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1Pekli çoraba 
ilanı harp! 

~oktor iffet Onur diyor ki : 

~aruri ihtiyaçların 
• 

karttığı bir zamanda 
adın/ar lüks sagılan ipek 
Çorapları gigmemelidir I 
cıAşClfft: çlalll ••• 

tcu~anln 250 kuruşluk bir 
~ru çorap 4 - 5 defa 
l~aln1 giyince akıyor 

Dokt-0r tffet Onur 

· veya yırtıhyor 
İpek kadın QOraplarmda görü. 

len fi&t yüksekliği ka?"§JBm.da ga. 
zetemi.z p yerinde olarak bütün 

' ltadnıiarmuzı "İpek çoraplara kar 
§I ilim hart>,. e davet etmişti, 
Bu davet lkadm ~ eriı:ek ibütiln o.. 
Jnıyucu.lanmm a.rumda büyük bir 
ali.kayla b.rıışılamn1Ştrr. 
A~ ~.böyük bir ye • 

IL'ti 't1ııbııiıi lmdm .,...plan aıara -
fmm ortadan talkmaar ı'birçıok ai. 

(Devamı 4 tineiide) 

RmıJar tarafmdaıı çekilirken 

Sovyet tebliği 
Dört isti
kamette 
Çok şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
15 ıncı Romen 

firkası ağır zayıat 
vardı 

~Amerikada 

"içki yasağı yeni
den" ortaya çıktı 

Nevyorkta 15,000 deliden 
yüzde kırkının içkt~en 
dellrdiğı tesbıt edıldı 

1200 Amerika ıehrinde 

MO!\ko\'8, 24 (Radyo) - Sov • 

1 
Voroşilof yeni bir emir yet resmi tebliği: Dün bütün cer.-

• he boyunca muharebeler devam 
netrettı: etmiştir. Bilhassa :muharebe • 

sarhoşluktan mütevellit 
vakalar dolayısile 
49200 kiti mevkuf 

bulunuyor 
Nevyork. Z4 (A,A.) - Reialcum. 

hur Ruzveltin birinci intihap 11ral& • 
rmda kaldırılmı§ olan içki yaııatı, 
me§bur takrir ııabtbi aycından Shejj. 
hard, ölmU§ olmaama rağmen tekrar 
avdet edecek nıl? 

"Koro., rejimin avdetiı:e t&r&ft.&r 
olanlar kI§lar ve askeri kamplar el • 
varmda !çki satı13mm mW\ mUdafaaya 
muzır ta§kmlıklara sebeb olduğuna 
ileri sürerek içki aleyhinde genif bir 
propaganda yapmaktadırlar. 

HergUn kongreye iııpirtolu içkilerin 
ııab§IDı tahdit ve ya menedecek kaDu. 
nı mevzuat konutmaamı iatiyen yUz. 
ıerce mektup gönderilmCKtedir. Viııki 
ımaıa.tınnı en bUyUk mttat.ahallleri ._ 
raıımda bulunan birıeıılk Amerika hU. 
kQmetlerinlD birçok yerlerinde içki 
yaııağmm tekTar teallli istenmektedir. 

Diğer bir çok ~erik.a. de_v • 
letlerinde de pazar günlen ısrr.r

(Devamı 4 üncüde) 

götttennek maksadına mebni ola· 
bilir Fakat bu maksadm sadece 
bl~ım nümayişlerle elde edile
bilmesine lmkin var mıdır! Mu 
\'affaluyetlerlnin ciddiyeti ve is
tlkran hakkında mihverin bir ka
naat telkin edebilmMinln yegane 
çaresi gtrdlğl memleketlerde aha
liyi memnun etmekten ve onları 
dost ve yardnncı olarak etrafmcla 
toplamaktan ibarettir. MIJwerln 
her girdiği memleket kendisinden 
şlkiyet.çı, kendisine kal'?fl isi ve 
muharip bir vazfyett.e gen., çar· 
parsa kurubnak istenen yeal ni
zam hakkında ldm8ede bir itimat 
teeesııiis eclemes. 

Bti8epıt CAMt. y .U,ÇJN 

" L • d Jer Kingisep, Smolensk, Novograd 
enır gra a Ve Odesa istikametlerinde çok 

1 §İddclli olmuştur. teh,, k e Hava kuvvctlerlıı)iz 19. düşm~n 
tayyaresi düşiirmii§lcrdır. Blzım 

yaklaştı,, 
Halk askerle yanyana 

sokak muharebesi 
yapacak 

Tahrip müfrezeleri, mi
lisler, silahlı İJçiler, ta • 
lebeler sokaklardan 

kafileler halinde 
geçiyor 

L'!ndra, 24 ( A. A.) - RB.C: 
Lenuıgra.d Sovyet cepıhesi baş. 
kumandanı mareşal Voroşilof, 
neşrettiği yeni bir gündelik e. 
m~rd~ d.iyor ki: "Leningrad'a 
muthiş bir tehlike yaklaştı. ~ 
man yaklaştıkça bu tehlike son 
haddine varml§ bulunuyor. 

B681lin. f3 ( A.A.) - D.N.B: 
Völkisclıer Bedba.chter yazıyor: 

<Devamı 4 tlııetide) 

zaylatunız 17 tayyaredir. 
Odesa istikametinde Humen or1 

dusuna ağır zayiat verdirilmiş. 
bilhassa 15 inci Rumen piyade 
fırkası en ağır zayiata uğramış " 
tır. 

Londra, 24 (A. ı\.) - Mosko • 
vadan gelen haberlere nazaran: 
Odess. cephesinde harbetmekte o
lan Romanya kıtaatı çok ağır za.. 
yia.ta uğramaktadır. Yalnız son 
bir hafta içinde müteaddid Ru • 
men fırkaları ya kamilen imha e• 
dilmiş, veyahut mevcutlarmın bü
yük bir kısmını kaybetmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri 
Bir gecede 

T arablusa 25 ton 
bomba attllar 

(Yazısı 4 Uncücle) 

Dlblyaalll • büyük bombacı tayyarele rl olan B • 19 (Uçan kaleler) den bl~ 
fttD AmeriUda Olo"6r Fleld C.Wa mey &nmda ilk t«rübclurinl yapmak l,:in 

~..U4l~ 

)&laJan MJMk ,ehrintn bir Alman tayyare&bıden alınan reıunı 

·• Dinyeper üzerinde 
Cerkassi ... 

sehri 
Alman 

kuvvetleri 
tarafından 
zaptedildi 
Almanlar Dmyeperi 
şimalden çevırmek 

Mattşaı .uıonee1<o istiyorlar 
General Antonesko Be~lln. 24 <A: A.) - o. N .s: 

Dnieper üzermde Cerkassi §elı. 

mareşal Oldu 1 
ri şiddetli sokak .muharebelerin • 
den sonra zaptcdılmiştir. Alman • 

k 1 lar, istihkam kıtaatınm yardımile 
Rumen ra ı aynı za · Dnieperdeki bir adaya çıkarak bu 
manda mareşale en . düşman üssünü zaptetmişlerdir. 

büyük nişanı da verdı Londra, 24 (A. A.) - Sovyet 
Bük:ıcş, 24 ( A.A.) - Ruman- Rusyada harp ~az.iyeli hakkmda 

ya kralı Mişel kumanda ettiği §~ mUtalealar ıleri sürülmekte • 
orduların kazandıkları zaferlere dır: 
mük8.fatan general Antoneskoya Ukraynada Rus kuwctıeri Mili 
Rumanya mareşalhğı rütpesini (De\'amı 4 üneüde) 
tevcih eylemiştir. 

ı.iareşal Antone:;koya aynı za. 
manda Michel Le Brave nişanı.. 
nm birinci rütpesi de verilmiş-
tir. · 

Bu nişan şimdiye kadar yalnız 
Rumanya kralı Ferdinand ve 
ikinci Karol tarafından verilmiş 
olan en büyük askeri mertebe .. 
dir. Mareşal Antonesko Rwnan. 
yanın Uçüncü mareşalıdır. Bu.ı· 
dan evvelkiler ger;en büyük 
harpte terfi eden mareşal Presan 
ve A\·ereslco idi. 

24 saat içinde 

90 köpekle 59 
kedi öldürüldü 

Son yirmi dort saat zaı!mda §eb· 
Tin muhtelif semtlerinde 90 ııereerl 
kopek ile ts9 kedi öldUrUimU§t.Ur. 

Bundan ba§ka çalı,,mağa muktedir 
olduğu halde dilenen bir dilenci yaka .. 
lanmt§, adliyeye teslim cdllmleUr. 

'aABEB, 
1111 yeaı 

birkaç gln içinde 
esere baııayacaktır: 

--, 
-ı-

MEŞHUR BOYOCO ~INGIRAK· 
LI HOCANIN HATIRALARI 

Size güzel bir ifade ile büyücülüğiın iç 
yüzünü ı:e büyucrilere inanan saf dillerin 
acınaco k halleri.111 anlatacaktır. 
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Polongagı saran 
tanklar ..• 

Polonya harbin~ iştirak eden muhtelif Al
man subaylarının anlattıkları .•. 

Size Polonya 11ar111a1a llaklld 
mallı etıaı ıaaaııe •ora_n_ald_D' ___ _.. 



., 

_ .. 
Vakıt 
Aınm Us bugllnkU makalesJ.nde, 
• n fkl aylllt btınnçosunu tııhlU 

". Muhan1.r bu mevzu etrn-
n + ce ol.artık §Öyle demektedir: 

bcnıber Alınan • Rus 
hıırb!nln n'iuclp olcltı :u Uı.!ıah ve lli8.cl. 

tı bundı!.:ı ibaret lmlmiyneak.. 
••r. lil7.ılordu ttkllirken her J'Crl U... 

~ip ctm kt \'e yıyoock l~ 
n m hftblr ey bım1nn:ınıakta 

ıldu u IQln ıs.:1 ınll.) on IU'ft.!!lndaJd ~ 
ıı r. v ııııa 15 111 otı..nsmaa 711pllon 

ıh t ne nı:l"'Jrtruı ölocek om.ı mıı.. 
11 du ll ' 1 il.tim eder. Ba 

ba gtire 1089 h:lrblilln myıatı 9H 
rblnln zn~ in tına nlsootle kıyas edJ. 

cm!J ek derecM bU Uk o~ ko.. 
nnlı,ılır .•• 

Yeni Sabah 
y n C:thlt Yalçın "Am rlk ft. 
mesaj., serlevhalı yazısında, 

a cumhurrelıılnln Qörçll ne 
> ptığl tnUl kata dair A.yruı mccu~ 

:dtgt ınes jm, Alıntı" ka)'nakla.. 
re mecliste bUytlk bir gılrilJ. 

tll uyandırdrğmı, A: aıld:.\D. blrl cu:n • 
,. • 'lltn b.r ln iliz harp g'CmiSlnc 

<' r k orada bır mUddc:. klıı.mıısınm 
\.m ikD.71 harbe sUrUklcmek tehlike. 

rzetm!Ş oldu{?Unu 11 n sUrdUğü.. 
nü anıatatı:ık ''.!..caba, diyor, muharip 

mtın Jnhltn! edemlycce~ti bazı 
eri vardır dn, ln:nlım açıltça ı:öy 

ycreıt 81l!h kuvv u ne mı eıdo et 
m.. taıışıyorliı.r.,. Netlcede mubar. 

,. söZlerlDi ıı!:lyle bitiriyor: 
••n ı bu tngtılz Qropaganclası 

'Stün bir me\ lddo bulunuyor. ÇünkU 
Jn ler " yarclUncıliu'a Amerikalı.o; 
tar ya!.ntt ccl:ii" ve ltll.lln'illn &Jp7 • 
hhı~ bulun klannı tnlUl'tlertn mn .. 
vnfakaU rU. ) pılıı. atazl cteilL. 

tllkl rln b rv y deııil) ceeklcrlnl 
"'~ lcylp duruyorlnr .,. hiçbir mcnrııaı 

reatlU. ıi il temılyormr. Ilnyre.. 
pynndır ki l\lı:ıun prop:ıgıın:lası 

:'1 lngillz propn •ıınd: ıımuı kuvvetl.!ı.I 
vo tcslrinl nnL"lnıamış gibi dıwruruyur 

.. yulnız klın·ct 'c mCl!rc cıayaofuak 
ter ı;örftntl~or., 

- Pr ns h zrctleri slroen bir 
cam var. Bir taraftan enninlu 
apnrken bir lnrnftan da bize 
ok faydalı bir 13<' gırişcceğim! 

- Nedir! 
- Bunu yalnız sıze Böyliyebi • 

linm! 
Yeniden yu!nız kaldılar. Cin A

i Aynzmend sahiline gideceğini, 
ITTnI, d . u.l\ hak • 

r toplo.yn 'nı, hnttli 
p u a. llrtnC'n n ae 

rnUrı un o · ce i anlatıyor • 
u. Prens bur.lnn heyecanla din 

Jlyordu: 
- PacL;ıalıı öld:..nnek mi? Fa_ 

kat ona .. oku'mn.k kabil midir? OL 
ı. bile kendiıtlzi kurtaramazsınız! 

- .Nu çıkar, din uğruna c::ını-
mt ver',. m ve Allah t.nraf ındıw 

uıa olunurum! 
- Püf, bunun için ne l!Wm • 
? 

- Bana ve gemicilere birer 
... u..- clbm i ... it lmlılı:qrla.ti in 

C:ıc girerse c olur! 
Bu kolııydır! 
Elb~<'lcri verırken o suret. 
ylemellslıijz ki hiç kimse a. 

Jzmitte garip iki 
cemiyet ( ! ) kuruldu 

. lzrnitten lbi!diriJdiğin göre, 
bır şaka ve 1 fü'c ol un diye bazı 
k~mBeler tarafmd.'.ın VUcuda. ge· 
tirilcn ga.yri resmi ''Kılrbıklar 
cemiyeti'' şehirde büyük bir a
laka. uyandınruş ve işi ciddiye 
alan bazı kims lcr mukabelti 
bilmiS:I <Hm k iiZcre bir "Kaztlk. 
ıar c miycti'• kurmağo. karar 
vermişlerdir. İddi olunduı:TUna 
göre, bunlar Knzakhklanm gö • 
termek Uzcro knnlanruı. da czi· 
yet et:meğc başlaımşlardır. Fa
kat işin tuhnfı kılıbıklar cemive
tine düzinclerle reis bu1tındÜğu 
halde, kazaklar ccm~yetine tam 
kazak bir reis bulmak !hususun. 
da müthiş bir müşkillat iba.şgös
termistir. Zira kazaklık iddia.sın-
da bulunan bir kaç zevatın halis 
kıhbik olduğu tc-bevyun etmiş.. 
tir. 

Acı bir ölüm 
Sular tdaretıl memurlaı ıDdan Hilmi 

Öke, ıstırabla g cen blt hMUılıl<t.nn 
sonra, e\'V lki gfln, genç y8§ında göt.. 
lerftll ha.yata kst>alm16tır. Gcrlcfo ye. 
pa7alfiız bttaktı~ ka.rı!l!ntn ve bUlUn 
dost v arkadqto.rnun göZ yaşlan a.. 
rtunnda topragoa tovaı (UlcD Hilmi 
ôköy AJlahtan raıım t emer. bUtUn 
allesl efradınn tazi~U<!tittılzt blldlı1. 

riz 

A kerlik ilanı 
Beyoğlu yerli ask~ru t•bı~iııtlen; 

Şubemizde kayıUı malQ• 8Ub:ı.y ve 
maıaı eraua §ehlt ycumıerlnoon be • 
ntız 9U yılı tüt.11n lkraınlyelerlnı aı.. 

mıya.nıann m ıru vea:ı.ııu ve en çok 
bir ay ı inde §U ml:U' mUracaatla 1k. 
ramlyel rln1 ruauıııırı ikinci ttc.fa ua.n 
olunur. {18093) 

ZAYİ - lst.ıuıbul Yur.nn konsolos
hiğundan 88 mımnrn ve 27 S.1934 
tarüıll pasaportumu 2~.8.941 cumarw. 
sı l\kş:ımı z:ıyi etUm. Bulanlnrm Bey. 
oğlu Mektep sokıık 85/<.i e getlrmc
ıen rica olunur. 

l·mınn w~ lllıırm 11~dorldu 

eıı maksadı sezmemcılıdir; bunla ~ 
ruı V~enzoyu gôndt>rildlği zan 
nolunmahdır! 

