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Zafer bayramını bütün rı1er11-
leket coşkun tezahüratla 

Türk Hava 
Kurumunun 
beyannamesi 

"ikinci dünya harbinin gel~. 
~imini takip ederken hava :la 
kuvvetli olmanın, n:.illetler:n 
hayatındaki derin tesirleri 
hepim\zin dikkatin~ çarpı} or 

- --
30 n0 u tos Z fer 'e IJ D nre lıın:· 

ramı muna eho'ı}le 1 uı k lıR"a ku. 
ıuınu bdşkanı Şükriı Koç.ık a :ığı· 

d:ı'-i be) :ın name} 1 ı neşre! ıııişl i r: 
A.zlz erknda!>larım; 
Bnrış, !ıklın ve milll bırlik ülk,• 

~ı Turkn e, bugun } irıninei 30 il• 

l!n to .. unu kullam:ıktadır. Acı iclı•. 
de lı:ı' rannn hır dün} anın orınsııı· 

da, mi:lt>tlerio en az üziıntil '>C sı. 
kıntı çekeni olar.lk ba} rnmı mıı.ıı 
erışmek. bil yük bııhti} a rlıiıımudı r. 

tn~:ınların. şuurunu kaybetmiş 
'.\'ıilınlar halinde hıribirlerinin üslj• 
"" salrlırmalan, bu },1 son hızına 
"':ırnıı tır. Türk mili ol ı \"il tanını kö. 
tu ihtiraslardan ve ~ararsızh'kl:ı:-a 
dq~ekten bu~ ük bir ustalıkla k< • 
rumrısını bilen s:ı),lı milletlerden 
hiridır. Hakl:ırın:ı ı:e şerefine do. 
kunulm:ıdıkça, Tilrki~enin lyil!k. 
rıııilel, umrao ""e düıen l u,·ası ola· 
rak kalacalındı artık hıç kimııen'n 
tercdd:.ıdu yoktur. Milli Şcfinhı 
kndretlı iradesi ve şefkati kanatları 
altında, yeıj'Üıunün medeniyet n 
lekiımül unsuru olan milletimiz, 
h:ırp lfeilinJn l ıkıcıhğını, en wr 
artlar ıcinde cırpın:ır:ık kaznndığı 

30 aAustos günlerıyle cok h'l kav. 
radı~ icin, hugiln ııtırap ıçind ~ 
lıulunan insanlığın bir un evvel ay• 
dınlıAa kavuşmasını l üreklen lsle
mektedir. 

ikinci dllnya harbinin ıelıfimini 
ı ıkibederken, havada .kuvvetli ol• 
manın, milletlerin hayatındaki de
rin tesirleri hepunizin dikkatine 
carpıyor. Kıtalar, enginler ıışarak 
kuraklıktan t;atlıımış topraklara i. 
neen yağmur gibi, sıkışmış ordula.. 
rın imrlııdına koşabilen ancak 
"Uçak" tır. 

30 ağustosla ''Havacılık hartası. 
na.. girerken, bu ~ ıl da göklerda 
gere.ktiAl 'kadar kU''' etli olnp ol• 
madığımızı düşünerek ve Türk 
Hava Kurumuna nasıl l'Brdımda 
bulunabılcccAimbi araşllrncağız. 

Turk Hava Kurumu, milli kay. 
naklarımıza dayanan bir havacılık 
endüstrisinın teme lir rl atılması 

'olunda bühin ga}·rellerini kullan· 
ınnktadır. TQrk Hava Kurumunun 
kamplarında, göklerimızin kahn. 
manl:ırını l'etiştlren he,·acı bir m.
~ıı üremek ıcd i r. Bütün hu çalışma. 

lar ancak milli ·ardımdan hıı ve 
ku,•vet almaktadır. Geçen yılın 

dört nııl onu eş:ın verınıi karşı· 

~ında. aziz millc!lnılzc kurumnı. 

fikrıınl:ırını sunarken "Havacılık 
tıarııımıı" da da l'Dlandnslnrın taze 
hir co,kunlukln göklı:ı ımh içın 

'ardıma koı1acaklıırına lnam:ı-·or V"

yuce he\ranıın mutlu olma~ını dl. 
liyorum. 

7 az -

. 
Mos-,,ovadalll Rlyter malıablrlne ıore 

Don ile Volga 
arasında 

durum iyileşti 
Rus tebliği dun cephede bir değişiklik 

olmad}ğını bildiriyor 
Lontlra, 30 ( A.A) - Stalingrad. j bir boyunca (Terek nelıri olaca'k) 

da tehlike azalmış olmamakla bera- dıırduruhnuştur. 
ber, Almanlar daha fazla :ver knzn. 1 Merkez l'epheslncle, Rev bölge
namamışlnrdır. Bu saban Mosko\ a· · sinde general Zukofun kumanda
da neşredilen resmi Rus lebli~I, 1 tında taarruz etmekte olan Rus 
ilk defa olarak "cephede kn~ dr. l 'elleri ııllı me.skun ye~ı clnha gc:i 
değer bir del;işlkllk olmadığını,. nlmışlardır. RJev şehrmin dı~ kı-
lıiJdlrmi~tir. (Devamı S tinctlde) 

8at1 Ç ö 1 Ünde ni~fos;j~~~r~~:ne ~:~:~rhOll:u::bs~!; ı o ull n gece baş l ı • 
z.ırfında Don ile Volga ara~ındıı a.s· 

Ş d 1
. t kert durumun iyiye doAru döndlı. id et 1 opçu ğıınü bilclirıniştir. Rus lıınkları mu: 

kabil hllcuma geçmişlerdir. Alman. yan ş •ı d det ı •ı 
faall·ye~ı· o~du lar, bir hnft:ıdanbcri dc\·anı eden 

i 1 şiddetıı mııharehel<'rd'!n doln~ ı 
Londra, so (A.A.) - Batı çölü.:~e yorgun gôrfinil}orlar, En fazlıı v 

~lddetli keşif ve topçu faaliyeti ol • ilerlemiş olan Alman öncü 1-.une:· ya g mu r 
muıtur. Durgunluk devam etmekte - !eri, kı~nen sarılnıı~ bir vaziyette 
dir. bulunu\ urlar. 

Cuma gü:lll müttefik uı;akla"rn Kotelıııko\O bölgc~in..f(' Hm mil. BuP.ün ög"' leye kadar 
Tobruka yaptıkları hnva akını mı• . 1 d:ıf:ınsı sağl ıın dıırmor. -
vatfaklyetle neticelenmiştir. tı; llnır.n K:ıfkas~:ının doğu '"'' t aıı~ını!n devam attı• 
dlıa -.ıunan t gemiye 188~t kayd"~: ı . Rus mııktl\ cnıetı gltılkre arlmnklıı-
ml§trli. n:.ıgemlleıden Lklsj ateşt ve. dır. Groıni petrol bölgesinin şim il 
rllmi§tir 1 g:ırbisinde ı\lman ilerleyişi bir ııo. (l:' azı!iı S üncüde) 

( (Z: 
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DabHlye ve M 111 
l\lldalaa veldllerı 

geldi 
Dahiliye vekllı Recep ~ker dün 

nk§amki trenle Ankaradan ,ebrlml..ze 
ueımiıtır. 

Mtlll mUdafaa vekili Ali Rıza Ar. 
tunkal da bu aababkl el<Bpreıle ~h. 

rlmlzc gelml§tir. 
Her tki vekll de blrka ~gün ıe?ırl. 

mlzde kalacaklardır. 

kutluyor 
Taksimdeki geçit res
mi pek parlak oidu 

inönü Gezi yarinin açılma 
Töreni geri b1rakıldı 

lstanbul, zafer bayrnnur..ı, fnıu• raman ukerlerimidn dimdik ge • 
lalı bir şekilde yağan yP.ğmul"ı:l tişlerlni SClTetm~ Uz.ere nıera • 
nığmen bUyük ve coşkun bir ne~e ıoimin )aıula.eağı T~im mey<11to • 
içinde kutla.r.ıa.ktadır. ı.mr doldunnağa başlsmı"'lnrdı, 

Şehirdeki rcs:ni ve hususi hln&. • 1 Merasime istfri.k edect?k kıta • 
lar, limandaki vapurl<ır ve blltUn farla mektep'iler \e tesekkuller 
V(6aiti nakliye Türk bayrakıarilc 1·aksim meydaıımda ker.dllc:-rm'!' 
eUslenmiş bulunmaktadır. Pynlan yerleri ~ta.n i gal etmis 

ORDUYU TE6RİK bulunuyorlardı. 
Sabahleyin saat 8,30 dan itiba• SMt 10 buçuğa doğru 'ali ya. 

ren lstanbulda, FıruiLltlrdakı Ko • nınde J.,tanbal Komatanı A.~ım l'ı· 
nıutanlık dairesinde tebrik k:ıbuI uaztepe fle merasiİn konmtanı 
meıra.simi ba.şlamıştir. Tuğgeneral Htlıınü Erta~ olduğu 

Vi!Ayet adına meclis uaıuodan halde Tak ime ~elm~ V'(' dizllmi~ 
mühendis Cevdet llkra.y, Recep (funuı kttalan tefti etnıi,.lerdir. 
Havlucu, valıliğ'n riyasetiııde ls • '\'ali, kıtalan tefti tıen ~ıır.ı 
t8Jlıbul halkmm orduya karş: sev• 'l.endilerine hitaben: 
gj ve tebl'i.kkrini komutana bildir• - Bayramınız katla .,!sun! 
nıişlcl"'dir. demi~, lutattt da: 

TAKSİMDEKİ MERAStM 0
- Sağ ol ceYahını Yermittir 

NASll. YAPILDI Mil"'j11.ki"11 tst'k~l rna"ft p 
Binlerce kiti, ''lahll saba,.ın er hnm11 ve bayrak direıtn~ ı:-enh 

Ji.en saatlerinden it'bnren, ,-:ağan ı;ancaimuz Çekilmi~ti, Bu smıda 
yağmura al<lrnnıynrak 8ırl knh • l (IJe,·aaıı 8 tinrllde) 

Askeri terfi 
listesi 

Askeri terfi Jlstesinin bir kısmı· Bnsrl Y lçrn, Rustem Aı.ınsu, Mcr. 
nı dün neşretmiştık. Mfilchaki kıs rluh noıen, lı Can Daklır llulıhi 
mı clıı şi)}ledir: Dıı)kal Fev:r.i Atıllü. Zckı Asıın, K'ı. 

l ' / ZB 1~/MGA TER/'/ 13DEN mi] Arap un. ~Iuslnfa Tuncer, Alı• 
snı .. rnı tısı n:.ııı . .vı.ERI met Allı, Ömer Ur.kullu, ErtuJ;rul 

Celiıl Yalçıner. Emın Görguç, Or· Akın, S:ıdull:ıh Ar u, Calılı farııs. 

h:ın lller, l\lehnıet Anııtn, F:ıik Em. Süle}TO&n Akıncı, Huseyin Sa,aş. 
re, Fuad Cnııl, Ac1nnn l\obııy, !'-e'· k:ın, S.:ı13h:ıttiıı Tuğ<;al, Snmı Tun· 
kı l'nlıı, Solıihııt' n 'Lııal, Azız Ho. ccl, Naci Özkuzu. Azmı Sor8 .. n T:ı. 
ıııılı, Kamil B:ı~ar:ııı, Siircn·a Ön· 1.ıt S-Ozer, • 'azmi E'•ren, Hüsnu Ar 
cü, Bıısrı Ank, Ahmet Bayıl!:ın , kan, Zıva K:ı.' a:r.. 
JJ:ımdi B~rl:ıs, En\er Yıldırım. A,· }'( ZB4Ş/LlGA TERll EJJBN 10P 
nı Kar:-ca. Zeki <iölmıeack, Ka•ım ÜST1:l:MF.ltı·ı.1:RI 
;.lper. Arıf Sn\Bş, H. \vnl Nedi~. Abıhl 
iJST,..t.MESI.IGE TliRFI IWRN Arda, CcliıleUiıı Bııyk:ın, Somi Hr-

SOVARI TEGAll.XJ ERi dll, lhs::n Özel, \'a fi Peki-ren, Sa· 
;\'°e<'del Aykııl, Salih Koç, Men· lihnıtin Suney. Fıkri Sönmez. K:ı. 

nan Pasinll, 'ı unus Arkula. Ca\'İd clir Avbar. Kcnıal, Turfnn, l\iımil 
Ozgüç, Ni}azl Çelık. Mustafa Özle~ Gize), \'edat Aka)lı, Emin C:ilen, 
Cemil oncr, 11.ır:ıhiın Sun:ı. ~hıstıı Ahım·! Olana,·a, Alp Ölmez. :\°l\'nLİ 
ra Gökbt>I, Şükrü ln:ınç, Salıh l\o· I Yoruç, lbrahiın S ıkızo~lu, Fohrcl· 
niçe, Sükrü Polnt, Rıza Komşuoğlu, (ile\ nmı S ün!'.üdel 

Salo•oa adalarıadalı altısı 
Amerlllalılarıa elinde 

Bu sabah neşredilen bır tebliğ 

Teslim olmak istemiyen Japonların 
mağaralarla birlikte nasıl havaya 

uçurulduklarını anlatıyor 
1 Londra, so (A.A.) - Va~lnrto~ca 

1 

bahrjye allA.hendazları umumt kuın. 
neıırcdilen reaml bir demeç, Salo . glhmdan: 80 (A.A.) 

rnon adalarından altısında ~ımall .1. . Amerikan bayrağı bugün Paa'f .1( 

merlkan askerlerinin buluı.duğunu •<:: barbı esnasında mUttefikler tarafın • 
dirmektedlr. Burada blr Japon tor_, dan tekrar i§gal edilen ilk toprakla. 
do muhribi batmlmıı ve bl.r iklnl'ıırl rın Uzerlnde dalgalanmaktadır. 
de hasara uğratılmııtır. Amerjkan taarruzu be.fladıktıuı Ul 

Bu bölgede ılmdıye kadar batır• saat sonra bahriye ajlAbeDdazları '3a. 
ıan Japon gemjlerinln adedi lD l bul- loınon adalanada bedellerine tama 

mile varını• bulunmakta ldlle • Ja • muotur. L • 
S&I6mon -adalarındakl .Amerikuı ~e.v~S ~ide) 

Yeni 
Gineye 

Japoalaı· y~nlden 
aıller çllıarth!ar 
Loodra, ao (A.A.) - Yeni Gine~ 

çarpıımalar flddet kesbetmi§tjr. A • 
danm 1ımal ucunda körfeze blr Jap.:-n 
kruvazörü ve 8 muhribi ulter çıkat
mıııtır. 

B&Uca&, Kokoda ~~ ~ 
Mor«stl doıay!ıannd.ı. Ja.!>On !«>n~•t • 
leri geri atllmıs-1.ır. 
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Bagtlnkl merasim 
C.Ba 'tarafı Jncıide} 

me:yda.m doldor.uı binlere~ Jıd'i 
hazırol vaziyeti talunmı,tarılır. 
'l'ayyarelerimiz de, gökte ceve.. 
l!nh.r yaparak merasime iştirak 
etmişlerdir. 

<nut~y., röaderflen Bayrak çekme meruiminden 
Evn k gen vertlmN ~ hazırla.nan çeleDler fi.bide. 

