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q'lhğın 
I~ k 
~ arası 
'~ ~ talaıı talyan dostla.n:nu. 

Jı.ı ~ Av.rupa::rn grda 
" "esi~ Yartlnn ettikleri .. 
~'Unile öğrenmek bizi 
li...~ r~ etmiştir. Bu, u
~ ~ Ve mahrumiyet 
~ ~ doya doya ye. 
~ ~ )'a~ 'ba6kn diğerle. 
~ ~ l'ln edecek kadar 
...:' Ol...:-:· c Ya.,ıadıklarma 
'I...~ ~ biılcı:r i~n bir tc-

C<Jer. 

l'cı.::an: 

CaJaıt Yalçın 

Sovvet tebliği 
--0---

Stalino 
şehrini 
tahlive 

ettik 
Almanlar 

bu bölgede 
50.000ölü 

ve yarah 
verdiler 

il --

Düşmamn bütün 
taarruzları püskürtüldü 
Mo8kova., 2'7 (A.A.) - S<wyeUerin 

gcceyarISI tebli~: 
26 ilkte§rln gUnü kıtaatımız, Mo 

jaisk, Maloyaroslavetz, Harkoıf ve 
Taganrog istikametlerinde harp et • 
mişlerdir. Garp cephesinin muhte11f 
kesimlerinde Almanlar, mevzUeriınize 
karşı bir sürU §iddetll taarruzlarda 
bulunmuşıardır. BiltUn bu taanıızıar, 
pUskllrtUimilş ve dtlşman ağrr zayiata 
uğnı.ııuştır. 

(De\-amı 4 üncüde) 

Rusqaqa 
qardım 

SON HAVADiSLEP ~~I 

üuro çeklleD bjr Alman t-0pu 

V ~şlngtoada 
gazeteciler 

I '' D k .. h • .re mu. ım,, 
beyanat içın 
Beyaz saraya 
davet edildiler 

-0-

Ruzvelt bu akpm bir 
nutuk söyliyecek 

Va.~gt.on, 27 (A.A.) - Gazeteler, 
"pek mühim,. diye tavsif edilen beye. 
ııatı dlnleımek tızere 'beyaz sa.ray-el da 
vet edilmişlerdir. 

V&§tngt.oıı, 27 (A.A.) - BirlegiJc A. 
merika cumhurreisi Ruzveıt dQn Po
tomak yatı ile tenezztıhe çıkmı§tır. 

Ruzvelt bu tcnezzllhü sırasmda do • 
zıanma günü münasebctne bu akpm 
söyllyeceği nutkun mfurvcddelerlm h1A.. 
zırlamaktadır. 

Ruzveıtc 1ngfltere se!trl Lort Hali • 
:faks refakat etmektedir. 

Sobranya reııı 
Mal kol 

il: Pazartes ı l 
1 9 4 i l 
-----ı 
LSayı: 3475 i 

Ynzı ıslerı Tel 23872 li'iv:ıh !'i KTTRUŞ 

Balıkçılar, ·artık 
balığa çıkmıyor ı 
Amoİıl}ak dolu 

/( östencede 
çelik tüpieı 
bekiigoı 

lııtanbul denizlerine balık akını, 

ınev.im ica.bt, dnam etmektedir. Bu.. 
na rağmen iki gündenbcrl balık avına 
çtkılmann§ttr. Bımun sebebi, iki gün 
evvelki nllabanuzda yazdığımız gibi, 
tutulan balıkların bUZsuZluk y{}zündcn 
muhnfazaımıa fmkAn olmayışı, ve son 
defa olduğu gibi mf bu .scbcbten 55 
bin Çift toriğin denl7.e dökülmesine 
mecburiyet hasıl olmasıdır. Bu vazı • 
yette be.Ukçılar, mazot ve emek sar
:rotmektenae balık tutm&mağt tercih 
eiklcrlnl söylemişlerdir. Halbuki buz 
nihayet balık ihracatında. lüzumlu bir 
maddedir. İhracattan aarfmazar edil. 
dlğl takdirde tutulan be.lıklann da • 
hllde isfbıaıkine hiçbir mımt yoktur. 
Bu, lsta.nbulun fakir halkı için hak!. 
katen faydalt bir netscıe te,.'lkil edecek· 
tlr. 

Bu aa.bah, bu busUSta tikirlerinl 
Dordağumuz tanmm~ balıkçılar bize 
~ a5ylemiflenllr. 

26 ıncı Alman tayyare 
tümeni kumandanı 

General 
Off enbaher'in 

bindiği 
tayyare 
düŞürüldü 

--0---

Geaeral dlftlkten 
biraz ıoara ildi 

- Bu mevsimde tutuıan balıklar 
1stanbul halkını talının etmez ve oeıı.: 
rin ııangl semtinde oturursa otursun 
tstanbullutar, torik ile palamuta fazla 
rağbet göstermez. Bu lecrUbe ile sa.. 
bitir. ÇünkU tab!atlaanbullulara daha 
ıczzcUi ,.c güzel, etli balıklar verml§ 
ur. Halk, bunla.n, torik ve J>Qlamuta 
nisbcCe tercihan satm almaktadır 

(Deva.mı 4 üncüde) • 

Amerikada 
harbe 

aleyhti.r 
olanlar 

Nevgorkta 
bir mi.tıng 

gapacakLar 
-<>

Lindberg ve Amerikanın 
Belçika sabık elçisi nutuk 

,öyliyecek 

N~k, e'"I ( ~ .• 1.) .. 
Ncvyork v~ mük~ri 

birliğinin de dahil !:wulundugu uc 
halk cemiyeti Ne~yok belediye 
reisi J.a Guardi~ya bir telgraf 

ke.rek önümüzdeki perşenbe 
çe ' A .... erik " • • • 
günü, "evveJa ~" . a ~ı 
infiratçı komıtenm Madison 
Square ga.rcJende yapacağı mi-

Loodıa, :t'7, (AA..) - lııloıakova tingi menetmesini İ~erdir. 

Mos ova 
etrafında 
Çenber biraz 
daha daraldı 

---0--

Rusiur Krzm 
ve Doneç 

mzntakalar ın 
da çekiLİIJOT 

•) 

Leningrad Alman topWı 
nın devMnlı ateıi altmda 

\")ft ZJ (AA..) - Ofldelı: 

llubeltt DMımlıalardan geieıı 8311 

h&bcrlcrc göre Rus cephesinde mu • 
harabeler. artan lbtr §iddetle deılanl 

ediyor. 
Leningf'ad ve Kronstad Alman kıp 

ÇU8U ne ta,,areıertııtn de9a.mlI bir 
bombardmuuu &ltmda. bohmmaktadır. 

Moskova kı.smmda. Ru.slar, yeniden 
ricate icbar odltmlf]erdir. Moskor.ı 

etrafındaki Alman çemberi ı ı ıyor • 
Almanlar Oka. nehrini geçmişlerdir. 

C-enupta Rosto! §ChriDin büyQik J:ııh' 

tehlike nltmda bulunduğunu Rmlar 
da itiraf ediyorlar. Dooeç hav:788IDda 
Alman ilerleyişi devam ediyor. Kı 
rmıda §lddeW ibir muhareibe TUkubuJ.. 
maktadır. Rwilar bu mmtakada da 
ricat ediyorıar. 
v~. :n (A.A.) - "Oubd 

Prcmln KUbi§ett:cn Ynlmbulan 1stfhba. 
nttma g6re Dor:w:ıçtc Ru.., orduBuDan 
vaziyeti endi§e verici Oılmakta deovam 
ediyor. Btı mmtakada muharebe Jl8. • 
kında bltecektlr. 

Alma.nla.r, Rus k:uvveUcrini mubo. 
wa etmek 'Wl ?tlemek De Y~ 
~ alır tazytleırtni ~ 
dllme .tttı mek için Mo&kon Cf111bıeı,. 

sine yeni kunıeUer yığlyQriar. 
Diler telıgı'af1&ra g6re Almerıteır 

bqlıca otomobll yolu tkzerinden lıfat
kovıe. Gzıerlne yQrttyortar. Ormanla.rdıı. 

pek fiddetli bir muharebe eere;,a11 

ediyor. Rus\m; bu cihetten doımmb:-6 
kınlar yapıyor'lar. 

Bu cıenUyetler. bu sıyasi top. 
radyosu, Sovyet taYJ'&l'fterinin. Ka· lantıyı "rezalet" dive hvsif et- N ı · 
Hnin bölgesinde, 26 JDCI Alman tüm!.'. me)de ve "eWeJa Amerika" kO a po ı;ıye 
ni kumandanı general Oft'enlba.Mr!n mitesinin son mitinglerine işti · 1 · 
tayya~i ~ilklerini haber ver. 1 rak edenler ara.smda ~azi~~ • 1 1 mektodır. ' faşistler, kin yaratanlar ve mem ıngi iz tayyre eri 
Ağrr surette yaralall&n general az letimi1'C ın.anet edenler" -Yardı, 

aonra o1mll§ttır. RoırtoT civarmdald demeftedirler. dö dü" •• k 
mubarebeler şiddetli olmu§tur. DU§ • Lindberg. infiratçı ayanda,n f ncu a lm 
man, 80ll gtınlerde sar!ettiği bCiyük Veehler ve Birleşik Amerikanın 
gayretlere rajtmen bir metre llerle • sabık Be]çika elçVi Cudahy, mi- yabtllar 
meğe muvaffak olamamıştır. 23 ilkle§ tingde söz söyli~-k oianlar ~ 
tin günU ~leden evvel başlayıp 2f tık :rasmda bulunmaktadırlar. (Devamı 4 ünelklııt)' 
t.cşin gUnU a.k§amt geç vakte kadar ~;!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!;!!~!!!!!!!!!!!!. 

Bulgar birliğini 
mu haf aza için 

Daha fazla enerji ile 
çahşılmasım söyledi 

devam eden muharebe eım.asmda., 
Sofya, 27 (A.A,) - setanı ajan - cephenin bir keetınml mUd&!aa eden 

Askeri Müze Bmdan: Sovyet ilataları, "V,. §clırine giden 
Sobranya meclis\ reisi Malkot, dün ı mUbim btr yolu keşmeğe te§ebbüs t'.. 

Plevnede frat elm~ olduğu bir ~utuk- I den Almanlarm blltOn hücwnıarmı ı 
ta Bulganstanm üçlU ml.sa.k& iltihak pUakUrtmUşlerdir. DU§m~ hedefino 
etmekle Bulgar mllletlınln hUrrlyet ve varamamış, ölil ve yaralı, bin subay 1 --------

\stikbalini temin edeblleoek olan mem. ve asker kaybetmiştir. "T ·· k t • '- • b • • • 
k ı ur ,, arının ırinci •ınıl ,.•keri.Jir. Mehmetrıa., anan 

leketlerin yanıbaşında mev ı alını§ o Maloyaroslavetz kesiıiılnde, Alman.. .... 3' o· 
duğu.nu söylemi.§tir. Bulgaristan, mlh· ııırm, yol boyunca uzanan Sovyet mU.. "bir memem gazilik, bir memenı şehitlik,, diye emzirerelı 
ver sayesinde asırlandanbcri peşinde uafaa hattını yarmak Uzere yaptıkları büyütür· M ehmetciğin şanı, kahranıanlığı cihanı tutmıış. 
koşmakta olduğu mllli metaıibini ta. te§ObbU3ler aklm kalmJ§tır. , tur. Fakat ne yazıkelır ki Mehmetciğin miizui -yok.tar. 

--<>- hakkuk ettlrmiııtir. Bugün Bulgaris.. Türk orelusunun bin yıllık vneliaarları, "Aya irini,, kili.e-
l . tan, mnıı birliğini mUhataza ve yeni el el ,,_ '"'O 

İngilizler ma zemeyı vaziyetini takviye etmek için muza· •in e unır, ve biz bu kötü Bizon• yapısına "AJıeri miize-

iranda voUar 
yapıhyor. limanlar 

ıslah ediliyor 

Tebrizde Ruslata veriyorlar at bir enerji ile çalı§mak mecburiye- Fllİpİn • miz.!,, eleriz ... hayır: Mehmetçiğin, müzetıinin biran eooel 
( ı· azısı 4 üncüde) tindedir ı_____l ·...: 

~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ada 1ar1 n da RUTU nMUınl f•uyontz_ .•• ___ ___ 

"9nİ tefrikamız , ,..._Y ... azan: Başat Ekrem Koça 
ı ' Bir Amerika hava üssü 

AVARE KADI .',~ LAR Nevyor!e~:s<A~,~.~İJO~oıumbıya 
Hak kt'b-r maceranın ro rnar ı 

Hayatın cok acı ve çirkin taraflarını görebilmek icin onu 
bütün lev•iyatile aktığı hapishane veya gizli evler kana. 
lınelan tetkik etmek lazımelır. 

NEZİHE MUBİDDİNİN OAZE?E wlz İÇİN 
BAZIZLf\DIÖI BU YENi ROMAN 

Hayatın bütün yaldızı, zevk ve sefahet alemlerinin par. 
laklığı altında hakikatin sert darbelerile sürüklenip cü. 
rüyen bir varlığın hazin ve ilıret alınacak macerasını 
kudretli tahlillerden gecirerek anlatacaktır. 

Pek yakında bekleginız_y 

• 

radyo kumpanyasmın Manille muha· 
biri, Vilkins, Amerika ordusunun, Fi. 
lipln adalarında, yakmda san Frtuı.si~. • ~ 
kodan gelecek olan general Levil ku- 1 
mandasında mUstakil bir hava kuv · 
vetlerl teais t'd«<'tfnl diln ııaber ver. 
mlıtır. 

Vfikinse gör!.', birleşik Amerika il. 
razlal üzerindeki hava kUvvetleri dört 
:fırkadan mllleşekkil olduğU halde, 
Filipin hava kuvvetleri lblr fırka teş· 
kil edecektir . 

Kolumbiya muhabiri, m lzeme ve 
mUstahdemlnin 'bllyilk bir kısmının 
§imdiye kadar nakledilml§ bulundu • 
ğunu ve hava tarikile birkaç tayya • 
renin ~ldiğini ilAve etmektedir . 
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.• r 
Le w 1te yaş • 

lO:l.4 - lf>l8 dün~ harbi bitip, 
. rndan, on, ou bet ) ı1 geçtikten 
onra, ı \'nıpada, mağlüp milletler 

<ırno;m::lu. !Jir Jın~ehct. başlDdı. Yapı. 
• n r.nıahcdcJer. lıifüa.563 Veı.s .. y. 
ctr 1 nda ın~nunly~ ik sesle
n ~ ukseldJ. Ve bu J'Ü7:den A vrup:ı. 

c J?· lll!ar içinde h:ııq> kerla&san. 
ı'an bir türhi kurbıh!madı. Hatti, 
IJU ~ ıiı~rı bir miitnrelte ı!evre<;i 
f ı .,._ :lill!lcr <le o tlu. Ve bwılann 

i ~~ne behılın-a, o yıllar lçbı -
lle ı;cscn hii.disc:ıleri, dünyanın "~ • 
ll3 eti baı ısnretlc Ir&de.)e im • 
• İl n yoltt o. 

Oı iarın idilial.anıııı göre, muu. • 
lıedcJcr hiç bir ~aman ebedi olma· 
rn ta. J\lciknlyeUn lrunıldeğu 

gund ·ı bugüne kadar, milletlerin 
nıilnııscbetlcıinj ru;ırlarcs üiar.:: 
cbni 1 m aklar, mualıcdelcr, itti -
r • göstail ıe~. Şn halde, bu. 
;.: nkli \ fil;iyetin y-..--ni 1 ır harple 
ta fjycslne kalla ılacağı mufmk • 
1aaktır. 

O znm:ı.n, bu fikir 'e iddUuıın 
be oldu~'llJlU söyll) ooJcr 'e lıııtti 
~"iil~er ol ln, ll'u.kat 1n:ıgün, o 'a· 
lat ortaya atd:ı.n bu fikrin, diin .. 
yayı irnroldı:rnn bugl!nhii harple 
t luı.kl:uk e r·nı görüyonız. Hem 
de esefle, t~'Ürl;: Ve ıstırapla 
g6riiyorur.. 

Bmubn şunu nnlıyont7.! '3914 • 
J 018 sa.\·aşmın o ncı, Ieliı.ketli, 

kanlı 'l"e matemli de:rslerl tİıilletle. 
rf ayandmru: ğa. Uft gelm~fş. u. 
1U5larda., o müfteri.<ı ruh, yıkmal<, 
yakmak, öldünnsk n1m kaybol -
ıttamı1', hum ~ cana\c"&r ruh hMdm ı 

A'nıpa. nlhuuu bozan ve Avn•. 
P3~ ı l!rlan U7.ald S{ıran Vel'Say 
m olilrı. AJıruuda.r bu ma. 
ııhede oJ ytıhıe ayaklandlb.r. Fran-

ı:. 1\e ttefihlcri ise, \'e ay il;• 
cle.-ıiııin fıicbb- el t>Ürdürmc
yiz, dc.iUkr. J"abt!r huna raimen 
a a. ,ö eler de olm&Clı değU •• 
Ve biıtün cllrın bu görimcne!eri bü· 

u.aş.ffta4ak€ec' 

fük bir &lika. ile takip etti. rn .. 
rii~erm, ne riyatm, nutuklıı.rm 
"erdiği netice molim. Abnanb\.l'n 
ı~;re, Hi er bir~k nutuklarında 
l>jr nnl SJmtyı t!&8thnlyctlc isteml§-o 
tir. Fakat, 1018 in gniipleri k;e bu 
11amimiyctten şü~llelenmişlerdir. 

