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İngiliz tebliği --------
İngiliz 
kıtal arı 

iranda 
muntazaman 

ilerliyor 
--0-

Benderşabpurda 
d6rt Alman ve iki 
uaıy aa gemisi 

zap(edildl 
---0---

İng;[iz. tayyareleri 

ıran tebirlerı 
lzerJr:.e btnıerce 
beyaı. name attılar 
I.nııara. g7 ( A.A.) - B.B.C.: 
tranda İngiliz kıtaatmın ilerle· 

yiş; munt.a.7,am bir surette cere· 
yan ediyor. Iranhların gösterdik 

· ]eri mukavemet. resmi emirleri 
yerine ~etiren askerler tarafın · 
dan yanılmıştır. 

Britanva hava ve kara kuvvet· 
leri sıkı bir surette teşriki mesai 
ediyorlar. 

l.hndra. 21 (Radyo) - Simla· 
daki İngiliz ba.~kumandanlığı ta. 
rafından dün neşredilen resml 
tebliğ: 

Britanya ve Hind kıtaatı ,üç 
muhtelif noktadan lrana girm1ş· 
lerdir. Bahri ve hava kuvvetleri· 
mi7Jn yardımı sayesinde Abada.· 
na asker cıkarılma.sı kabil o1mue 

(De,'amı 4 ilncüdc) 

Mareşal 
VoroŞilof 

Lenin
gradı 
Kanının son 

:-· .. ---------. 
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İDAREYERt: ANKARA OADD~t YAKIT YURDU: İSTANBUL 

SOYJet te11111 ı 
--0---

Tebriz 
VE 

Erdebil 
şehirleri 

işgal edildi 
~ 

Sovyet kuvvc:tlerı ıkı 
ıstakamette ılerlıyor 

(Yann .j üncüde) 

tran Şf'hfnşahr Ali Hazreti Hümayun 

Sovyet tebliği 
- ~ 

BOtlin 
cephe 

boyunca 
Muannidane 
mukavemet 

gösteriyoruz 
---<>--

1o1 Alman tayyaresi 
tahrip edi,d . 

Moskova, 27 (Radyo) - Sov • 
Yet resmi tebliği: Kıtaatı:mız, dün 
bütün cephe boyuncş muannidane 
bir mukavemet ıgöatermeğe de .. 
va.ın eylemlşlerdlr. Şimdi alman 
maliımata göre pazar günü 46 de. 
ğil, 63 Alman tayyaresi dlişUrül • 
ın_!jştür. Pazarteei günü 18 tayya
re kaybımıza mu~abil 93 dllşman 
tayyaresini tahrip ettik. 

Sovyet tayyarecileri Leningra • 
da yapılan hava akını esnasında 
tayyare meydanlarında 101 dil§ • 
man tayyaresini tahrip etmişler. 
dir. 

~· .. 

; 

Rım Pehlevi ve 1rao zabitleri 

Viborg 
Fin kuvvetleri 
tarafından 
kuşatıldı 

---0--

Ruslar bU~Un köyleri 
yaktılar, köprüler. 

berı1ava atlılar 

Kareli berzahında Rus 
mukavemeti henüz 

tamamile kırılamadı 
Stokholm, 27 ( A.A) - Pek 

yakında sukut etmesi beklenilen 
Viborg şehrinin şimalişarki ve 
şark istikametlerinden Finlaooi· 
ya kuvYetleri tarafından kuşatıl· 
ması devam etmektedir. Lenin· 
grattan Viborga giden demiryo1u 
nun kesilmiş olduğu .söyleniyor. 

Finlandiyalılar Viborgun 13 
kilometre şimalinde bulunan Ah. 
volayı geçmişlerdir. Rus kıtaat~ 
ricatleri sırasında bütün köylerı 
yakmışlar, köprüleri berhava 
etmişler ve ehemmiyetli basarat 
ika eylemişlerdir. . 

Ladoga gölünün garbında Fın 
(De:.-amı 4 llneltde) 
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J r ponydoın 'lıos !Ovadakı 
s.Jr 

Amerikac'an 
Rusya~·a 

peLrOI 
sevkinin 

Japonya 
icin 

BERLiNDE 
iran 

vaziyeti 
Büyük bir 

dikkatle takip 
ediliyor 

Çok nazik ve sıkıcı 
bir mesele 

olduğunu bildirdi 
- "'<>- •• 

Rusya ıle Arnerıka 
normal ticaret mun~ se
bdtlerin n ıdamesme 

mam orncak ---0--

ıraaıa Berlla eıçııı 
Alman barıcıye 

aezareuıe 

temas babade 

Her turlu teşebbu
su gayri dostane 
telekki edeceğini 

bildirdi 
Almanya lrana henüz 

yardım vaadinde 
bulunmadı 

Buda~te. 2'7 CA. i\.) - Ma. 
çar telır.f ajaıwnm Berl.bıdeld 
muhabirinin bildirdiğine göre ıra_ 
ıım Berlln Büyük Elçisi Almanya 
harlciye nezaretiyle ye.makta ol • 
cjuğu konuşmalara pazartesi ve sa 
ıı günleri de devam eylemiştir. 

Ayni habere nazaran vQİyeti 
hazıra itibarile İran hUkUıneUnln 
Almanya ile daha sıkı bir temas 
muhafaza etmek istemesinin aşi. 
Ur olduğu Almanya hariciye ne _ 
zaretinde tebarüz ettil"ilmelrtedir. 

Alman mahafili Tahrandaki Al
man büyük elçisinin huzura ka _ 

(Devamı 4 üncüde) 

lsviçrede 
Komünist 
tevkif atı 

---0----

Birçok beyannameler de 
ele geçti 

Bern, 21 (A.A:) - Va.ud Kantonu 
dahilinde A vencbe kasa b1Atnda (00.-. 
ral zabıta komünist faaJ.yeUeri takip 
ve tecziye eden bir sene evvelki ka_ 
nun hilkilmlerlnc tevfikan ikisi kadın 
o!ınak Uzere dokuz komUnı.st tevkif 
etmiştir. Bir ı;ok fcsat<:Qyane beyanna 
meler elde edilmiştir. 

Molko\'&, 27 (A. A.) - Moeko· 
va'.dıild Japon Sefiri Katekova, Mo 
Jototıa ~tltfUl". 

Japon ısefirlnln Molotofa A. 
merikadan SOvyet Rusyaya petrol 
sevkedilmesinin Japonya için çok 
nazik ve sıkıcı bir vaziyet ihdas 
edeceğini, çünkü bu petrollarm 
Japon arazl!ıj civarına nakledU ~ 

(Devamı 4 üncüde) 

lngiiteı e 
Şarki Afrika rıa 

Yeni bir Baş
kumandan ilk 
· ihdas etti 
General Flot ba 
. kamaadaaıııa 

tayin· OIDD~D 
Sinıle, 27 (A.A.) - Röyter bıl 

dfriyor: 
Bu"rada §arki Afrika için yeni 

bir askeri kumandanlık ihdas e· 
dilmiştir. Şarki Afriadaki hare. 
katın biluvve nihayete erm~ş bu· 
lunmast dolayısile Orta.şark baş 
kumandanma bütün dikkatim 

CDc\'amı 4 Uneüde) 

DeQişmeyen iki· sey 
26 Ağu h>'-tan ba~l.ıya~k, 30 

Aiu!'ıt-OoSa ka1lar de"ıun eden Türk 
kurtulu~ -.ava~mm, yrldönl\mli 
giinlerinde~·lz. 

A-.ırlardır, hür .}'atııyan Tµrk 
mlll('fini, o zaman esaret aJtma 
almak ist İ)'enlere Yerilen ders ye· 
rindeydi, Türk ml11eU, kalkmma 
kunetlni kt>ndi içinden almı~h: o, 
hür yaşamak için yarahlmı~. hiir 
doğmu ta; eo.arete tahammülü 
yoktu. Kalkınmasmda :\·alnız kcn 
din<' ~Ü\endi, hakkın· kalkanına 
-.ığındr; kalkanmı kon·etlle mu
hafa7.ll etti; döğüştü; ı:11lcbe çal. 
dı. 

~imdi uı.amı7.da hrra1<tı1;1m11 
ı.;iinlerp hakıvoru1 ~·e dt>~"t>n bir 
~ok ~<'Y, d~i'İ.,mlyen jkf '",. srörli 
)·orn:r. Deği.<ı<'nlen ho kıil'ifr, çer. 
çe' eye 11J1i'cfYnnAk mşküf ; bonhtM 
herkee blllyOI'; blr cümle ile 9';ylb 

mck lazm1geHrıı.e bu~ünkü ~rki 
... <' 19 yd önoekl Tiirki) e ıf<>gll ... 
"' • 'flri Deği,.nlJenlcr ı1e ı:;unlar: şe c 
nıiı ,.e imanımız. 

1stiklallertn hiçt> .. a~ ıldı~ı . yurt~ 
ların çlğnt>nciiğf, tonlarca bomba. 
ıann ı,<•hlrlerl birer ham.beyr 
dağları mezarlığa çe,·frdli:J bı, 
~ünlerde isdkbalim17<' ~.nlyetlf' 
hakn·oruz. Dosta do<1t, cfu~man~ 
dli~an ~ö:ıij ile bakm-ını . bflrr: 
biz, %& 30 A~~·- yddönhmön 
de, Şt-fimfzla etrafmdA ayakt;ı .,,,. 

uyanığız. . 
Ebedi şet tcrkibind~ Mitil !)e. 

fi Milli ıı:.,.r ark:\.'lmda Tfırl; ordu 
~~nu ,.e J, .: r şeyin ti<1tiinıfr !t; A 

iustoe bnaamt .:6~iimti7.dr tml 
.tnkı;-a Ttirk • mflletfn" hftT ıunrtıu 
m"' · -~ okialandü ~ edfl,. 
mPı. 
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._ .. IZUK iŞLERi VE HALK 

r k 
· "" iğneit..c'iim. 

i de öyle yap'l.ca;'.:,mu zaıı 
JH • '("~ a'l, fl;ı •lın f}jr dertten. fı>

J • " • in tenıizli~-1 ile at başı 
"ü~· V"U ILiitU ıı:r ııa.,talıkt:ın bah• 

ını. '\' e bir ~·:ü rn.k::.ı k~:; lle 
•le ~ · n : 

in.~ <·atldc .. indcn iniyordum , 
'•K" t." cUyc öniime bir şey diistil. 
H.o.'ktınt an nz dn 'ı ... ı·fü:ül' dllimi 

· tım. Sessiz bir bomba 
n, ~öyle bir baktmı: bii -

._ır mısrr koç:ı.nı! •• Pencere 
l)irinden, iı':msız bir kda 
11, pat:n nt.sız bir e li fır. 

L 

:nıden C\ime doğru gidi· 
~re •m. Bac:ımda tayyarelerden 

a\ ..... n beyannameler gibi, :ı.Ilı, 

m "J kağıt parçalan oçn.5Jllair:ı. 
b~ 'ı. Sokak bir konfet ~·a~'lJlu
n< ı.a t atulmoş gibi oldu. Ilu renk
lı ı · ğrt; ııağan:ığı da, bir ıı.p:ırtmıa 
ıı i t katından geliyordu. 

Dün gece, geç vakit evime gt. 
d 1n•n, gece boşluğunu doldn~n 
S<' Jerle ürktüm: lmln.k ,·erdim, 

;o"crelerdon sokn.i:a karpuz, ka
'"':: knbuld:ın atıJryordn. 

Birk:?.'.; r,ib evvel, Mahmut Ye· 
r riye gidiyordum, amırtnna'lmm 

kr pısmd:ın gircı•.;~ tiz bir rığhk 
kulıı.klannıda ahls!er yaptı, bak
tıı.1, bir bayan srrsıkl:ını olmcştu. 
3.r b::ılk<ın::'.an soka~ bir leğen 
s ~rulı;;Jerdl. Artık, lcğenJn 1çin 
d 1ıi su mıydı, yoksa başlıa bir 

m3o<lde mi, ora...,mı bilmem. Ma.a. 
mıı.Ii~ çok defa, so~arn otu • 
rak dökenlere de rasladnn. 

Dün sabah, matbaaya c;eliyor 
duırı, önümde ~lılen dfö;gün kıya
fetli, t emiz, rıa.k bir bay, iğrenç 
bir ~ilrllltii ile asfaltın üzerine 
sümklirdü. 

- Bunlar, benim giirdüğürn bir 
kaç v:ı.l.;':ı, buna ~öre daha neler 
ve neler \·ar! , 

Filhakika. bunlar ilk nazarda 
ba..<>it gilıi görünlir. Fakat, hiç de 
öyle değ.ildir; şehir terbiyesi b..ı. 
lmmndan acı birer \'nkıftdrr. Ve 
h:ı!~nmızın, eehir terbiyesinde ne
kı.dar geri oldoğmıo göstermesi ı .. 
tlbadyle de iki kel'P a.cı, Hd kere 
acıldnlır. 

Şchlr pstir, diye• ıılo orta bele
diyeye çatarken, tcnldt ederken 
blraz ln~aflı olmalıyız. Vaziyeti 
dürbünün t,crs t.ar:ıfil f.' değil, 1n ~ 

s..-ıf adc clcrl!e görmeliyiz, Her 
şeyi resmi müesseselerden belde · 
mek doğnı değildir. Şehir pisse 
bıında. belediyenin ka.baha.ti olma. 
banda bele<Uyenhı kaba.bati ol
halka. aittir, h:ı.11< pis olursa., şe
hir terbiyesi nedir bilmezse, bele
dlye ne ya.psmT 

Halk, şehrin tembıUğJ i"'lnde1 

belediye ile el ele verme7Se, le;. 
tanbnl bugünkü pis halinden, so 
kal~lar mezbele olmaktan kabil 
değil knrtulamaz. 

Biraz makul olalım. 
İdrakin eğel" var ise maku!şinaa 

ol .•. 
LAEDRi 

ihtikar yapan bir 
kasap mahl<Om oldu 

r;fJ I}, fi _ IJ _ Beyoğlunda Ağahan:ıa.m caddesinde 
~a$Hta:ııw.a~~ı- kasap Filip!n kuzu etmi 80 kuruşa .... - -
Yeni Sabuiı 

_.._ - - sattığı haber alınmış ~ bır cUrmlimcş 
hut tertip edilerek k82ap Fillp kuzu ' 
etini belediyenin koyduğıı narhtan faz 

Hi..!seyin C::1ıit Yalçnı Okyanus,. ıa fiyata satarken yaka.lanmıştr .. 
ta ccr::ynn eden Ruzvelt - Çörçil CUrmUme!jhut mabkemeııince muha 
mUlı1.1mtı dolııy-.slle mUıver ve dP. keme edilen muhtekir 1'3.Sap 25 lira 
mokrns'1°rln atiye ait. tasavvur- para cezuına mahküm edilmiş ayrıca 
larını ıbah.ı.S mevzuu yapm:ıkta. ve dllkklnmın bir hafta mUc.detle kapa
Ruzvelt • Çörçil bryannamesinde il bırakılmuma karar Vfrl!miştir. 
harp ~ıkarma.:kla suçlu görecekleri --o----
nflleUerin silfilıl:ırmı almak husu.. 
sundaki kayda temll.'! ederek şöy. Francal.a satı§ları 
le demektedir : serbest bırakılacak 

" Z"lten bu t edbir Abnanyanm Bir müddet cvvPl, francala fiat .. 
rl:-, İblynnm da. dücıiimfüklert ve larmm yan yanya azaldığını, bu· 
il.:ıı eftfült>ıi tecllilrin hemen he- DUD sebebinin 10 A!?;ı.1stostanberi 
men :ı;Jn"rlir. Çünl{ü A\Tupııda ye- satışa. ~rkarılan yeni tip ekmeğin 
ni n 1.am Imrulunc:ı sevk ve fifa.re- francalayı aratm.Iyacak kadar mü 
~ ele 1 "ak olan Almanya ile t. kemmel olduğunu yazmıştık. 
t~l .n. Avrupa ımllıünü muhsiazır. Haber aldığımıza göre beledi _ 
'..rrlf ini ke ndileri deruhte ede- ye, ay başından itibaren francala 
<''-'·' ı r n:" Anup:ıya. bin senellk satışlarmm eerbest brrakılmasr i .. 
b. o;ulh devresi temin eyliyecelr- çin tetkikler yapttrtmaktadır. Yal 
le.~i. forrifülerle Amrikahlar da ruz bozuk fanca.la çıkaran fırınla. 

Uzak yerlere 
gitmiyen şoförler 

-<>--
Belediye şiddetle 

cezalal\dırılmaları için 
emir verdi 
---<>--

Benzin miktarı 
tetkik ediliyor 

Son günlerde bazı §Otörıerln şehir 

haricl veya dahili uzak yerlere dönüş 
parası almadan gitmedikleri hakltmda 
bazı §lkfi.yetler 7ak! olmuştı.ır. şoför 

ıere wrllen benzin ile 9C' .. 100 kilomet.. 
re mesafe katetm~k mümkün oldu .. 
ğı.mdan belediye, bu suretle hareket 
eden §Oförlerin ı;ıldıletle ta kip ve ce. 
zalandırıımalıırmı alil.kıulR.rlara emret 
miştır. 

