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B. Millet meclisi 
bagla toplanıyor 

~~t\'alçuıl 
ş_,e :::atı Almanyanın 1 
~ ~da Lofena niyetler bes
~ ~ ndra ,.e Mosko-

Şark cephesine 
ait resimler 

~ ~~:kıerı haberlerin a
~~~' Alnıanyanın Tür
~ v gal et 1)1 niyetler 
~e ~~ .ı\vrupa niıamınd& 
"~' hıq, hllihlm bir mcYkl 
~' v, " duruyorlarmış. Bu 
~ ~~ tılgar 1'2\dyolanndan 
~ ~ i\lnıanyanın mcm. 
~-._'-:;'da :iyi niyetler 
~ "'-~ n olmak için Bul-
~' 0~ ıschadetine hiç 
~"" bir ığı tabiidir. Maa. 
~ llıta lliph dostluk sc\ kiyle 
~ .!,~ _ ett~iz hnlunmasma 
~~"""ll\iir kleri zahmetten 
\~. etmemek de im-

~ :'e~betle Bulgar 
~ ~ ~ıa bütün Bulga
~ .. ~tı lii'- 111:- zlhlllyet 
...,, ~~ 1t celbetmek ,.e ba 

Alman hatları geriıinde dü. 
ıürülmüf bir Sovyet tayyare. 
ai • Leningradı muha.ara 
eden Alman a•kerleri. Ce. 
nup cephe.inde bir köy yo. 
lunda devrilmİ§ bir tank • 
Ukraynacla ilerliyen Alman 
piyadeleri 

~. -
.-..ııı~''llJt:..;t'f; *"'~ * 

~,~ti r:rllnıe söylemek is
.... ~ g6rtiıı ltıerıe BulgarJa
~' tılt f ert &1'2\sında neka
~ Clltt O.:~ hatta bir uça
~~ ugu borada göze 

Şarkta zelzele 
Leningrad 
etiafıiida 

~ ~ltnanlann yeni Av .. 
'-. ~ ~ a1ıtd ~e çok mühim 
~ ~ v 1 larını söylerken 

devam edigoT Hiçdurm~dan 

V 
.
1
" 

1
. d h·ı· d .. .. topçu düellosu 

~ "'"": lnliJde \'Cren bir 
~nııern:ınlyeı ~bossüm
\ ~ ı._ ıaı~ e gösteriyorlar. 
~.S' ~\·Je bir rrte\"ki ıınh'bl 
~· 11' ltotıua.t Klbi Türldyenin 
~ ~ llas gider, gonırunu 

an vı aye ı a ı ın e 192 olu deVam ediyor 
ve 190 yarah tesbit edildi 

36 köy tamamen harap oldu 4-' ~ Vet1ırn'1 hareket itin: 
~ ~~ llııııeı c-~ • alınır,, deni
~ ta.._--"'~ ki nıünascbctJerde 
'~~lladaıı bir de\'lctin kcn 
s~· de\let tcmın edilir 
' 'a; 1 "- lca b t.arafmdan ona 
~ '11tııe tıı.., ve lhlr de, lctin cıın. 
~~ ~ ''e Pil sana ka\'ll mak 
~~llt~ '•bl/.e alnıak bl7.lm 
-.~, lılt t:~' biz] memnun 
~-~~b.i lo ek !>Ôl le dunun 
X,~ ltit .;ur \'C bh:l utan. 
~~ '-'~İc k rldye bugün'kii 
..:it ~.~~ltıd endi milli müca
~llıı ~ ls:r \•c dalma da 
~"it -.!'1ticıy er. Bulgar mat
~ ald et.ıc..: hakkındaki bu 
~ ltı "lclaıııı en bahsederken 
~ ~1'.." \endi~ enıin bulundu 

Ağrı, H (A.A.) - C!..ma sabahı 
mmtaknmızda vukublJ.an yer saram· 
Usı etrafmda alman wn resmi malQ._ 
mata göre, v!lllyet merkezinde olduğu 
gibi Eleşkird, Tutak, 1)1~·adln ve Ba· 
yazıt kazalarında nut·.:s~a hiç bir za· 
ytat ve maddi hasar yo'k•ur. Bu yer. 
!erde yeniden bir sarsııı.ı kaydedilme· 
~Ur. 

• 
Alman tayyareleri 
Kırımdaki 

Sovyet 
tahkimatını 

~ h • bıı Cr:fne kıumyo
~ dııltı~ gldlla.hrlan yazarken 
~ ~~ ıa C<!ek bir tebsirde 
~S h:,.:_edlyorıar. ~na?. 

~'~tat. &kı11a~~:nnn~~~~ bombaladılar 
~ tt~ll blJ. de,·ı ---0--
::'t -,il Cder ld et hakim ol ~~ '~ 'e o nı htr nb.am ter. Cephenin merkez kısmında 
'~~ i illi >:anıda • ~h'"tlt!ı~ı eııer1:!r cı:~1et: YlrlJI ' balladekl 
t."".ıL e11 Cri ' usnu ~~ .. ~e göre ~c, ubudiyet ,.e Sovyet kollarma da 
:ı.. · 'a ~ın cr~e derece 1 
~ ~~~ &ıt~ ıne\'~ler ihsan bttcam edildi 

tt :--~ ı..,, ediğiınjz sev 
~~ '11 11UYle bl ~ • .:ot~ "il ~llt hulrnas r haklın bir Ber/in, 15 (A.A.) - Bir askc-
~ ~ lltbuatt ıdır. ri mcnbadan D. N. B. ye bildi. 
: ·~ ı....~)!un ~~ el'k~rı umu- rildiğine göre, Alman St~asır. 1 \~.,... dii .. k doı r hakimiyet rmdan mürekkep kuvveth hava 
~ı, tincl':\i atı ile bu his- filoları, 14 eylülde düşmanın Kı. 

t ... ~endırnlzd aybetı~işttr. (De,·amı 4 üncüde) 
lıa..._~ -a11ıı, en yukı;ek 

~' '/alnıı rz. ~e\ kllmlı.i 
'l~ ~~ileurnı:di kowetimi' 
~ ~ ~ il oıltıak • kendi değ~ 
~ ''~;.:r 'ete i terb;. Bir 
~ ~ ~ 11den 1~ ku"'"etin sl

>iı~-~ dit ettlğt ret olamıyaca
~he1nıueı mlzden dolayı 

' ) ldeaı 'e münasebetler. 
't "e,.11 ... ah_ıak mliliıha. ----..e t.l'altar 

bulunuyoruz ,.e dünyanın hür , .e 
miisa\i haklarla !lulh içinde ya,a
masmı i!itlyonız. Bizim bu duygu. 
larunız \'e bu idealimiz karş1Smda 
filan devletin bize parlak bir mev. 
ki bahşedeceği müjdelerinin üze
rimizde yıt.pa<'&Kt tesir artık ko
layca tahmin edilebilir zannede 
riı. 

Paln'ls kazasmda saramtı faaılallll'"' 
la devam eylemektedir. Dlln aaat 
16,13 ve 16.35 ve altı§.ır ı&nlye devam 
eden tkl yer sarsınw: olmU§ ve bun_ 
dan bazı binalar zarar görm~ ve bU· 
kQ.met konsğuım arka •e yan tarafı 
tamamen yıkılmıotır. 

Dedeli nablyesmln ou.ı köylerinde 
yeniden vukubulan yeı saıemtılıı.rt ne· 
ticest 30 ev tamamen 11e SS ev kısmen 
harap olmu~tur. Sert.uu nahiyesine de 
hareketi arz yUıUnden ölen ve yara. 
!anan hayvan miktarı ~~ tUr. 

VANDA 
Van, H (A.A.) - So.o yer sarsın· 

tısm.ın vUA.yeUmlz dal.lllııat: sebebiyet 
verdiği zayta.t elrafm"a verilen ma· 
ltl.mata nazaran Erclşln Kocapmar 
nahlyeıılnde 31 köy, n ,erkez nahiye_ 
sinde de ~ köy tamamf:ı. harap olmuıı 
ve merkezde mUdlli'lük llillası ile jan· 
darına. karakolu ve m~ktop yıkılmıo· 
tır. 

Şimdiye kadar tesblt e~J1cn ölti mlk 
tarı 192 ve yaralı mÜ<tan da 190 dır. 
Bu yaralı vatandaşlardhn yaralan a. 
ğır olanlard9.Il 7 ııi Vaı.a getirilmiş ve 1 

diğerleri de Erci,te b•davl altına 

almmı§lardır. Fellket•n vukuu ake· 

(Devamı . 4 üncüde) 

Yeni emniyet 
müdürü 

. ---0--

Sovye~er realdın 
takvlfı llıtaıarı 

gl aderecell 
---0--

0desa önünde Rumenler 
20.000 ölü verdiler 

Londra, U (A.A.) - Röyterin Moa 
kovadan aldığı son haberlere göre 
Sovyet Rusyada bUtUn cephelerde 
harp pek btiytik bir §iddeUe devanı et. 
mektedir. Unlngrad ~ır.dakl harp 
sahası cehennemi bir haldedir. Topçu 
düellosu hiç durmadan gece ve gündüz 
devam etmektedir. 

Lenlngrad<!a harbeden Alman kuv .. 
vetleri Rus donanmaaı ve Rus h&va 
kuvvetlcrtnin ağır darbelerine uğra • 
maktadır. 

tzvcstla gazetesinin dün yazdığın& 
nazaran Leningradda, ge..ecek olan 

(Devamı 4 öaclide) 

Suriyeden 
yedinci kafile 
· Din 1111 vapurla 
· Marsllyaya vardı 

Vi§-i, 15 ( A.A) - ~uriyeden 
getirilen krtaatın yedinci kafile
si, · dün ''Mariette Pacha", 
"Champolion" ve Ekplorateur 
Grandidier vapurlariylc Marsil
yaya vasıl olmuştur. 

B b h 
. . Bu vapurlarda, takriben 3222 

u ıa a vazıf esme haıladı subay ve askerle beraber bilhas
tstanbul polis mUüUr1Uğüno tayin sa hükfunet memur!a.rmdan ve 

edilen Kllmrım, bu eabaL mUdUrlyete , bunların ailelerinden mürekkep 
gelerek eski poll.s mUt!UrU Saıflheddin yüzlerce sivil yolcu bulunuyordu. 
Aslankorkudu makammtla ıiyaret et. Serginin küşat resmini yap.. 
miş ve işleri teslim aıarak vazifeye mak üzere bir gün evvel Marsil. 
ba§lamıştır. yaya gelmiş olan başvekil mua. 

tstanbul polis mUdUr muavlnllğine vini amiral Darlan, rıhtıma ~!. 
tayin edilen polis mektf't>! mUdUrü miş, orada halk tarafından "ya .. 
Demir de bu sabah vazifesine ba§la.. ~m Peten, yaşasın Darlan" 
mıtlır· ı»da1ari.vJe alıkJgla.nmlltlr. 

-~ 

Hariciye Vekili lJarın Paıti 
Grupunda izahat verecek 

. Ankara! ~5 (Telefonla) _ Ta. 
tıl devr~ı_nı bitiren Büyiik Mil. 
let Meclısı, bugün saat 15 de ilk 
toplantısını yapacaktır. 

Sovyet tebliği 

Kremençuk 
şehrini 

ta/ıliye. ettik 
• ---0---

Alman . t~y.yarele.ri 
ruılaıız dalgalar 

·bilinde 

Leningrada 1 

hücum 
ediyorlar 

---..;.o---.-

17 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

MoeiOba, 15 ('RotJyoJ - Sov. 
yet istihbarat bürosu taraimdan 
bu sabah DeF"ediien harp teb
liği: 

14 eylül günü ordubnmız bü. 
tün cephelerde düşmana karşı 
şiddetli muharebeler vermekte 
devam etmişlerdir. 

(Devamı 4 üncüde) 

.Meclisin bu toplantısında 
·~rkiye ile Almanya arasındaki 
ticaret mukavelesine mü7.eyycl 
mukavele, Türkiye ile İsviçre 
~ı:asmdaki ticaret anlaşmasını 
ıkı ay daha uza.tan layiha ve 
.M:acaristanla aramızdaki ticaret 
ve tediye anlaşmaları ile mer. 
butlarının tasdiki. lçel meb'usu 
Turhan Cemalin teşrii masuni
yetinin kaldırılması hakkında.ki 
Başvekalet te2Jkeresi, Üsküdar • 
Kadıköy tra.mvay şirketinde.ki 
vakıflar hissesinin Istanbtİl 00. 
lediyesine devri hakkındaki Jfiyj. 
ha, ve ölüm cezasına çarptırııa. 
cak birkaç şahsa aıt tezkereler 
görli§ülecektir. 

Yarın da Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis gnıpu tı>plana.cak. 
t~r: ~u toplantıda Hariciye Ve. 
k11ının tatıl devresi esnasınöaki 
harici h8.diseler hakkında iza. 
hat vermesi muhtemeldir. 

Yaz Saati 
20 Eylül cumartesi gece 
yarısı nihayet buluyor 

-<>---' 

Saaf Jer, ·bir 
saat geri 
alınacak 

Ankara, 115 (Hususi) - Yaz saati, 
20 eylfil cum.nrtcel g{ınU ak§amı saat 
24 ten itibaren nihayet bulacak ve 
normal saate avdet edilecektir. Yani 
o gece saat 24 te bUtUn saaUer bir -. 
at geri alınacaktır. 

Alman tayyareleri !oralından ma uğrıyan lskenderiye ıehri 

S A T IRLAR 

Tramvaylara binip inmeyi 
nasıl tanzim edebiliriz! 

Bclcdiyeıniz tram\·ay ve kon
trollar hakkında burada çf.-an sa. 
tırlan, tetkik için t ram\"ay mü
dtirtüğünc gönderdii,rini blldirdi 
Bundan aldığım e&;arctle, aynİ 
menua t~krar dönüyorum. 

Bu gidıt-le İstanbulun, biricik 
nakil. \:&Srta'iı olarak kalacağn 
benzıyen tram,·aylanlan halkın 
daha esa.."llı, d:ıha ~um, ıkı~ık 
olsa bile daha rahat istifade e
debilmeleri çare;inln bulunma ı 
şu aciz omuzlanma yüklenseydi 
ben ne yapardım! • diye dü~ün
döm. Araba adedi malfım. Bugün 
hatlarda nekadar araba çalı ı· 
yo"'8, yamı, mektepler açıJdık
t&n, sayfiyedeki halk tstanbula 
t.afmdıkt.an sonra da )ine o ka
dan çalıtı&C&k. 

8akuıtıyı kökündell halledelıi • 
leceğhn iddiasında değfHm. Fa
kat, bugünkü tramvaya. blmne. 
1mnıe. bilet ke.ne .. e kontrol et-

.Yazan: H.R. 
mc u:.ullcrini ıslaha ı:a:Jısara1' 
daha fazla l olcu taşımak ,·e da.
ha s\iratH gidjp gelmenin yolia.
rım ara.~tlrabilirinı. Hele t.ram
\ '&Y ınüdürii ol ... aldıın hemen :ts
tanbula kalabalık basmadan, 
mektepler u.çılmadan faaliyete ge 
•·.er ilk is olarak ~u emri , ·erir· 
" t • 

dlın: 
"Beyoğlu semtinde, Tünele k~ 

dar işliyt•n tramvay ara~an 
Tünel çalı§ıncaya kadar: Sirk~ 
ciyo işliyenlcri de: }azlyet du
zcllnooye kadar li!.rvedllmlştlr. 
Hu ara.balar ihtiyaç görülen va
kit. , e saatlerde diğer hat.Jarda 
ııer\'İSC çıkanb<'&ktn'.,, 

Bundan sonra umumi olarak 
tramvay arabalarına yolculana i,.. 
nip binmesine, bilctler:n k~ 
~ ._ tııMıtroluna alt ol• .. 
maddolerln &ıatbllo lmklnı bıal• 
aup bulunmadığını araşt.ınr, tılt-

(DeYaDU ıl itncftde) 



Jnısralizfilan 

[fl&?!Mml 
Sade söylememeli. ya malı! 
-'·Modaya karşı yeni bir moda , anketi münasebetile-

no ... t um :ıdrl Ertem ortaya bir 
fikir attı: l'eııl 'e ucuz bir moda 
cıknmınk, 

uı~n Son D.ıkika,, im mm z.uu e
line aldı, ı;:-ün1en1enberl memlelu!
tiıı truunnıış sim larmm m.;rıeriııi 

onııı dUfU.)Or. 
''l\lodaya ım.r.,ı moda ile mıma. 

bele,. hakkmda lıc-rkes bir "t!~ 

ı;oyledi, bir fikir orta.)n. attı. Ji'i 
kirlerin 1esndünıünden bir müı.prt 
netice çıkncak mı! •• Uuna "e,·ct !,, 
dlycnıil eccgim. Çüııl ü, bizde fi -
klrlt•r sö3 lcnlr, ortal n atllır, ıa -
.ı..-at truuıı edilme-.ı. Hatta, orijiıınl 
1ikirlcr, fonnüllel' bulruıbr \ 'C :ta" 

· edculer bu.uı.f, fi'klı lcrioi 'e 
yclerlnJ .)ıı.pına1Jar, taktı> 

mevküne l,oynıaılır. Şu lıalde, IUl• 

IGcthı müspet bir n<>tke "ereceği. 
ne Jnancmı olmadıf:"llu SÖl lcınekle 
ı.ta etm olmnsorum demektir. 

\e demcl· olu3or ı.ı, bütün sö3-
bilen :f'.ildrl<>r lif Jıudndunu 
IDl)"'1W §Cy!Erdir. 

En fena y, ciddi fıkirlerin laf 
ba:nne gebncsidir. Bir mcmlokct 
Ça eo. 7.:1 rk, eo korku~ lıare
ket bu r f modasnım 7.aman u 
man orialığı knplıyaıı bir anımt1-
l;İp1ik cereyanı seklioif o ynlm:ı a.
in)an i ga1 etmesidir. Bu, moda, 
Wı- için, c•ı>la.k bacak, Jas:ı. c.ı 
&ek l"C dalıa. bilmem ne gibi mod:ı . 
llrm. daha. tehi' eli, <l:ı.h:ı kor
ıa.ç, da.ha yamandır. Ya.tan 'c c
ı..onomı i leriyJe alllkah olduğnuu 
söyleöiğimW. yii~ fHdtJer, ori
jinal btılu l:ır 'o tn\ 1.) eler bir 
mliddct ynlnız ğızlnrda. clolaı:ma. 
11', -sonra. d ~ tatbik edilmeden. 
lren kendine ~önmeğe, wıutul
._ nı:ı.lıJrum Jiif halini lmama
Mr. 

odaya ~ı yen1 blr moda 
y.ııpaca[;ız,, diye abdettJf;hnlz v.a. 
•an, bu sözü motlıı.kn tatbik et. 
meğe karar 'erml olmnmu., Bm
mrea, milli scrc.f ohnndr ~t 
ldn<l bulunur. 

Onun l"ln ''modaya ~ yeni 
NOdn,, fikrlııin liü hududnn11 geç
mesi, muvııı..:.a.t bir ynygara di.is
taru hnllnde kalmama r, lnka 
ve mutlalm hakikate inkılap et • 
m \ e lıerncn ıu·oıı:ıgnnda.yn, bU
QU hareket o geçilmest IM.enıhr. 

Hetn de azami !.ilratl ••• 

Yeni Sabah 
Hüseyin C&hit Yalçm, bir lngi. 

lız mı:ı.:mnnı harbin lkincl sen.esi. 
n bitmesi dolayrslle söylediğl 
M.leıi !bahis mevzuu yapmn:'kta ve 
Avrupanın bugiınkU vaziyetini 
t:ıhlil ctm ktcdiı . 

1ngiliz ruwn vazı) eti şöyle hu. 
ve trunir etmiştir: 

"\lnıan)n, rk do!ru harc
'kıetfade Jtııs.) il) 1 lüt.J'Sı ınd:ı. boldu, 
llCrU emcdl. İngiltcr Almu)a-
11111 J~c, urlye W} lllndlistana doğ 
ru yohuın kcstl Garbi nısıf ldırc
ye ynyrlrıınl t.e elıblisUndc fü• A ı 
manya, Birl~fk de\ 1 tıeri kendi 
tıaırıs1srnıfuı. bulu.) or. fümtlk mu
hro:bes.ini h.<. A iman). kn.ybct
.ınek üercdir.,, 

B yin Cahit Ynlçm, 1~ 
mwrmnı tasvU" ettiği bu nıziye • 
tı. dooürtl olup olmadığını tetkik 
e eğim kaydettıkten sonra 
ım 

"°V• "'Ün Abruuı)ıın.ın eHllde 

''\Jodn.)ıı karsı .) e.ııi modıı,. so:ı:ıi 

~nlnız ~ıızeh'.)t' H~ril<'n bt•)nn:ıt 
'" ı.ım .. enln snıııiıni olarak kabul 
\c tathikn )utııı.'jınnılıj!ı )nlılızlı, 
ı;Uslii. ,,lİM",ksrııl-;, suıı'i 'e ya ı>
maeıJ, 'nt:nn st'\ 0 1 .. ı diısturu ha 
linıle ı.ııJmamalııhr. Uunu, urta' a 
nt ılım bu güz.-1 t.(•klili fiili.) nt sa
hasnuı sokal',al, trdbirl<•r nlmalı

dır. \'c bunun icfo de hemen lıir 
teşekkül, bir cemiyet ııw~ dana ıw
timll'li, ııroıın~ınıılnlnra hnsl:ıınalı

dır. 
l'ikriml't', "moıla.) a kn.Nöı ,\ rııi 

moda,, i~ude ilk en el .) aııılınası 
la11mgdcıı fie.) ler sunlarilır: 

l - lliık\mıeı biıt<}I' iııe lmı'!;
h herkesin (ordu nıcnsıııılan, de\. 
let memurlan \e ilah •. ) yerli ma
lı lm.ın:ı lanndaıı clbi e •!I.) mcleri
ni mocburit,ıla<' I• hir knmııı ~ıııı. 
mnk. ( ilel<'ri di' d hll olmak ar
tlylü) 

2 - lluı,:ün okluğu gibi biri.ne 
.;iın, birlrac harta üren ııroııagnıı
da ıleğll, mütemadi hlr ııropa.gnn . 
ela .) ı:ı.pın.ak. (Radyo ilı·, ~"!lZetelt~r. 
le, konfomnsl:ırla, bro ürlerle, 
flhnlerle.) 

8 - l'a.lnız niillı nıamuliit ı.atun 
m~r.alaro \ergi \c aiN· hu u
t---und:ı imin.) !ıklar g temıek. 

