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lnôfzü diyor ki: 

f ı.u~~r~mız, milletimizin göz 
1 1\tıuı asil teminattırlar 

Şiddetli mu
harebeler ı 

devam ediyor \etleri kumandanı gen.,rol Gu 
Şark CCJlhP~lndc Alrnıın owtörlU 

Ot ı\ııl(ara ao 
du~ ll§a~da •A.A.) - M:.tıı ~f 1nonU, Zafer oa)raaıı wuııaııcbetilc 
~ kı lt:!Jgrnfı gôn~cnni§lerdır: 

• L il'\ EZl Ç'AKMAK 

Genci Kurma~ Bafkanı 
ti Qfer ha A ~"'KARA 
0 ıtı. 'I'ıı.rtııi ;:anıızıı koınuta.nıc.rmız;a, auba.y "e crler1m1Zt: tebrik ed,. 
~ 0!'12tı~anı :Uğrunda feôakArlıkla ve sayısız §BD ve ııcrefle dolu 

h Clıınhıırıyet bugün de nı.iUeUml.zın göz diktiği asi! teıninattırlar. 
~eı de 'ru k hUkcırnellnin &ulb için sartcttıği. candan g&yreUer klı..fi 

!lıı.l'tııııı1 :U Qtduau vauff'Ytı çağınlmıa,0 orduıanmızm g&çmlş. kahra 
rurınndıracak ımrt t~ hareket edeceklerine eminim. 

tSMET INÖZ..11 

Marqalin Cumhurreisimi:rc 
cevabı 

~nellı:urmay Başk&Dı Matt.,aı Fe,. 
zı Çakmak, Yüce Ba§bul; ''e Reisı
cumhurumu.ı:a B§Ağıda.ki cevabı ver • 
mi§tlr: 

Dalma. yükaek teveccüh ve itimat
la.rma mazhariyetle mtiba.hl olan ka.b. 
raman ordumuza bUyt.ik tıır esermlz 
olan Zafer Mytt!nmın yıldonUmU mU. 
nuıebeUle yeniden ibzal lruyrula.ıı iltı. 
tatııamelüi beme:n bUtUıı ardlJ men • 
supıarma lbl!ğ edilmek Uzere tamim 
edllmjoUr. 

Yüee Ba buğumuzun vt Cumh•ınyet. 
hUkQmeUmil:in lCltunanle bugtln en 
~odern ell&.h l.'e techl.zatıa mU~hh"Z 
ve en ıyi bir surette talim ve terbiye 
ile yeti§tlrilml§ olan kahraman ordu. 
murun sulb ve ı;alAmd Yolunda hti • 
kQmeltmlzin vereceği her emri son 
damla kaDmı dökerek ifaya lmade 01. 
duğunu ..-e gcçmi§ kahramanlıkları ge.. 
rido bırakacak büyük blr fedaktırhk. 
la verilecek bir vazifeyi kemall emni. 
yelle bap.racak kudr.,tte bulunduğu. 
nu btiyük bir fahrilc YUca Ba§buğu • 
muza an: .. derim 

Gt>.nelkurmııy Baekanı M&!'eti&l 
F.ÇAKMAK 

BatvekiJin orduyu 
tebriki 

Milli ŞEFiN :SEYAH~rLERi 
Reisicumhur Denizlide 

tetkiklerde buiunduktan 
sonra AIJdına geçtı 

Rı-ısıcumhur lnonıi, NazJ111ye git. ! l)t>nizll, 80 (A .A . ) - Rcısıcumbıır 

İsmet. İnönti, bu sabah 9 da buraya 
gelmişler ve istasyonaa çok kalaba • 
lık bir halk kütlesi tarafmdaıı kar§I• 
1 a.ıım ışla rdır. 

· mek Uzerc uat 11 d•. §ehrlmizden 
ayrılmı§lar ve halkımızın sevgi teza• 
hUratile uğurlanmı§lardu 

ıl/oskova, 81 (Radyo) - Bu 
sabah neşredilen Sovyet tebliği: 

Dün gece tekmil ceohede şid. 
detli çarpışmalar devam etmiş· 
tir. Perşenbc günü 10 Sovyet 
tayyaresine mukabil 29 Alman 
tay\ arcsi düşüriilmiiştür. Çar. 

<De\amı 4 ün~iide) 

lnıHtere v Rusya 

irana bildirilecek 
Şartlar 

üzerinde 
anlaştılar. 

Londra, 81 (A. ) - (B. B. C.) 
Brita:nya ve Sövyet Rusya ıra.na 
bildirilec~k ışartlar hakkında anlaş 
maya vannışla.rdır. 

IUo kmıt, RJ (A.A) - Gece in
tişar otmie olan tcbUğdo Sovyet 
kıtaatının 1ran'da Zemjanree.ht ve 
Saftrud'u işgal et.ıniş oldukları 
bildirilmektedir. 

Sark cephes•nde 

Harbin 11 it 
haftasına 

girildi 
Moskovaın 
garbında 

Siperler kazıldı 
tank tuzakları 

kuruldu 
---<r

Cephenin merkez 
mına dün §İddetli 
yağmurlar yağdı 

nkara, 80 (A.A.) - 30 ağustos 
zafer bayramı' mtinaııebetile bugün 

Milli Şef bura da kaldıklan iki saat 
zarfmda hUkOmet riairesinl ve onu 
mlitcaltip diğer mUessesPleıi grzml~ • 
lt".r ve kazalardan gel~ heyetleri ka. 
but eyleml§lerdir. 

Denizli, 80 (A.A ) - Bugüıı şeh· 
rımi.z.i f<ereflendl retı relsicUmhuru · 
muz ve Milli Şcfımiz İı.mct tnönli, 
Oeni,zlı llscslne uğrayarak lise mü· 
dUrllnU ve bUtUn og-retır,eııleri bu· 
zuruna ~ırmı~ ve ~ki senedir ye
li11tlrdlkleı1 lalebelerbı yt.Uuıek bir 
kıymet göstcnnelerlnderı · dolayı ken 
dilerinc takdır ve teşckkOrlerini bll 
dirmlştir. 

1<1nlerln gP.rl aldık lan \ 'lpuri eehri (Yazt5ı 4 ünctide) 
(Devamı 4 üncüde) 

AKiSLER 

Tek ,,. DCDZ bir 
tip çorap 

Al dm, 80 (AA.) - RelsicUJnbu· 
Milli Şef İS?net !nısnu, bugün saat 
16 de husust trcnlerilc Aydma gel 
rıılşler ve bUyük harareUc kar§ıle.tı 
mışlardır. 

Bayramımız 

ReislcUmhunımuz burada mUessc 

Bayan mebuslarımızdan 
Mihri Bektaş diyor kı: 

satı ziyaret eykmlşlerdir. 

iRANDA 

Diln, Türk tarihinin en §Orefli 
bir giinünti kuthıdık. \'akur, asa 
bir ırntla~,ş. 

ı··arfaradan iui, at.tığı adlmı 
gf'ldJğl yolu, gidecehri yeri bil~ 
asil mlllctlcre yakı an bir kutla
Yf5· 

l'alnız '.l'tirk l.arihI dc,ğ:il dün~a 

"Biz kadınlar hı.na karar verdik; bekliyoruz. t.arihi çe~.e' ~inde, bir e 'ınc da· 

H 
. b. t ı ha ra t lanrmyan bir zaferin böyle. 
iÇ ır pe ro ce trut1a.nı mıa bakanlar, bn zafc· 

1 rio, ku.th~·anlann öz maJı olduğu. 
Müıbet ve verimli bir netice isteriz. 

~· m.eba!ıu Mtbrf ~ 

Aile bütçelerini tahrip eden 
ipekli çoraplara boykot teklifi
mız etrafındaki alaka devam edi· 
yor. 

kuyusu hasa- na ~hıt .ız. ''C dt•lilsiz inanırlar. 
InSfD. msan olalı zafcrleriyJe o· ..., d ğündü. Fakat hiç blfr in~an top _ 

ra Ugrama 1 luluğu, t~reddütı.üz iddia edilcbi· 
lir ld, Türk camla.mım zaferlerini 

--o-- kut.lay115mda., ~österdij;:,rf a..o;alcti 'c 

G•• d b• "iyon vakan gösteremedi. Belli~ Türk, un e ır mı nereden gelip nereye gittiğini ı>ek . h iyi biliyor; belli ki Türk, ıztrra.bı· 

galon Petrol 1 racı- ~ı .~~~ ~C\'İncini de izhar et~~~~n 
olçu unu kaHnmı tır. En kuçuk 

d dil. or bir ~lise, en kü~ük yaldıza en küna evam e ıy !:Ük bir k<'rıdindt'n ~~miy~ mst· 

Çoraplarda görülen fiyat yük. 
sekliğinin önüne geçmek, aynı 
zamanda memleket iktısadiyatı· 
na hizmet için en müessir hare
ketin iki bahar ve yaz mevsim 
}erinde çorapsız gezmek olduğu· 
nu kış için de kabul edilecek tek 
tip .ince bir tire çorabın. kulla 
nılması çok yerinde olacağım 
ka.ydedetmiş ve bu hususta mü. 
nevver bayanlarımızın fikirlerini Londta, S ı ( A.A) - lngil~-
nakletmiştik. !erle Rusların fra.na girmclerr, 

la.nnııyao bu kut layıstan belli ki, 
~fer. usta bir terzi elinden eık· 
mıtı elbise ~lbi kendi malı. Şa'şt· 
adan, ala~işten. \'e elha ıl 1.a.ferf 
küı,:ük düsürooek, yi.r ve a.b'ar 
nazarmda ~111~ bir' m~ ._. 
yacak projcierdc!l ozM>. 

Bugün de bayan mebusları · petrol ihracını hiç bir veçhilc 
tnızdan Malatya mebusu Mihri ihlal ctniiş değildir. Normal 
Bektaşm mutaIWannı kaydedi· ı miktar, günde bir milyon galon
Yol'UZ Artık is alAkadar makam. dur Abadan'm şimalinde petrol, 

• ( DeY81DI 6 ıneı 98hifedc) · (1><''VM'J t t!r.c~:le) Asil bir ırkm, ah•'+ e l~ 

bir oğu'k kanlılık. Uz.aktan bakan 
lar belki de tereddüt edecekler: 

- Bu zafer bunların malı nuf 
l\'iı,:Jn birbirlerine sarılmıyorlar 
·ı~ı o dUnyaşı 'el\-eleyc "ermi.' O" 

lar. Böy16 bir zaferi kutJama.k i~ 
l alnız, pencerelerde, binala.rd 
Türk bayrağının dalgalanrn'Vlı 3'C 
mez; yalnız, kapkaranbk dün~ 
gC<"eleri içinde her gün pınl pın. 
yanan, §&kıyan aydınlık gecderı 
bir imi daha a3dmlatan bir ışlli 
tufanına boğmak .}flimez. •. · Dahıı 
ba..5ka, daha başka 1f(lylcr; dahıı 
ba-."ıin daha ı.... .. ka t.t~hlirler l~ . ' ........ 
ıım. . 

Belki daha. ba,."ika tezahür la
urn... Fakat bu, yarattığı bir C· 

eseri bir daha yaratamamak endi 
inclc ola.nluın işidir. Türk or

dusunun §&'sa&>~ geçen bu moaı-
....... TtWtlD& §ahit olanlar. v.a.m .,..,, 

Türle mllJettnin bu bayramı yara· 
tan kahraman şefinin orduya me
sajını Okurla.rsa ,.c bu atıU tebrl: 
k Türk ordusunun meziyetlerim 
s!Jı,.ında töplayan kahraman 'Mcı· 
~eşntıuuı t •C ::ıbmı kolaylıkla anlar
lıır Jri Tüı'ıc, zaferlerini ktıUadtğı 
hll bü) ilk zaferle kapamadlğına ... 
r:ılnıih·. Viıı! b9 nıh ~~?"'tlr.l lıııe'n 
~.: l,~ıl.1 ı ıcllletlere, llll«lk bt 

,-..lı\ar kııt.by .. ,. ~ H r 



' nz i~lcri niçin ve neden ya -
,. . l\lnnme ed('n gnflet mi eder'? 

rin f,O<hirfnde dıılgmbk göstcr
ıçln mi böyle bir iikihet b:ı
ı;clir'? 

Yeni Sabah 
FUhror, Duçe mUIQkatwd:ın bah • 
den Hll.sey:ln cahlt Yalçın, Ruzveı~ 
rçil b!:yannamesi ve bilnun 8 mad

esi yarımda Alman ttaıyıın resmi tcb 
ı rlnin s5nUk kaldığrıu kaydetUk • 

sonra diyor ki: 
''"lli'snıi İtalyan 4bn:ın t.ebll • 
n d.lldotı celbeden b:ı,ıtıı. bir 1.ılc.. 

r..ı. v:ı.r: tkl ıımlannd ki gö~-.e.. 
ı re zaft'r ld cdillnccy ımcıar harbe 
d m tnıck arzusunun h ldml) U 

tmcLı i: Urak ettildt.rlnJ temin ecll • 
orlıır. Uö3l' b1r hareket pek tabii 

lk \C kimse bmın;ı nJalnf b; kle • 

f ned böyle bir W&nt.. 

n mUJ aı.ttn hunun 
n l !meye mı ~lı,,ılmıştır? na 
:nıdaıı bu maıınyı ım anlıyıı.cağn:; f n 

Cumhurıyet 
Yuma N di • Tilrldln Unkkı, baş • 

ı II yaz a 19 sene evvelki uırcn 
o dan evvelki vaziyeUmlı:l anlat • 

n onrn şöyle diyor· 
•'GUn ln ltmda Tllrk mili tin 

hı.irri)flt \C lııtlklAIJe ;>aşamap hak.. 
kı \"ar ıdır ;>ok mudıırT Biz.im mı.. 

nı l ııatimlro göre her millet tein 
'\1ll' ol!uı bn haldıa bütün uzun tartb 
bo) cb hep yüksek mukıı.ddemtll 

tmıu3 ilı: eımı olan bO Türk mn. 
lotı k nMıllktlr, fl'l o bunu ev. 
1 ıtlnrmm b yUk cömertlikle dökül -

ı:nUs co temiz lm.nl:ırflo on dokuz yıl 
noo dlln I>nmlupm:ı.r zaterlle ıılha • 

bulan lsUldfi.1 clı!nllnde btr d3ba 
t ey:lmnJştlt'. Ehcdi Şd A tatllrktia 
: 

- Da mllşkill içinde aynı 

hlU derle ~t;-mrz t:ıkd1rdo 

her zaman yapa.cağına. bodur. 
Diymı vwılyctl 'kulaldanmı:zda c1ai • 

ma çmlıyor.,, 

Ta.bunımll7.ll. La.vinckte yew 
tlik ve peşi srm ilerledik. Ro -

za.hnada gece konaklryacaktTk. 
Roz:ı.lına da dfic;nınnm bulunduğu 
c.grenildı., ve açık çayırda gecele
dik. G~e çok romantikti, Tam 
bir mehtap vardı. Sol tarafta, ric' 
at eden polonyalilar ıtarafmdnn a
t ve.ı'ilen !köyler yanıyordu. Ho 
p:ırlurlerimiz llıer taraftan gC'len 

r h vadl31erlni veriyorlardı. 
Gec mUUı a.ynz vardı ve sıacağa 
1' s ttik. Mutfak ve iruıe kolu ge

le kalını lı. Çavdar ekmeği ye • 
1 f a ettik. 

Tan.rru7.lltl üçüneü gunUydU, Po
onya kor dor ordusunun arknsını 
evtrmiştik. Muharebe şlddetleni· 
ordu. Cephemizden geçen bir Po 

lı "ıvari a.laymn müthiş bir 
te ft<'tık. Mesafe ~ök uzak oldu

f.u ın fazla z:ı.rar v rebildlğlmlzi 
n tmiyorum. Fnkat kurt ulam o.. 

tar. 8ığmdrkları orman ta~ Yare
z l fmdan tarandı v sığı. 

u. Üstllmilzde 
v-.ar l n biz 

irtmekten uzak-
• Pı ad tllf lerimJzle ati' edl 
orouk onlar ; arnl rmdan hır ta

ürm -e bile muvaffak 

iKAN AH! 
Ha ır, ne 0 1 ne bu. Monıurf. et 

\nzifclerlni Hui tiıruıJ eden \"at1ln· 
d:ı<ilan mulı kkak, bu işi menfnat 
knsdi)lc yııparlıır. \'e memurl~et 
alıUlmt<lakl :rnnfl:ırı ~ üzlindcn !'U

iıstimnl )Oluna parlar. Her glin, 
halkla olan mlınn ebetlcrin \c hu-

•ıll!ielerin lı;hıclı.>, temiz kalamı) 11. • 

rol, ka unhın bi~ )arak, bir 
l.akım ~&) ri me rfı kazııntlar te
minine lmlkı,.ırl:ır. 

Vo üknınb !IÖYli)eUm ı..i, iter 
memur, rn.şi, mürteyi, 'azıft·na· 
nas değildir. Jyllerin yanında., da
lma. ı.ötül!'r de çıkar, feruı. insnu -
lar da bulunur 'C bövle kafiri mil
let \e kflfirt nim('t oİanlan muhak 
klW ki rulllcUP nhı tut.ar, _yuptığı 
fcnah~"Ill ce7Jısmı giirür. 

