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Sovyet tebliği 

ş maide 

Kingisep 
şehri tahliye 

edildi 
-0---

Sovvet Kıtaları 

Leni ngradın dış 
müdafaa hatlarlna 

çekildiler 
--0---

Sovyetler . yeni b1r tabiye 
tatbık ediyorlar 

Moskova 19 (RadJO) - Sovyet 
kuvvetleri bütün cephe boyunca dU§. 
mana şiddetle karşı koymaktadır. 

Sovyet kuvvetleri şiddetle döğUştUk
ten aonra Klngiscp şc.hrınl tahliye 
etmişlerdir. 

Ukraynada yeni harp vaziyetini gösteren hartta 
Pazar günU vukubulan hava muha. 

rcbelerinde 22 <IU,.cıman tayyaresi dU • 
gürdük. Zayiatımrz ıs tayyaredlr. Ye· 
nı alman maltllna.ta göre cumartesi 
gUnkU bava muharebelerinde dllgUrU.. 
ıcn dU~man tayyareleri 19 değil, 25 
tanedir. • 

Orta,arka 
gladernecek 

Amerikan 
tayvareleri 
Menzil usulile 
sevk edilecek 

-0---

Tanareıer:a 
mlrettebab 

Amerikalı olacak 
-0---

Takip edilecek yol harp 
mmtakasmdan geçmiyecek 

V&§lngton, 19 (A. A.) - ~fi.: 
Bir Amerikan ajansmm bıldır. 

dığine göre Ruzvelt, orta §8.rkta
kJ İngiliz kuvvetlerine gönderile • 
cek tayyarelerin sevkini tesri i • 
çin Pa.namerikan Aivarpe !-&~ 
dan bir menzil sistemi tesis edi • 
leceğini ve bu sistemin Amerika 
yolu ile Amerikayı orta §arka 
bağlryacağını söylemiştir: 

Riyaseticumhur dalresınde be -
yan edildiğine göre tayyarelerin 
milrettebatı Amerikalı olacak ve 
bu tayyarelerin takip edecekleri 
yol, §im.diki harp mmtakumdan 
geçntiyccektir. 

Menzil sistemi. tayyareleri men 
zil üssUne kadar götürüp müret • 
tebat.I geri getirecek ve tayyare .. 
lere mahsus yedek parçalan ve 
8air malzemeyi nakledecek olan 
bir nakliyat sistemi ile ikmal edi .. 
lecektir. 

Bundan başka yeni hava yolu, 
Afrikaya doğru Nevyork veya 
Baltimor'dan yapılacak umumi 
ticaret senisf için de kullanıla 
cakt.ır. Yolun Afn"kadaJd müntc· 
ha noktnsmm neresi olduğu ü~a 
edilmemiştir. 

Tünel 
Yarın sabahtan 

itibaren işlemiyecek 
Tünel kayışının son yapılan mu. 

ayenesi neticesinde dah~ . fa~~a 
kullanılmasmda tehlike gorlilmu§. 
ve bundan dolayı Tünel seferleri
nin yarm sabah tan j tibaren ta ti. 
llne karar verilmiştir. Amerika • 
ya 8ipariş edilmiş olan kayış ge. 
lince seferlere tekrar başlanacak• 
t.rr. Şimdilik tünel bu akşam son 
seferlerini yapacak ve yarın ea. 
ba.lı illemfyecektir. 

Ukraynada 
Alman askerleri 
cebri yuruyoşle 

Kaçan Sovyet kıtalarmm 
peşim bırakmıyor 

Kamp'lüa aeVlieC1ilen 
Sovyet kafileleri m~t -

r-Uk topların önünden 

Baltık denizinde Rus torpidoları 

ve donanmaya mensup tayyareler. bir 
Alman denizaltıslylc iki clUşman nak.. 
Uye ~emisini oatırmışlardır. 

• .y. • 

Londra, 19 (A.A.) - Röyter ajan.
amm bir mesajına göre So\7et tebll. 
ğlnln tahliyesinden bahsettiği Kingt .. 
~ liehrf. §imalde Etıton::eda kAin 
Narva ıebrtnln 2!1 kilometre §&rkm • 
da ve Leningradın 112 ki ometrc ce.. 
nubu garbtsindc kB.lndlr. Bu ısehrtn 
tahliyesinden sonra Sovyct kıtaatmm 

geçiyor Len!.ngradın dış mUdafaıı hatlarına 
(Yazm 4 üncüde~> ______ :.:<D:_c:_''_am_ı _4_i_in_ci_id_e_> _ 

BU SENE KOMOR ALMAK 
DAKA KOLAY OLACAK 

Etibankın kurduğu müessese lstanbulda kömür 
a&tıfım tanzim için faaliyete geçti 

Kömür Depoda teslim 21 
liraya sattlacak 

Dün gece 
\. 

Bir çok Alman 
tayyaresi 

Moıkovara blcam 
teıabblıflnde 

balanda 
Maslrovo, 19 ( A .A.) - Ofi: 

Resmi ~ir Wbliğde şöyle deni!. 
mekted1r: 

18 • 19 ağusto gecesi. bir <;:ok 
Alman tayyareleri Moskovayı 
bombardıman etmek teşebbü. 
siinde bul~nınuşlardır. Bu tay. 
yareler, dağıtılmış şehre yaklaş· 
malarına imkan verilmemiştir. 

Tebli~ ilave ediyor: 
Yalnız bir tayyare. mania a. 

teşlerini geçmeğe muvaffak ol. 
muş ve bir hastahaneye infilaklı 
bombalarla y~ın bombaları at. 
mrştrr. Bu OOriıbalar, büyük ha. 
Krlara sebebiyet vermemi§t.iT. 

da teslim §&rtUe toptaD olarak 21 

liradMı ..tııacaktır. Şimdi aemUer 
iGm mil cı.poıa.r ı.- olunmaktadır. 
ö• , rt1d kömttr •bfı il• me,gul o .. 
lan mQıuleeelerden bu ma11atıa isti

fa.de ed11ecelrtir. 
Depoda toptan sab§ ttyatı esas tu

tularak tali satış yerlerlilden yapııa.. 
cak kömUr sall§ı için bir barem hazır. 
ıanmı§tır. Tali satıs ııubelertnde bu 
fiyatlar bUyUk levhalarla UA.n oluna .. 
eak ve bundan fazlasına kömtlr satıl• 
mıyacaktır. 

En fazla komllr sarf ve istihllk o.. 
lunan İstanbulda hı kı§ hiçbir veçhi. 
le kömUr sıkıntısı çekiımemcsl için 
tertibat almmı§tır. Bunun için büyük 
stoklar vücuda getirilmektedir. 

iki feci 
kaza 

---0--

Bir adam 
tramvay 

altıntında öldü 
-<>--

Bir genç kadının. da 
bacağı kasıldı 

(YUl&I Z nci 1!16)iada) 

SAL 1 
ı 9 4 ı 
Sayı: 3408 

Yazı ~lem Tel. 238n F\~dı 5 KURUŞ 

Üsküdar tramvaylarında 
Kadın vatmanlar 

çalışacak 1 • 
Bile çilik yapan kadınlarm bir kısmı 

vatmanlığa talip oldu. Hariçten 
isleyenler de alınacak 

Bu defa , atmanlığnı talip olan t?skUdar tram\-aylarmdald blletçi k~ 
bir grup 

Kadıköy. Üsküdar halk tram.,' Bundan dört ay evvel Üskü.. 
va·ıJarı iflletme idaresi kadın bi· dar • Kadıköy halk tramvayları. 
let<t.lerd:n sonra tramvaylarda na alınıp tecrübeye tabi tutulan 
c:aııŞmak üzere kadın vatmanlar ı kadın biletçilerden staj netice. 
da almağa karar vermiştir. ~a- sinde bir kısmı kalmış, bir kı~ 
drköy .. Csküdar tramvay ıda· ı ayrıln:ııştı;. AyrıI~:ı.ıar daha zı':' 
resi bazı tecrübelerden sonra bu yadc ~ guç geldıgınden keıd 
neticeye varmıştır. a.rzulanyle a)TJlm~Şlar?ır'. Bu a· 

rada bazı kadın bıletcilerın vat.. 
manlığa karşı alikaalrı ve ene. 
rinin bu işe yatışı da gör.ülmüe
tür. Bunun için kadın vatman 
yetiştirilmesinde bir mahzur ~ 
rülmemi.ş ve münhal vatmanflk.. 
Jara müra aa.t e&8n kadınlar o
lursa ibun!ann almmaımıa katar' 
verilmiştir. 

Dişçi me~lebine 
gönderllen 

esrarh mek uplar! 
-<>-

Universite Tektörlüğü 
tahkikata başladı 

Son zamanlarda, dişçi mekt<' .. 
binde katiplik vazifesini gören 
l{ nan Akif isminde bir zata, bir 
~mı imzasız mektuplar gönde 
ırllıncğc başlandığı, vaki ihbardan 

Alınacak vatmanlar lbitt8ll1i 
bir staj devresirıe t~ t:u.tulacalk 
ve bu staj d~vresinde dahi IJııen. 
dilerioo maaş verilecektir. Som\. 
muvaffakıyet ~renler laııdlO
va alınacaktır. Kadın~ 
den hemen bu i~ talin ciadıit
vardır. 

anlaşılml§tır. Sarhoşluk yüzünden 
Verilen malüma.ta göre bu mek 

tupla.rda, Kenan Aklflc .mektepte ArkadaşlN :tOr 
çalışan bazı kadın ve saır mem.ur.. ftrl -r 
lar hakkında ağza alınamıyacak .... l al. 
isnadat vardır. Gönderilen mf!k • yar df818 
tuplarm bazılarında l~ varsa 

da bun1arm uydurma ~ıer 01 • Yarahnm ha•t. ........... 
duğu anla.şılmlştır. R.€ktörlük tah.. 1 r-
kika ta baş lam ı:ştır · 

ÇERÇEVE 

•• 
pD ecek eller 

Bundan ü~ he" gtin e\"\'el, dlll· 
mlzln frenkçc bitlerinden ayık
lanması borcu ıizerindA ortaya at. 
tığımız da,·frnın, her insan ""° her 
müessesede bulunma ı lizun, pe. 
sin \'e selim hüklimle beraber, gü 
;el bir to.5ebbüse temel attığını 
görüyoruz. 

Diin bir t>abah gazetesinde olm· 
duğumuza göre Ttirk Dil Kurumu 
dilimize musallat yabancı kelime.. 
lerin, hu mane\i beşinci kol i'U'i
sının, sınır dışımıza atılması i"'1n 
tC§ebbüse giriı:miştir. 

(!Uaarif Hamle.,i) isimli üç he.ş 
giin cv\·eJJ.i yazımııda, dC\ lefl c11 
bekledij:,..fmiz bu teşebbüsün WK 
hedefini line de\'let olarak gös
termls Ye resmi de\'let. ağzından, 
birçok de\•let makam 'e müe s<' 
~esinin f!öimlcrine kadar rP.,..mİ 
r:uunımurn hiirüyen ~ ahancı keli· 
melcrin derhal sökülüp atılnı~ı 
uzifesini habrlatmıştık. 

Türk Dil Kunımu, işi dC\ 1C>t he· 
dPfindcn ele almaya karar \erml 
\C Uk hamlede kamınlanmız ve 
re mi tablrlerimizdeki ecnebi ke
Jimf'leri hu maksatla ı;erçe\Cleme
ğe haslarnı hr. 

Resmi 'e hus~i htitiin t.esek 
küllerilo tllpyekiın yeni maarif <"l· 
hazmuzı, bu fe,·kalade ince bu-

Necıp Fazıl Kı~ 

sasiyetindcn dolayı ~ 
şükranla, minnetle tebrik ederim. 
1 tikli! harekctlJe mCIÜD pllDm
cla kurt.anlmış olan aziz. .atam. 
mızın. zaman planında da kurtanl
ması gibi, ölmez kahramanlara 
li;pk \ e en çetin bir i§, bu yeni 
mnarlf clhuma na.c;lp olacaktır; 
bu ha!.ikat üzerinde de her keal, 
artık goziinün buğusunu sıtmeğc 
''' görmeğe da\et etmek iste
rim. 

J>lliınizden sadece yabancı ke
limeleri temizleme hamlesi, bu 
kelinıdnf üreten serseri ,.e ~ 

.. 1 1ı0 ,.. alı kanlıklan, züppe ve mu. 
ıercddi ze,klcri, ma.ymun ve: 

'facı tema'- ıılleri de tasfiye . 
" h'"tü Umlizdc cek ohınıa, uz,;yet u n 

nıhun mU\11Zt"nelf teeeJlisfıu: min! 
bir içt4!n zchlrlt'nmc hidı!öesin~ 
•İf&lB kauışturmak kadar esası 
hir netll'e doğuracaktır. 

Dilimizden sadecıc yahaııcı ke
limeleri temizleme hamlesi, '"88: 
dettiği ilk 7Afer \'e ,·aadede<'.eğı 
müteakip zaferler bakmımdan, 
na7.anntda, bütün Ana.dolunun hu
la~ık hMtahklanJan lmrtanlma51 
kadar fthemmiyetUdlr. 

Hamleye sarılan \'e Tiill· Dil 
){ummunun ta§ıdığı ismi lpnt 
eden eller, saygı ve sevgiyle ö. 
piilmeğe depr ••• 
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G:ı.zetclerde, bir un ıneselcsidir • duran hlnk'rl·e \ e binlerce halku~ 
ı )Or. TC'vz.i tta yolsU7J.ık oldu- bu çıl"ın<'a knhknhalıırn \erecel,rı 

hah ediHyor. Topnılc mah· mfuıfı \ e 1 im aııcaı. ı-;ıı ol:ıblllr: 
< n of ı tenkit ediliyor. Bir Hünk!ir çıldımıı ! 
~ de sonı)or: "1'.lınıehçller :Mnamnfih sc-siııi çılınnnanıı-•, 

U re' l h:ıkJunda tnkibat u mu ... , işin sonunu lıeklcırnh.. Ni-
ııeak mı?,, \ c-lhfu ıl bir hayet hakıııı, k<-ndlni toı>bmıs, ıı-

.. dur wdl)or. Biri ben ta hiıınıi , nere) c gideockse g-lt 
, ote'd ben haklıyım di • mis. \'e t'uat JWl"'ll) ı çağırnm•. gii 

Te\l.i tı )npruı 1 tlfn eill)or. lü ünün eb<"blni nııl tını"': 

Ask r ailelerıne 
yard m 
--<>-

Daimi encümen bugün 
karar verecek 

in~· nü 
Ansi lopedisi 

)Or ki, kC'ndi zaviyesln - Binek ta mı ~ôrünre \alinin hi· ı 

Asker ailelerine yar ı ıı mUk llefi. 
yeti hakkındaki kanun bell:'dlyc mu • 
hasebe işleri mU1UrlUğtlnc<' tetkık e • 
diler<'k kanunun g&!ter:bği tnbsil 
membato.nndan tıezııarır.ın tatbikln<' 
!Uzum görillmUştllr. Keyfly t, bele -
diye dnimt encUmrnınln dUnkU topınn 
Usında da bir kııraru b:ığhnmt§tır. 