§!Eb niiii:ww ye konulmn, ''e ;;ene: nbaylan • 
mn:dan Cemli ~'f(lopn meydan • 

~ ·o-~·u.: .n •• d ..... e.·n···----ı· ::~e=e ,~e'::u o~:= 
j r:: söylemlı,tir. Genç şuhay, nn~· 

B •• r:: da e'T.<:"iiınle şöyle demi,tir: ugune f - Türk adı ile iftihar e<lllen 
...._, • • • 4 • • + • • • • • • _,._• tir deni ~ryo11tv: 

fark cepbeslade 
vazıyet 

Rus cephesinin merkez kesinı\n.:Je 

;öıUlen ink.i~a! Londrada cesaret ve
ıci rnahiyette görUlmektedir. Haıe:ıı:ı 

ereyan etmekte olan bllyılk muhıne. 
elerln neticesi hakkmda ştmdi:'.~n 

UkUm vermek movajın.ıırı görUlm11k. 
e jse de bugüne kadar PJde edi1f'D 
ctjcelerf ve harekAtın aeyri 1izerinje 
esir icra edebilecek h!iclleeleri a~F~ 
ukan tahmin mUmkUn görlllmekt~ 
lr. 
1942 yaz tanrruzu, mareşal Tfm, _ 

•'ll,onun Harko.fa hUcum ederek bu 
•lırln 111.mal doğusunda ve ecnubun~a 
azı mevzii muvaffakjyetler elde ı::t. 

gi sırada başlamıı;tır. Bıı Rın hUru
ıu Alma.nların taaıTUzunu tacil et • 
ıl~tir. Almanıarın Ka!kaayaya dof. 
J yaptıkları bUyük taarruz netıce.w!n 
a Rual&r VoıoneJ ve Roatof araam<\& 
ıo kllometrt'lik bir cephe boyuma 
zrj atılmışlardır. Fakat Rus ord•• • 
rı harp ederek çekilmişlerdir. Al • 
anlar muharebe meydanlarma h~•
ln daha fazla. taze ihtiyat kuvvetle. 
11ürmllJ(erdlr. Ba§langıçta cephen!n 

Jl hir k•ıml olacağı sa?lllan bölga • 
n şimdi en şiddetli ruuharebelere 
lllle olan başlıca kesim ol.maat mnh 
ıneldir. Yoronejde mağlüp olan Al • 
anlar Don dirseğinde d.aba talTh.11 
k.mı§ ve muvaffaklyet:er elde etn;.i§ 
rdir. Şimd1 Alınanlar blıtUn kuv • 
Uerile St.aUngrnd Uzerir..e yüklen • 
ektedir. Fakat aylarca süren kar.lı 
uha.reb~dcn sonra Alma.nııı.r b.A.'A 
deflerinden 50.tlO kilometre uzaıt,a 
ılunuyorlar. Bu bölgede Alman kt v. 
tıerı çok bftytık kaY1Plara ufrsnı+ 

•• Bu kayıpı&rm doğu seferinin mt.s 
kbel mlrlp!lan 11zerjnde tealr) ula. 

~ma §tlphe yoktur. 
Djğer ta.raftan .Alman tebliği hare
~t hakkında dUn ııu mall)matı Yeı. 

"ktedir: 
Kaf'kasyada, Alman va mütte. 

1 krtalan düşmanın hir çok ke
nleTde inada müdafaa ettiği 
evzileri delm'l.şlerdir. Dağıtılan 
i~man gurupları d aglarda imha 
unmuştur. 

Stalingrs.d çevresinde, Alman 
taları kademe kade:ı:ıe düşman 
.hkimatrtı3 taarruz etmekte ve 
i!ima.nm tekrarladığı taarruzları 
ıskürtmektcdir. 
Alman bava kuvvetlerı dıişman gı:. 
erindeki demir yollarma t.a.arru7.l. .. r 
pmı§ ve düşmana. ağır kayıplar v.,r 
rmJ§tir. 
Volga nehrinde tki petrol gemisi 1ıe 
bUyük düşman mavmuıı tutUHU· 
lmuştur. 

K.ıluga c~nup batısında düşman 
ıdretlı Z'l"hlı, piyade ve hav·ı kuv 
tleriyle desteklenerek taarruz • 
r yapmıştır. Bu taarruzlar. ordu 

hava teşkillerinin ~etin savaş
riyle ktrtlnuştrr. Alınan hatları_ 
r giren dUşına.n, ağrı- kayıplarla, 
, hare~et mevz1lerine ka.ılıır ge-ri 
ılrnıı; ve 111 tllnk tahrip olun • 
uştur. 

Rijev yakmmda düşmanın ye_ 
den yaptiğl kuvvetli taarruzla!' 
ı pfü:ı'kürtülmitştür. So·;yet kuv. 
tl eri, Alınan karsılık taarruzla· 
ile hırpalanmıa ve ba·ıa teı;kıl. 
ıi tarafından bombalanmı$tır. 
tANSJZ TREl'l'LERlNE HA YA 
OClUMU: 
tngUiz pilotları dün sece B1ois ş.... 
~jndekl çevrede blr yolcu treniLe 
arruz et.mi§ter ve mahatllndeu a -
e.o ilk haberlere göre 2tı ki~!nin ll.. 
cnllne ve 56 kl§lnin yaralanmB.!rr:.a 
beb olmu~lardrr, · 
Yara.War, mUlf yardım teoktıi va. 
.aatle Bıoia haatanelerbıe kaldml • 

t§l&rdır. 
Son hattalar zarfmda Fra.ıı.ııız tt-tn. 
ine k&l'§1 İngiliz taarruzları a.rt _ 
p. Böylece 1 mayuı ve 6 ağustoıı 
ribJeTi an.8mda İngiliz merm!le!":•e 

ll1 ölU ve 58 i yaralı olmak üzere 

ki§l kazaya uğramıştır. 
tı'ra:ıumı h~meti bu yeni tngi!lz 
::avtizflııU hıı.ber alınca, Londra hU
metlne §iddetl! bir protesto yapmış 
til balk aramıda bi~ok kurbınıat' 
ı-!lmesine ve §lddetıl ve haklı btt 

tret uyan:ı:ıasma sebeb olan ou ı:-ır. 
! ve hakeıı: tAarruzun mablye~!nl 
ıydeyleml~tir, 

Milli Şefimlzle, Milletimizle, 
Cttın hurlyetimizle, komntanlarnnız 
la, &izlcrl.e, da.iına ylikselınekte 
ve daima. seslerim.izi işittirmekte 
deovanı edeceğiz." 

Bundan 1110nra, İsta.nbnl Komu • 
tanı Asım TrnMtepe, kUr!lüye gel· 
mi~, heyec:ı.nlı ''~ gür bir sesle 
bu nutka ce\'ap H!'l'mİ~tir. Gene • 
raI, nutkunda bugüıılin manasını 
anJa.tmı:ş, ve g&zbebeği ordumuzun 
böyle zıa.fe1'1er ka1J1Lnmağa her za • 
man hazır ve imdir olduğunu teba
rüz ettimıi~tir. 

Asan Tmıızt.epenin nntkwı .,ık tnk 
s~j alkışlarla kesilml~ ve bun
dan &onra. da. g~it r~mi başlımnş. 
tır. 
~de eonel& piyadelerimiz ba'Jlı& _ 

mışlar, lıunJan bahrlyııHler, jandu • 
mal&r, tıoPçnlar •U'9artter, ztrhlı V& 

motörfli blrllkler blndlrllm1,, kıtaalar, 
melct.eplller ve nihayet te,ekklUler tııı
klp etmı§lerdlr. 

Geçit resnıl saat 10,SO da bqlam1' 
~ 11 de nlhayeto ermi~tır. 
OOLJ!IDEN SONRA YAPJLAOAK 

MERAstMLE.R 
Saat 1 '1 de halen sllAh altında bu • 

lmumya.n emekli Ye mata.ı wubay te 
ulııl!lrf memnrlar SO atustoe zafer tıay 
nmlDI be~ teslt l('fn toplantılar 
tertip efmttl.erdir. 

Bag1ln gtbıdllz ve rece Jullkevl~
de, lı:a1k odaJarmda, parf;t mM'kezlerhı 
de toplantd&r yapılacıak, l•tfklAI ba1. 
hinde mWetoe gösterdiltmh; lmbra .. 
.manlık .e ted&Urlık ve SO afntol!I 
meydan mobarebee.lnin ebenımlyMi 

ve kıymeti ı.kkmda kon1JllDllllar ve 
kOlll~ran11Iar tertip edJteoelrtlr. 

ln6n8 gezi rarlalD 
açılma tOre~ı 
geri bırakıldı 

Takaimdekı İnönü gezi yerinin & _ 

çıl.ma merasimi bugtin aaat 12.30 da 
yapılacaktır. Havanın bozukluğu yü. 
zünden tö~n ba§ka bir g\lne bırskı~ 
mı§tır. 

BU SABAH DUMLUPINARDA 
YAP.ll.AN MERASİl\l 

Dwnlupına.r, SO (Husus~) -
Başkuma.ndanltk meydan muhare • 
besinin 20 nci yrldönümil müna • 
&ebeti~ bu Mbah Dumlupıuarda· 
ki Meçhul Asker abidesinde bü • 
yük bir merasim yapdmıştı':'. 

Merasimde bulunmak üzere, 28 
vilayetten Parti. Haıntevi, ve u · 
mumi meclis müme~li Afyona. 
gelmişlerdi, 

Saat 11 den itibaren askeri kr 
talar Afyon, Konya, lzmir izcile· 
rae İsta.nbul ve An!t:ıra yüks~ 
mektep1erini temsil eden ta~ebe • 
ler, beden teırbiyesi g-ençlik kulüp 
lt.ri adına bir kıta, KUldhya ..,c 
Afyon 'ilayetleıi küy ve kasab'3. • 
la.rı ha.lkıntn İstiklal Harbin~ i' · 
tirô.I!: etmi~ mlicahitlerden teşek • 
kül eden halk kıtal an mc rasim 
mahallinde toplanma.ğa baı:'amış 
ls.rclı. 

Mera.sime saat ta.m ll,3D ela top 
atışiyle başlandı. 

Bundan sonra bandonun çaldı• 
ğı, İstikliı.l M~nu müteakip, BÜ" 
yük Millet Meclisi, Beı.~veki!et, 
vekaletler, ordu, C. H. Partisi, be
aen terbiyesi genel direktörlüğü, 
Krzılay, Hava Kurumu, Çocuk Esi.r· 
geme kurumu, harp malulleri, 
şehitlikleri imar cemiyeti, besın 
birliği ve 28 vilayet a.dma hazrr• 
.'8.na:ıı çelenkler abideye konuldu. 

Çelenklerin konmss.ından sonra, 
evvela ordu, müteakiben de Parti 
balkevleri, 1.stanbul ve Ankara 
yt.lksek m~ktepler mü:messHleri ta• 
rafmd an nutuk söylenmiş ve mc 
rı:.sime nihayet verilmiştir. 

Davetlilere hazırla.nan husmıf 
tirenler, yerlerine ~ölürecektir. 
Akşama, Afyon vilayeti C. H. P. . . ' 
re1sı ordu ve mera.sime i~tir.lk e· 
den heyetler şerefine Afyonda. bi'r 
z~yafet verecektir. 

P'ENERBAHÇEDEKt 
Mtl'8ABAKALAR 

Diğer tara!ta..n bugtı.n Fe.nerba.hçe 
stadında yapılacak olan TUrkiYe at. 
letizm se~melerinde finale kalanla • 
rm mllaabakalan yağmur yüzünden 
telılr edllinl~tir, 

HA 8 E R-Aqam Poswı 

İngiliz mare
şah Birdvud 

Salomon adalarmda J 
(Baş tarafı 1 inclıle) 

ponlarm Tu.lagl, Gavutu, Mubangf ve 
M:ıke.mbo mUste.hltf'm mevkileri evv!e 
ce kıı.rarıa,ntnımı_ş olan saatlerde t.o • 

Cemiyete bağh olmıyan 
insan, insan değildir 

Bir mesaj 
neşretti 

g&l edilmiştir. 
Tulagi, Tınanbogo ve Mubangaldel:'i 

Japon mukavemeti oldukça şjdd>!tll 

olmn§tur. Guadalkaıuı.1 ve Floride.. a.. 
dala.rmda i.:;e Japonlar panık halıııde 
kaçmışl&Tdır. 

Japon hava Jruvvetıeri tara.fmdan 
karaya çıkarılan Amenkan kıtalarIY:a 
yapılan t.aarruzlar hava batryalar· _ 

Jnsö~ı, cemiyete bağlı olmadıkca tek ba~n ne bir 
mu.vaffa.hiyet. ne bir muvıef fikyet&izlik göstermek kud. 
retınden ~ahrum:Jur. Cemiyete bağlı olma-k demek yal. 
nız on·Jn n•metlerınden istifade yo!larında değilctir. Her 
ş~yle bir-cemiyet ed~mı olmıyan, etrafının duyduğu se. 
vınç ve 1:ztrrabı kendınde duymıyan insan: "Ben insa, 
nım,, der~e buna valmzca kendisinin ınamnMı liizım 
geldiğini bilmelidir. 

Berlin radyosu da 
Alman mllletlnln 

ülslerıae tercO.maa 
ol da nm teşlle bertaraf ed1lml.,t.ir. Yalr.ız .. ________________________ ,_ ____ .. 

Londra, 30 ( A.A) - Mareşal 
Birdvud lıugün Turkiycde kutlar.• 
makta olan Zafer bayramı miinase
beliyle Twk.lerc hitaben şu mesaıı 
neşretınişlir: 

Guadetkanal dolayla.rın<la 40 dan far.. 
la Japon tayyaresı tahrp edlm!it ~. 
Japon bombardırnant netcesnde hu!!u. 
le gelen zararlar ehemmyetıızdr. A· 
merkan ku\.vetler çok mktArda harp 
malzemes ğtnam etmşlers de pek az 
esr alablmşlerdr. Taarrumn şdd<ıti 
kar~ısmda Japonlar karmakarışık l)ı r 

'halde kaçmağe. başle.mto;!lardır. Alman 
ilk esirler arkadaşları tarafmdı:ın kı.11. 
ten brrakılan ha&ta Japon askerlerııı. 
den ibarettir . .Amerikalılar düşman. 

pike tayyarelerile takip etmişlerdr. 

7.aptedilen en tnllhim hedef Guadelka
naı hava meydanıdir, Bu meydanm 
inşaatı Japon askerlen taratmdan 
ytizde 85 nisbet.mde taınamllUUllı,tı. 
Amerikalılar başka ganimetler aras'Jl 
:.da bir çok miktarda kamyon, petrol 
ve aatre.almı§lardtr. 

