
SCN HAV A O LE R 

Hükiimeti .. izin çok gİiksek 
ve insani bir teşebbü~ügle 

Y unanistana yar
dım temin dildi 

~-... ~ ..,,.,, lcl:etlne uğnyan kasabaJannıwlan Develiden bir görünü,_ Kızılay, Amerikan ve Beynel- ""r-· .............. ,-~..._.,.~ • ...,. __ _.... __ 

~ 1 z e 1ze1e1 er milel kızılhaç ce!Jliyetleri ve 
er v • • • ingiltere geniş yarc"ımlar 

<l4ş<UK· Van ve Agrı vılayellerınde 30 saniye yapıyorlar. Abluka refedildi 
~rı 1 h süren şidde ~i sarsıntılar oldu aym l'tmaoia~l h"~ta vo ç~lara yardıma karar verdJflnl 

'ıl tı' V'-' bu Jt lb:erlado tı .. 'blııllıilere ıtfUdltl.D.l ya.zmıttık. 
~ -----<>- Halııer aldı ........ ıllet "1.ı.ılaytn Y~ bu yardımdan bafıka. mer. 
q S ı ı E j k l d k kl"J:I Ce.ıınrede .....,..11 .-ımııcı Kw}.baç Oemlyoünin blittbı ~ti v er y l l l ı, en az lle faaliyc pOel'ek y ...... ~ büylik mlkyaata yarduru bulunmuı 
~ konma~mış • Bil. M.tlcmla ~ine alt lıazırlıklarda ırlit~ rolü_ 

q il ~ tt a i l ı n da kalan i ar var Dl\ hılkOmctimıla ifa eıtaDlf W lll'U ~ ~eek lnaanJ gaye için gerek tng1I. 
~ ~ te.::cntu, ıı:ettk ~ ~ ~ ~tlerini almq 'tt ba ,........ 

~ i 1
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I l I k =~~!~tına her lld tanı ıaM•••• •1' •• • lu>lffbj!rı ._. ..,.._ 

çce ? Zelzele mıntakalarına derhal Yardım için llzır_gelEB .... ~ ...... ~ ~erile 
• Amcrlkan Kmlhaç <emlyetl ta""'!'P ._.. edlleeek ,. l tııııumlu pda 

~~tr d yardım ekı.plerı· go·· nderı·ıc.·ı· nıaddclorindeıı memleilett.mlzlD 1tııenııe ıal ., • .eıllft"":mMldf'ler meyanm-
Pa l!\oleu da bulunan1.a.r, beyntıımllol ~ ()emlyetı taratıaclao ._mleketlmlzclem 
(la llotıset.,:,rı . İngıl t ereyi tıc a._berab~.,. lÇlnden hariç mubayaa oh11ııMlktır. ""4S!ş r, Avrupa için. Ankara. 11 (A.A,) - Aldığı. dilen bu yer sarsıntısı neticesin. Diğer taraftan &uulay cemlJe&l YUDADlstanıl:.lkt yvclı:naı maJataç ıaa.. 
ı.~.lzııar !'tedbirleri almak mız haberlere göre bu sabah Er· de bir kısım evler yıkılmış ve ta ve C:()('UkJııra Acn ve tik yardrr.ı olmak Uzere 35 bin llral•k malı~ bu. 

~~~lzrerın diyo.rlar ki bun.. zincan, Karaköse, Bitlis, Van ve bazı vatandaşlar enkaz altında bubat ve zabıre l.ıuan almJftır. Bunlar muntazam paketlt!r içinde Yuna. 
ı..~ ~'itı.ı.ı A galip geldikleri Mnlazgirtte muhtelif §iddette kalmışlardır. nlııtıuıa gönderUf'ttk ve lııoJUlaa ı,6 mllY• porsiyon çorlıa eld4:ı edile~ 
~1~ub~eleyı ~lara yapa.. 30 saniye kadar süren yer ~ar. Vi!ayetce. buralara derhal cıektır. DlğCJ' ıarafbn ı.,uterenia s llll t.cıaJuJc gıda madclekrl on Dtç ıar. 
~ \,,;: ııtlltı mihver dev- sıntılan olmu§tur. Bıhıye memurları ve yardım e- dnnına alt U-lf'tafla • ...,._il' .#JltiltlfM il • ıaı dWCı •• ·~ 

~acaıcı Avtupaya tat · Ağrı, 11 ( A.A.) - Bu sabah kipleri gönderilmiştir. telgraf dördüncü aayfadıl ''Db4N ...._., .._.......,.. · 
arı manası çıkı.. bire beş kala vilayetimiz .dahi- 1 j 

linde orta ,şiddette bir yer sar- R it 
sıntısı işitilmiştir. Bu yer sar- u zve 

Bellleaen aatlıua 
ita 1Allall ılJledl 

Yananlstanda açlık \'e ıstırap çe. 
kenlere rok yüksek \'C in. ani bir 
tava."8Utla yardım imkinlarmı u
mlne munffak olan Cumhuriyet 

HükümetJnin Saym Baş\·eJdli 
Dr. Refik Saydam 

Sovyet tebliği ·----
Hava 

kuvvetierim'i:z, , 
.Almanlara · 
ağır zayiat 
verdiriyor 

smtısmm Paknas kaza merke. 
zinde ve Develi nahiyesine bağlı 
b_zı köylerde hasara sebebiyet 
verdiği ve ev çöküntüsil .neticesi 
olarak b:.zı vatandaşların enkaz 
altında kaldıkları !bildirilmekte
dir. 

Bu mmtakalara derhal yardım Müdafaa sularımız- Bütü~erde 
ekipleri ~önderilmi§tir. 

Van, 11 ( A. A.) - Bu sabah 
mmtakamızda 30 saniye kadar 
süren oldukça şiddetli bir yer 
sarsıntısı olmuştur. Buraya ge. 
len ilk malumata göre Erciyeş 
kazas·nm Kocaağac nahiyesi 
dahilinde oldukca şiddetli hisse· 

BOSNA DA 
Yugos
lavlarla 
Hırvatlar 
çarpı-

sıvorlar 

Bosnah asilerin 
kurdukları hükO

met dağıtddı 

Hırvat aıkerıerı 
pusuya dl ,lrtlllp 

ö148rlllyor 
---<>-

Ustaşi komiseri isycın 
hakkında malfunat veriyor 

Zürih, 11 (A. A.) - Bosna us.. 
taşi komiseri, Hırvat hare.ketinin 
başlıca gazetesi olan Ustqi isimli 
gazeteye, Hxrvat çete harbi he.k 

(Devamı 4 ilaelde) 

RuzıJelt 

Rusyaya 
gidecek 

Amerikan heyeti 
yarın hareket 

ediyor 
l'ct§ington, 11 ( A • .t1) - Kor. 

nutuk ıöylüyor 

Kiyef · 
OnDnde 

Almanlar 30.000 
zayiat verdiler 

---<>--
Oç Alman p:yade fırkası 

boz~una uğratı ldı 

da seyahat edecek Şiddetli ve maannl-
·ı daae mallarebeler 

gemı ere oıaror 
M08kou, 12 (Radyo, '7,'5) -

Sovyet istihbarat bül"06u tara.fm • 
dan bu Ba.ba.h neşredilen harp 
tebliği: 

Taarruz edecek mihver 
denızaıtuarı ıe 

Korsan 
gemilerinin 

Batırılması 
için do ıanma

ya emir 
verdim 

Deniz ve hava kuvvetle
r. m z Alman demzaıt ıla
rınm torpıtler nı iık o ~rak 

atmalarma müsaade 
etmiyeceklerdır 

(Yazısı 4 üncüde) 

11 Eylfıl günü orduarımız, bii • 
tün cephelerde düşmana kar§ı pi 
delil ve muannidane muharebeleri 
ne devam etmişlrdir. 

Ordumuzun diğer cUzüta.nıla.r:ile 
l3birliği ya.pa.n hava kuvvetleri • 
miz, dil§manm motörlü kuvvetle • 
rine, topçu ve piya.detJine şiddetli 
darbeler indirmi§, hava meydan 
la.rındaki ta.yyarclerini tahrip et • 
mekte devam etmişlerdir. 

9 Eylülde cereyan eden ha.va 
muharebelerinde, yerde ve ha.va • 
da, 81 Alman ta.yyarsi tahrip e • 
dilmiştir. 41 tayyaremiz üssüne 
<!önmemiştir. 

Umumiyetle Sovyct tayyareleri 
bütün cephelerde büyük bir faali. 
yel göstermekte ve cephenin her 
noktasında düşmana çok ağır za -
yiat vrdir:mektedirler. 

Merkez cephesinde topçumuzla 
jşbirlıği yapan hava kuvvetleri • 
miz, düşmanın 47 nci tank fırka. 
sına büyük zararlar verdirmi!j, pi. 
ya.delerle aliı.kası kesilen düşma • 
nm bu tank fırka::;r, parça parça 
imha edilmiştir. 

YAZA VEDA 
del Hul Sovyet Rusyanm Vaşing· Moskora, lf ( A.A.) - Uk· 
ton elçisi Dümanski ile yaptığı rayna cemiyetinin sekreteri Li- Yarınki Cumartesı altıdan sabah üc;e kadar 
bir müzıı:ke.red~n sonra gazeteci. senko bugün Pravda gautesinde B b • d 
lere demıştır kı: 

1 
çıkan bir makalesinde yalnız a- e ek Ba h çes ı n e 

Sovyet Rusyaya gidecek olan ğustos ayında Almanların Kiyefi 
Birleşik Amerika heyeti, zanne· zaptetmek için yaptıkları teşeb. 
derim cumartesi günü Moshova. bü ler esnasında 30,000 den faz Deniz şenlikleri, yanşla r 
ya hareket edecektir. la zayiat verdiklerini yazmakta- •APON Nİllll·~BI 

Sovyet Rusya ile Birleşik dır. • 
A m e r i ık a arasında mual· Lisenko, beş ile 11 ağustos a Ak) obatilı &)e Ritmik dcıt!-Üaıt 
lakfa bulunan alelumum bütün rasında Almanların "kanlı pen. B kk \ 
meseleleri D..ımaw1 iic :wilz.-:ke. 1 Qelerini'' U.krayn::.ı:ını merkeainc 1 llm•ıü•tun···.·1r•e•pe•ba•'•ı•aa•z•l• .... tJ;I!· ~2• ·,.~ .• ,. ~ A"a O.tc c:r 

' a ~ıııi lhe 11rk-mi;ı11r. (De,·ams ~ ~M•) -...&~· $ = ' 



t istediği yere 
rmiyen taksileri 

~ıa , ;en bir müddet işten 
ana~~neğe karar verdi 

Tramvay durak yerlerine nakil 
vasıtaları tarifeterı asılacak 

O rııı ycnı tarifeleri diln. 
den i•'') ~"r tntlıika b:ı .. ,ı::ınffir1tır. 

nu vaz ~· te göre ototr .. lcr u • 
mu o 7 d.en 11 c J dar ve 
17,30 d n 23 c lm r seyre ::fere 
devnm edec~:.ı::r...::r. 

ı ı '" n ı 7.30 o. k:ı.dar seferler 
tatil C'dil ... t.'r. 

Dün ~ ,.. ' n ·on~rollcrdc bu 
tarifelerin ncırr l ol rnk tntblk 
dtld:~"i ne+' ne v rı..ll"rşt;r. 
lst:ıabul hnlhmo. ı:o;aylilt olmlk 

üzE'rc r • "n bc!f:ı:l"I tmmvnv f .... 

m 
h.m!r, 11 (h.A.) - A•.c.türk mU. 

zcsi bug' .... --ı gt..r 10 blr ~ıı. .. ctll buzu • 
nında. ııı;:ı dı B.J"d ye re!.Sl ve vali 
b r nutult &öyleaL :hlUz'l, AtatürkUn 
lzınirl tc;ırl!l rtndc yıı~t·ğı, oturduğu 
v çalış.ığı 00.!aruı ru~blclerile bu 
seyahatlerine rut fotl"~aflar ve 1zm1. 
r1n hem,erlllğlne kabLl\l mUnn&cbe • 
tııe el yıızılarne yazdrl!ı mektubun 
kllşelcrlle sU.Slcnml,şti '"· 

tasyonlarma şehirdeki tren ve va. 
pur seferlerinin saatlerini göste 
ren tıı'rlfeler asılııe<ı.ktır. 

Bu tarifelerin hazırlanmasına 

b~!a.'Unrştır. 
Diğer tara.ftnn belediye, her • 

hangi bir tarnfmda arıza olan tak.. 
si nrr.halarmı fşten menet.meğl, 
mUşteriyi berhanui bir behn.ne ile 
ı,.,tediğl yere götürmeyen veya pa 
~rl:k yapan tal:eilel'e de mu:ıy • 
yen b!r mUddet benzin verilme 
me:ıhıl knrarlaştırnuştır. 

ola 
saçtan 

keme 

Meşhur kad·n avCIBı Eyilplll Ha• 
ı.:t, bir müddet evvel kendine 
kaptan sUsU vererek Maryam a • 
dmda bir kadrom milcevherlerlnl 
aşırmış, bu yUzden hapse mhaldlm 
edl.lml§ti 

Eyilpln HaUt Istnnbul tevkif • 
b:ıncslnde yutarken mahkemeye 
bı;xıı bir suçu intikal etml&tlr. lcL 
a!ayn göre. Eyüplil Halit hcnUz 

.'l:Ja~YoAa.. aZereC" tevkifhaneye ~rmcden evveı bir 

----------··-------- ~ ~~~==a::p:~;!~. 
Yeni Sabah - Ben emniyet mUdllr muavi.. 
Hüı:c) ın Cahlt Ynlı;::.:ı, harbin ikinci 1 ntyim. mzza.t talıldkata çıktmı. 

GCilesin.n bıtmc.sı doln.}L!lle Alman Sen Sıvaslıymışsın, onun için Si. 
radyo..-unun ne:rlynt.ıru Lııhl.s mc.-a·J vana ecv.kln JA.zmıdn-.,, 
yaparak lngiltera vo Al.naııyanm bu.. 
gUnkü vazlyeUcrlnl tetldk ediyor ve Demiş. Artlnl sıkrştrrarak 3:5 
Alman raJyosun•ın sözJc:-1.nl tablll e. lirıısını dolandmnı:ştır. 
derek şu netic ye vıırı>>:>r: 
"Alm:ınsıı b guı Jn;;ııt~rı tehdit 

ciml.} or. \Akil) it, rcdd»tmckle batn. 

ya dUı.ımUa tıldu''U m..n~ın:ırun bugun 
b IA lngiltcre Jç.n kn.h.I olduğllnu an. 
Uı.tıml• istiyor, m · ~riWD wfırnM;Jz 
ve ~lltcrc lı;tn fnydM12 ol:1aJ;"llDu ha. 
tırlah) or \o Airunnyn ile t ., .ter(} 
rıııwıd;ı bu mn:ıa.ıım luı~oşou ht'r Od 
mooıleltctl efe b t:Jn lı:ı.f' gcllrlrkl'.llJ 

ötcdt~ Amerflmuın bUti\ıı. MltüD kuv -
~ouendlğ.ne tn:;tltere l71t'kmın clil<ka • 
tini ~l;)('Gl,ror. Artı!: tn::Jltercyl Av • 
nıp!ldıın lo m.-ılc, tn~l:t adalarını 

tll c , ln iliz ırup: mtorluğunu 
p;:ırç:ı.l m: 'c m \W!t.ıfu. C.:rğtldlr. tn • 
giltt'!re ıı , Leh tıut3 i!!< tccııvUz ec111-
d1ğl ı;Unl rd old ıl>u l!ıJ, bir u:r.J::ış • 
1113 t eu •l w- ki ırunıın cs:ısı, ('D 

a.,a •ı, ın .. llizl re dı!nlı h!'lklmi.) otlnl 
bıral ııulı rr. l' B7la olarnk muhtemel 
mü tcnıll'kelerden 'ıı mtntıu:ıtlerdea 
b l fil• bir lıh e R\TJI uı~ı dn şUp 
slulJr. 