- Hnkkın \"ar! Bravo 1etcoo .. 
Eğer bu i başurırs:ın biltiln hrls 
tiyanbk aleminin kalbınde ebe -
dl o'nrak yaşı)ac:ıksın; mutlaka 
azizler rna gireceksin! 

- {uyıl.ffakıyetfn ) an ı bu sır 
n 8!f!n saklam!lnıu b lıd•r. 

- T dlr ed yorum I· Haydı 
güle güle !!it. Ben hemen luznng -
len mirleri verlrlm ! 

Cifi Ali sahile mdl, Hemen U .. 
mtındıı.n çılnlncağını ıınlıyan kap. 
tnnln kürekçilerin canlan sıkıldı 
ve sumtlıirı nsrldı; l!kin nltmlan 

81' • 

B ".A B E R - Akşam postam 

-----------~---------------------------~. 1 Maarıt Vekale ı 8charnhorst 
Vem sanat mel teplerı 

açacak 
Yeni sanat mcktcplcrı çılmak üze. 

re maarif vckfUeU emrin !evkalo.de 
tahsisattan ödenmek Uzı::n 70 mlJyon 
Jlrn vcrllecekUr. 

Paranın 15 milyonu ili{ lk1 &CDe s. 
çinıJe sartolunacoktır, 

l'>lecllstn bu bU6UBt h!lZlrlaıımıı.ktıı 

oıan kanun yihaaını önUmllZd kl 
ıcumwnda mllzukeıoc ~ Kabul ctm<-. 

muhtemel aayılmaktao.tr. 
----<>----

1 

isteleri
asılması 

Bir müddet 
için geri 
bıra· ıl ı 

Pamuklu mensucata 
hükumetçe el konuyor 1 

Ankaraann bDdlrlld <'1-'ı.• göre. SU.. 
merbank d:ı d:ıhll olduğu hnldc husu-
81 ve mlhanlld tczg la lr\ lmCil olu. 
nan ve olunacak bUtlin p mut lu men 
suca.ta lktlsnt vck leUnoo e l konuırnn. 
eı karıı.rla§lınlnuştır. 

Narha tabi tutulacak 
maddeler tam:\mlan -
dıktan sonra karar 1 

tatbik edilecek 

Menaucat., vekll tııı ıtızum örcc _ 
ğl mmtakn rda satı a çıkarılac;ıktır. 
llu hususta lktl t vekll eti emrtnc 
400 bin Ura nıUted vU m!\ye VE' .. 

rnmıştır 

Kararnatn pawrtesı e-UnU n ~rot. 
lunacaltt.ır. 

-0--

Bürhan Zihni i tifa 
etti ı 

Ankaradruı vcnlen bh hı:ıbcre gll.. 

re, SUmcrbank ;ımum mUclUrU Bur. 
han Zlhnl istifa etmiştir 

Yerine &lraat bıuıkası unıum mUdUr 
muavini Mit.at tayf.n oıunruu5tur. 

---o-
Askeri terfili tesi 

hazırlandı 
Ankarad:ın blldlrlld ğtn g(!ro. muıı 

mUdnfaa vek&letl atıkerJ tetfi liste • 
sinin hazırlığını ikmal ctmıştir. Lts 
bUgtlnl rd yük ek tasdike lktlrıın e. 
d ccktlr. 

VekAfct bundan ba§kn.. terfi kı • 
d mlcrüıl ikmal etmiş, 600 d k su. 
baymuzın terfileri fçln d,. bir liste 
hazlrlamışbr. Bu da yUksck tıısdilrn 

tzediltnl§tlr. 

-<>
htanbul umumi meclisi -

n:n fevkalade içtimaı 
1stanbul valf ve beledtv reisliği 

tatıı.rıbuı umıımt m\lctial nzasını ı e). 
ıtu pazartesi g1lnll öğleden SODra bir 
gllnlllk fevkaU\d lçtımna d vet et • 
moktoaır 

Ruzn!Ulltıd ki madd ter euntat'dır: 
- Muhtaç asker ll lerlne ynrdım 

:hnltkmda mllkt!llefiyet bnktmmdo.n 
teklll, 2 - uhlaç ller o.llruertnc 
yardım lınkındıı bUtçe v n p mev. 
zuatı bakımından bit teklif, 8 - Mat" 
m.'lta, Anadoıu sahm bnlt.kmd:ı. muıı. 
tcUt encUmen ~bawı, 4 - Avukat 
s t Te.h!ln ve arkııd ıannnı bele • 
d.yo alacakları ha tkıod4k\ tekli! v 
dllcklcrl. 

Fiyat murakabe bllro u bütün 
ticarethanelere asılması tckarrür 
eden fiyat l~stelerinin tnlikini bir 
müddet için tehir etmişt:r. Buna 
sebep fiyat tayini ve narha tabi 
tutulması münasip görülen bazı 
ınadde1ere henüz fiyat vazedile. 
memiş o1ma ıdır. Zcytinyai{ı ve 
peynir fiyatları da bu meyanda· 
dır. Kom~syon. vannki ve per
şenbe günkü ıçtimalannda 
bunları da ikmal edece'• ve bun. 
dan sonra fiyat listeleri asıla· 
caktır. 

Her ticarethanenin kendi i 
mevzuuna dahil rnaddelGrin :fi· 
yatını ilan etmesi esas tutulmuş. 
tur. :Kasaplar et, bakkallar bak. 
kalıye, manifaturacılar manifa· 
tura eşyasının fiyatlarım ilan e
decektir. Fakat umumt piyasa 
yerlerine, carşılara da her nevi 
eşya fiyatlarını ihtiva eden lis. 
teler asılma ı tek:ıtür etmiştir . 
Bunlar tramvay direklerine bü. 
yük günlerde asılan üç köşeli. 
vitrinlerde Uç muhtelif liste ha 
linde asılarak ıhalkm gözil önüne 
konulacaktır. Bu suretle halkın 
aldanmasına meydan verilnıiye· 
ccktir. 

Jler Jistein üstünde f!ynt mu. 
raka.be şikayet mer'kczlcrinln 
numaraları bulunacaktır. 

• Ortaokullarda yeni lak'bo kaydına 
ve ikmal lmtlhanlannn yarmdıın 1U. 
bare.n b:ı.şla.nacaktır. 

• Son gütılcrdô m ınlclretımize 6 
toD nal çh1al gelml Ur. 
* Şchır plrı.nmda YUksekkaldınmm 

moznyik pnrke olaııık ~a dUmcst 
karnrlaı,ıbrıımıı,ıtı.Fakat. yapılan mu. 
nnlmsada lrt§llııtn talip ~•kmamı;ltır. 
Belediye vaziyeti tetkik e~tlt:rnelttedlr 
diye vaziyeti tetkik ettirmektedir. 

* Altın flynllı:ırıncıa dlln biraz yUk.. 
seklik olntu§tur. DUn, blı" aıtmın cı.. 

yatı 25 Ura 65 kuruştıı. Blr gnun 
----<>- kUlçe aıtı:ıun fiyatı ise 34~ kuruştu. 

Büyükado.nın imarı * İstanbul maarif nıudurıllğunıın 
Prostun hnzırlMığı Bü:!Ukadıı 1mnr §Chrin mubtel!! acmllcrf.ndc nçbğı ço. 

plıl.nma göre, btrl nWimda. diğer! do cuk bahçeleri dUn kapruımıııtrr. B.ıh

madende olmak ru:eru iki yenı lsk~lo çeleni n 4.000 tıı.lebe faydnlıı.nmt§Ur. 

inşa edlfot<>kUr. KUçUk vapur 1Skct<ı • * EvKıı.f idaresi mcııb'l suıannm 
sinin mcydıını gcntalcUl cektir. d:ıtnıı.canasuıa beş kuruş ı:am yapmış. 
Meydanın karvıaınıı ro.atııyan kı • tır. Bu zam yalnız dnmncnnıı s ltoma 

stmda bUyUk bir otel yapuacak, bu o. ' ait oıncak bardııkla ııatışına tesir et. 
tel ası'l techizatı bavl olacaktır. Ad!ı. mtyeccktlr. 
nrn bUtUn yollıı.n pllln mucibine gc. * Son gllnlcrd b:ırtıt~ şchıimlze 
nlşllyecelt ve tamir <ıdilcet:ktlr. keten kadm ve erkek kumO§bn gel. 

Pto.st, evıcrln bahçe lçer!Blnd olma mlştir. Fiyat murakabe komisyonu, bu 
aını, AQ lçedletndo bir çok eğlence kumaşlara azaınf sat.iş fiyatı koyn • 
vo plaj yerlerinin tesls edilmesine ka. l caktır. 
rar vermiş \'o kararı plAno aınt:Jtlr. * EUbank kokk8mllrtc:1nln tonunu 

23,15 Hrayn satmaktndır. Mevcut k!S • 
* Belediye mevcut 800 ç6p arabası mUr stoku 80.10 bin ton ıuııa!llda • 

yerine 70 kıımvonct hullanıı.ctıktır, f dır. İhtiyaç f8<l '1IU30 bin ton ar&. • 
Kamyonetlerin ~tm almmnsı için tc.. ııındadır. ,,.klJlk olıfu mlkuu yakında 
tnnslara b şl nmı tır. tıınıamlanncaktır. 

em'ri yapılmıştı; vnzfföterl bitmiş 
tJ; kendilerinden, başka ne iste. 
n yordu, bu kndarı, doğrusu, fnz
nydt. 

Çırak mektepleri 1 

Sümerbank Kayserıde ba 
mektap açı"Or Hu ılcı. ~on haı1ıtc en ,.f 

' 1 n lslmlt'nfcn biri oldu: 
Devlet fa?rikal~rı i ı.;ın S~ı~er bıı •~mi ta~ılaıı geminin • 

bankın pratık sanatkar yetıştır. ılır \imanların im ~inııl 
'fi7.eret u k 1 • • • • meı.< . ee s etm~ınc. ~ I tnııluk krurn.wrii, Atin • 

~ar verılen .. çırak"' me~tcplerın~ı , .ı!,ına ı·ıl\tı, ureıst ıiınnnııı 
ıl.kl 15 eyluldc Kayser. bf'Z fn • 1 dı, orada bomhardınuınn r 
rik,~rn_da açılacaktır. ılı:ılı~ cenupta ba. ... ıa bl, 

.!,P.lık .v~ dok\tma <;ırak mek. ~ •tiıruıım. hatta bu ıı.ırıııl 
tebı ısmını alncnk olan b~_mek· , 11 :.ı·:e gon• bir ti<'arct J:

1 ~e~ yalJ??.. pam~lu ~.~n~\'ıt. ıçıı'ı na benziyecl."k ~elde "~":ır 
:ışçı yetı§tırccektır. ) un ıplık \·e tn"'"lar l"in rok sercılı 
d k .. . k lf ..... " .. • ı;rf" o uma f>anavıı ı<:ın ·n u tş ta "an hu 2.ırhlı krtn aı 
çi yetıştirmck Ü?.Cl'C a vrıca bır ni 1~ ... ıılı·l-1 ndamm uıri11İ 
cırak mektebi a<'ılacaklır. derece inde ı görmclı 
Çırak mektepleri parasız ve ınndı 

~·atılı olacaktır. Mektcb~ ilk S<>barnhorst ınıan ° 
mckteo. tah .. ;li . görn~iiş olanlar yr.nid<•ıı kuran bilyiik a~ 
ve tercıhan IEi<:t cocu~ları k:ıbul hii~·ük toşkllatçılanl"ıı. 
olunacakttr. Bu sure.le Avru,1a r 56 dn 111100,.r'da doid11 • 

ve Amerika sanayi is<;ilerinde ol. v~· 0 zrunan birçok de,•lt 
duğu gibi bizde de anavi ailele. 'ba~ttl. 0 da ııanovr or' 
rlnin tesisine c.;ahı:;ı)acaktır. t ' b·tt 1 k rnc;;ltP 

Alt 1 k k.. 1 • opçu za ı o n.ra · dllo 
ı av o an çıra me •Lep erı 1 d u· 1.- 1.. "'ocu;;.ıı) .ıı· 

h • h d t• 1 k 8 1. ulr •O) U "' ı:o-__.,,.. em nazarı em c nme ı o aca · "e ,.. 1 . ct~"e s.• . . al u .ı nıs" n uzın ... 
bundan ~onra mcktebı .ıkm . e· cin. Alnı;.nvıının ka.Ci o ~ 
denJ7r ~abrikalara takr!m edıle· pol~·onun ·bt.ibcfadı nıtot• ~ 
rek 1Şt}ı olarak cah mae;a b~la. 11 1. 1 Aurt!'t• 

• . . s e ne ıce enen 

dy~:akla~~~· dBu lf;alfkaJ T~ilakcr lıareb~inr1e yaralandı; 
ıger. ış'r'cr ~n ar 1 ? ar . Mlilt~ıtı"a habill eti tnıtıfl 

yevmıyc ~lacak ,ve ~<:v.mıye~~rı bunun iı;iu Prusya ordu 
muayyen bır e .. ns dahılmde vuk. old n t cskillne nıcnıur LI 

lt'l kt· e " "'' ce ı ece ır. , lil· Fredrikin kovduJıl • • • • dJ ~ 
g:ire Pruı;~·:ı ordu.'lon _,., 
nıak iı:in mutlaka ıı-cll1.JI'" 
liir.ıınılır; asllzıul<· oll1> 

1 kazanablleıceklt'rl en ---------= - be ha~nnıştuı.tu. Sclı "'t Ecnebi mekteplerinaen usulii dt>ğ:i!;itiremcdi; fıı .,,,. 
bazılarının Tüt k ço- onun nıa'ksadı herkese ,k 

hl k d terfi hıı.kkmı ımzantllflll 
cu arını apı ı§arı memleket , .c mlllet.irıi ?i 

edebilmek için kurtamıaktı. ÇürlkU et 
buldukları çare Pnısyayı son clı-rece t 

Dün, matbnıınuua vnkl olan bir ) orılu; milyu.rd.rn fıı~lı\"--' 
mUracaattcn, maarif mOdtırlilğtinUn. nıı~tı; memlel•ctte h. 
bUlük bir h lletle Or-ertndo dur. 1 kalmamı gfblldl. 11ııtt s 
DUlSı bp edcct:glne kAnJ bulutıdu • llsl J;encrnl CJarlrn ~ 

Hlidlso udur: 887.: ecnebi mek • lun fc\ kall<le sefaleti 
ltımuz btr \"1lkıllyı öfrenl)onız. 

1 

yn.Zdığı mektuııta ort~ 

teplerl, kllçUI• ,.esnrlcr icat ve fh.. diyordu. Napotyon /. 
1.ar cdcrcı~. anıt dlllet1 tUrkçc olan ordulanm lspıuıya:P li• 
Tllrk tı>eukl.-ınnı mokteı• ••kapısı dı- mecbur kalınca on tte11C;. 
ı:mda., bımkmaktadırı..._ • BuradaJd la<ıma yaptı: PrU!ly.ııı.-» 
"kl1pı di ııı,,<ı.m ftphe yok kt nnla. nıanlarrnda 42000 a;:...,. 
ılan mana blrdlr: Talebelik hakkın. bulundormarn&! ı ka ~ 

dan J ltat etmcktedlrı<'.r. H<"nllz tem. I rnhoıst her alay -ve ~ _., 
muz içinde bulunduğillllU2 halde bir di mıntakafiındald Jı.ı•-

)'ctı sınıflara binır •Y çok t:ılebe \·cll!.1, - Q<ıOOj;-unun kay.. ,.pt 
amı enllcmc8 itin Dl&tep iı1attcl. il kerllk talimi l , ti! 
ne - mfinıeaat etUğt wman m k .. rcttJ. '.Bc"lylece her -:::.. ( 
tep mfidilrUnün: " d<"pın.ıt.o ı'1<ı:etıL alh B"ker yet1,ı:ıtitl)"O Jll 
ııı ya.tınnakta &ooikUnlı.; ına&lcscJ iden ibaret bir tabd"cıt& 

r.c'ıabno cnetle (2500) olın.!..,,.. yerlerimiz knpanmı tır .. 
kıırşılanmo.ktadır. 