Diğer taraftan şoförler cemiyeti, be 
lediyeye müracaat ederek verilen ben. 
zitıln ka.fi gelmcdlğ"lni ileri aürmU§.. 
tür, Vaziyet!. tetkik etmelt U:zere şoför 
ter cemiyeti reisinin de iştlrakile bir 
toplantı yapılacaktır. 

-<>-
Mısırdaki mallanmız 

lskenderiy0 ticaret ataşemiz 
Na.ci Aday, 1skenderiyeden şehri .. 
mize gelmiştir. 

Naci diln, 1stanbu1 itlıelit ve 
ihracat birlikleri umumi kB.tibi 
Mah.mudu ve sair tacirleri ziyaret 
eyliyerek İslı:enderiyedc lbekliyen 
İngiliz, Amerikan ve Hint menşe.. 
U lthaliı.t eşyamızın bir an evvel 
memleket.imi2e g etirilmesi mev • 
zuu etrafında. görüşmelerde bu .. 
lunmuştur. Bu mallar yakında 
memleketimize getirilecektir. 

----0--

Motörlü deniz 
vasıtalarına benzin 

Otomobil, otobüs ve kamyonlar
dan başka. motörlil deniz nakliye 
vasıf.alarma da benzin ve mazot 
karne ile verilecektir. Bunun için 
liman reisliğindeki fen ibeyctin _ 
den ihtiyacı bildirir bir vesika a.1.. 
mak lAznndır. Müracatlar, dün 
başla:nrştır. Bugün ve yamı da 
devam edecek, mü teakiben ve ba 
gibi vesait sahiplerine benzin, kar 
ne ile verilecek.tir. 

-<r--- . 
ihtikar yapan 

kömiircü 
Unkapanmda Tekirdağ iskele -

sinde toptan kömilretilük yapan 
Mehmet Emin adında b irisi, top.. 
tan 5,5 kuruşa. saıtması Jii.zrmgelen 
kömürün kilosunu 6 kuruş 10 pa.
radan sattığı için ihtikar suçu ile 
yakalanarak a.dllyeye verllmiştlr. 

Bir deni% gedikli üst 
çavuşumuzun ailesi 

A nyn ile ttaiya ve peykJelinJn ra francala unu verllmiyeeektir. 
mı n'.l.l'alt ATI'tıpnnm sulhft.. ~ aranıyor 

I lir miJJe tlnin silfihlı lştfn.!d. fsviçrede oturanların t!sklidar As. Şubesinden: 
1., temin çares!!li tatbik etmek T k• d ki Ref ab vapurun(la §ehiden vefa.t 
k mı nrmiş!er demek oluyor. ür ıye e • alacakları eden deniz gedikli ıust çavuş Na-

G"rek AlmanY3nm. gerek tn D1ln, resmı gazetede neı;redilip me. sip Alinin nilesi olup gerek Üskü. 
~ , r enin düf)ilmfük1erl tedbirln rıyete giren bir kararname De 1svlç., darda Selfu:netz caddesinde 357 sa... 
P r cicldi ,.o miie5sir olduğunda. rede mulcim haklld ve lıUkmt §ahıslar yıda ve gerekse Alemdar .Molla 
s .. he yo!:tur. Va.Jmz hunun ta.t- ile İsviçre tabiiyetinde bulunan hakiki Aliyill!enart mahallesi tür'be eo .. 
f'. • eıfüebilml'si için tam "" ka.t'i ve hUkmi şah.s.tsla.rni TUrklycdeki her kak 20 sayıda göstermiş olduğu 
lı"r Pa!cbl'ye ibtiya': \'&rr~rr ki, bn nevi ticari ve gayri ticart alacakla • ikamet.giJılarda ibulunamrya.n aile. 
da ıı ·'~'"ma Ru!:ıunclmı uzr.klaşa. rııe menkul kıymetlerlnln istimal ve sinin maaş muamelesi yapılmak 
l'lll> nihai 2" f ·r~ ~mdnr kavga.ya ı tra.ruıferl maliye vekületinln mezun!., üzere .şubeye mtiracaatlan 1Uzu ... 
d~vnm etmeğe lüzum gösterir.,, yetine tabl tutulacaktır. ınu na.n olunur. 

\. ıçük gemi, yüksek ve yeşil 
Aı.'ı<lolu kryılannı s;yırarak şim.a.. 
le Jöndü ; dalgaların üzerinde a. • 
d tfı. sekiyor, sr.ğa sola köpükler 
s.:ı.çryor, son hızla Türk ordug!bl.. 
um bulunduğu yere gidiyordu. 

~ııı Ali yeniden pacllşahrn kar. 
~a çıktığı zaman onu sadra .. 
.. · .ı Mahmut pa.c:a ve diğer birkaç 

... ;ili-le müşavere ederken buldu; 
. M:ı.".llarm k endiliklerinden ka • 

r • "' "'i°rdi.kle rini, şimdi oranın kıı. 
r ny ka.1'J:ı.::nıık ve açmak için tek 
V"'' ahırı olqn gemiler'nı Ya.lonak... 

,, h~c:ka. bir iş kalmadığını ısöy. 
led•. Bunlar yapıldıktan sonra 
...,ır :ı."a.ı.anın sonunda l\fid.ilU ka
l <ı' z:ı.pt"-illince onlarm da ele 
"' M"'"rl tabii idi, İşte o zaman 
y J..a.rCa F(l' e denizinde dolaşıırak, 

r s:ın"lleri ve gemileri '""Ura -
i !edikleri cinayetlerin cezam

·• t.oı)tan görecckİerdi. Padiş:ıh 
i bu k~darmr dil.'.jlinUyordu, ıa.. 
k n <..in Alinin hulyaları daha..u .. 
• 'ı"a gıdiyordu: kale almdtktan 
. n"a h tta daha evvel Patmos 
v~ rım::ı gidecek, Martinezle anla-

'ln, onun ve arkadaşlarının 
., cekllip gitmelerlno mil· 

'"t.ıdc c eek, Hatfoeyi ve Ovac·k
•. rı kurtaracak, adamn bodrum. 

1'l t .. ~t frçıl'lrtnt koyarak a
' ~t •, ; Ov:ı~!lr köyüne döne.. 

hı·, kf'nıiı ııtığikıflnö ve dalın bir. 

cok düğünler yapacaktı! 
O gece Tilrk donanması Midilli 

ile Anadolu arasındaki uzun ve 
geniş boğazı, ı:;i.maldcn ve cenup.. 
tan tuttu; sonra ince filo kuman.. 
danr Süleyman r eisin emri altında 
yırmi kadar .kırlan;:ıç, k apkara ge
cenin koynunda, kapkara deniz:n 
sularmda sessiz ve r~tksız kaya • 
ra.k limanm ağzına yaklaştı; bir 
lki yüz kulaç uzakta durdu, 

Kaptan Jakitonun gem.isi dI§ar
dan neft ve ziftle SI\TanmIŞ; içlııe 
de güherçele, toz kömür, neft ve 
kiikürtten milrekkep hamurla do.. 
lu küçük fıçılar konulmuştu. Ye.. 
dekte küçük bir sandal vardı ; 
faka.t dilm ene o kadı:ı.r yakm bağ~ 
anmıştı ki karanlıkta beş adnrı 

ys.kla§mada.n onu farketmek 
milınkün değildi. 

Ci.n Aliye en aca..r, en l~i yüzü~ 
cü ve cesur olanlardan aıtr deli.. 
kanlı verilmisti. Hepsi de bu işte 
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en küçük bir dilrkatsizliğin ceZB8I 
cayır cayır yanmak olduğunu bf
iiyorlardı, fa.kat kendilerine o ka.. 
dar hWmdiler ki muvaffafk ola.
ca.klarına. ve sağ olarak dönecek .. 
Ierbıe hiç şüphe etmlyorln.rdr; bu
nunla beraber bu uğurda şehit ~ 
lurlarsa kaybettikleri bu sıkıntılı 

ve zahmetli dünyanın yerine öte .. 
ki dUnya.rım cennet kapılan açıla
caktı! 

Liman muhafızlarmm her za. • 
mandan daha uyanık olduklan 
hemen anlaşıldı, çünkü Cin Ali 
zincire gelmeden sert ve kalın bir 
ses soldaki yüksek kulenin t.epe. 
sinden denize doğru adeta gürle.. 
dl ! 

- Kimdir o? .. 
- Yabancı değil! Patmos kor. 

sanlarmm reisi Viçenzo Remlnd~ 
donun elçisi ... 

- Met:C'os Mavromaki.ı; , $0.n mj.. 
sin ? 

26 Ağustos 
---<>--

Milli Şefin 
Büyük taarruz planını 

hazırladığı 

Akşshırdeki bina önünde 
b r geçit resmi yapıldı 

26 ağustos gününü aynı za 
manda kendi günleri olarak •ka • 
bul etm.iş bulunan ordu harp 
malulleri dün Ankarada Ulus 
meydanında Atatürk anıtı önün· 
de yaptıkları t~zahüratla eşsiz 
bir zaferle neticelenen büyük ta· 
arruzun 'başladığı Hk günü kut· 
lamışlardır. 

Merasim gehrimizde bulun. 
makta olan h arp malCılleri 11e 
ba;ıta bando olduğu halde bir kr· 
ta a sker iştirak eylemiş, harp a · 
kademisi, m evki ve m erkez ko· 
mutanlr~dan mümessilleri hazrr 
bulunmuşlardır. 

İstiklal marşını müteakip ar. 
du harp malulleri Atatürk anrtr· 
na bir <ıelenk kovmuşlar ve Türk 
ulusu ile Milli Şef için üç defa 
''Sağol" diye bağırmak suretiy
le şeref tezahüründe 1bulunmuş • 
lardll'. 

AKŞEHİRDE YAPILAN 
MERASİM 

Akşehir, 26 ( A.A.J - :Akşehir 
halkı büyük taarruzun iba.sladığı 
26 ağustos gününü içten tezahü. 
rat1a kutlamrştır. Bu münase· 
betle Milli Şef ismet 1nönü'nün 
garp cephesi kumandanlığı: esna· 
smda karargfilııolan ve taarruz 
planının hazırlanmış olduğu bele 
diye dairesi önünde lbir geçit res· 
mi yaptlmış ve söylenen nutuk. 
larla bu 'büyük günün hatırası 
anılmıştır. 

Milli Şef 
Iran Şehinşahına teşekkür 

ve Macar bayramını 
tehrik ettiler 

Anka.ta, 26 (A.A.) - Tahran 
büyük elçimlz Suat Dava.ztn. il'tiha..
li dolayrsile Ali.hazret şahinşahı 
İran Rıza Pehlevi tarafından gön
derilmiş tazlye telgrafına Reis.lı
eümhur İsmet lnönil teşekkürleri
nı bilmukabele telgrafla bildirmiş
lerdir. 

• :rı • 
Ankara, 26 (A.A.) - Macarla

rm milli S t. Etienne bayramlan 
münasebeti le Reislcilmhur İsmet 
İnönü tarafından çekilen tebrik 
telgrafına. Macar kral naibi Am1. 
ral Horly tarafından telgrafla ve 
teşokkilrlc mukabe le edilmiştir. 

-0---

0dun ve kömür stokları 
tesbit ediliyor 

Belediye reisliği , her semtteki kö • 
mllrcU ve odunculardaki odun kömür 
mevcudunu telk!k ve tesblt etttrmek
te llli. Ellerinde ıoo kilodan fazla mal 
bulllll8.n kömUt'Ct1 ve odunculardan be. 
yanname lstenmesi de muhtemeldir. 
Dlğer taraftan 1989 yılmın ağustos 

ayında toptancılık yapan odun ve kö.. 
mllrcUlerin perakende satış yapmata.. 
rma ml.l.saade edilmemes:. de belediye .. 
ce al4kadarlara emredilmiştir. 

Bunu soran başka biriydi, ev .. 
velld gelişinde onu karşılamış o _ 
lan subaydı; o dellkanlryı sesin • 
den tanmuıJtI, Cin Ali bunu, mu
va.ff a.kıyeti hazırhyan bir talı e .. 
seri telfiltki etti ve sevindi. 

- Evet, benim!.. Bize çabuk 
yol veriniz! Mühim h&berlerim 
var! .. 

- Sen drşarda ne dolaşıyor • 
sun?.. Viçenzo burada ... 

- Çok ,iyi. .. Ben Türklere esir 
düşüyordum, kaçtım. Şimdi kova.. 
lıyorlar! Rica ederim çabuk yol 
veriniz? 

Bir iki da.lcika cevap gelmedi; 
subay ba.Şka bi.ri~ile, herhalde da.. 
ha bliyü.k subaylardan birisile mü
şaYere ediyo'rdu. Cin Ali son aöz.. 
leri daha te1ô.şla tekrarladı. Su • 
bay cevap verdi: 

- Biraz bekleyiniz! Biz dik .. 
kat ediyoruz, tekrar ele geçnı.ez.. 

• • • SID.JZ. 

Kuleden kaleye doğru kO§arak 
giden bir ada.mm ayak seslerini 
duydular. Ayni ayak sesleri biraz 
sonra gittikçe yaklaşarak tekrar 
işitildi ve zincir geV'§edi. Cin Ali 
sabırsızlanan Vr. bütün vilcutıan 
hir yay kadar &'e rgin bekliven 
a.rkada.şalrma: · 

- Haydi, Allah yardımcının 
olsun! Sık hamla, ileri ! 

Diye fJSrldad1 (Deı1amı 1ıım') 

Danizyolları 
aşçı yetiştirecek 
~ 

Büyük vapurlann 
mutfağı bir nevi 

mektep olacak 
--0---

Mezunlar mechuri 
hızmete tabi tutmacak 
Denlzyolları, memleketimizde bir 

ahçı mektebi :ı:nevcut olınamasmdan 

dolayı her zaman nokBalllığı görülen 
lyi ahçr yetiştirmek üzere idarenin 
gemilerine stajyer ahçı yamağı ve U. 
çüııctl sınıf alı~ı almağa karar ver. 
rolştir. 

Heni.iz askerlik çağma girmemiş 

gençlerden seçilecek. olan stajyer ah.. 
çJar denizyolla.rmm bUyUk vapurları.. 
na verilerek bunlardaki usta ahçxlarm 
yanmdıı. yetiştirilecektir. Bu suretle 
bu vapurlarm . mutfa klan, bir nevi 
mektep vazifesini görecektir. Stajyer 
ahçrlara. alaturka ve ıı.tafranga :ve. 
mekler ve servis i§lcri öğretilecek ve 
yetiştikten sonra Denizyollan vapur. 
Jarmda mecburi bir hizmet devresine 
tabi tutuıacaklardrr. Bu mecburi h17.a 
metten sonra bu. gençler denlzyolla. 
rmda kalmak v~ya ayrılmakta, serbest 
bulunacaklardır. 

--o-
ihtikar ihbarlaTı 

Dün fiat murakabe bli:rosuna 7 
ihtiklr ihbarı yapılmıştır. 

Bunlardan bazıları Adalardaki 
bakkalların bazı gıda maddeler:ni 
yt.iksek fia.tlarla sattıklarını blldir 
ınekteydL Bunun ilzerine muraka.. 
be memurları ilk olarak Hey'belia. 
dadaki bakkalla.n kontrol et.nılş • 
Ier ve bir kısmı hakkında thtikAr 
zabıtları tutmuşlardır. 

* Ankara.dan bildirllditıne Jöre ad. 
liye veklleti, Tllrk ceza kBllununda 
yapııacak tadilılt ettafnıdlı.ki çalı§:ma. 

larma. devam etmektedir. Bu iş için 
çalışan komisyonun faaliyeti bir sene 
sürecektir. Bu arada İtalya ceza ka. 
nunu ile beraber diğer bazı memle • 
ketlerin kanunları da tetkik edilmek. 
tedtr. 

* Üniversite profesörlerinden bir 
kaçı zengin ktitUpha.ııelerini Unl.ver. 
11iteye terketmişlerdlr. Bınılar, prote. 
sör doktor Ali Fuat B~gll profesör 
Ali Muznfför, profeaör HA.mlcl On
guns u, profesör Tevfik Remzi Kazan 

Ağır ceıa.--
Yazan: Kadircan /(P~ 

-~~ Geçim Ba.rtla.rmm ag• 
şüphe yok; bu, dünya d~ 
nln tabü neticesidir ve ~;ı 
birçok yerlerindeki bsY"~ ~ 
rma bahanı.k hallnıiıe ıtJJ,.; 
şükretmek icsp eder. IJO~JI fi# il" 
raber fırsat düşkünü eS'fla ~ 
karma da elbet göz ~ r.. 
Nctekim hükümet vaıff ~~ 
yor. Bu araAla bazıla.rı ib Jdtır'~ 
nununda cezaların 1ınrıl::;?, t 
iddia ediyorla.J.· ve art· ,fi ( 
istiyorlar; ihtikar iı;in ~re , 
~· konulmasını Jstlye c; 
rastlamak mümkündür. el ~ 
yin etmek her 15eyden e~, "') 
lim ve ihtisas işidir. sa~~ 
as! Sola baktın, kes! ,a. 
in.'lanlığm ilk şartı oıııo lıb Gı 
iet ve insaftan bir .zer.re ııtt lıı 
yan mablftklar için b(iyle~ill 
ı:-et lıa\'Mı yaratuiak l'O efll 
pek kolayclll'. Tarihte ~ 
mitı müstebitler a,nısıııdllı 
makiısen miit(ln:ısip ce~ 
husu,; unda harlkala.l' 
vah~iler pek çolctur! ~ 
rlr ağır cezaya itiraz 
diyor ki: 

"Suçları azaltmn'k içi:ı ~ 
daha. ağır olmasmı ist 
yanlL' bir na.zariyedl r 1 pet )Jlt 
yerine elli kn.nı!ll k:ı.zs,ıııı.ıı ~ 
mm idamını Jsteınek ;,,.-
hiç ceza görmemeslııi t 
mektir." ~""-. 