~emı.I l\lollu, htanbulun sayılı 
ııukte adamlanodandı. Jı' prilerl 
Çok ku\\etliydl. O ttin karakterli 
\C sen bir ad m olduj::ru frln yalan 
n dir bllmf'Z, "iztinU eşlgemez, hPr 
t:e)i oJu orta süylordi. 

Büyük adada oturduğu 1':ln ona 
Adalı Şe.ın i lolla derlerdi. nk
h olma'-13 beraber, Tıbbiye oıck -
teblni hltJmü U. De\Tine göre i rf 
doktorlıırdıındı. 

DO\ rln bü) 111;: adamları ondan 
çok ı;~Irlerdl Çünkü J)at:mıtsn: 
b!r adamdı. Onlar hakkında ağuna 
geleni söyl r, ğı solu ı:özetleme 
den dn lal' !lavonır, ta'rizh•rde 
hulu nurdu. 

Bir ı:üııü adadan lstanbula 
ioJyordo. Jlına mUthlş lodostu, \& 

pur, bir b k gibi sallanıyordu. 
Yanında buhınnnlardan biri, mida
sJnfn bulıındığmı, kendiSlni pek fc 
na deniz Uıttuğunu sii~·1Prkcn, 

loIJayn sordu: 
OObn kaptan paşayı da de

niz tutar mı? 
Şemsi ltlolla, ııkla.,,o;ruı'i sakalı

nı sı\'arlnJ'lp hağrra ba~ırn t•e,aıı 
venll: 

- Deniz, onu n • dl~ e tutsun~ 
tu te:rsane önünde eUrii-

)'en donanma.nm ih1 tutaı-! 

Alnı kims"nio ahını, çık r 
fiheste fıhest 

J.A.ImRI 

Asker ailelerine 
yapllacak yardım 
Ş<ınlr M ~ yarın fcvknlAdc 

bir içthnn akdedecek, asker aile
lerine y rdım mükellefıyeti hak -
kında. çrkruı yeni kanunun inUh • 
bmda lbeleWyelcrl sertıest bıraktı
ğı varidat menba.lanndan şinıdllik 
hangilerinin tatbik edilmesi lAznn 
geleceğini kararlaştıracnktrr. 

Müzakere neticesinde asker ai
lelerme ya.prhcak ynrdmı, bUyUk
lere ayda (5), küçüklere (2,5) lira 
o!arak kabul edil.nllş vo ev kinım 
olarak cin ayrıca (5) lil"a verilme
si münasp gorillmUştilr. Bu ekll
do bir aile 20 lira kadar lblr isti
fade temine~ ola.caktır. 

Asker ailclerine Ağustos maa
şı tevziatmn ynnn sabahtan itı'ba. 
ren başlanacaktır. BPlediye, lazmı 
gelen tedbirleri n.lınıştır. 

B A B E R - Akşam poota.sı 

Devlet Demiryolları 
Lise mezunlarından 

memur alacak 

Milli. Piyongo 
iz mirde 
çekildi 

1 
i.mıir, 80 (A.A) - Milli piyan.. 

Devlet demlryollnn kadrosunda 
daha ziyade lise mezunu memur
lara ihtiyaç olduğundnn, evvelce ı 
orta. mektep mezunlan arasında 

olduğu gibi, bu defa da lise me
zunları a.rasmda ve bUWn memle
kete şamil olanı'k lbir imtihan a
çılmasına anı.r verilmiştir. 

gonun 30 Ağustos fevknl!de ~eki
lişi, iıugUn İzmir enternasyonal fu 
nMnda saat 19 da yapılmıştır. 

Haydn.rp~. Sirkeci, Ankara, 
Balrkesir, Kayseri, Afyoo, Adana, 
Malatya., İzmir ve E~ul'\llll işlet
me mUdürllikleri merkezlerinde 
yapılması mukarrer bu müsabaka 
imtihanı eylülUn )irmi beşinde 
olacaktır. 

Bu imtihana. nskerliğlni yapmij7 
veya aakerllğinc en az bir senes: 
buluncın be.kar veye. bir Türk ka
ilinı ilıı evli bilhassa §imendöferci
Jlk gibi ağır bir mesleğe ta.hanı -
mülU olduğuna dair elinde vesika-

r bulunan lliıf" mezunları kabul 
edılccektir. 

Müsn.ba.ka.dıı. kazanan Use me • 
zunlıın mUnhııllerdcn fazla olursa 
srra lbekliye<:eklerd.Jr. Derhnl vuJ. 
felencllrllenler stajda bulunduklıı
n müddet içinde baremin tayin et 
~olduğu maaşı ıılacaklardır. Yal 
nız Umum mUdUriilk kendilerlni 
istediği yerde kullanm:lltta eeroest 
bulunacaktır. 

Bir batanda ü.y çocuk 
lzmllten blldirlldlğin göre, Karaau 

kazesmm Sakarya mahallesinden Meh 
met oğlu Ömer Gelfılinin karım Hav .. 
va, bir b&Uııda Uç çocuk doğunnuıı • 
tur. 

Çocuklardan bJrt ktZ, ikf.Bi erkekUr. 
Doğwn hldi9C8indo bir çocuk ölU oı.a.. 
nık dünyaya gelmi§tlr. Diğer bir ço
cuk 8 ve Qçtlncü.BU de 16 g1ln sonra 
ölmU§lerdlr. HQkt\met, bu aileye 150 
tln \kramlye vcrmi§tlr. 

Boğmacalı çocuk An
karaya gidip geldi 

getirildi 
.Almnnyada tatbik ~dilen blr usuıu 

memleketimizde Uk olarak 11 ylık 

çocuğu üzerinde tatbik ederek kendi. 
sini 2500-3000 metre ytlbeklikte te
davi eden Salt Ali Omcr boğmll.C3.ya 
yakalaıuuı çocuğu ve doktoru Uc bir. 
llkte dUn abnh An!U\raya gitmişi r 
ve akşam dönmU lerdir. 

1 Tayyare giderken 2üOQO.. 8000 metre 
lrtiı.1dan uçmU§, gelirken 4000 metre. 
ye kadar çılanı§tır. 

Salt Ali Ömer, Aııkılra ynhaU -
nin çok iyi gcçUğinl, çocuğunun ok -
sUrUğilnUn biraz azaldığını söylcmlŞ
tlr. 

Hususi doktor da öksilrUğtln birluıç 
gUn BOnra tnmamcn zal olacnğ'mı 

nt\.ve etmiştir. 
Filbnkika kUçUk Muammer, tnyyn. 

reden indikten sonnı. bir iki defa ga
yet kısa. olnrnk öksUrmUştür. 1.slaf. 
yondaıı kendilerini karşılıyan annesi • 
nin kucağında gay t ş n olarak e1•0 

dönmtlftUr. 

Kalabalık bir halk killlesinin ha 
Y.rr bulunduğu bu çekili5te ikrami
ye kazanan numaralar şunlardır: 

40,000 liralık bUyilk krnmyeyi, 
.f90!l numaralı bilet kazanmıştır. 
257.314, 353.932 numnralı biletler 
onar bin linı knznnınıştır. 43.391, 
277.237, 281.363 342.772 nnmaro
h biletler beşer bin li111 kn7.anDlll)
tır. 

Son dört rakamı 6052 ile niha -
yet bulan 40 numara ikişer bin 
lira, son dört rakamı 2297 ite nilıa 
yet hula.n 40 numara biner lira 
k~.nnmıştır. 

Son dört rakamı 871)5 ve 1188 
ile rutıayet ibulnn 80 numa:ru be~er 
yUz lira ltazanm tır. 

.Y. tat.anbul tramvay ve elcktrllt twı. 
r sı vatmanlara bir miktar r:am ya. 
pılmıun etrafınd tetkikler yapmak.. 
tadır. Dcftcrd3ruk tmmvay n elek_ 
trlk icbrcsl.nin kArmdan kazanç ver
gisi istemektedir. tstenllen verg!nln 
mıktan 000.000 liradır. ldııre, tuı.nunn 
nazaran .kendisini bu vı>rgideıı muaf 
gtır~kt.e. mallyo 1so fkBi iddl9da 
bulunmaktadır. Bu thtllAt lıalledUme
di#f tııkdlrdo idare, Devlet ŞClrasma 

müracaat cdcccktirA 

~ İstanbul mmtaknaı linıan reisi 
Refik bu vazlfcden çckJlml,, yerine 
devlet denlzyollnn mUdUr muıı' -u 
YuBUf 7Jya Kalatatoıtıu t ytn edil • 
ml&ıUr. 

"' Çcmberlitn§ta oturan berber Meh.. 
met Kurulmanın 22 Y8§Illdakl oğlu 

Cemil, dUn gece elinde b~r bıçakla 

ko~rken au,,mnş ve bıçak ltıımmıı 

ııaplıınarak nğtr surette yarala.nmlf
tır. Ocmn 61Um hnllnd hastaneye 
kaldırıl mıııtır. 

:,-. Bir mUddeUenberı şchrhnlzdo bu. 
lunnn ve tetklkler yapan içtıcaret u.o 
mum mtldürll C..<ılfıl Yc.rman bu nk. 
şam Ankaraya dl:lnccektlr 

:t- Nazillide, Nazım basma trıbnka. 
ımıdan kumaş çalım bir eebcke ynka
lllnnuştır. Hırsızlar f brJkanın mnkf
nisti Ahmet ~ce bekçisi Mehmet, ıı_ 
ye..a ve Aliden mtırokkeptir. Bu IJCbckc 
hergUn bir miktar basma çalmış ve 
Burdur, lzmlr gibi yerlerdeki tanıdık 
ıarı tUccarlara yollıynrak ı:;attırmıştır. 
Hırsızlar son defa Burdura muşam

baıııra sanlı kırk b:;ılvu m:ıl yollarlar 
kcn yııkalanml§lardır. Mfiddeiumumt
llk tahkikata b:ışlam~tır Bı; şebeke
nin yolladığı mall:ırı mıtan bir lzmlr_ 
il tUccnr dn yaknlanmı:ş ve adllveyc 
verilmiştir. 

ler. Hepimize a~n a~n iltifatta bu 
lundu. Göğüslerimiz iftiharla ka _ 
barmıştı. Konilz'de yaralı trenine 
binclirildfk ve oııbir eylfıidP Berli
ııe vasrl olduk. 

• • . 

Barbaros torbesi
nin etrafı açıhyor 

Deniz tarafındaki 
binalarm yıkılmasma da 

başlandı 
Belediye, büyük. Türle .Ami:rali 

Barbaros tüıt>eslnin deniz ta.rafın
daki binalarm da ytlnlmaama baş
landığından arük evvelce muva.k • 
knten tcrtJp edihnJş olan til?be 
ba.hcesinin esa.sh surette tanzlmi
ne karar vermiş. Mimar prost, be
lediye mezarlık ve bahçeler mli -
dürlükleri müteha.ss:ıslal'I burada 
yaptıkları tct.kl.kler sonunda, ~ 
rlhte ölmez nam bırakan ve bUtün 
dünyanın hürmetini kazanan yilce 
denizcinin şerefiyle mUtcnaslp o -
larnk caddeden nhtİma kadar bu 
b:ı.hçenin tanzimi için hir proje ha 
zrrlunnııştır. 

Ba.rl>aros tüııbesinin ba!ıçesl bir 
geml güvertesi şekline müşabilı o
larak tanzim olun.acak ve tür.be -
nfn iki ön cephesine iSkcle ve san 
cak olarak yeşil Jurmm fenerler 
konulacaktır. Bu fenerlerin sütun 
lal'.ınm metalden yapılması mürnı.
ı:ıip görUlmUştur. Ayrıca. Uzerinde 
beyaz fenerler bulunacak direkler 
dikilmesi de mukan-erdir. 

Barbaros tilıi>esi önündeki cad· 
sı mutad merasimin de bundan 
sonra tfirbenbı deniz trafmda açıl 
dede henı<me 1 Temmuzda yapılma. 
makta olan bahçede yapılması ta
kan lir etmiştir. 

Şirketihayriyenin 
vaziyeti 

ŞırkcUhayriyenln mail ve idari va. 

SancakteP 
YaıatM: Kadircan ıJI 

Dajda olmımk i!:fn 
arasından rast.gele bit 
çektiın; eflatun :rengi Jıt' 
tündeki adını okumada? rt· 
tanıdım: Dağa Çıkan J\U 

Kurtlar •ten· daid
eblrdo yqıamazlar ld lf 

bir tanesi de dağa çıJı111 , 
ve ouun hlkaye--i yazıliölll 'ri 

Belli ki ''kurt,, kelllll 

kuzu düfjlltallı kurt ıar.ad1 Bu klt.ap Ttlrk istlldi t-< 
t.'lirülUilU, dumanlı, kCfl:-1 

çın sahnf'!leriııden bfr k 

tıyor. ' "ı ' 
" D • ~ 1snıiııdt,.. ua .,.,pe,, ıı•' 

kim bilir ~ıncı def & 
0 

"Atıarmuı.ın etrafındl 11 
bulutu \•ar. Sağd;;n, sotdJ~ 
ı·cııhanc kollan ~cı;I~ or. ~ 
nuca t.-ığmmı .. mliteısıl tf ııl 
bnne c,"8dınl Bir ttı SO~ll 
rıltı, rıılltlıf~ bir günıhfi •r 
uzanıyor. Kanı. pınarın 1.ıdlı 
1'1 toıılarııııız faaliyete ı;111ı;ı. 
lıır. Uu uzun 'e mUtlıh ~ 
tard blrblrlne ce\ ap ' p ,,
) an clev ı.eslen, hunıı 10 

diyorlar. ,, "" 
"Bn kumundan il)~~ 

da geni bir pelerin. i>i 
ı.ıyor. hmet pa a daJıP d~ 
mck iı;ln hasmı teırıfon• :ıl f 
mis. Rir nz uzakta 'fi'' 
geni" nrkn"ı AöriinÜ) 0:;:. 1. 

"Knı'§ım11.dn çcpeÇe 0r " 
ver lc;lçl" san kı:r.d, 111 ti: 

' • ' rpte ı 
manlı ılnj;lnr. En ~a ı;t~...f 
yiikst'k tepeli bir ı1d, r"':i 
tepe 'c hl:ı ona h\icuıtt ıı• 

•I d• "-"' 
O heybetli sahn~l. ~ 

ha.'~ iil cdebilnıdJ• ıçıııir ~~ 
ilmhm Yunımdald b ,,.ıLP·., 

ziyctl mllnakaltıt vekAleti tarafın - koylüsU t.cl orgli Ilı" C: ·,, 
dan tetkik edilmekt-Odir. \'ekAlet bu \'e"il , ,., •enis rıfr !Ulfıil 

. '" ""' tetkikler neticesinde ıdn renin vazlye .. 
tini Uı.yin edecektir. 

-<>--
Ekmek meselesi 

Hububat mubaynnsmda fiyııt.ıarm 

artmQSI hakkındaki karcnn ekmek 
fiyııUarrna tesir etmelli muhtemddir. 
Alltkadarlar zam yapaıp yapılmama
sını t~tklk etmektedirler. 

Bebekte 
Muhteşem bir müsa

mere verilecek 

"e ~orıı: bC' 
- Aha, buııdıı oıı J1ll! 

yntar ile) Her. essah 1 ıe 
Hnlkan lınrbini dcfı;t' .,uıt• 

yonız: Uyu'}uk bir !;& ili~ 
aleyhine ittifaklar ii~rııpl' 
yu terhl etmMi. \ i(ll': 
za.forinden kork1u'"' ~ 

- .,.tatüko!.. _;ı-ııı 
Diye bağınııı,;;tı. I ıJ1 

lakete uğrayınca aıı.: rf ' 
- Salibin girdlı:t ~c ~ 

ııemmt ıP""J 
Demi lerdi. Du .. ın•~~ 1 

pılanna dayanını,tı; ,,~ ı 
Jıkta §Ura 'l\ bir ~ .. ıı 

C. H. Partisi EminünO nahiyesinin ıJ #' 
7 cylUl OH cutnarlc8i gecesi Bebek lcrcn aslmrlnıi ı;,ıe 
Belediye bah~esinde muhtegenı bir ti; Alay sancağını tıl'l'lil, 
mll.ııamerc tertip ettiği bnber aım· Sonra Aııadohıdıı.Jl ..tflrı, .. O~ 

1.ıııknlı giiniillii ıılıı.7~b""JJ1'~· 
mıştır. ni tak mk. kutakl• ... ,,.ı-'" 

Bahçe ve önfüı kl au1ar o ak§&m kcrck. şnnıpnl'I .,8~r-' 
mehtabın 14 üncU ~krlne mah· da, yn~lnn afe<ılol't' 

1 
,_rrf, 

ıua IJ3fans!le ta§kın bir nur ve ziya dılnr. Alny anııstit"' rf" ' 
tufuuı içinde kalacak. Bo azın bu tepe) c clilrtller ,.o 0 0rıt' 
C§SIZ köşesi Çok uzun Balltler ı§ık ( ld D0<;ıt1aJI epe,, o u. 1(1•· 
v mu !ld nağmeleri, geı1ç ve mesut ylmıl bin c:>sfr brf'll ~ 
kahke ha ve çc§it ~C§it görillmemlş kn~tı ! dfı.ilıı' 
liynkntıı sahneleri" t m bir cennet nura) 8 bir Abide ııır 
olacaktır ı ıırı" r1• l 'urc:lun h<'r 1 .... ,.ıı • 

'l'crtlp heyeU bu fXr atı.cın ıstlfadc 1 ıır 
cdueı,, o ak53ma kadaı bir evlen· t r tarih )"nl ') or.lırtı"''" eJ 

nln kendisi, o kil fibıJ '"~ 
m memurunun önUndcn guçUklcr! nr iı"~lıı <llldlml .. blr

1 
,t ,,...:.ı 

halde §U veya bu aobcplo hcnUz dU· t.epe dllo gclsp lıÖ' t: ıı~ 
ğUnl rlnl ynpamamı genç çiftler i· Zi)·cn blı'er t'hnfl~t'rf" , 
c;ln bu gUzel cenıiette blr'i'r yer ayrr 8anı'ak t cı•e 0 t<'P"' 1•" 
mayı dUşlinmüştUr. St~lerhırlmı blrlcllr: tııl .. 

