
Tok 
alımağ& 

a~ 

akıRıya 
nuihat 

uerir! 

Oduncu1ar ftyat1 
düşürüvor 

(Yazmı 2nclde) 

filUl YERDE 5 KURUŞTUR * POSTA KUTUISU: tlt - llSTANIHJL ADRES: A.NKA.RA CADDESi VAKiT YUJIDU - ISTA.NBUL l'ELEI<·o~: YAZJ lŞLERJ: !3812 DJA.RE~ Z-1810 ,ıj SENl!}ı U 

IRAN 
· ve MüDDii Ş~if 

Orta Anadoluda ge- .. ı R AK 1 N 
niş ietkikler yaptılar 1M U O A FAAS 1 
Kays9ri, Sivas, Tokat ve Turha ' ı ziyaretfon sonra 

dün altşam Samsurıu şerefiendırdı ler. Köy 
ensbtuıermde ehemmıyetle meşgul oldular 

· Tek kumanda 
: altında birleştirildi 
· Almanların lran hudud-.ına 

Turhal, 28 (A.A.) - Orta Ana· yerlerini gezdikten sonra aynı ta~ 1 birkaç ~aatli~ .hi~. UÇ~§ saha. 
doluda bir tetkik seyahati yapmak r.l.kle Sarmısaklıya avdet Ye ora• 1 sına gırme!erı u:zenne bu 
üzere 20.8,942 perşembe akşamı <'lan tirenle Eo.at 22.30 da Siva.sa karar verildi 
saat 22,30 da Anltflradan harek!:t muvasalct euyurmu.~1ardrr. 
buyuran Re'sicümhur İsmet lnônü P..c'.sicilmhurumuz 22.8.!l 12 C'lt -

21.8.!l12 cuma gilnü sabah sa:ıt 9 nıa.rte$ sabahrr..tian öğleye kadar 
d& 1"yseriye g~lmişlcrdir. Orada 1 Sivasta vilayet dairesini, Halke • 
ya.rmı sa.at kadar ha'k ile Hall~e- Yini şereflenclirm.i~·er Ye birçok 
v.i.nde görüştükten sonra yol!arma ilgili zevatla gcirilşmü.şlerdir. Sa
Qıeva.mls. Sarımsaklı istas:ro:nında a.t ıı .:rn <la Reis'.-cümlıurumu.z ctc
tirenletinden inerek ot~mobille mobil'e ~ivas civarr.ıdaki çi.mnıto 
Bünyan kasabasına ve oratl.an Pı- fabrikasına g!derek fs.brikanm i~ 
narba!\ına bağlı Pazarören nahiye• §.-1:-tt ve tesis i'.ilcı·i üzerinde ala • 
sindeki köy ensti.tilsiine gelmi§ier· had:ır'erc'laıı izah..'\t almı~1ardrr. 
dir. Bu köy en.stitl.isünü tet"ltik ve Bıından sonr:ı kara yol.ile doğru 
«:fti.ş buyurduktan ve enstitü ta• c:a Yıld.!zel k:ııas1.1a ve bu civar-

Londra, 24 (A.A.) - Harb;ye 
nazırlığı ta.r3.fmd an n.et;Sred:Uen teb· 
l!ğ, !ran ile !rakın bulı.dan böyle 
tek kum.anda altında. bir}eştirilmiş 
o' d iJıklar ..nı bi.:ıdi rm cilttedir. Bu ku
nıan<l3;nltğa genexal Sir Hent'i Ma
ltlad Vilson ~~Yin ~dilnı'şti':". 

Almanlar Don nelıri iizeri.De köprüler kuru,yOi'lar 

Tel;>J:iğ, Alımanlann İran budu • 
dund:u. hi.d;:ıır, s:ı.atlik bir u~uş yo
hı il?.:erinda ve ya.krnila bulunmut 
o'm:ıları: b~lnrrrnıdan her iki mem 
leketin ön.eminin fevkalade a.rttığı 
ru i it.ve etmektedir. 

Stallagradıa gar ıra a 
lıebesi::ı.in ziraat işlerini ve harman <Orrnmı 3 üncüde) 

_ mltblş malıare'be ola.yor 
A 1nıan1 ar,, Kırlps ~ly@r 111 : -< 

Kotelnikova mmtakasmda ingilizler 
yeniden ilerlediler ~. indistandan 

giderse 

I~-. - ·~· 
~·"'-'4;~~«~::..ı:<B.itZi~ı ~ •• .,;. .. M. ·~ ~~ 

AJlkara4a Yedek subay okul alayına bilytlk merasbnle sancak verlldiğlnf dün yaz111J1tık. Yukardaki restmde me. 
raalmden sonra yedek ımbaylıı.nmrzm yaptığı geçit resmt görWmek~. 

Çimento 
MOteahhit 

satan bir 
yakalandı 

DIJ8P baskını 
hakkında Olbels 

şlyle de mlş ı 
• 

Delice 
bir hareket 

Bir deı;let ili için aldığı 40 bin tor.ba çjpıentoYI}. 
Hali,te gizlice sahyordu 

Almanlara esir dü§en I ngi. 
lizler aTtınnda 13 kurmay 

mbay da var! 

Alakadarlar satışH1 serbest bırakı iması 
için Vekili ziyaret edecekler 

Londra 24 (A.A.) - Diep l'8S
l~amıştır. Fabrikalar şimd;Jik ikım ~da, Alreau kontrolıi a.ı· 
devlete karşı olan taahhütlerle dev tnda bulunan Paris radyosu, Al " 
let işlerbi üzerine s.'.m.rş miltealı• re:.ınların bu harekete meydan ve-
1:.itlere çim.en~ vermekle iktifa et• ri§leri bizi hayrete düşürdU de -

Bundan bir ay kadar evvel mu
'8.k:katen durdurulmuş oian çi
memo satişI işine elAn tekrar ~ 

mektedirler. Bu muva.Jckat durdur• m~tir. 

Cepheye mütemadiyen \ 
yeni Alman kuvvetleri geliyor 

Londra, !!4- ( A.A.) - Rus cephr.-1 Piyalisoırk'un cenubu gnrblsinde .-c 
sinden gelen haberlere göre A~- Krasnodar'ın cemıbund:ı düşman :. 
m:ınlar dün Stalingratl'ın garbind.! çarpışmışlardır. Cephenin diğer 

Don ne1l:ırini yeni bir kuvvetle ge7 kesimlerinde maddl de~işiklik yok
meğe muvaffak olmuşlardır. Ru~ tur.,, 
lar, dü~an asker ve t:ınkl:ınnı Sovyet ek 1ebliğinde bu muhnre
tardetmeAe ve köprü b:ışlannı tah- beler hakkında şu tafsilat , ·erilmel..
ribe çalı.5ıyorlar. Hayali ehcımmi· ledir: Don dirseğinde Ruslar mey .. 
Yeli haiz olan bu geçil!!e son dere.. zi!erini düzeltmişlerdir. Fakat bu 
ce şiddetli ııavaşlıı.r cereyan etmek• çevrede bir kesimde düşman tank 
tedir. Bu sabah Rusyadan gelen en ~e piyade kuvvetlerini Don nelı· 

mühim haber budur. riaden geçirmeğe muvaffak olclu-
Diiıı gece yansı Moskovadn ne,- ğu.ndan misli görülmemiş şiddettıı 

redilen resmt tebliğde şöyle dcnil. muharebeler cereyan etmektedir. 
mektedir: · Kotelnuovonu:ı şımali garbtsin· 

"23 ağustosta kuvvetler imiz. de Almanlar deh!)ctli nyi:ıt pahası• 
Klehkayanın cenubu şarkisinde, na ilerlemişlerdir. Bu k~imde ,fo 
Kot("nilkovonun şimali garbtsiııclt?, devamlı muharebeler olmaktadır 

Londra rad:rosunun Rus cephe
sinde bulunan muhabiri , ŞU ma\U. 
matı bildirmektedir: Almanlnr, her 
gece, takviye kuv,·etleri ge'tlrtmek
le ve her gün yeni hücumlar yop
nıaktadır. Düşman bir kesim·le 
Sovyet hatlannd::'l bir gedik açmıı .. 

Btndlstaada 
yeni bAdfseıer 

<Deva.mı 3 üncüde) 

Memleket k&nun. 
=az kalacm~ı gibi 

Müttfikler 
cephesinde büyük 
rahne açılacak 

Londra, :?! (A.A.) - S!r Staftord 
Krrlps Nevyork Taymis gazetesinde 
ne~ttiği bir makalede Hincllstanm 
bugU.nkU vaziyetini izah ediyor w 
dlyor ki: 

"İngilizler Hlndfsta.nda.n ttderlıer.sa 
memleket kanunsuz ve h.Uk1mıet;siz 

ka.la.cak, bu vaziyet anarşi doğuracak, 
Japonların iştahını arttıracak, Awu. 
palılarm hayatını tehlikeye koyacak. 
müttefikler cephesinde bUyük bir rah 
n eaçacaktır. Gandlnin mOcadeıesl 

düşmanm cesaretini arttırmıştır ... 
Sir KırlPs, maltıı.leıihı.e devaml&, 

Hind jstiklllll meselesinin harbden 
sonra dU§Unilleceğini, ınUkal deV"tf'!sbı 
de bugünkU anayasanın meriyette ka. 
lacağou llAve ediyor. 

Emden şehri-
rine hücum 

edildi 

n:;.s.ğa. sebep olan tevziat ve fjy&.t Göbels i.3.e bu ha:rclketi şöyle t as 
.ır..eselelerinin halli ~in :tktısıı.t Ve vir etmetktedir; Dellee bir hareket. 
1.iLinin şehrlmize gelmesine intizar Vlşi, 24 ( A.A.) - Bcrli.tıder .. a• 
edilmekteydi. lktısat Veıki1i, S:ırrı lman bir habere göre, D:ep baskı .. 
Day, 1stan.bula geld.iğ"ın.<len bugiin· nı esnasında e1dıe edilen e9irler a• 
le:rdc fabrikatörler İklısat Vekilini • rasmda 13 kurmay subayr bulun
.ziyaret ede~erdir. 1 ma.ktadrr. Bu da bu hareketin bir 

Bombay, 24 (A.A.) - Madra.s
ta ne$redi.le:ı lıü· teb'.if:, cumr~ttı:si 
giinü bı.ı.rnda iki yettde kargaş-:1.l1k• 
lat' çııktığuu: bildirmekıted\r. Bir 
yerd~ poLis, .halkI dağıtmak için 
ateş açmak zorunda k::ıl.mujtU' • 

Kartalda bir ceset 
bulundu 

'~Val{ıt,, in gezintisi parlak 
ve neşeli oldu 

Satışlar muV?kkaten durdurul • keşif hareketi olmadıihnı isbat et-

i il t 1 • muş o'makla beraber el :ııtmdan mektedir. ~ Bundan b~r ay evvel Karta:da 
J!gJ Z 8JJ'3r8 8rl tctrbası 3 • 4 lira arasmda qimento Londra, 24 (A.A.) - Avrupa Ali isminde birisi kaybolmuştu. 
Batı çölünde de genif 
hueki tta bulundular 

her Z.'l...111an bulunabild;ği nazarı harek~t zaha.st şefi, tumg enCTal l Alinin ~esedi, dün çamurluk bayı. 
dikkati celbetmekteydi. Bi.nkaç ;;ün !cart ve Rouen hareketini idare rmda bulunmuştur. Yapılan ilk 
evvel MMınara havzasın.da b:r · yer etmiş olan ha.va filo reisıl Arms • tahkikatta Alinin hast:alı:lllılır bir a• 

wndra, U (A.A.) - DUn, mntte. için 4-0 bin torba c·iınento alan '-.ir trong "gfunUş yı:dız"' madalyaSl dam olduğu anla.şılnnştır. Maama-
filı: uçaklan §iın&l batı Almanyada milteahhidin bun1 an Ha!lce götü • ile taltif edilım.iştir. rıh tahkikata devam edılınektedir. 
Emdon oehrtne taarruz etmişlerdir. rerek orada sattrğı öğrenilmiş ve -
Taarnız. eden uçaklar iki Velir.ı>;ton ı:;cnımcu hin çuvıu satrlrrken bir 
bomba uçağıdır. Bunlar bulut lar üs • ] c_llrmüme~huif: ya~r·~~tn-: Şu hal_ -
tllnden bombalarını atmrşlardir. o.en de çıımcnto ışının süratle b·r 

Biraz insaflı olalım! ________________________ ._. ______ ,_, ____ ._, ...... --~-------------·· 
hal yoluna girm~si 15.zmıgeldiği gö-

u~':::~: ~tı .. ~u~ ml~~;:e~~ rı:ımektedir. Zahı·re Borsasının 
defıerine taarruz etm;şlerdir. 

Cuma ,eces1 orta bomba uçaklıırJ Duml.unınar t t .. f . kt , 
düşman nakliye kouarma taarruzla. jl opu u engı yo ur 
rm' devam etml§lerdir. Ha.fi! bomba y . t ·ıı• ' • 
uçakl:ın i•e Eldabanm batısındaki 1 unan;s ana g ı 1 
7o1 Q.r.erindıe ta§ıtlara hücum etmı, . ' 
terdir. Krnlay ta.rafındnn Yunnn\stane. 

F &a lııAr kara barelr!f) olrr '>lJll,_ gönderilen. yardon eşyasını Pireye 

trr, · l götürmek Uzere kfrala.-ı.an Dunılu • 
Loa41&, il (A.A.) - Dan gftnd'1z. pınar vapuru, limanımızdan bare

Alrnan ~kları oenup tngllterede bir ket etmiştir. Vapur, bu s~~er de 
yer. bomba.te.r atmıııtır. Hasar oıınu~ iki bin ton kadar ı?Ida madde!Ji gO-
ve yaralı kaydedilmiştir. türme~tedir .. 

Borsa sadece ahm ve satımı glntl glntıne 
kayıtla mlkelleltır, buda yapılma11tadlr 

Bu 8Bha.hki bir guete, ticaftt l lü:iıl peMJli* Ye ~yt ya • 
we r.a.hire boraasmda h1lA. gedik ratmaktaıı ba!ka Wr ile yarama. 
usul1lıı.ün cA.ri olduğuu, borsanın dığmı yamı.ıştır. 
naJıal:ılıiı önlen:ı.eık eöYle dursu.n bio (Devamı S ilDcöde), 

....... &er.Hl tidc (;'ubuklud&ki ...... ~ ~ OjUUJJ W 

(Yazısı 8 ttnı•ti •' 



lltallala• imarı kar~ısında 

Tarihte lstanbul, 
halde lstanbul 

/ H i\: B ER - ~ Pcs-9'dr 

Bar11 me ıaııerı 
ceza g6rlrler mi 'in 

J STANBUL iman mahtaçtır. 
Elden geldJii kadar da çalı. 

§l)ryor. Banu lnllAr etmemekle br 
nber, imar için aarfedilen para • 
11111 bllD yerinde harcedllıdiiiai de 
16ylfyebilmek ancU, Avrapadan 
selnelerin gözl.eıine Y edilmle:ı.n 
Sirkeciye kadar tuD bir mezbele
lik gistennemıelrle mlmktbadtu. 
Dnlnönti meydamm genitletmek 
m&awıa görülemes, yanpnlann 
ldmmetiyle modent 1ekle gir• bir 
~ mahalhıierin sokaklannda hl· 
IA otlar biterken Tab!nı meydanı 
ile, ufalt yollana bir lnJmeti var 
•ldırf 

Yazan: B. ç. 
madddarma merak eder. Derin bir 
tetkike glrittr. ince elemelerden 
l!IODra §11 hakikate vasıl ola1', """ 

Böylelikle mahrukat o/isini 
tlarbelemeie ~alıfıyorlar 

" Ama herkesin hakkını vermek lazım 
Kafirin başı bizim kürekten sağlammış,, 

B tR tarafta tayyareler bomba 
yajdınrlıar; toplar ortalığı 

aJJak bullak ederler; tanklar Jıo. 
murdanırJar ve makiaelitüfekler 
tehlikeli ve koJ'lnmc aıevezelitderlni 
bitiremezler. Otede d.iplomatlann 
'eneleri bunlardan geri kahll9Z; 
ittifaklan kenetlemek için kartı • 
hkh komplimanlar, yeni mllt.teflk
J.er elde etmek veya ta.rafm bir 
devleti öteki tarafa. kaptırmamak 
i~in tedbirler; harpten !ODraki va. 
zjyet hakkında göriqmeJer, hatti. 
harp mesullerine vertleeek ceu.lar 
üzerinde fikirler ... 

Fakat zamama propa.ganıJa •i • 
,...tinde tehir glseWJderi bltytik 
ve bafhca Wr rol oıurtar. Bu talP 
dirde lstubulan llkönee muhtar 
yeri, Taksim, Eminöntt, tarism ile 
klolk bir alikuı ve ~ 
om.,.. "Ortakö)"'deın evvel Nı tıa· 
sil llir in.sanm da kabul ve taı.dik 
edeoeii, Avrupa tirenlain gec:titl 
Y.-..ıe i1e Sidrıeci al'Uldır. F.ter 
Prostnn pllnmda. hu yer, son mer 
ha.leye bıralalmş ise, ba, Klod 
Farer gibi llili bir §IU'k teltri gör 
inek. •Un&lln mert.ebe ba tKkhlı. 
iı İablnlJa.tun sırtına ytik)Mıek u. 
ı......aa.. ileri geliyor, denebiltr 
w ihmali hiçbir zatDMda maimi 
bir ~ tetkil edemez. 