l~te Alman md)ol!lln&n ııcoriyatıo. 
dan bJ im çılmrd ''ımt.7. mtma budur. 
tnglll7. gıı~telerino \'C rad) ol:ırman 

bu bt\pt.a. b'r m t l y:ı i'('Jlliz uaw.dJf 
~tmtdlk. JI~ ,.all)et O:tD D gözden 
ve kubkt:ın J· !:D'11Ş ol:ıı ı kAbll do
jtilıllr. Fal ııt her neden be lnglltcre 
aııJ mam rlıt;rn ı;e!lyor. Bo da anoıık 
gnlebe b~kmd." laı.t= bir lt1D1!ıdn dr-. 

let cd bilir:• 

loğlu S UncQ Stı.tı Hıtlmk mı.. 

klmliğt!\den: 

Yine b b. blr iddiaya g6re, 
tevkifhanede yeni gelmJ§ bir malı 
kfımun: "Ben gardiyanım!,, diye 
Uzerlnl aramış ve bu arada cebin• 
den 3 llrosmı aşmnrştır. Her iki 
auç da mahkemeye int.ikal etmlıJ. 
Ur. 

Bir kamyonet iki trar:ıvay 
vagonunu p:\rçaladı 

Dtin Beyazıt meydanuı.m Akso. 
rayla birleştiği noktada. bir trrur .. 
vay kazası olmuş, 270 numaralı 

vatman Cemilin ldıırosfndcld Slr • 
kecl • Yedlkule nnıbası meydan • 
d:ın geçerken • .A.ksarnydruı sllr.-' -
1e gelen bir knmyonla kaıı:ırlaşm~
tır. 

Kamyonetin frenleri bozuk ol • 
duğund:ın tramvaym evveli mot _ 
mine sonra da romorkuna çarp -
~. her Ud vagonu da yoldan çı.. 
karmrştır. 

Yoldan çıkan tramvay durmu~, 
kamyon da parçaland ftmd:ın gide. 
memi§t"r. Tmmvaya dıı c;;o1 ağır 
hasar olmuş. mucize lı:"Nllnden 
vatman ve yolculara bır fiCY olına 
mll'jtrr. Şof~r yakalaninllJ, tah!t • 
tratn b~nm:etrr. 

ithalatı kolaylaştır
mak için 

Fstan~ u • arın 

ara ıa l.'!a yenı 
teşkl At kara!acak 

Ticaret vekfıletl mWıim bJ.r mev 
zu Uzeri:ıde me;?gul olıruı.lı:tadır. 
BugünUn zaruretleri ith:ılAt malla• 
nnın ekseriyetle Mersin ve ls -
kendc.nın Jimanlarma çıknrilmn.sı
nı icap ettirmektedir. Bu liman • 
lara çıkarılan malların tacirler ta 
rafından aylarca aldrrlmadığı. an 
bllrla.rda kaldığı n:ızart d kkatl 
celbetntll}tir. Bu sUTetle plyasnnm 
ihtiyacı olan birçok maddeler mey 
dana çıkma.makta, blrçoklnrı da 
bozulmak tehlikesine maruz kal • 
mnktndrr. Bu nokta üzerinde e • 
hemm1yetle durulur ve tetkik c _ 
dlll:rkcn tacirlerin bir mUrncnnti 
ile knrşılaşılnu§t.Jr. Tacirler de 
MC'rllin ve hkenderun JJmanlanna 
çıkan mallar.ndan kendilerinin ZD• 

mantnda hrı.beroar edilmediklerini 
ve bu yüzden geç kaldıklarını ile. 
rl slirmUşlerdlr. 
AWuı.dar malramla.r, bu tn 

şimdiye kndar tJ.carl sahada ku • 
rulmuş olan tcşkilll.ta uymamamn.. 
dan dolayı iş merkezi olan !stan • 
bulla Mersin ve İskenderun il • 
manları arasında yenl bir teşkllL 
tm kurulmasını zarurl görmekte • 
d!:rler. Bu suretle t thaUl.t Ucarc • 
t1 daha sUratll olacak ve memle • 
ket menfaatlerine uygun buluna • 
c:ıkbr. 

c: ŞehrimJ%deld umumt elektrik 
l~mbnlarmm t1aymı 4500 ze baliğ 
olmuştur. Belediye, kenar eemUc• 
re yeniden 500 elektr!:k Uı.mbası 
koymak :için bJ.r proje hazırlam:ş.. 
Ur. 

.Y. Biga.nnı Bootandere kliytln • 
den B~"lullah oğlu Hasan Aslan 
tufeğinl k8.rl3tmrken kazara pat. 
lnınış ve ~ Jtur§Un annesi Şe.. 
fikayr yaralrynnık atdürmfişlür. 
Tnhk.tke.ta devam olunmaktadır. 

~ Anka.radarı haber verlldiğhıe 
göre, memleketin elektrlk ihtlya
cmm en ucuz ı:ıekllde temin olun. 
ması baklanda elektrik işleri etlid 
dairesince yeni blr proje hazır • 
lanmaktad:r. 
~ Orta tedrisat lSğretmenlerine 

verilmesi ka.rarlaştmlo.n kıdem 
za.mmı llstclerinin hazırlanması ta 
mamlanmıştır. 

Z:ı.mlar bugUnlerde Wdf k ölu • 
na ıvo ayın 15 inden ııonra öt• 
retmenlcre tebliğ edilecektir. 

1(. Bir mUddettenberl ı:ıehrimlz -
de bulunan hariczye vekilim'z 
~ukrli Sanı(lOğlu dUn akşamki 
trenle Ankaraya. dönmüştür. 

~ Benzin vaziyeti etrafında tet 
kiklerde bulunan iafe mtlsteean 
Şefik Soyer diln lz:mlre hareket 
etmiatir. 

:t· Umanlar 1Imum mUdllr11 Rau. 
fi Manyaslı Anka.ra.dan ıehrlır.l::e 
ıfönm.ilştilr. Umum mlldllr mllna • 
~a•e velt!Ietlne yeni teşldlAt pro 

je!!inl götnrmU~tU. 

P. T. T. MQdürlUttü tarı.fır.dan Ka.. 
dık6y1lnd Terzi KoııJ.1 ckaı'tmda 21 
No cm mukim Robcn Pe""ton aleyhine 
açılan nlacak davnaınm ınuhakcmesln. 
de d:ı.va edılcnJn lkatre•..,rtııı meçhul 
bulundu~nd n on !'!'1lr :nOddct llL 
nen tebl at ıcraama ı:r:ın~emece kn.. 
rar verllm' old~ğunC'.:ın muhn.kem 
günQ oıan 22-- 9 9:11 rı.:ıuırtesi günü 
saat 11 SO dn mahkf!t:! de bizzat bu. 
lunm:ı.nrz \ ya tir velr!l göndermeniz 
nksl takdlrd davanm cıyabmu:ao. gö. 
.rlllec !ti davctıyo m-:.1rnmına kaim 
olmak Uzerc 110.o olun ır . 

Polonya harbıne 
14 

ait hatıralar .. 

Beyoj;-la S ilncü aib linlmk HD.ldm. 
Uğlndcn: 

P, T. T. MUCElr!Uğ'.1 tnrofmdan Şl§. 
lldo Abide cadd alnd 22C No. da mu. 
kim Fikret Bil!'!'i n:eybl!ıt açılan ata. 
cak davaa:ının muhe. •C',tıe3lnde dava 
edilenin lka.melgMu rueı:tw bulundu. 
ğundan on gUn mUdd.?tlP ll~cn tcbll. 
gat fcnısma mıı.!ıkem.-ce karar veril.. 
mlı olduğundan muhnktı~c gllnU olan 
22-9-0U pau.rteaı gilııll aaat 11 no 
da mahkemede biz.zat i>':.wımanız ve. 
ya b1r vekil s6ndcrmentz ak:! t kd r-

davatıuı &") abınız.1ıi gOrtııcc t;ı 

d.ııvetı.,ye ~ kal.m olmak nz .... e ı.. 
!An olwım. 

Yazanlar: Muhtelif subaylar 

O'çüncU koyc yaklaşmak Uze 
reyken dllşmanm muknvcmotlyle 
kar§ılaıük. Ateş §!ddctlcnerek ce. 
hcnnomi bir hal aldı. :Mukaveme • 
tin bu kadar şiddetlisine elındiyc 
kadar tesadüf otmcmlııtik. Önü • 
müzde, arkamızda. yıı.nınıızda her 
ç:ıptan mermi lnfilak ediyor. Tel. 
siz, bölillt kum.andan::nnı emrini 
a:ı.kin bir sesle bildiriyor: "Bir:n .. 
ci kıt'a. snğda.n, ikinci ,.e ~Uncu 
kıt'alar soldnn yolun a.şağrsmdan 
llerliyceek. BiltUn oamWarla n _ 
te:J edUecek!" Dll.şman mermisi _ 
nin inffüi.k sesine, toplarıınrım n • 
tee gUrilltllsU kan~1yor. İyi mas • 
kelenen d~anm yerini kISfl bh 
uunnnda tcsbft ettik. Menn•lert • 
mlzin hedeflerina tam tsabetıne 
hawdn w:u ıın üısan ve beygir 
p:ırçalo.n iıııarct ediyor. Polonyalı • 
lann yerinde olmak lstemczdlm ! 
T>Uşmıın to~ısu nnmlsa h-i e.tes 

ediyor. MUtemu.diycn mevki de _ 
ğl5tlrmek mecburiyetinde ka.lryo • 
nız. Dü:.mnnm srhhatli atış yap • 
m:ı.amrn sebebi anla ıl.dı. .Meğerse 
çütlik hlnasmın birinde tarassut 
mevkii varmı.~. Tnnklıuı:nuzdan bı. 
ri çiftlik blnnısna dalarak düş • 
ınan yuvnsıru sUpilrdli. Polonyalı • 
lar tavean gibi ka.çryor. Yeni bir 
~ir alıyoruz "Topçu !kuvvetleri • 
mi% gelinceye kadar \ıırrlruı hat • 
tr tutunuz" Böylece d6rt eant. dilş 
mtın mermUeri are.mnda. dö0ıUp 
aurdtık. Tanklnrmırzdn.n ldml ma_ 
)ine çarpıyor, mtiretteh:ıt.ı hemen 
;:rkıp yeni bir zinc!r takıyor \•eya 
tankı t.crketmek mecburiyetinde 
lnılryor. Yolun eotundakl Hd tank 
telsize ecvnp vernı!yor. Aen.b3. ue 
ldu ? Tanklara ıısabet vn:ki olm~ 

mUrettcbı>t yarah veya ~lmflıJ o • 
lncak! 

TAAkm ba.vnm J:ı('..feft ahinma _ 

EVLE 
Evlerde 

yapllmıyaca k 
--<>--

Yalnız hastolık hallerinde 
hükumet tabibinin sarih 

raporu aranacak 

Evi en e s~ cll 
I nizam ames:ode 
1 tadi a yapılıyor 1 

Ankara.dan bildirlldi!;'1ne göre, 
adliye ve!tfıleti evlenme memur • 
luklnn te5k'W.tJ ve evlenme s cil. 
\erinin tanzimine dafr olan nizam.. 
nnruede tadilat yapan yeni bir 
proje hazırlamıştır. 

Buna göre evlenmenin bebeme. 
hı>.l evlenme salonunda yapılması, 
hastalık gibi mnzeret:n ancalt hü. 
kOmet ve beled'ye ta.bipleri tara.. 
fından tesblti ve raporda heldmln 
hastanın evine gidip gördüğünU n. 
çıkça tasrih etmes· hakkında hü. 
kUmler konulmu§tur. 

Nizamnamede cıvlen.'Ile sicille • 
rlnln ne suretle tanz-im. edile
ceği milli müdafaa ve hariciye ve.. 
kfıleti memurlarının evlen"rken 
dairelerinden izi.o almak mecburi. 
yellerinin ifa edilmesi iAzungcle
ceğl z.lkrolunmaktadır. 

Meni müdahale 
davaları 

---0---

Kararlar tapu 
idareler ne 
b · ıdtrllecell 

Adliye ve.kAleti, Uçllncll §ah!S. 
larm zal'nr görmeler;nı önlemek 
maksadlJe men'i mUdahale davnln· 
rmda ver·1en htikUnılerin davacı 

lehinde veya. aleyhinde olsun mcıh 
kemelerce tapu idarelerine bildi -
rflnıslnin usul ittihaz edilmesini 
nliikndnrlarn bildirmiş tir. 

lzmirde göriUme:ni~ bir halık 
yakalandı 

1zmirden blldirlldicrlnc gl5re tz. 
mir bnlıkc;·ları körfez dahilinde 
yııkalııdıkla.n ve ismini tayin c 
demed':klerl bir balığı kUltilrpark 
akuaryumuna hediye etmişlerdir. 
Bu balığın kanatlan ye15ildir. üze. 
rindA §erlt hnlinde kırmızı, san, 
slya.h renkler vardır. 

skfldar sılı ı 
imdat otlim bil 

Peynir fiyatJan için bugün I 
de bir lopfantı yapılacak 
DUn toplanan fiat muraknbe 

komisyonu beyaz ve kn3nr peynir. 
lcri meselesini tetkik etmiştir • 

İmrahordan iskele meyda. 
nma kac dakikada geliyor"! 

:OakUdarda oturan Arr..iral Yruııtm 

oğlu Mansur dıln sa·..ıt.h UskUdar 
meydanında vukubulnn tıir ölUm do. 
ln)ısile §öyle bir §llu.yc:te buıundu: 

tJskUılııraa tlıtUn <U'p<JSU ustabaşı.. 

lılruıdan biri Beşlkttı~ton sandalla 
Dinlenen kaşar pevnirl tacirle

ri, fiatln.rm yükseltilmesini, be • 
yaz peynjrcller de fire nispetlerL 
nin arttmlmasmı istemişlerdir. 

Uzun konuşmalar cereyan et • 
miş, fa.kat kat'f bir karara vıırıla.. 
mam::ştır. 

Bu cihetle fi.at murakabe lcom's.. 
yono bugün ıııant 15 te fevk:ıldde 
bir toplantı ya(l!lrak peynir mev. 
nıu Uzcrlnde kar rlar ala.cnktxr~ 

o 
Merhum Doktor Zi Günün" 

vasiyetnamesi 

UakUdara gcçmı,, kat'uya ayak ba -ı 
amca fenalık gelerek ,Yl·t c yılulnuıı. 
Ben hAdJ.scLin bu SG!llnamda iken 
kalabalığa kan§~. Bir zabıta me.. 
muru etrafını çcvrcllyc: bırçok kim~ 
eelecln arasında zorla ;ı:;etes almı • ~ 
ya çalı§an adama 8Ul'l ttncUUıı yap.. 
tmyordu. Fakat bu t~::U:irln tayda 
.verm~IA'UlJı.&Qn>..nce 'OahUdar sıhhi 
imdat grupwıa t.ele!or. <dildL Fakat. 
.sıhhi lu~at..ıotomoblll nf1 kndClll' ecm. , 
ra gclBe beğenirsiniz, tRJll 23 dakika 
sonra ... can çeld§cn bir adam için 
2tJ dakika değil. 25 saniyenin mühim 
bir kıymeti olduğu wraöa bu geliş 

ka~ıımıda :Lııya.nla al~kıtar doktora 
sordum: 

Dr. Ziya Gün'Un tesis heyeti 
ve verese heyeti dlin Sultnnnhmet 
nulh mahkemesinde Dr. Ziya GU -
nUn vasiyetnamesini okumuş, ve 
b'ris!nin ftira.zr olup olm:ı.dığı so -
ııılmuştur. 

Verese vasiyetnamenin tetkiki. 
nl istemis ve bazı itirazlarda bu • 
lunmuştur. 

Tesis heyeti bu vnziyet karşı • 
sında dcl'ba.l :icap eden fnnl:'yete 
geçmiş Ur. 

---<ı---

Yolcu salonu karşısında 
o•,omohil pnrlcı yapılacak 
Gnlata yolcu Ealonu ka.rşısmda 

- Bı.zc §lındi tclefan edUdl, d di. 
