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Bu ıabablll Amerllıaa tebllllerlae alre 

Pasifikte Japonlara 
yeni bir darbe indirildi 
Makin adası Amerikalılar 
iarajından işgal edildi , 

/stanbul fethinin 
500 ncü gıl dönümü 

Vali, buyuk kutlama programının 
ana hatlarını anlatıyor 

4 trniatik otel yapılacalr, Fatihin miiteaclclit laeylrelleri 
clilıilecek. Sultanahmet meydanı açılacak ve Dolmabahfc 

gahGnai lralclınlacalr 

Zagrep-Belgrat 
surat katarına 

suikast 
il llltl Oldl, 31 
idil raralaadı 

Buclapeft,e, n (A.A.) - Paza.r gc. 
ceıti Zafrep • Belgrat aUTat katarma 
Frfp Bobovaka ctva.ruıd& bir ın.ılkaııt 
yapılmlft.U'· Bu ın.ılkaat neUceatııde 

21 'kl§i ölmUf, 82 klfi cil yaralanmıı. 
tır. 

Pmti genel selıreteri 
Ankmadan geleli 

C.H.P. ıeııeı .ekreterl lıılemdum Şev. 

ket Eaeııdal, bu Abahki ekapreaıe 

Alık&radan fehrlmlze gelmJtUr. 

llrtuat veküi geleli 
lktıa&t vekili 8ım Day, bu sabah. 

ki eklpreale Ankar&dall ıehrimlz• 
seJmiftlr. 

--------~--~ ) 

Ahmet Kınık Bohıya gitti l 
İstanbul \"'&il muavini Ahnu: : 

Kınık, bir hdla milddetle mezun·· 
Yet almıştır. Yali muavininin mezıı· 
ni~etinl Bohıda geçireceJU öArcni:· 

lataııbul vali ve belediye reisi 
L\1tfi Krrdu, ı~tanbul fethinin 
eoo üncU yr~nümü mit:aaeebetile 
yapılacak bUyük kutlama mera.ı:i • 
mine dıa.ir hazırlanmakta bulunan 
prognunm ana hat1an etrafında 
ıu i2"ıhtl.tı vermı,tir: 
"- Yapacoğmıız i§lerin ilk mer 

halesi olarak Fatih camiinin etft· 
fını açacağmıJa ve onya imar pli. 
nmda olaıı nlıaf teklini verecel.· 
mizi eöyli~ırim. 

Fatih camiinin tamamen ihata 
ettifi Halicin iki sahiUni biTer 
geniş Mfalt yol:Ja eçacafıs. Oraya 
imar pli.n.mdaki flill"tl&ra göre ti
ca11et siteleri, im&l~aneler vesair 
tezgt.h)a.n mvnta.zam pettalar ha• 
linde ~letti!'eeefiz. 

Geı:.c Fatihin haaraslna aid olan 
bir tarihi hAdise mebdd de Dol • 
maba..lıçed~n başlayJp Halicte ni • 

(DeY&mı 1 lndlde) 

Giritte 

Bir Yunan 
generali 
Çetecilere 
kil manda 

ediyor 

Salomon 
adalarına 
çıkar ilan 
700 

Japondan 
670 i 
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LaDdra, IS ( A.A.) - PUtfikttkl 
Amerikan donanmuı baıkumandaı 

am'b-al NlmiÇin Jlefftlltiği blr tebllle 
göre, Japonlara yarıl blr d&rbe lndirit. 
m.lftir, BU wbyte ,ate, S&lomoıı a~ 

-- .-.at --~ WailMıD tooe 1dtClllMt.N uatda bulunan llaldJa 
ac:taama Amertlı:an babrtye alWıen • 

(De,·amı S lblelde) 

ingUiz yoksek 
kumandanhğı 

Fransız halkı
na bir mesaj 

neşretti 
. m,., "larlade 

...... .. ı,111 
Londra, n <A.A.> - öbrtnon. Di· 

yep bukmmd& bUıalann atır ııaa&r& 
Ulradıtmı ifp. •tmlttlr. Eletkrik 
te.iatı ıehlrde hentıa tamamlle tari:tr 
edllenıemifttr. 

Lonctra, SS (A.A.) - Dün gece ln. 
sWs Y11kaek kumandanlıfı DiYeP 
l'nAın& hallan& hitaben bir teıeJlkUr 
mell&jı DefretmJf, alan esııunıd& em. 
nlyeUetjnl tehlikeye koyacak ve mu. 
kabelebllmille aebebtyet verecek h& -
reketlere kal.kı§mamalan b&kkmd& 
ken.dllerine vermf§ oldıJtu t&vatyeıerl. 
ni it.lııa Ue takip ettiklerinden dolayı 
tqekkUrlerinl bi!dirmiı, göıterdiklerl 
aotukkalllntm mtıttettklerin r.ayia -
tmı lıa1'ltleıtlrdjğinl ve akm b&rekL 
tını kolayl&fbrdıfınt 9lSyıtyerek ıneıı 

l"ra.DalZlardaD d& 0hUrmetıe b&haeylıe
mlJUr. 

Teşekkür meaajt 111 ıözlerle bltlyor: 
"Şimdiye kadar alze verdjffmlz ıall. 
mat muteberdir. J'UU yardmımlZI 

;ilıtiy<!Cek gtln gellnclye k&d&r atlkQ • 
netle oturunuz . ., 

-
(Mıni Setl

1 

Ti.caret Vekili 
Ka111rlde llaUı Son tetkikleri etrafın-
,. memarıarla d b ti b I d glrl,t,aıer 1 a eyana a u un u 

Pazarören köv 
enstıtüsüne 

gittiler 

. "iaşe vaziyelimizde telAş ev endişeyi 
muchı hiç bir sebep yoktur,, 

Kays&ri. 21 (A.A.) - Bir tetkik 
gemJne ~ıkmlf olaa Belılctımburu 
muz lameı İnöaü bu .. bab ldırlmL 
r.e selmlfler \ 'e ııtaıyonda , ...... nıe. 
bualar mevkı komutanı, ~ledlye, 

p&rtl ve balkevl reı.ıert ve Halan 
Vjl&yet erkAaı kar.alardaq gelen 
beyetler1e kalabGlık bir halk küt,leal 
puoafmd.an tçtea teır.aJıllratla klll"fı. 

Jaıuıuflardır. 

Güzel ·~Jbirforı bulandırmak İ5fİyen kara vicdanlılar 
çıkuı ıa bun!aırn akıbetleri cok ağır olaca'lıhr 

HW1 Şef ,ehrlmlzde lnaa blr mUd. 
det kalmqlar p&rtl \'e balke\lnı zl. 
yattt etıtkten, alf.kadarlard&a ve 
temu ett,lklert halktan \11Ayeıtn u. 
mumi durumu bakkmda izahat. al. 
diktan aonra Pauröreaköy enatitü. 
IÜDll geunek üzere -.at dokuzu 
kırkta hamsi trenıerlle K.ayeertcka 

• aynlmıtlımlJr' 

(Y&ZllH 2nc!de) 

Krasnodarın cenubunda 
Sovyetler gine çekildiler 
Don nehrini geçen 
Almanlar geri atlldı 

......... 'l'lill0f8•torı 11ardea 
tallwlJe llaneU&rl geldi 

Var şova 
Rus tayyareleri 

~,a-rafından şıö eti 
Londra, .U (A .• .\) - Dün gece manlann Uemiıiennıc.'iinc de\'am c

)'ansı Moskovada netredilen resmt dil~kledir. Ruslnr, 40 Alman tar.• 
Rus teblitfnde f6yle denillyor: . kı tahrlbeylemişl erdir. 

"21 ağustos lfinü lı:ılaaihmız. Kotelnikovo'nun şimali ~arktslıı· 
Klelskayanın ceııubu şarkbl.nde, de Alman hücumlRrı neticesiz kal • 
KotelDişorskun cenubu şaricblodc mıştır. Küı;ük bir Alınnn tan~ te~
ve Krasnodar cenubunda düşman· kili Rus hallarını yarmış, fakat pi. 
la çarpışmışlardır. Diler keslmleı• yade ile irtibatı kcJllınişllr. So\" 
de dellşlklik Yoktur. yeller bir düşman tank te~killııi 

Sovyet yüksek Jnunandonlılının 
'"erdili tamamlayıcı tafsiHta göre 
Stalingr:ad'ın cenubuna düşen Don 
dl~nde çok l.:anlı muharebeler 
oluyor. 

Mareşal Timoçenko çok Xuvvelli 
takviyeler gelirmi:Jtlr. Don nehrini 
11eoen Almanlar, üç günlük çarpış
madan sonra ger 1 atrlmışlardır. 

Nehrin 1&r* kıyısında kalen Al• 

Cevat Açıkalaa 
Molotol tmalınclan lcabul 

edileli 
VltL it (A.A.) - Tllrklyen!n yeni 

bUytık elçial Cevat Açıkalm, Ruı ha. 
rlcly.ı komı.*rı Molotof t&r&fmdan 
kabnt edllm.lftlr. 

Vi,iclen •el•n haberlere 
ıöre 

ıar1rede gıda 
.. ............ , 1 
Vltl, n (AA.) - Flllatlnde, Tea. 

vıv ve Hayfad& gıda Jl'laddell aıkm • 
tm devam •tmek~dir. SUrlyede de 
kanpklıkl&r olmaktadır. Halep. Bey 
nıt d91Diryo1u blrkaç yertnden kull
ınlf th', 

Mıaırcla siilıUnet 
Lonclra, n (A.A.) - Batı ç&UDdt 

havada " karad& fa&llJ"et otmamıı • 
tır. 

temizlemekle meşguldürler. 
Kafkn'iyada, Krasnodar'ın ccnu· 

bunda Ruslar sene rlc:ıt eylemi~· ı 
ler, yeni mevzilere eçkilmlslerdiı-. 
Cc günde lkl bin Alınan ölı.lürül· . 
mü~ü~ 1 

pjyaligorskun cenubu şarklsinde f 
nazi hilcum!arı tardt'dllmektecliı . 
Bııllıkta 15 bin tonluk bir Alm.m 
sarn~lı Remfsi balınlmışlır. 

Ruayacla aeyahat eden bir 
Çek generali diyor ki: 

.Sovget 
ordusu 

Atman ordusunu 
.... . . 

yenecegıne emın 1 
Loaclra, tı (A.A.) - Ruayayı boy. 

dan boya uça.k1a geçmlf olan Çek 
cenerali hı~art Londr&ya döıımUı 
bulunuyor. 

Çek generali yolcuıutu hakkmda 
§Unlan aöyleml§tlr: 

bombalandı 
Doğu Pruıya ile yukarı 
Silezyaya da bombalar 

düttü 
Londra, 2% (A..A.) - " '•rJ0n3a 

.)apılan bava akını bakkıncla Mo! . 
ko~a radyoeu ,öyle demektedir: 

••:zo ntuıtos geceıı Ruı bava k"UV 

vetlerl, \'arıo,·ada \'t' dotu Pruıya 
lle yukarı Sllcz.)ada bat:ı -keli h<!. 
ıenerı bombalamışt.Jr, DöfaUn 
lıarp aana.>llnt hf'dt'f tutan bu akm9 
nıühlm bomba te,killerl tıttlrak •t· 
mJ~tir. Yar, o\ ada dördü böyttk oJ. 
roak lir.ere J ı .)'angın çıkanlmıttır 

l'i!na dt'mlryolu l•huıJ'ClllU clTa • 
nnda 1% ve \'al'JOvada 9 lDftlAk oJ. 
dutu ıörtılm~tür. 

\ ' IU'!JO\'& büyük demi'70lU prm . 
da da üç tam isabetle bllytlk tnfl • 
!Aklar olmu.,, keu eebirdekl bDyttk 
mi\hlmmat fabtUmııtle yeni liman.. 
dakl ba,ıt& blr mllblınmat depolQll· 
da ela isabetler nettceslnde tnftl&k. 
tar rıktıtı mUıtah~ f!dllmtotlr. 

Kendi ararn1zda 

Kabalılll 
''Tan" ve "V:ata.a" gaseteleri 

iı.tanbal ticaret müesOMelerini• 
bu halt& i~inde ,·erditl birlmc 16 
;\ likt.e öğl-e yemt.ğiııi dillerine do
ladılar: Yemeklerin panaım aerr 
dm \·eriyonıunaz! Büyle mitkell~ 
;;:hafetln SD'a&l mı! \ 'ekil• yedır 
di~ini'ı ekmeğin karnetı!ııl kıeadi. 
!-İNlen aldmız nuf 

mişHr. j 
ı Alman ıubaylan yemek Bir Alnıan denizaltııı 

batınldı J yerken eıir alındılar 
1 

!Uyodöjaa~o. 2% (A,A.) - Bahi~ ' 1..o11dra, 22 ( A.A.) - Giriddeki 
eyaletinde Slhenaden blldlrlldiğfne gö. 1 çeteciler birçok mU\·arrakıyetler 
re, bir!eıik :A.merlka hava kuı.'VetJe. elde e~mişler ve baskına ulratlık· 
rlne menııup btr devriye uçağı dUn lan Alman suhaylarını yemek eı.• 
bjr Alman delıizaltmnr batırmı§tIT. nasında esir almışlardır. Glridli çe--

Çinliler bir şehri 
daha geri aldllar 

BUtUD Rus memleketı toptan harbin 
fçlııdedlr. Gerilerde cepbeye yardım 

etmekten bafka blr fikir bulunamı -
yor. Rus ordusu Alman orduıunu 

durdur&e&ğmdan değll yeııecetlııdeıı 

bUe elllfndlr. 

rraaıada 
Verici makine kullananlar 

idam etlilecclı 

Blitiln bu sualleri :yerinde f11rır 
delim: Sahih ,.. befmaharrirlerl. 
nin belki herke!lt~ fazla ve belki 
lıerke91n hlsN9İne el ve göz koya. 
rak ~dili bir t10fncla11 kalbr 
kalkmU w ba yemeli terıefine 
verdijimİS devlet adamı daha teh· 
rbnİ7İn miuflti iken böyle bir 
lıaMI ba kadar ro- bir halele öne 
sttrmelr, en hafif tabirfle bbahk 
delil midir! 

Batml&n dtlfman gemi.sinin, aon tecıler f(eneraJ Emmanuel Mand.
suaı.de Batıla açıklarmda !\ Brezil. kis'in kıımanrla!lı allındadıır. Al
)'& pmtalnt torplllh•en dll~maıı d.e İ manl:ır hııracta mütemadi)·en hır• 
alaltm oldutu eanılıyor. p_alaıı.makta.Au', 

Cungking, 'ı ( A .A.J - Cinden 
gelen teil&raflara ıare, Celdang ve 
KJangai eyaletlerinden Kfankafsen• 
deki karşılı) taarruz littlkce ıe
nişlemektedlr. Kuanlfl)en mftstah· 
kem eebri• diler le mWUm d.-

miryolu mertez fehrinln serf ahn· 
dılt bugünldl raporlarda blldlri.J
mektedfr. 
~on selen raporlar, ~in lcarşıhlc 
taarnnunun tam hızla devamın: 

ka:r..de.J'W1111MecHr,. 

Loadra, 12 (A_A.) - VlfideD &11.. 
Dan bir b&bere .... ~ adli1'9 
auın ~ malı:IDe lı:uU&aD lııertle. 
... altlDM mahkQm edilecejint bildir_.., 

Kaldı ki. Doktor BebM tJs ... 
kflmetia ikbsa4t politib.!l'M .. 
fes aMmnı, 1ılr vekil olmaba la 
birin Enterna!)'onal Jl'alllff'e 

<Dffmllldll) 
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hakkı tank uı Btnt blruıı partisi Cenabı Alrlka 
tayyareleri 

Salomon adaıarmda Hataların en büyüğü 
ABONE Ş&K'll.A.IU 

TQrk:1~ 

H.00 Kr. 
'1..60 • 
4..00 • 
l.,60 • 

!!lcnebl 

n.oo "--· 
lt.00 • 

Müslümanların ayrı b;r 
hükumet te§kili talebini 

reddetti 

(Ba' tarafı 1 indde) 
dazıarı 17 ağu.stosta karaya çıkarak, lnıa:n, inaandır. Onun için her şej' melhrızdrır. Bii. 
Japonların bir den~ tayya~ llasll.nU yük bir laüınii niyetle ıarıldığınız; isle herhangi bir sc. 
\'e tealsatuu. 2 tayyareyi tahrip et. 

1 b b bi it · • • · miı;;ler, so Japon neferini öldllrmil§ • ı c ten .r atanrz.1. bir kuıurunuzu, bir yarcm ı~ımzc 
llOO • 

lln111 bnıı. :t.! (,\.A.) - ~loshabh:ı 
Hind ibrliği partisi, <Hın lıir Leyan· 
name ne.~rcderek. Pakistan teşkili 

hakkıııd:ıki nıiislürn.uı projcslnı 
recldC'lliğını hılclirmiştir. 

T obruk limanına 
hücum ettıler ıcr ve müteakiben piltın mucibince ı zaman geçtikten sonra meytlana cıkarabilir bir ihmali. 

çckllmişlcrdlr. İhraç kuvvetlne Ruz -ı nizi anlayabilirıiniz. ~ &.OCJ • 

Otu.et.eye töndl"rlll"o 
ll:Tı'8k ırerı verllme7 - . _._.. ..... _ -- Kahire, 2Z (A.A.) - Cenup .A.frlka 

ha\'a kuvvetlerine mensup orta bom. 
b6 uçakları, pcr§cmbe gecesi Tobruk 
}imıınmdakı gcmılcrle tesislere başarı 
ile taarruz etmJşlcrdlr. Limanın ıç ve 
dı§ındaki gemilere !ki tam 1sabrt kny 
doıunmuş ve bırçok bombalar d:ı he -
deflerin pek yakınma dllşmUştUr. Rıh 
um boylanndn bombalar patlamış, 

bUytlk mendirek çevresinde tnfıl!\klar 
o!nıU§ vo şimal batıdaki petrol tesis. 
terinde küçük bir yangın çıkmıştır. 