Tulag'jJIE' ~ )'.ıtp_lla.n taarruzla 
olduğuna eminim. Birihlrimizin ıı.~- tayni smande. ~. v.e Tanamboya 
kert .hasl.etl~r~ hakılıandn en yliksek , karşı da.tiki~h!leumjY:"Ptlmı~ttr. Tu.ıı. 
takdır hissını beslemekte oldu!ııı- gi •kenatmm,ôbttr,t.t~da bulunan 
muzu fbiliııim. bu iki 1dlçtilc ada, Tula1Qye ka.gir Mr 

"'Az it dostlarım! .Memleketinizde 
meçhul n.skerin yanıbaşında her s~ 
ne olduğu gibi, bugün de yapı.lan 
zaJer törenleri münaselıctiyle Tüık 
dostlarıma bir mes:ıj göndenncl: 
istiyorwn. İhliyar bir nsker, 47 5e"' 

ne sırtında bu üniformayı ta~eyan 
bir asker sıfatiyle, bu mesajı .göu., 
dermekle haiıtiynrım. Biz &Skerle~ 
milliyetimiz ne olursa olstın~ büyiik 
manevi doslluğu bilir Te birihiri
mizin lisanını bilmemekle h~raheı, 
ayoı a:skerl hislerle rlüşünüriız, hi
ribirimizin harelı.cllerini on larıı. 
Ben, aramızda .bu hislerin s.ı~an, 

Yan yana dost olarak çarpışbit. mendirekle~. Bu Uç e.da Japon 
mız gibi, dÜ(mlılm olarak da ı;arpış.; ~ kıta.lan :tam:taı,{'an mitralyöz 
tık. Fakat Soll ışekkn l:ıir daha tc- yuvası.haline gettrilen tallil mağara
kerrür ebm.iyeceğine eminim. Cün. larla doludE.:~ bahr!Ye ~j. 
kü sağlam bağlarla bi,ı:fbiT1mize l~end&zl.a.n'Mt}.vttjlent-var.ife bu ada. 
ba~lıyu;. larm temlzleımresi v~~da getiri -

80 sene evvel Kırun muharebe- lan btitUn Japon tes&ıetiııin tahrip 
~inde Tiirk silah ari>ada,larınm:ın edilmesiydi, 
büyük cesaretini hiçhir zaman u. Bir yandan bu hareket.ler yapılır. 

nutmuyomz. Tlirkleri hnkiki dost ıJcen bir yandan da bafrka bir · 
olarak biliyoruz. lJmuml muhasım Mubangaiyl :i§gal etmek ve Guada1a, 
olarak a.çrpıştığınrn: TiirkJerin bir Jcanalmd.a bulmıanidılha as.te.hem.m.!
ytik cesaretini ken<li göziecimle yette ba§ka adalan zapt-e~k vazı _ 
gô.mıek ve tıırkdir etmek f'mmhnt .fesini almışlardı. Ya.rı çıplak bir hal
elde ettim. de bulunan bl~ok aaker cuet!'!ri 
Atat~ün bizLm ibalıJkımwd1t s6y. Japonların ancak ııiltılılarmı alarıtk 

etdiltleri, Türkler ha:ı&ın:da da aynı mağa.ra.lara kaçmak va~t .b1.ılduk .. 

ile vakidir: ''Harpte bf1' kad ·ır kalı• Iarım g5stennek.t-edir. 
ramancasına mllhac:ım olanlar, Ytı.zme desteltlel'l ast.ime. oturtuı • . :;; .. 
sulhta en şayanı itimat dost olmasa muf{dokıız av ~ dıııba. büYl\k·altı ('6. 
l.lyıktırlar. niz tayyaresinden iba~ olan btıtün 

Türklere bugün bu hlslerlf' bakı.- Japon hıW&•lravv~ilk~aarruz u. 
yoruz. Türık mcçıhul nskcr abidesi• naaı:nda kullamI~bir ihale getiril. 
nin biribirimize kar~ı beslediğimiz mişllr. Yakalanan azlmtktaTCla Ja -
dostluk, hürmet ve 1akdirin bir pon esirlerillin bulunduklArt vaziyet 
sembolü olma..sını temenni ederim; mücadelenin ne kadar şiddetli oldu~ 
hepinizi selAmJ:ırım • ., hakkında bir fiktr:-vermekteidlr. Tuta. 

Btrlin, .'J(} '(lfo.dyo), _ Büyük gjde yakalanan 600 Jnp-0n eairlnden 
Türk kahramanı Kemal Atalürkiin hiçbiri fi& {!;olarak teslim ~ tııte. 
llıüyük inkılUp ve imar Jıare'.:elleri. memiştir. Gavatudada . hİçntr e!!lr a
ni derin bir alaka ile taklbetmiş 0 • lmamamıştrr . .Japon deniz tayyare 
lan Alman milleti, Ş1lnlı IJumlupı. Ussünde bulunan te.krlbe.n 100 k'f.i-
nar zaferi münasebetiyle do~t Türk ilk bir kuvvet teRlim olnuık jetemL 
mi11etini ~amimiy.elle ~ehrik erler ycrck mağaralara çekllmiııUr. Bahri. 
ve selamlar. ye ail{lbendazlarx kale haline getlTlt _ 

Berlin, radyosu '.'q)ikcri, hu rnli· miş olan bu mağaraları dinamitle 
nasebetl~ 30 ağm;los zaferinin c.. havaya U(}urmak suretile bu dU§man 
hemmiyetini uzun uzadıva lcbariır. a.ıtkerlerlni yok etmek ?.Orunda kal _ 
ettirdikten ~onra söziine- dernmla mışlardır. 
demiştir ki: Tulaği.re çikarma harc-ketı ya • 

"Keınal Atatürk bütün dünyanııı pıldığı zaman di\,"',llllan hig':ıit· mu• 
takdirle "karşıladığı çok sağlam \'C ka.vemet göstermemiştir. Ba'1riye 
sarsılmaz bir 'l'ürk dc,·JC'Iİ kurnms· sila.bend.az.alrı adanın Ş<\r;, krsm:• 
tur. Alman milleti hu ıarlht günde na gıe1diklcri zaman instçt bir Ja 
dost Türk milletini randan selim\- pon mukaYemetilc kan;ı1.a.smıı;laı
lamaktadır. Türk orclııl:ırı Dumlıı· dır. Mağralar Eik.~rlesint dinamitle 
pınarda bayraklnrına eşsiz mu:ıı. haVa}"a ıu.çu:rı;rkcn tesaclilf edilen 
zam bir zafer çelengi dnha tnknıw güçlilkle'l"den bahseden a.lb.ı.y Mer• 
1 d rit Ebson bil1ıassa sunlan fnyle • ar ır.,, _ 

1lıiştir: 

Dun başhyan yagmurıar 
Dün gece şehrimizde yağmur yağ. 

mağa başlamış, akııama kadat" mtıh. 
telıf fasılalarla devam ettikten ııonra 
gece yanar ıılddetli bir sağanak hı\11-
nj alml§ ve sabaha kadar gittikçe ha. 
fifliyel't!k devam etmiştir. 

Sabahleyin yağmur saat sekize cloğ 
ru tekrar şiddetleıunlıı ve öğleye Aa
dar ekseriyetle §lddetll olarak devam 
ctmlşllr. 

Dün geceki yağmur ve fırtrna smı. 

smda ııeJırin muhtelif semtlerine yıl. 
dırnnlar dUşmU§tlir. 

Yıldırımlardan bJ.rjs1 Sirkeci civa -
rmdaki telefon servisini inkıtııa uğ • 
ratmıııtır. Akh.ray, Kasımpaşa, Enıln 
önU meydanlıı.ruıı sel basmış, sabr. • 
hm erken saatlerinde seyrüseferi inti
zam& koymak için el!laslı tedbirler al. 
mak lAznngelmigtir. 

At yarışları 
Dün gecedenberl. bozan hava ve 

yağan şiddetli yağmurlar karşısında 

Veliefendi at yan§lannın tehir edil _ 
mfyeceğinı öğrendtk. Bu hava, oğlt • 
den sonra !azla yağmur yağmad ğı 
taktirde yarışların daha. güzel olma • 
.ıma bile vesile sayıl.maktadır. 

.A..ncak. yıı.rışların devamı aırasuıdP. 

yağmur şiddeUenlrse o anda hal<eın 
heyetinin kararile ~arıelar tehir olu. 

"Yaı1mz bir :tek ıctiçU'k mağara• 
da bir ma.kinelitU:feğin son ne-fc• 
rine kadar 17 J:ı.ponıı tama.nıiyle 
öldürmem..\z icap ettt. Her tal'afta 
ağaçlann üzerıınde, mağaralarda 
ve '.kayaların a.r~a.smda ,Japon avcı 
t~ratı bulunmaktaydı. Birço~ defa· 
lar !bunlar hiçbır hayat eseri gö~ 
te-rmeden önlerinden gc~rr.emizc 
müsaade etmif}ler fakat r.ırıdan 
sonra arkamrzdan ate§ a.çnı~lar -
c;ır. Sahayı temizlemenin yegane 
çaresi dinamit ve el bombalaı-ı ku:· 
i.;mmakta.n ibaretti. Bi.rı;ok haller 
<ie son dakik.ayıl kadar t.lınamit 
ve bom'.:>a. kullanmcık istemiyen as• 
kerlerimiz ıbombalarrıu patlıı)'a. • 
cakla.n vakitten da.ha cn:.::l ağa<;· 
lara karşı frrlatmakta idiler. Fa • 
kat .Japonlar bu bomb:dan tekrar 
bize atmak surctite mukabele et• 
n•'şlerdir 

tık gü~ü akşamında ha.iıriyc si• 
lfıbendazları a.darun büyük bir kıs
mını temizlcmişlerdır. Fakat Ja • 
ponlar gurup halinde çuku:rlara ve 
ı:,ığınakJara saklnnrlrkları için .ha • 
va karardıkLau biraz conra muka• 
bil taarruza. geçmişlerdir. Bu ilk 
geoe göğüs göğii.se yapılan muha· 
rebelcr sa.baha kadar devam et • 
n:i~tir. Kullanılan .sıiiı.hlar yalnız 
bıçak ve süngliclen ibaretti. Baznn 
da mücadele ;}ıı.nınık vıımnığn de• 
yam etmiitir. H.Wbir fa.eıla ne is• 

Orda tarlı listesi 
(Ba§ tarafı t incldt:) 

tin Pekçe, Necip Soyder. BahaeHin 
Erlürgü, Hilmi ErtLingü, Murat Do
~an, Sami Gökay, Saliıhaitin Ba~ ... 
rak, \' etlatl Ak.gün. Mazhar Saran, 
Suad O ur»ııl, Şefik Erclencr, Edib 
Özergiın, Faruk Enönlu, Niz:ımcL 
tin Çeker, Reşat Bir, Kaı1m Birge, 
Kerim Gökbers, Halim Yücel, Hay
dar Gökdeniz, Sami Ardaç, Hecep 
Aktuna, Aslan Karaı;u, Cihad Savnş, 
Ruhi Oyman. Brheet Bassa, Ekrem 
Önal, Re;;al S:ığe5cn, Yıışar Giirtop. 
llilıı:i Al.kan, SemseUin Aral, A!ı

dullah Aray, Süle~·man Oraltan, 
Fehmi Erniç, Cemal Turnik, 1'e·• 
del Seçkin, Halit PulRy, Enver 
Kan,.;u, Osman Usman, 1hsao Kap. 
\anoğlu. 
lJS1'EGMENLlCE TERFi EDEN 

TOP TEÖMENI.RRI 
Fahir Gürler, Mehmeıt Okan, Mt.

rat Özken, Ş8hab Işııd<, Rıza Zeren, 
Be5iın Oç.ak, Alı 1'ayıki. TaJAI Yük. 
9el, Cemal Oran Vecihi Akın, Oı
han Akdoğan ,Turgud O,·cr, Siikrii 
İlkin, Memduh lnceoğlu, Ali Ul..-i 
4lay, Dıtrsun Ak.soy, Nuri Göker, 
OSman Aydın, Ahmet Mhmet Gu. 
ııer, İbrahim Şenoc.ak, Fuatl Şenol, 
Sal~hattin l{ızılırmaJ\:, ~rslnf:ı Kıt• 
ner, Mahmul Ülger Refik Petkeren, 
Fethi Ünsal, min Yurderi, Emin 
Özcöziin, Kazım Kalkan, Kemal ln. 
lepe, Adıl Erı;etın, Salaıba<ttın Kı• 

rol, İskeo<ier Atasoy, Bekir Tunay, 
GRlıp Gene.er, Cemal K~, Mehmet 
tin::ıl. Setndi Erdeniı, Niyaıi Gür. 
ses, Ferid Şahinyılmaı, Muamrn<.r 
Mengüç, Nusret Baycan. Fuad Gıi• 
zeltan, Hiıkmcı Çetin, Ferdi Alpay, 
!\lchnıcı Yıldız, !3edri Şen, Kenan 
Öcren, :ı.lı'.ihattııı Özdemir, Şevket 
Toro.,, Oı.man Tuncer, Ethem Okut, 
adık Cıhad Özgür, Felhi Alpertun. 
ı;ıa, Usman Demirkurd, Emin Du· 
rul, Mehmet Erkan, Kfııw Savaş. 
lh~an ,\labay, Hüseyin B:ıltaeı. Ali 
Şahin l\.a\'U, Fethi :\la;am, Namık 
Hapo, hınail Elı:akı, Salih Oralt:ın. 
.Şeref Teker, Faruk Nuri Tüme, 
Tun(ud N.tla, M~that Sun, [,ma:t 
Ozgii•e~', Hamil .\Ianç, ~lusıaru ilı. 
gür, TeYfik Zihni, Hüseyin l\abas.ı· 

kal, Muzaffer Mestçi, Abdurrahman 
Erge~·, Rıza Akışık, Muhiltin f\..,_ 
çak, Cemal Erkin, tlmid .4-rıkiik, 
lbrahim Yücctürk. Ahmet <.:oşer, 
Rı7.a 'ı erıleş. Sevk et 1 i.iıner, lnoı 
Sarınıural, .l\hızaffcr Şahin, Sal:ı

haıtin Birol. Rıza 1I11in, Ahmet 

temiş ne de verilmiştir. Fe<:ir \'ak 
ti bir gün evvel zaptettikleri mev 
z;Jcri muhafaza etmi~ olan bahri
ye sil&.henda.zlarr ılerlemeğe de • 
vam etmişler, oumart~i günü sa· 
at 3 de Tulagi.nin 7.abtr tamamlan• 
mışsa da avcı eratı daha ·iki ile 
sün faaliyetlerine de\"a.m etmişte; 
cir. Birçok bölg~Jer iki kere rlahn 
tl'"'lllizlıenmışt ir. 

Vazifeleri Gsvuto ve Tanamlxr 
go adalarrn.r işgal c<t.mek olan bah• 
rıye siliihcndazları kayıplara uğ• 

rr.ma.ıruşlardrr. Japonlar tarafın • 
dan hava üssü o1arak k•ıllanılan 
l.;u adalarda 3CO bahıfre sil ihen· 
daz askeri le 1000 if:!'İ bulunmak -
taydı, Ja.ponlar rahil~ hakim olan 
srrtlal'daki srğınak ve m.~aralar~ 
da yerLeşmişierdir. nu~man lki 
~alupa.n.m asker cı!t:ırrna~ını ~l\• 
klınetle ka~ıladrktan sonra a+eş 
ccm:ı:ştrr. Ba.hri~·e ı:ılla.Jıendazları 
<loklan zaptettikten sonra sırUa.
nn eteğıinde m_evzi almıı;'1trrlır. A· 
mmkalıla.rm öniind.e mitrıı lyöz \"e 
c.t:onıntik tii:fek kutlanan Japon • 
tarla dolu )'U\•a.l<tr bulıınmaktRY 
dı. Yüzba.<n ~orge Stal!ing~ bu 
hususta su11bn ;ınlat.mı~tır: 

Bu srrtr nn.srı zabtcclip ı emizle· 
diğimizi Al!Rh bilir. Bir ııı-ıa~ içlJJ• 
cie ytizbaşı Torgesen. sığm:>klan 
havaya uçurmak ,.e içindekilel'İ 
~·oketm~k i~in 20 Mndık dinamit 
kı.:lhınmrştrr. Yüşbaşı b!itün gün 
dına.mitlerini hazrrlamakta n 
fiOnra bwıları otomatik siliıhlarl.1 
mücehhez dört izcinin him'lye4in• 
cie sı~aJdarm deliklerinden iı:e
n atmaktıı.rdı. Elliye yakI'l Japım 
tırğmağr yüzbaşı Torgeoon tarafın
tian bu wret1e tahrip edilmiştir, 

l Tunrcr, Faik Evirgen. Arıt Kötü, 
Kamran Alçıtcpe, Fahri Y:ınyuıt. 
:ıi~hattin Ör.pınar, Hüsanıeltin ~ 
zer, İsmet Tan, Hullı.;; 1 Ünal. Ha. 
sıın, Hasnn GökleJ,in, Azam Var~. 
Abdurrahman Erdem. Su:>d BQJ!l'l". 