Telefonun ne znmııı cc\!ldığinl saat 
tutarak tesblt etml'lt!'Xl. 7,10 ldL 
Kendileri 7 ,35 ôc ge.ııq.erdi. 

Doktor, yerde ya !.aa ı;.c:tama yak ,. 
laştı, baktı. ÖlmOJ, de::• Dönüp gt. 
derken adamda b r eınre.ıtet daha ol. 
du: 

- Yahu, h!lll ne!~ V(:rlyor, dedik. 
Dol•tor bir §lrmga bile y.ı.pmaoan çc.. 
kJllp r;lttL Ve tabii bir 1.~çı de böyle. 
ce bepimlzln gözU ön~°."'cleo ölUp gltU. buluna.o Milnakalflt vekllletlne nit 

depo belediye taro.f'mdnn dUn tes.. 
lim a.lmınıştır. ı 

Bu depo yıkbılnrak yerine bir 
otomobil parkı ynptırılac:ılttır. 

ş.mdi soruyo:ıım: C' hUdardn 1kl 
ahhl imdat otomobl.!I bulundurmak.. 
tan maksat ne? Bo) !t> lıcU vakalar .. 
d:ı vatnndnş!.ırm iman1ır.ıı yetişmek 

değil mi? İmrahordan tJ11kUdar mey. 
danuıa acaba ı:aç dallllce.cıa gellnlr? 
O saatte sıhhi ,mdat eldp: ve vnz!tc.. 
darlar acaba ncredc)dı? Vulfelcri 
başına gclmtıılcr mi~ o! f Bunlann 1 
tahkikini te§kllfttr ltuınn belediye 

1 reisliğinden lsttyonın\, 

B nanın yıktmlma.m !ı;I etrnfm. 
d!l tcUt'kler yııpmak Uzere vali ve 
belediye reitl L!ıtfl Kırdar dün ya 
nmda. belediye rels muavini Ri 
fat, fen i lerl müdüril Nuri oldu-

1 
ğu .halde Ga.latnya giderek tet • \' 
kikler yapDU!}tır. 

yacnk kadar ağır. Oturmaktan her 
tarafım a.ğnyor. Bu yetmiyormuş 
gibi etrafmuzdıı. mermiler inil 
ı · k ediyor, makineli tlifek rner : 
mileri tnnkm zırhmr miltcmndfyen 
döğllyor. Tn.nkm sis mermilC'rinin 
bulundub"U kısintı dil:-ımrı.nm ı 0.5 
luk bir mennJsl · -bet etti. Et 
rafn yayılan duman, tankın yan : 
d·ğı intib:ııru ha.ml ed'yor. Po • 
lonyalılnr muhakkak ki çok sevin 
mlş olıı.c:ıklar. Cephan miz tüken 
mck uzere oldııf;"U içın tabanca ·: 
1 ateş ediyorum .Topçulnr:mız 
ıı.b!lyet aat on dörtte g ldi. Tam 
sırasıydı zaten. Tnnknnız ağır ha 
sara uğmnuı.m113. Motor lyl f31i : 
)"or. Kıt'a kunıandanrnnı tankı hn 
rckct edemiyor fa.kat kulesi dön; 
r k miltemııdiyn at~ sıvunıyor. 
Mıı.skelelen Polonyaulara fena da. 
kfkalar ge~lrtiyordu. Düı man.u'; 
bir tank topçusunun yuv"'~mı da_ 
ba keşfetti. KcndW ilerleyemedi. 
ği lç.n telsf.zle başka. bir tankı 
gönderdi. D~m::uun <l.sttlne yürU • 
yen tank iru!an m:ılzeme deme • 
den her şeyi dnclrleıi. ilp nltmda 
!Z.ip geçtt. 

Kıt'a kumandıwnın to.nkmı ha 
rekete getirmek !çf.n !aallyetc ge: 
c;fyoruz. Tankı d~an menni!fn 
den hlınaye etmek için yaklaş : 
tık. Tanktan çıkarak Z8.l'IU'J te• -
tik ettik. Zlndrid muhtelit' Yet" _ 

den krnlm.."Ş. Tamir biraz süre • 
cek. DUşmanm mermileri llstil _ 
mUzJen ıııl:k çalarok geçiyor. Ta _ 
mlrn.tıa mcşzulken kırk kndıı.r po. 
lonyalnun li.z.i ateş nltına aldık _ 
lıı.rını gördük. Otomatik taabanca 
ve makineli tUfekle icaplarılıı ba. 
kıldr. En ço".ıt fş gören el bomba.la: 
nmrzdı. Kıt'a kumnndanm:n tan 
kına d ğer bir çok isabetler meyn: 
nmdn. tiç tane 3.7 llk isabet vnr. 
Almnn çeliği sağhı.:nd.rr. 

Ortaya çıkan toplan:muı, biz 
nefes aldrrdı. Yanılt tankları sağ_ 
lam tanklann nrka.s~a raht ede 
rck muharebe mcydnnrndıın çeke: 
bildik. Bölilk, Bujily çifliğinde 
toplandı. BUtün gUn nnca.k ~ ölü 
vermiştik. Gece, yorgun bir halde 
yere serilerek uyuduk. 

X:rt' SUBAY SKARUPKENtN 
ANl..ATTIKLARI 

Tnnklarmuı 3Ckiz gündeıı berı 
Polonynnnı. :kumlu yollarından. kir 
li parke okaklarmdan yuvarl&ndr. 
Kilometre 6aatinin ibresi seki., 
yU~ kiloma re dahıı. kaydetti. 

Mnlovdıın, Radomun ce:ıubun 
dan geçerek 100 km. mesafedeki ti 
ıayıı gli[yoruz. Zırhlı krtaaat Os 
tr· oviee'de tevakkuf etti. Tank 
kumandanı yanın daire halinde 
t.opbn~ drumandaıru:n m gc _ 

\01"\IZ. 



Genç kcinatlılar 
aöalade lllJlll 1111' av 

l~aala çabfırorlar 

İnönündeviz !\Iilletlerin mu· 
kadderatı Üzerinde rol oynarnn 
ha\-acıltğın memleket davasında. 
kı yerini takdir etmi~ bir gene; 
7.Üm~nin orUısmda \'e arzuların 
şah~andığ'ı kahramanlık 1Jlkesin· 
deyız .. 

Pçü bayan olan yirmi b<>c; ö~ 
retmenın melekeli <'llcrinc, tek· 
nik düşüncelerine ;;mnnet cdil~:ı 
yüzlerce gencin bak ş!arı. bağlı 
bulundukları meslek inaniylc 
parlayor. 

Sabahın sekizinde ba17layaıı 
gösterilerle bütün bir gunumuz 
heyecan ve inan içinde geçti. 
beşli paraşüt atlnmalar.nı, 
sek iz sanı ye l:K>şlukla ı da yuvar -
!andıktan sonra açılan bir para· 
şilt deneme::;i takip etti. Bu at. 
layL5ı yapan öğretmen I~iistem, 
bin metrelik irtifadan atla) arak 
s kiz sanivc zarfında 850 metre 
kadar bir 

0

dü. üş yaparak yürclc· 
!eri heyccanandır<Jiktan sonra 
paraşütünü kullandı. Avrupa 
tayyareciliğinde bir ihtisas rcri 
tutan bu zamanla atla}ış h~inin 
lnönü tayyare meydanmda mu. 
vaffakıyetlo başanlı:ıış olma'ı 
da ilk de~ildir .. Hemen her giin 
paraşütçülerin sinirleri takviye 
etmek gayesiyle bu gıbi hareket
lerin tekrarlandığı mutlaktır. 

Paraşütçüleri tai.ip eden pla· 
nör s:çramalan ve otoromork 
uçuşlnrı, A vrupadaki bcnı.erle. 
rinden çok daha ınuvaffnk neti· 
ccler vermesi bakımından citten 
iftihar edilecek bir neticedir .. 

Plıinörcülük memleketimi7..de. 
ki kısa tarihçesi 7 .. arf ında dünya 
rekorlarına yakın hamleler elde 
edilmiş olması göğüslerimizi ka· 
bartm:ıktadır. Öğretmen Ali Yıl. 
dızın on ekiz saat otuz beş da· 
kika devamlı olarak havada ka. 
1 şı. 270 kilometre mesafeye se· 
\'ahat edebılme.si ve diğer bir pi. 
iotumuzun 3200 metre tıtifaa 
çrkınış olması. kısa zamanm bü· 
yük başarıları olarak takdire de
ğer hareketlerdir. 

!nönü kampında göze çarpan 
canlılık talebenin öğretmenine 
karşı olan samimi ba~lant~iyle 
tebarüz etmektedir. Bu samimi 
havanın disiplinli faaliyeti Türk 
gencinin ucmak ga)Teti \'e mem· 
lekct müdafaasındaki idealiyle 
ku\'vet bulmaktadır. 

Kunılu.qundan bugüne kadar 

tsvecli A. MENGHAM 
Ceviren: H. D. 

kelimeyle teşekkür ederek a.lcla_ 
cele bulvara yürüdU. Kaldırıma 
geçti. 

Süratle yürüyerek uzu.klan sal. 
lanarak yürüdüğünü gör.den key _ 
bet.memiye çalışUğı tahta bacaklı 
esrarengiz adnmı takibe b:ışlndı. 

Ta.yyn.relerde kullanılan ser:i a. 
teşli topln.rln tayyare dafi toplııril<> 
me~l olan bu tahta bacaklı adam 
kimdi? 

Bu yeni si.IAhlıı.rla niçin meşgul 
oluyordu? 

Acn.ba tahta bacağı dn sahte 
miydi? 

Acaba bir casus muydu? 
Topçu subayından sırf cassusluk 

için mi ba.zI malümat nlmalc iste_ 
ntiştl? 

Yoksa yenl bir keşifle meşgul 
olan bir adam mrydı? 

BUtiln bu ısualler Per Lepenitı 

İnönu kampında pllmorlcı 

geçirdi~i muhtelif safhalar Ye 
bir sene önceki ~österilere kar. 
şrhk her senenin yeni yeni başa· 
r~l~rı. Türk <;OCUğunun tayyare. 
cılık davasındaki enerjisini ve 
muvaffakıyet şansını bir parça 
daha tebarüz ettirmesi bakımın· 
dnn fa7Ja alakalı bulduk. 
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lnönü kampının bir çok talebe. 
leriyle l aptığ"ımız konuşmalarda 
daima ileri görtişlü ve hiç bir za· 
man mm·affakıyetten şüphe et-. 
mıyen bir kanatlı gençliğe tesa· 
düf bahtiyarlığı günün verdiği 
en kazançlı bir inandır 
Kampın en genç uç~cusu Bü. 

lent Çı~ memleket müdafaasını 
baçla gelen bir ,gaye_i olarak 
izah ettikten sonra. iyi, gözde ve 
fakat kuru şöhretten U?.ak, tam 
manasiyle asker olan bir a\• pi· 
lotu yeti!jmeği düşünüyor .. Za. 
ferlerim benden çok bu neslin 
malı olmalıdır, divor .. 

Bu seneki kampın tek bayan 
talebe;;i olacak Nezihe Vranyal~. 
Gökçenin Balkan turnesinden 
heve:;lenerek Bulgari~tandan knl. 
kıp Tiirkiyeye geldiğini, Ankara· 
da paraşütle atladığını anlatı. 
vor Ye, pilotaj muhakkak ki eok 
7.evkli olacak.. Fakat paraşüt· 
çülüğü de seviyorum. Çünkü, u. 
çuş kadar atlayış da bir ordu· 
nun taarruz silfiludır, diyor. 

Kadınlı, erkekli !nönU ailesinin 
bütün düşüncesi avnı nokta üze
rinde tonlanıyor ve milletlerin 
tarihini de~iştiren, orduların za· 
ferlerinc önayak olan tayyareci. 

0 li2-in inld~arında bir çal•şma has· 
Fa mm bulunmn.'3ım iı:;tivor. 

Ba.c;tan başa bir mcydjlnı kap-

ı O Sene evvbl buaun 
12 EYLÜL ımn ClTMARTESt 

Atlına - Cene" n.-d••n gelen telı;". 
ratnamelrre gi>re. Te, ·111, UUştü Bey 
yarın Ocnr\·rcd~ İMıt:ınhula tuırekı•t 

ooıyor. T••vflk H.ü~tn Th>,y, sah gtiııli 
bta.nbula v:uncak ,..,~ l<ımet Pop Ue 

l,\ tlnoya lndt"i :r:lyamt l rferruatını ' 
tc'9blt cdocektlr. 

zihnine hücum ettiği için bu ada. 
mın ha.kiki hüviyetini ve esrarını 
ne paha.sına olursa olsun öğrcnmi_ 
ye karal' \'Crmi'}tl. Neteklm ndam 
tahta bacUh olduğu halde otobü. 
se binmiyor ve ya.ya yürüyordu. 

Tahta bacağından beklcnmiyc_ 
cck bir süritlc de yürümekteydi. 

Per Lepe adamm otobüs veya 
tramvaya binmediğine göre herhal 
de yakm qlr yero git.mektcı oldu. 
!;'Una hükmetmişti, Halbuki adam 
bUttln bulvarı nihayetine kadar yü 
rüdü. Hattii, bulvar bittiği 1.aman 
sağdaki caddeye saptı. 

Per Lepe bu caddenin şehrin 
dı.qına çıktığını biliyordu, Acaba 
tahta bacaklı adam !!ehlin dısmdn· 
blr yerde mi oturuyordu? veya 
fa.briknlardan birinde mi çalışıyor. 
du? .. 

Zira gittiği istika.met fabrlkaln. 
rın bulwıduğu ta.raftı. Halbuki tah 
ta bacaklJ a.d.am tam fabrikalara 
giden yola geldiği zaman aksi isti. 
kamete döndü. 

Bu yolu da bir hayli yilrUdU. 
Nihayet şehrin ~ mahallelerine 
golm.lşlcrdi. 

Tahta OOca.klr adam etrafına 
bakmadan. gayet da},gm ve zihnen 

!ayan günlük faaliyetin talebeler 
üzerinde bıraktığı tesiri Ye yor 
gunluk derecesini anlayabilmek 
için boşuna dola.~nk lazım gele. 
cek .. Çünkü saatlerce süren me· 
saiden sonra kampm spor öğret
meni Bay İlyas tarafından yetiş 
tirilmiş genç zümrenin yaptı~ı 
spor hareketleri ve oyunları. bu 
gençlerin daha. zinde ve hiç dl' 
yorulmamış olduklarını gösterdi. 
Baştan başa en basit flletlerle ve 
hiçten külfetlerlt"? hnzırlanmı.fl 
citten hesaplı ve görüşlü fıletlcr 
önünde uçan genc;liğin kndinc 
has olan cevik, ' seri ve neşeli 
hareketleri mesafelere günün 
son saatlerini büyük 'bir alfılrn 
Ue takip etmek zevkini verdi .. 
O kadar ki •bu saınii havanın do. 
ğurduğu yakınlık bizleri de ara· 
!arma çekecek kadar sempati 
gösterdi. 

Sabahın alacas•nda başlayan 
hareket ve C'nerji, her an bir p~r
çn. daha hızlanarak, her sanıyc 
biraz daha alaka uyandırarak 
saattt:>n saate deifü~erek devam 
etti ve bütün bir heyetin hayret 
\'e takdirlerini de sürükliyerek 
sona erdi .. 

lnönü dağlarının batı sırtla
nndan güneş yava.'? yavaş çeki
lirken, bu inan ve iman dolu gü. 
nün bu kadar çok çabuk geçtiği
ne hayıflandık ... 

Hava silfilllarımn büyük rolle .. 
oynadığı son AtTupa harbı ara
sında ordunun bünyesine lüzum· 
lu bulunan yedek elemanların 
hazırlanmasında ve yetiştirilme· 
sinde çok büyük mUşküHi.ta uğ. 
rayan muharip devletlerin mil·. 
yarlık bütçeleri karşısında, leva. 
zuyla ve fakat mutlak bir mu· 
vaffakıyeUe devam eden lnönil 
kamp:nın faa1iyeti, Türk bava 
kurumunun ıbir eseridir. Bu ese
rin büyüklüğünü ve tam mana· 
siyle hamlesini kavrayabilmek 
için de onu yakından görmek ve 
onun samimi ve kartal yuvasının 
hava::.mı içinden koklamak icap 
eder .. 