Fakat her ııeyden evvel şlındıye ko. 
<lıır otuz lira olarak kahı•l edılmlş o. 
lnn nsgart geçim haddlı.ln yeniden 
tetkik ve tesbitl ıl'ap ctmektedır. 

ilk hazırh lar 
gözden 
geçirıldi 

Maarif Vekilliğinin bun -ri:es haklı. li'ırmcı haldı, si- lmy 1 al.hm ~elcU, küfeye cliis.. 
., r haklı, börckçllcr hal.Iı, mek ilıt:imıılinl ılU.,Undıim. mu. 

Jı, belediye ~· Daha lllf'.kton kendi i ahını ılım.,, 
ar nfilknlı 'nrsa onlar da Mudhik:itı deh re ben ölsem de 

Arnda hal• ız kim! 
<" !'iOrrunay:ız. Icyd:ı.nda o: 

l Ik! .• 
Gı me-;elcıl rl Uz.erinde yıı.ııı -

n dedikodunun halk üzcrinıle 
ğı arzuJarunıyacak resiri gi· 

• 1 in IBlmdarl:ınn hali., 
etn csi, "bu i~ do~ur, 

~.--.~~",· 1 f'..Cznlıuıdınlacalctır,, 

yahut "n riyntt:L yanlış 

-y1edir,, deyip bir tavzih 
~~ •• ta·""esl ·mndır. 

.,.,,..,A,1AC1nJn ~ k b!r ta.rafı 
a.nb.51lıYor. Wkı tcn\ir i

:ı.rlar ne be.Jd1yorlar blL 

B w Türk ri l\lchmct Eml-
nin o~lu dostmn dll Yunlakul

blr meb."tup aldnn. l.'welld 
azdıi'!un fd>myı tam:mılıyan 

ektubu aynen mı.kiedlyorum: 
"Yazdrl!m vnll hlkfyesini ol 

\bdiılfıziz ~ok beğenir 'e mo· 
1 rinden '<" de,rln meshur 

ndamla.rmdan bdl ~fendi
sık tekrar etfülrml • Mısı-

vrlten, İT.mire Uh'l'llltll"• pa.. 
binmesi için blr at hazır-

• Padi h ka.r:ıyn. s-ılanı._, 

, nna örtnm bir binek 
on 'nde tx-Wediğhıi göriin 

lme,'.;"0 b:ı§"..:ımı~ 'e binf'Jt ta
ynğmı 1 ork , ten dini t u· 

"• hasmı kahl."nb3yı. Ar .. 
u.d:ı. ~ilrilycn K(~eclzade Fuat 

kahknhııL-ı.rn bir rniina ,·ere-
0!j, luıyrc1le ııadl~m yUz\lııo 

, fa' t Sultan Adz orolar
değll. l\lut madiyen lmhkalıa. 
atıyor. Hem çıngıraklı so· 

ruuı. Pıış:ı tıellslanmı , tt-.li.53 
hakkı \ar, çünlctl nhtmu dol -

---. ._ 

Yeni Sabah 

zannı da b I(! rdığini Juıycedcrek be
yruınamed b.ı hUSU!lta Ucri sUrWen 
fikirleri tahll etmekte, netice olarak 
mlll Uer ar ndn dcrp s edilen geniş 
iş birl !!'inin tıkb:ıll hakkında Umıt 

teşkil cttııı.ını te~arUz etUrmektedir. 

- Bize tlmadınm sonsuz oldu 
ğuna güv ncrck, bu kızın .A.l1nh 
tarn.fmdan ımna gönderilZllğine i
nn.nn.mk, b den hiç bir suretle 

"phe c.tnıiy c Jine emin olarak 
kabul ediyoruz 

- O de hal'dl iş ~rna! 
. d c • la.rıuı b1ro.k 

tnsviıim güler ... 
LAEDRi 

• 
l Je .A 

l 

• 
ır 

ta 
altıntın 

za 
am 

vay 
a öldü 
~ 

Bir genç kadmm da 
bacag·ı kesıf di 

Erenköyünde iki tramvay ka. 
zası olmuştur. Birınci kazada es.. 
ki meclisi mebus.ın memurlann
dan Mehmet Kenan isminde ibir 
zat ölmüştu ... Bu zat, Kadıköy 
ile Bostancı ara ında i'?leyen lf.r 
tramvayın altında alın strr. 

İkinci kazada Caddabostanın. 
da. omuştur. Plajdan dönen Sa. 
biha isminde b n tramva
yın altında kalarak bir bacağı 
kesilmiştir. 

DE 

Ofs murunu 
sakhyan 

Altı kısı tevıuf edildı 
İzmir J{) \Huswı ı - Zımmctınc 

para g ıren Toprak m tsullen ofisi 
vezned.ın ıuııtafayı evlerlnd ~akla. 

yan ve buna mukabil 00 ile 4000 Ura 
arasında bir para aldıkln.ıı tesbıt edi
len altı ki§! ndliy ce tevkif edilmiş • 
ur. Paralar, S'!ri ntmmı~tır. 

Ofisin zıyaa ıığrıyan parneı, 14 
bin 150 liradan yıilnız 900 liradır .. 
Paranın tlsl taraf\ Uımamlle bulun 
m~tur. 

Tevfik Fikret için 
bugün ihtilal yapılıyor 

EyUp hfllkevi tarafından bugUn 
saat ıs de bUytik enlrlnıiz Tevfik Fik
retin 26 mcı ölilm yılı münwıcbctlle 

EyUptelti kabrinde bir ihtifal yapıla. 
caktll'. 

Bu had tayin ..:dlldlktc>n soru;o. nU. 
fus b:ışma yapılacak yardım mlktan 
yenlden tetkik e ll\lp knrara b:ı~la • 
nacaktır. 

Daimi encUmen buglla'ı bir toplantı 
yap:ırak tahakkuk ettirilecek vergi 
ve nüfus bıı§ın:ı ynpı1acak yardım 

miktannı te!lblt cdeceı.ttir. 

Otomobil lastiği 
siparişleri 

dan sekiz ay evve. y-ııp -
mağa tE'şebbüs cttıği lnö • 
nU ansiklopPdisiniıı şimdiye kadıır 
hazırlıklarınt bildirmek. ve ilerisi 
için nnsiklopPdi bürosunca yazılmış 
olan çalışma metodunu göstı>rlr 
raporu incelenmek iizerc dUn An. 
ko.'ra Dl tarih coğrafya faklilte • 
sinde Manrif ,·ekili Hasan Ali Yii
cel'in reisliğinde bir toplantı ya· 
pılmrştır. Bunda ansiklopedi heye. 
t.nin başkanı HUsey.n Cahit Ynl· 
çın, heyet umumi kfitibi İbrahim 
Alacttin Gövsa, Maarif V kUleti 
müsteşarı İhsan Sungu, hukuk il· 
mini yayma kurumu ha. anı Re • 
file lncc, tallın ve terbiye re si 
Kadri Yörilkoğlu, fnkUlte dC'knnı 

Şlmdıye kadar harice 20 bin 
mobil IGJ!Uği elparftı edlh11 <1•fr 

gtlnlerde 2 bin otomobiı 
'momlekelimize g kıeeğt 

oto • Er" ılgil, talim ve terbiye heyeti 
Hu • azaları vekillik neşriyat müdür 
'tinin vekili Faik Onat, Profesör Dr. Şev 
vl.'ril.. ket, genelkurmay mümessili kur. 

mektedlr. 

Terli edecek 
mual.limle1· 

may binbaııı Enver Sökmen, Ha· 
mit Zübey:ir Koşay, Dr. Nevzat 
Tüzdil, Bedri Tunçel ve kom syon 
baş sekreteri Nahit Sım bulun. 
muşlardır. Şimdiye kadnr yapılmış 

Maaril vekAletı bu aene tem~ !Ayık olup heyetçe bildirllmlıt olan lr,lcr 
o1an mualllmlerin listcsinı baı.ırla - şunlardır: 

mağa ba§lamıotrr. Bu ayın sonuna 
kadar bu liste ikmal cdıterck aUl.ka. 
darlara blldlrllecektlr. 

Halı fiyatları 
Bu sene halı flyathu'ı. mUııt.nbsiUn 

lehine olanık geçen seneye nazaran 
yUzde 30 nlsbctinde fazıaoır. TUrk 
halıları için her to.ro.!tar talep gel .. 
mektedlr. :Mnamafilı, ımalAt geçen sc .. 
neye nazaran biraz noksandır. Buna 
da sebcb, iatlmal edilmekte otan 00.. 
yalardan t.wıarruf ciheti.ne gidilmlj 
olmnmdır. 

Soğutma parası 

almanın cezası 
Sirkecide Muradiye eadd€slnde 1 

numaralı dUkkAnda mezeci İbrahim 
Uluçay blranm §fşcslnden -tO para so
ğutma pıırusı aldığından yaklllannuş, 

muhakeme edildiği asliye iktnd ceza 
mahk~esl tnrafmd.-ın 2~ Ura panı 

cezasma \'6 bir haftn müddetle dUkkı\ 
nw kapatılmasına mB.hkOm edilmiş • 
tir. 

iki adam denizde 
boğuldu 

1 - Yirminci asır Lnnısunurı 
(a) harfi fişlenmiş ve f~lerin ço
ğuna bunlan madde halinde yaza· 
caklar için istişarl mahiyette rıot
lar ilave olunmuştur. 

2 - (b) harfinin fişlenmesin"' 
devam olunmaktadır. 

3 - (Ko.musul €ılam), (Sicilli 
Q.,mani), Osmo.nlı mUelllfleıi), 

(Hayat ıuıiklopedisi), ve daha b:r 
kaç eser taranarak (a) harfi için 
fişler vücude getirilmiştir. 

4 - Ttrkiye ooğrafynsına a t 
blitün kelimeler (z, c) kadar ',fi~
lenmlş.tir. 

5 - Tü~k Ye islfun ricalinin en 
meşhurları (z, e) kadar flşlcn • 
miştir. 

· 6 - Yirminci aSir Larusunun 
bibliyografya mııddeleri (z, e) ka
dar fişlenmiştir. 

7 - (Serveti fünun), (Ree.imli 
kitap) ve (Şehbal) gibi mecmua
larla d"ğer mUtenddit mecmua ve 
bazı kitaplar tetkik olunarak bir 
resim dosyasmm ası kunılmuş

tur. 
Bundan sonra ansiklopedinin 

tertibinde gözönünôe tutulacak 
esa.~lar etraflı görtişUlmUş, mad • 
delerin yazrlr:şmda nisbet birl E;ri, 
i:ınli\ birliği vf' üalfıp birliği yn-

Osman adınd btnııı. Yenlkapı pabilmek için ne gibi hususlara 
sahillerinde denize girml§ fakat bir dikkat edilmesi ha.kkmdn raporda 
daha çıknuımıştır. Osmanın cesedi, ileri sürlilen fikirler tizerine ko • 
dün bulunmuştur. nuşulmuş ve ansiklopedinin biran 

Bund:ı.n ba§ka Ftorya sahillerinde evvel hazırlıklarmı bitirmesi için 
henUz hüviyeti tesblt edllemlyen bir gereken cihetler ortaya konmuş. 
ceset bulunmuştur. Meçhfll pbsm sa.. tur. Bu toplantıdan alınıın fikirler 
hllde bırakbğı elbiselerde 30 kunl§, J ve tclltinle,rle ansiklopedi heyeti 
bir çuvaldız ve bir de gazete vardı. ı çalı:şmalanna devam edecektir. 

sılmış, sallanmış, tclnşla geri fır • 
lamışt.ı; §imdi en gizli yerlerlnı 
le kapatmak hrmile çırpııuyordu. 
Duva'rıı da.yanıyor, k5şf' arıyor, 
bulamıyor, yere çömeliyor, gözleri 
yuvalarından fırlamış olduğu hal 
le şaşkın ve kırgın bakışlarla et. 
rafı !kolluyordu. 

i ne gUmiilcccillniş 
'"~ gen kıza doğnı ilerlediler: 57 Henliz bacaklarında beyaz ve 

aı:a kıı.dar inen iblr don var. 
dı; eğer o da çık rrlırsa art.ık A • 
na.dolu kıymnuıı zavallı ve sevim. 
1i km dünyamn en bllyilk !hnkarc.. 
tJne uğramış olacnktr. Lorenzo f. 
le Sorcnm yeniden taarruza geç.. 
mek üzere ~parlaruyorlardt. Ha • 
tice ansmn aklına blr şey elmi 
gibi doğruldu; pa:r.İnaklarmm bir. 
kaç hal1dketiyle saçlarmm örgü .. 
!erini çözdü; onlan göğsllno ve 
kanıma do,,,anı yaydı, onlardan ta.. 
bli bir örtü yapıyordu. 

mn g ~tiler; şimdi GaraP 
nrf dalın sık bo
l. Lorcnzo ile 

.le iylc genç 'kızın el· 
bir ucunu tutmıya, diğer 

!e do onun hUcunıla:rındn.n 
raıI} a çal~orla.rdı. Blrknç 

suru salclırnı, kaçış ve mü.. 
1an sonra kenarları oynlı ha.
Ü ve boncuklu çevre Viçen-

c.ı.:n masasına fırla.Wnuştı; genç 
n gür ve irumral saçla.rı, ko· 

una.k .çln sn 'a sol::ı., öne ve ar. 
;ı frr 1 ç::ı. omu 1-ınnm ve ba-

'11 etrafmd:ı. vnıluyordu. Lo-
r nzo oımn k mıızı yeleğinin yn
'lSir.daıı tut u, ötcld de arkadan 

birken a y p tı. Gonç kız 
11D bil :'!fnı dişlc>dJ Ve he. 

jle Uç .ııdmı öteye frr
t bu smı.dA Sorenzonun 

""'1" k' n hiç ge cmemı.'J, yelek 
k altından boydan boya yrr-

2rak onun elinde kalmıştı. 
Her muvaffakıyet üzerine Vi -
nzonnn yllzU vnh t 'bir aıevinçle 

um yord . Ötc\1lerdcn, rel 
m ilrtarmı unutup gülenler veya 
ir şey soylemok · nğızlanm a. 

çruılnr bulunursa yBllmdakiler he. 
men dr ttiyorlardı. 

Lorenm JwmrştJ; daha ihtiyat. 
lı. fnlmt daha lıısafsız dııvranıyor
dn. Gömleğin yakasına yaılışruı So 
renzonun bile#i de i ıra diş 
dıımgasile kızardı ve srtrrap anla.. 
tan bir ses duyuldu. Şimdi o da 
daha srln ve yaman s::ı.ldınyordu. 

Gömlek p:ırç landı ve genç kı. 
mı iki sert w dolgun tUmsekJe 
ııUslU göfrsU, bir giln ana şefkati
nin en parlak ve değerli tezahü -
ıiine hizmet etmek üzere yara -
tıl~ olan mukadd :s göğsU mey. 
elana tıktı. Yorulrnuetu; soluk so. 
lut'll, delice mUdaf a ediyordu; 
göğsünü eliyle kapatı}o'l', böyle .. 
ce b!.raz rahatlamll} ve yatışmış 
görünüvor, fakat ;> C'niden mUda • 
faa 12.zııngC'liDC gene o elleri dfu; 
mnnlanna do ;ru beş ağızlı bir 
hançer gibi savuruyordu. 