, 'h'7~rre:r. G~ör, Bekir Relet ~r-• ~ :.ı-M. ..,,.,......... • ~~.'V 
giın. Burhan ŞC: c>! .1.Y.18'·~2:",:;:~,~~,._:s. 

met Yılma1.. Turıı:rut Oı.nn, ~ 

~ahin, o~a.n Köksal, Rifat ~. 
~ehap Tunçkan, Hnlıl Dlki.U.~_&li. 
Çetiner, ~luzaffer Günhan, BÜmi 
Yanardağ, Os.mnn Türkan. ft&sa
met.tin Tanyol, Ahmet Svycan, Ge. 
IAI Vancın, Elem Mele, .M~ A• 
taç, Mehmet Öz.gün. Tahsin Baran, 
Nusret Süer, hmcl Bt:ııdnk, €eUtı 
Gilrer, Feridun Demiralp, ~l 
>Bulaş, Mustafa Zağpus. 1mıan. At"t. 
mııu, 1zzoı ,.arış, Hasan ~ 
Talat Şensoy, Hüsnü AtaJrap.. 'Jılr 
düssami Şahin, Yusnr Ertem. cemoı 
İnal, İhrahlın Yarol. Ali Morırt.dla. 
şinı Emirli, Bürhanetlin Eıtnan 
Talat Şensoy, Murtaza S~, tı.. 
:-;as Aykar. Ziya Oranlı, Aiilnet 
Yıldırım, İzzet Ercan, Hilmi Ostan
soy, Yehbi Ö:ıkan, Necip Sanban., 
Hüsarnellin Cnsa, Alaeitin Emo.l;. 
Sabri Ünlu, Ceıruıl Erçin. Şükfü 
Demet, Te,'fJJ.: l'ygun, Remzi Tetik. 
Nfü:het Baydaroi:'du, l\lu:zaffer 07.. 
.'!Oy, l"uri Şener, Ahmet Çılgın, Ha. 
lil Özsoy, Tahsin Özd<ım:ır, N~catj 
Araslan, Macid, Ergi!, Şükrü Arkan. 
Hüse3 in tmre, Hakan Felcık, Şü.k. 
rü Ulusa], Sabahal!in Ergin, ~ .. 
met Coşkuıı, Şevket Bakır, .AJilqııı• 
rahm:ln Saknna, Faik He1er1 Is. 
mail Güvenç, Murat Baykal, Fa\k 
Savaşman, Sen·er Alom.an, Yaka,. 
Gökay, Adil Alpakın. Tahsin Eni~ 
~an, Şadi Fınchk!ı. Sülıe_yl Uçaner, 
Halil Enmn, Kenan Sev~ör, Süley. 
man Okandan, Ö:ner fıündiiz. On• 
der, Yusuf Öktem, Mu1.affer 7g-h:. 
.Semahafün Kırkru;lan Memduh th. 
lülürk Ali Tiırkeşi tbrahim ~r., 
Bedrettin Demirel. Satahattm· l\'u.. 
roil!\ı, Hosan <:ct;nöz, Oı-hıuı Abo
) ek, Cemalellın Fi nılen, Ceimaİ1 A. 
lalrnn, lsmail Özkıın, Eyüp Ul.ttm• 
lu, Ruhi l\lerler. .ı\J:ieıtin Gürler, 
Sabah:t~lin Baycık, Halit tlnsaı. 

Sark 
-~ 

cepJıesı 
(Ba, tarafı 11~ 

umlarında muharebe cereyan el.. 
rnekl<:"dir. Almanlar çok çeU.n hır 
nıukavemet ı::österiyorlar. 

Leningrad'ın 5arkınd:ı. <:iddellt 
Rus Hücınnlart vuku l•ulmaktaıd.ır. 
İHesliya gazetesine ı::üre. Almanılınr 
Fon zamanlarda Lcningrad'an şiın:ı
Jj şarkısinde bü~·ük lrnvvetler top. 
Jamııılarclır. 

MIHVCR KUVVETLERi 
T.li{V/l'J:: EDiLDi 

Mo.~koL•a, 30 (.t,.I.) - Röyterln 
hususi muhabirinin bildircU~lnc 
göre, Stalin~ada ,·armsğa çalı~an 

Alman kunetlcri her :\erde taarru· 
za uğramaktadır. Ruslar, Alınan 

tank n~ pi~·adcsine kaı-.;ı şMd.e1lc. 

çarpışmaktadır. 

1\rasna,ya !'i\'e<la gazeiesine g5ro 
Stalingrad muharebe.;i, Ruslar lehi· 
ne geJişmckteıJi:-. Mih~er "kuvve•
lcri 7 tank, 1 pi~ <ı<le ve Romec 
kuYVetleriyle takYiye edilmişt.ır. 

Stalingradın şimal batısınrl id Al· 
m:ın kul'vctlcri birkaç ki'< metre 
geri ntılnııştır. 

Rjev örılcı-inıle de şi ıldelli mu
harebefor olmııkla<lır. Her sokak 
ba~ına 1nnkl:ır konmuştur. Ru!>lar, 
~lınan kuvveıUeıri ni geri atmışlar 
ve 13.000 esir almı~Jerdır. ~.lühiı.:ı 
mıktarclıı ı:aniınet el~ ge•·ırllıniştir. 

Bcrlin, 30 (.-\.A.) - l\afkasyanın 
balısıııtla n!.~am ustü geri .. ekilen 
Ruslar tal.ihcuilınektedir. nus k.ıta· 
!arı. Alman ilerJeyişıni rlıırdurmağa 
çalışmışl:ırsa da Almanlar 12 kil.o. 
metre ilerlemcl(e muvaffak olın.u.ş
Jardır. Ruslann bakiycJcri temiz. 
lenmiştir. 

Alman ta:v·yarderi kara htıreket
lerınl desteklMliş "C 17 di.ışmar. 
gem isini tahribetmi~t· r. l\ılmuk 
arazisinde Alman vıe Romen kıt.ı . 
ları bir çok is i inat noitt;,111' :ıte _. 
sahalar İ!'.lCai elmeğe ll'tıvartrJ. cı. 
m~'1ııt~ır. 
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A Y A R 1 Ş-L A R ~ 
Romansın çekilmesi 
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9ı--~-r--.. 

40 

.4. 
BİR AtLE KAVGASI 

GU-:ıiln birinde :\larki7 bütiln te
,·ekkillüne rağm.c;ın kocac;ını kar ı -

Soldan sağa: sın& almış ve onn. "unları söyle • 

,-opıavan: 1\1uzatler ESEN 
mn' ve hik{m Antrek:ı-.toyu !'U~lu l ru ~·iikseliı'ken titrh·or. Suı;um o 
o;ar:ık muh:ıY.rnıeye b!lş1amı~tı. l<ada: nğırd:~. k~. ~~icdan. aı.c.1>•. bile 
Muhakemenin i!;-i g-üç olm:ı.tlı. l'.l:tr- r;•tmıbınun yulrnnu haııfletn11yor. 

1 

kinin k:ı.çı'J'ı en lnınet\i bir i~iraf 1 Cmm ~ind!r ki, beni ida~ e~erek 
~·erine ~eQti. noktonın mahkeme· ı ız~ır::ı!)1arıma sem \'ermenız i<:ın si
ye vc:rdi6i mektup im\' etli bir de· ı ıe yah arıyo~. !lı;n ~övalye ~ö 
lil<li. K:ıybolmus olP.n usturanın Ber:ıl y::ı!ancı ı!!imın•n lutfuna sıgr• bir sürpriz midir ? 
Markiye ait ol<ln~na uc;ak O~Ust narak toprakl~rın1za ~ireu bir 

ı - l::.panyanın, fatihi Türk, mi~ti: 
onun r!!.kihi arap. 2 - lfü,"Ü!iliik. kadın ı ı · • - Bu · dan ayn < emıyo -. 
el, 3 - Hal edalı ~ürülti.ı, 4 - ru.rn. Çünkü bunu ya_omrya.ca~ınızı 
4 - Gelir. Jıir mıllet. a - Arapca b'l" u '- ı ı · · 1 defa Ga.zl koşusunu 3 de!a oa 

ReislcUmhur koşusunu kaza.nan Ha . 
llm Saldln Romans ismindeki kısr~ı 
ikidıafta ilstUsto Özdemire yenildi. 
Hattıı ikinct koşusunda Bukete de 
geçilerek üçUncU oldu. Bu ma.ğın::rj

yet m~terek bahsi ne kadar allak 
builAk ettiyse birçolt lto3u meraklılı:ı_ 
rmı ve seyircileri de o kadar hayrete 
dfl§lil'dU. 

İlk haftaki geçıllşinin sebebini jo_ 
keyinin fena binişinde buldular. H:ı.t
tA. bir arkad:ışmı dahı gözünden ka~
mıyan. bu fena bini§i yazısında teba _ 
rilz ett,irdi. Fakat ildncl hafta Ro
mans kendi mesafesinde Özdemir ve 
Bukete geçilince Romansı tutanlar 
inkisanhaynle uğradılar ve artık \:1_ 
niş lıatasI ve diğer sebeblerj, aramak.. 
tani:VaZgeçtjler. 

Gene aynt arkadaş artık Roman!:ıı 
y&km zamanda Halim Saidjn k:ıdro 

bari.et :aUarı arasına. dahli ol.acağun 

yazdı. Filha.ldka Romansın ayağ't"'m 

acı:dığtm ve koşamıyacağm:I duyduk. 
Romansın bu §ekilde mağl1lblyetiı' -

den sonra kadro h:lrici olulJU bu gü -
zel kısr&k için fena bir Akıbettir. H1ı._ 

tı:riardadır ki geçen sene üstUste yap
tıg-ı: ko~larda Romansı geçmeğe m~L 

vattak olan Karanfil nasılsa blr ko~u
da geı;ildi. Bu geçiliş dolayı9ile K<\ -
ranfilln sahibi Ahmet Atman haks:z 
tarl.zrerc uğrndı. Bir at ilsttlste bu lı_ 
dar :koşu ko§Ulur muymuş? ve iib .. 

Burada buna cevap verecek değ; _ 
Um. Fakat 937 seneSindenba1 bln;vk 
~la.r bu meyanda. Kara.biberin en 
parlak zaferlerini teşkil eden bir ~a. 
.zi tkO§USU ~ üstUste tiç sene RelslcUm 
hur koşusu kazanmış olan Romans:n 
artık İstanbul ya.nşlarmd'I. koşturul _ 
mn.sma ne iUzum vardı. Bizzat sah• -
binin bu sene relelcUmhur ko,u~ıru 
ve memleketimizde e~ine tesadUf edil. 
miyecek olan 'kupayı kazandıktan son 
m. artık ;kısrağın koııturmıyacalfmı 

ve çlfUlğo göndereceğini söylemlş oL 
ması bUtlln a.tçılanl:ı. bUyllk blr ıak
dlr hissi uyand~tı. FUhakika Rn_ 
mans bundan dnhı:ı. bUyllk zafer kııza
na.ma.zdı. Onun §imdiden sonraki vszi. 
!e.!i :!Stirahat etmek ve sahibine ken.
dl:ıl gibi güzer yavrular yetl§tinnE'k. 
ti. Bu sporun maddi tarafından z!y.ı
de zevk ve h1lyecanı için at koştuı· _ 
ması icap eden prens Sat Halimden 
de bu beklenirdi. 

Fakat İstanbul yarışları başlayın

ca Romans gene sahaya çıktı. 
Geçen Bene Karanfil ko~ularına. itL 

raz edenler bu sene nca ba neden R0-
:mıı.ns için bir şey yazmadılar bil. 
mem? 

II .. nıe hal ise Romans koşturuldu 
ve parlak zııferlerinl unutturacak ka_ 
dar fecl bir şekilde geçildi. Şimdi 

bu geçllişln sebeblerjnl nrıyalım. 
Romans :ı~s .senesinde iki ya,11 o.. 

larak sabaya çıktığı zaman vaktin _ 
elen evvel bUyUmU~ vücudu ile koc9. 
blr kısraktı. Kcnd si ile koşacak tav_ 
Iar :ırnsmda görllnUr blr rakibi yoktu. 

Karacabey harasından mUbayna e
dllen ôzdcmir ufacık viicurlu ile Re> _ 
manııa r:ık!p olmaktan uz:ıktı. Nito 
kim kısa m safeli btlttin koşulan Po. 

---Sabri, kekcliyercl: dcvana r.c:ftl: 
- Ne dli.,üneceğ'mi ben de bil

miyorum. •• Bnnn. bu Sekip Direk • 
ten bnhc;edcn bir •Jostum değil, 
ona Im~ı a-.kmt itirn~ edeo 1'mit • 
tir. 

- N:ı<iıl. mı.sıl? 

- Üm"t banıı Şcl(ip Direk'i bir 
alıbab .sli"'tılc gUrdti_t:llnü '\e .. ı.C'\'• 

cii'füli siiyledi. 
B~re ı:ı.clıını, ~oyllyecek bıışka 

Jıir "tel.ime bulnmnihğr kin hııyuna 
t.e\'lllel: özünli tc1'rnrlryordu x:ı.ı. 

me ş:ıı:;kmlı~rmm on ı ~rde<ilnden 
h:ı;;:rrdı: 

- Ooo! •. lltı ııcll< faıln oluyor 
Ve hem..~ elini cmgırn;;n. '.!;Ö " 

türdü; ge1en hizmetçiye emretti: 
- Vmide haber ' rln!z l<enrli

f.İy~ kona!'i:nnh jı;;tJyomm. 
Ve ~onm S"br·ye diincrek. 
Dliha nz mils!lmnlrnlı olnnı11. doıo 

tum; ~örüyorsunuz l•i, tl~riıı h:ty
retJer iı:lndeyim. Acalııı l'mit size 
J,u lı.'l.kiknte hiç lıcn~~miyen ~füle
rj sôylemeğc n'?t:len n>f'f'bur oldu? 

Sabri anlnttwı 
- !stıınbula gclfrkcn hana bn 

~:ılnm !;i,j~ emeği illi unmüyorılo. 
Fakat söz arasında, laf lifı acın -

maruı topladı. 939 aenesı Gazı ko:ll' _ ı ıyoruın. x arnrz uz arımız ıçın ,.e 
sunda Romansa sokulabilen yeg~e "buncl.ın sonra.. ııol:ı, 6 - Bi:::l benim ~in biraz daha ihtiyatlı h:ı• 
tay gene özdemlrdl. yap:ın, 7 - Tunr, Arahıc;tı:nda reket etmenizi İ<\tİyoruru, Vazif.-a 

Rakiplerinden çok seri olan Kr _ oluranl:ır, 8 - Dir se:}i anlaı:ma, nizi Ye ha~iyctiniı;i unutnrnyını:z:. 
mans koşunun bidayetinde başa ~e1:ı- uzu\'lorımmlan b•rı. 9 - Ellıiscıuıı BjJlınssa ıın.rnmzı israf etnıeyin'r. 
yor ve rakipleri kendisine yanaşm .. ~a kolunun kcıı.ırı. alfıılıede hir har• Genç hal>im bu sözlere öfkelen· 
vaklt karmadan ko;ıuyu bltlrlyorriu. fin okııntı'}ll, çocuk clogurl:ın, 10 - me<fa:ı tıılı:ımmüt etti. Fııl.at erte. 
939 senesinin Ankara sonbahar ya _ Kurşunun lıerldc vuru.şunu, ha)- , ı,j giin Markiz birdenbire ha'ltu .• 
rışl.armın son haftasında 3000 mf'tre ram. günleri kurulur. l lan{]ı. Vücuclunun her tarafını ağ~ 
lizerinde Romans sahibine ilt ma~ı~. 1 ıılwruları a~afjı: rıiar sardı. K:ıclmın zehirl~ndiği-
biyetlnin acııımı tattırdı. Bu sefPr 1 - Nakliye vasıtolorrnın ~idi7 I nj söyleyenler hile oldu. 
özdemir rakibini ezercesine ge<:m!jti. "e ~cliş zamanların 1 lıildirir, fena Mahkeme t:ıhkil~ta. devam e .. 