Bu yuva kartalların ocağıdır .. 
Yiıksek dağların hırçın ve haşa
rı yaradılışlı atmacaları kadar da 
kendini korumasını bilen hir ça
ğın malıdır. . Onlar bir İnönü 
evlatlarıdır.. l\ luvaffakıyetlerin. 
den şüpheye düşmek en büyük 
bir saygısızlık olur. 

pek meşgul l>ir hnlde yürüyordu. 
Bu mahalleleri de geCti. 
Şehrm dışına. ~ıntr. 

Tahta bacaklı adam şimdi §eh. 
rin dışındaki geniş otomobil şose. 
sini takibe başlamıştı, 

Yollarda geç vnkit süratle geçip 
giden bir iki otomobilden b:ı.şka hiç 
kimse olmadığı için Per l epe tah. 
ta bacnkh adamı takip Pttiğini his 
<'t.tirmcm~l<~ güçlük çekiyordu. 

Onu uzaktan takibe me<'.bur ol_ 
maktaydı. 

Nihayet adam durdu. Şosenin 
yan t.arafrndan tumsekçe bir ~ :trc 
çtktı, Bir fenerin altından geçti. 

Fener.in ışığiyle hafif aydınlan. 
makta olan bir yabani kestane a. 
ğacnın altma. gitti. 

O vakit, yeni aklına gelmiş gibi, 
dikkatli etrafına bakındı. Sanki 
hiç kimse tarafından görUlmemiş 
olmasını istiyor gibiydi. 

Sonra, hiç kimse tnrafmdnn go. 
rUlmediğinc Pmin bir halde nğncın 
altına oturdu. 
. Per L<ıpe §imdi adamın bu sant. 
te burada ne yapacağını bUsbUtün 
merak ettiği için adeta koşnrak, 
tahta bacaklı n.damm ottrrduğu ye. 
ıiıı arlı:a tarafını dolaştı '\'e ASncnı 

OTANTiK 
BiRFIKRA 

Genç, fakat saçları r;ak • 
tinden "evvel döhi:lmüş gaze
tecilerden biı-i, k~ndi deha. 
sına kendisi inanmış şairler. 
den birinin bulunduğu bir 0 • 

el adaydı. 
Şair, genç gazE.teciye ha. 

karak: 
- Nedir bu sc>nin halin? 

diye sordu. Yüzıine bakan 
seni en çok yirmi, başına ba. 
kan da kırk yaşında sana. 
cak! 

Genç gazete.ci latifeyi se. 
verdi. Gülerek: · 

Zekamın fazlalığın. 
dan .... dedi. 

Şair duralzladı. Kendin. 
den, kendi dcha!izndan bah. 
sctti8i zamanlardaki ciddi 
tavrını takındı: 

- lmflfını yol=. • • dedi. 
Bu doğru o/sarılı; benim 
başımda bir tek saç bulun
maması lazım gelırcli. 

Genç gazeteci yine güle • 
rek mırhabcle etti: 

- Haklısınız... Zekanın 
kıllar iizerinde lıiçbir tesiri 
yoktur. 

R. 

Meşhurlar ve Kardar1 .. - .-. - - -
Heıkesi diliie sok 

adam! 
n 

arı dilli 

orc e nar diz · ı 

kar sm n eline verm·ş b'ridir 
Ona "Gölgedeki kadın" derler. 

O ufacık tefecik, narin yaşlı ka. 
dına .. gayet sade ve sakin ve mü 
tc\'azı, arka planda duran ve bu
na rağmen de büyük şairin ha· 
yntmda en mühim amil olan ka. 
ama ... 

Corc Beınard Şov, bir gün bir 
gazeteciye onun icin şöyle demiş 
tir: 

- O, benim benliğimin en iyi 
tarafıdır; çevresinde kanat aça. 
rak dônüp dolaştığım dinleniş 
noktam ve kutbum beni scVk ve 
idare eden kuvvet ve bütün ya -
şu} ış zaman·mca sevmekten asla 
vaz~eçıniyeceğım kadın! 

Eksantriklikleri bütün dünya· 
nm diline destan olan bir adamın 
ağzından ı:;ıkması bir parça mu. 
tat hılafına olan bu sözler, esası 
kuruldu kurulalı, yani 40 sene . 
den fazla zamandanberi asla cid
di surette gölgelennıiyen bu fev· 
kaladc mesut cvlenişin vasfını 
barizleştirir. 

Onun hayatınn. dair anlatacak 
fazla bir şey yoktur. Mis Betti 
Tn.vnsend, yüksek bir memurun 
kızıdır ve orta halli bir İngiliz 
kızının gördiiğü tahsil ve terbi • 
yeden istifade etmiştir. Musiki 
ve birknç lisan, dans ve idman 
öğrendi ve annesi, babası rcfaka. 
tinde harice bazı se 'ahatlere çık 
tı Fakat. muhibbclerinin aksine 
oını.ak, kendisi sporla flörtten 
QOk dnha ziyade kitaplara ve 
musikiye karşı alaka besledi ve 
bu suretle de bütün yabancı mem 
tekeller edebiyatını iyice tanıdı. 

Bir gün ailesinin yazları gec;ir
diği Londra dIE,k'U"ısındaki eviıı 
verandasında otunırken, sokak · 
ta bir kazn vukun ıreldi. Bisiklet 
le geçen biri o kadar dehsetli bir 
şekilde yere devrildi ki, bir baca. 
ğı kırıldı ve bir kol:ı cıktı; bazı 
kimseler, lrnzazedeyı doktor zi . 
varıte grlinceyc kadar evde ya • 
tı~nak iizere, içeriye getirmek 
için mı.isaaJc rica ettiler. 

Mis Detti ile annesi, tabii der-

hal razı oldular ve hatta birkaç 
dakika sonra gelen dokto~a, has .. 
tayı kendi evlerinde alıkoymak 
ve iyilc.~inccye kadar bakmak tek 
lifi~de bulundular. Hasta kendine 
malık halde olmadığından ve dok 
tor da bu hnlde bir nakilden içti 
nap edilmesini gayet muvafık 

• bulduğundan, böyle yapıldı. Son 
radan anlaşıldı ki, bisikletle ge . 
zerken kazaya uğ'raynn bu sabır
sız hasta, o zaman henüz birkaç 
muvaffakıyet temin etmiş olan 
genç bir şairdir: Corc Bernard 
Sov! 

Bettı Tnvsendin üzerine aldı<'ı 
işi başarmak, kolay deaildi H;s 
tanın tedavisi kendisini taffiamiy 
le işgal ediyordu ve sonra art k 
ikisi de, biribirlerııie ı:ıiddetle tu_ 
tulduklarım c:akhyamndılar ! 

Bununla beraber, daha o za.. 
mandan aksilik damarı tutarak 
her şeyin zıddına gitmek isteyen 
~~c Bernard Şov, böyle hisle. 
rının baskınına uğramağı ve mu 
kaddernta böyle basit bir şekilde 
yalmlnnmağı düpedüz gülünG bu· ı 
!arak, dnha koltuk dei;leklerile 
s~l:~ seke rürüvebildiği halde, 
gızlıce kaçmağa karar Yerdi Ve 
b_u ~?_rar.mı hakikaten tatbike gi 
rıştıın •rada, henüz merdiven • 
deyken öyle bir diirı'iı; dü~tü ki, 
tekrar bacağı kırıldı; bu sefer ev 
velce kırılan değil, sağlamı! 

D<!r!n baygınhk halinde yataı
ker:ı bır aralık kendine gelip göz.. 
lerıni açınca kendisini gene ora. 
d,a. kaç~ak istediği yerde, Mis 
1 avsendın şefkatli himayesinde 
bul.du ve renç krz, bu sefer göz
lerıne önce1dnden daha cazip gö 
ründü. Şiddetli ağrılar cekiyor • 
du ve kendisini pek berbnt hisse. 
diyordu. İkinci bir baygınlığa da 
ha uğramndnn, son kuvvetini top 
lıyarak bir gayretle çar~abuk sor 
du: 

- Benim karım olmak ister 
• .. ? 

mısınız. 

Aradan birkaç ay gecince ev . 
lendiler ve Corc Bernard Sov, bu 
intihabmdan dolayı, asla ·neda · 
met getirmedi. Çünkü bizot ker.. 

nrkasınn gelerek ndrunm ne yapa dic:inin söylediği gibi, birlikte, bu 
cnğmı gözetlcmiye bnşladı. • kadar imtizac;lı bir aile hayatı 

Tnhta bacaklı adam bir mUddct sürcbleccği ve kendisine karşı 
dinliyormuş, yahut zihninde gayet bu kndar anla ·ıslı ve sabır!· dav 
mUhlm birsey düşünüyormuş gibi ranabilecek ikinci bir kadının 
durdu. mevcut olabileceğini hemen hiç 

Sonra cebinden küçük bir nnah. zan?'" mivordu. 
tar çıkardı. Tnhta bacağını ileri Misis Betti Şov, onun en iyi 
doğru uzn.ttl. arkadaşı ve akıl öğreticisidir ... 

Küçük bir çivi şeklinde oln.n bu Tam yerinde hayran olmasını ve 
anahtarı tahta bacağnın iç tara tam yerjnde tenkit etmesini bi • 
f.nda bir noktaya soktu, çevirdi. ~ len kadındır Kendisine tn.zyik a· 

zabı hissettfrmiyen ve buna rağ· 
Pcr Lepe atlama hayretle bakı men şair farkına varmadan onu 

yordu. • kollayan, kullanan. seYk ve idare 
Blr saniye sonra adamın tn.htn eden karsıdır! 

l•ncağında kliçücük bir kapak nçıl. Çünkü G. B. Şov, kullamlm~k. 
dığını gördü. kollanılmnk. sevk ve idare edıl • 

Tnhtn bacaklı adam tekrar etrn mek ister o. kolav teheyyücc ka 
fınn b:ı.kmdıktan sonra tahta hac; pılan, ekSa.ntriklik!c!e ~uvve~li 
ğının içinde bir takım ktvdmış tcmavül gösteren bır mısterdı~ 
küğrtlnr çıkardı. Onları açtı. ki böyle bir şiddet anınde bır 

Sonra tnhta bacnihnı Met!\ bir pa
1

rça ileri gitmeğc müsaittir! 
portntif mas:ı. gibi önUnc dofrru Ona nüfuz ,.~ t('Sir icra edebi. 
uzatarak onun üstünde, cebinden len bir:cik ~~tın. Itansıdır: k:ırı· 
çrknrdığı bir knlemle bu kağıUnra sınm s::fıliim"rycn =yrıiia ye ihrıtıı 
bir taknn ~ekiller ve hesaplar yap_ Jı kavrayışı. ~oca.emm anttin k· 
mıya başladı. ı sı11klerini. huysu7.iullla.mu yatış_ 

Pcr Lep gördüb'il bu mnnzııNya tırrr l{C"<2SI. farmr. .a!'m2c::n 
pek zlyade hııyr.et et.'lili;ti. f k:.!'LBU!Hl \lf.\UN13:1 ~. <J."'l.:t 

(Dctitı1m wr} <Utıc::rt u.hJrcrvt. ~· • ' 



Anadolu •Jansunu Vt'rdl~I lınber. 
lere ~öre dl1ııyı vez.lwttrıe bakte 

ar miral 

ör 
Bul3ar slanria Turkiveye 
l<arşı as•cr1 haz rl ldar 

tekzıp edıl.~'or 

-

İngiltere Tür!ciy.:! yciile 
YunnnLt:ma erzak göndere
cek - J:::.ponya i!öıt askeri 
mıntnl::aya ayrıldı - At:~s-

to:>tn İtalyan zayiatı 

Alman Bı~kuınnndıı.ıı!iğI dUn gece, 
neurettl~i tebliğde ;ıark cephesinde 
luırcl<O.tın muv:ıUııJcıy .. t:e devam et • 
Uginl blldlrmektedlr. Tebl.ğe göre, 
hnrekAt lnkt~ar ctmektc::lr. Blr ttaı • 
yan gıızetesl de Ode'"~ t:r>Und!kl mu .. 
harebcdcn b:ıh.,ed~rn.e;ı ci~·or ki: 

Tarihte Odc.o harp mFldanı kadar 
kanlı bir meydan görmmem1,,tlr. S:ıha 
beygir lc:lcrl, dn-rllrr ıı; knmyonlar, 
t.erkcdllmi§ toplar, bnrt'krtslz duran 
tanklarla t'ıoıud::r. :M.tr::iJ lil: sesleri, 
bombal:ırm fntillltları anısında yıırıı

lılarm feryadı l~ldilmCl tcc!lr. 
Bitlerin umumt lmr:ırı;-1fımd::n dlln 

ncşred.ılcn bir t.cbllkdc cb Hitlcrfn dtı. 
veU !llurfne Macar No.!bi Amlral Hor. 
tlnbı Hitlcı1 ccphedel."'l u:n~umı karar .. 
gft.hmd:ı ~yaret et:Uğl WdirUuıekte -
dir. 

HorU eyllllUn scklzlnderı onuna ka .. 
dar k:uıırgAlıtn 1<ııımrğ..ır. NalbJn re. 
faksUndo :Macar'..tıt..n Ba.$Veklll ve 
Bathcly bulunmaltta 1dr. Uıı.carı.tanm 
tan crk4nı hııtbiyc retsı Genemi Eı::zan 
nBthely bulu:nmnkta .df. l.!acarlstnnm 
Bcrlln sefiri gcn"..ral Szt:><ay, AL"Il3.D. 
yanın Eud:ı.-,::-,.tc mlrl 'on Jar,ov da 
Naib Ha:rt1nm ıseyahat.!u ~Ura.k et -
ml§Ierdir. 

Bu vc:.z yet csnn.snıaa Führerle 
Mac:ırlstım naibi arns·nda slynsi 

c nakcrl görür;meler ccr.,yan et
ml!}tlr, Bu glSrUrnıeler cs:uu:mda 
r:ıuglln bo!ş::ır!zme harşı açı'an 

ıüşterck mllc:!dclcde yeni bir it:ı· 
tihandan geçmiş olan iki m Uet ~ 
:?Smdaki nmınevf sHii.h al"kadat -
rgr tcbarllz ettlrilmfştl.r. 

Bu siyr.st ve askeri r;ISrllşmeler
d.e .Ahnanya hnrlc!ye nazırı FOD 
Rfübcntrop Alman ordulıın 3•llk -
scı~ kumnnda heyet\ şefi m:ıre;:ıı.1 

Knytcl ve Mac:ıristnn b!ı-ıveldli ve 
hnr:iciye n1Zlrl Bnrdcr-'1 ile !.faca· 
ristnn cr'.dinı haniye reim grnc
:ral faoni B:ı.theley luwr bulun -
mUDlnrdtr. 

:nuır r1n kanı.rgtı.hmda funmcti 
esna:; Jn nni~ Hortl, ordu b::ııJku
mnnd!illı gene Fon Brc.w.·ç'i zi
yaret etmıs ve m:ıre nl Göring 
tarafmdan yapılan daveti kabul 
e~tir. 

10 cylfilde mnr.ıJttrclcr sona er
mi5tir. 

Balaaristamn bir tclzzibi 
Bulgar ajansı b.."\i}.riyor: 

Röyter ~jıınsı, ·• Clodiusun 
r.rürldyeyi ziynrcti hn.kl:mda 
mütaleaları muhtevi olıırak 10 
eylül tnrih ve An~ra malı.rccilc 
~rcttiği bir haberde, Bulg~ 
ristanm TürJ.d-·evc J;;am nskeri 
lıazırlıklar ynptığmı bildirmiş
tir. 

Bulgar ajansr, bu ha~~ kaU MUret.. 
le teldbc sn.llblyettard!r. 

