi ----------------- -------- EN SON HAVADiS 

Terfi eden deniz 
subaylarımız 

,..,.----------------------------------------~ 
xıx uncu asnn büyük faciası: 
'- ı ci apolyon'un 1 

Ankarıı. 29 (Telefonla) - Deniz 
~UbayJarınuzdan tere. cdenlerın Ilste
ıınt ııynen veriyorum: 

liıırmal al bal lğa terfi edenler 

Terfi listesinin 
ikinci kısmı 

Sadık Altıncan, Tacettin Koley· Sut'llrı yB:ba~ıiına teıfi edenlrr 
tncLn, Rrdvan Koral, 1ı1Unır öney, Calut Apa ık Cihangir, Şe\kı AuJau 
Nurettin Tokgoz. Bl" kta • Fahr tun KaçLa füyburı. O!>-

Moskova Bozgunu! 
Kunnay yarb:niığa terfi edenler man 'fılcn Buru., Re~t Batu Malatya, • Tazu: Napolyonun perde !,ia\IL~ rllrkçeye ~ Şakir HM.im 
Bürhanettın hrllkum. Sadettııı ÖZ· Rrmı Atılı;1n \an, Ami Tıınscn Jstanbul. Burgin~on Ergökmen 

~~~~: ~:~: ı~:;rör~r:"-r!~':m!~:u~ Su :arı usuın uılı'I ne terfi edenler 14 Eylül 1812 -günü, büyı.ik bir nın suvar.ilerine ateş etmekte- d~rıu e2He~ onu mızra~ı ile 
Zek ö k ' Halım ~kde er Beykoz, Şccaeııin en· oıımanı ~eçt.ikten sonra karşı- dır. Mareşal bunların müthiş vuracakmış gibi bır tavur ta-
G:ı"e~~ ·alroJ lığıııa terfi edenler guler 1 tanbul. Halıı Ş<"hm:ın Kaı"E. ~ıu... mızda bır tepe ~hrdük. Ögleden surette sarhoş olduık!larını ve kındı ... Y alaızlı, sıırmalı el'bise-
?-;edım u e\en, Nızamettin Aker· I ~:~ Cçkuıı Bur ıı, • ezııı Alıan lsıııbul, sonra saat birdı. Yarmı saatlık, böylere ka.pılan aQtlamak.ta 13- s le ;})unu 'belki de bir general 

tnar. Zi tlu ö el 1 lrkul lgparLa, Ha~ım Polat Arda· bir yürüyüşle ibu tepeye var- j rar ettiklerini söylUyordu. Bu- sanmıştı. Üç uclu mızra~ını 
GU~e;ıa;arı:a:\'l~ğı~a terfi edenler han, Nıyazı Okat Gm un. Saim Ersu! iz. dılv. Tepenin üstüne bizden ev- nun üzerine, .imparator, top a- hav.ale ett-iı. Bereket versin Tam 
Sadı Tunalı, ~·evzı Gümıan, Azm ;ur, Cııhit Okan Mudııı. Şc\kct Erıurk vel varanlar. ger ıde kalanlara teşı ile kapıların açılması ve sa- l bur Major lkendini lkorumal!a 

~aııcıoğtu, Hcıkkı Erim, Mehmet A· ava,. Affan Ml'ngilılıOıu 1 tanbul, Ft-thı elleri•le ~~ar<?tler yapıyor ve rayın serserilerden temizlenme muvaffak oldu; bir hamlede a-
1.anıalaLa, l{e:ıan Göyer, RUştü Asol, Guralp Adıpuarı, Aıl Konur l .partı, haykırıyorlardı: •Moskova! ... I si emrini verdi. damın elinden siliıhı aldı; o
Al'if Tunçay, Mehmet Emanet, Os· Abdu~lah Yalçıııka~a Antal)a, EnunAr.1 • Moskova!». Filhakika önümüz- HaJbuk bu esnada Murat bu muzla.rından yakalayıp ~eri çe-
11\an ö "'ti kan Ko!l)a, Canı Koıı;un Bursa. İl>as Oz· de kocaman b.r şehir yatıyordu ~ yapmıştı bıle. İ-ki top ateşi virdikten ısonra ka'hbece bil' 
Gıher~ ~Jnbuşılığına terfi edenler aydın Suıq:urlıı, İh an Su r Gonen, K~nın ve biz, bu büyük sehırde istira- kapıları parcalamış ve bu ser- tekimc vurairak, ncllre savurdu .. 
AbdWkadır üstU:ı, Şemsettin Onsa!. Akın j ıaııbul, Abdulkadır Arman. I ıan· hate kavuşma'k iimidi ile "anı-ı serileri dahtmıştı. Suların cervanı adamı sürük
ltıdvan Pekkan, Suat Öktem, Kcma· hul, Rıfat Berksoy L. l..udar, Bakı \ •1· yordu~. Çünkü mensubu o1du- Bu~a~ sonra kral Murat'nın füyordu .. Birkaç defalar suyun 
lcttın Durmaz, Sa!Alıattin Kızılyel, dımı:r Antalı.-ya, ~abahattin Koksal j tan· ğ"um c anparatorun muhafız ~ı- suvanle!"J, Rus artçıl~nı ya~n yüzüne çrktıl!ını gördü'k. Fakat 
Un En&'in, Tev!ık lnci, MUmp Sur, bul, l\lu.ammer Aktul.,a 'Tokaı, Adnan taatı» durup dinlenmC"ks zın 1 dan takip ~derek şehri gecmege az sonra bir daha ~rülmcz ol. 
VaJıdctUn Ayı.an, HU•ınü özbora, ~ksuy('k İ!tanbul, Rıfıt İ~r. GC'li™'.lu, bin iki YÜZ fersahlrk bir vol al- devam ettiler. .. .. du. 

~UlQm ÖZM Ekrem Tetik Bahaet- d t Ak n 1 Kanlıca, Etem Bıngen )oı· mı:ş .. ta~ manasile yorgun ve 1 Muhafız . kı~atının butun Bundan sonra da üzer'mize 
l.~trı Tulgar, 'Tcvfık Eralp.' ~aı. lıtat Aker hu, Cezmi Guner S~ııı;., b~k~.n bır_ halde idi. . j. trampetler nın b.r ar8:?a ç~~ar- yürüyen ve ateş edenler oldu. 
Gtverıe ylız.ba"ılığına U-rfl edenler .,lı O ı~r l tanbul, SulC')man Guven Bıga. Guzel b~r yaz ~nü id. \e ~u- dıltları muazı.aım ~urultuden B ların arasında kurşun yer:-

P'.s~t Daybel~c Ho.ydar oıcayno- R•fat Karagöz Kaymi, Kiizım Oktay urc: neş,' al~ın yazlı kub~~ler. çan so~a •hazıı~. ~l ! » kuımandas~ ve.- n:ntahta kullanmış olanla~ d 
Yan, Seha'bettin 'Karaca. All Alpar, kop, l\Juuffor Er~uı Balıkesir, Fclınu kuleler~ ve saraylar uzere ~~r-ı r ldı. ~aa~ ogleden sonra uç~u, vardı. Ateşlerinin çokluk bir te-
F'eun .Alta E Özd . c ... "lp Gunııçık i tıınbul. Nu reı rlkuı i(on)ıı, lak akisler Yapı"'Ordu. O ~une vanaşı'k nızamda, man_ga lkolıle . . 1 adım anl"şılınca sılah-
t> n, nver emır, ~ T fk y l Ed Sc'l'k Kop&rat k d P ·' . M k f . . . . b sırı o m ~· " 

IZda.r, J.'ahır Bılgın, Sadık Erol, (!\' ı ucc ime, .,. et a a.r, ar.is, Varşova, Vıyana os ·ova.ya za er ~ırısımız .~ş- 1 ellerinden alarak kırıt:: 
F'~ p Ağıcı, 7AıkA.i Gli.rol, Mehmet Kıırac.alıey. ve Madrit .gibi bir sıra hükumet lamıştı .. Muhafız kıtaatmın on. ar.ıt nı . f zla aksilik edenlerı· de 
D- P d - b f _J nl k le · ·· ·· ·· l k t k' · b. · bö' a ı~r • a "QYl&n, Kenan cunay, Behaettin O'· ıya c ru- a~ılı&ına teri .,..c. er . ~~r ez . rı J(Örmüştüm. Bu b~- c~~~ o ara o uz ·ışı, _ızım • birer dipçikle cezalandırmayı 
tUnter, Feridun Yetkin, l<"oyzullah Behçet Karlıdağ btanbul, H. Sadettın y~k şehırler üzerinde fazla hl'C" lu~un kom~~nı o_lan U?i te~- kafi buluyorduk. Bu adamlar bu 
Akııoy, Sebatı Taşöz, Arıf Yaltl<aya, ~.zıın J ıanhuI. ş !ık Acar Elıiııt •. Ehube· bır tcs:;r vammıamıştı. Fa'kat ~en Şe;rarıs .ıJ1 ıdarcsınd<? en silahları Kıremlinekı sHahha
ll''ik Do~an, Rıfat Gcnçotıu, tzzet kır Karado~an Erzincan, Ceınalcııın (.ıın· burc;.da ~~'ele •bam.'başka oldu. on<ie ı~ı: Ben de bunların ara- neden a.lnnş.lardı ve yeni sı
~nçeı. k.ı}a Erzı'lçan, ')ukru Uzman Bura, i'll. ~e~ım ~ıbıı ~erkes bu m8:.nz~a sında ıdim. . . liıhlan muhafaza için bunları 
GliYerte U!itcjnıenliğlne terfi edenler Crmıl ~Jal .Berat. ı. ŞdJp Arık~n İ•ıan· onunde acayrp bir fevkaladelık . H~men dı_s maha.~l<;) ~ ~ırmış- tahta kursunla doldurmak ade~ 
Sezaı 0""1n, Ncrimap Erçetin, Tur bul, Alı un Alev Kutah)a, Tahir Baya· duyaraok. hayrete ve heyecana tik kı Kremlındcn surulup atılan ld ğund" b avallılar far. 