Usküdıır Ant rlluua ktı kolejlndo 
de böyle bir tıAdlso olıı>uş, Ç-OCU~ 
\telis! rnclrt(:p mti(IUrOndt'n ı.ynı oo. 
vahı ulnn§tır. lll7.e 8Ö\ leııdlğlne vo 
temin edllCllğlM göre btı veli, daha 
ünoo mektebe mekt.ıph. mlll"M'aAt 

l "tmi · vo kny<luı yNıllencerğlnJ bU. 
dlmtJıttr. Böylo tlılujtu halde alı. 

nan CC\-&(J, mektubun kAfl gelmı:."(li • 

t;I depozito olarak on llrnnm da gön 
derllrm-sl lcnp ettlğ1 olmustur. 

Uöyle IWUıA5IZ. beb erle ana dll-
1.-rı tlirkçc olan Tl1rk çocukl:ırulUl 

kapı Gı n edllmelen garip değil • 
mldlrT Tllrk çocukb.nnın Mrlh hak. 
t:mnı, ınaArlf mlldllrilnl.'n arayncıa.. 
ğınıtıın enıln bulunu om!. 

ve a!'d.<'rllk meslcgı•,_. 

Mflen Pru va 1811 ,, 
birinci mıf erlerdtfl ..,
(Sr.0000) kl!ılllk bir o 
ca l\'apotr:n hayret 
~chamho,;.t uno d•,; 
~mrllc va.rlfeden u ~ 
liıkln ol altından gerıe 
et nılştl. J,Ub:en mnlt• -, 
ğır ''BralaıııJr ve 5Jdll. 
) a ı~da bulunuyordo. 

HER GON BiR tSI 

arihin meş 
muhasara arı,,,. 

Oen•ıbl Uknılnada lın.n'ket eden llur nıuhaıınralan ftUDı. 
lmaıı orduları Odeayı tecrit ed N'k Ha~lı c:ıtdula.tıo :f[tıdtJI' 

nıııhasara altnıa aldılıtr. Bu mUn:l&t'- 111 (1099) 
betlt• ıtarlhhı bqlangıcıııdan bugfinc tngllti'.re krah oçoııel 
kadar geçen bü., Uk rmıhwıaraları l 11 Kale mııhasnrası (Jsf') ,,-~ 
ıtıra .. ue yıır.ı)onu.: tııglll1lerln orJı•aJ1 ,.... ' Cm Ali onların nıhl nnı oku • 

mu tu; hiç kızmadı ve telfte et • 
med!; elini koynuna ktu; Hdll. 
li prensinin v rdlği ltın kc lnl 
snllı ·aı ak: 

Tıırihtc-.n t'l.°\"Clld uı1U1ntann ilk <J 129) n hur .ıaıı l>i•:~ 
omlıcll'! rası, tııfiilliltı bUyuk Omlrmı' ı ruıı mulınsn..ra tıdr.P f 

t ur 

2 
alınca yllıl r ııde!ki aevınç nered 
ise geceyi aydmlatac..ı.ktr. Elbise_ 
ter de geldi; çıldıl r, Cin Ali il 
mandan ç uıcn elbis lod goster • 
ôl: 

- Hep n .. bunln.ı'd n birer tn• 
ne g~ecck&n1z; Ann.dolu h llnc 
gldccc~ Orada n1Ut1 p bir ye .. 
re çıkn.c ..,ım ve lıazı hah rt r 
tophy c ITTın: gorUşUlec k adlllll • 
tar varı Reisin e:mrldir, prens 
hazretleri ete muvnftk gördUler ! 

Gemicilerin yüzleri gene duvar 
gibi oldu. Bu küı:Uk gemJ ile A 
ruıdolu sahlllne gitmenin m nası 
var nuydr ':' Niçin kendilerini tf'h. 
likeye atacaklardı! lşte rclsin 

- Bu hizmetin mUkfi.fatı oln _ 
rak prens hnzretll'rlnin ltiyık gör. 
dUkle i bC' er altını da snhlle vn
nı· vmnıaz dngıtacağon. Oyl0 u.. 
mu~o1um kl reis mlz do ayrıca bu 
kadar mUkAfat v r(ıccl<tlr. 

D di. Hnvıı gene g\l.zelleatl, 
k plan Ja.kito nğust.o qyımn son 

günlerine testıdUf eden bu dur -
gun gecede bUsbUtun derin ve te. 
m • gôrUucn gökyUr.Unt- baktı; o .. 
rada kutup yıldttı aradı, buldu; 
dilmeni iskeleye kırtl v kUçUk 
tekne dosdoğru Anadolu kıyıla _ 
tın:ı baş verdi. Sontn hep.qi de el· 
blselerlnl de!fütl'ı"dil r. 

~D va.mı var) 

un ı "nda i ıwıı d tanında olcuılllfu.. nırak ~ri kurtarnıııı 11 
mu7. dotmz ll"JlA &ürıın 'lru\lı rııuha- PnUh Sultan l\ll'bflledl 
u1ıs1dır. ınuhasanuıı (l4JSS) ~-
'J'arihl 2.:1waııların 1111dııısnrusıııa l\anuni Sultnıı ük'.) 

gdlııoo: lrıın hlilillmdıırı K~yklhwı mıılıasanı ı (J5'!Z) ~,t 
nılllittan ü28 yıl C\-Vt•l Uııbll l'hrinl Dördüncn Hunrlıılı• 
muh mıra ettf \"e §Chrin surlarına 11anısı (1589.. 1090 ~ j_ 
)"ıııınşnbilnıek i~ln Fırat nohrlııln 80.. Knra l\ıu .. tafap:ıŞSl'ııı fi".~ 
lunu çtwirdL muhasara ı (IG8S) ~~ 

HilyUk İskendc.r mllUtan 332 ) ıl Bu ınuhasıınıı:u-daıt t _,r.;l 
e\°\CI AltdcnlrJn ısu~e kıyılarmdaltl nuıı ilk ımımtr ki)-CdJI ıt1' ..1 
Tip chrlnl muhasara etti. lllAtUın ren lngll17Jrria TtlJıın t~ l".J. · 
212 )ıl C\"Vcl Romalılar lragUzanm ( 1794) Tiirl•. 1ngıııı. ~ ~ 
etrafını IMU'ddar. Mefjlıur Albn Arşl • ıurının n-ast.opcl pıll~JD-- ,, 

met buradaydı. Vn'6ruıoı korumak ı- 1870..71 l•raJLSJZ • ~·"'' 
1 rln O 2llrn&nki llmlıı barilmNJıı .)nmt. l"1lSI Nrn ında St~:.-'~ı 

tı. Fnknt bu -)rreU bir '"""' 'ımınııı. • ~~ ,/,ı ... - ....., .J ıuoe ve Parls m t 
1 

dl. Ronı&lıl:ır fclırl altlılar \'O rf1'- Türll • Jtus tıarblP~ Jl1V~ 
mcw ltunı Uterltıcl klllt'.r çizerken Kanı muha raıarıJIJ• ,_ıı-.r · 
üldUrdUler. Alimin son lklzU: '' ekli.. de Frunsuruıı MobOJ ~ "o"~ 
mo dolrlıhmaymız., cUmlllfll olm~tur. nWUı Do lraJd:ıkl • .,., 

Nlsfüben d:ıba yeni z:ımanlann roce mnhasamsmı r;llu:-eıaıc" 
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1 HAVACJLIK BAHiSLERi --:-:-! R~~ 
Moskovaya kar., g niş o • wL4? •-== ~ ıı 
ld Ilı b t MÜSTESNA BiR zaların daha ağır olmtl$lnı Ç 8 r a'Ba ~MM z ·ıı ÇlH CEZAYA istemek de yanlı§ b:r na:a -

W · GA il ;Q lJBll iHTiYAÇ VAR! riycdir. Bes kuruş yerin" elli 

T . Geçenlerde, iistac.'unız Hü- k:ınıs kazanan bir ndamın i-B LJ A K Of R O E seyin ~ehi! Yalçın, llaberde damı~ı iıtemek, snçlufa .. ın 

S t t _., ~a~d~gı bır bCl§mal.aleaincle hiç cez.a görmemesıni temin 

O .. ,. ..,,,.. ~fi! 9'M ~ ılıtıkar yapanlara karıı veri.. etm '{ 'İr. S tr ile cezc ara ın. 
W 16 *' iU lben .. el e~dlcık~ın az l oldu&-unu, da b:r ni.sbct olmazsa, /ıer 

u o çu e ı ceza arla ihti • · b -

dl ea 1 .. A karın önlenemiye -· • k 5cyden evvel vıccfwm!J ag. 

' 
vaz e ne ır -, detm:,, muhtekirl::eın·ka~:,- lı olan ~akim, müc?'!..mi ceza. 

inıafsız hareket et~emiz l'&. dan ktrr aıacak dP:rller ara -
zımgeldiğini tebarij:z. ettir • maya mütemayil olur. Bu gi. 
mişti. bi ~i~detli ve adalet nisbeti

Bitler Moekovayı her ne paha· 
bma olursa olsun almağa karar 
verınıştir. Sovyet hilkumet mer . 
kezine doğru bir taarruz hazırla. 
maktadır. Bunun için de Alman 
hatliırmın çok gerilerinde hum -
malı bfr faaliyet milşahedo edil -
mıoktedir. Almanyada, Fransada 
ve merkezi Avrupanın her yerin. 
de bütün sarnıç kamyonları sefer 
ber edilmiştir. Bunlar alelacele 
cepheye' petrol taşımaktadır. Rus 
§ mendiferlerJnJn rayları Alman 
e.menctifer yollarından daha. gC'nlş 
olduğundan bu demlryollan Al • 
manlar tarafmdan kullanılmamak.. 
ta ve kamyonlardan nakliyat işin. 
de istifade edilmektedir. 

Moskovaya hazırlanan taaJTUZ· 
da Alman ordular!~ le birlikte ha. 
va kuvvetlerinin de hare.kete ge. 
çeceklerf ve hatta bunlarm Ukray 
naya nakledilerek Moskovaya kar 
ııı yapılacak bava taarnızları da • 
ha kısa mesafelerden tevcih edil 
miş olacağından benzin iktısadı 
ve benzin hamuJeginin azlığı do _ 
layısi~ le fazla miktaTda bomba 
yükü ile uçuşlar yapmak frrsatı 
kazanılmış olacakUr. Gerek Al • 
man kara ordulannm ve gerekse 
hava kuvvetlerinin meydanda ola. 
rak gösterilen bu taarruz hazırlı
ğı ka~uıında ve b Jhassa petrol 
nakliyatının kesafeti önünde Sov. 
yet tanarcclliğinln hareketsiz du 
rueu ve bir an evvel bu nalcllyc 
kollariyle hazırlık işlerini bom • 
bardıman etmemiş ol.malan aleyh 
de tecelli edebilir. 

Bntanya havacılarmm muhte • 
mel bir Istıla ~ebbllsti kaJ'§ısın· 
da ne derece şiddetle harekete 
geçtikleri ve bu arada Almanya 
içerHerine doğru yapılması zaruri 
görUlcn ve Londranın bonıbamr • 
manma cevap tcıııkil edecek taar
ruzlarm ihmal edilerek, bUtUn 
kuvvetleıile Britanyalı tayyareci -
lr.rin istila lımanlanna saldırma.. 
ları meydandadır. F.sas tehlikenin 
ba.<J gösterdiği yerde harmceti ço. 
ğaltarak Vp havadan hikimiyeU 
kurmağa muvaffak olarak hasım 
ni)etlni ve maksadını e.ksatmak 
lüzumu vardır. Ve ancak bu su -
retlcdır ki, mukabil darbeyi vura. 

1.'ayyareıler &l'Wllllda !JlU cıew bir ~rpıpna... 

cak hazrrlığı yapmak zamanı ka. 
:ıanılacak veyahut da düşman ta
arruzu u~un bir zaman için sekte. 
ye uğratılacaktır. Mevsimin kL<ıa 
doğru gidişi ve havaların eyliH 
sonundan jtibaren Sovyetlcr le • 
hinde bır manzara alacağı düşü • 
nUlccek olurtıa, Sovyet hava or -
rlusunun başarmaya mecbur oldu. 
ğu vazife kendiliğinden meydana 
çıkmış olur. 

Alman ordusunun M:oskovaya 
taarruzundan önce, Sovyet t.ayya-. 
recHiğinc düşen vazife nedir? Ve 
bunu başara.bilir mi! •. 

Sovyet tayyareciliğinin son gün 
lcrde ağır bombardıman tayyare. 
leri.ni faaliyete geçirerek Beril • 
ne kadar sric erk akınlar yaptık -
lannı ve taarruzla.nnı BUyUk Brf.. 
tanyalı bombardmıan tayyarecile. 
riyle ahenktar bir şekilde tcl<rar• 
ladıklarmı görmekteyiz. Bugün L 

tA.şARKLJ j 
çin mademki tehlike yakında.dır 
ve bir hümm.alı hazırlık faaliyeti 
başgöstermiştir, bu takdirde Sov. 
Yet havacı şeflerinin bu cepheye 
ehemmiyet vermeleri ve BClrli -
nin bombardunan taarruzlarını ya 
lamamiylc İngiliz tayyarccillğinc 
bırakmaları veyahut da bu istika.. 
meti daha ufak kuvvetlerle ava • 
re C'derek esas faaliyetlerini cep
he lizerine alrnalan bir zaruret 
haline gelmiş bulunduğu diışünü • 
lobilir. 

Sovyet tayyarclerin·n her ı:ıcy
dcn evvel, dern.iryollarmdan isti.. 
fado edemiyerek bütlin nakliya -
tını kamyonlara ve petrol ikmal. 
lerini sarnıç ve kamyonetlere giJ. 
venerek yapan Alman hareketini 
boş brra.kmamalan icap eder. 
Harp taktiği noktasından bu taar. 
ruz hazırlığına engel olabilmek için 
jJk iş olarak geri naltllyatm bom· 
bardnnanlarla a.ksatılmam, taciz 
edilecek bir mahiyet alacak ha 
fif bombardıman taan-uz!rından 
ziyade, göz açtırmayacak bir te. 
sobbUsün başarılması lktıza eder. 
Bu arada mihver tayyarC\ciliğinin 
yerleşmek niyetinde bulunduğu 
Ukrayna tayyare m('ytlanlarmı 

Yazan: Casus mektebi profes1ir1,,rinden lsveeli .A. MENGHAM 
116 Cevıren: H. D. 

Buna karşı da yalnız geceleri bti.. fevkallde bir şekle konuldu. 
tün lfl)tlan söndürerek seyrede • Bu gcm1 hususi tertibatla iste. 
ookalniz! Gündilzlerl de pyet bir diği zaman yan Yabyordu. Sonra 
ada civanndaysaruz onun hiı.It ta • da direklOri, bacası ve kaptan ka 
rafma iltica ederek, böyle bir yer marası kırık ve tahrip edilmiş bir 
yoksa deniz ortasında tahrip Nlil• mıuızaradaydı. Geminin görünen 
miş bir cemi halinde duracaksı bu kısımlarına O §ekil Verilmişti 

, ki gemi}i biraz uzak mesafeden blZ .•• 
Vakıa bu şekilde yol iki misli gören bir adam tayyare hücumu 

uzıya.ca.k, fakat tayyareleri yeri- ile tahrip edilmiş bir gemi ol _ 
ne emniyetle götürebileceğiniz i.. duğuna hükmederdi. 
ı;ln astI matlup olan gaye de elde Esasen gemi yan da yattı~ için 
edilmiş olacak!.. bir tayyare hücumunun arbğı oı • 

Bahriye fefinln gemi anvarw. duğundan asla şüphe edilemezdi. 
ne gilndilzler için verdiği emir, Bu usulUn hakikaten akla gclnıi. 
herhalde. hayret uyandıracak ma yecek pM kurııuca dlişlinlllmüş 
hiyette görülse gerektir. olduğuna şüphe yoktur. 

Halbuki bu gemi, hem bir de _ Harici manzarası tayyare bom.. 
fada •e lir 'Y8p111'1a ~ memul e. balariyle iyice tahrip edilmiş gi
dHmiyecek şekilde klllliyetlt mik· bi görünen, aynca yan yatmış hl r 
tarda tayyare senedilmiş olm881, vapur açık denizlerde denizaltıları 
hem cici 1ııa mıdde lllllftffakıyetin veya tayyareler taraf.mdaıı g&rU. 

derecesi ~ eclilebllmesi :için lecek <ıilUl"ll& jşi bit.iıiJ,mjş ve talı. ' 

tahrip ve tecemmu yorleıini ta -
ciz etmeleri icap ooer. 

Ancak bu tıuretJedir ki, 
M:oskovaya teveccilhli tasarla· 
nan ve hn.zırliklan yapılan bir ta. 
arruzun hiç olmazsa ba§langıc ta
rihi mC\"Simin müsait olmıyacağı 
b r d(>vreye aksatılmış bulunur. 