Acaba fstanbaJan be'rt»ad, mam 
kanbarluğu bia Tlbtderin eseri mi
dir! ktaııbul ı>izlm elim'7·.e geçtik.. 
ten sonra mı dtizeltmelde bitlft'.me 
djğimlz harabe haline giıdif 

Tarihçilere bakacak olul'!'Nlk n 
kabahat doirudaın doiruya bize 
yükletilir. Ve hiçbir aer hlssedil -
meden lstubula ba .;irkin hale 
80kaıı Ttlrlderdir denir ! 

GUnalu, her ~J'C)e oldaiu gibi 
Tül4ı: '!lll'tma yüklemekte eüi Yu· 
nan ,.. hnistiyan tarihçileri ken -
dilerine pek büyük bir şeref hİ9H. 
ı;;j nyırabilirler. Bunlar1n tariflerine 
göre, Bizanslılar zamamnda İ•tlltl
bal geıniş soka'ldarlyle, meydanla. 
ı iyle1 lıahQllerjyle, •'Jllb1e •11g11nı. 
~U ~Jı; ~~in bir nftmtınesi 
halindeymif}! .. GiSntl aVlaJ!ef sa
rif binalarla, ~bidelerle t'loluyma!J ! 

tmiş! imi§! imtı! •• 

Jbataa veriyoruz: Yeni kuru]s.n maıhrukat ofisinin /{ OBlDORUN nlhaJetiEldf&i Etrafmdokiler kahkahadan ıan-
"Yanan tarihçilerinin latuıbala u.ıun mUddeU hiQbir şey yapam.ı • pencerenin çdmıtmma otar. kyorlru:dı. Bizim Kara.denizli de ko. 

Ttlrklerin zaptından evvel pek gtt- yacağma inanan ve fiya.tları indi'.Z'- mat, bir aya.lmı 11111 tarafta.ki ka- nqtuğu adamdan ~k bunla.n Jo. 
~el göstemK.ofd i~temelerine rıığ • memekte ahdleşiı> ~r eden 1s - Ioriferbi tlzerine dayıyarak ayak ~ıyorda, ya. LMlin bir ~Y yaprunı
men ıaraaı muhn.kb.ktır ki sukut.. tart.bul odun ve kömür toptancı • parmaldarmm ucuna g$rdiğl ağı yordu. Nihayet kupğını iki eliyle 
tan evvel bu jelıir, ne bugttnkll lan n.ihaYet od.un f°ıyatlannın yülDı örtiyorda, İplik malıarUIDI kilçil- tartaklıya.rak beline yerleştirdik • 
halinde daha mükemmel bina e • selme mevsi.mi:ıı.de fiy!Wan indir- cbk deJiklere o kadar alıtkm bir ten sonra, yine o mfüıtehzi yam • 
dllmit~ ne de bugibtldhıdeon dalla meğe baolamrş#ırclır. Biittl11 yaz <r tavırla. ve hızlı sokup ~lkanyordu, ~UIDk gtlltijiyle yavaş yava..' uzak. 
gUseldil TUrtder DMd İstanbul aumuı çe!dsiıni 10,5 11 ve 11,5 kj nasıl ördi!ğüntl fark ve gözle ta. la~tı. Sorgu hilkimliğlnin önünde 
yerlilerinin elbhelerbııl aJUen D lir&y'c". •tan oduncWar şimdi bu fl• kip etmele imkin yokta. İnce u- toplııoan arkada.,ıarırun yama. 
bul ettilerse, teJui de bu haliyle yau 10 liraya kadar Jon:nışla.rdır. 2vn lıa.nnına ve daisna mü.tıtehzi gitti. 
alarak, mimaıfde de Bizans sitı1i-. H&lıbuki, yuikarDı. da ya.fdr~mıız müstehzi gttldttğtlndaıı yampurlleıs- Bu ka~ı ve balıkı,:ılann adJi
ni kabul ettile1'. Hususi e\•lerin gibi norma.1 .zamaıılaıda :yu:rn ucuz mit ağzına babıtea. kendi$inin mut yeye toplanması bent bi1' hayli me. 
bina lekillert tanmniyle nld Bi - ola.n odun fiyatl&n ağuBtGS 90nlan laka Karadeniz kıyısı evlitlann - ra~lruulmDJ!tı. Ben de arkasmtlan 
zans tarunm t&:endisfdir. Altıncı ~ eyJ.üi bqlamıda yUıkselmiye dan olduianu anlardmu. lı-ineo öy. yavaş yavaş yanlarma yaklaştnn. 
atız da o •on r a k a ı an başlardı. lesine dalmıttı, ki yava" y&\'&1 ha• Fakat hemen parlayıYerir tahiatte 
abideleri de birk~ kiliseye inhi • Oduncular, tam of.ialın -~lara !!m& toplanan kalabalığı farketmi· e>lan bu KMlld.enizli u~nklarla çok 
car eder. Ahşap .e\·Jer, ds:r sokak- taşlıya.cağı mrada fiys.tıa.rr bu şe- 3'0rda bile. Bir aralık kendi lalı • ihtiyatlı konuşnak Jbımgeliyorda. 
lal' Ttlıiderln Bizaııstan aldı1dan lı:i1de kmxıekla ofiBi darbelemek ğmda olan hemterilerinden birisi Onmı için Alinin 9inirle1'inin yatıır 
bir mi.mstrr. •• ittemeılttedlrleır, Bıı tekilde halk kabbalı~ yararak ilerledi ve ac~ 1nas1nı bekledikten sonra: 

Demek ki, imar faaliyetine bU. cduıumu art* l:ıkkao lwrut farka acele bir solakta boşandı: - Merhaba. Ali, dedim. Naınl bu 
Jttk bir engel olan köhnelik bizim bakmıyarak her mman aılı~ oı. - AH, A1i nıeı yapaylna.n da, seone balık ~k mu f 
d.liJ, fallat bizden evvel fıtanba- dulu depodan tedari1r.: edecektir. kendini kayıbnede mi 8Rlldm. Bana uzun uzan bakıp tammRP 
la Hhip ol.'\nlarm bir ka.bahfttidir. Ofisin sat.Jşa başJamasile bera - Bu.nwnm adliye oldaiana anuttuu ~ti. Fakat tanıyamadı, tanıya. 
Hamdolson tetkik edile edilP. bir tc-r fıyafann !biraz daha kirılaca- mu! madı ama, Iıerhangi bir yerde gör-
çok dtl7.eltmeJer g&lteren tarib1 bi- ~da söylemneıktedir. Etratmdakiler gt1111erelE takıl • mil1' ota.bileceğini saaarak fazla 
çare TflrkHlie ylkfetilen bu icaba- dılar: <ıü'1bnnedi ve: 
bati de ya~ yavaş yuiıetmete ı•no•• nu•• gezgı•sı• - Ne J1LPlllll, hem sİJU'et, hem - BaJUk ~ beyim, dedi, çok 
batlamı~tD'. Biz Bim.nsı bu~kll tiauet· ama, vakit yok, dedi. 
haliyle, lılugüakil költneliğiyle al • 

1 
Beriki tara.fta acele Mele apnu - Niye be Ali! 

4ık. Bizim yahuz ko.ba.tıatimiz, be)- tamam anıyor topluyor, bir taraftan ela ,._.pırı- - Niye ofamk, ki beyfm, bak-
ki f11tanbalda mevcut o'9ın Jıayat~, rak alziyle mastıemiyue gölerek sana •bahtanberi burada bekle ., 
zelili öldürmek olmuştur. nn da İnönü gfflslnin esas jnşae.tı ik• öylesine bir balatla balllı slyliyeni yiruz. 
~ki taM90bun meş'um bir hediye. mal ediJm;"ş ve taritlar çiçeklen • süzüyordu, ki öteki gayri ihtiyari - Neden? 
&icUr, fakat hayatı, zevki öldür - dirilmeğe be§lemıff:llr". 30 Ağül!toe koıtmıut, pri geri giderek acı llCI - Biç .. hani kUreğimlzi parala.. 
mek ~ gariptir ki h&IA eski zihnf. te. açrlacak olan gıezg:inin yalruz sıntaa ytldl bödlhnltttL dık da, hem de yepyeniydi Dlilba-
Y"ti bir tUrlti "11cetmek iıtemlyo- haVU2Jll inşa edilıemıediil'nden bu- AB altnı cebine yerlettirdikten rek. Betı diyeyim bir, sen de iki de-
ruz. nun yeri şimdilik yeşil saha haline ve yemeııi5inln barnunu yere "" • fa S1IJa ginnittl. 
Beyoğlunda bol bol eğlence yer. k011ıu.hnıuştur. Fakat ctmıhariyet ıerak ayaima ~ten ıon· - Pekiyi, kttretinin pa~alan • 

ltırine mttsude ettitimis bald>ııı. h- ba:yramma. kadar bura~ bir havt11 ra ya\"81 yavae,....... yakln.,tı: ması ile banYftı gelmen anısında. 
faabahl, ~ ondan bh ~" de- lalımılacaktır. - Ha, c1edl, haali dyuıet, han. ne mllnasellet var. KUı-ekçl dllkkl-
ğl1mi3 gibi her tftrlti. zevkten ma.h- Ewelce 'l'e.kB'ıJ1 meydam tara • gj tieeıet. 8ıuta •n.yİl'İlll da f.. 11ma gitaeydin ya. 
nım brrakıyoraz. Meseli Beyoğ1n. fındaki merill.venler i1Bt1lnde be.y • Yolma 8eB lııenl tamJİl"İ mitıin, - A be yine cahil konu~ayir. 
nun btltftn bahoelerl geeele:ri ~ randaırda trivt1!ıılıeain kurulduğu 1-ı seni tuı,.. D11J11D, een benim sunT Kitrek sacla parçalanmRdı, ki. 
tır. Halbo«i İstanbul parklan alr. r~ ribedi~ münasip gtn-ülen akralıml m11111, ._ -1n akraban -Yar 
§8111 saat se4ıiz oldu mu kapılan- lnönil beyfleelin.in deıha geri ahn - mıymı. Ben .._ medıalta eledim - Hakkı ~aladı. Hakkı. 

1- -.:ıı X ma,' ._ --- _......._.._ A...a!- -:•, na asma kilit Maroar! Or-•2' ee • masr takarrür etmiştir. ÇU?ıkti bu - - __._'UÇUP& .... - Zonı neJIDit 11e11in gtlreiinlef 
lence Jelleri ilciye kl\dın, bal'ah takdirde J2~y;ıbeik;1ik!e olan Böylece hlc c1elil&e on bet dakl- - Bllmeyirim, ki. 
on t.ire bilar llC*tırl Sebep•! lbid~·e aeafıdan t.lnMııfı takdir. b "ita. Mlldt .... ..,.,,. tNA ... '..L"'' - Dı ... .._.. daVIMllmn ...,. 
Bu mmımmayı Jia1'edf'Cek o1r.na de bılr şey g6r(llri~tr. Ancak . Jıjtabmı b;tirdikten 1t0nra: ıli5iııc1en! 
bltytlk"bi;r bravo... abide geri at:ııniwak bütOn he1etile - Ha, dedi, timdi söyle baka- - Yok be eaıwn ka.l'detfm neye 
Unutmamalı ki, ta.hdid etliL"lli • görillmesi imlin dahiline konul • J'Jlll ba1la, hangi tlcıaretmiı bu! davacı olacalmuşon onı1an. O ~ • 

yen sevklere sahip olan memleket- Dl'Ultur. Naınle& ba IUı 96yliyen dat ye. \"acnıclar benc1~ 
lerde dedikodu yoktur ve olamaz. Gezginjıı ort::aMm. açılan taras • nbf J:tllbll1e dönmU,ttl. Yatlnma • - Y1t11e anlıy:ml9dun. 
Bu hakikati Napo)yon pek jy; an- laı-m ıaş pamıek1*lan iki gtbıe Nk uı acı glllttmtııiyerek: - Allah a.Hah. Sen de llİ~ mek. 
larnıt ve zevki nwdeniyete bir Qlfk. ( kadaı- ikmal edümlş olacakttr. - ~.. dedi.. hanl- Nyle hir tep medre~ görmedin mi yaba? 
yas obra.k kullamcıştır. HaDan gezgide oturması için lif vardır da. kUreii Ha.kkmın ka.fıı.sı par~a.ladı. 

-------------------------- yüzlerce sıra yaptmlınMt&.dır. - Haaa bak bana diyece ""m Kafat1ı ••• Ama. herkesin hakkını ' 'er 

Bundan yüz elll Belle evvel Yat•• 
mış olan bir Fransız rr.Udekkjki 
A. de. Joohel'eaa kulağmı doldu
l"ftn bu rivl\yetlerin llllhi olep ol -

Berez~ lyanın 
harp ilanını 

Mtltte11kler blyllk 
111 emvaaıretıo 
llarıııadlıar 

Londr&, U (A.A.) - Btltün 
rnütteflt milıletler Brezilyanm 
harp iliı.nını memnuniyetle bşıla• 
m1 Ja.rdir. 

Pravda gazet8i -~ demekte
dtr. 

Almanya BrecUyayı koriluta.ra.k 
rnihv~r alıl'yhtvhftndan va11geçir
mek i.ste.ii fakat tümdıfı tavır 
taınıunlyie ak.si. tesir yaptı. Cerhe 
bôl lel'kie, büyüdU, Hitler Ytni bir 
siyasi mağlul»yete uira,\J. 

Efgan istiklAlinin 
yd dönumu 

Y etll .. ,. •ecelr ,.,.llltlere 
,,.,. batlanıl• 

1'9poıer, M (A.&.) - .,.._, 
Yıedl gQn sürecek olan ıctpıa la _ 

tiıldil.lnin Mı Unci1 7fld&ltbn1l feDlllr
Jıerlne dtın IUbflcle bqlUlmlftU', 

ıatgn kralı Zalıtr Şalı millete hita-
ben radJO ile yapdaa 'bir demtÇlıe 
t&Jte demJttlr: 

BOtun taabhtltlertne 8'dıık kalma.Jr 
~ mutıak bir tuaf8mlıJı ~ ta;. 
kip etmek 81.JNW. memlelıetlmlzin 
harp drtmda hlmumdan ~k •'Ytllt 
.... 1ı&htl,arlık dt17U70rum.,. 

Tallruda 
A•hri melttep miitliirii 6ir 
tal_,,. lart:ılıntlan iltlürülJii 

\1111. it (A,A.) - 'l'abradaa a1L 
D&1l bir JabeN ltiN. -1ceıt mektebtn 
ırıildDrl IJ&bap eakt bir talebe tara -
fından GldGrlballlt.Qr. KatU )'akalan. 
Dllff,'lr. 

M • ı · ı • 2 7 o o yok. Ama vellkin kardeşim sana mek lizmı. Kafirin ba<11 biş;m kü • 8f Sfn f 8rln Sirkecideki yangın ben diyeyim, .ki bir daha bu !Rf• ta· rpkten sallammış. 
00 17 .:.ı_ s:...ı._.J f!mıaduiaı.t bir tala• söylemıyesln. - Ha.as. şim~i anlaılmı, demek 

I• ld tı ·n sıaa.t uç ı.n•-.-ı istaı • - Oanmı bund9ft ne c:"lkar, ki? 
ırası ne Q U f' yommda ~t Dem!iryollarma - Ne mi edrarf Albnallah Ya. ~:e:~~ ~:~i:~tinKı!:::::; 

a.it rampada duran tel boıb!'ll. ve nns baJuıı:.. bile -k-•. 
st? ıtulumbası andtklarmnı amba • tr;u ,.,. ... :ı-ımlın öyle mi! 
i8j Jcıımu, manevra yapan biır lok" - Hah hııh, tamnm. Jrem de ıı Y eTli mallar puan 10 ltunı

ıa dağıttığı kuponları ıimtli 
hülıümsü •ayıyor! 

motifin bacasından ~yan kMY• Y qillıöyde Jiinlıü uçuılar liralık kül'ekti va.llaht. 
cunıuıa. tutuşmuşsa da yan~, Ye!)ilk.öyde Nuri Demirağ tay - Daha ka,ganm nuıı çıktığını, 

Kenıiaden bildlrlldifine göre M:er _ 
8bl yerli m&llar pazarıan ldarul iki 
Q kad&r evvelce halka kolaylık ol -
mak ttııere behel'l ıo kunıt mukabJ.lm. 
de ruml damgalı kuponlar da#ıtmıı. 
tır. Bunlardan ellerinde bulunduran • 
ıu ;yeril mallar puarl&rma gitt.Jkle
ri nldt ellsde her tatedlklerlnl ala _ 
bileceklerdi. Şimdi h&Dp n.tandlt§ 

.Uaiye ta~ !'9iiratıe söndü • yare okul'lilluıı ltuıWuş yıldooUmt\ köreğin Hakkının k:ıfaqma nnsıl 
rüJmOMür. milnasebetile dlln Nuri D~mir-ağ indiğini sorarnktım, ama müha,ir 

tayyare sahasmda uçak ve pllA • blrakmadr. Aliyi \mimli. 

Barbaromn tiirbennln yolları 
~. etrafı yıent. şekilde tan 

zim edilmekte olan Beşilktaşta. bti• 
yük Tllrk am.1rali Baııb&ro91ın tUr
besij ciV'B.lıdeki bUtUın yollan yeni
den parke olank yaptıracaktır. 

bu Jc&lıtla matua giderse, (hUkmU '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
yoktur!) cevabile k&r§ılaşmaktadır. 

Mademki bu kAğıtlnrtn hUkm11 yoktu, 
niçln dat1tıldı? lılel"•lnin nlltusu yu • 
T&rlak heaapl& 27 bin olduğuna göre 
halktan bu tf 19*n 2700 lira toplan • 
Dllf otuyor. llel'Binliler, bu paralar ne 
oldu demekte ve iade edllmeainl t.ate
••~er. 