Ge!:en Uınuıni Jfarbi:ı gtllipleri, 
lUelıir !10h'OOn sUpheleonıemiş ol • 
fialardı bile, IJir Alınan • }"rans1Z 
Rnlaı;ma.sınm taha.kkulrumı. im~n 
:)'dktu. Çiinkü, ır:ra.nsız - Alman 
tarihi, bir mücadele tarihidir. Sulh 
yıllan, aııcclt ~onu gclmiyen Jıa.rp 
turllılnin (llnlenme yı&wdır. Her 
iki faraf bun~ tccs-.üf odcbillrlcr. 
ı·akat hakikd budur. İtcl komsu 
millet, s:ıclecc giinJük JıacUselerc 
ait kanunlam U}gıin olarn'k değil, 
(!ÜJt)a tnrlhiııc ait lı.l\drecterin eıı 
derin scbcp!criln do lıiribirine düs
mruıdrrlıır. Ne )'llp:lırsn. yapılsın, 
hicblr itilf im, ortada., Imldırnmı • 
y.a~ıtğı bir lınldyc daima, iki millet 
anı• mcla kalnc:aktır. 
t~ bu baki~ eteı clir ki, buı;Unldi 

lıar i tloğurmus. Fransa - Alınan· 
ya ıırn mda b:ışh~ nn harı>, dhan • 
sfünul bir 'nzh•ct alarak, kiireniıı 
sıırasma. bnnısına kol atmı_ştır. 
Yani, Jmrunun om'ilnda yn~ da 
yorunı_ştır. • 

Ş!mili sorabiliriz: BünyaJ a lıir 
">Ulh ne z:ınınn ~ Sİ!ı olncıık! Ebe
di Hıt11Hr ortııdnn lmlknu~ 2.<':ll< mr. 
dır~ 

li'i erimize giire. bu lmkiınlnrı <']. 

il(" edebilme!. i~tn nı'ıi t1r inl.1iııba 
lhtl~'llt \'ordır. H~rt.ıj t"bli bir lınl 
folal;kl ede ı hasta zihniy<'t yerine, 
millet lcrin et>adiyycn do t olmalnrı 
ınfü~t erek bir çabsmıı. itinde yaşa· 
m:ı.lan kahil olduj:;.-unıı gösteren 
•dndc bir ruh ikame etmenin im • 
kanlarını bu!mıya ~lı~ınalrılır. 
llunlar ddc cdlldlğf gün, dünya 
rahata kııvus:\bil~r. ~ka. türlii, 
üunynyı:ı. rehut \c huzur mukadder 
değildir. 

Tehalüf sureta mfml değildir 
v.ahdeti asla, 

Olur bir ş.ıhdan sürhü sefid 
ve har ve gi.ı l peyda! 

ı,Aımnt 

Gene doktorlar 

Unkapam .. Emittöni 
ar.ası 

....... ,.. Baldqta
zarıaı afB\8ta 

bafladı 
Bclodiye letanbulun imarı i!}inin 

en mtihlm kısmını teşkil eden Eınt.nö. 
nU • Unkapanı nrcı.sının nçtlması için 
isUmlAk vo yıkma lflinc tı:ı.§lnml§ltr. 
• Emlnöıı.Unden Unkapnnına doğru 
lsUmlll.k ve yıkmn işine EmlnönU nıcy 
danı nçtıırkcn bo.ılanml§ fakat §ehrin 
bu en geniş blnalnrmm bulunpuğu 

liahada batrlqıaı:anndlln daha lleri 
;:ldllc.memiştl, Bu lmıım hemen obUtUn 
memleketin -bllha a lnı1e maddt'lcrlnln 
stok, sevk ve teni mcrl{CZ!nf te;:;kJı 

etmektedir, İslanhul ehr!nln ticari 
kalbi burudr.c1ır. Fakat şchrın en dar 
ve çaprll§ık ctıddclcr! de burnlarda 
bulunmaktadır. Caddelerin ~kscrLslnJn 
~en~Hğl bcıı metrcıiir. Buralard:ı ls.. 
tan.bulun zaptından evvel inııa cdllm1' 
\)lnalar çoktur. 

Belediye bu de!ıı. bu .salıııya Unluı. 
panı tarafından lstımlı\ke glrişml§ bu. 
luruna.ltladU'. Şimdi çol( bUyUk bir 
meydanla gen~lemiş olan Gnzi J;öp · 
rUsU bafiınd:uı itibnrcn b!r taraftan 
At&Wrk bulvarı açılırken diğer ta .. 
raftan da EmlnünU lsUkameUnde 
plln ınuclblnoo i.atlmJAk ve ilk blna 
!ann yıkılması bqlamı§tlr. 

Maaş bagDn 
vsrl1i or 

Hlikümctin nldığt karar üzerine 
bugün l't'Smi daire ve mlie.saescler· 
de < aJı an memmhra, ~kindtc.şrin 
ma&lnrının verilmesine ' 1anmı•.
tır. 

~o--

Kurtuluş vapuru bugün 
tekrar gidiyor 

Vuf~a ve 
KaGa,.ta 
ne oldu? 
Aza~i f~yat 

kont.ttnca 
V•lkaedar aldık· 
ıarı 1111t111t11lee 

s•tmata 
ltaşla._.ıar ı 

Son zamanlarda Oe!ırimlzdekl yufka 
ve kadayıf fiyatları nornınldcn çolt 
yükseğe çıkmııı olduğundo.n fiyat mu. 
rakabe komisyonu b!lhaua Ramazan. 
da yufüa ve kad:.ı.yif ııatışlarmm çok 
olduğunu nazarı dikkntc alarak bu işi 
ele aııruıı ve bayram arifesine yakm 
yuflta ve kada:rıfa azamı satı;} flyat.ı 

konulm~tu. 
J?iyat murakabe komisyonunun 16 

birlnclte~rln !çUnıamdil vazedilC!J ve 
iki gUn sonra rcınncn fü\n edilen bu 
ttyaUam rınzanın lstanbulda yufka· 
nın kilosu 82,5 ltadayıfın ise tO kuru • 
tan satılacaktır. Fakat bu karann 
verilmesi garip bir tesir husule getir • 
mi§ yufka vcı kadayıf piyasadan Ç<'. 
kilmiştır. Vakıa yu!kneılardıı. pek u 
mi1'tard~ yufkn. ve kad!lyıf bulunmak 
ta ve bu kontrollerde göSterllmektc· 
dir. Faka.t bunun miktarı gayet azdrr. 

llt1 Mtf1 ÇtfVllMI 
• • 

gerı v.ermtyer 
'ini 9119allaı
yerlae eallHer 
gltlrlllyor 

Toprak Malıaulleri 0f]$1, bUyük 
§ehirleroe un tevziatı işinde mu -
hi.ın ve üzerinde duruinıaGa değer 
bir mesde ile kaf§l~~ır. 

Toprak mahsulleri Ofiııd eHnde 
bulunan değlnnenlerde öğütmen 
unlar çuvallarla fırmlara, bakkal. 
lara., börekçi ve pastacılua veya 
lokantacılara ·verilme3ctedir. Bu 
çuvallar hı;mcn cltncıiyo. :renldir 
ve iadesinde ofis tarafından çuval 
bedeli iade edilmek surctilc çuval 
satın alınmış olmaktadır. lı~akat 

piyasada bu yeni çuvallar ofis.in 
koyduj:';'U kıymete nazaran çok faz,. 
la bir değerle alınıp satılmaktadır. 
Bunun için ofise yeni çuvallardan 
pek azr inde edilmekte bunlar u -
mumiyeUe baı>lta maddelerin konul 
nınsı 1~ piyasada ötcden'beri çu
\•al ticareti yapanlar tara!mda.n 
yüksek fiyatlarla satılmaktadır. 
Buna muk<.ıbil ötedenberi ellerinde 
ka1m15 eski cuvalları yamat.arak ve 
diktirerek ofise getirmektedirler. 
Asıl fain garibi ofisten bir de Ur. 
tclik yamatma licreti istemekte . 
clirler. 

Ofisin çuvala ihtiyacı olduğun · 
<hn bu yü?Jden çuvalları ka:bul el· 
memek te müşkiiliı.t doğurmakla 
dır. Ofis bu i§in halli için beledi.re 
iktrsat müdürlüğü ve ticaret mü
dürlüğü esnaf milraka:bc bürosilc 
temasta bulunnıakladır. 

--~e>--

To11raksız çlliç! 
kalmıyacak 

Auk llall 
ebımmıye• 

hrııılıl 
Almanlar Don ne nl 

l>laa Ta.ganrog ı:eh-1!,ılıi 
1'Ml :metthur Ras ı 
n.tanıdır. Ooa~ 
den olan (6 n -· 
f;ehlr haklımda pek tof 
dekorlar 'ıu-dır. :ı;os 
kalesinin 7,aptı yakDI 
Jeni\'or. Delfl otnıaZi 
ord~sunu idare ed.,.ıer 
bybetınl,rorlar; '.('la10!: 
nup ordıısnoun baflll~, 
Rus makinesinin ha, .. """ 
rollerine bağhikl'; 1'8-,.IMI 
)lefillnıemesl jçlu ınürPJ""'-
~yl yapacaklardır. 

1 Rostofun ehemıniyethı 
dir 'e kabul odJ10~ fl1:-. 

llizim tarihlerim bil)iıl: 
diye mcshur olan ~ 
Rnı.yayı Aynıpada bi 
let haline geunnek ~ 
den eV\eJ A\TUJIA .• 
terbi) esini almak 1 ,. 
mrs-tı Bunun i"fn de /. . ,.. ı re 
ecre a~ak, d~oiz e rddl'. 
edi:rnrdu. Bu d<'niı.le ,..tlfl 
Halt.ık be ikincisi de 
radeni7di. 

l'etro 1695 ı!e A-ıak -
nız "1\r:ulnn ı.uşattı; 11 

j:."Ü5tii, fak3t eınek1~ 
zira kuleye denizde!I dl 
znl> ~cli~·ordu; bn s' cd 
nıun için mııkın·e.rnet 
!:İİJlhc ~·oktu. Pct ro ' 
ertcısi sene kale~ i l<tı 
ı.cn deniz yolunu iu 

1 ılıtn t emmuzdo ve ~ 
hiçbir suretle ~a.rdıJıl ~ 
Rus filosu hafif olDl """"1 
deniu Jıikiın boJUD11f .. 

.MuJ:asarııyı GoJ'('JOll 
idare ediyorlardı. 

Bunlardan blnııclsi 
ki ,.e asil bir aileye 
\'eke A''USturya -0td • 

dır. Ziraat V ekillcti, zirai ISlahaıt ka. fay olarak buluotJ1'1~ 
Bu ipucu Uzcrinden geniş tahkikata nunu na.mile bir kanun layihası ha- eııedcnberi Mosk0 ' 

Mıntnka ticaret. mtidUr!UğU bu hu. 
mıstn tctklltat yaptınnı§ ve varılan ne 
Ucc şu olmuı,:tıır. YufktLcılar toprak 
mnh.."llllerl ofisınden alctıl,lnrı unu yuf. 
ki\ vo kadayıf yaparak bu fiyata sat· 
maktaıwı piyasada un toplnmnkta 
\'e sonrıı. bunu gene gizlice halka snL 
.makta olan ellere kilosu 3<'-'J5 kurur. 
ta:ı çuvıılile devretmektedir. Fakat 
herhangi bir kontrole k8 rşı dUkklin· 
hı.rda J>elt nz mal bulundunılmakta • 

bnşlarunı,ştır. v.rrlamald.adrr. 1 i; Sofi tnnfmdsn 0 
Kız.!lay tamim •,:.n Yun:ı.nistan • 8enelen1enberi bUyük faaliyet .. He kullanihn~tı; ::rrıJ 

daki mlihtar; hal.t:n. yapılan yani!- ~ ~ ~; sarl"edilerek üzerinde çalrşrlmakta kemmel bir harP ~ 
ma devı:ım olunac:ı'dtr, Birinci par- '- . -J /. f ~ olan toprak temi davası bu kanun nmmtt'tl. _

11 
tll. 

Mecburi le:met ~ n t:. yardım e§ynBIDI Püc;e götürüp ~"'""'-=· ~ _jz.J ile yeniden ele alınmaktadır. Ui.. J.efort ise Ceo~·e: 
, eni Sqba.h .,. y bir.kaç giln. evvel J'nınoımızıa dönen ----- . -- yiharun ballıca esasla.r'mı topraU za t:ıcfrlnin oğlu~·dd• 

----- ,..,. ,,_ 

l: yJn C hlt Yalçm, mihver ika-";. ça ~I' ~ ; ar ]{urtuhış vapuru, b ~in, ikinci • JUlseym oJJiu Et.h m edında bll'isi, iağıtrmma dair hiThümlu teşki) se"et ıı;n.Rus~-a.y& ge' 
karı ın .n!kbln bir ha\'& neşrettlği,. I ynrdım hamulesini teşkil eden i.ki dilr:t, 'l'ıı.htakaleden gc.çcrlten Yaku etmektedir. Hazırlanmakta olan tlon ı.,>ibi 00 beş sene t1' 

I .kayd,.dtrek mtaal olarak Atman ik· Tıp FaküH inlıı 1938 ve 19S9 hin tonluk gıda nıaddcsi!li nlnraıt bun elbise scrgisinucn bir pantalon bu layiha ile, memleketimizde çift <1usunda \"Szlfe afnırŞ ' 
t na,.ın doktor Funkun geçenler. seneleri mezunları doJrııda.n doğ • tekmr Piıt>yC f;İd<'cckt.lr. ~almış. kaçarken yalcatıınarak adliye· çilikle u~ra.5trğı halde arazisi bu • gin btr kadınla C\~ 

'"' ~ptığl b<")'4lt18tı almakta ve mu .. ruya askeri ''azifclerlne ica.bct ef • Diğer Uı..ro!tan bu yardmı İ"İne ~·e verllml§Ur. Elbise hır.sızı, birinci hınmıyan ve-ya yetmiyen Jdmsele. tilerine sık sık· ~ 
.ıailey in RUMya.run en ungin parça"' tiltlcıinden hunb.nn evvel<.'e taa • • Yunan ş'leplcrin:n de lıtt~ ctnır·. sulh ceza mahkeme.si tarafından tcv - te, muhacirlere, çiftçilik yapm.al Petro btlo her ııatı.. 

m e g~tı:UU temin ederken :tıı· mülden olduğu veçbile. leyli tıp ta· f'ine ı~ ıar vcr'ıd:ği söyl<'nmekte • kif olunmuştur. "h>teycnJere t.opnık verilerclc. bun- onun e'1ne ıJal·etH p• 
iltce ve Amerika hakkında. o kadar Jebc yurtlarında tahsil müddetin - riir. Bö)leli.kle, y roım fe:ıliyetinin • Bebekte Kırmızıyalı önUndc 55 lan mülk sahibi kılmak gayesi ta- ha:\'nln olaub'11 J\'-tU 6 

vumusak ve cazip bir li!ıan kullş.nd•.. cc kalmış olıuılıı.n m~ri hizmet- te~rii derpi cdlhncktcdir. yaşıanndıı. gayrimUslim bir şahsa ut kip edilmektedir. I.iı.yihanm, mec- ta~mı onun e,ınde;; 
ını 'e bunu Ade'!l bllvaıiıta bir 6Ulh lc:rici ynpmamI! lır. Ş.mdi ibu genç o~-- olduğu anl(lfılan bir ceset b\llunm~- !isin hu içtinıa devresinde mi.lza. Eüyük Pctl'O ı\~e 

ı 'elifi ldlnd" görmeltten kt!ndint dok.torlar le:'his edilmiş olduğı:n • ft ı~J d ~~i"'~l""r tur. MC"Çht'll şııh.'llll, sarhoşlukla denize k~re ve kabul edileceği tahmin ~ da lıir Jıumbaraet pe 0 
m n 1 m JlğUli yıı.zryor ve ortada dan Sıhhat ve 19Wnr.! Muavenet ~ ,.;ı ~ "' ~ ·a dlişl\p ·bojtuldu~ tahmin ed lrneıttc_ dilmektedir. ı.net edl) orilu; zat:;,ır 
hakllw.tc:ı bir &Ulh hazırlığı bulwıup Veklileti bu yür.lerce genç doktoru e mekter.ıer dir. Dtall onlu kunıan 
b ı.l nnı-:ıtlı~ı noktaaı Uzer1nde ,.azı.re.. yurdun muhtelif Y' rlerln::ic :reni • Pancar fıynllarmn kılo bll§'ınn ACI bil' Jsa ip dereee derer.c >" 1 
tı t hlll cJerek şu neticeye \ nrıyor: vazifelere tayine h~~amı!;lrr. Şim- ~BE S& ab · 81 ıldJ on para zam yapılmıştır. Bu 7.ıı.mlıt J mirala:r rütbesine ge~ 
•·a~ )~4-.ı bir ımlh aJdedllinesl diye kadar ardeei buhuıama.yıp ye- .. köylUnUn daha geniş nılkynstn pa., · Dcnız yarbaylaıındaıı Nazif Samıııı. Azak kalesinin JtU 

l•·ln f'I"" .. ' •ı•,.1..•r limit mc-.cut olabil• rl bulunamıyan bi,rça.'l.t dokt.ol' \'ar - I~a.m:ızan bayuunı ve onu la.kip •-- h t. r,ı dan zaı•t• ,,TDpad~ uw • '"'"' ,. d R 1 k d b car zerlya ........ e cmmıye verect>ı:. cı, uzun zamıınılır mUbtclCL olduğu . • .t ~ 
c[j(lnc lhtllD!ll ''erenıiyorµz. 1~1.:ıt rr. ıın a:rm en ilerini ~yen eden resmi tatil günleri dolayısilc tahmin olunınnktndır. hastalıktnn ırnrtulamıyarak geçen hir hildl-;e otamk •et 
bulh unus:mon bUtun mHJetJerde mcv tııhhat seferl>erli~inde -dcriıal \•a • be') gilııdenbe'li kapalı buluruu:ı • Ankara _ t~ıl • lznıır \C s\. cuma ge::c. .. ı saat ı do ha.yata. gözle • da h:ık_Jarı ,·ardı. t~"dlr 