Bütlln atçılarda kabul edildiği vH'_ değil, 2 - Azerb:ıyc:ınlı, lzıııir ei- c1eı~c·n Markizin doktoru hak1mle• 
hile serl, titiz n bu yüzden mUcade!e v:ımı<la ed;:i lıir lı rahı.>, 3 - S:ı) ı, re b:ı~\'UI":\l'ak kadının kenı1blne 
kablliyetı çok az ola.n R'>mans uzun bir . hn~rnn, 4 - Sual işore!iııiı~ 1 )·azmış okluğu bir tnıktobu nda:c· 
mesafelerde geçllmeğe .nahktımdu. tcr:;ı, hır adamın kızının ko~a ;ı, 1 tin eline bınılnı. !.\lahkenıe do~
HattA çamurlu arazide 2401) metre - 8 - Dıırhla, fn-;ııliz n1falıc incle hır ~al:ırmcb s:ı.!dı olan bu mel<tupt.a 
den kısa koşularda da şansı azalıycr. harfin ol.unu,u, kır:ıl çe, !i - o ı aync-n şu cümleler \';trclı: 
du. Nitekim 940 ıreneııj ilkbahar İzrr:'r çrşit :.!o~uk meze~ 'ücuuun ocıa:ı "AırJzim, l'ıtösyö D:ırhil<. Eğer 
yarışlarında. 2000 metrede Yatağar.a kısmı, i - Minnet, 8 - Bir cmır, yarrumml3 l<o'jlllanuı:ı o1sııydmız 
btlyük bir farkla geçildi. Romans ko_ boyr~k. !> - Yüksek toprak çıkııı- zclıir h!?ni şiıldctli ıztırnıl'a.r i«;er
şuyu bltl.rlrken nerede ise tmsa ıue- lı~ı. JlC(lcr, 1 {) - Do~rlı) u i~rh ı 1 F;İncle öldürmüı; olnenktı. Yardımı 
eekll. ~n·ır.'.ıı:ı ~kuvveti, Lir çe5it ıınsta. mza teşeldcUl' erlerim. Fn'tmt ı-ıöy• 

Romanstan bir yaş kUçUk otan KA. föw/;u bıılmacmm:wı lıalli: krlii?;:niz sözler beni -:ol< diişUr.-
ranfil saha.ya çıktığı zaman Rom:ı.n_ l - Peçele. Oba, :.? -- Oınini~, dürdü. Bu zehirj bııııu kocamın 
sm bqma blr bela. daha çıkmış oldu. l\oz, 3 - Keyif. !llm:, 4 - Ek, 1\c. sunduğunu söylemiı,tini:r.. Bu 11özü 
Romans çabuklukta Karanfilin eli:ı - riın:ııı, :i H. K, l(ozn, t. 6 - l\l:ıc;, lıir dah!ı. tekrar etmemenizi ricıı 
den kurtulamıyordu. MUcadele de Cl~e_ :\lnlrns, i - Kez 11:ılı, D.ı. 8 - Al- oEılec2ğim. H:ıyatonı yo"etmel< is • 
miYordu. Nihayet koşu taktiği llo _ m:>n, :-:en. 9 Şehir, Sam, 10 tiyeı_"l eli ben de biliyorum. }t'a.l<nt 
ğiştirildi. Her zaman koşuyu ba:;ta EkaJ, Hazan. 

1 

bunu sizin tckrarJamal"'f'l! istemi-
götürtirken bu ae!er bekleme kc;:ıuııu- - · yorum. Doktorlar bi!dikl~ri her 
na dönUldU. Jokeyi koşu !çinde kala fakat çok gUzel blr kısrak olan Ço - §<!Yi sö;ı.·lememelidirler. Balıanızm 
balığa .sokulmadan koşuyu tek baıı•na bankı:ı:ının bu ko&uyu k.ızanma<ıı i- başı için ol<;on bunu bir dnhn. tck
gerilerden t.::.ldp ediyor ve so>ı ct5·t ~in btitUn rakipleri clbirll,gi. etmlş fi. rarl11Jnıı.ymr7.. Ülünıe m!lhkfım bir 
yüz ır.etrede hücum ede~k hayvanm biydi. Gc::eleyjn yağan yağ'lllur <!g. duha teknırbımaymu.. Öliime mah
ça.bukluğu sayesinde ko~yu kaz:ır.. Pisti btisbUtUn yumu~atıır:ık Çobank.. küm bir k::ı<lmr:ı bu arzu~nno ku-
ma~ çalışıyordu. Fakat bu tabiye dP zına. yardımını ynpmı tı. ml;\'aco.ğmtzı ümit erlerim.•' 
rakiplerinin iyt zamantarmda fayda Onbeş gün sonra yapılacak l"f'i3L J\brk!.zin el yawıı ile Yi\Ztlmrş 
vermedi. 9f0 senesi Gazi kO~!•ır.u cümhur :.:.oşusu llç yaşlıl:ırm eıin-"cn ve imza.1annm;' olan bu m~ktubun 
Karaıı!i.1 ve Batray kata. kafaya bıt:!- ı kurtulmam:ılıydı. Iı,al<tıt Bul:et ·.·e altında bir de btı.,iye ,·ardı: 
rirlerken Romanı pl!se dahi olam:ıdr: Demet bu lco. udan :ıonra bUsbUtün "Bir ric:ım dn.hıt ,·:ır, bu mektıı. 
Romanım 940, 941 ve 942 sen~!· ~i ı formlarını kaybettiler. lzmir y:ırışlıt- bu yırtınız ,.e parçalannı ate~ a.-

Rel5lcUmhur koşusunu kazanma•! rındanberi mutematliycın ko§uyorlPr tınız." . 
bUyük bir §&natır. ÇünkU 940 seneein_ hem ele çetln ko ular Y pıyor1!\rdı J\fnrl<inin kaı:ı<ımdan l'lf\111'.l'I :Eki 
de en tehlikeli rakibi Ka.ranfil<li Fa_ Bir hayı•a.nı bu ı.ad<ır uzt:n za.ınan mahkemesi rc~ınen davnya el koy 
kat Karanfil de kO§Udan bir hafta ev. formunda tutmak bir :::rıeı;,,\rdir. Gcı-._ 
vel tellere çarparak vucu~unu bi!' r. ... v gadinln ayağ'r maalesef ümit venci 
li zedelemiş ve idmandan çek11ml'!ti. l>ir halde "d ğildl. Umcı.cı ııhır arkr. -
Nitekim koşuda araya gireme~ daşmd:ı.n az fark!Iydı. Ahmet Atm:ın 

Yeraltı kütüphanesi 

toa 'ıad!ot ediyordu. rrnn~ızım. Siıin \'e Alb.Jıın huıo 
Bina.em1.leyh m:ıhkeme bu rlel!lc· runıla l:i•:bir ~ey g;zıını.ec.h.-n \İC • 

rı gözününde t'ıtnr:ık 4öm:hmun i- a.ı.mınu açı):or~~~· Bu. 7~miı_ni sözler 
cianıın.a _karar ''er~. Ve .7 Tcm~~ıı j "'JZ~zn b':l;,edıgım lu.ıa .!ayık ol . 
)784 ~!•nü acle.letin yr.r~n~ '!'etırıl rlıı•:ıımu ıı-b:ıt cde<'ektir. 
tli~ine bir s-:.mbol olm!l',; üzer.~ ı au garir> nııir:ıcıı.'.Lt netice~iı kal 
r,ı'itrkiııin t2-M.rt h!?'k~'"' El"' 'i!elıri dı. F:ık:ıt ;\·ine Porte'kiz ennk ha
meyclanmfüı ~·alı:ıl(lt, ~ir.e•·in<l.a bulunan ba.~;ka lıir ve.s;ka 

1 l.i Tcıoıu:.uz 1 W~ tatihind.., "Fran. 
Mı tebaa'>ır.lhn ~O ynsınds. Antre· 
ırn~to isnı:nı1e birisinin" iili.imiln41 
hlldir:~·or. 

l\L~Ki ~E OLOtJ? 

Bn hususta birlmç rirnyet \'ar· 
t~ıı. Fran!>llnın t!\nınmı, turihı.:ilc-~ 
r:nden ,Jorj !..ö3otr, •,fnl<inin Por
tekiz:lc b;r mnn:ı<=tırrta iild"i~l•nii 

ı.i.iyler. Di~c;: ~ir k"lS·m mi\\'~rri!ı • 
ı.~r lspıı.nynd!\ ~:t<ıadığmı iddia e
der. 

İntih:ıpla seı:ilmi.;; ol~·.~ ,.e ıic\' .. 
lf'Uen maaş ::ılmıyan Fran .. ız hi\. • 
kim'erinin tarafdnrlığı, n!crab:ılıl< 

\'e tlo5tlu?t mUna"ebct!erin~ hiir • 
met ctmd~ri yi.iıll·ıo•lMt in.ııanların 
r..claletiml~~ ya'Jrny1 !41J!Trl'lc; o1!1•:ı 
Marlii Allalım nclaletindcn lmrt:ı
lu.madr. 

1934 yılımla Porteki7. e\ r:ı!t hn
zinesinin ka~tları tncınif erlilirlten 
Marki Aott"ekaqto:.·a .ait biı-ta!;m1 
lesikafar hn!unrln. Bu \'e<;iknlarn 
p,öre, Marki rortP.kize cı1~ınmı'1. 
FrRncıız hükiımctj bn talebi reılde 
dere'< brlı:iYi bir manacıtırcln 1 nıı• 
::etmisti. 

Porteki7. enak hazineo;ini" ki\ -
f.ıtJıın 3.ra5m~:\ M::ırlii tıtrnfır.!l:rn 
Portekiz kır.ı.lma y:ıZ1l,\n h~r i~t:. 

cln da ele ~c-çt:. J'.Jarl•i b•? io;•itlu • 
da ı,nnla.n )'azıyordn: 

''Mıı.j~tt>niz;n ayaldarmıı kııpn • 
nan in~n.n bir ınwludur. Acla1etini· 
ze <ıı~mar::ı.k n~ır bir ce1a ~örnıt- • 
~ini, idam edilmesini i-.th·or; bu 
ceza. bu adam haJ,ıunıla hir 1iı ı{ 

olac:ıktrr: İnleyen sesim siıe doğ;-

Bu adı:mm hangi hasta.hkh-2 
öldii"iiine d::"r 'esikad3 bir İşaret 
yo:c. rol.at b;ı: ~enç ltarı .. ının ka
nı ttHtuğurın iran:rn'arrl:ırıız. 

-SON-

T ar:hin büyük d;.~ı1aları 

Dan ton 
davası 

Fran"ız btıyUk ihtilAl ta~lhint ya-...n 
Olar Da.nton davası için "ta.rtııuı '!lJ 

bilyUk dııvasıdrr,. djyor: 
Bu, 1''raırnız bUyUk ihtl1Alin1n rt•h::. 

nu göateren, davayı bUtUn tafslle.ttıe 

Yarın Haberde bulacakaımz 

(Gnzetemlzin bi:lncl uyfaa."Dda 
lıa1}1;k Janmdal•l tarlıı çt>r.ı:eu•ı.ttıl @k 
llyeTek göncıerecel• ckU}'tıcuıarı.ouzuı 

tka rı mahl) rti haiz rılmryao kttı;Uk ı. 
Hhı!:ırı peraı;ız ne~rolunur.) 

f• l('"l:71F •<ı';Jiflerı: 
* 46 yaşında ,jyi l<aıantr, TUrk t•

bansından bir ecnebi bay, namU!l · ve 
çirkin olmıyan ev i~leriı:ıd&n kaçmı . 
yan k':!ndisile Anadoluya rrlde!:>ıieco ı 

bir bayanla evlenmek ı.ııtemektl'"lr. 

Foto~ı af gönderenin, anlaşılamadı~'! 
takdırde fot.ognfı ıade edilir. (Fer. 
remzine mı• ·'l'.lt (1700g) 

lr ve işçı ,anta1 
* Ortaml'ktep mezwıu bı.:zvıııı.r ik; 

sene ösretr.ıenllk y11pmış ve a&ktUo 

biler. Qir gene: luz huaua! mUeasuaeı.ı. 

9il seneaı relı!lcilmhur Jro,usunu T•_ 
macı ve Subutaydan birinin kazt!Jl _ 
mas( muhakkak addediliyordu. Sub~ 
tay Gaz1 ko§usunu koştu, kıızanrir fa. 
kat ayağı acıdı. Buna ra~men rei~ı _ 

a.hırmm atları da pek pa:lnk Vn;~ly?t 
to degildi. Esasen ııerl ve Utiz hayvan 
ların idm:lm ne lmd:ır kolay ise s0 ':j;ı 

ve nefesli atların idmanı da o nisl.et
te zordur. Hele anıya hastalık "~ ou_ 
na mUmnsjl tebcblcr gırc1· de id!lla..ı 

lnkıtaa uğrarsa bUsbUtUn mUşkUlle _ 
şir. 

6,000 kişinın sığınm:ı.smıı y:ı.rııyıın 

bu sığınağın en dikkate şayan el':ı<'t!. 
Harbin ilk safhalarında, Alma~:"r bir de 3,000 cildllk blr kll.tUph.anP~ı de ve rt'sml dairelerde c;aııımak üztr• 

1'~~ilte i b' h L d .d 1 · 1 lıı aramaktadır. (S.A.) remLlne aı.11-cUmbur koşusunda acıyan ayağı l'c 

ikinci oldu. • 
Umacı Gazi koşusunu hasta hasta 

geçildi, reisicümhur koşu~unu koş,.. -
madr. l{aran!il her reiııicümhur ko,J. 
sunda olduğu gibj, gene bir talisiz 'ro_ 
şu neticesi aıtmcı kaldı 

BU SE1''"EYE GELlNOE: 
Gazi koşusundan evvel parlıwnn 

yıldızlar Gongadin, Buket ve Deml't
ti. Koşudan Uç gün evvel Gonşadinııı 
tırnağı çatladı. Pek tabl1 olarak M. 
manı ak&adı; azamı ihUmı;.rr.la teda\l 
edildi ve ko§turuldu. Ko7uda llrn;~ı 

üurindeki sargıyı attı, nalınr rıu,,Uı_ 

dU. Fakat biltUn bunlara rağmen !hı
ketle mUtlılş bir mUcadetp yaptı. !;S;ı_ 

ııun neticesi her ik1sı de plise olaml'_ 
clılar. Zekerjyanm hatalı binit!, t>ğ'
rjn1n kaymuı ytizUnd'n L>emet df' a_ 
hır arkadqmm yerini doıduram:\.~I 
ve koşuyu Çoban kızına kaybetti. 
Ayakları (Ankiloo)ıı. doğru gi~n 

ı:a ~tikimi riiyalnrmı'\ bahsi ılc • 
nını e<lerk•n ni~ıılr "fü:ii gec;nıi~ 
\'e t~mit iı>tiltbalclcki Ui,ı\ n ı:.,ından 
umulmıyao bir h::ı.rnr.etle hahset • 
mi5ti. Bn hl\rarettcn ~üplıelcn -
dirn. Sn."\.ll~rimle taı7yil< ederek rli' 
leri a.rasrnflan o i~mi 11.ı<lm1, l111ttfi. 
kopardım rlemek dah!\ mnrnfı!c o· 
lor. 