4 - l\Jüml.;in olduğu kadar cc . 
DPhı malı lmllannuuna.) ı bir moı.ln 
halluo getinncU. 

5 - l'erll m:ıU:ı.m göre kıya
fetler ~dir edilm li. 

6 - rrf yeril nı:ıh knın.-ış1:ufa 
vnınlınıı elb& elcrlo gldill'n bıılo • 
l&r tertip etıncli. 

Görüluyor ki ,,azıre tek t·eııhe. 
Ji d •Dcfir. Il ls"t<e hilkfımcl-c de, 
halka. <la, tüccara da, sanayieilero 
de dl~ n ;;ızit ler \nrdrr, Her ta
ra( rn.zifeslni ııhlfıkn, 'iooann, 
memk~ctin lktısadiyntııın Ul"gun 
lı6r şet.ilde :aparsa, ancn o ıuman 
"modayu..._ kar.;ı yeni moda,. fikri 
:ı:afer k--Jınbillr, fitir 'e teklif 
mlisnılr bir n 'erir. ksi tak· 
dinle 4 'fildr" '~ ''bul " hudıK1u. 
'"' 1&1tıJ:tR- znmaıı usamaz. 

] 

vrupumn kalbini :1.aı•t.cdeıuiyor
kır 'e bu • Hiihs11, f;opsm: '«' t.-ı)-

IU'cslZ A'-n.JI a mıınl''I.) tı miitte. 
fik j~"1Ji7., ltu \"e Anıt>rllaı.n or
dulanrun muh rctı.:• hlt'.)dunların 
da 11 1'1ib edemedlkJcri lın.'lnla .. 
mı lmKKım hağll)or H' onbn bir 
nPtk>e)c Y&nMkt n nıen<•dhor • 
hu-.,. • 

Muharrir, .Aılmanra ile samimi 
ou et~ el c venn • hu'r ve mü • 
ta:kil ıbir AYrt!PS- ikunnak t ebbü. 
simde ve müşterek surett<' 
ça!: nu bir A-:vnıpa develtlerı man. 
zunıesi • tasaV'.\Wr (>ctmekt<ı ve bu 
tsrzd:ı w Avrvpanrn mağlüb edi.. 
le' -n a11: gıruya.cağını, ra-
kit bu it A'\Tupnm bugün 
bir lm;ml oitl'us!unu knydederek 
Avrupa.da ôrilleıı. huzunmiluk Vf' 

işaret edi-

!'!T l. B E R - '.Ak!!ım posta!t 
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Toprak Ofisin 
mübayaatı 

Büyük demiryolu 
istasyonlarında 

Günde bcşyüz bin lirayı 

buluyor 1 
Toprak rnnhsullen ofisinin faa

' iyet sahasına buğdn}. arp , pi • 
ıinı~. ve fasulye d 'thal edildiğiıı_ 
den ofisin foali~eti artın.q}hr. 939 

ikinci Ankara 
hattı 

ilk kısmın etüdleri 
yapılıyor 

Memur ve İ§~İler için 

1 

yatakhaneler yapılacak 
Devlet demiryolları idıı.reısı, 

devlet deıniryollan memur ve iş. 
ç.ileri için nıühbn istasyonlarda ve 
mola ımerkezlcrinde büyük otel ve 

en sınd l' ofis. )lllnız dört yerd& 
truızi.m satLcıı ynp:ırken ıbu sene İ
çinde bunların sayısı 204 şehir ve 
kasabavı bulmuştur. Ayni sur·etle 
ofis 1939 da. y lnız 194 bin ton 
buğday rnübayaa etmişken 19!ll 
senesinin ilk 9.lt.ı nyındaki buğday 
mliba}Wl.lı 191 bin t.onu geçmiştir. 

BugUn ofisin ışt gnl mevzuuna 
giren madd('lerden rnübayaatı gUn 
de be bin ondnıı şağı duşmc • 
nıeltte, bu suretle bir günde mı.L"'
tar.sile verilE!n mtiba)aa bedeli 
~asati 450 • 500 bin lirayı bulm 'k. 
tadır. 

El tezgahlan dokumacılar 
Cemiyet• 

Yeni kurulmaeınn lC§l'.'IJbüs edılcn 

İstanbul <'l tezg!lılan dokunın.cılar tc.. 
beyctı umumiyesl bugttn Hk top.o 

Jantmnu yapacaktır. Bu aureUe bu 
yeni kooperaW-ın :resmty<ıt s:ıııemııa 

çıkması temin olunacnktu, 

şımw~ kadar §elırim!zde )azn.ıa 

Ye dokumacılar koopeıatifi namı al • 

bnda yalnll'. bir tek :..OOpera.Ut vardı. 
Bu koopcraUtten cvveın yasmacılar 

ayrılml§ billbıre bir Ja8lm dokumacı. 
1ı:ı.r da nyn bir koopera.Ut t~ için 
tC§Cbbllse gtrtşınlşlerdlr. ltto bugün 
heyeti umumlye«i yapılac6.k olan koo. 
peratlf budur. Bundııuı llWlda. ÇOJ1ApÇI 

lar d yn bir koopet'attf kur'llMlpar• 

dır. 

Dokum.ooılann böyle ayn a)'l'ı ko.. 
operatit kunnalarınd& ba.Şlıoa saik 
pamukipllği tematmdan ~ ilıU. 
ı f1ardır. Tcvzialm tekllndcn ımemnun 
olmıyanlar ayrılıp bir ,.em kooperatir 
kurmağa tqıebbWı ~. 

Diğer taraftan iplik tııwzi&tı iP 
1.ir.crinde yapılan ibbar T8 ~ 
tetlilldM :iktisat vcklUctl. teftiş~-
tarafmdan ~ oıvnrnalr 
tadır. 

Maltepede hmchıuh1dar 
y.andr 

Dün ö:ğie iizcrı Karla! :e-
pesinde !bir ftmd.dıkta. yaııgm 
çıkmıştır. Yangmm sahası saat 
14 den sonra gen~emiş ve du
manlar İstanbul yaatasından g-0. 
rülmüşttir. Y:ang:ın saat 20 J"C. 
doğru söndürülm~ür. Bu yan. 
gında, yanan fundalardan lba.$a 
lhic.; bir zayiat yoktur. Tahk'f'kata 
devam olumnalrtadır, 

"işt-0 Almanlnn agl ?.ayıf dii
sürecek indi budur. Davalatmı bir 
A\·nıpa dn.vi.61 haline solaunama. 
ları, AHup:ı ı•fki.rı ınnınuirehiai 
kıızan:.uruuntllandır. 

Beşeri.) et tekimül yolllıDda ÖÖ)• 
it• bir nıcrh&IO)·e ~ •. .\r
ı f.- harpler t~ "e tayyareyle ka. 
7.anılınıyacaktır. Bu harbin ort... 
dan blkacoğı denin arifesidir.,. 

Bilibıre Bolu Uz rinden gcçı·· 
rek lstanbul • Ankara mesafesini 
ook kısaltacak ve seyahati 7 saa. 
4' indirecek ol.an hattn esas ol • 
mnk üzere Arifiyeden ll2lyacak o. 
lruı hattın ilk kı:smınm (>tüdü ba. • 
lnnınttadır. 

Veni demlryolu Arifi~ e . Akyn. 
zıh _ Gökçeler ıarasındn olacaktır. 
Bu krsmın <ıtüdü yapılırken imar 
ve fenni earüınmelerl ile gil?.er -
gfilı haritası haz.rrlıklnrı ikmal e • 
dilecek ve müt.ea.kip kısrmhu ın 
etiltleri ynpılncnktrr. 

Arifiye • Akyazı .. Gökçeler am_ 
sı yeni yapılnca'k demiryolu ıbu ci. 
var halkı için ço'k istifadeli olaca.. 
ğı !kadar bilha&'>ll !bu lhnvalinin i1c.. 
tmadi vaziyetinin yeııi lbir lknlkm
mnya. vesile teşkil edecektir. Çün 
kii buraları memleketin en mün • 
bit ve mahsulü lbol kısımlarından 
biridir. 

Milli Piyango 
Bu alqam fuarda çekiliyor 

Milli pty8.!lgODUn 7 inci tertip i. 
kinci çekilişi lbugün İzmir En.ter. 
:nasyonal fuarmda yapılacaktır. 

Keşide saat 19 da ba§Jryacak, 19 
buçukta nihayete erecektir. Bu 
kc§İckldo 400 lbin nunıaraya 720 
Qrı. lira. iknınıi>e tevzi edilecek .. 
tir. En !büyük ikramiye 25 bin li• 
ıradır. 

Tqla kulağından yaralandı 
Schremininde oturnn l:hsan oğlu 

Semih, bir mcseled n dolayı ayni 
yerde oturan AJacddin Co§kun f n. 
ntmdan ~ lla1lağın.dan yam • 
lamiııştJr. Yaralının dlk., ırn.Udavatı 
)'8.Pllmıştır. --....---........................ --...... --

• AnadoltıCJa.n f1Chrlmlze gelen :Mu~ 
tafa. admda. bir tac!rin ı;oknk -0rta -
SICda 800 tiraaıoı çarp n sabıkalı 

hırsızlardan Burhaneddin yakalanarak 
ndllycye verilmiş ve sorg-J bl!.ldınllğtn.. 
ce tevkif edilmiştir. 

yatakhaneler vücuda getimıeğc. 
bu suretle memur ve lı llerin is 
zamanları haricinde her türlü kon 
for içinde istinıhntlerlnin temini. 
ne karar '·crmlştiı·. 

İlk olnrnk Ak ehı istasyonunda 
bir yntaklıruıe ile Nnzi~li i tnsyo • 
nunda bir ot<'I ,.e hır yutakhnne 
tesisbıc karar verilmiş ve pıoje -
leri hnzırlnnnı tır. 

Daha bazı mlihiın \'e büyük mer 
kczlcrde ayn! ı;ekildc yntakhıme • 
ler tesisı için t.ctltiklcr yapılmak. 
lndır. Bu suretle devlet deıniryol.. 
lnrmda cnlış<ın memur ve l!iÇilCl" 
nna 5ebekc \'eya. diğer hatlarda. 
nerede oluısa olsun sı ve nöbet 
zamanları Jıariclndc dinlenecek, 
lstimhnt edecek, uyku, uyuyacak 
nyni zamanda banyo alncnk sakin 
lbtr yPı bulabileceklerdir. 

Muallim muavini irrtihanları 
bu sabah l.n§ladı 

Bu ders oenesl.ıd talebe mevcudu 
geçen yıllam nazaran dalın fazla arta 
cak olan ortaınekteplcrtı yeniden alın. 
ması za.rurl oıa.n mua.llun muavinleri 
nln Ankara ve l&tanbUlda yapılması ta 
karrUr eden lmUhanıan bu aabah bq 
lamış bulunmaktadır. Miu:o.bakn im • 
tlhanı yUkeck muallim mektebinde, 
Ankaroda da Gazı Tcrb )'C Enstitü • 
stındc ynpılmnktedır. 

25 eylüle kadar de\'am <:den bu im
Uhanlara yalnız Jıse ve tam devreli 
muallim mektebi mezuı:lan knbUl o. 
luıunaktadır. İmtlbanlara talip oıaıı.. 
lar girecekleri d"rs zilmrclerine göro 
muhtcllC kısmılam ayrılmaktadır. A
lınacak muallim ınunvhL!!ri matema.. 
tik, tabliye ve !uw.ıı grupundan fngi • 
11.zco frnnsızca ve nlmaD('A ders grup. 
Janndan imtihana girmektedirler. 

Müsabaka lmtlhanmda kıı.zanaıt t;a;.. 

llpler yurdun muhtc.llf ycrJerindckl or_ 
tamekuıpfor&ı bn ders gruplatınıı'lllu• 
nlllm muavtnl olarak t.a:y!n ohmaeak 
ve staj CJevresinden aanra JfyakaUcri. 
ne gôre blltiliıl'e orta.mektep ınıuall.im1 
olacoldnrdrr. 

Limanda nakiller 

İstanbul liman idaresi kontrol • Lise bitlnne imtibanlım bugUn 
l!Ol1& erecektir. Mu.,.a,fftıı> olanlar, ıs şefliğine Silivri liman reisi Rab. 
eylül pe~caıbc günü rot-ınyncak olan mi f\rdın~ı. Slivr! ~iman reisli~i
d<ıvlct olgunluk fmUban!arına glrcbt. ı ne Cıde lıman·:rcısı Sadık, Cide 
ıecckl rdir. :.MaKım olduğu lir.ere ol • liman :reisliğine Ali Şev'kı Ay. 
ganluk lmUlınnlan liseyı bitiren bir dınlı. Kavak liman reisliğine Ta. 
genco tıniverıılteyc ~rmck bakknı v r bir Tarhan. Küllük liman reisli. 
ımcktcdlr ğinc İstanbul limnn kontrollnrm.. 

• Dtın. Haliçten dışarı çıltmnk iıı- dan Salih Turanbok nakil ve ta
ttyen 14 tonluk ôzdcni2 motörll, klip yin edilmiş1erdir. 
rll agzm& g<Jdlği ııırada <Jı§ardan içe. 
rlye girmek Jstl~n llayııtı bahr1.· mo. 
Ulril tle kara118§1DIŞtır. Blra.z sonra 
iki mot5r ÇQ!'pı§mş.tr. Ç'arp~ma ne. 
tioesino Osdcniz motöril yaralıı.nmıııt.ır. 
Bu mot6r, Y6ml§ i8kele:ıl 6nUne getı.. 
rildii?I vakit aldığı 8Ulann tesirlle bat. 
ıııqtır, N'U1'uaÇa zayiat yoktur. Tab.. 
iktk&ta deftm oıunmaktadr. 

dan geçm esim belkliyccck1e.t", ve 
rnilsait bir anda. el l>ombalnrı ile 
bizi ~adan vuraca.ltlar. 
~umaralarma 8lda.nmadığımızı 

r arttedi:nce lkalk:ırok sıVIŞlllak 'is -
tiyorlar. Buruı. meydan vcrmıyoruz 
Fad& Jooşamaıddar. 

Gaz beyanname müddeti 
bu ak~am bitiyor 

Ellerinde bir tenekeden fazla 
gaz, benzin ve motörin !bulundu. 
ranlarm viHivete beyanname 
venne. müddeti bu akşam sona 
ermektedir • 

Sen de BôY~ 
Olacaksın•'" 

Yazon: Kadircan /(~ 
Yenıeklt·ıini dı-:ard• ~ ,,,r. 

tercih t•den bir arktld8:tııııJll ~ 
Uı•kilr oluııca , e bir ııı•• eıçi ı•1" 
ntlı)·arak ah!;ı 'e hlıtl~il 3-!, 
nıavwca (•lbet ba. .. ı.a tiı ~. 
mn;~ ı~aknt bu arkııi!• .. ~ııtl~ 
r.ıwnk ahihidir, bııt:tıı ıııttı: 
\ardır Bana .. ebehinl 88 t' 

• ıftll 

- Jıı ... an 'nkıiı lıt•r ~ ...... 1" 
\el .'ll"'amak i!,;ln )er;. I•~ 
nıek de yasıuwıktan bır rJ1I ı101;.. 
\dam ~u de, maksat Ji~ı.,;tiiJl~~.ıı 
ınak değil mi, ol) o.rc.k "ııo ,...
nngarye kabilinden blrt~.keeC~ll4" 
\e iyi hazırlanmamı~ ~· ~ 
midemize atı)oru;ı: . .Bu ııı.ıı-ııl' 
gu-.u. düsünüşü, ~örli tt '~wr: ~ 
yll~I olan bir hısana • ~ 
lokomotifin kazanı, bir ~,% 
dc~ldir. Bundan bft..:;.kıl ) ,._..,....ıtl' 
rimiz narin dudaklar 

9 
'"",,J!!t . ,,, v 

di.;ler arasmdnn ... eyer f~ .Jil' 

)'erimiz olan dilintlz j,.I ,... 
kontrol edUlr. Bunllll ~~it ı;~ 
mis h i hazırlanınr<O 0 t..11~~ 

~• - . .. ,·e r 
Bundan balika. gözUJl rti• . 
da. h&l&ı var: ısoyaz ö ~,.,ı <!,. 
ııet'etcJcr, a.) n ayrı ''"dD,; bit ,; 
ba.klar, taze çlı;eklcrJn 

11 
~ ~ 

~o ister; bir çalgı niÇl _..ı, # 
nınlı ! Bence yemek -";,,iJI,_ 
için en ze\kll olıtUlb'• ~.!.
do w.atılma.-tı lizım~elflll .,oı.'~ıt' 
nıaııdır; eski ı:o~_ı1a~ _.,...ı';t-
111.anara.k glinlrce urc aaoeii_vtl' 
,·orirlonni~. Bnn111' hl ,.fed"'~ıv: 
dır. t~i bir ıoı.-antadn, sı;Ü~.Jı 
mln hcrslnl bulmak ~)'fil1'1-' 
lakin evimde, eScfle "'';:;,; f. 
birçoğu c'ksikffr; ~~~..., 
elden gelmlvor ve ::::... ~ 
olmazsa llJ'BSim bu . J/At 
ıum. 8" ır ,_. 

Ona hak 'erdim. sad~ ~ 
fakat . adelfktc ırrn.t• .; ~ 
MHğe di.if:.'ln"ktir; ba-; '~ 
1-!ekiyı, arr.ulnn, Jti6J • ....JJ/ 
maldır. '.I' 
J~ ltsırhiard& ~kıOel'r ~ 

J;ın et tib • ..ı olurdu. r-pef.ie'-',rı 
ze,. üzüm, hıclr dolu =~;.v 
lnnurdu. Kasıt' ·• ~' 
Harp, tıüt, ı;iwa ,"c~_.-, ~ 
L"tllmrr, p.rkılaı" so::-ı-r-~ 
dans edllirdl. ·~~...,;_ -~,, 
&indee daha. müJlllD'""':'. 1,..~ 
lere bir ihtar yaptllr:~., 
dasında onıda bUl_.,._,.ı~pl~ 
sında, e' in büyü.ğü t ,.., P 
mwnya. dola tınlırd1 fi' 
ki: . bOI ~ "'ııf' 

- Booa. bak, bOl bit pıt 
ye, iç, eğJen 1 sen ele ., 

le otaeaksm! ~ #' 
Rahmetli .Ahmet ~: .; 

ar1cısmda. ;u söilet ' _,vl'y 
görU, e~len, sıkılrrt~., 
bir gelir insan ,.ı 

çak!,, ~_,, 
l<"a.k.at hayat Öf~ i~ ~ ,J 

Bir lokma kaa8I' s,of,_ ::,.ıı1' 
lokma Joknıa. oluyor. ~?İ' 

<luktan 60nrs is~ 1"'- -~ 
gibi günlerce )"all ~.ı:.-' 
sihaU teımhelden bile .. ~" 
kündür. lliç ol~~ . 
gibi arasıra. ~ 
to ne mutlu!,. 

e 
·ı; bir ~el' 

mi söyledim. Gizl~tJ. 'l'~<tl" 
bombası meydaıı& çıtcırıtııeıı' 
wrml§. Onnandan , 
Polonyalı geliyor. ~~ 

Bölük tumıuıdallf b'l~ 1"' • 
nuna gelmişti. - ~~ 
ynlılarla dolu, 6Jll1113 

ki yertcrf nnniar küfi d~ğiJ mir 
A hfikimi) eti de Alnıanyıı) ı 
do;\1'1ImlllZ, beslemez ve yaısatmaz 
l'lll? A 1 nıpıı) n. hfık1nı bir Alman
ya k rşılaşl<fğı etleri kır~ 
nııiik ~hı icap ~den h:wrlıklan 

Polonya 
J7 

harbıne ait hatıralar .. GittikQe düşman ıuı.tıanmn de -
rinliklerlne giriyorm:. Zaman geçi 
~or. a.kat farkında değiliz. Bil'" 
tek ga~ var: düımınm imha et 

de kulmak tehlikf'li, zira diişmana 
s.-ı.bit blr hedef tcŞki1 ediyoNC. 
Tnnktan teker teker atla.dik. A -
man Allıı.him, o ne atlayış! Atlar
ken vıızlyctimi?.l bir spor hocası 
görseydi muhakkak ki gillmekten 
bayılırdı. Düşman ormandan oluk 
gıbi akıyor. Ynrdmımuza iki tank 
gcllyor. Polonyalılar bu srrad& yüz 
metreye kadar ynltlıısmıı!Janir. 

hı almıyor.,.- dedi· ~-O' ~ 
Ben kendi hcsab~11 {şı~ 

almıştım. Belki de ~ 
"·affakiyetimize son A- # 
.)OTUZ. _..,ıf.tı ~~ 

~ - !:3Dlan '\C imii n bulamaz 
Dttr Bunlan hulduktnn olll'a da. 
dfteJ'a~ı fetih tcsebbUsüne t rar 
tııamaz mı!,, 
:Mııhanir, İuglliz nazmıun bu· 

h" nklmdan geçlmıem' ı. 

bi mvmndığını ve bundan dolavı 
A1lıll3.llynyı muvaffak obmamı . 

liib ·ete mahkum kalmış g bi 
gfistermesl z h ' .. l" kAfi bir kcı... 

tl8.8t verMnC'di n kaydettildPn 
şovl!' dfyor: 

., lmanL-ını. bu&"ünden ınıw;lup 
flmuq dcnllme1.. ı knt tokribi '<' 
fhliınali bir tnrt.<la bir oınğlfıbi 
;et :!!! ~h edilmek ı· 1..ımgelirse 

f\: nbn z:ı.leJ"(' eri mekten ıne
ıtıeden en bü\iik t•ngellf'rin bln:at 
Avrupa içindt' oldnJ:'llnu söylemek 
'Ml'1b'İdh'. l\lıı nlnr beli:..; arka 
_., er Belki IIlndlstsna ''il· 
abillrier, beliti Ne\-yilrka ~ık:ıhi. 
lirler. Fııkıı.t göril)Jiyor ltf Avrupa. 
~ r.aptedettıfYC{)Cklerdlrt 

?fa.yır, i\nup:ı.y. znptetlcmt 
.. tar ~. ~tettucr... rant 

Yaz.anlar: Muhtelif subaylar 

Bizimkiler onlıın bir ti.ırlti mev 
zil :inden tanuyorla.nh. Onları 
atmak • · ~ pılan her t('l§ehbUR 
cı}gtn bir teşle kamı nt}o'rdu. 
Tank dal' bölüğü kumnndanı ıleı i. 
de nıü - ı mevldde kalan iki m\if. 
rezoyı kurtannannzı isledi. lfa 
dili Unrneden hareket" geqtik. A • 
rıumzda topln.nara.k taarııız şcltlni 
t ettik. On tank yimıi dört 
mUrotıtebtni h r n hah.ısına olur
sa olstn1 düşman hattını yarncak
tık. Ka.n;muz.d Polonya. ol'dusu • 
nun en güzide erll'ri var. Düş_ 
nınnd ı "' alam zdık zira nr • 
kamC".ch plvade vok. F 7.cmcdigı • 
miz h<>r Pol ) ah, sag kaldı -;ı 

takdirde lıı:d geridPn vuıııcak. 