\ tifelerini almnlan Jii.zım gel.mclt .. rcrnıl d::ı-Te ve m~lcro.e b:.ı iJ ı ti ı1 bu u .,. 
cut oldııj;runclıı. şiiphn l'tmc,}i7~ ~ yııı tcvdı', G'-•·st b"•ılan h•"'!.!Z. mu-. dana hava ac!crlcrine önUmUzdekl n· ı rinl kapaml§tır. :Merhumun ocnnzesi e\ C e n 

~fth ı et i ı " ~,...... ...... .... ., .... s:ıbahtnn itibaren i§e başlanmıştır. H u· dfı.ah bu ı :r.~m~d:ı 1 tın:p \6 ......,nun Y ı;: ,,. cnat etm ...... :.-.ır. yın 113 inde nihayet vcıilccrktir. Tu - EyUpte üç.şchlt!~r mahallesindeki e ıı a ııa "' eri ,.ı;rti 
Dl •~-J b d:ı.l • ...... ~.., .Bu amdn ort.amckt<>p ve liseler de da ihmali /t1 

dt' hı!~ t slıren m et""''° j :ı.5m "' • Sıhha.t ve 1"""=--e 'Iun""'"'et Ve- tuıan hesaplardan, bu yıl hava 11efcr. vlnoon Jcaldırııarnk almı.ba, dostıan ı~ m .,.tJı 
b ...._t t tkl ı ı.-~ ~ ...... bu s~alı tekrar açıJ:nl§lır. Mesa • hoz Al m t P.as:J. ~ .. lrrln ~eni l•ır :ı ır 'l.e se.... !' n kiı.1€t1 mecburi '-:-,.u olan ı.-u terine pek tnzln rn~a t g5stcrildiği I ve kcm!lsinl sevenlerin elleri üzerinde · e • ı\b ... _ , ı ~ k ili- üUolu v :re ylr.n öğleye ka<lar de,·em olu. P~a ile Kadrj ,·e · 

l P:J fn) ..... gomı er ço • g~ ~ok~:ıt;.ı-a niluı.'·el ikincil.eş- nacak, ve yarm öğleden sonra anla.şılllll§tıl'. E~11p can11sinc naklcdllral.ş ve ct-naze . • .· ~erin 1e 
tım 1 hll•ndedlr.,. nniıı ıUt S1;'-nu ak amı b m;!: ıhe- C'umhuı;jyct bayramı tatllı ynp la- •Maarif mUdilrlUğU tıunfından hn. ' namazını rnUteakJp g<.i:ı:y&§ları amsm. t:.ıbı bnzr ı.ım inde )e 

,re ancak bır h~fta !k son b' r muı-- cnktıl· zırlanan kıdl'm 7..aıntnı 11stt-si tasdik da GUmUşsuyundakl ane kabristanın. 1 kereste~ i valit r JI 
., • Caıı.."• mutnsarrı 1 

Beyazıt meydanında let vemıi'4tir. 'l'crhhıleıin~ mtHec.- 1 . --0- tdilerek alMı:adnrla.ra bildlrUmi~tır. dil hazırlanan nınkbcreye defnedil· i . t • t.ıııi"İ 

1 l f 1 · .. kip d rhal la) 'nleri kendHer.ne u • k I A k·ı· h . . Muallimler, bugtln ''crn<'cek oları ikin· nıi,tir. BUtilnhayabnda dllr1lstlllk, fc j ıdnmlnnnı cnıre ur ;ııefl ti 
UIJ'.!na 1 aa .. ıy~" te'bliğ olunmalt üzere bıı milddet ıvıuna a al ve 1 ~ fe nmıze citc~rin maaşlarını z:ım1arııe be~·aber (lakfırlık ve gayretue tnnınmış ve se. hafazasıruı ~enıt yııŞS• 

Be) zıt m:-:rtlnnmın yen:.::ten tan zarfında k n1il · • d 1 • · geldı alacaklardır. Bu liste lle ancak 610 nl:> bir muhite kendini sevdlrml!! olan in.;) h Koz. A_?ıer"'"" S11 . . ,_1 d . .. d ilt ahh. e crın n n rcs erını ,.. 
01 

. panı..ıa ,.., .. 
z~ 1 ul e~~ e ~ı;ı rn: e J • 1 doğru:fa.n doğruya. S!'hhat ve İçti· lzmir.l1;ki tetAdklcrini b:tircn muallim terfi edebllmlşUr. Bunlnnn merlıııma Allaht.an mağfiret diler. lu'. n 'e 

1 
J111Uş{1'· 

dın mu~v~leSl mucln nce meyda • mui lilua,·cnet \'el:ülc:.io~ blltilr. Mtina. aliı.t. Veı~lli Cevdet Ker.im arasında. on senedC>nbcri 7.am alam•. 1 derli alleslne tazlyctıerlml.zl blldirl • ferman myu .J· 

nın 1ı gl.ınu ak6M\I taıoomen melcri ica.p etmektcdJr Inceda'-'l, dün "t'!ırimizc geımı...tir. yan mııulllmlcr de bulunmal<tadır. riz. 1'~' 
tnrız'm oclilml:f olare!> be~djyeye '""!:!!:~!!!!!!~!:!!:!==:!·~~~:::!::!!~~~J~~!!!!!!:~!!!!:~~~:!:!!~·~9ı::!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~. teslimi lAzmıUrr. Meydanm asfaltı -:: 
henUz bfünemiş olduğundan müte. 

bit gen·~ri de c:-lIBDU mUsaadr
'1 ebru tt". Beled;ye de rneydAAm 
to nJı: yığın.lan buhmnuyan ta • 
ra rı rını tanz.m ctmcl.."tcl.lr. 

. 
Bir hafta kadar sonraydı, bir 

${\in kalfa b.'.llla uğradı. Koltu. 
ğunun altında mini, mini bir 
~hça \'ardı. Bunu açtı. lçinden 
padişah ı bü)ii ) apılm-:ık üzere 
istedi~im eşyadan 'tir kısnum 
çıkardı. Önüme kovdu Yana 
yakıla anlattı: .. 

- Şeyh cf endici~m. Hakkın 
varmUJ. ltstediklerinb Nr kısmı 
m zorla 'bulabildik, bir kısmıni 
da bulmamıza imkii.n yok. Dllnya 
kadar pa.ra sarfetttk. Sürre ala. 
yma iştirak rctJni~ deve bulama. 

--o- ) dık, Atpazarında bir ranbaz Ra-
R vnP!u Half:ı ~ine~, ğip ai;'B. vn.r. O, Ta Hicaza adam 

~ıttın mn';ine n 11e G'fCe s 1.11: yolladı. Deve gelecek . P~dfeahın 
f..orel Hardı: ~..ater Döııtı:U sakalından koparılrnı~ kıllar, 

t'l'O.rkQe) lberberbaşıyı kafese koyarak mn 
,,, P!'Ptm•a, Yedi cnceıct l rorlukla ele geçirildi. Onlar bu. 

rada •. 
Yarasa kuşunu da anamızdan 

Bir ev kadını «cn.ıyor 

Çocuksuz. bfr ev lı;ıln ldm9e9tz bir 
kadın lılzme~l amruyor. t.Uyenle.. 
Tin Ankara c:ı.cld nele Va.kR Ki· 

oovlnlll" Ba~· Bt>hrama m~. 
tarı. 

1 emdiğimiz 'burnumuzdan gelince. 
1 ye kadar uğraşarak b1.1~duk. I(ıı. 
l dınefendi eliyle kest•. Söylediği. 

niz gibi hanını aldı. htrafa serp. 
tik. Cıımik rdc hatimler okutu
yor. Badıteherin e'amı var Ar. 
tık diyor kerem etsirılerde hen 
car iyclerini bu a .k ntesinden 
kurtaraınla" ... 

Biiyiiye ba lnm•.ık sırası gelip 

Büvük Röportaj serısi .a 46 - Röportaıı yapan: R. YAVUZ 
çatmıştı. Maamafıh, Hicaman 
gelecek kutbanhk sürre deveı;ine 
intizaren ilk ha.zu likla:•a girişil
di. Üç kıla'da aıud•ıtları bulunan 
geniş Osmanlı İmparatorluğu 
topr.aklarmı muUak idaresiyle 
kasıp kavuran müstebit hüküm. 
<lar .Ahdillhaın!de büyü tatbiki 
tabii kolay bir iş dcğildı. Bu nok
tayı kalfaya uzıın uzadıya İt'• 
t.:erlemelerle jza.b ettim, Bir vefk 
hazırladım. Onu eline 'erdim: 

- Bu~ünden itlbaren hünkar 
büyülenmiştir. Kadıuefcndiye 
selii.mımı:ıı söyle. :aerokat.ında 
daha serb..~t davranarak gönlü. 
nim ateşini dindit mck çarelerini 
aray.:.bilir, ben bura.da siz orada 
çalışın. El ve iş bil."liğiyle muvaf. 
fal~ o1acağu. inşallah! 

De··Hm. Gözlerinı k:ıra sevda. 
nın alr-ı:;i bürüyen B<'d1seherin 

ne tarzd:ı ıha.reket edeceğini ay. 
rıc-.a tavsiyderle ccrçcvcloyerek 
b~ dertten yakamı ~yırma~a 
ug~tım. 

Badrse'herin bu ~;t han~kcl~ 
lerde bulWlduğu pıı.diş:ılı tnra.f m. 
dan haber alın<lığ'ı tal .. dirdc i~in 
!:.Ok vahlın neticelere ynı a.<:acağı 
nı önden kestirmiş, 1st:mbuldan 
savuşnıağa imrar vermiştim. Fa
knt; son yaptığım tanışma. ile 
hünkarın manevi müst(~n şeyh 
Ebulhüda ile ahbaplığı kabul et .. 
mem şimdilik bu lasnvvurum
dan vaz:reçmeğc beni sevk ve k. 
bar ediyordu. 

Bu Suriyeli fiC}-hin padişah 
üzerinde mühim bir nlifuu"U var .. 
dı. Aibdülhaınidin ulfı.mu hafiye. 
ye itimadr, Ebulhüdayı büvtlcü. 
lilğc almtmnıGtı. Evhamlı padi. 
13ah çok sevdii;'1 hayntmı ve o 

kadar ehemmiyet verdi~i tahtını 
korumak için - etrafında hal
lmlanan bendegan ve muhafız 
kıtalanndan 7..İyade göze görün
meden insanların di.isüncc ve h;ı.. 
reketlerini tanzim ettiği kanaa··. 
tinde bulunulan cin, peri ve mev
hum kudrotlere ıbatıl itikatlara 
kanaat ~imıişti, 

Biz, Hicazdan gelecek kwoon. 
hk deveyi ibeklt'rken lıi~ umul. 
madık bir hadise olmuş. Badıse. 
herin hünkfırı bUyületmeğe uğ. 
rtı§t.ığJ, kalfa vas1tasiı:le de ben. 
den aldığı talimatla harekatını 
açığa vurduğu sırahrda AbdüL 
hamidin bin bir entrika ile uğra. 
şan kafasında şüphcler lJ-yanmJ§, 
o aralık hft<lis olan biı' vaka. bü. 
tün isleri altüst etmiş. gerek pa· 
clişahın gözdooi ~er< k onun sev. 
gilisi sUrgünc gönd~rilt>rek beni 



.A Ask erı ze 
"Türk,, tarihin hirinci sınıf askeridir. Mehmetçiği, anası ı 
''bir memem gazil~k. bir memem Gchitlik,, diye emzfrcrek 
büyatiir. Mehmetciğin sanı, kahramanlığı ciha,.. tutmus
tur. Fakat ne yazıkdır ki Mclımetciğin müzesi yoktur. 
Türk crdusunıın bin yıllık yadigarları, "Aya irini,, kilise
ainde durur, ve biz bu kötü Bizans yapısına" Aslleri müze
mi.%!,, deriz ... hayır: Me/ımelfiiğin, müze:;inin biran evvel 

kırrdma3tnı i:stiyoruz ... 

Yazan: REŞAD EKREM KOÇU 
İstanbul şehrinin sapa bir se:rı : c.ınru mermer \'C tun~ heykelleri - ı cic dudaklarma uz.:ıttlan b r m:ıt.rr.· 

tinde, Topkapı sarayının. blrıncı nl görmeliyiz. Oğlumuzu kolundan yı ' 'ben yıı.b:ıncı pınarların suyunu 
ıwJu denilen bir alan~ bı.r Y~.n~ tutup a8tcri müzemizt' götürür içmem! " diye gen <;e\-irmlştı .. 
da, bir Bizan.c; yapısı, kohne, kufi~, ken, o abidenin daha knpısuıdan lşte. dcmcli)-iz : Knnijenin Tır • 
kasvetli aarrlarea nnka.z anbal-lıgı girmeden, göğsümüzU kıı.b:ırtan yaki Hasan Pnsası, Viyannnm ür 
etm~ Aya. 1~ ~ilisesi, Y~~ 8 • destanlarla ka.rşıla.smalıyız : dilsiz es' ri, tstanbulR il.k Türk bay 
srra. yakrndrr kı Tüı<lc asken muze. . 4itc. demeliyiz: Dev Hasan! Ya- ragtnı diken Ulubtıdlı ... 
nidir!.. 1 n•k kalesini kırk arkadaşile zaptc t şte demeliviz: Bu tarafta nefer 

Türk, tarihin birinci sın 11 asker- den kahraman .. Bir gece kale.ye Mehmet.çikler~. Bu tar:ıita genemi 
dir: surlarmı hfı.k ile yeksan. edr. :ıncrdivcn dayaıruşlıır evveli°l bu Mehmot<;iklru-... Ve Türk aske~ 
rek lstanbula giren ~alfü, .hır o't'. P:'l!llivan tırmanmış, bir mazgnl de- mlizesinin içinde, her Türk zn.ferı
dunun altı yüz senelik ynd;garlan liğinden dısarı r:ıkmL" olan 1000 ok nin bir s !onunu bulma.Jıytz .. Öyle 
munkariz olmuş bir mil~~tın bu kö. kalık bir tunc ~ topun namlusunu saronla.r kı ... Her gün, sabaht~n 
tü yabancı ya.pısı!'111 do~~ ~m·arı ba.stnı dayayıp nasıl dayandr,)·sa, aksamn kadar avnı zamanda ha.~· 
içinde dunnağn layık degıldır. topu sürmüş almış ve o mazgal ki bir ılerı;lıa~e ~·azife&ni görsün .. 

Rum jmpera.torlarmuı mukn.ddes deliğinden içt'riye girerek kıl~~ Türk nskeri ır.üzesi. yalnn mi • 
Şehrir.1 Nuhud. Hün. A';ar, Macar, SJyırmrs ve .... marm eseri olmryacakt.rr... ~aı:Jl1 
Srrp ve Bul,,,nnr ak~larmd~n k?ru • İşte, demeliyiz: Niğdeli Ethem bilglnlcrimiz, crkfuııharplc~~z, 
ması için, bir ellerıntle salıp b r el- onbaşı! .. Bnl:kan hnrblnde, bozulnn ressam ve hcykeltraş artlstlerımız. 
lerinde buhurdan, ~feryemann.d~ Kırlı:kilise cephesinde b:.r geçidi üç bu rnunzzn.rn ve muht~em saray 
istimdad eden keşıŞlerln dura.gr, nrkadaşı ile on iki saat mildafna e- ~':.lpılırken, mi.marlarla tcŞrikinıe • 
köhne "Aya Jrini ... A~ah allah di• den ~zel delikanlı ... Hayatını kur snı edecekler ... 
ye yükselen hücum naralan Tuna tamuı.k isteyen civnnıncrd bir Bul Mehmetçiğe müze yapmak kolay 
boylıı.rmda, Viyana Ye lns~mrg ~a... gar zabitine "ben yaramı dil:;ınana değ'lclir ... Burada ı;ni'r Mehnıet lı· 
pılannda. Dalmaçya sahiller nM, sardrrt.mam!" demi ı:ıti. Son ne-fesin· kifi bn.t·rln·onmı : 
.Kafkas~ ŞattülAJl'3.ptn, Kızılde. 
nizde Hab~nda, Nil boylann
da 'Atıas dağlarmda a.ksctm~ 
Tili-k cengaverlerinin, toplarına, 

teu ıırnıacıl , gürzlnrine, kılıçla.rma, oklarına, 
hııı'J... :ır ı cnıa- yaylanna. kalkanl:ırm~ ve nihayet 
~.1 "Mehmetcik" adına bır zarf ola -
~ rn·.. . 

