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Var.o pulun 
olurum kulan; 

Yo1ua pulun 
kapıdır yolun! 

tlU VE.KDE 5 IUJBUŞTUB * POSTA KVTU~Uı Uf - llSTANBVL 

A. K. Ş A M P O S T A S 1 
ADREl::J: A.NKA.RA CADDESl \'A.KJT YVKDU - lSTA.NBUL 
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güne ika.dar ba~lıyonız. 

l'ELEFON: Y AZJ IŞl,ERl: 2S812 IDARE: 24870 iL' SENE: 12 

Batı çölünde 
nı i hverci ler 

~. taarruz;a g·eçti 
; _.,. ~ . ı-----

ao ağustosta Ankıı.rada ynprıan büyük ge~ıı reı;mlnde kılbrıı.ruan ~lehmetçikler 

.... ,.;::W' Şiddetli muharebeler · 

Milli ef orduyu 
tebrik ettiler 

devam ediyor 
ıtalyanların yaptıkları bir 

taarruz püskürtüldü 
Londra, 1 (A.A.) - Mısırda 1 lı.lyord::.ı. Pazart'!Si gi.!nii, Elhuıne) · 

Elalemeynde hl!.küm sürmekte o • ra<lı cenup cenahnnıza karşı Her • 
lan durgunluk, di.b1 s:tbah sona er• !emişler ve derhal kuvvetlerimJz 
rn.ştir. Batı ~ölünde mihver kuv· tarafından kar~ılaıımışlardrr. Mu" 
vetleri., cenupta ı<.:attara 00.tnklık• lıarebeJ~r deYarn. etmektedir. Bu 
!arının kenarından taarruza geç • taa.r!"Uz hareketinin büyük mikyas 
mişlıerdir. DJ.n gece İngiliz Har · ta olup clmadrğr be!Ii d~ğ"i'dir. 

''Milletimiz başta teminat' savdığı ordumuzun kahranıanhğına 
kıymetine, fedakarhğın~ yüreklen inanarak güvenmektedir biye Nezareti bu taarruz hakkında. Sağ eentlı.ımız:ı. karşı İtalyan 

~u tebliği neşretmiştir: k~vvetlerinin çclir..:siz bir hamles., 1 Rfjevdc otomatik sllılhlı Rus 3sıcerl,.rl 

BrezillJada Mareşalın cevabın 
''Bi!'kaç gündenberi Rornelin hat agrr z::ı.yiat verdirilerek püSkürtül• bir d mi 1 alınak lçi.ıı 

larmda büyilk bir faaliyet görıi müştür. __ <De,·nmı 3 üncüde) .... ~ e ~;;,::r 

Orti idare 
ilan edildi 

" Ordumuz vereceğiniz her vazifeyi emniyetle Yeni Ginede başarabılecek kuvvet ve kuddrettedır ,, 
Japon askerlerinin 

temizlenmesine 
devam ediliyor 

• Vi'~ 1 (A.A..) - Brezilya Clim
hu?Teisi V3.?gas biltiln Brezilyada 
örfi idare ilan etmiştir, 

:ıt- ~ :{. 

~, 1 (A.A.) - Arjantin hü
idımeti muharip devlc.tlerc ait ge• 
ınileri:n !ir.ıanla.nna girie ve çtkış 
ı:aatlerinin neşredilmemesini em· 
retmi~tir. 

Memurlar koopera~ 
tifi faaliyete geçti -Ba ay içinde odun 
kömlr dal~tııacak 
1stıınhul Yilayet menıurlar koo• 

peratifi !aııliycte geçmiş bulunmak• 
t.ıdır. Kooperatif ilkol:ır:ık hisse
<larlarına taksitle odun ı.ömür d :ı• 

ğılacaktır. Da~ıtma işi, eyl~ıl ayı 

zarfında' yapılacaklıır. 

1'~ooperatife hissedar olacak me. 
nıurlnrd.ın 50 !ıraya kadar maaşı 

ol:ınlardan ayda ?., 100 lirayrı kachr 
olanlardan 3, daha fazJ:ı olanlardan 
4 lira kesilecektir. 20 lıra olan or
lı:ık hissesi bedeli bu suretle ve k<·" 
!aylıkla alınınıli olacaktır. 