:S-nime ba,mı eğdi. 
- Ri,.inle eğlenmiş 'l~ral<. 
- Banıı. söyJecli':deriniı• lı~rısi -

ne inanıyor mn,unuz:~ 
- \'nll&hi ne diyeoe~imi ben 

r]e; katiyetle bilriıiyottım... Falmt 
t~mit. bu muhayyel o;cv~il'den b:ıh 
ıı.ederken yıı.!nız h:ıyntinin yarattı 

ğı bir vllcndu siiyle'lıi~tir. Fakat 
crtad~ mutlak bir halciluıt \'ar ki, 
o da ba kızı hi~bir Ynl<it, hi~bir ta· 
rafta. yalnız bir dakika bır:ı1'ma • 
ılığ\mdl?'. Ilaio<la , .. cya b:ı')lm bir 
,;alotıcla b1.h-.ettlğiniz Şe'klhi gör
mıtş 0111,,,ydı, ben mutlaka fnrkma 
'\:aracnktıııı. Xe ise, ı:inıdi i~in iç 
yıizünii uıılarız. 

Bu aralık Vmit, salona ızirdi. Ilı. 
tiyar 1<ac1m: 

- Sevgili lmıun, cliyc sunle baş 
Iadr: Görtıyo!'fiun ki pek ~n.,lmt bjr 

Işte Romanı;ın 942 relslcUmh•ır ko
şusunda rakipleri bu halda ldİ. Ç'o?'l.n 
kızı ve Umııcının öniind~ Uçiln de~rı. 

ReL<ıicUmbur ko~usunu kazandr. 
Özdemir 1stnnbulda 2·100 metre.le 

'Romansı geçmeğe muvaffak oluT.C'I. 
artık formunu bulmı.ış olauğuna l{a_ 
nat getordı·-. Fakat 2000 melrer' ... 
Romansı geçmesi çok zordu ÇUnld 
kendisinden ziyade raltibinin avant;:ı j• 
olduğu bir mesafe idi, Haibul{l öxd,,_ 
mir koşuyu çok kolay kazandı ve hs ~ 
tft. Romansın değil BUl{etin önUnC~ 

bjrlneı oldu. Bu dn Romansın forıTıtır." 
Y.ııybc.tmekte olduğunu goııtcrlyoro.t'. 

Atın ismi <icğil kendi.si ko;ıa1. Fc;r. 
muncla olmryan bir at daime geçllırı'. 
mcğe mahkümdur. İşte b ı sebf!blc,1ı.
k1 Romansm geçllm"sl ve Özden.:r1n 
kıız:ınmıtst &ilı'pri7. değil normal tiı· 
neticedir. Abdilrrahm::ı.n A fÇI 

~ rey ve i1 assa on rayı !ll - bulunması idi Bu kUtUnhane:rt nıa - ~ . · - · • racııtları _ 3 
dctle bombaladıkıarı zamanlarda, in hallenin ktitı.iphazıe meır.urları vlı;:u .. . ~ rf 

giliz bUkumeti, yeraltı "llmendlifrr- da getırmi~lerdl. Burada çocuki(lra, 1411 uteler11k: 
ıstasyonlarmı birer ıuğınak haline ge mahsus kit11.plar, fenni vt- tatbil--' e- Satılık yemek 9(1bllst 
tirmi.,lerdl Her gece buralara. hstlk - T.okuıılalar için çok elverielf ve 

" · ' serler, romanlar, !:iir kltA.pları ve cıı- ~ 
ku!laı11~lı. hem t:ı~kömür hem odun 

rihi eserler vardı. böyle 'fı::tınnn lııı.;k, sığmıyordu fakat o kargaşalık l.~!.n<!e 
-pek rahatsız oluyordu. 

İngiliz hilkfımeti, bu elim vaz•y~t 
tekı he.Jkı rahat ettirmeyi, onu eğlen 
direcek, oyalayacak c;arelc>r dllşllnt.il. 

Bu çarelerden bırin!, ilk evvel b<>n 
liyö hatlarından birinde yeni ln~a e_ 

dilmiş. fakat henüz i:Iemiye ba~lama 
mış olan bir istasyonda tatbik t"eL 
Demiryolların:n Uzcrine bir dö,E'::ne 

seıdi. Buralarda karyolalar, kanıqıe-

terden başka sıcak yemek veren ~lr 

kantin, sinemaslle beraber bir ttv:ıt-

ro, bir konferans meydanı ve dE'rr..~a 

ne meydana getirdi. 
Burada, tabla.tile, bir de tedavi ye 

ri vardı. 

la kul:.ınılır. 1.80 :ıoy ve 1,10 enin~" 
daha ziyede roman,. şiir, \'C ta.rıh '>>rU R ı:ıiizlii. , 1cak c,u ,.e fırın lertib::ı:: 
yorlardı. lıııll'•:u 1 hır yemek Sobn<iı satılık 

Şimdi ,hava baskınlar. pelc &ey:-ck 
leşme1'1e beraber .ber r.ece aç:.L t.~

lunan sr~ağa, halk yjnc dın·anı "•i 
yor, tiyatro ve sjnema seyretl"'lek e 
beraber, kUtUph.anede ld:ap okııyN .. 
Burası, artık, o civarın o1r mUU\lNı 

.salonu halini aldı. 

Kara bir p!dj 

tır. ı,te~erı!C'rin Yakıt m:ılbaas;ncfa 
Orlıor. Teıııelc m•irac.ıthıı··. 

A ı,.. tz: 
A~ıı~ıda remizler! yazılı olaa ~-

ku,y11<"ularımı11n namlarına celeo 
rıı~!<tı:pları idal'l'hanemfzdl'n (J)a.:&&r. 

lıırı hıırlç) brr .. ün sabahtan öfleyt 

!{adar ve ı;ııat J1 df'D '°DNI &ld.trma. 
~Rrl. 

ı Ate~ 6) < A.G.) (Ben) (Bulun'l!&ı\ 
Havai adalarındak1 "Kalıı!'3tın,. (Dokumac:ı !E 25.Eı ıa 4!'1>' 

kasabasmrn yakmlarmda ltapkar" ~lr 1 ıt.ş. !erbest) r1NG) ıU.le 11) O.t 
p!Aj var. Sebebi, kumların, tamrı11ııle E.49) (Mahir) (N.45 .M.T) (Ki:nl 
yııno.rd:ığ kUIU olmasıdır. ( Tlihim semıln ı. 

:i:ı.şıya.n bir insan yo:dur, Anne -
Ir'İn müta1a:ısmd;ı col< ~ .. thet vnr. 

Sabri, sert b;r b'.\lu.,..•:ı geııç lıı
zı sU1.-:?rck !lordu: 

• 50. Nakleden: ıwuzaller ESEN 
- O lı::ılde b:Jtün lmriarı hana 

iza11 c•m'.:k rntruntl.ı hulı;n:~rak 

111f<'bur cdh·or, ı;;amrım. Hır gen.; 
lu·· 'kendi hn11ne hır:ıliılıunaz. Bil
lıa~sa c'.'

0

ei'lm~ /(hi itnyati me'lele. 
lt'r l"' nı:ıH<ll\a haı;;Jml:ırm-ı ılanı, · 
mı•k blh·il!derin r~ini ıı.lmıık 1l • 
7.ınHlır. F:ı1tcı.t h,,n, zıı:-J:ı i' gönn~ 
~in~ ı:::nn-;m. ff,.1efrnin tcmiıı:liii· 

111 'il ~ iılı eli' Winl, rikkat ve ul • 
'i~·etini nnl:ımftk i!ttemiyenlerc 
karşı nnsıl bir hareketle cnap 
\'emıef.• lflznn~eldi~ini pek iyi bi 

liı lm. Dil' ·ek ıı,ö-.temıek el azat • 
ınalıt~·n ,laha çok k<ıfaJtlır, Şimdi 
den sonra ya•nız resmi bir ''lllllili • 
ğin ?:ı.ıılndu içinden <;lkmıy•ca,itı .. 
mıı ,.e hıı:ratmızıı am•:ık resmen 

ha.Meyim. Aynı ırnmnncl:ı. miitees
h:rim tl~ ... Bu ~!lrip hattit ı;iı'kin 
ş:ıkıınm a.sh n~dir':' Bu n;iınn"'! • 
betsi:ı: macer.:ı. ne dcrcc<•ye kndar 
doğrntlur? Tanıdığım' \'e ••• l'evıli
ğini:ı:i -;öyl·<lminiz Şekip nirek ~•im 
clir? 

t'mit, bu hi.c11nı l;:u~ı<nnda gu • 
nıruna lııı;aıc indir"lmi~, hiyanete 
uğra:ru~ gibi bir adım tZeri c:d<ilrli. 
l'nkat güzlerindc i>fliedt>.n ziynıle 
eleme benzer bir panltı yırnıyor 
ciu. 

Birılenbire kendi in! sorguya. ı;e
ken Naimc:\'İ bımlmrnk, ona l'e,·ap 
Yermeğe lüzum görml~ ereıi sert 
bir hareketle 'asisine dönüp iki 
atlım attı: 

- Ya ... Röyle mi o!:ıc:ı.'ktı'~ .. ıfo 
<li. Teo:;ckkiir etlerim... Do!rru~u 
ç.ok nnzik~ini1:... Sh:.c itimıı1t etme• 
nin n"'tiecsi ne o1ncağını pcl<:ilfı. 
anlıyornm. Esasen böyle olı~ağr. 

nı tlıı. biliyordum... Dem~ l,öyle 
ha .•. Bir sım bir ~ün hile mu.httfn-
7.n edem:ıdinl7.. 

Sabri, b:raz ene1lıi gibi ..ıaııı;arı 
o'mu,tn. lı'ııkııt. bıı sanhk en·elhi 
lmdar feci değildi. Çelıre!ıin1n bü. 
tiin hat!an ev\'elki g~f!.inl';tinin 
buruşnkluklann<lıın !m!'tulm11>11, ta
bii halini almıştı. Sakin göl·ünınek 
i~t.'!yen bir sel'lle: 

- -Omit. cicili, sırrınızı muhafa• 
zıı etmeği düşündüm. (Burada fllt• 

si biraz soğuk bir mana aldı>. Fa. 
!mt rne!"a!m knpılnrnk buıı:ı. vcrclj
ğiniz !smi bir c1011tumlıl aliikadar 
Aöskrip an:ıeniz~ sordum •.. İ te 
bu suretle Şekip Direğin )'ıt§amı · 
~·an dal!a doğrusu annımizre ta. 
111nımyan biri.'ti oldağunu i)ğren • 
<!im. 

Genç krı: umulma:z bir flerioUk 
içcrı:>in1"' "zalıat Yerıli: 

- Evet, Şelkip Dir~ isminde 

• 'airne clı> n::~l'lıyan bii:' sesle sii. 
zc kırıştı: 

- Kcncl'si~·le :.--tay ıottH:'nizi 1r1· 
la ılığı hir •la kil:;afln rn'-:nizin hnl< • 
kınızlla r>e gibi ı;ıevlcr cl'"ı<:i'f ılU['i'
ııll t!ıhmln e!livor~\lrıız ııaıımm ~o
cuğıun !., Rıı ;6bi hn.reker'•'rl fcnn 
terbiye eclilrn.iı., münRsebet.ıı:z bir 
!){~ti!~~ y~ti"t irilmir;; bir ~ornl\ :\·:ı
lın r. Halbuki 'len şimrliye hacl:ır 
hi1e bunun afo;ini is >'.lt etmi,tin. 
l'ofo:ıa bunu söyler!\~n hnska bir 
fikrin, husucıi ve gizli bir ııı:ıksa· 
cf•n mı '·ardı? .• 

Dli-.:;tüğü <lonımnn bel" h ı;enbcri 
i~·ind~ ne!< heyeıc:ınlı dıtkikRlnr ya 
E•~·an Ümit, Naimeye r.ümte-.ini bi
tirmek için fırsat '\'ermedi: 

- Evet onunla alay ettim. 
Sabri: 
- Vmit, bııbanızın bnnn gli!Uer. 

cı•ği itimat. verdiği \'U:İfe, heni 
lralb işlerinizJe de me~gul olmağa. 

mecbur olılu~um zamalllardan Da~ 
ka hi~hir 'akit karı,mry:ıcağnns 
emin olebilirsiniz. •• 

Ümidin !!Özlerinde iri iri Ja' 
damla 'arı sallanıyor, ~ene!lll titri. 
ycırdu. Fakat bn yumu,ak halinde 
I1iL~ hn-;;ı l•unet Ve i~yn.nl~ ıanr 
lıyordu: 

- Çok iyi Metsiniz ... 
Sonra, birdenbire yaramaı !al • 

far gibi Jculaklamır tıkryarak azıt 
mış bir hır~ın ı:ocak se§İJ'le la.ay • 
kırdı: 

(Devamı '\iV)' 
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~~D~<e~k @l~lrDlfil 
~~lhürrD<errü yerr ~D= 
tnfild©l mu o·na~t§llk 

Uliyük şehirlerde haua bombar
<l ııan1:ın yüzünden hn!.ıl olan bü· 
) ı.k hasarlar karşısında cür'etkilr 
ZC''> ·ı1ar şehirleri bombardımandı:n 
kr. :ıınak için ~·erallınd<ı nakletme• 
yi \'e kalabalık merkezleri beton· 
da ı istihkamlıırın içeri~inc yerleş· 
tirmeyi düşünmü}lerdfr. • 

'ehri düşmana karşı kale duvar! 
hıı ıyJe m!id:ı fan etmek eski bir fi .. 
kir rlir. Bugün yine hıı cs:.i fikre 
rl")niirnrlar, şu fa:-klıı ki ~.hirlerin 
t~rafına çevrilen taş kale duva~ 
Jnrı yerine şehrin iızer;ne :vapı.:ııı 
bcıon du\·arl:ır k:ıimdir. Hem ıfo 
en büyük çaptaki boınhalnra daya. 
n ıcak kodnr kalın ve metin bel<.il 
rltıvarlar. 

Eskiden hayali geniş muharrirler 
islikbalin şehirlerini göklere doğru 
) ııksellirlerdl. 2000 • 3000 metre 
yükseklikte aı;ma şehirler, asma 
ıınrklar diişiinenler pek çokt:ır. 

Hayali geniş mühendisler knt k;ıt 
şehirler nra~ında merclivenler ku .. 
rarlar, aa;anı;örler işletirlerdi. İn• 
sanlar bir evden bir eve, bir şe
hirden bir şehirP. gitmek için. 'iİ• 
mendiferlcre, otomobillere de~il 

tan·arelere. balonlnra binecekler. 
)ehutta kanat takacaklarıhr, 

Pek hoş ve şairane olan bu hü1· 
yslnrdan sonra sert ve insafsız ha• 
kiknt insanlıjhn önüne yepyeni ve 
ka-r;karanlık bir istikhal açacağrı 
benziyor. 

Fennin yıkma kuvveti malhiştir. 

Fakat bu şehirler.in nerede ve na· 
sıl olduğu hakkında harice hiçbir 
şey sızmamıştır. 

Sığınakların tekamüm yeraltı 

~ehirJerine doğru bir :ıdım sayıla .. 
bilir. Bu sığınakların hastahaneler', 
sıhhi imdat merkezleri ,.c bunlaı 
arasında yollar var. Bazı şehirlerd(! 
bu yoJiar o kadar mük'!mmeldir ki 
sulhun avdetinden sonra da kulla-
nılabileccği muhakkaktır. 