~t Ô'4el, Kemıı.ı Kurt.okan, şeın ı la> Enıru.;aıı. M. A"ni Alpdemir 1staa· düşmüştü. 1 s~rs_eri1erdc!l -~~ ~~unu~ ü~e- kında olma~sı~n zişte bu sirahla 
~ın, İsmail Göksu, Doğan 'Olltan, mııl, l\ıyaı.i O uç inop, Mı.:Jııııet Cn ura Moskovayı seyretmekte oldu- rım:.ze vurudüiiunu gorduk. bö 1 'b' dolgu ile lmllanı
~\1er Demlrôren, Şehap Ulkurt, Ce· Eekışchır, Cc"aı Gung111 l tıınbul, ~· ğurnuz şu anda çek.tiğimiz sı- Bun arın hepsi .vahşi .~uratlı a. n ı:rue :.r 
\'at Ül~n. Nt'jat Tezel, NA.zım or- t"Set ''lrner}urek Beşık.ı~. M. Nur;ı~m kıntılar, yorgunluk ve mahru- damlardı; ellerınde tufenk, ok yor .. :. "k ra 
~n •• Da.niş YJldualp, Mustafa ÜI· llıııgol, lsıanbul. A\ni SumeB Selıınık., miyetler tehlikeler hep unutul- ve mızrak Vardı. Dış mahalleyi Kopru~e~. geç~ı te~d sor 
illan, Süleyman MoreJl&in, Nasuhı, ı .. ) avw: ŞııL:ar Ç.orlu, Mclıma Akın ~s- mu.,,r::tu. Herkes biran ~el ~eh- şehre birleştiren köprünün üs- b'iiyü~ ve ıguzel bır yo . a ı er
~'trtdun Sevil, Nusret: önol, Şevket kı hir, Saim Çulok lı.1anbul, lm~ctıın re g\rerek kışı J!eçirece~imiz tüne ıgeldi~imiz zaman köpnü- lem~.e ba~~ık. Tam b~r h_aY· 
l'ıarıar Feth Noyal Murat Ka.rakurt, ~akur Siın, M. Faıl Bowk Balıl.:eı.ır, Ah· mahallelerde yerleşmdi ve biis nün -altında.n bir adamın çıktı- ret ıçınde idık .. Y<!lda hıç lkL1;1~ 
~~n Evranos 'samı Türkef, Ke· m t 'Jwıçoy ::satıh Öcal Erzincan, Hakkı b""t"" başk b" i.nsten olan ğı ve yolun ortasından alayı ı!Ö· se yoktu; halta bır kadın blle 
l'tnı Oka.n. ' Turkkatw; D kudıır, A. ccip Tulunay, u ~n af la ır ~ndc koşmavı ,ğüslıyecekımiş ~ bi üzerimize voktu; mızıkanın çaldıi?ı •zafer 
\ı_,. .. _ _ , ıı L· ı •ı··-'{ s·ı Akb-'- Al yen. z er er peşı k · ld"W• ·· ··1d·· s rt d n. b;·,~-...ı·ır' ımanı::~nı d;nlemeö-e ·-.ıne biftbal;ılıfına terfi e_,_,..er • ~ıı c •• '""' r:r ı ımu ... a. unet d .. .. .. rd F ansız as -erJ- f!e ı,gı goru u. ı m a ·r..oyun -~mu . » • .._. • ,., 
lrtan özer, Namık Taçktn, Btirha· ~kız Edirne, A. tAa Akı;akoc.a İstanbul, n~u~~~i· d: zaten bu idi: postundan ibir kaput, belinde ~~~iş ıt~k kişi _yoktu. B~. ~S.: 

ııettın Kan, Cemil ........ -ıroma. Hasan M_. :Fılri Gülcç İ:Uanbul,_ Zekı Yayan İz. M·.ı. ebed k ve sefaya bir kauısı vardı Uzun kır saç. sızlı~e ne mana verece~ımızı 
l<esn._ Fahri Berk, lhe&n Atsan. mır, Ahmet. Co~un Edırnr:, Zenat Ka. 9k bayatından muharebe ha- la.Tı omuzlarına kadar iniyordu; bı1c ı ıyo ~u. . a~ ır .a: ..,..... ı 1.11ıar en zev ' , . . ib"lm" rd k. F ı t b" t 
.._kine yöabafıbiı• terfi ectenıe.r \al Elime, ı. Etem Sikr 1 ıaııh\11, M. Kıı· ~ t muharebe sah6larma bevaz sadtalı da ~bejiini örte- ra~tan da mat!liıb yetın verdığı 
~ üça.nau. tsmail Emtlsan, yaıürk Iııtanbul, M. Hakkı Kargı fı;t8• ~a ın:k cek kadar uzundu. Elintle, Nep. y~le ?w~~~ın ortay~ çıltt.ığını ve 

~tcılıi Tutsıı.vuı. Adnan örW. Ali bul. ihsan Al..-bay Erzincan, A f YUcd ~i · sevıredip dururken or- tün ·u ısudan cıkarkcn tasvir e~- çekındıgını zannedıyordu~ .. :u 
'l'llı'._ Ali Başarır, Kadri Kunılberk, H. Kale. üki Akdıkman i taııhw!, Halil duya bü:\.Ük ünifomıa ~·?Y-me:k t:kleri p, bi, üç udu ibüyük bır nunla beı-Jberb~~:!.1 ~~ra :~· ~: 
~ec.tt Kutsal YUBUr AJ'CD, 11*ızı Omrtıl lt kudar, M. Ad 1 lJran t.tanhul, · erild mızrağı vardı. Bu adam bu hey- rada 411~~ :Xn.ı;.ı.,.;..~u ıme....,: 1 
~ Nuretti~ Aykut. , 1 M llıar J::roltu ı ıa hu!, ~yreııin Ka· e;- ~t'amıza on beş kişi betli kılı~ı iJe ve hiç çekinmek- Rus ask~rmı uzaklardan gor
"-!rine ınt.etmenHttne tttft ecH-.lllerpılDÇ Enı!K'.an, M. a ... at C>ul İstanbul, ile öncülük yapıvordum; ayrıca sizin en önde yürümek~ o~an mek kab•l oluyıordu.t..frbsı 'IXlr") 

Sak· Zen Do:an Brokan, Ahmet A. Bcıhir Gcıı~ay İııtanbul, Ali Ergenekon Moskova muharebesinde es•r e- borooan başçavuşunun uzerıne 
Qaıez ı er, ı 1 Fevz Ünal, N-0· ı Konta, B. B~anetıin Curd lsıanbul, \'a. dilmiş bir kaç Rus zabitinin mu 

• Ahmet na• mık ::Sua.,an 1 ı hı 1 ı :; Iih üolgu 
tıı.tı Ozan, Halid ın Dinçmen, Avnı 1 b 1 M K an 1 

• • a .n hafazası işini de görüyordum. 
Ötciıren Mehmet GUney Abdülkadir tauEu ' • rınal B~rı;un Buri&, Şefti.: Bu esirlerin ibir 'k~ı az çok 
8 • ' F:rı, rıur11m, Ahmet s M din, S 
~l'tl. Cel~l Erdoğmllf, Suat Çakın. lihaddin Tuıkkal Di. ~m~n ~~ r ~ Fransızca konu uyarlardı; fa-
~k Soyeren, Zihni Dora, Seyfi t tanbııl, .F. Nccd~ G m ' İ 

1 
~ııl ~~ kat arala.rında bulun~ ve biıı· 

.c-azıotıu Besim özel. Sedık vır- crman ~ 11 • • alayın ıpa;pası olmak lazım~elen 
r.~ • bulmmrnnan Bıı~rııktar Bitlhı., M Fahri . • F d h ~. 