Milli müdafaa hizmetlerin el'! 
çalıştırılmak üzere 

Londrada 
8 mil yon kadın 
se!erber edildi 

Vişi, 1 ( A .. 4.) - Ağu~tos nyı bi
da \·etinde Londrada milli müdafaa 
kıırlrolnrında çalıştırılınak üzere 
lnm 8 milynn kadın seferber edil
miştir. 

Ankara, 31 (A.A.) - Zafer bay. 
ramı münasebetile Reisiciimhur 
Milii Ş~f İsmet !nônil ile GenC: 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzı 
Çakır.ak :ı.rasmda aşağıdaki tel
gırafla.r teati edi bruştir: 

1\lare~I Fe\.-Zİ Ç:ı.kmak 
Ge~l Kurmay Ba5kanı 

••MfUetimizin zafer bayramınl 

ordularımiza tebrik ederim. Mil
letimiz başta temJna.t saydığı or
dulanmızm kahramanlıi(ma, kıy
metin'!, fedakarlığına. yüre'kten 
inanars.k güvenmekt~ir. Cümhu
riyet hülrumeti ordularımızın iyi 
,.aHt:ili bulunması için her ~yi 
onlara ta.h.c;Js etmek a:zm.indedir. 

Mille~.e ve orcluca ber.ı.ber Ça
lı~manın btitUn -ıemerelerl sulhda, 
harpte milli Cielllmet abidesi ~k
linde tahakkuk edeceğine cm.İ· 

Reisic1lrnhur 

-...-... lS1\-tEır lNÖNO 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Ç::ı.k.mak tarafından Reisi
cümhu.rumuza. verilen cevap su. 
reti: 

Çinliler 
Yeniden bir şebrl 

dalla aldı1ar 
Londra, 1 (.1.A.) - Çunk;T\g tel.• 

Iiği: 

Dundan birkaç gün evvel işgal 

edildiği bildirilen Cunhsien'dcn 
28 kilometre ötede bulunan di~er 

bir şehir Çin kuv\'cfleri tarafından 
işı;ıal edilmiştir. 

Şimdi. Cekiı:ıng ~·nlctlnin bütün 
cenup kısmı Çinlilerin elinde 'bu. 
lt•nmakladır. 

Vi~i. 1 (.!.A) - Çunking'den a~ 
lınan bir habere göre, Çankayşr;k 
kuvvetleri Kiııngc;i demiryolu bo • 
yunca ta

0

arr11ılarına de' am etmek. 
ledirler. Uıızı h:ı:berlcre göre ba 
kuvvetler Kınhva şehrini S'~ri al
mışlardır. 

Harp dördüncü 
yılına girdi 

Türk muharrirleri bu hususta 
neler düşünüyor? 

Harp bugün dördilncü yılın;. gir· ı ~akıtt?. Asım Us, c\i:wır ki: 
miş bu11l!luyor. Bu müna.sebet1e, .'Alman'nrın tı>thlh etti~i harp 
Türk mulııı.rrirlcr1nin yazdıklar: pilii.!1t, ı:arlta hu ~~ne kı,.,a ka<lar 
fikirlcrintlen bazı hu:asıı:lar alıyc· . Sovyet Rusynnm bü~ ıi:-. k11n·et~nı 
nız: • (l>evanıt 3 üncüoe) 

c.Y4minci yıldönümü münas.ebe· 
tiJe ibza.l bu~-urolan iltifatı del'let
lerj ortluya ta.mim edılmişti.r. 