\eltin büyük oğlu binbaşı Jamcs Ruz. Bu kusur 8İzin ve ortaya ,ıkartf da gene sizindir. 
\'elt ve dır;er blr subay kumanda edı . J Çokları böyle vaziyetler karıııcnda, bu ihmalle .. İH • ört 
yordu. 1 b t . ' ~..,_. h•h• . Maltada sükunet 

...,...•++e•••••·•••·••......... LoıuJra, 22 (A.A.) - Malta ada. 
Japon tayyareleri, yaptıklan hü • ~· e meyı, meyaana --··..._a ve H r. rne gıtmeyr. ter. 

eum esnasında, kend! kuvvetlerının cıh ederler. Bu hataltırtn en fıii'rüğüdür . 

un en rı - .. ~---

1 
O •• d ~I sı Uzcrınde hava fna!ıyctf olmaml§tır ı:aylatmı arttırnıı§lardır. Bu hareket L-----------------------------' 

B . . t F ransadan Al manyaya İ§Çİ 

, ____ ....,._ugune ~ıl \iı,ıi, 22 (.\~t.~n~ Llyondnn bu sa 
• 

0 0
" 

0 0 
• •• ••·~~r " hah 508 kıtıllık bir işçi kafilcsı Al : 

Dlvep ba ı ·~uuDa 1 manyaya hareket <'.'tmı§tir. 

esna.ısında Amerikalılar küçllk bır nak 
lıye gemısUe bir gambot kaybctmtıı
ll'rdir. Znyia~ hafiftir. 
Amıral Nımiç tara.fmdan ne§redı • 

len iktncl bir tebliğe göre Se.lomon 
adala.nııın Japon kuvvetlerinden te • 
mlzlcnmcslne devam edllmektc<l.lr Ja. 
ponlar, dağlara ve orma.nl.ara kaçmııı
!ardır. Japonlarla çarpı;ımalara de • 
\iam edilmektedir. 

DUNYA~~ -ıaabalık 1 
--;-= DONOYOR\ 

ı <Baş tarafı l incide) 
J Marsilyarlan 12 inci işçi kafılesı dtln 

lngilizlerin ZüyMiltl s.cn Şarıc gaı ınctan h ırckct ctmiıJ . Bomba uı;ıı.klnn, akın rırasında So1 
ıumda bır dllşman ordugAhını kısa ir. 
tjfadan mitralyoz ateı11De tutmak i
çın aı;ağılara kadar lnmlııtlr. 

Harp ve hava 

Oiyep baakını etrafında ikı tllrıı.f 

t ır. 

Liman işletmeıine memur 
alınacak 

Devlet lımanları l~letmesı letanbul 
lıınanı ) Uklcnıc \'c boşa!t.rnıı jşlerj bıı. 
hassa ııntrcpoların faaliyeti fe\·kall. 

---.... o----
Hırvatistan da 

nonııueı J.unelleri sarp çölünde 
harekele geçip Elfılemeync selınce· 
ye kadar çölde hayalar nisbeten 
serın gılmi~li. Bu bir tes:ıduf ınu• 

dur? \'okr.a Alman rasııthanelcrı 

ha,nnın serin gideceğini 1.wnlclen 
h"~aı) eınıi;;;Jer midir? 

negriyatt.a bulunmnkt.adırla r. Diınkü 

Alman tcbltgine göre bu b skında ln. 
gill.zler 617 81 yaralı olmak urere 2095 
esir vcrmJşlerdlr. Öldllrülmuş 'e,>a 
boğulmuş İılgi!Jz a kcrkrın.ıı mık~aı! 
henüz te.sbıt edılemcmın11·. Bu teşeb 
bU.s eımapmda. dilşlırlılmü olıln dJ de aı tnıış olduğundan lııtanbul kııdro 
ınan uçaklarının ad dı 12; 1 l.ıulmu .

1 

ııundnkl mUnhallerl ııl.ıralle doldurmak 
tur. Alınan uçaklarının k yıbı ı P için mUnaknlAt \'Ckl\lettnden emir a!-

10 ~işi kurFJuna 
dSzlldi 

Japonlar son gUnlerde Salomon a • 
dalarına 700 asker çıkartmışlardır. 

Bu askerlerden 670 i Amerikalılar ta. 
rafından oldUrUlm\1§, geri kalanı da 
esir edılmlştlr. Amerlkalılann zayin.. 
tı iııe .:s l.ılU ve 72 yaralıdan ibarettir, 
Çarsamba gUnU 19 kl§i!lk bır A.mııri. 
kan ı:llfihendaz mUfrezc:ıl, er ve su. 
bay olmak uzere 92 kişlllk bir Japon 
mUfrczesini imha ctml§tir. Japonlar 
son neferlerine kadar ça.rpııımıvıs..r ve 
tesllm olmamışlardır. Bu 19 kj~llik 
Amerikan mUfrczcsindıın 6 ı:ı1 ölmUıı, 

13 U de yaratnnmıştır. 

HRrolc biltıas'a modern harpte 
hın n lcbeddühi gayet nılıhim ro' 
o~ ııar. Hına şortları miisail ulınnz· 
sıı ucnklan n \·crecelderl zarnr .safı• 

ra iner. Topların doğru nişan al· 
111a51 da ha\'a şartlarına tabidir. 
\ oJuu kuru Yeya çamurlu olması 

lı ırhin ınanznruını tamaml~le ıle• 

l;i lire}Jilır. Çünkil ordulaıın \'C n· 
ğır tunların bu yoldan geçebilme.ı,ı 
187.ımriır. nir piyade eri iı;in kuru 
hn\'n süralle ilerlemeye mü~Rillir, 

yoğ.nurda ilerleyemez. Denizde de 
hn\'a şarllarının çok ehemmiyet~ 
\'ardır. 

35 e ınmi§Ur. mışlır. 
·uutte!"·J Di Jd k Llmanlıır IL!etmesiıtin bilhassa pu-

Zurih, 22 CA.A.) - Ba.slcr Nah· 
rihlen gazetesinin Berlin muhabi· 
rinin bUdirdiğine gore, askeri mah 
keme karariylc doğu Hırvatistan· 
da Sts.ra Pru;ova ı;.ehıindc ı O ki.;i 1 
kurşuna dizi.'mişlir. 

.... .... cnn yrpc yapmış o u 
la kmd be i 

L B 
1 

k \a.ntor, antrepo ve işletme tahakkuk 
rı a an r ., ran.sa e ı;ı 1 Vt' 

H ı d d l .. 11• t k U mcmmJarma ıbtiyacı vardır. Bu vaz.j. o an a an B\ ıçrcyc •ıcıı e mc • 
zere yola çıkan kimsrl<'rln mıktarı 

Cevkalfldc art.mı§lır. Bunlar, ııııhvcr 

kuvvet?eri tarafından tut~k olııııık 

almmalanndan korkan kimselerdır. 

l<"aka.t t&vlçre bunları kal'll çıJcbilc. 

cek halde dcğUdlr. Bu gibi kimseler, 
kendilerine bjraz yardım edildikten 
sonra lstemlye iatemlye huduria sev. 
kedilmckledlrler. Bunlar bu suretle 
Dududa sevket,memenln çaresi ara~tı. 
rdıyor. 

Bununla beraber lllıcıı eden asker 
çak!arile harp e.slrlcrl kamplarda 

toteme edilmektedir. 
Almanlar Djyep bıı.skınmın mUttc. 

tıkler tarafından baurıanmıg bir ıstı. 
11'1 b&§la.ngtcı olduğunu iddia etmek. 
t1:dlrler. Londrada bu iddl:ıya karşı 

ıu sual sorulmaktadır. MUtteflkJerln 
u ylarca süren hazırlıklardan sonra 
Avrupa kıtasmın isUlMmn bir ttimen 
den daha az kuvvet ne ba~lama!arı 

nıuııı tddia olunabıljr. Bu fevkatud-c 
lantazı.t nazariye kabul edtısc bile 
Almanların mevcudiyetini iddıa ct
tıkleq 56 nakliye vapurundaki kıta. 
tar k8prUba§ı kurulduktan sonra ne. 
~n çıkarılmamıştır. :r.rnuefik asker. 
leri sahilde 9 saat kaldıklıırına göre 
muazzam sayıda ihraç edllebllirdl 

Bu akın, kıtada yapılacak müstak
bel sc!crlerin nUıbeten çok küçük bir 
mikyasta provasından başlta bir §ey 
değildir. Nakliye gemileri ve saired<'n 
bahseden Alınan iddiaları, hayal mah. 
auıu telAkkJ olunmaktadır. ÇUnkU 
bu gibi hareketler, bilhassa hususi 
hücum §alupalarile yapıımaktaıJırl 

BREZiLYADA VAZIYET: 
Brezilya gemllcrtntn mihver dcniz

aıuıan tarafından batınlmaaı uzerjne 
Brezilya ile Almanya arasında harp 
tal mevcuttur. Brezilya uçaklan de. 
nlzde dolaaarak mihver denizaltıları. 
hl aramaktadır. Bu jtibar!a harp ııtı. 
nı JUzumsuz görUlmekt;edlr. Brezllya. 
<lakl Atman diplomatları Almnnyada. 
ki Breztlya dlplomatlarile değl§tiril
nıck üzere yola çıkarılmışlardır. 

Riya umanı açığında demirli bir 
ınUtte!ik geml.ııjnden be§ Alman esiri 
kaçmıgUr. Bunlardan üçü tevldf edil. 
dığlnden zabıta diğer ıkisinl aı amak
tadır. Esirler Romeı ordusuna men . 
eupdurlar. 

Brezilya cümhurreisl Vargas kli' 
kUnUn önünde bUkrunetle olan tesa • 
nüUerlnl g6stermek için tezahUrlerde 
bulunan denizcilere hitap ede~k de -
mı§tlr ki: 

Deniz hUrrtyetin remzidir. Denizle. 
rlni korumıyan bir milletin yaşımıya 
hakkı yoktur. Bunun lçındır kt Bre. 
z Jya kendi karaaularmı mUdafna edı> 
cek ve uğradığımız feci cıLa vetıı-rln 

tekrar!anmasmı önlemrk için sahil _ 
lel'.lnt koruyacaktrr. 

felere ortamektcp mezunları alınması 
tıılrnrrtir etnıjşıir. Bunun jçln eylüJUn 
Uçilnılc bir ınUaalıaka lıntlhanı açıl. 

mışlır. 

Et fiyatları bir 
miktar düşürüldü 
Et fiyatları, toptancı kaııapların 

bundan bir müddet evvel verdikleri 
karara uygun olarak dttftllekte de • 
vam etmektedir. 

Saym Ba~ck,i1hnizln beyanname • 
sinden et meselcırlnin ehemmiyetle 
Uzerlnde durulacağını öğrenen ıtıcııPtan 
cı kasaplar hemen crtest gün.O ara... 
larında bir toplantı yaparak et fi18.~ 
lnrmı Ankaradak1 i'iyatla.rla mutena. 
zır olarak bir miktar dU§Unnete ka
rar 'Nlrmlııerdf. O sttnJerde tat:anbul. 
da perakende olarak karaman eti l~O. 
dağlıç 160.170 kunı§tu. Dün gene 
perakende karaman cU 80.100, dağlıç 
110-135 kuru~a kadar dU§UrUlmü§tll. 
Bu !jyat!arın böyle kısa denilecek bir 
mtiddct içinde dUşmcslnde mevsim i
cabı muvaredatın fazla artması AmJl 
olmakla beraber toptancıların bu 
kara.nnm teslrı de çok bUyUktUr. Fa. 
kat bunun ne kadar oovıım edeceği 
henUz malClm değildir. 

Fotoğrafçı kadın betaet etti 
Sirkecide fotoğraf malzemesi satan 

Sabite fotoğraf kal''tiarını Uhl§ tı . 
yatla aatmak suçunda.n mllll korun. 
ma mahkemesine verllml§ti. 

Maznunun yapı!an muhakemeal so. 
ııunda suçu olmadığı anl&.§ılarak bc
raetine karar ve~tlr. 

Bunların hangi suçla itham olun 
duklan açığa vunılmaml'}tır. Bclg 
ractm bird::ı~ kilometre ilersindc 
'l'una üzerlnrle Semlin şehri 'pol!s 
mUdUrlüğUnün ne.ı;.rettiği bir teb • 
liğ, bu aynı ilk l5 ı;ünü zarfında 
Lir polis iı.mirinfo öldilrUldüğUnu 
ve bir Alm:ın subaymm F;ehir şo • 
kaklarmda ya:raa•ndrğrııı bildir 
nıektedir. 

Semlinin hCJ' tarafında, bu 11,ym 
:Dı: haftalarında llromUnist unsur • 
lar ve tıı.m.fda.r gruplar is1anJar 
çıkarmlşlard ır. 

lnai)iz hava ve deniz kuv. 
ve\leri Manş ve şimal 

denizinde 
Bir milyon ton mih
ver gemısa batırıldı 

\'ışi, 22 ( ,\.,\,) - ~anglı:wılan 
ılın ıı hır hııher, J11ponlor111 l'el,i· 
nn~ \'e Kiang~i a~ alclieriııdc ıını• 

'offnkı~ elle tnıırnn elmel..lc oldui.· 
lannı hıldinnektedir. Jnpon •ar 
Fcngço,• Jim:ıııının el'nn ('])erinde 
bnlundu~unu söylemelôledırler. . " . 

l\lelburn 22 (A.A.)- Ne.:s?'Cd.llen 
miıttefik tebliği şöyl<' dam.ektedir: 

Timor adasında: Mlit1eıfik Ol'ta. 
bomba uçakları ~·c taarruz 
ederek büyük yol ağzlna ve bina· 
lar çevresine isa:bcıtler kaydetmiş 
ve yruıgnıı1:ır çtk!ırmlrJlanhr. 

Kamltk hücuma kalkan Zcro ti· 
ı inde 3 .Tapon uçağı !hava çarpı§• 
masrnda düşlirUlmfujtUr. :Müttefik
le'r bir ucak ~aybetani~lcr<lir. 

Bunun içindir ki bfiyük komu• 
tanlar harekete seçerken ha vaya 
cok ebeıırmıiset \'erirler. Amiral 
Jülyen dö li .Gft,·3 er, NelEondan 
hahseder:ken ''Neboıı hM'.Plerini 
barometresiyle luuammşbr,. di)IOI". 
Aynı ~ey Napolyon :iciD de ~öyle • 
nebiJir. Bugün ıhava J'W.POl'Unu aı
m:ıdan ne bir Remi ne de- eir tll)"' 
ynrc hareket edemez. 

Hav:ı lal:ıeddiilftnii evvelden tesbıt 
ne ckrccc~·e kadRr mümkfindur~ 
Bu lnı~u~ı:ı riüşünceler başka başka• 

ılır. Pınuıni olarak ~unu söy}pyebili· ---------------1 rlz: He\'a değişıJcliiinl 36 "ııat e,• 
"el tc:;bi1 edebiliriz. Bundan daha 

Estanbal letlllnla e\ '\'CI verilen }ıilkümler şüııhe ile 

"il d6nömü karşılanır. 
Londra, 22 ( A.A) - Rö}'lcrin J 36 saat az bır zaman de~ildlr. 

hildirdığinc pörc, lngiliz hava '\'C (Ba.5 tarafı 1 inr.lrlc) llıı..-:ının harp larıhinde o~ nadığı 
deniz kuneUcd, seç.en Hi tcmmu• hnyet bu!ur. lt'at hin kadrre;nlaı ını 101 mühimdir. Ostanl limanının 

• • ınlıhasnrasına ha \'a raporları okun• 
za kadar Mançoc knnalındo ,.e şı- 1 Huıicc aktardıgı güzergahrn baır 

. . . . • D ı bah d "b duklan sonra son dakikncla karar 
mal denl7lndc hır mll~on lonılıııo• !angıcı olan oma çe en ıtı a· \'erilnıiştir Almanların 1 d 

ren kadırgaların kızaklarla kaydı- · • · ~on ra~n 
dun fazla mihver senıisı b::ılırmı.,· rıldığı vadiyl yemyeşil park ve çi· 1cplınJerl~ yaptı~ları taarruz ha\'n 
!ardır. • 1 çeklerle &-.zenmiş mamur Nr hule 1 ş~~'!.nrını nazarıılıhara alııı:ımaları 

Topyekun 223 gemi bntırılmış \C gctır~eğiıniz.i giriz. ... üb yaparak yuzun_<l~n ~nu,·arfak ol:ımamışıır. 
aralarında harp gemileri de lnılıı• izaha.tona devam ed;yim: Bunun 10 ıkıncıteşrin 1917 deki zeplin 
nnıı başka 135 gemi ıJah:ı ağır hn· ıı;in Dolmz.bahçedeki gazha.neyı be· tnıırruzunun mu,·ııffakıyelsizlisi ıle 
sara usratılımştır. 1 l.cmehal kaldır:ı.rak Halice nakil• A.~ııı.:n_ .konı.~lıınlığının 5000 metro:: 

<leceğiz. G:ızh:ı.nmin yerinden ili • ~ ıık!>ckilktekı harar<"l ıJercccsini 

Amer 1. kan den ,·z l :ıren eski Ha.rl.iye :ır.elrtebine ka-- ~C'EIJJla~ ntıınmasınd:ııı dul!rıııı~lur. 
dar olan s:ı:bada bir açı'lc hava tı• Som nıuharclıcsınde yapıl:ıl'.ık lıir 

k 
vatrosu bir de :rtizcıl Lunapark ,.iJ. l:ıarnııdan )ine ha,·a rıı]lOrları yu• 

uvvetler•ını•n kaybı ~ude getlreceğ~'' '°ıündcn YUl:Ctilmişlir. Hu \:aka l91G 
BU! dan 1. "z:ıh d <ln Ami) en civıırıncla Duı i kii~ un· 

n sonra va ı, ı atına c- 1 1 1 ıı k idi v 
kere ne hı i g< çmiye tefiebbüs etmiş 12438 ölü, yaralı ve kayıp \•am ederek, yıldönümUndc mu az· 'c 

0 :nıı'>F u. a' a ~o· ~uzc • e 
ler fakat bu teşebbüslerin b'!psi a· Şikağo, 22 (.'1.A.) _Amerika de• I zam bir de beyne'mi•cl '>Crg'İ açıla• marc,:ıl 0

; elıemmı~cı_ı~ bır lnaı• 
knmete uğrrunI§tır. niz basın seITisi direklöni :ıı uzhaşı cağını, pek Çf)k misafir gelmesi ih· rl ~z3 .. hazır.ani 1) ordu. I~ oerkruzdaıı 

Alman hava kuv\•etleri \'olga umuli bulunduğu için Tak::ıjmdc 1 ıır gu;ı C\'\'C ııı:ırc~:ı ~n ııı ıııay 
Leland 1.ovcleıte dun ilk defa ol:ı· 1ııönü g . l . ~ d''.& h:ışkunı olan .ılnııy \ c\g.ınt bir 

nehri üı.erincie üç taı:ıdı bat.ırmış ' rak Amerika deniz kuvv"lleı·inın ez~ nın .sagına tcsa •.u e- h 1 1 B • 
ve bir nehir gemiııini ha!ara uğrat .._ <ien sah:ıdıı. !>Uyilk bir otel .vapıla- .. 11

\"
8 r:ı1por~ a 

1
•
1
• u rnporda scce 

uğradığı kayıpları acı~:ı ,~ırmlı"" ' ırısın< nn ,onr ı 'aı;n u L ı mıştır. Viazmanm doğusunda ve - tı ' ~ cağım, ikinci ibU\-ilk turistik ot~lin ·' ~ • • • ~ "' 1 run aş ::· 
Rijev dola:;larrndakl düşman mev- ıur. ! öe Ç!rağan saray yeıfodc, ilçUncU· j ;c~gı .l 3 ~' 1 '?'dı.' \ cygant raporu 
;:ileri ka.ra silahlarının uteşile al • Hugünt" kadar Birleşik Amerika 1 ı:.ünUn Çamlıcada, dördUn,.üsUnün .1 oş.ı hı.ldırdı, Foş e\'veU lnanıııuk 
tüst edilr.:ıiştir. Rus teşebblisleri deniz kun'<'llerindcn 12.•138 kişi Boğaziçinde kurulacağıııı söy!crr.iş 1 'lemc<lı fnkal kurm:ıy başkanının 
kanlı zayiatla gc-ri atılmıştır ölmüş, yııralnnrnış ''cyn kn) hol· tir. ısrarı l11.crine taarruz emrini iptal 

tlmen gö!Unün cenup doğucun<la muş.tur. !nşnata ait malzeme, harııtcn c~li. Birkaç nal sonnı çok şiclclelll 
birkaç gtindenb~ri sarılmış bulu • Basın scnisi direklöril ,Ameri" sonra kolaylrkla temin eaileceği lıır .fırtına p:ılladı. Eller Foş emrini 
nan düşm:ı.n kuvvet1eri imha edil kanın bu harpteki knyıplıırının. ıçln in.s:ıat sonrrıya bırakılıp şim • gcrı :ılmaıııış olsaydı başla)an t:ı• 
miştir. bundun C\'\'eJ geçirdiği biilün harp· llilik yapılma..-.ı mtimkiln i§lcr ba • nnı:ı; hir fohikelle ncıicelcncnilirdi. 