""

1
• Abdürrahman vırt.an.. Tun.--1 Ordu M -.. lil dd ... ~. . bır tanesı ransızca,yı a a ÇVh 

111. _ _ rfl '>"" ' • ~a ıa ın &:.UJP Js. ·· l lro du Pa as ar 
--ayU har biye aJb&ytıtına te tanbul. r-.=h l luer ~·ı· li M 8 k guze nuşuyo.r · P • 

edenler J::nincan, Ned m 0,i_;: · i~~:r' s::i. kadaşlarından _daha . m.~P~~ 
ltıza Yener. haddiıı G<irmen Tra~ M l\1" T lıo daha QOk ta1 ıhsız ~ibı ızorun 

5ı.. _ 'd ıı. • llat 0 n yordu.. Bu bedbahtlar tenev~ 
-ea)'lf barblye blabllfilıgıaa terfi Konya, Fen un Akkor 1 ıanbul, M. Reşit kıp ta Moskovayı gördükleri 

edenler Tum r Nıı,;dl', O 1 met B11rla lıııaııbul. Z-ı- çı d" ""k ek n... k de 
C'\._ • A demir ı ı.anhul A. . _ ı zaman ız ço er ·urr ço • 
-wualettin lklzalp. Mllııtr Korgaç, >a > • • ınu GuıwJ Kırk falar, göğüslerinin üzerinde haç 

>ıt..ul!ah Nutki .MuhitUn Etin;il, Ia.relı, M. C mıılcttın Barut Aydın. Ha· t. slard 
~'tut Erler ~ır Dürllt. Adnan ıııit Erkan Beylcrbeyı, Yaul Ergur Buna, iş~ ı y~~ ı.. klastım 
~Ynar ' M. Sabahıttın Orkan Ç.en,elkovu. O. Lütfi u esna papas:..ı2:~. . " 
ıı.._ • twfi Kurtcchr l\tıumarı HUK 5 r-ı........ ve bu tapunnaının :.ı;:o""'uını sor-
--.aYtf barblye yüU,.,ılıtına , fN aer ...... ,. dum· ibana ~u cevM>ı vıerdi: cÜ-

edenler }anda,.,,.. terfı lUksi ' " v zermd.e bulundu~umuz tepeye 
llb- adat Doru, Nurullah oma._yer, Ka. M. Emin r\rdıç, Salih Umay, Ömer Du- Kader-Tulih tepes; denir ve her 

l>oSe.kman. rakba5' Hıılüsi Ars°'er, Haındi Tinğiı, Mır dindar Moskovalı bu tepeye cı-
•-~tor yarbaybp terfi edenler eıı> Suzt'n, Ha ın 'fııluoin Acattr, Şer• kıp mukaddes şehri ~ördü~ü .:it Kutol. feuin Gıın or, Rııa Acır, R. Recai Akman zaman diz çökmek ve tapınmaik 
il. '&nn yart.ayb juta terfi edenler A. Rııa Tuma, 11.;ccaıi Arbak, ~i Yıılaz, mecburiyetindedir.» 

At yarışlarının 
sekizinci haf tası 

Bu hafta sürpriz haftası otacak 
Haftanın en bllyW< tıeYfJC&nlftl do·,------------

turan at ya.r~lannın sekizinci hatta B b k t 
k~arı yarın Velle!endi sahasında e e e 
yapılacaktır. 

Bu iha!t&kl yanşlar mtiBavı k1ı1v· 
vette aUar arasında cel'eyan edece· 
ğinden çok heyecanlı olacS:-ı t:tdımm 
edilmektedir . 

Yarn;lara işttrak edec~ a.Uan, o

Muhteşem bir mu
samere verilecek 

kuyucularımıza sua ile veriyor ve C. H. Partisi Eminönü Nahiye. 
ta'luninlerumzı yarına ibıra.kıyonız. sinin 6/Eylül/941 cumartesi gece. 

Birinci k~u . n_,_ __ _,_..ı_ 
Bu yamı 3 yaşındak safkan Arap sı Bebek Beledıye ~~ 

erke!;:, d~l taylara mamustu\. Me· muht~c;em bir mW;amere t~ 
safe& 1200 metre, ıkranlıyesı 300 11· ettiği haber almmıştu. 

Küçük tasarruf 1~4 1 iKRAMiYELERi 
1 llıdet ıooo UnldE = ıooo. -

hesapları 1941 8 > 1000 > = aooo.- > 
2 ~ "° > = 1tlOG.- > 

iKRAMiYE PLANI ' > 
tiOO > = ıooo.- > 

8 > JllD > = 3000.- > 
KEŞWELl:K: ' ...... 1 ~ • > 100 > ;:: acwn.- > 

ı ~ 1 tlt rlt ; • 80 > 80 > = .000.- > 
tuiblerfıll6e ~- aeo > • > = eooo.- > 

' 
, 

,1--------------------.... 'fGrklJ• CllallarlJetl 
~iraaı Banka l 

Jturul1Jf tarild: 1888. -~ 100 000 008 'ftm .. 
ŞUe ... &jem adedi: .a. 

Zirai .,. tiearS ı.. n9" benJla mrwr d • 1 

.Pa.r& Diriktirealue ~ - • .. ~ 

Z!raat Ba.nkumda lnllDbarall w Daıım.m ~ ,_ .... 

- .. (56 l1rMI ~ .... 4 delıa gekO .. lalı'• ........ 
daJd pl&aa ~ lb&CL)fe dal 9 

• ....... 

, .. ~ lllMılK ""' - ı•.... • ~ .... -
iı • - • ı.- • ..._ -... - . 
I» - • ~ -
•• 111 ..... . -· ...... .. 

otrr•T: R p hH .--. '* - ....... ~ ~ 
il ~ A:i lpn t*tllz bal , . .. . hd da i4tt -· 

..._ _..,...._ .~U' «ım.Jıl~ 
y U BMMnıt ._.. _..= 2 ' ? . 

Yeni Çıktı ..... fıat l&a Uluç, Cezmi DeniZmen, Sala· Binba~ılıktan > 11rha)lı a tedı rtıni~ladir. Tepeyi inince ibir çeyrek saat
'--tin SoroJ, M. Hılnu rolaı. Halıt Ziya Okta), A. Hk voklan sonra sehrin kapısı
~·~ binbaşılıtına terfi edeııler Rııa Soyıık, l\I. bit Alkan, l\f. Zabit De. na gelm "stik. İmparator forma

ae ~"?ıeJabldin GöllU, Salih A.Zveren, mırcl, il. Talat. Gıırcr. HaydM yılmaz ön. sıle bir lıkte orada idi. Kıt'am~Z ..:ettJn Acar. yürlıarılıkta ı bınb ,ılıea terfı ctnıi§lr:rdir. kapının önünde durdu. Bır 

ra. sıkleti 56 kılodur. Bah e ve önündeki suJer o ak-
ElU altışar kılo ııe KunLŞ, Tarza.ıı, ç __. 

Sulcyk, 5•.6 kilo ile de GWs-eç gire· şam ındıtabm 14 tmcü &ecelel'e 8bb .. mal• • --• : 
~ )'tlztıa,.Jığıaa terfJ edenler M. Zl.'ki :mı. 1\1. un Turua, A. Cıı. mfrddet sonra. az evvel şehr: 
~et Kıvilcmı. fer Ak u)ek, O, Faik lgur. Mua>taz Ko. girmiş olan mareşal Du,roc (I~u 
~-~ ~tetıneoUtıne terfi edeııler lankaya, Sabah tun Ataba), Bclcir Aytofi, rok) un, Fransızca konuşan biır 
~eta TIUn, KAzon Önen, Yavuz .M. Zi)a I ıkM!u, A. Fdııni K~, A. kaç Moskovalı }le ~:atonın 
~. eı, MUhütin Okkan, M!Uıat Gok- \atı Ba)rııl.tar, Arıf ~unca., lbrahiın huzuruna çı~tıgım gorduk. oW• 

lh..._ li'atuk Erman, Sallhattin Dinç· lııın·r, Zı)a. Kaynak. Ccmıl Alkın, S.ıni!ı Mareşal 1mparatora verdıgı 

cektir. mahsus ~le taşkın bir nur 

3 yaşuıda~~ıı;:ımka.n İngiliz veziyat~:ıuiçindekalacak,Bo- Degv ·ışen ou·· nya 
eı~ek ve dişi taylara mahSus 1200 ğazın bu eşsiz k*8i çok uzun sa 
metrelik \C 56 lüloluk ~u koşuya da atler unk ve musiki nağmeleri, 

~ Kıranhııy, \aııar Ka>ıı, Z ki Ardı, O. Ratit malumat arasında şunları da 
~ llnıf Bfikeri adli hAJdmJJte Tutuncu, Emrullah GıirLaıı, 1-ethuUah &. söylemişti: Kremlin saray~nd~, 
v terfi edenler şaran u ı ;ıııenlil.ten rilr.bııtılıp terfi ey. hapishanelerden sa1ıverilmış 
-.:.: Esirgemez. Irmışlerdır. bir sürü silahlı sersed ":~~r 

•rnrt aıılrm adli bildmJlğel Tetm~ıkıeıı u$ct;maılıse ıer/i ~ v.~u~u •. serseriler ordunun oncu-
li> terfi edenler luJ{Unu yapan Murat (Miira) 

'
~ Çokeı·. • ıunlartlır: 

"'- ı· K -"-'- M tJ '"Üncü. •• 11&/ nuuuııele 11tem#rl u&a11ilan •uut Mkerl ötretmenllğe A. Nuvot Deııur.uç, "") ı ~· · >; ~ 

G Abd ilah İnal Fethi .AJt. 2 ıtıd .sınıfa ur/i edeııür v•nltırtlu: a.... . terfi edenler Sah t unanı;, u • • r-

~ MengW. ha) eşeı Jw. A. Faık Sa.ar. M. Ke. Hakkı Yılmaı:. ail Varan, Şefik Hoı:ai. 