Böyle bil'Ş('ye mcyd:uı vcı mı} e

ceğız, Kurı;unlaı·, memulcr tank -
lanmwn zırhını döğüyor. D~ao 
ateşinden mumkUn olduğu k dar 
saıklDDlBğa c.alışıyoruz. 

Di8nant ôttıncdlğıml haJdP 
ku :ynr;ınuıvn.ı tutulmuştuk. 

Şımdiye kadar yaptıgnnız muba - m<.'k! 
ı c·belc1'de tecrübe sahibi olduk Ye Orman kena."'t!da bi?.c k.aı"Şt me 
dü,.manın nerelerde gızlcnebilccc • zi almak üzere tne\1d değiştiren 
.,;ini biliyoruz. Bundan dolayı çah· hir tank dafi topu ~füdllk. Topu 
tıklar ve toıı ağn.ç.lılrırun bulundu.. o isUkamete Çe\infün; isabet tam 
ğu yerleri tarıyoruz. t~te. Polonyn. bir tm bulutu; \TCU."jalı bacak ve 
lılar olgun rumut gibi a{;'B n kollar .. iste bir diifmıaıı gl'tJ.bı.ı da
duşliyol', Çalıbklnnn dibinde n . ha. Horokete ge~c m<'ydnn 
kadar <lil.smn.n temizlcdii;'imizi bil- "Vermeden m~ t\ifeklı> biçHdı 
miyo:ruz, faknt ~'llÇtruı dlifıcnler ler. 
görunüyor, Çalılrkla.nn dibini mu- Ta.nkm ıiçind bulun n bb·Jcrm 
hnrebedcn sonra gördük, O:tioUer lın ve y11zlminden dere gifi tef 
yığrn } ~'Tlldı. Taalnızumtl7'..a mer- ~yor. Polonyalılar bitmek tu 
h mP.ttıızce devam edİ}'Oru. k~ek lbilmiyor. Acaba n~rcden 

Tüfeğinı atan kacıyor. Kaçanla~ ~eliyorlar! Orman Polonyalı ıl 
ra birkaç menni göndcnyorum; oa "'do1İiıtı6Q. benziyor. Topum 11.rlı: a. 
lann lheMbı da bö~leec "'Örülü • ~ edemiyor. Arıza. vn:r. İşte yi. 
yoı. ne Polonyalılar gözüktü. 'l'aArnI%a 

He: tıırnı dillJ!lln.n ccecdi~ lr do- geçmek işten bılc drığil. Makineli 
lu... tilfeğim de i:ılc:niyor. Mcrmı ss · 

Aca:ba hidcn • ölmiışler ıni ! k19mr . Vakit 'kaybetmeden arıza. 
Yoksa numara nu yapıywlar~ yı bc'rtamf ettı'k. Artik dllşmanı 

Bu oyun bize pepk çok tatbik e· koı•alcynbiliriz. Ani bir ~rsuıtı. 
d ld . Fakat ıbu sefer aldanıruyacı- 1mıka mermi isabet P.tti. Yolumu
gız. Kumazltu·, ttuıklarm ya.nJamı dEmı.m c.-'iQıni~rv:ı:: Tnn~m Mn 

"Stoi,, diye bağırdım. Koşınnğn 
devam ederek yaklaşıyorlar. 

Otomatik tabancam ağır lisanı. 
nı kullanıyor. Polonyalılar bağrışı· 
} od.ar, fı:ı.ka.t ne iStediklcriııi anl!!.
mıyonı.z. Anı.la.rmdan biri Almaıı· 
ea " - Ateş ctme-}in,. - diye b8 
g t:dı. 
~ah.lm-uu hemen ~ere atması -

nı. aksi tnkdirde o.tcş etmekte de· 
'8.111 ooeceğimizi söyledim. Hathu

ki ;>aptığım muaZ7.alll bir blöftü. 
Fi! ~kliklcrde menni kalmamıştı. 
Mamafi el ibombals.rımızı kullanma 
mışt.Ik: öllineeye kadar ça.ı pışma-

ka.rar vcrmi bulunuyorduk. 
Bomba a.tmak ister gibi bir hare· 
\<ette !bulundum. Polonyalıla.rdaıı 
bır :kaçı ellerini kaldırdı; diğerleri 
bu hareketi talı:lld ettiler. Tehdit. 
kin halimiıı: teefrini gösterdi. Ve. 
zıyet hemen lehhnizc döndü. lllh 
Iarmı yere ll.tm.l;,lardı. 

Ust ve başlarını aratacağııri. her 
hangi ufnk bir eil!h bulunursa to 
punu birden kuı'!'Hına dizdh'C'ceği -

Bölük kunınndanvı;tu. ı;~ ' 
bi bir vaziyete dl.iŞill tJ, ~ ~ 
de mermi ka}nıaJIUŞ ~ıJll' ~ 
men PolonyaWarlll ~ ~~~ tO 
Almanca Wen bir lP~ ~ 
olmadıklan takdirde elitle~ ~ 
fekle lbiçilecekie.rJ:ırl t~CS .,ıt ti 
liık kumandanID1~ ciod! Z 
~olonyalılar üz~uı ~ıl.l'JI" 
Slr yapmış ve t~cıı,.. 
fazla münakaşa etJll -J.'1 
Dl atmışlardı. ~ ~ 

Harpte küstab~er. ~ ~ 
t.ah olma.yan ka>~ -te ~ 
mandanımız yedi ~ ~ 
~ ~uvvetiylc ı;!ıı~rl 
sır aldı.~~ ~..d /ı 
.)alrya civarda A fOl"'....eC ıt 
bulunup buluıunad1~. ~ ' 
lonyalı nehrin kJY11' ı.,JI: 1 

ti. lıte 88ğ oenahtallrıa~ (1 
~ e-elivor vav ııce _..,,fjff . mrv· 



~ı, llabe 
~.;:.. s :.:.: ' 

~., ... ..::;:.hh "'• ............ 
~,....,t~ .............. ParaşütCüler 
~ • ' 23e72 H. Rcclıenb«g guetecl bir mu 

• • a 14310 harrirdir. Kendisi Girit ha.rbioe 
•.a.••e ' lDl.35 ve mt.dıarebeler.ine iştirak ctmi~. • •'!.~;.:- •••• 
~ '"1 ·.~ARI 

1 
\larekatı:n nasıl ba§latlığnuı ve ne-

~.._ ;;; ..._ 1 ticcsine dair bir makale yar.m~ln. 
'-ıt • ..... J Girit muharebesine dair fulıı ma-__ ._.,._ · !:: : lümat edinildiğinden makale); hü-

lasa halinde okuyuculanmnıa veı · 

""'""ii;:::i!er!!!!!!!!l1'!!a~k;!ıt~11~ıo~t~baa~s~ı~I meyi faydalı bulduk. 

~~•l l QA Oi:,,-;:IJ _.• İstirahat h~:e:u! 
~:. ~ı.e. Peloponez'de kurulu ç;adrrlar a· 

1\ --- rasındayız. Cenubi Yunaniı!Jtanm 

~Gri ıek""'a takıı·dı• mayıs günler;ndeyi~. Ma..vi sema • 1 1 1 da parlayan gilne~ ağırlık venn('-
ğe baıılıyor. Etmfla zeytin ve ı>t-1-

" Çe vi ağaçları var. Hareket dolu mü-
1\f\aı-. nakale yollarmm i'ki tarafındaki 

~
",' l llŞtnak paraşütçü çadırları mayıs ayının· 

\ıl ilk günlerinde kurulmuştu. 
Paraşli~üleri.n Yunaniatanda bu 

lurunalım, kendilerine mühim bir 
~~,~~rın1• da Çocukların vazüe verilcceğinlıı ruimeti}"<ii. Pa 
~'ili "'Q llon hay:k~arı :raşüt kıt.asına mensup her er bu
~ ıı...~l t>f: .~~knnız arasın- nu bilyordu. 
-... c:,.nıa Oldu .. ıne.ına konu§ • Kumandan milıalcercye çağın! -
~t ~nıun; mıştı. Vaı:iyet ciddileşiyor 9\U ': 

w.-.~. ~l'llıtı naYJ §İ man yüz. Kumandanın dönüşü gUnler belki 
~ ~~· l

0

elek düğmesi de haftalar sUreblllr. 
~ ~ıı Ptrç l~n _llstl.ine dUpe Yıldı1Jarla ~üslü bir gece! 
;,~:; t&Jip :ı düşmüş. koca Hareket üs..ctfunüze nakledfüyo -

~~c fta.ç~la: nğlamıs ru~erkes t...,., olmuş, l\ice yıkan· 
~are Cdi 1 8a.rışın bir tu ·..,,. 

S~~ ~.tan. Lolr'or. ı:unlard. an mL5 ve mükemmel bir kA>hvaltt yap 
el ··bu mıştı. Tayyare meydanma. şafak dir • o rünUn 

'-.."'tietı, ilt~ır:un. llt;si de sökmeden \·ardık. Ju 52 naJdl:yc 
~ ~ 'l'\ır](,. i do Yerli stild- tuyyareler; hnrclcete hazır. Civar

-..ıııı h.r •:Ye çevrilen film daki tayyare meyclıınlarında aynt 
l't..,..,, halJı:a "'1veyıe konuı::tu _ faııUret var. Son hamrlıkların bii-
~·~ o tarut. tün bir gece içinde tamamlarıd1ğı 
~ ~ ti a mUessir belli. 
!t:ı""'b' Yol b. ~ 4-dUğr.~an alıkoJıup Her kes ardı ~rra tayyarer" ı 
-tlft.: geli ç~ attıktan sonrn niyor. 
'1" ha~ Vil'la erek kekeme Son bir talimat daha ... 

Sfı f(;ı~ları6 v Yan öyl<' acalp Herkese hedef ve vıWfeıti !lale· 
~~h b'lıı aı.b. ar ki. .• Mes la: kında malümat ,·erildi. Hcrkts, 

" ~ b kendi hesabına dn~on vazifeyi har ~~' ·2<' geliyor . ~ 
,.,:"'), fi harfine tatbik edecek! 

'~""'u nuı-rnu? "- Almn.ma.z,,- diye ta\·sif e-
t'lll ~- -ll.uz-nıu., dilen adaya kal"§r, ara.dan bir da -

r ~llb.,__ • 
-..ı_;· d ~ada k ııa kika geçmeden cesim bh· taarruz 
~lı c, aP..~ · u nılan .kuvvetini +n~ıvan tekerlekler '.·u • ~ ~ ~ld.e-.,..,ıuıda, büyücek ~ "' 

ıt • taıtat :eken döndürür varlanma.ğa başladı. Girlde k~ı 
;.'tll':tiıı alas glbi de ka- harokAt wlamıştı.. ı 
'-.ı~~ de11 h 
~*eccg%~e ~ukluğunıı. 
'!hı ~c~' artrit l nıee kerli fe-r 
~~r hah. ta <>hunıa kaçmış 
tıı,~ l'le 1t' C:enPsl tr~lı 
~ t!l.t\,.. onu.1\ıyor 

\;.~~ ""Iİa • \t ~ "ar lnısınız? YaJmt 
bi1ıı~t~ tnı? Sonradan 
~ 't.ıJ. e 1to11 ..\nıcrikalı misyo 

t ~ ları ~ur. NC'teklın si-
~~ lıt ar;ıs0~U~ayı tatbik 

• ~il bh- k lhnız Perdi Tay 
\ı!t 'l'~~ "llcu 8.YJla]{tan ılhnm s ~~lur rU:c gethmlşlir. 
• ~ ~ ve~ı - dubiaj!:ırı yap 

1ı "'~ ile ı!; eırada, ilk i.~ 
\ "ıı.:.. 'l'tıt1t~c tel'in eğlenceli 
' ,_ ~· ··o Ye adapt(' ımkiln 
\~ ~ur .. ~Ahbap Ç~wuş -
~-fıi;6llıc ltoy ?'§ak PnJn.bıyık
ı ~ ~ll'la,ff~~CUya tn.ş çı. 
ıt~l \:hı~u ~c gayet 
~~ 111~tu~al , 7 bu i~ı n~ 
~~! "fllrıee 1 

• • •• I• r rdı 
·"'~er l'a Yle kendi kendi 

\.. ~""tı,;c biıl>at-ken, bir taraf 
~~tuıı:11 ArneriknJılann 
\~">\ 0 ltt hıı 8l"atlınu11k isti-
~'aftn ~l}i, doğrudan 
. ~lla hihı 1~ Aıncrlkah
>~ •ııbu- ıun duçUnUhnU§ ... 

e hu bir ilan verir 
en bir 

't\iı istır Amerikalı-
~ I> oıan.1 ade ctm(!k is 

t~l'aeaati:ın filün fllm 
· ~ crı bi rı. .... 
~ •t bu a~ Anıerikah ç1· 

l'OPRAGA tN'tŞ .•• 

GirittGy.i.z ... 
hıte. Girit hUkllınct.fnın bulundu 

gu l{andiyo. civarındaki ovalanJan 
blr.i.ne, 20 mayıs gtinU sabahının 
ilk saatlerinde, ayaklanmız t.oprıı. 

ğn tema.~ edince, a.klnnızn ılk ev
vel bu geldi. 

Girit, bizi, pek dostça ka't§ıla -
mndı. Daha havada iken her isti -
knmetten tüfek, makineli tüfek. a
i:,'lr ve hafif dafj top mermileri ı:s
hk <:.alarak aramI7.dan geçiyordu. 
İngilizler bütün bunlarıı rağmen 
toprağa inmemize mani olamadı. 
Muharebe hr>men ba,~ladı. 

tık olarak ntlaynn paraşütçüler 
1ngili7. mevzilerine karsı harekete 
geçerlerken havada say:um: Ju 5~ 
filoları bdirdi. Gök askerle dolu . 
Mnn?.ara b~ yabancı değil. Acaba 
İngilizler ilzrinde gibi bir tesir 
yapıyor? İngiliz as!cer1erine, Al -
man paraşütçüleri henüz ha,•ada ~ 
ken ate~ etmelerine dair em;'r ve 
rilmic:ti. 

Bunn dair olan emirnameyi son 
radnn ele ~eçirmi~l;k. Te,•ekkeli 

değil, istikbal merasimi umduğu -
mur.dan parlak Ôldu ... 

Emir \•ermek kola~·. Ma.kftat mu 
vaffakiyetle tatbik ede.b'lmektc. 
Yere inen paraşütc.üleriınW11 şah
~i .kshramanlı1tlan saymakla bit • 
met. Ufalı: gruplar halinde. kuvvet 
li d'fü•rnan krtaıan içine dijşe.n pa· 
raşütçüler döğüşerek ~"Ol açıyor -

f"""'" """' y.~;""'""'""""l 

f HANS RECHENBERG i 
t ' Harp nuU&obiri f 
1.ar. tlk muharebeler net.kesinde 
diişman batuyala.rı eıe geçiril.mi§ 
veya tahrip edilmişti. Yanında bir 
kaç ktıµ bulunan tabur kumandant 
\."Wt geçirmeden düşman mcv"Zilo 
r:i.ne hUcmn ediyor. Biraz <Hede 
blr a">-u.ç uker, bir bqc:av~un ı. 
daresinde mühim bir 1~ me'l'Ei· 
mi aptetti ... 

KUMANDANIMIZ 

Umumi harpte döğüoen luw:aı. . 
danrmız fniralay H. erlerin bMm
cia tayyareden atlamfJitJ, Kendi.si 
bi~k muharebelere iştirak et -
miş. tecriibc &ahlbi bir ikuma.ndan 
dır. ~umandan t.oprağa iner .inmez 
göğ'ı.i~ g~füıo çarpışmak mecburi
yetinde kaldı. Toprağa atla.yan kı
talann heeabı kumandandan sonı· 
!ur. 

Kanöiya~ a vo Suda körfezi ö • 
niinde çok \·ahinı saatler, günler 
g-ec,ı)"dik. Kumandanmuzm aofuk • 
ka.nh ~e$i bu müddet zarfmda 
blr nn blle aksama.dl. 

Umumi h:ırp ~mda blle, Gi. 
ıitte-ki ~ibi müşkül bir mevkie 
glrmem·~u. Ya:r.iyet böyleyken 
ka t'i 1.afere it im adı vııror. 
Toprağa inen paraşlit kıtrun 

münferit çarpışmalardan sonra 
topyl'kfın. sağlam bir halde ku • 
mandanın idaresine geçti. Yalnız 
biraz uzağa. düşen peraşiltçü grup 
lnnndan haber almnuyordu. Ara. 
dan kuıa bir zamsn geçmeden on.. 
!arla da irtibat temin edildl. Emir 
ler in.kıt.aa uğramadan ifa olundu. 
Akşam çökeıtten, civa.r, yüzdo yü:ı; 
emniyet altpıa alınmadıysa, hcnilz 
on iki saat evvel d~ elindeki 
istihkblar sueturulmus, hii.lcim 
bir vuiyetfl geçmiştik. Havada 
sallanan pat'al!ütçillere ilk atoşl a.. 
ı:.an bu i&tilıkAmlanlr. 

Miralay, Glıidin işgali için ya _ 
pılua'k talr:tlk planları biliyordu. 
Diğer lmmılania. faaliyete geçen 
krtalann ne §ekilde hareket ede • 
cck~rindn habcroardı. Kemi ~a • 

1 O Sene evvel buoün 
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KIMhköyüqcM- ~ıtt.eıtl .Mulıtar pa
fİulm Jıöıtki.Uıde- vf'fat eclftl ~tı"ır 
kralı Puat bauetıe-rlnln M.m')ln·INi 

Preaıtee F..calne b!Mnmm cenau ı&la~ı 
dün lıüyük merubnlf' ;t"BpılDu!ttır. 

C<'0&2.e ınl"ruiminde a..kf'ri kıtaat 
Tfl maaka ihtiram 1"HOllnl ita etmiş. 
Ur. Mf'l'Mtmde Rrlıık'onıbur Gazi 
11&7.PMlerl namma 'ifll'ya\'Nit!ri ha~ır 
bolonmu,lardn'. 

~ll~reea arn ağır başlı, 
"~l'itıhı :ınr. Bağa çer 
'~· ~~ından maz • 

Yazan: Cac:us mPlrte-bi IM'<>feflö,..' rindeo lsv~li A. ME/\'GBAM 

.""ti~ garip bir .şi-

' ~ \? e ~1'1 aı 
\~ ~n,l"d ltlak ıstıyor· 
~~·at:\lz? 
~-~a~°b· ~ luvnr yu • 
\"'\~ ... bir aı'tn .Perdeden: 
l' . 'Qğl"{!n;.;;e ilan,. gördü. 
~ ··· .\rn k istı; or-su-
~~ ~l'f Ctfka1ı Ptofe -

\.." ı....~~· ln&'ill 
~ l~'d' fakat r;ce deı'S al-
~ \"'11ı ~'ı:ln ar~:dc kendi
~· ttıı.· 1' ani.ad J:ı.n bu n
~- ~ ~en ıgını Sl"zi-

~ Mt~0r. çul\k~ fevknlide 
\?._>t ~ buırnu'it bu sayede, 
~l\ ~l'4! \tcrfyor· ~ Rendi 
~ k~llşt · ret \•e 

''~\ta.ffak~rncak olur· 
~ ~ Yor /\. Yet k~nnı. 
\~.t-~t~0~tncaınzn e
' ~ ~ t fi.lnıı r. l tııar e
~ ~111"atralti :r de bu t~
\..~ \ ı.ı aıııYoı- ~eUe duble 
\.' tik. .. '1\tafr • 

.~ılırıtıt a1tıht! K 
~-~ ' diUrnızı ~:~~z· · · aar ıv -

'• le '!:lıı ''k 'I'iirkçeye 
• r ~ Utıını,, lar, 

Ctnok harca 

122 Ce\oil'en: 11. D. 

Perlepe bugünkü fen işleri kar. Demir· ka.pıajı. buldum. -- ' 
şısır.da geçirdiği haleti ruhiyeyi Hemen tekrar kilitlenmi,; olup 
adetii kendi kendisiyle istihza e - olmadığını muayene eUim. 
C:ercesine anlatarak dj.yor ki: Sevincimden adeta bağuıwak • 

_ Evet ... Demir kapağı, elek. tun. Çlinkü kapak kilitli değildi. 
trlkli bir tertibat vasıtaslle orta• Kalbim heyecanla vurarak ya • 
dan kaybedilmiş olduğu vehmine \'RŞÇa, hiç ees, Çlkarmadan kapağı 
tiüşt"rek dakikalarca aradım! Mü. aralık ettim. Evveıa bir saniye 1· 
lf'fennin bi.r adamm izini buracrk- çeriyi dinledim. Hiçbir srs ~ ol•tu. 
ta kaJ betmek korkusu bana azap. Sonra elimdeki hınuz fenerini bu 
ıtırın en büyüğünii v&rmekte~·di !. . deliğ('. çevirdim. Önümde a.ydmla~ 
Halbuki azim ve inadım vebimlr·· nll.n manzaradan büyük bir hay • 
ri nL'ıayet yenme.)'e muvaffak ol. rele dtifflüm . Zira demir bir mer. 
du diven görmüştüm. 

· 1 Liml:ıe.mı çevirerek bu gadp 
yeri mı&a)lcneye başladım. Bir 

dığımız bir zamanda ne hayırlı tt· müddet öteye beriye baktlktan 
ebbiis değil mi? lıODra kendi kendim 0 gülmeve baş 

Fakat sinemanın bunda ne ka- J.adım. • 
bahati ''ar? O bize':lbret vcrm~,. Zil"ll bw&aı ne ı»r maıbzenP . ne 
iı;in yapılmısken, bız. onu taklide bit eeıki meaar ne dP gidi ınşa 
kalkışarak, kendimiz "ibre~ öme • cdiJmiış bir yereli. 
ği,, oluyoruz ... Sinemada bır 80)' • But1181 şehrin d111ndaki kane.li • 
gunculuk \-skası gö~p haklkt ha. ıa~yOQ yolundan ibaretti. 
yatta tatbik t"tmek isteyen merak AnJaş.ılan tahta b&cakh e&ra.ren 
Iı çocuğun suçu ne ise. Lorel-Har-- giı adam kan.aliılluıvonun buradan 
di ~ilmlerlndoki Türkçeyi de, h~ • ı geçtiğini öğn!bmi§ ~e merdive.nle 
sus.ı hayırlnntzda konuı,malt, ~ • inilen bi!' met.halini ke§!etmi§ti. 
miz.in teıatfuz ve ~ive ~nl Bu.ranm şeıhjr kanamaeyonunun 
80ymak bakmımdan aynen oıJar. 1 Mr yola. oldağunu antayınea, vikrn 

HiKMET llOlllR ı ıncnbn immeıı zail oklu. 

hası dahilindeki her karL~ arazinin 
ne derece ehemmiyetli olduğunu 
tıli: :i:yi takdir edi)oniu . 

Adnnııı muhtelif yerlerine ati·· 
ya.n kıtalar, saat gibi işlGnıek 
mecburiyetindedir; he:r kıt.anın 

muvaffoluycti- zafer zincirini mey. 
dana ,getirecek bir ha.lkadrr. 7..afer 
ancak lbu suretle emniyet altına 
alınabilir. 

Pra§ütçüler, yerlerlnde durmak 
istrmiy<>rlar. DUıımandan temizle. 
dikleri arazide ilerlemek için sa.. 