Gene çlf'tlcr tsterlcra duvakbriıc Ada ıeııı· uun •~P"' ' ~r. 
+_ ' ,·e ~~ bu eşsiz yen eUsleycbUhler. uıterlcr Giınes nlçalı ·or fi" ı • 

1 
se herkes [ribi rbcfit tckııt mUm· aıırol, t eJH'lliıı Ü" ; r •• • 
kUıı olduğu ke.dnr açık rcnlt giycbl ~nlıuııyor. Otu:ı: rı111:ırrf11 ,ı lirler. Yerler az l·almıştır Bu bap· rıınlıkla l\'t•hntf'f( ıı 

tnk! mUrac atlar nanly<'nln Ankara , lllc"tıh·;.-ı: knıuıl '= 1~1111 1 

caducsinde 57 numn radakl merkezine ı;111 lı:ı)•allııl g"ilrtl~ 0,61111~ 

Polonya 
2 

harbıne ait hatıralar .. 
il. S11bav UPrıke\\ lıı'iıı ıuılııttık· 

lı\rı: 

Ala~ ımızın ilk ikt güıılUk mu • 
z~ffer ileri~~ hareketi geçti. 
Duşmnn arnzısınde kırk kilometre 
ılerlemi tik ve ktı.rşnnıza t,;ıknn düs 
man daiımı. rol v~rmek mecburiye 
ı indC' kalmıştı. 

:.,:;,~' "'""~ ••··:::u·G::ı ::: ·::~·" ~ Yaz.anlar: Muhtelif subaylar 

tı. Sanki pancar t.arlalnnnda Ur -
giln vma çıkmıştrk. Kaçaklar mu 
kavemot göstermekten korkuyor -
lardI. Bölüğüm dört subay v 12 
er esir Imuı ve Latkoviç'te r 
gfizergihma göndcrrnitjti. Onla1 ı 
muhafaza altına almak için fazın 

zahmete ltatlanmadık. Zira; Po -
lon)a ordu unda hizmet goren .Al· 
manlar bu vazife~i ilzerlerine nl 
m~ı teki' etmlşlrıdı. 

Grupa'yn gırlı>n .,olu hl bir mo
tosiklot<:l unutmn e:aktrr. Diz bJ 
yu yllluıelen kumlu rnz den moto 
slklct ve lmm' onları it ı> ı C' k geçı 
li)orduk. Vrealü nakli~t ardı ır 
ılerlem k nı cbun)'dınd kaldı , 
ıcın n tuk e uza) an uır kol haline 
elm tik. Polo l lılnrda bır k tre 

tanrruz t bbiIBll ols~ndı muhak
ka • ki ucutıı. mal o an bir mm af. 
f kı)et lca~dedebilirlerdı. 

Sıcak vemck yemeden lkıncı bıı 
ı;ece~·i a~ azdn. e<'lrdik Mühim 
n:ıtımız da cksllml tt.V zl t ö 

I<:> tken crte!!i sabah taarnıza de 
\'am olundu. Polom ah kıtalıınn ti' 

• 

cemıniı ettiklen mevzllenn cenu 
bundan geçecektik. Polonyalılar 
bıle bu küstahlığunıza kızmı.ş ola
caklıı..rch ki mevd nldıklan yüksek 
kışla binalarından bizi el.ılgım bir 
t('~ nltınıı nldılnı. ileri hareketi 

mU~külleşmlştı. Bölilğün sol cena
hını hıma~ e Pden kuv·vetlerim ku; 
lnlaın doğnıdnn cloğru)a taarnız 
etm{'k m cburl) etınde kaldı. J<;t rnf 
tan dola tı<°:'lm hald<' bınnlann nı 
:Hun gir mPdım; heı tnrı:ıft ıd 

d til bir nte le kıu ıl~ı)orduk. 
l\ı lalarla ko) arnsındaki demır 
.ıııttına lrnd r ç kilm 'c ııC' bu'l'I. 

ı t n ~ bile kaldım . 

Hııılalanıı önundekı ormıında bı 

rl bo'li numdım diğen sırtmıdan iki 
kuı un \anısı aldım, B1r mektep
te tedn\ i nlt:nn alınarak nc:ık 
dôı giin sonr sıc bir ) emcıre 
k vu ~bildim. Ondan sonra bir 
hnsta otomobilıne bınd.irilerek 
Şvl'tz'J ltı hııstahuııe) e naklolun
dum iki gUn sonr l{onıtz'c götil
rıildil . Konitz.'dc 11efımiz \'e 'reh
berimiz Hitlcmn geldi«ini soyled -

Biıinci tabura nıensup tank kc
!ilf mıifrezesi sağa sola gidip gc
llyor, ve al:ı) a lltllınk etmekte ae 
dknııyordu. Fnkat dUn ak!}am hlr 
he if eSıuumıda knranlık bıu;mcn 
mufre:tE nuı kumanda tankı Drazde 
\ o'da uçurulan Ortzi köprlisUnden 
bır metre ileıisiı de durduruldu.K 

ES TON 

if müfrezesı bu ~ ı.izd n I><'\ i ge. 
ı .kt . DüRman keliif koluna c•llı L!itoıı~" .. nrı.ı \\fup.ıdn. f l.ıılıiııdl-
ekız mcrmı gondennl ti. Kuman _ )n ı'ürfc:ıl \'I Holtık ı'•'lıh:ı "" ıbı • 
f ıı, müftt'.'z(> iııi tehlık<>drn mu • rııııt.-ı • • ~ Clf>rıulıııııdn ., •• , 

'nf nlcıyc. t 1 uzakla. tn b.ldi ve ra · '· • 1 .•.. ' ' '• '• • '•'• '· • iı.. 
poıunu \'erdi. Ah•ımi i abet!en ta- ~ l.<' ton~a ıc .. urkmdu tnyct blr-
miınta ihtıy <: gösterdiği itin nla- il ile nuıhdııt bulııncı~ordu. 41.000 ld· 

ııı a el\ C' b J•jfün(' gönderildi. A· loımtrc mumbb:ıı buhınıaıı bu topral .. 
tely M:H:inıce'do ııla)•ın ilk hami~ , lıırd blrbu~uı mil) on rılltıuı vardır. 
de ıc:~Jl ettıgi Polonynnın pisliği Ml'rktzl 1'alll.ıı şehridir. 
ıle me hur elıirlcr 'nden birlydi. '.J'ulllıı ctı ılnln nu .. hlure!!I ııltmdıı 
Müfreze bunun üz rıı c ile e) ıuı sa il en ı ıul Rcı-.JdL 
balıı Myzinlce' lstJknnıı>tı.ni tuttu. Lctoııyn \ O 8o\3cller blrlıkl ıınt-"'
Dtinkü kaul\ ı ucuz ti ttığ•mız 1• da tabii hudut oktur. QünkU bu menı 
cin h<ıkes nı mnun !el.et 110 ul< \r. ıslak bir O\Pdır, nıı 

( nn•amı t•ar) ııwnıh·l•ettı• dı• ~ollı·r holdıır. ~ hllleri 
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~~t·~.~~. Havacılığının şark cephesin-
!'-.. ..... ... 1 
~~- '§? :: deki karşılıklı f aaligeti 
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~EN l A. şARKLl j 
İürkiyeden 

bahsetti 

, 

ijarpta --o--
n sonra TUrkiyenin 

entern 
hUJh asyonaı ışlerde 

1~ hır rol oymyaca-
gınt ilave ettı 

~c~'&ntr-y ao 
bi ~ iı (A.A.) - Harici· 
b~ lltıtUlt 85 en, bu akşam burada 
t hbı ~Yleıni~ Ve bu nutukta 
t~ ~l 1t tnUhhn ı;afahatuıa 
~ ellUftir. 

~tı.'. eYıreıa h 
lııaı~.:"<lan b arp malzemesl i. 
~ itn~~SCbniş ve harp 
~ d~ı ı:tı, zaferin analı· 

~bru~:an &onra Türklyedcn 
h~ıruRiıı Lıgııtere vt:ı Sovyet· 
ti h c hUrın~Urk ;ı,:ılki tamami· 
~ lr Avtup~ ettikte:, ve hel"han 
lilı-ııı taltdir~ devJctin:n bır teca 
~, Yard.ı:ıı:ı. ıııdn l'utkiJeye her 
ttJ,..,_ "Eltll C1a buıunacaKıan hak" 
-~tını h ll<>:: Üıgi!iz • Sovyet 

t ~"n ..,,,. atırıa 'lııı tır 
"ıı .. lltkiy . 

llıll.h '°lira e hıik.ıınetinin harp 
ı:tııı 1 7. bir ~tcrnasyonal işlerd~ 

'!:. ıt. 0.Yıuyacağmı ilAvo 
<::<\! 

ter" n, l\u e rtıt ele atıtık konferanmıa 
~ 11 tarıhi ln4tl.r ki: 
l ı ~e a~'tlı toplantıda l!!Ulli p'An· 
~ "1lJxılltt~arıa.:ı harp stralc. 

~t\>lıoM_tcn Son; 
~ı:-;:rı ~ a Avrupa, blrkuı; 
~.~!ara t.akfaa1ıy~tll"rlne tAb1 

lia,.,. ırn olunmıyacak 
,, Ittttcn Son 
lltl \))' tı haı;ra, Alınanyn,·a kaı 

l cı:ıaı... k~tlıniz - d k' h "'- .... da""-- . aşagı n • 
'l'lı ~atı ...... ı.aC'aktir: 

d.. • 1 bir ~· bundan böylE' 
lıı. ~VUz teşebbü.ııUn • 

bir 'Vaziyete kon 
\ı"Qan 

t~~nın A vnıpa icln 
llıU...cı:Cek ekonomik iz. 

edi\ın,.m~lldlr. 

Sovyet Rusya tayyarecileri, 
mihver tayyarecilerinin Moskovn -
ya karşı yaptı:klan müteaddit a • 
kmlal"a bir cevap olmak üzere Ber 
line doğru 'bombardıman taarruz • 
larma gec;tiler .. Moskova üzerine 
olan akınlarda. mihver tayyarecili
ğin.in maruz kllldığı bir çok müşkül 
ler karşısında Sovyet havacılığmm 
daha az zayiat vererek Bcrllne 
sokulmuş bulunmaları. Moskova 
müdafaasına nazaran Berlin mu • 
dafaa.smm şa:rk cephesine kann 
daha ihmlll edilmiş bulunduğu ve
yahut da, Sovyet tayyarecilerinin 
akınlarda daha müessir olacak ~ed 
bitler kulJandığı zannı hasıl olmak 
tadır. 

Mamafi; Alman yer müdafaa 
tertiplerinin daha ziyade garp 
cephesine mUle\·ecc!h bir §İddct 
arzettiği ve bunıı harbiıı başm 
dan beri yapılmakta bulunan Bu 
yük Bıit.anya hava kU\'Vetlerinın 
taa.rruzlan neticesinde Phemmiyc1 

ve'rildiği tahmin edilcb llr .. 
Son zmnanlarda; mlhvC'r tayya. 

reelliğinin Sovyr:t k17.ıl havacılığı 
üzerinde hissedilir b'r hakimiyet 
kurmak il.zere bulunduitu şayi ol -
msğa ba§lndr .. ThkRt bu hüldmly<" 
tin d~rec~ini ölçUye vuracak hil" 
bir delil elde mıwcut dcğild·r .. 
Ancak hava J1ıikimlyelinin bir mil 
D88I oİarak tefsir edilen, hava kon 
t.'"Olti.nün mihverciler elinde bu -
lu:nduğu 'itirafı bir az şüphclerı 
takviye eder mahiyette göriilmek
tcdir. 

Bir taraftan bu §ayialar deve • 
ran ederken, öte taraftan gPrC'lt 
mihver ve gerekse Sovyet R\ISYU 
tayyareciliklerinin karsılıkh ola -
rak föıı.Uyete gcçtikll'ri vo hat ta 
paraşUUll Jutalarla, hl\fif tankla • 
rm n:ıkliye tayyarecillkleri tara -
fından cephelere sevkedildiği ha
beri de gelmektedir. 

iman hava ordusunun nakliye 
tayyareciliği, ufak çaplı tankları 
daha ziya.df' merkez cephcsinP ta
§nna.kta olduğu, bunu da, Sovyet 
Rusya demir yollarmm Almanya. 
ve haUA dUnya demir yollarının 
istanda.rize edilen dingil genişli -
ğfnden daha bOyilk olarak yaprl -
mış bulunması )rilzünden istifade 
edemeyişi dolayisiyle tercih ettib'1 
tahmin cdllmektedlr. 

Bu suretle; ntihver tayyarecili
ğj kendisine lüzumu bulunan P<"t
ro!lcrl de kamyonlar ve tank bi . 
donlardan :istifade etmek suretiy
le cepheye ta§ıdığı mutlaktır .. 

Sovyet Rusya tayyarecileri de 
paraşütçli ve tank nakliyatını mor 
kez cephesinde yapmaktadır. Bir 
mukabil taarnız mahiyetini göste. 
ren bu hava nakliyatında Sovyc t 
parqütçüleıi hafif tanklarla t:1k
viye edilmiş olarak merkez c?p.-ıc· 
si gerisine :indirilmekte ve bılhas
sa Alman ordusunun gerisini ~eh 
dit eder bir mahiyet &lmaktadır .. 
Bu ha.berin doğruluğu. mihver mn 
kamlarmm susmuş olmnsiyle knndi 
ni göstennektcdlr. 

...uv.~~.ı.ıa.-.ıı~ıııı"11ilı9ılıiı .................... ... 
U~u§a hazırlanan Alman atuka tayyareleri 

Sovyet Rusya parasUt harbinin der ve mihver baskısı artncak o
tcmclJni ilk d('fa orduya atmış ve !ursa kTZil !ha.va. kuvvetlerinin kat 
hatta Almanlar tarafından para - lanruklnn bu feda.kB.rliklar :ınevzii 
§Üt harbi Polonya, Holanda vo kalarak kolayca bastm]aıbilir.
Belçikada tatbik ('(}ildiği sıralar • Memleket müdafaasında ilerisi ka. 
da, kC'ndisi Romanya.dan aldığı Be dar hali de düşünmek icap eder .• 
sarabya arazisine havadan hafif .Bu sebeple Sovy<>t ıı.a. ... acJlıı.nD.lil 
tanklar jndirmck suretiyle, para- nakliye ve indirme }§inde gösterC· 
şiltlerin sadece asker ve erzak ile cekleri muvaffaldyct muvakkat da 
piyadPnin mühimmatmı nnklede - olmuş olsn, mukabil taarruzdan 
cek bir vnmta olmadrğmı, ayni za.· vaz geçmeleri doğru değildir .• Pa
manda, hafif saplı tanldan da. in- ra,UtçUye paraşütçülerle, ta.nkla -
dlrebileceğini o zamanki müttefiki ra tanklarla daima muks.bele ede. 
ve dostuna göstcrmi<ıti •. Bugün ay rek, ve bilhassa bu ha.va piyadele
ni işi mihver tayya.reciHği şark rini daha zivade mihver ha.va. ıneY 
ce?heslnde ve Sovyetıero karşt danlarma ~dirmck ve ha.va. har~ 
kullanmaktadır.. ketlcıini ıı.ksatmuk gayesiyle ya. -

Biri paraşüt harbinin esasmı paca.k olurla~:ı. mihver muvnffa
kurmuş, diğeri bunu mlltcaddit kiyetlerlni bir müddet ~in bile 01 

cephelerde muvaffakiyctlc tatbik sa baltalnm.ış olur. 
etmiştir. Bu iki ordu arasında !i&l"k Sovyet Rusya • mihver havacılı
cephesinin merkez kısmındaki ha. ğır•., F:trk cephesindeki karşılıklı 
vadan nakliye mücadelesi oldukça fanlıycti, bir a.z da kızıl hava. or· 
alA:ka uynndıracak bir hadisedir. dusunun hC'nfiz lfıyiki vcçhlle yıp
Ortada. ufak bir fark vardır. Al - ranmnınıs olduğunu göstermesi b:ı 
man havacılığı taa.rruzt mahiyette knn·ntlan aUikası vardD'.. On bini 
hareket eden kara ordusunun hi- aşım tayyare zayin.tr bir ordunun 
mayesinde bir hava baskını yap • belini failasiyle bükc>bllirdi Hal • 
makta, diğerl ise tedafüi rol al h:ıki, Sovyet tayyareciliği yine 
mış olan ordunun himayesini te - mukabil taarruzlıırmda ve ıuıttfı 
min maksadiyle bir hava. taamı - fam znmnnln.rda karıiılı'k vermdk 
zuno. geçmiş hır haldedirler.. Hiç suretiyle faaliyetini idame ettir • 
şüphe yoktur ki; Sovyet Rusya - mektedir. Bu da. gösteriyor ki, ev
nın havacıları mihver tayyareclll.- velcc tahmin edildiği gı'ln kTZil lıa· 
ğin<' nazaran çok daha mUşkUl va.. va ordusu yinni bini aşan ve otuz 
ziyetler geçirmekte ve muvaffrk bine yakla.5an sayıda bir tnyyare
olııbllmclııri için de bUyilk fedakiir <'.i lkfitlesl hazrrln.mıştrr ve bu ha.
lıklara katlanmala.n zarureti doğ· vaeılık daha bir müddet ayni §id· 
maktadrr.. det ve kutrct karşrsmda ayakta du 

Fakat şu var ki; Sovyet Rusya rarn.k karşılıklı faaliyetini :fdame 
kara ordularının Alman kuvvetle- ettirebilecektir .. Bakalnn bu tah -
rl karşısında gerllcmcsi devam e· min ne gtbl bir netice verecektir. 

bima.yesfndo bulunacaktı. 