Kolları dlrncklerinden sonra git 
tikçe kalınlaşıyor; omuzlnrmda, 
boynunda, ~ğsilnde, hattll sırtın .. 
da vo .kih-eiderind.e en küçilk bh· 

~ . her 

rafında tatlı bir tedevvUr göze 
çarpıyor, göz alıyonlu. Vıçenzo: 

- Onu BOyarken incitmiyccek.. 
f1in!z ! 

Dem klc bir arust gihj dilşün
mUştU; tabiatın bu parlak sanat 
eserini sanki lhlçbir renk ve göl -
ı;esfni bozmadan meydana çıkar. 
nıak ıstemişti. 

Fakat bu garip oyun şimdi en 
meraklı ve heyecanlı kwnına ~eı. 
miştl. Sağından Lorenzo, solun • 
dan Sorenzo şalvarın belinden ya 
ltalamışlardı; uçkur sağlamdı, Ha.. 
tke bu sert, kuvvetli ve kıılm 
ııarmaklann çözülmesi lçJn onlan 
vumnı luYor, tırna.klıyor, mırmak 
için iki bükllim oluyor, lfiltln her 
defasında, açılan göğsUnU de bir 
an evvel kapatmak ih.tiyam va.kıt 
vakit onu ister jstem ricate 
mecbur ediyordu. Mücnde.le on cb 
kika kadar stirdU ve ajkur koptu, 
şnlvar boydan boj: }'Il"tllarnk bir 
pan:ası sırt ü.<JtU yuvarlanan Lo • 
renzon un, diğer pnr.çası da kendi. 
Etini gUçlükle düşmekten kuııtaran 

elinde , ~ 

I...orenzo yalda.şryordu. 

Hatice onun ilst.Une ~ öyle 
müthiş bir aıçrayış yaptı v par. 
maklanru gırtlağmn öyle doladı 
ki, herif sendeledi, artık bu ~ 
çelerdcn :kurt.ulnmIJ: anıldı; 
!rutin Sore.nro imdada yetişti, o • 
uun lamı.daki örtünün 
oı ehemm yetti yerinden yakala
yıp çekince genç iktz mlldafaasmı 
o tamfa çevirmcğe m~ oldu; 
bu sefer pençelerini Sorenmnnn 
gözlerine doğru attı; herifin yil
zUnde, şakaktan çeneye lı:adar 
kmınızı bir tırnak çizgisi belirdi, 

) 

Yer.i san'at 
iııektepleri 

--<>-
Yüksek teknik okulu 

süratle açılacak 
Ankaradan blldırildiğlne göre Cum

llurrclsimiz lsınet 1nonUnUn Anlw. 
rndakl sanat mektepicrlnJ tc§rlflcrı 

esnasmda verdikleri direktiflerin tat. 
blkine geçilmek Qz redir 

Bu mUnasetY.-tle Anknra yilks k 
teknik okulunun açılmsl!o tesrı edil
miş bulunmaktadır. 

Aynlcn, elektrikçi. motörcU gibi de. 
mir snnayllnin lhtıyncı olıın I-\:allftye 
işçiler ycllştlrllmesl .çlc de 5 senelk 
br progrnm hazırlamıştır. Hnzırıanıuı 
bu programa göre mevcı.t s:ınat mek.. 
teplcrnln keyfiyP.t bakımından dahn 
mükemmel olnıasuın çnlışılııcuğı gibi 
yeni mektepler de açılaı-aktır. 

-~ 

Bakerin muhakemesi 
Bcyoğ un.:lak! Bık r mağazasmın 

ayakkabı lhtıkllrı Uz rwdc muhake • 
mesine dUn de devam edilmiş mura. 
kabo komisyonunc'an g 1 n rapor o • 
kunmuştur. 

Raporda Bakcrın h rlı;ıen gelen 
bazı mensucat üzenndc ··ıuks,, satı.,-<. 

ınr yapabileceği, anc;ık avakkabı Uzc. 
rinde böyle btr knı·ur vcrılmedlğt ya. 
zıııyordu. 

Neticede müddı-:uınun.t evrakı tet
kik ile mUtnleasmı söylemek Uz:ere 
muhakeme başka bir güne bırakılmış.. 
tır. 

. 
Gıda maddelerine 

konacak azami satış 
fiyatları 

Fiyat muraka .. .ıe komic;yonu, diln.. 
kU toplantısınd:\ çuval, lAatik. ko • 
yun. yağ. ve fasulye tUcf'.arlarını da • 
vet ederek dinlemiştir. Komisyon, bu 
zevatı dinlemiş, takat mı.;Mcllf mev • 
zulnr üzerinde hiçbir Karara varama. 
mıştır. Bu mevzull\r üzerindeki kati 
kararlar perşembe gıınhU içtimada 
verilecektir. 

Kız enstitüsüne talebe 
kaydına başlanıyor 
Nlşant.8.§mdn eski Saıt p~a kona. 

kında kurulan Akşam kız snnnt mc:ıc. 
tcblnden maada §ehriınlzde kurulacak 
ilk kız enstıtUsUnlln de hazırlıkları 

ikmal edilml.şUr. EusUtliye aym 25 in.. 
del\ itibaren talebe kayC!ına başlnnn. 
caktı~. 

Dil Bibliyografyası 
Dil kurumu genel sekreterliğin

den bildirllm iştir: 
Dil iııl<'ri üzet'ine yurdumu?.dıı 

kit:ıp şeklinde bastırılmış veya 
mecmualarda çıkarılml§ yazıların 
tam bir blbliyogrnfynsını hazırla. 
mak isine girişilmişti. inarlf Ve
k iliği derleme mfülilrU S lim NU7-
het Ger<;ek'in yüksek himmetile 
bu çalı§lllanm ilk verimi olarak 
yeni Türk harfleri devrine ait o. 
lan birinci cildi bnsılmqı ve orta· 
ya konulmuştur. Bu eserin başın
da harf devriminin kısa bir ta • 
rihçesi ile tarihsel bilgeleri de 
vardır. Bu bibliyografyanın alt ta .. 
rafına, her yıl "Tilrk dili., belle. 
tenine konulacak listelerle devam 
edilecektir Harf değişiminden 
önce'ld devirlere ait btbliyogrııf _ 
yalar üzerinde de çalışmalar ileri 
götürUJmektedir. Bunlar hazırlan
dıkça cilt cilt çıkarılacakbr. 

HAi>- clı' 
TAiR~ 

Biri yapar biri ~~-
1 ı'uzan: Kadırcan J(/ıfl 

&;ki ı.ct.onyanm m~ 
JUı.:a şehri tahrİJl cditntl~~~ 
hurada bfnnlanı prt;rol do ı 
lt>slooü:.h•r; çok 01iihil1l ,r ~ 
bir cı-;t•r olan Sen Pi ·tr ırr 
mali\ olmuş; ~·üz otuz fll~ı.-d 
..<•kliğindel.1 muhteşem k J; 
!arla. dö' ülmüş. l\Jiizclcr, 
vonl:ı r kiil hnlin gclnıi•: / 
ıuınu ... , yağma cdilml. ,tı 

ııı • "· er~• .ıl 
l·:f:cr Ofi ajan mın 'v ~-

h:ıhcr doğruy"a a<'Jmıııı•crf. !.r 
küıı değil. Bütün o e!'!Cr~ ,. 
naları kurmak, insıınls ı;ii6 
toıırak iilcrindeld kııJ'8 .,ç I 
ağartmak için Jdmlıillr "ııı---' 
kaç yür. bin, kar. mllyorı ısJ'ı.J 
lıstı, Şimdi onlar bir hBf 

111 
t' 

kaç YiİT birJmç hin kl!illl 
le bi~/ hiç haline geliS0

'' 

\'eba, taun, ttro, tifil'\1,)J 
frcn~I, kolera gibi IIJ"ıtt 
vaktiyle bir defad:ı b~~ıf· 
binlerce ln<ınn öldilJ'Üı"' 
yüzı1en lnsnnlnr çoğal~:ıı-' 
Ç lıstılar, u{;'1'1l<1tılnr ,·c .ııf 
ııUııc g~tllcr; son bir 11~ 
diin) a nüfusu birçok a.;ı t . 
rülmcmi dcrcc<•de art 

1~ 
lııırp feli'ı1'etJnln unurıe ~
ılf. Hatta hu ) üzd<'n ~rt 
~iirdıiğü 1.arar csktstnc g aıı 
urtı ı; ııdeta insanlar "ııırı 
hl~ok keşlflcrJe ar.alttı ııııı'~ 
miktarını, mutlaka ı;oğfl d• vl 
zıınını"' ~bl, bir taraftıtl'ııc f' 
'nsıtalannın daha korl>tl 11tl# t 
hırını bulu.rorlar, ı.-uıııtııOı.?ı 

isıınnyıı hnrblnclc ne .. ,oc·, 
• !llC'' 

e"erler mah\•oldu: bin fJI /. 
ri harp ) Uz O görmll cn·ıııdl 
••n dt>ğerli Nı<'rlcri 1 r'' 
tıalindcdir. Bu harpte :ı11dt 
mi) t•n Pari in 1870 h!I biİ' 
ıllifüi zarar da oJudkÇ.S 810 de 

~lııhassrn 19 Eylfıl _1 ıııo 
L1mıst1. f."ransızlar yüı ~ 
ilk hlr orduyla harıl( ,:fi 
yaptılar; on bin kişi ~~ P'j& 
~ckfldilcr. Almanlnr c~ur tf'lt 
ve tcsllm olmağa rrıccı,ill~ 
ıcın bombardımana !Jtl,"ııı ıtıl ~ 
ııun için uzun mcnzl ,._ı~ ~ 
ı.ırk 1oJJ kullandılar. fj ııo"'"' 
nun 1871 de ha lıynt' J.1' e' 
man, tabyalardan bıt~flld~p 
Sen nehrinin sol Jı ,.dO. 
?ıallclcri hedef tutuY0 

t '"' J 
l<'r Sorbon üniverslt.csi~p~ 
bntat b:ıhçesinc de d ,.tıv, 
\'alnız bir~ gün içiıı ~ıı!Ol 
bU Ierin n) ısı u;OOO f t ~ 
\'er yer c•\•lcr ve btııal9 ~ \ 
ynngmlar çıkıyor; rn"tt(lt~ 
\"eyn rn ında ölüll'r 1! ııllıf 
Lakin bu frli'ıkct Ffn11~tıtl r 
l'Un c~dimıek ii~·le d:ıııı1' dl 
retc getiriyordu. IJıl t&" 
twr ~ im1i ~t•klz -:nbııttıı J t 

ıhılar. r tıtl .'J ' 
Şimcll Pnrl r ~ldcıılf ı ~· 

riıı hiç harp gönncdlğ "1"111'1 
yalnız böylece ,.~ılıJ' .,.i,ı 
ce chfrlcr \'ar: lakin, 
c erleri biı dnha yapıl 
çok on~ ,,,,1 

Bir arkadaşı 
evlendi ~ 

Gazetemizle "Vakıt.. ş11ıl: 
muharrirlerinden genÇ 811~ !<adaşımız Nihat l{oÇ0~er';, 
Güzin Yörlltgenin nikl'Jı ~teli' 
öğleden sonra EmınaııU e )fer'~ 
murluğunda yapılmıştır ııııt' ~ 
gazctel'Jlcr ve iki aııenlJJıu'· I' J 
dostları hazır buıunnıuş ıı~" e0· 
urkada~ımızı ve eştııl tıı 
adetler dileriz. 

-- HER GON BiR iSi 

s • 
1 c • 

1 
Son blr ıınna içeri lnd lnglllı. 

tayyareleri Sloilyu adııı>mdakl ı !teri 

bedeficrl bilhassa tayyare mcyd ııJan 
ııı ık ~ık bombalamaktadrrlnr. 

Sicilya, Akdcnb:ln en gflll ve t-.ıı 

kulııbslık adasıdır. 28 hlo kilometre 
ıımrnbooğı aradsl ve~ rull)orı nntusn 
vardır. l kilometre murabbaına 116 
kişi dU~r. 

lcllya İta.IY"Rdan Mlsslna boğıu~ı ve 
Tunustıın Slcllya boğazı ile ft) nlır. 

Uç tepesi Pııro, ll'asacro, Boeo bun11>
lıın olan bir üçge:ıc berı%er. Olvarm.. 
da volkwıll· bir bıkım ndıY.:lklar var. 
dır. ic.Uya clağlıktn-. :tkıbnı Avru • 

pı;ııun en güzel lklimldlr. Hnnıret 00.. 
rece l ildnclklnunda on nn listünd 
ll, temmu7.da 2S dlr. Her it mab.. 

snı t yeti lr. Zeyttn, portakıı.I, limon, 
hnrnın, mm, incir, SlcUrn çok i 

mmanclanberi bu 'dayı. timtl ve 61'
rabı ile manıttur. Oeııup tnmflannda 
pamuk )'etl,ir. Sk'UJ blllıMıııı küldlr 
t6 ile "~"01'· ftnl knmat-

L A ~;, 
taıJ°'~ ~ 

tar, c.ı;:uıslar, f!Ckcr ı~./ "ıı 
rlkıılnr da vardır. sıcflJ ,_r 
bur ~eri M~~ ,J !/ 
tmıadır. tl"r~. ~ti 

cllyn AkdooizJO ~ _ı4f'P~ 1\ 
bıııa giden yOI oserııııte , ... ~ ' 

birçok mUleUertn alrJ' ~ % 
Flolk iller bumda blt :;ıtıl'~ 'J. t 
lrurım13lardrr • .. ~ı ,-~J ~ 
mnm ml!Attan e~ "<I f# I 
da Yurınnhlarm Jmrd"t>- ~.,I 
lcrle tar. Pelııpaılet ı)JJ1 ~} 
onra ndn)a Knrt~~°"" ~ ~ 

ınıı tur. Son ~ ııtl"""' J'.ı 
mi tır. 111 ttan 80111'

11 fil-~ 
V&ndalltır ve GotW' 11 ı' :r"'./ 
lıır. 11 inci ırdıı tJCll~ '7~1' 
dallan bum.da. yeri dol"" 
lrrallığını kurdUJal'· SJ)~ • 

Ubcht nnmhod fi" ]1f t1f"'11 
na bağlanclı. J72l d ~1 ı 
na gcçtl. 1860 da Gıırf ,_,.. 
d:ır gönUllli lle n(l!1 1 1 

uu;~'l'.\ ft ettL 
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H A B E R - Alüıımı posta..<n 

Yeni Turk harflerile basdn1ası lazım gelen bir kitap 

Macar Akademisi ô.zası dan 
doktor lgnace Kunos' n 
•• ur (•) Hak deb·y 

- 3 (•)-
Macar müs~kr doktor Ku. 

nooun bu kıymetli eserinin yeni 
harfleri bastlması lüzumu üze
rin fki yazı yazını ve söıümü, 
doktorun: "uzatmıyalım kameti, 
koparırız kıyameti ı.. tokerleme
mcsile bağlamıştım· 

rnin se'bebini anlatırken kemali nosa Menekşeden bir tUrkii dn.hn 
nezaketle: dinletiyor: 

Bağlamıştım ama. Macar gen
cinin Molyer müterdmi ve Türl<: 
lisanı alimi Ahmet Vefik paşa ile 
mülakatını da nakletmekten ken 
dimi alamadım: 

''Ahmet Vefik paşa namına 
bir tavsiyenamem var ... Paşanın 
kim olduğunu, eserlerinin, teren. 
melerinin söhretf ni zaten evvel
ce ~nmfştim .. Bir giln erken
den kalkfl' BoğMicinin bir di~en
el vapuruna rakiben paşanın ıka. 
met ettiği Rumeli!iisarınn git
tim 

Doktor Kunos, vapurla azıcık 
cide dursun, ben de fırsattan is
Üfade edip Ahmet Vefik P~§aya 
dair birkaç fıkra nakledeyım: 

Ahmet Vefik pıı..sa Bursa valisi 
bulunduğu zaman, ehir çıkmaz 
sokaklarla dolu imiş .. Bu sokak
ları açmak için vilfiv tin para::ı 
yoktu, l)aşa her gün b~r kira ara
basına !binerek şehrı sokak so
kak dolaşınryn başladı . .Arn.bact
ya kasten çıkmaz sokaklara so. 
kar, araba durunca da seslenir. 
di: 

- Neye durdun? 
- Çıkmaz sokak paşa hauet. 

leri! .. 
- Vali pa§<lDJn arabası durur 

mu? Yıkın duvarları, sokak o.çtl
eın !.,. 