........_.. ' .. ıı.: n....:: "l s-fdtin Halil Rifat Artun, Hnsniı Atamer. Hamdi ·-.çq llnıf ukeri ofretJDenUte mal Koymen. Hıwıu vnu, l• • ~, • . 

f:! terfi edenJer Oılükan, M. ~ket Kaııeu. M. S~ Oze~tod:. 
~ili:, '14battın Güne!, NecmetUn So;,- Yamaç, Mu&ıafa Oitirit, A. Lkrem Cefil· Dordiüıc~ weı./ mıuımele nuıruırlui1111· 
~ Seııat Akkoç. kol, Enver Ba)ar, M. Ali Guı~,. Ferruh dala J İİ.ndı. 51n~fa terfi cdenl«: . 

liı.ctı sınıf hesap nıemarlufuna Tamer, Halit Guluını.er, l\l. Hulu 1 Tual, S. Fahri <huııç, A. Kemal Omca, Sahn 
Oztı terfi edcnJcr :Sa)ar, aladhaıı n Alpıın, A. Rıza O~u. :s&)uıalp. Abdullah Sumer, l'illh Melımot 

"er Öç. :,abahaıtin ) agcı, Hu:;amettin !imuçm. Çuıcı, 1 ~uf iZya Arıkan, i. Hakkı ~a-
•ınıı muamele memurluğuna ~. Etem PC)nırciotlu, Cihat Erfipn, M. raman, lhknıet Kamer, M. Tcvfık Ke-

. Slllzn terfi edenler i::nıın Saglam, Ha5311 Erd~, .Mehm~ Din· ~ğlu, ~· Emi~ Öcllan, Peıtev Bo)arı· 
\)Cllııcij Ôkneııı. cer, l::.n\er Günduı., Hus.nu Ergun, M. 1~~ ~1ıım Dınç, Nuri KııragCWıilu, 

•ınıf muamele nıenıurlufuaa :sabri ·1 utumr:I, M ~nıı!l Pak50)", Mahmut Muuır Cağlar. 
ltotrı terfi edeni.er feııııllıın, ıııif T~oz, Ba ri Tur: ~ Dör~iuacia sınf./ _haap tııCM11Nu;ullllM 

~tıltı 11.l Dcnfziç, Muhlis Gürsu. Ozkes. Azız 1 urc, Ali Ertan, Selamı Ka- 3 ıı.aı .sılN/~ ter" eduıtt.,.: 
ll('ij ııınıt mttamelc memurıu. rırboncuk. 1\1. Dundar Kılıç, Salihaddiıı YUS4ıf üı&m. SaUlı Aıuıııer, Mahmtaı 

A11f tuna tf'.rfl t>denler Qnr:ş. Onıer Kaan, i\.izıaı Top]uotlu. A. !nal, Abdurrahman Siıer, Veyııel Beykal, 
~il' Cor~'loğ'lu, R!fat Erbilen, CelD.l Kı ılkaıı. :;. Ah net Topttı, M. Sup- Mustafa Bulkal, Riı~tıi Yalçuı. 
-•tt;};aıpazı. hi Tuzun, Hamit Kılı~). Mu.tara Koymeıı. 6 ıncı suaı/ lı.csap nwnıı""""""'" 5 ı. 

•ııuı nıusfkl öğretmeıılij"IDe Cemıl Bostaııcı, 'i, Salihalbn Öner, H. ci suııfa kT# edalıır: 
~'el 1( tem edenler Hılnu Erer, Kini \"artar. Adil SüJwı. Ali lWa Y~ ErtuiRı1 M•. Faaı 
~nt. Hu5am~lın ) arder, Fehmi So>kan. Ziya- Elmacı, Nedim Un~er. 

tUnlf A8kerl ıwnatkirhj:a tt"n ~ahun u, Abdullah Somay, AL Bur· 5 nici sııu/ tıi/e~erı 4 ımcs. wuja 

"' terfi edenler baıı Aras. Nauk KwlkaJ&. Hu.. Tmcr. wJi Mo.: 
lJru. T.hiı MaoJ. Cmil f.1--. 

56 kilo ue Heves. Delıkanıı, Elhan, • vaza" •• Ahmed H amdi BaRar 
54,5 kilo ne de Neriman iştirak ede· genç ve mes'ut kahkahalar ve çe- ı ' ..., Y 

cektır. şit çe§it görülmemiş liyakatli sah- Günün en mühim ~ri: 
tl~ koşu nelerle tam bir cennet olacaktır. Buhran w intikal devirleri - Kapt&lı~ ~ .e batlil 

2 yaşındaki safkan tngıliz erkek ve Tertip heyeti bu fırsattan isti- yeni niamm ana. prensıpleri 
di.41 taylara mahsus 56 kilo ve 1.200 . Ü · te K" tabe • Fi. 80 kr metreıfk lbu koşuya 56 kilo ile Kara· fade ederek, o akşama kadar bır Tevzi yeri: niversı l vı . 
biber, 54.5 ddJo ile de Çobankızı, Sa· evlenme memur1»1un önünden \ı•••••••••••••••••••••••••-
ron, Demet. Buket gir~ektir. geçtikleri iha1de :fil veya bu sebep ~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!l!!!!l!l!l!l .. !!91!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11~B!!!!lll!m!!!!!--ll!ml!!l!!!!!!!l!!l!l!!!l!!!!l!I• 

OOrdünclt ko,u le henüz düğünlerini yapa~ !! 

ın!u: ~9!: =~~~ ~ genç giftler için bu smel cennet- Kömürii var- lstanbuı fırıncııan 
metre ve azamı oo ıoıohık bu koşu· te birer yer ayırmayı dii§ünmüş • h i 1 e d e D 
ya Dandi 60, Karanfil M. Özdemir tür. GeftÇ çiftler isterlerse du • ken satmak 
54, Romans 52,5, Roi 48, H. Hatun vaklari]e bu e§Siz yeri süs~ VU geçmiyorlar 
45,5 ktlo ile gu"ece'ktir. lecekler: .iBterlerse herk.es gibi ı·stememı·ş 1stanbal BelectiYeSi. mtifettiflel'l 

Beş1nc1 kotu seri>est 'fakat ""mk"" olduğu dtın .ArnavutldiY, Ortaköy ve Beflk-
Dört ~ daha. yukarı şaştiki sat· mu aa t&f scmıtıerindeki fırm!an eeaa1I bk' 

kan Arap at ~c k161'&1tlara mabaus kadar aÇ"Jt renk giyebilirler. Yer- Dün ftya.t nmrakaöe bUrowna ikı ~ kontrol elnıişJerdir. Bu :ıma-
3000 ıınetre ve azam! 60 kiloluk bu ler az kalmıştır • .Bu baptaki mü- ihbar vaki oimuştur. Butıl&rdatL biri t.ronar neticesinde Beşiktqta Zl)'&• 
son lkOfjUya da 60 kilo ile Tomurcuk. racaatlar n.ahiyeniR An'kanl cad. Beşfktaşta. gemide ytlkla mangal nm tırmındaki ııo ekmekten 29 u
Bozkuıt, Bora, (ı8 kilo ile de Sava ve d . de 57 .LLf _.-Jı_ • kom·· ,._,, '-~lund"""'' :halde, kbntCrlln nvn veznt eksilt old•"'"• J'Ör'Werek 
lşık iŞtirak cdecekttr. esın numaraU<U1. .n~o~ezı- w u ..,., ucu ~ 

ne ve kabil oi~ kadar sür•atle sahibi milşt..eı'. .ye satış ,._ı:mak illte- JRU88deı--0 edıhniştir. 

Ekmek fiyatlan 
artacak 

Toprak Mahsulleri Ofisinin huöu· 
bat mubayaa fıyaUannı 1 kuruş art· 
tinnaeı üzerine ta:biatile un fiyaUn.· 
rmda bir miktar artış olacaktır. Bu 
vaziyet dahilinde ekmek hyaUannda 
ciD'l bir miktarda -.n kıl'uı Dlllh· .... ~ 

yapıhnebdır. memiştiı:. Yine Beşikta....ıa Adilin :fmnmda da 
Diğeri Jıse: 20, Ortaköyde Omnanm tmnmda 41 

Fahim bey ve biz 
- Bcımaa -

Abdülhak Şinasi 

~ 

Sult&nhamanHDIML öb3beııi s:ı.t:ı-:ı ekmek ınusadere oıunmuştur. 
bir mqua ıbir paııt.aıoıı askısı için Beşikta.şta Fazrlm fıruu SJ2ıht ka-
225 kta'Uf ~ keyf ı:yet fi- idele:re riayet etmedifi, um.tonaa 

tırnu pis ve örUmceklerle kaplı oldu
yat mttraJ<alae btlroSuna blldirf&rn* ğu, AJeatnln !mıunm pasa hemen 
tir. n1ıı kirli bulunduğu, G&Jatadaki Sa
Fıyat müralrabc kontrolörleri her ratlmtn Jmal ettlği ekmekleruı ;yapı. 