Cömhuriyet hükumetinin Jiıtur
ltar yardnn1arile bugiinün jstek
leı·ine uygun bir şekild.~ techjz et· 
til'ilmiş güYenllir kahraman ordu. 
muzun t:ıdh OO\'Unca hnriknlar :va. 
rata.n varhğiyJe sulh Ve mUsaJ~ıet 
~·olunda ,,e vs.tnn mürlnfll.&!lr için 
verdiğiniz her vazifeyi emniyetle 
lıaşaracak Jmd~t ve 1.."U\'Yette bn
lunduğ-.ınu biiyiik bir iftiharla yike 
başbuğumuza sa~·gr ile n?2cderim.,, 

Genel Kurmay Rar;kanı 
FEVZİ ÇAKMAK 

• Londra, 1 (A,A. )- Genera.l Mak 
Arttlriln karargAlıında ne~redllen teo. 
llğ: 

Yeni Ginede, Min körf~zinde bu,•ı • 
n.a.n Japon askerlerinin temi:z.lem~ il. 

meUyesine devam edilmektedir, 
Müttefik bomba uçakları, LaeJe 

dUşman hedeflerine taarruz etmlş?er 

ve yangınlara sebebiyet vermişler.ar. 
Daha batıda, Kokola bölgesiDde çar 

pışınalar devam etmektedir. 
vı,ı, ı (A.A.) - Tokyodan alml\n 

bir habere göre, Japon uçakları A
vusturalyadaki hedeflerine doğru 9. 

Mareşahn 
teşekkürleri 
Ankara, sı (A.A,) _ Genel kınlarına devam etmi!jler ve port D!'.r. 

vini bombalamxşls.rdır. 1 
J{urmay Başkanı Maeşal Fevzi 
Çakmak zafer bayramının 20 nci 
yıldönümü müna~'betile aldığı teb Amerikada ekmek veıiktı)'a 
riklere ve bu vesile ile ordu hak- kondu 
kında iyi temennilere karşı teŞek- Londra, 1 (Rad~·o) - Amerika· 
kürlerinin ibliğnıa. Anadolu Ajan- da ekm-e-k ves.ikaya tabi tutulmuş· 
Sinı memur etmi5tir. ı tur. 

Başv_ekil 
Ş. Saracoğlu dün Erzurumda 
ziyaretler ve tetkikler yaptılar 
Saracoğlu, Erzincan ve Erzurumun 

kendisine kartal· yuvalarını 
hatırlattığını söyledi 

Erzmıım 1 (A.A.} - Başveldlimtz 
Şükrü Saraçoğlu refaka.tlt!rinde orge. 
neral KAzım Orbay olduğu halde dtw 
sabah saat 10.30 da. §ehrimlze gelmi§-
ıer.dlr. / 

Başvekil istasyonda üçUncü umumi 
mUfettişimjz, vall vekili, komutanlar, 
askeri ve mlilkt erka.n, belediye ve 
parti başkanları, mektepliler ve kala
bal.Ik bir halk kUtlesj tarafmda.n .kar_ 
şxlanınış ve bir askeri kıta. tara!mda.ıı 
seıa..mıanmıştır. 

Başvekilimiz istasyon İneydanrnda 
toplanan halkın sevinç tezahürler& a
rasında bir müddet yaya yürüyeı-ek 

balkla temas etmişlerdir. Bund~ 

ronra otomobillerle şehre hareket e.ül 
nıiş ve başvekilimiz umum.ı mUfet~iş. 
l!ği. vllll..yetl, komutanlığı, belediYevl 
ve partiyi zjyıı.rct etm1şlerdir: 

Sayın misıı.firimlz, öğl~yin 01'1~ 

evinde §ereflerine verilen ziyafette 
bulunduktan sonra şehrin ta.ribl etı~r _ 
lerini, mektepler:i.nt ve askeı1 müe!:ıe. 
selerlni gezmişlerdir. 
Akşam belediye reisi tara.fm~ell 

tıe.lkevinde ~reflerine 75 kişilik Mı 
ak~aın yeme~ verilmiştir. 

Bu ziyafette belediye rel.81, söylML 
ği bir nutukta aevgW ba.§vekille"lnı 
Ye onun sayın refjkalarmı Erzuru.!l _ 
!ulamı arala.rmda görmekten müte -
vellit meserret ve sevinçletjnl an!ıı.L 
ınxştır. 