. Tiooıreı Nlıili AnlıarCl)'CI . 
döndü 

Tiaulet Velııılli Doktor ~t 
Uıı, dün •"'"'61 cbpı e• Anka• 
l'aYll dönmftltllr. Veldl ietuyoııd:ı 
vali, ticaret Teiriletine bafh mu. 
eseeeeler müdürleri, tica:Rt ve sa• 
ı!&Yi odası s.Mia.n w:r dClıtlan ta • 
lafmdan uğurlaDlnJltU'. 

Taymiain btirosonda.1 ~iUz ha~ 
va kuvvetleri ile beraber bulunan 
gazetecl Benliden dönmü,. Rens 
istasyonu bu sabah Abna.., oçakl• 
n tarafınd:ın mit:ralı'ös at9'İDe tu 
tulmaş. Yollar da bol bol ate§ at .. 
tına alDUD.11. Müttefik av uçaktan 
nm eephede gölgesi btle görilruntio 
Jonml§. Gazeteci dtcı JJuili gör • 
ınl?J.Builin mensup olduğu t.ayya• 
re tDoaa bol bol parntiitçU indire. 
bileceiino kani. Botaltrlan hava 
meyduılan bombardnnan edilme -
mlş. Ahnaalar bu meyılan1a.n ken· 
dıleri kullsnabilmek ioin iyi bir 
halde bırakmak ~tiyorlarmış. Fnın 
uzlar l>o!ı}altıbuı hava meyd".ln1a • 
nna mitralyöslıer koymu~lar. Bun
lar da yere inen Alman paraşlltt.:U· 
lerini öldilriivorlarmış. Mnhhir Jıer 
aeyi kannakımşık ve !:Ok bo7.tlk 

Bir paatane lıapatılJı gördUll.nil 96yl-.kten çekinınl .. 
tan , yor. 

Hutıiyedf!IEi Hayle.yf Jl88 tsı, Pikar hala buna inanmıyor, Fil • 
ıs !r;unoa aatılm&m lAzırn.gtlen kat yiao illve ediyor: 
dondannayı 20 kuıııfa •tt$ için - Dofra oha bile, bu n1nn ge 
bJılbbme bn.ıiy1e ve blr hafta ne?lmrmaym mttdııfa.a. sisteminde 
_lrMlddetlc ___ k_a.-pa_tıllmltzr_....;;.._· ---- kocaman bir ha.ta ioledlğini;öste -

Toplantıya Jawı 

Dit tallllılel'I -eeml,etla .. ı 
Mutat altı aylık toplantı C&faloğ. 

1u EUbba od&lmda 28.8.942 cuma gU. 
111 ıaat 12 de yapılacağından cemi • 
)"et azaamm tqrlflerj rica olunur. 

rir. 
.JUber h....ıret harbi tabirini h"

talı bnhıyor. Bndr*ti harbin mi. 
nası Majino l'iitıteminlıa taıumiyle 
lflisıdır. Halisa Ahnan i-tili111 y~ 
rüyor. Halbrıki Franı.a 20 seneden 
beri i11tihki\mlarma gü,·enerek bu 
istilldau hiç tirlmıttyordu. tleriye 

t.ör mtına.be.ka.lan yapılmıştır. (;ös.. Ali yine tm,ağmı tartakfaıbk -
ttr.il~re 14,30 dıı 'bq1anmş halk • tan yemenMnin burnunu yere \'U. 
t?.ıni11tiyenler t&yya'l'e ilıe uçunıl • rnrak ayaJtna :v.erleştirdiltte4 son· 
n>uştu.r. Nuri Demirağ tayyarele- rııı llôrgu Jıik1mlP'"f'! .. gitı!i, :ırknsm 
rinr!en bir filıoınun eyWI içinde bir dan da kııpı karıan<h. 
yurt turfl.e9ine çt1<ac3fı haıber ve· 
r:iJmektedir. NIJJAT ŞAzt 

···--

Yazan: 

'Alelısantler V erf 

bir nıUtalia tdtretıek nk1111D! 
- Fakat FransJ!ll&r .Almftnla " 

no cephede RÇtda:lan cepleri ne • 
d~ kapanuyorlarf 

ılilhr.-r Ce\'ftP Vf'rdi: 
- lla.ngl 11eptea bah~yorsun 

azizim! Almanlann cephede a~tr
ğı g~ikler cebe de~il, kocaman 
b"r P2Jltolona benziyor. 

Rönoyu dinlmaek u.ere mebn!IUI 
mec!isine ~itmedim. Ba-,.weldli din. 
leyip de ne yapat'JLğlm ! Yokıla ben 
de ,·azifenıi asnnya mı bqladım ! 
Hi~bir seye 11. 1dı"' etmemek Çi'k 
ff'n& bir feY· YR :Mmıo'ini ne yapr 
)orf Almoo muvaffaluyetinin bil· 
3Uh!ttğibıden Urkmel'f' bs!!bdı mı 
ftf:\ba! 

Otobüsler meydnndaın kaybohlu. 
Rensden w bMka ) erlenlerı mu -
hacir taşıyor ve orda nakliyatına 
yardım ediyoriamus. Bu Mlk &ze
rinde deri" bir ı-:- brnktı ve 
r1!ıırn muharebıe!ılnin karanlık güıı· 

Çevtreo: 

Mraallcr Eıen 
r 
lerhai hatırlattı. Belki ele aynı se
btp ytlzttnden taksilerin bi~ğu 
da yoko)mu.,, Ha.lka mahl!IUS vas .. 
talan kullanmak hayırlı bir all -
met olmasa gerektir. 

Harbiye nazırlığmdaki konfel'an 
sa gittim. Albay Tomas halli ~in 
görtlnmiy*"' çabahyor. Almanların 
çok ileriye gidemediklerini teyit 
etti. Sedanda esaslı bir değiııiklik 
c'mamş. Yani Almanlar ehemmi
yetli surette ilerJlyememieler Al. 
bay <\.lmanlarm • Laona, Rense, 
Kopifmye, M:oy& girdik1erlne dair 
olı.n rı"vayetleri aoı acı yalanladı. 
Ben ba d:!<lil<odulnn is"tmemiştim. 
bile. Fa..lmt motarJd Alman kuv • 
vetleıi Şalona yeti miş 17:"bi ıı;örü
nliyorlar. Ş:Llon Mı.ru nehri ttıe • 
rindedi1', Gazf'teciter tol) ıvıtasm
d& Pöti PMidy~nden ŞarJ l\for~ 
çf.-arıbn dedikodııla.n panik n • 
:ı::ındınn:ık i(in b~inci kol tarafm
dan atılmı' ha\'adisler olara.k tar 

Birisi be!J on kuru' ~la1': aylar. 
ca hapsedilir; yaralama hl.diseleri 
de bazsn pek ağır ceza iLe biter; 
tasarhyarak öldttrenl~ öldürillUr. 
llarpte ise yüz binleree, milyonlar 
ca insan cephelerde can ''erir; se
bebi harptir; harbi kim çıkardır 
Herkes mesuliyetj karp tarafa atr 
yor. 

Harplerin mesul1eri ceza gtirtlr. 
Jer mi f Asil, demiyorum; gören -
ler vardır, fakat yok denecek ka
dar azdır; bu itı'barla. harp mesai. 
lerinin ce!lasız kaldddarnu söyle • 
mek yanlq olmaz. 

19H - 1918 hrbi ps.tlıyacalr sı
rada bunun önüne g~ iıteyen
J.er vardı; zira onJv daha insani 
ve geniş mA.nada dllşilnüyor1RI': fi. 
cianm deh~tini ve bttylk18ğtblil 
takdir edebfliyorlsrdı. Ha'l'IJi lste
miyenle-rden Fran<ıada methur aos
ya1ist mebus ve bttytlk hatip ~ores 
tiafta gelir; nıtunnalıı idn &ldftr. 
düler. G~n BüYiik Harbin ilk kar. 
hanı o harbin çılanasına oahtaa a
dam olmqror; klmhilir •an arka· 
ı.mdan, harp dtemiyen ne kadar 
tok İn"an daha vardı; claha dotm
n harp istemi~er a1mııer, iste. 
yenler yqa.dılar. Ruaya imparato
nı Nikolayr harbin patlamama81 
uğrunda elinden plenJ yapaalar 
arMrnd& sa.ymabdır: zayıf iradeli 
f>ir adamdı; generanerin flln'et 
IUl'Slarma ~ koyamadı; ıtlrök
lendl. İhtilAJ sıraamda saraydan 
çok uzakta bir hodromcla Mrt km, 
kansı, oflu, hb.mtıtçilerile birlikte 
tnnan1a llı1Urilldtl; lllleri bir tat 
O<.'.ağma atıldı, !90ft1'9 ::ıvskrldr. Ma • 
car ııamianndan K.at Tm da 
harbin aleyhinde-........ biri. 
ılir; btt ufarda Oft"PlllCh; didindi; 
harp 90ll111lcla ~ydı kurtu1nrıln. 
Koçmak imkllnı da. vardı; kıı~mn.dı 
vıtı aıu bulu.ni!o. 

Harbi körUkliyenJerden yalnn 
Kont Stürg öldUriildU D'ğcrleri 
Gra.n Dük Nikola.. İZ\ aüki, Bertold: 
Betmaa Bolveg, KaJ"ler VIDıelm, 
Yanncıkevi(ı ve dnha. bi~klan harp 
bittii?:l 'e dokuz milyon Ren ölUye 
malolduio saman dipdiriydiler; 
bir""" ~enarda ist'rahate ı:eldlmfıı • 
!erdi, Hipodromda kanlı bir oyun 
oyneb.l'ILk yomlmu, ft<lamlar Jr,t -
1.jydi'er. Doğrusu istlrallate hak-
rarı vardı, ba hnrp sonuna~ b.,Jia 
türlü mu ol'1cak! 

KaJirt:an KAF LI 

Festival bu ak!am Bebekte 
Yağmurlu hava dolavmile teh;r 

oYunıuı mi' lt OYUlllar festi~'i bıı 
ok m Beb k ba.hceelnde saat 21 
~ yanrkı.csılmr. n~~~ iı-in vap11r 
''e tramv;ıy tenıin edilın" tir. 

lff etti. Albay ~:IJerini şöyle bi • 
tirdi: 

- Diln haberler köttl idi, huna 
ıağmen herkes lyimMr ıtlh'Untivor 
do. Bugün haberler flaha en;in. 
Fakat herkes bosgudan babsetı= • 
yor. 
Albayın sözlerine nlmen ben 

bugünldl haberleri dlinkftnd9 da· 
ha iyi gilrilyonm. 

Nevs Kıoıı.ikl gQet.!iiadea Bur
den bugiln mebusu ~Jiaiade çok 
bunaltıcı bir ha\'aJUn bllöm oldu. 
ğuna anlattı. Heryo aihyel'llla§. 
Bu sözler bua Heryona DIJV19 
kongre1inde töylediti bir cömleyi 
hııtl1'lsttı: 

"Fransa. aarrlardanberi medeni· 
yet mabedini her htlctnna bqı 
muhafaza ediyor''. 
Doj'ııı sözler. Fa.kat ba ~fer bit' 
cum çok ııiddetliye benziyor. 

Röno nutkunda Gamlenin deliş. 
tiritc~ğlnt n"sa' ettnb. Jilber Bo. 
nenin pelıl yalanda bıt.p!ledilGO"lini 
dli ibttiyor Y nl al".Qısunu halubt 
halinde gömu•"ı: istiyor. 

Bu a.k.,am söylenen 11özler dah 
ümit 'erici. '\leclis korido:rlarmda 
s .:vlenen !'!Özlere ~lire iki general 
'azİ\ etHı iylle!;mektf' o?rluğuou Rö 
BOJ'll söylemj"ler. V~itncll hfr ~e
neraı -belki liro.- bir hafta ioer 
~~" le •Ahit bir ~phe hrabllece • 
ı,;ıni iddia otmiı. 

(Devamı var) 
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s·oN ff~ 
SahfM ie ... etn~ ua~ 

hakkı tank.us 
BaSlldıgJ 7U: Valat Matbauı 

ABONE ŞARTLAR> 
Tnrldye Ecnebi 

Portdarvıne btlcum 
eden 

Japon tayyarelerinden 13 
&!nt>Jllr H.00 Ki. 
• 8)1111 'J.60 • 

l':.00 H..r. 
1-LOO • , tanesi dütürüldü 

1 Londra, :U (A,A.) - 27 Japon 
bombardıman tayyaresi 20 avcmm 
refakatınde Avu.aturalyııda .D&rvln 
llm&nına hücum eyleml.§lerdlr, 9 Ja_ 
pon &\'cısı ve ( bomba tayyaresi dO _ 
~Urlllmll§tUr. 

1 avım 
ı a5h• 

4..00 • 11.00 
ı.r;o • a.oo 

Oauıt«ı) t! ıtöoderUeıı 

~k ı;en vertımeı 

• 
• 

••••••••• .., •••• ..u .... 

Brez lya ı 
A anya ve t lyaya 
V dlil nota 
Brez.i.lya hariciye nazırı M. Ar:ı.n. 
ha, Cumartesi ak§amı, Alınac ve 
ltal~ an hUkumeUerine verilen no· 
tayı nesreunişt.ir: 

Bu notada, Brezilya htikümeti· 
run g:lStcrdiği çok bUyuk mu.sanın· 
hak· lık belirtildikten sonra. §(>y~ 
le d"nmektedir: 

Son Mdiselerl mUtea.kip, Alman 
~ 'e 1tnlyn ın Brczilyayo. kal'§ı 
b:ırn hareketlcrındc bulunduklarmı 
ink r ctmrık iınk3.nsxzdll'. Bu su· 
retle A!.mnn~ ' ltnlya, Brezilya• 
Ya karşı bir harp vaziyeti ynra~ 
l rdır. Biı: de, ı;ercfimizın, hüküm~ 
rnn ~ ve r.mniyetimizin ve 
aynı z3.lru!..-ıda Amerikanın emni} c
tinın müdafaa ı için bu harp halini 
t ı~ mecbur bulunuyoruz ve 
bu h'Lr~ketlcre ku vetl:mizin yetC
gı nisbette karnı koyacağız. 

Geçen haftn iı;:ınde cereyan eden 
b seicr Bıez:llyn.nm d.lnya barbl 
k rşıamdakı durumunda derın değL 
§!kliklere b b olmU§ ve htlkOmet. 
:ın bvcr dıwleUerlle Brez:jıya anıamda 
barp hali bulundu~unu blr deme4;le 
bıJdirm!§t,ir. Ean n 24 &aat evvel, 
harbJye nazırı gene ı Dutrıuı:ıı en 
endi§eıl k&rarlarm al nması zaruretinl 
bildiren dcmeclnd n onra, harp ka • 
r nnm aJmacağl il olmu~tu. 

Brezilya lim nları arasmda seyre
den ıı vapurun torpillenmesi bundan 
ba.§ka., ııöylendi#jnc göre, mürettebatı 
V& yolcular.r kurtamıa#a gid n tekne_ 
ıere hücum yapıltna8l, bUUl.n Breqlya 
mahfiJlerind v!ddeW blr nefret Ulan.. 

Tf"' 

lkftmct mcrkezilldeld 
bu mer.elc Ue aUL 

-u hatırlatmaktadırlar. 
a, bundan bir ay evvel, 

... t>au değl§ikl1kler yapmı§ 
.. uretle bUtUn temayUller arn.

su 11a. t&1D blr ahenk tesis ederek Bre_ 
r.Uyanm harid siy~scUnde az.amJ so_ 
r;tıkk&nlılığm bAkim olmasını tem1n 
ylcmı.,t.1. 

Bucnoıı Ayrc.:ıde bellrtlldlğine göre, 
fuezilyarun ba hekıtnanc hareketine, 
l\lmanya, Kompiyende Brezilyalı va_ 
andqlan.n gözaltı edllmeal ve sonra 
a Brezilya nakliye gcmUerjnln tor • 

nmesı ile mukabelede bulunmuıı. 
r Brezilya, bu a.rt.ıar altındadır ki 
rp kar§U!ındalq dunımunu er.erjlk 
rette değiııtirmek zorunda kalmış. 

.oııdradan bildirlldlğine ı;öre Bre. 
anın sUAlılı kuvveUerl ihmal e • 
r mahiyette d ğildlr. Brezilynnm 
tte!lkler davaaına yardınu, bjlhas_ 
coğrafl strateJik vaziyetinden ve 
nomik kaynnklo.rmdım gelecektir. 
ızilya lulva meydanlan ve Uman _ 
ı, Afrlkaya ve prka elden gemi 
ftkl rtne emin Uslcr teşkil etmekte 
bomba uço.ldarmn Nataldan batı 

r aya kadar doğru uçuş lmkM!a. 
u ' rmcktedir. Bu suretle. Uber&
r bomba uçakları, birle lk devlcL 
de.n harckeUetjnden blrk ç gün 

..nro. ortqarka varabllcccklcrdlr. 
BrczUyanm Almanya \e ltaıvaya 
ıırp il!ııı hakkmda Berlindc şöyle de 
yor. 
Bu olay tahakkuk ettiği takd•rdc 

on zamanlarda görUlen temayüller 
:ııamm&uı burada hayreti mucip oL 
uıyacakJ!a da, halen Brezilya ve U-
uguaydan Berllntı bu husu t.a rcsmt 
jçb!.r maıamat gelmediğinden. her. 