İspanya harbi ~ırasında havadan 
en çok hücuma uğrayan şehirler• 

den birisi de Ba~selondur. Bu şı:• 

bir binden fazla haV'.1 hiicumuna 
uğradığı için halk yernltına sığın• 

mış ve yeraltında sonsuz yollar 
açmışlardır. Bu yolhırın yeryüzüne 
çıkan merdivenleri ve kapıları 

vardı. Tehlike iş:ıreti verilir veril• 
mez halk doğru buralara giriyoı
du. 

Daha o vakit bu uçsuz bucaksız 
siperlerde ışık meselesi esaslı bir 
şekilde halJedilmiş, yeraJtına hu
susl kablolar döşenmfo;, bu kabk,. 
]ar akümlAlör bataryalarına rapte
dilmişti. Lüzumu takdirinde bu ba• 
taryalar sı{:!ınakİan birkaç saat 
müddet için aydınlııJiabiliyordu. 
Barselon sığınaklarında akar su. 
lağım tertibatı, erzak depolan, 
hatta mutfaklar vardı. 

MAJ/NO HATTINA GEl~INCB 
Almanya ve İngilterede şimai 

herhalde' çok daha mükemmel ye
raltı sığınakları yapılmış olacaktır. 
Hat!A yeraltında çalışan fabrik'.ı• 
lardan ve bava meydanlarındaı::. 
bahse<lildiğini bııılırh;o,~ruz. Fakat 
yeraltı hay:ıtının kuruluşunda •Ik 
örnek olan J\f:ıjinodan bahsewnek· 
ı-izfn bu b::ıhsi bıtirmek kabil de .. 
ğildir. 

' 
1 

ler gibi bir iki şey müstesna olmnk 
üzere bu yeraltı istihknmlarında 

• hiç bir şey eksik değildir. l\Iajino 

1 

istihk.Anılarının bult~~~uğu sahada 
dolaşanlar toprak yuzunde, şurada 

• burada yükselmiş beton kuhbeleı. 
den başka hiçbir şey görmezler";· 
Faka.! toprağın altında mütcaddi: 
topları ihtiva eden kazamallar, kış. 
Jalnr, yemekhaneler, depolar hula· 
sa her şey vardı. Yiyecek mühim• 
mat, hatta yaralılar l\laıino haltı 
iterisinde şimendiferlerle taşın1.> 
yordu. Cifte hatta ü cüzlü telefoıı 

1 - Güneş !Şl!İllll luJılaya11 boru, 
gösteren periskop. ii - Tclevi:mpn 
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h:ıtları bütün hu istihkamlar seıi· r:ık eden insnnlArın nu merokl:ırı• 
sinde konuşmayı tam bir intizam nı gidermek için yonılmalarına, 
altına almıştı. fslihkllmların ışığı 1 m~rdh·enleri lırmanm:ılarınrı, vcy!\ 
dışarıdan gelen elcktrikJc temin e• • asansörlere binmelerin'! de ihliyoç 
diliyorfakat dış kablonun bozulma- ı yoktur. Kocaman periskopl:ır uf• 
sı ihtimaline karşı bir de yeraltı kun ihtiva etti~i lıütün ınanzarala• 
elektrik fabrikası inşa etıirilmişll. rı yeraltın:ı naklettireccktir. Daha 
Bu fabrika 10 dakika içerisinde ha• fazla meraklı onlanlar elevizyona 
reket haline geçebiliyordu. Bu su• başnınırak eski dünyanın hC'r tar.ı 
retle 1 milyon insanın aylarca bu fında geçen hadiseleri gözleriyle 
istihkamlarda rahat rahat yaşaması görebileceklerdir. 
imkan altına girmişti. Güneş ışığı biriktirilecek ve arlu 

YERALT! ŞETllRLERINJ eden müesseselere ııecC'leri, gün· 
BEKLERKEN düzden toplanmış güneş ışığı dağı 

Yeraltı şehirlerini kurmak isti• tılacakhr. 
Yenler burada yalnız hayalı idanıe BiR YERALT/ ŞEl!RJ.VIN 
ettirmeyi de~ll onu nc.cıeli ve ra• GARt1BETLERI 
hat bir bale getirmeyi. de düşün• Yeraltı şehrinin hfıvasızlıktan 
müşlerdir. korkusu yoktur. Bu şehir hnrid · 

İlk iş bu yeraltı şehirlerini güne• havaya karşı laınamiy~e kapalıdır. 
şin hayat veren ışıllından mahmm Havasını elektrik fabrikalarında \"e 
etmemek olacaktır. Teleskoplara kimya ilmi sayesinde kendisi yapıı· 
benziyen ve birtakım aynalarla mü· cak ve bu hava ins::ın ciğerlerini', 
cehhez olan hususi makineler &lİ• hayvan ve nebrıtların tcnefffü; ale:• 
neş ışığını yeralh şehirine kad ır lerine daha uygun olacağı içın 
getireceklerdir. Bu suretle güneşın ömürler hiç olmazsa buglinküne 
akseden ışr~ı tıpkı bir &) nanın 1 nazaran iki misli uzun olacaktır. 
duvara gönderdiği pırıltılar ,gibi Bu i"ılelleri bir h::ıyal sanmayınız. 
1itreyen güzel ve şairane bir ışıkla Çünkü bu filetJerin kiiçiik örnekleri 
aydınlanmış olacaktır. Hat!A ku· denizaltılarında \'C d.ılı;ıç bıışlıklıı• 
var.stan yapılmış bomlar vasılasi~·· nnda kullanılmıı_ktadır. Zet sisleMi 
le :ııu ışığı teksif etmek ve yer::ıl· ismi verilen hu sistem Paris met· 
hnda çok ışıklı sanatoryomlnr bi!e rolarında da tecrübe edi1111iş ve 
yapmak işten bile olmı:ı:acaklır. bir fotoğraf makinesi biiyüklüğür.• 

·ı - .. ıswısur, 3 - fııincs ışıuım 

ekranı, fi - Topraksı: larln, 7 -
Et, fabrikası, 9 - Gii neş fedaııi 

tirdiği hııva biitiin Paı·io; metrosuna 
bir saat kAfi gcımi~t,l", 

Yer~ltı şehirll'rinde topr:ıksız t.• 

kim de yapılacaktır. 7.:ıtcn lıugün 
Spangember~ ve Gerif fnbriknl::ırı 

garip gnrip iptirlai maılrlelerle b"l• 
tün sebzeleri ha tın iizüm, muz ve 
hinriistan cevizi gibi mcyvııları 

sun'! olarak yapnhilmektedirler. 
Ete ~elince, Karcı siqemi sun'l 
k::ılple!' ve tanzim edici horınoııl.ır 

o e,lıren ı ıf• alllr, 1 - ı • Ll. ,, .ı 

Gıirıcş ışıjjını gece dağıtnn fiip, 
yeri 

'inyesinıte cıınlı h:ıyv:ın eli 'ııpalıı· 
liyor. hıı "nyedc in~anl::ır el f:ıbrı· 
knlarınrlan çıkmı<ı eltrıı istedilderı 
k<ldnr yiyebiJeceklN·. Tiu sntırl:ırı 
okıııluktan son rn yerııltınclıı hemen 
Nevyork, Paris, Loııdra hfüiiklu • 
ğünde şehirler } apılnc'l~ına inıııı -
'ermek bir nevi çocukluk olur. 

Yeraltı şehri lle ilk '-ehiı~('r sihi 
küciikten haşl::ıyae:ık ve 'ııyaş p
vnş yürüyeceklerdir 

ilim aleminde 

Düma'nın 
Po/ d 0

~ 

rakıbi 
Kok 

Bizim, nev'i s:ı...lısı-na münhasır, 
Hüseyin Ralınıi gibi bir romancı. 
mızın b-enzeri, de, Frnn~ızU..rın halk 
romnncısı Pol dö Kok idi. Onun ne 
se,·e seve okunur \'e iosanı ne~le.n 
Oirerf'k güldlirür rom!iııınn ''ar. 
dır. Ya!;'lı olanlarnnı:r.1 \'s.ktiylc, 
çok tercüme edilmiş ola.n ı·oman• 
lannı. muhnkks.k, okumnşuzdur. 

O, biraz claha basit yıunr. amıı. 
Hiiseyfn Rahminin romanrılık t:u• 

.. 
Pol dô Kok, ~-etnıi) ~n~ !Z' \"l'l 

o:mUşiı.i. Snğlığtncla, nıohıı-. inti -
fıııpları znm::ı:ımda, Jt'ra.ıı~ıı ro· 
rı:.ancısı Dlimn Per iie rclilnnı rc-

1 
kal>eti yapardı. 

Dilma Per, 1848 intilıahın<la. 
namzctlit!,ini lmymu!j ·n~ lic:ııdı me· 
ıi~ etlerini sih'Jc ilan etmi')ti · 

Bugün yüzde yirmi nisbetinde pat· 
Javıc1 madrieleri ihtiva ecbn biıı 

ldlolıık bir bonıbn beton b;r i~fü.· 
kamı delemez. Fakat r-.erbe~t hir 
mesafede pııtladıAı halrle cia!:i cı

vanhki binaları, sığınrıkları 7.ararc1 
uğratabilir. Yalnız bomlıanın ııekli• 
ni değiştirir5ek meselfı ~00 kilolu]{ 
bir homh:ı İ('erlsine yilzde ı:eksen 
n 1 ~hrtrntle rı:ıthyı.-ı mıodelttr kın"' 
doğumuz vakit, hcıı!iz yapıla:nı~«ıı· 
bu homhıı. en !T'Clin beton ;st1t1· 
k1ınılıırı hir yıl}ın loz haline ko:r:-• 

Fra~anın hiçbir işe yaramayan 
meşhur MaJJno fstihkAmJarını ger ... 
miş olanlar burada hayatın hiçbir 
ek~ikslz ~·ürüdü~ünii muhakkak 
görmüşlerdir. Ormanlar ve çirtlil:• Yeryüzünde neler olduğunu me" deki hava makinesinin vücuda gc· ı ztnı ı;-o1< andırır. 

"1~~ meziyetlerim· Altı :>ene 
tnhsilim, dört sene noterliğim, 
yedi Selle mcmurluhtaki kırtaı;;iye. 

c!liğiın bari~ o!mak iizere, tam 
lİrmi sene ı.,iihl!e on saat hcsnbile 

bilir. Bu bombalara mukavemet '3'31------------
imkllnsızdır. Yer:vüzünd.'! mevcut 
hi(ohir iı;ti!lkflm bnnlıır::ı ı'layanıı• 
ma1. şehirler birkaç saniye içeri· 
~inde bir enkaz haline gelebilir. O 
halele şehri bombar<lımandan ko· 
nımak iı;in bir tek çar<' k:ılıyoı, 

şehri toprağın altına, bombaların 
yefüemiyeceği bir yere sokmak. 

Ru fıkır pek de yen! sa'.'•tlmaı 
1939 harbinden birkAç ay evvel 
Mekc;ikeda milletler arası hir ş<.
hircilik kongresi kurulmuştu. Bu 
"ebirciJlk kongrec;ine iştirak edf.'n• 
Jerder. biric;i ml<ıter r.udakr fsmi:ı· 
rle bir 1ngiliz mühenrlisl kongr~clr 
hinalan Yilkseltmek dC'E!il kazmak 
lilmn olrluğunu söylemişti .. Mösyö 
Gudııkrln fikrinr gore gelrcek <ı
ı>ırlorıfa in .. anlar lopr:lf!ın altında 

~·a~avAcaklnrdır. Zira yangın vt 
Tehirli ızaz homb:ılarından korun· 
mıık :ı;in y:ıpıl::ırak biricik iş top· 
rak altına girmektir. Bizi ı;:öklerr 
do~nı ilim yük~e?tmişti. Yerin ıı:· 
tın a rla yine ilim 'ııokacrıl •ır. 

Avcılardan mürekkep bir grup, 
müjik kuHibesinı'le, yeni blçilmi~ 

kuru otların ilstfinde gecelemeye 
hazırlanıyordu. Ay ışı~ı pencere • 
terden içt>riye vuruyor, sokakt;ı 

.armonık hazin hazin çahyorrlu 
Kulübeyi dolcluran kuru ot, tatlt 
ve ham tahrik edici h!r koku yayı .. 
vo-rdu. Avcılar, köpeklerden, kadın.
hırdan. ilk nşktan. yabani ördekler .. 
den J)ahs· clı ""'"iardı. Tanı lıl<lcırı 
hütün bayanların en ufak sususiyet 
teri tahlil edi:ip yüze yakın anekqot 
:ıni:ıfılı1ıktan sonra, alaca k:ıranlık• 
le kocaman bir ot yiğıoını andıran 

ZINOÇKA 
Yazan: A. ÇEHOV. 
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Rusçadan çeviren: SERVET LUNEL 

f.eleı•ek a!>ırların insanlan ister 
he~rnc;inler. isterlerse heğenmesi:ı· 
lcr veraltında ya~:wtıcr1klardır, ko· 
vancfo yaşayan arılar, karında yu· 
vac:mıfa ya'iayan karınralar ~ibf. 

~li.;tcr Gtıd:ıkrm fikrine ı;ıöre gc. 
lecek a"rın şehirleri l'<i yüzlü o~a
rektır. Toprak ii:ı:erinde resmt bi• 
nalar. ~ulh zıımıınınrla <.lllrnlacak 
ufak pvler. eğlence VP ııprır par!· 
lan. Yerın altında ela as•l şehir. 

Haı-ıı hikumlıırt ec:n:ı>ınila bı,. 

kar; ~rıat korunnııık için girilecel: 
bir "Ji!trnıık dri!il, harbin riev::ın'l 
m{idrlctiııce i<'eri.,Jnr!e kalınac.ık 

hakiki hlr <ıehir. ITatlii bn ı;cöl.!E 

"rhri n binnltırını'lrın sı-Jh zamaıı
larınrlıı tiııhi isfifaele edilrrel lir 
Mec:e!n nııkH va~ılalıırt ızerek sııl'• 
1ıımıınl:ırıncl:ı ~er•k harp ı:ımaııl:ı
rınrln :O"f'rAltınc!a olacıık, ızıırajiııı 
veraJll l}ehrinrJc Ynp1Jncrık:1r. 

ve ktırıııay subaylara has kalın ve J<arbon alır ve oksijen çıkarırJnr. 
kısık bir sesle konuşan en şişman Hamızt karbon ~c;.zozda, semaver 
avcı, yüksek sesle esnedi ve söy • ateşinde vardır •.. Bu çok z:ırıırlı bir 
lendi: ğazdır. N:ıpoH yakın lnr•nd:ı hıınıızı 

- Sevilme){ o kadar · büyük h·r karbonu havi "Köpek Mağarası" 
şey değildir: Rtp;anlıır esasen bi;ı:. denilen bir mağ:ıra vardır. lıımıy::ı 
leri sevmek için yaradılm15lardır bırakılan bir köpek, bo~ulup öl<' 
Hiç biriniz 1<<.).1rlioıinden şitf.]e!le. mektedir. 
kudurmuş::ıçsına nefret edılJiAinıı Napoli y.ıkınl:ırındnki bu bcthaht 
phlt olmuş mudur İçinizden biri- "Köpek lıfıığnr:ısı", şimdiki bil~in· 
~i nefretin bnh~ı·lli~U hnyranlıkla· Jerin temelini teşkil eder ve hiç 
rı tetkik etti mf? Ha? bir milrebhiye ondan bir adım öle-

Cevap veren olmadı. ye gitmek cesarelini gi1stt,rcnıc7.. 
Kurmny ~ubayrrı kahn ııec;·~ Zınoçka, daima büyük bir ateşle 
- Hir. kim~e. ISyle mi bayllr? rll· fabil !Jimlerin fııyrlolnrındnn bnh· 

Ye son'lıı. Ben~fl l:(Ü7.c' hh· kı7. tara• sederdi, fakat şimdi bahsinde bu 
fından nefret edildim "e ilk nerr;.. mağaradan başka bir şey bildığini 
tin ar:ızlnrınt keneli O:ı:erinıdc, t~t· zannetmiyorum. 
'dk ettim. ftk r'lirorum, baylar. İşte, efendim, Zinoçkn, tehar et· 
~onkG bu ilk a~kın ıı'·slne henzİYE'll memi söyledi. nen tc!•rrırhıclım, o. 
hir S<':t.•<li. \fa:ımrıfih. -:;imı'li anlat:ı• ufuk nedir? diye sordu. B ... ıı revap 
• ·ağım hıık:ı. hen!l:z ne ac;khın, ne verrlim. Biz ııfnkla mıığnr:>yı gevr. 
'lr rı<>frE't rlcnilen hi<;len hiç bir şev lerkC'n. a\'lııda hah::ım av:ı qitıneyr 
ınfam:lrlı/!ım bir yııştp rereyan et• l:n7.ırlanıyordu. I<öpckler hııvlıyor, 
mişli O z:ımnn c:eklz ''aşlıırmdııy • ıı!lar yerlerinde duram•v,wak ~::ılın· 
riım. Fakat r"ntın hiç hlr e"cmmi· sızlanıyor \'e ar:ohncılı~n kU( v::ı 
yeti yoktur. çiln1-ft. b:ıyl:ır, hurac"a p;yorlrırdı. Uşaklar, yük arııoasın. 
-nühinı olan şahıs erkek dc~ıl. Ka. paket ve~nfreylc dolcl•ıruyor!ar~ı. 
·lındır. Yiik arah::ısının y:ııııııdrı fayton d:~ .. 