Ba,<ıvekil Saraçoğlu bu tıutukta v~r 
diği cevapta demiştir ki: 

"DUn Erz.lncanx, bugün de Erzu•ıı. 
mu gördüm. Bu gördüğüm yer .er 
bana kartal yuvalarıru ha.t:rrıa.ttığı gt. 
bi kcnuştuğu.m truıan.l&r da bende ltıı.. 

kiki Türk ka.rt:a.llan duvgueunu uy:ı•,_ 

·· (Deva.at S \\neöde) 

Stalingradda 
Almanlar müdafaa 

hattında bir gedik açtı 
Rijevde Sovyet 

taarruzu gelişiyor 
Lonclr:ı., 1 (A.A..) - Stalingrad 

dolay!arı!1dn ş'ddetli muharebeler 
cleva.m l!'tmek teiir. Bu ı:ıehrin ce • 
11up batısm<la bütün Alman hü • 

Ruzveltin 
beyanatı 

Londra, 1 (A.A.). - Birleşik AmC'_ 
rika devlet reisi nuzvelt, dünya ha.tbı_ 

cumlan geri atılmışsa. da. bir tek 
bölgede di.!şman hatlarmırzda rah• 
ııe açnuya muvaffak olmuştur. 

Cepheye AI.ı;ıanlar yeni takviye. 
kıtabrı getirmişlerdir. 

Rijevde Rus t::ı.a..'"l"UZU gelişmekte 
cir. Yeniden, tahkim td:ilmiş 3 m~ 
kün m:ılıal geri almmlştır. 
Doğuda, KafkasYada Grozny 

petrol sahalarına doğru Alman ta• 
:ırTUZU in.kis:if etmez bir hale gel· 
Miş bulunmaktaGrr. Karadeniz is" 
tikarn~tindeki 11\amız da hafifle • 

nin dördllncü yıla basması ruUnac:e • ıniştir. 
betile söyled.ği bir r.ııtukta ezcUml( Krasnodarın cenubı:nda, kazak· 
demiştir ki: "Üç sened<>nben Alma n !ar ger.i.leri..-ıe ir.mi.ş hulunan 200 
İtalyan, Japon birkaç gaytj ınsP.tt Almnn par:ı.şütçüsünil ımha etmiı;. 
müstebit, keyif ve arzularını ta tr:.in l t: rdir. 
için dünyayı ateşe vermi~1E>r, bir.oh Londra, 1 (A.A.) - Moskova• 
milletleri ezmişlerdir. da ne~re:lilen Sovyct gece yansr 

Birleşik Amerika bu baksızlx~ ve t!bliği: 
müsavatsxzlıklarx ortadın ka.ldırm .tra 31 ağm.ıstosta cephede mUhim 
a.znıetmi§Ur ve bunda da muvof~Eli l.ı çlıir C.:ğişiklik olmanırştrr. 
olacaktır.,, Vi5i, 1 (.\.A.) - Almanlar Sıta• 

Polonya ba,~wcklli Slkorskf de r.ıı ~- ligrad şehrıne 25 kifometre yak
kunda, Almanyanın tedrlcl surctııı la.~mıı l:l:ıh!nuyor.ar. Rus müd:ı.faa 
yorulacağım söylemiştir, hatlarında gen.iı; b r rahne açrimış· 

Vişi, 1 (A.A.) - E:.:zacı cemi • tır. Alman r.ava kuv-vetleri ~ehri 
yetinin yü,."iincü yıldönümü müna• cıurmadan dövmE>ktedir!er. Bir gün 
sebe~yle re;s Rur:elt eczacı ve de Alms.n uçakları 70 Rus uçağı 
doktorlara hitap etmiş ve demiş- 1 tahrip etml~1e'r'<lir . 
·:ir ki: , Cenup Kuh~nda, birçok tepeler 

Şimdiki hava muharebeleri ve ve bir m~din mahal geri almmış 
deniz nakliyatı ağır kayıplarla ra- ı ve 26 Rus uçağı dii~tirü.mil~tür. 

I ıııiıyor. Sizin ya.rdmuruz bizim içi.n Rijev dol:ı.ylann1a general Zu • 
tü·yük O~:!.caktır. , (Oernm1 S fuwüde) 

Röportajcılarla 
röporiajiar 

Türk matbnatmda röportajın tın tUrlU~ü y:ıpılmı~trr, fakat röll~r•:ı;. 

ularla rôporfaj ili< defa ~·apılıJor. 