Volchovun Uzerindeki bir köprü !erdeki kıı)'ıpları yekünuna nisbe!• ~·mla.caktır. Te.k.sim meydanında Oı.:iist J\ont clı~ or ki! "hHclclcn 
ba§ma ."c Peterııburı; çemı:ıcrleme le daha ağır olduğunu llü'e elrni • y:ıpı acak seh.ir tiyatroSW1un planı görebilmek için bilmek, lı:ırekolr. 
cephesır~ karşı yapılan Rus ta- tir. ş h~r. Şimdiki btaabul kulübü S('çmek için de C\ ,·elden ı.:öıınek 
nrruzlan boşa gi.tmiştir. ı ı ile bazı ufe.k tefek binalar istim • lıiıımdır .• , Bu :-.öz, fennin hakiııı 

Röytcrin Moskovndakl husuııt mu • 'ak edilecc-ktir. olduğu bir asrın ınu\ıarebelerindc 
h:.ı.birı de muharebeler h:ıkkındR şu Gd!fesıı ekmeği çıtla- Yine valinin i:mbatmdan anl!jşıl komutanların da en e\\el hııtırln· 
tafsilfltı ~erme~tedlr: dığına göre, kutlama programımla malan icab eden bir cümledir. 
A~an ~r nıh:ıyet Kıletsk:ı):anın rllDilJ8 başla ~ if I ~ultanahmetteki yüksek ikttsat ve 

cenup dogıısunda Don nehrını geç tıcarct me'ttC"bi ile cıanavi mekte • 
meve muv:ı.ffıık olmuşlardır. Al - Bir müddcttenberı toprak mahsul. b' · vılc 1 k 
ma~lar, d:iha bliyük kuvvrtlein ıeri ofıslnln un vermemesi yUztindrn ını.~ • ~ara Marmıı.rRy!l kar-

Lord Havhavın kim olduğu 
anla,ıldı 

.. 'kU k 1 k · • k ı ı:ı f .rah hır taras nçrlmruıı da vnr· 
ESlNlltr. \'A7.ll"'"1' ~egmesını ınum n ı me 1çın çı arı aınıyan glüten ekmcğtnln bir cıır l!'~ı.· dl' b' ,, Bertin rad' o. ııııda lnnilizcc nc.,-

ŞARK OEPB • ~ ' ~ hemen siı>er~re .verleşme~·e b!l§· kısım hastalar için mutlak Uıtl•aç .. · .. 
1=1 a ıye ınası yeri ue 0 ' " 

D"" ki Alman tebliği aı k cep " • lmyuk 1 k 1 riyal yapRn bir ~nikl'r Ynrdır. İnr,ı• 
lıe3l;~e~~c~lyet hakkında şu haber~ lrunışıardır. Pakat :ıicldetli bir Rtıs hıssolunnn, bir gıda oıma.smdan do!a- ' tara'!m .s~ avsi~i. te~ki !izler hu meçhul spikere "I.ord 

karşı t:uı.rruzu neticesinde nehri yı belediye iktıısat mUdUrlUğU tcşeb. 1 e~ecekt_lr: ı Fn~ın he~kelını:ı bu. • Ha\'hav" ııdıııı 
ı rı vermektedir: geçen Altr .. "\nların bUyUk bir kı.smı :raya dı_kı mes düşlinUlmektedır. . . . l~knıı5lnrdır. ı:u 

Kafke.svada A1man ve müttefik- t.ün;;U lıücurnlan neticesinde veya büsatta ~lunmunur. Bunun Uzertne Faknt bır ht'~·kelle iktüa olunınıya· spıke~ın kını olduı.:u hakkında bır 
leri ordul~ dUşmanrn i.n~~Iı ı°ıu : tankl:ırm tekerlekleri altında vok evvelce o duğu gibi glüt<'n ekmeğinin c ktır. Fetnı hadisesinin ""ecfr5i çok rmı~ e~le• çıkını onun f nsll
km,·emetine r.ı.ğ:mcn yenı ı er eme c.c1ilmiştir. Yiız~rce Alman da Don TUrkjyc eczacıJan deposu emrinde çı. }erlere de heykt'llcr dikilc~t"kt~. ' lcrede casusluk '>Uçund:ın ı\lurii 
ter kaydetmiş.lerdir. nehı1-:•' ntılmıştır. Bu nehir yeni- karı!maııı için un verllml§ ve dUn cc. 1 Vali, izahatını !'!Öyle bitirmekte• mahl.Cıın olmuş hir l11glli1: .. ubn) ı 

Kerç boğazında w;:ı.ksavnr ba <len kızıl ::ı.km:ığa başlamrnt r :N°C'h zanelere glüten ekmeği tevzi olun • ı dir: olduğunu iddia eden hir,:ok \'nı:· 
taryalan bir dU.,,coman taşıdn.i ate• rin Sov\'et ,şahilinde geri kalan muınur. "Bunlardan baı;kn Boğazi~i'lin o lar )nıılmıştır. 
5c \•ermiştir. A%a.k denizinde Al • Almanlunn da merhametsiı.ce vok Glüten ekmeğinin kilosu 260 l<ıJnııı: e,,;sa'siz ve h~r döneme~c n\•rı ?ir Buı::iin bu sır ortaclan k.ılknıış 
man nıaym taram • gemileri hasar!\ edilme'line devam ediliyor. • tan satılacaktır. lki gUnıUk ekmek manzara "'Öııteren snhll }:oluna bulıınuyor. Zira l.ord Havhav h~· 
uğramadan, bir düı:mnn teçldl!n.c Almanlar Klctskayanın cenup kartları muka.bllindo 250 gramlık bir muvazi o'aMk U'ltte kemiııli bi:- kiki çehresini göstermi~tlr. Bu celı· 
mensup iki Rus gözctl<'mc ~emısı· dcığu<sundaki muharebe)"e yeniden paket glUten ekmeği verjleccktlr. ikinci n"'falt yol''l Roğaziç'nrl~ dün· re slmdiye karlar siyaset sıı.hasında 
ni betrrmışlardrr. Bu dü<;m:rn teş· lıiç dcfıl«c bir :ıırhlı \'C biT molör· Şimdiye kııdar taşr~yıı g!Snril'rllml. yada. er<ine cndrl' tes.-ıdüf cclllir iki hiç "~rünruemlş bir ,.Ozdur. Yl-
klH ıcri ~kilmi tir. Aimnnlıır ceir liı tümen sokrnuŞtur. Almanla yen ~ıutm ekmeğinin b\ınd8.n MMt1 ot~l "'hı kft~!\'m'l'I~ ~l'!le1'~. ?.4tftt1~ Y9'"' Mm '""" '1.i':"' I!~: 

1 

mem~t ticıu:et'\e "innayiine yıı. 
lanlanberi hizmet etml"' bjr ~ah.si, 
~ettir 'e 1:ıu ticaret 'c aııayiin en 

\koyu bir merkezl olnn l"tanbul 
1 kendisine ~o'' bon;iud11r. fi6y1e blr 
zat, bir biikiını~t 'azif c-;iyJ,z c;ehrin 
ıuittafiri olduğu zaman ~hri"\ tiea
'"~ fı.lenı..i gene ke._'l{lj (lem 'e ihti
~ açlnn kin etrafını .. ıır, Jconuc;nr 
,., mun sliren \"e uzun ıı;iır~k o
la.n müzakere. tctltik &!l!.tleı inin 
hJr arslıl:mda hirlil\tf' t>ir yem::ık 
~imdl için bir ~ofra hazırlar aca· 
l>a bu y:ıpıln.n hi7 r.'l'..Z"tcril,.rin akıl 
crdirt'lll iyecel."ir.lb: k:>.dar fc\ kttlade 
bir i' mi olur'! Ilir ıı;chlnle tircıret 
\e S&nl\yi odıı.M, hor'l'.l .., ~·cTdeki 
tilccarm me!!l•k te·-~kki1l1eri değil 
midir? 

ı::irrf bu türlii ihit r~lıı.n k rsıl&." 
mak, her t:ıcirin :wn ıwn )'>lpnıa!öı 
raiıı: olan hlr İ"İ torlu nlrırni• ·rnıı
nınh imkilnl:ırını h ~t1 1 anıı'i\ ıfa 

tnınlann 't!"İfc">i ı1aft.i' :r.ıiclir" Ti· 
<'t!!"et oı'tP.'nrmın hlifr..,1 .. i"· ıi t •r.ra• 
rın kendi ,·erdifri p, rn<l.,.., tnrılnr. 

Bizim Bft..'lın Birli;;i •le f'"I\" 'r;-ıı, ı 
r.d. rl~-afct H?~"'' rn·" r. "1

1 ?.r 
kendi '"emiği tıe.ra), ) inA 1 - "i'r-· 
ri ycmİ!ll nlmı11: mı? Hn , . \ brı 

mar!fet di ·~ ya,nn'!nr c"M~h ka"ta 
bnğln11Plı :-rııba keniii f'nfr.ı'oırı'la 

kf'n•li pn,·ı~""''ı:ın bir uiı; .. ı <'' mek 
ayınJ' ~·roirecPl> hir m;<-Rfir nlmR· 
m15lıı.r mulır" r:~ .. r bôYle hir 7.1. 
yafet Ycrilnw>İrıi io:temiyn,.Jnna 
niye kPndlJr.t•i bt• ,.;" ,r~.,. ~·pr al· 
mıt.olETılır? l\nr\c., l••t'i'"""' mııh:tr. 
rlrJerj ônr,.. l Pn•li T"l'{TG""!hl.,,nı ı:e

ki~tirmi,:;or'•r da T;ra,.p• Orlrı'l1 
kltlhi 1mımniıroi,,;n hn-ıtı<;İ lıfr ı.o. 

nu!lf!!a.c.mt bir c:a ..... ,. f"!ii':a,uı ı "İbi 
ıleitikGflu m"\TilTI yRtı•,·or':l .. ?. 
Müke11~ ziyafet t ~ofrai!a hoııı 

Jml:m ·erlerin hec;eln! nl'::ruc;u pek 
giirm~mi ... ıc .. .e ynl,1 .. ıvı t-ir "El7.Cte

r11İk! Çiı'"•ir.. knbn bir hnrt-k"'' ! 
'f. 

nisllerh le ~ umruk ~ U'llruğa ıHh·u•• 
nii~ıür. Yiiı.ünrleki '· ra i71t'ri hu 
düviı-;;nıt"lt•ri n n el irr'ihlir. Htı "dam 
hir mıiddcl '>Onrıı f ııqillrr<.'clc Slr 
Ow:ıll i\losle~ in t•ınri nl'ındai.I 
" l~nh ~lirıılcl,Jil,.r. i~imli lnr.ılı' 
rıı~ısılcri ar.ısın ı,, rh b •lunmııştur. 
Sınırı: hu :ıılam "lı•"ıııcrNI<' r.:u· 
ı up,. l\İmli kil.1h1 i'~ l•. 'rfııfı Ye 

Jrnlır:ılıırını nnl:ıım:ı'd"tlır. 

\ılı \'ily:ım Jo, 'r lır. 'J'nh'iilini 
I.ondr.ı iiııı,·cr!ıİl<''> 0nrle ~.mımşhr. 
~5 nj;ıı~ıo .. rn:l!l ıl.1 \lnınn~a~n gil
nıi5tir. Hu F:i<li,ten ki':ıhında şu 
şekilrlr tı h elmcklcdır: "Harbin 
lrnzırl ındığını 

Jckeliır. için 
~cim ı yecckt i. 
Rclrlm .. , 

tıi crli~onım. mem• 
rlÔ\'Ü'illlPk elimden 
Onun iı,;in burıı~:ı 

fngilterede !eker t'anayii 

lııı;ili:der, n iifuı. b:ı~ı n:ı. hem de 
ucuz olorok. hafi. <l.ı ·1::0 ı:roın sı>

kcr Ali\ orJ.1r. 
J.ondra ..!oLc'celrintlen biri. hu 

m.ızharh eti, Abı:rnl:ıra nırrlvun 

hulunduklarını vı.zn·or. r.~zr'e' r 

göre. Jngillcrc. Alnııın~:.ının h:ırr.· 
len C\'\"el, ııanl'ıı·· zir:ı:ılint• ~ıızlJ 
chl·mıııi~cl \'crılij!i. ~c•.cr ~:ın:n r-
ni ilcrılellıt;ıni E:urunı.-e. ı; r 
nn~ iini inki af cll.rıııi~c lu:r.uııı 
sönnüs, 

Bunun iızeri ııe hukı"ımr>•. 1 fl~.ı 
.sene.sinde ıırşı cllii{i bir J..anunlı. 
şeker 'llllA'.\'iİnC' ',, ı •l·nı ı-1 ıne' •. 
pan<'ar zurraı ılr ~(')..('ı 1 •' lrlı ~·ıv 
Jarını sümriık kııyıllııı h le lıinı;n •' 
e~ leıncl 1 kor:ır .ıllılııı r.Jıııı-.. 

Bu knnun ., ". ıııdc. lngıliz ad~· 
larınd:ı, lül) l (IU 1 nkl:ırlık bir ara• 
ziyc pancar d,ilnı" e bıı~lanın . 
bıındıın da, ~encdc 500.000 ton e
ker alını~ orınıış. 

fngillere. hıırp b:ışlndıkten son• 
ra, ~eni ledhlr1cr ittihaz etr.ıi• 
pancar ekilen s:ıhahı çok (;enişlel
ınlş. 

bile alnusl~ !'dır. ı nehri ;;c<;nıek için t aarruz.:arma a- taşra <.'czanclC'rlnC' de göndcrılme:ıinfl {)nltmiizd<"ki on hir senede bu ie- 17 yaşında iken kon1lnI5~lık ale). 
Don ~J.ııdc Rusla.r birka,e ra8lZ deva.m cdj.yorla.r.. karar verı.tmi§tir, ler.i tamamlamak mHmlrilndüır.'' hinde bulLULIJWf .ve İqlli% komu• 

Gazeıenin bildirdi~ine IJ6re, .. 
sene, recen seneden tok dıtha fab 
~er '4~ "'nebilccc~. :n1t1c ş~r 
idhalinc lUzum kalmadan halkın 
ihti)>acı tıılmln ~ 

• 
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Gençlerin gono 
Gca~lertn ua=tlarını htr ha/la cumarteıt gQnlan bu ıütunlarda 
neırıdl11or11ı. Yarının lnımlarının dolrqaltdtl fa11dalı olacafına 
ıdphe ctmedi6itnlı bu aiitun için giJnderilecek pazılarda ,u noktn
l41'a dikko.ı edllmuinl rica ederlı: 

1 - l'uıılar okunaklı ollftolıdır (mOmkilm• moklnı il• vcızu. 
mahılırJ 

1 - KQdıllurın palnrı blNr taratına .,ıılmn1ıdır. 
J - N~ılr vazıJan en rolt 11aı teHmeyl otcmemelidı •• 
• - Bu ıütun i:'n gönderlk~•k uaııların rarfı D:erine "l'arr. 

nm im:rr'" .. ,., lrar1dr ltonulmalrdı,.. 