Fakat şunu da unutmamak la • 
zmıdır ki; Sovyet havacılığının bu 
hareketi mihver tayyarelerjnin 
bir az ela müsıunahakfı.r davran • 
masiylc kabil olacaktır. Sovyetle
rin tahmin ettiklerine göre bu ha 
zırlık nıınta.kasmdaki işlerin ilona. 
li i~ Alman havacılığının hava. 
ların Jcontrolunu ele almış bir va. 
ziyel takmdıkları göze çarpmak • 
tadır. Bu.na nazaran da evvela 
bu kont.rol UstünlüğUnU kırmak 
mecburiyeti kendini gösterir. Bu 
makııatla da Alman hava ilslerinl 
tehdit eden çeteci hareketlerin 
i~al edilmis topraklarda devam 
ettiği iddiası ileri sürülmektedir. 
Eğer bu lbir hakJta.tse işte o za.. 
man havaların kontrolu işi de 
&>vyet tayyareciliğin.in yardnnile 
orta.dan kaldmlmış olabilir, 

Şimdiki halde Sovyet havacılı
ğına dij.<jen vazife, Berlinin bom • 
bardnnan taarruzlarından önce, 
cephesi ilzerinde ve Moekovaya 
karşı hazırlanan Alman orduları 
nrn bulunduklan mmtakaJarı göz.. 
den kaçırmamak düşer. 

A. ŞARKLI 

rip olunmuş bir gemi hissi verece 
ğı için, gayet ta:bii olarak, geçi
lip gidilir, 

Ne tayyareler, De de denizaltı • 
lan zat.en tahrlp edilml9 ve bıra • 
kılmış bir gemiye şapheei& telk· 
rar hÜallll. etmezltt. 

.işte Kanada bahriyesi gemide 
ilk defa yapdan bu yeni sistem 
kamuflaj, yani ~eme ve s;per. 
le.me tertibatına güvendtttleri l • 
çindir ki gemiyi tek başnıa sev • 
ketmekteyd:.ler. 

Bu eekilde fevk.alide mahirane 
hazır.lanmış olan bu gemi bundan 
dolayı gündüzleri tah.riıı edilmiş 
bir vapur gibi duraca.k, ancak ge. 
celcri büUlıı sUratiyle seyredecek .. 
ti. 

Ne düşruan deuizaltılan, ne 
tayyareleri böyle bir hileyi aela 
akıllarma getinn.iyecıekler.i için 
b a h r i y e 9C'Vkiyat ş e f i 
hakıkaten çok cesur bir denim o
lan gemi Büvarisinin maneviya.tl.. 
nı son defa yoklad•tan ııonra o. 
na hayırlı yolculuk ?e mnva.ffakı. 
yetler temcaai ederek ~ 
selimetledi. 

(~mr) 

Akıam rrfihimizin bQfmu- ne aykırı lıi;:.:iimler. ancak 
harriri Necmettin Sadak da va~an tehlike_:, ihtilal gibi 
dünkii başmallalesinde aynı çok müstesna :zamanlarda, 
mevz.ua temas ediyor; fakat. leı,halade mah1<cmcler ta • 
l:anaati ba~ka ... o, cezaların rafından tatbik edilebilir. 
arttırılmasile bir netice alı - Zira o zamanlarda amme 
namıyacağı kanaatinde ... di. vicdanının siddeti Vt> hassa. 
yor ki: siyeti arlar.,, 

''Suçları azaltmuk için ce. R. 

Çocuk ruhiyatı 
- -- -- -

" Çocaklarda 
teesstirl gerilik,, 

ZekA tesllcrilc kolayca tayi • 
ni milmkUn olan zihni gerilik ya • 
nında. bir de şimdiye kadar bilin
meyen ve son zamanlarda yapılan 
devamlı araştırmalarla mevcudl • 
yeti ortaya çr.kanlan t.CMtiri gerL 
lik vardır. Bu durumda olan ço • 
cuklan nıh ve vUcutlerl normal 
inkiııaf seyirlerini takip ettikleri 
halde kalpleri duraklama göst~ 
rir yani inkişa.f edemez. Terbiye 
dilİnde "D3.iml bebekler" ismi -
nJ verdiğimU bu çocukların tema• 
yülleri ve duyguları normal in -
kişaflarını terkederek realiteye 
karşı zıt bir mahiyet alırlar ve 
tam mana.siyle fitri olan iştihala. 
rn zaruri olmayan arzulara bağlı 
kaİırln.r. Çocuk büyür, fakat tec&. 
sürt hayatı eski bebeklik dunmıu. 
nu bırakmaz, meseli 8 yaşmda bir 
çocuğun kalbi iki yaşmdaJdııin ay. 
ni kalır. teessüri gecikme göste • 
ren cocuklan daima 'kolayca ta .. 
uımak mümkün değildir. Bazan 
yapılan teŞhisler bizj aldatabilir. 
Bu çocuklar um~etJ:. iizlln • 
tülüdür bebeklik halini gösterirler 
~nnelcrİnin eteklerinden aynlınaz. 
lar gülüşleri, mana.sızdır; yüzle -
rinde korku ve şaşkınlık alametle. 
ri mevcuttur; hazan vurdum duy ~ 
nıaz olurlar, gamsız görlinürler; 
sorgu karşısında hayret ve taac • 
cüp gösterirler; heyecanlı, utan • 
gnç olurlar; yapmacıklar YBI?ar. 
ıar zorla gillcrler; korkudn tıtrcr 
ıer' gözyaşlarını tutamazlar; Ce • 
vapları ölçilsfizdilr; ketum, çekin
gen olurlar, münzevidirler, dışan 
çıkmak istemezler, ba.~a çocuklar 
la oynamağı sevmezler; ikendUe • 
rine ait olmayan i!jlere karışır -
Jar; yiyecPklerden nefret ederl(>r, 
bazı hususlarda mnra.zi korku gös 
terirler; daima yalnız kalmak is
terlrT; t.eneffüstcı bir köseye ~ _ 
kilmeği tercih ederler, ihundan 
men edilirlerse kendilerinden kU
çlik çocuklarla dolaşırlar ve oynar 
Jar: ba?.J da çok nadir olmakla be-. 
ra.ber, bilhassa rihnen e~enden in 
kişaf edenler arkadaşlarnu kendi.. 
lenni korumağa muktedir, ağır • 
ba.şlr ve yaşça büyük olanhr ara. 
tıından seçerler. Bu çocuklar iffet 
hususunda çok hassastırlar; baş
kalarının :yanında soyunmak is • 
temezler. Mamafih aksini yapan. 
la.ra da raslamak :mUmkündür 

Zeki ve hareket bakıın~dan 
normal olan ve bir tipten olan ba. 
zı çocuklarda yalnız kendi başla
rına yemek Yemek isteme:zler an. 
nelerinin beraber bulumn~ ar
zu ederler. Teessürl gecikme gös
teren çocuklar umumiyetle muti 
münafıktniar. Fakat ebeveynle -
rJ bilhassa gc\'Şek olanlar. karş•. 
smda iş değişir: Bunlar o zaman 
merhametsiz, kıskanç, otol'iter o. 
]urlar. . ~ . 

Teessüri gecikmenin çocuğun 
faaliyeti üzerinde müeıasir olduğu 
şUphesizıdir; Zclti olanlar bile tam 
randımanla çahşamazJar. Fakat 
d;ğar bazı hallerde ise oçk nadir 
olnıa.kla beraber vaziyet tersine 
olur. Yani tceastlıi gerilik entel -
lekttiCI faaliyete yardım eder, QO. 

cuk teessnr1 noksanlı:ğmı gider • 
mek ma.ksadile etütlerine dört el 
le aarliır. Realite De temasmı kay. 
bedec oocut m6cerret ~ uf 
raşmasmr eevmey8 bafla.r: lıa da 
dlw Dı1•11 <• lM ~e 

tecseüri geriliğini telafi etmes.i _ 
ne ynrdrm eder. 

* * * 
Zıhnen gerilik gosl<'r n bazı 

cocuklarda tee şüri g<'cikLH t: ra: 
hın rsıı da bu umumi de;ild r. Te. 
essüti gecikmeden dol· yı nntal 
gibi görünen çocukların zam nın.. 
da ve YC"rindo verdikleri durüst 
ve doğru cevaplar, mektepı rde 
göst0rdıklı:-ri muvaffakiyet bunu 
gösternılştir. Fakat teessl.iri geri _ 
lığin çocuğun zekfuır üzerinde men 
fi yapamayacağını söylemek iste. 
miyoruz. Diğer taraftan çok az 
raslanllınasma rağmen tef'Süri ha. 
yat nokta.i nazarm<lan eı-kf'n ııı • 
kişnf etmi.'j zihnen g<'ri ro('t lar • 
<ia. mevcuttur. Bu gibi halle .. bu 
erken golişmo zihni geril gi kla. 
fi gaycsıni ıstihdaf edPn bir ma _ 
hlyet alabilir. Yukarda da söyledi 
ğiniz gibi bütün bunlar bizi al • 
dabnamalıdir. Zira ruh bir bütün
dür; tecssüıi sahada meydana ge
lecek herhangi bil- anzarun zihin 
üzerinde akisler bıralrnıamn!Utla 
lmkan yoktur; Ayni suretle z h • 
ninde meydana gelecek gerlf4,önı.. 
oe teessür:i lıayatta <lurumlann 
yer bulmasmı intaç edebilir. 

Teessüri geriliği meydana ı;eU. 
ren sebepelre gelince bu hususta 
hir çok noktai nazarlar öne sUrl1.. 
lüyorsa da en mühimi ve vakialar· 
la mevcudiyeti anlaŞllmaz olan 
sebep ~dur: doğnı;ta iç ifrazat 
guddelerlnde (tiroit, ilh .• ) bozuk -
luklo.r olo.n çocuklar bu duruma 
çok elverişlidirler; fena. idare e
dilmiş t<.:l'biyc ve devamlı hastalık 
lnr ise çocukta mevcut bu istida. 
dı inkisaf cttiriTler Bilhassa ço • 
cuITTın her dediğini emir teWtld 
eden ve onu uzmemek için her ar. 
zusunu derhal yerine getiren gevıo 
§ek annelerin burada çok mWıJm. 
rol oyna.dikları kolayca. anlaşilır. 
Bunlar çocuklarının kıpırdaması • 
na rıza gostcrmezler; onlara soru.. 
lan sonılnra kc>ndilerl cevap 'V'e • 
ıirler; çocuklarını kendi ellcrile 
giydirirler, uyuturlar ,ilh ... Bu oo
cuklarm tcessilri geriliğe elveriş. 
li ynradılLc;ta olduklarını dmunilr. 
sek meydana gelecek neticenin 
ne olacağını kolayca anlarız. 

* * * 
Teesstırl gerilik gösteren 90. 

cuklar t!l>bt tedaviden maada ye. 
nfden terbiyeye çok ihtiyaç.lan 
vardır. Bunlıın hiç vakit kaybet -
meden hemen nile ocağmda..ıı wak 
laştumaııdır. Fakat bu hususta 
ihtiyatsızlık ta etmemelidir. l1e 
seli çok nazlı büyümüş bir ~ 
çocuğu fazla sert bir mu.hile bırak 
mak fena bir netice verebilir; o
nun için evwilldsine nazaran daha 
otoriter sonuncusundan daha mır 
tedil b;; yere konulması .li.zmı 
dır. Böylelikle çocuk yavaş Y~~ 
bebeklikten uzakla§IDağa; daha 
serbestçe baret.ek et.meye ~ 
ca.kt.ı:r. Daha sonra ~ oııon • 
ter bir muhite gönderı~eöd\r Vt: 

spor ile, el iflerile. ~ 
rak zayıf k8J'l!irtıel1 _.,.._ r. 
meli (fahsf kabiliyedcriaf ~~ • 
tlrm~lidb'. Bu tipten obm ~ 
larm itlerine zanıri ~ m · 
dahe1e etmek doğru dfCllıdtr, ~ • 
lerinl mümkün olduğu bdar kal. 
dilerlne yaptmnabıhr, ~t"t 
ni teıbaıilz ettırecelı: tır.t1al'd8n 
tldtade etmelidir; oyunlara. Wi -

(~fon eabi/Rli o-1tnı.J 
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Anadolu ııj;ınsmm verdiği haber. 
ıere göre dlluya vaziyetine bnloş 

Dingeper 
Üzerinde 

Köprü aşları 
için şi etli 
muharebeier 

oluyor 
Sovyetler dokuz. köyü ve 
Ti aldılar - Almanya 
sulh tcf'ebbiisündc bu -
lur."!'«di - Fon Papen 
Beı·linde değil! 

Alınan ~kuın.ıı.ndruı!ığı tara. 
fınd~n dün neşredilan tebliğde 
ı.ark ccphtfilndeki harekatrn 
plaıı mucibince d ... -vaın etti,) bil. 
dırılmektedir. Alman aJa.ı...;ı da 
Dm} cper üzeııiıı.ıde cl'an Sovyet
lerin c-linoo bulunan J.f.r :.aç köµ
ı ü br.smı zapti~in yap:' an muha. 
rebeler iJütiın ı,:adefy .... tlevam 
etme: .. ,e.lir .... ov) etler aı:br taıık. 
!arını birer istihkfun gibı kullan
mak üzere toprağa Yl!rlc~tirerek 
~ 1hra merkezlerini ta.kvıye et
mi5l ... rsc de Alman :~ıt'nları n:ü.. 
teaddit noktrıl rJan cl~man 
mevzilerüıı ~ ..rar:ık ilcrlemey~ 
muvntI.ık oımru.Inr<lır. Sovycı.lcr 
Dinyep~r üz 'ri11de bulunan Çer
J,a y .-c>hr. a evlerine lmpaıup 
müd ·:ı yn. d -.•am etmişlerdir. 

.Ş:a:Lt , ·r".. muharebeleri 
n ... tic.... nctc Almanlar <lü.<imanı.ı 
• on m:.Jmvem "tini de kınnağa 
ve şehri işgal etmC'ğ<' muvaffak 
o'lrnuşlnrdır. 

İstihkam J\rtalarmın yardı. 
miyle Almankuvvf'tlcri Diııyt•pı>·· 
deki hir adaya çLn.rak clu ın..ı. 
mn bu üssünü de zapı. tmııji .... r. 
dir. 
Dinyeper geçildi 

Londranm askeri mahfillerin
den, DruC'per nehrini"!. n" gı mec
rası şarkında muho.•\. der olduğu 
hakkındaki haberle- i ı ı: cde-ctk 
malüınat 'ottur. 

Mevcut· intiba. şudur ki, b:'lZI kJ. 
çille Alman milfrezcleri r.cbr: r,-eç
meğe muvaffak olmuşlarsa dn. bü
yük kuvvetler geçmeıni.<>tir. Bina
enaleyh cereyan etmehte olan bü 
tün muharebeler nehrin garbfnde 
olmaktndrr. 
Odesa muhasarada 

Alman - Humen kuvvetleri u. 
mumi karargahının tebliği: 

Cenubi Ukraynanın en büyük 
şehri olan Odesa kıtalarnnız ta. 
rafından tamn.miylc <:evrilmiştir. 

Riddetli ve ... ~eriya çok ka.n· 
h muharebelerden sonra düşm:ı
nm c ::ıs müdm. 1'$tı yarılım;~_ 
tır. Ktalan"llL Odesadan 15 .<l· 
iometr.c mesafede buluıunakta. 
dır. 

'Batırdan Sovyet gemisi 
Kının yarım adasırun garbin. 

de, Alman tayyarcelrinin bir a. 
kını esnasında 8 - 10 bin tonluk 
bir Sovyet nakliye gemısıne 
bomba. isabet etmi;ı ve bu gemi 
çıkan yangın net:cesinde hemen 
hemen tamanıiyle harap olmu&. 
tur. 

2 • 3 ibin tonluk diğer bir Sov· 
yet nakliye gemi ine de .bomba 

Baltın denizi 
.5arkındaki harekat 

Baltık denizinin ~arkında ya. 
ptlan harekat esnasında hafif 
Alman deniz kuvvetleri Sovyet 
destroyerleri ve de-vrive gemile
riyb karşılasmıştır. Alman top. 
cuşu düşman gemilerini tardet
miırtir. 