*1 ibbaı• hakkuida t.ahkikat.a b8f- ,m §l'karddrğı gorlll«ek hepllİle o.-
~ ... D•MJÖ' 



t::N SON HA VAOIS 30.8.941 Cumartesi _, 

En Son Havadis'in zabıta romanı: 56 1 

--------------.. Evlenme teklifi 
GÖRÜNMEYEN KATİL (Bu sütuna mahsus mektupların 

başmuharrır e.dıcaine 1tön~rılmeyıp 

Parasız lliinlar \ 

İş istiyenler: 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik dognıde.n do~ruya kUçiik Ul\nlar 

servisine» gönderilmesi Hi.zımdıı·. Bu aütmıda .if arama. it •anne. 
evlenme teıdHleri, 'Ve tlıcerf 

U p 1 b ı kt •k ı •• :Mektuplar her &Un saat Z ile 4. ara.· at ayan ta anca e e rı ampu u sında. alına.bılir.) mahiyeti haiz olmıyan ktiçölı • • k d • * 28 y~ında, l,ii boyunda milte· lliııJar pal'UIZ n~rotanar. 
ıdı. Kasayı karıştırır en e eldıven nasip \'Ü<:Utlu yabancı lisana •"Akıf Artist olmak istiyen 

takmıştım lık kazancı 150 füadan aşatı. olmı- bayanlat"a 

SiNEMA 
G811Ç111r, glıelllll, ıum ve ıaa'at mecmuası 

Mevsimin en güzel resim ve yazılarile 

Yakında çıkıyor 
Çıkaran : 11111 Kitap Yarda 

lıse derecesine muadU taJısilll ve ay· ı 

' " \ '·an temiz bir aileye mensup bır bay, 

-B~~Wme~m:~~~~.~k~u~~~andı.On~~~.~~np~ ~~~ın ~~·~~~~~~~,~ ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ memat meselesi oldugu ıçın ro- halındcn Raymond'un kaybettı- yapılı ıı:1 •25 yaş ara:ıında, edebıyatı t·yana ihtıyaç vardır. Şımcllli'- kırt 
hiınü bütün varlığımla başarını ğini anladım. Genç adam bir seven bir bayanla tanışıp e•·lenmek lira maaş verilecektır. BUrhaneddııt İstanbul Belediyesi 
ya çalışmam lazımdı. Yoksa şim müddet düşündü. Sonra şahmı ıı.temektcdlr. Cıddl tekltflerın dotoğ Tepsı'yP. : ıilracı.r.t. l"f" 
di ikimız de soğumuş birer ce- kaldırarak ve gülerek rakibine: rEJ gerı ıadc edilmek şarttle.- lTııı- Bomonti - Ebekslz sakatı 13, her Memuriar koopsra . 1 
s tten ibarettik. Ne ise becerdık - Teşekkür ederim profesör, salı> rumuzuna müracaatları. sabah ona kadar. ko·· mu··r serVlSlftd3ft : 
ya siz ona bakın.. 1 dedi. Fevkalade bir parti yaptık * Yaşı 17 - 18 arasında. sarlfUl * orta y~ı bir Türk kaduu iyi 

Adam arkasını döner dönmez Tamamile sizin ayarınızda bir ,·eya kumı:aı, ı-üzet bu- bayanla ta· bir aile yanında dadılı.Jt arıyor. Ta.,· 
elektrik ampulunu yakaladım, oyuncu değilim. Amma. eğer is nışmak istiyorum. raya gıdeblllr. Kadıkoy Altıyol atzı 
sıkarak parçaladım. Silah gibi terseniz arada sırada bir parti Bırbirlmızın karakterW anlayıp SöğiltıUçeşme caddesi 155 
patlıyan o idi. Bereket versin yaparız olur mu'? Arkadan fil- ilerde kuracatmu.:: yuva hakkında * Sinema iıılerindcn ve her türıü 
kasayı karıştırırken elime eldi- lerle tutarak kalelerinizi hücu- konuı;tu!:tan E<>nra nifanlanmak tik· rekl!mdar. snı;ya.n bır zat ehven Uc· 
'en giymiBtim. Asıl kurşunu a- ma geçirmekteki meharctinize rindeyun. Müracaat edeceklerin: llk retle iş anyor. Her türlü ketaletl ha.· 
tan maskeli adam oldu. Tabii hiç diyecek yok. tahail şart, orta Uihsil de olabıllr. izdir. Arzu eden muhterem 1' aahip· 
karanlıkta hedefini göremediği Profesör Raymond'a tuhaf tu Ciddi tekliflerin (Yeten> rümuzuıu ıerinln mektupla. (ReklAm) ri!mUZU· 
için bu hareketi kurşunu ziyan haf baktı. Sonra birdenbire ye- mUracaatııırı. na mUracaatlan. 

Müessesemiz yeni teşkUıl.t.lle :Jaytn 

müşterılerimizin madeni mahrukat 
sipariıılerini ka.bule ~a.mıı,lır. Si· 
parişler narh üzerinden mahalline 
emniyet ve sUratle teslim ed.Uir. 

Depo Fatlll tram\·ay duratı Çama. 
şırcı lıokak numara 2~ Telefon 2Uü 

'ferkez Galata eı;ki Gümrük cad· 
deeıl ömer Efendi Han numara S 

Ucuz ve acele 
satılık köşk 

etmekten başka bır işe yarama- rinden fırlayarak: * Yaşım 35, bayum 170, kUom 68 * Emekli zabitim, mektep talebe· 
dr. Karanlık benim işime yara- - Gitmeliyim, dedi. Bı~. ~k- tüccarım. Aylık kazancım 200 • soo lerintn hanelerine olsun riyuiye der· 
dı. Onu bir itiş ittim. Yere yu- şam rasathanedeki işler yuzus- liradır, bir evim var. 61 verilir. Şerait uygundur. Arzu e
-varladım. Soıra da tabana kuv ı tü kaldı. . Dul veya kız bir bayanla evlenmek denlerin E. rümuzuna müracaatları. 
vet ka~ kaçmaz. n:ıı~ın ~ . . . Raym~nd . misafirperverlık arzusundayım. Reslmlerile (A.T.35) * Otomobil ve Makinist okulundan 

- Sız oradakı ışınızı bıtırmııı yapmak ıstedı: . .. . rümuzuna müracaat. orta dereceli diplomam vardır. 17 ya. 150 meyve fıdanınt muhtevi kt5· 
mi idiniz ? - Bir şey içelım de oyle gı. * Aylık gclirım yüz lira, dUrUst şında. ilkmcktep mezunuyum. Otonıo men çamlık 2350 metre murabbaı de. 

--Ahmet ATEŞ-. 
Karyola ve 
SATIŞ 

Mobilya 
E VI 

lstanbul Nuruosmanige Çuhacı 
Han Karşısında 

Her nevi karyola ve mobilyelerinizi buradan ucm ve sağ· 
lam olarak tedarik edebilirsiniz. Tavsiye ederiz. 

ı_A_S K_E_R_L_I K_l_ş L_E_R_t_.] 
Yoksa yarıda mı kaldı? dersiniz, dedi. . karekterlı, bir gencım, yaşım 2s, bo· mobil tamtrathanelerindc ve dört za- nize nazır arazı dahilinde elektrik yoklamaya davet 
- Biraz daha vakit olsaydı r,akat profesör başıle~ reddet- yum ı,60, f"..a.çlarım oldukça dökül manll motör, makinistleri yanında tenviratı bulunan sekiz odalı bir köşk 

daha iyi olurdu ama .. Bu kadarı tikten sonra kapı~a dogru• yolu mUş ve sıyahtır. YUztim h':'.if sUzme, yardımcı olarak idari bir aylıkla ça- ile 3 odalı müstakil bir evııı tamamı ü.,f.üdar Askerlik ~ub<'~irnkn: mal üzere derhal ~ye müracaatlafı 
da fena değil .. Ne yapalım artık tutturdu: kaşlarım kara ve çatık, gozlerim e- lıııabılen lbir genç ış aramaktadır. acele satılıktır. Ayrıca genİJI bir ku· 837 Jujiumlu ve bunlarla muameleye ilan olunur. 