b:rsrzlamyorlar. Kumandan, kıta • 
sınr, muharebe kudreti bakımın -
dan myrflatmak istemediği, için, 
hnvadan- yeni kuvvetler gelinceye 
kadar mtida!ıaada kaldı. 

Kandiy'll ve Suda körfezine kar. 
~ı kat'i hnrekC!te .~eçmek i<:in dağ 
avcılarını beklemek liizını. 

~RKANIHARBİYE GF.~·ırnAI.t.. 

~gfuıden zafere götüren 
~ler .ıat'a. ve eıtiuııhruıbi.. 
~·~kaldırdı. Er 
~,.genenili, gonc:Tal ol • 
dUğu .. JWlar ön safta ~n er • 
den fnrlunzdrr. Büha.ssa para.şilt • 
eti krlruımtı. mensup !herkes kon -
duğu arazinin payına dil.şen kıs • 
mını temi1.lemek için d5ğü§Jl\ek 
m ecl>uri yetinde kalırsa! 

Giritteki Alman erkiı.nıharbiye 
ıı;ubaylan, İngiliz makinolitüfekle
Tin ln nt<'ı::i altında çalışh. 1darele.. 
rindeki :ı.skerler ha.zan yüz metre 
ılcrıdc, düşmanla göğüs göğtise 

çarpı~ıyurdu ! Böyle bir şart altnı. 
de. çah~mak bugünkü harpte ilk 
d<!fa olarak işitildi.. 

Aylar ve haftalarca evvel tc • 
femıatıı çah§malardıın sonra ılın • 
reklt pliırunm çizen, ·ve ortaya 
koyduğu plfı.ru tatbik esnnsında as.. 
kerlcrle iıerabcr bulunmak, her • 
hangi ibir erkanıhnrbiyo za.bi~ iç:U 
mllhcyyiç bi.r hadisedir. 

İlk .muharebelerin neticclerlni 
en kısa bir zamanda, bilhassa C ·
riddc olduğu gibi, öğrenmek, yük. 
sek kumanda heyetinin vazifesini 
J.Ayrkiyle ifa edebilmosi ıiçin el • 
zeınd:ir. 

;tik İngiliz mewileri için çetin 
bir muharebe devam ederken, lbir 
kaç yüz metre gerideki erlrAnıhar· 
biye heyetine, telsl7.le malümat 
veriliyor, heyet vaziyete göre tak 
tiğlni deği..,ılriyordu. Heyete ne 
lAzunsa her ~ var. Harita mal -
zcmesi ve daktilo makineleri c -
fendilcrl gibi hava yolu tarikiyle 
Glride naklolunmuştu. Kurmay sı.:
ba,rln.rı bir elde yazı mnlzemesl, 
diğer elde otomatik pistole ile ça.. 
hştıhır. Bnun. vaziyete göre, 
kan bır zeytinlik altmda, kiı.h hiT 
hapishane direktörünün odBSinda 
!:.alışmak mecburiyetindeydiler. 
Şimdiye kadar bu derece müıı· 

ktilat içiodp çalışmağa alışmamış 
olan kurmay .suba.ylarr lblrlbirle • 
rine niikte yaparak omuzlarında.ki 
ağır ~·ükü hafifletmeğe çalrştılnr. 

DOKTOR \ ' f : HASTABı\KICllL\R 

Paraşüt kıt.asma mensup sıhhi.. 
y~ crlerlndt"n bahsetmek veya on• 
l&r ha.kkmda yazı yazmak icap r . 
de?'Se, bu, he11kesin dikkatini cel. 
bcdccek ıbir tarzda yapılmalıdır, 

zirn sılfhiyecilcrin başM:'iığı, ka • 
(Dc\·amı 4 üncü<l<') 

Fakat tahta b:ıcaklı adamı dıit1U 
nünce havretim büsbütün arttı. 

Tahta bacaklı adam gcc0 vakti 
şehir kanalizasyonuna no gı;öi bir 
maksatla girmişti? 

Buradan nereye gidebilirdi? 
Ni<.;.in bu yeri bu kadar ehemmi 

yeti~ bellemiş bulunuyordu 0? Es -
rarengiz adamın ne yaptığını sonu 
na kadr anlamaya katiyen kanır 

venni§ olduğum için deliğin ıba.51Jl· 
da dabe. fazla muhakemeye lüz.um 
görmedim. H emen kapağı kaldırıp 
K'eriye girdim. 

Merdivenlerden a.<;ağıya i~ye 

başladım. 

Bir taraftan <la adamın ne tara 
fa gittiğini belli edecek bir ize te 
satlüf etmeye çatl§ıyordum. 

Tabii söylemeye hacet yoktur 
ki bu garip gece seyahatfoin her 
türlU sürprizi,, bitirilmesi fötimali 
ne karşı sol elime de tabancamı al 
mııı buhınuyonJum. 

Böylece bir elimde c..-e-p fcncıi. 
bir elimde rovelvcrle gece vakti 
I.ıil sbrinin kanalizasyonu içinde O· 

IU§Uma kendi kendime hayret et
mekten kurtulamıyordum. 

Merdivenlerden indikten sonrıı 
etrafa bakmdun. Burası Pa.ris ka· 
nalizasyonuna hiç benzemiyordu. 
Ben Paris kanalizasyonuna birçok 
defalar girip çıktığını için orası • 
nın iıemen erkanı harbiye harita 
!tna tnmamiylc nkıf gibiydillı. 

lo,a.kat Lil şehrinin de bir gün 
kana.liza.syonuna gire.oeğimi hk: ak 
hmdan gcÇirmediğim için bu kana 
518.,'MQA' D~ girip gaktı.. 

MÜNEKKiT ve 
DÜŞMAN 

Hilmi Ziya uPosta pulu,, 
adlı bir kitap neşretmi§ti. Bu 
kitabı tenkid eden bir muhar 
rir yaz.ısında §Öyle bir cümle 
kullan:;yor: 

"Roman İnti§ar edeli iki 
aya yakın bir zaman olduğu 
halde ondan ancak pek az 
kimse bahsetti. Esefle kaydet 
mek mecburiyetindeyim ama 
münekkidlerin bu sükiitu 
bana, muharririn drişman _ 
/arının da dostları haclar çok 
olduğunu gösterdi.,, 

AnlCJ§ılan ıı;ı: "Bizde mü-

nekkid vcrdır; susanları da 
hep dostumuz Hilmi Ziyanın 
düşmanlarıdır.,, 

Biz, muharririn kanaati hi
lmına bizde, münehkid bu • 
lunmaclığını riyazi bir kati • 
yelle sabit biliyorduk. Son za 
manlarda bu kanaatimizi de. 
ğiştirecek bir rey .. de rast • 
lamq değiliz. O halde Hilmi 
Ziyanın düsmanlan ve bun
ların çokluğu iddiası bir ve. 
him olmaz. mı? 

Yazı muharriri müaterilı o. 
labilir: Hilmi Ziyanın birçok 
değil, bir tek dü§manı dcrlıi 
yok. R. 

GONON ADAMLARI: - zrııwa awwwı az aı:wwws -
Japon Hariciye Nazırı 

elJlro 
Prens Konoyenin teşkil ettiği 

Uçüncü ikabineye hariciye nazın 
olarak Mntsuokannı yerine get.i 
rllcn Teijiro Toyod!ı vatandaşlan 
arasında okunmamış ibir kitap gibi 
dir. 

1'oyoda, b:ı.briyede bulunduğu za 
manlardıın b€ri kendi<ilni t.aruta • 
cak. ı::öhret temin edecek hareket 
ıerden çe~ ve vatanına sessiz 
ce hizmet etmi§tir. 

Toyod:ı askeri mesleğinae çok 
çabuk ileiledi. Hayatında bir mev 
ki temin etmek için fazla uzun 
yollı:ınian dolnştığı zehabına varı • 
lırs.ı. dn ynnlışttr, biliı.kis bu dola.ez
:malar kend:sini !bugünkü me\.·klc 
daha kestirme geü:mıiştir. Askeri 
mesleğinde başdöndürlicü bir sn -
ratle Ucrlemes.inin. b~lıc~ sebeple
rinden biri, dar ibir zihnıyetle ha. 
roket etmemesinden ileri gel.ınJş • 
tir. 

Vatandaşları Toyodruun çok zi -
binli, sağlam bir irade sahibi ve 
~ealiteyi giren bir adam olarak 
metııederler, Toyoda.nın hayatı da, 
ba ilç meziyete sahih olduğunu is. 
bat .eder. 

Deniz su'bayı olmak istiyen To. 
yoda mektebln.i tbirincilikle bilirdi. · 
fakat tosbit edilen ~tan bir yı:ış 
kUçilk oluşu donruımada vn%!fe al. 
nıasına nıfuıi oldu. Böylece bir 
sene beklemek mecburiyetinde kal 
dı. On iki aylık iboş vaktini lisan 
öğrenmekle geçirdi; ibu zaman uır 
fmda lisanı mükemmelen elde edi. 
şı !kendisinin biliılııre Londraya 
bahriye atn.ı:ı;esi olmasına, Kembrçi 
tc hukuk tahsilini yapmasına, ay. 
rıca Cenevre sllfilıwlanma konfe. 
ransuııı Japon delegesi oln.mk :iş. 
ürak etmesine vesile oldu. Toyo • 
da dona.nmnyn mensup bütün su
baylar arasında çabuk terakki et• 
ti; askcrl imtihanları, subny imti. 
hanını, torpido mektebini ve balı. 
riyc ı:ıkademisini birincilikle bitir· 
di 

1936 senesinde henüz elli yaşın. 
da olan Toyoda, birçok kuman . 
danlrklıı.rn ta)in .edilmes;nden son-

ğmı tc tkik etmiş değildim. 
Fakat nnlaşılryordu ki tahta ba

caklı ndam iburnyn mühim bir ma.k 
satın girrmşti. 

Bunu k<'~etmck. gittiği istika
meti krstirmek için hayli uğra~ _ 
tım. 

Lil şehrinin kanalizasyonu içiçe 
iki -bUyük ve geniş bonı halindey
di. 

Bu 1ki borunun arasında bir :in
sanın rnhntça ytiriiyehilcceği kn
dar betondan bir yol vardı. 

Bu yol dalınn rutubetli olduğu 
için ve üzerinden daimi surette su 
nktrğı için ayak izlennin kalması· 
na iınkfın yoktu. 

Faknt, bilmem. hiç insan takip 
ettiniz mi? Bunda gayet garip bir 
~ey vardır. Cani veya hrrsızları ta 
kip eden po!Js memurunda da ayni 
halin vaki olduğuna eminim 

lnsan biltün dikkatiyle v~ çok 
ehemmiyetle bir adamın izini ta
kip ettiği zaman, fı.deta telepatik 
bir cereyan lıasıl oluyormuş ve a
ranan adanun nıhu msanı çekiyor 
muş gibi bilmeden, veya kestirme 
den hareket olunduğu halde eJcse
r.iyn bin üzerine gidilir. 

Bu ibir noktaya toplanma eehdı 
halinde olan ruhumuzun Meta arn 
nan adamın izini meçhul CS"..rleriy
le hissetmesi gibi bir haldir .. 

İşte ben de ortiı..,ıia tahta bacak
lı a.damm gittiği istikameti göste· 
recek hiçbir iz olmayıp da gelesiye 
sol tarafa yilrüdüğünı halde tam 
isabet ctJıı.Jştinı. 

> 
!(Devamı yar), 

ra, Kora bahriye a.raenulı kuman. 
dant olunca kimse ihayNlt etmedı. 

Toyoda, mes1ek olarak intihnp 
ettiği silahı tecril.be ctmektens 
onu milkemmcllcştirmek içi.n ~a 
lıştr. Bahri insaat ıkısnu şefi v.lsa 
mira! Takcda'nın kayın biradcn o 
mnsı hasebiyle bu sahadaki ç • 
lI§Inalarm.clı :kolaylık gördü. 

1937 senesinde kısa bir zamar 
için Saseda'daki b:ıhriyc istasyo . 
nunda faal bir cephede kumandan 
lık vazifesini üzerine aldı 

Bahri inşaat 'bUrosu <ilı-ektörlü
ğilndcn ve 'bahriye havn ikuvveUc
ri kumandanlığından sonra ı 940 
senesinde bahriyenin siyasi id:ıro 
kısınma geçti. 

İkinci Konoyc kabinesinde bah
riye nazın Oikava'nm vekilliğini 
yaptı. Bahriyede kendisine en biı 
yük mevkiler açık dururken, Prena 
Konoyenin daveti üzerine lbahliyo 
d<.'n istifa cdere.k ticaret ve saruı
yi nazın oldu. 

Toyoda başına geçtiği nezareti 
kara ve deniz ordusu besabma ha· 
rekete getirdi ve bu nezaret ynl
nız ordu için çalıştı. Ticaret ve sa 
naJi nezaretinin beynelmilel ahval 
dolay.ısiyle sekt<'ye uğrn.ması icap 
c<lerken Toyoda bütün mfuılalan 
bertnrnf etti. Ycgıine derdi dunn 
dan ihLiynçlnn karşılamak oldu ve 
tnuvaffnk oldu. Şahsi sermayedar
lar ve hUkümet ihtiyaçları amsm 
da devam eden mün&Zaa.ya niha • 
yet verdi. Sivil bir teşkiliı.t olan 
ııeuırct işlerinden pek o :kadar iyi 
anlamadığım açıkça söylemek tC' 
vazuunu göşteren Amiral, her mü 
kilatı muvnffukiyctle bertaraf et -
mcyı ve her işin içinden kolnyhk 
la çıkmasını hild i. 

Toyod:unn hariciye nazırı olma 
sı Japon efkarı umumiyesinde ha~ 
retle ıkarşrlandığı gibi yabancı merı 
lcltetlerde hayret uyandırdı ve 
bundan bir sürü mana cıkarmağa 
ve çıkarılmasına s bcb!yet vt>rdi. 
Mıımafı, cfkitn umumhe, bir han 
ciye nazın olmak hasebi!<' JapP?~ 
bahri mcsel"lerind<' ihtisas sahibı 
olmanın ltizuMuııu anlamıştır. Balı 
ı-lyed<'n son derece iyi anlar bir 
zatın böyle bir zanundn hane.ye 
nezaretine getirilml:'si son derece 
makül göründü. Prens Konoy('nin 
Toyoda) ı hariciye n:ızın ) apma • 
dan evvel ticaret ve sana)i nazın 
yapmasındaki hikmet, bilfilıtre. ha. 
riclyc neznretlnin b:uıına geçme .. 
memleketin iktisadi bakımdm mu 
dafan :imkılnlannr genişletebilme 
si jçindi. 

Bövlcce Japonlar. Toyodarun oa 
ima plfın dahilinde Is gören bir a
d:ı.m olduğunu anlanıııı oldul.:ı.r •• 

Askeri mesl<'k sahasında <:Ok J)i 

eserler brrakan bl!- ahsm Jnpon 
tarihınin en nazik btr anmda. har1 
ciye nezaretine getlrllmf.cı olması 
Toyod:ıyn Japonynnm it.ima.dm 
bir İIJlflret sayılnbjlir~ 



4 ti A B E if. - Alq&m Postua 15 E Y ı; 0 ı; - 1941 
. . ~ :~ ~-~t' . . • . ~ (, .... 

DOnden BuaDne 
.\nadolu 11Ja.nsıam n~rdlğl luıber. 

er• tröf'f' illıv• vaıı:.lvl'tlne bakıP 

-
Leningrad 
üstahkem 

:;ephesi yarıldı 
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of yada nümayişler - Kıbrı
s. yeni takviye kıt~ları gön
derildi - Amerikacla büyük 
manc;vralar batlıyor 

Dlln {;CC'C ncşredll(.n Almnn tcbli. 
ındc ııark ccph~slnde bareka.tm mU.

s ıt n tıc !1 dolayı.sile btlyUk \'C yeni 
b.rt.. um 7..3ferler lıaz.rlactıl{ı bildiri! _ 
m kl J\r, Kuvv tll Alm:m tc§CkkUUe. 
rl Lcnlngradın mUstahlrnm cephesini 
yanıuşlardır. Sovyellcrln anudane mU 
da!anauıa. rağmen §ehrtn :Çember içine 
alınması fasııs.ı!'rz bir surette devam 
etmektedır. 

llıöyter ajaDsınrn l4oskcıvadakJ mu. 
habiriatD b i l d i r d i ğ l n e göre 

Gece v~ gUndUz cer. ııs.;ı eden topçu 
düellolan, LcnlngraJ aıın: daki muba· 
rebe meydanını bir ce!lrnneme ~.r 
:ml§Ur. Burada çarpl§"r. Rua ve Al_ 
mu .)atalan blrbirlerlniı muazzam çe· 
llk w yllka!k intfllk Jr.addeleri at· 
maktadır. Tarihin e:ı Nlytık ve en 
kanlı harplerinden birt:ıln cereyan et_ 
tiB1 bu mmtakada Sovyet. g5nUUQ kuv 
vetıeri Uç haftadanberl Kı.zılordudald 
arkadqlarm:n yanı ba§mda dllpuma 
k8i"ıı harp etmektedir. 

ŞCU'k cephesi tcım hareket 
Halinde 

Stet&nl ajansının p.rk cepheaindekJ 
muhablriDID blldlrd!tiDf! ı&e ille 
l!urmanıkdan Dinyeper n Karade!U
c kadar uzc.nan bütllıı prk cephesi 

• m bir hareket nalindedır. 
Ruslarm İlmen gölQ şarkında yap
':ırı mukabil taarnıaı.r akamete 
, arıU!I ve Almanya i1't mtıttefllrlerl. 

mensup kuvvetler, bö>ltl.a ceplle im· 
d nca Sovyet ~tıerbd lmpa· 
lkta devam etmlfkr!tr. 

Alman kuvvetleri Satnt Petenbourg 
Smolensk, Klyef hattınm p.rlam. 
ru Uerttmektedir. 0cıa•uueeı~ 

ın Alman!ar tarafmdM saptmdall 
nra ıark cephealnde b0y1lk bir mu· 

arebe baılıı.mı§ bulun1170!'. 
$o'I: yet kıtaıa n Jcı.ımandaıılJII, tt· 

men glSlQ Ue Valdale ıe,.Jerl arumda 
geniş bir tevlrme hareatı yapmata 
te~btf.ls etmı,tır. M&."el'll Tlmoçenko 
orduıann~an biri V1Plo?ouk1'de imha 
~ilmiştir. 

:Mareşal T!moçenko !le Vorotllotun 
bu mmtakada tah§ld ett!kJerl kuvvet.. 
ıerhı sistematik olarak imha edilme
lerine devam oıunuyôr. Eıı&leD bu 
Sovyet kuvvetleri 1lmGl~11 kadar eh6m 
mlyetli zayiat vcrml§ l>u1unu10Jiar. 

'.Alman piyatlainin 
Maoauallakiyetleri 

Stefanl ajansınm BerliD muhalılri. 
Din bildirdiğine göre, f&l'k cephesinde 
ha\ .. lann m~e 'ff arazi • 
ııın !enalıtma rağmen Alman piyade 
cll.IUtaınlan kayda dtle'" muvattakt.. 
yeller J<azanmt§lardır. P.Utrlar bu mu
harebe~ e nyıııa 11avat arabalan 1ttı.. 
rak ctUrdlklerl halde b!l' bir Alman 
pıyade tümeninin ileri hareketini dur 
duramamışlardır. Altı gUa denmeden 
§iddetll muharebeler sonunda bir Al. 
man piyade t.Umenl dU3n1anm 113 hU.. 
cum arabasını tahrip etml17tlr. Bu 
mıntakada. hnrcket eden Alman fırka. 
lannd:m blrl UiOO esir alm13 ve 70 top 
20 trnk ttlr, 600 otomobl! 400 nakliye 
rnba.Aı .le 3 tayyare iğtlı::ım etnıl§Ur. 

Bir hava batarytUının 
Faaliyeti • 

Şa.rıt ('('phtıiı.., n weınp mmtaka.sm· 
<la ı arc~te IJt!ı-Ak f''' n hava dafi 
ı st r a anndlln bl ln.ı: muvaffaklyet 
lertııe t haberlerde- enlqıldı&ma 

ı; re, bu batarya kend. rıa ına 215 Sov 
y r ıi dU)Ul'l'ltı, .Ur. Hedefe 

beU atct ede -:.-ı. aralarında 

k H eUI zırhlı mUatı;J,kem mevzi 
r bul na:ı. ı beton P.ı.s .ıgmağmı 

muhe.r be d mez balo ~tt!rml§t!r. 

Ayni bıı'aeya 8 Eyhl:e kadar elll 
y~di Rus bataryasını !..F,t ve ekseriya 
kııreılıklı topçu 1.hlell'>!'J sıraıırnda 170 
P.wı tnpunu 34:1 Sovyııt ııravq araba· 
smı " e mıtralyözlcrte ltt.bl& edllmlt 
448 Rtıa muku·emet Yl Yasını tahrip 
etm tir. Bu bataryaya :r• .. .naup b!rkaç 
da fl top b rcok el talar kpıdlndeıı Qa. 

tllıı kuvı:ette Rus stı~lamn imha et. 
mı.,tır. 

Lening-ratltla umumi binalar 
lierhava edildi 

l'!ılfr edUeJa Sovyııt askerleri 

edilmiş olduğunu söyl nı tlerdlr. 

Son günlerde Leningrad cep_ 
hesinde ec;ir edi1cn Rus ask"rlc 