1an
6
f bir vaziyet aıınmakdan kaçmıL 

rnaktııdD'. 
ARK 'OEPllESt'NJlE: 
DQnkU Alman tebliği o.rk cephesi 

narekAtJ bakkmda şu haberleri ver. 

mektedir: 

Amerika Baheye nezaretinin ıeb -
hğlna gore Amerikan denjzaltı!a.rr 

2 bOyilk Japon yolcu \tıpurunu. bü -
yük bir nakliye gcmlııini, Aıüsiycn 

dc.nızlnde bir Japon vapurunu ba.tn _ 
mı§lo.rdrr. Bir Japon muhribi isabet 
o.lm.t§, diğer bir gemı de hasara uğrıı...; 
ml§tır. Bu zayıat Salomon adaların_ 
daki Japon zayiatlle &lAkadar değil • 
dir. Salomon adalarındn Amerıkalılar 
Japon ıı.akerlerlnln bekııyuını temiz. 
lemekle m~guldürıer. 

uvakıt,, gezintisi 
"Va.kıt" refi.ki~n oku) uculan 

İQlD tertip cttiğı gezinti ve mebttıp 
wası diln gündüz ve gece fevka
lfüie güzel hir ho.Ya içind-e cereyan 
ctmhtir. 

.. Vakıt" okuyucwu.n dün sa.balı 
ŞirJteti Ha.}Ti:}:eni.n 8,15 de köprü· 
den kalkan 71 numaralı hususi va
purilc Ç.,'abukluya gitmişler, bura
dan Hidivin köşkü namiyle maruf 
!koruya. çıkr.cışldrdxr. Burada, refi. 
kimiz.in OIUl}"JCUlhrı için teıı:in et• 
tiği sa7, caz ve fcstıval grupları 
nk§ama lta<lar (Vakıt) misafirleri
ne hoş .. aatıer geı;irtınr~ıcrdir. 
(Va.kıt okuyucuları, hususi müsa • 
adey1e Hidiv .köşkünü de g-~mış • 
lerdir. Buradan 22,30 da. Şirket.in 
66 n.umarıılı vapuri'Le ayrılt,l köp -
rliye gelinmi§tir. I~bpıüde evJeı:ıııe 
dönmek istiyenler vapw'dan aynl· 
mış, mehtap gezintisine devam et
mdt istı:ycnler de ı;abaha ka?'§I ıa
at ik:iy.e kadar süren Marmııra. cc
velı\nma. iııtirB..k f'tmişleMir. Va • 
pur gece yansından sonra 1,30 <la 
Kadıköyc uğroynrak Kadıköy y:ı. • 
kası yolcularını · bırakın~. sonra 
köprüye gelmişttl'. Misafirler. Emi· 
nönllndc bekliycn huı:rusi trnın'V33-.. 
ıarlu gidecekleri yeılcrc gitmişler 
ıilr. 

Stelan Horlinin cencu:e 

meraaimi 
'\'f,ı, :U ( A.A.) - Budape§tedm 

öğrenildiğine g!irc, Ste!an HorUnin 
cenazıesı salı ak§amı merkeze gele • 
cek ve pelllembc gllnü cenaze tllrcnl 
yapılacaktır. 

geçmek iç.in yaptığı tqebbtı&er btr 
çok nokto.l&rda akim brrakıbnıft,Ir. 

Kaluga cenup batı oevre8U'Je R,_,. 
yakınında dUıtmanm önemlt piyade 
tqıkllleri ve zırhlı birliklerle yaptığı 
taarr;.ızJ.ar, hava kuvv tıcrinıiUrı te
sirli mUdahalesiyl.e desteklenerek çe
tin savaşlar sonunda. p!lskUrt!llmll~ 
tUr. DUn bu çarpı§mala.rda, 88 t yal• 
nız bir kolordu kesimnde olmak Uzcre 
161 dU§lilan tankı tahrip edflml§tır. 

İlmen sısıonnn ceııup doğuaunda ve 
~ad k.&r§tsında mUnrerlt dU§9 
man hava kuvvct,leri, hava cıırp~ma· 
larmda ve ı;ç ks var ateşiyle 122 u-
çak kaybetmiştir. Ayrıca Uı;: Sovyet 
uçağı da. yerde tahrip oıunmu~tur. 

Dört Alman uı;:nt;ı llesüne dönmemI:
tJr. 
ALMAN TA l'\'Aıa;J~ .ntNl 
AKlNLARI: 

Alman orduları başkumandanlığı, 

dün hafi! Alman sava§ tayayrelerlnln 
lnguterenin cenup sahlllnde birçok 
ııchirlerc harp ekonomisi teslslcrjne 
bjrçok defalar müteaddit bUcumlar 
yapmı~ olduklarını blldlrınektedlr. 

Saat 15 edoğru bl\yUk bir 1ngiliz 
llmanında ağır çapta birçok bomba -
lar patlamı§tır. Sııvll.§ tnyyaıcleri 
§ehrln doğu kısmında blrc:ok binalıı. 

rm çbkmU;ı olduğur.u sörmU;ı'"rdlr. 

1hraı;: mavnalarına da nğır çaptıı. bom 
balar atılmıııtır. Bu mavnalar lngll. 
ı.ercnln cenup batısı \' : :mda S:::lkcnıbc 
boyunda demir atmış bulunuyorlardı. 
Tlunlardan yedisi batmı§tır. 

~ava§ tayyareleri bomtlllarını 't -
t1ktan sonra birbirini müteakip hü • 
cuınlar esnnsında liman clvıırmdl\ bu. 
lunan diğer hedefleri mitralyöz: s te. 
~ino tutmu§lnrdır. 

Ka!kaBYada Alman ve mUttd1k 
kuvvet.Jıeıi fcvkalAde mUstabkem düş
man mevzii.eriyle yolları kapayan 
kuvveW bara;Jlan dciınjşlerdlr. Düş
manın kar§ılık taarruzları pUskUrtUl· 

Alman savaş tayyareleri geceleytn 
doğu lngntcrcııln muhtelif §ehlr!erln
de buıunan lngillz sil!ı.h sanayii mU
':ıseselerindcn blrçoklar.nı bomoar • 
dmıan etmi§lcrdir. Peterborugh sa _ 
nayı §ehrt ne bir ,ımC!ndlfer jııtasyo. 
:'Unun telli& <'rjDC Vc zjkrl geçen ech • 
Tin ııtmnllndcki muhtdif sanayi atöl. 
yelerlne de bl\yUk knljbred bom~ • 
lar atılmı§tır. 

muıttır. 
Volga nehrinde 21 ve 22 a~ustos 
Unlerı bombalarla b!.r Sovyet romor
örlyle iki :nehir ta ıt gt!mlsl batırı•· 

1JUf Ye dört petrol g mıııl tutu turu.· 
muştur. 

Don C(lphesindc dO mnnın nehri 

tngllterenln doğu 11ahllindc kA.ln 
Boston tımanında birçok yn.n1?JJ1\ar ve 
ı.n!ıJ!ı.klar vukua S?clmlet r 

Avrupa t e D e 
--- ~ 

isviçre kuryesi 
soyuldu 

Mütecavizler vagona baskın 
yaparak kuryenin bütün çan. 

talarını çalıp kaçtılar 

Dün sa.b:ı.h Sirkeci istasyonuna 
gelen Avrupa tireni Sofyndan kalk 
tı.kıta.n bir müddet somu Bulgaris
tan dahl.lilıdc 1st'8llbuliruf,d istas • 
~onuna gc'ldiği mnı.da o.yıu katara 
bı:ğlı )'8.toltlı vagonlardan birine 
bir·lbsskm yapılmışt.TJ". Hüviyeti 
beni olmrys.n dort, be ki!!i pence
reden vagonn gırcrck. İsviçre kur
yesinin biıtün evrakını. çantaınn 
pcncer.eden <.lı srıya. at.ı:uşıarctrr 
Kurye imdat zılmi çekmiş ise ·:i~ 
tiren durdurulamamLstır. Kurye 
:ranınd:ı. hiçlıir evrak k<ılmadığın
wı.n, seynhatine devam etmekten 
vazgıet;~ Filfnede inmiştir. Mü· 
tecaY 7ler ti.renden atlryarak kaç
mışlardtr. 

Bolivya hariciye nazırı 
istila etti 

l1şl, :?I (A.A.) - Bolivya. haricly-0 
nazın istifa etml§tır. Sebeb göst-OrjL 
me.mektedlr. 

ark cep esin e 
(Ba 5tanlfı lncide) 

l!a ınuvaffuk. olmuştur. Ruslnr, nıı 
hbil taarnızlarla bu sedigl kapa
prunağa çalıştıklorınd:ın kanlı bo- 1 

ituşmalar cerc)'tın tıne.kledir • 
Stepte müthiş lıir yangın hükıı:n 

r.urmektedir. Patlı~ on mermiler 'e 
mayınların çıknrdıf;ı yangın ~lep!, 

bir alev der~osınn çe.,·im1i~lcrrlir. 
Bu alev der~ası ara ında Ruslar 

Ruslar. Krasnoclar'ın cenubunda 
\'e PiyndıgorSk'un cenubu şart.j. 
&inde mudaf:ıa savaşları yapı~ or
lnr. Son harta zorhndn 347 iman 
tayyaresi 1ahrip cdilmı lir. Ru~ i~ 
ırın kayıbı l9i 1n~ ~areôır . 

Salim düşünce dinlenmiş 
kafada bulunur 

lnıan, düıün~eaini, aliıkcuını bulunduğu hal ve 
tarta uyaurmanın inceliğini kavramıı bıılunıır.a en Joğ 
ru i~i yapmrı olur. 

Bircok İ4 adamlarına rcutlarız ki bunlar, hep Qle 
metguldiirler. lıtirahaı ve eğlence zamanlanm bil~ 
hasrederler. lılerini clii.tiiniirler işleri üzerinde komıJUT .. 
lar. Bu ~ak!lthr. 

Beyiru"n J.e dinlenmeye ihtiaH1Ct vardır. Beyni Jm. 
lenJirec~k· en iyi VOAta mııtat ~uma.ı hcarieinde se~ 

Llerle uhamıaktır. 

RUSLAR AR,\ll KA 'lBB1 \fJ'o,t.r:u 

l ışl, 24 (A.A.) - Bır Loııdro 1 O Ü NY A·~-=-
hab:rlne eore. Ru~ıar l'J.)atigorsk ----::-:uOOWO"Y'lOR 
ue Grozny nr ıncin ıuazı terkcl- ı---------ı1 
mlşlerdir. 

Ruzvelt Perl Harbur 
baskınını nasıl haber 

aklı? 

Amerü.a ile JaP-Onvanın hsıgl 
KıiLACTA 12,soo Rf s Sinema ma%iyi ,.afQiı,.or 

ESiR ALJ/l"Dl 

\"işi. 2~ ( A.A) - Knkıc kesımiıı· 
de cereyan eden muharebeler ha • 
J,ınd:ı Bcrlınden u tar il it Alın
maktadır. 

Alman kuvveUeri burada 12.000 e-
rtr almı§lardır. Alman uçaklıın 47 
tank ''c 60 uçak tahrlp etmiştir. Ka.. 
ın kuvvetleri ise 80 tankı işe yara _ 

Sınema yalnız mazı~i hatırlat· 
maz:. Bozan keli.menin tam mlme• 
siyle bbi mazi içeııislnde ya.şatır. 

Geçenlerde Praiıd1ı Diz:el isımı: 
bir film çevriliyordu. Bu muna,,.e• 
hdtte ~hur muhendiam 189i d.-: 
ıcadet1iği ilk motor Uir çeyrek a• 

. şartlar ıçer.mnde harbe başkdl"
lanna daİT' ta-fsHQi ı ıM dcla ıı 

bir !Amerıkan lr!td~ ga~r. 
Bu <ha~b Q ik:ı.dar BeniŞdlr& .etme 
rikanın en bii~'Hk ıcazctesl ~n 
Xe""YOT'k Ta,~ıs şı.rldeHc J>RQ~o 
etmiş "' devh•t .reisi bu ~.ıtert 
bırlck 897,Cltt.ıyc ~o' le ecek. 
biitiin ı:rnetıere resmt hır .tl 

--------------.JI ınaz bir hale getlrml§tir , 

ırdonbcri istirahat ettıği Avsburcı 

müzesinin mnhzenlerınden çıkarıl· 
dı ve harekete ı;eilrıldi, Eb'nf!nki• 
lcr motöriın lşli:rece~ini sanmJ.loı

larrlı. Fa.ket motor mukcmnıclen 
işledi. Bundan en Cazla memnun 

bildırse~~lı daha ıyı ohırdu. ıddrin.._ 
dlr. 

Perl Hnmur:ı ıhucum Mhaht 

Kırık sadıklardan 
çallnan karneler 
· Tabtakalede bir 
lırıada blnlercesı 

b!llaa a 
Bu aabahtan itibaTen fınn. 
hıra buğday ıunu verilmeğe 

batlandı 

.Aııka.radan ,. chrimizc gönderjlcn 
J'Gi ekmek kartıs.rmm içinde, balım
dııltı 17 .sandığın kmltıll§ olduğu yn.. 
~tL DUn, To.hto.kalede bir :fmn_ 

i<1ıı. bu kartiardıuı binlerce.si tiulunmU§ 
~tur. Ka.rt.ıar, tenızı ile :tnrtılmış ve 
"suçlu hakkında zabıt tutulmuştur. Be 
~edlye JkU-t mUdtlrlllltll tllhldkatiı. 

devam etmektedir. 
Diğer taraftan toprak mahsullcrl 

ofisi bu sabahtan 1 Ubaren sırf buğ _ 
daydan te§kll edilen ekmekllk un çeş
nisini fınnla.ra vermeğe ba.§la.mıştı:r. 

Ekmeğe, bundan böyle yeni bir ınzum 
basıl olunca.ya. kadar arpa vesail' ya. 
bıı.ncı mnddelcr kanştınlmıyacaktır. 

Milli el 
(Ba' ta.rafı 1 incide) 

daki köy enstitUsüne giderek mtl• 
u:seserrln tctıkfl!t ve taleben.in du
rumu üz.erlnrte tetltiklerdc hulun
mu~kırdn-. 

ReisicUmhunın;ı.uz bu köy ensti
tüsündeki tetkikterı.ni bit.rdiktrn 
sonrd 7okada milt ... Ycccihen oto • 
mobille hareket buyul'Illuşlardrr. 
Yol üzermdeki Artova kazasına 
uğrayarak saat 15,30 da Tokada 
muvasalat buyurmuQlaordn-. Bura • 
ôa da halk ile halkevinde temas • 
la"rda bulunduktan sonra civard 
Yesilırmn.k Uzcrindc yapılan b roJ 
tcsisatmı görmek üzere ora~n teli· 
rif buyunnu.<Jlnr ve bumdakL ç lı
şanlardan ve aranan neticelerden 
rr:cmnun kalarak Turala hD.r<'Ji:ct 
ve saat 19,30 da burayn muvrı.33,lat 
buyurmuşlardır. 

tı\ •• 

Samının, 28 (A.A.) - Hurust mu.. 
babir:imlz bfldirjyor: 

22.8.942 cumart.csı gUnU nkramı 

19.SO da Turhala muvasalat buyuran 
Rei.Alc11mbur İsmet lnantı Turhal ııe.. 
ker fabrlkasmda tetkiklerde bulun -
duktan :ve bir mUddet fırt,lrnhatten 
sonra aaat 24 te yollarına devam et _ 
ıxıek Uzerc hususi trenlerlle Turh ı . 
dan aynlml§lardır. Huswıı tr n ~3.8. 

942 pa.zar aııbahı Adlk istas)onuna 
gc!mi§Ur. Rcislcümhurumuz ısn 11 
de otomobille istasyona 15 l<ılometrc 
mesafede bulunan Akpınıı.r köy cnst.1-
tnsUnü izyaret buyurarak en t.JtUnün 
inşa.at, ziraat ve sanat durunılan U
zerindcı incelemeler yapmışlar ve bu 
husustaki ba§arılardan mC!mnunluk _ 
tarını beyan etml§lcrdlr. HeisicUm _ 
bur bundan sonra La.dik kıı.zMmı şc. 
retıendinnlşler ve halkın co kun sev
gileri ara81Ilda h lkev -çek ynıakam. 
ıık bl.l2alarmı ziyaret derek temas _ 
tarda bulunmu§lardır. 

Milli Şet .saat 16 da otomobl1le LA. 
dikten hareketle Kavak kazaaına uğ. 
ramı~ar ve yollarma d vıı.nııa at 
17.80 da binlerce hallun fçten te.za • 
hürleri arasında Samsuna erct ver 
ml§ler ve vBlj kon ğuıa mi a!lr ol _ 
mu Jıırdır. 

KAFKAS MUBAltEBELEIU 
ETRAFL .... 'DA 

BerlJn, M (A.A.) - Doğu cephe&. olan kô~ifin oz o~lu oldu. Zira ba• 
ııin muhtel!! keııimlerlnde muha.rcbe- ha.c;ının 1913 de ölümü sırasındtı 
ler çok §idootli olnıu§tur, Bu bal, henüz çocuk olan bu del ıkanlı iken• 
doğu oepbesjnin he ryerinde cereyan di .. ine meşhur ıbir ııd mın o~lıı 

'tmlştir. Fakat başlıca a!Aka ~up ~ilfatını '"fl'en Lıı motoru ~imdnc 
(!CJ>hel!fnde t,oplamnak.tadır. Almanlar. 'ııcadar hiç şıörmemişti. • 
tırazinin gQÇIUklerhıe rağmen her gün FranMda \en.san oolıgonundA 
Rwılart blru da2ıa gen atmaktadır, da buna benzer 'ıir hAd~c cere an 
Katkaaya _ Volga cepbosinde harbin etmiştiT. 
kaU netlcclerlnden bh1 hazırlanıyor, 
Uus.la.r, .Almo.nJ.an durdurmak için 
~ .çab§ıyorlar. Artık P1ltm 
~blnccı gerlle.mclerden bah-'" we 
ohnuııtur. R:wılann bu muk:aııretnetJ, 

Alman laı'Y'V'Ct.ler.lni Anure, Tuapoo 
ve Novrosil!ki Umanlanna yaklll§mak 
tnn menetmeğe matuftur. Fakat şid
{let.Jl mcaktar, yağmurlar, dağlık ara. 
Jll, mahller, Almanlar ve müttefikin 
'kuvvef.letjnln ilerlemesine mani ola _ 
ımu:ı:ı.n.ktadır. Nitekim Alman ve Ro _ 
men ~UeriXucamıkaya ve Luta -
kaya §ehfrlerini zaptetml§ler .,. B§a. 
r,ı Kubandn. da. 25 kilometre daha Uer. 
lc.ml§lcrdlr. Dağ kıt.alan, arkadan ge. 
len kuvveUere yol .a~r. Alman tnY· 
)'arel&ri. Rus malzemesi ve a.skerlle 
tıkD,1lIIU§ yolları ve llmanlan mUte. 
m~ oomb31Jyorlar. 

lılaMnıdur ki, 35 sene evvel yani 
~ ııde Hanri Farınan ilk tana• 
resiyle bir :hava M-yahatı ;)"Bpmı$1ı. 