'il ~rı ı. Uu ı .. · ı maz 
~ 't~ ka. dondurma.. }{~va meydan muharebesi, Niğ 
~ t~1 •• n.11 ro7.eti ne bolu meydan muharebesi, Vanıa Q"_ ~~1• SOrduk; bir 

1 

meydan muharebesi, Mohac mey • 
,,~İl(. tın tnk1ıi::"11lı dan muharebesi, İstanbul muhasa. 
', hı.ı.:ı ~_?snna git. rnsı ve cenkleri, Rusyn alanları, 

' ~ edı~'i için miı- Polonya seferleri, Almanya sefer. 
~.' ) - - kadıı.r hilmi- !eri, Mısrr \'e Hnbeş ve Ara.?istan 
~ l". 1ı ,.c ımrialı seferleri Türit ordusunun. bir mn· 
.. ,... I(' 11 b. • ' l . d 
~ oıa ıcdi rua\İ kale r.erçevesi içinde >ır çrrpı a 

L.. J:11tun bu rozet~•. yazılmasına ıı.sla imkiın . ver~cycn 
,... kti ~.,.JY:neti olabi nltm tarihi, pilr hayat bır mıllettn 

0 

111 değil.. cenk hnt.ırala.rt, çökmüş bir mede • 
"'-lcıı lıi!hıı tebarüz niyetin bir meır.llr kadar dar, ka.s

leeiğt )azmak- vetli. çürük bir yapısı içinde leş • 
~l'it~etnlekctimiz,le hir edilemez. 
i bir hlernk ol Yurdumuzda bulvarlar açıyoruz. 

lı..~~~:n~·l,tfr. ı·aını; Meydanlar nçı:yoruz ... Abideler ku
tu~ ğjı, nie0 deli- ruyonız.. stadyumlar, mcılııtepler 
~"'ıı.ı~Iı sakallı a- enstitüleT, sergi evleri: radyo~.· 

1111 irıu gcli~igüzel, rayları, barajlar, fo.brık3;1ar, .ato • 
' Ufaklı rozet . yeler, köprUlcr, yeptenı köyler, 
~''lıii~8tanılmıs b!- yepyeni §ehirler yapıyoruz ... 

'il ' ile tasıyor. Türk yurdunu, dünyanın en :ma • 
~h.. Otornob·ıı ri mur Ulkelerinden biri haline koy • .,... ...,l. 1• ı c ro- Çal?.. • 
, 1 ııı1. ' •tıtik , e am- mak için çalışıyoruz... .....,.e.ca~. 
>'1( ıı~~ flleınıeı• t • Fakat. Her şeyden evvel, bıze 
~ •C llll•Ze • • • la 

' ille anu A \ rı;ııa Türk ordusunun bir yadigfı.n ~ n 
'-ı. lıoı1 ~ tıp oldul,lan bu aziz ve mukaddes yurdun lia • 

teııı:r~ trıi, , el'kenli tünde. bu muknddes ve aziz yurdun 
'el>s lıır katıbları mı; da!mi bC'kçisi ve koru~usu okııı 

~e ..... , hıilen , d Türk ordusunun mUzesini kurmak 
t ~ 11 ar ır... • --"-~ h-•"' 'il e d(• b • liıınndır Bence yn.rmu.ı.uı, ""'w. 

"'Iarııı1 u alıunet.. btrglind~n tezi )·oktur. Aya İrini 
r ~ .. :t S<>ı'Sallız, k.li . bir kilit vurmalıdır· ve 

ı.. 4 .,. tiğtn· ı sesıne • 
~"il a İ!itl<'\"ab 1" soy· !st.anbul beledivesi, l:1ıJ zengin ha· 

t ~t ".lt!rı !!Us] a. dny~ t.ırala.rı elinden. kaphrmak i&temi • 
)il t(! daha ~rı, par. \orsa bugtlndcn tezi yok, bir as • 

1) l'li)'up ~il~ ıyarn?, kcıi ~Uze projesini, Türk mimar • 
~ ~ore erler. lnrı nrasmdn müsn;bııkaya koyma • 

ı.. ' t ._k "kseriy<'t, l:dır. 
.~ ~ )l"Jo ıp .gezınel•teıı Türk ordusunun müzesi, Türuc 
~'d~~~ •illiyet ifa- askeri müzesi, Türkiycnin bellibaş
~' ()ldtı)(hayatlannı~ h muaz7..a.m ve muhteşem ~~la:· 
~'· 1 hı.ı.~1aruıı anı. nndan biri olarak in..,a cdilinelıdir. 

1 ~~da bu Parkında b:.Ublr Tilrk kahnuna-
~ı~/ll'sıı.t de • 

.ı' liJc lltı lllliule bir 
1 """ı..al"tıldnğu an• 'h .an. astır. 
~~ur !leşreı. 

&or~eree film 
kn!<Iarcııı "ı-

• Yer· " 
()' U uıe, fc\im 

~"ı-tıtı. >.ere lılrkaı,; 
~a ~k ltıeraklı-

'•~ oını;e .~tııılanıı 
.~·· k uıl'rl' 1 .._- \ e. 

~~ • et'ıoie, nı e'>el {' 

\~•to 
f t lrıenl"tıı? Herke. 
ttı" . sublyet isa 

t gUl'ünnı· . 
• bıi~ .. k 1l l"cek. 

~ °"lar ~ reklaııı 
~\·~İısi nırıın. l!u 

>' ~n 1 ~"elıtlilliıh .~, >titün b 
~tb._ tının • u 
~~k istifade 

.,t..._" blr 0lnıaz hlı., 

.... ~ Re ' 
'1.""'ıı n._ç luıınm 
'~ n t ııı:ının bir 
--~~'"t~~~rlc

1

rinin, 
'-t ~ln bilmem 
~.tJıtjl'rıı ba" ağrısı 
~ "lclı e l0<o, 

• ı- kt· ~onunun 
,.,, aJnı O}fl1ak. 

'<4,E:r MVN/R 

19 
b;r ccvnp geldi. Adam tekrar se -
ps tini aldı, hızlı htzlı mağaralar: 
dan birine ilerledi. Zincir gibi dı· 
zilmiş kalın fundalıklar sayesinde 
S:ı.m, için ~'kip mUt.hiş kola.ylaş -
mışlı. 

tki üç dakika sonm bir meydan· 
lığa geldiler. Adam sağ taraft.n 
bulunnn en bUyUk ağızlı mağarn • 
nın içine girip, kayboldu. y 

Sam, tereddüt etmedi, art.ık dog 
rudan doğruya hakiki bir iz Uze • 
rinde bulunduğu,ı>dan emindi, he .. 
men o da mağaraya daldı. Her 
taraf karanl&tı, Sam &eSSiz~Z 
ilerledi. Elli metre kadar ~ 
ti ki 'bir dönemece geldi, kala:nm 
uzattı, mağara 10§ bir koridor ha
linde biraz daha devam ~ikten 

''Gömelim ~el enj t.:uihe." ıle~oın, sığnıaz.;;.ın, 
llcrciimcrç ettiğin eıkam <la yefmı•z o kit:ıp ... 
Srni :ınrak ebt'diyetlcr cılcr ist htb. 
"Uı1, tıı .. ındır." di.r<'rek K:\bc i diksem t;.a .. ma: 
fü;Jıumun ,·nhylnl <luy~am da gcçlı'Setll t.nşma: 
• ·onra gök lmbbe)i alsam da r;~,, namile, 
l\:nnayan lfıhdma '=el•c;cm blitün err~mile: 
Ebıinisanı açık türbene çatsam da t!l..:ın, 
l' cdi kanılllli üreyy:ıyı rz:ı.tsnm omdan: 
~en hu n\ilenin altmdn, bliriinmüş kanma, 
Uı:ınırl>en, gece mc-lıt.ııbı ı:ctırsem yanma. 
Tlirlıedarın ~bl iccn• lmdıı.r bc!;lctscm: 
Gündiiziln fecril~ :wl-ıeni lclılri1. .-ı .. cm: 
Tülll"rıcn m:ı -:.ribi, nkşaml:ırı ::.nrs...'l.'11 ;>'!!r:l"H'··· 

Yln<' bir seY y:ıJlnbllılim ıll.rcmem h:ı•rrnna! .. 

Mehm~lçı.ğın :ı.zız \f! nıuk .. d !es \köhne, çürük, ka.s\·cfö , kUflii A:.:n 
hı:l:'rasoın hürmet ~ ·n. Mehmet • 

1 
ırıni kilisesinin kaı»sınn ~!r ki! t 

çigın milzes.m: lmrunra.yn kn.da-r, vunnak lAznndır. _ 

Bu aksam güzide bir kalabalıkla temelinden 
catısına kadar dolacah:ır. 

Hutırlai"d.an illıımi~ en öRABL 
"Alt \B \Cl.!l.'11'. KIZI., rtınılnln ;:. ıldııı 

Rlıj uk a k rom:ınlarıııııı, hUtliıı hC'yNı:Jn ',. hl~ lmral:ırnıı yo.jal:vı 
filminin en ..,.sııl 

ISABEL 
ııahcserlnl: s t: !') ı;lnı ıı:ısııı,lıL b ı 11.iıwl ı •• ıp<!rfilııılni em .. ııaı .. 11. bir 

1 ~nat kudretli!' c:ınl:uıdırn or. 
Hayatı ve a,kı nrıldı bir sır glıli)'"" bir b.ır ı.ı;r.ı ... "'.uçlıı bir !11'\gi .•. 

U.lr mua.ınma! .•. 

.. SuareJ"r için ~erlnlıılı.i C\\l'ldı•n ıQırlabilirtolıılz. T.-Jrfon: 49S6V~ 

sonta aydınlık bir meydana çıkı -
yordu. Samın bulunduğu yerden 
bu meydanın anc:ık kilçük bir kıs
mı görlinmektevdi Adamı fnrket
li. l'::Ji ta.bancal; iri bir adam onn 
karşı çtlunıştı, çamaşırcı olduğunu 
kldia eden hayiktrdı : 

- Dikkat et, bırak o ı'linde:ki 
tehlikeli oyuncağı, görUyomun ki 
yabanc:ı değilim; benim ben Con 
Brice, nihayet bugün j~ted!ğirnizi 
alabildim, yol ver baka.lnn . 

- Merak etme, demin bağm • 
pnıda.n tanıdım. DemC'k bu!!'iin iyl 
lıaberl<! geliyorsun. Bizimkiler 
memnun ola.caklnr. 

- 1-Iomnun da liı.f mı ? Neyse 
brrak !}!:mdi gevezeliği. .. 

1kisi de. içeri g.İrince Sam, Ye • 
:rinden fırladı, ka'r§IYa geçti, du • 
vnrm bir çıkmtmmı siper nldı, 

kar:ınlı.ğına gizlendi. Şimdi bülün 
me~·daru görüyor \'C konuşulmı 
her şeyi işitebiliyordu. Ortada bi;. 
yük bir ateş yarunalt1a, kesk n \'C 

sıvri kayal:ır her tarafı oevinnek· 
teydi. 

fı;erde dört kişi portatif iskem· 
lelere oturmu.slardı. Önlerinde 
gene portatif bir masa ve üzerin· 
de büyük bir harita bulurunaJdaY• 
<lı, mağara kUçük b;r kara~a 
dönmliştü. S:ı.m, havret etmedi. 
%aten bekliyordu. 

Con Bıice içel'l girince hepsi a
yağa kaltılıı.r, kıı· s~Jı uzun bo)· 
ıu gen·fj omuzlu bir n.dnm ilerle • 
di : 

- :l\•ih:ıyet bugün verdiler mi 
Con ? diye sordu. 

- Evet! Bu kadar sa.hır olur 
doğrusu. Kaç gUn<lür biitün şato
nun kirli Ç!UD.ll§Irlarmdan b~ • 
tan art.Ik! Nihayc-t bugün 1st~ı • 
ğimi verdiler. 

Con Brice bir ayndan konuşur .
ken diğer tanı.Itan sepetten bir 
kutu çrkardı. lçindc bir. silrü elrn. 
fı süslU sUslü dildlmiş kadın men 
dlli, vardı. Uzun boylu adam bun· 
Iarı büyük bir diidmtlc aldı, mn • 

CANLI MODE~ g ... zcl o!mıyanlarına da 1,51 
BUHRANI 2 lira. 

Bt•hr:.ım !~vH1 eden sebep 
Güzel sanatler akademisi 

nin canlı model bı.rhranıı kaı· 
şrı:ında bulunduğu:-::.ı öğrer. ·• 
yoruz:. Evvelce sıra bek/iyen 
canlı modellerden bugün e· 
ser yokmu§ ve bu vaziyet 
kar§ı!lında, akademi yevmi· 
yeyi 3 liradan 5 liraya kadar 
çıkarmayı dü§ür.üyormu§. 

Bu havadiai veren gazete· 
miz:in yazısından §tınu öğrer.• 
d;h ki ~imdiye kadar canlı 
mode!lerc verilen yevmiyeler 
iki türlüymüş: Güzellerine 3, 

:ıtiiphe yoh k: /;uratlad•r. Ko.· 
rlmları güzel ve cüze! olmr 
van diye ıır.ıflara ayırm"k 
hangi l:2dının i§inc gelir? 

I:angi lıadrn, 1,5 lira yev 
miyeyi kabul etmenin, ken · 
ciisinin 3 lira alandan Jaha 
az: güzel olduğunu itira.I de· 
mek olacağını anlıyamaz:? 

Buhranı önlemek, her kcr 
dına müsavi yevmiye ver 
mekle pekciliı mümkün ola • 
bilir; ücret arttırmaya bile 
lüzum kalmaz. 

Şimşek ta11are 
lzerlade ae gibi 
bir tesir yapar ! 

YAZAN: A. ŞAB&U 
Fırtınalı, şim.sekli havada 

tayyare ucar mı? Uçma;~ mı? A. 
cııba lıu gibi havalarda uçan bir 
tayyar .... tehlike içinde midir? 
Oiişünceleri her zaman kafamızı 
yorabilir . . 

Öy'e ya. Şimşek bir buluttan 
öteki .buluta. yahut ta bir bulut. 
tan arzımı1.a doğru ol;t,.n lbir 
elektri'.c deşarjının kendisidir. 
Demek oluyor iri şimı;ek veya 
yıldırımın seyir istikametine ge
lecek bir tayyarenin zarar görme. 
sr tabii claı :ı.k görük.bilir veya 
düşünülur.. Hatta. tnyy:ıre üze
rinde bir motörun bulunuşu, ve 
bu motöriin de manynto gH:i elek 
trik müvcl'id' olduğuna na?.aran 
h~wa dahil:ndeki bir ccr~y::ı.n a. 
kış:nı üzerine çekmekte vesiyle 
olabilir denilmektedir. Böyle ol
makla beraber tayyarenin çeli~ 
inşn.a.t sistemine u~gun bulunma. 
sı takdirinde de m-0\denlerin nak 
liycti dolayısiyle havnla.xla:ki C· 

lektrik deşarjının tayyare üzeı • 
ne doğru altrnaı:;ı ihtimali yok de
ğildir. 

Görlilüyor ki; tahminler tay. 
yarenin f?İntşek veya yıldırım 
isabetine maruz kalaca~ı noltt~ 
smda birleı:mektcöir. Acaba ha. 
kikatte böyle midir? 

lkinci bir mesele daha düşu . 
m.ilebilir .. llir yıidınm düşmc::;ı 
halinde muazzam gövdeli ağar. 
laıb dolu ormanlarm parcaln.r .. 
dıkları ve hatta yangınlar çıktı. 
ğı c:ok defa'.::.r gürülmüş hfıdi "E· 
lerdendir .. Bunun gibi bazı bina. 
Jarm yıldırım :isabetiyle sarsıldı· 
ğı ve bir kı~mınır. çöktUğii de 
,•akidir. 

Şu halde bu derece tahrFoat 
yapacnk kudretteki bir hadic:r. 
nin ta •yareye iS<ıbefc ~övd~sinı 
ya!:ıp ~avur~cağı, söküp parça. 
Iayncagı ve havada dağıtnca~<ı 
d:\ akla uygun düı;.mclii ica:~d"" 

Halbuki şimcek htidisesi havıı: 
da u~an bir tayyare i"in hiç bir 
zam&n tehlike teşkil etmez \'c 
bir tayyarenin uçus sırasıru:İ~ bu 
elektrik d~arjını iiı:ı.tiine l;Pkme. 

ss.nm üzerine koydu, nra.la.rmtlnn 
bir tanesini seçti : 

- lı,ıte ar::ı.dığımız ! dedi, 
Con Brice memnun memnun ın 

rıtıyordu: 

- Sam Coys, bunu rüyasmdn 
hile goremez! 

Uzun boylu, yanmdn duran şi"· 
mancıı.. n.ltın gözlüklli bir r "lama 
döndü: 

- Doktor, lfıtfen o suyu hazır. 
lar mısmız? 

Doktor küçük bir çanta nçlı, ı
cinde bir sürU ş'.(ie dunı~·ordu. lki 
!iişe aldı, boş bır ş;qeye ynrı yar
va bunlardan koydu, sonra bir ku. 
tudan yeşil bir toz cıkanl ı hnzır1 · . 
<lığı suya ilave etti. Çalk~Jadı, n. 
hayet ateşin üzerinde clurnn iQ'nde 
sıcak eu bulunması ihtimnli o)nn 
hir kaba boşalttı. Sonra uzun bo\ • 
lu adama döndü : • 

- Kumıındaııtm ! Beş dakih ı 
so.Orr. 