Yazan: Casus mektebi profe!I;:,., rinden Iın·ecli A. MENGHAM 
108 Çeviren: H. D. 

Filhakika öylece hareket edildi. 
Yeni ve müthiş üs cenubi Fran

sada hllli hlr limana ~rkarıldr. Mil· 
tehassıslar ta.rafından oradn tek • 
rar kuruldu ve harekete hazır bir 
hale geldi. 

Filvaki yapılan aca.ip geminin. 
tıpkı bir denlzalt.ı gemiSi gibi ko
laylıkla. denize dalabildiği, su ta
bakala.nnm istenilen derinliğinde 
demir atarak durabildiği, su satlıın 
da yürürken yalnız çelik bir safha 
dan ba.şka hiç bir §ey görülmedi
ği adanın büyüklilğUne ve olduk
çı{ çok yüküne rağmen 20 mıl sü
rat yapabildiği de görllldU. 

TayyarelerJn alttan elektrikli a· 
sansörlcrle birer birer veya hep 
birden fuıte çıkıp havalanmaları 
gayet kolay oluyordu, 

Yalnız iki denizaltısının çıkışı 
bir az mUkilatla oluyor, fakat a
rızasız cereyan edebiliyordu. Bu 
netice alınınca bUyük bir memnu
niyetle sun'i Ilsslln denize çıkanl
ması ve cenubi Af'rikaya götUriil. 
Dıefli meseleal müzakere edilmcğe 
baslandı. Bu sun'l üs, Almanyadıı 
ki son denizaltJ, hücümbotu gibi 
biitün deniz inşaatında tatbik e • 

dilmeye ba.5lanan usulü veçhllc, 
parça parça ve kurulup tekrar sö 
kebllen, yani mnntnbl sistem deni· 
len şe·kilde Jnşn cdilıni~tl. 

Onun için cökUlmilş ha.tinde am
balaj yapılarak karadan trenle is
tenllen ycı·c kadnr götıirülehilc • 
cckti. DPnizdcn de bir gemi ile 
nakli kabildi. 

Bizzat da saatto 20 mil sürnUc 
seyrederek kendi kendine fstenı • 
len yere gidebilirdi. 

Fakat 20 mille açık d(>nh:lerdcn 
bizzat seyrcdel"ek ta cenubi Afri
ka.ya gitmesi hem pek uzun süre· 
cektl hem de yolda bir çok tehli
kelere maruz bulunacağı içhı yü -
zen çelik U.ıısün meçhul ambalaj 
halindo trmle cenubi Fransa lirna. 
nına kadar götülmcsl, ondan son
ra orada geceleyin gizlice tekrar 
kunılarak denize çıkarılması karar 
laııtmldı. Ycnı Us yoldn. acı1 tan ~i 
dccck ve iki Alnıan &ı.ınaltı..:.mın 

Kruk heyecanından bütün gece 
uyumamıştı, Fa.kat bu derece he· 
yooanma s (.,bcp yalnız tazruıacağı 
büyük zafer sevinci değil, ayni za
manda zihnini fena haldC' işgal et 
mC'kte olan bir meseleydi. 

Kruk bizzıı.t bu Usle birlikte ve
ya ona refakat odccek dPnizaltı ·
lariylc beraber hareket edip <'.~mc 
mokte fevkalade tereddüde duıı • 
müştü. 

Beraber gitmemeli mi idl, yo~
sa o karndnn, her zamanki cnun 
yolunu mu tercih etmeliydi?. 

Eski kurt, Nihayet, yllzen Ussü 
se\•kc memur edilen demiz subayla 
nnm davetine menfi cevap vereli. 

Fakat tol.sizle muhabere edece
ğini ve ~un'i Usstin yerlcŞeceği ye 
ri k endilerine bildi?'('Ceğini f:Öyliye 
rek deni7. harplerinin mukeıddt:..--a
tmı değiştirmesi tmkılnı olcı.n hu 
giz!i 'Ve TıliıÜhll ik1if'Ut-y1 ool\metl•
di, 

Osmanlı aarayında ihtiyar ve emektar bir :.ima; Ata e1 

di • Aygır imam • Talak üzer ine ;yemin ve pastımıalı 
murta fıkraları • Uçüncü Seli min h~zin bir manzume 
Bir enfiye fıkrası. 

Yazan: 

TAYYAR ZAD ATJt. 

"Babam Mehmet Tnn ar efen· 
di Hicri 1146 (M°iltı.di l 733 ı de 
doğmuş; babası Üqüncil Ahmc. 
din kahv cibaşısı Hacı Mustafa 
cf~didir ki.~ da Tayyar Zade 
R~t cfeı~dınııı oğludur. Mnbal 
le mektcbınde ve baba "ı evinde 
okuyup yazmaı-ta iken 1168 (Mi 
ladi 1754) de Hacı Mustafa e· 
fendi ölmüş; babam o zaman )Jr. 
mi bir yirmi ıki :yaşlarında bir 
delikanlı imiş, Birinci Sultan 
Ivf.a:bmudun devri, padişahın ira· 
~le Galata.sarayına çirağ edıJ· 
mış. Orada, nakş bendiye §Cyh · 
lerinden Galatasaray hocası Ge. 
redeli Hacı Halil efendi merihurrı
dan sekiz sene tahsili ulum t't· 
miş. Üçüncü Must...'lfa n.srm.da 
Hic.rl 1176 da (1762) Topkapı 
sarayında kilarh koğwıuna alın· 
mış, burada Çarşarioalı hoca 
Aıbdi efendılen arabca ve fars~a 
edebiyat ve mantık öğrenmiş, 
Enderunu hümayunun mümtaz 
ağalarından olup arkadaşları a. 
ı·asmda da neşri uluma himmet 
etmiş. 1204 tarihinde de (1789) 
Üçüncü Sultan Selim tarafmda'1 
has odaya alınarak haş lal 'i ol 
muş. Islahat ~I<' uğraşaıı Sultan 
Selim, aralıkta, baş lala kulesine 
yakın olan Kara Mustafa Paşa 
kasrına gider, ba 'lamı çağırtır, 
bu tecrlibe ve -gün görmüş adım 
dan yeni nizamlara dair bazı 
şeyler sorar, müzakeresine rag 
bet gösterır, kendisine iltifat c· 
dermiş. N~zamı cedıd askeı J yu. 
zünden Mısır seferinde Fransız 
lara karşı ve sair mahnllcrde bıı· 
çok fütuhat zuhura p;elmişkcn, 
mukadderatı iliıhiye yerini bula· 
cak, sadrnza.m İsmail Pa.ı:ıa nan
körü, sadrazam kaymnkanı Se. 
lfuıikli Köse Musa Paşa habı :, 
topal şeyhislfun Ataullah clendi 
haini, Sultan Selimin kendi <'·ra· 
ğı olan lmaın Derviş cf end1 nan
körü fesat tohumunu ektlcr. A
taullah efendin.ın crıocası Antepli 
Münip efendi, kazasker Hafid e. 
fendi, Murat Zade efendi de ken· 
dilerine yardnn ettiler. Boğaz 
yamakları ve kabakçı fitnesi erk" 
tı. Evvelden talim edilmiş ola.n 
yeniçerıler ·~iz Sultan Mustafa 
Han Efendimizin e 'fi unu i e· 
riz!" diye ba,ğın§tılar. Bunu du. 
yan Topal mollanın avağı düz 
lbnsacak gibi olmuş! Sevıncin· 
den: "Ya öbürünü ne yapalnn? • 
diye sormus, Asker: ''SuJtan Se· 
limin bir kılına hata eriştiğine 
razı değıliz, istirahat buyursun· 
!ar!" cevabını vermişler. 

"Yeniçerilerin tıığyam arasın. 
da Ata mollanın f e3atları cümle· 
sinden olarak §Chzadelcri muluı: 
faza iç!n yeniçeri ocağı tarafın· 
dan sekbanbaşılıktan mazul Os. 
man ağa, ulema tarafından da 
padişahın ikinci imamı Derv'4 
cf endi sarayı hümavuna gönde· 
rilmişlerdi. "Aygır lmam" IU:ka· 
lbı ile meşhur olan !bu Dervi~ <"" 
fendi, Selim Hanın llltuf ve '.h. 
sanlarnu ~örmUş, onun tarafın· 
dan ikinci imam tayin olunm·ı 
aynca kendisine mükemmel dö· 
şenmiş bir de konak hediye edil· 
miş. Osman ağa ile Aygır İmam 
sünnet odasında padişahın huzu 
runa çıkmışlar. Osman ağa yer. 
öpüp dışarıya. çrkmış, Sultan Se· 
lım yere bir ihram döşiycre.k 
imam efendinin oturmasına ruh· 
sat vermiş ve: 

-.Hrx:a ~e~di ne var ne yok? 
Hıtabıle ıltifat etmi.1 Aygır· 
- Ne olacak?. lsmruı Patja gi: 

bi ~ bir vezirin .1.-ndri bilin. 
medi .. lbrahin?- kethüdaya itibar 
olundu, ~brahım kethüda cihanı 
h~petti, onun şerriod n iki se· 1 

nedır Tokat a'rpalığmı alama· 
dnn. 

Gibi hatrra gelmez 'bi edcbane 
sOOler sanma başlavrnca Sultan 
Selim: - arıe değil! .. Öyle değil! .. 

Demış. Bunun Uzerine küstah· , 
ça: ' 

-: Ne bileyim, biz öyle iif,tfk'. 
Dıye cevap vermis. Padişahın 

cam sıkılmış, orada bttlunan 
lara: 

- Götiirün hoca efendi bira" 
istirahat etsin! 

Diye huzu~da.n koğmu5, 
Buna şahlt olan siıatuaır Süley 
man Paşa, babam memmn. ha 
odalı sfüilitar Ali Paşa, Emin a. 
ğa, şair Hasan Bev. ~ Hasen 
S...~ çabucak karar fl>lmiftcr. 
"3l?ır imama: 

- Burl1tUF. hoca e{~ ŞVl':l" 

Bir mcı•lrimi bahar na grldik kı 
alom"n 

Bulbül Jıam ı c-, 111v.: tehi, giüis 
tan har: 

Beyt.irıi okumağa ~aşlamışl; r 
Eşkiya reisi KahakGI Muma.fa 
mükfı.f at olarak türı:ı.ac1ba ıl 
tekaiıtlüfü payesile Knr rl 
boğazı Jtdlcleri nazırlığı, serı!er 
de Arnavut Aliye kez.ı. turro r 
ba ı1 ık tekaütlüğü pa,ye&ıle ~a 
zın Anado.u knleleri nazırlığr, 
sergerde Bayburtlu Süleyman& 
da sancak k<'ptanlığı, scr~erd 
Memio.e has<>ki tekaütlü;{u ıle 
yüz yirmi ak<;e yevmiye ve dı ı 

(!Ai' fen .<mhife'lfi QCV'İ.riniz) 

Ç'llnktl bir 1 \S \l,-

1n:'F BONO'&u ı.t ı 

par:uum fulr,, ~ urt 
müdnfıuumıu bir çc.. 
ilk 7.1 h \ ~D bir 
t;'("llk kanat fl, vı 

t'd~r ı~t•?\ 
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t:Jündpn, 
BuvünP. 

Anadolu ojan!IDlm venJlğl babfır. 
ııre cöre dllnya vad,.-ı•ttne bakıl! 

ier 

F' ılan ~ya 
kör ezinde 

:nv et danız kuvvetlerine 
ağır za riat verdirildı 

ahranda örfi idare ilan 
dildi - Ruzveltirı sözleri -
iitler - Musolini mülaka -
ından çıkan neti.::c 

Şar'{ cephesinde harp devam 
!ıd yor. \iman başkumandanlığı 
ün ,gece neşrettiği te-bliğdc di. 

yor ki· 
Alman donruınuısı ve ha.va kuv· 
tleri, Finlıindiyn. körfezinde. 
vyet deniz kuvvetlerine vo nak 

ye filolarına çok ağır kayıplar 
erdirmiştir. 

Revaldnn kaçmak ve başka li . 
nanla.ra iltica etmek için yaptığr 
eşebbtisler esnasında, Sovyet fi. 
osuna. mensup iki torpido muhribi 
) mayın tarayıcı gemisi ve 3 kara· 
IOI gemfsi, Alman donanmasmm 
coyduğu maynlarla b:ı.tmlnm;trr. 

Bundan başkn, 2 torpido muh· 
ribi ve bil' mayn tarayıcı gem1sl, 
tıaynlarla ciddi hasara uğratılmış
tır. Şiddetli hücumfar neticesinde 
lavaş tayyareleri., bir Sovyot kru. 
vuörlinü ve fld torpido muhribini 

tırmış ve 3 torpido muhnöi ile 
ır muavin kruvazörü bombnla:rla 
asara uğratmıştır. 

Revaldan asker ve harp malzc· 
mesi nakli ic;in dil§Illa11Ill harekete 
geçir~ğ! nakliye filolan, harp ge· 
mı1en refakatinde Alınan mayn 
barajlarının ortasına düşmüştnr 
ımdiye kadar ccman 48.200 toni~ 
to hacminde 21 nakliye gemfsl 

maynlara ı:nrparak batmcy ve 8 
klive gem.isi ciddi hasara uğra. 

mıştır. 

Sava§ tayyareleri, ekserisi nak· 
)e gemisi olmak üzere cemaıı 

74.000 tonilô.to hacmllıde 22 tlca· 
l'f>t vapuru batmnrş ve 39 vapuru 

o derece hasara uğratmıştır ki 
u vapurlardan büyük bir kısmı 

' lmfo tetakki olunabilir. 
Finler Vipuriyi ifgal 

EttilPr 
Diğ~r taraf tan Fin ba.~uman-

küçük mrbalara, boğaz neferle· 
nne ve_ umwn yeniçerilere kır. 
kar, ellışcr akçe yevmiyeler, h'!l'· 
a~er, kaftanlar, ihsanlar veril · 
mış .. bunları .işiden Sultan Selim 
şu 1.,t'ayı yazmışlardır: 

Ctinbii.,,~inden duyan:: vaz'ı sitem 
pi.şesini 

Bı~ feraqatle falwt meşqaledetı 

lkt
. mesrunız, 
ırap etm~dedir va.:'mı çarhın 

. ~~~ 
Iwtrcı c~Tc ~ibi gerçi nazardan 

11. .. • durliz. 
lt'. ıllctu devlete la11ık mi bu vaz'ı 

mi saz, 
Bımım encamını tefhime Selim, 

mccbımız, 

DOrdı.inciı $ ıltan Mustafa. cü· 
fısunun haft.ısında, yemekte i. 

k n ayakta bulunan pederime: 
- Ta~'YLl:r efendi .. bana da am 

.;ım g:bı hızır.~t eder misin'' 
Diye sormuş. O da hizm~t et· 

mek Yazifc"i olduğunu arzctmiR 
Sultan Mu tafa mahzuz olarak 
bab.ama. biJ?bir rebiye ih an ve 
vaz1fesınde ıbka etmiş, 

B:r qiln sarayda, bnb:ımm va· 
nına (1> pejmürde kıyafetli ser· 

m suretinde bir baltacı neferi 
kulmu~. bir çevreye sar.lı bir 

.. ğıt g tirip telaş ve ihtivat ıle 
izlice b:ıbllma verm:~. Babam 
ıp okl'dul:ta Sultan Selimin 
k h t i.E' el yazı mı d rhnl ta. 

ınu . zun VE' iftiharla ol· •rr11.s 
J{' !ıt 1 u satırJrr ,·azıll)m, : 
• .ı:J nim m ıhlisi sadıkırn Tay~ nr 
endı . tirvak:sı olduğum k r 

fl enfjye bıtmek üzereo:du0 un 
d n tlratl~ biraz enfiye ted;rik 
edip göndereceğini umamrı " Ba· 
bam, <'nfiyeyi derhal buld.urtup 
~ultan Se'.ımc ~öndercf.ğini ağ-la. 
yarak anıntırdı.'' 