H A B ER - Akıam Poıtaıı 

Tarthtn büyük davarar 
.,,,c........ - _,_, ~ i-2 .-, ,,_, - - - ,_,, ~ 

Alm~n vapurundaki 
~~ ... /. casusluk ~~, 
~~~ ".:.~~'I 

Toplayan: Muzaffer iSiN 

2Z AGUSTOS -1141 

bafldı yanıadald ...,_ OMOUU ] .. • 

111~~ .. l(ÖQ~ ~ 
tJcar1 Dl&blJf'U .._ _._,.,. llllD • 
Ulolan pa,..... • ..,....... ... 

Evlenme ıeltlillerl: M: 
* as yaşında. ince y&pıtr, lıuaı. 

dUrUst, A\·nırıa tahsilli ayda :llOO-%&
lıra kazançlı aanat ve tfoaret ad&zn, 
bir bay; ic;ll, aıhhatll, neoeJl, usmıc.1 
boylu, iyi aileden, ciddi ve f0-1 blı 
lıayanla evlenmek i•temektedjr. (Do 

kumacı) remzine mUracaat,. 
* Yaı 35, orta tahalW, rn.uızc.. 

Amenı<an poH~i bu işlerle mc"' bflen, oldukça yakıtıklı, rakı. mut "Bu seyahnt iç.in izinliyim. Be 
11iın yerime Jeni hu mektubu size 
getJroo<e1'tir, Son defa bir konuşa. 
ı..,a),SllntZ ne kadar fena. Siz nası1-
ı,uıız? İşl"rin yolunda gittiğini :ıa· 
uıyorum. Tcll lc me:>etesi ne oldu? 

l Jeniye her !'C) 1 SÖ) liyebllir \'e her 

\ 
l!angi bir <'\ rııkı Yerebilirsin. N~ 
muslu bir ı.ızca.ğndır. Kari Ştuter.ı.' 

tfl'ek 5İVİI hayAta donf'lü, f1Lk6t 
Aınerikada buhran de"·aru elliği 
için tekrar orduya bat \'UJ'(lu. Fili. 
pinJere gönderildi, çavuş oldu. Bu 
miiıtdet zarfında Nevyorkta Rüm • 
rihle muha.Mreden g•ri durmadı. 
Bu ikinci ıı.skerliğini bitirfoee Ne\• 
;rork& geldi, Rümıihin evine yer • 
leı:;ti \'e burnda Rlimrih kendisine 
casus otmayı · teklif etti. Glaser 
buna nw olmadı fakat Riinırih ağ. 
zından girip bomundan çdoU'ak 
çın u~ kandırdı. GJa.,er tiçüneü 
defa olarak orduya yazıldı. Bu se
fer tayyareci olmn.k hıtelli 'e l\ll. 
çel Filp kampına gönderildi. Rüm. 
rih arkad&smı bu kampta birka.1; ,le
fa ziyaret etti. Halbuki kampk si. 
, ·illerin girmesi yasaktı. Glaserln 
,,.uçu ha kRf1Arla da kalmadı. Ame.. 
rikaın h.nva talimnamesinin Rilatrih 
tarafmdan kopye edilmesine de 
izin verdi. 

gulken N.e\'YOrktrı.ki Alman sefarc. tlltUn satııı yapan bir dtllrklm "'11u 
ti adli iı;ler tıb~i do:,tor ni!:'ar nan, günde 3 Ura kuan~ bir bay . 
Bodler telefonla istihbarat '5Ub..c.si. dükkAn eermayu!ne 800 Ura katabl 
ne ha§ \ur:uıık leni ile konuomıak ıecelc, taban g~rmllf, müzikten anl:ı 
İıı;tedi. Bu talehe \'erilen ce,aptn yan, ince ruhlu, ciddi blr bayaDla ev. 
bir polis k31'3fsmda \e hü,iyetini Jenmek istemektedir. <Uc val9) rem 
it'oot etmek şartiyle Jeni ile gorü- 1' zine müracaat. MAYMUNCUK 

ılr.;ıı tnllı bir ;aleu 
Gauc: irız.gın J.:orııdur. 
l lcnfaul: nıulıip bir eo 
l'ara, tl.'(fall yoludur! 

1 
Üçibcli bir mt'ktup <la Ri\mrlhe 

~ azıhmş tr : 

Gaye, ıxıral!llnıtktlr. 

Para: alabilnıekiir. 
'-r11 mak için: uol dere, 
ı;ag, sırt, boüaz aıılır. 
Almak için; çok kere 
1 e.r-Gihlerde ıa~ılır? 

Dt1ğ, ıırl, b~az: gecedlr'J 
Şaşılan bilmecedlr1 

HAYRI AYTI-:J\/N 

RUYA 
Oliaatnlnn DıtmM tükcnmeı mefakkallerlyle insafsızca hır

Pa.dliı ~anı; taıe bir hayat veren gece, beni büsbütün hitap 
bir hald~ sabahın kollanl14 terileder. 

Ntı uman raiıal bir uykuya dalmak, yorgun ruhumu dinlen• 
rmt-k· ümıdiyle ..c;züm kırpsam, f'llerl si) ah öıılilAünün cebinde 

,. yaz yakası yana .kaçınış, siyah buklelerinin ııüskdiAi muum 
yÜlıinde hiç c.-ksi.k olmayan tebe.uümiyle küçük bir kız ruyama 
gıı er. Bu yaramazı bozan evde herdedijini yaptırmak için bdı
rıp çıığınp i>ir tımarık, :basan dizleri yara bere içinde bahçe) L 

alt Ost ıeden hır U('~rı olarak görür sıPta ederim. Fakai. olupta 
vo:lfQn h:1şını anoesının dizfne 4toyank, beybµde bi}' özleyişle 
çalıuımıyaca.k olan kapılarını töılediii zaman içinin aızladiJını 
hisseder, ''ben .• ben.. bu benim çocukluAum" diye haykırmak 
bllerim Fakat Milim kıaılır, bolazım kunır, yalnı~ bir tek cümle 
h<>luk bir JıırıJb halınde dudlklanmdan d6külür: 

"Ben mi rüya görüyorum, riya mı beni ıörüyor,.. 

Amerilıaldar lıomiinİ•t 
memııT İ•temiyorlar 

Birletik devJ.etler Amerituıa harp 
ı fisi, sivil serriıı komi•Y~ teşki· 
.atı içinde ...._..•meamrlar bu'" 
lunup buluıvmıııht)anı telltille me
mur etmiftir. Bıuıdan mlllr&at, lef
kilAtı arasında ~omüni.st memurlar 
varsa bunları <;ııkarmaktır. Bu hıa• 

rekete s~ be., Birleşik devletler 
Amerwrnsı Yııtandıı~larından olan 

komfinietlerin, Amerika HCltftme.!i• 
nhı değ\!. yabancı bir devletin e
m!ıierinc uyacaklarını hiuettinne
leridir. 

Elrner Dnis, bu td>irlerln, 
SovyctRw;ya ile Amcrlkıı arr.~ındıı· 

ki mD~tleri i-hlfü edecK m.
hlyette olmadalını söylemektedir., 
Ona göre, nasıl, komün.İ8t Rusya, 
komünitııt olmayanları kllhaoınıror

sa. komünist o!mıyan Ameribda,. 
komünistleri kullanmıyaca.kbr. 

Çingene alJCllıfı 

{aptlaa iettl._ &6re, Fraıuı.d, 
18 ncı asırda. '~insene a.-cal~ı., 
vardL AsıJ:ı:adeler, çinfile1le a•ına 
çııir.nıak, rurdultlnı çlnaen~i bir 
n..-i Mlrikleyip ıetoirnek bekin• 
nı babdiler. 

SIDIKA ILGBN 

Jngilterede kedi, köpek 
maelui 

Yapılan bir he.saba göre, İngilte
rede, 3,500,000 ve hattı\ daha fazla 
k6pek "Te kedi varmış • 

Deyli Heralt gazetesi, İngiliz ha.· 
kınan iaşe tahdidatınıı maruz hu· 
lun.maalnna mukabil bu kadar ko• 
pek ft kedinin memleketle beslen
mesinin minasız olduAunu ileri ıı;ü· 

rerek, polis köpek1erhıden mndn 
bütün kopeklerlc kedilerin öJd'J• 
rillmesini teklif etmi~tir. 

Gazete, bu meseleyi, bir müddet 
paımaiına dolamış he de. halk 
ara.sındl uyanan infial üzerine, mü· 
eadeieden va141eçmiştir. 

lngilis kedileri, köpekleri, şimdi• 
ilk posUannı kurtardılar. Bakalım, 

ileride, kııynıltlannı, harp .,anayi
ine veya ıbafka ihtiyaçlara :koptu• 
mtyacd.lar mı 

Giin.,U. ihtiyat ziyaa 

Hey'ctişinas&ann yaptı.kları bir 
heHba~.g"'(tneş, 80 milyar seı:ıe-

1 
d~ bize, ziyasını gönderiyor• 
nıuş. 1*1ıaiıeJlıt\Jl, onun 1.500 mil .. 
yar senea_ ihti):at &erm~i ,·ar-
mı,. o~. kiy~llcn "!kol"kmn• 
ya Ubum .,ok. 

' 'Aziz dostum, 
"Gönderdiğiniz askeri taı:mat • 

nam~ye mukabil s.ize 70 doJAr gön· 
tleriyorum. 40 <1olannı bu tl\l!nıa.u 
size temin e<lenlere verirsiniı.. 80 

1 

dobn da size hediy.cıı:lir. 
"Antropriz ve Yorkto\' uçak gc· 

milerinin pli.nlıın 1\'! oldu! 8u ge. 

1 
milerin bm planlanna mukabil 
1000 dolnr ve:-eceğiz. ı:Y,er bu plan 
lan 800 dolara alabilirsenız 700 
öolar da siı:e ~hr. Piliınlan na.•;ı1 
elde e<leceğiniri .Jeniye aalatınız. 
Para m~ele&iyle ben meŞgul otu• 
yonun. 

"1\fünıı.Jm~ ettiğimiz lö\•en·er 
işi ne oklu? 

"Amerikan pasaportlan i'i n-a 
merke'ıxhı? PtUl&JlOı'tları .. eniye ,·e· 
rinfz \'e flyat~ı söyleyiniz. 

"Amerikan ordu ,.e donanması
na d:ıir fotoğraflar elde f'Clemez 
misiniz! 

'IU~<!14var toplan i'i ne mer. 
kezde! Buna dair bir ~Jer öfre
nemiycecl~ misiniz? 
"AYnıpada ~ Amerikah 

mUhendic&lerin adre">lerini istiyoruz. 
'"Rusys Amerikaya ııo gibi be.h· 

riye l'liparişlerlnde bolundu!'' 
Polis d!rlınl Marten !5at, doktor 

füibl \"e lleti l\loğ hakktnda. talı. J 
kikata. başlıı.dı . 

öropa o akMm hareket ede~ği 
kin Jcnj Hofmarun eşyası \'&por • 
d:ın çıkarıldı. 8u eoya Uı;: bavolcL\n 
elbheleordm, bi'r fototraf m~1fİlıf'
simkn ,.e bir ynzı maldn~inden 
ibaretti. Bundan sonra Riimrlhten 
me)duptal>i l3le-re dair izahnt is • 
tendi. tlçiineü madd~e bR~se-li. 
len lüven·er Amerikan orduımnda. 
kabul edi~ yeni sistem bir ı;ilfıh• 
tı. Bunu bir 'Jubsyın sevgUisi (\lan 
bir kallmı ele geçinerek elclc edt
ceklerini wnuyorlardı. ~on nı:ıclde. 
ye dair hi~bir sey bilmediğini 
Rümıih yeminlerle t · :-:tin etti. 

Gönderilen 70 dolann ,40 dota
nnın kime ,·eriteceği sualine d3 
füimrlh '"aktiyle orduda tanıı;;tıiJ 
\le kendisine bu malümatt veren 
Frih libser isminde bir adnına 
verec-!ğini söyledi. Ve bu adamın 
adresini Yerdi. Derhal giden pollıı. 
ler bu :ıdsm.ı da yakalayıp getir • 
uiter. . . .. 

GLAq ıR KtMD1R-

oıııser 1,85 boyuncb, lriylU'I bir 
adamdı. Laypziğde doğmn~ttı. Al• 
1nonyada bir iıt bulnmaymca UJSO 
dn Ne\'YOrlca gehrıiştt. ıuv,•eli bir 
mobilya fnbrikasmıla çahı.tı. sonra 
bn işten hos1anmıyarak Anterlkan 
ordusuna göntHU\ yazıldı. v,. top. 
çu eri olar.ıl< 1931 rle Pa..,aına ka. 
nalma göndl'rildi. Or:ıda Rlimrihle 
tanıştılar. 1984 de a~&ıerllğinl 1-ilr 

Haber'in bulmacası 
~, 2 

• • 
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J ı--to--+--

Soldan sağa: 
1 - O gösterilmezse insana kııbR 

derler, ilenin kısaltılmışı. 2 - lk• 
ram, makinelerde kapak, 3 - O 
üfürürse su da 86türilr, u&Dktan 
önce cl ıre~ı gören şey, 4 - Çok 
şey bilen, ek.serlya ~porda kırılı,., 

5 - Bir vi!Ayetimlz, neyzen Tevfi
iıln sevgilisi, 6 - Kanalla uçar pır 
diye uçar, 7 - Fransızca (adım), 

eski esnafın haşl:ırına sardıkları 

kwnaş, 8 - Sicim. yaşama, 9 -
Subay, cenubi Amerlk:ıdıt bir d-c ~· 

Jet. 10 - Kolay, ne o yansın ne 
kebab. 

Yukarıdan n~a{iıya. 

ı - Yalvarma, lıah'8da i~ri ku
lenin bulunduiju şehir, 2 - ()te• 
denberi me"licut olan, rahip, 3 - · 
M:ızlumu sorarsan ekseriya kenrlini 
Röslerir, aırabenln iki harfi ~an .. 
yana, 4 - Çok değil, arnpça ) nkııı , 

5 - En az yaşadılıımız ay, 6 -
Birinin meydana ı;ıknrdı~ı i ş, To
kadın çıkardığı ses, 7 - Askeri bir 
kıta, dolayı. 8 - Bir cins kuına~. 
eski tiyalrolarda komik, 9 - Nota. 
fkiir ve rey, bazılan ona bakıp i. • 
llkball haber verirler, 1G ..:_ Yunı:.· 
nistanda hlr mınlııka, Kuranı hn·,· 
tan aşağı okuyup bitlnne. 

' Dünkü bulmacamı:.ın halli: 
1 - Çiçek. koku, 2 - Edi:» 

Dul,, 3 - Lal, Bozuk, 4 - hıaecc, 
Ukul, 5 - K, Vııridat, 7 - Çarr.. 
Alitka, 8 - Alil, Kah, F, 9 - Pıı .. 
ıcıı, Yize. ıo - Ayak, Bel, T. 

11ebileceğini ~öyl~liler. * Yaş 26, boy UO, kJlo IO. tıP b .. 
Bu konuıfmMla bizzat İ'ltihlmrat kUlte•inln dördllncü 111Ufmda okuyan 

~ubesj l}efi hıuır bulundu. ~et iyJ ı klm.aeafz bir genç, tahlWnl idam• •t· 
almanca. bil<llği için görİi!Olll-.ı~·i hKş ' ttrebllecek, gUzelce, namualu, dul w. 
tan sonuna kn<lar <linlcdi. Adli mü ı ya kız bir bayanla evlenmek '8t• 
r:ıa\'İr Jeninin her 'leyi söylediğini mektedlr. (Kim olacak) re~• mtı. 
i~idince öfkelendi. Bundan sonra racaat. 
bir şey söylemftl1esini tenbih etti it ve İfçİ anyonlar: ,.. • 
\ 'e .Jeııiyi müdafaa etme'd iiz.cre • Yüksek İktısat ve Ticaret mek· 
Ne\'york baroısundan iki nv'.llı.at tebjne devam eden riyaziye Te in• 
gönderdi. ıdlizcesi kuvvelll bir f'enç tatUde 

.Jeninb kendi5İne <;ifl't'!il7, bir ı bütün giin ve ders senesi fçlnde 
mektup ~etJnnlş oldn~ Ş:ıt ela öğleden sonraları herhangi btr mill's 
sorguyn tekildi, Fa.kat aleyhinde sesede çah~mak veya istenilen yere 
lıiçbir delil ohn:ı.dığı itin serbest gitmek suretiyle inıiliıce " riya• 
bıra'".ıaldı. ziye derıı;i vermek istemektedir 

Şimdi Amerikan polisı doktor (OR • BAY) remzine mOracaat . 
Grlblin izi Uı:erinde yürüyordu. Aldırınu: · 

Doktor Gribi cihan harbinde 
topçu sabayı olarak Alman ordu • 
ınmda. çalı~mıştı. 1931 <le ölen kar 
de§i Göbelsin en Atkı dostlarından
dı. Gribi Münib Unİ\·enitesindc tıp 
tahsilini yapmıştı. Amertk:wıa <la 
Longizlaııd ''e Fortham tıp falnH. 
tıderini bitinniştl. İyi bir operatiir 
,.e kadın ha6talıkları mlltehauı!lı 
idl Birçok Amerikan iha&hmeleı·in 
de , ·azifesi ,·ardı. 

Gribi, Hitler klue ba,."lllla geç · 
n;eden evvel Nasyonal S08yalist ol· 
muştu. Hatta hu ytizden bir defa 
malt.<emeye bile di1'1Jlüs \ 'e Nev • 
yorkta.ki Harlefll ha.stüne<ıi ope~ 
törlüğünden de bu sebeple ayrıl • 
m~tı. Birçok ltadınl:ırla çirkin 
mtina.tııebeti \"ıırtlı. Kansı ile boşan 
oıak üzere bolunuyonlu. 

Polia delıtonm AllaerikaD orclu • 
unda yedek subay olduğunu da 
öğrenmisti. O bu sıfatt.nn rr.k j •• ti. 
fad~ ediyor ve her yere girip ı;ıkr 
yordu. 

DOKTOR GRtBLtN KARINF.SI 