ri bu sehirdeki bütün resmi \"C 

hususi binaların. me\t ... ~lcrin ve 
evlerin Sovyct siya!'i ~omiserlc 
rinin emriyle talırip erlildiklzrL 
m. teyit etmislerdir. 

Londra ve Moskova radyoları 
yaptıkları neşriyat sırasında 
Lcningradın Alman ağır topları 
tarafından bombardıman edile· 
rek tahrip edildiğini ilim etm:~
lerdir. 

Ru::ı esirlerinin ifadelerinin e. 
bemmiyeti şununla da müeyyet 
tir ki, Rusl:ır Almnı top1 nrının 
bombard·manmdan <;ok evvel 
Leningradı kendi elleri! tahrip 
evlcmis bulumrn l:t "rfırlar. 
Bir zırhlr tefekkiiWn 
cüretkfırane lıücumu 

Şo.rk cephesinde l2 v r:ı eyllll tıı

rlhlerinde Alman zırh,ı teşeltkUllerl. 

cUretkAnınn bir hUcıııııu mUtenklp 
HiOO esir alnuşlar, iO tou, 20 troktör, 
600 kamyon, 400 a:. koşul•ı araba tnh. 
rlp veya iltllnam <•tmlş.erdlr. Bun -
d:ın ba§ka Almanlar, Uç tnyyare tah
rip etınişlerd.ı. 

İyi malfımat alan mnhafilde 
öğrenildiğine göre. on üç eylül 
günü ve 13-14 gecesi, l.i.man 
hava te~kküllerinin harekatı 
neticesinde 32 Sovret tayyaresi 
düşürülmilşlti r. 

Alınan dafi bataryaları 13 
düşman tayyaresi düşürmüşler· 
dir. 8 Sovyet tayya.resi de yer_ 
de tahrip edilmiştir. 

Sovyet kuvvetleri 24 saat zar 
fında cem'an 5.1 tayyare kavbet 
miş bu\unmaktadır. 

D.N.B. nln p.rk cephe.ın salt.hlyet-
tar kaynağmdan aldrft bir habere gö. 
re havanın muhl\lefetindeıı ve yolların 
bozuklutuzıa n.ğmen, Alman piyade. 
lerl m Ohim muvattakiyetleT kazanmı' 
tardır. BolteYikler, ilerlemekte olan bir 

piyade fırkalma kar§I kWUyeW zırhlı 
tanklar çıkarmı§larlla dıı Almanla • 
rm ileri hareketini durdurmata mu • 
vatrak olamamlılardır. F,zcümle altı 
gUn ailren §lddetll bir muharebe ema.. 
sında, bo~evlk tankları, bu !ırka tara. 
fmd&D lmba edllm!fUr. 

Gm alınan ıelare hallı 
Dönüı'r 
~ blldlril~e göre Yol. 

Diada f8brln kmlordu tarafından iaUr 
dadmdaD lü'u .-ıra aUlı.Ull ve uayi§ 
te..o. etmlF,ir. HercUıı mUlteeller, 
aile ocakJarm& dönm!ktc\arler. Halk, 
caddelerl temıskmekte, cturul&blle .. 
cek bir Jaalde kalmJf oıac evleri tamir 
etmekt.edJr. YolDl& Ue birlikte birçok 
kaabalar daha ialirdat edilmiftir ~ 
Bu kaabalar, Jıarap bir haldedir. Al. 
manlar, ldiytWerla DMl vara ellerin
den almJf&U'dır. Şimdi civardaki Sov. 
yetıer kolk<>*n Almanya iatll&auıa 
utramıf mmtakalara yardım etmek 
için tertibat almaktadırlar. llk amele 
kamelll, flmdiclen hareket etml§ bu • 

l UDllJ'OI". 

/randa l•yan 
lranda, AlmanJan Urert. kampla~ 

na g&adenllek Usere, bl.D olduğu Jca· 
dar auraue tedblrler alınmaktadır. 

Şlmdi,e kadar, iki katı!~ Alman yola 
çıkanlmııtır. 

traıııa Rusya ve lngUeore anamda 
aktedllen anlqma bUkQalerlnin tat. 
b'.ltlnde, ıran nazırları, ıpndlye kadar 
hllsn · ıyet gO.te~ı·:dtr. Bu ıu. 
barla, ltıaat ~azeteslnin ~"§retUğl bir 
makale, bllytlk bir hayret Lyandırmlf,. 
tır. Rusya ve hgtlter! bOkOmetlerl, 
bu ıuıweta. İran htıktUıwtlnden iza. 
hat Lstemıııerdlr. İrll.1 bıpekllt, lra· 
nın t~nde bulundutu vaZiyeUn, dahllt 
ifler tııertnde derin ~ıtrıer yapab!. 
leceğlnl hatırlatmışt.r 

Tahrandan Sofyaya gelen ve Sof 
yadan Macar ajansına verilen bir 
telgraf haberine göre. !randa bir
denbire isyan çlkmıetır. 

Bu haberde en modem mitral· 
yözler, toplar ve el bombalarile 
milcehhez mllhim Kllrt çetelerinin 
ant olarak lncillz ifcal kuvvetleri
aleyhine harekete reçtlklerl, is
yanın Kirmanşahta öqladJğı, Kürt 
kıtalarmm orada toplandıklan ve 
mevcut mal6mata nuaran Hame
dan, Kafhan ve KUZ:Stan'm ta
mamile asilerin elinde bulunduiu 
anlaşılmaktadır. 

İngila diplomatik kuriyeai ile 
İngiliz radyoaunun yakm prkta
ki en tanmmıı muhabirlerinden 
Rişar Dimbclbi ve Taymia gazete
slııiıı muha.biri Cen Hol>orn asile• 
rin eline dUımQ.şlerdir. Bunların a. 
krbetlerl meçbuldUr. 

Tahranm muhtelif noktalannda 
kargaşalıklar ÇJkDlJftır • .Aailer aha 
linin kendi taraf1anna ilt.ıhak et
meleri içlıı duvarlara ilinlar ) a
pıştırmqlardır. 

Sof ya meltteplerincle 
Nümayifla 
G~n gece So!yada orta ttdr!aat 

Leningradda halk 
eğleniyor 1 

Dört tiyatro hmcahmç 
seyircilerle dolu 

Moı{.-ova, 

ter: 
15 (A. A.) - lUi~-

l.eıungrad muharebesi btitUn 
ı;iddetilc devam ederken, 5ebir 
cıa.hil:nde, halkın mnneviyntı mü. 
kemmeldlr. Seyirci knlnbalığı ile 
hınca hınç dolu dört tiyatroda. 
piyesler temsil edilmektedir \'e 
her gün, aktor grupları, kıtaata 
orun vermcğe gilmckledLrlcr. Ha 
\'n akınlnrı esnasında tenıslllerc 
fası!n verilmekte, fakat akmdnn 
!'.Onra devam edilmektedir. 

~ 

Şarktaki zelzele 
(Baş t.urııfı J ncide) 

binde vali \'ekili y:ınmcıa sıhhat mU· 
dUrtı, Nafin mühPndi ~. sıhhat memur 
lan ve yardımcı eltiplcr olduğu halde 
! •lAl<ct snh1l-cıında icap cc!cn tedbırlerl 
ulmı tır. 

Muş vil!iyoll de go::ıd nllği bir ekip 
ile bu yardım işine işthık ettıı;-ı gibi 
Diyarbakır Kızıla~ mtrl!ezl de fell. 
ketzede vatanda~luım~::ı. ihtiyaçları· 
nı kar§ılamak için ı OVO Ura gönder· 
mi§tır. 

Yer sarsıııtuıı zaman zaman teker· 
rllr etmektedir. Cuma ~anu vukubu· 
lan ilk yer saraıntıeınd11 Erci§ kazıı 
merkezinde duvarlar. çatııyan evler 
diln öğle üzeri vukubulan yer sarsın· 
tııı neticesi olarak b'.lsbUtUn oturuı_ 
maz bir bale gelmiş'~ lıar.ıları da ta· 
mamen yıkıJmr§lır. 
Jo'ELAKETZEDELt;H.t; l:"AKDIM 

Van, 14 (A. A.) - Erclşte :rer 
sarsmvamdan müteeaıir olan '\"&. 

landa.şiara ilk yardım olmak liure 
halkımız tarafmdan teberrli edi -
len 1000 lira dün kızılay merkezi 
tarafından Ereife gönderilmiştir. 

ZELZELE DEVAM EDİYOR 
Ağrı, H (A. A.) - 13. H ey -

lul gecesi Patnas kaz:ısmda saat 
21.30, 23.20 ve 2' de beter saıU
ye süren yer earsmtdan ol.. 
ın111tur. z..yiat ~tur. 

leningrad etrahnda 
(llAf t.uafı ı mdde) 

RWI takviye kıtaatı içiıı Jıazırlıklar 

yapılmaktadır. 

llerkezl cephe~ Timoçelıko kuvvet 
leri t&arruzlarmıı devaıu etmektedir. 
Ruslar Smoien.sk ,ehriıüıı 20 ldlometn 

Cenup cepbealnde Ukraynadakl Rwı 
yakmma va!'IDJflardır. 
ku\·vetleri Alman ileri hareket.bıe kar 

şı §Jddetle mukavemet etmektedirler. 
Almanlar, Kınm yanmadamıdakl I• 

tihkA.mlara havad&D atır taarruzlarda 
bulunduklarmı iddia etmltlerdtr. Fa
kat bu haber teyit eclllmemlftlr. 

Odeaada harp devam etmekte, Ru. 
tneııler &111' sayıat vermektedlrter. Ru 
ınen zayiatı §imdiye kadar 20.000 1 
bulmu§tur. 

Bir dükkandan cdcet ve 
yelek çalındı 

Sultanahmette dllldcbı olan lrfan 
admda birisinin dQltk&ncla bulunan 
ceketi lle yeletüı! çalmlf:ardır. trfa. 
nm ceketinde paradan:bafka maa, 
cQzdazu,'ra.porıan ve unon ikramiye 
cüzdanı vardt. Kencllai, mattıaamna 

gelerek cekctlJlden ve i~Ddekl para.. 
dan vu~tığinl fakat ç=ı.1anm hiç oı.. .. 
mazsa evrakı iade etmenmı. dllediliJıl 
söyleml§lır~ Zabıta da t~hillkat yap • 
maktadır. 

nUmayiflerin tekerrilrUnüD önüne &'CÇ 

mele makaadlle ltızumlu u,c\blrler al • 
ınayı kararlaıtınmıt.ır. 

Bu tedbirler, mekteplerin kapatıl • 
maama kad•ır sfdebilccektir. 

Kıbrı.a takuiye lııtaatı 
Gönderildi 

Öğrenlldlğtne göre Kıbnı aduma 
mUh!m takviye kıtaatı gelmletlr. Şlm.. 
diki garnizon adanın tarlblnde bu ana 
kadar görlllmemt, derecede kuneuı.
dlr. 

Amerikatla maneuralaT 
Blrlefik Amerika tarlhiniD en büyük 

askeri manevraları b~ gece yarım 
batlıyacak ve bu manevı-alara cemaıı 
480.000 ki§l Lovı iane'da tahaflUt •t. 
mek şarlile iflırak edece:<lerdlr. 

Bu efrat, ikinci ve t~onctı Amerika 
ordularına meaauptur. 

General ı.ear, ikinci <-niu,ya; sue,, 
ral Kruogerde Uç11Dcll orduya n.. 
manda etm .. ktedir. 

General Leann ordwıu 100000 ve 
general Krue&er'ID onı•.mı da U0000 
kipllktlr. Yalnız blrlnel orduda hali. 
haZirda Amerlkanm mail& buluDdulU Lcııuıgradda SoyYet alyu! koml.ser. 

lennın ldareal altm4& tehrtn umuml 
bınalarınm, ıkanıetgülaunın berhava 

mekteplerinde r.ıentı nümaylflar yapd tanklarla ve ıarhlı otmcobUlerle mO. 
muı baııeblle, maarif nazın bu gibi cebbez krtaat buhbmltlrtadır. 

Zafer günü 
yaklaşıyor ! 

Alman tayyareleri
nin Kırıma baskını 

Vagoılav ve Noneç 
lıralları biyle dedi 

J..ondra, 16 ( \ .A.) - Yugoslav km- • 
lı Piyer, bl:: nııker' kulllbtı ziyareti er- J 
nasında Yugosle.vynnı:ı ı;aycsi hUr ya 
pmıık ve §erefıni mubafıı1.a etnıek 
oldu~nu söylemiş ve §U &ozlı>rl llA\·e 
etmişti!': 

• Millet, daima canlıdır. Zafer gUııU 
uzok değildlr ve o gUn Yl:goı>lavyanın 
dlrtıış günll olacal:lır.,. 

Londra, JG (A.A.) - Norveç kralı 
Haakon'un "radyo 0.1ctlcrı mUsadcre 
edilmeden evveli<!,, mesajı Brltsh 
Broade Caııttnr. Corporn..ıon'un Nor. 
vcç lisanı ı.ıe neşrnlunnn hıwadls bU!. 
teni tara!ındnn .ınzıır ıı:,~amı nefre. 
dilmiştir. 

Kral .. öYl" ı{lyor: 
SUkQnet ve \.akarla ha:-rkct etmeni. 

zi isterim. Kurtı.:lı:ı saatı Uıtımal U • 
mit ettiğimizden dah:ı y-..ıkmdır. Ser. 
best Non·eçte tekrar bu!u,ınal< üzere 
şimdilik Al\abaısmarlt.dı:C gene görU_ 
şUrllz. 

Sovyet tebliği 
(Baş tara fı 1 nclde) 

Günler~ süren uzun ve şıd. 
detli muharebelerden sonra, or
dularımız Kremenc;uk şehrini 
tahliye etmi§lerdir. 

12 eylül günü cereyan eden 
ha .. ·a muharebelerinde 21 i ha. 
vada 46 sı da yerde olmak üzere ı1 cem'an 67 Alınan tayyaresi dü
şürülmüş veya tahrip olunmu~
tur. Bizim o günkü tayyare ka.. ı 
yrbnnız 28 dir. 

14 eylül günü ?v!oskova civa
rında bir Alınan tayyaresi düşü. 
rülmügtiir. 

Alman tayyarelerinin hiç dur. 
madan, biribirini takip eden dal. 
galar halinde Leniııgrad ıehrine 
hava akıniarı yapmak ~ 
leri, kahraman tayyarecilerimiz 
tarafmdan her delasmda büyük 
muvaffakıyetler~~ tardedikn&k .• 
tedir. lAıningrad kapılannda 100 
tayyarenin iştirakiyle cereyan e
den bir bava muharei>eeinde 17 
diipnan tayyaresi düeürülı» 'iş 
ve d;jııJman firara mectMır edil. 

t miştİI'.' 
----<ı~---

SATIRLAR 
<Bat tanrı ı Deide) 

bllu bWI lirilfiine laeme11 fW 
haline gelcb!lme!'Jlnln haz rhğma 
~rilllll: 

1 - ~nn ön kapıları 
yabuz inmeye, arka kapdarı bhı. 
meye malHMlstur. 

2 - Aralıalarda biletçl~r n 
mevkli arka sahanlık ve dıı tıa. 
pı ile iç byr yaruclır. 

S - Beeml , • ., wlvtl bltün yol .. 
eldar arka bpııclan Mneffılder ' " 
blndlklm1 me\idbı puumt bozuk 
\ 'e tam. oluak ~left- ............ 
~ır. 

(Ba, tarafı 1 ncidc ) 

rımdaki tahkimatına muvaffakı
yetli hücumlar yapmışlardır. 

Batarya mevziler iyie istihkfim. 
lara isabetli endalıtlar yapılmı~
tır. Bir çok topun ve 40 otoroo. 
bilin tahrip edilmiş olduğu gc
rülmüetür. Aynı T.amanda bir 
tayvare meydanına ~·apılan h\i . 
cum esnasmda hangarlarcla yan
gınlar çıkarılmış \'C bir çok Uty
yare yerde tahrir> e<lihni.§lir. 

l l ilcum esnasında havalanmak 
istiyen iki düşman tayyaresi, al
çak bir irtifadan yere .!üşmüş ve 
vukua gelen infiHi.1dn tesiriyle 
parçalanmıştır. 

Pike hallnde u<'an diier tayya_ 
reler. d~anın Dir.yeper nehri· 
nin menbaında bulunan bir ada 
üzerindeki ağır topçu me\>zİlcrini 
bombardıman etmişlerdir. Ba
taryalar tahrip edilmiştir. Mü-
himmat deposunda ateş c:kmL' 
ve bir ÇQk infilaklar vukua gel. 
miştir. 

Bcrlin, 15 ( A .A. ) - D. :-\. B. 
nin sala<;iyettar bir meııba.dan 
öğrendiğine göre Alman tay .. 
yareleri, 14 eylülde .şark cephe
sinin mmta.kasmd:ı düşman kol. 
!arma ve §İmendifcr münakalatı. 
na kütle halinde hücumlar şek .. 
linde taarruz etmişlerdir. 

Bir c,:.ok kamyon. ot omobil ve 
diğer motorlü nakil vasıtaları 
tahrip edilmi§, yürüyüş halinde 
ve talıaşüt vaziyetinde bulunan 
d~mana ağır zayiat verdirilmiş. 
tir. Mühimmat yüklü bir tren 
ateş almL'j ve berhava olmll§tur. 
Bir .zırl:ılı t rene müteaddit isa
betler vaki olmuş ve tren biiyük 
hasara uiranlJB'l:r. Henüz servki 
yapmakta olan şimendüer hat.la. 
rı bir çok noktalaıda inkıtaa 
uğratılmıştır. • 

Paraşütçüler 
(S., f&nfı J iiadkle) 

lem veya aıe !kolayca tarif olu • 
namaz. 

Sıhhiyeciler, parafiltJe aUar at. 
lamu, deriıal bir mevkide topla • 
nırlar. Yanlılann tedavial için Ji. 
zımgelen ilet ve i1'çiıan ıı.nen 
dl.zerler. Doktol'la.l' 81bhlyecilerin 
yanından ayrıknu. Derhal ilk U. 
da viai yapılan yaralmm hayatı bu 
suretle .kurtanJabllir. Kuvaffalu • 
yetli ameliyatlar ve yaralanıı aa• 
nlmuı mvJıaıoebe &ilrültlillli ve 
mermi lııfi.Uı&lanıwı ortumda Y•• 
pıhr. Slhhiyeciler, eo MD yaralı 
tayyareyle cephe ıeriılilıe naklo • 
lunduktaıı eonradır ld Mltirahate 
kavu§Qbllirler. Doıktorlanma Kan 
diya ovaaıııda, en fena terait .için• 
de bir aç* .hutaııe teeiıl ederek 
r.ayısız yaralıyı tedavi etm.işler • 
<lir. 

ZEY'I'tNLlKTE ..• 

Zeytinlik ve uytin bahçeleri 
4 - Y.._...., arka "M•lıılıl· baklanda ekserimiz daima i\'i 

ta balnnp blle~en. blletleri - işitmif ve}·a okum\lltuk. Kandi
nl almadaD ......... tı:Jae gire- ya o\'amlda korıa1Jadıfımız zey 
meder ve Wletlerl aldllıtaa ...,. t; .. ı.;.;.: •• bi -..ı. • """ii&&a .re ....-. çok faydaları 
ra ela, ~et ullba lıoblcle Jer dokundu. Biai dillma nC&n mas-= arka salwıhkta .......... kelecHfi gibi her hangi bir taar. 

,., r. rade.n mlSUn kıbnJttı. BilAhıre, 
<> - ArabaJarm, hareket ha. j paratUtlerle üstümüzü örttiikten 
~ -...... ıu.,.lı baluwak, aonra Coııak mllıalltnmin alhbr 
on kapld9a v:WDım, arka kapı- ~ '9raiti mükemmelletl · Böcek 
dan biletçi me.'al t utulaeakh r. 1 sivrisineklerden. kurt~muetuk ve 

6 - K • trollum ....... içi- Mevkiimiz. ll""'-ü ...ı~··· 
.. gtımeWI JUUdlr. K•&ıro!- ~,.. . 5w.uen 
Jar nzlfelerlal, tna' "'Y dundıc sonra. her taraftan}mımyet ~tı. 
_._ ............ ---·-- na aımddrtan aom-a ıaeemızin y____., _._._ h biıl- m~enmel bir ~ tem• 

smiu fMcek ınll*eri1:efta .ııe- ditinesi içın.haietete geç;tttf' lt 
rt.de ~ hlletJerl mum[ orduda h.ı--t o~n· ve 
·ıe,' -kh ,........... .I__,. ,_..,.,_ 

şimdi· baş ıatlfetiejmjz olan 4ı 
.y. Yaetnd*i ~. afflhlariyle 

Bu altı ........._ tat.._ ~- b"eraiber tediye VMltalarmr da 
~ -- ~erle... beraberinde ıetinililti. (Ordu. 
eıJllmeMtr. Tatlııika geçlWlil ... nun hU8Dl!d parası) fakat aatm 
maa da zabltaalll JU'dm• W.e.o ~calc bir fC!'Y' oimadıfr için te. 
blHr ve glnla JaıWnhk wtıe- diye \•asrtan olan ordu parasuu 
rinde, kalu.Jık 4vü JWleı1e- n~ede kullanacaimr bilmiyor. 
de bal.-..k llM!lllvlM', llarııDll du. 
iıalp J:Jemealwe nemret ederler. İqe cihetinden hava4an tak. 

Ba tedblrla, fasla yolma -.ı- v.iye olıMcbğarnıden fftlke1Me 
malda ..,.k lllr faydw olMslr· tedbirlere ı,.. mduk. Mftlld'l&tı 
nı saaryonan. Hele yolculann, yenmek için. tetlri"t ~ 