Bundan başka maynlarla da 
d~mana za)•iat verdirilmistir. 
U~ Sovyet nakliye gemisi Fin,.. 
landiya körfezinde bir limandan 
çıkmağa teşebbüs ettiği sırada 
mavnlara <'aroarak batmıı:ıtır. 
Rusların gizli vesikaları 
ele geçti 

Sovyet orduları şimal mınta. 
kası başkumandanı Mare~al Vo· 
rosilofn ait evra!;:ı .llötüren tav· 
yare, alcaktan tı<'arken Almanla. 
rm muvakkat bir tayyare mey· 
danı civarında. motörüne ates e. 
den Alman piynde<i t~,.afmdan 
inmive met''Jllr edilm:11tir. 

Tayyarede Sov •et başkumar. · 
danlı~-ı ait ı.ıühim ırizli evrak 
,,.,,.. rrpcHl rvıiFtir. 

Sovyetler dokuz lzöyü 
Geri aldılar 

Cephenin mcr1cez mmtrı.1\rıc:ın. 
dn. gen,,.rnl Konief'in kum-ında-;ı 
altı!lda'd Sovy t l:ıtalan muka· 

Rus yadaki 

İngiliz heyeti 
reisi diyor ki; 

Yollarda çok 
miktarda 

tank gördüm 
Göklerde de Atmanla -
rınkinden fazl~ Rus 

tayyaresi var 
J.ondm, 24 (A.A.) - ı~.n.c.: 

So•7<'t Ruııyndald İngiliz heycU 
askeriyesi reisi general Mııkrerlln cep 
heyi vuırubulırn zıyarcti neUceslndc 
müşahede ve lnt!b:ılnrm• anlntmıştır. 

lngUlz ge:ıcmll. yôllnruıı. çok mil< -
tarda Rus t.nnlı:ı ve golrl~rde Alman -
Jarmklnden fazln Rus t:•.)yarclJ! gör
dUğtinl1, Sovyet geri ve ı ... vn::.ım hlz • 
metll"rinln iyi iıı:tedığinl, askerlere iyi 
b:ıkıldı,.,mı, her tarafta nazlzme karşı 
derin bir nefret beslendiğini bildlrml •• 

bil tnnrruz ı:, ':.Jnı<=ler vc- .ı.g "3- Ur. 
at . rnde a kövu eri alm·~larcır. tngllız generali bir Rus fırlmsının 
AlrtZan esirleri kurşuna yapbğı hUcumu da görmU~tur. nu fil". 

D • "l im 8 mil llcrlcmlg, birçok ma.tzem;; 
ızr iyor ""C sahra topu ele gccı:rn:lştlr. 

İngiliz tayyarele- t 

rinin T rablusa 1 

akınları 
Lomlra., 24 (Aadyo) - Ortn 

~ark 1ngtliz hava ibaşkunıandanlı
ğınm tebliği : 

21-22 Ağustos gecesi İngiliz 
tnyyureleri Trablusgarbc ağrr bir 
hücum yapmışlar, 25 ton bomba. 
ntmıı;lardır. İspanyol iskcle•fnde 
infiliıklıır ve bllyilk ynngmlıır gö. 
riilmUşlıir. Dört geminin yanaşık 

olduğu bu iskelede gemilerde talı.. 
rlbat yapılmıştır. 

Lambadusa üzerinde yapılan 
k<'eifte ıs Ağustosta hasara uğ -
rntılan 9 bin tonluk vapurun ha
!fı yanmnkta bulunduğu görUlmliş
tür. 

ipek çorablar 
Olaş tarafı l nclde) 

Alman ef'ir \'e . .rarahfo rtndan 
cok fena mu~melelere uğ?ayan
lar kurşuna. dizilenler olmuşsa 
da bunun ufak rütpedckilerin 
yaptığı münferit vakalardan 

Dinyeper 

le reislerini sevindirecek, çorap 
Jlıtikarına kalkı§anları da yola gc. 
tirecektir. Çorap giymemek kadm 
lar ara.smtl.n tıı-ımınüme bll!ilayın • 
en tıuna kısa bir zaman zarfında 
bUtUn memleket kadmlnn da u -
yacaktır. Zaten köylU kadrnla.n _ 
mız ipek 9)rnp bllmediklerlnden 

U··zer·ınde bu mücadele yalnız eehirli kadm
lanıı hissesine düşmektedir. 

(Ba.' tarafı 1 oclde) 
gaııbmda harbct:ın&kte. ibaret ol::ı.bileceği Sovyet men- Dnieperin 

balarmca tekrar edilegelmekte. dirler. 
dir. Odesa mukavemete devam et • 

Çorap giyip giymemek mesele
si hakkında ımilnevver kadınları
mwlaB bayan İffet Onurla gö • 
rtlştük. Bayan doktorumuz bu hu.. 
susta.ki dUşfincclerini bize §Öyle 
anlattı: 

Bu hususta D.N.B. ye bildiri}- mektedir. Anlaşıldığına göre Al -
diğine göre SovyetJerin bu iddia. manlar Dnieperi §imalden çevir • 
ları bizzat Sovyet ?.abitleri tara· mek istemektedirler. Almanlar 
fmdan verilen üadelerle tekzip Brja:n.sk istikamet.inde 90 lkilome~ 
edilmektedir. Bunlar, Almanlar ro ilerlediklcrinl bildlıiyorlar. 
müttefiklerden alman esirlerin Novograd, Kingiscp şehirleri ~ 
bir yük teşkil etmeriıelerijçin nin zaptından sonra Leningrada 
kurşuna dizilmekte ol<mk!armı doğru vukubulan lbarekette ibir in 
söylüyorlar. .. lı.:168! kaydedilmemiştir. 

"Gazetenizin bu mUlilm. :işte ö. 
naya.k olması 9)k memnuniyet ve
ricidir. Bütün kadınlar lbu mcse • 
lede s;zinle beni.berdir. Sıhhat 
nokte.inazanndan yaz ku; ~ıplak 

bacakla ge7.ınek tabii iyi bir 6CY· 
dir. 

Ruslar zehirli gaz Cephenin merkez !kısmında Rus 

kullanacaklarmı§/, :!~C:!ı~ :fm!ia_ 1~~; ı; 
Çorap giyen bir kndm, lastik 

taktığı takdirde, bacağın içinde 
kan deveranına mani olur, hatta. 
"vııris,. denilen damar hru!Uılığı -
~ sebep olabilir. 

Macar ajansr Galiçyada Sta.. :lirdat edilmiştir. 
nislasdan bildiriliyor: • Son haberlere nazaran, bu cep. 

Dlnycper etrafmdaki muharebelerde~ meııe ıvaziyet Rusların kontrolu 
a.lmruı Sovyet esirlerf, verdikleri 1fn.. altında bulunmaktadır. 
dede, Sovyet bac,ıkumo.ndanlığt tara • 

Bunu lbir memleket vo iktısat 
meselesi olarak !kabul edebiliriz. 
Zaruri ihtiyaçların çok artbğı bir 
zamanda bu fjekilde lüks sayılnbi.. 
leeek ipek ~ra.bı kn.dınlıırt!llız 

tmdıın kimya harbi vamtaıarmı kul. 
\anmak içln bUtUn haZ«iıklarm yapıl.. 
makta olduğunu ve bunun için kimya 
hıırbtnc lllrumln pckçok mal.ze.tnc nıık 
Uyatma başlo.nıldıCın• sdyleml§lcrdir. 

Almanyanın sulh 
Teşebbüsleri tekzip 
Ediliyor 

Berlinden yan resmi bir kay. 
nak bildiriyor: 

1 sviçrede <'ıkan "Gazette de 
L:ıu ... atıne" d~ Almanvanın sulh 
ımkfı.nlarını yoklamak üzere rfı. 
ya bazı te"'eobüslerde bulundu· 
ğuna dair bir kayıt intişar et. 
miştlr. 

Alman hariciye nczar ti bu 
haberi Avrupa havnsın1 zehirle· 
mel; vakıası olarak telfıkki et· 
rnektcdir. 

Bundan başka Bcrlinde u d. 
het de müşahede ediliyor ki. ha· 
berin verilmesi tarzı mPn<ıeir.i 
göstermiye kii.fidır. F>u fT•b; ha· 
herler tef5ir edilmiı·r dt"'!ıYlC'Z. 
Berlinde1d bir muha} ır t:ı af•n· 

Taliran büyük elçimiz 

Suat Davaz 
öldü 

terkedebilirler. Maamafih gfizel 
görünmek istiyen bir !kadmm ipek 
çorap giymekte ısrar ctmesl bir 
zaaf eseri olarak kabul edilebilir. 

Sporcu kadmm ımcvzun bacağı _ 
Tahran, 23 ( A. A.) - Pars nnı glizel görilnmck için ipek ço-

ajansı bildiriyor: raba ıhtiyacı yoktur. 
Türltiyenin Tahran büyük el-

çisi Suat Davaz birkaç gün sü. Genç ikızlnr, <;'Plak tıacakla ge. 
ren bir hnst..'llrktan sonra kalp zebilirler, ortn yaşlı voya bilu -
s~ktcsindcn l>lmüştür. mum bayanlar hiç değilse tro ço-

Bu acı kayıp bütün İran malı. rap g;ysinlcr. Bu fktısadi bakım _ 
fiılerindc derin bir teessür uyan· dnn da çok iyi neticeler verir zan 
dırmıştır. İran mahfilleri bu a . nındaynn. 
cıya kard~ Türk milletiyle bera. Bir çorap, bugün vasati 250 

d lmruştur ve devamlı giymek §ar_ 
ber ir;;tirak e .:_~:.____ tiyle azami ı0-15 d('fa giyilebilir 

. RUSLAI~ ki, bu do. bitkin vaziyete getirin. 
ccyc kadar kullanmak olur. Zira, 

15 tonluk tankları 2. 1 defa giyilen bir çorap akar \'~ 
tayyare ile naklediyor yırtılır. Bu vazlyNte çoran girl -

l.-0ndnı, 2l (A.A.) - Sovyct Ru... lemez. Çorabın yırtılmasına en bil 
yada bu ınmaı.ta olan Amerikan gıı.. yük bir sebep de lüzumsuz ve u -
zctccilrrlnın J.:t1dlrt'ıklrrln .. göre. Rur. ı :ımn manikürlü tırnaklard·r. <;ün _ 
ı:ır 15 tonluk tftnkI:ı.rı tnyyıırc ile nu.k kil çoraba takıl!ın tırnak daha gi

dan gazetesine verilmiş olsa bile ıetmcktcülricr. yilmeden sakat etmektcıd.r. Tek 
tip çorap meselesi kat'iyet kes 
pedeı~c. bu l~in en kolay hal tar"

bu. Berlinin haYasmı (!"""'' ol a ----<>--
olsa mürıhasıran muhabiıin mu· 
hiyetıni gösterir. 

Tobruktahi. 
Muharebeler 

f\'1 ünakalat vekili geldi fı olur. 
MUnaka.10.t Ycklli Cevde: Kerim In 

i-xı:bet etnı~tir. Bu gemi de ha. Orta şar!~ f ngiliz um11mr 1m 
rckctsiz .kaim • ' }a.mı. yatmn· rar~fı.hmın tebl;ğine göı~. 'fob. 
trr. Gemiye za} i ohnu1 ~nyle rukta 1ngiliz topçusu büyli!' bir 
bakılabilir. düşman müfrezesini dnğıtmı~tır. 

~~hyı, bu ııabah1d ekspresıe Ankauı. 

dnn şdırimlze gclınl~tlr Voldl !JChri -
mir.do birkaç giln lml:ıralt mUnaka. 
lAt vek\lctine b:ığll aıılrclcrcıcı tct -
kiklcrdl' buıı.:n:ıc:ı.l;:tır. 

Kndın teşekküllerimizln ve bil -
hassa btitlin kadmlnnmrzın el ele 
VC'l'erck bunu bir adet hU!anüııe 
gctirmekri her noktadan nn•az _ 
zıını b'r işin ba.cır.rılnbile('eğini 
gösterir. Mevsim ynz olmr.sı ha _ 
sebiylc moda ıcabı, bu ş_ey kl'ıı<li
Uğiııden van;a da, kLsın da bu de. 
mm cltirUcbilmelldlr. 

iğtinam edilen tngiliz d \ rıyeleri faaliyetlerine 
Malzeme da\•am edi~ orlar. Alman ve ltal-

DN ..B. nin hab r aldığına gö. yan tayyare!eri limanı pike t.ı· 
re, 1 ın ve Peipu;.; go lcri ara. arruzlariyle bombardıman et. 
sın.da.ki muhnrc''o~Lıd~ Alman mişl~rne de h~c:ar ehemmiyetsiz. 
kıtala.rı Rusların · d ~tle müda- dir. 

oV• h . o;ğer taraftan D N. B. ajan· faa ettıgl ~a ra mevz:· ını 
zapteylenıişlerdir. mm bildirdi~ne ~öre Tobrul• 

Ş!mal ccvhesının diğer bir civarında Alman Stuknlarmın 
mıntakasında birka" ;iın içindı! düşmanın asker ve mnl7..eme i!ı. 
ibinleroe esir alının tır. Bu :mırı. ra<'I hareketlerini ciddi'. surette 
takada Sovyctlcrin u*1"adığı bozmuştur. 

ytırc"i kayıptır. 

Sa' aş tayyareleri bir tarr:.ızi 
devriye uçuşu esnasında 'iı;;!rJ 
altındaki arncide tayyare mey. 
danlarına hücum ctmi~lcrdir. 
Fon Papen Berb.nde 
Değil? 

Berlindc van resmi b:r kav· 
naktan b:ldiriliyor: 

Almanvanm 'l'ür1dv~ büyJk 
e!,. si !\l. Von Papen'in Bcrlintle 
b11lundl1ihJna dair yabancı mem· 

Pencereden düşen 
çocuk 

Halıcıoğl\lnJn oturnn Grıu-orun Uç 
y:uıınct:ıki oğlu Agop. dUrı c\'lcrlnln 
8 mrtro yUksckllğ!.nc!ek' açık pence -
rrsind"n aşa~ dUşmUş, ı:ıuhtcli! yer _ 
lcrindcn al;'Ir surette yııra!anıırnlr Şiş 
ll Etfal hnstan:?slnc kaldırılmıştır. 

Grevler üzerine 

Nevyorkta Bir po 
mem bahriye 

tezgahları 
Askeri İ§gal altına 

alındı 

Muhtelif po 
Sahte havaleler 

40 bin lira dol 
"Vaşington. f4 ( A.A.) - Nev. 

york civannda \bir müddettenbe. 
ri grev ilan'etmiş olan büyük 
bahriye tezgahlarının işgali ve 
askeri kontrol altında illŞ3ata de
ı.ıam edilmesi husussunda reisi. 
cumhur Ruzvelt dün donanma. 
ya emir vermiştir. 

~--------0-------' 
Amerika 

Sovyet siparişlerini se -
kiz ay sonra verebilecek 

Nevyorlc, 24 (A.A.) - Alman 
haberlere göre, Sovyet Rusya 
Birleşik Amerikaya bi~ok sipa
rişler vermiştir. Bu s\narişlcrin 
8 ay sonra teslim edikceğine na. 
zaran bu Rusların gelecek ~lk
bahara kadar mukavemet ed~ 
ceklerine, hailll taarruza geçe. 
ceklerine bir delirdir. 

--0--

Amerikakada 
içki yasağı 

(Ba.' tarafı 1 nclde) 
tolu içkilere müteallik hiç bir 
ilan yapılamamaktadır. 

Yeni neşredilen bir istatistik 
Nevyorktalri on beş bin deli~~ 
vakasmm yüzde d-tırkmm 1çk1 
suiistimalinden ileri geldiğini 
göstermek1:.cdir. . 

Bir iki yüz Amerika ~nnde 
sarhoşluktan mütevellit vukuat 
dola}•ısiyle 49200 kişi tevkif e
dilmistir. 

İçki aleyhtarları otomobil ka. 
zalannm fazlalaşması sebebinin 
içkiden ileri geldiğine kanidirler. 

!eki memnuiyetinin mahzurla
rı uiıutuıınanuş olsa bile yasağın 
yeniden tesisine ait bugünkü 
propagan,daya verilen hız ön 
safha.ya girmi~ bulunmak-tadır. 

ihtikar suçundarr 
Bir manifatura tüccara 

mahkt1m oldu 
Çakmakçrlarda manifaturnctlrk 

yapan Ali Cavit adında bir tacir, 
mağazasına g:len birco1t mUs_!e -
rilerc kaput bezi bulunmadıı.,'lilı • 
scMe:>ıı·· fakat dlikklnmda ya.pı.. 
la~ arm~ada bir hayli kaput bezi 
bulunarak suclu asliye ikinci ce -
z::ı mnhkcmesİnce tc\'klf edilmişti. 