Ars.ştırmalar biirosu ı;efi ına.lye• 
tine aldığı iki polis mlifetti~i ile 
<loktor Griblin kabinesine katlar 
giderek dolctoru yakalntlı \'e daire. 
ye kadar getirdi. Dnha kabinede 
lke-n doktora Şluteri \ 'e \ 'oh:mna 
Hofmanı t:unyıp t:ınnnadrğını sor
muıı Ye her lki sna.1e <le, ha~·ır, ce
vabını ahnı~ı. PH;steki resmi ifa
cJuind.- de her 4'eyi tam:ımiyle in
liar etti. 

Bondan sonr:ı odaya Jeni geti -
rildi ve fiOruldu: 

- nu ndnmı tanıyor mm;unoz ~ 
- E,·et, doktor Gribidir. 
- Vaaıtanızla Ahn:ınyaya. gizli 

ena.k J(öni'ııeren bu mudur? 
- Evet. 
Şef bundnn sonra. Grlble ılöııdü. 
- Hil3 bu ':iadını tı:.~nnadığın;-

zı idd"11. ediyor mutmn112? 
- Hayır B·• kadmı tnnn·ormn. 

Fakat k®<l~in: ~·aln17. iki defıt 
ı~yenehanemd ... görmü'jtüm, n;r 
e1'knlt1 e her:ıJ..?r bendıın Yahuclil~r 
h.akkmda izahat istemiye gelmiııoti. 

(De,·amı 'ar) 

' 

4..flltıd• , ... ..., ,.... .... • • 
ku)'1Jt".Ulanmn:m ..... .._ ...... 

mf'lctuplan idanba•vr' tx C,.... 
lan bartç) 'erıea •'=MM ....,. 
ıcadar H 'Ut 11 dea _,. •' •=-
111'"1 

ti ~.·. No. 5) (A. 21) <A.G.) (!llnenl 
(B.F.) -(Değer) (Emekli mbaJ') (IC.23 
N.) (E,N.S.) (11'.D.K.) (l. l!I. l!lerbeat) 
(824 t.N.) (t.D. H) '(Kal'$) 

(LA.le 11) (M.E. 49) (il. 16) (N.11) 
IN~~n) (N.C.D.) iOk) (PJ.r&J'I!) 
(Tllrk!n) (Ümit) (Yu~m •e Etim> 
(11 Z.Ü.) 

ı Nuri Demirağ 
VEŞILKOY 

Tayyare Alanında 
bu ayın 23 üııcU puar stınU ucucu 
ve ~apıcı talebeler aramada taJY&N 
v~ pllnör mUsabak&lan yapılac&k. 

müklfatlar tevzi olunacaktır. oo.terı 
ve yart§lara saat H,30 da bat'na.. 
caktır, 

Vatanı dUgman tecavtı.sıındeıı ma • 
ıun bulundurmak için ihtiyat ele. 
man yetiştirmek gaye1tııe matuf ve 
Türk dellkanblarma yarqacak re • 
glne ıpor bu nevt harekeUerdlr. 

Her TUrk gelir aeyndebtllr. 

Kııa hizmetliler çatırdıyor 
ı-·atih Askerlik Dairesinden: Lise 

\' e muadili okull:ırdaa mezun olup 
kı-;a hir.melli ukerliklerlne karar 
verikn tam ehllyetnamelilerln (ol• 
ı.mnhık tmtihanını Tenolş, yOksek 
mektebe ırlrecekler harf(') eylliHın 
birinci gilnD Ankarada yedek su • 
:1"v okulunda hazır bulunmalan 
ıcop l'cftr. 

l:lu tarihte okulda bulunabilme
leri için 25 austoıı 942 11h d•On• 
rlen llibaren mensup olduklın ar 
kertik şubelerine mDracaatla M•k 
'Tltı:ınıe 1 elerını yaphnnalan; Bu 
müddet zarfında muamelelerini 
yaptırarak okula 111tmiyenlerln ır 
kcrlik knnununun 89 uncu mıdde'I 
'ılikmüne tevfikan cezalı düşecek

J .. ri fMn ohınur. 
• 

--···-·-----------------------------------------------~-------·---------ft---...... jTudır.Bey..-n.l&nmc~un 
ilJrMu, laehmn131'111l 089D tesirile 
kasaatlulır, yilmelir. HuliHo ha • 
)•t Mmia( ,.erdiiimiz ltlitln VA!' • 

Jıklanmıla oaan ymumda olduiu 
gi~ utan bir fuan·etıe kendini 
himlttirir. Ona bıafdİ7omm, onan 
itin cıhthm, omm ioin dtafüa
dim.. onan h;m bir ltöylU Jmulan 
~ C.jdj J"rMmaP Ulm'9 
tım. ZlmıİlnİD qdmw, J"lllmnıttn 
) ..... hır~ ..tlmm artwı, 

~· ! ~.ini 01111D i• 
çia ilt:i)udwww. oo.,lqizl hayat -
Uld 'Vlllllfdİlll ~ bir h&Jde 
hinı•eie ~ıpu aındAnberi 
ltöıllbüliin h-.ııa..11 ~I' IMU'ette J,il
... &msp çahttml. 1..-lar ~·. 
"'*1aN& go, *ıte ~ ver 
.... al .. _ .. HbJdi bmim ~in 
&Jft 1rir t...,. iğnesi oklu. Ken • 
~ t!-a ho.;a gidecek, ......... 
nalla 9l'ah- ıoanl'.ınır.aAttlecek blr 

.. .... • >tiım, ._, er au ., ~ ~e • 
vl ....... • h••t p~ zıı
-._ Jia1n', .rl& 1ıımlan mthaJma 
.................... ıütsnis 
•cW.lıı.•ı• ... bfla Wr 

4dlıs ........... Etrafandalll • 
- ....... tAlllan llalldet )'Ü• 

Umdıln bmi b&f'd, ha,·al, keondini 
beilDd~< İ9teyeıı bir im senı
JOIPludı. Belki. zakon ben de ona 
oaillQcwdw. HaftfUğjn, ha~ı:.ilj • 
id, dmellik ka&lr İ!Je yaraıb~ını 
anı..attmı. 

Bana Nbaluın ~özlerinde tsk 
<lir, ana , •• !le\'~ .:örmek hoşu.."'\la 
gidiyordu. Hst.tl •trafnnda hi" a· 
lay gencin pervaneler lrihi cfola~ • 
mMI da gunıram iı:in llun bir ~ey 
tellkki e<liyorclam. Bütün bu mü"l
terl KJ"Uplanrnn rtıÜ'.'l'nl<bet kO<"nmı 
~rken bsnR lli" t•mu oln<'nktı. 
Btr koeanm bırrl<~ faraf"1dan be· 
ienilen 't;nnt1JtJİ t\ 'e'~ıte bir a~l<tan 
da.ha viilmek tir h's' .. ıııeH!<'.eğfoi '"' 
mwroftlum, Hatisa l!'lt" böyl., hi.ı 
alay çıl~. iı>e t.BP• '"ehnez di.ı~ür.· 
f4'ı.- beotli~ •ann•,tı. 

Alay gencin pel"\'IUleler J:İbİ 
doJawmuı da ~runnn i~in lil:dm 
hjr ~Y tell1*i cdiJ"ordum. Jlütün 
•u m&ttıari ~·ınnm mll<ıtakhel 
lrWAlftı MıÇerlcen ba"n 11\'.ı:umu oJr. 
caktr. llattı btuAn b 0 r Jtoc•"nın her 
~. tuafundıan het~nil-'?I °t<Rrı<ıı, 

a1ellıM hir &$kt:.ıtn "~a yl\kcc':c h'ı· 
"'"'- eeveeeltlni amayordum. Htte 
Jb& itt' böyle bir alay çılgın, ipe 

grj ~ti* ı:i it·:t ~iü § ffi ! · ii!I 
· a • o ; x cupu t PWG 

• 42. Nakleden: Muzaller llD 
hnpa gelmez dU,bnoc!er, benliğimi 
t-nnruştı. 

Snbri, !~dinden ~e(miş gibi: 
- Cunhır tılğmctı ~yler eleği\ 

dr,dl. B'J!lti! tabii, yU~k, hi!iler
o;r. Biz,. \':ılnıx a•'t kAfJ değil. (iu· 
rur ve iftihar da liizmı .. Herk~in 
imreneceği, lusk:uuıaığı bir J.'llrur. 
\ ·e iftihar •.. M~rnlc etmeyini;ı o (la 
nlncak,,. Sizi lu•ı:.anaca.klıar ... 

- Evet lusknmnalannı, herkr. 
!'in h!L'>ecl etmt"fitnİ istiyorum •• Genç 
1 ızlık gur.ırum lı;in bu Ç'JI' 1itzJm, 
n~geçemediğim ihtiyattı. Gfnk te .. 
fek mu·. affa! iyet'erim, hiç hir za
ma'l b:ı mıı clündürruedi. 

Cmi<l, ruhun ic;lerinclen geldiği 
lı'ı; ini .. e•eon o titre"' se"ile Rli~L~· 
eliği lıu "Özlerden &onra sustu, dü. 
<;ilndii 'e tekrar ba.ıııladı. 

tı;te bö) le se\'gili ';,!iim, butıın 
bu gayretlerim, ri\yllarım. htilya• 
lnnmln onu bekliyorum. Oob.. A• 

eaba benim bu eöslerhndeu lıiıdı-ri• 
ıni anlıyabiUyor mu11unuz! Bann 
i•yle geliyor kl, o kad:Lr derin dur. 
l(Ularaa, böyle herteyln ifade9i kin 
kullanclıjmıız kelimelerle, anlatıl 
rurun mümkün deiildir • .F.Yet ker.. 
dimi onun için eakhyordum ••• 
Hem de bqnu pek büyiık lıir lu~ · 
1.ançlıkb yapıyordum... Beni ı '. 
Jıam ettiğiniz, ba,aili~, zairtiı., h -
le bunun bir z.err11ini olsun fcıla 
~ttirecek kadar ddru bir ha<Ji,.e, 
k&rlJfsmda bulnnmnmı icarı ettirnıc 
di. I~ et ''b'm o ith:ımınız ı~k .. 
Pek zalimce bir şeydi. BUtiion nr • 
lı."1tdaşlanm b-..nlm bu h:ı.lleriıiıle ha• 
Uften a.Jey ediycnlar, ~k mağrur 
oldupmu .nnnediyorlardı. Fnkat 
t:UtUn bunların gayet 
basit tıebeplerl ''rdı. Hen, 
Jıiç b~r gençle d!UUletm~dlm. Bn llö 
tli bir taaMupt:ın ileri gelır.e bir 
hareket de~ldi. Ha)'U' ... Hayır _ 

ı:aknt b:ı.n:ı. i;yle geli3 ordu l•i, 'ı· • 
c·udnmu kollan :ıras1na almak ha~ 
lu, :uıcaı, hayftlimd .. )a'4ayan, rU• 
;\f&larunm uruı·tannr znrıte(Jen o 
c:ok 8 C\ giliye aid bir haktır. Her 
l!!lrıgi bil' ıı;encin 1'ollan arnsma a
tılmak bir musiki fırtına'Jı iein~l ... , 
o munu.ez. ' ' ücude bir h yanet ~!hi 
ncı bir ~ydir. Ru hi<:ııln ic'm
f)c doğduğu dllkiknrlan itihıırı-n 

danstnn, \iinıdumu bnşl<rı birinitı 
\'İi<'uchına. ~ :ıpıqtır:ıC'ıtk, J;'tllıımi 

b:ışkalnnnm kalbi Uzerlnıle ÇRrptı· 
raeak ha~ketlerden daim:t 'e kıı. 
tiyen uzııh kaldım. 

t)mld bura.dn sustu, Belki, hır 
rel'3p, b!IJ.j de, cesaret 'e-ici bir 
J.nç l<e!im? beldlyordn, Fakat lcu• 
ı,ıs.r.ıda!<i hiç bir l'eY •ci;vlemecl i. • 
Oda} 3. ağır bir Sf'SS!zlik c;öktU. 

Sonra, genr: kı:.ı: her znman•,irı
<len rl!'lba ~·a,-:ı..q ,.e dahil lrnr!<ıdt 
bir sesle 

- Size. hiç kim~in bilmecllği 
~yleri sir.e M>yle<lim. ffatt!i rlahn 
doğnısunu iste"~niz, şimdiye ka -
füu bUtlln h:ıy!ller, bu tasawor • 
lar dlmağan<la kelimf' halinde top
lanmnmı, ,k~ılime bile 11nylen1ıe
ml1tir. Fu.k:lt budn artık sabrun 

tük~ndi. Söyleme-em boiatncö· 
tım ••• Karar verdim ... Bagiladen !. 
tibaren a.ramızda ac,ılrra töyl•u11e• 
miş, D11hışılmıyacak tefehhtbrı kat· 
.nanıslıda. fff'r ~yi, ber .,eyi bil
meli11iniz_, \'ui.. Yani ... vmec1·. 
I,timi ,.e hiçbir zaman eevmiye
reğ·mi bi'IDf'nizi İtlft110nam ... tıte 
aqnem menfi c-evsp ver.metnin 
bebebi de budur ••• Mademki o lut· 
dır.c:ı~ h:ına arzalarile bara.bar 
ı.e,ınek sa:ıde-tini de telkin ede • 
miyor, o halde beni kendi ba'ime 
bıraksın hfıniın bu basuata \"erdi • 
ğim karar katidir , .• deifemez, de• 
rin \ '.e son'!IU7. bir ntkla "vmedaa 
c\·J~nmi;\•eceiim. .• 

Sabri, tekrar bir müddet ıözle
rini yere etilmi' bir laalde •mtu. 
Ned~n Ronrs : 

- Ha'l,kınrz , . .,, ,.avna.m diye 
lılldi. Ben y:ı.ln.rz tıaadetlnl istiyo
rum, her ı,eyden e\ vet ona. 

Ve li'>nrn yerinden kalktı.~ 
meJ" ba•:ımaklı merdivenden • 
karak bah~nia koya Jcaruat....._. 
küçUk 41Slonun bot 111ir ...._. 
ci•ıhr; kamasaıU ~. 

(J)ev ... ftı) 
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EdebOJvat ö.Memfinde 

co~mancılığı 
ve 

G ···nün en ehemmiyetli meselelerinden biri 

Şi.mali lrlanda'da topla
nan Amerikan ordusu 

Rus rolnancıları •ı SvtÇRELİ muharrir, burada, 
Şiıruill İrlandanm iktısn<li 

\'nZİyetinl 'e harp hazırlığoıı a n 
lntıyor: Rus edebiyatı, teceddüt devrine, ancak 19 uncu asırda 

girdi ve roman üstadları_, şaheser romanlar yetiştirdi; 
son_ z~manlard~, yenı tekamül hamleleri, büyük 

.umıtler . varıyordu, ama araya harp girdi 
ON 1l?'lNCV ASIRDA~ Jerini \'e meveurliyct gestermiye Bu romancılf.c inkılAbı bu kadnr. 

Biı.e, nıtubetiyle m~hur olan ba 
memlekete, güne.,U bir günde geI.. 
mek bahtiyarlığı DMİb oldu. I!u -
non, bilhassa, fayda5ı §tldur: Bu 
my.ede, fogiltereniıı Şlmnli t r Jan -
dudakl harp faaliyetini, daha kıl· 
l'aya ayak basmadan görebi!.lik. 
Deniz tezgiUıln.n; göz ala.bildiğine 
uzanıyor, V'apur inşaatında, genls 
bir faaliyet görUnUyordo. YİRMİNCİ ASRl1' BAŞIZ'iA başbdıklurmı göriiyoruz. la dn kalmn·or Ti , \ ,.. 

KADAR ,. in .,,, . nyan0', . • .& o • 
.& a iZ su va!' ki: Rın.yııtlı' cere. lstoy, tarihi ronı:ınlarmd.. Rus 

RUSYANIN mazisinde, parlnl• yan eden ~iidise!er, lıa~aliu u: .. tU. ıımınelerindcn b:ıh~iyorın;: Piln 
Çarhk Mırlan ''e bu parlak ııe çı'lmn bırer 'nkm id •• Uu ,·akıa yal•, Leonov ve Pnsternak "İlıireri 

n ırlann imtiyazlı cemiyetleri ,·ar- fa~, yeni Rus ronuıncılannıln. re- de kıın\kter taJıllllerine gitisiyo~ 

Sır saklrya~rmıızı taahhüt etti
[.-imiz için, bn tctı.gühlnrın miktarı 
hakkmda bir ı;ey söyleyemiyeee • 
ğim, nma bunlnn gör<lUğUmii'! za. 
nıan cluydu~mın: hsyreti de giz • <1ı. Zekalar, fikirer \'e hiser in'ki • alıst vnsıflar yarattı. Onlnrdn, iç Jnrdı. 

,;nf ediyordu. Bunun neticesinde gorü~lerine, hnss:ıslyete yer bırak. 
renk, nağme 'e sitr hassa iye ti u: nıııclı. Tn.blııtiyle, Serafimoviçin, 
yandı ,.e filizlenmiye bn~lndı. Bu "Ates Selr' nele, Roma.nofun, Kn. 
öyle bir istJflacl idi ki, edebiynttıı rm·eııanm, Bogdano,·un, Semeno • 
musiki!1~ ve gUıel sınıntlarcl:ı, di· '~n, ~·e h-~no'.un eserlerimle gc • 
ğer mılletleri imrendirecek knblli. Juş hır ruı.tilralızme dnynnaa mer.
yetlcr yarstmıyn müsaitti; fnknt lul!elcr yer aldı. Bımlnnn i!ı)iıule, 
:Eus taliinin ak,.lliği buna irukiıı bilhn11sa h :tno,•, bUyUk bir kudret 
vermedi \'e Rus dehi~~ bUtiin in. sahibidir. 
t'e husmıisetlerlne ra~en yulnız İVanovım roman, büytlk bjki\ye 
folklordn p:ırlayabildi. Djğ~r salın· ~h~~lan, dalın zJyade bireT 
larda ise, orta kıymette eserlerin koylu. hem de Çeklere, beyaz Ruı;;-
li tünde şaheser ynrntnmadı larn. baskın ,.eren blrer Sibiryn 

SebepT • köylüsüdllr. O, knlırar.ıanlnrmm 
Sükun ve istikrnrsızlfdtı. e~saretlerini, knba ahlaklarıru tns. 
J 8 UncU asır, Tatar istill!ımın ,·ır«le bilyilk maha.r.et gösterir. 

knrgaşalrğr lçin~:le g~ti. 14 Uneıi • Glndl>ornn "Çemen.to'' isminde. 
a .. ır, ta Romanoflarm tahta geç • kı romanı <fa kuwetlıdir. Falmt, 
Dle-<-ine kadar dahIJi mücadelelere Sovyet Rusyanın iktisadi fanliyeti· 