Belediye amelesi zaten ha.zır, 
sokak kapayan duvarlar yıkılır, 
çıkmaz sokak açılmiı !. 

Bir gün Mudanya kaymaka. 
mınn -emir vert'rek 1hir yolun k~ 
narına filfuı yere kad:::- ağaç di. 
kilmesini bildirmişti. Ormandan 
çıkarılan fidanlar fazla. ge!mi§, 
kaymakam vali paşanın işar t et 
tiği yerden ötesine de diktitmiş .. 
ti. Teftise gelen .Ahmet Vefik 
paşa, gösterdiği nokta~an jleı:!e 
ne kadar ;fidan varsa sokdurmuş 
Sebebini sormuşlar: 

- Verdiğim emri bu sefer faz. 
lasile yaptı, başka sef~r de r.ok. 
ean yapabilir, !bir emn, tam yap-
mıya alışmalıdır!.. . 

Demişti, 
Keçeci r.ade Fuat paşa, ~fol. 

yer müterciminden ibahsederken: 
"O kocaman bir taş bilyüklü
ğü~de bir pırlantadır; ne bir ziy. 
net eşyasmn. yarar, ne de kaldı
rıma konur!,, demişti. 

lşte bu Vefik paşa, Kunosu 
zengin kütüphanesine kabul et. 
miş: "Paşanın davranışı ş_ahane, 
bakışı merdane: yüzündekı ~a
vet, sözündeki keramet bana oy. 
le bir tesir etti ki, kırk üç sene 
geçti, hayali ıhlilft. gözümün Bnü;" 
den gitmez.. Niyetimi, ziyareb-

- Demek ki Avrupa §arkıyu· 
nu~un sırasında yer bulmak ni. 
Y tındesin .. Aferin sana af erin!. 
dedi,, . • 

lşte, davranı§ı şahane ve ba
kışları merdane olan Vefik, genç 
doktorun turkü ve TUrk halk 

l
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Yazan: I 
Reşat Ekrem Koçu 1 n r11111 111 ıu 111 ıı M11u11ın11ıuM111 

edebiyatı merakını öğrenince, 
a}ıp saray gibi köşkünün bahçe. 
sıne çıkarıyor.. ''Güllük, gülis
tanlrk •.. Şarıl şanı sular ak.ıyor
~er yanda ku§lar ibülbüller §a
kıyor ... Bakanın gözleri kama§ı
yor .. ,, Vefik paşa, 'bu dekor içfo
de, Macar misafirine "Menekşe,. 
adın.da.ki cariyesinden "Türkmen 
kızı,, türküsünü dinletil'()r: 

Tükmen kızr: 

Ren babamın evin yaktım, 
Taııladan dorıt.run çektim 
Yii.ıı bin altın alıp çıkt1m 
Bin gidelim beyim oğlan., 

Bey oğlu: 

Kır atımın nalı 110ktılr, 
Arkasında çulu yoktur, 
Bir ıc:oelik yemi 'f/Oktttr 
Git, gidemem Tür/cm.en kı:ıt 

Türkmen krzr: 

Bileziğim nal edeyim 
Feracemi çul edc11im 
1 tıcilerim yem eilcıfim. 
Bin gidelim beyim oğlan! .• 

- Efendim .• Bu öyle adi tür. 
kfilerden değil .. Adeta bir "ba.l
lad~.. benziYor.. Bumın gı'bi be
yitler garıp edebiyatında. ıbDe na
dir bulumır! dedim,, 
Paşa ile doktor Kunos uzunca 

bir cdebt sohbete dalıyorlar. Pa
şa. Osmanlı ulemasının Türk di
lini lüzumsuz yabancıcr kelime
lerle nasrl bomuklarmı anlatı. 
yor ..• Türk dilinin zengin kaynak 
lanndan lbahsediyor .• Sonra Ku.. 

1 O Sene evvel buqün 
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Cenevre - Yunan b~l Ka. 
faodaıis Malot tW!tı muclblnoe 
iidennıeısı lhımgelen parayı Sl tem
muma ~enneınta olduğundan Bulp.. 
r1stn.n Ocıniyetl Akvam meclisine 
mtimcant etmiştir, 

Yazan: Casus mektebi profesörlerinden Isvcçli A. MENGHAM 
111 Çeviren: H. D. 

rek cuusu tayyareye çekip o,.. Jerde casusun rolü karadan çok 
lır. daha mühimdir. 

Bu suretle para§Utçü casuslar- Bilhassa harp gemileri daima. 
dan yerde gfu'dUkleri vazifeyi bi - tuz.akln.ra maruz kalabileco:klcri 
tirdıkten oonra muhakkak bir ve kıyılnrda pek büyük ve kıy • 
ölilmden kurtulmaları temin edi- metli olacağı için denizlerde ca.. 
lcbllme:ktcdir. eussuz hemen harckM yapılamaz. 

Yeni harbin en dikkate şayan 
taraflarından blri de deniz ca • 
suslandır. ~nsen bu harp baş -
lar başlamaz hemen herkes hu 
harbin, aşikar olarak iki safhası 
olacağını kestirebiliyordu. Biri ka 
rada harp, birl de denizlerde 
harp. Bilhassa iki eııaslı muha • 
erm taraflardan Alma.nyanm kara, 
.:lngllte"renin deniz devleti olması 
bu iki safhalı çarp?Şmayı zaruri 
kılmıştır. Nelekim harbin ilk gil• 
nünden füba.rcn derhtıl denizlerde 
mUcndele ~ladı. 

SUpheslzdir ki bu mücadelcıyi 
evvela deniz casusları idare et • 
m tedir. 

Casusluk liskmundan denizler 
kara. har ttııA ~nzeJD.ez .. DePiz. 

Onun jçindir ki bu harpte de da • 
ha ilk gilnünden itibare•ı mühim 
deniz casuslan faaliyete geçmiş .. 
tir. 

Bilhassa Almanlar, kal'6ılarm • 
da lngiltere gibi denizlere ha.kim 
bir düşman bulunduğu için caaug 
larını insan takati üstünde ve dn.. 
ima fevkaliı.de bir şekilde çalışln'
maya mecburdur. Almanlar deniz 
alWariyle ve tayynreleriyle ln • 
giltereye yapılan se.vkiyn.tı yaka· 
Jıyabilmek için homen her taraf .. 
t.a casus kullanmak rstırannda • 
dır. Onun içindir ki Avrupa. ve A. 
mcrlka arasında işıtyen ibüyUk kü. 
ı;ük hemen bütün vapurlarda, har 
bin ilk nylannda mühim miktarda 
~lınan oosuslarr yaladanı:p durdu. 
._ A:im~11 dıaharA.vvelden, ~ 

- Kızım k"1:::ım kmalı kızım 
Seni bir .'Jarraf istiyor 
1JCT~i1n ona 

- A1ıa ben varınam oııa .. 
Sarrafın altını .çoktur 
$crydırır bana •.• 

- Kızı.m kı...""tm Janalı 1ııızım 
Seni bir bakkal. istiyor 
vereyim. ona 

- Ana ben varmam ona · 
Baknlm "cm~i !'(JkbuT 
l'e<lirir bana ... 

Tü:rıkü malılm: Ana kınalı kı
zını kM&ba, hallaca, t.erziye ver
mek ister. kınalı kız, et kıymak
tıın, pamuk atmaktan, dikiş dik
mekten korkar, var; nihayet kı
zı bir sarhoş ister: 

- Ktzım. ktzım Jcınah kızım 
&mi bir 81Jr1ı.oş istiym 
Vereyim om 

- Ana benuarınm <>nal 
Bar'lw.,,.ınm i.,,~ yok"/Jur 
Yaptırma::: bana! .. 

Doktor Kunos, Ahmet Vefik 
pa§anm huzurundan, kendisini 
tekrar ziyaret etmek izinini ala
rak ayrılır. 
Göksuya. geçer, orada, bir kayık 
çıda.n "mani atına,, nm ne demek 
olduğunu öğrenir, Güneşin ~avkı 
etrafı tutmuş, dere kayıklarla 
dolu, kiminde çar§<Iflı, entarili, 
yaşmaklı hanımlar .. Kiminde §Ik 
bey denilen gençler.-

"Oh!.. O mabmur gözlerdeki 
yaman bakı:şlar!. O dilruba cilve 
ler!.. O ince belli, bal dudaklı, 
al yanaklı, çifte lberili, servi iboy· 
lu periler! .. 

''Efendiler O vakit benim de 
gençliğim vardı. kusura 00.kma
yın ! , .. 

"BirkaA; kürek ~kildikten son 
ra, ~bir de ne bakaymı. önde 
çayırlı: ~emenli ibir cennet de~i 
açıldı. Ka.~çılar, ''Varda!,. ; 
sandalcılar, "deStur!,. ; kahveci
ler, "şeker1i, sade!., ; fCrl>etgiler, 
''menekşeli '\'ar,.,güllü var, narlı 
var!,. ; sim~iler "taze simit!,, ; 
helvacılar, ·~rn. kokulu!.,. .. diye 
bağırzyor. Gördüklerim; geti:)ik
lerim, hissettiklerim rüya gibi 
imi.5! .. ., 

Acaba Türk do...c:tu doktor, kon, 
feratlEınm burasında içini n~cn 

km;.,+; ?I çe 'tl .... r .... 
Rüyaya benzctti;1i bir ~emi 

eserinde taklit edilmez bir kalem 
ilo tesbit ve 118kledilcn KUJ108, 
mesut fanilerdendir. 

(x) ilk 'l/f'lZı 13 aqusto.<1 ue 
2 nci )'a.zı 15 ağustos tarihli 
nii.sh al.arım t::da. 

ca da şimali ve cenubi Amerika· 
ya cıısuslarmı doldurmuşlardrr. 
Şüphesi:ıxlir ki lngilizlerin deniz 
c!lflu.cı teşkilatları QOk mükemmel
dir. Fakat Alman casusları on • 
larla büyük bir mUcadelcye gir • 
mlşler ve bazan da hakikaten 
mühim darbeler indirmeye mu -
vaffak olmu.5}ardrr. 

Mesela gerek İngilizler ve ge -
rek biltiln dün~n Alınanlann de -
nlz yoluyla §imali Afrlknya SC\'llc;• 

yat ynpn.mryncaklanm zannettik • 
lerl bir sırada esrnrcngiz bir şo -
l\ilde §imali Afrlkada birdenbire 
Alman m~törlzo kuvvetleri görü. 
nilvcrdiler. 

Bu hadise, her tarafta btiylik 
bir hayret uyandırdığı gibi bir -
çok İngilizlerce de anlaşılmaz te
lAkki olundu. 

Zira, İngilizlerin Akdeniz do -
nanmasr 1talynn donanmasına a .. 
ğır c!arbeler indirmiş ve AkdcnL 
zo tamruniyle ha.kim bulunduğu -
na umumi bir kannat hasıl olmus.. 
tu . 

Bu kana.at de yerslz değilcli. 
Fakn.t buna rağmen mühim Al

man kuvvetlerinin Aftiknya de .. 
nizden geçirilmesi pek {laşılncak 
bir şey addedilmek JAznngelir. 

Halbuki Almnnlar evvela Sir.il. 
ya adasına mühim kuvvetler tah. 
ı;it ettiler ve nakliye gemilerini 
gW.icc ~tiklcdiler. 

.<Deuamw. ar)J 

HEP AYNI 
NAKARAT 

Bir mütlettir dikkat edi • 
yorum; ga.zetelcTimi:.:de yer 
bulan §ihliyetlerin he~si, baş
ka teller üzerinden çalınan 
muayyen §arkılmdan başka 
bir şey değildir. Bunları, isa
betli bir göz ve sezi§, nihayet 
ve nihayet sekiz, on, bileme
din yirmi ana mevzuda top. 
layabilir. 

Alakalı makamlar himmet 
edip göze çarpan bu §ikôJ'c>t 
/eri hallecliverseler, gazete. 
/erimizin ağzı açık kalsa da 
seslerinin çıkamadığına §a • 

hit olsak. 

H1ÇQLMAZSA 
BUNU GÖRMESEK 

Bu harp bize her eyi gös. 
terdi: Uçar;ı kalesinden yü • 
rüycn kalesine kadaT ve bu -
na benzer daha nelerde ne • 
/er ... Bu ana kadar harpten 
evvelki yapılan hazırlıklar • 
dan ynlnız birinin tatbikine 

Evvelki ~ün lbirka~ saatine 
sıkıştırılan tir tlyarct !bizlere Nu 
ri Demirağ atöl)'C ve moktdhini 
gezmek f ırsatmı verdi. Momle. 
ketlerin hürrriyet davalarında 
öne sürdükleri yegane sihUım 
tayyare ve ta.yynrecilik olduğu 
düşünülürse, Türk sermaye
siyle ve Türk emeğiyle !kurulan 
Demirağ mektebinin inymeti 
kendiliğinden meydana çıkmL'.? 
olur. 

Avrupa milletleri zengin ve 
şahsi t~üsü fazla. olan &ômse. 
lerle iftihar eder, dururlar. Bil. 
hassa Amerikan lh llu bu bnsle.ti 
kendil'Mie fazlasiyle gö.rlir. Fa
kat; Avrupa.da tek b:ışnıa bir 
havacılık sitesi kuımus Ye mil. 
yonlanm !hiç dilŞümncden ve 
karşılrk lbeklemedmı vatan dava. 
sına harcamış veya !ha.rcnmak 
dü.5üncesine kendi~. ~ıiyle 
vcmıiş olanına tesadüf edilemez. 