blletçilmtll, ..,.trollunl P1P ~~ ve yaratıcı bir naha malBt dmak 
laflarmı1ıla •JN& n h ._ ...... ki(i! Dllla ildllcl g(ilıil 8IJÜl. 
sma, kazaya, bvp Te ..... • lilde bir fll'ID ~. l'lllrilen. 
ye, Weıb1k ~re 9et ~e. çavdar eUnıı:ıiliWldi; tiı1dn 1es.. 
~jiae lmmJOftDL Jetli ar ~jlliı.a .u pJ. 

Tnlnva7 ..._., 'ftael ve 8ir.. lav, ~ wya J>iliriJmil 
keci .............. ~ tavuk ''mutfifwowan,,•~ 
tramny tau.rraflumdıan Wr Jerindendi! 
kısm1111 sabah ' re .qemı.n .-. Buı müaademe müfrwleri. 
beye taMh ~ei'!'e elbette ld miz "fevblide" muvaffm,et 
faydalı ohtr. göstererek ciftı'dln tlulduldan 

H. R. şarap fıçılariyle dönUyorlardı. 

İngiliz b 
nazırı diyor 

RusyaY8 

mühim s~ 
te yardırf1, 
buıunac 

nu yazmı~tır. 



• 

Var..an '"e oynayan: nedunet eden m~hor dotandıncı l ahmut ..,alın I.TlNDAG 

Başrollerde: fdecliha, Zeynep, Mahmut Saim. Komik Hasan efen.dı A"ot>.~ff!ddah Kiuım vacıire 

Yervant bin lirayı bir yere top edebilirsem Mediha ' ile 

h cı. 

tad~~:~~~u:~:to~natama- 91 günlük kontrat yapabileceğimi söylüyordu bu 
yan sivrişinekler gibi hepsi bıreı _ 3., ? 

rd o- 1 b•ı• • d• vuşturarak: kuytu köşeye sığınmı. la ı. t . ( Q a 1 ırmıy 1 • _ ı<:a dedl .. tki crözUm beyci _ 
lskeleye indiğim zaman here !11 <• ~ı. K Mt:,\~AK \ KO~ - z.· 

canım bil bütün arttı Yapacağı. 1'RA'l'I ~ ğım ... Acap nyaldar.mıza sıc.ak su 
S d 

l 
. .1 . . · 1 d• <l. ı döke~im?. Sook su dökeyim?. N 

nı tasarlayan ve fil:risabitlc· hn· ıra. ort numaralı cnniyc gel- Ben Medıhanır. enayı e rın~ t.emız e .. L~ ıye ae- zamandır bu tarafa hiç ıteşrif etme 
reket eden insanlar gı:bf.rdim. E. ml..-ıti?, vinirken, onun ba•ka bırıyle Buyukderede ordunuz?. Bu..,.;in hangi rliİıgar at-
vin kapısını hızla çaldım. Reji ldnr~siııiu Cibnlı fnlmkıı · :ı:" ~h~k" .,-

Kaynanam kapn.•ı nçt1. sınd_aki cflerden Mnyer namında gezdiğini İ§İttım . Bir nevi kan ur l ayesi... 1 tı?. 
B k ı • -Ycrvant efendi .. dedim. (Jok 

Sedat nerede anne., cşı tnı;ı ı b•r Musevi ahbabımdan. mitkedderim. 
Cevap vermesini beklemeden -. ~man, aman, aman, diyor - §E"kkirim, k:ısuın saklamı;ılnr. ~ N - Biliyonım, Mahmut~· 

merdivenlerden \•ukarıva fırla 1 du. B:~ ~t bekn b'lem hayret edı BeFinci fıffık lsmail de bu suret· - Ayol Mehmet aga •. • •a ıl at- dedı; bileonım. Haldı.ı aliniz gİrca 
dım Odaların kapısını açıvor yoı:. -"'c LStır bu diyor. Hem böy· le perdeden çekildi. tın?. Bak senden evvel yine geldi.. teslim ve iln1..a ederim. 
knp;uor ve ba~ır yordum: 1 le~ınl l~onncdim .. Adaınin .) liz yir· Ömrümün 15u sahifesini yıı.za.r • demişler. Zavallı Mehmet nğa, saf Y l lzd b yük bir kabalı t 
~ ~edat ~at Sedat.. mı a.)lıgı vnr. icabında yüz lira ge- ken, bütün bunları dört..\)Cş gün köylü birkaç defa (Liı.havlc .. ) çek· varı8 nı:r. 8 

e U a 
Kavnana~ mcrdı·~·en ağzından ecele hnrea\Onnu11. Aman .. o.man.. içinde nasıl yaptım, kendim de miş .. No ynpsın'!. İşle meydanda - Ne kabahati? 

Sesıcn •. ı•""rdu· . l amcın.. hı:ıvrct edlvonım!. Gen~lik diye - değil mi?. Hakiknten kanbUT dö - - GefV'n s_..er de mn .. de,.._~ "v . · k l Bunlaı Allnhtaıı korkmaz ku • "' ., nü tek Ua ,...... cı ~ -Necmıye ızım ne o uyor- zum cC'kslniz, hayır. Gençlik değil, Çün nüp} gelmiş. Çm . ı = ~·· u· bendeniz anlatt:ına, Yalnr.z~ 
., 111.• b - · ·· kii o vakıt te sakalh ve yıışh klim. mı,. Götürüp donızc n ıı. ou • tecriibema ~re, yalıuz . bir 

~u~ · ·• 1"C agırı\'OrHm.:. - Ragı.n He" siWo b"" ve•"e - ı " d Urken bakmı" ki ö "'v Sedat evde yok.. l"e oldu.. dar mr? ., _, .... Yaptıran şey: Kadm kuvvet... ~un e, eve ge ' " , . muva!feldyot vardır. 

Ba b f l
.k · ldt" · nünde blr kanbur gidiyor. Hemen _ Nedı"r? .. 

~ına ır e a et ntı ge . _ D vll k ,, d R ·-ı B d ihtiyar kP..dın: e., , .uzum ... eznc ar.. a Veznedar ~ Bey tevkif e- arkasından siğiruıuŞ. asın an a • _ Altın anahtar her U.. .. 
_ Suc:! gıp Beyp .. Fakat te.ftışte ~ığı çık- dildi!. eağı çuvalı gcçirerekb: . y· çar .. derler. 

mıyor. anıyı nereden buluyor. Mektepli İsmail Bey Eski ehire - Seni ye~t kan ur seııı.. ır N ı 
Dıye ha~ kırchm. Runun ııaralnı ı doğuruyor m\I'?. gönderildi!. ıni kuruşun ha tın için ~iiz yirm'i de --A::.ı;··Mahnıut Saim Beye_ 

- Bağırıp durmn.. Yine avnf dai d H Orn.kvn. n efendi antrepodan dar fa seninle mi uğraştlA'ıığım?. Yine fendic1~- . Bunu -ı-.·L..tı-..... ~ 
- A A Hayırdn- ını:;allah. "' . ro e . runpa.rsum k dalt" "6'"l DU........ua.._ -

• ·• ·· ruunındn da bır Enm.'ru şef vardı· kaçtı.. benden evvel kapının ar asın 1 kinı .bilir? Ycrvant lköl~z Bi.aldCll 
• e oldu kızım sana.. Ahbsr <l a· B 1ı ı · Şehzade Ziyaeddin efendi, "Me çuvnla girmeğe gidlyormın ha.. dah · bilecek d ğil" Bu """ 

Benim ö\.·le deli gibi bır aşagı - , e ı. azı ısan ar '"a,._- y-"-•• Bu d,Ja sem· d~ a. yı e \.ya.. ~ 
J ani ki · 1 ki tllhanm nefesinden hastalık alı • .L cuuı. UA 0 _ başka tllrHl hnaz K -~- ~ bir yukarı dolaı=mam kaynanamı v - ır nP. cıçek odu arı " en .. .. taıeagmı o . es=nu ag:uns - bi sog ·A k s - rım .•. , korkuslyle Hayda~c;adaki ta öbiir ueun...1. göturup a w •• açmalı. Çil ..;ı liralan -~-ı. Y-ar 

kork\ıtmuştu Bana fazla r ram meyuana çı nr. , nmıı:sagı k .... '-ğırfa 'Y"" _..._ .. ·· ıı •-· ı d ko·· .. ku""ne çc·1• 1 ldı· deml" ve birare anuuru .,,. • ile n..irl-1... ıt....-l...-.. 0 ~ı...ı~......,.,e 
şey de sorma~a cesaret <>demi gc n euııı Pr c kokusu kırk gün .,, \A.l • ,, " s· . k d 'U -..-l' '"""'l'"""'? ~---.r.-"""""'"' 

yo
rdu cıkmnmııı. Elbette Ragıp Beyin de (l. H.) hapı yutmuştu. çağırta sırtına ıılmu .• ızım ı e kaçmalı •• 

· b gU d • 11 b" Meddah KA.zmı BurM hapiaha • bu hesab.. - Maap.llah .. Sen beyit de w. 
Aşağıya indim. • u n eg !'IC ır gün kokusu mey nesinde. Ozüm sepetinden arıları kov - liyorsun. 
- Sedat nereye gitti? . dan~ çıkn~~k. Ferlköylü lbrahim, lstanhul ha malcla bns:ıa çıkılır mı hiç?. - Min gayri haddin MeJnn 'lt 
- A Dur kızım .. lıısan gelı1· Fılvakl oyle oldu. pi.shaneslnde. nır tanesi gider, beş tanesi ge- Sa.im Be>·ciğim. J 

bir el Öper. Nasılsın anneciğim Heyeti tefl~Iyeye duyduklarımı Şu suretle, yalnız başnna, bu ra- lir. - Peki, sen söyle bakaa.n. Al 
der mufa.ssalnn yazdım. Ertesi gtınU ltiplerlmi i5te böyle tepelemi§tim. Yarabbi! Ben !bunu nasıl dllşUne tm anahtar no mı· ?, 
0 ne o· öyle uğramışlar gibi göz.. hır teftis yaptılar • .Meğer vezne • Hey g'{di gençlik!... Değil: Hey menılştim. - Sana daha a.ç~ea&mı &öyle-
lerin f~lt.aşı kadar büyümüş aııa· dar efendi Uzeileri "100 lira., ya- gidl kadm ! Dokuz kişiyi kovm&kla, on do- yeyim mi?. Bin lira top edebilir 
ğı yukarı "girtip duruyorsun.. zıh bozuk para torbalarının içine kuz kişiyi kovmnkla, yirmi dokuz sin. 
Deli otu mu yedirdilur sana? lle- bakır on parn.lıkla.rdan dolduruyor Mediha afalla.nuştı!. Güven.dik- kişiyi kovmakla Şi li yıldızını t~· - Ederim. 
le dur sakin ol! muş. Şu suretle "200 kuruşluk on lcl'i çamlar birer blrer yıkıldı. He· rit edecek değildim y:ı?. - Be.na 00\ l:Wa .getir. Sa.ne. 91 

önUndc durdum. Borçlunun luğu mulıtevj,, torb:ı "100 lira,. he le ıbütün Ş.lşlinin errinden titredi Felek Mu.<;tafanın dediği gibi, ı gilnlüğiiııe Medihayı idet& ni· 
alacaklı e. sııp olunuyormu . ği mahut Fcriköylü lbrahhnc gö - Allah benim gibileri eksik etme - kMı ederim, 

Veznednnn yedi bin küsur lira zilniln önünde dayak atışım onu sin ... İki vapur gider, üç vapur ge - Aman deme?. 
bir açığı çıktı. bUSblitün şaşırtm)itı. lir. -Evet!. Hem size bu oA.elim . 
E~er benim bu takibim ve ihba- Hor 18.kırdısmdo. ba.JA taaccüp Ne yapsam?. de giizo.i !bir oda veririm. 91 ıi]n 

nm olrnasnydı reji idaresi boyuna ediyor: Acaba Zeynebi elde edebilir mi oturursunuz. 91 gün aa.na va.adi' e 
17 bin, 27 bin, 37 bin yuvarlana. - Siz Ht>rgill gibi kuvvetli i- ylın?. riyoruın Mahmut Saim Beyciğim 
cuktı. mişsiniz!. dlyorou. Ya bağlandı g\bi görünür de .le - .Sen veriyorsun. Bakn.lım :Mc-

Bu ihbarının mu.kabil sabı.k reji Süleyman Tevfik 'Beyi .Aplk efen diliaya 'ha:ber verir; ikisi bir ola- diba razı mı?. 
idaresinden ne ihbariye aldan lbi • dinin eYine yolladmı. Mc<Uhanın o- rak beni mükemmel 'bir kafese ko· Yer\.'lUlt gar.ip ür cıda ılc yanı • 

De ..... ~------------------, lir misiniz?. Kuru bir teşekkür raya gelmediğini a.nladnn, ŞI 1i yıl yarl:ı.rsa??. ma geldi, giHdü: 
·• aı tu ll L 1 t 1 mektubu .. Fakat bann. liı.7.mı olan dızı yavııs ''11.VM sarılmakta. oldu - - Ah be.nim hımbıl YM.İım, oe· 

lJ "o a r1 ve ima n arı ~ e t m c b d x.ıı • ..,.. "' __ ı · ., di · ......... t ki ..;;... ...11~,..ı y rn u eoudi. Medihayı :ralnız bırak - ğunu anlamıştı. BUyiikderede gc-uy9r mu ınu • • -....... ....... OD.Un '6..._, aeuıı 
Uın idıncsi il anları nuı.ktı. Olsa olsa biz.im (Yeryant) efen d&n çııkıyor. Çimküm, Yer.vant e -

:_ btotıı 1
1 
..... 
9
.._ ______________ .. Fakat yan1 ihCl;8.J> etmişiın?. dide mUhim haberler varılır. fendi demek, Mediluı. demek Ter-

'-.~ ""-ıııl:.k Ya SOcl> on dokwı büı be ytiz) ura olıt' (SO) otuz ton Sıra beş nunıaraJıya geldi. Felek Mustafa adında ihtiyar 1 Ben doğru Büyükdoreye: ve.nt efendi demektir!. 
t~' ldtt• ıı, 2D ll.9tJ pazartesi günü saat ı~ te Jca.p:ılı zarf 1'"'akat, bunn "enayi., diyemiye • biı- sabıkalının tuhaf b ir tekerle • _..:Y.:::.e:.r\:.:.'n:.:.n:.:t_:h:,:e::n:.:.i.!:gö~r\l::n:.:.:c:.:c:...o_~n;_u_·n_il_aı_a __________ <_De\_·a_mı_-ı_ar_;,) 

(llı;ı\> 1'ı..t!l'e btna&ı:"lda tm alınacaktır. ccğim!. mesi vll.l'dı: -----------------------• .. t1lıı ''!tat tetı.lertn U4tt2.60) (Bin dörtyUz aıtrru;; ikı ııra elll ku. Çünkü Medihn bcs numaralı 1s- "Ena;i biter mi 9 iki vapur gi· 1 l B 1 d . · · ı .. l J ..._t lt llı.Uıat Ue ıranunun tayin ettiği vcaııo:a1An ve teklif- mailden paro mara almıyormuş .. O- der; üç vapur &eli;: .•• derdi. atanbu1 e e ıyesı 1 a n arı J 
" ~ ttı, ... • kadar komisyon rol.sllğin vermeler! lUımdır. nu seviyor mu T Bu dıı. meçhuldil. Bon, kan ter ~inde kalıp Medi- -

" ';;'arak An karada malzeme dalresint.cn, Haydarpa. Yalnız ltsrnnil ağlf'.bi ihtimal: hnnm etrafında.ki. bu bir kııç kişi• ı~:ıraağnç n ı:. ı ee:qı tı et no k\lye kamyon lan içııı aJınıt.e&k 75 kalem 
~1 ~d n ~ıW:ı.caktır. (810li) - TcşneJ sadre merhem ... Ne· ~i çil yavrusu gibi dağrtmt§tun. paıı;a ve all\t tı1• v .. t pazarlığa konulmuştur. Tahmin bedElll 5932 lira 70 
~ a, tıı\uı • • • vinden mun.licattan olmalı?. 1''akat, tam son günündn; arlJk swııııı ve ilk tt•ru!ı.ntı 44' lira 116 kuruotur. Şartname zab:'. ve muamellt 

t taı t:a Yapıl4c,;ak yatakhane b1naru lzııattt.• kllpall zart İsmaili de burnundan ynkaladmı. takib kalmn.dı dediğim bir saatte, m:ldUrlUğU l<nlemtncıc görlllebilli'. !bale 25.9.941 pcT§embc günU saat H tc 
~ lrılıılılttt4. 6t'in<leıı <ık•lltmeye konmuştur Bu u.eııatta dogcme Birçok geceler mektebin duva - Mcdihanın )ine bir bn.5Jı:a birlslyle daimi cnı:ilmende yapıtncaktır. Tahplerin llk teminat mal:lruz W.J& mıH.. 

lcıtıt tıııuıa~eınırıa: ldureee ver1Jecektir. rından atJıyarak kaçıyormuş. Sa • "Bliyükdere., de araba ile gezmek tup .• ı.n ve 941 yıln.ıı alt Ucnret odı:.'!11 vcısıkalarll~ ihale g:!!nll muayyen sa-
~.~\.: 1: e en bel!elı "<•2.700) llrndır. bahleyin de yine ayni şekild~ içe· te olduğunu i!Jitmiyeyim mi?. nttc dalır>J ~camcnde ll\llunmalal"J. o(8010) 

tı ııa 11 •
1
.,

1 
.. aıt turtıuımc ve.<mir evrakı D. D •o·ıan Ankara riye giriyormuş. Haydi gidlp §Üa- HEini bir kanbur bikiyesl var • • ..,. ıt 

\' ~ 4_" ") kar·ı, mukablllnd nlııbill?'ler hen söyle .. Bu külfet mi? O halde oır. Bir evde naııılsa ild ka.nbur ı:!·Up cwnnııda bostan iske. 111 '9'Q Bahariye caddesı ~rl11Ual'lllfll. du.. 
•)o --tıu la:lhınde pazartcsı ı;tınU saat l16l d& An. telefonu kurt yemedi ya. Mektep kardeşi öldürmlişler. Çoban Meb • \ll.r tamirat; nç:lt t<luıııtmeye konı:lmuotur. Kcfif bedeli 'l:150 i ra v Rk ... W-

cıa.ır lnd mUdürUno tel<'fon ederek mesele- met ağa saf bir köylü imiş. ~ muıntı 66 lını :.ı:ı ,.uru tur. şar~ zabıt ve mu:wn<;V.t roOdüıi ka-
h.- ... e toplanacak merkeJ: birtncl komayanımca . 1 tt.ı 1 1 n6 n 9'1 J'fr. ,'Cll ... y yı ana m. MUdür k!zdı: burun birini. çuvala 'koymu tar: ıcmlndı> gi>rllkb!lır. ı:n ~ "' ·"· ·• cuma gUnU saat H te dMMI ~ ı4ı 
~ 1 ''l'ııı~ frirebunı - Ya,, dedi, Tevek.keli değil. - Mehmet ağa, bu zavallı kan- yıı:pılacaktır. Talip ul.c ilk tcm.uat makbuz veya mektuptan, fnale ~ 

· ""~l'I y" " ı.ıu gun er muallimleri: "bu ço • bur eceliyle öldU. Al sana bir me- ilen sckl7. gtın P.\'VP.l ht>lcdtyc fen işleri mUdUrlUğUne mliPaOMiUa aı.uııiiiıl8.R ~r... · ı. r._t ... eıt l!i&:l isteklilerin tckllf mekttıp.&ı1le birlikte B ·· 1 
' G 2!.~~dır. llcl ayın gün snat (lli) e k >dnr k0111lByon cuk hasta mıdır? Sırufta horul ho- cidiye. Şunu götilr denize at .. de- fenni ehliyet ,.e ı:ın yılına nit ticaret odası vcalkalaıilc 01r.1e \l ımıay. 

il. le --~~ rrıuva&kat temlııat rul uyuyor!,, ~iye !}ikflyet ediyor • mişler... yen aaatte ôa.l• ı crıclımcnde bu1.ı•.nmnıe.n. ( 038) 
"ilJt \lJ -nlltıuıa t lar. Dt;nıc~ ge<ıelerl şurada bura - 7.avallı çoban Mcıbmet mecidiye • ... 

t., lt V ltt aytıı ctuği vesikalar ile bu !~ maUu.s oı. da .. Gilndtizlori dershanede uyku. I nin hatırı için ~uvah salla sırıt. et /stanbul Denız. Komutanlıgından.: 
~l!ııseıı 11t.bıdcıı almmlf ehliyet Teal.kul, ehliyet Ye.si. Onu yarın ilk vasıtn. ile J~ehir- miş denize götü.rüp atmış, Eve g el ounl.z iıscsı nıllubaka lmtll.ınnına giren okurlnnn kabul Uau,Jeri gol. 

~ t oı~ &ekiz gUD CYVel bir ~lltlda ile MUnaknllt deki ııubcmize gönderecc~lm. Ha • miş. Fakat ev 88.biplcri diğer k an· mı Ur. Alf'okalı okurlann acele İ!olanbul deniz komut&nlığm:- mtıracaatlan. 
\ ~ 17990> (8472) ber vennek zahmetinize pek müte buru çuvala koyarak kapmm ar - (St7l) 

~ ,~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;~·;;~~;;~;;~~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!l!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!BE. 
_. '- ~lllleket cular da Rüatemin meydanda d.~ tı)\lt- lal ~ ll L 

~' ~i · ~ira, :R .... y. olmayıf ından pek m emnun . 
,, l _llde.nd Uttem dular. BunlaTdan hiriai : 
~~~'nlık a lcala • - Allah bize acıdı da Rüı 
1ı'\J11 .bilıQ d du\'arlar lemi zindana dütürdü. Bu 
s'ii •tbi lce en IÖnen avda o meyda ntfa olsaydı, 
~ ~u;e.:~~~i eliyle sene bizi mat edecekti ••. Yü-
r '!.ı · ır. Ona zümüz gülmiyecekti. 
't. q' ti.. 