Ali Cav;dln muhakemesi diin bl
tlrilm~ suçu sabit goriilerek 7 
gtin mUddctlc hapse, 60 lira ni:rır ı 
parıı cezas:nn ve 15 gün d0 dUk.. 
hanının l,apııt1lmasma mahltiı.ın 
~dilmlstir. 

g mı:ian Jıncıka, kalmadıı";ı söyle
nen ve bilahare diikltnnda bulu • 
nnn top top knput bezlerinin de 
müsndC're edılmesi kıırarl~tınl -
nuştır. 

}mmn SAIU.Al'ıll"L.\It 
Bnlıkpaımrında, Süngercill'r. 

caddc.11iııde 45 numarada bn.kkalhk 
yapan Mihal ile oğlu lsta vro, bazı 
mUşlerılere 11eker kalm.,d:ğmı söy 

Pendik post;alıall~ 
nndıın Hüseyin ~1' ıJf 
ri, şehrimizin muht;, 
kezlorlne uyd~I"JlUI. ~ 
zim ıedcrek gond._....tıetf 
başka ibaşkn. hil~ 
rek çekmeğe iba.ş .. ıt 

Böylece !büyük ""' 
devnm eden eah~ # 
müş ve yekfınu 3~ 
bulunca posta id 
-diklcatini celbetıni~~ 

Şe1ırin pos~ 
kilde dolandıran ~ 
yakn.yı elo vernı~0 
defo bazıraklığı ~ 
\o-aleyi Bursa. poSt;Jısll 'ıl. 
de~ ve ibunu ıı 
saya gitıniştir. ~~le 
rinden şüphe edi!Jll ıı 
seyln Erko.ym bu ~ 
şüpheleri kuvvetlen~ 
kadarlar Bursa za.b d~ 
talimat vererek mce~ııl• 
parayı çekerken ~11 ,..; 

dır. ~~ 
Hilseyin ErkaY 

rimize getirilmiş 'fe 
müteakip tevkif oıuııJll 
dfse etrafında p<>St& 
ve müddeiumuınil~, 
tahkik~~ 

Leningrada 18 

yaklaş!~ 
(Ba.' ~ıı' 

Moskova radr.~ ,.6 

tcrsburgdaki vaıt~ıı· · 
anlattıklarına ~ 
damla kana .ka.dıırt~ 
faası için büyiik 
mıştır. ._,..,pıeti•.,. 

Tahrip milfn-:-~" 
silahlı işçiler ve ~i°ı#J, 
lardan kafileler ~~~- ı 
tedir. Sokak ınu . ;~11 
l ün ün öğrctiınıesı JJef 
kurslar açılmıştır. f/J~· 
bir kale haline ~ 
Halk askerlerle ) 1 

edecektir. •-A"ttt 
Völkischer :aeoD<"· 

şöyle bitiriyor: :tıi 
Sovyetler bu ~lef! 

başvurmakla ~..ti 
yen filti~beti degt,..· 
dir. 

~t 
Biramele

1 
~aı 

yaraş" 
t.'nk:ı.panında zerre )'pfl~ 

1~5 numarnlı kn:ıl',·edtıduıı 
nmr!C' l<ndrl Belttıl~ıtol''....
do Şlşe ve c:ım fp.b şsıtfl'~v 
vapurd:ln kömUr bO ı:ıı~ 
demiri ayağına çarPıştıt P 
ğtr surette yaraiaıJl tı' 

'l""ralı am le bRY~,..ııi 
:.ne ı; 

rahpaşa hastane!! 

kanlı zayiat e:.ir adedinden bir A vm mmtakada cereyan ede .. 1 

kaç misli fazl .. :lır. Yınc hu mm hava muharebelerinde p:n·Ink 
taka.da 170 tank ve 210 top talı. muvaffakıyetler elc1t'.' edilmiştir. 
rip-edilmiş veya iJtinam olun· 5 Hu?Tic.'Ule, 4 Curt;ss avcı 'a 

4 G'enmnrtin ~mba tayyaresi, 
;.rn:=uş=:tur=.=====?=====- yaı i ı~ dü.ı;man tayyaresi :1U 
hassa fazla hareket Istnycn v' te>- şi.ırülmü tür. Alman },ava im ı. 
tı:ıretlerini nrttırmnga f' veri.şlı o- YetlC'ı i hiç zavfatn uğramamış 

lcketlerde dohr.-an h<ı""rleri Al-~ S U M E R B A N K 8ı1 
man hnriciye neznrcti so .. · ·n ' 

1 bir suale ceYaben tekzip etrniR. y J! Ol M 1111 p 
C~nubi Bul~aristanda eırım d11J1dr azar 

yunlam jstirak ettirilmflidirler. trr. 
Bu çocuklnr fazlası ile h eyecan rd ...,nhaym bomba/andı 

lı ve alınvın oldu.!tbnndnn r. Jd te Di<Yer tarnftan lnnfüz bom. 
vurm ... k tnmrunlle z 1 rarlı nrt.c<' bıır~tmrn t'lyvare'eri ımrbi l· 
lcr verir. Sonra mc.dünfük hisler:. manv~y:ı tekr~r taarruz !'tmiş. 
le muztarip olan bu zavallılar lertlir. Tanrruz NL1nhnym en· 
bilhassa ba.,ka.larının ynnmda. a - dürtri ~hri il7.erinde teksif e· 
zn'rlanmıı.k, kendilerini tliçük dil - d !-n: tir. 
şUrec k &nlcr f:al"ff.'tmek cok tet.- Le H"'vr limanı i1c OstePd ve 
Ukrlidir. DıınknQ•ı do 1 ~l"rt da bmnbardı-

11 i\JJS '1ZGV man edilmiştir. Bir İngiliz tay_ 

1 Alman kıtaları hareket ı 
H ara kel yapmıyor 

Bulg.ır e iamıı cenubi Bulgari-.:. 
tnııda Alman kıtalarının hare. 
kette bulundıı~na dair Röyter 
ajansının verdiği haberi en kat'i 
bir tarzda teb:ibe mezundur. 
Alman esirleri 
Avustralyada 

Alman harp esirlerlnd0 n mn. 
rc1:kcp b;r rmPl Sidnev·e "'et'iril. 
miş ve bir kampa gönderilmiştir. 

MUESSESESt MUDURLUG~NDEN: 

Hazır Elbise imaliyesi mümaka~; 
Şartnamesi mües;ıesemlzce bazırlaınaıı asgari 20,000 aı.amI S0.000 muh tc1lf dna hazır ellb9 JI 

yclerl münakasaya konıılmuııtur. t' 
Şartııamestne göre alı\knhrJarm tckllflerlnl kapalı zarfla 1 EyltU Nl PaW'teı!d ,gbD .-* j4- e 

csııeee Merkezbıde :&lüdürlyete t.evdl etmeleri flAn olonur. 



g-ekliiim için merak edeceklerini 
dU§ünerek eve dönüyordum. Bu 
dönüt hiçte geli§im kadar sakin 
ve bomboş olamadı. .. Gönlümde 
ıztırap g&ierlmde hatıralar bi. 
ribirine ekle.nmit halkalar gibi 
beni yalnızbırakmadı. Tıpkı sırt 
sırta vermiş dağlardan ge<:en 
tren yolcuları gibi son zannetti· 
ğinız tüneli yeni lbir karanlık ~ 
vuk takip ediyor bir anda tab!at 
güzelliklerini, ış"ğ1. har::ıretı her 
şeyi kaybediyorsunuz '.'e bir ca. 
navar a~ ınbi sivah \'e rutu. 
betli bir oyuk içerisin(' <l"'·' or· 
sunuz. Bu: o alemde f • ' -> 
kadar ürkütmü}or. hattii: bek: 
biraz heyecanlanıyorrumız da .. 
Fakat: eminsiniz ve !lilı vorsu 
l"U:ı: ki: bu, loş \'C soı!uk karan. 
hktan biraz sonra km tu?ora.k 
tekrar ıı;ufa ve bütün Stüzellik!e· 
ı e ka\-u.~raksmız.. 
Aynı şevi kalbimizdekı karan 

hk köşeciklerde: bulabilmek nc> 
kadar riıc o!uvor. Bazsn kena .. 
nizi o Fivahl·ktan hi~ kurtarR 
m·yorsunı..:z. Bu ~·olcrluk saat 
leı ce. ı.rlinlerce hat~ a aylarca \I(' 

eeenlerce devam edivor ve ~jz o 
karanlıktan bir gi.in · e:etip kur 
tulduiunuı ~man kendinizi da 
ha cok değ-=smiş. d1lın çok ihti. 
\"arlamıe ve biru dllhı ır<k:mii '"' 
olarak buluvonmr.l1z O zamR" 
derin bir ir.JdMr w. 901l41U!' h; ı 
teeniı.r ve teeatlflt reride bırak 
t·bnız kara fl}nlere b1tkArak !!<I. 
dece jçinir.·n blıtUn l?'avzmı. bi:. 
tem kinini bir tek kelimeve vilk· 
leterek. 

- Yauk! diye haykırıvorsu 
nuz. .. 

Rlr oocuk ıtibi neııeyle baş'a
~htım vol<.lan e-1r b!r lhtlvar 
~ibi soluvarak döndüm Kr.P1<1111 
btlh~~ kanıcıındarı icerlve ıördi · 
~m zamR:" 2'&.vn ihth•arl: 

- A.. dh.'C havkıroım 
- Ne o K"1'~tun mtı 

nııve? 
Canıp be' nt-.n!.ıı ıtf\·iı.men•ıc.:. 

pıjamuivle "'~hc:ede dc'11'r,·or. 
du C.Cvaıı vt-rdim · 

- ffJtytf'. Pek dı.l~ındun da. 
B!rdPn 00.. bulundum. 

- U-ıak bi:- \'etdPn i"liyonıur. 
ıt:ıhba. Bak voruJmue ve terle 
m•f! ı'J vavrum. Hetrı 8eJl böv'ı:
haber vennecıoan eab&h. sabah 
nerelere gittin bakayım~ . 

- Fı111tıklıva icadar bır ~nm. 
tı vapt·m. 

Ynlnı7. bnş:1tn ':orkm:ı im 
mı? .. 

- Nicin kOrkın mı? 
OUlerek cevap verdi. 
- Etrafımdn vabancılarm 

buiunduğunu unutuyor ınn. ~a. 
b.,h ev:n: bekliyenler ivı kı diı :> 
b;r kek!ik vakaladtk dive silahı 
sana çekmediler. Ve sonrcı r 
den riddilei!erek: 

- lhtivat8ız hareket edivor 
ıun yavnıcuıfum .. Alemdar cad. 
desi~ küpe giindüz kadınlara 
saldıran SG kurtlar oa_ğ-başmdn 
Benin e-ibi körpe bir ktı~ı,·t 
görUrlersc ne Yapmazlar .. 

Gel bakavım utcık vanmıa. 
Hanrmeıterirrin kat>nttıPı ı· 

merivenin altındaki luuur koltu 
ıhı cröstenarek: ( IJ6ıvamı t't.'. • ı 

San Huan mert bir aenç
\:i. Bir kuauna vaı dı: Rüıte
me kar,ı elkidenbe"'i mina. 
aız bir kin bealer w her ıör. 
düğü yerde onunla iıtihaa e.. 
der •• Rüstem de buna kartı: 
- O. budalanın b=ridir. Ben 
öyle budalalara uymam .• de. 
yip ıeçerdL 

Rüstemin haclala dedilini 
San Huan duymuf ye o ~n
den eonra BU.teme bilıbü
tün kin ve husumet balla • 
llllth· 

San Huan yanf tUni 
meydana reHr gelmez, çalım 
b bir ta-.ula atım ılrerek 
Rlıtcmia &aindea ıestL 

Ham. ita.teme~. 
- Ba herif de kbn olu. 

JW? Atını hizlm &nfhnlisclea 
•Gawü aeçiy•-
ı-.., 
- Budalenm lt&tdir, .tip 

Cftap .. n11 • Bir ....ıy.ti 
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işli Yıldızı 

.M•d 11, Aa vE NAHNUO SAIN 
\'azan ve oywrya11: nedamet eden m~har dol&ııdıl'J(.'ı l'lahmat Saim ALTL'\'DAG 

8tlf1'ollerCle: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Haaan elendı Agop,Meddah Kôzrm :(Je!faire 

tiyatrodan beraber 
çıkmış ve gözLen kaybolmuşlardı. 

PERDEY! AÇIYORUM: 
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Mtl'I'Btş BlR PLAN 

Bıldiğiniz gibi Medihayı muay .. 
ven olarak (Osnanbey tiyatro
su) ndan başka yerde yakalamak 
mUmkün değildi. Apartnnanma 
telefon edilıııe, telefonu Zeynep 
a:;ard•. Telefon eden taıumadığT 
vt"ya Medihanm ietemediği btrtıl 
olursa kıaaca: 

- Hanon evde ym?,, • der. i
şin içinden c;tka.rdı. 

- Nerede? .. Ne vakit gelir'! 
l\endisile nasıl ~tebllirim?. 

Bunıann hiçbirisine cevap ver. 
mezdi .. 

- Bilmem ki? .. 
"Hanım evde yok .. , ve ''blmem 

ki.: .. Zeynebin telefonda konuıs.. 
tugu ancak bu iki cümleden iba· 
retti, 

Ben de birçok defalar telefon 
ettim. Önceleri her telefon ooı. 
şimde Zeyteptcn bu cevabı ali?'. 
d:m. Bir giln Medilıaya söy!cdlm. 
Giı,dU: 

- Peki, • dedi. Siu bir narola 
vereyim. O parolayı söyl('ttıenlz 
telefonda 11lı-Jn olduğunuz anla31 • 
lır. Ve telefona ben gelirim, 

- Pckı ... söyle, ne parolası? 
- "Ördek,. deyiniz! .. 
"Örd.:>k,, mi? .. Birdenbire kız • 

dım: 

- Ya! .. . dedim. Aranızda a • 
dım demek ördek?., 

O. bin h'r yemin etti; parolala. 
rıwzı hep bayle. k.hnBenln aklma 
ttelfmıyecek kı>lime!er olduğunu 
'örLedi. Doğru muvdu valan mrv 

. " K"dınlardan foiı,ı daha ~k 
\ a :tn sat!eri ~n yemhi e. 
lcıier' Doğru söz zaten iııaana 8\' 

kır· gelmez ki yemine ihtiyaç his.. 
tNtirıııln. 

* * * Agoba: 
- Agop Efendi, _ dedun. Bu 

&kşanı Mediha ile kouu§ursan te_ 
lt-!on için mt;ha.kkak l'&na da bir 
"parola" verecektir. 

- ~c biçim parolaym~ o ah-
nar~ .. 

- Benim parolam "ördek ... 
- Aceb bana ne dlvett>k ? .. 
- "Kaz., .. 
- Alay caonıun ?. 
- Ne alay ececeğim? Ben ln 

boyumla, böyle kUçUcllk kr,·afe 
timle "Ördek,. ohıream; sen • eu 
ıc:oskoca boy bnııunla elb<'tt" ki 
"Kaz" olaca.üırı!. 

- Aceb başkalarına ne deor. 
He. kl'fl böylem isim alorlar? .• 

- Hayır... Galiba h<>fiuna gi. 
dcnlel'e: piliç, bıld.rcm, yumurta, 
rınr gihi ı>arolalar vertyormog, 

- Bız de aenI ile! .. 
- "Kaz .. ile "Ördek!" 
- Sen Ördek olmuşsun amma; 

dur bakalnn, bana ne parola ve • 
rcce.k: acep "Kaz., olacafnn? Da.. 
ba belli deftldlr. 

- SGn yine kaza razı ol. Daha 

iş yolunda gidiyor, oernekti 
Bana verilen panda: "Ördek,, olurıa Agoba acaba nasıl 

bir parula vereceklt-rdi: ''Kaz,, mı diyeceklerdi. Aıop, 

bunu pek yerin de buluyordu. 

İkisi de yorgun, bttab geliyor -
lar. Saç saça. bas başa kavgaya 
b:ı§lıyorlar. 