olan oldu .. Arada sırada heye- - Eyvallah! dedikten sonra il, ağız ve burnum adetadır. 17 _ 251 E~üp, Defterdar, Feshane karşısında yu ile ahır ve arabalığı !bulunan mez tihi olarak kısa hiımel §rraili kazanmı~ 
can, karaciğer için birebirdir. çıktı gitti. yaş arasmda ben boyda. ısarı,ın veya 2811 dükklnda Bayrama mUraca.at kur met;keııi gc>rmek arzu cdenleı· ve a.knliğine L.arar verilıııi~ olan askeri 
Şu Clarckson Parry'nin ı;ükü- Raymond onu geçirmek için kumral Iakal yeşil göuü ve temiz edflrnelıdir. Kadıköy Acıbadem ~at Paşa soka!< tam chliyeılilerin ııevk muhtıralarını almak 

netine hayrandım doğrusu. Ben peşinden koşuyordu. karakterlı bir bayanla konutmak ve * 19 yaşındayım. Ll.senin 9 uncu 6 numaraya. görüşmek arzu edenler üzerr Ağusıo~un 27 nci çarşamba günun· 
kendi hesabıma kaç gündür çok Odaya döndükten sonra: anlaıttığımız takdirde nişanlanıp ev· sınıfından ayrıldım. Ailevi vaziyeti· Galata ooki Gtimriik cadde6i öm\!r de tııbeye gelmdcri ilin olunur. 
tiğim heyecanları karaciğerim - Amma garip adam, dedi. leıımck uzusund:ıy:m. İlk tahsıl, ol· min rnilsaadesizliği tahsilime nihayet Efendi Hıı.n 3 numaraya m\i.raca.at- * 
icin kafi buluyordum, bundan Fakat fevkalade iyi oynuyor şu mıısı ıa.zımdır. Bir fotoğrafla veya ıarı. Kadıköy yem tU/ierlik fu.besin.den: 

fazlası artık çekilir "gibi değil-· oyunu .. Çoktanberi bu kadar en fotoğrafsı& bir yazı ile (Akbulut) ve~~imdcra anlanm. Resmi veya hu· ---~--------- Atil..crli&ine brar nrilmi~ olan 337 Jo. 

* Beyoğlu Yerli Askerlik Şubc~dt'fl! 
1 - Mükellef tabip yüzbqı Ahmet ~ 

Ali doğumu 310, memleketi Nahlis. 61 

t'io. (38206) 
2 - ) cdek piyade tcğmeıı Zııynd ~bı· 

ilin oğ. CC\iılt Perziıı. doğumu 318. pıelll" 
kkcti lotanhul, aicil No. 05460) !IJ· 

3 - Yt-'Clek Top. Tğm. Behram oi· 
Şatoya ön kapıdan !?irdik. Ar tım. Ben b!?idip yatsam, kusura susi bir mUesscsede çalışmak yo met Tahir, sicil no. (5072'l) 

di. tercsan bir oyun oynamamı9· rumuzuna mUracr.at. ıstı VATAN ğumlu ,e bu doğumlularla muamele ~.;. 
~· d * Yaşan 26, boyum 165, kilom 63. rum. Kemııl rllinuzuna müracaat. ~ --., rrn J.:ısa hizmetli tam ı:hliyclnamclilcr 11 

kad-aşım artık gizlenmekte C· bakmazsınız çocuklar? Öyle yo- Devlet mticsseııelerinden birinde ıso - 'I ı llc)lw 941 de yedek wbay okulunda ha· 4 - Emelli 7. 6tnıf haap meınıır 
vam etmeği lüzumsuz buluyor- ruldum ki, hiç sormayın. Siz bu lıra maa.1la çabşmaktayıın. Bir de r "' unmıık Ü'ıt're 2818/911 taribiuık &e~ı..c. Ka ımpa. lı Talit o{;. Mahmut [\ed'.~ 
du. Merdivenlerden"' :tar~e~: gece ne yaptınız? Yine heye- evim vardır. 18. 30 yll.flarında güzel 1 E. s o. B Av AD 1 s 1 E v lence l i ve dileccklerdir. menıl~.keıi Erzin<:an, ooğuma 291, ~ı( 

- Profesöre bir şey soylıye- canlı vakalarla karşılaştmız ve balıketınde dul veya kız bır ba· g Bu gibi tam dıliyetnameyi haiz craırn o. 1325 • 26> ıı 
cck misiniz? diye sordum. mı? yanla evlenmek istiyorum. lLAN FİA'ILABI Bl e r 8 k l l b i r m~kiır günde şubeye müracaatları, bu 5 - Miık:cllef tııliip ,üıbqa M. N~ 

Başını salladı: Clarckson Parry: (M. K. 86) remzine müracaat. Kurut ilinıo davetiye yerine kaim olduğu ve oğlıı. Fuat V'-'hhi 36228. rt 
_ Yayır, dedi ... mc.~?~bur he- - Yok canım, dedi. Hiç bir * Yaı,ımı 42, boyum 1,74, kilom -- müsabaka mııracaat etmiyenler halkında As. mukcl· Yukarıda ılan edilen ~ubay '"' al!ke 

rif, gece evine dondugu za~an şeyle karşılaşmadık. Haydi Al· 69. Eski sporculardanım. 30·35 yaş- lı:fiycti L.anununun 89. cu madde&ine göre memurların durumları tahit edilm~ 
kendisi görsün .. Bu, on~ guzel lah rahatlık versin. ıarmda temiz, ciddi ve namuskaı· bir f e r fi p e t f İ kınuni takibat yapıUağı ilin olunut. re (çok acele) §uheye miraoest 
bir sürpriz olur. Maskelı adam R d t 'tti B' a.ıle bayanlle evlenmek arzusunda- * ilGn olunur. 00207> 
kokain çanağını yok etmiştir aymon .ya mıya gı ' ız, yım. Ticaret işlerile iştigal eylemek- (Vata.n) otuz sualli bir mü.sa· Bı:~ik1a4 Askmik Şubesinden: Üsküdar Avwlik ~: df 
belki de... beş on dnkıka daha oturduk. teyim ve yazıhane .sahibiyim. Ayda baka açmıştır. Hergün resimli 337 ve bWılarla m1MJDdeye tabi eratı Refah vapurunda §ehldm vefat eıkt'ilt!' 

Sofaya girmiştik. İlk gördüğü Sonra be.n de gidip yatmıya ka- 200-300 lira kazanabilıyorum. la.de c. olarak bir sual çıkıyor, her bir şubeye da~et: niz gedikli üst ç.av~ Nasip Alinin 
8 

o· 
rd el k Parry de k . · olup smk Ü6küdarda :)e)imsn: caddt.1!,. miiz adam profesör oldu. Tele- rar ve ım. arc son dilmek üzere fotoğrafla T. K. T. rU· sual, insanlar arasında ı tıp ve ı - 337 doğumfo '"' bu doğumlularla •f ..... 

d d k ı U de 357 sa) ıda ve ı;erebe Alemdar " 0 ~ı 
fonla konu.,uyordu. Az sonra a- benimle beraber o a an çı tı.. muzuna mUracaaL secı..·e :farklarına ;-oı:e 1arare ' muamele görmekıe olan erlerio yoklama· , __ ı- ""' 

~ S f h ·· d t ci k 38 d S be t l k mün° -"""alar yaratacak yoldadır. lan bitmek "_ .. ,_ .,.._ .. ,_ L-.t- •alte- Ali>uUcnari mah&lleei Türlıe 60~ • .dl hizcyi yerine koydu ve ayağını ·o aya enuz a ım a mı!l .. ı ı, * YB..?ın ayım. er s mes e .........,, ..__ ........... ,w .._ " ayıda göstcnniJ olduğa ikam~.:., 

Su
nru··verek bize dogrw u geldi. arkadaşım bıroen kolumu tuttu. sahibi san•atkArım. BcyoğlUlld& bır Suallerin en çoğuna ekEerıyetln )'e müraaat ederek ~n yoklamımnı yap· hulunamıyan ailesinin l'D3llŞ mııaııı~;. 

J 1k w d d ticarethanem vardır. Aylık kazancım reyine uygun cevaplar verenlere tırmıyanların hemen haftanın salı ve pcr· ~ 
Clarckson Parry nezaketle: imiz de old~gum1;1z yer e ~r 150 liradan aşağı değildir. Boyum iyi mUkflfatlar vardır. ~mhc 'C cuma günleri &aat 9 Jan 12 ye yapılmak üzere derhal şubeye mü 
- Merhaba profesör dedi. d1:'k. Etrafı dınlel!lıye .başladık. 1,70, kilom il dlr. Temiz bir aileytı Bu müsabakayı takip ediniz. kadar tuWe kurulan Ae. meclisine mu· lcri Ju.ıumıı ilin olunur. 