Diyor. Suçla ceza dell 
nispet olımı.zsa. her gıeY t>Jt 
vicdanına bağlı ola.O ~ 1... 
mücrimi cezadan )cıır ~ 
UUer aramaya miiteP15 ae 

• Y -~fe muş. anlış bit' naz.:ı.ı•.tılt 
Yiik~ek , ·icdan sa.bibi ... 16 
topluluğundan ancak bO~J.ı', 
ler çıkar; kaımnu ~ıı~etl~..1 
zumsuz \ 'e haksız ~1~ eıJllP'"' 
kimler t.arnfmdan taili1oııi ~ 
lur. Dizde ihtikfı.r kan 
lhUsasın Jmnt.roınndııll 
yapıJdığı cihetle cezııla~,c 
bnlması lıaklrnıtlaki blı 
füf olarak kalmağa ıı~,ı;lf' 
Bunlar, ceza ihtikarı deı' 
tt'.ıderinin farkında ~ ~ 
B~ kuruşluk malı eJli }(1J JJ~ 
mak herhalde beş gliıJ ııÇll ~ 
zasmı icap et.tiren bir 8 ,. 

ha.pis veya. idam ce~~11~Jllfl' 
çok hayırlıdır; zirıı. b_ ııı 
ra.rı telafi edJJebilir, ıil' ı; '" 
dilen bir vatandaşın b::.,Jle' 
tikbaJUe birlikte ıo eııt 
kim kimbillr nekad1lr aı-' 
kaybedecektir. su~bı~ ·4111 
en kestirme \ 'e t.abiı ) ... ıt 

··ıı..lij• · 1 ahlak se\iyesfni yu~9, 
İnsan cemiyetleri ne Jıı 1ıı• 1 * Otelciler, belediye iktisat mUdür. olurhrsa suçların ceıa !tfllıı' 

lUğüne müracaat ederek son zaman. ni'ipette ağır koyı.uhı'· etJı 
l da tel fl za. Uıtard ... ·, J!:Jdn nlstP ~fr · 

Cigildir. 

ar o masra armm çoğaldığını, •• ... iP" 
mevcut tarifelerle maşı-afları karşıla. cede ağır ceza. ınenfi 
ma.run mümkün oJmadı~ bildirmiş- ve menfi in~a.n yarntır~ 
lerdir. Belediye, otelcilerin mUracaa. Eski zamanlarda ŞB~ıe O~ 
tini t.etkik etmektedir. J)ek ağırdı. "Krzgrn k aıo 

* Liman re!.sliği, motörlü ve motör. lur, '\'Öcn<lu pan:a ~t(IJ JJ1' 
canlı canlı gömiiJürdii.JJ9of' ti sllz deniz nakliye va.sıta:.arının köprü 

&ğzmdan gayet az sUratıo geçmelerini 
allUca.darlııra blld.irm~tlr A~l şekU.. 

de hareket edenler, ceza.landınlace.k.. 
tır. 

* Yeni iktisat vekili S:ırrı Da.y, ya.. 
runda Etibank umum mtldllrtt Regtt 
Gencer olduğu halde tetıüke.t yapma.le 
Uzere Zonguldağa müteveccllıen An. 
karadan hareket etm.l§tlr. 

• Şehir çöplerim S ay müddetle 
deni7.e dökUlmesi işi dlln beş bin Ura.. 
ya. belediye dalın! encümeni tarafın. 

dan müteahhide ihale edlJ~Ur. 
• Bu yıl şehrimizdeki llkmekteple. 

re yalnız 1934 tevellUtli! ktz ve er • 
kek çocuklar alınacaktır. Kayıtlara 

15 eylO.lde ba.şlanacaktrr. 

rm en hafifi s~ıuyo n.e~ 
la:rı dışarda. kahns.k " iJÔ 
güneşe çe\TiJmiş oll!P ~t~ 
men taşı arasına. ~· J,..J 
Sonra su~lunun yilziine o. 
Hir, gözl<'li iğne ~it, 
Burun ve kufalt kcsı;1:S.~~ 
le A"Öz oymak gibi ~~ 
h er zaman yapılını ıı_ ~ 
:rrlrrdr. Hhıdistanda ~~ f, 
dan birisi yük:-.ek t;ııbll~ 
ne hakaret cders~.bOtf)O:~ 
gm zeytinyai;'T dökitl~e ,,-~ 
ğın cf'za."ı el kesmeok ~J 
mim aktı. &JI~ 

OeTJtlan a.z!Lltın!llı, , ıı:ı 
ycsini yiil'-'leltmclfdlt• - ~ 

hn<Tur. ~~) 

HER GON BiR iSi \1 ~ "' 
. " iktısadi Japon)'' ,,1 ~ 

. • dtıııı!' ~ ~ 
Düıı diipOOyarun mevkltnden ve ooğ rinde şıddeU1 bir oıll•'il ~· S 

rafya.'IDldan bahsetmiştik. Bugün de tir. ,1): ~J ' 
JaponYlL,!U'll yeryü.ztlndı·kl iktisadi ,Jıı.ponyayı bU suretle ıııe.ı;s~ ' 
mevk.Unl kT81U:'a snlatnıak IRtiyonız. lemPye tahrik eden ~~ıJI~ ~ ~ 

1889 da Jponya meşruti bir devlet ı;mda ikUsruli amUJl't 111 "°Jl.J \; 
olmqtor. 1940 da Japonya kablnf'llJI Qünklk Japon ııda13''11 .,ıf' 1''f,1 .ı.. 

&O' ...:' r: "t lm.raa prens Koııoye styatii partll<>ri topraklan a;raz1nln )IC'P" 41 
IAfvederek .Japonyacla t-Ot.a.ll~ bir beşidir. Bu topnı.klııra-.,_~~ ' \ 
reJlm kurmqtur. pirinç, fi&ker kaı:nışı, ~..J' 

lapon lmparat.orlup mtislemleli:e yet~lr. Bultkı;ılığın ı;-.<1lt ı~rJll""~ ~ 
bakrnundan çok lnk.lpf etıniJ bir dev.. olmasnıa ruğmtın ,Jal';:11ııı(P' (1 ~ 
letttr. 1910 da Korayı ilha.k etmlıt. ponyayı besllyt'me2· .ı:ır /, ~ 
1905 de Rusya.dan Sabalin adıMırnm rinç, Anwrllmdan bııf \ 
yarnımı abmJ, Çlnden bir ÇOk adalar şeker alır. roır \ • 
kazanmış, 1914 harbinden 80ftra da .Japonyada orıııanlılt '(ftr / 

Veftlay muabedeslle Almanla.mı Mar. bir ııurethl ıııtetıınıt'"~,ı ı~ı 
yan, Karoliıı \Tf) lUarşal ııdıılarımn li.. .Japonl ıııım esJiirlt'P 1.ı• 
zerinde nıaııılA lıaklu kıı.zaıınulitır. na;ı fi Juiğıt. , e por&<'11!'ıll (fl/(I 

193(i da11tw.rl ~ Çln topmldan iiT.ıı>.- (K(l1'şı.ki ~tıtf 
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ti 
EKMEK VE 
FRANCALA 

. 
u 

l•lı.. , . .. i 2'4310 Pi .A •• ··ı ·· """ o • l O• 

~":~t~ı\i+t~;a ; anorcu U6 u gerı ve ro ıı •. 
.~ ~.. r- 1 
,~ ,.,. · n.eo.,,, ı 

~eçen. gün bir gazetede, 
galıba bızde ~na yakın bir 
ae-devha gözüme i/i§misti: 

ğünün, francala hakk:nda ye 
ni bir kar r t':!rmek ü..=ere 
b;ılmır.foğ-.ından haberdar o. 
lıryoruz. Vu arada bu cins 
e~mek satır:.nm tcrbest bıra
h.!ması fii.:~i cı.'e vmmzr. V'z. 
ce i abctli ofor. F ah t b.ı ka. 
rar (atbıh <:d:: 1ı ~ r> so:ır'l 
da fra .. calafor r:. g<me f ırrn -
larda mÜ§tc•i ve'·[ .. ,!'~; ıe 
çalıit olurs;alı s:a~mc.n .[yz-;. 
Bunclan evvdki c.:m~i . • ıU. 
lah daha betcrinı:frn • a1~ 'a -
sın - gözümUzii o l·adY J d -
c!ı1'Cl r, mi~<'miı:i o hdar ber
bal etti ki şin",ı·:.ti ", m .Mi 
frar.calad('I~ { cr'fwı ~ aör' J ô -

ruz. All'Ah kubınu :ıevirdir. 
mclı İçin önce 1 ayb ct:rir, 
sonra da buidururmuf. Bi .... 
ekmeğimizi bıdduk, francala. 
lar hakill.i hc;.stalara kalsın~ 

.._ .. ...._ ı Motörsuz uçu !ar milattan 
~~--~- · :.': : J çok öncelere kadar dayanan bir 

1?ı ı, 1 ,---·-•- geçmişe sahiptir. Fakat bUyük 

l 
""'' ,, ııtJ11t1.-rı harpte!l sonraya kadar o1an de\". 

reler zarfındaki hamlelen çok 
~ qp zayıf neticelerle olmuştur. Yel· 

~r; da u v~ Ka- ken uçuşlarının esaslı olarak 
memleketlerde yer alması ve ha· Stro I va orou1annın hazırlık mahiye. 

b ış eri tindeki mekteplerine girmiş bu· 
~~ ~I"~ lunması henUz yenMir. Ve bu 
~ Jca lll'et k yeniliğe göre<lc ·UyUk krymetl<'r 

~ d-at Ve azalar- kazanmıştır. 
ı~ ~:o çalışınaları Askeri tayyarecilik içinde plfl· 

'

'. ~~ 1 .. "'c?1landı nörcotük, muhtelif sahalarda ka. 
,, ..... ~ " .,../\ bul edilen calışmalara fıl<>t ol· 

fııııı. faaıtycu .) - Tapu 'e maktadır. Her şe~den evvel, ha· 
' aa llıtıtı.nı,ta, 'e~ ctrarında aldı- vtıcılık hayatında fazla yorul. 
~ "Utyct "" :öre, ~!ındlye kıı.. muş elemanların istirahatlerini 
""' ~tı.&lıtııa.n k aza nıerkezlnde temin maksadiyle A\rrupada ac:ı· 
'~ Itırı, Co a.d.aatro faaliyeti. lan kamplarda, pl§.nörlcrin bU· 
t~ ~- ~uYUkrunı, Tokat vtıa.yet yük rolleri olmaktadır. 
~ lıtu<2an lda, licybeıı, Bur. Tetkikler ve tecrilbeler gös· 

l\ 111 llıetke~a ve İzmlrin Kar terrniştir ki; uzun zaman uı::uş 
'uı. llıl' ta ertnde neuceıen.. yapan ve vücudu hırpalanan u 
• ~~ ı>u k1ıttıkıcrı tes "Ucularda ''Uıyyarecilik maske· Oları~ "" :ı 

bafka nuı.mJanmı:- si" adı verilen bir arrna meydana 
. ~ ~ lca~ be.?.. köylerle gelmektedir. Bu hastalığa tutu. 
~&lada hlıh oıar, lkrnaı edll. !anların yilzleri sararn;ıakta. hn· 

1-zıbuıııa aıı~ Aydında Po. fjf yorgunluk alametleri gözlerde 
lıtın k&d <::unıhurlyct çın.. belirmekte ve tayyarccide tny· 

04'tıtunıa1cnstroıarı, hem de yareye karşi bir Urkcklik baş S ~ vuc •urcıtııc tuvzıtcn göstermektedir. Bu korkaklığın 
.\ıııt.ra, : 0 tetırllmııtır. geçici ve yorgunluktan mUtcvC'l. 
' lıını.;, .\d, l<l~ehlr, latanbul lit olU§UdUr ki, tcdn.vısinl müm 
~•hlr &na, Boıu, Edirne, kUn kılmakta ve hac:tnlanan tay. 

Olı~k,~~ ~Aı:ıt vlılyet ve yarecinin altr a •lık bir istirahat 
~ ~· eıcıt, Burhıı.nt- kampına çekilmesin: mecburi 

lnönU lcıunpuıda Jılanörciller ~ .,::· ~ılktae. Beyog-. kılmaktadır Bu müddet 7,arf ın· 
.._ ,!~~•zlerfnde t.aJl§ıl- da hem istirahat etmek ve hem bu sıralarda buyUk bir ilttısadı 
~r kata Zllaada, Kır. de u~mmnun u~uşn karşı olan tcmın eden ve hava ordusunun 

~lle bu aeıı ı:neraezıert ka.. melekesini kaybetmeden ürkek nıutlak .htiyacı bulunan uçucu 
tlıftt Utcıt e içinde blUrtime. liğinin ge~mesinc amil olan pliı.. elemanların yetiştirilme inde fı· 

~tan ~~1:Cklecıır. nörle yelken uQuşları yaptın!· ın11 olan plimörcü!Uk esaslı ve 
~ıııdan Y Vlllyetınde maktadır. Bu ~kilde tedavi edi· mutlak vaz.ifo ini bu suretle 

~~1.r Y•P11truı olan len tayyarecilerln, istlrahatlerin. meydana gctirmifS olur .. 
t~ ~k~1~rnıun lllUdOrIUkçe den sonra tekrar vazifelerhıc Bunların heps~ muharebe sa. 
ltıtl'tııtıı 11tı "dtbn Fraı.eız sı.temı.. döndliklerinde kudretle ve <:esa· hasıdı§ında ve hnva cırdusuııu 

tı1ıı. •lattını 11 huıunan tapu retle çalışabildiklerine sabit o- ihtiyaçlarını karşılamak makaa· 
~ cııre y illi& ol&n lırviçre lunmu§tur. Dcnobilir ki, planö. diyle yapılmış haı·eketlerdir. Her 

la ~ ır. etliden tesıuıne ça- ıi1n askeri tayyareciliğin sıhhi silfilun çeşitli Qal~tırırlması ni· 
~a ay~ konınmasmdaki bu faydası inr hnyet memleket ve topr k mu. S ieltzıce ~ buıunan tapu k~ edilemez mU~bet neticeler dafaasmdaki alo.cağı rollc~ıc 
~ •ra. t.ıkt~t il'upJara. bat- vermiştir. kıymetlendfrihr .. Böyle bir mnk· 
~ ıııub 'kaııunuııa gö. Planörlerin ordudnlti ikinci sada vt'fa etmiyecek lbir fnaliyet 
... :-"illi 1:aıı_:121 kı:ar dn aynı hizmetini, uzun zaman uçtuktan neticede ıboaa hnrcanmı3 ola.rak 
'Gıı-~· 8un1a ::;ına aevam sonra ihtiyarlayarak f:iil hizme· tellikki edıle ı•'ir. Faknt planör-
~ 'buı~ kııdaatro.u tinde bulunamıya.n ve yer çalış. cülük muht .... cephelerden ordu· 
~ ~ ltvt lllerıtezıe~ &Jt malarma ayrılmış bulunan ordu ya geni§ mikyasta yardımlarda 

'"ı.. çr. uauınne gl5.. mensuplarının uçmak istedikleri- bulunduktan sonra, muhnrebo 
'Ut btııııı ~Pll aıcuıerı ve ne cevap vermiş oıması teşkil sahnesinde de rol alarnk kcndi
~tıe"Ge do edllme.nıı, bu eder. sinden beklenenleri tnmamlnmıe 

~ ~ llıııanı eaıı:s zabıt det- Plii.nörün temin ettiği esaslı sayılmaktadır. 
.:~ 1aı-. eıe l'aPt.Imakta.. faydalar; bu iki hizmetten daha Akdeniz cephesinde; Girit ha-
~~~ dab. geni3 mikyasta kullanılmalartn· rekatın:n havadan inkifJafı sıra. ,t ... _tt.e )l kolay vo daha da ön ayak olan gençliğin yetiş. Iarında örneklerine r.:nJıit oldu· 
~ Pılab!J k~~·ı """" 

Ge, ltaııunıar mea1.ıı1 tomın tirilmesi ve havadan sev '-"UL e· iumuz plfuWr Jrntnrlnrı umulan 
~ oılltıınak Uzel'illde tet • cek paraşütçülerin veya piyade- vebelki de umulduğundan daha 

~~~ ~ ta tadil \"eya terinin nakil işindeki kolaylıkla. fazlasını vermek suretiyle, para· 
ıı.t~ ttt rnesını icap ettt ndır, sUt harbinin en güezJ bir silahı 
'%:. lı 'tıııeı ıiatoj(J ta.ı:namıan.: Havacı kütle olarak kabul e· olabileceğini de göstermiştir. Bi. 
llq)e~ l1'&4a b cu.u.e tcvd! cdl. dilen bir memleket fertlerinin ribiri ardınca bir nakliye tayya

) llıe~u ~lUrı lf aa.ıııpıerı.. uçmak çağ'ını doldurmuş bulu· resinin gerisine bağlnnan birkaç 
~ bt1ediy lan lhUyar heyet nanlan; Sovyet Rusya ve Al- planör, nakl:iye tayyaresi içinde 
~ 11 eıerııcı: aıı:nınam manyada olduihı gibi, ilk hareket taşınanlardan daha fazlasını bir 

1'tı) '"t ıa~lihaber1erın kal • olarak yelken uçuşlarına başlar· hamlede ve ikinci lbir motörle, 
~~ ~ bortıar:etıkuıe ınuteaı. lar Ve zamanla tekfımill ederek bu motörde sarf edilecek petrola 

:r f'.c1tltnı dan dolayı mu. motarlil tayyarecilik mekteple. ihtiyaç kalmadan taşımak!ad~ 
~ ~~-~r~erek derhal ya. rine,klasik uçuş esaslarını öğ· lar.. Umumi olarak bir nakliye 

e~~te nınıo kanun ıa.. renmiş olarak gelirler.. İşte, tayyaresinin yirmi beş hava :p". 

lirse, bu nakliye tayyaresinin ar
kasına bağlanacak romork plii.
norlerle ve mesela Uç tanesiyle 
beşerden on beş kişinin da.ha ta· 
Şınabilmesinl yinni beş ldşilik 
bir kuvvet yerine klik kişilik bir 
kuvvetin arttırılmasını temin et. 
miş olur •• 

Görülüyor 1..-i; ib~langıçta ibir 
spor mahiy-0tinde göze çarpan, 
motörsüz akroba~i ve motörsüz 
seyahat uçuşlariyle bir çok re
korlar temin eden yelken u~uRla· 
n, döne dolaşa ordunun bünye· 
si içine girmiş ve günün sila:ht 
olan tayyare yanında, kendi cur. 
mü kadar beklenen işi !ba3a.nna· 
ğa muvaffak olmuştur. Muhar
rik olarak biç lbir uvvcte malik 
bulunmayan, bir yardnncı kuv. 
vetin ~ekişiyle kaldırıcı satıh o
lan kanatlarına bel b:ığlaynn 
planörlerden de daha fazla bir 
f5eyler b~klem<>k insn.fsızltk o· 
lurdu. 