lr.gi:~ere Tiir.~iye yolile 
Yur.ani::tana yiyecek 
gfüderccck 

BUUln İnl?illı: gazeteleri 1nglll.z ft • 
hııld! §irltctl taratm:Ian Tilrltlycdcn 
s:ıtm alınmış oııın :! bll:. ton emtennm 
Yunanlstnna gönrl.:rllır~"aınin taıvıbf 

içln bUylllt B!'1tanyn ve Tilrk hllkt\ -
metleri aramntla. ynpılnr. anla!'malar 
haltkrndaki te'gra!ları nf~rcc!Jyorlar. 

Erzak ve 'Ceza maddelerini ih. 
tiva eden emtia Yunr.nistnna A. 
dana ad nı ta•ryan Türk vapu -
riylc naklcdilecelttir. 

~'ime3 gaz~tes!nin siyasi mu • 
harriri ş~larr yazıyor: 

Büyilk Britanvn hülrl\meti 
Yunanistnna erzak Ye ci.iğeı
mnlı::ullerin gönderi!mcsini rnüm 
kün kılacak olan hususi şartla. 
rn muvafakat edcbi!miş olma· 
sından dolayı büyük bir mcm. 
nuniyet duymaktadır. 

Yunanistanın en büyük kıs. 
mı İtalyanlar tcrafmd:ı.n ~gal 
edilmiş bulunuyor. 

Almanya ile az çok iyi mü· 
narcbat ifü:.me ettirmekte bulu. 
nan Türkiye bu crzakm Yun:ı. 
nistanda bitnraflar vas·tasiyl~ 
tcvziini Almanyayı Hmaa mu
vnffak olmuştur. Halbuki işgal 
alt nd::ı bulunan her hangi bir 
memleket 1cin Almanların böyle 
bir şartı kat'i ~ur~tte reddedt-. 
cekleri muhakkaktır. 

Bcrlinde ne:leniyor? 
Bcr!lnde yıın rcsmı !;!r men\.. -"' • 

yor kl: 

.İll;,"iliz menbalan tarafından 
teyid edilmiş olduinı veçhi!t! 
Türkiye yolu ile Yunanistana 
gönderilecek erz:ık·n bu memle. 
ketin emrine ne suretle tahsis 
cdi!cccği hakkında -saifilıiyett:ır 
Alman mahfiförinde hiç bit• 
mütaleada bulunulı.·amaktadır. 

Berande fraTet edildii{ine gö_ 
re isrral altmda bulun::ın mınta· 
kak.rda siıil hall:a erzak gönde_ 
rilrnenlnin Almanya tarafından 
hiç bir val:it muh<ı1e!'ete uğra_ 
mm:ı.ca~ı izahtan müstağnHlir. 
~u da bevnn edili ror Jd, bu 

gibi tedbirler beynelmilel lm
kuk ve in~anhjhn icap ettirdiği 
mutlak b!r vazifedir ve bu, kar. 
şı tarafı tefahUre scv1rndebitece~ 
bir meziyet değil, sadece 1".:>ir 
hüsnü niyet meselesidir. 

Rusyaya yap:lan yardım 
.A va.m K:ımnr.ı.smd:ı bfr suale oovap 

verc:ı Çörcıı 1ngutcreet ~ Sovyctler 
Birliğine ylli;lerce tayyare gönder.ildi • 
~in! söyicm'rtt:-. 

Bu swıl gcccnıcrae t•:ryarc inşaat 
nar:rrı Moore Brab:ı.zcna at!edlleD ilı. 
tar':a al.!Umt!:ı.rdJ. 

Japonya dört askeri 
mınta!..~a ayrıldı 

To1ryod:ın resmen bfü! rfld.ğ1.ne gö
re, Jnponyruım Korcnln, t"<ırmosun Ye 
So.lmlinln mlld:ıfnası ı~·n b:r crk!!.m 
bıırbiye heyeti te;ck!tfil etmıııtır. 

Kore ve Formo:sa':\.~l rarnlzon1arla 
burnI:ırda bulunan birlik.er ycni te • 
11el<kU1 eden erktı.nthıırbıyc heyetlnin 
emrine verl.!mlT.lr. 

Japonya plmal, cenu11. r;ark ve gu.rp 
olnıalt Uzcre dört as:cet1 mmtakaya 
ayrılııcalı tır. 

Şimali ltcilya üzeTint:. 
yapılan alzınlar 

Ç!U"'..,:ımba • per..,em?.l tecesi ınuull 
1ta y:ı. l.izcr!nc ln,;-..Uz tııyy:ırc:crt ta • 
rnf.nd.:uı yaptlan hnvıı a t.nr bu mm -
takııyıı r;imCllye l.aı.dıır ~'llpıl:ın aL'"llllıl. 

Pe§İ s:rn yurur; kendisine gen~ rm en rJclCieuısı oımu ,tur. 
ruhunun dikt::l cttii:i, 15 .. kin 80 l" ~~ dev tnyynreı ~ ilk defa ota.. 
bedeninin artrlı: kaldırma-Ya. mü. rak 6 bln metre lrUfad.ln uçarak .Al~ 
sait, mütehammil olmadığı çok ıarı geçmek •urctlle (;t..'!l§ ve gcU, 2 
defa ~1c cüret ftrruıe t~abbüsle- b.rı kilometrelik bir u~Uf yapmışlar -
rini, karısının r-"zünü dinleyerek, dır. 
ona kurban eder! Bu akına. i§tlrlik ı.d'?n pnotıardan 

Mis:s Bc._ti Şov, kocası büyük blrl §öy:e söylemlııtir: 
tenkitçinin tenkit etmeksizin luır Tayynrcm Tor;no ,,eıır. Uzcrlne ge. 
şısmda tuztu ~'11 biricilt ins::ı.ndır! ıcn Uç:Uncu tayyare idi. ~<'lı.lrde 8 ynn. 

Knrıs:n·n hayatına dnir, yu • gtn ı;:ltllll,itI. 1:::.ru:yonu ıı.ı kere bom. 
kanda da söylc:i~ -imiz gibi, an - bnrdım:ın e~t!k ve dllnt:rkl'n taarruz..."Il 
!atılacak çok cey yoktur. O, ş:ıi. ıyı ııır ~eidldc c!evnm Pttığtnl gördllk. 
re biltün seynhat!er'ooe r~rı·mt E.:ımb:ılar ç.:ılc mllttar;b r.tılmaktıı:;dı. 
eder, kocasının h yıı.tı ve sılılıa- Bıı...Jm tir pilot ~nı~.r söylemı~tır: 
tiyle yakmd:ın alfıl adar 0

1nrr1
t, Uç veyo. dürt bomb:ı bir fabrikanm 

onu l;orur. l\Iulıarrir, ynzdı~ bü ostllce dil~erek yo.ng'tl çıko.rdJ. mr 
tün cterleri, bir b:ı--kası görme - bomb:ırdım:ın tayynrc~; GOO metreye 
den veyahut i 'tı..ıeden CO:!c dn.ha !tnd:ır inerek bombalıı .. 1!e Tor.no §eh
evvel ka.r:s:na okur, din!ctir ve rinde be~ bll)'Olt ynnı;tn ç1ltardr. Şc • 
karısının ltriti;i, l.oea için kati • birde e:aııe:ı d:ıha kC:;•ık mikyasta 
dir, Bettinin ha} atı, G. B. Şov, b!rlt:ıç ynn~ın d:ıhn varc'!ı. 
demektir ve böylece D~tti me - A:;r.ıstosta ltalyan zayiatı 
suttur. ..... G B <:!,,. ıto.ıynn umumt kar:ır~:Uır, ağustos - Benim hnyl.!m, • . ':i'-'v, ını 
demektir! ayı r::ır!ındnkl knyıplu;n llstes ne, 

Hk de:tflsc kendi..,i, Detti Şov, ret:n:ılttc:Iir. 
haya .. ını nı'::zındnn Cli"'ft .e': iste- 1 Eu 1!3teyc glSre ordı.. \C mmstn ka. 
yen herkese böyle sö: lcr, bunun yıp:arr ~dur: • ., 
böyle 0ıdu:Yunu temin eder YC şımaıı Arnkndn. 16 .... ôıO, 178 yara. 
yaşlı kadmm mü tcrih, müte-bes- , ır. 
sim yüzüne b:ıhın herke'>, onun Yunan ve Amavu: n Arnavut • 
doğruyu söylediğini anlar! Yugoslav cepht-lerfnde: 426 ıııu, 8G6 

Fransız ve Japon 
harp gemileri 

Uzak ş~rkta tş b.rliği 

yapıyorlar 
Tokyo, 11. ( A.A.) - Fransa· 

nın uznk şark filosuna mensup 
Lamo Tte Piguct amiral gemisi 
tamir edilmek ü7.ere Osa:ka·ya 
gidecek ve orada bir ay kalacak
tır. Gemi Hanoiden hareket et
miştir. 

Dömei ajansı bu hAdisenin 
Japon ve Fransız filoarın:n uzak 
şnrkta i~birliği yaptıklarını gÖS
terdiğini tebarüz ettirmektedir. 

Para cezasın?.. ma.hkUm 
edilen Holancfo.lılar 

Lonarn, ıı.ı (A.A.) - ,Şarki Holan.. 
dada mllhlm bir IW'.Aj'S fiehrt olan 
Enscbccl:ı hAlkmm, nbr~t:ıj harckcUe.. 
ri yapmak suçundan aulıı1J, Alman 
komlscri tarntm1arı 5U.C'C'C coldcn pa. 
ra ocz:ısı ödcmeğe :ıru;.bkO.m edlldlkl~ 
rı Londradaltl Hol.ruıdıı ır.ahfll1crtnde 

söylenmclücd!r. 

Irandaki kor. sG! oslarımız 
sıhh&Ue 

Aııluıra, 11 (A.A.) - lra.ııdaki Teb,, 
riz kcınsolos1arımızm ·u• konsolo3luk 
crkA.oı ne ııllclerinln r..;Nıattc bulun • 
duklarmn dair hari.:h• vck4letlne 
matnmat gcımı,,tır. ·-------
Her akşam - (Ilıı.l) tanıfı ı oclde) 
dit ohırsa olsun, lıı.sAnln.ra §C'yta. 
ni bir nimet olan tcfelt'.tür ve mü-
1.ühııza rnnlınyyilcnin lcıı.t ettlbrf 
b:ılıtiynrlık .sahııclcrlnl.n ZC\·ki.nJ 
k:ıçrrıyor, 

l\fescıa, düşünUyoııu Jd: salh 
m:ıs:ısr l:ııısında galip ve ID!lğltıp 
fnrkı olm ryac:ı1'sa Jm.rufac.ak niza.. 
ma bütün A ''l'tlp:ı. dcdctlerinln 
mils:ı\'i \'c hUr .reyle lstira.!c etme. 
teri llımı:;elecelrtir. Galipler bu -
n:ı tah!ımmCI c:1cb·ıccckle.r midir! 
Üçler mls:ı.kı ol""~ ~ro.lkh mı ,.e 
mlh,·cı- d::ı,·lctJ:.-rl bn mlsn.lrta ta _ 
meli ntı1:!11 yeni nlznmdan '·nzgcç. 
U mi? Burnsı hah cdilmcaik9e 
müstalcbel dünya hakkmaa ,·~h 
\'O hnti bir Odr cdlnmcğe nasıl 
lmk:n o'ıır. Şlmdi:lcn vücııUan 
Ic:ıldmlmı' d::ıvlctlcr T'Dl'. Bunlar 
tcltr:lr doi:"UCaklıı.r mı! 

A nop:ın·n yeni blr ate, kayna
ğı oin::.sm.<ı m"yd:ın vcrmcmc.k 
icln her türlü te:lbtr alınması çok 
lyl l:lr csy ise de bu ~ ·hk.(b k1 
nıuh!ı.-ip tnrafm (J:ı. ltfiln.k ctmcsl 
inS!l.WI. g:ı.rip ı:;ürilnilyor. l'::ı.Jnız, 
İn;.i!tcrc \'O nıUHclili1cri Alnwı -
~·nnm swhlı."'lllı nlm:ıyı ,.e onu 
silüüs·z ta~'DU)'I f$:wvu.r cttlldo 
r.i hnldc, mlbycr ao\ieUerl İngilte
reyi A\Tnp~ sosyctesl lçint'!cn Jın .. 
ıiı; tu~:iliın bemb3r, Anupa i
c:faıle de nsayiş tcdbtrlerl almak 
nlyeti:ıl Wuır ediyorlar '.ki bun. 
ılnn lng'lizlerln g:ı'fip gcJalklo
rı t:iliilirdc ynlnız Altn!U".lnr.ı y:ı • 
p:ıc:ı!tl:ı.n :ı::ıunmclcyl mlh\'"cr dev• 
letlerinln bUtilıı A nup:lya t.ntbS. 
ka ~aıll;n.calılan mun!l..c;ı ~loyor. 

A nup:ı lat'ns1 h:ırlclndcJd 
mcrnıc:cctlcr~ tatbik cdi!eccl< mu
t?mclc-Jensn hl~ bn1-.solunmndığma. 
görn, bu l:apt:ı bir ffidr dermeyan 
ctmelc 1::k"!l:ıJDUt keyfi ,.e lntli tef
sirlere lmllmı:ıl< olur. 
Ncys~, ıl:ıh:ı fnzls moş~ul obt-ı

yalrn vo fazl:ı eşeJemiyelim. Çiln
lıii ~onnı propagıınilAnm tllsanı bo
zulur. 

llilscyln Cahil YALÇIN 

yaralı. 

Şarki Afrikndo.: 101 tilU. 
Italy:ıda hava hUet•tıımn :netıccs?n.. 

de 9 tiill. 
Dahrlycnln kayıplar;: 8 ınu, 715 ya.. 

rnlı, 7-i altlbetl meçbı.:J Jdmscdcn ve 
ll:ıva ltuvvctıcrlrıJn kayı:ııb::"l ise 32 5. 
ıu, 46 yaralı ve 41 tLklt:-'ll mcçbUl kim 
&eden terekkllp ctme:<tr~lr. 

Tal randa Orli idare 
ilan edildi 

T:ıhranda örtl idare rtn cdUml~Ur. 
lran ordusunun en yulweıt makamını 
işgal edt'll Geııcral Ev!..ııcı Admadl, bil 
k!ımet mcrk'Zinln as url valillğü:ıo ta 
yin cdllmtşUr. 
Şehinşah nllcslnln bta.lıana gftutf 

telczlp cdllmektedlr. 

incili: t!lyyarelerinin 
kayıoı 

D. N. B. nln nslte:t ı-.aynaklard:ın 
ll~cndlğlne göre. lngı.fr: t;r.va kuvvet 
len, 22 bıı.z'randsn 9 e\·!nı" kadar ge. 
c;en mOddet zanmda 1200 tayyare 
kaybetr:ılş~lr 

General Dcnzl.n mllt:!rn bu;, vazlfeye 
tayin cdllec"/;"1 zannecU'!) <ı1. Gcnera1ln 
ı~"'IH etmek U:tı!rc bnlu:ııluğu va1Jfe 
)~;kın prkta iktisap f'tt~ tecrUbe ile 
mOnuctcttar o1aca1ttr. 