. . '... Bırden ctık tık> dıyc hır ses ge- 1 kl al 1 ·· * 
Satranç partınız ne oldur lı"yoı~u. Hafif hafif bir r,eve vu mensubu1ı1. lIUsnüahlllk sahibi ev ka,

1

• Gecmiş bir kaç sayıyı da ayrıca racaat a )O am arını yaptırma arı, mu· 
· G -u - J d ı b"l k b h t k d .._ l racaat edeceklerin nüfuoı te~kerderi ve Be~iktoJ ,hl.;alik ~ubesiNla: "'' - Daha bitmedi kı.. enç, ar ruluyordu. Sesin geldig~i yeri mı o a ı ece şen ır aya ar a a· ._.. ___________ _, tedarik edin z. ~ubemiııie kayıtlı ıı,,.;;..mçı· Yeııiınah'µı• 

iht d Dü ÜSt ...117 ı ·------------- A .,,_ l E ı y ı me-lı.te-ple alikuı olanların mektep \lel!İ· '" UUI!> • kadaşıııız yavaş yavaş vaziyeti anlamak için bütün dikkatimle şına ıyarım var ır. r ' 0 ;e (Vatan); ruu .. e 
1 

m n a • kalarile muracaat etmeleri. ı.ıs numaralı apartıman kat 3 de oııır 
idrak etmiye başladı sanırım. dinlemiye başladım .. Galiba re- bıraz da maddi gelll"i olsun. En on Gelen cevaplar: man'm makaleleri, iulan Bora· 2 - Yoklamaya !;l'lmiycmcrin ıııı. İııanbul 307 doğumlu yedek jan~ 
\ ez·ırı"n o··nu"'ndekı· pı"yonu feda sim bo-alerisinden_ gelıyordu. 0. Havadis (Şans) rumuzuna. nm umumun takdirini celbeden yüıbatıaı Ziya oğ. İhnhim C2.W7) ~-

f bakt K rd •1.73 boyda, 62 kilo, mütenasip vlj k l Ut ı· J r..ayılı .~s. kıınommtm 64. cü maddesi ma· t .. 

~~:~~l ı::~~J~: 5~~t~~~Sim~~ 1 ~~-·.: .:s. k .. isi ~~i ı:ıfı~~~§ ~ ~~~ euUu, beyaz tenli, güzel çehreli, ye· (Engin). es. A. T. K. T. Ders. Bo- :!~::af;~~tl~ ;:11:u: :v~~ı:: ~!~:~~ !:em:::u:7ıa: ~:O':.alandı· ::di;;e1~a~!::: ~~1;t:yı~üra:;;uıı~ 
·• J - l t şil gözlü, kumral t1açlı, dlırüst ahl&k ğaziçl, 21. M. A. T. Çok güzel, Ka· layık bir gazetedir. maddeyi mahsusuna göre hakkında ııı 

ne yapacağını dUşünmekle me§- tu muş u. ıı, h.ç bir ıçkl kullannuyan muallim bul, F. N. ş. 602, K. B. lkmal rU· * 
gul.. Hakallm daha ne kadar· da Arkadaşım, bana kendisi11i ta mektebi mezunu bir gencim. 

22 
ya· muzlarına gelen mektupları aldırı· ~ .. .._ __________ _.. .. ,. B~olfo Yerli hker/ik Şubeam'-: ınde yapılacağı ili.lwıw:. 

yana bile~~~? .. .. kip etmem için i§aret ettikten vındayım. Azami yirmi Yd ya.flllda nrz. - 337 dojumlular ve bv doğıunlu/.arla - B~ AJcmik Ş~: ~· 
Pı ofesorun a:ka_sından kutup sonra ayaklarının ucuna basa- 1 ""' • 165 boyda mütenasip vücutlu 337 doğumlular ve bu doğıımlul•rla mo· 1 tUt"' 

h d girdik }>a" d ""' am~l·w• tabi olanların yoUamaJ• ... ı 29/8/ l - Şubcrııizde kayıtlı her yı tf ane o asına .: ~. /IDO~. ' k 1 . dog·ru ı"lerlemiye ""1 ~-· _ .. _ u t . ı.--.ı..+-..ıı uaı ~,~ - L•f satranç tahtasının uzenne eğıl- ra ga enye . 6~ ç.,. .. e ' omız ......... ~ .. m • .ıı••• MÜ:;TERl KAZANMAK GÜÇ KAYBETMEK KOL.\YDIR - .. !Hl de )ıitama ereceğinden nahi}clor için il..nmiycsi almalta olan Mıdiil r.u,,.,,' 1•· 

ıl1ış düı:ıünüp duruvordu. O ka- başladı. Hafifçe perdeyı arala.dl, llm mektebi mezunu veya hali vakti • l ıa~ın edilen günler nazarı dikkaıe alın- ve ~ yetimlerind<-n 941 yılına aı '"' 
~ J etl yerinde bır aite kwyla t.an••ıp anla· Nam I • · ı · · im ı '-- ıP"' dar kendini oyuna kaptırmıştı ikimiz de içerisini göz emıye ..., mıyarak yo\.lamaıııın yaptırmayanların be- raınıyc ermı a ıyan ana ~o..,.,ye 

k d ·ro·ütmizi duymadı ad k ı rd Kn. ht vardı şa.rak bir yuva kurmak i8tlyorum. Ka yserı· ı·ı Ap·ı kogv 1 u men afili tek giinferiede şv.befe JDÜnK;a. caıııleri. ~u ı, o aya. gı .. lo·. •• • • başl ı . çe e ıg . !Smt utezklunailermbUrir ::;:ıet edebtöıier(55 X •• GRelAm.) rü. • ·•'-- ı·ı,;... ol-·. 2 - Taş-ada hıılunaular bir dilekle~~ 
bile. Hatta gozlen uzenı:nıze ~a Elinde bir cekiç mütemadiyen --· - - ,..-
k 1 a bile bizi görmedı, hanç ~ * lundukları askerlik şubesi vasıtas~ 1 ınc • . · · duvara vuruyordu. de gönderebilir'- TORK SUCUKLARI · .. aatl · ·ı d alakasını kesmıştı uı· Bqik1114 Ahrlilc Şllbesirukn: mı1.e murac en· ııt· 1 e 0 erece · Clarck~on Parry gözetlemek * 18 yaşu.ı doldurmaktayım. Bo- Yapılı~n. temizliği ve fenni surette soğuk hava depolarında Libe ve muadili ınekt ..... Jerden ıneaan 3 - Bu husus ikinci dda ilan olıaO 
Şimdiki halde satrançtan baş- ten vazgeı•crek iceri daldı Ta· 1 &• kilo 58 diı' ,.._erim h f edil" ·r lıl 
kn hiç bir şey onun için ~evcut bii ben de:s arkastndan. Fakat yum ' • m • _.. · mu a aza ır. olanlardan tam eb};yetli olup u yiibek ~ tici': 
d W•ld' p. f .. · k le::ııne 0• _ Saçlarını koyu siyah ve dalgalıdır Sıhhat ve menfaatlerini bilen muhterem halkıınızın AP1K melct.rı> tahsiline devam etmiyecf'lder bir Eminönü Yerli As. ŞubesİP ~ı.· 
cgı 1

• ro esor ıs em metrdotel kendisini yaptığı işe T~'",,...lim lıse bire kadar olup ayda 11111•••••• OGLU kelimesı"ne dı"kkat. •'e>' 
t ke 1 ....... rJlül 941 tarihinde yedek &ııbay okulu Sını.f 8 Muamele memuru .1.Y• _.,5 
uıur 1 

: ... • u o kadar kaptırmış ~i. biz tiı.~anı ;o lira gelirim vrrdır. 16·18 araaında -------------- ~:ı Oynadınız mı, dıye sord hazırlık kıt.uına ıı""kedilecekln-indm 28 n1et n-~t Og~. Osman Nurı "' - ·· . · başına varana kadar ayak ses- r•nk mevzuubahis olmaksızın ttnus d ~ Cevap olarak Ravmond hır "' •••• Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatin e •iustoe 941 tarihinde yedlerindeki veaika· 
• •• J lf leriınizi duymadı. Bizi orada ..,.bö b'ır aile ı.""''la e~ bır yuva kur (311 64) .:. 