ahne oldu. Ondan sonra, geri zlh. ne Jıa.sredıluıic; blr menkıbe mahi. 

niyetli bir pap:tz hikimiyeti baş .. Yctfnı1c olan bu roman oa, han ov 
ladı. Hislıer, filtirler dinin elinde ,·nııltil.i?r gibi, boJ~vildikle aliıkn. 
oyuncnltlı. Kilise tas\'irlcrinc bile laıı olmıynnlara hiçbir 7.e\ k ,·er· 
diJ.,ma.n olan pagazJar, güzel 11anat.. mez. 
ların i.nl,isnfma meydan \'erirler Rus romıtncmrmm bu gayret. 
mlydi'l kesliği, bir gUn, bir a".-sUlômelle 

._ • • liycmcdi!;imizc i aret etmekten 
Rm~ romııneılığı, böyle tel<amiil lrendimi alamıyacağım. Yalnız 5u 

hamleleri yaparken, yine, birden • \nr ki, Şim:ıli trlandadaki deniz ln
bıre, bocaladı; çünkü 19'!8 de, ~ruıt tezgahbnnm, öted..""Dbcrf şüb· 
"Be~senelik pill\n'' tatbik olunmı. retini hatta içler.inden birinin A· 
~-a .bnslamıştı. Hülruruet, muharrir meriknlılar dev tezg-hl:ırrnı vllcu
lcrm, ferdi telkinlerinden ayrılma.- 1 de getirinceye kadar, düııy:mm 
Jarmı ve sanatl:mııı cemiyet me • en btiyük tezgahı bulunduğunu her
seTelerine hasretmelerini ic;tedl. J;:e.c; biliyordu. Şimdi ise, bütün :5a. 

Netice ne oldu! İstenilen şeye hil, ı;öz alabildiğine muazzam t~ı. 
göre: lljç, Romancılığın seyrine giih!armm he~·ôlabı.: fçinclo uzanı.. 
göre: Muıır. ~or. • 
• 1_!'3~ senesin~e, .kom~i!ıt pa.rti. Bo in'8-at tezglhlnnnm ehem • 

&ının ~cra komıtesı, htçl~'te ısr r miyetlerini göstermek için, gizli 
chl'>ıe71ın m!ins.sı olmnılıgmı, dört 1 olmıyım bir rnlmm serdedebllirim: 
senelik zarnrm telafi editmc.c;i Iü • 1 J98S-ı986 sene;ıi ki bir iktısnıli 
7.umunu anladı ,.e muharrirleri buhran c;enesi)'dl' 0 !mmnnda bile 
"yalnız rejim aleyhinde yazı yaz • bu tm:gfthhrda 22.ooo nmele alr 
nıamak şartivlp" •erllt!St brraktı. sıvordu O 5e11e 165 000 t<>niliıt(). 
Hem öyle na~~ değil.' (~~U) ol • ıİuk g~i denize' indirlımişti. Bun -
r~k. Muhıırınler! tat~ın ~n, san· lann arasında, dllnyanm en bliyük 
stır usum de~ın1dı, hatta gaze. i1d gemis" de \"tlnlı 
telerin 1altrlr Jıevctlcri amsınıla t •-

1 
bt • L-•-" b ~ 

.ı:.r ikl"' ·l • ld s: «: o z:un:ın, ı , ........ e u nın an 
ela <l~!>•l'l l" ~r Y"PI '· bt t -h~ b ·•- • Dört senelik 1'a<111la Rm; roman. 1 cz6 .. r ... r, ugını, pek 7.ıyarle 
l'ılığrnr epeyce snrsm'r.rtı. E111ki ce• artınlmıs bulunuyor. Artık, her 

reyan, hmnı, biraz ~çlükle ıılclı. 
Öyle iken, Rus romant'ılığr, J,,eo • 
nof, Pilny:ık, Ehrenbtır~ \'e Tiho. 
nov gibi il tatlarm anntların°dan 
ilhnm ala~k yi\k-:elmiyc ba,tnllı. 

Fa~t.. Bu defn, nraya h:rrp fa· 
cfıuu gı"bl tTeJıııetfi hir mllnia ~fr!lf. 
F..ilcbiynt 'c sanılt 

0

lmmlcsi, ileriye 
doğro, yeni bir adım dnlıa. fttıunıı.. 
dr. 

17 inci ,.e 18 inci asırlarda, ıtus &:ır.;ı~< kaanr ileri gitU. O ku. 
yada, pap:ız zil•niyetine bir ah~ü. nt :realimıln içinden bir romnnimı 
liLmel baş!ndı. Bu aksiilamel de, frc;krrdı. l\Iah:ırrir!er, ı\lmaolnnn 
çar sar:ıyındnn kuvvet ahyorda. ckzn.ııtlrik bir rom:mcrcn 'e mu i • 
Gizli, a~ikfir devamlı müenclelenln ltişinası olnn Hofmnnm t.e.,ın ::ltr!\ 
M>nµpdjl Rufra,19 aeu a.'ilrdn. teced da bulanayorl:udı. lfattu Tols· 
tlüt devresi~ gireblkli.Sanat,bir de tnyun, fildrlPJinj clem"l :ı.:matmı 
receye kn<br te§Yik görmiyc ,.e tn. tnldid crJlyorlnrdı. Fnıldeyef, Li • 
mnmiyle müsanınhn ile brşııılnmı lıedf?J!'ö1ti, Andrej Biyeli. Remlzor 
ya haşladı. Bu :ırtlann feyizi, ile Znmyntin gibi romnnrılnnn 
tabucnJc ,.e bol bol crneresini ve:-. ''l1<1e~e1erin sonant'usn", "Bir kıı.h • ı;: • 

tll. Bu kahiliyetfo.r arMmda, millet r?mnnm doğu,<ra'', "GUmli'j gU\'er- Son Ru<ı ronuuıeıhğı kuwetlldir. 

\'nrclrr. Bunlarda 1.ıe\'k ,.e miza~ 

aynlrğr gorillm:2. Bu romanlardan 
birini okuyunoo, ötekilerinden i~ • 
tiğna duym:ıntz hakinnızthr: 11k 
romanı, bllyült bir heyecanla, ikin. 
cisini .ze' kle, U!:ilnl'll!ıllntl fi.im ile 
o'kmloktnn sonra. bİl'blrine benzi • 
yen knlımmnnlardan, birbirini aıı
rlımn me\7.nhrdnn, n.rtık bıknrsı -
nrz \'c dönlünelı iinU elinize alm:ı'ı< 
i<;temczsiniz. Bunbrdn~ lınkild üma. 
niı.m de, bedii <lcğic;ildilt de yok • ler arası kıymette debfUar ıla yeti._, <'ın" ve "~fosko,'n'', '1Aclnlı,, gibi Fakat bUtlin rom:ınlarrn, birbirine 

ti. Rus lirik s ,jri Puskin, ~8 sene eserleri, bu neviden romıınlnrclır. benu-mesi gibi, bü~iik bir 1m uru 
gibi kısa hayatmcb., Ruslan. fül. ___________________ ....:, ___ _.... ___ _ 

mila, Onyegin ve Boris Gocluııo\•e-------------• 

lur. l'ıl. R. ö. 

Yazan: M. R 6 
cinst.en ne kadar gemi yapıldığını 5imdi, epeyce maharet sah!?ıi ol -
anhım:ık lmbildir. muslar, bu sayede kazalıı.r da Jlek 

Yalnız geldiğimiz giln, memleke. çolt IW!.lnıış. 
tin milli b:ı)Tamı \'ardı. Gariptir Bu fnbrilmda, İ'l,·içren·n Oert:
kf, amele, böyle mUhim gUı:ıleı ıle kon mitralyöz m~rmi:crini an<lıran 
hile, ~a.Jı~mıyor. bo.yrnm YnJllyor- mermiler gördük. F:ıorika mildü -
(lu. Bundan dola), tczgiUıla.rdn ne ı·tinün söylediğine göre, bu mermi 
&uretle çnh ıldığmı göremedik. lcr, çok mlah -etli'miı; , e pek yük. 

Deniz insaat :ımcle<oinin aksine, sdt e\· ·nfm bulunuyorlanm,.. • 
tliğer fabrikalardaki İ!:siler ~hşr ı l'ine bu fabrikııdn, Lib~ uda , e 
yorlardı. Rusyadaki tecrilbeler(len nlmnn 
Şimali İrlamlanın <1.emir. fob~ tien.lere göre, tank mildafo.u topL-ı· 

lan, sulh zamanında bıle blı~1ik hır rnıa ''e tınk ruiidııfnn Jın\ an top· 
ehcnımiyet anediJorbnlı. Bunl<l • ~arma mahsus mcnn'!erin ynıııl<lr 
rın miktım da tcl.• artmJmı,, ''e b'lnı dn. gördilk. tcldlıı •n göre bun • 
hep ı d~ harp imulatınn. basreılil. lann nafU'.l kabiliyetleri b~r im 
m· bulunuyor. nurntarda, tnnıt· dunynda ~111Sntsim1i ... nu memı~ 
re iiletlerl, tnnklaı', lmmyonle.l", Jcr, çok miktn.rdn yapılıyor YB 

top aletlel'i Yesnire yapılıyor. kında harp s:ı!ınl:mnıı f{iincl~riı~ • 
Biz bonlardan y\iz sene eV\·el eeklemıi ... 

inşa ~cliJmiş o :u:ına.ııdnnberi <bıi • Pabri_ıuıdıın ayrrlnu:.clnn, ~ ntini· 
mıı büyümüg olan en biiyill< fnbr·. nı de. zı~·aret etfl<. Buradn, lıin -
kn\ırdan birini 7.İyarct ettik. Du rr:rcc l~J kupon \CrnU?l<S07İn. iste• 
fabrika, harpten enci mensn<"at <liJ,le~i k~M ~.~e'.' l.iyeb"lbor • 
yapıyordu. ~imılj f~ ~i!tlin rli(;':r Jnr. l em!?ltler 1l ı .. ı~çı lcr, hu s.-ı· 
fabrikalar gibi ~:alnr.7. harp imalatı lede. he~ kurıonlnnıc nyrrra ez 
~eth;tlriyor. Bumda, nıennitfon tu· z:ılt nlnb'hyorı:r. h~r.ı de bu lol-..n 
tun <ln tank lmlelerinn lmdnr yüz· tada ccaz ye<ükl rı ~emchi:t'.'l ; .... 
!erce harp levaznnı y;pılıyor. rıı t:ısnrruf cdiyor~nr •.• 

Hcktar11U'C3 yer i t;:\l etlen, bir Burndıı, k:z ":ına~ u de lıurp 
yük bir İ~İ ktitlesm· mnnrlmm fn.rtlarmn u~durnlmuc:. Bu Rana ~ 
bu fnbrt'.t:ınm eh.'!lllm\yetJni Al • ~ıce, e\"\clec, 80.000 i~i çatı ıyor 
nıanlnr da bilmicı ohn!ılıdır ki bir mu-.. l}imıli, ç.'llı 'llnrm miktarı 
ı:ok <lefnlnr tahribine l'&lıs'311' lor- dahıı fnzlıı... Hep ~ıeten isi yop:ın 
f'hr ' • hu fabrikalara, sekiz tnne ~cr:lsi 

• de ilin-e edilmiş. 
üa::::~~k:<:~;~;~~~ :e~:: Übterde, J!l!J!) da, 11.000 he?.tnr 
ler ki, sayıp nnlatmıyn imkfı.n yok lık bir arazide keten yetiştlıiliyor 
hır. n~ makinelt'rin her birinden 1~0• bugiin, bu miktar 45.0(10 bek 
b'r Şey, bir t-Op m~i J, hir tny .. tnra jil! selmi~. Diı:im ziyaret etti. 

ğ:miz fabrilmyı, on iı.: ~ned,:nlıe
yare mermisi, ta~'~':>r~ \e tnnk mll 
(in fan top'3rınn m-.hsus mermiler r: burada. bulunan bir 1 'ir;rcli ick 
ç.'lul or. nu <'llmn mermilerin adn· re eiliyordu. l'nlnl7. lıu fnbrilm, 
di snatte 40-SO tır. Fftbrikn, Iıiı; lOOO hektarlık nnızinin t<etcnlni 

j~t.fü'lk ediyordu. 
durmacla.n ~ünde 24 !llılnt .;alısıyor. 

!\Inkinelcrin asıl «>h"'1ımiycti, . Ilıı ~abrilmla.r, kn<lm çanmş.._r be 
yalnız bir kisinin nezareti nltındn. zı j ebştlm'.~klc berııb2r, yn:ıl!m, 
!;.eneli kendilerine fs ı:örnıelericlir. tayyare borusu, tayynrc koşumlıı.r 
B11 ne1.nretc;ilerin bU);\k kı mı (l:ı. watra, çhmc <le ynpryorlar. na 
lmihndır. Fnbn1mda binlerce lın • raıfa yapıl:ı.n l.etcnlerden bir cin" 
dm isçi \Vdır. \'ardır kl, SO geçmez Ye pek ru,~"ll· 

Da kad~'.ar, fRhrikayn giNlildc- tııklıdır. Bn..-ıLı.r, h:lrp ~enılJerinin 
ri ,;aman, bu i lrrin erfı!lbı buhın ~ ihtjynr.

1
nnru 'a ''61i,ınon tip!n 

muyorlar. M:ıkine1eme çalrşm~ '1~i tan arclcrin knnat b~zlcrinl 
temin ediyorlar. 

epeyce bnsit~tirilmi" i"'er clık. 
ğn iı:in nlısıyorlnr. Un yüıılen, c\"' Keten ?.jrn:ıtindr. a.lı; veri':!. dü..., 
Yelce. !dinde. iki yfu.e lmclnr kn-m yanm b:ı.,lt:ı yerlerinde olmıyan bir 
oluyormuş. Trıbii bu Jmznlnrın ı:o· şc.".d.e b:ığunmı,tır. 1 "et.en ı;iH4:lle

ri, Iıcr sene munyyen bir p:ırıı nl -
· ğu, pek h:ıfif şeylermi5. :Kmlmlar 

maktadırlar. Keten m:ıhsulü fazla 
d:ı olsa, ~ksik de olsa, ı:iftcinln _____ ____ ___ _ aldığı para artıp e-ksilmez. Bunun 

i..,mf.ndelti ölmer.ı: eserlerini \"erdi. 
Puşkini, yine lirik s:ıir olnn Lcr. 

montof takip etti. Banqn arkasın· 
rlan da, GogoHnr, Torg.enyef1er, 
Dostoyevskiler yetişti Ye Tolstııy 
lfl ancu asrm romancılık clebll ını 

S h ı B h b
. . halken lehinde bir muamele oldu • 

- nyın ny a tsız, oc ır ın· mıız, çünkü b:ınıı "sen" diye hitJ• 
snno muavenet edin! Cc gündür n• ğu söyleniyor. 

20 fnd a.""' nakletti. 
Bu 1.a.nuında, Rmı musikisi <'fo, 

Borodin, Muso~'ki, SkTiyahin \'e 

Stravjnshj ajhi li 1tad1ar yeti:;tir • 
misti. 

1910 DAN SONRA 

Toktoy, 1910 da lUdU. lDH de 
Dltl ilk Harp ba~ladı. JD17 !>nla ~ 
rınfla Bol§evfkllk doğdu \'e roman
cılık, sanat ha.reketferi, birılcnbi. 
re durdu. 

Bu hnreketsizlik iki sene sUrdü. 
Sonra, b"r destnncıldi modıı"ı bnş. 
lar)r. Blok, Biyeli, \"'e \'olo in ı;ibl 
klJwetli salr1er bile, gtlnün hi\di· 
t-.elerini terennüm ediyorlaraı. Bun 
lar<lan, ynlnrz: Esenm, !curnazr.a 
davranıvor. !"osyalizm rengi ile ci. 
HHadığı "iirlerine lirik h1r ruh ve
rebtıiyordu ve ba say.ede, onun f:iİ. 
irlerinı1e zinde bir sanatkarlık hü. 
,·jyeti belirdl. Bu hnl, bol§'e,·i2mi11 
ııcvı:nmberi Mn.y:ılm\"Skİde de gö -
rüniiyor. O da, ara sırn. bir ya.nar. 
dağ ~ibi, menf.eıJnden taştı Ye 
bft<;Jm vfır1ilerc nktı. 

bedemrzler ... Fabrfkn:rn kabul et • Bifüı ... ·ette, ketaı •=r.•n•: t..:'-·ı·r 
cım... Hana ''crecelc be knpiim l · ,_ · · ı · "' ........ "L.I ""'" mez er, onıya ı;ır:ıne..: ıçın me e.- etliM'.X, zaman, tohumluk ...&\.-;ı,_ • 
yok ... Vnllnhi; sekiz yıl köy hocalı· hlb. ı k I'" h h' b' "'"l'tl -••u.un sn ı o m'.I · .. :ıım, en~e ıç ır den müşkülat rckilmi ... llul'FUn, bu 
1nda bulundum ve l etimi knyma• bil · .... " "" şey mıyonım. gU~IUk de bcrbr:ıf edilmlı . Mah • 
Jcnmın hühtan \'C dcSi<;eJeri '-'Üzün· .... 1 S' . "bll d i ,, - .,..-ıçmn ızın sı er n mn sul ne "nıl!lr fnzla olursa ol un 
den ko:rbeltlm. Bir ihbanı kurb:rı kendilerini haklı gösterecek sebep ketenin zerresi bile urar v!_irmfi ' 
gittim. İşte bfr yıldanberi işsiz, D • ı b l ı Y d k k i t " • u ur ar. a o un ·ırmn 5 eııncz )"Onnuş. Bununb e-lbise, bn.ttani."e 
gtiçsüz dohışıyonım. l e n c l misiniz? \"csair şeyler ynp!lryomımı. 

Avuknt Shortsov, ricacının e\• • - Kabul cbnem deml:-1·orum, Şimali trlandanm ia§esi hUyük 
mcr. clcekbozuğu yuzünr, bulanık \ fnkat bugün haklkt oduncular bile Britanyanm iaşeldnln aynıdll'. B<iy 
sarho~ gözleri:ıe, yanakl;orındai...i Yazan: A. ÇEHOV yi3 ecek ekmek bulamıyorlar. tc iken, t'1 ter, lngiltcreye büyük 
kırmızı benckl"''" b:ıklı ··e ı,u ada• E,·ftt bt··ıtı"in tcı h il b" J .... ~ • - •· , n e er oy e miktarda e1'7'.ak Ye zahire glınde • 
mı evvelce de bir yerde sordüğünii Rusçadan çeviren: SERVET LUNEL mütalca )·ürfitürler. Bir iş ıekıır rir. Bunlar nrasmda, in-ek, ökl\z, 