Hasan Efendi aralanna giriyor: 
- Durun ... • Ciyor, Kabahat 

Beycfendkie yok. 

fena isimler de varm'!: Srpa, ınelr. 
öküz. 

- Ka a.hpar. Bu kannm evi 
hayvana.ti vahşiye bahçesidir, ne
dir?. Sen de düynada sevecek ka.. 
rı bulamadın da öküzlü, inekli. 
kazlı, ördekli kan buldun?.. LQ. 
gatçası ne dcor bllorsun !.. Sizi 
kl'Z gibi, ördek gibi, ôkllz gtbl 90-

)'0ruDl deor. (Kafurm lt&ıJJYl.l'Ü 
devam etti..) Sankim pek de ya. 
lan değildir ahpar .. Sen dOynanm 
tak ortasında perende allamllJ bir 
adamsın. ördek g:ti. aıb8mda 
dolqonnın. Ya ben? •. AltnlJlmdan 
sonra senin sözüne uydum, ku 
gibi ben de (>e9ine düştüm ı .. Söz 
ikimızin arasmda. Şimdi bize ör • 
dek, kaz, iaek, öküz derler ile a
cep lradmlann baklan yoktur! .. 

* * * 
O alt§am ben tiyatroda görün· 

mcdim. 
Mediha giıeden bnet aınen 

Komik Şehir Huan Efendiye beni 
soı·mue: 

- Mahmut Sa.im Bey gelmedi 
mi?. 
Demiş 

Hasan Efendi de, kendiaine ev. 
\clce öğrettiğim gibi: 

- Hayır gelmedi. Hata 1&b. 
\'onnuf. Birdenbire hutaıaDllUf. 
n1zir11 ilA.nJarı da matbaaya g6t0.. 
rememlş. Evine adam yollayıp a1. 
dırttım .•• • demiş. 

Bı>n sahnedeyim!. 
Perôenin dcliginden lkdihaya 

!>:ıliıv·orum. 
Bizim Agop Efendi paskalyalık 

elbıselerinl gfymiş. Enva eean.alar 
sUrUnmUt. Zeynebin yanmdüt 
sandalyede oturuyor. O valdtler 
Osmanbey tiyatron bir pıllbıo i
di. Bu cihetle loca yoktu. 

ttçOncll perdede ~ Zey. 
ncple konuttuklarau g6rdUım.. Za
ten Zeynep de ikiDe:i bir Mediha 
idi. Hatt& lledihanm Uılttlnde çok 
mliemir bir roJU ...-dl, 

Peni eden eeyrediyordum: 

Agop Zeynebin yarıma iyice eo. 
kutmuştu. Mediha onlarla nteflUl 
ı;Jrilnmllyor, sazı dinliyordu: 
Zamanı Yal' kJ heP hemllıl _....., ... 
BcnJ bir gtua ohu elbet aranmı. 
Gellaoo hatıra clw ,....._, 
Beni bir ~ . olar elbet aranım. 

Sonra, yine (H.ümm) dan: 
A1'kın f'Zlalo \i88.11nde de yok~r 

eme1t:n, 
Kalbim lft!!tzedel ld<!ft ndlH"lldlt 

ghelbn, 
Gel SE"llfrıJe dmtl maziyi taitM511' ...., 
Kalbim lf Pbcdel lılerl mlltf!IMU1' 

Sonrn, U"8ktan: 

- Ya kimde,, Hanımda mı? 
Sevda o kadar nıhamu ııarauı ki - Hayır, hannnefendide de 

deriaden. ı yok. 
Soktum eridim blktun ~ - Ey, kimde? .. 

keıffrindea_ - ~ size aerdimi i§e başlar. 
U!ilanmadı dil "~ti de yıllar ken söyledim. Kabahat ben de de 

üzerladea yok!. • 
Kili M ı;önMI zevkalır afkm - Bu ne demek?. 

kederiaden... - Ne demek olacak. Bugün 
Martın 9 uncu giinU değil · ., 

Sonra, üstadı musiki Hafız Ya. _ Evet. mı··· 
şar Bey: ı 
inlet beai, öldilr de beni ağyara - . §te benim Yalan günümdür. 

blJ"akma._ rlmBen dsıze senede bir yalan söyle-

Diye bir guel eöyledi ve eev.. 
sevdalı kalpleri ağlatt. 

Bir aralık dilı:ka.t ettim. Bistm 
Agop Efendi de mendilini çıkar. 
mış gözünü s:llyordu? .. Acaba~ 
kikaten afladJ mıT_ 

Oyun başladı: 

Komik §ehir Hasan Efendi "Se
nede bir yalan" un'Y8Alı çok gil • 
IUnçlU komediyi oynadı: 

(Bir kan bir kocadan mUteş~ 
kil aJle yanlarına bir uşak almak 
lııatlyorlar. Mahallenin muhtan u. 
pk olarak komllı: Hasan Efendiyi 
getiriyor. Hua.n Efendinin hazır 
cevaplıfmdaa memnun c !arak ab
Jıoyuyor'lar, Yalnız Hasan Efendi 
diyor ki: 

- Benim bir kabahatim var • 
dır. Senedp bir defa valan söyle. 
rlm. . 

- ~e • Qeıfa yalan mı'l •• 
Adam MD de timdi ldm yalan 
eöylemlyor ki!.. 

Df1oriar ve upğm bu kabaha. 
tine ehemmiyet vemıtyorlar. Ha. 
aını içeri (iriyor. Beyle Hasan E-
fendi yalım kalıyor. Huan Efen
di beye diyor ki : 

- Vah vah beyefendi. Size ooJı 
acldmı. Geçen g0n bu hanmıt 111 
köşe ba~da doetu ile komışur • 
ilen gördllm. 

Bey hiddetleniyor. "Aca.ha mek. 
tup ntln 'fal' mıdır!,, • diye ean-
dtkları arama.la gidiyor. De~erı 
banmı geıtyor. Uşak bu defa ba
nana: 

- Va.il h&DmlcJPn vah. Sana 
çok acıdım . 

- Neden? .. 
- G~ gün bu bc)i fU kap_ 

de hanımlarla kol kola giderken 
rördüm. Bu sefer hanam küplere 
blnıyor: 

- Ya nankör bey • diyor. Mu
hakkak o kanlardan mektup fi. 
l1ıı vardır. Ben ilmdi yazıhanesi.. 
nf alt Ust eder, bulurum. 

Beyefendi sandtkla.rı kınyor, 
bir ıey yok. Hanmıeıfcl)di Yazıha.. 
neleri parça pa.rc;a ediyor, Keza 
bir eeY yot. 

cmemft miydlm ? •• 
- ;Aman bu nasıl ya.lan, as da. 

ha evımiz barknnız yıkılacaktı 
Kel Haaan jllskillsUz f-:-•. ·· 

Un w ......... ~ 
n e ogerek: 

- O beni ali.kadar etmez di 
yor, Bugiln martnı dokuzu 'dettİ 
midir? Benim yalan günümdür. 
Ne bir gUn geri, De bir gün ileri. 
Tam mart dokuzunda.! .. ) 

Perde kapanıyor. 

* * * 
Oyundan BOnra, Mediha her va. 

ldtki itiyadmm ak8i olarak her
kesle beraber çıktı. Bizim AfrOP 
da beraber. Halle dağıldı. Gazino • 
nun önünde bir saat kadar "-
bu bekledim. ~v-

Kendl kendime: 
"- Acaba!.. • diyordum. aKnı 

AgOOu apart.anana alınasmıar~ 
Fakat bu kadar çabuk :mu? K..;m 
değil! . ., 

İki dakika sonra Agop geldi: 
- Bira.de r, dedi, sen de bulmuş 

bulmuı ta eunturJuyu göznncten 
vurmuşsun, Kendimi Parızden gel 
mi§ banger • dee sattım. Apartı • 
ma.nlarmr görmemekliğim ~ ol-
sa gerek, beni bir saat SOkakls. 
da dolqtmhlar. En sonram. bon. 
den adres aldılıır. Zeynep yam 
öğle Uzer! gelecek. Fakat maaıc. 
aef lbcni orada bulamryacak, 

- N c adres· verdin? 
- To'katliya.n otelind-

• dedim. .,., .. au, 

- O haldo niçin seni lbula.nuya
cak !.. 

- B~.n Tokatllyan otelind8JEim 
ki beni bulsun! 

- Bu ~bir ,ey değSl ld... 
Yann sa.hah gider Toka.Wya.ıı o. 
telinde bir oda tutar, ~ glln 
orada. kalırsm ... 

- lyi! .. Yürü bakalmı.. Zatı11ı 
menşur kelamdır: Allah bir ima
na sevda verdiği r.aman eneldD 
aklını alınnış?, 

- Senin vaadin neydi f 
- Senin sözünü dinlemek. 2llt. 

ten .ikimiz de beraıber gideceiia,.. 
- Nereye?., 

h - Ya haplshaııeye, ya tmıu. 
nneye! .. 

(Dewm.• '10) 
---·-· . 

kotucu yanyana durdular •• 
Balkondan görünen paditahı 
eelimladılar. Bunlardan ıon. 
ı a on üç Jcoıucu daha ilerle. 
dı. Hepıi birden sıraya dizil. 
diler. 

ıu dedikodulanm öğren -
mek ve bunlardan erkin ft 
vüzeranın karakterlerini 
meydana çıkannak için ilk 

\Yazan: /akender F. SERTEUI 
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Şimdi srrada on yedi ko.. 
fık-U at üstünde İ!&re\ bekli. 
yordu. Halk ıabırıızlanıyor. 
du. 

önce Yiikeli tribününden bat 
lıyalım: Abme\: pqa kendi 
·akrabasından San Haaanm 
kazanmumı iıtiyordu. San 
Hasan bir iki yanfla kazan. 
mııtı ama. bu yarıf o yanıla. 
rın hiçbirine benzemiyordu. 
Hüıeyin pqa: 

varsa, iyi kofUCUdu.... Bafka 
bir tef bilmez. 

- Sana neden çalım yapı. 
yor? 

- Benden çekindiği için .• 
- Senin kaanautmı mı 

tabının ediyor? 
-EftL 
- Delene aen h.-.ra.. 16• 

dalı nrmiııin ! Şhnd1 baya. 
iı ben de çekinmele batla • 
em. 

- Sen korkma canım.. 
bm bunınam, kasancımı 
aranuada paylapns. 

- Haydi be.. gevezeliii 
bırak. Benim sadakaya ibti. 
yacım yok. 

YARIŞ BAŞLIYOR 

Yeniçeri atasının ,eteni 
FeyzullaJım •J&ir beJulı 
atı, daha IODI'&, yezir Ahmet 
p&f&Dın akrabasından San 
Haaanm lor haJYanı yanya. 
na meydana çıkmı9l1. lhmla. 
rm arkumdan kırmm at 
üstünde Rüstem ia-lecli •• Rüa 
temi Halil takip etti. Dört 

Saray balkonunun altmcİa 
uf alı. tribün ıibi bir botlukta 
vezir Ahmet p&fa,, Hüseyin 
p&f& Ye diier eritin ve üme. 
ra huır bulunuyordu. 

Padiıah uzaktan ımendili • 
ni sallamak saretil~ hôeket 
iıaretini •ennifti. 

Unnca bir kotu yolunu üç 
kere devredeceklerdi. 

HaJY&lllar kotmata batla. 
ymca ıeyirciler arumda de
dikodular, iaabetli isahetslz 
tahminler ele batlamlfb. 

O sün de mevaat olan ko 

- Devletlim, ben san Ha. 
sanın kazanacağını zannet • 
miyorum. Çok ıeride kaldı. 

Diyor, Ahmet Paf& bana 
hiddetle cenp yeriyordu: 
_Hayır, diyordu, o,~: 

kiplerini yormak we JEen~ı_aı 
ilk hamlede yorahnamak ıçın 
daima ıeride kalır. Sonra • 
birden abnı ıürer ve kaza • 
mr. 

( Deuanat ı·or ı 
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dlln KadıköyUndc F encrbahçc sta • Atıf İzmir, Hayri Arıkara, A teş ıu.l'ÇÜKLlmDE: Ank&rn, !?S (.\.A.) _ 1zmır J<::nter. 
A k A I• y i tanb ı 1 - Nejat ve Raif, 2 ·- Cengiz. dmda ba§lanmıştır. n ara, rat ... onya, avru 8 u · nasyonal Fuarının açılması dolayısiy· 

ku M ilk •-•n b ı .;;:ı METRE SEHBEST (kü~·rUklcr): Oldukça kalabalık bir seyirci t • e .us .... n u · ie burada yeni bir mlli!nbaku tertip 
ıA..._ln ki ı ı b k ı t ı - SUteyman 87, 2 - Haşim 50. ~ la P ett ~ b•ı mi\sa a a ara 110 '\I \N AJ.I: edilmiştir. Bu mUsabaksyı kazanan 
A k f d u • k 1 B t Bl\l'ANLAR (Serbest). n ara, A yon, Ay ın, vı. 11 es r, ur. Sua zmlr, Hayrı Anl,a m . Yavru bırinclye F'uar seyahat b.leU, i.klncl 

d ~ " ,., E k " t ı - Stıvhan 36,4, 2 - İvon. sa. Dıyarbakır. E ime, ,,. cıZıt,. S · ı_ 8lanbul, Klı.mil Ankll!11, 'furan f<~skf. " ve üçUncllye de birer takdirname H'. 

§ehlr, Gaziantep. Hatay lçeı, İzmir, -schlr, Jeba latanbul. \'1JZ METRE 81U1'0ST0: rilecektir. MUsabakaya r.eıkes iştir-Ak 
Isparta, İstanbul K<>CGell, Konya, OiR1D: ı - Fuat 1-27--2,? - Gtiltekin. edebilir. Mllaabaka şartı:ın şudur: 
Kayseri, Malatya Ordu, Samsun, Fuat Burs:ı, Mustafa Ankara. Ke KüÇCKLERD!~: 1 - TU!ck 22 çap nişan tüfeği. 
Seyhan, Tr bzon ve Zonı:.,'Uldak bölge. maı İstanbul, Reşat Ankara, Şerif 1 - Bahaettln, 2 Nail. 2 - AU§ vaziyeti: Ayel~ta desteksiz 
laini temsil eden iki yUz kadar atlet latanbul. btl ytlz SERDE T: a - Mermi adedi: 3 
l§tirA.k ediyordu !?OO METRE: 1 _ Bedri 2,40, 2 - !smaıL 4 - HedP!: DalrC'll hede!. 

Dün yapılan tasfiye musaba ·alil • "· .,._ h M KUÇOKLERDE: 5 - Me.safe: W metre. Sami Esk~ehır, Nınat ""'Y an, u. 
rma nauran, muhtelif lI''lsabakalarm zeffer İstanbul, Hayri btanbul, HU. ı _ Gogo, 2 _ Leon. 6 - I<azanma prtları : Erkekler en 
finallerine ;ıu at:ctıcr k'!lmıılardır. a.z 27 puvaıı, kadınlar 15 puvan yap_ 

loo Me.__: seytn Zonguldak, Sabahattin Ankara. 200 M"tro KurbağalAına: 
w-.: 1 _ Tcv!ik 3-lO --8. 2 _ Tımk. maıan llzmıdır. En fazla puvan alan 

Gt)I.LE: mUsabakayı kazanacaktır: Kadınların SanıJ Ekl§ehır, Sezal !ııtanbuJ, ZI. 
ya Burea, Ahmet İıstanb~I. Hayri tıı. 
tanbul, Turan Kocaeli, Vnkur İçel, 
Vedat İçel, Sabahnttın l\ı;kara. 

v():KSEK: 

Süreyya İzmir, Jorfı ,\nkara, Tu
ran Eski§ehi.r, Ra~ırn A:ıkara, Jeba 
İstanbu' Selim tstnnbul 

TEK \Jlill: 
GUner btanbul, Kemal Bursa, Ce· 

tnal Ankara. ıcllh Ankara, Muam. 
mer İstanbul, Ömer Eski~hir, Hllse. 
yin Zongulüak, Vakur lçcl Muzaffer 
Utan bul. 

Atıf İzmir, Ate§ Ankara, Arat Kon. KCçtlKLF..RDE: atı§ yek(lunuıuı. 10 puvım ıltvc edile. 
ya' Jeba İstanbul, Serif İstanbul. ı - Ahmet, 2 - Burban. 