HADERL,E 
Ruzveltin nutku 1 Yugoslav Hırvat ş;;;~~ 

nu=~l~=:::~!Je;:e:: çarpışmaları muharek 
gllnO ant 21 de. bizim saatimizle bu <Bat tan.fı ı ncide) 1.1 
sabah saat 15 de 116yleml§Ur. Nevyorlc kında beyanatta bulunmuştur. Bu l t a 
radyosu ile ve Hllsıw üzerine bUtUn beyanata göre, iayan, hudut ya • u• •ç şeh•ır e r 
dOnyaya :ı:ıe~r. Dercettıgtmıs Jcmmda Hersekle Karadağ ara - d 
bu nutuk Ncvyork rad~·oaunwı !tal• smda Gazto bölgoslııdo başlo.mıt. toplan 1 
ya.De& yapılu neşrf,yatmd&n aımmzı,e eski Yugoslav ordusuna mensup 

tır. müteaddit subay ve efrat orman.. çen~ 
Ruzvelt, evveıli Greer Milise.. lara saltlanal'alt civar kasabalara Maresal t mo f j 

sinin, içinde cereyan ettiği şera- taarruz etmişlerdir. ' · t ' 
iti habrlatmış ve demiştir ki: İsyan. Hersekin diğer bö~ - faarrUZU inklŞ / 
•'Bu gemi, güpe gündüz lzlanda- rinde de yapılmıştır. Askeri teş • ~) 
ya doğru yol alıyordu ve Groen.. Jrilita aalıip aatıerln ellerinde işa.. Lonara, 12 ~~...f, 
landın ccnulıu 53l'kisinde bir ret cihar.lan vardı. Bunlar müs _ rin,Moskova ~us ~r 

._, ğ:ne na.uran "" tJe Ol'. mmta.kaya varmıştı. :.ı.z.ıandaya talı'kem mevziler ifg'Sl ediyorlardı ningradm meınlckC oı.d 
ait Amerikan postasını nakledi· ve mitralyözlerle, ağır ve hafif tü hatlarının kesi~b.ıoı 
yordu • .Amerikan bayrağını ha. fenlclcrle w birkaç ufak pfpde to !anlamakta. ve ....... ~ 
mildi Amerikan gemisi hüviyeti, pu ne mUsellAhWar. dum•"u 1:>:Idirı0ekte ııı~ 
hi,. bir· '.-anl:6lığa mahal vere- Asilerin umuml kara.rgihı Sır • t>-· ~ .1 

ıı< ' ı:!tlll Almanlar dirlP;.tf mezdi. 1şte o sırada bir Alman bisttın gibi görüntiyordu. Ağustos c ekte ~: 
denizaltı gemisinin ta.a.rruz:una sonunda Bosnalı aliler. Maglaj ile teyıt eylexneıxı t.'JD ~ 
uğradı ve Almanya, bunun bir Dodol arasmd•lrl baŞl:ca demlryo. Muhabire göre ~u~e 
Alman denizalb gemisi olduğunu ıunu kesmeğe muvaffak oldular. :nlngra.dda bil~ il~~ 
tasdik etti. Denizaltı, Greer'e bir Maglajdaki dcmiryolwıun posta, dıklarmdrı RUS nııı {,;J 
torpil attı. sonra ikinci ibir torpil telgraf ve telefon tes1satmı kıs .. yoktur. Dll~llla ~ 
da.ha attı. men ta.hrlp edettk orada kendi hü.. re malik olın ııuı~11' 

"'Alınan propagandasına. ve A- kfimetlerini kurdular ve yukarch mı şiddetli bir~ fı 
merikan Obst - Rüksyoncuları • zikrl geçen beyanata göre bu hU. terccckleri ~u:1oıu !~ 
run tercihan yapmakta oldukları kfımot da.ğrt.ıldı. de~1:::,:;!1:r d)!f jı~ 
tahmine ra,ğmen Amerika muh- Beyıınatta Hırvatlarm, Bosnalı Merkezi cephe ... :_..,.ı) 
ribine, onu batırmak maksadiy- a.sllc:rle Kııradağ ve Sırp asilerini :rl zikrcdilmiycn b;f\';.: • .,.., 

le, haber vermeden, ilk olarak blribirlerinden ayırmağa. muvaf • mn:Jnrdır. :M~nr~ııl o14ıl>' 
silüh atmak sertliğini gösterenin fak olduklarmr, bıınunln ber.;ıber, " 

- t d t §iddetli tna Alınan denizaltsı oldugunu e. Bosnada çarpı~alarm cvam e • eaf etmiştir .. et b-0 ~ 
kit derim. tiğ'nl i.18.ve etmektedir. Kivcfte vaziY %Jlctc 

Bu denizaltı gemisi, o sırada, Asiler, Bosnada, Zcniza ve Va.. Odcsa ınuktıvtl_...ıeölf/ 
Birleşik Amerika hükumetinin reş maden ve sanayi :m:ntakaları. t.Jlle»·,u 
kendi müdafaası için elzem ol· ru işgale teşebbüs ctmiş1crdir. Yelle devnın c (.ı\- . 
duğunu bildirdiği sularda bulu- Gazete, Hırvat askerlerinin pu.. l...ondra, ~ıırP ,.,ı-~ 
nuyordu." suya düŞürlllilp öldürülmclerlle ne RusyadDJd ırost<o''&r: 

Cumhur reisi Ruzvelt, bundan tlcclcncn bi.rtaktm h&disclcıin bir Röyterin cl<tc ~ 
~·nde to ~•-t di mnlfımatl verııt 'f1'h'C:ı!!! sonra, cenup Atlantiği ~ . . ~ listesini ncşrebnt;'A e r. Lcningrn.d, .ıv~ıtP:ııı 

plllcncn "Robin Mor" hadısesını f d çok ffddetli ç11e.nsl' ~d 
h~~ıa=:riııu teranwzunda, bir Kiye önün e maktadır. sıno u)lııre". 
.Amerika zırhlısının, fL'Wlll Atıantllı:. dahi şiddetli ın not!'. 
te bir deı:ıız:atı tarafmc~ takip edil.. (Bat tarafı 1 ndde) mructadrr. in 200 Jc b 

• , uzatmış oldulda.rmı ka.ydatmek- Smolcnsk :t>tstııde ,e 
dlfinl ve deıılzaltuun, turruz vu:y~ tedir. Kiyef ahalisi kIZilordunnn dar şinınli gar _....rıd' ~ 
tine girmek üzere macı.cvra yapmağa ciizütamlanna fiili yardımda bu. likiluk mıntıık~ ı;ıı. 
çalı~tığuu s5yleml~tır. CUmhurretat, lunm:ı.k.la. gecikmcmi~tir. Netice- mnlar )'t1P:1lJUŞ ııs!~ t 
en nihayet, Panama ııar.orralı Seaaa de Almanlar geri t>üskürtülmiiş. Almanların ~~r. 3~0 
yük gemi.81nln ve Kml~nizde, Sil • tür Ağustos ayı içinde cereyan zayiat vcrnıiŞ ııı~ 
venten 1k1 fUz mll ıı.c!afede steeı 00.E:İı muharebelerde 44: üncü, 95 lı ara.baln~A~ir. / 
Scıı.farer yilk geıı:is'.ni:ı b&tınlr:ıutm inci, ve 290 mcı Alman piyade knybctmişl~d9 -'( 
hıı.trrlntmış ve dcmlttlr k;: fırkaları bozguna uğrablmışt.Ir. 

"Bu ucıı:ıeıer knr§tr..nda, biz Ame.. Kiyef civarmı müdafaa eden Ale~ 
rl.kalılar, stık1meUmlz1 ınuhar:ı:ıa ecıı.. Sovvet topçu kuvvetleri aynı ı ı ' lf~ 
yoruz. MUn!crlt bir vah~ lzam <ıt • müddet zarfında Almanların 23 uk (J 

nıck, yahut ~ bir lın::rk~t karoı • tankım, 72 zırhlı ara.basını, 10 e·ır çoc k 
sında parlamak btlyflk blr mUlete ya. top bat.aryasım, 7 malzeme de- d 
~mnz, fakat bu gibi b'r vaknnm mUn posur.u tahrip etmiş 39 to;>çu ba.... altın a 
ferit de.ğıt. belki umumt blı- plAna taryasmı ve 49 havan topu ba· 

1 
sO dl 

dahil oltıuğunu c5stcrl?'. tary tumlU§tur. t :1 ,v~.~ 
Ruzvclt, bundan so~·a Amerikan as.mı sus ~ Bugün snn ııı.Y(ff 

ışııretıerlnl taşıyan ve Amerikan va,. da b:r ıra:rn\'81 ~ 
tanda~armda.n blr~ok!uınm ölllmU • bulunduracağu:. Bir çır.grraldt yıl&nm çil.k bir çocult tJ 
ne sebebiyet verml~ ol.'\?: denizaltı ı:e- Uzerl.D.lze at.wnak i!zerr: ol:iuğunu gör kalmıştır. ~· 
mUerlnln tanrruzl:ırındıı.n b:ıhsetmlıt dUğüııtls n.kıt onmı tızer.nlze aWma.. Ya.ptı~tıJUŞtıl~ 
ve naziler.ln gaycJcrlnlD denizler blkı. sın& elbette iıılizar etınns1ııi&. tote, dise şöyle 01 50ğ ~/. 

Atı '"' d Ateındnrd• ı~ ııı . .A ınlyeUnl dlcrlnc almak. ıın""' C. bugünkü .Alman deniU.ltıla.n bu çm. pO 
1 

J"':. 
nlzlnln .b:ı.zr ıu.sımlarıt'ı ele &'eçlrcrek gıraklı yılanlara beıız'Ullclıı:ted!r. Bil • ğmda oturıutcıtıl~~ 
bUtilıı devlet S'emUcr.inl to.tırmak ol • tUn Amerikslaılar, buglm, topralclnn.- r.m attı yn: rırlt 
duğunu, HiUcrln yenl ı!uı:::yad&ld eıı.- nm mUda!n&n icap eltJtlni itiraf et • bakk:ıldflll ~'181 ~ 
trlkalarma Birl~ Amerika devlet.. mektfllir'ler. tanahınet nin ~:rJ;.:J 
ıerlnin vakıf buıunduğuııu eöylemtştir. Mllda!aa anı, bu ardtr. bıce eleyip mış, cnddC ıttgll r'~ 
Ruzvclt dcmmta: sık dokumağa lllZ"ın. yoktur. Bir çerken :r:zo!sP ~ 

- SuUaııtları, auı~stlar takip et.. torp~lmla batumaamı bekle.. ru gitın :ıs5 ıı~ ,. 
mektedlr. Ceçe.ıı sen~ Uruguaydaltl mek d~ 'C11ml.%. Uzak dtnlzlerde ge idaresindek~uııc ~ 
b1r sulkaııt komşu d:vletltırln de yar. mllertmlzl batırm dell~uıwar yakın tramvayın '"rt c"' 
dımilc bertara! etmek kat.U olmuştur. --""lerlmlzde de bmn yapabllecek • mışt:r. bil ,.,ıı.jııo 

~ Vo.tuınn, ~ ) Arjantlndo hUkQmetln fevkalA.de te- terdir. Deniz ve hava kuvvetlertmıs, _,.,,q,51\ ~ 
yoltkuz:u sayes!nde böyle bir halin 6.. Alman den!%altıla.rmm torplllerlnl Uk fren y:ıp-- ~ ,ı 
nUne geçilmljUr. Pal\3.ı:ı.Ly& taarruz _, __ ._ atmal:ırma ml\Qtde etmlye • ml§Ur. traffi,,.,) (iti 

............... Çocuk. #6 
t.çln ıt:o1ombiyada giZr.. tayyare inil! ceklerdlr. Bunun mA?ual §Udur k1. faknt tıun bU .. il' V 
meydıınlan l<eştedllmı.-+.!r. dcnl& ~ hava kuvvetlerimize bizim t 11 

Bl ) • ..n. .. 1 uw-ı. mu~ ur. bn'-'~.rl'llfo Bu vaziyet ıcuııwn~a. r ..,,.~ ... • mUdıı.faa 11t1ıanmız te~ ett-a .... ._ TuncnY "" ıcıılG>:( 
merlka dcv!ctlcr hııllaND .Amcrikada denl:ler dahfl.l.nde 11e,ahllt eden bQUln hastanesillC uıccııdı • f 

hUr ve sUkQn içinde :vnftyab!Jeeeklerl t1c3.ret gemilerine taar:u& edcei!k .Al- vaziyeti teb O 
hayalinden vnz~eçmelcrt J.Uımgcldf:'.. ma.n denlzalblarmı ve koıaaı:ı ~.. cJg.JS (~ 
nı s8yllyen Ruzvelt demıştir ki: rlnlD. ibepsüılıı batrımal.Pn emrini ver. Trant~ıı!,ef11~ 

_ Nazi .Aima:ıyuı! Ş!mdl emnlye. dlm. Artık bundan IKQl'3 t:-ntUn me • , •ye w t''' 
tlmlzc taarruz ediyorsun. Bundan L. ııuliyet Alman ve ttal)'&l!lanı alt ola. beleaı d:t o~ı 
teri gldemiycceksln! caktır. Bu karar, a)'Utca intizardan ttskfidS~d:l-1 tl fi, 
BlrlŞk .Amerika dev!etıcr balkına sonra Terllm~r. memurlar 11d f!U., 1 

tekrar hitap eden Ruzve•t: Amerikan m~U. tari!ı!rıde, birçok Aksoy, c-v:ıxı"'!°~iit 
- Şunu anlatmak lt.t.iyorum ki, krlz1erıe kar,rıaınnşttr. Mllletlmlz, numaralı rnlC diı rte' 

Blrl~ Amerika deniz kuvvetlerini bize karşı yapılan tanrruzlarm bir ha yağı kaY3I'f ~JC rP 
yenilmez &}'a.nlar, §lU!U bllslnler ltl, kil<at oldUğUIIU ve bu ~.ı,rruzlara kar VC muhtC ~~ 9tlJ 
ancak 1ngillz donıınmn.1: y&flldığı mUd ı.ı: ctddt bir ~Uda!e.adıı b'xunmak tcap surette ~ Jlll ·~ 
dctc;e bu kabildir. Bu t;tr riyaziye me. ettıginı biliyor. CcrrahP udde~) 
selesidir. İngiliz adalar: Hltıer'.n eline Allahm yardımlle cıcmoknıslyc, müştür. ~ z,1 .... v n.k ·ara • ..aı J .ıııJll" geçtiği takdirde Avru!'ıı tezgAhlarml hUrriyete yapılan ba t.annuz, bertaraf ~: ,p 

(' ıau denJ.z koyınuıı. torıl kullanarak bizimkinin •Ç m edilecekUr. adliye dok · _./ l'. 
ımvvcUne nhlp olnbllı:. c!em~ " fUD işti! ~ tCf" 
ııın mı. ·e etmJ.ştır: Amerikanın miidafaa venn· · t! .,0 

_ Blıcim s1yasc:t.mLl, acık denizle. ıuls.n nereleııidir? • ;ıD-1 Ö'' .J 
rln hiçbir devlet için tcbllkell olma. Londra, u (A.A..) - Ruzveltin nut. Morı5 oJ1.Jı1 tft ~~~ 
nınsmın temln!J19 "Aufmaktır. 19(1 kurıdald alS:tcrlne gö:'t', mihver harp nJıiıı1 ~C 
topyekQn harbi. bu ta.'"l!ıJ Amerikan gemUerinl tçlı:ıe g'lrdik\eri takdirde her Etlnde !,de, tJ'.1 Ç 
siya.setine blr meydan o:tumadır. Hlt. tllrlll muhat.arası kcndilc:-f.ne raci ola- oldugtı h~"l) r 
IP-r, her tUrlU N.-r1 kımunlan ayal< cak olall Amerika m11d:\faa sulan bir · lere sııt.ı•~JJO ~ 

--..... cır .. ..ııeı ı;: 
nltma almr~tır. H!Ueıin nl2mt kuv. mUddet evvel, Ar.ıerfüa sahlllerlnckıı manifa.tıµ];rı'rB ııc ' 
vH, dehşet ve cinnyet:l ıı.tınat etmek.. 480 kllometreye kadar ~tidat eden giln l~~~ıte!Oc .. 

11 
ô 

tedlr. Ocmllerlmlz1 bat.ırq> vatandq • bir hat olnrnk tarif edllmlşUr. ceza. JnuP cif ı:.:ıı ~ 
lanmızı 5\dUrcn korsaı tara k&!'I! ıe. Bll!hrre, Amerikan oa.rp gemileri • Suçlu .tt> o!tlJl>i}11 
reltll tedbirler aımma.ıuır kararl&§tır. nln, himaye.si so:ı zarnanlnrda Ame • kip tev~f c:.D "'~ 
dım. rlka kuvvetkrl tarafuı~an deruhte e. şa.hitlcrı~ e bl 

nırJcVfk Amerilm dev~tıubWl Od dilen tzıanı:bya kadar, maneme y11klU ka bir güil 
mllhlm umdesl. Hitıeri:ı dtl~anlarına vapurlara Tefakat edtteklerl ll1n • - ctt 
ynrdım göndenn<'k lçlu ).ulllındığmıtz dllmlşUr. \'Ücude e;1 
hnttm vikayesi ve aı;;l;: ı!entsterden CUmburTCisinln :nutkuna göre, mll .. Neuve'de & SC' 
gcçmem\u mA.nl olunm;smastdil'. Her dnfaa sulan Blr1ef!k Amerika tıırafm kollar ctratıı1 
neye mnl otnnıa olsun yoU&nmızı açık dan, tzlanda.M. GI"OM4~ ttn ve ~"1! • tedlr. 