hatırlar gibi oldu. ettin mi hemen rod ce,·abı hazır- koyun domuz yağı, süt, yumurta, 

Rll'ıırı clevıını ediyordu: - Ben ... Ben yalan s_öylemho- dunuz, hen nnhyorum. fAknt ne... dır. Ya heniın l'Vimdeki odunları patates, meyva \'e gebzc \'1ltdır. 
- Şimdi Knluğa vilfiyctinde hir nım ... diye kekcJcdi Ve~iknlnrımı l apablllrim'.' yar. :ık istemez mhiniz? Gqnderilen "'tit, h:ırpten e\·ve1kiujn 

vnzifc teklif ediyorlnr. fa'kat oraya sösterehllirim Skvorlso,• ona ynklnşnrak: - Hay, hay )':ırnrım... ü~ misliui bulmu rtur. 
gidet'ek param yok. T.(Ltfcn yardım SkvorL<;<>v, hiddet etmekle devam - Ne mı ynp:ıbillrsiniz? diye - Peki, bnknlım... Çok Eıİızel... Memleketin etrnfr birar gezllin· 
edin 1 1stenıck nyıp, fakat ... \'eziyet etU: bnğırdı. Çalışınız. yııpılac:ık şey Görelim! ce, bumda yeti~tirilen bol mahoıol 
mecbur ediyor. - Kim size inanır? dedi. Cemi" hundan ibareli Çnlışınnk Hızım l SkvortsO\', acele cdcreık ve bir hakkında, derhal bir fikir edinile· 

Sk\·ortsov, ricncının :ıynğındnkl yetin ,köy lıocalnrınn ve t:ılebelcre - Çalışmak ... Bunu hen ele anlı· nevi kin du~nrnk mulfnklan aşcı bilir. 
biri derin, diğeri -:ın knloşlnro bak• olan senıpnlfsini istismar etmek yorum, fakat iş nerede? kadını çağırdı. ŞimaJl lrla.nd!\ cl:ı knrR bonııa 
lı ve birdenbire h3tırlodı. knrlnr nlı:akç.ı, bayağı. iğrenç, pis - Boş lfıf! Gençsiniz. sıhhatli• - Olga, dedi, işte bu hayı odun• yolktur. Ak.5ine m!\hsoJ fndası var 

- Baksanıza, üç gün evvef size bir şev tasavvur edilemez. Ayıptır! siniz, kuvvetiniz yerinde, binaena" Julfn götür, varsın odun yarsın. dır. Köylüler, şehirlerdeki dostla· 
gnliba Sndovayo cnddesinde rnstgel· Sk\ urlsov, galeyana gelmişti, \"C leyh hr.r zaman iş bnlnbilirsinir., Serseri, bu işe akıl erdlremh<' nna, hediye olarak lıcr ıııey ı;töode-
miştlm, rlcdl, fakat o znman klSy ricncıyı en merhametsiz bir şckiJ.. yeter Jci istek olsun. ı~akRt tenbcl- muş gibi, omuzlarını ~ilkti ve <'1!9 rirler. 
hoc.1sı değil, enstilüden kovulnıuc; de haşladı. Bu 'iCTSeri, küstahça siniz, şımnrmışsmn:, !;tırhoş.omnuz! ~nretsiz ndınılı:ırln nşçı Jrntlının pc" 1989 ~e.inı1e, hay'\anata mnh 
hir tnlebe oldu~unuza o;öylüyordu• :rnlanlnrlyle onda tiksinti ve nefre• d .:inden "itil. Onun • .anı' Oşü öyle lsns ot ve "B""ır '·etı"~tı"ren arazı· ha Ağzınn: an, mt'yhancden gelir gihi. " "' .ru ' .... "' "' -
nuz. Hnlırlıyor musunuz uynndınnı,tı. O kndor kıymet ver- 'k 1. k ,. "Österi•·orclu ki odun '.•anna"ı a"- ıı_"cin.1- 236~000 ı.ıektıırlrk araz.i cl.i volı ·n ,,;o usu sa\·nıluyor! a':ına "' " -' > """ • 

Ricacı bornl:ırtık: dmi lyilikc;cverlik hislerine, haS" lık yüzünclcn ve pnrn "n7.tınmak Jı~·onlu. F~rtesı .... ne, bu mıktar 
olı tınız, yalan iliklerinize kııdar - " - ~ 

- Hayır, lmkfını yok l diye mı• ~ns kalbine, hetb::ıhllara acıma du·r niyeti}~lc dr~il de bir izzeti ncf.ıs 400.000 hektara. bu sene ..S0.000 
l ı k ~cçti, şiıntli clinizdQ\t nnenk dilen· rıldımdı. Ben, köy hor:ıı~ıyım \'e su :ırınıı ın ·nrct etmişti; "şnhıo;'' meselesi sa,.d1n 1 Ye verdP'i sözrlcn lıcl<tııra y\U.•;elmj5tir. 

n • 1 ı h ınek ve )nlan ı;öylemek geliri l:• " 8 15 ı d" ı..: Şairler, hem de eJ)eV<'.e kort.retle <"&er ar.m cderc;cnız 'es kolnrımı d:ı yıı an 'e mcr amele teca\'ÜZİ) le o• dönmemek icln :kabul cıır:ıı anJa· n"11ir edik!iılf'f: bir sey ır '"'• 
• - .... 1 Il' · fnk' ı ~er bir gün olur da çalışmak deni· ~ ..ı\ JU bi ,~tan söylüyorlcırdr, anın romnn. go'>ıcrc ı ırım, nun · ır ere vermeyi se\ dilli sn· şılıyordu. Aynı zamandn lckı vü• ulsf.:!r, çok zengin mfthsu• r 

• • len şeye tenezzül etseniz bile, size " • • -"'" k" J cı1ar, hiçbir ka.bılıYet v.östercmi • - Ynlon söylemeyin 1 Siz talebe d:ıkayı kirlctmı!.ti. Sersen evveliı zünden çok zayıf diiştü~ü. h:ı,tn memlekettir. Bunun ıÇJnuır 1 

orln.-dı. Dunun <;ebebi, 1fl2'? ı:;cne. olduğıınıuzıı söyliiyordıımıt ve halli\ kcndi.;ini mliclnfan clmcğe çalıstı. J;ı:ılcm odasında ktıtiplik, Rus koro• olduıtu ve çalışmaya hic bir tcımn· milyon SOO bine yakın nUfuo;undan 
.,inde. rejimin ileri ~rlcn•ennclcn niçin ko\-ıılduğunuzu onlntmıştınıt. yemin etti, fnkat ronra sustu ve sundn şnrkıcıhk, daha hilmeım ne- yülü olmadığı cin halinden bcJJiydi. musvenete muhtnç o!anlar on bin 
\ oronski, ~ki ve J,fın~r ki gi. Holırhyor musunuz? ut:ıncından h:ışını yere eltdi. ler olmalı. Mnkı;ot calışmnk deAll Slcvorlsov, nceleyle ~·emek ocln• kisklen fMrettir. Bnnlrır da, I,} i 
bJ kim~ler kesfettiler 'e yn)uız SkvorfsO\', kızardı \'C hüyOk hlr Elini knllılnin üstünr koynrnk: hııvad:ın parn kaınnmn!tlırl Ya he- ınıı gitti. füırndnn, 8\'lııyn bııkan • ardım görmektedir. 
masfyi ~~r<1n, tnhrlbde oyalanan liksint!yle pejmürde kıynfclll n<la• - Hayım! ı'tcdl. Hnkikflten lıcn... den hirmetine ne huyurulıır, lı:ı? penr.crelerden odunluk ve avlııılo 
~·eni rejim muharrirJcrlne. görus mm y:ınından oekitcli. Yalnn sö}ledim! Ben ne tnlebeyim, Knpıcılığa. yahut fohrikn fşçiUf!i• olup bitenler görünüyordu. Pence-
uruklanm ır.eni<;]ctnıeletini Ve çar- - Bu nlç:ıklıktır, snyın bny! Ben ne de köy hoca ı. Bunl:ırın hepsi ne tenezzül etmezsiniz, herhalde! re önünde duran Skvorlo;o\• ı:ş~ı Meşhur Frnnsız şairi Jan Risben 
hk de\irlcrinin fevizli kaynakla • ~izi Polise tesUm ederim, Allah ce- birer uydunnadan ibaret! Rus ko• Hemen IUr:ız hazırdırl kartınla serserinin arkn k:ıpıdnn otobüste cıı:ıarasını yııklı ve tellrn 
nndın da !Jhımı topln.malarrıu İ'I" ı:ınızı versin! Siz fakir. aç olabf • rosundtı çalışıyorum, sarhoşluk y{i· Ricacı: avluya cıktıklannı Te çamurlaşmış dirmeye başlndı. Biletçi ~anına bC.'" 

ret ettiler. li~sdiniz, f:ıknt bu si7.e knstohca, zünden ko\'uldum. Faknt ne ynpa• - Ne hıhaf konuşu)orsnnuz, ''al" karlan çjRniyerek odunlu~a dolfru lcrck dı\'ordnld "burada clı:ıara iç'' 
Bo fşaret, muharrirlerin liphe \'ıc ano;uca Yalan sö)lemek hakkı· yım? Vallııhi, yalnn söylemeden lobi... diye sörlendi ve ncı acı gü- gittiklerini sörüyordu. Qlga, yolc!rı• mcz,. Je,·hasını gösterdi. Şair giıl 

ve tereddUtlerini gidermiye kfıfi 'll kazandıramaz! olmuyor! Hnkikııli söylediğim za- lümsedi. Beden hizmetini nerede şını kızgın bakışlarla süzerek ,.e dü.: 
r:-elmedL Onlar, ancal<, J..enin, "ib. Pejnıiirde 1,ıyafctll odam, kapı mon hiç kimse sadaka vermiyor. bulnyım! Te:zgiıhtarhk henden sec- dirsekleriyle iki tarafa dilrtcrtk - Bundan bir şc:oı· çıkmaz dos • 
til&l har<:~tinin durduğunu" lliın okın. l!mı tuttu ve ~uç üstnndc ya• Hakikate güvenirsen açlıktan ö• miştir, çünkil tlcnı-clle u{troşmnlc edunluHU ach ve kapıyı hiddetle hım. Bakınız dırnrda "Radhüri t 
ettiği gOn geni" bir nefe alnbih1i- 1 :ıl:ınan hfr hırsız gibi şaşkın şaı;· lür, ynt:ıcnk yer bulama7.'lın ı Zatı• için cıettnlektea J19ttpı. ~ 4llllllİllll ....._ kôlalnları yiyiniz,. diyen htr I"' 
ler. t~e, o !ITI"ll!:ın!:ı<lrr k1, rnnhnr. ı.ın c\ in t:ı~lılıına baktı. aliniz ook do~nı miUrılen huyı.ır- Jl\zımdır, btneıh .. kfııne be9t aP ~ ....,, "l'U. Bakınız klm~nin •ediitl " 
rirkrin "vol nrkıufa.;ı'' ı'li:re biı mı? Demek )ıur:ıda emirler it • 
meslekf c"cml3et \Ucuı!r. t;"etl•dik. ~ .. ~---------.. ---- ------.. ------------- - - ---··-----------------•• muyor. 

Emre itaat 



TARiHT 
YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

' . 
BAŞLANGIÇ 1 mU\'llffal• olmasıydı, Sellml gören dl 

<~gi:ı: Hnn (. ı. H .!8) ~1Ttnı -SCJ• ğer dalka\'uklar da ihtiyar Prenııl da 
hun •ıchrf boyunda ~edr:nlştl . Oen· ima t(•sld.ne ı;:alışıycr \e: 
gh.ln oğull&rmdan Oktay \e Ça ·ucay 1 - Yurılunuz.a hiç bir ır:aman u-
baool:ırm'.l buroda eristııer. C .:ıgllln fuk bir tehlike bile gelmlye«"ktlr, •· 
bir Qrdus.ı Bulgaristan \C \\rup:ı ü- fc.ıdi.ıılz? 817. \&rl•en Uztilmenjzf' ıt6• 

7Cr.:t" ;) Unirkr.:ı, ı.en .. ı~ı dıı Gürciı;• bep \'O mah.ıl J'Oldur. 
tanı, Azerb 3canı \e ılını~. Acı ıuı is Di)orlardı. lhtlJ&r Prenel böyle, 
tilfı rdiJ ordu. a\'utuyorlnrdı. 

C"no;lz, ordu ile o :> az.ı (l~olım ta. 
•• * ı) nda. g"ı;irdl. Burada oğlu Cucl, <.• 

na ı:nıı gtıluıılın doku lıOJgesınd• 38 Cihan p hJhıanınrn oflu diye anı
kn1ı.tiı ~ J•rnıl bind~ıı faıJu beJ-ı;lr lan l'rıas Ozbelc, tarafından lda~ 
bedlJe etti. cengiz ordus.ı.nu atlılıır- olıı.:mn Az.crbn3can memleketleri, öz. 
la ktı\"'rllendjrdl. lıeğtu ıkdcsi "İldeniz,. zamanında hu. 

nu sırad3 Ccn.;lıjn sn~ kolu ba~ •• ror ve rerah lçjndc idi. ırandan, Ku11 
·a4an bcı~e bura~ıı geİlr, burada lan rnc i :ır l;on utanlnrından Cebe, J 

• bu ı..tın ı~ınt ~bul' lıltlrnı~ı, l!,'111 yapmak, y<'rl~mek isterdi. 
or-Ju ııc c en b e ı:tıhuı, elnıl ti. "İlde.:ıl7., Krpı:nkbrJandı, vaklllc 

CenrrlzJu kıırnrg"1mı.ı lılr nl.,nm 1_. İl".M'liler t.ınıfmd:ın eı;lr alını•nıttı .. 
Y, ı:.erseri 1.13nfetH 1 ;r adım g r.l mr mi! ldf't sonra S4>Jç<ık Sult.anlann· 

di: c!:ı.n biri tarnfınd:m "ildenlz., satın 

- Hfikan:m ! l'c:ll. ı:; n Tcbriz.dcn 1 al ,.,aralc {ıı.ad edllml.ş~t. 
,. ••UdenJ•,, dtlha sonra ccııarr.t ,-e 

ı:- '•IJ oruın. Tcb.17. ı ceıı!il (Özbek) bU uı lltbel •· ı ı " 1 d 1 1 1 f hat t.cktısı 'llzllndeıı ~ c r ere ı;.• .- ::uı n son ... .,..., r e ~ , ~ r, ııe n e • 
r l ıl' l 1 • il l l lmml;, nlb1yet bir knç kere Attr. 
• ı a v•r ı, .~ ,; n ... " ı~ı;u o • ba can lntıtına oturdu. 

l:IJ'llJ or. t.;ı uj :ı:.:ı1a1~:ıcb d3 ihOyarladı. J 

1'jn ;ınp: ı~ını C:a ıı:ın İ.)Or, nı~1 bö;>Jc Cl>e\anıı ur) 
ı,eflb tir lı ı.; ı::ı~"ln c :ırellndcn 'kurtar· 
....... ı ..... 

il J-1 ... , ( cnr,..z uyıındı. Az.crba.)• 
cı mn itıai'e m ?kezi ola n Telnizc bir 
el.{~ ı;u..ıd::ırdl. 

El~ı Tcl:,.lze \'al'mndan, arkaam
d<tn ı. 1\ ;etli mUf1'<'%.Cler de gondcrdl. 

Cl) Atnb k - Beybab· 
tir. Selçukiler bu Unvanı, oğUllannın 

yanma \'Ali ve komutan olıı.rak dik • 
dıkl""I ihtiyar ve tecrUbeli zabitlere 
verirlerdi. 

H A B E R - Aktam Poıta11 

Deniz Levazım ~aunaıma 
KomllJODD nanıan 

1 - Kefli muclbınce tııh:min edilen bedeli (3258.35) lira otan 23 nuına. 
ralı g1.lmrUk moförünU•ı m&kine tamiratına alt pazarlık 2U!.9f2 pazarteıl 
gUnU .sa&t ll de K&11mp&6ada bulunan deniz levazım aatmalma kom!ayo
nur.da yapılıtcaktır. 

2 - Katı teminatı (f&.7l5) lira olup prtnameaı hergU.n I§ aaaU dahL 
iıı<!e mezkılr komiayondaıı becfelaiz almabilir. 

8 - bteklllenn 2•90 sayılı kanunun istediği veılkal&rla birlikte belli 
gün ve aaatt<' adı geçen komtııyona mUracaa.tlan. (8973) 

"'*. 
ı - Tah•r.jn o!unan mecmu bedeli (88.000) Ura olan 160.000 desimetre 

murat-be.ı Amerikan Viıialaamm 2f ağuıtoa 9f2 pazartesi gtlııU B&at U.30 
d11 pezarlrk'& ekmltmeıi yapılacaktır. 

2 - nk teminatı (2850) lira olup oartnamuı bergUn komtayondan(190) 
kuru§ bedel ınuknblllnd1 almabllir. 

S - lst'!klılcrin kanunur. istediği veeaikle birlikte Kaaımpap.da bulu. 
n:uı komlsyoı:ıa. belli gün ve aaat~ mUracaatlan. (8970) 

Antalva 1 No. lı satınalma komisyonundan: · 

ı - AakerJ :htiY&I: lı;:in (6000) kilo nim.1§ aadeya#Jnm kapalı zartıa llıa. 
!~at 3. eylü' 942 perf'!mbe güııU aaat UI te Antalyada Topçu kI§laam· 
ela.ki k:>mla~onda yap~caktrr. 

2 - Muhammen bedeli (10020) liradır. Muvakkat teminatı (7l51) lira (150) 

kunı§tar. • 
3 - Şartnaa:eltt hergtıı aatmalma komlııyonunda görUleblllr. 

f - lııte:..lllerin pt't21amede yazılı vealkalarla teklif mektup!armı lha. 
le aaat :ndcı:ı bir saat evveline kadar komlayona vermeleri Uln olu. 

nur. (89:UI 

Mı Ut Müdafaa Vekaletinden 
1 - Askeri liselerle, Kınkkale sanat, Ankara mu. 

siki, Kayseri ve Merzifon Gedikli okullal'!nın kayıt ve 
kabul itleri ''Konya askeri orta okul hariç,. 15 eylül 942 
tarihine kadar :o.ı2ahlmıttır. 

~2 AGUSTOS - 1912 