Nakleden: R. E. KOÇU 

( 1) ~01/'Yllr Efendi o s-ıralarda 
, vn"'" ındn bir ihtivrırd 1·. 

danlığı tarafından neşredilen bir 
tebliğde Fin kıtala.rmm 30 ağus.. 
tos .al:>ahı Vipuriye girdikleri 
bildirilmektedfr 

Bu haber Finlandiyada du
yulunca herkes bütün Finler 
bayram yapmışlardır. Vipuriden 
sonra Fin kıtaları ilerlemeelrine 
devam ederek Kareli berzahında 
Kilninnpo şehri de işgal edilm.:~-
t~ s 

Berlinde askeri bir kaynaktan 
bildirildiğine göre. Alman kıta· 
la.rının seri ilerlcyi'?i. Sovyetlerin 1 
Reval'ı kül hııline getirmek hu· 
susundaki ~ellerine mflni ol
mu~tur. Bolşevikler birçok fab
rıka ve binayı berhava etmişler
dir. Fakat Alman askerleri ve 
Reval'in cesur halkı. vakt~nde 
yetişerek bolşcvikler tnraimdan 
şehrin en güzel ve en mühim bi.. 
nalarma yerleştirilmi~ olan in· 
filfik maddelerini zararsız lf.r 
hale koymuşlardır. 

Alman askerlerinin şehre gir-
dikleri akşam ibalk, sokaklarda 
Alman otomobillerinin etraf roda 
dolaşarak nümayişler yapmış ve 
Alman askerlerini sclamiaın.JŞ
lardır. 

Bundan başka Rcval mmtaka· 
sındaki köylüler Alman kıtalan 
geldikten sonra küylerine don· 
mü~lerdir. 

Sovyetlerin mukabil 
Taarruzu 

BerUnden bildirildiğıne göre, 
29 ağustos gü.nU Sovyct kıtalan 
Dinyeperin garp sahilini geri 
almak istemişlerdir. iBu teşebbüs 
hücum krtalan daha Dinyeperin 
garp sahiline varmazdan Alman 
topçusunun isabetli ate.si karşı. 
sında kırılmıştır. 

Sovyetlerin 28 ağustos günü 
Kiyef'in cenubunda Dinyeperin 
garp sahiline yaptıkları ve Al
man kıtaalrının muvnffakıyetiy
le püskürttükleri hücumda 250 
bolşevik öldilrülınüş ve yüzden 
fazla esir alınmıştır. Sovyetlerin 
kanlı zayiatına. Dieyeperdek! ge. 
milerinin ve deniwtı ~emileri
nin batışı esnasında boğulan ve
ya karşı sahilde Alınan topçusu
nun ateşi altında olen hesapsız 
Sovyet askerinin de :lavesi la
znndır. 

Odesa mmta.kasında Rumen 
tayyareleri 29 ağustos günü ya
pılan hava muharebelerinde mü
essir yardımlarına devam etmiş
lerdir . .A:r. bir zaman zarfında 10 
Sovyet tayyaresi düşünnüşler
dir. Yalnız bir Rumen tayyaresi 
üssüne dönmemişt~r. 

Iranda vaziyet 
İran vaziyetine gelince, Simla

da neşredilen tebliğe göre Iran· 
da mukavemetin her tarafta ke
sildiği ve işgal edilen mmtaka
larda vaziyetin sür'atle normal 
hale avdet ettiği bildirilmektedir. 
Yalnız Tahranda örfi idare ilan 
edilmi~ ve geceleri sokağa çık
mak menedilınişt1r. Tahran 
radyosu bu münasebetle şu ha
beri neşretmiştir: 

Bundan böyle, Tahranın ida
resini harbiycnazırı eline ala· 
caktır. Kumanda, orduya veril· 
miştir. Nizama muhalefet eden.. 
ler. askeri bir mahkeme tara· 
fmdan muhakeme edilip idam 
cezasına çarpılabilecektir As· 
kerler, lüzum hissederlersC, sivil 
ikametgfilılarında araştırma ya.. 
pabileccklerfür. Sivil ahali bwıa 
mümanaat etıniyecektir. Bütün 
İran ına.tbuatı, a~keri sansiire 
tabidir. Bütün toplantılar yasak 
edilmiştir. Silclh taşımak müsa· 
adesi ancak askerlere verilmiştir. 
Edenin sözleri 

Eden dün söylediği bir nutuk· 
ta, Iran hükfımetinin yakında 
İngiliz ve Sovyet hükQmetleri. 
nin tahmil edecekleri şartlan öğ· 
reneccğini söylemiştir. Bu Rart· 
lrr, pek fevkalude değildir. Ve 
aancak muvakkat mahiyette. 
dir. 
l ngiliz - Rua ~artları bu 
Hafta lrana bildirilecek 

Röyteriıı öğrendiğine göre, 
İrandaki vaziyetin tesviyesi için 
mü~ter~k lnr,iliz - Rus şartları. 
bu hafta sonunda tran hükılme
tinc tevdi edilecektir. Şartların 
!rnn htikumctin'"' tevdi edilme
den evvel Londrada ne.'5ri. ga}Ti 
mub• emel ise de bunların 1ra.nm 
dalıili i 'lcrinc imkanı nisbetindc 
az mü<lahalevi tazammun eden 
tl'minatr ihtiva edeceği ve bu· 
nunh ben,ber Büyük Britanya 
ıle Sovyetl .. r s;rU~in.i, vaziyetin 
1~01x.t ii ; sekilde vikaye ede
cek rr n1,·vl'tte bulundukları zan. 
ncd ıyor. 
Tahrip edilen benzin 
Stokları 

İngiliz · İran petrol Flirketi. 
dün lran ordusunun ateş, k~ 
cmrını :ılınasmdnn sora. Rus 
bombardıman ta:'}'Yarelerinin bin
lerce litre benzini mahvettikleri. 
ni haber vermektedir. 

Şirket mümessilleri. Knzvinin 

Finlerm ıaptettikleri 

Vipuri büyük 
hasar gördü 
Bu şehır gene Karalının 

merkezı olacak 
Helslnkl, Sl (A.A.) - Karelinin 

ve merkezi FinlAndlya körfezi ııarkm
da en llerl müstahkem mevki olan vı.. 
pu znptedllmlştir. Finldndlyelılar, 

Vıpuriyi sadece bir şehir addetme
mekte belki Finldndiyanm tarlht va. 
zlfcsinln sembolll tclAkk! cylcmckt<ı • 
dirler. Bu vazife, §arkta Avrupa me. 
deniyetinln pL,tan olmaktır. Vlpurtnin 
ziynı, mart 1940 sulhUnUn en kara 
noktalarından hlrl olmuştur. Finltuı -
dlynlılar lçhı 600 sene zarfında yalnız 
blr defa Rus istila.sına uğrnmı§ olan 
Vipuri~ki şato Uzertnde kızılbayrağm 
dalgalanmakta olduğunu b!lmck pek 
cllmdL 

1939-1940 kış mevsiminde yapılmLS 
olan ııtddctll bombardımanlar ve son 
lstasyon binası, bugün bir ham.beden 
başka bir şey değildir. Eski §clılrdc 

yalnız duvarlar kalmıştır. Estonyada 
evlerin yüzde ellisi harap olmuştur. 

Yalnız eski ı;ıato, rıehrln fovklndc yUk
sclmekte ve garbin şarkm galebesini 
temsil etmektedir. 

Vlpuri, yeıılden FlnllLndlya Kareli
sinin ve belki de Karelinin merkezi o. 
1ncaktır. 

Sovyet 
tebliği 

Moskova radyosuna 
gore 

Gomelde 
Almanlar 

8000 ölü 
verdiler 

l\losko,,.,, Sl (A.A.) - Moskova 
radyosu dün akşam Gomeı etra!mda 
cereyan eden muharebelere mUtcallik 
olarak şu haberleri veriyor: 

"Sekiz binden fazla ö!U ve yaralı, 
takriben 200 zırhlı muharebe arabaSI, 
birkaç yüz top, binlerce otomobil, yüz 
kadar tayyare ... l§te :CaşWt ordusunun 

Suriyeden 
götürülmüş 
lagtllz zaltltlerl 

Fransızlar taralın
daa serbeıt 
ı11rakıldl 

Kahi1e, 31 ( A.A.) - Harp e
siri olarak Vışi. otoriteleri tara. 
fından yanlı.-;lıkla Suriyeden gö· 
türülmüş olan son İngiliz zabit
leri serbest lnrakılmışlardrr. Ha· 
len sağ ve salim olarak Beyrut
ta bulunmaktadırlar. 

Gomel !Çin ödediği fiyat budur... B k . aşve ilin 
ıran petrol kuyuları orduyu tehriki 
hasara uğramadı saat do~8ı:v~/ R~~~ay. 

(Baş tarafı ı adde) dam genelkurmaya giderek genelkur. 
ba.şlrca. noktalara frşkırmağa. may başkanı mare~ Fevzi Çakuıagx 
devanı etmiştir. İngilizlerin yap- cumhuriyet hUkfımetı namına te:mk 
mış olduğu taan-uz yüzünden etmiş ve hllkfımetin olduğu kadar 
hiç bir petrol kuyusu hasara uğ- Türk milletinin de ııanıı ordusuna tıer 
ramamıştır. Yalnız bir petrol vakit Jçin tam gU\'enln! teyit cyıeruı,.. 
hazinesine başka yerde 'Patlamış tir. Allkarada bulunan veklllcr ve ve,. 
ıbir obüsün etrafa saçılan par- Mlet mUııte§arlan da tebrlklı.lta bu. 
çaları isabet ederek bu hazineyi ıunmuı;!ardır. Saat 9.30 da mucşat 
yarmıştır. Fevzi Çakmak ba§VekAlete gelerek 

Bu kıymetli kuyuların hasara baaveklle ziyaretini iade etmııı \"e or. 
uğraması korkusundan dolayı dunun te§Ckkllrlerini ıruıımu_ştur. 

ağır toplarla havan toplarını is
timal etmeleri menedilmiş oldu

MAREŞALİN TEŞEKKOHLEBt 

~an Hintli krtaatm vazüele· Aııkaro, so (A.A.) - Genelkurmay 
rını ifa etm~le~ çok müş~ ~1- başkanı mareşal Fevzi -;ak'tıak, zafer 

(Ba.' tarafı 1 oclde) muştur. Hmtlı krtaatın kuçük bayramı mUnaııebetlle ordu ve ~al 
~mba ,::ünü düşürülen Alman toplar.mı kullanmak .. sur.e.tiyle lan namına bfld!rflmfa ola- iyi te-:~
tayyarelerinin evvelce bildirildi· kar ) a ıkına! ümkü ol "' .. ~--ği gibi 41 değil 76 olduğu anla. a v ç ar:11l~ m n - 1 nllere kB.r§ı te3ekktlrlerinln lbllğma 
şılmıştır. ~Jı~:Ten ~~~ş ~::~~~; Anadolu ajaıı.sını tavsıt buyurmu§!ar .. 

Harbin onbirin~ 
haftası girdi 

ı.o.drıl, il (A.A.) - (8.tJ.(,.) 

Harp vulyeU h&kkında §U ınUtlJil' 
beyan ediliyor: BugQn harbin oıı: 
rincl hattam ba§lamJfbr. Rus .ı~ 
mukabil taarruzla .AJ:man.larnı oıel'I"""" 
de Koskonya ve §lmalde Lenin~ 
kl1ltl ileri bal'ekeUerini durdurı:ıll, 
dır. 

Şlmalde Peypus g610D1Jn 200 ~ 
metro c:ıenubundald mukabil tııB~ 
da vaziyet gittikçe 1nld§8i eur.ck~ 
Bu taarruz muva!Cakiyetıe n ·tıcet' 
nlrııc PeypW! gölUnün p.rkındalO J)I 
man kunetıerln1n vazlyeU gil(' ıt' ' 
cektJr. ~ 

Merkezde yapılan taanuzdıtn P", 
Almanlarm Klyete dofnJ ncr•eırı-:, 
rlnl durdUrmU§maktı, Bu cepi .od~, 
Jı muharebeler devam ediyor. !d ıJlr 
vanm garbi ldperler, tmnk ıu1.a1'1 lif 
her tnrl11 manialarla doludUr. pi,111 ~ 
cephede bardaktan bopmrc&8ııı• 
mur yağDUBtır. -o4' 

Budyen1 ordulan Dtııyeper ne -, 
ıste taratma geçml§" AJınan]!lfl11 tJ! 
yetin §imalinde Dlnyeper neıırtııl (JI 
tikleri fddiaııı teeyytıt etmelllışt!f·,,, 
deaada kanlı muharebeler de,·arrı ,;I 
yor. Burada Almanlarla HUJJJ 

kanlı zayiata uğramtflal'liU'· 

iki amele ağır 
yaralandı ~ 

Fatihte, Sofular cadd~stnd" ~ 
adıntla birisinin inpatı:ıöa il' 
amele Mwıtafa ile Hllst'yiD• dtııl ,, 
nanın ikinci katına tao merdi~~ 
fırlarken ta§ ellerinden dUJI"U~ 
leler de muvazenelerini 1'a' 
merdi\'en aralığına dll§mUflerJlr ..., 

ıııll" 
Hüseyin başmdan ve ayr. .,rt' • 

Mustafa da kalçaamdaD ve 8 
' il" 

•sr 
dan ağır surette yaraıanınıı' rd r. 
rebı\ hastanesine kaldırııın~ 

Almanlar Leningrad cephesin· tetkik ed11diği zaman kuvvet drr. 

de tazyiklerini arttırmışlardır. !bulmuştu. Sahile yüksek demir 
Şehrin civarını müdafaa eden kazıklar ~akılımştı,. Bir Hintli 
Sovyet tayyare teşekkülleri albay, kıtaatın iki demir kapıya 
şiddetli taarruzlarda ibulunuyor. tesadüf etmiş ve .'bir vagon şas-
Ça.rşamba gUnü Alman hava sisini koç başı gibi kullanarak bu 

kuvvetleri tarafından Sovyet ha.. kapıları devirmiş ve ileri geçmiş 
va meydanlarıdan lbirine yapı· olduklarını hikaye etmişt1r. 

Motörlü nakil vasıtalarının 
senelik muayeneleri lan taarruzda 23 Alman tayyare_ 1 Düşman. cesaretle harp etmiş-

si düşürülmüştür, Almanlar yer- tir. · 
de tek lrir tayyare bile bulama- Toplarmı ve tüfeklerini maha- M 

=~anı büyük bir hata<>!- :

0

: :."7~kümü izale 'Kontrol un her ay yapılması etrafHlll" 
duğunu, zira Rusların :r.akil ve- edilmedikçe Avnı'J)S.da kat'i sulh tetkı.klerde bulunuluyur 
saiti. ihtiyaçlarını temin için o. olmıyaca.ktJr. Adolf Hitlerin ve 
rada hazır mahruk bulacak ol Musolininin gayeleri, Patomac .-..ıtll. duklarını sövlemektedirler • · ind k 11 Bc'cdi A k bel di i __ ,..:ı \211"" .ıı gemıs e u anılan lisana naza_ ye, n ara c yea ta- tanbulda motörlü na.- 11 t "' 
General N~diçin beya~atı ran ne kadar yüksek ve insaidir. rafından yapıldığı gibi motörlü çok olduğundan bu hu.su' tt!( 4' 

Sırbistanda.ki Alman askeri Atlati~n sisleri arasında .kaybo· nakil vasıtalannın lstanbulda da müşklil görillmekte ise de ırı~ 
kumandamnm söylediği nutuk'a lan sekız noktaya mihverin iki scnedo bir defa değil her ay kon- ğilse bir kaç koldruı motor iJıdt I' 
yeni Sırp başvekili general Mi- sefi bir nokta ile karşılık veri- trolünün ynpılm.asınm kabil olup nesi yapılması imkanı uzcr 
lan Nediç, şu beyanatla cevap yorlar: olmadığını tet.kik etmektedir. 1s • rulmaktadır. 1 ,'1' 
vermiştir: Avrupanm yeni rnzamı sulha Şehrim.i?.de motörlil naJı11 .i , 

Hükfımet memlekete imkan hakka istinat ediyor. Her akşam tatarının etraflı muayene~ ııe -~ 
dairesinde nizam ve emniyeti te- Ruzveltin •Özleri ak,5am bitmjştir. Bu ınu8' e 0ı il"' 

min etmeğe ve Almanya ile dü~ Ruzvclt dünkü gaz.eteciler top. ticesindc taksi ve bllhıısSr. ı ,rı ~ 
rüst ve dostane surette işbirliği lan~ısmda Japon büyük clc:isi j C&ş tarafı ı nride) lerln çok azalmış olması 08

a rr 
yaparak Sırbistanın istiklfilfoi apııral Nornura ile yaptığı mü- ı ldyruıin iki taraftan yani, renup knti cclbctmekteclir. çunl< c' e ~ 
korumağa kuvvetle azmetmi!)tir. la.kat h~kkı.nda rnutalaa yürUL , .e ~ark hudutJa rmdan kuşatılmış taksi ve otobüsler muayen r• · 
Sırp milleti, Alman askerinin n;ıek:ten ımtına etmiş ve demiş· oiıfo~umuzu anlatmıya çalışıyor. memi.5tir. Muayeneye gir~ ' 