Planör artık; sadece sivil tay. 
yare klüplerlnin malı olmaktan 
~ıkMıştır. Havn ordularında; u· 
cuı. ve nakliye işlerinde kendine 
göı bir yer ayırtmıştır. Ve mu~ 
lıa ,...b,, ı;afhaları il.zerinde rollerı 
d<' göze çarpmıştır. Binleroe 
lb vgiı· kuvvetindeki motörlU 
hyyarcler yanında bir eğlence 
Lıahiyetinde duran ~z ve a· 
l•cınktar uçuşu yardımiyle silfth 
' c hemde ibaskmlarında muvaf
fe.k olan !bir eiliı.h olmuştur. Is.. 
tikbal i~ln daha verimli yardım· 
laı d.ı bulunacağı da tasa.rlanabi· 
lir •• 

~'Ek ki . me · er ciüzdincc 
francala alan hastaların ,,;Ü 
him bir kumı bırdcnbire 
§İlayab olmu§ ve francalaya 
iltifat eden kalmamıştır.,, 

. Hakikaten öyle oldu. Ş:m. 
dı lrancalalar müşteri bekli. 
yor; yollarda, elınrle bir pa. 
ketle evine francala tcqıyan
lara rastlanmıyor. (Bilmem 
vaziyet Kadıl..'Öyii.nde de böy 
le nıi? MalUm ya bu semt, 
•akinleri fran~ala haatalrğı 
bakımından, lstanbulun di • 
ğer •emt •akinlerinden ~olı 
ileriydi. inşallah onlar da şi. 
fayab olmuılardır.) 

Belediye ikti11at müdürlü. R. 

GONON AQAMLARI: 
~- -

Kanada Başvekili 
Vilyam Liyon Makenzi King 

Şikogoda Biy88al 'bilgiler okulu.. 
nu takip ~ttlği gUndcnbcrl MJster 
Makenzi l{ing içtimai scfaletlerlc 
n.Ui.kadar olmuş ve bunlan ortn
dan kııldırncak çareler nraın~tır • 
gcndisi alim olduğu kadar do. 1çtl
mat 'haksızlıklıırn katŞı hey canlı 
bJr asidir. 
Aaenı oğlunu derinden derine 

tetkik etmek bu adnmm t.yi ibir A.. 
llm vo mllkemmcl bir dlp!oma.t 01. 

nıa.smı temin etmlşUr. 
Mister Mnkcnzi King kndar 

memleketini iyi tnnryan ve siya • 
sotto muvaffakıyet sırlıır.ınt bllen 
devlet adamı zor bulunur. 
tng!ltero imparntorlufhı forıhindc 
beŞ defn lb~vekil olmuş Miı;tcr. 
Mııkcnzi Kingden başkaaı yoktur" 

Be8 Britaliya hUkilmda.n ama. 
nmdn sıraırlyle birçok defalar ne • 
,;aret sandalyesini işgal etmiştir • 
1900 de yirmi altı yquıdaykon :i' 
n~ret.i Mndalyealni ieg&l etmek
teydi. 

Bu tarihten itibaren Mlster Ma.. 
kcnzi King faeılnsız olarak idari 
ve siyasi vazlf<ılcrdc kalmt;}t.ır. 
Politikanın insanı birçok defa lr
kcliyen tcce11ilcrindcn dnima. uzak 
kalmış, halk tarafından bilyUk bir 
6amtmiyct1e sevilen nndlr devlet 
nd.amarından lıirlsi Misler Mıı .. 
kenzi lüngdır. 

1014 - 1917 yılan amsındn, 
yani birinci cllııın harbinin karan_ 
Iık yıllnrmda siyasi sahadan 11.r • 
zus,iyle uzakta yaşamış, bu müd • 
det içerisinde Kanada.nm 81lJW.yilni 
harp :r .. varlarmdan koruma'k için 
araştmnalar yapmıştır ve bu hu _ 
susta mcmleketino rehberlik <'t • 
miştiT. 

Makenzi King Kanada başvekil. 
llğine ilk defa olanık l 921 de , c 
beşinci defa olarak bundan birkaç 

~ r ff ... ' /~ 
~'ıı.aw l 

mı acfn lbaşvekilUğc gctışt ka.. 
nadanın hatb0 dnh.n. sıkı bir auret 
tc iştirakini j tiycnlcTin anuw 
üzorJnc olmuı;tur. J\anrufa.lılar bu 
iş foln biltUn pnrtilcrco ve halkın 
her ııınıfı t.n'rofmdıuı sevilen, 'ft 

gizli hir ma.ksodı ve 1ıiyast ihtiras 
lan olınıynn bir adam a.rnmış1ar 
ve bu vasıflnn ancak Makemi 
Kingdc bulm~lanlır. 

Makenzı Kbıg bekardır. i'alat 
bekli.r ohnasnıa rnğmen {.rnek ı -
lacak bır ev 63.hıöidir Sofra.sn ı 
her ak§nın birçok ~lrlcrl lb..ı • 
lunur. O bir taraftan mis firl.r'· 
ni, t.abnklarmn bizzat yemek ko • 
Ynrnk ağırlarken diğer taraftan 
politikn.yn hiç t cm as etmiycn ne. 
şeli birtaknn fıkralar anlatmak 
suretiyle onla.n cğlendinncnin ve 
güldilrmcnln kolnynu bulur. 

Kltnplarr çok sever, ki.taplarmı 
bizzat ciltlemek en lbilyült zevkle· 

bi Afrika. sahillerine kndar indi • rinden birisidir. Bu iş için evinde 

· la.'kdiın edıımış bu.. petrol ihtiyacının baş g-österdiği yade neferini ta.ş·dığı kabul ec1i- A. ŞARKLI 
~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!~~~~ 

ay evvcl g~iştir. 

Bu aureUe Kanada deniz nakli. 
yecilerlnin bu usulü muvaffak ol. 
muşsa da pratik olmadığı anlıışı. 
larak bu usul sevkiyatta.n vazgc. 
!:ilıniştJr. 

Yeni harp nasıl ki hemen bütün 
memleketlerin içini casuslarla. dol 
dunnu§8a bugün bütiln dUnya IL 

1 

manian da deniz casuslarlle dolu. 
dur. Gariptir ki bu ca.suıılarm çoğu 
da kadınlardır. 

.MaJCtmdur ki ister ticaret, ister 
~.-..._._ __ il harp gemisi olsun, her nevi gemi. 

lerin mtlrettcbatı, kendi gemileri 
limanlara uğradrkça karaya çık. 
mak i.detindedir. Hele uzun sefer. 
leri müteakip bu aşağı yukan çn. 
resiz gibidir. Onun içindir ki he. 
men bütün dünya lima.nlarınm rıh. 
tıınlarmda sırf bahriyeliler iç n 
meyhaneler, barlar, gazinolar bu. 
lunur. 

Uzun seferlerden bunalmış o -
lan bahriyelller karaya çıkar çık. 
maz her şeyden evvel eğlenmek. 
musiki dinlemek ve bh'tız l~mck 
ihtiyacında oldukları için hemen 
bu yerlere dağılırlar. Hemen do 
bu mUesscselerde çalışan birçok 
kadınlar teklifsiz bir şekilde, san 
ki kırk yıldanberl d06tlarıyını§ gL. 
bi bu bahriyelileri ku. ıı.tırlar, li -
manda kaldıkları en kısa müddet 
zarfında dahi onları eğlendirirler. 

İşte bu kadınların bugün he -
men yüzde doksan dokuzu deniz 
casuslarıdır. 

Yazan: Cac;us Mekte>'bi nrofesörl"rindcın lsveçli :A. MENGBAM 
104 Ceviren: H. D. 

Bu kadınlar gayet mUkemmel 
de istihbarat yaparlar. Zira he • 
men kollarına girdikleri gemi mü.. 
rettebat.ınd'ln nereden geldikleri • 
ni, nereye g.ttiklerini, ne maksat
la seyahat ettiklerini cicl"hal ve 
nıUkemmel surette öğrenirler. Va 
kıü. blitün bahriyelilere bu kahtı 
suallere karşı sükut etme>lcıi usu
lcn l'mredilirse de ekseriya. bu e
nılrleıi dinl:yC'n yoktur. Bahriyeli 
ekseriya sa! olduğu iı;in masum 
gibi görünen bu suallcı·e, kendUe.. 
rine bu sualler pek tnbli vo ndet.n 
hatır sormak kabiUndrn g<'ldiği ,_ 
~in cevap v rmc>kte biçbiı- beis 
görmezler. 

Casus kadınlar b:ıhriyelilerden 
aldık:nrı cevaplnn derhal rnpor e
derler. Eksel"lya kendil<'ı l de bun
ların ehemmiyetini takdir movki
inde dcğillercli.r. 

Fakat çok dc>fa ba.hriyclilerde>n 
nlnuruş bu tek kelimeli covnııla.r • 
dan gayot mühim neticeler elde 
edilmiştir. 

Hatta hiç akla gC'lınlyccek, in. 
sana casustan en emlıı görlinC'n 
yerlerde bile bu nevi casus kadın-

lar bulunur. Mesela Kongo nehri• 
nin ağzından glren gelniler bu sa 
hillerde zenci yerli vahgi kadın -
larla. teklifsizce görüşmekte biç -
bir mahzur lnsaV\-ur etmezler. 

Halbuki bu yerli kadınlar ara -
smdn. dahi deniz casusları vardır. 

Netekim Almanlar Atlııntiğe 
ı:ıkardıkları hır korsan kruvnzöril· 
nU gizlemek ve düşman arayıcı 

gemilcıini eaşırtm.ak için, Fransrz. 
la.nn yaptıkları ve (kru"v-azôr -
denizaltısı) dedikleri büyük bir 
denizaltı in.'.)a ederek ayni zaman. 
da cenubi Atlantiğe çıkarınışlnr -
dı. 

OssündC'n çok uzak mesafelere 
gidebilen bu denizaltı fllhakllı:a 
İngiliz harp gemilerini do uzun 
zaman şaşn-bnağa muvaffak ol -
muştur. 

Zlrn korsan kruvazörUnUn ant 
hücumlarda bulunduğu mcv'kllere 
hnrcket eden harp gemileri, knı· 
vazörUn birden ak.si istika.mette 
göründüğünü telsizle ha.her ala -
rak oraya dönllyorlardı. 

Net.ekim ta.kip filoları bu dcnL 
z:ııtının izini takip ederek ccnu M 

ler. hiç eksiksiz mükemmel bir atölye 
Halbuki hafif korsan kruvazörü sl vardır. o, ıkafası iyi işliycn bir 

bu srrada şimal yolundaki kaf'ıle- 6.llm olduğu kadnr da elleri lbe -
leri geceleyin yakalayıp vurmak. cerikli bir mUcellittlr. 

taydı. . . . Makenzi Kingln lblzzat ciltledi • 
Velhasıl bu büyük denızaltı ta v. kita 1 md ..... .....ıı: ..Jı.-__ ;ı • h u - ı gı p ıır nra.s n s., .. 6.ı.u a,AA .. 

kip gç.uu.ıen ay oyaladı ve §3. daşı ve lngiltert'nin en mP rı·r 
şrrttı. . . ve en kuvvetli piyes muharri 

Niha> ot koman.yam tükenen de rinden s:ıyılnn M. Barl'm ~eri ri 
nlzaltı Fransız • Kongosundaki bir de vardır. Bu ciltler birer flnn t 
limana geceleyın yanaşıp ihtiyacı h rik lmakt d 
olan lcvaznnı tedarik etmek rnec.. a rısı 8:1yı . ~ 1

:· 
1 

d 
burlyctinde kaldı Makenzı Kıng musik Yi ~ ac • 

: oVo 0 ver. Evinde gllzcl bir riyanosu 
Denlzaltmm g~~ liman he - vardır. Tanınmış pıyn.n.~.stleri sık 

~~? .;.ruı;;z yerlilenn bulunduğu s!'k evine çnğmr, ve onlann c •• 
1 ır mandt, dıklnn parçalan zevkle d'nler. hn 

Onun için denizaltı sUvnriel nada ba.svekilJ ayni zamanda dilı1-
gtinlerdenbcıi denlilerde kalmıı'k· yanm en iyi giyinen adamlarından 
tan bunnlmış olan mllrettcbatuuı. birisi sayılmaktadır. 
karaya. çıkmak mfu!aadesi vermek İyi bir hatiptir. Nutuklarını 
tc hiçbir mahzur görmedi,. Filha. dinliyenler ibilhnssa muha.k m 1 

• 

kika vakit pek geç olduğu fçln ıı. nin sağlamlığına hayran ~ l 11 r 
manda biç kimseler yoktu. Bir es Nutukları uzun zaman dlı ır.lıl • 
ki Yerli meyhanesinden başka h'ç rl'k hazırlanmış, sağlam ~53 :ra 
bir yel" de açık değildi. dayanan vo sözün kıymetml lıilen 

Bunalını.cı olan mUrcttebatm bir blT adamın cıseridir. 
l Edebiyatla arası çok t.yi d -·ı 

az çkl içmek ihtiyacını pek gU - dir Bununla beraber 1918 de "sa. 
zel takdir ,...d~tı silvan onların bu • 
yerli mcybanesme hUcum etmelc- nayi ve ins:ınlyet,. isimli b r CAcr 
rinde herhangi bir t~hlikc tasav .. neşrctırıt§tir. 
vur etmemf.Mtc de mazurdu. Çok dostu vardır. Dunışu bira.: 

Meyhane:le c'!e yer:i bir zenci soğuk blr adam tesirini verir. Fa. 
olPJl meyhar.ecln1n ihtiyar karısı. kat kend.is.ile lbir :mUddct kont'l'"ll. 
e iki kızı.ıdan bnska hiç kimse la.r, Kanada başvekilinl çok !'! • 

yoktu. (Det>mm oor) patik bulurlar. 
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.\ nı• l ıtıı apn.,mın "'tt:lltl taabel'. 
Pr (<H.. 11\ova vıazh ı tlnt> bekle-

~:randaki 
hzrekat 
iran Şalunşahı 

inyilız ve Sovyet 
elçilerile görüştü 

$GTk cepheainde vaziyet 
- Almanlar yeniden bir 
çok eair aldılar • Finliler 
Vipııriyi ~yor - Ru -
men kıtalaTmın hare
lıôtı 

Irandaki ~1iz ve Sovyet kr 
talarmm hareketi d~vam etmek" 
tedir. DUn Hindistandaki İngiliz 
Kuvvetleri başkumandanlığı ta · 
raf ıiıdan neşredilen tebl~ğde bu 
huıuata şöyle deniyor: 

Neftışah petrol tesisatı ve kü. 
çUk Kasnşirin kasabası, ciddi 
mukavemetle karşılaşmadan i' · 
-1 .... m_;.,.;. Halk taraf d .- --~w... m an 
hum.ane hareketi gösteren hiç 
bir emare yoktur. Şimdiye kadar 
harekattaki 8Urat, İranlılar ara· 
sında asgari miktarda. kayrplara 
ebebiyet vermiştir. 