Bize mazinin bu hntıracını ;)ınc 

sınemn canlandırı~ or, 
Parisıte Jıp'in meşhur "Sıfonun 

evlenmesi" romanıntlan bir fıin'ı 

ç.evriliyor. Jip'in bu romanında 

Hanri Farınamn ilk tayyare seyw 
haline dair bir pa~aj vardır. Bu 
pasajı filme almak için 1-"rnnsada 
H:ınri Formanın eski la~aresı 

;)eniden :rnpılını$hr. 80 be)'girhk 
bir motörJe hareket eden bu cır 

satıhlı tanore ıccriibelerinı a• 
ı>at'l\en bfitün Pari lıM!r yaşadık.l:ırı 
ıztıraplı gunlcri unutarak merak 
ve hcl ccanla tan·arc elrafmd;ı 

topfonm~5lar mazınln l:ıllı gunle
rini aşamışlardır. 

Fok balrkları kazazed~leri 
kurtanyor 

vcll çok sakindi. Ye H~ H~ • 
le ıberabcr pul ·oJek&h.v~c 
cıılı,ryomu. Saat birde ·lJe!:ıld)e 
naı:ırı afb:ıv , ·O'ks Ruzveııc ~n 
etli. Ihız..-eU yemc§inı ibiti.nmş. 

ar.mut yemeldP mc-ş.snlıdü. dti':n· 
:\'oks: 

- Galiba, dedı, Japonlac iReTl 
Hnrhuı:a .hücum elliler. 

Huzvell hawkırd1: 

- İmkflnı l"Ok. 

- Manlescf do~nı. sfZW': ~fı 
oku ·onım. 

A)•nı gazete seçen yılın Aliualo • 
da Çörçille Ruıvclt arasında karar. 
J~ırılan Atlantık pakd~ müm'terc
~ri nra.o;1nda Pasıfi'k m~cr 
de lbalıscdildığını de s.oy~u 
Çôrçıl RurvcUle lngıllere ı 
ralya \'e llollaııda ıle he~ J ı 
ponyoya derhal hır ultırnıırom!:ve • 
~ıni 1eklıf ottı~ı 'a\.ıt Runelt:ıc 
şu ce,ahı aJnı~ı.: 

- Memelcketım benuz: hamr. "()r. 
yit, Üe ll'Y beklemek da:ha ?<fcıGrı 
olur. 

Côrçil bu fikn doğru ~ı~· 
dır. 

- Üç: ay it"erisınde vaz.-l'c 
lehımiu büyük değ~ ·li.k ~:.. 
nı umuyorum. Der.hal .harekete ,geç 

mek daha d()~ru olur. 
- Bırakmız bildiğii!11 gibi~ 

ket crleyim. Yaıifcm Ja}>OU3'Jlyı 

fiç ov daha '1nutmrrkdır. 

Gcmner nmsmd.s. bUyük zararlar f
kıı. edilmiştir. Yukarda lımıi g~ 

llç 1,imn.nda ve diğer llmanla.rdıı. dU§ • 
ma.nuı 1 torpldo.ru., 2 aahll gemisi, 2 
ntı.klbe gcm}lli, 16 bin ton tutannda 
12 ticaret vapurtı batmlmış, eeldz 
torpido, 18 nakliye n petrol vapunı 
da hasara uğratılmı§tır. 

Canr.&1ar.elerde zek~lcrin. g&e • 
terf'n fok ;\Wı:larmın, bir gU,n, can HGdıseyi ~Azıın Fra'1s1z ~<;! 
kurta.ra'l \&zifesı ı;brecclkleıı.ni kim ! bu hikA:veden ~u ndUc~y:i rı. 
hatırına getirebilirei. lkı Norveç ) or." Perl Hırribur lb~lmuııdim e,. 
bahkı:ısı bu balıkiann ze .. bını tiii- 'el Amerika Japonya Jre ~
~ünerck •>.ılardan istif9dı: etmcl: kcn hüsntnl)elie hareket edı~" 

us uça ıarı 
Son haftalar zarfında 341 

Alman u~ağı J.üFclüler 
LondrB, 24 (A. ) - :Mo kovadan 

'bildirildiğine göre, son Juı.!ta urrmda 
Rus uçakları ıle uçaksııvar batarya • 
ıan 347 Alman uı;:a nı tahrip ctmı~ 
ıerclır. Rusların knyıbı ı r. llH u._nk. 
trr. 

Uruguay mihver devletlerine 
harp ilan etmi§ değil! 

\ lı;I, 24 (A.A.) - Monte\ideodan 
alman b1r habcro göre, Unıguo.y ha.. 
riclye nazın Unıguayın mihver dev -
ıctıerl ile harp halinde bulunduğuna 

dair haberleri re mC!n tckzıp etmiş _ 
l)r. 

Biraz n. e 11 olalım 
(lliı5 tarafı 1 lt'ciclc) 

Bu sabah, kcndi<>inc milracant 
ettiğimiz borsadan .,nlalıiyct tn bir 
:ı:at, dl!"lnn söyleın:c::t.ir. 

" - O gaz.:t.e)i okumadığım .çin 
arkadaşlar haber verdiler, aldım, 
Cikudum. Benim bildiiime gorc, 'bu 
gazeten.in a.lmiyonerlcrinın ekserisi 
tüccar ve piyasa adamıJır. İhtimal 
ki b •rsa ile bir alrp ver::ı;eklcri 
'ardır. Y 07.sa top)•ekün ihtikarl:ı 
mücadele için ne mevzuatımızın 

müsait old11ğı:nu, ne de 10-15 me• 
rourla piy :ıyı kcntrolümil.:e 'm· 
k . n bıılundı.iunu borsayı bilenler 
bilir. Borsanın top tUfcği yoktur. 
Borsada sadece nlım satını kaydı 
yapı ır. Bunun ~U gilntine yapı• 
lrp ynptlmnd ğmı merak e lenler, 
ge1sinler k.ı.vıtlrlhm1z bakaınlnr. 
!dnre heyeti ı e seçim ile teşkil c
di!ir. Her halde gazeteci Laya, ı;e• 
raza milstenid, ka.sdi ve ynnl15 m • 
Jümat vcı:ilını olacaktır·· 

isteaıı.işl-er. Bunun :cin de, cm an 
terbiyeye girişmi~!cr. 

Bunlnr, fok bshğının &ğzrna b!r 
ipin ucunu ver'Yor.:lr, denizde e • 
peyce n~Ikt!l bulut.an sa.da 11 sö • 
~ti.rme~ni öğ-eti;-orlarnm• . Bundan 
ın netıceler al.mm~. foklar. ağız.. 
lnrına veril e:ı ipi eri, d..."'llite da.la· 
rı:k ~~rkta gördükleri gemiler c ö- 1 
tw~ıve h~amışlar, 

Ş•mdi, l\'orvcçtc b r tal:Jjsivc iıı 
tasycınıı tesis ectilrniıı ve bur1ty:ı 
bi~nk fok bal.ığr konulmuş. 

Rir gorr.i. sahil e ~rn bir yerde 
karaya oturduğu 1,ama.n. fok ba. • 
lrklen derhal denize da'a'l"lk tıahi
Jc hdlı hul•ınan jpin ucunu kaza• 
:zedelere yetiııfr·iyorl RrmT" Bu 
Eayede gen•ciler kara ıte muvn • 
ımle temin edil.'or·ar, yoleulan kur 
ta nvorlarmr;ı, 

Şerubininin huynı::lıığu 

~leşhur hl'sleklir Scnı))ini . yOı 
sene ene] ölrnü~hı. 

Du san'otkarın, hu• Slttluğu, J<il'ı 
seden çekinmeden fıkrini söyle.mc
İ) rli. Bır 11iın. :Nopolyon tararın .. 

dan kcıbul edildi. lınparı•tnr: 
- Düyük lıir meharcl sahi!Jisi

niz:, ama fazla güı iıllü rrlh·onıunm: 
De\ ince. rnusii.:işina • • 
- Xe laPa\lrn. Fron nlnrın :r.c~ 

kine lll'll'.)orum. 
Diye <'c\•ap vermi~ 
- Ben, az giirültiılfi mu ıkhl 

severim 
- Anln:rorum. hasmctlim. ıyıer 

ı:nlayorum: Siz, de' let i leri:ıl dı.:

ş!'.nın-.nı:r.c mini olma\ acnk mu .. 
kiden hoşlanıyorsunuz 

Db erek imııar~ıora. musiki lf' .

klııdon mahnım buluııduJtunu a • 
latnı ı:s 

Çaydanlıkta iare 

D-ır fngilıı polisi, fo.On ~e, 
bir parkta, ~ık bir elçanhı.SLtıu'· 

mu . 1cini açmış, ~ııhibinJn.~ı· 
ni bulma'.\"O çalışırken, adre İ.ıl• 

duktan başka, içinde hır de ölu 
fare bulmus. Rö lr. zarif elcattta• 
ındn, hir pudra ıkutu u, bir dutıak 
boya!lının yanında hir fnre öl&u
nün buhmmıı~ı. rolisl h:ıyrcllc bı• 

rakmı~. 

Polis, hunun, herhı;:dc hır "ebebı 
olduğunu tahmin ederek, c]t'8Jll • 
sını sahibine teslim etmezden e,
vel, kadını takibe ,.e h~kkrnda rn -
lCımnl loplı:tmaya ba-.lamı!'I. 

Polis. nihale!, şuphe.,in<ie haklı 
çıiimış; çünku, kadın. hiç lmnsenın 
ııldına gehniyeoe bir sckUd<' .şa • 
taj ~ apıyor, rı:ıra kopıı J'.\"()MllU ... 

Kadın, bir ça)•honc~c. ~ahut b 
lokanıla)a git.li)omıuş. Çu ısnuı.ı

iayoınıuş. Ondan sonra, kım 
gormeden, ~ayd:ınTtğına filü far • 
)İ otı,onnu~. Sonra cin, ça:rdanlı.1-
taki fare isörıınct', ha)'t!tmrld 
Eo'ecirmbc b:ışlayormuş. Tnhil, ff& -
son, müe.,•esc müdurünc hahc 
\Crhor. O dn ko~up. madamdan < -
zürler dılcdiktcn sonra. mtı l. 

nin itibarını mnh,edccrk olan h t 

tccssufc şayan htıdıscYI ir yerd 
M))Jcmemesi i(in ıııvucnnn lfllc 
bir ponı sıkı~tırı~or. Kadan c ı 
memııunen gidiyormuş. 

"Fare ölfisü,, mucldı ~ ırı 
bu ayedc bir çok loJ.anla ve fJ • 
z:inolnrı dolandttdığı. epeyce~ 
kozandılt ~runa 1:eDb • 
Dl UJ'beıd\ftce, es lft ~lı 
çrkac~•nı anlamış aeak ki,J..on • 
rodan kal'holmuş. 



Ağlayan bevi!irleır J: 
Şl:jll.\NE durağında tramvay bekliyordum. Aşağıdan - eski 

kiıllınnl>eylcrınln tabiriyle - iınonırııı kadar ~iiklü bir yük 
. ırnb.ısı ~i.ı kün elli. Foknl kemikleri sa)·ılacıık Jiadar ıncyd.ına çıkan 
cılız be:nıiı lcr, bir liJılü dönemeci geı:emjyorl:ırdı. A rnbacı ark:!' 
dı: n da.ranı} oı ılu. Fak,11 nofıle! Hayvanlar, inatçı eşekler g ilıi, 1.ıir 

adım at mı) o rl a rt!ı. 
\rabıwı ~unturl•Jyu savuruyor. lrnmçısını haynınl.ırın s ırlıııt.l:ı. 

k.ıras ıı1 ıJ;ı ş, 'd :ı lı lor. lıııuire vuruyor, bir taraftıın dıı: 
_ DomuzJ.ııınııı ın adı tuttu! 

.7. 
Yine dohtor Gribln ltirnflım sa

l esrndedir lü en tclılil•eli Alman 
casuslarından birisi olaıı Otto Her 

Di \·orrlu. 
Jruy\' ıı ııl ıı rın iıı nılı del;ıl, arabacının inanı tulmu<;tıı Ha)'Ynnla· 

rı zorla yiirütıııek ı st i~ordu. Herifçi o~lu, ıırahımın ~·üki\nün had
•l i ııdı·ıı I .ı z l .ı rıl.hığtıııtı d tl">tı .ııı,il\·or,lıc~ı.;irltrin bu ~ ülni o ~ ul.ıı • 

1 
ıı~an. \ '.osu tc,·kife mu\nftıı.I< ola • 
l!ılını~tılı:. 

* * * 
Lan rıkarunıı~acai:!ıııı hatırma bile ı:ıetirmiyordu :ı nva;ıı bey.;ir!f'r: 
h.•lı • · ı. , .,• ı •· ılı~ orcfu. 

fno;ıınla rın elinden çekmeıJ.ikleri kalmayan hn:,v ıı ııcıklnrın , 
- nılitıali'ığa etmiyorum - ı::özleri sulanmış, a~layonlu. 

l~·ım sızladı. Acı uet soluyan ve zılır ıılır terlo·cı1 l>ernirlere 
lll'ırlıııı . arolrncıya yııkla~Lım, merhametslzli~I. in~ars111lğı bır:ı!..me· 

~1111 söyleıliın. 'ftors ters yü21Liıne baktı. U::ılıo lıirknC' ''alancluş dıı 
liızıınguen şeyleri söy1ediler. Pakat arabacı dinlemedi ı; le .. . 

Tuıııi nolı-.e başvurduk, yükün bir kısmını indirttik: yli 1
{ hıı

fifleyiııce, lıayvıınlar. tıpış ıııuş yürümese başl:ulılı.ır. 
Htıy\·anlııra ncımayanl:ır, - benim fikrimce - irı .. anlnra da 

ecıınnzlnr. Iluyleleri şu kelimelerle vasıflandırahtıiriz: ln sarsıı , 
merha metsiz, zalim! 

Bunun h·in dcğilmidir ki, bütün milletler }'lirer. (hayvanları 
himaye ccmiyeıli) lırnrmu,ıardır. Hayvanlara eziyet erlilmemesi 
için, koııfcranslar Ycrirler, beyannıırnekr cla!;ıtıd:ır, merhametsiz 
Jııvran.·dıilı zıırnun:arda müdahale ederler. 

Bu cok güzel lıir harekettir: İnsanlığa yakışacak bir hareket. .. 
Ba~kn ıncmlcketlerde, hu gibi hallerde, nşnlh yukarı, o sokaktan 
ge,en halk alakadar olur. IJ:ıyv::ınları wl:rlııfa:ı eder. 

Bızde ncrleıı bijyle değil?.. Niçin, blrk:ıı; Hıi alOknl;ııııyor. 
':\f->rh·ımelimiı mi ka':nadı? .. 'Kahil mi? .. TiirkUn ezel1 h.ı ·l~ti ınc.>r" 
Jıarncllır. Vulı:ı yakın znmanlara kadıır, kı'j ~ünleri hıırın~rn?:!r ılire. 
nı:dıııJlelercle ı..•·pekler irırı kulübe!er yaparlard1. KccHlrrin yerleri. 
mr.nırnl :ıltlnrı, setli:· kc~rlı:.r•yıli. 

Şimdi hunlar kalmadı ama, herhalde merhametimiı ,·ardır. 

Hay~·aııl.ıra eıiycl rdcnlcrr. müdahale ctıneyf ,·aılfe hilelim. 
Aııı crikada, ı\ vrupatl::ı hayvanları himaye cemlyeıtlerl kurul• 

nınd•n, r;ok evvel, TiirkleP' bu işı ::c almışlardıı . Hnyvan.ü:: •ı·ınn

~ e fikri 'C lıaslcli eski Türklerden gelir. Bunun ir;ln alnlarımıı 

•lıırhıııı esı-il r lııle ~üyleın işler<l ir. İşte iki tanesi: ''Bir hayvan öldü~ 
.·eıı rloku7. coıııi yJ ps:ı, F(ıin r. hını ödeyemcnd", "hıtyvanıı eziyet eden 
dokuz min:ıre yap~a 1tiinahı artolrnazi" 

füındanda anlaşılıyor ki, Tlirk, lıer ~üıclliği. her iyi şr.~ ı A' • 
rup:ıiılardan cHel yııpmıştır. Atalarımızın güzel lıaslertlcrini unut• 
mı:ıyalım ! 

l'··ri~ar: rvlılJrın ycislni dinle, 
Xeşenıf: krılmadı, şimdi nralııunu:z! 

rA rmnı 

Fransanın gıda mütehassısı yemek yiyemiyen bir adamdır 
Vi5ide et yemr.yen bir adam ya'ı 1 labıdır. Du çantada birçok projc-

:-.-or. ler Yar. Fak::ıt :.nılııız projeler. Bir 
Uzun boylu \'e tabiı lıır adam . türlü yemek li<;te~i h a lin e gclemt.'

n11 ncLıının mirlesinıl::: bir hastalık :renproje1cr. 
Yar \ ' C koltuğu uı: ın<l:ı ;.;aıori cetvc.; Ley harp e~irlrri için"' r s irlik 
Icri ılc <iolu kocoıman bir çanta yar. ekım·ği" adını ta~ıyan bir ı>kmc:: 

HER~{A...'i YAliALANDI 

Araştırmalar bi\ro..,u ~efl Her • 
manm y:ıkalanmasmı şöyle nnlatı • 
yc;r: 

.. Hennan -:0.foı Mnrgnret SteCcn
bOn ism!nclc bir aktrisle beraber 
oturuyor, ooun telefonunu lmlianr. 
~or, melttuplannı o :ulrcse ~ nzıdı
l'l:fOr. Fn!nıt bn J;:~ılınrn Herma.nın 
ne i!5 y!lptıi~mr hi!mcı1iğ;ine k!lniim. 