li'~lttd~ et de Ali h Diyerek seviniyor ve ar • 
~it ~ e a}' a kadq lanna artık hiç merak 

tti 'tk a.&a kal ve endi§e etmemelerini tav· 
~~I, tıeıe;i t=~ hal: ıiye ediyordu. 
1t..'. ~ "' · ıaha Rüıtemiu av • e yar•• aa. 

rı~ et - -s 
ll'ta_ hasında rakipleri pek çoktu. 

\.. ·~.. lcona.1:.ında Bunlar Rüıtemi hiç çekemez 
:~q 6 lerdi. 
~' doı 

S'~ ~le l?\cıtar Rüı 
'tek k Oluıu.nd 

tıL end· an 
~~dt 41: ~iı,bt ı arala. 

\":~~h~hrtip e. 
' ~lıt\Qı .. Of \'a. 
~, 'l:Jorlar. 
~~ ... 

"e kotu. 

Oyıa ki, Rüıtem onlarla 
meıgul olmadıktan bqka ad 
larını bile anma:ıdı. Rüıtem 
böyle ıeylere kartı hiç bir 
zaman k11kaoçlık ıöıtermez 
~• daiına pkememulijin a. 
leyhinde bulumndu. 

Za\en Y ılc:hnm da ODU bu 
ıneıaiydi&erini öpendiji ve 

l'Y azan: l•kender F. SERTEUI 
• 119. 

bildiii iç.in sevmiı ve takdir 
ebnitli. 
Eğer Halili yara lama bi. • 

diseai olmasaydı. Rüıtem da
ha fazla padiıalun gözüne 
girmek f ınatlarile karıılqa. 
cak ve daha yükıek mevkile. 
re ıeçebilecekti. 

Ne yazık ki, tali onu bu ıe
refli mevkilere geçmekten 
menetmitti. Munıafih Rüa. 
tem yq ile mütenasip olmı • 
yan mevkilere geçmek niye • 
hnde değildi. 

GOLBEYAZA BiR 
TAARRUZ 

Ahmet paf&nm Lila iyile .. 
f İp kalkamaması, zindanda 
inliyen Rüstemin sabrını tü. 
ketiyordu. 
Doğancılar ve yantçılar 

av hazırlığile meffUlken, 
Rüıtemin affı i~in Ahmet pa 
tadan ıöz alan Cafer ağa da 
saraydan mahpe1e ve mah • 
peaten aaraya mekik doku
yor ; Ahmet ~m hmis 
konağmdaa ~•maili'" ii
zülüyorda. 

Rüıtemin bütün enditesi 
suydu: Padi~ahın hazırlattığı 
İıu büyük ve mevsimin aoaun 
cu avına iıtirak ~tmek. Bu a. 
't'a ittirak edeme7.se, R üstem 
bir daha uzun zaman padiıa
hın gözüne girmek fll'sabnı 
ele geçiremiyecekt:. 

O günlerde, yaralı olarak 
evinde yatmakta olan Hali • 
lin yarası iyile~miıti. 

O gün Halilin ilk defa ola. 
rak sokağa çıkıyordu. 

Halilin ıokağa sıkı§ındaki 
makaadı, kendiıini bu hale 
getiren Gülbeyazdan inti • 
kam aLmak\ı. 

- Rüıtem zindandan çık. 
madan, o kaltağa haddin1 
bildirmeliyim, diyordu. 

Zavallı Gülbeyaz ite, ko -
caı•nın 1akmda. a.ffedileceii 
...-incile ıö1J.ri yoHarda, 
Rilifl\mi ·il lilslJI ot'Cla. .. ....... ,,.,... ~ 

l\tlamağa çıkmıı olan Giillt ı 
yaz birdenbire kapıda bir 
ıilee gör:dü. ParmakWdan 
l>ir hat uzandı : 

- Kolay gelam, Giilb ... %. 

Rüatemin karn'ı ~~ı. 
Halil ne çabuk da ~P 
kalknuıtı ! 
Gülbeyazın batı örtıii_liiy • 

dü .. derhal iç kapıya çanfcli. 
- Geçmit oltua .. yaran i. 

yiletti mi? 
- Hamdolaun.. bir terim 

kalmadı. 
- Sen geç.iıtird.tn.. fakat 

Rüstem hili zindanda ildi • 
yor. • 

- Gebenin kera ta. Sı.@jıı 
gibi bir kahpe için 0-.~ 
arkadaıına kıydı. 

Ve bahçe kapNIM a11r4r 
bahsef• ıirdi. 