"7. - UZUN 80\'l,U ADAM 

Sam, içerdekileri t.et.4k etti 
Con Bruc(I ve onu karş'Jıunıya. ge
len adamdan başka dort k.iei var. 
dı. Bunlar gayet iyi gi)iıımiş1er • 

ipek ender vakalardandır. BÜ 
da elektriği üstüne çekmekten 
ziyade iki ibulut arasındaki dev. 
renin tamamlanrnasma yardım 
etmekle olur 
Biliyoruz .ki bir lha.V"- meksifeler. 
de mücerret rriarak kullanılan vn 
sıt.a.lardan biri \'C en güzelidiı . . 
Havanın mücerret olu§u, iki bu. 
lut arasındaki deşarje mani olan 
yegane vazıyettir. Bin voltluk 
hir cereyanın bir eantımetrelik 
bir şerare meyd::ı.~ getirebilece
ği de gözlmünde tutulursa, ki. 
lomctrelerce mesafeden olan e. 
lektrik deşarjı için iki ıbulut ara. 
mdnki eJektrik tcfazuiunun ııt 

miktarda olması lazım ge1eceği. 
ııi kestirebiliriz .. 

Bazı hallerde ik~ 'bulut arasın. 
daki mesafenin uzunluğu dolr
yısiyle elektrik tefa.zulu bir dt'
şarj olmasına kafi gelmiyecek 
miktarda kalır. 

Bu t a k d i r d e ve meseli\ 
mesafenin tıir, bir buçuk metre. 
sini dotduracak bir ci-:min elek. 
trik hamule1i ili bulut nrasm:ı 
girmesi deşarşm olmasında ko 
laylık temin eder .. 

!ştc lx'>yle bir halde ve tayya. 
ı enin uçuş sırasında bunun gibi 
gibi bir mıntakaya varması de. 
şarjı mümkün kılabilir . Bu şr. 
rarede <levresini tayyarenin göv. 
desi üzerinden y~paı· .. Bir kanat 
ucundan girerek gövdeyi en kısa 
mesafl'den dolaşır ~·e kuyruk 
tarafından çıkar, gider .• Bu va
ziyet ne tayyareyç ve ne de tay. 
yarecilere bir zarar vermiyehilir. 
Çok kuvvetli <'.Creyanlann bulun. 
duğu havai teller üwrine kuşla. 
nn korunası, \'ey~ böyle lbir telle 
bir ~damın asılması hailerinde 
nasıl ki bit tehlike mevcut df
ğilse. şimşel: de aynı şekilde 
tayyare \'C tayyareci üre.rinde 
tehlike doğurmaziar. Ancak yer
de duran bir tayyaı eye yıldırım 
ic:abct ed"'ce!c olursa t;:,hrip et
me.si ve tayyarnvi yakması mu. 
kadderdir .. 

(Oen•.mı G ıor,ıda) 

d. Znyr.f, uzun bo~lu olanına hep
sinin lıilvlik bir lıümıct i olduğu 
belliydi. 

0

Bu adam, muntıızam ın
rnnm•ş Itır saçlı, jr:ıjeylc dolu es· 
mer vüzlüvdU Kırk )aşlarrnda go. 
rünü~ordu

0 

!~na korku \·eren iri 
..iyah gözl~rl. gür siyah kaşlarmm 
nltında pnr)ıyordu. 

Bc.klerkC'n, ceb'nden bır df'ftcr 
ı·ıkarnrnk bir fe.rle• )azdr. 

Doktor dt'nilcn adam anı sıra 
crtadaki kaba bakı) or. d ğcrleri 
.essiı ,.e s~n bekliyorlardı. 

Nihayet doktor, uzvn bo)1u:ıa 
aöndü : 1 

- Kumandan::m surum~ hazır · 
Uzun boylu adam, kalktı. ııy:rd: 

"'ı mendili nJdı ucundan tutnrıık 
daldırdı, S.·un, ne çıkac~ dl.re sa .. 
bırsızltkla bekliyordu. Bıro.z sonra 
adam mendili tekTar dışa~ al~, 
ma.sıınm üzerinde duran düz bir 
pli'ı.kıı Uzerı.ne yaydı. Hepei b3.l}lll.a 
toplanrrı bekledi-ter. Fa.kat mend11 
he öyle bemheYBZ du.rı.ıyor, yal· m: kö..,e.si.nde. Madam Vllyamm 1şa 
retleri göıi!.nUyordu. Uzun bo) ıu 
adam şa.şnımıştl, aımanca bir l<ü • 
filr s:ıvurdu, Sam mml~dı: 

- Kend.sini ta.~ edıyor. 
(~-ııar) 
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~· nden Bugüne 
~ .. _,_, - - - -Anadolu ,J:ııı5mm vtırdJğl babcr. 

ıere gUre dllnya vadycttne bir bakış lanmnğa va.kit bulamadan gövae 
ltısmmdnn ezilmiş, diğer b'.r tayya. 

norı~ç havzas'nın re de havada iken düşürülmüştür. U1 ' • 'lıl i Geri knlan Alman Uı.yyarelerl Sov 
yet tanklarını bomba yağmuruna 

• ~· ,J d• tutmuşln.rdır. 
JŞt d tE0 am e ıyor Kırımdaki müdafaa tedbiri 
il.ark.olta h&lii muharebeler Röyacrin Kuybichcvdeki husu-

si muhabiri bildirı rnr: 
oluyor - Almanlar tahta - Kırım berzı:ı.lıı uwrınde bulu
da:ı lıorkuluk tanklar yap. nan Pcr~~op'u? zaptı için gür ... 
mı-;;lar - Japonyada teltlike lcrdcnberı ıkincı buyüı• bir mu 
daki~ası yaldaşmış? - Ak. harebe cereyan etmektedir. Aı: 

man ve Rumen orduiarı 5 000 
denizde mihverin gemi za. asker kaybettikleri ılk m'uvı:.tfa-
yiatı k~yetsizliklerinden wnra şimdi 

Fransadaki 
idamltJrı 

Almanya 
nezdinde 

pro esto etti 

Amerikada 
Bltarallık 
kan~nanan 

T adıli müzakereleri 
bugün başhyor 

\'nşlngt-On, 27. CA.A.) 

Napoliye dördüncü 
akın 

Trabluı ve Bingaziye de 
şiddetli birer akın yapıldı 
K..'\hire, 27 (A.A.) 
Orta..,ark İngiliz havn. kuV\'ctlc

ri tebliği: 

Alman b:ı.şkumandanhğt tara- pıke bombardıman tayy~releri 
fmrlnn neşredilen .tebliğe göre ve. topçu kuvvetlt•z'İnil" yardr
Doneç havzasının i.:ıg~li devam mıyle Sovyet menilcrine nc-1• 

etmektedir. midane saldırıyorlar 
Doğu cephesinin başka kesim- Sovyet kıtaları rıç.'ate mecbur 

terindeki harekat da devam et. olm~larsa da Alınanlar bir ge 
miştir. dik ac;ınağa muvaffak olamamış: 

Alman bnv:ı kuvvetlerine men· lardrr. İlk muh:ırebeden beri 

Santiag<'.·lo.Şlli, 27 (A.A.) -
Hariciye nezareti, ŞUinin Bertin 
sefir~ T<>blrs Barnoo:ı Fransız re • 
hlnelerinin idnnılarınn nihayet ver 
mesi için Alman hükumeti n czdm. 
de isrnrda bulunm:-ğa memur et • 
~tir. 

Bltnra!lık kanununun Ucaret geml. 
ıerlnin sil~lnndmlmasmı ve Amerl • 
kan gemllerlnln harp çevresine 
girmeıerlnl meneden maddelerinin fes 
hl projesi hakkmdakl mllzakerelere a.. 
yan meclisinde bıı§lnnılacaktrr. MU • 
ınessll!er meclisi tarafmdnn kabul e • 
dilmiş olan ~ yalnız ticaret gemileri· 
nln tcsllhl memnulyeti maddesinin fes 
binl derpl§ eden projcyl tadil eyUyen 
bu proje, cumartesi gUnU, ayan mec 
!ısi ticari münasebetler komitesi ta. 
rafından ı: reye kat'§ı 13 reyle kabul 
cdllmi§Ur. MUmesslller meclisi liderle. 
rlnin, yonl projenin ayan mocllai ta· 
rafından knbulll takdirinde, lyl bir 
ekseriyet elde edebilecekleri kanaatin 
de oldukları söylcnmelttedlr. Bununla 
beraber yeni tcdblro aleyhtar olanla 
rm bu tedbirin harbe doğru ''ilk a • 
dmı., olduğunu ileri sUrcrek meseleyi 
uzataca'darı tahmin edilmektedir. 

İngiliz hava kuvvetlerine men -
sup ağır bomba tayyareleri 2 !-25 
iikte:ırin gecesi Nnpoli Uzerlne bir 
akın yapnuşln:rdır. Bu, l\'apoli şeh 
ri üzerine yapılan dördilncU r.krn. 
dır. İngiliz tayyareleri, hedefle ri 
muvaffakıyetle ·tayin etmişlerse 
de, bulutların alçnklığı ve yrğmur 
bombardıman neticesinin görülme
sine mfı.ni olmu,ştur. 

24-25 ilkteşrin gecesi, Trablus 
ve Bi.ngnzi, ağır bomba tnyyarele
rin1iz tara.fmdnn tekrar hilcumn 
uğramıştır. Trablustn, yollara ve 
deniz tayyare üsleri antrepolarına 
isabetler kaydedilnUştir. Bombar • 
d.Ima.n netkelerlndc tama.miyle gö 
rülmesine fena hava şart.lnnnın 
mani 'olduğu Blngazide Katedral 
dalga.krranı Uzerinde ve kör yollar
da infilaklar görülm~Ur. Trab
lustn. Zuaroda, cumartesi günil, 
yol üzerindeki nakliye vasıtaları • 
na. hücum edilmiştir. Kamyonlara 
tanı isabetler kaydedilmLcı ve daha 
başka anı.balar bomba ve mltral • 
~·öz ateşine tutulmuştur. 

sup kuv\•eUI teşkiller, Doneçle Don ha.va akınlan fasrlasız devam et. Şili bu veçhile hareket eden ilk 
Amerika hlikümetidir. aro.sındn, Moskova muharebe seh- mi§tir. 

ne~indz ,.e Voşof'un doğusunda I<ırımın bütün ~i."hir ve kasa-
bulun:ın dilı:m:ın krtnlan ile .rnüs - haları birer kale haline gelmiştir. 
t.nhkem mevzilerine ve kollarınn Kırımın merkezi olan Siınfc-

Lont1rıı, 27 (A.A.) - Bütün İn
gil!z matbuatı, Fransız rehineleri -
nin öldürülmesini son derece şid.. 
detle tcltb1h hususunda, Çörçille 
Rıw:eltc iltihak etmektedir. D y-
1! Telgraf diyor ki: 

ı::iddetll hilcumlarda hulunmuşl:ır· ropol'da sokaklarda barikatlar 
dır. yükseldiği gibi deniz nssü olruı 

Uzo.k 31mnlde, muhareba tayyn· Sivastopol şehrinde de binlerce 
releri Murnıaruı..tc demJ-yolunun ba- top namlısı hnvaya dikilmiş bu_ Son harp csnasmdaki Alman 

mezallnıinin hakll:ati bnlısi':ıdc ne 
kadar mUnaka.511 edilmiş olursa o~
sun, bu hususta hiç şilpheye ma -
hal yoktur ,.e memlckctinı'zin dn. 
h:ı mUthi:ı fe~yiindcn vikaye e -
ililınesi, sırf kuvvetimiz sayes:ndc 
mümkün olduğu rnuhnkk:ıktır. 11.k 
ceza!annınsı icabedcnlerin, başlıca. 
mücrimler olclu[;'UIUI. §Üphe yoktur, 
fakat nazi tnnrnızlıınruı, bütün 
kuvvetiyle zahir olan Alman mille
tinin, keneli hisselerine diişen ce • 
znyn ~arpılma~ icabettiği id~ 
sında bulunmak mUrnillit olur. 

zr kmmılnn .ile Bnlrkçılar yanmu- lunmakt..dır. 
dııs nda bazı barakaları tahrip et· Milis kıtaJarma mensııp cüzü. 
tnişlerdir. tamların sokaklarda as?ceri ta-
Moskov:ıya yapılan gece bilcwn !imler yaptığı görülmektedir. 

lan esnasında Kremlin üzerine Harholta hala muharebeler 
bombahr atılmıştır. . . ı Oluyormuş? 

Moskovadan lsvıçre\'e gıden "Kr ı1 y ld .. t · · b 
haberler, Sovyet h~lkfimet mer- rrünküz b J 

1
\ r~e esı?.-1n Au~ 

kezi etrafındaki muharebelerin 1 
,., a.~ma a esıne gore, •• 

kat't safhasına girmiş olduğunu , m~nlann hır çok d~tQ.~ar. zaptet: 
fak.;ı.t cenubi Ukraynad~ki Sov- ı mış oldukl.armı . • bı_k!ırdıklerı 
yet orduları vaziyetinin son kırk Harkov şehn ".akı_n~erı~de,_ Sov
sekiz saat znrfmd.1. hissolunur Y~~ kuvvetlen hala t1aalıyetle 
derecede vahamet kes~tmiş bu.. mudafaada bulunmakta:..ırlar. 
lunduğunu ve mareşal Tirnoçcn. 

1 

Almanlar tahtadan korkuluk 
konun Stalingrad'a gelerek umu. Tank yapmı§lar 
mi knrarg-filıım bu 1-:ehirde tesis Bir Sovyct tebli~i 7.eylinde 
ettiğini bildirmektedir. mühim miktarda zırhlı kuvvet. 
Bir Sovyet tank kolunun lerin hücuma g~tikleri zannmı 
Fıaaliyeti verm~ üzere Almanların Mos-

Bir Sovyet t~bliği zeylinde kova cıvannda tahtadan . t~n.k 
şöyle deniyor: ~ollnn buhmdurdultları bıldırı.. 

General Gribov ordusuna men· lıyor~. 
sup bir cüzütam 254 cll Alman tü- 20 guncle Alman orcluwnun 
meninin 424 cU alayının bir tabu- zayi.atı 
runu jmlıa etmiş ve üç top dahil Moskova radyo3u, kızılordu
olmak üzere ehemmiyetli miktar- nun organı olan "Kızıl Yıldız" 
d:ı harp mnlzcnıesi jğtlnam eyle- gazetesinin, son yirmi giin zar. 
mişt.b·. Sovyet topçusu, düşmanın fında Alman ordu.su zayiatım 
1 O kara torpili batnry3S!n1', 15 300 bin ölii veya yaralıya bali~ 
mitralyöz yuvasını, 10 sahra istih· olduğu hakkındaki haberi neşret. 
kô.mmı ve bir Alman ağır topçu nıİ,'Jtir. 
kıtasmı taJırjp etJni.'.}tir. Japonyada teh!ike dakikası 

.Rus hava kuvvetleri 90 tank ve y akltJ-1mt§! 
dli,.c;n1nn plyodelerini taşıyan yüz- . . . 
den fıızla kamyonu imhn evlemiş- ~l~d:ı.faa nezw\retı umumı kn. 
tir - rargfilıı kurmay başkanı general 

Şimnl cephesinde taburlarımız _ l{avva~e dün ak§am radyo ile 
dan bıri bir gUn zarfında beş defa n~r~ılen . beyanatındn ~apon 
ttl3rruz eden iki Alman piyade ta- ~.ıl!~tıne hıtaben, oon gulerde 
burunun hilcuınlarmı defetmiştir butu Japoz:yad~ ~·apıiaı: hav~ a· 
nıı-n- muhıı.r be ydan d 4. kınları talımlerının basıl bırer 

~........, e me rn a tec .. b im d v • • 1 • 
yüze ya.kın ölü b!rll.kmı tı ru e o a ıgını soy emış ve 

Dinyepropetrovsk t,~gesinde, ~ava .tMrruz~arıncl:ııı ~ahsederc~ 
taraftn.rln.runrz. içl:nde kırk asker teh~ıke d_cı:,ikasının y nklaşmış 
ve yirmi beş .top olan bir Alman oldugun!l ılı.ıve ;ylemlı:ıbr .• 
topçu trenini tahrip etmial r Akdenızde mılıver gemı za • ,. e ve • 
diğer bir trenl de yoldan çıkarmış- yıalı 
lardrr. 250 düşman nskerl telef ol· Röyier ajansının ~;.ı.rbi Akde• 
muştur. niz lngiliz filosu ncz.dir.deki hu. 
Stalino §ehri geri alındı susi muhabiri yazıyor! 