"H,.rm::ını yatalaynn müfetti~ • 
~ icr onun l.i<'l.:ıir mulmvcmet göster 
mediğİT'İ Ye kuzu gibi biiroma gel
diğini söyie<lilcr, 

"Büroma gel~n Herman hiç zah· 
ınet vermeden her ~eyi açıkça iti
raf etti. Alman~·a he~abına ~nsus.. 

luk y:ıptrğ"Inı, Gestapo ile mlirıa.-.e· 
lıette bnlunıluğtınu ııöylerli, sonra 
kcncfüıine dair izahat 'erfü. 

"190;} de Almnn~·:!.dıı do~tluğu. 
nu, ilk olmlda \'e ticnret mekte • 
hinde okuılvğnnll, ıu·zmmnun lo .. 
kantn gsNonıı olmal< oldn~ırın, 
muhtelif ntf'1 ve lokantalnrda ça.!ıır 
tığını. bir s~e :ıskerliğini yıwtık • 
tan conııı yine ~arson olarak Av
nt(l:ı ile Amerikıt arn<ım<la io;le;ven 
,·apnrlarrln ça'ı5hğıın a!!1ııttı. 

"H:::rmr.n l!l32 <le :\'nrzi olnııı,, 
ve nruiliğe miilıim hizmetelr ya.p .. 
1llLSt!. Bımu iftiharla söyliiyorclu. 
i\"evyorka bir~o!t ılef:.ılıı.r gclmhtl. 
l'ı·ilıayet Alman g'İl.li po1isl lt\ra.rrn
clan N:!vyorkt.'l yerleşmes i <:?mrc • 
dilmi5 \"c o ıta bn cnıirle gelip N'eY· 
:•nrl(da ycrle5mi:;ti. lllltlln hizmet• 
krini vat:ın scn•iıı i t~in ynptığını, 

Alman~·ad1n beş parıı ıı.lmailığrn1, 
lıayatmr <'al•r:mılt lu;.zanchğınr ila -
V!> crl:yni.'ıln. Fn!mt Amerilmr1a Ylllıl 
tT~l is'cre dair iıahat vermiyor • 
du." 

* *. 
YALAl\'l 1'IBYDAN A Çllv\R\N 

!\IAKtNF. 

Ar:ı~tırn1nlar iıllrosu sefi mal1 · 
lffrn.,y,? \ 'e:-tl!fü rnpor<b bu mal•:. 
neden ;·c bn mal:incnin tahkikata 
ynrılı:nımfan ıı gn prlıtrla lınltsedi
yor: 

nu :ıdam Fransayı be>1emek işin 1 icarl "lmi~dlr. nu içcri<iııc az rı i •

iizeri ııc nim ı'i ol:ın kimy:ı;erle" ıniş kuru st'hZl'lH ,.e hirn7. dn !;el; er 
heyetinin rı:lsi Lr.yı1ir. Kendisi iIAve edilen hir ı!evi ui~küidir. Yr. "Y:ıl:ını meyll:ın:t !:ı'kt\ran nıRkl. 
ycıııC'k ;\'İyc rnr. :ren bu adamın me~.. mesi hoş deyil fuk:ıt ,:ıda lrnneli ne,,.~ bir ll'lyaldlr, n".l <le bir fan le · 
l?:t!esi lı:ışk:ılnrının karnını doyur. çok nıükcn:mclmiş. zi. mr miltı,>h:ı<.;ı.;ıı.; tnrnfındnn kul· 
nıaya ı;nlışın:ıkdır, J,ey bunclan başka ınezbalrnlanl • l:ı.ru1dıP-ı Ht!ıdir•h ~ayet iyi neti -

I!al'pclen evvel c•n Mim adamlar kes!len ve hartad:ı mikdnrı 1fı00llt) "~.ı,.r -.ere n \ 'C fenne dayr.nan bir 
bir in sanın 2300 kaloriye ihtiyacı litreyi l.rnlan hayvandan sucuk i- ::t·ı•:r. 
oiduğuıııı lıldia eılerler:ti. Fransach mal etmenin kolayını <la bulıı1U ~· .. R:ı il.!ct tendfihün , .e lmlb hn· 
bir ki?İYe \'erilen ve~iknlar günde Bund:ın başka Ley çam kozalak- rekdl~r1:ı·n ,.itınini iilı;eıı b:r iil · 
1080 kalori temin ediyor. •.000 k:ı. l:mndan bi~kuıler. oıl111Hlan çıl,11. ~ ii~e'l !>!'l c;kı. hir şey d(';f;i1dlr. Ba • 
iorir~ ıhthncı olnn ağır işçiler aıı.. rı!mış gtıko~lıı 5ekt'rler:ırler, lıo lık zr. n J;rıl :ı:ahııt bnc:ık lı:ırcJ<!!tlcrinin 
cnk 1210 kalori ıılnhlliyorlar. Hunn kılçıklarınclıın h:.ınıur•ar y.ıpına y:ı rf'f! ~ ' 'cılcrini öl~~ üçiincii kı! d:ı 
'·csikııy:ı tlllıi olıııııynn sı>bze, mey.. da muvaffak oln:tı)dur. O htı pal"ip i~'eti!•r. 
Yıı ve yağsız peynirden aldıkları neııneleri. Ru alet lınv:ı tnzyİJ{İOİ öl~en ha· 
500 kıloriyi de il ıivc etmek Iiizım.. Fransızlara sunarken şunları la'" l rometr~:re çok bcnze1·. lfa.r eketle. 
dır. siye ediyor. rin me:ı·ıfann ~!?tİr<liğt fıl1:yikle <'i • 

Le)"in Ye ıırkııcl:ı şlnrınm vnzifeııi - Bu yeni sııdolnr hoşunuza ı:ıi'. ' , .a sütunu iner ç.';•:ır. Nornıal in -
hu kôfi gelmeyen knll)riyi b3,ka meye bilir. Bu tnkdirrle i.izerınız:! ~·ım!ar ~·:ı.lan sil:ı•i e.cljk'.!?ri val,it halb 
yoJlıırrl::n arltırrn:ıya ç:ılışmakdır. düşen vn:ı:ırc bnşknlarını iğrendiı.- c;:nrpıntısı , .e t~ncffUı; siirnti artar. 
Leyin cmıl:ı~ı Fr:ın~:ıııı•ı yemek de,,_ memc:ı:dir. İşte llu frlyolojik h.l""nılan istifa· 

- Şüph:sjz, l>eııt d~ bn fikirıle· 
~im. 

Sabri, bu ~öıleri söyledikten 
l·n~l<a. bir su:ıı sordu: 

- fllıyan N:ıimDDin bunılan J;a. 
beri yok mudur dersi.ı!z?. 

- Annemln mi?.. Katlyen, •. 
Hem creclcn haberi o1acıt1<? 

- Öyle 2a.nne<lerinı ki, bu rle]j
kr..nlı sizden "'e'·~isini itiraf cüre. 
tini , ·erecrl< bir iltirat gi>rmeml?I • 
ti.r ••• (leğil mi! .• 

- Bana hiçbir suretle flev~!'lini 
t.öylemedi. Sizin l<a.dal' ci'1<U lıare
ket etti. Ilunu siz:! yeminle teınin 
ederim. Ve zannedlyornm ... i)yle 
iı.mit ~iyonım ki onun •. l;•ıı'nı ••• 
tıe~ •. İl}te o söy1ediğim hj~derimdeon 
Jıaberi bile yoktur. 

G,ınç kn bu1'8.Cl:ı ·sözle?"ini yanm 
brrakarıık !>ustu. 

Fa!uıt, Sabrinin Rrtık ı·ümlelerin 
bit.mi! \·eya bitmemJ, nkn:niy1e 
tok büyük bir :ılnkası kalmamı~tr. 
Bir~ cl<'ldl bir tuula: 
- Şimdi, itiıt kı•a.-.. de«1t 

.. ~~ tr:imdir.f •. l\le\·kii. riithesi, 
idfimat itlban aedlr~ Kac ya,m -
(ladır! Cicl<U bir sılanı 'llıı'lrr bari! 

- Otuz yaş1armda ks.da.r gos • 

teriyol'. 
- Olduğund:ı.n claha yaşlı mı, 

y(Jksa daha genç mi ~örünil;'\·or• 
tlmidin du<ln!dan b!l !'ııalle kar 

tıdaşıne3., ~rarlı bir v,uliirru.ç:lleyle 
biiziildü: 

- Bflmiyorum. Ve e!'la-...:-n hıL • 
k:tmt olan değil, ı;örünenclen lın~ 
l.S\ bir şey m;cl!r! •• E,ysnın a-;lma 
,.e olu5tJna. de~il. ~örUn\h;ilne kıy
met verm·a"k dnlıa. rloğnıdur. nenim 
gü:derimde onan haya1i, hayallerin 
ı:en~. ihtiyar, ~üzel, çirkin lıepsi
rıin en lnymetlMdJr. Siz de in~nn-
1nrın ~enı; \'e <lln~, mtikemnı~t ol• 
dııkhrı kin mi se\·ildi~iM kıuıi-;i
niz Sıe\'gi 1 i \'aıinı ? 

~l\brf. bu •ma1i do~rn bul<lu l:'e: 
- tl'mit ederim ki, •lecli. Fena 

bir insan sec,:memişshıi'cılir. Fal=at 
ne de nl~a :-:ı1'~nl2e bıı me~'f'.1eden 
haber ''crmiıı olmanız laıım~elirdi. 
ı\t'aba o, böy1c niyetiııizclen m{!m. 
nun olmıyıtcRk mıyth ! Yoklla hu 
,:encin hnyatmda sizin itirıtfımzı 
güçleştirecek bir hıt<!i'ie, bir kör
dU~m mü \"llor..,ı yok•a ! 

Vmit, yine nn:ıuzlıı.nm ıııllkerek~ 
- Onur. şerent bir adam nJmaın 

11zmıgc1eeeğini elbette takdir e • 

dersiniz ... ÇiinkU onu seçen benim. 
\"e m:ıtlem k" birçolt h:ıllerdP., a.lul
lıcn, he!' ı:;cyi rlü~üllel'ek luırar 

'~re ligi mi siz de talu'!lr etli.) orsıı
ınız, o halde onun fenı.ı, beğenil -
miyecel< olma'>ml\ imkiın lcalmıyor 
c1ı:rn~l..tir, Jlııreketlerin'! gehnre 
c1n:arda. fevkalade bir :ı;>y ı;<irme. 
dim. Her , ·afot ititlnlin; muhafaza 
ecleb·ıısor. l\fnnnınfib benin1 inııan· 
ları tsnryıl} ha.lduııda fikil"J.erim 
bn~kahrmın filıirlerine ~iire ham. 
b::.3l<a. hatta gariptir. Vaıiyetin 
ciddi ''e ağır ol11şunn rnğmerı Sair 
ri ~ii1ümsemoitton keııdini Rlına • 
ılı. Genç lcr .. : 

- Onun f erefli lıir aclam oldu
ğıı şiiplıesizcllr, rl 1~ te1mı.r etti. 
KMamm benimle e\'lcnmeden ev· 
,·elki hny:ıtma alt mll<'enı.lnrr da 
beni alakadar etmez. Fak11t bütün 
buıılar.ı J'agmen bir~,tiğintil da. • 
kikatltı.n ıtibaren onun maziye ba• 
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1 *' Uzun boylu. esmer, yüksek melı . 
1 tep mezunu ayoa :.ıoo lira !\azancı o 

ı 
ıı;n 29 yaşmda bir bay; 20 tle 25 yL 
arasında. orta tıoylu. eanşm tı&l.U . 
e:..inde t!r bayanla evlenmek tate 

Toplayan: Muzailer ESEN l ::_::;,~~tr. cc1da1 genç) rewZine ınu 
ıle ederek söıün Yl\lan veya doğru yorlartlr. Herm8'!lın <öor~ya ı:ekil . 

1 
* Yaş: 40. tıoy l,63, k;lo TS, kumraı 

olduğunu meydana çıkarır. me.;I 50 neticeyi ,·erdj: t ... yaz ten!ı. ve ~ertfU bt memurtyett.E 
"Aletin kuliamlnıllbı (Ok ha..'iit • - Memleketimiıde cao;u'llul< ,.., lira asu maaşlı, IıtanbuJ lçlnoe :! 

tir. th.el"inde tN'l"Übe yapılacak a· :.·apmıya ~:ıhsen çalı~trnız mı'? İ ev v~ 2 d!Htkllnı a~aa 150 Uraya Yl-
dam aletı"n 1.·anında bir iskemleye Ha ("'f •. • ı· it ~ ı k ın ıradı oıaı:ı , ı~kılerden , sigara tıııe ., - vır. ı~ a.-ıne ı ı: za ~O"i• , 
oturtulur. Aletin iiç IH.'!tik bnrusun t rd" b • ı. k" 1 1 l , [ ımıtanmıyan. klmses.z t>lr t>tıy , tıekl. e ı. u oltl;ıa ı•:ı < yn . aıı ; emen· 25 3~ l d aoiı,.. 
oan birtane<si l<nluna takılır. tkin. t" ) 1 • • - yaş arın a namuslu ._,.1 

c!sı" !!Ö~u"n teneffül!iten tada cıi5en ır Ö d b" ... t 1 ve asil aileye men.sup blr bayanla e~·. 
~ .... ~ - ropa \":lponın a .rısını :ı-

ııo'!<t:ı~rna tesbit edi1ir. tJı,:Uncii 1 • t' 1 . • !t!nmek istemektedir. <Ma.hirJ remzi 
1astilt bonı da. kuU:ınıl~c:ı1t<1a n<lele <ıp et ın z mı· ne roUracaat. 
reneırslerini ö1ı;mek füzerc baca~a - H:ıyır, (!.\bkme normal knlclr, * J;ı"akir, UZUll~ boylu, be~ t•nli 
tuk?br. ff~n·elii İ"ticvııp edilen şah· ıloğru !iÖylüyor) · !J.'llık e tinde, kumraı, aı;;ık kabverengı 
~ın oonna1 \'llziyetj te~bit edilir. - Oropa vapunmrla biriı::irı.t? parlak gözlU. gü!el. Türk blr bayi.il 
Ondan sonra kendi.,,ine nmırl ;,jr planlar verdiniz mi! maıışı ı:so dt'n futa., ta.ıı.ınrnt§ bir ıaı-
:lle-te bağlnmlrjj;ı nnl:ıttılrr, ~o:ıra - Hayır. (Doğru). s!yetl!, bir yuva kurmak arztlJUl'lda 
sorulacak sonllere yalnız e\·et, \'e. - Doktor Grib1 ile beraber ça. dır. Asil ve r.anmınıı bir a.lleıün ka.ı 
ya hnyll'la cevap \'er.nec;i tenlıih h!-ıtmrı mt? dır. BlltUn allesi tıınıuıtUr. t'aı.n.ı.:. 
e<lilir. lllt !m:ıllcr meV%1l jfo hi~ ali:.- ·_ Hayır. (l\lnkine iki zait giis· kendlı!lnln 15 yaşmcıa ol(ullu bf P otııı 
k:ı.ıfar dE:;ti!dir. ônı'ım smıra ehem terdi, yalan olm:t'-t kuvvetlidir>. kalmıştır Taliple.rın , Yat ve g1lzellltt 
miv. t>tli sualler sornlmı"a ba-;Innır. D 1 0 "b •1 k • 1• mevzuubahs değıldlr: Alkol kuUaıı • "' - o ıtor rı 1 ı e aııı erı p an. 
Fnl<at bu smı.ller de MraFı ile so • Jnrrla.n bah.,ettiniz mif mamRlıdrr. (Kim> remzi.ne müracaat 
rıılm:ız. A'l'lll:ırına lU7.um'!uz sual • * Yaş 24, boy 1.:58. kilo 32, dtvlet 

- Hayır. (Üç z:ıit, muhnkknlı d ier de ·ıcan5trrıhr, dtmlryollarm a çalışa.n. ldm•S\z. ort• 
"Tahkik:ı.toruz smııtm<la hu m~ Jftlan). tahsilli bir bay, kendlııe gısr., nıUuna. 

Mneyi Marten Şadın, Herr.~u:un, - A1manync!n mr do~<lunuı? s\p vOcuth.ı, fakir, t)'1 bir afle kun ti• 
l\lis l\fu~un ,.e doktor Griblin ıııor - Evet, (Doğru). •vtenmek ıstemekted.l:r. (Me-Tu) rem 
guya çekilme6Inde kırllandık. Sor. - Bu sa:>a.h kahvaltı ettiniz mi~ zıne roUraca.at. 
gu kar5mıda. yapıldı. V:ışin~t'l~ırlan - ı:vet. (Doğru). ı'I ve işçi anyanlar: 
ı;el;njş iki mUteha.,sıs A.teti lmUanı- ''Mis Mnğn sor~uya çe'ktiAimi7. 