Fedakar Türk çocuğu Nuri 
Demirağın §U söZl€ri. !kendi a.a
zancınm Dıarcanacağı yolu gös.. 
termcsi bakımından Çd.'{ alaka. 
lıdır. Bu '!ürk avladı diyor hi: 

"Büyük eserler: liiks hayat
tan.. bol masraflardan ictinap 
sayesinde yat11lan tasarruflardan 
meydana gelir. Şahsi servetler, 
Türk milletinin heyeti meomun. 
smındır. Vato.nm nefine lher za. 
man hasr ve 4ahsisine amade 
f erdler elinde emanettir. 

Bunu kimsenin iOOl bol \'C se
fahate sarıf etıncğe, israfa, suiis. 
timale hakkı yoh-tur.,, 

Bu suretle ibüyük bir serma. 
yenin' yatırılmış olduğu işi teba
rüz ettir.mi~ oluyor. Yoksa; bir 
harp başlangICI veya nıırıbin mil. 
Jetler sırtına yüklediği musi:bet. 
lcr !karşmında varmr, voğunu fe
da etmek, en fakirinin en zengi. 
nine kadar ferdi erin mecburiyet 
duydukları bir hamiyet \'csilesi 
olur. Böyle NW'i Demirağ gi
bi, sırf memleket scvg-isinc ve 
havacılığın milletler tarihinde 
oynayaca~ı rolleri önceden göre. 
rek ıbu ugurda vr.rnu bağ·şln) an 
bir evlada sahip bulunmakla if
tihar edebiliriz. Ve bu sevinci 
miz ne kadar c;o!< olursa yınc a~ 
göriilmelirlir. ' 

Beşikta§taki Nuri Deınira:r 
'l?yyar~ atölyesi mütevazı ca,ur; 
şıyle bır eserdir. Hiç ink' r edi. 
Jcmez bir hakikattir ki henUz ço· 
cuk c;a~ında olan bu müesseceni:ı. 
bazı ufak tefok noksanları bulu. 
nar.ahtır. Yalnız Ru var ki. B•ı 
nok!:anları hiF.Scttirrnevcn bir C'a
hşma, bir eleman ihtisası göze 
c;arpacak kadar fnalivct var .. 
~esim atöly~inin m2ydana. gc. 
tırmeğe cahst1 .ih p;övde çatılarını 
kanat profillerini, tekerlek mu
kavemetlerini ayn ayrı ölcülerde 
hazırlayarak :mm•dann çıkararzık 
ufak atölyeclklerin gayretli Tiirk 
j, çılerini tekniğe vakıf, mn],inc. 
sine hakim karşrmı?.da gorüyo
ruz .. Ve resim atölyesinden baş. 
layarek bir tayyarein per<'ın 
;Çivis!m ~opar 'A~ J>a.şı 

.. 
v 

§ahit olmadığımızı mnmnu • 
niyetle kaydedebiliriz: Ze • 
hirli gaz. 

Son günlerde aıans ha • 
berleri, bunun ela tatbikine 
geçilmek üzere bulunduğunu 
il§a etmektedirler. Ne olur 
du? şu ha'rp, bize biitün leca. 
at/erinden ba ka hiç olmaz.sa 
bunu göstermem.'§ bulunsa.·. 

lNöNU 
GEZi Si 

Bilerek mi yazıyorlar yok
sa bilmiyerek mi tashihe ça
lışıyorlar? F rc11kçe şpilant 
kar§ılıfjını gezi olarak kal • 
/anmaya ba§ladık. 

:'lnönü gezigi,, dendiği za
man akla gelen, daha çok 
lnönüne yapılan seyahattir; 
bu bakımdan gezi hiç bir zı::
man bir m<'vki adı olamaz ue 
olmak kabiliyetini Je ~ 
değildir. Gönül, gcueteleri • 
mizin Gezi iamini tamime~' 
ll§anlcıra 6let olmamasım is. 
tiyor. 

R. 

Yazan: • Ş -11•.ı;::~a 
ezildiği ~noktaifa varanu·, kurul
maJr.ı yuz tutmu§, çatısı tamam. 
lamnıs yolcu tayyaresinin yam 
başmda duruyoruz. Kanat ve 
motörleri h~enUz takılmamııı ol. 
masına rngmcn tayyarenin t.ek 
satih.lı ve çift motörIU olduğu 
znnn~ • ~ğ:nıaktadır. .Atölyenin 
her ışı ınceley~n bölmelerden 
asrı bir hayretle nyrıl yoruz. 

Bu atölyenin Avrup· ı tay
yare fabrikalnriylc Olçu:ıı o vuru.. 
lacal· bir mahiyet almamı bu 
lun.masmı da i§aretie.mek : 
rldir. Bazı u!nk tefek noksan1a. 
rın tamamlanmnsmdan nra 
gecilecck seri İtl§aa.ttaki sür'at: 
bu gnt~. altının kuruluş ıma.ı.sa.. 
dmı müsbet rakamlarla is retle. 
yeook bir mahiyet almı§o ollcnk
tır. 

. ~undan solll'a Gök okuluna. 
gıdıyoruz •. Okulun Ye iliw}'"de!tl 
liangan ve meydruu ib.cn · z ik 
mal edilmiş vaziyette.. Bü tık 
fedakd.rlrklarla meydana getiri
len bu mU~ esenin de Avrupa.. 
daki 'benzerlerinden farkı uQUŞ 
yapan talebenin !hiç bir ~addi 
fedakarlığa ikatlanmaama Jilzum 
y~kt~ .. Butün masraf Nuri De. 
mıragm himmetiyle ödenmekte 
ve hevesli gen<'lerdcn bir kısmı 
ucarak. bir !kısmı da teknik yeti
şerek, biribirlerinin yardımcısı 
ve tamamlayıcısı oluyorlar .• Bu 
haslette Nuri Demirağ mektc
bi nin yurdumuza. ait !bir lhtlSİsL 
yettir .. 

Avrupa sivil ıtayyare kltlp}eri· 
nin uçucu yetiştiren tarafları 
benzin parasının yarısını uçan. 
dun ve yarısını devlet sermaye. 
sinden ödedikleri halde ibir şa;hsa 
sadece uçmak hakkını vermekte 
ve uç.mayanların da yardımcı 
veya teknisyen olan yetiçrncsin
dc ~mil olmaktadır. Bur da tek 
<;atı iki elzem unsuru birleştir
miştir. 

Teker teker yapılan uçuı:;lar, 
paraşütle erzak atmak ve pH\. 
nbrle akrapasi hareketleri cltten 
~ze!di. Son harbin en bilyı.ık 
mü külü olan havadan iafie k
maline ve bunun tecrübesine bu 
yeni Tilrk yuvasında ehemmiyet 
verilmiş hulunması da 3) n lbır 
sevinç vesilesi olmuştur. _ 

Nuri Dcmir-ı~w büyük oglu 
Gnlip O<>mırağın kumandasın~~
ki üçlü filonun uç~şun_u. ba g: 
rctmcn Bnsri Jı. levın tıtız c:nhş 
masına bor~luyuz,. Bu ça!ış~:ın 
hocanın ordu bünycs ndekt yuz. 
lC'rct> talc i b<i"!e bir ~aşarının 
muUak olacn,ğ-ınn zaten ım.ı.nmıs. 
!ardı.. .•. _ 

Mül·rmmcl ve gençhgınc rag:-
men bize bir çok mu;~f a.kıyetlı 
sahalar ~ostercn ve ~stıkbal \ a. 
adcden Nuri pemırng okulunun 
ve ııava statyomunun yapıcısı~ı 
takdirle anarken daha gem 
mikyasta başarılarm memleket 
he abma beklendiğini de i<?n.ret. 
liycrek. Türk gençliğinin _mlnı:et 
duyu larını tekrarlamak isteriz.· 



• 
Anadol .Amıınııı \t"nftitt nabt>r. 

ıere gön! dıtnn vazı tine bakı~ 

ş·malde 

Almanlar 
yenidei 
t arruza 
g çtiler 

Gcvyet r Ukb~!ıar 
taarrazana 

bazır anıyorıar 

.A"' r. 'ln generali ölme • 
m:;t? - Darlan Parise 
gİUİ - Japonyadaki ya
banc.ılar - Loknes ca -
na van tekrar göründü 

Dun ~ Alman tebliği ce. 
ubi Ukrayna.ya kısmen seri ii.r 

ric'at halinde ceki!en Sovyet "kı
t&lnrmm takibinin 3l}3ğı Din; c. 
per j tikametinde devam ettiğini 
bild:lrmiştir. 

Dün Alman ajansı Smolensk 
mmta!rnsmdak.i harekat ıhaJdmı. 
da veni malümat vermektedir. 
Bu · habere göre, 15 .den 
18 ağustosa kadar Alman 
zırhh kuvvetleri Smoleruı.kin 
cenubu P.arklsinde ricat etmekte:, 
o an ~ov~ C't tc.şeltküllerini ihata 
C'tmfcıl rdi . 3 gUn Bllren muhare
b ler c n lnüa Alman zuiılı bv
''ctlerı 700 kamyon. 00 top, 25 
tayyare dafi toıpn. 20 tank dafi 
topu, 25 tank ve 10 ke~if mblı o
tiıımobUI Jğtinam etmişler ve 10 
binden fazla Sovyet askeri cmr al· 
mışlardır. Bu suretle :Rö Sovyet 
tümeni imha edilmiştir. 

Alman zırhlı kuvvetleri Sov
yet kollarına 1caİişı hücuınlannı 
tekrarlıy.ıra.'!: bir miktar top ve 
nakliye vasıtaları tahrip etmiş
ler ve düşman piyade lrollamu 
dağıtmJilal'dır. llubarei>enin de. 
va.m ettiJi üç giln zarfında Sov
ıet kuvvM'eri mütemadiyen--Al
man c;enırerini yaımıya t.eşebbüs 
etmlşler ve her seferinde küçük 
Sovyet cllzU tamları kanı küllile 
rinaen tecrit edilerek imba e. 
dilmiştir. Alınan tamdan, bir 
koyde 50 nakil vasıtası iğtinam 
ve bir Sovyet taburunu dağıta
rak imha etmişlerdir. Her ta
raftan gelmekte olan Alman 
zırhlı bölükleri Sovyet krtaları· 
na ağır zaviat verdirmişlerdir. 
Gerive kalan Sovyet teşekkülleri 
bir vadide muharebe verpıiye 
mecbur edilmişlerdir. Bu sırada 
sırtlardan inmekte olan Alman 
Zirhlı otomobilleri hilA şi<tietle 

·müdafaada bulunan bu Sovyet 
ktıvvetlerini imha etmişlerdir. 
'Almanlann yeni taarrazlan 

Diğer taraftan Londra salahi
yetli mahfillerinden bildirildiği. 
ne göre Almanlar Leningrad is. 
tikametinde yeniden lbir taamı-
7.a lba§Jamışlardır. 
Almanların bu yenı faaliyeti Es • 

tonya bölge.sinde Tallin • Len~ad 
demiryolunun tlzerinde 1-:ki§at etmek 
tecllr. 
Şimdiye kadar bu mmt&kada sükfi· 

net htlkUm aUrmekteyd: ve Alman 
larm Tanın şehrini tecrit ettikleri 
iddlaamda bulunmuş oımaıanna rağ · 
men, bu yeni Alman taarruzunun na· 
sıl bll.§ladığı hakkında htc;~r haber 
almamnmqur. 
Ukraynada Rualar DinyeperlD garbın 

de geri çekilm ğe devan: etmektedir. 
Rusların, bu nehrin <ste.1.ı tarafında 
kuvveW m dafaa tedbirlP.ri almakla 
me,gul olduktan zannedilmektedir. 
Çok geniş olan Diny perin cereyanı 

sUratUclir. Klyefte Diny perin geniş. 
Uği takriben yarım klıom!:tredlr. 

Dlnyepcr Uz.erinde köprU inıa et 
mek kola~ iş değildir. ÇUnkU in§aatm 
nehrin şark sahilinden ac;ılacak şid 
detll ateş altında yapılmuı lüun. 
gelmektedir. 

Ruslar Od sayı tutmal.t.adır. Fa 
kat Rus arın Odeaadan bır Tobruk gı 
bi istifade etmek için e. erinde tut· 
mak niyetıcrl olup oımlldığı ~u ana 
Kadar malQm d ğlldlr. 

Sovyet kıtaları NıKo,a.yefi tahllyt 
etmeden e,.._. ı ıımand:ı tesuıa•ı çok ,. 
ııenlş mikyasta ıhrıp etmişlerdir. 

Söyl dığlne göre, AJmanlar t:k 
ranya böıgesindekl mu.harebeyı: bir 
buçuk milyon aaker ve bu arada 40 

illi. 50 piyade frrkası, 4~ zırhlı fırka 

~ 45 ınl\tte ık fırkas. sokmuşıardır. 

s,,vyet kıtalannın ke1il 
'1 ar" 'ıetleri 

Alm n kıtaları tarafından 

19 A O U S T O S - 1941 

Dfn~rin ööür tarafında pOs. 
kürtü1en lbolşcv!kler, bazı yerler. 
de n hri «er.erek keşif hareka-

SON HADEUL· 
tında b ılu mağa teşebôüs eL s bl ~ 
n ~~c~-dj~~rosta 88 kişilik bir ke. ovyet te ig i 
şif müfrezesi Dinyeper'i ~cç:miş (Bq tarafı 1 nclde) 
ve , '1> sahfüne çıkmıştır. Al- doğru çekilmekte bulundukları istıdıAl 
ma.nlar, geçMelerine ınr ? 1de edilmektedir. 
etmi~lerdir. Fakat bolşevikler Lonilra, 19 (A.A.) - (B.B.O.) 
Mhrin kıyısında to~lanır toplan. Pravda gazetealne göre Ruslar Al. 

Nevyork 
l imanında 
bir infilak 

maz Alman askerleri tarafından man geri haUarma makineli kuvvet- --o-
revrilmislerdir. Kıcıa bir miica- terle taamız etmek 'J\Jrctlle veni blr ' B r Amerıkan şılebi yandı 
dcledcn sonra Sovvet müfrezesi tabiye kullanıyorlar. 1 -o--
mıha edilmiştir. Harp c:ahasrn. Bir Sovyet taburu, topçu ve tank 
da 4 7 bolı>eviğin <..esedi bulun- hlmnyesinde Alman gerll<:Ttne ıoark • lngiltereye erzak taşıyan 
muştur. 41 tanesi de varalanr.uş mış, bir Alman motönzt" kolunu ım - vapurla:r kurtarıldı 
\•t> esir ('dilmist:ir. ha etml~, 126 ncı Alman fırkasmın r;c,,york, l!) (A. A.) _ Ofl: 
lfa/.ahar tmırruzuna karargt.ııma baskın yapru-ak 3 zab t Nevyork şehrinin aşağı kısmını 

Hazırlı/:. esir alınış ve mOhlaı eHr.k elde et. sarsan infilıtklar neticesinde dün 
Deyıı Telgraf gazetesin"n ~f'"l;ı. mıştır. "Cub:ı Mail Lıne" kumpanyasının 

kova muh-ıbiri Cholerton'un bil rıht mlarında büyUk bir yangın 
dirdı ı c ~öre, Sovyet htikümet Japon fİC~rat 0 OrSafarı çıkm19tır. 
mez'tezınde kı.s ~avaşı ve ilkba. Maden yüklil "Panuco" ismin. 
harcla yapılacak taarruz ic;in cok kapandı deki Amerikan şilepi ateş alarak 
ciddi haz rhklar yapılmaktadır. 