Mühim bir sanayi şehri olan Cuma günü kendisiyle yaptı. 
S.talino'nun be§ gürı devam eden i:~ bi~ müliıka; esnasında A~
bir muh~robOOen sonra Ruslar dcnız fılo.su .başAum~danı ~m·. 
tarafından ~rar i1gal edildiği ral cu.nnı!1gııa~}ngllız_ de~ızal_ 
Moskovadan bildirilivor tı gemılerıylc lgı.ız gem•lı:z-ınden 

Perakop bernahmda Almanlnr yüzde otuzunu ~nitacavız . bir 
Rus hatlar.na girmelerine iml:an kısmının batınl~~.ı _ka"Gatinde 
veren muvaffakiyetler:ndcn sonra bulun~uklarım. ~oy,cdı . . . 
pUskürtUhnUş görünilyorlar Diğer Amıral tamırıne ve cenıze ın
taraftan Almanlar b'r kt~ı el'an cUrilmesinc vakit bulunabilen 
Husln.rm işgalinde bulunan Ifallnin lt:ı.Jyan donanmasına mc·nsup gc. 
!Whrlııin za.ptnıı Uımamlnmışlar. ı milerin halen dört, l:c!J zırhlıdan, 
dr •• Soknlclarda. çarpı,ı;;malar devam 8 pusluk toplarla r.ıUcehhcz iki 
etmektedir. Almanlar ileri hare _ belki de dört kruva.zördC'n, az.;;mi 
kellerini ve millete vad edilen mu 6 pusluk toplarla mücehhez 14 
vıı!fakiy~ti geçlktiren amilin kar kruvazörden ibaret bulunduğunu 
olduğunu umumiyetle ileri sürmeı· 1 tahmin etmektodir. 
t edirler. Kalogn'da. dn Ruslar şe.~: Kurşuna clizilen komünictler 
tin i<; nde mukavemet etmekte ve B:?lc;:ıka toprıı.ltlıı.rmd:ı Alman su .. 
roka.le muharebeleri yapmaktadır- baylan öldilrldil~ takdirde sayısı 
lıı.r. t9.ltrlbcn tOO U bulcuı Belçikalı siya.. 
Ağır Sovyct tank bl.rlikleri Mos.. el esirlerin, öldllrUlen her Alman için 

kovu önlindeld meydan muharebe- ~ esir hesabiyle idnm edilecekler! 
d esnasmda Alınan muvasalalıı.rmı Alman mıılcnmatı tarafından B~IÇilm. 
nlt~t ctml6}crcl'r. 1zvcstiyn gaze. lıl:ıra ihtar edilmiştir. Sırbistanda da 
lesinin hn.rb muhabiri bir kaç gUn tenkil hnreketl aynı derecede şiddet. 
ovvel kIEmen Almanların elinde lldlr. On gUn evvel ölen bir Alman 11.!. 

bulunan }{nlinin'c 8 Sovyet tankı- j keri için sözde komünist 200 Sırp ı.. 
nm birdenbire girdiklerini ve dar dam cdilmiJjtlr. ÜçU kadın olmak U • 

Tnymis gazetesi diyor ki: 
Bu c'::ıayetler, lngiliz dJi konu

Fan milletlerin idc:ıJleri ve pren • 
Bipleriyle, Hitlerlzmin idealleri ve 
prensi.plerini b:rlbiıinden ayıran 
ve hiçbir seyle doldurulma.sına iır
kô.n bulurunıyan uçurwm."Il insafsız 
b:r delilidir. Zamanı gelince, Av • 
rupanın fjllrokmda ve ga.rbindeki 
mnzlüm mille tler, zalimler nley • 
hine :ıynklanarn.k, binlerce masum 
kurbanın öldürülmesinden dolayı, 
korkunç bir hesap soracaklardır. 

Bu cilrümler. b:rknç ferd tarafın -
üan tlelril, biltün bir rejim t.arafır
dan işlenmiştir. :ttükümetlerin ka. 
rarlnrı ve yasaklan ne olursa ol • 
r.un, es.:ırot altına alınan millete'?', 
zallmb boyunduruihınd:ın Jrurtul -
ılukları gün, onun ai;'Irlığı altrnda 
en fnzln. iztırap çekm:!.1 olsn isim 
verileıhiycn bu cinayetlerin intikıı. 
rnını aUı.cJ.klardır. 

Mancester Guar<lianda şöyle 
yazıyor: 

Bu kita!Jerin, n:ızilerın başka 
memleketlerdeki taı zı hareket 
!erine mis.;-.l teşkil ··tiğ: .• i söyle~ 
makt~ Çörçil haklıdır. Bu son 
cinayetlerin büyükiü~ü. bilhas· 
sa, bunların, musammem olaraJc 
etrafa Han eclilmesindedir 

l.oııclı-a, 21 ( A.A.j - Ofi: 
France gazetesi, J:ıaş.T.::Lmlesir.. 

de diyor ki. 
Frnm:ada rehineterin idamı 

hn.klt·nd~d ln:;iliz Amerikan 
beyanatı w .,er vicdlnın~n bir is. 
ynn avazesidir. Ruzve1t'le Çör. 
çil'in protestoları, ;1ahtsız mille
tiıniz~ bir teselli ırnvn:ı.ğı olacak. 
tır. Zindana lrn.p:ıtıl~ış olan 
Franmzl~r. Dünya1a mevcut bü
tün filicecnp insanların mlizahe
rctine nail bulundııklarm. hisse. 
deceklerdir. 

France gazetesi, Lun<laıı son
ra, Vişi tarafından alınan tea. 
birleri \'C Vişi hükumetinin Al
manlar;ı. yard!lll hususundaki te_ 
halükünü takbih .:!tm~kte ve şöy. 
le demektedir: 

Vişi gayretkeşlik gcsteriy0r. 
Peten, Darlan, PLıchoux ve Jo
soph Barthcfamy, Hıtlerin elinde 
bir aletten b~a oh· şev değil
dirler. Son hareketleri. dii§man 
hcs~bına amade bir •ıazlyette du
ran insanlann vatanlarır.a ihanet 
ettiklerini teyit eylemektedir. 

Sovvet tebliği 
(B:ıS tarafı 1 ncjde} 

sok.n.klnrda blitUn toplarını atcŞli. 1 zere sekiz kl§l de kanuna ayltırı ola- Gilnlercc devam eden ve Almanlıınn 
yerek etrafa ı>::ı.nik s:ıçdtkla.rnu ve rak ali~ ta!iıdıklnrındnn dolayı idam 50 bin maktill ve mecruh vermelerlnl 
bu pa.nlt neticesinde Almanların 

1 

e Llml§ıerdir. 
§ehrln obür ucunda.ki köpriller! :ıt- Vişi ajansının Paristcn aldığı 
~k.h:':rmı ynzmak~ır. . ~iğcr b'r 1 bir telgrafa göre Alman i~al 
:sav~ et ~k birligı Knlınuı istika. kumandanı generai Stuelpnagel, 
metindekı ormanlan ve ovnlıı.n ş'. FJ-an..~aki akrabaları Nants ve 
malden cenuba l:a• eden sağdaki Bordo suikastlarrnın faaliyetini 
yol üzerinde bi mı.şe koluna mu bulmağa yardon ettikleri takdir. 
''~akiyetle hücwn et~r .• ~ de Almanyadaki Fransız esirle_ 
g~ son.ra aynı Soı:yet tank bırligi rini tahliye ettirme~ düşünmek-
aıger b r Alman irı.şe kolunun or- tedir · 
tnsıı;ı~ girerek 25 kamyonla. 4 oto. Bnkreşte Komünist tahrikatı 
mohilı tahrib et.m13 sonra Alman yapmaktan suçlu bulunan 17 
ta~re meydanma ant surette gel kişi askeri mahkemeler tarafın. 
~iştir. Bir Alınan tayyaresi havn- dan üç sene hapisten yirmi beş 

ve 170 den fazla top ve takriben as • 
kerl mıılzcme yUklU 1200 kamyon 
kaybetmelerini lntnç eyllyon muhare
belerden sonra kıtııntımız, Stnlino şch 
rlnl tabliye ctmlşlerdlr. 

Evvelce nlm:uı maıftmata. göre 25 
llkt~rin tarihinde 27 Alman tnyya 
resl tahrip cdllml§Ur, Bizlm zayiatı .. 
mrz, 17 tayyareden lb:ı.rcWr. 

sene hidematr §akkeyc kadar de-
ğ~n cezalara mahkfun cdilmi~· 
lcrdir. 

-----0-- -
lranda yollar yapıhyor 
l..ondra, .21 (A.ıl • .' - B.B.C: 
Iran yolu ile Rusvaya malze. 

me sevkiyatını idare C'dcn tuğ .. 
general Ro!ls gazetecilere Rus
Y~ lra.n yolu ile gittikçe hacmi 
artan malzeme eevkiy:ıtı yapıl 
Qığmı söylemiş v~ demiştir ki: 

- Sevkiyatın artm:ısını tc. 
min i~in Iranda şimendifer hat· 
ları ıslah ve tanzim edilmekte 
ve yeni yollar inş:ı olunmakta
dır. İran körfezindeki limanları 
d~ to.nzim ve ıslah ediyoruz. 

Malzemeyi Rusln.ra Hazer de. 
nizinde ve yahut T~briz:le teslim 
ediyoruz. Ruslar da oralardan 
cepheye gönderiyoriar. fngilterc. 
nin gayesi. Husyaya günde üç 
bin ton malzeme gö:ı<lcrmektir. 

· ---0---

Bah k çlla r arftk 
bahfia çıkmıyor 

( Uaş tnrarı 1 nC'lde) 
Sonra, fazla tutuıa.n bnlrklann hepsl· 
nin dahllde gUnU gUnUne lstihlA.k edl. 
lcceğlnl de kimse bize temin edemez. 
Çllnkll, her vollde ne kadar balık tutu. 
lacağuıı kestirmek mUrnl.:Un değildir. 
Tutulacak b:ılık mlktnrmın ihtiyaçtan 
lmt kat fnzln olması dıı, dun olması 
da lhlmnl du.hllindedlr. Bu takdirde 
de buzsuz iş g6rmcğc imkCın yo~tur ... 

GörUlUyor ki balıkçılar, buz mevzu 
unda ısrar etmcktcı:lirıer. Bu cihetle 
biz, bu ııı Uo en fazla aıa.ımsı olması 
icap eden belediye il<tisat mUı1UrlU .. 
ğilnden malftmat rıcı\ ettlk. SalO.hiyet 
tar bir zat, bu hususta blr muhnrrı· 
rlmlze demiştir kl. 

- Buz lşUc bir buc;:ulc SGncdenbcrl 
meı:gul olmaktayız. nuz lmal için gaz 
ıı.monynka ihtiyaç bulundutıunu bil!. 
yorsunuz. nu madde ise hariçten çelik 
tUpler içinde sevkolunur. Harp hali 
dolıı.yısllo hlçb~r memleket, çelik tUp 
değil a, çelik iğne bllo ihraç edecek 
vaziyette değildir. Böyle bir memlo • 
kot blliyorıarsa. b!zo haber versinler, 
derhal teşebbUsc geçelim. Tanmml§ 
balık ihmcatçılarmdan AU, ~çenleı
de bi..Zo mllracıı.at ederek 1taıyada.n 
amonyak temin edeceğini söylemlşU. 
hlemnunlyctle knbul ettik ve kendisi. 
ne döviz bulııcağımızı da söyledlk. 
Zlm, bahSettlğimi2: ihracatçı ttalyn 
il-0 iş görmeltleydl. Fakat &radan za.. 
mo.n geçtiği halde bu 1şten de scss:ı.da 
çıkmadı. 

Zuara. Uı.yynre meydanın!!. hü • 
cum edllirüş ve yerde bulunan bir 
miktar tayyara hasara uğramı.stır. 

Aynca, Misrıuı.t.ada bir k•şla bom 
bala nmışlır. 

24 ilktcşrlndc, Habe3i&tazıda, ce 
nubi Afrika hava kuvvetlerine 
mensup bir nv tayyareşi Rahat 
üzerinde bir İtalyan Uı.yyaresiniu 
yolunu kesmio!} ve tayyareyi nlev -
ler içfnde yere dü.~ürmil.!ıtiir. 

BütUn bu hareki'ıt neticesinde, 
tayyarelerimlzden bir tanesi nolt • 
sandır. 

Bir İtalyan muharriri 

Eransada 
ıarı tasv 

Her akşam 
(Baş tarafı 1 neidc) 

uııha mantllii ,.e zaruri bir tedbir 
olmaıı~ lfızmıgclir. Tııyynrelerin 
!.İ\'illere bomba ntmnlan, dcniza1. 
tılanrun blgUnnh shil yoleuJ:ırı 
haberslzoo batrrmn.Jan C'.nlz oluyor 
da bunların clonckslz hırnhlnınsı 
neden clııJıa nğır bir cln:ıyct ola • 
yor! Buna nlol erdirmek zordur. 

İngiliz bnrbar1ı!;'111m en son ml
salj ola.m1c Yunanistnna buf;dny 
taşıyan bir , ·apurun h:ıtınlma.< ı 

haai-;eslnc ~elince, znnncdcriz iti 
burada ltııly.aı propagnnılası J)dt 
'llnutı.ım tl:wrnnmısf"rr. Galiba ı:rrc 
dt>nizlntle batınlan ThCoJ>hile Gnu
Her Ya.purı:ntfa.n b:ıbscdilmclt isten. 
mekt~dlr. Ilu Yııpurun b:ıttı,:'lllı ill• 
haber ''eren ınilı\'Cr lnıyn:ılıln.rı 
raııurun bütün hamu1csilc Frnnsn. 
:ra gitım,'d.tG iken lılr ilcııiznıtı ge
misi tarafından bntırıldı~"llll ilfın 
etmişlerdi. Şimdi aynı vapurun 
buğday hıunulcsllc Yuruınistnna 
gitmekte oldui:'ll iddiasını görür
sek bwıun bir prop:ıgnnd!\ Jıüne • 
rinc1en ibaret olduğuna hükmet • 
mek ıztırarmda kalmaz mıyız? 

Alman ve İtalyan tlostlarımnm 
ıı.ç ka.lan A nup:ıya gııl:ı m.esele -
sinde ynrdmı ettJJderir.l bu ' 'esile 
ile Ö~'Tenmek bi7.i çok memnun C't. 
mi~Ur. Do, umumi felaket ve mnh. 
nuniyet içlnde onlnnn ,;oya doya 
yemek yedikten başka <~·ğerlcrinc 
de ya.rdun cdcıeek kadar bo1hık ı. 
çlnde ya.~adıklarma ern·n olmak 
bizle.- ~in bir tcsclll te;:"il eder. 

llVSEYİN CAlllT YALÇIN 

Niçin Rumıuıyadan amonyak geU • 
rllmedlğlni soruyorsunuz. Demin de 
sı;yJcdiğimlz glbi bu iş 110 bir buÇUk 
sen<?denbcrl uğra.§Jyoruz. Rumenler 
M-veld., .gaz amonyak veremlyeceklo
rinl, ııonrıı. çelik tUpleri temin edersek 
J..-abul edeceklorinl söylediler. Bunun 
üzerine geçen sene llzerinde '(latanbul 
belediyesi) damgıı.ııı bulunan 30 adet 
çelik amonyak tUpUnU Rumanyayıı. 
g5nderdik._ Fabrika bu tllplcrl dol • 
durdu, ve tstanbulıı aovketmek Uzcre 
K5stcnceyo gönderdi. Fakat bu aefer 
de 1şe askeri maknmat mUdahale etU. 
TUplcr, nmonytı.klıı. dolu oldu,'.lu halde 
K5stc.ncedo beklemektedir. Bu defa 
llUkreş bUyUk elçimiz Hamdullah Sup 
hl Tıı.nnöver mcmleketlmlze geldiği Kayıp ara ııyor 
Yakıt, valimizin %,;tlro.'kllo bir toplantı Klllahynnm Aslan Apaköy mahal· 
yapıldı. BUyUk clçl, Rumonyndakl Al· lesinde 27 numaralt evde oturan an
man maka.matı nezdinde te.:Jcbbllste nem Fatma YUkscld~n tıç yaşmdn. ı . 
bulunarak Uzerinde (İGtanbuı belcdt- kcn yani bundan 13 sene evveı ayrıl. 
YC31) damgası olan e.monynlt dolu 30 don ve bir dalın hiçbir haber nlamn· 
çelik tUpUn kam yoluyla memleketi.. dmı. Neredo bulunduğunu bilenlerin 
mlze sevkin! temine çalışacnğmt vıı.· lnsanlyot namına a.~dtı.kt adrCzı • 
ncletU. N etlceyt bekliyoruz. Bu net!- mo maınmat vermelerini rica. ederim. 
ccyi blzlmle beraber balık lhracatçı., Beştkta§ KUylçl mctrtcp solaık ıı 

lan da bcltlcmek mccburlycUndcülr • 'Dortara<b kn.r Emine l'Ukscl 



-=lşte, o melun köpek, bir 
başka kadına ıöz a'1.mış. 

Diyecekti. Zühre odaııın • 
da yoktu: 

Valde sultan meraka düt· 
tü: 

- Acaba Zühre, 
Mardine gideceğini 
mu7 

Tahir in 
duydu 

_ Zannebnem, ıultamm ! 
dedi. Tahirin Mardine ıürü. 
leceğini 'babasından ve kulu· 
m1zdan başka bilen kimıe 
yoktur. 

- O halde Zühre nerede? 
Arap gözlerini süzerek ıül 

dü: . 
- Nerede olacak?.. zin. 

dana ~itmi1ti.. 
- T ahiri· görmek için .mi? 
- Şüphesiz. 
- b halde hemen zindana 

l<oı .. Zühreyi oralarda hu • 
luraan yakalayıp buraya le"' 

bi!r kayık 
l'ıuı:an: ) l ' Ri \'ANO\'SRl 

YAZAN: ISKENDE.R F. SERTELLi 

• 17. 
tir! 

Karaçalı haremden derhal 
çıktı, sarayın .zemin · kalına 
indi. Cder tahmininde ya -
nılmamıştı. . Zühre, zindan 
kapısındaki nöbetçiyi kandı. 
rarak, Tahirle son defa ola • 
rak koı1uımağa muvaffak ol. 
muıtu. 

Zühre zindan kapııında 
ağlıyordu: 
-Tahir~ hana neden iha .. 

net el~in? Haniya biz senin• 
le ıözleşmittik ... Ne ben baş. 

ka erkek sevecektim. Ne de 
sen benden bal'ka bir kadrna 
göz atacaktır.?! Nasıl oldu 
da Halimenin peşine düş • 
t ün ? 