Tayyarelerle nakledilen asker· 
ler, İntt Jiz • lran petrol eirketin· 
d~ c:al·~an İngiliz aileler..nin hi· 
mayc .. i iı;in tedbirler almıştır. 

. eılo.rı1en b'.zzat kendisini ııi:
varet etmelerini istemiştir. 

Büyük el~i dUn sabah saat 
10 da Şa:hiıışahla ~örfilmOeler 
ve bu konllf!mayı müzakereler 
teıkip etmiştir. Görüsmelerin 
cc-.reyanı hakkmda tafsilAt a· 
hn~mamıştır. 

lrar.ı başvellilinin 
Nutku 
İran parIAmentosunun tevkal&de 

toplantısında ıran bqveir!U All llan., 
11ur, lran mlllet1nin mllır.HSillerlDe a. 
~ağıQ&.kl r.Jesajl okumU§tur: 

··-- Hepinizce malımı Olduğu veçhi. 
le, tran hUko.metı harbin blday.tiDde 
Şehıqahm arzusuna mutabık olarak 
ı;ıla bitaratlıtmı !IA.11 etmiftlr. Bu al· 
y&11Et en genif mAıwdyte ve keDd1 
hllmü nzulyle takip edUm1,ıir. lr.!n. 
la temuta bulunan btlttln memlekaı.
ıer Ye bllbeua kOJD§ularmmla da.ta,. 
ne" aamlml mOnaaebetler idame et
mekten ibaret o1mı blr 11JUet takip 
ediyoruz. 

Buna ratmen lııgillz hUktımeU. SOY 
yet htlk1lmet1 ile mutabık olarak 1razı,. 
da bulunan Almanlann en bUyUk ım. 
mmm memteketten çıkarılmumı ta.. 
lep eden blr uıttmatonm bl.- tevdi 
eylemiftll'. 

lnm hllkOmet.ı. memJeketı. ikamet 
ed8ll ecnebilerin nezaret bltında olduk 
luml Ye İranda bulunan &% mikdarda 
AJmanJarm blr tehllke t•ı kll edemtye

eekler1D1 İngiliz ve Sovytt bUkQmet 
Jerlae tem1D etmı,tll'. 
İnil hl1ktmeU. İngiltere ve SovJe& 

ftm:yııyı t9*m etmek 11Rre trandakt 
Alman mlkdarmm uaıtıımuı tclD 1A. 
zrm gele:ı tıedblrleri almıfbr. Sulluı 

mubafaza etmek lÇln aartewısımz 
gayretlere raıtmm lnglltere w SoY .. 
yet mUmetlllillcrfıdD, bu :meaele.terl do9 
tano bir suretı. mtıakere edecekleri 
yrde, Pazartesi gtlDt1 aat dDrtte teJı,. 
dltkar blr uJHmatmıla ftSıu plmlf 
olmalan tok ı-at edllecek bir bl, 
dlaedil'. 

SON . 

Orfl ıdare komutanhgmm emrı muetb1nce 

6rfi idare mıntaka
sındaki her vatandaş 
5 Eylülden itibaren nüfus 
cüzdanlarını yanlarında 
taşımıya mecburdur 

Om Yare mıntııkaaı dablll4de, te)dr, kasaba. köyler ve ım.lr mahallf'rde 
ber erkek vataacJae111 l>Uvlye&le.rinl kolaylıkla teeblt tı:ın 5 e.) 16! Ull tarih.in. 
dl!ll hlllua allfua hüviyet elhd!m•anm bel' zaman UzerlerlDdı• t.afmıalan 

Hmmda &örtllmüttllr. 
lllma blnaea tiJlll wa-..ı1•na alNta Amir ve memurlalı taratnuı

lllll'llaltSI preldl ~ talPp ftlmaDda Dtilll1l bUvtyet clizdaolarmı ibraz 
87'Vı r' ~ 8lad ı.reat; edeDlerlll Uviyetlert tublt d11mk tlzre karakola 
dan& ....... klan ve •ll+lyea.lae dair lall6fı haltlkat beyanatta bulunanlar 
......_.., t1a om ldan. kamıaam J"ldlnct maddesi bUkllmlerlne göre takL. 
lıU JSpdMalnu .. )'ID .. .._. Wlrlılım. 

Tun usta 
Kurakhk yllzllnden 

Bu sene 
mahsul 
az oldu 

örfi İdare Komutam 
Korgeneral 

A. B. ABT1JNKAL 

Ruslar 
Şark cepbeainin arka 

tarafına ablmak üzere 

Milyonlarca 
beyanname 
bastırdllar 

Buda~teda çıkan Orai Ujsa.g 
gazet ·; nin yucbiına göre, lngi· 
liz dor.:mması, İran bllytlk .şimen 
diler haUmm hareket noktası 
olan Benderil3h limanı ile Bas· 
ra körfesiııde Kronsar Jimanmı 
bombardmıan etmiftir. 

Bir İngiliz tayyansi Tahrana 
hücum et:m.iltir4 

.Alc;kllm malGmata s&e. ba devlet. 
!erlD 9l7ul mtıım-'De1iDID ztıantıa.. 
den enet tncms w Sov7et kunetlerl 
hududu pçmlf bahmuyorJardı. tqm, 
kuvvcUerl lran llmantvmda 'buhmaD 

gemilere ta.arra 99 İDglUa tanareır 
r:! do İran ~ bcmbol'dfman 

etmijlerdlr. 1 Franaaya buğday ve 
lru m•lremlen vulıetl brPa arpa aönderilecek Loadra, n (A. A.) - B. B. C: 

IDak iGbı lıGUln tedlıldert alJDlf bulu. SovyeUer, cephenin öte ta.rafı • 

lngiliz lmuoetlen 
Nerelerden sirdiJer1' 

Hindist:uıda Seclada buiunan 
bir l "liz askeri muharririne 
göre, °elliz kuvvetlerinin lrana 
girdikleri Uç nokta Han.ikin, Hur 
relJlKah, Abadandır. Bunlarm i~ 
c;inde en ehemmiyetlisi Banikin"' 
dir. Çünkü burada. sabotaj teşeb• 
bUslerine ka1"§1 lng=Jizlerin hiına. 
ye etmek istedikleri 1)etrol Jmyu· 
lan vardır. Hurremgah, Hurrem 
nehrinin halicinde kiindir. Şa~ 
tülarab'a h!kim olan mnhim nak 
liye yolu burada başla.maktadır. 

.Af>adan'da dllnyanm en mil · 
hinı petrol tasfiyehanesi bulun. 
dufu iQin burası da. mfthiı:pdlr. 
Bn tatı.fiyebanede birçok Hintli 
c;alışmaktadır. lnf.tilis kuvvetle· 
rinin çıkanlm11 olduiU Bender, 
Iran şimen<tifer hattının cenup· 
ta 90ll istasyonudur. 

Röyter ajansının, radyo ile.,neş 
redilen bir haberine göre, İran 
ordusunun taamız ed:(en her 
notada mukavemet göstermec!i. 
il M'olkova "Ve Ba«dattan bildi .. 
rllmektedir. 
Taamız pllnmm şöyle otdaiu 

amediliyor: 
Bıwyet lntalan altr, yedi ttl" 
.. 'Nıl'İ8e doiru ilerliyecek 
w Talll'&m Ka.fPsyaya. bajhyaD 
)10llan ft ıimendifer hatıanm hr 
- eclecekt:r. Dört, beş tümenlik 
tıwilfs f.elelrJdHteri de lngi1iz tay 

~. 

Wınan "feilbirla 
'Muvakkat 

Londradan bildirildiği.ne göre, 
?randa alman tedbirler muvak ,. 
kat ve tecıamfdir. Harekit d!n· 
gilis ve Sovyet hWdfınetleri ara· 
anda tam bir mutabakatla cere. 
~ ~tmittir. lran Almanyanm 
Ortaprktaki entrikalarma mer· 
kez olmllfbı. Almanyavı buna 
aevkeden sebepler ~iklrdır. 

Raayanm ve 'l'ürki~•etı:n ~rka· 
ama düşen sevkulceyş me·. 1:ileri 
ve hayati benzin ihfyN·::ırnı 
karşılıyacak bir kavmılc bumda· 
dır. SovY,et Rusyanm dıR mem • 
leketlerle irtiba.t yolu da ibu mem 
lcketten geçer. 

eov;et petrol bonıl&n tran hud
nun 80 D& IO Jı:Ucıımetn 7&kmnldaD 
ıreçmelttedtr. 

SoYJet Rua)&)& gitmek IÇ!D tnn., 
dan pom Do J'Cll ftl'dlr: 
ı - Bura-Batdat-llluıruı demir 

yolu Ye Rnandlz-Buy-Tlbrtz ora,. 
daıı Tlm8, Calfe ve Erlvaıı demlryolu, 

1 - .... JdllfellDde Bederp.pu. 
dua BaW' ........... Benderplw. Pl8ll 
~ 

1 - 'Kmıll'clm Jıl!rjıuod"da giden 
cleıahJulu .,. X"'fb•cfdm Lattbada 

ilden yol. 
Korap Ye Bura J!manlarlyle Sov. 

Jet RUQa uumda bir ban yolu ile 
dlıltlal tılllll eMlmeU'\llr. 

yarel~ ~ Bura lima • ŞaTlt eep#tuiıwle 

=kM=~:=~ Vasiyet 
demieyollarma doiru ilertiyecek 
tir. Jngilizlerln Baidat yolu ile 
dojrudan doinıya Tahrana ve 
Irakm ıimalindan Tebrise ilerle. 
met ve kahil oldniu takdirde 
Scwyet kuvvetleriyle birleşmek 
niJetlnde olduldan zaımedBiyor. 

lran Selainşahı elPlerle 
Göriiftü 

Iran Şah · şahı trandaki va. 
ziyet hakkında ln .lt"re ve 
Sovyet h6'c0metl ri ~ ~r.di~ 
b"r mtidah ed~ b • uı.."l\uş ıse 
de, bu mi'dah:.1 ·.., m-ıbiycti 
h n !.Z maf Qm • ~ • 

Londranm • • ı nı ·ı-
flllerinden öğren· •· ·ın, ·· , 
İngiliz ve Sovyet b ' · ' · ·ıe
ri dUn s bs.h . ~ 1 ~· • ~ ken 
İran hariciye n r.ı na ; c· l-ıü. 
kUın tin Alman be in i kolu· 
na karşı hareke mek ni. 
yetinde olduklı:\n l bi~·r · • 
ten v& t "Ji!" ile Sovy kda· 
1 rı;u ar:tk lllzı.:m lcalı!o~dı "h 
IL,da İ~ \'.., Sc\• et ~U'<Ü. 
r. f"tl~ri .. nfmdan ~· i~ , . 

• 

0

1 'T.l!!!tm-'" t 1ir.at ver 
tl ten sonra Şabi•h, büyllt 

Sark ~eki hareki.ta ge 
lince; dUn pceki Alman tebli • 
finde hankltm metotlu ve mu· 
vaffakıyetli bir tekilde devam 
etti~ bDairilmektedir. Alman 
batkumandan1ıb bir de fevıka • 
lAde tellHt neaııetmiştir. Bunda 
töyle deniyor: 

Van KJeist mhlı ordu!'tmun 
eer! teşekkülleri dün Dn" T et. 
l'OV'Bk köprll>qmı ve bn ~hr! 
«:et· n muharebelerden sonra bü · 
cumla aptetmişlerdir. 

Ba llUNtle düşman Kiyef•n t'9 
nuband& Dlnyeper neiırinin r-arp 
sahilindeki aon istinat oktasmı 
da kaJbetıntıltir. 

Von B1ei8t ordusu Dlnyeper 
nehri dilwiinae Y81llJiı mubare· 
belenle Uman ID8Jdan. muhare • 
besinden IJOll1'a. emıan 83 596 
esir almJıJ ve t8G top, 190 tank 
ve sayım KBDaim elde etmittir. 

l.uga ,.Ari aluidı 
Diier' taraftan Alman ~ • 

nm bildirttiitne göre, Alman kr 
talan 24 afmtoata tımen ~öUl 
i1e Peipus RStl araamd& buhmaD 
w .--lir lllllltl lllSUll o· 

l V1f1. n (AA.) -Tunua straat oda. .na dağıtılmak üzere milyonla.rca 
1111MO ....mde •Jt.IDN tııtlb•'' • gazete ve beyanname lbastırmq • 
tmm il mUyan Jdlo o1meema _,_. ludlr. Sovyet tltlJıılbarat btıron 
mUtarekedenberi ınmun on mllJOD kf. reis muaviııl, bu gazete ve beyan.. 
ıo.mıan l"raD8aJa 8"Jıedllmlt oıcsu. nameleri gazetecilere g&stermlş .. 
tunu 1ıı041rmlftll'. tlr. Beyannamede icahmda kul • 
Kuraklık hueblle ıau ...ı mab. lanılacalt bir n.porla da yazılı bu. 

suıo lyl olmıyacaktır. luınUJOr. Beyannunelerde teslim 
Butday mab8ulQ normal o1aeak" olacak AJman Te müttefikin aaker 

iki mllyon kentall bulacaktır. aeçen lerine Jyl muamele edileceği, 
ve bu aene mahnlleri arumda gero.. harpten eonra memleketlerlne ia
ıen ehemml)'etll noksanlJğı isale mak de edileceği yazılıdır. Bu beyan -
aadfle bunun altı ytlz b!D kent&U ırraıı nameler, Almanya, Slovakya, Ro • 

manya, Macariatana atılacaktır. 
saya gönderilecektir. Beyannamelerde Çörçil • Ru.zveıt 

Tuııualular Franaaya..buld&:V mahn 
m sevklyatmı zlyadel91Urmek için beyannamesi mevcut olup Afrika.. 

daki İtalyan imparatorluğunun im 
sl~ah ekmek yemektedirler. ha edlldiğt de beyan olunmakta • 
Tunuawı cenup ve merkea mıntaka. 

' ..ı"11:;..,,."-. ~ 
ıanıım bqlıe& gıda madaeıerı olan • 0 ~ . ·-
arpa mahaulQ kulU:1lk ~ pek R 1 
.. .:':.. ....... ~~.~"'!" usyaya _petro 
::-1 etmek mec~~- sevkı 

lılayl mahruk ~·tc!D 
fevkallde ehemm11i°W a,.ımüta (.QM tarafı 1 ndde) 
ve bunun nokAlllitl~ ımaıym \me.sl icap etf!itnllsö::ıl~m·ş oldu -
tab&kkukwıda • ~?~ .. tetkll' fu rlvn.yet edllindrtedir. B:.ı se 
eylemektedir. :t.epten doJayı Japon hUldirnetl, 

;Bovyet bUkOmetbıden bu mesele, 
======:;;:;:;::;:===~~.tımı•ga Ruayaya" dblru ıevk va. 
lan , ... ~ ~ "mta1an meselesine hUSU81 bir dik 
G~ dtiam _ tmW ·olan ~t aUetm~ talep etmışUr. 

muharebelenten..'Can eüiaau te· ılorotiöllK&taavaya 23 aiuatoa 
. :y~~ tarihinde Toyoda tarafmdan Tok .. 

eekküUeri Luga • yodak.l Sovyet leflrine yapılmış 
mat eiatemiııi ~~:·· olan buna mUmaaU be·ıanat üzeri. 
lıarebelerde 6.6001~~ : ne Sovyet ı&ametınhı Tokyoda_ 
m11 ve 1.125 ~ ~ m~ ti leffri Snletanlne .,Sovyet hll • 
harebe lıarJıc1 ed!!m~. ™ lll5&. k6hıetmin .Amerikadan aatmalmıu 
naklardan bir kJllm tiitoD ~ R•yaya natledHen benzin, petrol 
larla ve m1ıh t_a~ ~ gl)l mallarm °'* prlttaki Sov _ 
mahsusada taltviJ& edil1D111Kılu: ycrt. Umanlan da dahil oidufu mu.. 
nuyordu. tat ~ geçmelinden Japon 

Luga yakınmda.:nıqJan •!!· ~~endişeye dQameet ı.. 
harebeierde fimcliy~Jil'dira3 bin. gbi l!gblr. eel>ep görmemekte oldu. 
esir alınmıştır. jiİau" J:;f~e bildir_ 

memmn -'"-'- oldugun· u 
Vipuri çeoriliyoı ~ et.ailltlr. s;;i htıkikmeU 

4e 'J~ tendi ihtiyaeab 1-
FinlAnıdiyalJlar, yaılQNla.Jlll. ç!lı ecnebi memleketlerden emtia 

mes! beklenilen yiipUI'iji ~ ithal etl!eiıdldn kendiaJııl endl§eye 
!$3rkiden ve prktan" ~ate dUillrtnemell MzlmceJme'ltte oklu. 
devam etmektedir. fu ~U.taleMril•dır. Bu, bôyle o. 