1 

muhasamatın tatilinden oonra tırlci: . Trakya hudut lanmız ilt", E~e de· rajlarda kalan otonıobille~ ıı ~ 
kendisine karşı intikam hisleri Anııra!. No~urayı tekrar ne nh:I \ 'C .\ kd<'nİI: adalan \'asıta'>iy- den fazla olduğu ve b8%

1 
~· 

beslemediğini ve muzaffer olma- zam3;11. gorece~ım ve Prens Ko. le ılostlnrrnıızla kom~u hale gel- rln de muayeneden bnriç 
sına rağmen dürüst davrandığı. nove run mcsaJma ne zaman ce· ıne'k, bizim 1!.:in pek tabii göriin- enlaşılın:ıktnclır. tll111~ 
m asla unutmıyacaktır. :~p.vereceğim tayin edilmiş de. düğil halde, cenup ve '!ark hudut- Bunlar ve otobU!Ierlıı ~ 

Sı.ılh ve nizam yeniden tesis e- ,g-ıldır. larınıızda mlittefiklerlmtile kom- Y~~ılınaktadır. Taıııirdc~1 J\~ 
dilir edilmez, hükOmet, memle. Harbin üçüncü yıl dönümünün ~uhık ncdrn tchllkl' teskll edece· muracruıt edenlerin yine ,, ,nır 
ketin iktısadi ve içtimai kalkın- yaklaştığı zikredilmesi üzerine, ~nl' !tl.ıl cN~ııı:l'k ha.kİkatt>n zor- ri yapıL-ıcak fakat arııa!1 

(r. 
masiyle ~"'Şgtıl olacaktır. Huzvelt, gazetecilere önümüzdeki dur. lcre müsaade ediJıniyec61' 
Hitler - Musolini pazartesi günü bir nutuk söyli- Mlil\'er rndyoları, bir de müsfü- ~ Mülakatından çıkan netice ycceğini hatırlatmıştır. ınanlık ıia'a"ı ~ıkal'dılar. İngiliz _ 1 t•" 

!sviçrede çıkan Niyüz zurher Bundan başka Ruzvelt evinde Rus ıııihtcrck han•ketlnln bin bir Zabıta memur.~ 
Çaytung'un Berlin muhabiri. dostlariyleyaptığı bir görüşmede ayıbın ılım h:ı~·.,a bir df", müslüman hakaret etırılf • _,, "-
Bitler _ Musolini görüsmesini de demiştir ki: mlllctl<'ıe hakaret te.,kll etmf'lk ,.~ 
tefsir ederek şöyle yazmaktadır: Dünyayı sarsan tehlikeler he. s:ıfhtLo;ı \'ar ki, halyan radyosu, Beylerbeyinde, Abduııa!I cfllld' 1 

Herhalde "sonbahar ve kLc; se· nüz bitmemiştir. Hatta ağustos bunu da dillnc dolayıp dunıyor • . hallesınde oturan Nllı&t • ıt,_. f 
ferleri., için mihver devletlerinin nihayetinde ve 1 cyliilde olduk· halyanların müslüman Tra.bhısgar- ! evvelki gUn 1''lorya pı•~,-
projelcri karşılaştırılmıştır. Teb !arından da.'lıa ciddi mahiyet al. bı \'e Blngazl)i kat,'i "urette 7.ap. 1 mayo De tren yoluna çılt ., 
Iiğ. Atlnntik deklarasyonuna bir maları mUmkündUr. Ruzvelt şu tctmcsl, Am:ı\'utluğu ortadan kal· llsler kendisini çevinııJşti'~~ 
cevap olarak telakki edilmekte. .e:özlcri ilave ctmi§lir: Bununla dırması, müslümanlara hakaret. d(>. Nihat buna kı:ıımı~ ve f"":'J 
dir. zanncdildiğine ~öre, mülU.· beraber kendimizi bahtiyar say· ~ildir. Fakat JogiUzlerln Jram, karc.tte bulunmuştur. 5uÇlıJ tilr 
katta bütün siya<:i vaziyet muta. malıyız. Ve gelecek sene dahi bu mU\·akkah.'o işgal etmeleri miislü- mıı cürmümeşhut ınUddelıJ 
Iaa edilmiştir. Fransız • Alman temennide bulunabilmek için mantara ha.karettlr. Jşte Rooıada ne tesJim edıımı:ttr. 
işbirliği ve bunun ltah'nnların dua etmeliyiz, Ancak bu da bl. icat. r.dllmiş yeni bir mantık. -.o--- tif" 
Fransadakı. taleplr>rı'yle 0

·1an mu··. zinı elimiz.le değildir. Yine İtalyan ratl~·Offuna gare, ib ' 
" · Yenı" A· .. ·stral"a Irandan soııra nöbet Ttirki.ve ıt.. Ag"" açtan dü•ell 

nasebetlcri. henüz "aydınlatıla· ....... ,, ·' '- 'S' il mıyan'' İspanyol gayri muharip. Baf veküinin aözl<•ri füganlstana gelil onnu~. l'ahrjk, öldü "-liği, Hırvatistan ve Yunani tan y · teı>' ;-;., süphe lika P.tmck gibi ha· ~ /, cnı A\•ustralya baş\•ekili Fnd rcl•ctlcr bir nz da.ha faz•.. 7,-k::. Samntyada oturan ı;O ~t ı-,,,• 
vaziyeti ve bilhassa Sov~etlere a"en b;r mu"lı'lk t d ... "" • ··• iP"'"" ;? J • • i:.I a esnasın a Şun- , ... meluıret Uc l,'apılmak ikU ....... _ eı.vell<I gün ı.~aıv·eııtnde~ - ..ıııJ 
karşı '-"rtPılan har:bin hercn"den 'arı so··ulem· ... l· ._ ... "' ·~~ J .. r-J ı " ı .. ır: drcci:;ini gördli;;.ı'müz oo"tlukla.nn na eıkmr .. , fakat J?<llvaJ:• -~ 
büyük ehemm1vetivle bunun va- H A tr l al • . .:ı fi"" " ,. ~.4117 ,.-er vus a Y mm yU7.uC karşılıt:;."1 olsrak hatırlatmak isth- bcdcrek 6 metreden dll9~ ·"' 
k•n şark d~\'lC'lleri iizcrind"kİ t('. vuz randnnan verecek bir hamle · ... /,. siri gorüsulmi.i.r;U'tr 

1 
n:ı:. le ynralannı~tır. 

t 
. ı cbana yardım vciştirak etmesi- Türi.i"I'! hakkında.ki hi i. t Ihtıvar l.aıdmldı"'r ce 

Popolo d' tnlia ;.•azıyor: ni i~ter' 1 Çil k" t w "' ss ~ 11 
m " 
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1 ı inci Hit!cr • Musblini mü. ~ m · . n ·u yap ıgımız 0 e ka.clar dirayctsl?.ce yapıldıı'.;-mı tanesinde olınU§LUr. 
muhnrt>I;>c. bızza! Avu.stralyanm nnlatmak i~in su mi all de zikre· -o--" .k 

lftkatı, şimdiye kadar yapılmı'i enmı~etını .tehdıt edıyor .• Bu 1 dl•lim: Bir rad,:rn ldıli~sma ... ;,·re aeY 
olanların yainız uzunu olmakla uh be k "' j)k k Jıfl• k 

1 
nı are Y2 azanmaımz lazım. bu \akalardan <!olayı Türkiycde me tebe a 

n mamrş, aynı 7.a.manda tarihin dır. • • w. • • 

1 

efkan umumiye 0 kadar mütees!olr ki r ""-
en kanh bir muharebesinin şiddet Malı planımız degı5?Ilemıştır. imi' ki Jlaridve \'t'lldletlnin blta. çocu a _,.; f' ~ 
le devam ettijEi bir anda vuku- Haı"bi devam ettirmek için ver· raflık sİyased 0

teJ>rude -·-· _._ ttkmek•-ı·- k•yd~~ _.~,_ 
buimuştur. ·ı d "stikrazlard --. - - ..... v A gı er en. ı an ve b:ı.n- yormuş ı ıann ntıtu. ıesJrereııl , 

.-ı.vrup:m:n içtımai. ahHHd ve kal kl ,_,.il rd • 'kt d. arın yapaca. 8f"1 Al~ e en Atalanmız: "Aç fa\ıık kendisi- alakadarlara muraca&t ..., t!'~ıt' 
; . ıc:a 1 tesevvüşleriru ynrat."ln makul surette ıstıfade ederek lü· al arpa anbanncla görür! d~ rtııdekl veaalk~ anıaŞJld•:.,,-
seoepler. MoskO\·anm tnhrin E'<L zı ml ı •~.....: 1 " ~ ı •

0

" · tE'dh. ,., 1 u o an parayı ~ıuD ve te. errlf. Ne kadar haklan Yannıı; mektebe ka~"lt ,.e ııabO 
rı ışi ve Plotokratlarm ha· Hiiıroyin Cahit YAu;iİıt tflr. 
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1'a7.an \'C oynryan: ncılamet f'ilen mrşhar dolandırıcı Mahmut Snlm Al.TINDAG 

Başrol/erde: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasar. elend, Aaop,Meddah Kô.zım rJesaire 

,Biraz evvel, yoJlrlln vücudumu 
asude koynuna emanet ettiğim 
bu yatak 6imdi kanlı manzaras 
ve kirli suratiyle yüzüme haykı 
nyordu .. 

Böyle devam ederse aldanmalar, - fdatmalar gırla 
gidecekti biz hangi planı hazırlasak, o, önce aldanmı 

görünüyor, bizi ümide düşürüyor, sonunda da 
"pırrr,, diye uçup gidiyordu 

- GfinalıkB.r kadın! .. 
Geri geri çekildim.. Çamnşır 

larmuı dokunmaktan korkuyor· 
dum. Gardrobun yanına gittı 
ğim zaman avazım çıktığı kadar 
bağırdım: 

- Alçak.. Namussuz .. Yeti 
şin .. İmdat ... 

Karyolanın altında Canip be
yj görmüştüm. Avaz. Avaz ba-
ğırdığımı görünce sürUncrck 
karyolanın altmdan çıktı. Yarı 
çıplak bir vaziycteydi. Kıralmış 
saçları kirpi tüyü gibi dim dik 
olmuştu. 

- Necmiye. 
- Sus.. Çekil karşımdan al-

c:ak adam! 
Burun delikleri açılıp kapanı· 

yordu. Gözlerinde şehvet dudak. 
larmda hayvanca arzulnr titri· 
yordu. 

Kendimi gizlcmeğc ve sa.kın.. 
mağa sav~ıyordum •. 

- Yalvannm sana Necmiye. 
Bir dakika beni dinle. 
Asabım büsbütün bozuldu. ü

zerime fenalık geliyordu. Yüzü. 
ne tükürdüm. 

- Namussuz .. 
Ve kendimi tutamıyarnk oldu· 

ğıqn rere hıçkuarak yığıldım. 

Üzerime hamletti Kemikleşen 
e>llerlyle omuzlanmdnn tuttu. 

- Yavrucuğum beni dinle .. 
Birdakıka.. • 

Halsizliğimc rağmen yaylan. 
mıs ibir zenberek gibi yerimden 
sıcrachm. Ve parma.klnrımm bü· 
tün kuvvetiyle boynuna sarıla. 
rak sıkryorduın. 

- Uta.nmadm mı.. Bana na· 
sıl kıydın? Babamın arkadasıy. 
dın. hani?,, Hani beni kızım diye 
seviyordun .. Hata bana utanma· 
dan ya\Tum diyon.--un ha ... Bir 
ahtaPot gibi grtlağmıa sarılan 
ellerim gevPıemedcn. kuvvetini 
kaybetmeden. içimin kini sönme. 
den, durmadan Jmlın ensesini 
ıncitmeie ve onu ncf essiz yere 
rmeğe savaşıyordum. 
Altımdan, gevrek, çi, iğrenç 

bir kahkaha atarak doğruldu. 
Hiç bir şey olmamış,. I Iiç bır 

şeyyokmuş ve ~hiç bir ıztırap 
duymamış gibi perişan ve zelil 
haliyle karşıma geçti. 

Pencere perde ini çekcı·ck ko. 
pardım. Boğuşmaktan penbe, 
penbe kızarmış vı: morarmış et· 
!erimi bu beyaz örtüye ımrdım. 
O. sür'ati~ geri dönerek kirli 
} atak <;arşafmı b!r burun men. 
dıli gıbi elleri arasında bü1,erek 
kapıya doğru ~itti. 

- Defol: Defol canavar ... 
o hata: 
- Beni bir dakika dinleseydın 

yavrum diyordu. . 
Cevap vermedim.. Sendch) e 

rek yatağıma kendimi zor attım. 
Katrla, kat1la. hıckıra, hıdura 
A11ahın huzuruna çıkını~ gUnah. 
kar b;r kadın gibi ağlıyordum .. 

(Devamı 'ar) 

- Hiç şaşma, giizelim ! Bi. 
zim memlekette 1 oşuculara 
veni ancılara çok itibar eder 
ler. Edirucde Rü~tem kadar 
rneshur bir adam ~oktur. Ah 
rnet pa§ayı llmımıyanlar çok. 
tur. Fakat

7 
Rüstemi herkes 

'ı.amr. Halk onu nişanda, ko -
uda hasılı her yerde görür. 

- Ya harpte? .. 
- Harpte de bin türlü ya-

rarlıklar göstermiştir. Padi · 
şah çok sever onu. 

- Bu gece onu düğünü -
rnüze davet etmedin mi? 

- Davet etmez olur mu -
Yum? Bahçede misafirlerim
le beraber içki içiyor .. eele • 
niyor. 

- O halde misafirlerini 
Yalnız bırakmamak ıç1n bah. 
çeye dönmelisin! 

- Müsaade dt•rsen döne
ceğim. Artık kısmet olursa, 
sabahleyin konuşacağım. Mi 
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Nasıl ezi)ordu: 
Kurduğumuz pliınlnn evvelden 

farkcdiyordu .. 
İşin en garip noktası: 
O aldanmış gibi görünüyor; İşin 

içine giriyor; son dakikaya kndnr 
btze: 

- Ha... Artık tuzağa dllştli,. 
Diye heyecan ve Umlt veriyor, 

fakat tam tuzağın kapısı kapana.
cağı saatte. bir anda uçup içinden 
çrkrverlyordu .. 

Biz de acemi aV<:Ilar gibi ağız • 
lannuz açık arkasmda.n hayran 
hayran bal{rp kalıyorduk. 

Bir hayli param gitmişti. 
.Mcdiharun; zekası; oyunu; mnir 

feti bu noktada .. 
- Zorla alalon ! 
Diyorlardı. 

- Zorla!. 
Zorla ka.t'§ıma geldiği vaJut: 
- Ben bir tek kızım! .. Karşı • 

ma bu haydutları yolladın. Sekiz 
adam, silahsız, ve mUdnfaasrz bir 
genç kızı işte karşınıza rorla, ce
b!rle, tehditle getirdiler. 1te kaka 
\1icudUmUn bir QC>k yerlerini çU • 
rUk içinde bıraktılar. Bağırmak is
tediğim zaman ağ7.ımı tıkadılar. 
Az daha boğuluyordum .. Bir erkek 
vcı bir insan için bu muvaffa.klyetsa 
işle galdim. Haydutça muvaffakl
yctinizden i.~tlfade ediniz! .. 
Dediği zaman yerlere geçmez 

miydim? 
Hiç unutmam. 
Blr gün telefonda ona bir az çn 

tncak olmuştum. 
Y-ok .. >dedi. Çatmaymız .. Sizi 

çok temiz bir insan bildiğim için 
böyle bir maceraya girdim. '"Bana 
emııiyet ve itimadın yok .. ,, kelime 
sinı bir daha söylemeyiniz. Bı1iyor 
sunuz ki tiyatro geceleri, oyundan 
sonra santlerce ve yalnrz başnno. 
Şişlinin tenha soknklarmdn sizinle 
• kolunuzdcı. • gezdim .• lstemiş ol
saydınız ıbir ikl kişinin yardmılyle 
beni zorla bir otomobile blndlrebl. 
lir ve haftala:rea bir yerde knpa
yabilirdiniz.. Fakat "rora .. ,, te • 
nezzUI etmiy~eğinizl bildiğim için 
hayatımda en emniyet ve itimat 
c ttiğim ad m siT.Slniz. 

.... 
- Cevap veremediniz. 
- Bu hoftn yine gelecek mi • 

sin?. 
- Nereye? 
- Tiyatro;') n ! 
- Tabii!. 
- Yine gezecek mi) iz?. 
- Tabii!. 
- Nereye gideceğız?. 
- Nereye isterseniz!. 
- Sen kiminle gelecC'ksin? 
- IJ("J' vnkıl kiminle geliyör -

dum. 
- Yalnız. 
- Yine yalnız geleceğim. 

din .. 
Fakat a'klımcı neler getir • 

Arkadaşlar, Medıhayı zorla elde etmeye karar vermiş)('r. 
di. Bu kararın tatb;kinde, bıçak, tabanca bulunnuyacaktı. 
Böyle olduktan sonra "olur,, dedim. 