Tahir de a~larnağa başla • 
Ql: 

_ Bu yalanlara inanıyor 
musun Zührem '? Ben ba~ka 
bir kadına göz atarsam, gö • 
züm kör olur. Çünkü, sana 
söz verirken - Allah şahi • 
dimdi - Gözlerime yemin 
ettim. Ben hu rezaletin baş • 

.. ,_ z .... 1"!'!1'<1 .... 

w~ 

Stimerbank i~ik ~e do: uwa 
f abrikaJarJ Müdür ·1nünuen 

" 

işçi alm 
, 1 - M!le~'le$Gmlzc bRğlı 'Koys~rı fabrık ı>ı.n muhtel.t ato '". 

hır.ndc <:aiıgtırılmRk i!ı-ere tornıırı, f r • f<'I r•ı nrvacı .• ,. ,. ' c rıö. 

k:.lnıcü modclrl ve t kimhane :ş~isl nlıra ıktır 
2 - lateklı' çılenn knb•l!)'t'tler n ~hre 1~.;o ~:uru~a kıı lar 'la 

at Cc:retı \"Crılecel<tır. 
S - Taliplerin dofrrudnn doğr J)O t•ııyıı"n ,·eyıı. lıı •• ntı:.ıh.!"l n, · 

krrköy fııbrlkalıırrmız:ı hızum:•ı v~•"' 'nt'lle b!t'lfkt<' l"'.l lrll"'io:ı•(arı 
(';'~31.93('101 

1 
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stanbu ~ Levazım am ı r J i gind211 verilen 
narıcı asker. !utaatı ı ıan.ar -

, lııa1c su tes.s!1tı lçın 40:.!:5 lira keşif becıelh obır <d:zt'l pompa gn;pu .açık 
tks.ltme ılc ntm alınncaktır. tık temın:ıtı 301 urıı cg kur Uftur. lts.lc.si guı: 
rıu cunıa gtinU &aat ' 6 d ,. k , '' a ... n ar.ada l.M.\'. ınalma kom,.;yon mdıı :ra. 
pt!acaktır. Tallplcrın beli. vakitte koT.ı~·o:ı:ı g lmderl. {l~Si-9127 ) 

• =<· * 
t Beher kil~~ l 2 knru;ıtan .50 ton pırnsa ve beher kilosu 14 kı . 

rn. un 52 1on l!ihan:ı 'kl:..rıalı· za'l'fla eksiltme) knnmru;tur. tna1• i 
1- ll-9:H cuma ,günü .saat rn da Gelibolu !d filZbe binasındal-1 
.n&:eıi saun s.!ıca komis.\~~da y d enktrr. Tnhm;n tuu.--ı 13,520 
lire, ilk teminllt! 10 14 lirn.rtrr. Tal1.J'llcrin knnııni vcsikal&nle tt:'klıf 
m:t:tı:q ln.rıııı ilı l(' Ma • den bir ır:3et e'" el komio:)otıa \°E'rmelcn. 

ka.?arı torafmda n hazırlan • 
dığından eminim. n e ni ba . 
b ' . an °0 ! yere Mardine sürü -
yor. Beni cell fı.c!a. bile verse, 
hoynunı vurulunca, :kanımın 
lı:r zerresi "Zühre .. Zühre .. ,, 
diye haykıracaktır. Ben sen _ 
den başka bir kadın ~ve • 
mern. Bana kıydılar Zlihrcm ! 

Zühre , Tahirin sözlerine i· 
nanıyordu. Cünkü o da emin 
eli ki . Tahir Halim'eye göz a -
lamaz, öyle bir kadının -
hatta dünya güzeli de olsa -
onun peşine dii!emezdi. 

- Peki .. şimdi ne olacak, 
Tahir? 

Diyerek. d.amir l;:"pınrn 
küçük penceresine uzandı. 

Tahir sevgilisini bu küçük 
P""nc.ercden öptü: 

- Bugün ayrılma.ınız mu
kidderdir, Zührem ! Sen me· 
rak etme .. yanı., hesap nasıl 

( 12S5-'93'55) 

Bağda' .. i.nn ge:-i dönerse, bu 
tuzağı bize kuranlar da çOk 
yakmda AHahın inayetile 
meydana çıkacak .. ve henim 
mas'.lm olduğuma baban da 
inanacaktır. 

_ Se:ıi ben kurtaracağım, 
Tahir! Sen Ma rdine gide -
ıne7.s; n ! seni yolda öldürür • 
ler .. Eeer bu bir tuzaksi\, se· 
ni yolda sağ b ı::-akrr.az~ar. O 
h~lde be n de kaçıp se:11n ya
nına ge ... lceğim .. yol.da b~luş
mazsak, Mardin ka]esınde 
bulut uruz. 

_ Mardin kalesine baba· 
nın ve vezirinin haheri ol -
'madan §Cytanlar bile gire • 

h · ~ · ' ı bu mez, Zü recıgım. ge , aev 
dadan vai:geç .. &&dece :bana 
söz ver: ben Mardinden dö .. 
nünceye kadar beni beldiye
bilecek misin? 



• 

~alatasarav 
...... ' 

F'enerbahçepı 
2 .. 1 mağlUp etti _ 

F~nerbahçe bu seneki lig maçlarında şi md iye kadar çıkardı~ı 
en kuvvetli kadro ile sahada ver . aldı .. ~ 

M \vlN TLXl~!nt ! nıurn.rfa:ı. ... ~ ehil: tıırafıclır. 
Uu ıaral•n ,..,ıaııı \i.1.erinı!e ı .. r.ır · 

Jtir ı.afta en el J:: .il. :n ... 'k tr~ı" • !.ı , ,. <lild.afle durıı lmal• li'11J11Hlır. 

ta.n sonra oyuna ba.§l&ndı. İlk dakika. 
lardR. Galatıuarnyın birdenbire l•'cner 
kalc.tıi ör_ıilncle yerleşmPğe çalıştığı gö 
rll!Uyordu. Galata~aray ilk frraatı tc.-

o1•11 
blliılerlnUc bulunuyorlarsa da ltal\) ö • 1 kalenin içinden Arifin bir §UtUni1 çr. p-irdt 22 incl dıtldk3d3t ı;e11'~&1'1 
nilnde netice nlacak bir vazi;> ı!te ~lrc_ , kard1. İkinci ıniihim bir .fırsatı da, -'>Onrıı. oyun bir mUddtdaıdpUı. 
mlyorlardı Sağaçıkta kUçUk Fikret Cemilin milkemmel bir şlltünü, tam t-ttlyac de maçm soıı ı.ıı.yb' 

JHl kun ctii _bir ka<lro ilt· ('J ~ı~~I ') 1 J'cııc•bah~·e t:ıJ.;ımı hıı~ün iı;in 
olmasına r.:~n·:ıı ı>ahedıırı m:ıg.up en ı,ınvctıı ~<·:ı:. ıo •aiıaıl:ı ~-er al
olarn!t :'!'.\ rıl:ı•ı <:ııı:-tac;:ırn,rııı 1 u 
hafta ı~eııer ı.ar~ı .. mıla ıı:!.Sıl lıir 

ııetiı·e ntaca~ı mernklıı lıC'klı•ni~ t•r. 
du. 

1 

pa. sıkı vuramıyan Cemil vasıtnsllc 

kaçırdı. Cihat yerinde bir çıkışla. llk 
kurtarı~ını yaptı. 

. tuzunu li inci d:ılcıl,.ıd:ı sllzUIUp gcçmn!c isli. zaviyede yakalayarak Galatasaraya laşmca tadmı ıtlt ,a 
yor fakat ı-:.,:ak ile Salim kendisini ;-ol attırmadı ve devre O.O berabere Galata!araylılllr ~ııı~r il' rdl' 

Fenerin soıı Jı2diselerllen ~onrn 
ıJüstii~jj \IVİyCI maliırr.ıiıı. Jlıııı!l 

rağmen n<>ticc~ i merak et rııel; miı 
bsliiğa de~il miyıli'? 

Dcj;,-fhti. Çiiııl;i.i Feııerkıh<,·cııin 
aynı gün toıılaııım lıongrelerinde 
anla~ara!>, s:ılıııdo. mümkiin old11,b11 
kadar lro\\ etli hir kndro ile ~·er a· 
lacal.lıın her tarafta d11:1 ulnııı5lıı. 
Bu 'azh·et t.e t.'\bli icli ki, ınacııı ne
Ucefoi e°trnfınıla derfn lıir mera:.. 
vardı. 

Zaten sı•.or tarihimize hir ~/i/ ~
tacnk olursak, gö' riit. ki, bu iki 
takmıın en 1.n~ ıf 1.anıaıılıurııda h•. 
ı .. , hatta n tl\kınılarmın ılah i mac· 
lı'n bii) ük nlit'i<a , ·e hey«'ı•an U) an
dırmaktadır. 

Rn n'iıka 'c Jıcye<·an .. aha~ a her 
1.ımıan on itin lrl':iyj toııll\mağ·• 
kifitlir. 

illin de bftylc oldu. 

1111 .. tır • 
l'akat ii~·le lıir t.;11\ ,·et ki, 0)'111'

ıl:ın ıh aıle o:. u 111•11 i..,nıiııe da~·an•. 
\or. 'f:d;ını anl:ı!}nmamı>zlıklard:ııı 

~onra tnkımıJa '.'er alımların ek"e· 
r:"İ iılınıuı .... z ı:;iı1.

0

iki:yonh1. Ciltncl 
ıJ, :ı.nC reıınınn nok"i:> n!ığr nıcyıl:ın • 
cla;nl!. 

Talmr.da ... ağ hel, s3ğiç \e ~hı. 

ı:ık olduk~o. ac<'mi 'nziyette kaldı. 
tar. 

gayet iyi marke ettiklerinden yıı.n yol bitli. mc~gul oluyor, Ftme ıışt)-orlJ 

10 dakikadan itıbaren oyun 11.1Ut<:-
d&n !:eviriyorlar. Bfraz sonra da an· ikinci devre asabi bir bava içinde tıkıarmt bilmeden. ie o)'n')..;> 
cak henlbolle durdurabiliyorlar. Bu a. b:ışladı. Gaıatasaray gene bu dcf'a da IJIJ iki taraf da ~y nıtelrlııı ·-' 

\•azl11 oımıığa başladı. Fakat dakikr. ::ı.cıa Melih aldığı bir ara p:ısmr Gn 1 bemen Fener kalesini sardılar. Daba ce değlşeme:r:dl. \ e 18~.-P'· ıar ilerledıkc:e Gıılatasaraym daha. sılc !atasa.ray kalesinden içeri so:camadı. • üncü dakika yeni olmuııtu ki M. All ı dl de. Mııç d11. 2.t Ga ,; 
aknt yaptığı görülüyordu. Bu akınlar Top direğe çarplt ve Osmıını bir gol_ mükemmel bir orta yaptı. Cemil topu 1e'bc31~ 
n'" hikmet iııe hep aksayan :ıağ açık c.cn kurtardı. Devrenin sonuna dot. kaptığı gibi Fener .kalcst ka.r§ısma. liib 
H!ktmtin tıırafmdan yapılıyordu. Fe. ru Fener de bir gol tehlikesi atlatıp dikUdi. Topu daluı. mUsait bir vaziyet F enerbahçe ·k aıl~ 
nerlUer sağdan soldan hücum teşeb· Galatasarayla od~!§ oldular. Es:ıt te bulunan Muıta!aya geçirdi ve ta_ an}asarnaJlld. 
----------------·---------- kımma. bu ustaca hareketl ile bir gol h. Uedil .1fe 

kll%&Ddrrdı. Gnlataııaraym galip vazi· • ~ettcnbeJ1 
1 For hattına ı:;elinc<>: Ta':<m1m t • , , ,~ yete ginnul Feneri canlandırdı. O U~~n .. mUd zulıur edtJI e 

gol :ıtmal•t!\kİ kf<'ır kalı<:-ında hem ısnı eı l n o n u yun şUrnUe:ndl. Soldan 1'~enerl!Jcr 8 in. ç:e kl~oonde klUbiiJl t1' 
kentlilerinin fenll oyuna, hem de el dakikada Galıı.tamray kaleııi ônünP. hk dun sa~lMe 1>~ 1'ı1 
Oalnta .. aray müdafa.a,c;rn rn m ont& • kadar indiler. Solaçtk blrdc:nbfrc topu rnp~ ~ev : UI< JJlaÇ~ 
1.am <:ah~-ıı sehep olmuo;t u r. kllçük Fıkrete geçirdi. Oyunda ilk de. :~ 1 ~~~a~en ta.ıaınl ~111~ 

Fener haf lıath muhadmlerine A k t 1 fa dcmarkc kalan FiJ."Tet rahat bir en 1 1 yuncuıar ~ 
hiicum rı~ları hıun-lamaktan n ara a yar 1 ş ar 1 n 1 vuruşln. l·"en~ri beraoore vaziyete rıok. n:ıynmryan o jı:tifP" (' ı h" ı latasaray ma.çma. ıi~·adı-, dl ata..,aruy ııcum a nnr tu. Oyun bu golden ııonra. daha. !ıt7.la !erdir. ~ tJI 
t-hl lke olabilecek bir hale sokma- tl ti ... , u d' t•·ı· taraf dft d ... f d • ser e.. ve ,, .. ra en ı. " .. ı::~r muhitinde .,,,1 ııın.k l#)fn ('.ftlr~tılsr. ş ere 1 en d ,· r ı I er aidlnmeğe başladı. Bu gayretin mUkl sür uy2.ndtra.n bU ~~ 

Gala fa araya ;elin<'~: fa tını G:ı1a tasa ray hiç beklemediği biı bu suretle haUcdUin e teP":. 
O"nıan h. "i :::üniinde değildi. J>ün d .. dU s x. '·farı Hikmet •·a _41 

~ ıma a gor • a,., açr.- · " alikadarları bara~:_;;;-: . .w-e bazı kurtul:ın ~ollen:le kendinden Aııkıln. %6 - (H1191ı<ıf muha.birimir- lJÇU.SC KOŞU: rarlamıı. bir !!Üt çekU. Cihat ltalcden kl\i""fll""' 
i •··.. ı J - ve Fenerba.hçc ı yade "an"' Ye ar..: ..... a~ armm yar t ı..1 '·) ı Bora 2 Cev1A. tek 3 Tu b 1 d b Uzd tnn ~ e • .,.on- - , - • n . - dı~rda u unııl·or u, u Y · en '7 fakt\.·ctJer dileriz. .-
dımı gi;ıüktü. a F k ı · d içeri • ,_. • 

• * * Gala.ta.q.ray miidafa.nsı ~IKtr. Ankara at yarı~lannm 5 inci ha!ta· •n'er~la~oy,a~5.3",35, pJAııc 135, diğcı- pl~··· üstünden n§ıp ener a eı.oın en Tll'k~8 11ff~J1 
Cumartesi ;.;link?. ıahmln yan • F'ak1ll. oyunoıı "-On 2;) dakiı.Mı kı>. 8t, lı~r zamanki gibi bllyilk bir kalıı., ., ~ ._. -. !I JJJF. 

mııcJa ma.c;ın cere~·o.n tl\n.ı ÜT.erin. le önündı- .;rk...,ık kalmalan '\C <•. balık humrunda cereyan etmişti:. "DÖHD01'Cll l\"OŞC: ı·kı·rıc i ku•• meler men b rı•G .. 
de mıitalealnr ~·üriitiirkcn, neti<~ ~·unu a~anuunaları, Fenerlilerin Milsabakalan Reisicumhurumuz da 

1 1 _ Yatağan, 2 _ ~irkap, ·ıJl't'' 
Yİ c:ıı.Jıı.:b:ı.~smy lehf•ıe ı.;-ömıü.!I, fıt- t.hlikı-li akm&ar Y'ftJlfJ11lMrmf\ mey- t.4kip buyurmu§lardrr. AlınaJt nctıce. l cHHumahatun !k~amısıtı) !kinci küme nıadarma dün Türkiye g~ f•it~ 
knt lmnıın !tek de kota,· 01m11·n.<".ıı. dan brrakh. ler §Ulllardır: G3nyan 110 kunış, Scrd stadında de\'am edildi. Gü- birinciliği 7 ıkı~~pılt~ 
::ıııı ileriye '-Ürınüştiik, ~lin bı; tal•. En,·er Melihi ~iiıel marke etti. BtRtNct K OSU: RY.~t~ct KO';'U: ~ün ilk mG.sa.bnka.sında Doğu ve günü !stanbuJda ~ ı\fll' 
ınirıimlzde nldanmadı'.... Diğer tarafta Salim ile }~fak 1 - Sekba.~, !? GU\, 3 - SertnıG, ı - Tar?.an, 2 - Kuruş, 3 - Tar. H,"ıı·,. tahmlan karı:ıılasttlar. . f Bu müsabaka.I1a~a .. ~ır •. nu rl<.>fa mlida(aasma da.ha elu~n ... J_ ....... ....,. ). taçr neticede Doğuspor 2 • 1 ı '"" ~ .. ır Fikretı· btnkmam:\k hııs11•nnda c:. .. .,.,n 2' 50 ku-. 1.'An, " ... ' ~ • dın, Bı .... sa, '(;".:·'· 'Jdş;:'e .. • w 

~iyct ''ererek, SQI tarafta F'_,şfıı.kr giiT~l çnlı. trlar. lKIL'ltct KOŞU: Ganyan :}35. pl!se lll5, diğer pltıse. ka7.anma.~a muvaffak oldu, l Koc.aili bölg. e~e!:~1 .... ~a 1 1 1 F, · t hı·• · ı· ı.·or hat~ mrla Cemil 'A7İfe,.ini l ,.1 1 ld k UI-" ,.. U"" ı 11. ~t"r Ye a •ıı, enerın en e 1•e 1 ı - Alftıah, :? - Kıı.rabib;er. 3 - ler 125, HO. fkinci karşılaşma Kurtu Usua ~ tanoo an ı ı A .. ta1' 
c nahını · i b. tt k yepnHs ~ayılahil ir. Mustııra l(itfü•- ld B c1 ... f-'d 2 Si\'....-e ıy ır sure e mar e e k - Tavu:r:. 2 Te 3 Uneü kO§ularda Alişah • Bo. 