En şöhretli simaları ı.cuguyn ı;ıcl•en, p<!rde arkJı...o;ında kalmı'$ kıynıPt. 
lerl ortıır:ı ~lliaran, en çt::kıngE'n lnııanbrı b)lc dile getimıeı:;ı.nt hilen rı· . 
portajcılarımu, ilk defa ı.orguya çeklUyor. 

Bu röpol'taj en genç röportajcı Kadri Kayabal taralındar. 
yapılmıstır. 

'Yakında HABER slhıvı~a~ıeıd~ 
okuJJacaı:sı~ ız 



2 HA 8 ER =J\J<şam Poıflii 

~HTEN SAYFALAR"Nı lBlill!Mahkemeierde ~I ~:~~~1 
Dekkan Kıralbi!ıı.... Fırınlara_ ihtiyat Halice hanımın --Y.id.;.m-:;:rb1...- ~ 
nın ı!Öz kamastlirıc11. un verılecek e' vı·nı· kı·m· yakmış BtR~!~ca~:m::ı::: : Bir lırın cı ua sa- miyetıerı anl.a.şıımadaırı "e ea.nın- ı 

ZENGINL11GI tarllen yakataaöı . mallan kahrlar. Bir gün a.ym ıca.d 
.l 11 ve buluşlan ba.ş.k&ıarı ortaya at.ar-. 

-2(~) -

(Mabedin ilahi dilberine bir gece için armut büyi.ih. 
liiğiinde inr.i verenler vardı! - Bir düğünde, damadı 
karsılamak için on kilometrelik yola halı, ipek ve şal!or 

., . · ı ) serı mıstı . ... 

Vazan: RIZA ÇAV.D.:\RLI 

YALNIZ ze\k, safahat, fuhuş 
yoktu. Bunun yan1nda, bir 

de göz .k:imaştmcı bir zenginlik 
\.·a.rdt. 

Bütün tari.hçilıer tarafından,. 
dünyanın eı."l zeki, en munis, en ida
reci tiir laralı olmak il7.el'e kabul 
dilen Kıishna Raya, zevke-, sefa
hate, neye bu kadar müsaade edil
diifni soran Avnıpalılsra hayretle 
bakar \."e SODTa mttstehd !fU sözleri 
sôylerdi: 

- Büldlımetler avki tabdld et
medilderi, ona bir kayıt altma koy 
madrklan aman en doğru bir m.
rekette buhmmuş olurlar. Çtinkö 
b&ylece küme küme toplanmıı halk 
lımn beyhude bir dedikodu içinde 
Mlkimeti tenkid etmelerine mey· 
din vennezl.er. Uzun bir çalrşma. 
dan sonra gele!! zevk insanlara 
dedikodu _yapmak fmıatmı bırak • 
mas! Sonra zevk, paranın ' 'e ser 
\·ettn bir menbaıdır. Zira ruhu cev
nl bir hale sok:ır. En fazla çalı
ı;.anlar, en fazla 7-t!Vlte mütemayil 
oianm ve Ol'?U anyanlardır! 

Kıra1m makul düşünüp düşün. 
liıe<llğini bilmiyorum. Fakat bizler 
ic;in iyi bir ders olan bu sözler, ta• 
rihte izlerini açık bırakmışlardır. 
Bu mulıteŞem kırallıiın tavsif edi· 
bn zenginliğine bakmak W.fldir. 

Kn-alrn öyLe ı1ahane bir sa.rayı 
var ki, bunun bir salonu serapa 
fil dişinden yapıhml, her yeri, her 
ııoktası fi.Jdi8j ile süslenmişti. Bq.. 
ı ası o kıMlar zengin, o kadar gttz.el 
k1i ki, buna. benziyen bir ~ bal • 

1 
nıak lhtiinali yoktu 1 ). 