J'inlandtyalrlar, Vi-p 18 Iuaca~ hilıtOmeti, Sovyet 
kilometre iStede ola R.,.: ile Amerika arasında uzak 
m1şlerdlr. RUIJar bçal'kell • pik •tmanı.., 'VU!taaUe yapılan 
yaknnelar ve ook mUılilm tlllliBt normal ttcarelr.mDnuebetlerinin l
yapm11lard1r. damelline mliDl olacak her tllrlll 

JA.doga göltlnOıı ........_~ teeebl>Usil pyıi doetana. bir battı 
tazyiki FiıılaDdlya ~.il- hareket teJtŞdd edeceğJni beyan 
mal aahilbıdeld mOstit*em 1,.- etmenin zaruri olduiu flbinde. 
Sovyet menilerint ele tebal( et - dir. Ayni _.,Ntıda Sovyet h°" • 
mektedlr. meti. Amerlmdla satmalmmq °" 

Kareıt pçWtnin pneltpde J'iD - lan emUamn her ıeyden evvel 
laadlyalılar ftlllyete ı.a.a 1ıUbm- ltmyamıı a.tıamr barbl yOdndeu. 
mütdaır. J'akat BGllma maka. pıpta b1 efllmekte ohm ihtiyaç. 
.... eıı h-lm-dollldlr. -l§-~ aonnal lktı • 
lamı IOll talıll}'e etmtt ~ ..U ihtiyaçlan tatmin etmelr. mak 
Sortaulalıt1 lbnaıu ~ adile mQbayaa edllmil ol~a 
ta 'a• .. ~ ... ~ . etm+t.edlr. 

Şarlll Alrlllada 

Yeni bir başkuman
danlık ihdas ediliyor 

(Baş tarafı 1 nclde) 
daha faal hareklt sahnelerine 
hasredebilmesi imklnım vermek 
üzere §31'kl Afrika için yeni bir 
kumandanlık ihdas edileceği bu· 
gün burada bildirilmektedir. 

1 talyan şarki Afrika impara • 
torluğuna taanıız eden kuvvetle. 
rin parlak kumandanı general 
Cunn~ham orta.şarta yeri bil· 
dirilmiy~ı:ı. ibaşka bir kumandan· 
lığa na.kledilmiştir. 

Şarki Afrika seferinin diğer 
mtlm.taz .şahsiyetlerinden biri o. 
Wı gaıeral Flat, şar1 Afrika baş 
Jnımandanlığma tayin edilmiştir. 
K~lık doğrudan doğruya. 
!harbiye nemretine bağlı buluna· 
cak ve mngüiz • Mısır Sudanınm 
Cttmffl~~~ ilp ~ ~ 
yanın ~l hudutlan arasındaki 
bütün araziye şamtt olacaktır. 

Viborg kuşabldı 
<Bat tanlı 1 -.Me) 

kuvvetleri F"ınlln.diya körfezile 
Sack Tijammi'nin eknalindeki 
Sovyet kuvvetlerinin son mevzi· 
1 ı ini tehiiit ve tazyik altında bu· 
lundurma:ktadırlar. 

Kareli berzahmda Finler vazi· 
yete ha.Jdm olmakla 'beraber Rus 
mukavemeti henüz kırılmış de • 
ğildir. 

So\ryet kuvvetlerinin tahliye 
ettikleri son Rus limanı olan Sor 
tanlalıtı balen Fin kuvvetleri ta· 
rafından işgal edilmiş bulunmak· 
tadır. 

iranın vaziyeti 
Berlinde dikkatle 

takip ediliyor 

Uskcdarda 
bir dtikt<tn yandı 
tJaktklard& Ba7NttlD Ç8VUf ... 

a!Dde Bmtn Karakaı, •• ICmtıa ı.,.,. 
aıt teni dOkpnmda dtm sece ,...m 
cılmuf. dtlkklnm bir kmlftl ~ 
tan ..n. .aadlrllAmOftlr. 
Yapıla taltldbtta ,...,ma at1f 

dolu Uttbdba .... ·~ 111n. 
k1mı&R ... 1ıa ...ese ~ 
bı--• , ........ tldmlı Uı.td • 
llllfbr. D8Na -~ teela .... 
Ull gll1lldlllllncl lldır1 da baldan 
da da elıl'mlbDefJmt Jll1ll\mel.a yapı. 
ll'8ık ......,. wa· lpedlr. 

ilmu kemal .. 
nin bir ı 

mDll'IS. 



BABER-~m~ 

işli Yıldız I 

fteed li llfe.a YE NAHNUD SAIN 
~(J\ ~o·· k l . . . Yazan •e oynıyan: ncdl\IDet eden m~hur dolandıncı r.tahmnt nim ALTl~DAG 
.. y M un Roman 8aŞTo1 er'de: Meilıha, Zeynep, Mahmut Saim. KomıkHasan cfendı Agop,Meddah Ka%ım 11esaire 

&!4.•. Yazan: MAHrımr ATIILA AYKUT Baskına, elimi kolumu sallayarak gidemezdim. Bir imam, 
· ~"%.~" _ hasreti• sevİY<Jnlıım. • bir polis iki de şahit bulmak icabediyordu. imam . ehmeı 

~tına . eg. Nazım a.n.n~ne geçıren şrma f • " • • 
~~ l'bı~daha kl rı:k bir çocuk ~i~ on~ adeta bi· e endıye geçen hadıseden sonra gıdemezdı·n, 
~~ııa a.pttğt gib" Ya as· raz hırpalar gıbı sevdım. il 

~ aldı. 1 başmiı Denin. derin içini çekti. Ya.;h y • 8 k• f d• ? Q •• d ı-..1 ıa"aı1ı ktl,.~a- gözl:rtme bakti . . .. a ımam e ır e en ı . ne gune uruyordu 
~~ ı ~· "'~ kum. YüzUnUn ha.tlan gerıldı. Göz. 
~11"'rı.... lltıes· ıer· · '"- t · ··1d .. ~ ""le b ı l>ash b . mm ""'" çı gu u. 

31'.a lled attı. ir ığne - Beni hakikaten bu kadar 
Canip 'l...e_n. ta.va.ııı • çok seviyor musun Necmiye? 

beni ":}:? 1'e dıyo: Başımı onun zayıf göı1:üne 
tıı ~ 1Çtnı.de ~ı;ız oır yaslayarak avuçlarım içerıaine 
~ltJ'or ın Y~a: add<:!3 aldığım ellerini içimi çeke, çeke 

PERDEY1 AÇIYORUM 
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KADINI OKSEl"E B.\STIR!\IAK 

tçtN 
~ ~ 0 U Unuz. nı doğ. öptüm. 
Ilı?~. lJ~Cı. • . - Sen o kadar iyi mr annesin Yüreğim çarpıyor. .Meraktan 

imam Bekir Efendi beni görür görmez: "Satıs 
Kağıdı mühürletecekaen mühürleri evde bıraktım, 
dedi. Darılma ama artık sana inanım kalmadı. 