1 1 
ve halatları yanmak sureUle nh.. 

hı>r tarafta petrol dvpoları inşa rokyo, 19 tA.A.ı Beyneımı e trmdan ayrılarak k\;ıfC'tde tama -
edilme!•tedir. Her &:ıvyet şehrin- vaziyet Ye Jn!)on hUltCım"tl tarnfınd'lJl 1 mile vanınıştır Ayni rıhtımda 
d ı il. . . k ti<:art muamelelerinin g!ttlkc;e sıkı bulun.an ''Toam.o,, vapuııı yanmak e ma lR ı ıhtıvnt yiyecc ··e 
petrol rtokları vücuda getiril. bir kontroıo tabi tutuım:rn Uzerlne tan kurtulmuştur. lngil z vapur • 
mekte ve · evkülceyş kıymeti Japon ticaret borsalan faallycttnl ta- !arının İngiltere ve uzak şark i • 
hafa dPmiryolları vnsıtas"\•le ya· lıle kamr vermişlerdir. C'ln erzak yüklemek üzere her 
pılacak miıhimnrnt sevkiyatını gün ~·anaştıklan doklnn muhafa. 

~~~h~~~a~~~~ ;~~ ~~~~~~~~~ Sarhoşluk yüzünde ~ıı~ı:e!u~~sa:ıi~t~~~u:'; 
yı, Ukrayn.<tda ac;a<Yı Dinycpe.r . , malzemesi ~ônder imiştir. 
havzas·ndaki anavi merkezleri· Ankara raddesınde 26 numa~ Yangına şahit <'la.nlarm söyle -
ne ve D netz havzasiyle muaz. rada aşçılık yapmakta olan ~ı diklerine göre yangın bir infilAk 
zam b"r Mühinmıat imalat mer- aynı caddede 16 numaradaHalıl neticesinde çıkmış ve alevler ytr. 

ile dün gece saat yirmi ~<: rad- mi metreye kadar yiikselmlşt"r. 
kezi olan Ural mmtakasiyle Si. delerinde dükkanda_ ra_kı ıçerler. Bi-r gün evvel Tampico ve Pro. 
biryaya. ba<7lanmaktadırlar. ken aralannda eskı bır mesele. grisodan gelmiş olan Panuco ,ııe. 
Sovyetlerin tayyare den dolayı mi:nakaşa ~rkmış, bu pi tahliye edilme«teydi. Yangın 
Kayıbı arada biraz fazla sarhoş olan Brooklyn deniz tezgahlarına tak.. 

D,'N..B. ajansının öğrcndığine Halil Alinin akrabasına ağır kü. riben 1600 metrelik bir me8afede 
göre 17 ağustostacereyan eden fürler savurmağa başlamıştır, çıkmt,trr. 
hava muharebelerinde 58 Sovyet Bu yüzden münakaşa döğü~~ Ne\.-york, 19 ( A. A. ) - on: 
tayyaresi düşürülmüştür. Ayrıca halini almış ve hayli kızan Alıyı Nevyol'k doklarmm henüz tut. 
yerde de 32 düşman tayyaresi kanlı bir cinayete sevketmiştir. mekte olan enkazı arasından §iın. 
tahrip edilmiştir. Düşmanın 90 Filhakika a.c:çı Ali, eline gec;irdi. diye kadar beş ceset çıkanlmrpa 
tayyare kaybetmesine mukabil ği ekmel· b:çağivle Halile saldır. da polliıçe dok amelesinden ve de 
a:YJlI günkü zayiatımız ibeş tay- rnış ve üç yerinden ağır surette n.izcilerden on beş ıklşinin kayboı.. 
yareden ibarettir. yaralamıştır. Yaralı, imdadısıll. duğu beyan edilmektedir. 
Almanların zayiatı ağır hi omomoı-iliv}.o- kaldırıldığı Cer. Yaralılarm mHttan takriben 70 

Sovyet emniyet istihbarat bil- rahpaşa hastnh~nesinde tedaV: kişiye lm.liğ olmaktadır. 
rosu şu tebliği neşretmektedir: aitm:ladır. Carıh kaçm~a da Nevyor1ı: Heırald Tribune gaze-
Ku~etU Sovyet mukavemeti Utı gece geç vakit yakalanmıştır. t~s~ bu ~ net~eelnde 6:5 kL 

kal"§dapn Almanlar, muharebeye nrtl j ~ının eksilmiş oldugunu yaznıü. 
temadlyen yeni cUzUtamıar gönder · tadır. 

mekte ve bunlar harp me)'t!anlarmda ler. Bir çokları kiralan yüksek Doklar ve bir gemi harap oldu. 
öUlp mahvolmakiadD". B!rkaç giln ev. evlerde oturuyor. Başkaları da ğu için hasarat miktarı iki milyon 
veı 262 bı.c1 tUmenin 4f)2 ncl ve 4Sl5 mağazalar açıyorlar. dolar tahmin edilmektedir. 
lnct alaylan cenubu ga:-lıl cihetinde Pazar günkü resmt tebli~. Saat 10.40 da başlıyan yangm 
t.•a•en unmı,ur. Aynı tümenin Britanyan·n Siyam hUkQmetine gece geç vakit heıılb devam et • 
baJka alayıan techfzat•~ .. mm ylızd" Aranya Pcı.rades'ten Siyam'm mekteydi 
80 1n1nl kaybetmlglero'r. Nihayet bu kontrolünü ve bir red takdirinde Belediye İnakamlan yangının 

kuvvete mu··racaat tehdidı"nı· te,· bir suikast e8erl olup olmadığım ttlmen, Koekova civanndn vukubulan -
muharebede l.mhA edllru~tir. zıip etmektedir. anlamak için tabkiJraıta başlamış -

Almanlar harp sahaıırnda büyük Tebtlğ, şu sözleri kullanmak- lardır. Bununla doklan işletmekte 
miktarda otomobll motoslldet ve bl· tadır: olan kump:ınyada yşngmm bir 8\1 

alklet tıerketml§ıerdır. "Yabancı menbadnn gelen ha. ikast eseri olduğuna dair h"çhil" 
herde hakikatin en ufak nebzesi emare n.evcut olmadığı söylt"n • 

mektedir. 

RUZVEL T ! Berlin r 
. Kongre liderlerini dun gece 

beyaz saraya 'ın~\~~a 1~· 
çağırdı uç Alman 

gemisi bı 
7 ağustosta be.şlıyan 

grevin sona e:-mesi için 
· kati tedbirler :ılımyor 

Londra 19 (A. .t.> , 
ı:ğine göre lngiliS 
lerl dün gündüz Pli 
geçmişlerdir. 

Vaşington, 19 ( A. A.)" - Of!: Dün öğleden ~ 
Ruzvelt kongre liderlerini be- ki sahilinin bir D 

yaz saraya davet etmJıtir. Davet bir avcı teıekktll~ 
edilenler arasında kongrenin ikin l tiğl ve cenuba te 
ci reisi Vallace, Ayan meclisinde 1 rülmüştür. Bu ~ 

1 ekseriyetin lideri Barkley, Ayıin bir grup ayrılJDJI ,.e 
meclisi hariciye encümeni reisi şekkUle iltihak eıtOl 
Blooru ve Ayandan George bulun.. yük bir mesafeyi 
maktadır. Gökyüzü çok bU1 

Matbuat sekreteri Stefanın bil. llaıış ve FranalS 
dlrdiğine göre bu toplantı esna • de ac,:rk havalara t 
smda hemen hemen harici vaziyet mekteydi. 
meseleleri görüşülecekttr4 

Carley reisicumhuıı:n bUyUk Londra, 19 (A. "-' 
bir ibtiıhalle Nevjersey'de kain fe Dün gece, avcı 
deral Shipuilding of Keasvy deniz himayesinde bUyil) 
tezgihlannda amele tıe patronlar 'bomba.."dmıan tiloS11 
anuımda çıkan ve 493 milyon do- nl geçerken gö 
!ara baliğ ola~ milli müdafaa~ pro.. Britisch United ....ııl 
grammnı tatbilunı sekteye ugra - göre diln gece >~ 
tan ihtil!fı da bugUn tetldlc ede- )'08u awmıqtur. :SO 
ceğini söylemiştir. !hükıimet merkeziıı8 
Vaşlngtonun bazı mahfillerinde kmızu yapıldığDıa 

hlsıl olan kanaate göre Ruzvelt 7 
ağustostan beri devam etmekte ç k ş 
olan bu grevin 800& ermesi için an ay -
lazungelen tedbirlerin almmaanu 

derhal emredecektir. kovaya gid 
Ukraynada Alman Tokyo 19 <A· j.) 

·ı 1 • • Çank 'xay şei''llJ 1 er eyışı gideceği şeklinde» 

Berlin, 19 (A. A.> - D.N.B. 
bildiriyor: 

17 ağustosta tanklarm ve top. 
çunun müzaheretini görmekte 
olan Alman piyade teşekkülleri 
bütün gün, cebri yUrüyü§ yapa
rak Dinyeper'in ağzında ricat 
etmekte olan bolşeviklerin peşi. 
ni bırakmamışlardır. 

17 ağustos eababı dağıtılmış 
olan Sovy~t kıtaalrnun bakayası 
Dinyep . "in şark sahillerini tut. 
macİan evvel bütün bu mmtaka 
şiddetli li.r a~ altına alnuıı.11 
bulunuyordu. 

Sovyet askerleri muhakkak 
bir ölüm karşısında hayatlarını 
kurtarma.Jl'a uğraşıyorlnrgı. 

kında mil taleatar' 
yettar mahafil, b
se bundan Çad 
yet Ruay& ile 1ıııU ...ı 
ri:ka arasındaki 111.cP'. 
istifade ederek_._,.. 
mUe881r bir ~.;:;. 
temin için nevınfd ... -
atta bulunmak 
nun anlaşıiacağıııl 
tedirler. 

Japo 
Amerıka ıle 

ingiltere Franaa harbine lştlrl\1' eden bu 262 
nd tUmen, Almanlar tarafından Al · 
man tılmenlerlnin en lyııetinden biri 
dlye telAkkl ediliyordu. 

voktur.,, · 
fng:Jterede kadınloıın 
Sel erberliği 

. , . . 
Bu yakınlarda Alman P4 Uncu plya 

de tümeni, ağır zayıat·• uğramıştır. 

Studentakovaı mıntalhsıc da ki muha. 

subay ve er teslim olmuş. ve kıtala 
runız, birçok ganimet "'ide etm.ştir. 

ln~iliz i~ nezareti.1in parla. 
mPnto müsteşarı, harp işlerinde 
çal• t rılacak kadınların sefcr

rebeıer Hnasıtıda bu tümen rr.evcu · berlıi:;ri ic;in daha <:ıkı teJhirlf'r 
dunun yUzde 70 ini k&/11i tmlştlr. MO alınacağ nı b:ldirmiştir 30 ya. 

ın~ıuz rş 
nazırının nu ku 

''Alm1nya be ;n3 m ıaı 

' Hücum eden Alman piyadeleri 
- küGilk Sovyet :lür.ıdar müfre; .:· 

lc,.İT'; ~=- nis'cı 'i. Bitkin bir hal. 
d' culunan SıJv:ret 2szerleri si. 
J}erlerden ve - ı {ınaklardan itme 
1rnlind0 cıkarnk teslim olmakta. 
dır. Ormarılarda. ım~enin üzerin. 
de. o':us "ttırnr·a .. ıuda ve tarla. 
tar.:la bir cok l)Jilve tesadiif edil 
:ne~tcd·r. Kamp!::ıra SC\'İcedilen 
uzun e:.ir kafile!eri yaralıları 
dold .. "n hArn malze:.ı sinin ve 
m2trfı'= ton!"~ n önünden ~~ 
mc'~bdir. Frirle""in söv!edikleri 
na göre, önde Alman askerlrini 

Almanlar, fethettlklerı arazının her 
metresini cee.sthırıe ödlıyorlar. 
Almanların 279 uncu p.yacre alayı 

Zulltanl köyUne karşı yıu.tığı taarruz 
eanaamda 600 ölU verml!'ltlr 

Kevcudu ara!ında blrı;ok bisikletçi 
ve ırubay b;ılunan 99 ur.eu bafıf tU. 
men, Huzvuka cJvarmU;t erlerınin ve 
subaylarının he.nen yarıp•nı kaybet -
mil§lr. Bu tUmene men&up 218 inci 
alay imha edlln:ılştir 

§ını ~ccmemiş olan her kadın ö. 
nümüzdeki dört ay nrfıtıcta ka- an asm~iara 
yıtıarını yaptırmak .necburiye. h Ur m t 'Ar ~r n d r .. 
tindedirlar. 30 ya!'jmı ge<;en dn. v , 

ha ya.qlı kad·nlarm da ~önüllü ~ndu, 10 (A, A.) - h nazın 
olarak~ mUracaatlan beklenil- Bevın dün verdiği b:r nutııkta şu 
me' tcdir. Bunlar bilihara harp 'j bey~atta bulunm~ştur: 
i2tihc:aliitı i12lerine nakledilecek Öy!e zannedı,;orum ki, tn;;Uiz 
genç kadınların yerine ikame e. 1 ımparatorluğu, Çin, Amerika Bir .. 
dilaceklerd:r. Kaydt'dilen kadın. leşlk ~evletleri ve Rus\"a JUnya.. 
!arın ralL'~tırılacaklnrı harp işle· nm mustakbel teşkilatında tabak- . 
rinin kendileri tar.ıfından seçil. kuku ~~anma hiçbir z:ıma ıht:
mesi hakkı şimdiknı-" nazaran mal venımiyceek olan bır rol oy. 

Anlaşmaıarı 
dikkatle 

Alman generali ölmemiı 
D,:N.B. nin s:.:8.hiyettar rnen

balardan öğrendiğine göre, ;,. 
nınmış Alman generalı Dietlo'in 
şark cephesinin şimal kısmında 
i>lmilş olduğu hakkında Tas a. 
jansının verdi~i haber tamarniy 
le a ... ı'.sızdır. 
lmpliz tayyarc•lerinın 
Akınları 

İngiliz hava nezaretinin bil. 
dirdiğine göre dün gece 100 den 
fazla lngiliz bombardıman tay. 
yareleri Almanyanm garp ve şi
mali garbi indeki şehirlere taar. 
ruz etmişlerdir. 
Başka hedefleri, Bremen li. 

manı ve Duisburg smai mmta· 
ka.ı teşkil €tm:ştir. Birçok yan
, n çıkarılmıştır. Bir '!::ombardı. 
man tayyarcmiz kayıptır. 
Darlan Pariıe gitti 

Vişide resmi bir menbadan 
bildirildiğine göre. pazar giinü 
başve!ta muavini amiral Dar· 
lan, kısa süre" k bir se\•ahat İ<'irı 
\ ıiden ayrılmıştır. Yalnız bu 
s ahatin amiralin mutat vazife. 