Bu t11dili salonunun içinde, be• 
~ azlığile bir tenasüp arzedeb!Jme-
i i~in, ll8de garptan satın abn • 

nıış, beyaz ve altın saçlı dilrüb• 
lar dolt!.,tınlırdı. »ımer vücutlu 
bir kııdmm içeriye girmesi mene
dilmişti ! Raca pek httımetli mi<ıa• 
firler:ıti bu salonda kabul eder; 
onlara şarabı, sıınşm dilberler el
leriyle su:ıdururdu ! Nikola. bu pa· 
nıuk 'kadar beyaz ve yumu,a.k el • 
!erden şarabı ic;miş, mestolmuştn! 

Salonun ortasında, yine fildişi.o 
dt>n mamut büyük bir hawz vardı. 
Bu lun nzıı., yalnız bu sa.Jonun sari" 
şm dilberleri, hafifQe kol&l&I'mt' 
ince lpel< ıelbiselerile atılmazlar, 
henlarla berabeıt, mabedin, en bii
~iik ilihlara tahsis edilen "ilihi 
<'ariye''leri de müstesna günlerde 
uynı clbls~lcri li.bi<t oldukları hal
de gelip ıttılır!arcJı! 

Mabedin "ilahi r.ariyeıııl" pek 
nıüstoıına. bir kadın demekti. Çiin
kli kı.rnl bizznt kendisine gelen k• 
dmlarm en gü1.elini, eliyle inti • 
h11p edip, mab..~e \.·ennek mecbıı
r.iyetlndcydi. Bu ''ilihi cariye''le· 
rin gfü:e!H ' deref'ıclerini anlamak 
ic;iın 1'Dnıt. dikl<at etmek kRfidir. 
~ola Neaıı;ı. 6u clilberlerden birisi 
ile "gttns.ho;fı bfr aşk" geceıııi ~ 
l'BMlmek için, milyar bile kıymeti
ni Miyemiyecek olan amnlt bü • 
}iftdttğttndeld bir inciyi d~e" 
den vemıiş ve \'erdiğfne de neda· 
met etmemi,ti. 

Yine bir diieıi, MadUJ'a raca..'", 
rahibin: 

- Ba ilUı.i cariyenin biT g~elik 
bahası boyanca elma.<ıtn:l 

Demesi üzerine, kadını blr tulum 
i<:ine koydurmuş, ayakta durdur -
muş, içini elınns ile doldur<lıditan 
sonra. çıka.np götürmüştü. H~ 

süphesi:ıı ki raca bundan pişmnn 
cieğildi. 

Bu mabedlerin yalnız bakır renk 
li ka(lmlarl:ı doldonıldu~ da zan. 
rıedilmemeli<llr. Burada &imalin al• 
trn saçlılan, bizim ikimlerimlıin 
kumrnllan, ~leri bulunduğu gt 
bi, Lübna.nm vesairenin ahit siyah 
gözlü beyaz tenli tlilberJeri de bn
lnnurdu. Jr-nd, biitün esir tll<'irJe· 
rini ltcındishle çeken bir miknatıs
tı. Hindde k:ıclrn için pazarlıl• edli· 
ıneT, gtlze!Jiğ'iy1c baha biçilirdi. 

n :r.~n hra1arda seyalıat c. 
,~ trı 18!'ffı~~. kf'ndi g5 .. leri1e gör 
'.-~.r;trri 'ıi:o rJUfttnden hıah~cr • 
ier. Bn cflljron Den.; ~a1tam Finı:ı 

Şah ile Kıral Krislıaa Raysnın kı
zmm evlenmesidir. 

Firuz Ş3b, KafkaaJı bir anneden 
(;.İinyaya gelmiş olaa dUber pretl• 
St>sin clillerıe destan olan gii.7-elli • 
ğini iı:;ittiği zaman, kırata bir he
:ret gönclererek hemen kqmm" ken 
disine zev~ olaral< verilm~sini is• 
tedi. 
hıam istilasını dordmma.k, da.ha 

ileriye götürmemek ir,ln ne yııpa -
cağını şaşıran lural, bo teklifi bir 
'·cnnlnırtaran" telakki edere1' he • 
men 'kabul etti. Ve hatta Firuz Şa• 
hı dnha ziys.de nı.enınun etmek i· 
~in dtlğüniin kendi pnytnlıtmtla ya 
ınhna9mı rica. etti : • 

Şah, ~im bu arıuı;una ruı oi• 
du. Maiyetinde büyW'.t{ bir ordu ol
dıafu halde, dilbeJ' Hind kızını al
mak üzere Vijayanagara hareket 
eıtti. 