Mahdum bendenize okutmadan bİr§ey yapamam, 

1finı. ~1"1r.. Be kı.. göz.üme uyku girmedi Acaba Me-
L~Cri bet k~ n. amcan Daha fazla bir şey söyliye diha yamı Agoba gelecek mi? 
~~~ği~~· Benı mesut rnedim. Şüphe ve üzüntüler içeri· Şişlin'.n bu sehhar ve fllsunkAr - Teşekkür ederim... yine bizimdir. Babası rahmetli 
~~4lıe ~ , sinde U<ıgündür taşlaşan sinirle. yıldızı yarın gece bizim altmış Telefonu kapa.dım. aklıma geldikçe ağlıyıı.c~ğım gel!. 

b 
~rı-~ktıın~d. ~ın ve nimin bağı sanki birden kopu· beı:ılik ahpann kollan arnsmda H:ıleti nezide bulunan bir ha!r yor. Bereket versin işten gUçten 

ıın,L.:atll'le l)e sana verdi • .Ağlayorduın. Bu 0 kadar sönüp gidecek mi? Öyleyse ynzık!. tadan bile ümit ke.«Jilmlor. Znten oturup ağlam:ığa. v1 nkd~Iz,,_yok .•. -""<lll aı r.avaııı d tatl ı. dar ist.ekl b" wt Ne kadar ''azık. limitsiz '"'"anır mı? •• Nasıl ova]f. E.vlAt! Kutunun lÇ n ekı nwd aziz 
ı.. Inn:ıa e- ıveor..a yi ıraga· " ,,_,, " ı 1 ll~ın Yavrucu- yışb ki. Hıçkırdrkça ağlamak, Sonra dü.şUnüyorum: "Mediha nmz? :Nasıl yaşarız!. VMWc H~ berminval bak n:ı:a mı, tu umba 
!tıı e d.,ı. ~l d k h k ak kim?,. cam F.ınırulla.h Efendi bir gün tatlısı mı?? 
~l:ağı~ıa Çok ag a 1 ça dnha çok ıç ırm Acaba. her vakit bir ba§ka.snun ders esnasında talebeye: HiJdetln sonunu tatlıya bağlar 
~ba ıtib· Yavs Yana'}· ıstiyordum. kollan arıı.smn atılmıyor mu? "- DUnyada en taUı o onsuz · mak gerek ... Yoksa, hayatta fı.şik 
~-·. ÖJ>tu' derin.unu sa Hani biribirlerine danlmış ana 0 h ld .,., ya""~ılmaz "ev n-.. '-"··· • dı'ye .,~... la maauka arasında ınnc dırıltı o-
~'· i11a .. derin evlatlar vardır. Dargınlığa ta. a e · · ·· ,...... ... ,, m.ı.u· ""''' "' 

4'İen nır llıusın N hamül gösteremeyip konuşmak Pastahanenin kar§ısmda, Fer. m~\\auı ve onsuz yaşanılmaz Jur_:: Fıuilet.liım, • dedi. Yine böy .. 
~~tıi Relenectniye istedikleri halde biri saygısm meneciler sokağının kö~esinde kn- bir §C'-' ••• T."ı.....r. ana, kimi, kadm, le velyepelek, yelken kUrek zi~ 

çtkçası, kocalı bir kad:n var ... Şu .. 
nunla bununla bir eve gidiyor. 
İmam sözUmü kesti: 
- Yavaıı söyle ... anladnn, - de. 

dl... Kahveci işitme~in, Kulağı 
uzuncadır. Onu dün akşam ben de 
duydum. Üç gecedir b!zlm bekçi 
Ajder Ağayı bekletiyorum. 

- Nasr! bekçi? 

l 
-. Susamcı AY!lenln evlni söy. 

cnuyor musun? .. Knltn.k zAhiren 
Fusa.m satıyor; evi maşallah ... et. 
amel nefise ile bklmı tıklim 
Gelenin, gidenin haddi hesabı ~· 
Köprü gibi i§llyormuş. • 

- Benim dediğim bu de~ ho. 
cam, BQyükadn.da •.. 

- Bllyilkadada mıT •. Oranın i. 
mamı, müezzini, kayyumu, muhta.. 
n yok mu? .. 

Bekir Efendiye on lira para 
uzattım: 

b --.qııve Jtlb! ~Ylf dan biri sevgisinden fedakarlık pana gelecek Ulldyl bek1iyen bir kimi de p::.:=... retl hak~ranen.!e gelm
1 

ektle elbette 
~o r tllrıu • SCvıYo· edemez de, bir vec;ile arayarak avcı gibi heyecanla ibekliyorum. Diye ce';~ verdi. O; bu cevap. bir mana var! .. ~··· Onu da. n.r. - Hepei var hocam amma, ben 

b(1ll. b_l<ollatınd barışırlar. Ve kucaklaşıp öpüş· Mukarrer saate on dakika var! larm hiçbiri.cıinden memnun olma- zedeylm. Şııyet. ?lmUhaber, sa~~§ seni istiyorum. Esnsen bu mesele 
8c'-r lted:""\!Jl de nt.~~ bı. tükleri zaman da dargın raı,ıa Agop }~fendi geldi, pastahaneye kA- dl filAn mühürletoeeksen mu. ıruıhkemei §eriyenin verdiği bir 

kıctılıti 1 ~aYlıısu~ı:mak dıJdan günlerin hasretini duya- girdi. Yine pas:kıılya elbt<Jeler:.nı dı. Gülerek şöyle söyledi: gı - - hcı.ktır. Ynnnnu.a bir memur iki 
D~t-..,., Uşt;:n~~~. ı::.u gıbı ona rak d-\..a "Ok sevu'c::ı'n aütn.rlar. . . ! - Hiçbiri değil Dünya.da. en l•ürleri evde bını.ktun. Kug'tları de 13alı~t a!ncngı· z, usulen .;.·dip ....,, "·~ ..:;;l 0 u.u ~ 11 t- ,.. gıymış. n.sallah Medih:ı. gelmez... tntlı şey "Umll" 0 ;: • dedi. Onsuz bını.kırsm. Eve götll.rUrUnı, Akşn- - ~· 
~ ~ ı>o ~esnada Biz do tıpkı onlar g:lbiydik. BCfi dakika var... Gelen giden yn<>anmnz. ~ikten mezara ka• mn mahdum .b. ı:ınderuz adamnkıllr basacagız, 
ı... Ce }·a .... "' l'Üııdu~ gece Hayriye hanım: yok. Hayatın en ...... k heyecan duy. '""' ....... "ıl t d vl temhir ede ı Hoca parayı eline almen geri 'ctbı: • ı ı ""' dar bizlmle beraberdir ktrae e er; o., e r m. v 1 i ter mi 
J) ~ rnıs Oldu be n - Necmiye yavrum. diye söze duğum dn.kikalnrdnn birini yaşı.. Agopla beraber p~stahaneden ÇUnkU darılma, artık _sana itima.. erme t 

8 
hiç!. 

~y ~~? y, fila başladı. yoıum. Saat tamam. Mediha geL çıktılar. Otomobillere doğru geldi.. dmı kalmadı. s.~ kA~ıtJa~ okur. - Ne vnkit olacak bu iş! .. 
~ı·ç~ü tıına d 

1 
Sen; göründüğünden de saf ve medi. Kalb;m biraz seviniyor. ter Açık renkli bir otomobile ken işine geldigı eekıldc okuyor- - Pazartesi günü akşamı ]ı()oo 

~%~ O adığı temiz bir çocuksun. Buna kati'· - Gelmiyccek, • diyorum .. Sn- bindiler. Prrrt ..• uçup gittiler. sun. Ben ~e _sahih zannedip kaz cnm. Orada sana on beş lira daha 
, Cı\ ""' non yen in~ım.Sama anlatacak bir at, beş dakika geçiyor. .""4b" Uhrilmu basıyorum Sen pa. vereceğim. 
• o11t\'?'u,.,.c;,~ kancı. ka" so· zum· var:. Kulak ver bana.. - Agop daha kimi bekllyor n- EvvelA Bebeğe gidecekler, ora. 5

• 
1 

m · B ki "' ı "U"'"tnU ,. dnn tekrar otomobille Ada vapu.. ralnn alıp fertiği ç~Jyorsun. e r Efendiyi ikna ettim. Pa. 
~:rıdhn. sevi· Divanın yanındaki koltuğa o. cabd .. İ§te gclmodı ve gelmiye. runa geleceklerdl Ranld ltınei "Gel bnkalım im~ efendi buraya; zartcs1 a.lqınmı Valide krract.bane .. 
~~· ~~ce · turdum • cek. vuslata gitmeden evvel §U küçilk a.yıkla §U .... pirineın taşını .. ,, diyor. sinde bulllJDlak Uzere sözleştik, .. 

İQı kaı;ı o kadar ...ıt__ - Seni dinliyorum anne. Ben bu slgnyı dilimde dolaştı- ''tur" ycnı evlilerin bir "bal a}".I" ıar... Memur rolilnü tam :mlln.a.sOe 
~ ı;.1Ysa ge( ,.~ı _ Ben çok betbaht ve muzt.a- rırken, pastshancnhı 8nUnde ma - seyahatine benzemez mi?.. - Cnnnn hocam, bana iUrna • o rnıyabUccek yegfı.ne kimse eski 

~il ~~ç ~~ltuın otura. rip bir kadınım Necm~ye.. vlli bir kadın durdu. Gözüm bu Bizim kumpanm ile Emlnönün· dın münscUp olmasın! zı>.ptiycdcn kadro harici kalın?§ o 
de l'atertnı Ya~ Hayretle onu dinliyoi'dum:Ve kadına mıhlandı . .Dlllın kekeledi: ile Valide Hanında buluşacakblt, - Nasıl ol~asm a fnzfleUüm?.. lan Arnavut Zülfikar Beydi, Bir. 
~ Sıc>nra raJı ·· bU söZler onun,ıı.~ıın bµgüne ....... o .. Eyvah, geldi. Öyle ya~ .. Sn.baha ..kaqı ev saJ:übi Geçenlerde ?ill~orsun ~~· blr 2Uril çok arnd ktan sonra Sarıgllzeld 
lt lhh Uta, atsız kadar ilk defa bövle ~ıplak ve Bir an etrafına bakındı. Ve Mariye kapıyı aı;tırnhilrnek için ktığıtlar getırmıc~n. Bılır miyim oturdui:'l.:nu hnber aldnn. Evine 
~ -ı1ıyall:ı~~~~ Zaın kukubir hüviyetle çıkryordu. pastahaneden içeri girdi. Mesaf&- blr heyet )Azını değil aniydi? .• B'r ben ..• !nandım. Aı,rzrma çnbuk gUI. gittim, Beni görünce: 
de s~. an - Hayret ettin değil mi?.. mız uzak. Kalp yine kendi kendi- lınam, bir pofüı, iki şahit ... O va. liicışerlfı tıktın. B<;.n de bnş1ms·. - Vay Mahmut Sn.lmciğ!m .. 
~ ~itil.!:> k \'e sess· . Haklısın.. Suyunu dışına sızdır- ne bir teselli aradı: kitler böyle baskınlnrda muhakkak nn okutmadan mühurlerl bastnn. _ diye boynuma sarıldı. Adeta ağ-

.:..~14lll u,!k~<ırıtnı ızlık mayan küpler gibi ıztırap ve - Acab..-ı o mu? Kockoca 1ırtan- imam efendi önde !bulunurdu. Meğerse, maazallah, çal'Şldn elı\- lıyacnk gibi oldu: 
\, ····· tın düı~vı:s kahrı içimde saklamak taham. bulda rnavl elbise yalnız ona mün. Agopla :Mcdllıanm girdiği eve lemin . ~ükkfuı~ satıyormu§SUn. - Hey gidi günler,. dedi. Sen 
''I~ ' 4 , , ı3llrd.u. mülUnü yıllarca. yaşattım. Yal· hasn- değil ya, sabaha karşı benim girebilmnklL Bilir :ıruj ım ben··· On beş gUn ne adamdın, ne olmı "<ıun ?.. Çok 
ltj~ a~~ nız onun için. Yalnız; onun sev· Bojo past.nhnnesi sahibi PavH ğim için bundan ba~kn çare bula.. sonra kızılca. kıyamet koptu. Hem ihtiyarlam~sın, vali • ancak .,.~ 

llır~ 0t"sun ann ., gisf Ye hatırı için her şeye kat· ~ok iyi bir ahpabırndı. Telefon et.. mamıştmı. Marinin şüpheleneml - kaç ki.<Jiden _pnra nlmışsm; Tövbe sinden tanıya.bildim hocnm 
~ U llaabıın ~ landım .. Fakat; bilir misin dün. ilin= veceği yegfine wOp bu olabilir- ynra.bbi! .. !çınde, Ermenısi var; - Sen nasılsın Zülfikn;·· Bey 
~ L~.. ZUk yada en acı şey nedir?.. _ Pavli ! Ben Mnlımut Saim... di. YıUıudisl Yar, Rum~ Ynr, Arabı bil' i'J filan?.. ' 

~ ~ ~1.1rcır \lr bend Severek sevilmemek.. Sana küçilk bir rkam var. Bu pliinı ilç gün evvel hnzırla.. var, lranis! var ... Kim yoktu ki.. - Ne işi be Mo.bmut ... Görü. 
ı:ıı an ~ :Bira?- en u- Ben ilkin severek ~viliyor- B m~tnn: Şu bembey~ sa.kalnn. olmasaydı, yorsun ki bizi fşkoyladılar. Çarş~ 

, ~Ot., ~!unınak::a u dum. Fakat; bir gün en yakınım :: Y=a~et;~·Agop Efendi Mediha .saçını, sakalını kestirt- vallahi herifler ben.ı 1?3~nlıya.. da b~r a§çı dükkanı nçtmı. Onda 
• ~!\ lç bır :çin? Ned n a. bana en ağır darbeyi öyle Y?" tiğl için imam Mehmet Efendive eaklardı. Bereket versın sınnıme a.. da zıyan ettim. Tencereleri dar 
.. ~ı ~~bu İt•i 6e)'i be edn? rinde öyle bir hızla i~~i kı:. oturuyor. Yanında mavı elbiseli yaklaşmak kabil değildi. Zava"llı eıdılar dn Uç beş tokatla kurtul- kaç:rdon bre Mahmut. 

"'l\latn " .. kadını ~.en Bugün ha.J§, o darbenın ıııddetı. bir kadın olacak. İki kadından şüp adamcağız tam bir ay evden dJ3a.. dum ... Hele aç bnkalon §u ku!u- - Vah vah ... Sana bir 
\';~~ben ~a, d~Y1c ni kalbimde duyar ve her hatır- he ediyorum. Sen ikisini de tanır. n çık~· sudnn çıkmış hindi yu ... Mnlüm ya: "Aç kuluyu; soy. geldim Zülfikar Bey! .. 

:için 

.ı ~dl U111 ),,olabılir ,~ge layışnnda içim sızlayarak ~eçen !l.tn. Biti bizim Viktorya ... Bir be. vaziyetiyle aiİPsi hnlkmn da rezil letme kötü) Ü ••• " dorler. Tatlı ~h- (Bir aile kadınını fena Yoldan 
4 ~rl' 11~ l'le ~rnan"''~·· günlerin gölgesiz hatıralarım haneyle şimdi yukan çık. Telefo- olmuştu bet tatlı ile başlarmı.ı. Ey ... An.at kurtarmak içln baskma gideceği~ 

O( ·~l:liç tnb! bana: bır e~ mesut avannn d-:ye anar nu kapama. Agobun yanındaki ka- "- Ah o !habis elime bir geç.. bakalım, yine ne §4>Yta~lık d~n. nılzi kmacn anlattım.) 
~ ı. r ~.:-. aglarım.. dının kim olduğunu nnla! 0 _,_ d • dUn., Baknlmı kimin agacmm da.. l . 

1\ ~~:~.run Yok Si dl se... CUJB. ognısu geçmese... · ks' yın· c? - YJ. amma ;Mahmut bizim bo. 
h • "'<tKfn 1 •. .Annem bir rüyn aleminde ya· - m pasam... Çllnkü yetmiş vaşından sonra. be- lını kesece m ... ru artık ötmez ..• Artık' Eyllpeul. 

~~L Can· a tnına şıuormucı: gıibi gözlerini yununU3 . Elimde telefon, heyocanln bek. . kntil cak. ' di - Bunda ne dııl var, ne bu- tan vapur'-·:rmın düd .. ğ.. L.---· 
"'l'J ın "- ,,. ':;t • 1 BI nı yapn • ., • yormuş... b'r " h" .. "cag~ız' uı. u uno ucWIC"' 

aıt ı.ıey • konuc.u'-·ord ıyorum . r dakika bana bir saat A ık taraf k" .~ı. 1 ki da.k hocam, e· ._,.. •·· di 
· O tııın gıttikt e1 J u.. kadar geldi. Beş dakika sonra rt.. 0 

• • a 1~ '~aşır . ··· - Ev mi basacağız? ''Hoca Be. 
~ ~he~ Od~ ~n - Amcan Caniplc biz, hayatı. Pnvllnln sesini iş.ittim: )'1?e b~~ım hacru dAn.ii Bekir E- kir Efendi şehir C"Jkiyalığına. bu. Zillfiltn.r Beye de bir on liralık 
ltıı b1ııtııı zanıan n rnızın en güzel zamanlanmı ~e fendı eksik olma.ımı. Şakaya gel- ladı ,, diye sana kim söyledi., tıza.ttnn. 
~~ r ke~ Satıldım Yap vazık ki Uç, beş sene ya.şayabil· - Mahmut Saim Bey.. Hayır, mez hl! ... Ulemayı b~amdandır. ~ raaıın yetmlslnden 80 · ·•• - Sen istersen yaparsın, • de. 
'~~ ıe"lt~ olsun bo dik. Buna ibövle dcmiycyimde ya merak buyurmayınız. Agobun ya. Fazıldır. Hele baklavai §erlf ( !) Yo

1 
~ t meydnn~da beni nra dim. Ornda da on beş lira daha 

~ ~4lin b'!i ta.tın l' şatabildim diye söyliyeyim. Vil. nındnk.i sizin Madam Viktoryıı de.. kulu.sunu bUyükÇe görünce hiç da. Su tank ; as- vereceğim. 
~~t hen b UtUn ha a 1• kanfre He hafif kalbi takviye ğil, İstanbul un tanıdığı b!lSlm bir yanamaz. Dargınlığı bir mendilin tmna ını ·" _ - Peki Mahmul... Cidelim .. 

(lk <> U iyi ka{~~ edilen bir hasta vazivetindey· sima.dır. kuruması ktı.dar sürmez - Öyle baskın de~ hocanı. Fakat sen orada niçin polis al • 
ıı~I nu o sevgi ~ dim. - Kim?.. - Ne vapalmı Gerçİ huyu bir Malftm ya, vaktiyle bendeniz de mnz .. Tü. bre ..• Bliyükadada pollı!. 
ı" ~IN~a~·~~~;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(~D~ev~am;a~v;a~1·~J~~~S~i.s~l;i~gu.z~";e~li~M~cd~ih~a~H~ıı;nu~n;ı~ ... ~a.z;~k~ö~tiı~·d~ü~·r~, ~k:ö~too;· ·~u~r~a~mma;~:ev~l~A.~t~A~ğa;;cam~ı~:iş~e~rlf~i~m~u~h~tar~ı~i~d~im~.~A~.!!!!!!!::!~(~/4~iJ~tJ~cn~sa.~h~1/~o~.l/~i~ç~c~v~ir~i1~1iz~"')~ 
Lı ~il• ~~IŞLA F 

1 
den ,upheye dü~mt'mİ§tİ. 

~1 ı, .... eyzullah sevinduden çı • d'l b' f ı ~ tllı • '"IMoıa, dıracak\:ı. Dilden ı e ır .~ı tı yayıl 
1 t' bı.. k . dı: 
'.ı li~tl ~e Düğün hazırhadarı batla - p d' h F il h 'llj~i;.. bı.... •.ltın.. - a ışa , eyzu a a bir 
ı }'~ ~ı 'Ilı· carıy mı§tı. çerkes halayığı verrniş .. 

bıl "-~af d e... Aradan birkaç fi'Ün geçin. ~. ~ t.c:ak N ı a ha· ce, düzdüğü eve aru1esini ge• Rüstem de bunu duymuş -
t , t . ' e ınuttu tı'rdı'. Ve yenı"çerı· a""'aıı, ye • " I L tu. Martanın F eyzuılaha ba-l\ 'l' ~ ,.a azan: akender F. SERTE LI ı w kl d ~ ha1~~lllloh1 l 'b ğeninin düğün evir.i hazırla- ğıf ~naca~ı:'.1 a 

11
' an bile 

t,. '· e ıik dığını sara)a bildirdi. • 113 • geçırmemış .. ı. 
\ ~ >'~uııab Düğün günü teıbit edilmit· mişti. davul zurna ı:;:alıvor ... eğlen· Feyzullah, pad;şahın en 
~ ~: "'tıcı, •n ~lllca.a1 ti. O gün saraydan gelen bir Jıa celer, cümbüıler başlıyordu. çok sevdiği gözdc.lerinden 
~tıı ~ ~ Yeı::enini Padi~ahın Feyzullaha bir rem ağası hakikati söyledi: Davetliler ara&ıncıa bulu • Martnya kavuşunca diinya • 

lı .\ tnd· . Ed - Efendimiz çok Akıllıca· nan Rüst;m1n hala bir ıey - lara kavuşmuş gibi sevini • 
L't b ltılld ır ~ töıter • cdariye hağı§ladığını irne • riyeleri birer birer saraydan den haberi yoktu. yordu. 
.~~ '~v l\ ou k e duymıyan kalmamı§tr. 
~~l l'tllıa 'll Vt.rk adar Herkea merak ediyordu: uzaklaıtınyor. Sana en &ev.. Haremağası hı• malumatı Düğün evinin bahçesinde 
~ ltt~'f 0 1,:n.;d e - Acaba bu cariye ki~dir'? diği Macar gözdelerinden Feyzullaha mahrerı. olarak gülüp eğleniyorlauh. 

~ · ın Bir Türk kız; ~ı, yoksa Martayı hediye et\i. vermişti. Bu sırri saraycıan gelen 
\tıı ~~&.tıa a.ı;. Macar mı? Feyzullah bunu duyunca Fe.vzu!las: harem ağasından ve feyzul -

h.~ t~ l i.. «>tından d H ,-'l,c,. .,a.., Çünkü, Nig"'bolu muzaffe- kolları kabar ı. en en, evde - Karımın ıeceresini ale- lahtan başka bilen kims yok 