c:ı,·Jp ala1tadar olduf?u söylen. 

' •" fn'kat seyahatin hedefi 
· a ed nıektedir. 
Siyama ai:len Jaoonlar 

Sivama g-C''en Japonlar•n m~k
tan. her gün artmaktadır ve 
b:ınl· r, parklarda. lokantalarda 
ve tiyatro4arda -41:örünmeh1:edir. 

daha mahdut --lacnk1::r. nıyacaklardır. 
Japonyadaki yabancılar Ham madde~er ?1eselesine .te 

r.1as eden Bev n şöyle demJştır: 
Dünden itibaren rner'iyete gi. 

ren b:r kararname ile Japonyadn 
ikamet eden yabancılatın seya
hat etmek hakları ·t~hdi 1• edil
miştir. Japonya·h ikamet eden 
yabancılardan hiçfüiri müsaade 
almldan memieke•i terkedemi. 
yecektir. Yabancıların pac:aport
ları olmadığı ve hüviyet kağ'rdı 
şüpheli bulunduğu takdirde vali7 
ler, bunlann ikamet cdeoeklerı 
yer ve müddeti tavin edecekler. 
dir. Japonyavı terk~tiecek ya· 
hancıı:ırm nere:ien • ar<';c ·t ve 
hangi yolu takip edehil ... ce1 leride 
hükümet taraf-.n.:ta:ı tc h"t edile. 
rt-ktir. 
Lokneı canavarı tekrar 
Gö1ündii 

"Nya DagiiS?t Albhanda" gnu. 
~2'3inin Londra muhabiri yazı· 
vor: 

Loknes canavan, telffar gö. 
zükmü~tur. Hafta sonu tatilinde 
uç e<ocuı{u ile bi · sandal gezin. 
tisi vapan bir adam canavarı 
gördüğünü idd~a etmektedir. 

Canavar 5 ila 6 metre boyunda 
olup devrilmiş bir kayık hissini 
veriyordu. Fe~knlade tüyük bir 
deniz ku3(J ırlbi canavar gölün 
sathından büyUk bir 5'Ür'atle 
~e"mist=.r. Çek hidde li '!

00

rünü. 
yordu. Canavar, 10 dakika sonra 
kayboldu. 

Bu maddelerin taksimi teşldl~ 
ta bağlanmalıdır. Ben bam madde 
!erden müşterek istlfa'.fenin ta -
raftanyım. Bununla b~raber Al • 
manya s"lahtan tecrit edilmedikçe 
hiçbir sulh teessUa etmlyecek • 
tir. Zira Almanya beynelmilel an 
laşmalara hUrmetkAr değildir. ---o. 
Amerika Hariciye 
Nazırının beyanalı 

Vqlngton, 18 (A.A.) - Ame
rika har~elye nazırı Kordel Hal 
Ruzveltle iki buçuk saat kadar gö
rüşmüştür. 

Hal riyaseticUmhur ııanyından 
çı:karken gazetecilere demiştir ki: 

RefslcUınhurla yapt.Iğmıız müll· 
katta umumi maltimat teatia"nde 
bulunduk ve blrlbirimlzi enternu 
yonal vaziy~t hakkmda bildikleri· 
mlzden haberdar ettik. Blil bil -
hassa alakadar eden vaziyetin 
muhtelif vec;helerlnf ve uzak ıaa 
vazıyewa mllnakqa eyledik. Bu 
arada, J aponyadakl resmi Ameri
kan memurlan hariç olmak üzere 
diğer Amerika !'!tıbesinin "presi. 
dent collidge., vapuruna binmele
rine mani olmak için Japonya ta
rafından alma.ıı tedbirler de gö-

rüşlilmUetilr. 

gJrmek, arkada da ellerinr.!e ro. 
velverleri bulunan sira·i ko'lli· 
scr!eri düşünmek <:<>k müthişti. 
Çünkü siyasi komic:erlar varalı. 
!arı ve ylirüyemiyenleri öldürü 
vorlar. 

• Vajing!on. 19 (A.A.) - A.s~rf 

hizmet mUJdetını 12 aydan 80 aya 
çıkaıan ve kongre tarafırıdan kabul 
edilen kanun projı>alnln lıug11n relal • 
cumhur tarafmdan lmza f.lllleceğl zan 
nedilmektedlr. 

• Saygon, 19 ( A.A.) - On: Saygon 
beledlyesi:ıde ilk defa olarak bugün 
toplanmam mukaner olan Fransız 

• Japon tahdit komiayonu .. un tc;ttmaı 
21 ağustosa tehir edllmlııtır. 

• Santıago de Cbllt, 19 (A.A.) -
Ofi: Kabtne. ecnebi memlekeUere ta. 
bl bUtUn siyasi fırkala .. rrı faallyctıe. 

rint menetmeğe karar V<'rmlşttr. Ka.. 
bine, bu memnuiyetin bir kararname 
ile mi yoku. bir kanun ııc mı tatbik 
edilecetıne de ayrıca karar verecek • 
Ur. 

• Tokyo 19 (A.A.) - Ofl: Rea • 
men bildirildiğine göre, 'bahriye nazı. 
n muavini amiral Jorlo Savamoto, 
bahriyede mUhlm bir va~ye tayin 
edllıni§ olan vtaamiral St.lgeyoaenln 
yerine deniz bav& kuvveUerf bqku • 
mandanııtma tayin e.ıtlmlftlr. Amiral 
Savamoto, bahriye nazı.- muavin1ilf 
vazifesini itaya devam edeoekUr. 

• Tokyo, 19 CA.A.) - on: Bahri. 
ye nazın amiral KoıılWıo, dUn tmpa. 
rator tarafından kabul edllmtatlr. JılU. 
lAkat bir saat .urmu..uır 



görmüı bir kadındı. Fakat, 
Rüstemin hiçbir zaman bir 
hristiyan kıziyle evlenmesine 
taraftar değildi. Bunu haz • 
ınedemiyor ve yeğenine: 

- Beni bunun için mi E -
dirneye geirttin? diyordu. 
Ke,ki bu günleri görmesey
dim. Koca memlekette ala -
cak bir Türk kızı bulama • 
dın mı? 

Rüstem: 
- Onu, gelir gelmez müs 

lünıan yaparız teyzeciğim! 
Bu, bizim elimizdedir. Ne ya 
Payım.. bir kere gönlümü 
kaptırdım ona. 

Diyerek teyzesinin boynu. 
J1_a aanbyor ve yardımını e • 
ıırgememesini rica ediyor -
du. 

Kötkte hizmet için, saray
dan iki usta kadın da gel • 
~itti. Bunlar Rüstemi gerde
ge koyup er\eei •bah tekrar 

LYazan: lskender F. SERTELLi 

• 105. 
saraya döneceklerdi. 

O akıam araba gelir gel • 
mez, Rüstem kapıya indi. 

Çoktanberi !hasretini çek • 
tiği sevgilisini kapıdan kar • 
,ıladı. Evin üst katma kadar 
birlikte çıktılar. Ahmet paıa 
nın Rüsteme oynadığı oyunu 
iki barem ağasından batka 
bilen yoktu. 
Haremağalan için için gü

lerek, Rüstemin haline hem 
acıyorlar, hem de alay edi • 
yorlardı. 

Alqam oldu· Rüstem Ma· 

rinin yüzüne dikkatli hak -
madığı için, ilk görüıte bir 
şey anlayamamıştı. Bu da 
bir Macar dilberiydi.. 

Macar kızları sarı saçları, 
mavi gözleri, ince ve müte
nasip endamlarile biri birleri. 
ne pek benzerlerdi. 

Gece, misafirler gidince 
Rüstem karısının yanına çık 
\:ı. 

Odanın kapısmı kapada. 
Macar dilberi pek i§vebaa 

dı. 
- Sizi beklemekten ca • 

nım sıkıldı .. 
Diyerek, sehhar gözlerini 

Rüsteme çevirdi. 
Rüstem, kansının başın. 

daki tülleri ve ağırlığı kendi 
eliyle kaldırdı. Mari saçları· 
nı düzeltti. 

Rüstem, Macar dilberinin 
yüzüne dikkatle haktı .. 

- Acaba o mu, değil mi? 
Diye şüpheye dü§tÜ. Fa • 

kat, bu kadın da hakiki Ma -
riden - güzellikten yana - ge. 
ri kalmıyordu. 

Rüstem gülerek sordu: 
- Pa§a nasıl oldu da seni 

bana verdi? 
- Emir yüksekten gelin • 

ce· •. ne yapabilird;? 
- Beni hr..tırlıyorsun, de • 

ğil mi? 
- Hatırlamaz olur mu -

yum? ! ilk gördüğüm günden 
beri hep seni dü§ünüyorum. 

- Ben de öyle. Kııladan 

5 

9İzi konağa götürürlerken, 
hütün Macar kızlan araıın -
da bü'"'Ün cazibenle beni der
hal kendine çekmittin ! O 
gündenberi senin hayalinle 
yaşıyordum. 

Kalem gibi uzun. zarif par 
maklarını avucunun içine al· 
dı: 

- Seni çok seviyonım, 
Mariciğim ! Senin gibi güzel 
bir kızı o pinti vezirin kolla
rı arasında tasavvur ettik' 
çe geceleri uykum İc:açıyv , 
ne yapacafımı bifm'Yol'Ôrl9 
Nihayet bir arklldatnn hanı 
yol gösterdi .. seni padi,ah • 
tan istedim. Paditah da beni 
kırmadı; Ah01et Pataya: 
Mariyi Rüateme bağıfla !,, 
demiş. lıte bu it böyle oldu. 

Mari bir kolunu Rü.ı ! um 
boynuna doladı: 

(~ ..:! 



ızmır , uarında 
serbes güreşler 

başhyor 
Ankara. 18 ( A.A.) - Haber 

1Jd1ğ1m ·za l?Öre. 20 aömıto<::.ta İz. 
mir fuarının açılına töreniyle 
fuar serbe~t !!Gres miıcıaba~;aları 
da başlıvacak .,,.e iki l?Ün devarr 
edecektir. 

ru TT'ıı.,~ha ·a1ara · Ankara. 
İstanbul. Kocaeli, Bahke,ir, Ay· 
dm. Sevhan, İçel. İ7Jnir. Çorum. 
::.amsun. Çankırı bölgelerinin en 
<"'ilzide S?Üres<'ilcri :ştirnk edecei<· 
tir. 

izmitte spor 
bölqesi güzel bir 

plaj yaptırdı 
Kocaelı, 18 ( A.A.) - 5por 

bölgesi tarafından lzrnitte yap· 
tzrılmakta olan plajın inşaatı 
ikmal olunmuş ve bu güzel plaj, 
merasimle açılmıştır. 

Bu plajda 32 soyunma yeri, 
1600 metre mura:bbaı kum saha· 
S1 50 _ 25 eb'adında bir yüzme 
havuzu, tatlı .su banyoları, büfe 
ve ayrıca geniş bir seııbest yüz
me sahası vardır. Bundan böyle 
deniz mevsimi müddetince be. 
den terbiyesi mükelleflerinin ya· 
pacaklan beden terbiyesi hare· 
ketleri, su sporlarına tahsis edil. 
mişt.ir. Şimdiye kadar belli başlı 
bir yü7.me yeri olmıyan İzmitin 
bu plai· büyük bir ihtiyacını kar
~am'ş ve lzmitlilerin denizden 
aza.mi surette istifade etmelerine 
ve su sporlarıyla alakalanmala· 
nna imkan vermiştir. 

ikinci küme 

murahhaslaTı çağrılıyor 
lata.nbuJ Futbol Ajanlığmd&o: 
Lig :naçları program.mı görll§mek 

üzere, ikinci kUme klllple.rlm.izln aa· 
tiılyctll birer murahhasmm 21/8/9'1 
rşembe günU saat 18 de Bölge mer 
.:mı .. tP.§ri!leri rica olunur. 

• :f • 

İstanbul Futbol Hakem Komlteıd 

Ba,kuılığmdan: 

Bölgemize mensup futbol hakemi, 
hakem namzedJ ve kurs mUdavlmi 
arkada§larm 20/8/941 çal"§amba gllnU 
6aat 18 do Beyoğlu Halkevlndc yapı· 
lacak toplantıda hazır bulunmaları rl. 
ca olunur. 

19-8-941 
12.45 Ajans 20.15 Radyo 
13.00 Türkçe gazetesi 

plA.klar 20.45 Taylor 
18.15 Karl§ık KüçUk kon· 

program ser suiU 
18~ Salon 21.00 Ziraat 

orkestrası takvimi 
lS.30 Serbest 10 21.10 Hatif fasıl 

dakika 
18.'40 Salon 

orkeııtram 

29.:00 Konu~ma 
19:US Salon 

orke~tram 

19.30 Ajans 
~ 

19.45 Fasıl hcyeU 

şarkuan 

21.30 Konuşma 
21.45 KIAslk Türk 

müziği 

programı 

22.30 Ajans 
22.45 Dana 

mUziğt 

Rasit Rıza Tivatrosu 
19/8/9'1 Doğancılarda SORTt K 

Komedi 3 perde. Halide PJşkln birlikte 

~e-:v~e. imparatorun büyük 
sevıncı ıçınde hUkOmeti feci bir 
şekilde tenkit eden Gröver ara. 
smdaki şiddetli bir münakaşa. 
dan sonra Drew istif asını verdi. 

İmparator gayet neşeli: 
- Yok canım dedi. Mevkii_ 

nizde kalınız. Bu noktainazar te
atisi çok iyi ve kurtarıcı bir ma. 
hiyette oldu. Benimle bcraoor 
yemek yer misiniz? 

Nazır, hemen Berline dônmek 
medburivetinin ehemmiyetinden 
bahsederke bu da veli kabul et. 
medi. Bu sahne tıpkı bir tiyatro 
sahnesi gıbi geçmışti Nazır im_ 
paratora halkın kendisine emni. 
yeti olmadığı için istifa etmesini 
söylemişti. lmparator cevap o. 
!arak nazıra karşı olan itimadım 
sövlemi fakat tacından vazge_ 
çememişt.i. 

Bu aralarda, son müttcfiklt>r 
de tek bşlarma sulh arıyorlardı. 
Polon~ alılarlı! Alzasblar impa. 
ratorhıktan ayrıldıklarını Ra-

( Oı.7eU'mlz1J! blrlDCJ Dyf&amdll 

başlık yanındaki tarih Qe1'ÇCVC81 lru. 
ponuy\a birlikte gönderilecek) ' 
EVLENME TEKLIFLEUt. lŞ ABA· 
~IA. t.., VERME. A.LIM. SATDJ 
gibi ti<'8r1 mablyeU lı.alL olmıyan kil. 
çük UAnh.r 1>3nuıız neşrolunur. 

Evlenme teklifleri 
• Yc.ıı 21, boy 167, kılo 60, esmer, 

Anadolulu, 11 yapmdanberi kimsesiz, 
hııyııtınr kendi !Ayile ve azmile kazan 
mııı. içki kullanmıyan sanatten, ti • 