... - -
OIJZ.EL FOTOGRAFL~AR 

.K 

HOD"AK 
• • • 

~AH/NESi - , 
• 

/LE 

ELDE· EDJliR. 

- .le 
BütUn'~KODAK~ Sabclla,,rı<tan 

Ködtk.J=ilm' _isteyiniz. 

: Devlet Deniz Yolları ltletme Umum 
~ ... ~ Müdürlüg-Ü 'lfinları .. 

Jıt:~ 

Mudanya Hattı 
1atanbuldan 22.8.94.? ~umarteai 14.00 de kalkaca.k ııeferdeD ftlb&ren 

Mt&.::.anya t.a.r:ıteal muve.klcaten deliftlrilm.ı,tlr. Ocn;lzlrı el~·ıı;i Tebrl7.c gell.nce Öz· 
lieı. ı:.yıldı: 

- Ey,·aJı, saltanatım, haı.lnem, 

il - Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp da bu 
tarihe klldar bütünleme sınavlarını kendi okullarında 
muvaff akiyetle veren istekliler de askeri liselere alına. 
caklardır. 

------------ı• Bu gibilrin namzet kaydolunmak üzere şimdiden Yeni t&rife:v- söre vapurlar lata.nbuldan pazar, pazarleei, ve ulr J11n· 
leri uat 9,00 da çar,arnba, peııembe ve cuma g1lnlert saat 18.00 da ve 
cumarteaj gU;ıU aat 14.00 de kalkacak, aalı peroembe ve cumarteat poaıa
ıan Gemliğe kadar gidecektır, D&b& fazla malClmat almak ı.tiyenleriD a. 
oeLtelerimlze mUracaatı rıca olunur. (9087) 

gUz ı c.:ı.rı_, e.crinı e'den gtdecek. Ne 
~:ı:u!'l J>~jl!ll!llı, (1cng-lzjn tıtlılarmı A• 
Lt·ı-l:ıaj c:ın ı.ınırlarındaıı içeriye sol-. 
tr :unalryım. 

De:ll, () .. ~cl,in bunaklığından Nl.'r 

ı, lnt.ım .. •t-. Etrofın:lııkı cariyeleri: 
- llicn~lml7. djrlldl., Gcnçlc,U .. 

O • .erse,, lulıcr.nı btllnl'.' talm~, ıuıl{c. 
t r.i.ı haııma ıroçer \'O diı!llmana l{ttı~ 

rr 'rnj :lr. 

Db ··~:,, lhtıiarJI>rcnı;J kışkırt;:ma.'k 
t".ln ~ rl durruu;> ordu. öz.bek lhtJ;>ar. 
ılı n.ım!, tJ.:d:ll.ı IJ!r adam dcf,rtldl, Bır 
mm" n terin gJ\ ... ~erek, Anop:1 81• 

11ırlın'mıl ltt.!."\r ctnynnen Ocnglıtlıı or
duım?ll\ lau- ı !_.lmJ:uıın, budalaca bir 

ı, c1"et>i:uı. b.l'J ord.ı. 
Ö:l;~":< c:ı ~:_. ~:er.n • 'e guzdelerlne: 
- Cengiz. çol< lrun·ntlldlr. Onun 

k~1&mda boyun cı::n 1 tcu Ye 'kendl
ıııt:.C ::..:ıI :,.~• ... a.n bJş iZ ktırhılu~ ;)O• 

111 yottt:: •. 
ı::.,orJ '. lh(lynr Prms!ıı ctr.ıfm• 

f!1.kl <~'!!.!. 'uı.<lnr i.9<', :ctı:ıtları bozu. 
~ılÇ.ıftct:ı end·~ cdereu: 
~- co: ı.m. dlycrl:ırdı. Biltün 

rn~:u: Jı.a'J.ım ny:ı!.:bndırıncl>, 
lttJjlk""Jf.r nrdn topJ.aynbUlrlz. Efen• • 
,1 .... !ı•ı Cır \"'• lstimh:ıtbnm tc• 1 

n~4ii0-:runn:ıc l;:-in, 1 •P oderse bi'. 
ti'a"'IJW m• mlcl.:eu bnF.tuu ~ nskcr 
~ ~. , ( ;l .... lm.rtiJ L::o~aTr- 1 

l'rer. ııc ı:.dmnlP.n <la arzın, :mes· 
1 iı tı.:ı e~rdlğl l ~dan > uriJİııeğe 
• ı--r ·u· .~. 

;ı•re:'\, ~~ 

- 3.ı 'ılı iatlıhkla. bltfmıck daha 
'!lY ~'ıu .•,~ 

Dcjcreot, GMgtı.in clı;lsl.ıuı Milb,_ 
p:.n • ~ b ".:U' ol:! ğunu blltllrıİi\Yti. 

ı ... ırrr.ıdn ~.n .. i:ı:.!!l frrlmlS.rı ~nrbay 
i ::.nın ~ir ~k JVklinı 1 pl eimfl 
l •ı'ıımı:1orJ". 

Ht{J.)&.r i'l'flllSfıı v~ Sellin çok 
P, llrn T. blr M l:ı.mdr Jıfotol oraılıı:ı

r ı~ 'le' r!r..e Y~ii1ın duydula 
t niüo d• neli iP!o lf •~ ·:akta kasten 

H 00 Hatif orkestra parçalan Pl 
14,30 • 14,40 İl!lanbul at yanşlarmm 
tahnıinlcrl. 18,00 Program 18,03 rad. 
yo dans orkestrasının her telden prog 
Tamı JS,45 radyo çocuk kt":lbfl 19 30 
Haberler 19,45 serbest lO ılnkjka lD 
5:> Snz etNleri \'e oyun havalan 20 
15 radyo gazetesi 20.45 Şarkı ~·e tUr. 
kUlcr 21,00 konı.:şma 21 15 dınıeylcl 

istekleri iı,4~ konuııma 22,00 radyo 
anlon orkcstraBı 22,30 Hıı.berler 22 110 

k:ıp.:ı.nrş. 

RAŞiD RIZA 
1:11' A 1 J«>S1• Halldf' l'itkln C>era.IK'r 

l'Ul\JURUAK 

\'od\11 - 8 - Pt'rde 

MllH 
Cynnıar 
~eıt111aı1 
2.! Ağmıtoıı Cu. 
martesl !t.llllt 17 
\'e 21 l<"enerbah~ 

çe Stadında 
D.ıbullyc ~oktur 

Konsomasyon fişleri Piyango 
gl~eıerlle Festh·aı yııp:l!cal< gazıao. 

larda. sıı•ı!"tı'll•'adır. tJ r türlU i.ııı • 
bat Telefon: 23340 

HASIR KOLTUK ve 
Mobtlynnn.la D1t bwlak •Jarm. 

dan bahçe koltoklarınıır:ı 

HER YERDEN UCUZ 

it~ or r flıh fclrflftnln nettcest• t.stnnbul:ııı. Rızapaşa yoku~nda 
•..Ulilver<! ı. 66 No. AHMED PE\'Zrnı.o 

Scıtı.:a ı;.ı!t f'ğlcnoo dliıfJ<iinll bir 1 ASRI fl,.1081 l y A 
"'11&1nıi. r.yrıl z.-..wıımfa o ela efenıll51 
ıil'- kMbr.ı ~ Jı:kt m ~ydı. \'e• )IOğ'RIUl"rııdO\n alınız. 

z.li'f!l Jt~uıılc. :m~stn cartfclertodea •••-iil!Sl9f5 
ruG k!Mlm vardı. 

I'rcı: Öroelc •. rllır d Dr. ~brahım Denker ~ 
Doinl m.ı, Selim 1' h:ı !11&.ıu. Her gün saat 13 ren 11<1nrrıı 

Dlje ııordukc:ı, \ zir ŞU cavnbı VC· ı Beyotlu • Atacıınıll. SakıH&'IM"I 
•lyordu: caddetil c;ııplukçetaıe ııokak No ı• 

- Eıı duy\J~IHt Ml'.tlcrln hepsi ye WE , 4 Tuıeton: 412•6&. w · "' 
ltın ve 11yclurmı:dır. Cengjz.. çok 117..ıık· l 
l.11rd!ı. keJ1alda:n15tır. 1 ----

- Ya bu haberterı l•fm u3 dunı. Satılık her kullanııa elverifli 
7orT fabrika 

- Onları Cengl:rJn ca.su11ları oy· 
ooru;> or, cr~adlnıl ? Halkın lmz.Onııfu 
~ırr.ıa.I<, biri lt>jmiz.den \Urmak h:• 
tlyor:!\r. Mıl!':l:ııte buyurıırııanu.. bu 
t'fbl ıtdamlnrı :rnl.n.lB)"lp kat. tarını 
kop:ırt!\lnn. 

- ı•ek 6111. Hıılltın &ltkOnı:-tı.nı lb. 
Jtı.1 eckııı bn adn.mlar ele geçfrlldlkçe 
hemen idam cdılııln. 

YMir Scllm, sefahat \'c eğlenco 
s-linlı-rlnln birnz dı:.ha de\ arn edf'bl.l 
nıc:ııf için, l~kC'nce l'e r.ulUm yııpı:ruık• 

, tılr ı;.ok kimtıelcrl haksız ) ere 
Ö'ldaniam at,tmnnktan, kııfalannı 

llıı>part.makt.a oekfnmlyordu. 
Sellntla e '°''ilk mrz.ls eti, C'f<'n

dlıılne kartı yaptıi'J dalknnıklukt.a 

Beşikt~t.a Köyfı;:lnde (Aslan mar. 
ka) ma:ı.mUştcmU{lt b!r mll.akirat fo.b 
rikası 2ö. ,942 çar§amba gUnU aaat 
10.12 de B"yoğlu sulh mahlrnmesindc 
açık arttırma ııe sntılncaktır.(16987) 

Kelepir arıa 
BUyUkdere ve ArDavtuköy asfalt • 

lanna yüzU Cilan Mccjd!j'cköyUnUn en 
lyt bir yerinde denize nazır her ye • 
rlnden boğaza hAklm on dönüm bir 
nrsa &erek tamamen vtıya kımnen B&. 

tılıktır. Cumartesi ve pazar g1lnlerj 
Bo~lkt~ Hastırm caddest 3S auma.ra. 
ya müracaat. (16985) • 

birer diiekçe ile bulundukları yerlerin askerlik ıubele. 
rine veya dojnıd~n dofruya okul müdürlüklerine mü
~acaat etmeleri ?lia oh.ınur. (9070) -

latanbul hava mıntaka depo ammiğinden: 
Hava birlikler[ lhtürac için 1000 adet gemlct feneri puarlıkl& aatm 

aııııacaktır. r&!lplertn t~kUf ve numuneleri De b!rllk~ 27.8.9f2 aalı &11JıU 

saat H te Yenlpoatane kareıaında bUyük Kmacıyan ban No. 9.10 da bava 
ıatınalma lcombyonuna rr.Uracaatlan. · (9016) . 

~ lıtanbul Deniz Komutanlığından: 
ı - Deniz: lıı.ctıl w decı.z gecUkll , okulunun kayıt •e 'kımm nnnraeq'-=,8. 

912 gdnü alcşamma l:adar uzatılmırtır. 
2 - D~nlz !i:>ea;ne kaydo!unan olrurlann 27.8.H2 per,embe ve &'edikli o. 

kulun& kaydolunan ckurla.rın 28.8.9f2 cuma. güntt noka&n VMfkal&. 
rıfı: tantamltVar.ık llll&t 9 da Kaaım~pd& ~d!kil okulunda bulunmal&n. 

{9009) 

Münakalat Vekaleti 
Devlet Limanları ltletme Umum Müdürlüğünden: 

Devlet lıroanlan i§letır.e umum mUdttrl111ü merhz kadrolarmda mUn. 
hs.l puvanU\ı1!1k, nntrepc. \'e jfletme t&hakkuk memurluğu mlliıab&ka lJD. 

tlbanına glrccA!ır.ek !Çin: 
ı - Memur \'Ufmı balz. ve tilU askerJltlni yapmlf ve 35 yaımı teca. 

vUz etmemiş bulunmak; 
: - Ortamektep mtt:m.u olmalı:. 

. , 
Bu evııa!ı he&i% bulunanlar tahrir1 lmtibana tabi tutuıacaklardrr. 
lmt!)ıs.nda nmvaftak cıl1U1lara bıı.rem kanunu mucjbince aylık verile. 

cc'tlir. MUracaat.Jar, ı eylü: 9~2 akpmma kadat' biret' lalida ile yapılacak 
\'C cılekçelere dörder &d'?t. fotoğraf Ye ietenilen 'V'etıikalar bağlı bulunacak. 

tır. 

lmtihan 8 eylUl per~~ giinll nat 115 te umum mUdUrlUk blnaamda 
yapılacaktır. ( 9064) 

Askeri Fabrikalar satınalma komisyonu ilinlan 
Obıa, miktar ve muhammen bedel!erlle katı temJnaUan 8.§B#Jda göa. 

tuilen 8 kaılem nzak 2A liğ\latoa 9f2 cuma günU aaat ll5 te aalıpazannda 
ıUker1 fabrika.ar 1atanbuı yollamumdııkl aatmaıma komlıyonwıca pa. 
zarlıkla l.h!Llc edilecektir. Evaat prtnaıııeııt hergun komisyonda görUlebl. 
l!l'. Heyeti umumiyeaiııe talip ı;:ıkmadıtı takdirde ayn ayn da almabi!lr. 
Talip~rtn ~Qr gUn l'<' 11&&tte ko.mlayonda bulunmalan. (8826) 
Lira 'KUl'Uf Cinai \11,ktan Fiyatı lfatl teminatı 

:K«. Kr 
'70 08 Karclmek '\000 41 70 50 

1860 00 Pirinç 1500 110 "> :!47 60 
18&0 00 Zeyitnyatı 1000 136 t04 00 
8'40 00 S&bwı 1000 H \26 00 
4-715 00 ~ker l500 9S 71 26 
23.5 00 Nohut l500 47 35 23 
380 00 Kunı tuuı,. 1000 88 67 'oo 
219 00 Zeytin t.aDui 300 73 a2 815 

15629 00 844 S5 
...... -, 

latanbul DeltertlarlığınJan: 
BUyükada av vergilerı bi,numda yapılacak (1291,150) lira keoit bedel. 

:ı tamir iti 7.&.94~ puartf.tl günU aaat 15 te mllll emllk mUdUr!Uğünde 

mlltqekkll llomıııyonda acık eksiltme ıte tbale edilecektır. 
Muvakkat teminat 96 lira 86 kuruotur. 
1.teklil~rtıı en u bir taahhütte bin liralık bu l§e benz:er i§ yaptığmı. 

.1nfr ıdarelemıden almı, o1duğu veelkalara ıaUnaden 1stanbu! vUlyetjne 
nı'lrcıcaatla c.l;ailtme t•"llıınden tatlı gUnlerl hariç Uı;: gün evvel almmı: 

eh!iyet ve ıH2 yıl:na &it t!caret odur veajkalannı ibraz etmeleri muktazi. 
~!r. 

Mukavele eksiltme baymdzrlık l§lerı genel ve ht•su9f ve fenni prtna. 
m~ic.rl ve pr••je keıtt hulllıasile buna mUtelerrt diğer evrak milli emllk 
mUdUrlUfUnclc gorUıebUır. (9080) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 15-8- 942 vaziyeti 
AKTıF PAStE. \ 1 .u... 

Kan: 
Aln: ::ian kilogram .,,,818.478 

Banknot • 
Ufaklı le • 

O&hlldeld llbbablrleıra 
'nlrk LlrUI • • 

Oarlçteld Htıbablrlert 

Altm: 8&tl Kflogr&m 11.IMS.Ol' 
Altma t&bvlll kabU •rbest 06•. 

Dtger d6rizler " Borçtu ldllrmı 
t>&kf yele rt 

Bazil!t' l'ah'riDerh 

Deruhte •dl.len nrakl ~ 

lral'fllhfJ •• 
ttanuının ~ lJıet maddeten. 
tnflkan Hazine taratmdu. n.k' 
t.edtyat • ~ 

Smedıılt ~' 
ncar1 eeııetler .... • 

f'ıatıam ve TaltrtJAt Olbdlınıı 

' 
B -

Deruhte edilen nrakl nail.. 
d\yen1n karflllğl eeb&!D H 
tabvtllt (1Ubar1 laymetle) • 
Serbest esham ve tahTUAt • 

Anaalar: 
Altrn ve C:övtz Uzer!ne a .. .n, • • 
l'&lıvlt&t o.zenne ava.n9 • • 
:iazııı .. ye kuıa vade.U ••alla • • 
Hazineye S8fl0 No. hJ lm!ıuna ıntt 

açrıan aıtın karııııklı avan.1 ı • 

HJM('l(lı rlar , • • 

MubıeUJ • f. 

1M.9M.CMS,09 
1U«.8i)5,50 

221.6%4,87 1ı7 .ımr.::d,%6 . 
4.88.208,lJ'? lSS.206,S? 

38.884. '796,38 
-,-

M.890.tı?.42 11. 115.oz_a,sc 

lM.748.1563,-

U.221.821,- 1SUS28.H~.-

SS'7 .788.065,- 8S7. 788.06.5,-. .. 

« 83S S39.9S 
10.506 44!U6 53.339. 783,38 

3.096.Sl 
1.97~ '723,io 

-.-
:a.i0.000.000.-

%3"f.978.819,76 
4.lS00.000,-
8.815.022,8:) 

8erlnaJ9l 
Dıu,.., Alr~a 

Adi ,,e fevk&lW. 
Hu.IUlll 

.. . 
• • 

Tedlitwaan 1!11111Dtmarı .. 
Denate edilen evrakı aakd1,e • • 
Kanunun ~ !ııcl maddelerine 
tevfikan Haz!ne ıaratmdaıı Y&kl 
tedl.yat 1 , 

Deruhte edilen nTaJo oalrc!ıy• 
ba!rıyeaı • , 
Karııııgı tamamf'ıı altın otan.ıs 

ua .. ıen tedavwe •uedllen • ' 
Re•koııt muküW na,,.ten t.d&. 
vllle yazedllen 
HU1Deye yapılaL altm lra?'fllddJ 
avana mukabfU 3902 No. b uaun 
ml'~bine uaveten tedavQie n-
zed!len \....' • 

Mıı:Vl>UATı 

l'O.rk L..lruı -.-. 
Attın: san Kllograro aı;.uı 

3830 No. tn Kaaıuuı c81'f"baı.ine19 
açtlaıa avam mllkalıılll 1et• ..._ 
naa a.tımlar: 
Saı! KDogrt&m 

00"1& Taahhftdatr: 
Altına tab...UI kabil d6viale 
D!ğer davızıer •• aıaca.ıw 
rlriı tıakJyelfın 

MulatelU 

16.Ml.ts" 

. ' 
• • .... 

t.fıt.ısa::s 

...... 000.-

138.7'8.563,-

24.ttı.nı.-

'4).000.000 -

.:U.500.000,· 

H8.300.000.-

118.2%4.136.8' 
1.!MJH,C 

11.114.187.9 

-.-
2'7.20'7.008,9 

"~ 
l Temmuz 1938 tar1lı.1Dden itibaren: ls'ko!ıw haddi '5 f Altm berlD• &T&IS8 9' 1 

... ~ .. 4 1.oousı.126,22 

• 

Un 

11.000.000,-

u.uı.u~.7s 

809.328.tu,-

U0.438.300,81 

11.ııun,90 

111.151.Me.'71 

1.0GUSt.ttl.ıt 