"'~ "'•h 'vanını t •~b a k riyetinden sonra saraya yüz- bekliyen imama seslendi. me yayacnk dcğilirr. ya.. tu. 
il~· l~~it ) ~§turu • aen fazla Macar car\yesi ge· Biraz sonra kız aralıa ile sa. Diyordu. Zaten Martanın 

'-. ~.. "°}'l hl\Yık o • l' 'I l ) 'k . 1 d' " ~llıd e afK..:... lfl nıiıti. raydan ge ir ı;e ır.ez Dl ah ısmiııi de değiştirmiş er ı. 
ta~ .. e {;6-.." 1 

.. iltr Feyzullah bütün i\rkadae. _ kıyıldı. Mcırta., Fcyzullahın lmam nikah k:ıarken 
\i -..(\.., - •Qedirn ı S' c.nd · nrile beraber Rüstemi de mesru karısı oldu. "Ayşe Binnaz,, isın :ni tek • 

a.. düğün günü evine davet et· Bahçede §erbetleı içiliyor, rarlayınca, hiç kiı .. se bu isim 

Rüstem kendi k<•rJ!ı "Gül· 
beyaz,.dan çok memnuııdu. 
Ona: 

- Seni Ahmet p.1~a aldat-

~ış .• Marinin yerine ba§k& 
b1r cariye gönderm•~ ... 

Deselerdi bile kızmıyacak· 
tı .. ''Gülbeyaz,,ı çok sevdiği 
muhakkaktı. 

Fakat, evvelce ço ~ istediği 
halde muvaffak olamadığı 
Martanm F ~yzulfah ... verildi· 
~ini öğrenecek olursa, kim · 
bilir, lıelki kızacak ve kuka. 
nacaktı. 

Oyle ya •. padişnh Rüs · 
tem gibi bir kahramanın ta· 
leplerini reddeUig: J.a]de, bi· 
ricik gözdesini F t yzullaha 
nedeıı vasiııdi? 

Rüstem bunu duyar ve öğ· 
rcnirse elbel''e kı.-::ı.caktı. 

o gün, ko,uda ü-;.ünculi!eii 
kaznnarak pad~şahtan ufa~ 
bir hediye almış -ı:ın Halil 
dt> Rüstemle Ler&.b~r düğü.. .. 
e\ ine gel mit bulunuyordu. 

tçki sofrası kurulmu~tu. 
Geııçler içiyorlaı dı. 

(Dcon1111 ı·m) 



Bitaraf aOrüs.e 
,_,, --= -

Sporda 
v ızil]elimiz 

Juc ~azımda Beden Tcrbi~esı Ge. 
Dir kıorliigünıin sporumuza 

..ı. da temın eden çalışınala.rmı hu· 
:v .l <'tıne" çalışmıştım. 

Sporda di iplin ve çalışma; ga 
YP.VC ula m k için en esaslı iki 
<=arttır. 1§te> b<'dl'n terbiyesi genel 
lirektörlüğ\i de gayr<"tini bu yol· 
da saıfetmcktedir. 

Daha şimdiden, deva=:lı C''l.ll§ • 
rnn. sRyesindc, bazı spor şubeleri· 
nin ilc.rde milke:mmcl semere ve· 
rcceğln kani olduk. 

Bunlar myanında (bisiklet ve 
eekrlm) ! zikredebilıriz. Pek uzun 
bir zamnndanberi tcrkedilmiş bil" 
vaziyette bulunan eskrim nihayet 
himayeye başlanmış ve yapılan 
yardımlarla eski vaziyetini alMıya 
yüz tutmuştur. 

1" mayısta Ankarada yapılan 

tıı· nbul • Ankara k~rlaşrnası. 
bize büyfYc ümitler veren, isti' ' a. 
lin ba"ı~ngrcr addedilebilir. 

Bhı'.kl t 15p<>runa g<'lince; mem 
leketimizdc son seneler zarfında 
Ozcrinde e11 fazla çalr,.-;ılan ibir c:por 
kolu muhakkak ki bisiklettir. 

Bu!°kll"t her .ha.kundan faydalı 
dır: 'il ude olan fa.yda.sr bakımın· 
d;! n, mmt müdafaa yani askerlik 
bıtlmnmdan. ucuz bir nakli va,..ıta. 
sı olmak bakmımdan. 

İşte bu fayda.la.rtlan herkesin 
istifadesini temin ve bu sporda 
yükselmemiz için genel direktö .. lük 
işe başladığı gUndenberl bisiklet 
Uzerine ı:aluınıalannı te.ksif etmıı;ı 
ve fayda tı-m"n eden b1rçok mı.ısa· 
bakalar tertip etmiştir. 

Bunlar meyanmda Hatay-iakl 
Tiirkiye bisiklet bmnciliğini, !s· 
tanbul · Edirne yaı-rşmı v. "· yi 
zikredebi!1rlz. 

Pek yakında milli zaferimizin 
Mrlbolik hir anrluıı olan Ankara 

!le İzmir arasında bUytlk bir b!sik. 
let mfümbakası yapılacaktır. Muh· 
•elif merhaleleri ihtiva ederek de· 
\'am edecek olan bu yarış, Türkün 
vakm tarihte göstel'diği emsalsiz 

knhramanlığı bir daha hatırlatma 
ğn \" ıle olacak, dokuz ( ylul gıi. 
nU bisikletA;ilcrin lzml re girmrlc · 
riyle niha>et bulacaktır. 

Hulasa şimdiye kadar yazd•kla 
rımızla demek istıyoruz ki: gcnf'l 
direktörlük bazrlarmm anladığı ve 
yazdığı gibi Türk sporunun tcı'llk" 
kisine engel bir varlık dC'ğildir. 
Ril8.kis sporumuzu yükseltmek için 
uğraşan, didıııcn ve çalışan fayda. 
h bir kurulur.;tur. 

I~vet, kabul ediyoruz ki; sporda 
bugiln elde ettiğimiz neticeler 

memnuniyetle kabul edilecek bir 
vnziyette değildir. 

Umumi olarak hC'nüz başlıyor 
vaziyetteyiz. Tenkit edilecek pek 
çok noktalar var ki, bunlar, üzeri· 
ne pek fazla ihtimam edilecek §CY" 

!erdir. 
Bazı spo-r kolları eskiye nazaran 

geri vaziyettedir. Bunlar meyanın· 
da h"lhassn futbol V('! gürefli göstc. 
rebiliriz. Terakkisinde ecnebi te· 
maslttrın bUytik rol oynadığı bu iki 
spor ilzeı ind<', eski vaziy<-tini al· 
ması icin. uzun ve motodlu hir şe· 
kilde ı;aJışmak liı.zımdır. 

Hele futbol! Gizli profesyonellik 
ıdnreci kıtJığı hattiı. tPskiWtm bu 
sporu idare için seç<fği kimselerin 
verdiği yanı~ kararlar onu o kn. 
dar berbat bir vaziyete sokmuştur 
ki, düzeltilebilmesi büyük bir ma 
harete ihtiyaç göstcrmektedır. 

Fakat §Una inanı~oruz ki; sponı 
milli bir -dava gibi ele alan g<'Ttr>l 
direktörlük yakın bir istik halde 
muvaffak olacaktır. Fakat bunun 
iç~n. spor şubelerin"n ba..5ına haki· 
ki mütehassısları get.irm~k. olur 
olmaz kimseyi kullanmamak, bazt 
haklı tenkitleri kal>ul ederek işin 
doğrusunu yapmak. şimdiye kadar 
olduğu gıôi muntv.am çah~aya 
devam etmek ve sporda dlııipl"ni 

mutlak surette tatblk etmek <'n 
gf'rPk~n şeylerdir. ki ihmali çok 
fena neticeler doğunn·. 

M. Nimet ÜYKt~N 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
100 No. lı i!A.n . 

tlAn tarih nde;ı •ubaren pcraı{t>Odecl kasaplarda Rzu ctı nuımı 6G ve 
kıvırcık da !O ':cı..~ışıun sa.tılnca .... tu l7556) 

... . . 
İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

lOl No. lı llA.n 
Ellndc ka~nr vr,o '"~az peynl: bulunduranlar bunların mlkt.urını cinsini 

nerede bulunduklarını ve kendi aorcslcr!.nl gösteren btre'" beyar.r.ame ile en 
gç 29.8.941 cumı glmU saat 17 ye kc.dar İstanbul fiyat murakRbe bürosuna 
blldlrmeıerl m!lli J,onınma kanunuı.w verdlğı saUı.hiyete ıstlna::en llAn olu-

ııur. (7557) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Hocapaşa malıyc şube blnu · aa yaptırılacak Cl433 35) lira keşlfll tamir 

if!; 15 9.941 pazarteııi rrilnU saat H.i tc milli emlAk mUdUrlUğUn<l~ toplanacak 
olan kom syond ı a ıK • ,ı;sıltme ııe illale edlkockUr. MUnaka :'! evrakı Milll 
Emllk ldareslnd .. [brUlebllir. Muw.kl:at temlnat (lOi.51) liradır. İstcklı. 

lerln en :ız bI~ taabhilltr ı 1000) braiık bu l§e benzer !§ yaptıt;1na dalr ıda. 
relerinden aımı • laJğu v sikalar ı istinaden İstanbul vll ı.yetlnt> mllrncaatın 
ekı!lıtmc tarıhlnaen ta.il gUnlerl hariç Uç gtin C'liV<'I alınmıtı ehliyet ve 941 
yılma alt Uı ar t <'<1 .<ıı vesikası 'braz etmeleri muktezldir. (7564) 

İsta.nbul Defterdarlığından: 
Saır.atya mal ye ~ııbc blmısır ja yaptırılacak (806.13) lire keşifli ta. 

mır tşl: ll'i O 941 pazu:- e'". gtıııU s:ı .. at 15 te Mllll Emlak MUdUrltiğündc topla
nacak olan kt•ın yo:uıı .ıçık eıtsı .rr:e ile ihale edllecektir. Mllnııkasa evrakı 
Mılll Emlftk c•nre fnd göriileblıır Mu\'akkat teminat (60.50) liradır. lstek. 
1ı:erin cm az bır t hh tt<ı ı 50") ~ı ıılik bu L'.fe benzer ~ yaptığına daır idare. 
ler1ndeıı &lınnıış ves lh mUst!::ıi if>r İstanbul vlla.yetlne mUrai"naUa ihale 

"n .tatı r:lınlcr ?ıarıç • 3 r,•ln evvel alınmıı;ı ehliyet ve Wl yılına aıt 
lası veıııkn.ııı ibraz etmelc:1 nıuktezldlr. (7561) 

lr aç g n lçinc!e yet Jen·, a1Aka 
uyandırıcı b r esere daaa aşlıyor 

Biigü ve Büyücüler 
MEŞRU ı Btl'YOCO ÇINGIBAKLI 
BOCANIN HATIRALABI 

(Guetemlzln blrtnol •y1Mmc19 
ba§llk yanmdald tarlb oeroeveet ıım. 

ponU?'a birlikte &6ndertlecek) 
EVLICNHE TEKLiFLERi. iŞ ABA· 
MA, tş VERME. ALD1. SATIM 
gibi tlcaıt mahiyeti balS olmıyao kQ. 

çili< UAnlı r parun neerolonDJ'. 

Evlenme teklilleri 
• Ya§ 23, uzunca boyJu, san§ın, 

ince yapılı dUrf.ıst ahldklı orta tah
sili görmüş iyi bir a.lle kızı tahsllli 
ve sağlam karakterli bir bayla evlen. 
mek istemektedir. {Nevin 23) rem • 

Rıı buy·ıı~ O"ı<'C, bır amanlar, lstantmlu l>ii11iiciiWkteki zlne müracaat - 294 
* Y~ 25. kllo 62, 16Eı ileri gelen 

ku.d'f'('fll/lr ar-;a11 Hocm m a!ı'at~m1ı irl/ıızimıi ortaııcı dökui tuhafı e 'ilerden orta mezunu Şışllde 
iıiijıir u göH c k t' biiyıhı b ı rnculcrc 111aııa11 zauallılarm kl Y ~ ' bl tak 

1 
' b 

saf lıklcıruıdcrn na ıl ıstıf arı.e ttiiji11i oijrcncccksini::. 1
1 

apbni r ımbanı vıce 
28

r s dara asıbl 
o an r ay • ya~ıarm a r 

HABER u,nzetesinin bir kaç gün İçinde baş- j bayan•ıı cvleum ı~ istemclftedir ı Muğ 
'"' b d k 1 25) remzmı> rcsimlcrlle ~Uraca • layacagı u eser en şu parçayı o uyunuz: ! at • 20., 

"Hl'ııliı ot117 , '""ıdıı muhtl-rl.,, tatmin ı dilııırmi;, bir olgun kn.dmın 1 
İ'!tllı:ı gıcılda~"l•tll ~il\ rıı g\n('n•iu yaaıılı cllııl, dlmılc O\ iıdiııı, Çe\ irdiru I !$ ve işçi arayanlar: 
sonra buluıtlurımı nwı ııldu dudu!, J,1111 rd ıııı ııııı b<'l,li;>' 11 l<udıııın guz bcbl.'I;. l • TecrUbell, iyi trans1?.c11 Dilir bit 

lt•rim• nııhl:ı~urnic c~h'!ıdim: rtırk mUrebblyes: yeni 1oıtmuş çocuk 
- B• ı;mc' ı•i, cı;l.ı bir lmıı iel<ı•ı,,i tııı,ı~or. 1 veya 3 yaşından yukarı <;ocuğa bak 
Kndııı ııdr1 fı ;)crlııcteıı ıı;rur gilı: urpl'ri"le kımıldatlı Ut•\ •rn ettim: l 'llıı.k ıstemekte-Jlr. Taş~ıı.ye gider. 8 
- HUZf'lli ·: J.acııu hain, ıu~ u•• bir el bu. 1'ııli ~ "f lır;lııde bugılnı• kıt_ yaşından bUyUk çocuk olurea birden 

l
d:ır dC\nın r •ıı ıı·ırl ıl<hk ~ ,ı,ınd bir kamrtı il•• '"r d ~ı .. tırl~ı•r. N-ıı, fazlasile de uğraşablllr: Bakn'köy 
bir IPııını l"ine lil.lr hnglamı'l.,t•ı. Aııı:ı bu sana Ct>l"ıl.ct geL.ıı cck... HUsrevlye sokağı B numarada t>ayan 

t~llııl bıru:.ırı<eıı Hııdııın: M:akbuleye mUrncaat 
- Hu ı.11 seıılıı ll"ıt ·: • 21 yaşında Karakter eahlbl bir 
f{.11lın111 tltr,.I• c.,ı ı,, kı•ıc.ıı genç, resmi ve hususi dairelerde i§ a. 
- Ö1.li'7ııu.. ramaktadır. Bu mUcases"lerde salAhl. 
*tirn'l.I b.ıstırdım: 1 yet sahibi ve babalık yapacak blr za. 
- ) alıııı H•~ Ji.~ orsun .. Uu ~•· 11 lr kıtın d<'~il • Onu baı;k 11 ırıno unl ıt tm öne sllreeeğl her şartı kabule a 

srn .. Hi7l' ul:ın oını ı.ı madcdir. Şimdiye kadar himaye edo. 
H.nd•ıı go:tlı>r" il.' • uhıırura .. ıı .. ~ ret içinde •.•• ., cck hiçbir klmsesı bulunn:adığl için 

[fil] ~s 

HABER GAZETESı BUGÜNLERDE AYRICA 

OLO 
SA A 
Adını taşıva'1 ve bu harbe ;ştir-ôk eden Al
man subaylarının ani attıkları harp sal hala
rnı neşı·e baslzyacaktır. ·------------------- --------··ı 

İstanbul Valnflar Direktörlüğü ilanları 

lstanbul Vakıflar Ba'j1nüdürlüğii11den: 
r<ırmPtı 

L.. K 
18 6f.o 

549 00 

P y akçeı-. 1 

L . .K. 

20ul SG 

E:ı Gf 
42 00 

• ..ı5 0" 

Çar ıda ın lıııcr sokağ"ında 22 No. lı dUkk "lm tnmamı 
Kocamustntapa t-a ara cı Brvazıt mıüınllcsınde Öksüz 

t:c b tıp ca'llil c-nkaz ve ar ası 
M ,hmutpa a [ nyahalun m il nlrkçü l•ıın alt knt • 
ta 19 No. •ı cül:.kanın tamamı. 

&60 2ı; SC> 00 M rcnn Dayan'.ttun mahallesinde kUçlik yen han birın. 
cı katta 10 No lt odanın tamamı. 

171 13 00 Carşı Un":ıoıru sokağırıd 28 No ıı dlikki\nın tamamı. 

Yukarda yı.z.lı ~nı.fılt satılmnli üzere 15 gtin mUddctıc açıl arttınnayo 

çıl arılmıştır. İhalesi 12 9.041 cu-nrı. gtinU saat 15 tr lcra edllccc~inden istek • 
lilc nn Ç mbrrl.taııta ıı::tnnbul Vc.kıfıar Ba mUdOrlü~iJ Mahl(JJAt kalemine 
ıııllr c.ın !arı. \ 7blı0 

r eEL'" S'O'i~U.KlüGU1

1 
HıM>talıfı • l'nrif • l'<ıda. ve tutulmuın:ık çareleri. laznn: 0Pf•ıator Or 

Oafer Tayyar 

1 fr-IKILA.P f<rTARF.VI 
...................... 1111 ............ . 

İstanbul Fıyat Murakabe Komisyonundan: 
9f, No Jı llt.n 

Elimle, nnb r vc,vn hanka .rtl yesındc veya nıt'rhun olarak kaput bezile 
anıl IAJ ve çuval imal r.e el'lierl U l ap:."t bezlt'ri bulunduranlar r-unıarı einsı, 
nı . kcarı ıwred !mlım lurd•ıklan ''C Yendı adreslerini gösterir b~er beyannıı. 
me ıle en ı;ı:ç W .f. !14, l'..tıtıa gUr.iJ s.ınt 12 ye katlar Slrl<ccı Jlmnrı han zemin 
krıtındıı İsi .ı nlJul ı • rr lırhlrllJ>'I- lrır tıfldlrmelerı mılll korunma kanununun 

"''"~~:;"~:;·ı;~·:;:" elverişli ı ! 
kirahk bina 

\nkara ea<1d<::;t111J, t'" a.ı!tcher yerinde' (C\katade ııaLarctlı ıı. 1 
, ·adar 'e aydınlık bir binn kiıalrktu. 

\akıt ~nıPt·" ldor<'h?!'leMnc müracaat. ---· 

esaslı bir ış tutamamıştı~ Her işe ka. 
oiliyetli olduğunda şüphes: yoktur 
(Ölmez 44) remzine müracaat 

• Almanca l>llen yüksek ULhsil t8 • 
ıcbcst fizik. rtyazıye almanca dersleri 
verir (H.N.E.) remzine mUracaat. 

• Türkçe ve transızcayı mükemmel 
olleıı genç olr bayan sabah veya öğle. 
den sonralan tercUme işlerinde çalış. 
mak Uzere tş aramaktadır Almanca 
dan tercnmeler de yapabilir. (R.B.T.) 
remzine mllracaat. 

• Llll'! mezunu Anadolulu çalış 

ıtan. dürüst. ctdcll almanca ve biraz 
.daktilo b!ten ıs yaşında bir genç ~ 
aramaktadır. Huııulll otara.k ortaınek. 
tep ve lise taleoes!ne aıle•erl yanın. 

da az bir ücretle rlyazl;re fizik ve 
almanca dersleri verebll1r. (l.K.E.ı 

remzine müracaat. 

• Bır itse o.ıuncu suıt1 tıı.lf'lbesl tatU 
mllddetlnc:e çaltıŞmak ll'!t.emcktedlr 
Ke!ll de göster bilir (CeNr) remzı 
ne mUracaat. 

• Lise talebclıinr ttlrl<çe transızca 

ve kUl LUr derslf'rt le orta ve tık mek 

tep talcbcler!.ne '\er derf Yerilir 
IB.N ş. remzine müracaat 

• 1328 doğumlu. lnet.oıuıu, okw 
vaıar dört oUCuslu bir all~ reUıi ken
disini geçindirecek herhangi blr 1f a. 
~amaktsıdır lstlyenlerln Balat İpek 
c;aycvlndt' tnebolulu Sallhoğlu Salih 
r;ıııerc mllracaaUarı. 

* 29 vnşmtta CekO.r at.:l,erllkle aıa. 
l{ası oımıyan yeni ve esk' yazılan bı. 
l'TI bir ı:t'n~ hP.~ ne .wırss olsun bir 
iş aramııktarlır ı B s.ı ·emzfne mH. 

eaat 
4: Maıl vazlyel.l..'lir 'X>Zukluğu yil 

ı:Unden bu sene talıslli:ıe devam ede. 
memek zanıreUn :le bulunan t>lr genç 
herhangı bh mUesseserll' iş aramak 
tadır. IF. Yazıcıoğluı rP.mzlne mllra. 
caat. 

• 24 VaftnilA hlr bavıı.rı hl• rillkl<An. lı ______ "':.. 

• "raıye "umaarayot 4 sf 
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Sut>e ve AJam adedi: 265. ,,,ı. 

Zıraı ve ııcari '1n nevı banka muonsı~ 
Panı otrtktt~nle" AHOO Un tlmamlJC 

Doktor Nisanyan 
' • • • \• .. "' • • ....,.. .. ;_, $'. .. '\......_ "" ' -!~ · 

1 

Hastalarını hergun ukşanııo ka.. 

dar Hel oğlu 1'okııtlll aıı otdl l&e 
nında Balo sokıık 35. No. lı 

nıua~ Pnehıuıeııinde 

Kabul \l' tedıt\"İ OO!'r 

:rı 1: .&IAU~ ----1-
iandarma. zaptiyf', kolağas• bın -
başı yok mu bre ? .. 

- Var ... hC'psi var ama. i!'li a -
le aras·nda halletmek ~in rPsmi
vete dökmemek ıst1yoruz. Bunu 
da ancak St"n va parsın! 

Altın anahtm· hangi kapıvı aı:. 
maz" .. Pazart('Si akşam Ustii Vali. 
:le kıra!"lthı:ıneı:ıinde lı,ılu mak Uze
re o dıt rıııo;ı oldu. Elini uzatarıık · 

- Mori vallahi bcsa Mahmut !J 
• rlcrli. 

( Dc1J<ı rıı l'(IT) 

BAŞ, DıŞ, NEZLE. GRıP, ROMA TIZMA 
NEVRALJi. KIRll<LIK VE SÜTÜN AG ULARlt41ZI OERH"L KESER 

icabında gi.ıncte 3 k"fe aıınabilu. T AKL/7 LE.RINDEN SAKININ/l. Heı yerde 
Pullu Kutuları ısrarla isteyıniz. 
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, Je yapılır. 