_ o attlk all :sf',.l' · _. ......... ..., .. 
~ıv1ırı 
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Büyük Röportaı serisi ~il~ Röportajı yapan R. YAVUZ futbol mevsimi dün merasimle açıl~I 
Ertesi sabah güneş doğarken yetini suale başiadtlar,. Ben, 1 - Sen buralı, yani İstanbullu 

handan ayrıldım.. Unkapam esrarengiz bir tavırla gayet va- 1 değilsin... Anan yok. Babandan 
köprüsünün, Zeyzck, Horhor, kur duruyor, bu her ıkıvramşı yıllar vark.i uzak yaşıyorsun .. 
Hasköy yoluyla Kocamu.stapa§a· bir erkeği zırdeli etmeğe, çileden Ama, alakası seninle her an te
ya geldim.. Elimde keşkülüm, çıkarmağa kafi taptaze güzelli. masta.dır. Kısa bir zaman içinde -başımda kallavi sarığım, aya. ğin tozlu lapçmlarmıa sarılarak en sevdiğin ve en yakın bulun. k 
ğımda elifi şalvarını, bukleli saç- yaşlr gözlerle yalvarışına ehem- duğun bir (can) I kaybedecek, l 3 3 b b a 
larımla her geçtiğim yerde r st- miyet vermez görünüyordum.. onun arkasından ağlayacaksın. ar era ere 
!ayanların hürmetle selamladık. Bu yalvarış bir kaç dakika sür. Bu ifadem Mihribanın ha.yre- .. 
larını görüyor, vakur mukabele- dü. Dua mırıltılariyle kımılda- tini fa.zlalaştırırken yanısıra sa. .A. 
lerle ilerliyordum. Bir gece evvel nan dudaklarımı harekete geçir. de dikkat kesilmiş bir ta.vırla ~ 1 
hancmm tarif etiği mahalle- dim: ağzıma girmeğe hazırlanıyo~ 1941 - 1942 futbol mevsımı muht.elit takım seyircilerin al. Melihi kırın~ tıeJ~ 
ye geldim .. Sokağııı bir başından - Şöyle karşıma g~in. otu- muş gibi davranan analığını ha. dün Fenerbahçe st3.dında yapı. kışları arasında sahaya çıktı ve ruz !lk ani icftııt _Al 
girdim. Her on adımda bir: run bakalım.. rekete geçirdi .. Ben, genç kızın lan büyük bir merasimle açıldı. arkadaşımız Füru.z&.n Tekil mik. kı bir çen.be\~h 

- Destur, hak hu!... Mihribanla. analığı yanyana yumuk ve pamuk elini avucum- Memleketin yegane tutulan ve rofon başına gelerek iki takım vaffak otan ııs~ 
Narasiyle mahalle satıcıları- karşmıa oturdular. Sade dilclcat dan koyuverince o atıldı: birinci planda yer alan futıbolü. kaptanının sporcu genQliğe ö· mühim rırsatrıı.ıı 53 

nın seslerini gölgede bırakarak kesilen bir tavırla gözlerini ağn. - Bu (can> kim h.ocafendi, müz uzun bir tarihe malik ot· ğütlerini taşıyan ve sporda ar_ Nacinin Uza.Jc.!1srııı& ağır a~ır yürümeğe başladım. ma. diktiler, devam ettim: onu da söyle bari! ma.Jda beraber ihc defa dün ya. kadaşlrk, centilmenlik, klüp sev beyaz kale ag P 
Sokıktan ge~rken pencerele- - Bu evde azrailin kanat Ba.."'1II1I salladım: pılan şenliklerle mevsimine par gisi tavsiye eden yazılarını o. gecikmedi. ·rsı f/Jtl' 

' 

rin sürüldüğünü, köşe pencerele- çırptığı hissolunuyor. - Onu burada bulup söyleme.. lak bir şekilde girdi. kudu. Hemen bı,, tol" 
rinde sabah kahvaltm i~in tak. Kadınlar derin bir ürperişle ğe mezun değilim.. · Yüzlerinden enerji fışkıran Mııhtelitin kaı·§'l.la§ması min ortalad:J~elib·Sııl; \ 
yeli, entarili erkek başlariyle knnıldandılar: - Nasd öğrenelim? birliğin ve arkadaşlığın sembo.. Talmnlar: çrkış yap~ lt~ t ~ 
beyaz örtülü kadın başlarmm u- - Kızım uzat bana elini!. - Hiç yakmlarda (esrarı ha- lü yüzlerce sporcu genç, tunç Kırm~zı takım~ ~üncü golu d~ ~S ._, 
zandığmı, beni hürmet ve huşfı Mihriban elini uzattı. Aldım. fiye) ye vakıf bir şeyh falan yok yüzlü Türk çocukları futbolün Cihat, Lebip, Faruk; İbra· Arka arkıı tıeri ... ~ 
ile seyrettiklerini görüyordum... avucunu dikkatli dikkatli gömen mu? açılış töreninde varlıklarım gös him. Esat, Tarrk; Mehmet Ali, vazMar, ga;vferiflitı \ı 
Hancının adresini verdiği evin gçirdim. Anlattım: (Devamt 1'ar) terdiler. Eşfak, Salim, Naci, Fikret. Oyunu raki~frtD~...J tıı 
önünde de aynı nareyi bastım.. Dün Türk gençliğinin sarsrl· Beyaz takım: nıı intikal e r\4ı 
Mahalle hayatının hususiyetle. maz irade ve kuvvet kaynağı Osman; Yavuz. Murat; Zey. oldular ve 1\ ıı~ .;tJ ı~ 
rjnden en belli başlısı taklittir. Devlet Deniz Yollan işletme Umunı olduğunu bir kere daha gördük nel, Enver, Süleyman: Bahadır, çullanan .ıı:a~ ~yı. ~ 
Mesela. iki evin ~nceresi açılıp Müdürlüğü ilanları l__ . ve inandık. Bülent, Mükerrem, Arif, Gazan. ma.qiyle i.kinct .Atf 1 ~ 
iki fbaş sokağa baksa, ona civar Çalışkan, genç futbol ajanı fer. tutar. , ..... oı So"'..ı.' 
evlerde aynı hareket tekrarlanır. Nuri Bosudun verimli ve gay. Hakem: Tarık özerenğin. Hemen bu'Ufuı> 
Binaenaleyh, ben daha sokağın 15 eylülden 22 eylüle kaJar mu1ıtelil hatlara kalkacak retli çalışmasınm mahsulü olan Maça vali ve belediye reisi fer açıktall.~ ıeıt';ııt 
başındayken bu pencereden ba- vapurların iıimleıi, kal~ gün ve ıaatler, ve bu tezahürat soprseven halk doktor LO.tfi Kırdarm vuruşiy - la berabeTlıeı 3 • S 
kış öbür uca kadar sirayet etmiş, tarafından takdirle, alaka ile iç. le k:rrmm takını başladı. oldu ve ınM 
Milıribanla analığının oturduğu kalkacakları nhtımlar \ ten gelen alkış tufc.nı ile karşr Oyun bir anda l:ızlandı. Top, bitti 
evin camlan da süri.ilmüş, ku· KARADEN'tz RATl'INA Pazarust 17 de (Ege) Perşembe 17 landı. Futibol ajanı Ntni Bosu. iki kale arasında durmadan me .. --·---ARI~ 
laktan aşırma bir dülbendi başı,. de (CUmhurtyet) Galata rthtmımdaD. .u tebrik etmek bir vazifedir. kik dokuyor, AT y 
na iliştiren genç kız1& Davarcı Ferdi futbol müsabakaları ve Bahadırın savurduğu to-pu Ci. 
Raşidin dul karrsı pencereden BARTIN BATDNA Cumartesi 18 de '(Anafartal · (İ§'&n a. 2-1 garetectlerin galibiyetiyle hat güzel bir plonjonla yakala· ..,,ıı ~ 
~.. hire kadar haftada bir posta yapıla. biten Hakem • Matbuat takrm· dI. Fakat hemen biraz sonra ._ ..... ı11 ..-- ııw:ı 

Ben, ftkanmı bomıadan etra- caktır. İneboluyıı kadar gidecek olan lan karşrlaşmasmı müteakip Mükerremin sıkı şütü Cihadın At yart§l&l"...- .pe # 
fa baJandmı. Gözü illşmiş gibi bu posta gidiş ve dönil§te Akcakocaya. bahriye bandosunun arkasında elleri arasından kırmızı kaleye dün veııetendldC pıldl-ıl 
cenç kıza seslendim: ufnyacalrtrr.) alfabe srrasile yer alan lstan. girdi, Bu sayı kırım 1 taknnı !abalık önlll1de ye.rsı~':rrl 

- Hanım kızmı.. Çıngıraklı IZM:tr RATI'INA saır 8 de <Merain), pet'§embe 1 de bulun birinci ve ikinci lik klüp· canlandmiı. Ve birbirini takip duğu gibi di1ıl de~tı1' ~ 
eeybe bir su vermek istemez mi- <Bartm> Tophane rıhtmmıdan. lerine mensup futbol takımları, eden akmlariyle beyaz kalede ca.nıı geçen ıı:~u ~ ~ 
111.n? MUDANYA ILU"TINA Salr, pet'§emoo ve cumartf:.Si 9 da (Çil- stadda bir devir yaptıktan son.. belirmeğe başladılar. netice.sinde bit~ ~.d 

Milıribuı bu arzumu adeta nakkale). pazar 8 de '(Muakaz). Poa. ra sahada yer aldılar, İstiklal Devrenin sonuna kadar devam seyirciler J)S.11 pı l""" 
tılr itikat aydı: talar Galata nhtmundan kalkarlar. marşı ~alındı, Galatasaraydan ettirmeğe muvaffak oldukları mansm birJncili ti ııd t1' ;/, 

- A, ne demek şeyh elendi.. (NOT: saı.r, per§embc ve cumartesi Enver Türk sporculuğu namma üstünlüğün semeresini ancak, kat hakeDl beye 61 rP 
Cümlesini yapıştırarak canım gQ.nteri esas postalara IJ!veten saat and içti. haftayımm son dakikasında Eş. ederek çok yerill ,Jl 

önünden çekildi... Canlı bir ~' ıo da Galata nhtrmmda.n DA.veten bt. Senelerce milli futbol taknnı. falan şütivle alan k:rmızı htkım Koııuıarın neticP" ,;'_ 
§OŞla merdivenleri gilmlete~k ftr vapur kaldmlacaktır DA.ve va • DlJZlD. kaptanltklannı yapan kıy beraberli~e ulaştı. Ve devre Blrind xotU;.ı .,.-
kapıyı IM;tı .• Bir maşraba ve Sr purıar aynı gUn Mudanyaöan 16.30 da metli, emektar sporcularımız' 1 - 1 bitti. , ı 1- trg ya§Dlcta ~""" 
bardakla geldi.. Suyu uzattı. lstanbula döneceklerdlı. Bu sureUe dan Zeki Rıza Sürel ve Nihat ikinci devre: ıara :ı:ııllP"- A 
Kapının eşiğine çömeldim. Su- Mudanyadan İatanbula hergün vapur Bekdikin teşkil ettikleri iki Oyunun ikinci devresinde d.l§l tay P ı 
yu içtim .. Bardağı iade ederken Tardır.) m=·kOŞUY. Jı{:!Jl';tı' 
Mehribanın iri, şahane ve hay· BANDIRMA BATl'JNA Pazartesi, Alı, çat'§anıbı\ ve cuın& s F •• •• girdi ve zıetıced ~ele 
ran gözlerine dtkkatli dikkatli de (lılarakaz) Galata nhtnnmdan, uar guzm e m usa- her haftaki gibi ıcJU- ~ 
baktDM. ,.öylenditn: ayrıca ça ...... mba ve cumartesi 20 de k uçuncll 0 •O~ 

- Seni tehdit E.den bir tebli. -..- suıey ı}till ı, (Konya.) Tophane nhtnnmdaD. ganyan ıoo. ..d 

Jrenin avucundasın kıznn,. Yüre- b k l d • i>ı·, ciğin ökseye düşmüş kuş gibi KARA.BtOA HATI'INA Salı ce cuma 19 da (Seyyar). Tophane a a ar l sena er l ikinci &0:10: ıı•rl • 
titriyor ... Bir hoca bul, kendine, nhtmımdan. Dört ve~~=:: fi ,ıı'· 
:ve içine baktır.. blROZ HA'ITINA Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtı• nm kan tn~z,oO pi ~ 

Bu cümlem, bana püreşe m.mdan. İzmir, 14 (Hususi muha.bfrlmiz- 2 - Fuat (İzmir) sus. M.esates! -;e cet" ı#'.J 
bardağı sunan gen~ kızı ant bir AYVALIK RATrINA Çarşamba 12 de ctrıgen1. cumartesi den telefonla.) - 1imir fuarında 3 - Yunus (Seyhan). Poyraz, oıga 

15 
ıcilo C' 

dıonduruşla sarstı. Cevval göz 12 de (Saadet) Sirkeci nhtnnmdan. yapılan fuar yilZMelerine cumar- 1500 serbest: koguyu p0 yrs.Z l<~ıl· f 
bebekleri duraadı... llave et- tzMtR BtRtNot SURAT Pazar 16 da (İzmir). Galıı.ta nhtunm. tesi günü br,'lian.mış Vt> dı.inkü pa.. l - Nuri (Kocaeli 25,43,2. men ratıat<:a tdll <f' 
tim: dan. zar günü de Ka.r§ıyakadakı yüzme 2 - Turhan (Ankara) Olga uçüncO o nJ.S ı""· 

- Birkaç gün içinde beraber lZ:\t:tR lLAVE S'fJRAT Salı 13 te (Tırhan). Gaır.ta nhtmım. havuzunda çok a.ı bir seyirci kilt- 3 - Ali <1zm'r). Müşterek tıa 
Clüşüp kalktığın bir (can) dan dan. lesi ônünde devam edilmiştir. 1.stanbulda.n Halil müsabaka ha. verdi. . "'1 
ayrılacaksın.. tzMlR t:KtNot Sl!RAT Pergembe 13 te (Kade§). Galata nb. Bu yarışlara sekiz bölge iıJti.rak tici 24,39 luk bir derece yapmJ§tır, üçüncü JiO'Jll• ııtf' 

Bu cümlem Mihribana: bmmdan. etmlş; 1.stanbul yiizilcUleri ile di- Türk bayrak yarrşı: üç ve dan& ~ıı.ı•d~ 
A ğer bölgeler ara.smda klas farkı 1 - Ankara t.a.kmıı 6,9,2, tngUiZ at •e l<JBı...-

- ... ?\OT: Vapur ııeferlerJ baklanda her til.rltl ma.teunat Bfllğıdıı. t.eıefon na. olduğun.dan şehrimiz yüzücüleri 2 _ Seyhan takunı. ep-e· ~ r 
Çığlığını kopartarak elindeki. ma.raları yl\Zllı acente!eıimlzdeo öğrenilebilir. 3 - İzmir tak·mı. safest u-OO ıııı l1Jl eO ~ 

bardağ'ı düşürttü. Taşlarda -par- bu müsabakalara sokulmam ş, mil· Bu koşu g~ dl :rJe'" 6J. 
calanan bardağın şangırtısı, su GALATA BAŞACENTELfclt Galata rthtnnı, limanJar umum sabaka harici yüzmüşlerdir. Bu Bu yarışta da İstanbul ta.knnı oldu. Altı at git!.lıtl e611

1 
~ 

vermeği geciktirdiği için aşağı ınUdUrlUğU binası altında W62 suretle yüzücülerizi.miz 130 puvan müsabaka harici 6,1 derece yap· Dandı oerabCt ~ 1 
inmeğe hazırlanan Davarcı Raşi. GALATA ŞUBE ACENTELtGt Galata rıhtımı, Mıntaka Liman almışlarsa da yukarıda da ya.ıdı - nuştır. çUncii oıdu. 11 ~~ 'din ·karısını merdivenlere koş· reisliği binası altında. -i0133 ğmırz gibi kendileri musa.baka ha- Tramplen: Müşterek tıaD ~ıı · 4 

· i u Ankara.dan Bülent b!rincl. İç· o0 LV" ııııı~ turdu .. Yaşlı kadın: . stRKEot ŞUBE AOENTELIGI Sirkeci yolcu salonu 22740 rıc yUzdUklerinden mtiktu.at ve 225 pıase 1 · ıoO 
- A benım' sakar ktzmı .. 1ki nizami puvan verilmem.iştir. elden Mahir ikinci, Bursadan 1b- ' i9 450 • .; 

(8170) rahim Uçüncü, çifte bah g.~u: ~.J 
elinle bir iğrini doğrultamazsın, -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;; DünkU müsabakaların sonunda Kuleden atlama: Dördunclı yui"" ~ 
ne vardı bardağt kıracak şimdi.. c: d 1 Ankara 1()4 puvanla fuar yüzme 1 _Mahir (İçel) Dört ve daı:ı':,,~~· 

Söylenişiyle ta~lığa indi. Mih- anbu Levazım amır ığm en ıerılen şamplyonluğunu kazanmıştır. Di- 2 - Seyfi (Kocaeli) ve kısraıuara /) 
riban beni bıraktı, analığına koş· t IA ğer böl.keler de sıra.siyle: Bursa 3 _ Bülent (Anktta). metre. so~· ,'.,l'J 
tu sarlldı Hıckır·rcasına bir ll8rlCI asker ~Utaa 1 n ar 81, İzmir 56, Kocaeli 52, !çel 50, Su topu: Bu k<>ııUYa d1 ~ J-~ 
m;rrldanışİa ona· bir şeyler fısıl Seyhan 38 ve Sıvas bölgesi de 3 su topu maçında !çel Ankarayı isimli l!ç at '~ ıııtl Jl.d 
dadı Ben. 12co ton odun tt!ıuacaktır. PP.1arlıkla ekBUtmesi 23.9 941 salt günü saat al rak d ı · le di bir k u yapıl ıı!i .. . puvan a ere enm.ış r r. 1---0. Bursa da Sivası 3--0 yene- oş ge'-..nJ.. 

_ Eyvallah, su ~bi aziz olun 15 te Ankarada. Lv. Am~rllği satı:-nıma komisyonunda yapı1A<"aktır. Beher Dünkü müsa.ba.kalarm teknik rek finale kalmrşlardır. KıslJlet UçllJ1Cll ruf~-
bacılar! kilosunun fiyatr s kurt!f kati teminatı MOO Uradn'. Taliplerin belll vakitte neticeleri: F" 1 ganyan ı20 :kU. ..J 

Seslen}. <>iy)e kapıdan ayrılyor. .s mal müsabakasında çel Bur- ,... . 
..,. komisyona gcımeıerı. (1057 ll6) 200 serbest: sayı 2-1 yenerek fuar su topu eeoıncJ "°'°' r!l ,P:.; 

dum Mihrib:ınla analığı koşa. 1 - Mahmut (Bursa) 2,31,2. şampiyonluğl!nu kazanmıştır, 1ki yaıımdıı ycıs.!' , J. 
1 rak ~şiğe seğirttiler... Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma Ko· 2 _ Neja.t (Ankara) Müsaba.kala.rda.n sonra bölge 1§! taY r_ 

Bir ağızdan bir yalvarışla beni mİJyonundan: 3 - Cevat (Kocaeli) başkanı derece alan sporculara ~!, v~e~r~ 09 tp19" 
içeri davete 'başladılar.1• b.Bi.rkaz 100 sırtüstü: madalyaalrnu ve derece alan ta.la- Bu koııuya d~Jdılc:I- /, 
nazlandım. Sonra baytr t ır ı a Mlktarı Cinai Fiyatı MmUlaı.t Ekalltme ıtin vo euta ı _ Hakkı (Bursa) 1,28,2 trıa da kupa ve ...... icıtir. et • oll~~" ., 
zın ilhamiyle t.ereddüdümü yen. wmo hW'Uf r.tımınat • .....,. birinci, oeııı cO 1"1':.J." 
mi~cesine bir eda takındım, taş· Llra hW'Uf ÇobaJlklZI uç~ıı~ ~ 
lığa girdim.. 19.000 Bulgur 20 Müşterelt .- nYlıs 

İki kadın beni zorla yukan o. 13.000 Pırinç u -Yangın .Söndüren~ h~' 
daya aldılar ... Bin bir rica ve ni 9.000 Tuz S,fiıO ~ 
yazla biraz evvel Mihribana kapı 2.000 Şehriye t:ı 
eşiğinde söylediğim sözün mahi. 1.200 Beyaz peynir 65 

18.(1.f Dans 
mllılğl. 

18.30 Fasıl sazı 
13.$0 Ajana 
19.4;; .Serbest 

10 dakik& 
ı~.55 Şaıı 

ol olan 
!O . ..: l...ap 

ge.741tall 
:?-O.-t5 f!Wtanm 

Lii-rJ..;wt 

ll.00 Zt.raat 
takvtml 

~LlO Kan3ık 

prkılar 

21.30 Klmı;ll 
Ailesi 

Jl.4r> Senfoni 
orkestr&aı 

.a.so AJ8118 
21.~ 1>8118 

•Oııl.tl 

100 Çay 800 Qj'l 68 
25.CO:> Patates 10 
20.000 Ka'"U fuulye 22 

Kuru aoğan 10 
Kunı tlzUm •ıs 
Toz şeker d 
Mercuiıek 2: . 
Kınnızı biber 45 

AKTAÇ 
Clbazı f stanbalun bil amam 
apartman, otel, ardiye depo 
ve garaııarıada batanda. 

runaz Bilumum ltlalye 
levazımatı mfltaabnldl 

Şta:~IB AKTAÇ Sirkeci 
Antalya ban Ng 19 