O, ka:hknha ile gUldU: 
- Mahmut Saim en meııJmr a

cia.m aldahcıdır diyorlar. Beni de 
aldalı:m akayım dedim. Mahmut 
Saim eli bıçaklı, !beli tabancalı bir 

var, llf' nıitrnlyöz mo'ri ~. 
- Peki bunu hnııgj gece .} ap 

malı.. Ya Me<i.ihn.nrn ;) nnmda bir 
erkek bulunursa .. .Mesela ben da. 
mat bey gibi yatn.k oda.sına g r _ 
dim, Yataktnn iki 1ıruı kalkıyor!. adam demiyorlar ki. .. Siz, nezaket 

ve terbiye ile zihinlere girer: in
sanı aldatırmışsııuz. Görüyorsunuz.==============
ki km.ilan aldatan bir zeka, bir ka 
dının karşısında ne lı:adnr aciz ... 
değil m.i?. 

- Bunu s1z.e itirnf ettireceğim. 
.Acizim diyeceksiniz. Esirinim 
diyeceksiniz. Bana arzuhal vere • 
~eksiniz. 

SANiN 
- Yorulma: mabadfni blliyo • 

rum .. Sen aı-Luhallmı Zeynep Ha
nnna havale edeceksin .. O da be
lediye baş hekimine havnle buyu
racak değil mi?. 

Peki ... Seni öyle bir aldatıı.ca • 
ğtım ki.. Şaşırıp kalacaksın!. 

"' . . 
Sarı Mustafnnın gece yansı eve 

girın ·, bize !kapıyı açması bl:r 
haydutluktan başka ne idi? 
• 1§ lıaydutlukla. olduktan sonra 

DiŞWACUNU 

l 

düz duvara • tırnıaıunağa, kapıya o• 1 h t • 
maymuncuk uydurmnğa, pencere • iŞ ere aya verir 
nin camrnı kırrnağa hacet var mıy 

dı?. 11~-•ANCAlii•amıı• Medi.hamn telefonda kendi ağzi-
le itirafı veçhile, Şişlinin tenha 5(). Her sabah, öğle ve 
kaklarında geee yarısından sonra 
kara.'llrklarda benimle saatlerce ge ak§am, her yemekten 
ziyordu. iki k15f ve bir otomobil sonra mutlaka Fırça· 
maksada. kMiydl ?. j 

Fakat sonra onun söyliyeccği i· lamak şarttır. Bu U· 
ki çift kelimeye tahammül kabil j sulü şaşmadan, mun-
.miydi 1. b" 

Can havliyle bittabi herif listU 
çullanı; or. Medilıanm gözünün ö 
nünd_e bir temiz dayak ytyonı 
~elkı de kaföma s·garn hıkeml 
: 1!M atıhyor. Haydi ben knn rt'v 
ıı:ınde dışarı! .. 

- Biz onu da dü5Undü
0

k 
Mahı:,ıut .. Bunu tiyatro gecesi y 
Jlncııgrz. Sen Mediha ile bir 
gezeceksin. Sonra npartrmanma 
l'Ocek. Tııb"i yalnızdır. Ya 

Üç s:ıat sonra qo. g"ÖZUnU açm 
seııl yanında bulacak. Nnsıl? 
-Zor tnb.,.... b · ~·ca, ıça.k, koı'ku 

gibi şeyler olmamak "'artiyl • . . 
Ö ] . ,, e. ıy:r 

.. - Y e ıse hnzrroı.. Seni paza.ı 
gunU akşa.nu,. Sabaha ilci saat k 
J.q, Medihn\•a gu""vn....ı k , • .,_... oyuyoru 
Mahmut •• Kırk ~enelfk Zülfikô.rm 
kim olduğunu o gece sen de anlı 
ync~ksm; Mediha da anlıyaeak' 
morı vallahi!.. . 

(Davamı var 

(Gar:et.cmıu.n blriucı !!nJ"faımıcMı 
ba'lık .ranwdakt tarlb çerçe\'C81 lnı. 
ponuym birlikte cllnderUeceıı) 
EVU.!1.'lUE l'EIUAFLllJRt fŞ ABA 
l\IA, iŞ \.'ERME, AI.l.M. SA~ 
gibi tl~rt mııhl.rctf ııaa ofınıyan lctL 
()Ük UAııh r paruız o~roıunur. 

Evlenme teklifleri 
:/o YaLI 24, boy 160, aı.n,,01, narin 

yapılı orta tahsilli ciddi oyda 25 llrn 
kadar bir kazancı olnn jyl. bir aile 
kızı, en az W:e tahsilli, memuriyet sa. 
bibi, Ciddi ve dUrUst bir 'Oay.ın evren. 
mck illtemcktedlr. (24 St>ınra) rem 
ztne müracaat • sıo 

Bunlan böyleee Zülfikar Beyr. I tazam ır metodla 
unlattım: takip edenlerin dişle-

-Öyle jse sen bu kadını sevi- 1 ri mikroplardan, has
yorsun ! .. dedi. Bazı insan sevdiği- ı 
nin farkında olmayanık sever .. E · talıklardan muhafa-
ğer Mediha ile u sergüzcştinJz ı za edilmiş olur, pas. 
yalnız bir mac:irn.dnn ibaret olsıı, 

• Yaş 28, boy 178 kumral, Uç li. 
8a_n blleıı ccncbt memickctıcrdc tahsil 
görmUş, makinist bir TUri< 8'(!ncl, ken 

1 
dlslne taınlrhanc atöl~ açabilecek 
liktarda para sahibi bir royanıa ev • 
lenmek iırtcmektedlr. t~tlycnler fU ad. 

j rcsc ynzabflirllr: Beyo~ıu Parınakka. 
pı Galatasaray spor killbU kn?'§u;mda, 

1 Dandur apartıman numara 1 maki:ılst 
ı.uat. sıı ne bu derece fikir yornrsm; ne de [anmaktan Ve çuru-

bu der<'ce nara sarl'ederain .• Yal- mekten kuı·tulur. Her 
ruz s:ma bir r:ey söyliyeceğim. Bu • l k 
iş haydutlukla olaeak değiid:i:r. sa- :,aman temız, par a 
rı Mustafa. lbUtUn kapıları maymun ·;e eüzel olarak kolu· 
cukla açacak. Bizim eski znptiyı~ 
Arnavut Hasan efendi vardrr bHir 
!':in. 

- Eevt!. 
- Evvela o gelip n.pa.rtıman 

v1ütefferrık 
tnt GtJNÇ HAYAN AUANJYOR· 

• Profesör Zau sungıu yanıı:da. 
ııahnede hizmet etmek tçf.D iki gen<: 
bnyan3 ihtiyaç ''llrdtr. "l'Urklyc da . 
tıllinde ve hariçte seyabAt edebileco.k 
serbestiyi hıılz bUlunm'llan 14zım. 

kapıcısını: "Seni Falih merkC?jn -
rlen istiyorlar! .. diyip alıp göliire
eek. 

- Peki ... 
- Mustafa da kapılan ma)IDlUD 

ile sabah, öğle ve 
akşam her yemekten 
sonra p,ünde 3 defa 

:fır. Mektuplal'Dldn şahsi neı:tıarlle 
tahsil derecrJertnı kıı.y~cdtrek (Zati 

Sungur) admo fotoğra!larUe gazete. 

l mlze göndcrmeıerı. (K1Wul oıunmı • 
· vanlarm fototranan fotJe ediJccekUr. 

rııkla ocıtrak?. ' 
- Peki ... 
- Sen de Medihanm yalak odn 

sma, perşembe {!iinU akşamı gü\•e 
\'İ girmiş da.mat bey gibi nı:>7.ııket
Ie gireceJuıiu .. Bun.ela n<' 7.0r var". 

- Silah m!lalı yok n-ıu? 
- Ne ~ilah var, ne tnbnncıı 

Eczabanelerle bUyU\ı ıtriyat 

mnğıızalanndıı bWunur. 

ve kardeşi Mari ile evlendi. 
ğini duyunca müteessir ol • 
mu§tu. 

Marta hiddetirıden dişleri. 
ni gıcırdatarak: 

Demir sanayi Ltd. 
1 

1 

şirketinden 

T9nuıcı, tes\'ıyreı, planyacı ve pcr. 
ı;lııd i§Çller~ ihtiyaç va:dır. Taliple • 

l rin Rızap.'l§:t yoku§Urıda tsvatıye cnw. 
d~indeki fabriknınız:ı. mUrncaatıan. 

lYazan: lskender F. SERTELLi 
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- Ben Rüstemi aylarca 
Niğbolu kalesinde bekledim. 
Ona sadık lrnldım. O lıeni 
padişahtan niçin i~temedi? 

Diye söyleniyorciu. Marta, 
Rüstemin padişahtan kendi
sini istediğinden haberdar 
değildi. Marta, kız kardeşi 
Mari i!e Rüstemin evlendiği. 
ne de fena halde !ıiddetlen -

Zaten Rüstem d .. Martayı 
bunun için unutan.ıyordu. 
Hasılı düğü:ı evinfr bahçe -
sinde Rüstem Martayı dü -
şünürken, Marta C:e gelin o
dasında Rüstemi hatırlaya · 
rak: 

- O, Mariyi nerden bul -
du? Beni niçin :muttuğunu 

şimdi anlıyorum. safirlerimiz güneşle beraber 
dağılırlar. Ben de senin ya. 
nına gelirim .. Koyun koyuna 
sarmaşıp yatarız. 

Marta istemiyerek güldü. 
Feyzullah yava~a gelinin 

odasından çıktı •• 
Ve bahçt•ye, it:isafirler1 • 

nin yanma indi. 
Bahçede içki içen delikan. 

1ı;ardan: 
- Nerede kaldın, Feyzul. 

lah biraz daha gecikseydin, 
kapıyı vuracaktık. 

Diye söylenenlerin sayısı 

çoktu. 
Feyzullah: 
- Gelinin duvağım açmak 

kolay hir iş değişmış be! 
Diyerek, arkadaşlarının 

yanına oturmuştu. Rüstem 
hala Marlayı dü§ünüyor ve 
yaııında o'"uran Halil onu te
selliye çalışıyordu. 

Geceyarısı olmuttu 
Marta, gelin odasında yal

nızdı. 
Rüıtemin balıcedeki misa 

firler arasında b~lunduğunu 

... 
mıs&.1, 

O, Ahmet paşanın Rü!le • 
me oynadığı oyun•; da bilmi
yordu. 

Marta ötedenberi kendi 
t<t"" kardeşini çok kır:kanırdı. 

Mar' ondan daha körpe, 
ondan daha güzeJtli. Mıuta. 
n ııı r.I' d nıı farkı şuv<lu: Martff 
ı_:-ol... •~Yel:ıazclı. 

Diyordu. 

RÜSTEM EViNDE N1Ç1N 

AGLIYOR? 

O gece Rüstem c'üğün evm 
de fazla duramadı. 

Arkadaşı Halile: 
_ Ben sarhoş oldum, de • 

di gi\.mek istiyorum. 
'_ Güzel güzel eğleniyo 

ruz. Eve gidip ne yapacak -
sın? Böyle eğlenc~li düfün 
her 7.Rm1tn bulum!r mu? 

(Devam1 ' nr) 



a 

. urııa, 30 (\"akıt) - E<'ckn terbi. e 
ı;ı ımum mlidUrlliğU tRrafından ter· 
lı edllcn Bursa yUzm b1 r.ncılıklcnnc 

,lln eaıı t on be t_ t::Jr ada bu mll 
akalar için tnclıl .,ı!fürck n.7..amı 

:> _mc h:avu::u halınc g"'lirı1 cn Ha" uzlu 

1 rkta baş ıtnmı tır. 

.V.tlôi!.b li , ra oaşı.ıınıuadan evvel 
o ıhtclıf bu~cl rdcn g lcı 150 yı mu 
t &\.iz eporcun"Jn ı.ştırakl!t h \uzdan 
b )1ik meraınm }aı>ılll":;ıtu Musaba 
ı; !ar Bur a \"al•sl Ucfik Korolun bir 
ı- .abesilc ac;1Jmış isUk.fl.' ına ını mü 
ı :ıklp. yarışı ara geçilaıiştlr 
MUeabak'lıar Ankıu·a lc;eı. Koc::ıell. 

ınir, İstanbul bölge l.ılkımları lir> 
• td<ınlz, Marmara, Göller mıntakası. 

( u Anadoıu Ş!!.rki Kar:.denlz. Garbi 
ı · il'adcnt.z grupıarmm bi'"'llci eri arn 

ıcla ~·apılmıştır. 

MUsabakalarm t.eknJ. ooUcclerı ~un 
ı ·dır: 

ıserbe&t: 

lbrab!m 'İstan\.ıuı ı ~ 4, 

::: Xejat ( AnkaraJ, 
, - • tin an ( t:r.mır) 

20 ı. 'nğalıımn · 

ı - Yusut (İstanbul) .ı--4-5, 
2 - tuhıırrcm (Scyh.ın), 

fi - Musa ıı.IRrmnra). 
ıoo scrhr.J<t: 
ı M11hn.11t (.Marnıııra) 5 21-1, 
2 - Turhan (AnkarRı, 
3 - Nuri CKocaellı 

l'mınrılen nllama: 
l - r'ahrl (latnııbul) "!! 82, 
2 - Sı-yfl (Kocaeli). 
3 - İbrahim ıMarmarı>), 
4x200 h:ı~rnl<· 

tstilnbul takınu U-8-9. 
2 - Marmara t~kımı. 

3 Şarki Karndenlz takımı. 

Suto:nı .naçınaa let.ınl:ıu• b· l:i111 bir 
oyundan sonra Seyhan t.'lkıınını 2 6 
nın~ICıp <'tmıştlr 

Müsabaka arm ılk gUnflndc olman 
puvan yckClnu. 

Bırincl: tstanhul 68 lklııcı: M ırnıa· 
ra grupu 41. UçUncU: Arkııra 27. dör 
dUncil: h:m:r KC'Caell 16 beşine!: Şar 

ki Karadeniz 14, altınc.ı Akdeniz , ye 
dıncı: lc;PI ve Orta Annf!olu bir<'r pır 

van almışlaıdır. 

aradaki 
diiıeşiec 

.-!nh-ara, 30 CA.~.l - Ru~ün 19 ) tnnbul). Vahıt Ccyişakar (Anka
Mayıs atad~omunda, .t;lırcı:ı fcde • ra) ya ittifakla galip gelm~tir. 
rasvonunıın tert p ctti<ri proğTam Ağırda: Mehmet Çoban (İstan· 
mucıbıncc .,o Agu to<; :~ır r Bay bul), Şilkrii Balkan (Ankara) ya 
ramı Ankara · lstanbul glirc~ ~- ı1. d. 21 s. de tusla galip gelmiştir. 
krrola.rı ıı.rMmde. yapılan serbest Greko.T!omen güreşlerin 56 ki· 
\e greko-ronıen müsııhe.knlnı <.:Ok !osunda: . . 
bP. ·ecP..nlı olmu tur. Kenan Olcay (İ.stanbul), Nıynzı 

Mti.,ııra·~~ları kalabalık bir sc· Birinci (A~kara) ya ittifoldcı ga-
' ''"Cl kutır .. ı tat-ir ctmc>ktevdi. llp gelmiştir, 

· . 61 kilodn: Halil Özer (1stnnl>ul) 
İlk gm . 56 kiloda serbc stti: Ali Ömer Tomruk (Ankara) ya l4 
Ahmet Çal ır (lsta'lhııl), lsmnl! dakikada tusla galip gelmistir .• 

S<>zgln < \nl r ) ya itfi'"kla gnUp 66 Kiloda: Bekir Y'ölcu (Jstıı.n• 
61 Kıl?da: Hasan Palu (lst.anrul), bul) Ahmet Işıl (Ankara) ya ıımc 
Ce.m;ıl Özttirk (Ankar") va 4 d. men' galip gelmiştir. 
45 F""I \ede tu la gaJıp. ' 72 kiloda: ~Iehmct Ali Bek ler 

66 kıloda: Faik BUken (lst.anbul) (İstanbul), Ali Özdı>miı (Aıık:ua) 
Salim nal (Ankara) ya 3, d. 4:i s. Ali Özdemlr itlifakln galip !?.tlnıi 
de tuşla c-alip, tir. 

72 kiloda: Celal Atık (Ankara) 79 Kiloda: Xaıin Diııc (!st ıı· 

Fransızca (64) 
( Hı-r hakin H11lx>• ı;aretC6lnc 

( ' O .ı. OM R A 

P. Mtrimlo 

-64-

- TI o;;'a.o;.sit, pour fl')lJ(lCr, flıut'> 

1111 ~rand fautcuil de <'hclle noirci, 

oı( ... on ı~rc prr..,idait '''"' reı.a~ de 
lıuuille, et ..;ourit (•ı \O\ t Co • 
lonıha he-.it~ı· iı ~ , • ı e : t ıblc 
aH•c ini. 

2 - 11 lui "'llt hon t;rr ı rlail • 
lcur, du .. ilence• qu'cllc ob..en-a 
pendant le -.oupn et df' la. prompff' 

retraite qn'ellc fit rnı;ult4', car 
il " C 'if'ntait trop emn poor rT"'İ" • 
l<'r aux attaque qu'cllf' Jul rre· 
J>:trai1 '>ans doute; mals C-olombR 

le rııİ'ııa~ealt <'t \ ·oulait lui lai ~r 

ıe temJı" de "C l't'connaitrc. 