meraklı diyerek orta masasında 
duran bir albümü bana uzattı 

Teşekkür ederim dedim all:;li
mil almadım. Şimdi çok iyi an· 
ladım ki beni buraya sürükleyen 
bu esrarengiz adam İstanbul hü· 
kUnıetinin hakiki ve sadrk bir 
köpeğinden; bendesinden başka 
bir kimse değildir. Katina beni 
oyalamak için 18.kırdı lbulmağa 
88.V3§:yordu. 

- Şimdi 2'elir Sa:kir bey. Bana 
milsaade ederseniz sofrayı ha. 
zırlayacağım. 

Tam bu sırada kapının elekt· 
rikli zili. yine uzun, uzun evde 
akisler yaptı. Katina yaylanmış 
gibi yerinden fırladı. 

- Sakir bey geldi diyerek 
koftarak dışarıya cıktı. 

Biraz sonra elinde bir zarfla 
geri döndü. 

- Bunu bir efendi getirdi Sa· 
kir bey göndermiı sim verilecek. 
mi.ş ..• 

Zarfı yırttığım zaman içerisin· 
de numaralar konarak yazılmış 
üç beş tabaka kAğıt çrktr. Yazı 
acele ve büyilk yazılmıştı. Kati. 
na ayakta bekliyordu. Pencere 
kenarındaki koltuğa oturarak 
bana gelen mektubu okudum: 

Necmiye hanım: 
Si7.e geleceğimi vaadettiğim 

halde gelemediğim için pek çok 
müteessirim. Özür dilerim. iki 
hissin tesiri altında bir zaman 
mücadele ettikten sonra ve bek
lenmedik bir işin de zuhpriyle 
size uzun uzun şifahen söyliye. 
ceklerimi kaleme tevdi ederek 
konuşmayı çok daha muvafık 
buldum. 

Kendi §İmdi Te hemen tanıt. 
mıyorum. Kocanız Se<hdın Şakir 
diye tanındığı bu esrarengiz ka
ra gözlüklü adamın hakiki mahi· 
yetini §İmdi anlamış bulunursa. 
nız eminim ki yazılarımın sonu
nu okumadan parmaklarınız a~
smda bu kağıt parçalarmı yırta. 
eak ve .beM l>Ok baJW ele8k 
yüzüme tükürür gi.bi alçak adı· 
ma haykıracaksınız. Layık '>ldtı· 
ğwn bu hakarete maruz kalma. 
dan vicdanımın büyük ve §if asız 
azabını size aynen yazmak im
k!n ve mUsaadesini bana lütfen 
bahşediniz. 

Necmiye; 
Bilerek ve bilmiyerek fena o.. 

lan insanlar vardır. Ve yine bazı 
insanlar vardır iyilik yapmak is
tedikleri halde buna muktedir 
olamazlar. Onlar yaradılışlarının 
muktezasını yapan asıl<la ve 
kanda fena ve kötü olan insanlar
dır. 

Birde, bütün bunlardan başka 
hislerinin, hadiselerin elinde bil. 
miyerek fena oian kimseler mev
cuttur ki· bunlar o andaki kuv. 
vetli mile~rin elinde istenilen 
kalıba sokulurlar. Fakat, biraz 
sonra nedamet denen görilnme
yen k"UVVetin bu gibilerinl rahat. 
aız ettiği ve hattı yaptıkları 
kötülükleri feJlalıkları anlama· 
dtkça rahat edemedikleri vaki. 
di • r. 

Kendi ineiyatifleriyle hareket 
etmiyen bu insanlarda bence 
ikinci nevi kötülerindendir ki; 
herhalde bilsbUtün de affa pyan 
olmayan mahlCiklar d~illerdir. 

Karşısındaki insanı hUkmünU 
verdikten sonra ister birincile· 
rinden iatereen ikincilerinden ad. 
det ve telIDi et. Yalnız ben, 
kendi fenalığmıı g{lnahmı affet
tirmeğe çalışan ve y;1pt:ıklarına 
nadim bir insan gı"bi itiraf ede. 
rek huzur duymak istiyen bir 
ibetbah tmı. 

Necmiye hanım· 
lnsanm hayvanİar gibi düşün

meden sevkitabilsiyle hareket et. 
tiği zamanlar pek çoktur. Ben 
kendi beaabmıa siyasi entıikala· 
ra karı!PDIŞ zavallıları bu ~evi. 
den telakki ederim. Hele, bızler 
gıbi beşinci, altmer de!'P.Cede ka· 
lan insanların böy!e bo§ bir ü. 
mitsizliğe kendilerini kapıp ko
yuvermeleri kadar mlnuız bir 
aeY olamaz. Fakat dedim ya en 
nihayet blııde hizlerimizin ve ib. 
tirulanmmn elinde bir oyun
caktan başka bir neY deiiliz .• 
Büyük harpte ihtiyat zabiti ola
rak orduya iltihak etmi!ftim. 
Büyllk hayaller ve bliyük ümit. 
ler ı>eŞinde kotan ittihatterakki
nin mflga}o rodan Hint yollan· 
na kadar manmca tJUll1}ası bo. 
zulmut gemiler gibi ne yaptığını 
nereııe aittiiini bilemu olduk. 

(~...,.) 
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- Hayır devletlim! Rüs • fını iıterdim. Lakin onun uı
tem, evlendikten sonra, a • landıfına inananuyorum. 
kan ıular gibi duruldu, eski Cafer yeminle paıayı te • 
tatkınlığmdan eser kalmad·ı. min ederek: 
Şimdi onun biricik emeli var, - Eğer efendimize kartı 
çocuk babuı olmak •• vatana nanltörlük yaparsa, kulunu -
cuur akıncı Yetittirmek. zu tekdir ve tapir edeniniz. 

- Bayla oldull.ma yani • Si:i namusumla teuıin eda • 
ualandığını bilsem, yanndan nm ki, onun Giilbeyazdan 
tez padiıaha arzeder '\le af - batfea t&ül veaıdiği bir ka -

dın yoktur. 
- Gülbeyaz da kim? 
- Efendimizin kendisine 

hediye ettikleri Macar cari. 
yesı ... 

- Ha .. demek ki ona bu 
adı Rüstem verdi, öyle mi? 

- Evet devlet!.ru ! Evlen • 
di)ft~n sonra karısının adını 
deliıtirdi. Karısı da ona sa. 
dıktır. Ben ömrümde kocası. 
na bu kadar bağh bir kadın 
görmedim. Bu ik" çifti biri. 
birinden ayırmağa, ikisinin 
de ayrı ayn gözy~SI dökme -
sine Allah da razı dtı..z. On. 
lan sevincR"mek efendimizin 
ilri dudağmm ar.ıtaındadır .. 
Gdiniz bu IUtfu bfmden eli • 
riğ buyurMa,.,nn ! 

Ahmet pqa, RU.temin 
kendisi için tehlikeli bir n.. 
ziyel'Le olmadığm:r ıörünce 
gülümsedi: 

- Peki.li. Yarın diTan 
toplantısından sonra padi,a. 
ha arı;ederim. Fakat timdi· 
den ıöyliyeyim ki, Rüstem 
hapisten çıkarsa. gideceği 
yer harp meydam olacakbT. 

- Kiminı.. döviifecefi2, 
devletlim! . 

- Paclifala he.,riaatyer · 
Galiba TimuTlenk ile.. 

- Riiltem barptewa JV(ar 
1111? o da zaten ooyJe bir ,u. 
ma11tla mah~ bhrma • · 
cryM Y., bua.m iıelft -..,_, 
yor. 



~~Mtt d~~NC'~~~ ~ Yaza veda . ftfil~ ~ U ~~U ~«~~~ ~ ~..SA l ~~~~O) . - Bebekte -

s rrs - 8 - öporiajı yapan . YAVUZ 
rley~mi ko.} dum. Ogiin tedarık ı 
cttiı: ım bır ı ~al. tütsü tozla_ 
n, k ıru kafa kemi,::ı, vazma ve 
b~.sı ıa kıtap arla od .. yı. b zi.:n 

'} 1 in evındekı Rüküş hanım "D 

oda.r ma b<!nze me;-e çalışnuıstım. 1 
A l'l'\ ezan ndan sonra) dı. 

Har · i elind., bır ışıl:;.1 oda. 
mm "-· mı ~aldı Act:m Gü
!iun: '"erek söylendi: 

- Işığınız yo: sa cıra fa1an is
ter • ııs•.riz, dı e sormağa geldun 
hoe< fer.di? 

Y •ni kurduğum kürsiınün iki 
tara ındaki iri. arabac' mumla.. 
rını :cı~ret ettim: 

- Hamdol~un ırn'hmız var. 
Hud Jnız b'zi karanlıkta komaz. 

H ncmın benimle k')11t•ı::mak 
ister. ği, kapının önündckı duruş 

1 vazi• etinden anlaş lıyordu. Ben 
de ilk reklamı kendi vasıtasile 
yap' ıracağım, delaletine müra . 
caat edeceğim bu adamı kendime 
bağlamak mec"'uriyetindeydim 1 
Tek''f ettim: 

içeri gelmez misin:z? 
Rahatsız etmiyeyim hoca-

fenc 
fok canım. Ne rahatsızlı~ı 

olac k. ben de yalnızım. Biraz 
kon ısuıuz ... 

l . .mcı pabuclo.r·nı çıkardı. o -
dayı ~aran mangala att·ğım gün.. 
lUk hokus .nu arka arkaya GCkip 
yad· Ta rrak içeriye girdi. 
Sed rin t ,r köşesine ilişti. Karşı. 
smu •E"'t m. Oturduk. tık tanış. 
ma" lı.utat ve klasik sual ve 
cev .u-ından sonra beni:n ilmi 
lerli ., vakıfı bir hoca olduğumu 
öğr<' en hane· sözü bir biı:imint: 
getirdi, ) arı beni deneme, yarı 
da kendi eleme kaygusile bir ah 
Qek' '. öyl1,;ndi: 

Burası 1 tanbul şeyh efen
di .. dertsiz insan bulunur mu? 
He ,;,,.,;.,.·n fi" ' '< bir derdi var. 

:ecmen so ~u"ll: 
- s_nın de hCJCahk bir işin mi 

mevcut? 
- Sorma hocafendi .. hem de 

öyle btr derd ki .. On buçuk seı:e 
dir cana evimi' köyümü terket. 
tirip burada han odabasıhğı yap. 
tıran bir derd ... Bu son bir buçuk 
yıl içinde do1a.cımadığım hoca, 
baş vurmadı 'hm tekke, adak ada 
mad·ğım evliya kalmadı. Ama 
bir türlü fayda görmedim. 

- Bır gönül meselesi, aşk ve 
alaka ışi mi bu? 

- Keşke gönül meselesi, aşk 
ve aldk:ı. işi olsaydı .. b:raz para 
harc~ma:.. n muradıma eı·f!rd1m. 

- Peki bunlardan ınühim o
lan bu dcrd ne<lir? 

Oda.başı, tzerınde rökttiğu 
minderdeki bağdaşım kavisledi. 
Yine derin oflarla, ahlarla stis • 
lcdiğı macerasını şôyle anlattı: 

- Ben as·ı Çankmhyım mem 
lekette ni1emiz ikinci derecede 
eşraftandır. Çankırıyı haraca kc_ 
sen AyaııoğuHarı ile de dedemin 
günündenberi ihtilaftayız, Onlar. 
süla.Iece tirinci derecede eşraf -
tan olduktan için bugüne kadar 
bizi her da\ada alt etmek imka
nını elde bulunduruyorlardı . 

Son c;enelcrde AyanoJullarının 
en büyüğü Davarcı Ra.cıit evlen.. 
miş, Kastamonu taraflar ndan 
son derece güzel bir Yörük kızı 
almıştı .. bu kızın Çankırıya gel_ 
mesi adeta bir mesele oldu .. Mü 
kcllef alaylarla F,.ehre gelip Ayan 
oğullarının sarayımsı evlerine i
nen yeni gelin d2 Ç nk·r da gü
zelliğile günün mevzuu kc!'ilmiş~ 
ti. 

İki aile arnsındald özlü ve 
köklü rek:ı.bet, davarcı Ra~idin 
böyle güzel bir kae!n almo.si:vle 
beni tahrik etmis, ben de; onun 

dım. 
Aradan 10 gün g~çti. Sam~un 

dan haber de l"esilmişti. Oraya 
çekti;im telgraflara cevap bek. 
Jerk-.n bir gün bir ba!ctım, bana 
kızı bulduğunu haber veren ak 
rabam kendi aü:ımlarıyla ç ka.. 
geldi. Gönderdiğim narayı önü 
me koydu. sert ve içli 1=ir eda ile 
ilave etti: 

1 

- Oğlum Sadık. Sen. bu da. 
vadan vnz1eç! Ay!lnol'UJları öyle 
kolaylıkla mnte:iilece!t im::ınlar 
de.ı;.il. B"r hafta e v ve 1 d i . 
Sana bulduğumuz ge1inı ertesi 
günii yo!a çıka'""caktıl•. O gece 
kızın ba:asını Srunsundnn ça 
ğ rmr .lar. gitti.. 1ki gün sonra 
döndü .. Sert bir yiizle bana, ver. 
di,'.;im af{ rhğı ;ade etti. Biz onu 
bacı'm b'r adama sözlemi~tik. 
Affadersiniz .. Bacı!rn bir kız ara 
yın! diyerek kızını vermekten 
caydiğmı anlattı. Ic;rar m, ileri 
sürdüğiim sebepler hi~ bir fay. 
da ~östermedi .... 'açar knlktrm, 
buray:ı g::lmek üzere Samsuna, 
şehre ın~im. ı 

Orada beni gören tanıd klar a
layiı, alaylı gülfü:niyorlnr. mana. 
iz, cinaslı kelimelerle söz atıyor 1 

lard .. 
Samsun ağalarının biri b~ni 

çağırdı. !ı:ıin iç yüzi:nü anlattı. 
Sen, burada boş boi'{azhk t>tmiF. 
sin.. Ayanoğullarndan Davarcı 
Raşit buldu~·un kızın adresini ı 
öğrenmiş. doğru Samsuna gel· 
miş, Valınin yakın tanı "lı'dar n. 
can birini vasıta koyarak kızın 
babasını çağırtmı~. verdiğin a
ğ rlı~n iki mislini verm<>k, vali. 
nin de müzal1eretini teMin etmek 
sartiyle k zını kendi kard~i 
()<;mana istcmış, almış.. Şimdi, 
ikinci bir zafer alayıyla kızı bu
raya getiriyorlar. Niktı.hlart 

Samsunda kıyıldı, düğünleri bu. 
rada yapılacak ... 

Bu söz:er beni can evimden 
vurmuştu. Hem ananevi ahlakı. 
mızda muazzam bir mağliıbiyetP. 
uğrayor, hem de art?k Çangırıda 
oturacak yüzüm kalmıyordu. 
İyi hatırlıyorum: Elimi belimde 
ki ro\·elverin .. a'b.zas:na yapış. 
tırd m, haykırdım: 

- Vallahi bunu Davarcının 
yanma koymam .. Yatağı bnşmda 
an'lsını a~:at rım ... 

Birlc:ıç gün sonra şehirde ikin 
ci bir diitün a'ayı haz rlıklnrı 
brı:ılamı~tı. Hattfı, d~'lal l:ar2ırta. 
rak ertesi sabah Ayanoğull:ırın 
dan o~anm yeni karısiy!e bera. 
b~r dü~n kin s~rnsundan Çan 
g rıya l!t.:!ecP'{İ, istiyrınlerin rrPJin 
::ıhyım J\ııl~1<amsmda karmlava. 
calı: alayla birlikte görebilecek 
!eri ilan edilJi .. 