caretten anlayan bir bay. 16-35 yae. 
ları arasında, pek kalabalık bir aile
ye mensup olmıyan, biraz serveti bu. 
lunan kız veya dul bir bayanla ev. 
lenmek istemektedir. (C.Ş.A.) remzı.. 

ne mUracaat • 283 
• Yll§ 30, esmer, boy 174, vücutça 

sağlam, ciddi hiçbir hruıtalık geçirml'. 
mi§, resmi bir dairede 60 lira ne asil 
memur, annesi bulunan, kendilerine 
alt bağlı bahçen blr evi olan bir bay, 
162.165 boyunda, zayıf değil narin, 
aarI§ın veya eBIDer llk veya orta tahl 
sıllf 16. 23 Ya§larmda iyi bir atle kr.. 
ziyle evlenmek istemektedir. lsUyen. 
ıerln §U sarih adrese müracaatları: 

Ankara, Keçfören nahiyesi Deıikta§ 

bağları 6 6 numarada N. Bingöl. 
İşçi e.rıyanlar 

I f ve iıçi arayanlar: 
• He1n3lre mektebi mezunu blr tıa. 

yan evinde her tlirlU enjeksiyon yap. 
maktadır. Ömer RUotüpap • 10ka#ı 
No. S• e müracaat. 

• Türkçe ve traruıızcayı mUkemmel 
bilen genç blr bayan sabah veya 6ğle. 
den sonralan tercUme lflerinde çaJış. 
malı: üzere i§ aramaktadır. Almanca 
dan tercllmeler de yapabWr. (R.B.T.) 
remzine mllracaat. 

• ı..ıae mezunu, Anadolulu, çabf • 
kan, dUrt.lat, ciddi alm&J2C& ve biraz 
d&kUlo bilen 18 y&§Dlda b1r genç iı§ 

aramaktadır. Bwsual olarak ortamek. 
~P ve llse talebes:ne aileleri yanm. 
da as bir ücretle riyaziye. tlz.fk ve 
almanc.a denılert vereblllr. (t.K.E.) 
remzine mllracaat. 

• İflnln ebll, bulqıkçuıkta çalrpnlf, 
ell tem1z ve çabuk bir bul&§ıkçı tıe. 

yan aranmaktadir. SirkeCide 'kprülU 
handa ıokantacı ve kebapçı Emin Dl. 
lere müracaat. 

• Kira vereınlyecek kudrette Uç ço. 
cuğu bulunan bir zat. ailesine bir a. 
partunanda kapıcilık aramaktadIT. 
Salmatomrukta Tetik eokağmda bir 
numara.u eve müracaat. 

Aldaına:: 
Aııağıda rumuz.lan yazdı olan o 

kuyuoolarmıızm oamlanna gelen 
mektuplan ldarebanemhden (pazar. 
tan dabll) bergiin sabahı.o öğleye 

kadar veya saat 11 deo .anra ahtır. 
malan rica oıanur. 
(Rabia) (B.K.) (Seven) (M.M,) 
o(H.N.B.) (Riyaziye) (88 Mine) 
(Pembe zar!) (Hadan Biber) 
(Sevim) (Susll 25) (R.8.) (Nadııs) 

(B.R.) (M.R.) (Sevim 27) (Suna) 
(A.Z.X.) (Hamdi) •(Kazanç) 

ZAYİ 
Amasya 56 ncı alay birinci tabur 2 

ne! bölükten aldığım askerlik terhis 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini alacn· 
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 
Be~oğlu Tepebaşı No\"Otnı otel 'e 

hlrohanesindc ikinci aı;ı;ı raı.ar kazası 
Dutka kiiyündı>n Sofu f)_tullanndan 
Salih oğlu Mak ut lklıba tıwellildü 

825 

Bevoilu Halk Sineması 
Buglln 8 Büyük film birden: 
ı - ronpeylıı 10n gtınlerL 
ı - Deniz alevler içinde. 
S - Kanunsuzlar çeteı.i 

--Leyli - Nehari ---- Kız • Erkek --...... 

ŞiŞLi TERAKKİ LiSESi 
1 - Yuva, llk, Orta ve Lise sınıflarına hergün talebe 

kaydına devam edilmektedir. 
2 Esk · talebenin 5 eylüle kadar kayıtlarını yenile

meleri Hizumu bildirilir. 
Tarifname gönderilir. Tel: 8054'1 

BUZ OOLABI ARA YANLARA 
21 ağustos ı>eışcm'tıo gUnU Sandal Bedesteninde ı;aat 1,30 da FRİGİ· 

•••• DAİRE marka teıwz bir buz dolabı eatilacaktır .•••• 

, ... ,...,. 

2 

tr. JŞ BANKASI 
Küçüll T asarrul hesapları 1941 ikramiye planı 

KES1DELER: 4 Şubat. 2 Mayıa, l Ağuatoe, 8 lkiDcıteor1D 
tarllılarinde yapılır • 

1 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 LJık - 2000.-Llra 1 \ 8 
ı • 1ııo • - 11>00.- • ae 
• • 1000 • - 8000.- • 80 
' • 500 • - 2000.- • soo 

• 
• 
• 
• 

200 • 
100 • 

fi() • 

20 • 

-2000.- • 
-SliOO- .. -'°°°- . - 6000.- • 

İstanbul Belediyesi ilanları J 
Karaağaç mUesıo~sau et nı.ııtl!yc kamyonları lçln alınacak 75 kalem par. 

ça ve ala.t, edevat kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bede. 
li 59:\2 Jıra 70 kuruş ve ilk teminatı 444 lira 96 kuruııtur. Şartname zabıt ve 
muamelrıt mUdUr1UğU k.ıılemlnde görUlebilir. İhale 2.9.941 sah günU saat 15 
de ooını! encümende yapılacaktu. Tsllplerln ilk teminat makbuz veya mek. 
tupları, 94 yrluıa aft tJcaret od.u;ı vesikalan ve kanunen ibrazı JAzımgelen 

diğer vesaik ile 2490 rumaralr kanunun tartfatı çevresinde hazırlryacakları 
teklif mektuplann· ihaic günU sıı.ıtt H de kadar daim.1 encümene vermeler! 
llzımdır. (7106) 

*** DarUltlcwzc mUesscsesl için clcfatcn teslim edilmek prtile natın alınacak 
000 kflo sadeyağ,900 kilo tereyağı \'8 2500 kflo beyaz peynir kapalı zarf usull 

le eksiltmeye konu!m~tur. Mecmuu:ıun tahmin bedeli 16695 lira ve ilk temi. 
nalı 12'>:! lıra 13 AlifU§tur. Şartaam• zabıt ve muameltı.t mUdtlrlüğU kale • 
mlndc görlllebillr. İhale 22.8,941 cuma günü saat 15 te daimi encümende 
yapıl caktır. Tallplcrın ilk tcmlıınt makbuz veya mektupları, 941 yılına alt 
ticaret odası vesikaları ve ka.nııne:ı ibrazı llzımgelen diğer vesaik ile 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevres.nde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14 de kadar daırrt encUmene vermeleri ltlzımdir. (6579) 

• + • 
Şl~lidc Cumhurlyct mahıı.1le3ır.ın H. Gazi caddesınde 267 numaralı bl. 

nada bulunan İstanbul belediyesi Ş~ll tahakkuk ve tahsil şubelerinın 8.8.941 
tanhtne tesadüf ld~!'I cl.ma günü Ş;;.ellde Osınanbey durak yerlrıde matmaacı 
Osman bey soltağında köşe başın i ı 1 numaralı binaya nakledilmiştir. Muh • 
terem halkın :nolOır.u olmak ılze:c ilA.n olunur. (7246) 

1Qg-~ ıf Cb.R~Tl?l\Nl/A~ 
ıtaP·O.NLU ~Eh( r:l.la~ 
R~JıAlt ı IU~A~ADAU 

. ttl 
Demiryolları ve Limanları hltl Devlet 

Umum idaresi ilanları 

!(l.8 ~141 tarfüindeıı itibaren: ut'>" 
Türkfyede çıkan ~ıyael ve &'••Yr1 siyasi gazete ve oıeCJll ~ 

suplarma, matbuat t :r.ı.:m mUdUr1üğü tara.tından veriıınll ~ 
liğinln kartır:.ı hamil olmak ı,ıarti.!'! ve Türkiyede buluns.Jl t 
muharrirlerine de matbuat um ı:n mUdtlrlUğüııün verecefi 6fll' 
sıka ile müracaat dmt-k §artile1 Mlk ticaret biletler! ti1Jerillt 
zillt yapııacaktrr. P'ıu.ia tafsflM için lstasyonıara müracaB . . . ~ 

ıtl 11st'P,., 
Muhammen bedeli (27M) llrn C'jan 1 adet yeni veya &) -

yonlu planya tezgtıhı ı27.8.9Uı çar§amba günü saat (l~ 
daTJlaşada gar blnası dahilinde!<i komisyon tarafmdıı.ıt 1< . .J 
satın alınacaktır. sssıı' ... 

Bu ı~e gırmek il!Uyenlerin (~061 lira (25) kuruıııuk rıP' 
kanunun tayla ettiği ve~lkalarla tck11tlerinl muhtevi zartı-411· 
at (H) on dörde kadar komisyo.ı rtlellğlne vermeleri 1~ IJll-' 

Bu iıe ait eartnameler komiayondan parasız olarak dağıt! 

inhisarlar U. MüdürlüğOfı 
Yüksek ve meslek mektepleri mezunl• 
memur alınacak ıı'1 

l - İdaremlzliı merkez kadruıunda ve fabrika ve t ....11.1 
·lder ... · b·Jlunao yüksek roakiı;e, elektrık ''~ ln§aat mUhendlsll eJJ 

lıklara makine, elektrik ve inıaat mühendisliklerine ve :t 
talip olanların, 

:: - ldarcmı~ mı ı kez ve ınillhakatmda münhal rxıeıı' ff 1 
tah11il görmüş .:ıta:ılar alınacağınJaD üniversitenin huı.ul< ~~ 
telcrı veya yüksek tfraret mektebi mezunıarmdan taliP 0 

dti:iuğfünüze müracaatları. (7172) 

İstanbul Deniz Komutanlığından= ... dl' 
ı:ıı• .... 

DerJncede bı.;lu 'an b1r deniz te§ekküıünde muamele r&f 
de Ucretle istıhdaın '!dıımek üzere b!r memura ibtiy&Ç w-• 

1 - L!se mevzuı.u ve lhUya-: subay olma8l. ._j 
2 - :;o ya~munn yukan oımerrıaeı, ııt'tJY" 
a - Sıhhi vazlyetin:.n sağlam elması ''Derincede ~ 

te bu'unması,, · ~ 
• -· Yazı, evrak, doeya ve huap l§lcrlnde bilgili 0 

5 - PlA.:ı çlzıntye kabiliyetli olması, 3,ı. ' 
6 - Kanunen ıAr.:• gelen dığer §artları haiz buluıılXl dil'~ 
Yukardaki ~arl;e"l haiz bulunacak L!teklllerln bir 

den!.z koml•! lln.ıl}ına rnüracaatlat .. {&871) 

Ankara Jandarma Gn. K. Satınalııt' 
Komisyonundan: eli' 1'. 
Bı:- çıfti.ne kırk ı·ı:ruı fiyat t~hmin edilen (42J;00) ısı~ 

1.9 9U pazartesi gllr.ıU 11nat ııs te Ankarada komis~ıı;ft'. 
ekl!lltmestle almacak•rr. Muvakkat Um.lnatı (1275) ııra Si· JJ-ıl_ 
yonumuzda r,örülfir. ı:utname Arıt.ara ve tstanbul J, ,,-rt'1_ 
parasız alınır. tsteklılt-:ln eksiltme zamanından bir sa:ıt ( 
palı zarf tekil! mektı.iJ:larmı kotT1ısyonumuza vcnneıerf· 

~nu~cr 93lilfJclm•ia 
k"' di 5~ ma uzereY . · 1311.-11: 

zinde verilnıtŞ 0 '1.!J 
ni aşağJ yukarı ;.ı" 

"1'. ajeste, Gr · 
zin taht meB;el~,ti 
tün teklifleflrU . eti 

. • f..sl<ld ..:fi 
detmıştir. ·rerıi,.....:ı.J 

yişta.gda söylediler. Her gün 
r:ephc biraz daha geriye alını. 
yordu Kiel de memnuniyetsizlik. 
ler başladı. Tayfa donanmanın 

prestıji için art.ık beyhude yere 
feda dilmek istemiyordu. 

Münih ve Ştonf artta kralın 
ı:itmesi isteniyord1,1. 
Ayın altısında Compiegne or. 

mamnda Toohe Alma nmurah· 
haslannı şu hakaretle karşıladı: 

HAY4T-.1 .YAZAN 

EMiL LUDVİ6 

- 72. 
''Ne istiyorsunuz? Aym yedisin. 
de sosyalMler imparatorun tah
tından inmesini iı:ıtediler. Bunun 
için bır nevi iıltimatum verdiler. 
Bu illtimatumda zikredilen müd
det bitince hükfımetten çekile. 
ocklerini, aynı ihtilalin başına 
geçeceklerini bildirdıler. 

Başvekıl lbu tiltimatomu kendi 
istif asiyle ibiııli'kte Spaya impa. 

ratora. yolladı ve aynı zamanda 
memlekette dahili bir harp çıka· 
racak olan a..~keri bir diktatör. 
ilikten tevakki edilme.sini tav$İ. 

ye etti. Bütün vasrtalarla bu çe
kilişi imparator için şayanı ka.. 
bul bir hale sokmağa ça.balayor. 
du, Yeni intihabatla işe başla
nacaktı. Bir ~t meclisi topla. 
nacaktı. 

Taht.tan feragat N>nra gele. 
cekti. Şimdiki halde onu vaadet· 
melde iki.ifa edilecekti. Bu müd. 
det içinde imparator bir naip 
tarafından temsil edilecekti. Bu 
suretle mücadele sokaklarda ya. 
pılaca.ğına intihabat sandıkları 
etrafında geçecekti. Ve yine bu 
suretle monarşi prensibi dem.ole· 
ratik çarelerle kurtarılmış ola. 
caktı. Bavyera ile Würtemburg 
bugünden yarına cumhuriyet d. 

şimdi de va.zt 01'Jıll' 
ter~etmenıek ,,J 
dedır.,, . .11~ ~ti Ayın sekııl ~i' 
Hindenb\~rgUt,eri~ ~~ 
Spa Berlın ~~~ ı 

.. · k~-1ar1 Jı.'"".ıı ır:: §un ım ı:u• ~ 

re ettiler· P~igtf ~ 
tardı. Fakat ~~ 
tiler. Resntf • ~rv:Jıl 
gahı umunıiYI ~f!fJ 
dafaa etnıe~~bitliJP"' ... 
olan askeı-ı ~ 
itaatsizlik ~* 
ayın sekizinde dJtl ,Vj 
he~ti tarafın , 