' cektir. 
SmIKLA YOR.SEK: 400 , ERBEST: • 7 - MUaabak& günleri 24 Atustos 
Suha İzmir, Münır Kocaeli, Ce!Al 1 _ Vedat 5-68-4, 2" _ DC>ğtul. Pazar, 30 Ağustos O.ımr.ı te.sl, 31 A· 

Ankara, Halit İstanbul Muhittin le· •rranıplen Atlamada: ~uatoa !'azar günleri aaat H de yapı,. 
tanbul, Cihat İstanbul. 1 _ Mahir 56,44, 2 Kemal. 1 lacaktır. Her mUsabtk mırayycn gi1n. 

400 METRP.:: Müsabakalardan sonra Kadıköy 
1 

terde yalnız 3 mermi atrnak hakkına 
Ra~lt Ankara Hus~yL1 Zonguldak, Ha!kcvl spor kolu ba kan. tarafından mallktlr. 

Adnan İsi.ar.bul, İbrahim İÇ(!l, Remzi --------------

İs~:ı~ı. tma:Ba!cı Ankara. A~§ ı hmet Ates ' 
An'kua. Altcttin lstanbul, İsmet İF. 

tanbu•.<Lıyasıçel. Karyola ve mobilya satış evi 

Fuar güreş müsabak:ılan 
---0----

Her nevi karyola - Mobilya ve son sistem şık 
abajur ihtiyaçlarınızı ucuz ve sağlam olmak 

şartile buradan tedarik edebilir,;İniz. .lı..mir, 28 (A.A ) - 1' uar fcrdt 
görüf mUaabakaları Uç (:'Un devam 
ctUkten sonra uün n"'ti" lenmiııtir. 

QUretçiler :ereıinc dUn akşam fu. 

ar gaz:.nosunda bir ziyaf P' verll.nış 

ve derece alan güreşc;.lert muhtf'Uf 
hediyeler d~ğltılmıştır 

Derece alıın gi.ireşçHer ~unlardır: 

Boüaıı yüzerek 
""' 

geçme müsabakası 
İstanb ıl s u sporlar• 11~anlığı tara. 

tından tertıp ecilen B1Jğazı geçme 
yüzme "amplyonası dlln saat 17 de 
Aııadoıuhi arlyle Bebek arasında mu· 
vaffe.klyetıe yapılmı,tır. 

Galııtasnrııy, Beykoz, Rlıyoğluspor, 

56 kiloda: Kenan Olcay btanbu 
birinci, lsmail Gezgl Ankara lkincı. 

61 klloda Halll Uzer i!stanbul l hl 
met, Ismail 'fopsakaı <-ıvas) ikinci 

66 kiloda Nurettin özsıı.n (Ankara l 
birinci, Bekir 1'tı§ { Seyheın) ikinci 

72 kiloda Ccl0.1 Atik •Ankara) b!.. 
rtncl, Faik BUken (lstru:ıbul) ikinci. 

79 kiloda Rızzık (İstanbul) blrlnci. 
Aziz KJpcr (Anknra) ikinci 

87 kiloda Mustafa Çakmak (1stan. 
bul) blnn~ Mehmet Ali Ta§ (Çonım) 
ikinci. 
Ağır slkıctte Mehmet Çoban b!. 

rincL 

Raşit Rıza Ti,1atrosu 
Bu Akşam Hakırkö,:t• "lltlyndlde: 

- ~iirthk - Konıed· 3 perdl> 
Hıtlitlf' Pi kin blrlikt.ı

---0--

Rum~uhı.sn.r klliplcriylc muhtelif hal. Beyoilu Halk Sineması 
keVlerl sporcularından c:H altı ytizU_ 

cilnUn iştıdk ettlğl bu ya.nş çok he. 1 - Bay tekin Vıml diln~ıılarda, 

yecanlı ~çmlştır. (26 kısım tt•kmill olrcienı 2 - Oesur 
Mtlıabıı.kalar neticesinde Galııtasa· l\luhblr (Avnntur), 3 - Şarlo Terzi. 

raydaıı Her Yoıçln yarığı birincilikle 

1 

(Komedi). 
biUrmi§, Beykozlu tbrnh!m lkincl oı. --------------

muştur. Yarışın teknik retlceleri: ~--•••••••••e:"" 
l - Kemal (Galatasaray) 25.5/4. 

2 - İbrahim (Beykoz) 25.29, 3 -
Jıl~et (Galatasarayl 25.48, 4 -
Vedat (Beykoz), 5 - Ziya (Galata. 
saray), 6 Bedri (Beykoz). 

Yan:ıı ylnnl Uç kişi muvaffaklyet
le bitirml~Ur. MUııııbakt. '"" sonra 
bölge rc!ııl Firuznn Dlrly<'kin tarafın· 
dan kaz.'lnanlara mUkAnıtlar ten 
edDml tir 

AYJ)r akşnm Ple..<:sen'in emriyle 
muhtemel bir yolculuk için efen. 
disinin bütün bagajlarını hazır· 
la.yıp trene giren Niemann onu 
maiyetiyle birlikte sofrada bul· 
muştu. 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

l~tn ve RUH Rr\S1'ALIKLAHI 
Anluını Onddeel No. 11 

Uu yene aıı.atıcrl: Jll ten ~arı•o 

...()._ __ _ 
Adrns: Nuro mnııi~(' <;nrffı kllpıııı Çuhacı Hnn cnrl•'esl ·o. t · 14. 

Hazır, ısmarlama sipariş kabul eder ve her 
nevi tamiratı da deruhte eder. 

Satıhk köknar tomruğu 
Devlet orman isletme~j Düzce revir amiTli2'inden 

Bolunun ratnvıı köyünde V1ı Bolu • Adapazan şosesi l\zcrindekl depo. 
muzda muhtelif •ı:ı•ıncrdc mevcu~ •(1727) adet muadlll (1359) metre (021) 
desimetre ltUp hacminde muhtcltf boyda köknar tomruğu l.9.94J pazarte3i 
gUnll saat 14 tc DUzcec.t1 ~·ır ll.m.rllğl binıııımda mutcşekhil komisyonda 
11.çık nrtttmr.a llc ımt lııcaktır. 

Tomruklnrrn beher metre ktroUnUn muhammen bedeli (11 )liradır. ls.. 
teklller şartnameyi .ı.nkarada ormrn umum mUdllrlliğU Ue Bolu Istanbuı 

orman çcvlrgc nıüdUılCklcr!nde Vtı DUzccde revir a.mlrllğlm.lzdc ve tomruk. 
lan yerinde g6reb!llrier. 

İst.P.kliteri: mezkQ.ı· glln ve mı.nttc ytl7.de 7,5 teminat akçeleri ve evrakı 
lAz!mclerlle blrJlkte mezkQr komisyona mUrııcaaUan. (7207) 

Satıhk köknar tomruğu 
Devlet orman i,;letmesi Düzce revir amirliğinden 

Bolunun Tatavn kö'yünde ve Bolu • Adapazan şosesı Uzerlnackt depo. 
muzda muhtelif tııtifle. de mevcut (1467) adet muadili (823) metre ve (418) 
dosfınctrc kUp .t.ncmın.dc muhtc!if boydn köknar tomruğu 1.9.Eı4l pazarteııl 

gUnU saat U te Dtizl:flae revir Amırllğl blna5Inda mUwşekkll komisyonda 
çık arturma lle ı;a •ııcc.ktır. 

Tomrukların bebe:- ır etre kUtltuıfin muhammen bedeli (10) liradır. tstck. 
Hlcr şartnameyi Anlfaıada ormao umum mUdUrlUğll ve Botu, lPtanbul Or • 
man çevlrge mUdUrllık enle Adap~.an orman oölgc şefll~dc ;)tızcedc revır 
f1m!rllğim1zd<ı ve ton-•• •ıklar ycrindo görUleblllr. 

İsteklilerin !hııle gtln ve saD.t111dc yU7.de 7,5 muvakkat te.mlnatıan ve 
evrakı JAzlmelcrflo l lı •ıl:to mezkQr komisyona mUracııntıan (7206) 

(GMeteımldD blı1ncl •yfaemdıa I dir. (Talib 19). renızlJI' 
başlık yanmdakl tarih oerçcveet im. 293. .JJ. 
ponoyla blrllkte gtinde.rlJecek) I • rJe iıçi araytll';~ 
EVLE."liME TEKLIFLEBl. lŞ ARA- 7 5 ~ 
,.. .. tş VERME. ALIM. SATIM •Muhasebede 2 
..,...,,.. rübesi olan bir muııasll' 
gibi tıcarl mahiyeti balz olmıyan kü. "~"" ti r1 ı:nO--:~ 
c;ü.k JJAnlı.1' parun nearolouur. veya ·"ber c~•tad• tııP"'" 

Evlenme teklifleri. 
• Y8§ 28, boy 172, kilo 68. Millkiye 

mezunu, 180 lira maaıııı devlet me· 
muru, sarı1'ııuı yakm, kumral, §Cn 
ve mert karakterli, zengi?I ve asıı bir 
aileden, içkiyi ancak lll.zumu halin 
dil kullanan bir genç, şen cazip, te • 
mlzllği seven, ıntlzamperver, sıhhatlJ 
bl.r bayanla evlenmek L!ıtemekted.lr 

(H.T.H.) remzine · lade edileceğine 

emin olarak. · resimle mUracaat 292 
• Yll§ 19, boy 158, kilo 54, kumral. 

Elfı gözm orta tahflilll iyl bir aUe 
kızı c.n aı lise mezunu ciddi ve iyi 

ahl!klı bır bayla evlenmek is t mektc· 1 

ramaktadn'. FJ.,.,. ., 
birkaç saat de ~ 
remzine müracaat. 

Aldırınız: ti_. 
Aşağıda rumıırJa~ 

l.-uyocuiarmın:m ~ 
mektupları ıc1nrtıııan~ 
lan dahli) bergiln ,- '"I 
kadar \"ey& ıınat l 1 

malnrı r-lca oıunnr. 

(Rabia) (B.K.) (SC~~I ~ 
(H.N.B.) lRtyazlY~J'o 
(Yaprak) (SeviDl) ıl~ 
( So\•lın 27) ( A z .X) ( 

(M. Şen 24) 

Ankara Jandarma Gn. K. Satınallflıl 
Komisyonundan: t (J 
Bı. çinine Itır!> n ruş rıyat l '.lhmln edilen (42.500) c;l!ıd8 

1.!l 041 i'azartesı ı;tir.!ı ennt 15 t• Ankarnda komlsy;muınu ~' 
ckıfll~mcslle almnca'!t•u Muvn.kkııt teminatı ı 1276) liradır· ,lJ. p 
yon:.mı;zda pfülilılr. tı.,.tnamc Atıl.ara ve İstanbul J . Sa. , 
parasız alınır. lstekJıl .. rın eksiltme zamanından bir saat e'-"'~ 
palı zarf t"kll! mcktuı,ıarmı komt.!!vtınumuza vermele:.1. (54 

------------------rl<""'"" r·--"'l''"S""" ..... --· ... m •• liJG 
ıı· 

Hastahğ'r • J'Arlf - TP.davı ~e tuhılmanııık ~arelert, ya:t.8 ' 
Cafer Tanar 

fNKILAP KIT ABEVI 
~~~·--lllllİİIİ ...... 1191'.1 ....... ~~ 

, 
tHAlll• 
HVLllSI 

Si: 

T. iŞ BANKASI ·~ 
Kiiçük Tasarruf hesapları 1941 ikrO"'.~d 

• 8 1JP"'"' 
KEŞlDELEH . c Şubat, 2 Mayıs. J A~ustoS. 

tarihlerinde yapıla 

19 1 rami e eri 
ı e.ôct 2000 L.iık • 2000.-Llrs 1 
2 • 750 • ... 1~00.- • 
• • 1000 • - 3000.- • 
' • 500 • ... 2000.- • 

8 
85 
80 

soo 

• 
• 

• 

2~ • 
ıoo 

50 • 
20 • 

~ . u_er. 
beklcmemiştı ... 11iı.Jl_ .. ! 
yatmda c;ok ~tJ 51"" ~ 
hakkak bu al sJ11&1'1 °" 
~çinde bu gu~cfıı.rt11 ~ 
bir kısınının ili~~ 
tir. r:ı 1t1 ~· ,"Geçen heyecanlı saatlerin onu 

yorduğunu ve uyusturduğunu 
zannediyor ve ıbunılan korkuyor· 
dum. Bilakis o bana :rade dolu 
~özlerle 'baktı . Sakin fbir karar 
vüzünun cizg-ilerinde okunuyor. 
du. Bana impnratorun H olanda_ 
ya gitmek· teklifini sarahatle 

.YAZAN 

EMiL LUDVfG 
Altı ~~at so~di· ,~ 

da zabıti ~e~~ 
"'Bu baylar ~toJl'lg 
lnıparator gı.1ıİ fil'1" .i. 
Kalbi kurşull pete "'-~ 
sakat kolun~ e 11flt1~ 
saklamağı. b.1•1 #t1 ıl.J 
önünde biıyıl~ef ot". reddetmiş olduğunu söylediler ... 

Yirmi dört saattcnber. bütün 
maiveti onun kaçacağım biliyor
lar. ·Fakat zavahirl kollayorlardr. 
Gece. onda "feld mareşalin emri 
üzerine Plessen Mosschall ve 
Grunan ona hemen Holandaya 
gitmesi için rica ett:ler. Ve bir· 
denbirc gayet çabuk bir zaman. 
da maiyeti öğrendi: ''İmparator 
kısa bir mülilıaza.dan sonra git. 
me~ bul etmifi.. fakat bir de
fa d ~ clendinin kendi oldu· 
~u c,lümden korkarak kaçma. 
mrş ILulundtJiıınu isbat etmek 

için: "Mademki ibu lazımdır gi. 
ılelim fakat yarından evvel ol
masın,, demiştir. 

Sevı:,'ili imparatoruna, artık 
her §CY ibittiktı:>n sonra Feldma
reşal başka nasıl bir nasihat ve 
rebfürdi. Adım, adım kaçışından, 
iktidarı terkedişinden sonra ona 
kalan dar yol firar yoluydu. 

İmparator gitmeğe karar ver. 
dikten sonra hiç bir büyük jest 
yapmadı. Bir kağıt aldı ve kal. 
mağı vaadettiği oğlu \"eliahta: 
"Sevgili oğlum,, diye ıbaşlayan 
bir hu&usi mektup yamı. Bu 

• 78-
mektupta tabii ve he}ecansız bir 
lisania gitmeğe karar verdiğini 
bildirdi. Sade mektubun sonuna 
geldiği vakit "çok mütcellim ba. 
ban" diye imza attı. Ertesi gün 
oğlu babasiyle konuşmağa geldi· 
Ki vakit o ooktan ortadan kay. 
bolmuştu. 
İmparator memleketini terlce. 

elerken kimse onu alakoynıak is
temedi. Ve /bu müthiş hayatın 
kötil bir hatimesi oldu. 

Sabah olurken garp istikame. 

tine doğru birkaç kişi birlikte ve 
bir otomobil içinde uzaklaştı 
gitti. Hazırlık yapmağa artık va. 
kit yoktu. Ve artık her tarafta 
kontrol altına girmiş te~raftan 
da istifade edemiyorlardı. Bu 
hayatının ilk ve son romantik 
macerasiydi. 

Hudut uzak değildi. Otomo. 
biller durdu. Holanda üniformalr 
bir hudut muhafızı Alman za
hitlerine hududu geçmeği menet· 
t.i. Çağmlan Hollanda zabiti 

birdenbire rüya gördüğüne za • 
hip oldu. Ve sonra aklından ken. 
disine verilen talimatı bir kere 
daha geçirdi. 

Lfü1ey şehrine telefon edince 
ve oradan cevap alıncaya kadar 
bu Alman zabitlerini saçtan ya
pılmış :})ir küçük bekleme odac:ı
na götürdü. Ve imparator n nci 
Vilhelm :burada tam altı saat 
bekledi. Hollanda krnl:çesi ve 
nazırları bir karar alıncaya ka. 
dar altı saat geçmişti. 

O 2"Alllana kadar imparator 
hayattnda. hiç bit' şeyi altı saat 

dccek bir as~ Jlli''~~ 
tör honıurd~ı ı 
vatana lbir d !bi 
olmayan ecne 
ru gidiyo:rdU· bililJ~1 

Ve otoJI1° !J". 

ük f } ~'·etlere 
Y e i:1l' de}lll ... ceı 
istikbalde 11~.c 
bil üklerine ·ııf 

Y ·ııetl 1 • Alman ını uP 
parat.oru on 
mayordu. 