B~n. üç ~ündür deliye dön. 

mü~ti.:.m. Yemivor, içmiyor. bu 
lıazin mn .Y1fıbirı;?tin, bu inanıl 
maz hah1retin ir.t:kam nı alm=ık 
icin tUrlü va kanlı tasavvW'lar 
yürüti:yordum.. "" 

Nihayet k, rarımı verdim. 
Tc .. tibat mı aldım Akraba:a. 
rnr: d::m i!ç d . ..li!:c · 11 ile birlikte 
ıyice ~iltıhlandılc. Bir gece evvel 
~hird~n çıktık.. Alayın gelece 
ği yol üz rinde pusu kurduk, 
b:.>kledik. 

Ertesi s2':ah, ~üneş henüz 
yiilieelirl:cn 5~ L2"1ik bir kerva 
nın g~ldi 1ini gCirdük .. Bu alay n 
cirıünde Ayanof~ullarmm h:zmet 
kô.rlanndan 15 ki ·ilik bir silahlı 
mi" freze ilerliyor, etrafı 1yıce 
yo· 'ayarak muhtemel bir sui 
hnstı onlemeğe hazır bulunuyor. 
du .. 

(J')cvamı var) 

Son hafta 
•• gunu 
koşuları pazar 
yapr.iıyor 

At yarı~larmın son hnfta ko u· 
lan önUmUzdeki pazar günü Vcli
ef~ndide ynpxlacn.ktır. Bu h~f a 
y.nc üc; i rJll, iki çifte b'r de üçlü 
bahis vnrclır. Çifte lınhisler 2- 3, 
4-5 inci koşular Uzer'nı:i , iklli 
bahlsleı· 1 ~5 inci koşularda, 
tlçlii bah s te 3 -4-5 inci ko u
lar üzerindedir. 
Koşulara bu hnftn kaydedil n 

atlar ve ~arış m~clcri aş:ığ da
drr: 

BlrJnei ko51J: (Sanı;üzel ko u· 
su) 

Üç ya.~mdn saf kan Arap erk k 
ve dişi taylara mahsus. Mesafc!li 
1200 metre. 

1 4 - Üzdcmlr (A. Atmnn) sık 
let 52 k l!ı. 

5 - Gonca (A. Atman) ·klet 
51 5 kro. 

1 G - lllirnozn (il Erny) ı''.dct 
46,5 ı.ııo. 

1 

Dö.dii;ı ü l·o,u: (HandUmp) 

Dert ve da'ııı yukarı yaştaki saf 
knn Arap nt ve kısralc'ara mah-
sus. Mrs fesi 2000 metre. 

1 - Bom (rt. B.:ıys:ıl > ıklet 
63 ki o. 

1 - Runı5 (A. Aynn"'Öz) sıklet 
56 kilo. 

2 - Sü'cyk (S. Börtecen~) :.ık· ,2 -..,, Tcmt•rcııl< (D Gilndny) 
let 56 ldlo. ı 1 bt ;.>9 ldb. 

8 - ;ıcı kc (P. Uıılim) sıld •t' .. s ~ U smrt (ll,uz:ıffcl') ıklet 
54 ldlo. ih kılo. 

L 

la bu vad·de boy bl<'C~ecek bir İlünci koşu: (Han J'kap) 
kad nı bulmak, onunla evlanmek Dört ve d.ıha yuknrı yaşte.kı 

C .lııd ı·oşn: (Tep üstü koşu 
'iU) 

le mevkiimi pcr!dc .. tirrr.ek kay. yerli yarım knn tng' iz at vc ı..ıs 
gısına kapılmı"tım. Büttin a!~ra rnkl:ıra mahsus. M s .. csı 2401 
bal.arımı, koı:rı w"rır .ı seferber metre. 
eltim. Ankara,. B:>lu •. ~a:.:ta~o. 1 ı _ Po· rnl (P. lla'im) ıı 'et 
nu, Sarr. ın, S nop vıby~tlerın 7;; ld'o 
de gilze1.ik ıtic:ı iyle D:ı.vnrcmm 1 2 _ • Olg:ı Cl\I Çelebi) sıltl t 
karı •y'e !:oy 01,.·· .. c~·c bır dil. rm l('o. 

bcr ararl~.' n koyuldum. 1 s - Cc Ul' (T Alcan) sılılet UJ 
Üç ay onra f:ım~t .. •c!an ~elen ıaıo 

bır haber e b · \le 'lfr kız bı: lduk • 
lar nr, ~etirmek f re m:eoraf 
gönd rm~mı bil r • ·~r. I! :ı, bu 
istenil n'cri 11:· n • rn '·'e b ıa. 
ber bir taraftarı dn hnz1r·11 1 ra 
ba. dım. S gc' r.!t 
gelin I<' n C\ in rıı r •;ven' "'İni 
tlcğktirme-e, ha\ J · i d" r ~ız 
dan <ı~zı yavm - :ı 1 'lVulJum. 

Bu "'r A\· n C' ' rıın ' ' • 
hı -m::ı. \':1'1":"" o ::ı 
bcrim bu , ... ~· 
tahıı kuk ed cc ı i a e 
daki r. 'c:ı.b tte cir z:ıç r k:ı.) de. 
ı:Ii!ece eti. Ben haz-rl l ' ra de 
vam ederken Davnrcmın Çangı. 
rıdan bır gece gizlice hareket 
ettiğini du} duın Aldırış etme-

.. 1 

1 - Oanuı 
61 ki o. 

(Alcmdn koıı-u 

yukan y:ı.ı t 1kf f.:lf 
ve ltr r 1 ıra mah

cn rr.E"trP • 
(il Al f,uc;) sılcl t 

2 - flom:ms (P. lla"m) s klct 
60,5 idin 

8 - Komi arj (Dr. Scfcrof) 
sıklet 60 kilo. 

iki ya~ın ·:hk yerli s:..f kan ln. 
1 gi :.Z Prk-. t ve di i tay!ara mah
cıus 1I::s f si 1200 met:-e. 

1 l - D r.et (F. S msaroğlu) 
-,ı let 54 5, 

1 2 - B- c (.F. Slnısaroğlu) ık· 
1 .; ! :ı lJlo. 

1 

8 - Çai.ıanmzı (S. l'c::ı~I) ıl<
!.'!t ıa.ı;. 

eı- çaP,-.rıhyor 
I.cM ko,,11 esi bn""mn-

1 1 l: 

1 I:' ·~ m"n "P f ..ıt"::ıl h:ı-
k m "lİ' ı.. h"l:"m namzet1Fr'nin 

1
14 e) liıl p ~ar g· nU saat 14 de le
vaz'ml riyl" birlI.kte Fenerbahçe 
st.ndmda bulunm:ı.ları rica olunur. 

Bedbaht blr hava murıalefet!, Be· 
bek Belediye Babçesln~e geçen Cu.. 
martes1 itin tıa.zırl<ınan muhteşem 

mUsamereyl bir :ıııf~ gwlye attı; ve 
yaza veda \.,;in dl!şllı:Uıen bu eşsiz ve 
baha biçUmez mUs:ım3J'C böylece ıs 
F.:yıcııe kalmış oldu. 

Evvelce de yazdığmuz gibi bu. nevi 
şahsına mUnbas•r .,viuJl\de parlak 
müsamereyi C. R, Partisi Eminönü 
nııhlyesl hazırl:ı.maktadu. 

Tertip heyeti, yine evvelce yazdığı· 
mız gibi, bir evlenme ırıemurundan 

geçmiş, fakat henUz dlır,l'nlerinl yap. 
mamııı gençlere telleri ve duvaklarly
lc bahçenin en mutena r.oktaıarında 

birer demet çiçek bahı;rı.l hııl!n~e ha. 
zrrladığı yerlerden ba~ka, daha bir 1 
bayii yenilikler au~unnı1.rt"r 

Ezcilmle. Madam Eatn·ayin memlc· 
kelinden bıze uağm.ıo t"eUren çok 
temiz vt astı çoc:.ıltlar .-.uımuş bunlar 
görülmemiş güzell!kı · f'.1c;nn mııhall! 
Jap:ın elbisc'eri ve tranl-1.ılda l)k De
fa lşltllrcrk 'bir sUl'pr'.Z olmak llzere 
.Japon şarkılarından numuneler hn 
zırlamıştır. 

Bunlarden baş:ca Şar•ı ~ Garp mu_ 
slk'slne: Osk:ı.r V;ıyildln S:ılom"slnl. 
mUbdclnden daha ly4 ihı..ıe edenlerin 
yapacağ'ı rnkıslıı.r~a Cl'.7. '('S ne hudut 
olmıyacalttır. 

MUsnmcre ba-;ın keı. fü bek Koyun 
da civar dP"DIZ klUple !.nln mükemmel 
bir yarı,ma şahit oı cn~ı2. 1 

Mrhtap c;ıktığı r.arron <!enlzdr mu
siki cezbesi için® g "<'1' Eaz heyetle 
rlnl 1"1-4 ·~es-ız_ 

Den.zde ve karndr s'llır.e, sruıt Oçe 
kadar yaza• vedam en flsunk!tr bir 
~tıtırası kalacaktrr 

En idareli 
LAr~B 

ı\NA - lLK - ORTA - USE fi 

ZiÇi liSELERi y:::.ıı Kız ve BOG 
Erkel< 

c\rna.uuw traıo\'ll.) eaııııesl: Çift.ebl\rıı,·JŞJ 15~~ 
1<.ı~·ıd !çir. her •:!ııı ıo dıın 17 ye kadar mektebe n.ııracıı 11 '.,.,.,,- 1 

Dl·rslcrc Uk kısmı 2U r\ lfilde, >:k ve lise kı unl:ırı 25 e) 1CJd 
l t-,E'ton : 36 - 210 

:e'c ep:erine ~ 
~·ııtııll o " 

Çocuk \"erccelc eniz. ı aUık Yorgun \ e Çnrş:ıiiııriyle _,ıııf 
cııın ıJı.

Il:ıt~~nlyc, l':!l\IU \"e Brırnozl:ırmı ucu.ııl'a ın::ı•ı-:ı.zamız 

fantıul Sult::.nh;unnm rn<lılesl "'o. !I Tel: 206%5 ~u 

BURSA PAZAR/: SIPAlll oğlu HASAN fftl ~ 
) . 

t~tanbul D~n17 "~omutanhP.ından ~ ıt1ıt" 
D nb. Gd·kJ eırtL kulu .,,.., •ı • m.l :ıbaka :mrn1nıııııa tıtl' 

kc1:>ul Jıslt . .'cı- f?.lm .~.r. Allk a ck~~ınrm ocmer tsuıııouı 
ta:t.ığ n mıl.acanUur.. ,!.<O:Z3) 

17 '\'-• 
lkmaı .r. .• ihanlıırı ~> llll ı:!Jo'l'' 

mahduttur. Telefon: 

k""" . .... e AiJ 
Sümer Ban 'z B:1 lesik pamuh iolıcrı ıJ , 

fabrikaları f/.liics ... e:esi lr1 ~difr!iifjünderı: ~ 

"""'"''"'"o' "'""'A"'. ~. "". Ec_ac, e:zacı KaHası, 5~1 
------

1ye me uru, pansunıa 1 f. 

I H"L< TBOLU U I Ka .tfaiy~""~~~'.~.i"!r~.r:~t~..-; 
RADYO . SESLi 11\UöU r n 1 ıdaril" ,,ıı~ 

Si ~EMA El El.. J~uzurıı.ı. n ıtı , .. 2 oıanıa ın bu hu :ı t.ıı<ı vesı 1 e J.ıı .. ' 
· ... ~ l - ·z-ı: • Ant n. ~ ese ıtı"'rk• .. 111 zin zall~ıerı ; 1•'0 n 

Atelycmızde her mvı cert)anlı, 1 , ı.nl' 1 r 11 .,: .. ,. c l arı. 164 .ı.~HO) 
vlbro.tör!U, ..;e oatar';'l.ı. radyo :...n ı. 
rnllan, sinemalar v !Jı ~·-.an ı in l 
her kudrette ampli!lrn~Sr ve se tC'r. 
Ubatları, sinema 11~k rcdr ı.ır,erı 

montaj ve ta~ ri yap,ı·. Sı -na ı,
lcri lç:n Ana.doluya n l'rı :J.:lls ı;'.ın. 

~ derlllr. Ma't'lmııt l<.:lo ı~•r,nbuı G ı . 
i tn Haraççı sok:ıt~ N· ,, m' racaat. 

1-
c:=~=:E~~~~ 

t,1.I Ç \Ulh. 'l ,"l.:\lı:..T~I 

RIFAT K.OP.~ULU 
EylUI lç!.ıı J;Un im l<tndır. 

n:nl:ılne: Ue)oğtu ~ '"1 ııU~cı rod. 

No. 47 LıU!"'° •\p. 
~ EHENitO\ r .. ı: 52.i2 

UUI\ 101' 

F~hri Celal 
'Sinir ııııstalıkla,. ve kekelem• 

Ledn vlsi Cn(l'aıo;tlt tialk Pa rt!.sı 
No 21. 

12.9.1941 
_ • • .;H l\luhtelll Jtonrtetı 

f:tırlulıır .ı.C.80 Ajans 
11:. H' A.Jü-'lt1 J J.45 IU:.Slk 

S. Of· llt·nıb<-r .fOrk 
t.ürkuleı mO:ı:ll;'1 

h.ıırtşlk ).lG Radyo 
program Gazctcsı 

18.(18 ı~nıııl ımu 20.4:: hanşık 
'.4.l Radyo 03rlul:ır 

t!i\ln~ 1.00 Zlro.nt 
Rıı:ırwtı Tak\·lml 

.ı.().. f unuşına ıı.oıı Radyo 
(tktıııat orkestrası 

SantlJ 22.so Ajıns 
w.ı.; ıtadyo .Z2. la Rııdyo salon 

Svln,ır orkc trrun 

P.i.ln en· 

Devlet Demiryolları ve Limanlar• 
Umum id. resi i]iınJar • ıc1r".'. 

şJI'~ •'" flSI 1' 
Alaşeh!r L;t.ısycıımnda ynpı a• Elit yatakhane b1n eıı ıl'• I 

tur 
usuıuc ~c vahıd: fly:ıı. tn.rlnd.:n 1:;\ •• J.!.meye konınu~ 
ve lc.ntolar içln ruukta~i demirl•:- idarece vcrııecet>Ur· "°"" 

l - Bu !•<in •nulı1nunen oeJ1JI. 142.7001 ııractır. 0 1 
~ - lstcı:iı:cr '·,; :~e n1t şa tn:ımc ves:ılr ev• 11"

1

1 
~ı r 1 1 

ve İzmir veznrı:lndeıı 1215) kJ' '' nıuknb!Unde a•ab u lfJ
1 

8 - Ekal.tme 2il- &-941 tn iL nde pazart.e i ı; D 
kıırn O. D. \·o:ıan ,\Q. aalresindıı toplanacak ınerJ{ ~ ıf 
~pli .eaktır. ı! 11r" ,, 

4 - Elu;,ıtmoyc r.tr!'b.lm"tt ı; . .:: iste!d.Jerın t<'~O) e I" 
nşağıdı:ı yazılı ıı:mır.e.t v vcsa.ıu aynı gOn saat l 
rclsJ.g,n .. \'ermf! ri l:ıZtmoır. 

a - S2J2. 5 l!~ı. ılı muva {~=~~ teoinat ıc il 
b) ~ 90 s. y11ı kanunwı t ı-...11 ettiğ ve ııtalllr :es"""~ 

m:ık lızc,' Mün.:ıkal ı; VektUcU.ı "I' alınmış chIIY• t 8tıd11 

lmsı lçın ıhale tar.hine-en en nz &ekiz gün evvel blr,6,1::> 
VekAletlne mUracut olunması (7990) 