:t - La tetc appuye-0 o.;or sa main 

il clPmeura iont::t('mJl" imnıohil, re

ı>a~o.;ant dao .. 'lOn (';;J)rit le scen 

dt•o.; quinzf' d<'rnier_s jounı qu'il a\8• 

it ,(:cu. 

4 - ti \O~ait &\"ec effroi celi~ 

atı cnte oıl <'hacun .. emblait etre 
de ~a ("Ollduite a l'eı:ard de Bar . 

ridııi. 

5 - D~ja il ..,•aperC'C\ ait qım 

l'oııinion de J>ietranera rommen!:" 
ait <İ etre (>(Hır lui celle do mon. 
c1ı>. 

6 - il dt•\al1 ~ 'enger son•• 
IH'İnc ilı• '"'"'"'r f>OUr~ un li~he. 

7 - .\bİ< ~ur qni -.. \E•n_ı:er!. 

8 - İl .H ıwu,aif croire 1eı
Hıı.rrlı•lııl courıableıı ılc: meurtrc, 

!) - A la \eritt: its etaient !es 
ı•ııııemio.; de il famillc, mais il 
rıı.llıı.it ltı" pr~ju~ı!s groız~len; d~ see 
<· onıpolr·iotes fj()IJr leur attribuer 
ııu ııs usinnt. 

aittir) 

KOJ,Ol\IBA 

P, lı-1 irimie 

-M-

1. - Akşam yemeğini yemek Ü• 

zere kararmış, meşeden blr koltu • 
ğa oturdu, bu koltukta. babası aile 
sofralarma riyaset ederdi; Ko • 
lombanm sofraya oturmakta ki 
kararsızlığmı görUnce güldü, 

2.• - Burulan ba§ka Kolomba 
yemekte gösterdiği süküt ve Ye _ 
mekten sonra ıı.iir'a.tle çekilmesi 
Orso'yu memnun etti. Çünkü kız 

kardCflinln §Üph~iz ha.zırladrğı t.a
rizlt'r ka.rşrsmda kendini pek mü _ 
teeıl6ir hissediyordu; Kolomba ~e 
onun suvunca gldlyo- ve kendine 
gelmesi için va.kit bırakmak isti • 
yordu. 

3. - Orso başrnı eline dayamış 
olduğu halde uzun zaman hareket
siz kal<lr, y~ış olduğu oon on 

be§ günün hAdiselerini zihninden 
geçirdi 

4, - Herkesin, kendisinin Bar. 
ricini'ler hakkında.ki hattı hue • 
ti için gösterir gibi olduğu intizar 
halini kokruyla kanlıyordu. 

5. - Şimdi Pietranera koyün. 
deki uınuntl düşünüşü cihan ef • 
kAn umum.iyesi gibi bulmağa b~<:.e 
ladrğmı görı1yordu. 

6, Kendini blı- kor.kale &"lbi ta -
nıtmak endi.şe& 'altında öcıü.nü al • 
ma.ğa mecbuTiyet duyuyordu. 

1. - Fakat octintl kimden al· 
malıydı? 

8. -Öldür.ne ha.distsiyle Bar. 
riclni'lerrj kabahatti sanamı)'or -
du. 

9. - Halc:ikatte anlar aile • 
sinin düşmanı iseler de bunlara bir 
cinayet istinadı jçifı memleketli • 
lerinm kaba ktikilinlerine inmek 
Jbm;dı. 

·ipek çorapla mücadel 
<Bat tara.fı ı nclde) kadarlar, bunu ele al 

larrn harekete l!~erek tek tip meli ve bir sonuca J 

bir çorap tesbit etmesine ve ay· Çünkü malQm oldU~ııi 
nı zamanda ipek çorap imalinin halli bir aile bUtçe!t

1 

menine kalmaktadır. çorap masrafı. Bilh 
Sayın mebusumuz bu hususta· !erde çok. pek çok f~ 

ki mutalaalarmı şöyle ifade et. Tek tip çorap k 
mektedir: ve bunda her iki t.Bbit 

' '- Açtığınız mücadelede bü· cbniyecek tarzda 
tün kadmları seferber bir halde bulmalıdır. r ~ 
buldunuz. Çünkü dünyanın bil· Maamafih ipek 1 Şel'_ 
yük buhranlar karşısında kaldığı leketimizde. yalnIZ tJlıf 
şu anıda bilhassa 'bizim memleke. de, oturan kadın]arı 
tin kadını lüks sayrla:bilecek ço- dan çok kullanıl!_r. 
raptan vazgeçebilir. Bu milli ik- köylerimize bu _ıuk~ 
tısadın kaidelerindendir ve öyle memiştir. Çünkü 0 ıtl 
olacaktır. ri yuvayı sarsacak · 

İpekli çorabın kalma.sına kaçmayı emreder. ~ı• 
gelince, bu aııaık şimdiki moda. rımız da bir feda.}( pli 
ya ve iidete karşı yapılabilecek bu buhranlı ve ka 
contre bir hareketle olur. Buda hem yuvasının iktl de 
ancak yeni bir modanın yayıl· tini korumuş hcll1 bif 
ması ve kadınlar tarafından bü- olsa milli iktısatta 
yiik bir ekseriyetle kabul edilme. ınış olur. rs3 
sidir. Yeni modayı maruf ~ahi· DüşUnülecek ol~ İf 
yetler, arfüıtler Rana•tk8rlar dınlarına tevdi ed1:.!r 
yaymaya çalışmalı ve önayak ol. işler, onlarca kab 
malıdır. Bunun arkası gelir ve ne pahasına olut'S3 
fletiee memnuniyet bahşolur.. rılmıştır. Hele bu1ıi 
Zaten şimdi bile büyücek bir hareket kokusu .se lt~ 
kütle buna taraftardır. dınlar buna bütün t' 

Fakat bu arada bazı noktala· raftarız. Yaln~z ı: 
rm da ele alınarak düzeltilmesi kamların bu işı ; 
lazımdır, Bir kere kadmalnn c:m· buk ve yerind~ bil'}\ 
lak bacakla giremiy~c;ekleri yer. ~i Jazrmdır: Bız liYo 
Jer vardır. Bunlar ıçın mutlaka karar verdık bek rıtllıı 
çorap l~ımdır. İşte sağlam 1<0· j de müsbct ve ve 
raba burada ihtiyaç vardır. Ala· isteriz ... 

CelaJ Tosun (İstanbul) 3 d. 04 s. bul) Besim Dinçer ( Ankuı ı) ya 4. 
de tu§la g:alip. d. 45 san;~·ede tusln g ılip gı·lıııl,.· 

Aziz KipC'r (Ankara), Rızık De. tir. 
mir (İstanbul) a ittifakla galip N eticede yapılan 12 müso.bak 
gelmiştir. 1 nın O unu İstanbul vP ilçünli An. 

87 kiloda: Adnan Yurdaef <ts- kara kaz~nmıstıı. 

Hı - quelquefois il ronsidcra • 
it. le tali<ınııtn de mJ~ Ne\if, et en 

r(·ıırtalt t-0ut bfi.c;; 1a. devf"' : 

''J.41 \'İe cc;t un combat !" 

10. - Bazan mis Nevil'in trl 
ımnmr gözden geçiriyor ve kendJ 
kendine ''Hayat bir mucadeleden ' 
ibarettir." ibat"esini tekrar edi -
yordu. 

Ankaradaki 
bisiklet garış .. arı 

11 - Eotin il -.e dit d'un U>n 
fenne: ",J'en '-Ortirai \&İnqueurl'' 

J '! - ~ur l'Ctte bonne pen"~e 

il 'c ı .. , a, et , ıırenant la lampe, 
il .tllaiı montf'r dans -.a chambre, 
ıo ... qu'on frappa i :a porte de la 

malson, 

Ankara, SO <A.A.) - Hrr yıl 
olduğu gıbi bugün bura.da 30 A· 
gustos Zafer b!ciklet varn;ı yapıl 

mıetır. 

Ankara, Eskit;ehir lstanbu: 
Bursa, lzmır \'e Hatay bölgrlC'riı1 

den 25 blısi:kletçinin fı-tiriı.k ~t 1-'ı 

bu müsabaka başlan nlha''t'lC' ka 
dar büyilk bir h<'y<'canla d<-v<ını 

etınistir. BugUnkü ynrı tn d:ğ'<'r 
bir husuı;iveti d~ ı <'" iilrJc '!-· 1 ' 11 ı· 

cak olM Ankarn • f zm r 'a·· 11 rı 

iştlmk edecek olan bu mG'" '>•';la 
rm bir.birlerini d:ıhn vnkınrlan ta· 
nrmnk imkanını b~lmu, oıl"" .. ~:· 

76 kılomctre mnı::afrıl ··anıları 
\C ıki F.aP.t 28 d ika \C' ~o ı;"'lh·ı-. 
de nihP' f'lc C'IM1 b•J \Rrı m tC'kni1' 
netıccsi sudur: 

ı - ~nlih Av~ın ı· • ; 1 _ 

eaat 2S dakika 3) ean e, 

2 - Kemal Arnt Fax• h•r ık 
bisıklet bcı .. u. 

3 - Hnlit O lıtı tP bu lckrr 
lek farkı. 

4 - Sa.bal•a'tirı :-)!ldıt r.kışe 
hır, 

5 - Ali Pekrağ ar Bursıı.. 
• 

Şchr.mlzde mi~ fir bu'ı•nnn bi· 
siklctçilet yarınki pazarı ı ·ıLhat;.. 

le ~eçirdikt0n sonı11. 1 e) mı p:ı: 

Jlt.l'teal sabahı saat 8,!'lO da Ankn. 
" · '-lır- bisiklet ,..nnııma "3.~la· 
,. lr ~ T.nus meydanmdan ha 

ltet edeeclderdlr. Yarışın ilk 
· rn· lı nkarn • Sivrihuıardrr. 

·'Tasviri Efkar 
şildL, deniz 

yarışları 
1'nsvirj Efkar gazetesi taı afın. 

dan tertip edilen "Tasviri Efkar 
"!di" merhaleli ktirelt mlisabnka· 

lnrı, diln BUvükdere ile Bebek a
re.sında çok intizamlı bir c:ckildc 
yapılmıştır Tasviri Efkar Şildi 

merhalc•li müsnb'l1.alnrmda şı kli, 
m~mlcl:etlm'zde ilk defa tatb k n· 
dilm~ olmasından yarı ·ıar. bliyuk 
bir scvlıci tarafından tak'p edil 
miştir. 

1 Bııvrnk yarı. ı şeklinde olan bu 
yor a, C\ v..ıl[ı Bü\·ü!<d:re ılr Ta 

ı rab, ~ ımısında tek çifteler ba. ln
m <; l'o ı abvaclan BPykor.a kadıu 

iki c flelrr yan·a devam etmis \'e 
n lıavet Beykoz ile Bc•bek arasın 

daki m.;safedc dört tekler yarıı;. 
mı;.Jar vr müsahaka nihavctlerı 
nı tir. 

N etlcedc · Gala tnsanıy eki pi 

1~ - L'heur1• Ctait lndu~ pour 
rccı•\ olr urıe \isite 

1 i - Coloınba parut aussitôt, 

uh İ(• de la fcmme qui le" ..,<'r 
\alt. 

- Cc n'eft rif'n, dit • ellP. en 
ı·ouraııı ;) la port('. 

15 - Cepcndanı, &.\'ant ıl'otı\'rir, 
e lle' d l'mandıı qul frappaH, Une 

\·oh: d<•ııre rr.ıınndit: 

- ("r-.t moi. 

( 1) Bon gre. !-ter islt'mez: ~ 
\'Oir bt•n .-:re iı. · birinden memnun 
olmak hoşll!.llmak; savolr mau.. 
valf! ;re a, m{'mnıın olmamak, 
ı.oş•ıınmamıı k 

<2' Pa."sr>r poı.r: kcnd nı tanıt. 
mrş olmak, göstermek. 

ANALiZ 54,45 dakika ile birine:. Güne. ta· 
krmı ik ncı. Galatasaray (B) takı
mı müsnbukn hanc-i Uçüncü ve Fe. 
ncrbahce takımı dördüncu olmu~ .\ ağıdaki ciiml~Jeıı 
!ardır rc\ iriniz. 

Bu yanşlarc'a Galntasara~ ı:; l En sen alıan· avcc; sa sceur, 
puıın. Günes, 9 puan . F'PncrbahC'P Orı,C' rcpac : rn~ fl<'.tn esprit les 
ıf pu~n almı6lardır. j evrnı>m nt<. OP O.e..ıx dernıeı ~ 

Müsabakalardan sonra, J'asvırl 
E:fke:r §ildi, Galatasaray takımmıı JUi"! et t.:ishe de dcvıner quels 
verilmifltir soıır le" senllment" de mtss Ly-

11. - Ni.hayet, kendi kendine 
sebatlı bir tavrrla: "bundan galip 
çıkacağım" diye flÖylendi. 

12, - Bu sa.Um d~ünce ü~eri. 
ne ayağa kalktı ve l:ı.ınbayı ala .. 
rak odasma çıkacağı sır:lda evin 
ka.p11!1 çalmdı. 

13. - Ziyaret için mut.ad olma. / 
yan bir saatti. 

14. - De rhal kendilerine hiz. 
ınet ede.n kadının a.rkatımda Ko • 
komba göründü .Kaprva koşarak: 

- Bir ey değil, dedi 

15, - Bununla beraber açma -
dan evvel kapıyı çalanın kim ol 
duğunu sordu. Tath bir ttes: 

- Benim, diye cevap verdi. 

ve T E O R 1 
dia iı. Sôn egard. 

E. İl Se parle a lui • meme: 
"Pendant que le colonncl tira:t 
dNı goclands. elle esı venue se 
promener avec moı: elle m 'a dit 
que Colomba luj plaisaJt plus 
que moi.'' 

J 

T. iŞ BANKASI ·t" 
Küçük Tasarrul hesapları 1941 ikra(ll'· 

KEŞ1DELER • Şubat, 2 Mayıs, 1 o\ğuStoS. 
s l 

tarilılerin~e y:ıpılu 

194~ kram~yeıerl 
ı a<ıet 2000 ı...uıı • 2000.. wra ~ ~ • 
ı 160 • • ı~.- ıı& • ıoo • 
• • 1000 • - 3000.- ~ • 50 • 
• 500 • - 2000.- • !SOO • 20 • 

D r DS'Mcti" --~il 
6 =::::::;-- l" 

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri rflıı 

naE~ı~kk~tEytam Bankasın~~: 
Maaııların. ,.ın&ı.ı:rııza temllk tlirnıck sure .. ! ... al8;;51~ 1 '' 

Umlerln K. evvel P41 • §Ubat. ::14: t:c: aylıklarının tcdl" 
t 

rlhlndcn ıtıbarcn ba§lanacaktır. d-vr'-
1 Maa§ salLpJcr.nın tenııı·~ muıı.ınclcsı için bir ıııttJ 

mızca kendilerine \"C:-Lınl§ olan ~·~•ap pusulal :ındakl iıt' üJl ~t 
tc elarcı.k mezkür ııusıı.&ların alt kı mına ı.arct cdiln1ı~ g ı:ı.1'11' ~ 
toğraflı nüfus cUZ<!an.arı ve re.;rnı sencllerile bankan:tıı& c iflı! 

ı. - Kuponların: v.ze etl!ı utel; auretilc muan1eıe ya~ıt :il 
ıarmı tık defıı oınrıık t.mhk etme!( fr.tıyenlcrin muracıııt 
cuma gUnılndcn :Uba:-crı kabul el!.'cbllcccğl, te-1 

.. - Askeri :nah'.ı!lerın mUı a~uau ı ,eyi Ol 9U pazS' 
yln saat sekızdcıı on ıi:lye kadar ksbul edilecektir. )<trl .. 

Herhangi b!r ltarı~klığa md•.aı kalmamak Uz rtı sS 
1
qtif; 

mUdurlüğUne nazar:ıu müracaat ~ıııSJ aşağıda göst.erllıJl • 
Saat: 

.tı <.ıras1ı "" Eminönü vı:ı Er§ıkla§ 
a...ıeı .. ft'tıtih 

ıcı.ıı ., Usküdaı vu haaıkoy ıod" 
1 •• 12 ,, E>c~oğlu v.:o dığcı malmUdilrlUldcr ~ " 

mnlUlletc lediy:ıt ya ılacaktır. \'.nl<arda blldlrllen ı;Uıı ·e t' 
vakı mUracaat•nnn .ıgttr mııaı; .;ıhlplcıi gibi muamele:> 
rr.alü!Jerın fotogtaflı nU.ııı; tezk•:clcrile ikramiye tevzii c 
get.ırmclcrl. . eı 

4 - l•'otogr.ıfiı nıltus cllzdıııılur 111. birlikle ı;etırJl'I•} 
hır.:blr veçhilc tedi)'al yapılmıyacuı:... urıı" ,, 

5 -- Mea~ sahlpıeılnln ralıa:c,;:ı nmamcleJ rlnl :> 8 P 111ur~' 
ft saatıerı baıidnde müracaat Eılmcmclcrinl 'c bu ı;fbl 
cdllmlveceti llfln olunur (7846> 