Şimdi, dikkalin'1f ri<"n cd.,eeltim rtı!'Ordu, huna İvani~tkiyler<' rlo~mn 
Güzel hir ya?. ak~:ımı, ı:ıiiııcş baf:ıı- rününü tesiri fçin gHmck li7erc ıın~ 
lcen, hen vr blzP. ı:ıirnıeı<fen bir ııv nem ve kı?.lrnrde~lcrlm hlni~·orlnr• 

Hu buaün~n de icnp ettirdiği bir ''arlar e\'vcl eıı<ılilliyü bitiren ve dı. Evde, yalnız ben. Zhıoç-ka ve 
79rurettir. omhnrrlım 11ı iar şchiY· nek sP.vinıl~ ve stir kndar lfılif l; r ~işleri aıtrıvan iiniversitcli n~abe • 
'erde her c;eyden evı·el nnklh.•e i~.- ı k 
lrrini dıırdıırııvor. Sehrln n(ifu<• nrıhh'.'ık olnn mGrrhhly~m Zinoçk:ı. Y m ıhyorduk. nende-:ti h;ısct H 

, '"'nim odr.mrlıı otunıvor ve ders~ crınsıkıntısın1 tnc;:-vvıır edinh:I 
·oJfolrfıkça sok.nkı:ı.r ~ulh 7.:ım::ınl:"· 'llıstvorrlu. Zinocka, drılgın .:::ılgın Zinoçkıı. pencererlen bııknrnk: 
·ındo hile n:ıklıyr ışlerlne kllri l?r•· 1 • "'PO<'f'reve h:;kıvor ve c;cvlfiyorr1u: - Şimdi söyleyiniz, nefrs alır• 
-rıiyor. ZatC'n me'rolnrın, t~men:,.. I · _ E~et. Riz ~des alırken oksi- kerı ne yutııyoruz? diye sorelu. 
rlr ı:ıçılışı hundan dolny ıc:ıp e' ~ en vuıar17: Simdi Petvo siz sÖY• - Oksijen ..• 

· d ıt Jd" R •n T.ondrrır1rı :\fo,. • · ·· ~ . • · ' m1c; c.,ı ır. Ufl ı . . . . ıe,·ın nP!e"' verırken n~ çık:ırırıı - Evet, topraif;n ı;ıöklc hirleştiitl• 
lro"arlıı ·vernllı sinıpnrhfrrlerı sı,· Ben ile aynı pencereden dışarıya ni zanndti~imiz yere' de ufuk <le• 
"h:ıli için hıı"a hiicunı'ı:rı c:ı.r:s~~ .. , Jtıkarıık: niz ... 
1ı> en miikemın<'!l 51~!n:ık ,.a7.ıfec: 11 b - Hıımı7.ı lr<>rhnn . ıtivP "evım Fakat işle yfik arahas1 h:ırekct 
.,~~mü,·orlnr. r ı·t oiy • .,rdnm. ettj, onun arkasından <la fayton ... 

Bundaıı hııslrn Rus miihendic;Jrr ~ ZinoC'kıı: Ru aralık Zinoçkanm, cebi nelen hir 
••ernltırı<la sehir nlAnl:mnı <"okt::ır r - Do~nı . ifh·e kııJ;nJ elFvorC!u. kfığıt çıkardığını. sonra a~:ılıi hir 

ltını göıiiyordum. Sonr.ı hirr1cııhire 
kızararak saate bnklığını fnrkf'ftıın. 

- Unutmrıyın, dedi, ::'\apoli ya· 
kmlarmcla "Kôpek )foğ:ırası .. den ı. 
kn bir yer vıırdır.N 

Yiııc> saate haklı ve rle' ıım C'llİ: 

- Toprıığın gökle birleştiğ111i 

ranııcPıi:Umiz yere ..• 
Zavall~cık, Jı{iyük hir tein~ ve hr

lccan irindc odada rlolnşınrı,·ıı lıaş~ 

J::ıdı Ye bir daha as:ı:ıte baktı. Der. 
sin hitme,ine dnhrı y:ırım. rn::ıL:w 

fnzl:ı lıir zoııı::ın vardı. 
Giiçllikle nefr~ nl::ırak ve litrcyerı 

elleriyle aritmetik kitabını karışlı· 

rarak: 
- Şimdi. nritıneliğc haşlıyoruz. 

dedl. İşle 325 nuın::ırıılı şu v:ızifcyi 
yapar.,ınız, hen de ... Şimdi gelıyo. . . 
ruın. 

Odaılan çıklı. l\lerdivenlC'r len a· 
şa~ı. uçar gibi, koştıığıınu ciuyduın. 
soıır:ı ::ıçık nı:ı,·i e:ıtari'\iniıı :l\lııtla 
pırıldn),P, b:ıhçc kapısında 1,ayhoı 
du~ıınu pencererl •n ~örılii•n Har" 
kelll'rinir. C<llmklul:n. ylızliniin kı· 
z::ırması ve gösterdiği tclôş nıerıı· 
kımı uyandırdı. Nereye ,.c nıc;ın 
ko~mu5ltı? 

Yaşımdan umulmıynrol< zekaya 
mnlik oldut{uır.rlan rlc,.hal intikıl 
eltim ve her Şt>yi ıın1nılım: Sert tn. 
hi::ıth ehcveyninıln hnrada bulun• 
mııyışınrlnn istif:ırJc rlerek bahçe
ye koşmuşt11 ! Demek ki çiTr.k, :r<ı· 
hnt kiraz kop::ırrıcak!ı ! O ~irlrr <lr 
ben durur muyum. Ell,~llc hen c!c 
kiraz Yemiyc .giderim. Tanrı kah· 
retsin! 

Aritmetik !<ilahım bir t:mıfa fı-· 
Jattım "e hahçcye ko'itunı. KirM 
n~nçlarm:ı koştum. fak:ıt Zinoçka 
oracfo yoktu. 

Cilek tırlar,ını. bö~ür!lenlij.!i 
hekiı;- kuliihe<.İni geçtikten sonra en 
hafiC süriiltürlcn titriyerek ve _. 
rarıp ~olarak host:ınrl:ın çık119 il!~ 

rln::oırn llC'rlcılii'tin i ırörıFim. nnıı tn-

-------------Bl!~·a.ooo saat calı,,~mı, "Bu yirmi scT'c :.arfııula. 4.00 
kihe koyuldum ,.e şu manz.1royl,ı 

karşılı)ttnı: 

Gölün kenarında, iki ihliy:ır sö
ğüt ::ığocın ın kalın göw!elcri ara~m· 
da u;:!abe) iın 'S'.lı;a duruyordu; dic;
leri ağrıdığı ·üzi"ıntlen hiç dC' bC'l
lı değildi. l\endisine doğrn gelen 
Zinoçkaya hakıyor ve bütiin hen
Jiği. güneşle :ıydınlnnmış ~ıhi, sa· 
selefle parlıyordu. Ziııoçka drı, 

ı-anki kend!c;ini l<öpck ::'lfnğır:ısınn 

doğru sürüklüyor Ye lıanm:ı ~;ırho•ı 
teneffüs etmeye zorlm -ırhırınış gi. 
lıl, giidiikle ylirii~ or \"C :ı!:fır ıığıı· 
nefes alarak :ıifoh,!yınıe do~rıı ilcr· 
Jiyordu ... Riiliirı hunl::ır, lıııy'llıncl:ı 

ilk dcfıı r:rnclenıyıı gelc!iAini ı;ösle• 
riyonlu. Fak:ıl işte y:.ıklnştı ... Y:ırını 
dakika, gözlerine inaıınmırormu.;; 
11ibi, <c-;sizce lınkıslıl::ır. Sonrn gı;. 
riiomh-en bir kuv\'ct Zinoçk:ıyı ilt:. 
O. cl'crini Saşnnm omuzuna ko~
rhı ve başını önüne c.qr!i. Sn5a, gıi· 
lüyor, an!:lşılmnan bir se\'ler mı • 
rıldanıyor ve çok aş_ık bir iııı;nııııı 
beeeriksizliği;le her ıki a\'urıınu 
Zinoç~·rnnın yüzünde gc1diriYonhı. 

Hava da feyJrnlr~rkyrli, boylrır . . 
Arkasında güneş soklnnnıo\· ı lırış· 
lı}•an lepe, iki sö/liit ıı~ ıcı. yeşil s.ı· 
hiller, m::ıvi gük, Sıış:ı YC Zinockıı 
güliin ayna k:ıdar düz ve srıkin :'!Ü· 
7.iinde nk~edi~ ordu. 

Elr:ıft:ı ses"İi~lik hiiküm süriiyrır

c!u. K:w:ık :ı/:;:ıcının lcpc~iııdı', mil· 
yonlarca uzun bıyıklı ::ıltl'ı krlelıek 

uçuşuyor, b:ıh~enin ö1r yanında . 
mrlcyrn dav::ır süriileri ağıla ılö· 

niiyorılu. Söziin kısası, fırçayı ol \(• 
resim yap. 

Bütün hu ı::ördüklerimden, an· 
cak Sa.5:ı:ıın Zinocka :le öpiışlii&a 
nli ıınl:ıdım .. Ou çok ııyıp. Eğer ln· 
n ··m öğrenecek olııı-s~ her ikisine 
ı:ıösterir. BHmetıı neden utııııç <lıı; 

ıluın ve r:ındevunıın sonunu hek· 
lcıneclen odama dönıliiııı. Sonrıı, ıı· 

rilmetik kitabımı elime nl<tıın. rhl 
şiinrr:eye ve fikfr yiir!itmeyc bn~· 

hdını. Suratımda rn117..ıffer'.lnc ıı;r 

lelıcs~nm dolıı,tığını hissediyıır

rlum. Bir trırıırı ln, haşkalarına :• 1 

hir sırrı bilmek ho..,umıı gidiyordu 
<liğer taraftan. Sa~a ve Zlnoçkrı gı

bi otoriler şah~ıyetleri. istediğin 
d:ıkik:ıda mondc!l ka!rlelere rinyC'I 
<ıi1Jikle ilhanı edebllel"eğimi irl l 
etmek daha ziyade ho~uma ı::idivo1 

rlu. Artık hen im elimdcl diler '"~ 
onların hıı:rurıı tanınmh le hrnim :ı
lfcıı!nl\plı~ıma bıı«lıyd1 . Sabrec1iıı 
hen it. ... """""h .. , . 

(~cın11 ımrır l 

cild romnnla S5 <in :;.r.ı :1-'hzıhm. 
"400 rom:ınrnıı ı I•"l ıliri ıooo er 

tnsıldı \"e her biti 5 fran~ıı satıl. 
dr. l\lecmuu 853.1100 franı, ccler. 

"İc;çj ye\"mires'ni 3 f:-aı!k kabul 
t.ılersek .. ,.c giind~ 3GO sant ~alı:-.· 
tığını hesaba alırsak, romnnlnrı

mın, 20 Sc!l.?cle, h-::r ı.,ıiıı, ii!l ~ ki· 
ı::i~·i gc!.)inılirdi~; :ml.ıı;ılır. Dıranı· 

!arım da, on !:'eıte miııUetle, ı•nri· 
ı.in S47 işç~-.ini he--!edi. Vila~·etler 
dttldlerle bir!llı:te 1,041 j~çi eder. 
Sıma. matbaa haıi<·inclr-, taşıma 

u:sn·rc ~ibi 417 bı:iyi Han• eıliııi1:: 
1,ı58 c<l.i!l". 

"Do heo;apç!l, ,romanlarım •·e 
dıramlarnn. günde, 'a .. nti olaruk, 
2, 150 kİ'":'İYe naıaka temin etmi~. 
1 ir.' ' 

Pot dö Kol{, Diiml\ .Perin biiylc 
lıir duYar ilfını ile kendisinı mc • 
busluğn n:ımzct lm) dni":.,mu hnber 
r. hnca, o da, bir dm nr ilanı bas • 
tırnralc mebusluğa nnınzetli~ini ko 
~nr. 

Pol dö Kol>un ilanı ~urlur: 
"Ben, ,·:ıtandac; Dümn'dnn ııeJt 

ç:ık 7.İynde_ Konc;titütmt medisi • 
t1e aza. olmağ:ı hak sahibiyim nen 
ete, di"ar biı' hes:ı.ba g!ri~tim nı 
bt:nu, bütiin itimndmı 'a, siıe arıc· 
t!iyorum, 

"Ben, Sen·'.\hrten tmh'nrınrla, 
lıir C\'İn ~t?min ile birinci kı\~t am· 
r, :ıclal•i kısım<ln oturuyorum. Üğle 
tlen ~onm ~ant 4 ile ;; ur:ıt;ıncla 
ı:erı~ereıd<ı duru;yor, Hin•li,;tnıı <'e"' 
\izi sntıl'Jlarmın geçisiııi seyredi· 
vonım Bütün ıı-runsn. baou 11ılir. 
• "Bu~dan dolnyı, Piriı;;e gelen 
her seyynb, muhaldcn.k, defte-ine 
To1 clö Ko!nı Hiııdistnn ce,·izi s:ı. 
tınlanm sey~ettiği sa:ıtte g-!diı• 
rıenı;:eresimle gı;mıe:ıri unutmaınn • 
mı ic:;:ı.ret eder. 
"B~ seyyahlar. Sen-~lnrtcn lml· 

ı n. ııın ~itme!;; i<;in, ınuh:ıklml<, 
omnihli•.e biıırr'rc. Uilet ııaraM G 
su'<lur Seyyah uel'p beni tem:ı"ıt 
dtikt~ ı-onr:.ı: ;, elet rder. '.:abii, 
ren:den 6 su ,·erir. 

"Senetle 20.noo sey:r!lh htı ına: • 
rııfı yapl\ rJar. nu rln yil'nıi "ene 
len~ri ~le,·nm rclivor. O Iı<ıhle, 
'lmnihü "'°~Ne: 4,soa,ooo su te
·n·n edivor." 

x e h~ş bir rclrnbı-~ ıle~lt m:" 
'inıı1i j<;e_, b;rhirlne ra1,ip olan dns 
ı~rine. <'İhi 1 1iyetlerine cıkuvorl ar. 
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