\'akit evvelii. Grilılin bir <'ıl:tuı;, olup 
dmadığmı sordulc. Hnyo, dt'di, Bu 

* Aekerlikle tllştğl oJnıryu, Uee 

H b ,. b • ı.iizlin do~ru olmnrlığnu bi .yor • a er ın Uımacası uuk, rak1ıt a.ıeuc hiçbir değişiklik 
olmadı. Bu'!lu mlitebassıs lıirisioi 

mezunu, muameıa.t • mub&beraı ve 
muhasebe işl~rtnde tecrübeli blr ıenc: 
herhangi büro ve ayak lt1•?"1 aramaır 
tadır. (0.E.) remı:Uıe mUtac.aat. 

, ı------+----
ı 1--+--+--in...i--t-

31--.ı.-.ı.-,..ı--.-ıı---...ıf-i-i 
41---4-4-...... -+-+--tr-tıifıllllı 
Cj ~"'*~+-+-i--1".,., 
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l - Eski Mısır bükümcl:ırJarı, 

bir gösterme edalı, 2 - Dir Mı~ır 
Firavunu, cilve, 3 -Oy, çalım, 

4 - Herşeyi hızlı yapmnk, istiycn, 
kısa zaman, 5 - Bir ~mir, G -
Akıllılık, 7 - Bir hayvan, olılukr;a 
iyi , 8 - Gelir, ÇÖl ekspresi, 9 -
Frans:ıda bir şehir. bulıınık drği', 
10 - Çanakkale civarında lıir ka-
saba, kadınlara sorulmaı. 

Yukarıdan a.~alf ıyn: 

1 - E'iki bir Türk mmiJ<fşinıı'lı, 
beraber1ik edatı, 3 - I<oorıcrntif, 
arııpı;a, (çok), geni ş, 3 - M:ıyrıık, 

şan<ı, 4 - Çok dl'EİİY, Fransızca 
(çirkin), 5 - Trnkyaı!nkl kıısııb.ı· 

l :ı rdan birinin !ınlkınılıın. sunl e· 
clatı, (i - Akıl. qu1cle. 7 - A ıl ıll': 
öldürme, 8 - D;ızan (işla) <'ıln· 

tınilaıı cvvr".1 gelf!n tı : r tabir, Yitl,ı

Jarın girintisi, 9 - J.iıtife, kralir;~. 

10 - Bir emir, aır:ıhcrle lıir haı• 

Cin okunuşu, meşguliyet. 

nünkü hulmncamı::ın lınl/i : 

1 - Çivid, Soda, 2 - Ailoııi~. 
Dev, 3 - Çahik, Dnlın . 4 - Amin, 
Cenan, 5 - .R , Sev, Gn, (j - Oku
Jn, trak, 7 - Nnı·, Harut, R - V, 
Vııs, H, !, 9 - Yavan, E, Av, 10 -
El:uni, Arab::ı. 

kar:ı.k h~ret çelmıemec;i i..;i•ı benim 
alııllıca \'e tedbirli hıu·ekct etmem 
o-nıı dünyncla hlcbir snndcti kıs · 
kanmasına imldin l•alnııyacuk l<ıı. 

dıı.r g.eniş, engin bir sn:ıdet ver • 
nıem Jiı.znnrltl'. llu, \"Uzifemi anlıyor 
omvnffa.k omcağınıı ümit {)<li:ro. 
rıım, İyi terbi~·e ~i>rmü' ,.~ "'a.lnı!
ların uyandrr:ın ha,·aısı ic;inclc her 
hô.<lis&lt'n ders nJmı~ bir ~eııç lıı· 
zın evlenmeyi bu su11etle A"1iımc,.,:, 
telli.kl•i etmeAJi en <1oğru, l<nıllsini 
saıulete götlil'en en kısa yol <1.eğll 
midir? 

Sabri, heniiz tıtma.miyle lmni ''e 
mutmafo olmıuıu-;tr. A1ıırndıı 'ıila 
ı;iyah bir ~Uphenin gölgeli karar • 
trsr duruyordu. 

Bir mttddet sonra: 
- Esu itibariyle fll:l"l-ni7. do~ru 

dnr, dedi. Fakat, blitlin bu tttfsllAt 
bana etrafh bir izah gihi gelıni• 

yor. Bana öyle geliyot ki, siz, çok 

'iCYen kıultnlnr Ü7.eriıı•le sapılan 
tecrübede, kadın ec;n'len son dere. 
er. heyecsnh oldu~ için aletin ne 
!-Öylerse "öyle"'in doğru tizel"İnde 
<!nrduğunu i:mb etti. Binnenaleyh, 
ıu:s ~lnğun do!d:onı 'H!\'t1ii!ine innn 
<lık ve makıneyi knllnanıaktan 
,·azgeçtik. 

Doktor Griblln ifa<le"t o;oı ıl2'"<'
ı:e dikkate değer netkelet" verdi, 
Dol>tor bir fen :ulamı olıfo:!;ıı için 
i.ı letin ne !13el~i!de İ5ll'l'liğini :\nlı • 
~ordu ve fizyoloji l<ananlarına kar 
şı koymak müm1cün ohnaclığr.,ı ~n 

* ôğretmenUk yapını~ bir --)'&D 
hususi ticarethane veyahut avukat 
yanında ı;aıı~mak ıatemek~dir: İf do 
takip edebilir. (Öğretmen 9'2) remaı. 
ne müracaat. 

• Yüksek İklı.,at '"e Tic11ret met..-• 
lehine ılevıım eden riyaıiye Te in• 
11İlizcesi kuvvetli bir ı:e:ıç latilclt 
biiliin siln t'e (it'r~ o;enesi kinci!' 
öğleci en sonraları h<'rhangi bir mü~· 
~cseuC' ç;ılışmak "eya ı~ıenflen :ı:cr,. 

ı;t!lmek sureliyle inı:ılllıre ve riyrı• 

ziye de rı;i vermek io;ıemf!k!len i r . 

(O'A - BAY) remzine mürncaot. 
l;ildiğinden so~nun clevamı miiıl Aldırma: 
detince çok ~ıeyer-anh oldn. Ve fı· 
let hıdılkati en h·i rlolttor ü;rcrlnclr
ıneydan& çıkardı. !\tiit1?hn111r.;1.,J:ır 
do'ktorun ifadeleri 2.htıırken nıaki· 
n.e ii1erinde ~örülen i~aı-ctlere ba

"Şdııııa r~mh<ll'rt ,anı. .,,... e 
kuyucıılarrınızm oawlartnal ~ 
mektuplan ldareb&aenıbden (paıı.at 

ları ımrtç) 'lt'r~ uıbabtaD <ıt••Y• 

karak sıı neticeyi ı:ıkarı1ı!ıır: Dok. kadar ve '1Mlt 11 dftD ..,..,.. a1dlnna 

tor Gril.ıl Amerik:vla!<i cn<ın!!1uk tan 
hareketlerine i<:tiral< etmi~tir. ft!- (A.E. No. 5) <A.21) (A.G,) (B.F.) 
:-:ınarı doğmclur. bu Hirnfları ken. ( Değeri (Dokumacı) (DeJirmenı 
dini kurtarm!\k için ynpmı<; olması (I::mekll subay) (E. 2S N.} (Eıı.N.S 
ihtimali d~ lmv,·etli<lir. Fnlrnt ba (F.D.K. ı ( II. 450)(!.S. Serbeat)(!NG 
ııiraflarına rnğmı:ın n.racıtırm:ı hii- (324 l.N.l (1.D. 26) (K&rcjn 
rosu!la samini olnrak "nrclım fik • (LQ!e lll <M.E. 49) (M. 161 IN.B , 
rinde deği1dir. Memleketine ba.i!; <Neşen) (N.C.D.) (OkJ (R.H. ~; 
1ır11r." (Tilrldl.n) CtJmit) (Yuvam va Elflm 

(Devamı ' 'nr) (11 Z.0.) 

:üeil!iz Levazım ~atına!ma 
KomlsyonR na~ıarı 

ıı.__.,_,, ____ =--=--------------------------=--------i 1 

Ura olaıı ruır:. ı - K'!:jfi :uucaıınce t&hml.n edilen bedeli (4718.0l!) 
cbr.: 9 parç 'l : ıkr!bi l'J4ö :ı ıo kilo nbkilm lştnln 26,8.9t2 çar{amba ıt • 

s -. nt 14 te ı-:.a.drnpaiada. bı..l unan deniz levazım satmaıma komilıyonw 

pa•,;ı.rıığı yıı ;;ı ı \ tcaktır. 

2 - KP.~l tt'm•natı ( 107,71) lira olup şe.rtnamosı bergün il saat! 
lı~;.ır.cı~ mez ~tu r komlsyo.:•lar. bedelsız alınabllir. Resi.nıler1 komtayoL 
gbıUIUr. 

3 - İatoJ Klllerın 2490 !ııyıJı kanunun l•tedlı!I vestkatarla blrllkte ti 
g\l:, \•e saa. t~ ~ clı geı;;en knmlsyona roUracaatıarı. :13972) 

miihim bir hn:rat merhalesi olan ev· 
!iliğe. layık olduf;u dı>re<'eil '! citlıli 
bir ı!;lizle balnnısorsunoı. Rıı 7.:t tı 
~ c•c:mrn~ı:. ko:'nflrım ki gf-nr: kızlnr. 
<la ıııl; "''' b:ış llönm~f>i bir an1k 
~Urr:ınc:'> i ıamanıncfat,ı 'r.ım ıı ı. ı, ;ıt 
Lubran'arm e~ridlr ... Reni clalma 
uıd:~e lı.:ir..<le hırakı.n noktn, tm 
hadiseyi ımneniz Bn~·ım N'ainuı ~ihi 
tccrUbell, hnyııt i1minc ,-r~ı:.ır <reni$ 
görüşlü bir lrıı.dınıJan fln!:l nmnnrı

dır. •Sonr:ı, siz \:ııı lşi benden, ~im. 
cliye kadar hnl.:h hkbir nrıanuzu 
i~•i defa tekTnra hftcet bırnlmıadnn 
:'·erine getiren \'tt~inizclen de ıa~-
1ndınız. 

Genç kw., :f'ai"ınan hakrşlnnnı 
S:tbriye ı:e\'irdj: 

- Söylemedim •. ~iinl<;J.. çünkii 
se\"(li~im taraimdnn henüz se\"11· 

cli ;çlm'? tamamiylt' kani olamaı1mı 
ıh cnd!\;ı, \'n eğer onun bana kar
tı öyle bir his!j ~·oksa ..• S~lm dl!· 
r:eceğim hicap u~ıırumana dü!>;liinU· 
DÜ7.. 

Vmit, kısılan !ilesine hllkim ol. 
ma.k için biraz !!Ustuldan llonra l'i\· 
zlinU tamam1adı: 

- Eğer hö;'\·1e l!ie dün\•arla artık 
bi~bir ~y beni teselli edemez. 

\ ' t- birden hücum eden bir afi. 
n!n ile <ıar<:ı1nrak koHan 'i5mhte 
nin ovm!\lı mermerinrte Ve alt 
<.ıı çh ~üze! h!l.;r ıwu~larmın i~inc. 
lı •"•m·mn ·\':• l:ıa~l:'ldı. 

Sn~ri, ha ha.cli"e ı,ıı~ı~ında hlr 
rlcnhire do~an bir merha~, ~ 
'-rfkıt hl ... ..,iyle onu totn1' kendin~ 
rloğru r.el<ti. Zaten o, htc;bir 1caıltr 
~i;zya<Jların:ı tabammlt1 edemly~rı 
erk0 kJ,.rdeniti.. Ahenkli, teselli ve
ıic; bir !'!(. ~ıe: 

- ümit! kür,ük, minimhıl, ıa • 
,·ııJh Omidlm, dedi. 

Fa!:at hrçl;:ım• da.ha Mk ve daha 
şiıldct'i bir buhran halinl atıneoa 
\-ıı•ı tivle mel<teptı: yaptığı ı;lbj enu 
I.nU arı :ırao;ma 31~rak ve ali~\l11Un 
iicıtiinde cııkrp bir bebek gibi salh • 
yaral;: 

- O da ~ni ıtevecek, de~i. Da. 
na katiyen eminim yaVTnm! 1'1at1A• 
!<a "~vere!.<. Seni ktın sevmez iri. •• 
TPmln Pdet"im ki, sevecek .. , Rıuti 
ıırtık böyle ntlıtmıı .• hem l!te tize 
,.Mcl~lynnJm, ha, mttmtdta bir 
!;ey•:?. brı deJikanb pek feıu1ı 'bfT a. 
öam <l'lii;ifı;e onnnla ev1eneeek, &o 

nun h:ııvat e!Iİ oI~l<o;m. 
(Devanu ftl 
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TARiHT ROMAN 
YAZAN: JSK.ENDER F. SERTELLi 

• 3. 
Oz-.Ck Tebrtz baf'lannıb yctfCD ı Se!Jm: 

nuı lı ruıu tlzfunlerden bnlM!ettl.. gn. - sızı biç kimse maklt\p P.ılemez, 
zcı si!IJ carlyclerlni ça nrdı .. onlara cfendlı:nh! Eğer siz 1 terseniz, ı.oogol 
türküler iiUylettj. \"c Hntt.r. dört çe\' ordulıın tCl'fiJ ilztine dönüp gder. 
rl'31nl saran bu k.l21 nu ımııımda git- Dcynce, Öz:bek ge~ br nefes ala. 
t;Ikç-0 m:ıhmurl:ı,."llD gQzlerlnl yeni e_ rnk gillmeğo başladı: 
tendblnln ttterjnden ayırmadı.. her - Sen olmasan, beynme runec ne. 
uzanno ıuı hl lct;I. GUneş b ttıktnn cek, Seim: Sen gönlllme sern Bolıır 
bir :t sonra hç4)den 811mya gir • 86rp.)or on! Neler dUşllndUğüniı açık 
diler. ça söyle bana.. bu bıııılıın dunuınlı 

\'ezlr, Pren ın Hacerd n h~bndı. akmcilnrı yurdumuz:dnn naıııl nzıık. 
l,'Dll görllnce: ~tımbUlrlz T 

_ Iıılt.>r )'Olunda.. \"c:ıjrfn bir dlleğı mnııı~ gfbl, m:ı. 
DJyo &e'\1.nl»°Ck, 0 gece Tnngut bey_ nah ba.kışlarilc c!endlı;lnl sllzerok oo. 

lerlne adn.ınlnr göndtrdl. Ta.ugutbn \"ap \erdi: 
Mogollar aleyhinde n.)n.klao<IJnnak i- - Bu pek kolay bir fııttr. Boıı yere 
~ gtrll te.dbtrler aldı. \ e nı.h:ıt uyu. tıllOha ıınnlmakta ınnııa \'e fayda yı>k 
du. \ tur .. Onlnn kolayca dcletmcnln çare. 

GO'RctSTAN llEYLF..&lLE GiZLİ s}nl buldum. Fakat~ buna mmaffıık 
BİR ANLAŞMA olursak, elendlm}roen bir hediye lstl. 

lhtlsar öz.bek, kadın ı; e içki düşlı:tı. yeceğlm. 
- Buna muvauııı, olursan bfr de.. nO o :;'JA beraber, mcmlel<eOnl mo. 

go!l:ı.ra ç.fllDl!tmclct n de ı;ıeklnl.)ordu. ~il bin hcdi.)C.}C müstahak ol:ıcaksm, 
•er Ozbt'kb ct;rafmı vezir Selim gf Sellm: Ne dilenıen \'ereceğim. Bea 

bi dllllaı.vukbr ııarmaımı ols~ydJ, lb. l!lt'nden 3lrndlye kadar ne eslrgedlm ! 
t1l"nr preıı3 Awrba3mm mogol ıstml. Selim fikrJnj nçıkça W.)ledJ: 
mna l!fratmal<t:uı lcurtaraballrdi. - O halde dileğim! an.edeyim: Ha. 

Bir gün lrendfsfnl :ı:Jyaret,e gelen ecri bana bağııılıun nız:ı ıstlyorum! 
fulıek birdenbire durııladı: GQrtj tan elçıst: 

_ Ben ruıreıstnna gldlyonım. - Ne dedin .. benim blı1clk gôzde 
Prenııtm beni tnlL Galiba harp var. me göz mü dlktln't 

Dedi. Oı:bek bu tlrBatı kıı.çırmak - Hnyy-, sızın gtlzddcrlnJzln hlc 
blıiııde güzlim yoktur. YB{>ııeağım f 

~ büytlklllğ1lntt etr.e dalma J:ıatulD.t-

.f ABER - Alişam Posta!t 

iir ş a r 
1 Greko romende lstanbul, serbestte 

Ankara ta ımları kazandtlar 
Ankara: 23, (A.A.) - Ankara 

1 

da tuşla galip. 
lstanb:ıl temsi i gi.ıreş r.ıU~nbaknla 72 kilo: 
rı bugün 19 Mayıs stadında, bUyilk Greltoromende: Anltaradan Y · 
bir knlabalrk öntinde yapılmıştır ~nr Doğu !stanbuldan Kandeınıı" 
Ea3vekillm.iz ŞUkrU Saraçoğlu, da· s.ı.yı hesabile galjp . Serbestte An· 
hiiiye vekili Recep Peker, müstakiı l.arndan Celal Atik 1struıbul<lnn Fa 
grup reis vekili Rana Tnrhnn Ş:· ik 2 <b::'kiknda tıı~la galip. 
ref tribünilnde yer alm15lardı. BU 79 kilo: 
yük bi'r intizamla cereyan etlen m\i Grı;-koromenıie !stanbuldan Rı· 
sabak!ı.le.nn teknik neticrleri şun • zık • Anlmr:ıd:ın Azize 5 dakikn 23 
lardrr: saniyede tu~la galip. 