1 
E"·üp arasıcda y:;ı.pı r. unu a .:., \."'-' en • .'"' 

flen Gnlata.<;"rR\'hla gc h rt !;e dfü:cli~ or. ~Jehme( Ali iyi.. A~- .J d 1 . . '·tır 
.. -. r, ~en a n G11.nyan asıs, plbe HO, diğer p!ls<'. 

1 
ıa çiftine oynıyaıılar lilO lmruf> aldr_ 3 - 1 J{urtulu.ş kay.an I. rescı gırcceı' · nc~ikiaş kuşısında dfü;fükleri ha- fin birn.z 'h' kaleye ~ilt ı:elımeyi - 1 

l,a~, •.u.m.ir c·di.rorıa.rd•. ter-riihe etrne .. i 'ftırm. ıer 125, 265, ıar. --H 1 k b h. 1 er 
M:;;~~~~~n::"~ı::k~~:ı~:n:~~:~ idi~~.~~~ n~ir';::e'.~~le~~i~ r~;;;:: c um hu rı'yet 8ayram1 n da ava o 1 1 a ı.s.bl. " .;jj 
r nm h:\ttmın <ın tehlikeli iki hU • hM>im hst.tı F.en eri a"ıi\ <i&)' I ile ' · ,..~ 
l'Umt11"11 adeta DlUAtlal \ 8Zİyete nl!lğlİıJI ede-bilir di. (Raş tarafı 3 Üneiide) 1 çakle. bİÇfl~~I~ rdj!Cl ~ 

dil~~e!~~~~u~::~ı;ı~Ucla - re •!:17et Aflem mn~ı 7.ara~m~ id&. Galatasarayla Beşıf~ taş ~1~~~~~;e g~~~~~~ıiiüsJ~~~nh~~ de~u ~c::.~ah;~~ ~i 
f&a..'111JL ralıat nefes al:.bllm~ im • l>iin kü maçta hıl.;rınlar '"3hnda vada uc;ıı.<j yapan hır tayyare u- müşltiihitını ~obn\ c.).~ 
kanlarını bırakt ı. -.u -.ekilde yer almı .. lan:lı: Fe 

1
.,, er bahçe ,· ıe i . Spor ,.:::rirdcld tesiri, yerde bulundu. zi oe zanncdıyo;'11 l·;ı. IJ 

f'akat ~eri<ıirıden emin olan Ge G:ılaca .. :ıra.y: O<ıman • r'ıı ruk, ıo;a • ~ ğu zamanki teh!il;.eden ç.ok uzak 
lata.saray nc<len e hiicımı hattında lim • 1'tns:ı. En ·er, F.5fak ·Hikmet 

1 
ve basit hiı hadi!!edir .• 

mhat edemedl. Arir, CemlJ, ~,L .. tafa, ~fehrnet Ali. karşı aşıyor Sivn.h iJulut>arm sem~yı kap. 
Üf'Ot~e hc"61"ik,.,i1.Hkler, kaç Fen' rhahc;e: Cihnt • Muro.l, Cc-. la'it~I ?.s.ıma:ı yapılacak U<::u~un. 

m&!:tır yan~'ftna oynnnıalarma ra~. mal · A~·<lın, E~at, Ali P11n - ri'·. Cumhuriyet bayı~nıımn ikinci sal'Akrılar snasiyl~ !';unlardr:: 1 etrafı görmeden ve bazı muay-
mca hala oyoncnlnnn biriblrlerile ret, Xaim, Memı, r.cmnt, Cenıil. per~~mbe günü Şeref ~tadında Fenerbahc;e _ 1. :)1>0r r.aat 13 yen kitıdeJere uyarak olacak scy. - ~ ~ 
antaşam:ımı~ olmalArı, , .e niha;vef MAçıx n tK,• T"~.~t de. Matbuat takınıi yl<" Galatasa. rit' cfcrin ıiiz~fülar tesirh.1le ve (G&ıa:.t.!mldll "'9:: "~ ... bayram kupa31 mac!arı tertip c. ./"' 1 ı ., cari"_._..., 
a hlan ga.libiye1 °oliine, ;:o1ii a• ray tc~aütleri l'l .:..:o d ~. '•R at:-. • arada ı:ıırad.:.ı. rastlanabilecek iri llllflık !•nıncWd .,dtrtr- lf 
n m hile ~ı da ~ö5terir ki, Gll Sııat lam on Uç buçukta atlet f\f- dilmif;tir. ı:;aray da &şikt.:ı.c;1 a 15,30 dd taneli yağmur. ve ;ıalta dolunun onnuyla btrUl&te J~Jl 
Jat.ua':'y hücum hat.tr, taknnm en nılhln bab:ıAc ruhuna bir dakika ~uki•- ~ref stadında y:ı.pılacak r.ıü- karşrl a.şacaklar, tchlilrnsi <;ok dah:ı büyüktür.. •Vl.ENH& rt:JU j,J~ 
-----------------·------------------------·--------------- Rlizgnrlarn1 süra'ti ı;nniy.-.dc \I.'\, ' ' \.'~ıs._., 

G • •• . d ' k j · metre olarak ölçülür.. ı=:aniycdc -;tbl UN rt ı.•••1•*' ~· zin! .:ur: ığe,. arşı aşmalaı l ~iirati on sekiz metreye kadar ~ilk lll a l. r ,,.r..., ,,,,,; j 
• o:an rl:ızgitrlar bir t~yya~nin Jıli ~"~ 

ba\•ad~i UÇU§Un a mani olmaz. Evlenme t• ı.ilO ~O·~'· 

Beşiktaş: 4 Vefa " " 1 
~koz Taksim genç l iği 2 - O SüleymaniyB Beyoğlus~~rn 
3 -O, istanbulspor da Kasımpaşayı 3 ·· 2 mağlüp etiiler 

B~tKT.\';' "' - \'F.ıPA 1 1 ma·K O'.l 2 - T K~İM o 1 
Şeref stadında gUnUn birinci mt'lçr 

Şere-! stadında gti~ün son ve mllhlm Beykoz ll" 'l'akııim ~rasroda yap:lJt. Giinün ikinci m~çı tı;anbul"Jlor ile 

t .SPOR 3 - Kı\~IMI'.\':A 2 tstanbulsp..ırlulıır 2i lncl c.lskilmda 1 
M\lkerrem vaaıtas!yı .. t~ıcr~r ı:.alip 
\' :ı:ircte ;;cçt ı~r. \ 0 c dtne :: ı b!t~!. 1 

Anca1
' yertle hangardan çıkarr1• • Ya§. aı, boY 16~t. ;,,,,ıı ~ 

mru:1 ,.e motöritnün c;alrştırılma- yüksek tatı.cıilli 9/!f' ,.rııııt ~ 
sı sıralarında bir yana devrik- :ıubu \'e b!r nıue:ıııeııe 1• 
rok zedeleamemcsinc dikk~t et. 11JJ1•ıı ~~ 

zancı 250 lira. bU tı(I' ~ m~l{ kafidir .. Burada da göriiW. 01aıı 1' 
yor ki ~idöctli rümar tayyare topıanmtıı paraat il uUU· .. ı~ 

ine .. , mUten:ıslp ' ıcr .,.,....- ·; 
iç:n ycrpl'! havalarda kinden c;ok dil bilen klnucsiı; b t·cJt'· ,,, ' 
<la.ha tehlikelidir.. eı11e1' •· ıırv 

Elektrikli hadiselerin ve kuv- rak evlenmek ıst i.lle reıld' 
vctli rü:r.~ar·arm yerde korkusu lerin Görgü) . rerrır. 
vardır. Havalarda korkusuzdur. racaatrarr. , 

Buna mukabil dolu tanelerinin Aldırınız.: .d ;l,J 
,.c k~ranhk bulutların uç~taki .,_ (',, 
ko~ımııçluğu mut.taktır. Sakın . A'8tıcta reıu•~~~ (~ 

maçı Bftşlkta.ş ile \ ef-ı nrnsında \''• H , H 1 ... C' 11._. 11 , .ı ~ ı-:a"'mıpaşa eras:ınCla yapıldı. Hııltcm . · 1 al{eın n ıu .ıı u-ın ' "!C:; nuc oy· 
pıldı. Hakem Tıırıkın ldaremnde ~ b D , zl l h i' i .lılu .. .atferin idaresinde oyna"l:ın bu nanan u maçı cy.rn u ar er n: • • 
!adı. Oyun derhal B~§•k~ bıs:rnıı al· d • • kla bl 

11 
., 

0 
ma•11. her lhi takım en l.U"Yctil ;,c,,.. 

m:ı.
1

{ ve l:a<;ınmalt mecburiyeti lrn~-u<"ulamnır:ın oed''~ ~ 
Yarchr.. nlf'ktuplan ldarea- ;.,...-- , 

fklncl dP\•reye her iki t:ıın 111 bUyül' Fazh y:ığmurlarda ~ton uçu:· b:-ı dahil) herıt"ôn _,-,. .ıl 
ur <"ntrJi ile bıııJadı. pistleri olmayan tayyare mey. kadar , e ""at 17 clf'fl ~ 1 

1 evreuc yap.ı • rı rer go e _ - • · _ • . _ 
ına glr~i ve 7 inci ~akiknda Sahrlnin I kazandılar. rolarıylc igdr~l{ c~!'ııt;lcrdı. 

güzel bır paııtndn.n ıs filde eden fb:-r. I "'t'ı ,. ..... M 4 ' ' l .... .,.. • """"l'OGI u o ı U b k L" t d 
• 1 • • ,.., ı . r , • ·"' ,, • r• 0 - ur. 1 M ııa a ıı.ya r.n!:ımpn~nrn or :ı an 
n.m Be.şlkaşm llk go!Unil } apmaka 1 F .•nerbahç-;: stadınd:ı g1l-ıU:ı ilk :r.2. 

1 
yaptığı ser! bir almıla bn }'ıuıd ı. tn: 

m~klllf.ta uğramadı. Bu sayı Vefe'ı· ı ı;t S.llcynıane;>i il,. Ilcyoğlu araııında 1 beş dakikMı m "lt"'" :-·:ı ;;cçen oyun 
ları OO"'du ve ge1l•i güzel oynamıııı-a 1 yap:!dr. Hal:e:n Ş:ızl Te7.canın idare ı' bıı dakiknkııdan r-vnra ht.anbulıııporıın 
bqladılıır. 2 dakll,a geçmeden Sabri 

1 
ettiği bu mnrn Rryottu takımı on lti · ba , •t . dl '"crd• ,. kı~a , , • s.usı aı ıne. gır • • n e 

takrm11ım ı.tlncl go.UnU de ı;:ıkardı. !illik b.r kadro ile • •l<tı Buna muka· 1 b , ki k 
1 

· t hd t 
r .. • ,.,. • paslı lr o 'Ul".a ra p a eyı e 

1'ar;ıJ,J•Jı al.ı:ılar ar3 ıı:ıda geçen 
oyun zam:ın zo.m:ı,, !ki l:nleyi ete ~eh 
likr.ye sokuyo:-uıı. Kih<ıy't ~:ıl's frtan · 

bultıporn ynrdıın etti, Ve sur.ıll! b;r 
futbo:":ı ., ~ \"ııkıır grridcn ı.:ııpt\tı 

topla lı<tanbulııjl>r.ın u.n lC:ll ı;-ollinll 
ç.icardı, \ e d~vrc - O B.1;U:t..ıı.ş lchıne b.ttl. b l Su \'mıınlyelilcr h"r zamanki kao'. 

1 
b 

1 1 
h t - ı 

• • eden stan u sporlu ar nı nye ı ncı 
lk1ncl devreye Beşikt.M ıl:ır çok sıkı roıo.nnı muhn!a?..a ediyorlardı. d l :lkı:cln 1'-ıdirln co·: ı;.ln l:ir şl.tl~ ıe 21i inci dnklkcd:ın :-'lnra !>'.::mr.ıpa· 

~!adı. P-:ı sırad:ı soldan yııptı!cları • Ku\·vctıerin nı\Lq'l\'l c!.-.:ı::..'7la3ı yfi , l'k -..~·,.~·~ •• ~p.tı!J.r. I\:aı.ıımı>a'tılılar •'llılar 1st.anbuls:ı>~r k:ııcql ·;,1unı.ıe c-
aıkmlnrla rakip kaleyi sı\rdılar. ŞUltrtl l zilnrlcn çok ze\·ksiz ı::cı:en maçın ılı- bu .. ~ .. .fan 5~..,rn cınlnndıı:ır. pı.;y tt>hlll:c!er ynrnttıi-ır ve ::s lincır 
üo .. ncü BeşiklaJ golUnU ylll>tı. 1 den-.'.'si.D! Süleymanl;rclller l O ı:;a!lp 1 • ı..a:\lkncln yeni bir Kas nıp,~'.l. hUcu 

\
0

e!llıl:ır b!r pcn:ıltı kaz~ndıla.rııa 1 bıt'rdilcr. ll;fncl devrede B"yo~I l!'!':>pr L~,.n r:ıa-l J t ~.-n:;.mp:ı.~n:ıın bi)c ı 
ıla ntamıı.dtl.ı:: ve son c.la.kikalarda • t.iraz mukavemet ı der gibi oldu i~c rrıu latanb:ı'&p'lnın m;jdS.:aa;;ı altında munda so:!çlerl tıı.lar.ıı:ıın ikinci. ~o· ı 
Ş(lkrü takımının c.lôrdüncU golflnU de 1 d~ devre sonlnrına cloğr•.ı bo~~ı!dı.ı ve ~ ı;en oyıı'l n l--ıyct li.inr.i ıln.k!k:ı<'!" hin\\ el" yaptı. Ve bu11dıın sonra ıkt 
>f.:ıe<:inin hııtastndan yapınea :nnç hu .tır.;:ıtt:ın fstıfndc cd"n StJl!'ynııı"li- eem•r"q ni \' •uı. Yeni b4r n· ··T11:ı Kn takmı da çok <'">:ı 1 ı o;'TII! lı 'frç da bu I 
4.- l .Ce9.hll1flll ;:alıbıyetl Jlc nihc· >ehler tıı;t\13te lk! sol daha ,-apnr21ic ınnına nı~.·k A :n·:~a lnü kda ne lr · surAtlc ~ 2 l~t .. nbulspo.uo ~ııleb:?a . 
~oe.ı. · nı11ı:nıuı 3 - -0 ga.Np <Harak aynldrl:lr. 1 krm

0

mı~ b"•r:ı.bcrllk golUnU yaptı. · le nlhayetıendl. 

dnnl:ırın;}l kalkr~ sıra.sınd..<ı tı:- ' !arı. ' cJ• ~~·· 
k~rl~1crin c:~murlara saplanma. CH ,... z 19 ı cscı1<ııı) ;> ,f 

b .. d ta . ·-· . )lldl l ( ... !;t ,.~. u yuz :m yyarcnın ve (F.G.D.) ls.A.) < 11f ı;,ı 
rı, .. ~r.ıvetk gıc:rayary. <::amurların <H 091 (&.Nesrin) etol' ;f.-'1), 
tc:mylc pcrYane!crın kırrlmaları (Sü > rM 0 $.) c: ,,ı c:J 
ihtiı0uıli c;o!\ fazl:ldrr. Havaların ·- mPr M.Uh)dJJl~ f'· tı:ı'~ .. ~ 
<:C'plıeler boyunca yağ:şJı olrnağa r (Kimt~ ll (?dett.bllt 3> .-.Jf'.I 
lxı.sl.::.y;şi~ının tabii bir neticesi <~~s e c/ rn~ ~rO 111ı """' 
ohn·ak I·l .sif harcl~ctlerin aks<· ( yar) e nıtslcri ya d'r - ,., 
el i'Tt bu •·ü,~dendir ÇUnkü cep. A~:ıtıda rA ....rkıne ıc• .. ,~· .,. 

"' .J • • b' 'nc·t.,•rln tar,.. ıı.1'"' he't-rt1e her İ<-Jl':al edilen m?rdar·.. ırı : "'Y l!lll vırtıtae 1ç-" 
41

,. 
dn. <krh:ı l bir a!':falt veya beton mıı aıma:r:lar • ı26l c6'~" 
u<;ıış yolu . haz-ırlayrıbilme.k im. <R:V.) ctş) c:Ha.rr.ötl ct-·~i" 
ktim:ı;ı; gibidir.. _ (Tıcaret 46l ) (~edııı>> ~~1'

Çamurun pervaneyi kırması (Gllı~r • GUven {J.·r,f.J 
g:ırip bir tecellipir .. Çünkü çok" (A.· YazıccoJIU~) ('f.r.l{'t•"-,, 
yumtL~k olan bir c;amur parçr. (T.Z.T.) <R;B. ·a.r'·Ş,l ~"' 
~ının pervnn~·e isabetle pervane ı (N.'M > {~., .. ) < Jl 1.'1.) 
kolunu -sayet muntazııı.m ve br •• ı (7.o.ı (Narin) < ' 