ta d e tekrar oyuna dal ....,_, K tı· s tk~ larla şube merkezine müracaat etmeleri - o~· ş sur u v - ru .. r görmez birden yerinden sıç mak istiyorum. Taliplen'n ('1"n) rü ıyme ı ana anınız T As Tgmw Hus·· e..nn " 
d 1 Y- s A F y E "e gclnıiyenl« hakkında llll. s&)'tlı as- opçu . · J -- • e 1 ar. . radl. Sonra yan gözle arkada- muzuna :nektupla müracutıarı. Bayan ı· ı. _ _ı: dd c ır.ı ı· (30805) D . -31'10 
Arkadaşım camma da susa- bakarak onun söze başla- .:.-.ıılt kanununun 89. cu ma ~ muci- ew et rn enız , ...... .:k' 

dık!> dedi ve zile bastı. Kapıda şıma bekledi. * Yatım 49 maatrm 77 lirada. E· biııce askeri mahleme,.e 'erileoekl«i ön Yz:b. Ahmet oğ. Mehmet~ 
K . ht .... d"' Karşımızda bu masını mekli, dul ve klmeeewun. İ.fret ve nı·n de ı"Qtira. kile ehemmiyette ilin olunar· 
nıg gorun u. ( Arl:an rar) .,...1 ......-..... "' * çay 301 (1641) .. d"' 

lunduğu müddetçe onun yüzü- kumarım yoktur ....... en....,.... ... , baya· r>" 

nü tetkik ettim. Çok ~bii bir . nın yaşr 36 Ua 40, &'öısıeri lAClvert su ADı.YE Pla,.J· Gazı·nosundı!ı Beyoikt Ymi Askerük Şu~inıkıı: Deniz Lv. Makine On Yı.b· ](t~ 
hali vardı. Emirleri her zaman- =~~: veya koyu Yefil, çehre ve ondamr mtı IU 337 doğıınılular 'e bu doğumlularla mu- san Oğ. Ali Mumcuoğlu çer 
ki kadar iyi ve her zamanki gi- Nefrir• J)inldMi: tena.eip, balıketinde, tahlllli ve iyı Bu akşam saat 20 den 3 e kadar. amt.leyo tihi olııp ta kısa hiınıete •>Tılan 302 (1711). • . .,t 

bi çabuk ifa etti. şOuO SARACOGW ahl&kta olmalıdır. MahremıyetJnc n- Varyete numaralarile gayetzengin programlı müstesna bir tam ehliy~namı:füerle ~imdiye kadar K 1a t t1:.ik cd'lmek uıc>· 
Satranç partisi bir saat daha ayet ve iade edilmek üııere fotoğrafı müsamere tertip edilmiştir. Fiyatlara zam yoktur. mubt"lif eı!!h.ı> dofayıbile &evkleri seriye ayıt rı e -

1 tıs'1 
devam etti. Nihayet profesör, Besıldıtı yer: ııı bir mektupla ca. B. Haya.t) rümu. Avdet i~in motör temin edilmiştir. ka1mı9 tam ebliyemamcli«-r 2518/941 ta· pek acele şubeye müracall 
muzaffer bir tavırla bir taş sür VATAN MATBAASI zuna gönOenrMıeı. 1ıılllıiliiiiiiııiiliiiml•ıııiııiıı•iiıiıiıiııiıiİİIİiiiiıiiıiııiıiıiıııı••••••••••I ribinde yedek tiulıay okuhıoa ee•kohtn- ilan olunur. __,; 

ez c=:&~ lY 

Hem yürüyor, hem de bunla-ı Sonr~ .g.ö~ler!.n~. kap8:dı. Şim- İstiklal- En Son HmKı.dis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 26 mak, Dorayı aramıya çıkmak is nı gören Culyano, vaziyeti~et 
rı dü.,ünüyordu. Ormana yak- di sevgılısmı gorur gıbı oluyor- tiyordu. tü bir şekil aldığını ve bu i e· 
!aştığı zaman epeyce yorulmuş- du. !ştc. işte Dora, onun bir tek 1 • l Culyano, bu tahkiri hazmede- Anrikonun kendisini affetfll ; 1111 
tu. Dinlenmek için bir kenara Doracığı karşısında dul'Uyo;ciu. N T 1 K A M ı memişti. Silahlarını alm1ş ol- ceğini anladı. Onun için •. es 1rt· 
oturdu. Kucaklamak için kollarını uzat- masma rağmen, kalınca bir pahalı satmak istedi ve b!r 9 ıı· 
Şimdi Dorayı düsünüyordu? tr, fakat muvaffak olamadı, sev • 

1 
ağaç dalı kırdı, ağaçların arası- lan gibi, Anrikonun uzerıne gc· 

Acaba ne olmuştu ?-sMaddalena- gilisi müteessir bir yüzle ondan , na gizlenerek, sinerek, Anriko- tıldı, parmaklarını boğazına 
ile Kazalvekyo onu ne yapmış uzaklaştı. Bu sırada fı:mirane bir ses işit- derin bir kin ve nefret duyu- nu~ ~rkasma dü~üf Bir fı~~~ı- çirlp sıkmağa başladı. w .. ne 111! 
Iardı? Kaçtıktan sonra nerelere Bunun sebebini anladı Anri- ti: Çeviren: yor, intikam almak için kuduru- nı u up, sopayı a asına ın ır- Anriko, herifin gögsu 901'' 
götürmüşlerdi? Dağda izlerine ko. Dora, kendisine ihanet ettiği _ Kımıldanma! yordu. Orman yolunda rastla- mek ve bu suretle intikam al- kuvvetli yumruk savurdu, CıJI' 
rastlamıştı, fakat uğursuz bir için, kajıyordu. Gücenmişti ona. Hemen yerinden frrkıdı, fa- M. S Ç [ yınca, fırsat kaçırmak isteme- mak istiyordu. ra kafasile çenesine vurdu; itıdc 
tesadüf, bir taş parçasının düş-ıFakat haya.tını kurtarmak için kat bir adım atamadı. Çünkü, • ; • apanoğ U miş, kemendini Anı·ikonun boy- Reis, dalgın dalgın yürüyor, yanun, ağzı, burnu kan ıç ıırİ' 
mesi, kendisini takipten alı- yalandan bı; takım vaatlerde uzaktan atılan bir kement, boy· nuna atıvermişti. hep Dorayı düşünüyor, onu bul- kaldı, ön dişleri kırıldı ve ~ııt1 
koymuştu. Mademki serbestti, 1 bulunmak lazımdı. Bunu yap- hanımda halkalanmıştı. Kemen- yano isminde birisiydi. Anri- Boğu~ma, çok sürmedi. An- mak için bir takım prograpılar konun boğazındaki parrns .. O 
hemen Dorayı aramak, lazımdı. masaydr, tekrar düşmanlarının din ucunu tutan, mütemadiyen ko zabit olduğu zaman yanın- riko, Culyanodan daha kuvvetli h~zır~ıyo;~u. ~öyl~ .~8:~asında gevşedi, elleri yanına dUşttı;oi· 

_ Ya bulamazsam? Ya öl- eline geçecek. Een vahşi eziyet çekiyordu. da neferlik etmişti. olduğu için, belinden kavrıya- bın bı: ~ıkır, hın bır duşunce ve zaman, reis, bu beladan. eb 11e-
dürmüşlerse? Ya cesedini vah- ler, zahmetler içinde öldürecek- Anriko tehlikeyi sezdi biraz Bir gün genç bir kızı kandıra- rak yere attı. Sonra göğsüne o- gözlennı~ önünde Dora~r~ gü: yen kurtulmak için, b1çağın'ıı.11o 
gj hayvanlar parçalamışlarsa! lerdi. Ve nihayet yakıcı, kavuru ' ' w rak zorla bikrini izale etmişti. turarak silahlarını aldı. Sonra, zel hayali 'Y7 ~apkın guluşlen rifin karnına sapladı. CulY ·tıt· 
., Diye inledi. Bu acı. ihtimaller- cu, öldüren buselcrc dayanmak, daha harekete gcç~~zse. ~ogu- ,. . • . . .. . . ayağa kalktı, göğsüne bir tek- c~nlanıp ~ı~n~ken, arkasın?~ dibinden boşalan bir çuval ~tf 
le yüreği yandı, sesının olanca bir erkek için güç bir şeydi, hat lacaktı. Şaşırmadı, ıtıdalinı top Kızın şıka)etı uz:nnc Anrıko, me vurar<1.k: bır hışı~ı ışı~tı. Hemen kendını yıkıldı, acı bir feryattan flJ 
kuvvetlle haykırdı: ta imkansızdı. Kadının öpüşleri, ladı. Bıçağını çıkarıp boynun- ona adamakıllı b:r meydan da- - Seni, dedi. Gçbertebilir- yano, ehndeki sopayı k~ld~mış, öldü. . s.ıııf. 

_ Vay bu işi yaı>anlann ha- kucaklayışı vücudün fizik ihti- daki ipi kesti. Sonra hemen ile- yağı çektirmiş ve arkadaşları- dim. Fakat pis kanunla ellerimi topladı,. hı~la başı~ı çe~. Cul Anriko, hiç hır şey_ o)Jll •JJJ' 
linc. Dişlerimle etlerini didik di. yacını tahrik etmiş, şeytan da ri doğru atıldı. Meçhul düşma- nın önünde paçavraya çevirdik- kirletmek istemem. Benden bul başına ındırmek uzere ıdı. Ba- gibi yoluna ?.e\:~ .. ~~~ı: ~· ~P 
dık edeceğim. İşkencelerin en bu ihtirası körüklClliGti. nın gırtlağma sarıldı. te!l ~onra ~vanı ha~be sevket- ma. haydi defol bura.dan. şını ~abuk çevirmeseydi, so- di bir adam oldurdugu ıçı.~ UJliJ' 
koı kuncuyla geberteceğim on- - Affet beni Dora ! Adam kuvvetliydi. Anrikonun mıştı. ye bır yıl hapıs cezas.ına Anriko. herifi orada bıraka- pa kafasına inecek başı patlıya- duymuyor, hep Dorayı dU§ 

lan. Doracığıma kıyanların vay Diye inledi \'e acı acı ağlama- hücumlarına mukavemet ediyor, 1 mahkum olmuştu. rak ormana doğru yürüdü. Bir cak, belki de ölecekti. yordu. .ıı1l 
haline! ğa başladı. karşı koyabiliyordu. Bu, Cul- O gündenberi Anrikoya kar§ı an evvel arkadaşlarına kavu§- Teşebbüsünün aki1ll kaldığı- (~ · 