56 kilo: Grekoromende Kenan, Seı'l>-stt~ Ank:ıradırn Mahmut, 
"l.stanbul,, • Namık "Ankarayı,, btnnbulda.n ~l.5.1.e {l dakikadn 
n&yı hes:ıbile Serbestte Ahmet Ça tusla galip. 
kır 'İstanbul,, • İsmail 'Ankara,. 87 kilo: 
yn sayı hcsabiLe galip. Gre-kol'Omcnde !stanbuldon Mus 

61 kiloda: t ı.fn ~ı,..z::ak • Anka.rad(l~ İsmail 
Greko Rom~nde Mustafn "Ankı.· Yı'mnza s:ıyı hesa.bile galip Ser· 

m., ~ Pan:?.yot "!stıın~ul'a,, sa~·ı ?eEtte AnJı:arad'l.n Vı>Jıit rakipsiz, 
hcsabile. Scri>estte Ankaradnn Ab- 1 A~ si'ı:let: 
dullah !stanbuldan Mehmet'e Jl Grekoromende 1.sm:all Ankara 
ooki.Y.n'.da tuŞla galip . rnkirsiz. Serbestte !stnnbuldan 

6G k loda: Ahmet • Ankaredan ~ükrUye 9 da· 
Grek<m:ml.l"..nde !stanbuldan Be. kika 40 s.5.niyede tuşla galip. 

~ir ~ Ankarodau D~nn'a sayı he- Netice· Grekoro:n~de 4 /3 ls· 
ı:ahile galip. Serbesıtt.e Ankarn<lnn ta.nbul, serbestte 6/1 Ankara ga· 
Nuri • fstanbuld:uı AHye 5 daitikn Jip. 

- -O preruılno benclon selAm 
söyle. MngOl ıstllA3ma karşı lıoya<nk 
~ Ocııgb:ln ku'\'Votfnl fldyo böl. 
.._ olDr. lllc ben mlidafıMı du. 
ramund&ymı oma, ona kal'!P lcoyacnlı: 
halde do d ğllhıı. J•'akat. Gilrelller 

=şe!ı.!;:c"~u ı:;.:ı: =~~ Marmara kürek ve yelken şampi onası 
~=~:av;.;;~(} o1:u~:~a:::~; iTE Kı 1 o G" o ,. U'" SABA KA Özbek dttııtinUyordo. • 

Selim, ihtiyar ~'l blrlclk göz. dl A11şebllirler. Ben de 
elô:ln:t.:n(tıın ıı!d%e yardım ederim. 

EJçl cbrtzdcn klltl90ye lf6-
Jtinmed Çl]ap gitti. Özbok bu ko. 

rint bile babor6!\r et_ 
:~;;;~~ .. : LARDA ISTA UL ŞA PiYON 
dar gtlp geldi. Keşki beııhn bar.lnemi 
btc.'ICydln.. kcıılq Tcbrlzfn b!r yıllık 

.uıtllddıet ~ bu k nşnanm ft.rlda1mı 18teııeydln." ııendea hiçbir 

n.. .,ey eııfyogemtyeceğimt pcttlJA bUil'lllııı, 
Scllıo! 

Selim oo,mmu Jğerelı:: 
- O hal&ı kulunuz da. dlişftne31m, 

dodl buldtıftum ç.aroyl tat blkte ge. 
dklrseniz, belki o J:Slllllfl b'itttıı yur. 
<lıınuz elden ~ltmıı1 olncal<. 

Özbek bu tehdJtlero kulak verme. 
dl. 

- l'arın t6kmf. konll§Ums, Selhn! 

ini çlğocylp geçm11-. KURNAZ V;EZln, PltENSlN 
ovasına GÖ1'..DE~1: NASIL A.IA)lf 

1 
Selim, ~ korlmtnı3ktn güçlt'ılt 

ttı4Y.!.'~:'l be)1 lftmu du) ıın hf"D çclroıedl. 
.mu~r .. ı, hem d~ ae\lndl. Ve Amdaıı - iki glın geçince, pm. 

o za.ma.!I tf,ike:ıclJ. V0'Z.frln : 1 buf'lldan adnmlar tod&ırlk ederdt, 
_ • dodl, ~ pr nl ıwlam ~ talimat Yerdi. 
n ır,vı. cvır.,um. On IJfn ktııllik Bu nd!Ylllar G:ım)a gelerek: 

c4 • Buna 0011 ae.. - Efendimiz bumda raltatta otu. 
ııuı. Flı.Jmt, l\logollar Ganıil. ~onunuz. Falmt, blzl.ın hnllmlz fok 

lcıie u~~.n b~I cfğnrmelmm ,.87. klmdlU. CengbJn askerleri köyleırj. 
miri, lc:uıab:ılanmızı çlğnlycrek ve 

~llrr. Juillu lahç+nn geçirerek 'l'ehrt7.e dot. 
SolJc. clendloinl:ı nasılsa kon&Ine ru gellyorlnr. 

ı; n l:Gyl lt.r gGrmtış olnnsı. ~yiııcc Ör.bekin rengi attı. 
n:ı lJ;).:frt't e• ı. ı in JryUztlnl\ anla. _ Amruı Selimi çağırın .. 

il. 

Dedi. Vezir, prenSln hmınnı.ns gir. 

diğı zımmn ne ile karıJllaŞA~"ml bili 
yonu. 

Öz.bek: 
- Tebtlkc ynkla§ıyor, Selhn! dedi. 

lsteli~ hediyeyi \"t'liyonım. Fııkat., 
Ben df' bl',ırim fııtooJğiml hemen ynpa. 
caksm: 

Sellın iğildl: 

- Hiıı merak rtmcylıılz: Hemen 
§imıli Cengtr.e lılr clçl ~öndorlyorum. 
ÖU-ı;bıI JrulunUT.a .bımlunız.. 
S~lm dnrhnl güvendiği ndamların. 

~ın: ız s• 

yıın Vf' her yrf \'eTgl veririz. .. 
Um bu t~kHfe mogolla'rdaa mfts. 

1-.et l"M'l\p at.a.eaı:'lnd"n em!ndJ. Ara
ma çol. z:utııw gcçme:U: Oenı;h Azer 
huy~ P"'D!lt Özbeke lcrs.'\ btr revap 
\"erdi: 

''Te!dlfinl kabul t'dl.)orwn. l'aadct_ 
~ j,1..--R r;ıı.. tı ~ leri hMUl'fl ·ob çıkar!" 

• t lır''1l. 1 ~1lm, ge!m oe\•Rbı Ö7.bt-ke g6sUır. 
Gi. 

(hbe, tıe\inçlo Rellınjn alnındıwı öp 

tn. 
- Ne )ıı.ztk ki, ""1lr kn:ım yok. Se. 

nı dam.'\t ynpr~m.-ıdım. lln<'crl kızım 
ıtib !!3na '\"erlyonım. Bundan eonm 
benim d" madrın~n ! 

Drdl. O gUn Q'elen mogol elçllr.ri. 
n•-. vaaded leıı:ı hedtyclcr ti' il mNli • 
l'"relı:: hl'ntl'n :voln çıkonhh ''" mogo!. 
1 r%:ı t.1r fv.ılh mn:ıhed~I lm7.AlundL 

n ı ani "DOYB gllre moııollar ı.,ga! 
ı:-t ~ri Au-rb l ~n toprıık1annı bo. 

~P c kllt"Ct.'kl erdi. 
C'ıt"n-ız llJllzUııde dUTdıı. Kan dl:ik • 

mcd~ blrrok p~ra. hediye, ve hav -

ikinciliği Kocaeli, üçüncü
Jüğü I2m1r kazandılar 

'l'ctkirdağ, 23, (Va.kit muhabi· 
n.ndcn) - Marmara, kürek \'C yel 
'.ken şampiyonası bugUn burad':\ ya. 
pıldı. Şampiyon!uğu İstanbullular 
kazandı. T:knik ncti.celer ~unlar. 

dır.: 
Tek ciftc: İstanbtıI bbinei, KOıO 

c:aeli ikinci. !znı.ir üQUncil. 
1k.i çifte: İstanbul birinei, Ko 

caili ikinci. İzmir üçüncU. 
Dört tek: İstanbul 'birinci. Ko

cael3 ikinci, Bab'kesir licüncü. 
Umumi puvnn hesabilıe K• <·aelı 

ikinci. 1mıir üçllncil olmuştur. 
Ma.rma.ro. t.iPi kiker: Teltirdağ 

birinci, Ça.nah:kıı.le ikinci, Bursa U 
çüncU. 

Yelken: İstanbul birinci, İzmir 
ikinci. 

lifuıaba.1tslar çok gfrr.el ve he• 
yecanlı olmuş, vA1.i sporcuian:ı ça 
kmıalı:ı.rnu tc.kdir ederek kannııt'• 
la.mı bedi.velerini bizzat dağıtmış 
tır. 

Sporcular Atatürk ô.b!desine bir 
çelenk koym.u.S]ardır. 

Dünkü koşular normal neticeler verdi 
At yanşla.rmm yedinci hafta 1 birinci Neriman ikinci, Perı"ha.n fi· 

koşuları dün Yine büyük birm~· çüııcli oldu. Müşterek bnhis gan .. 
lt kitlesi '5nUnde ynpıldı ve evve·· , yan 220 kuruş verdi 
ce ~ edil.en netice-lerle bitti. ı atlarm.a. ma.hsus Handı"Jmp. M~. 
•Koşttian krJe.ca hü~ edelim: f<'f!i 1800 metre idi. Yecli at girdi. 

Birinei koşu döz1: ve daha yuka· 1 Tarza.n birinci, Bom .ikinci. Eah;ti• 
:r:ı yaştn.k.i ~arım kan İng2z, at ve yar Ilçilncll oldu. ~ bahis, 
insr..Jrlanr.a ma.hsı.ıe, m~e l600 ganyan 2().0, p A.se 100, plasc 100, 
metre idi. Üç at girdi. Neticede A ·.. plfıse 150, çifte bahis: 210 ikili 
Cey'an sıkı bir çekişmeden oonra • bahis 410 kuruş verdi. 

• 
.Muhaır.nıen ocdelı Zil 2 (lkt bin yUz on iki) llrn olnn 4800 (dört bin 

:eku. ytız) aeet 24126 volt 25 vatlık lokomotif temir ampulu (8. eyıUI 
\942) per~rnbe glhıtı cıa.'\t (14) on d!>rtte Haydn.rpa :ıdn gar binası da.. 

nlllııdckı ko!nlsyon tamf~cuın a~ık eksjllme usullle s:ıı.tın nlmaeakt,ır. 

Bu işe gi•-mck t.stiyc.ıılerln 158 (yUz e1ll sek!Z) lira 40 (kırk) kuruş. 

tuk muvakbt tcmınat vo kanunun tayin ettiği veMıl<lc blrllktc ek!lltmc 
SMt!ne kadar konı!eyonıı mllracaatıan lAzrmdır. 

Bu ipe ait şıırtnamelf'r komisyondan parasız olarak doğıtılmaktadır, 
{8918) 

• ıı: • 

Devlet clemiryolları yedinci isletme müdürlüğünden: 
Muhamıruozı bedeli (1':850) lira olan (5000) metre mlkftp balo.at Eıı • 

k!t-ehlr - Konya 'ıaıtı llz:erindc Kim. (894.898) ocaG"mdn.n thzarı işinin 2.9. 
042 çarp.mba gllnU ooat 15 tc Afyonda yedinci lş!etmc mUdUrıUğü bina. 
smaı. kapalı .ııarf uırultle ekeiltmest yapılacaktır. 

Bu ~ f::'i"ıLek ltıtiyenlerln (1838,75) liralık muvakkat teminat Ue kıı.. ' 
nuoun (10 urcu 

1

maı1<ttstn!n F. fıkrası) gereğjnoe ıuzumıu ehliyet ve tice.
ret vcs!kıı.lar!lt': teklif, mektuplarını ayni gün saat 14 de kadar koml.ayon 
relM!ğl~ vf'rneıerl Uızımttır. _ 

Şıırtnomeler tvletmil komiSyonucdan parallI% olarak almablllr(~S5) 

lstanbul Denu Komutanlığından: 
1 - Deniz h~ıri w deniz gedikli okulunun kayrt ''e kabu1 rnQddetj 211.8 

942 gUnO ak nmıne. :kadar uzntılmıştrr. 
2 - Deniz: '!'"X'a;nc kayoo!unnn okurların 27.8 942 perşembe ve gedikli o. 

kulu1'a kay Jolunan okurl.'lrın 2~.8 El12 cumn ffflnU noksan veslkata. 
P da Kesımpa ada Gcdlkı, okul•ınıia bulunmalan. 

(9009) n on gtın 
\'lt.!1 1 rıı' , f tnbeklertn yurdundan 1 nn: tamamı!)•ara.k saat 
QCkıldL 

(De' ıunı \'81') r,l. 
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abalı., öğle, akşam 
!er yemekten 

dişlerinizi 

sonra günde 

RADYOLlN 
üç 

ile 

defa munt•.....,. 

fırçalaymız 

-~~~~~!~~~~!~ ... ~ 
ra1yol&nnı yeclle~tirlr. Salonlar için dalDıl w I• 

vakke t amplifikatör tesisatı yapılır. j 
Adres Taksim Cümhurjyet meydanı ıUtal ha 

No. 10/2'2. 
··~··A .. i!illımtllllıılll .. f191 ..................................... ~llLA 

İstanbul Jandarma aatm alma komisyonundan: 

Demiri :uıta.nbuı J. &nbarmdan Yerilmek tbıere nO.mwıealle ..-_ 
mt.1•1ne göre ( f uoı giyim na.ı 1.m&leytaet 25.8.9t2 aaJı güııO ııu.t ll tıl 
tstı>..nbul Tal:shnde J. Sa. Al Komlııyonumuzd& açık ekııntme ile -..a • 
dıı~cektir, BeheT giyim nalm imaliyesiııe muhammen fiyat 85 ....-. 
le't killeı1.n gerek demir bedeli ve gerekae tDl&llye için cema.ıı 248 llra • 
kuruşluk ilk teminat ?Dakbuz veya mektubunu komlayona ~111 w 
evv-:ıce nal l:llal ve teallm ettiğine dair vealka ibraz eylemeet ....... 
Nllırıune herb'Ün komisyoncıa ~rUlür. Şartnameat pa.ra.aı:z almir. 

!steklllerln yuxlI vel!ll.ka ve wımınatıarlle eUiltme aman.... & 
mtayona gel!::ıelerJ (8587). 

Askeri Fabrikalar satmalma komisyonu ilinlan 
Cins. miktar ve muhammen bedeUerlle katı temtnııUan •Pi* ,e. 

tullen 8 kalem. erzak 28 ağustos 942 cuma günU eaat 16 te 81.hpuumda 
aakeı1 fabrikalar lııtanbul yoJlamıumıdald aaıma.ıma komlaym.- peı. 
Ulrlıkla ihtl.Je edilecektir. Evııat prtna.mea hergiln koı:ııia)'ODda .,.._1ıL 
lir. Heyeti amwnfyesinc talip çılanadığı takdirde ayn ayn da ....... 

. TaJ.iplcriıı ll'.ezkOr gün w saatte komlsyonda bulunmalan. (8826), 

Lira Kuruı Ctnıı1 lıliktan Fıyatı ~tı ....... 
Kg • Kr. 

470 00 lılerdmek 1000 47 70 • 1650 00 P1rlnç 1600 110 UT • 1860 00 Zeyt)ny8'1 1000 136 :aot Ol 
840 00 Sabun 1000 8' 121 .ao 
475 00 Şeker 600 9S T1 • 235 00 Nohut 600 41 aa • 380 00 Kuru faıruıye 1000 38 ırr : 219 00 Zeytin tane81 ı 300 73 al 

~29 00 BH • 
-- - ----

Siirt vilayetf hamsi rmılacuebe müdiirliifiintl•ı 
l - ~zer ~yu kenamıda batunan husull! ldaNYe alt k&vaklılrt9 • * 

adet kav&k ağacmm keallerek aatılmaaı: kapalı zarf u.sul1le •tta Ki 
ya Çikanlmlftır. 

1 - Arttrm:ıa 8.9,9'2 •ll g11m1 -...ı 10 da vllAyet daim! en.c1hnallllle il. 
ra ~eoektJr. 

8 - Bir kavak ağacmm muhammen bedel;I tld;ıer Ura olup m+'IN 
bedeil 20000 lil'&d!r. 

4 - 2000 ag-açt.an aşa~ olmam&k ıartu.e ayn ayn tallplere de .... .._ 
lebllir. lııtekllleı1.n talip olacaklan mtktıı.rm muhammen 1*1119 19 
yl.lzde yeıh buçuğu nfı:bettnde muvakkat teminat vermeıert ~. 

6 - Şartname bergün me.!I.\ 1aatıer1nde villyet dAlmt encllme.n W t 
~ bed~ görüJebfllr. Taliplerin vilAyet encUmenlna m0r""U&1aft .. 
lt.n olunur. (fl781) 

T. iŞ Bı\.l'OlASJ 

K. T A 8 A R R u F :B~~~ 
H E S A P L " R J .~~~~\\"'.·;aı~ 

ı bdnctteşrln 

Ke§idcslne ayrılan 
ikramiyeler: 

ı adet 1000 liralık 
1 • 500 • 
2 • 

14 • 
10 .. 

260 
100 

ft(I 

~ 

• 
• .. 
• 