Şehre on kilometııe mesafede, ka 
yınpeder kıral damadını bekli
yordu. Kıralda.n daha yaşlı ola.o. 
damat, sakallı ~ah! Atından ine • 
rek babasının elini öptü. Ve h~r 
ikisi birden yaııyana giden attarla 
saraya dolru yollandılar. 
Ş~ yolda hayreti.er içlntl~ ka• 

lıyonlu. Çünkü, bu on kilometrelik 
yol t.ıııtan :tŞağıya haltlarls, ipek 
kumaşJarile, plla.rla dö~ilmiştt 
Ve şah, cemmi gafir maiyetile be. 
raber, bu mutena halıl:ın, ,allan, 
kumaşlan atlarına çiğneterek sa• 
ra:va geldller2). 'Üstelik dilber 
Rind km da kollan :Lrastna l'tı\. 
eh! 

İşte zenginlik! İnsanın Raca ol
ınadtğma 'ı&net edeceği geliyor! 
Ne ise. •• Fakat acaba btltün bu zen 
ginlil<, &canın dediği gibi, zevkin 
bjr takyide tibl tutulmuna.smda.n 
mı ileriye gıelmi~tl? 

Bunun cevabuıı ben veremlyecıe
gim, tarih veriyor. Yalnız fırsat
tan ııstif~ soracağım: Tarih önil
mifıde en güzel bir ders iken, hl· 
rak ötekilerini, hatta umumi bah
Çelerin bile, akŞalll sekizde, h:ıllun 
suratına karşı kapılannı kapa.tına• 

lan, zevk ve eğ"mce yerlerinin 
mahdud ~hala.ra ve mahdud saıı.t
lere bırahılmalan, bence halka. "tJ
zülün ! Patlayın! Sıkılın!" demek· 
ten ba:1Jca bir şey deği!dir. Bithu
ea ~'·ke verilecek serbe'>tiden 
~orlmııyshm! Tann ~ahidi6ıizdir. 

( *) BirinCi yazı 30 Ağustos 942 
pazar günU grknııştrr. 

1) Havell; ihietory, 40 2. 
2) Smitlı; o. H. 308 • 10 

"Alalhın yırdnnı sevgili Rus
yu üzerindt"n e!<s;ı, o!nıayacakdır, 
Rönonun Möz nmı·iı1in geı;iHşin.e 
dair söyledikleri bu işde bir hiya. 
net yahut affedilm&A bir idaresiL 
li1< olduğunu anlatıyor. Başvekil 
millet-e sCiE verdi : "Oınalacadıraca• 
ğız''. Ben blyanete inanmıyorum. 
Bo cephede kumanda eden general 
Korap pişkin ve iyi bir askerdir. 
Majino hattmdm rahat bir kumn-;r 
danlık alacak derecede lmv\•etli 
pistona olmadığı için onu bir a.. 
vur; senegalli ve ikinci dereceden 
kuvvetl~rle beraber bıı güç mürlo. 
faa edilir köşeye atm1'1ar, ve 
''ne :rnp:ıl"'ian yap" demişlerdi, 

Zavallı Rönonun ba'ma neler 
ı:eliyor. 1985 deı Fransız ku\ ,·et~ 
rinin m:ıı.ine1t's<liri!mesl için albay 
dii Golle beraber yapdığı çc:>tln 
miit"adelelerin mükafatı bu oJma
mah idi. Zaval'ı adam bugiin: 
"y.epyeni bir usulde ı,:arpısmaya 

başhyorruz'' deme:ve mecbtır olJu. 
Ayan azası mmld~ndı:,, g"ı: cleyil 
mi?,,. Bsş\'ektı )>E".ı<nli "ben hunn 
&i~ 4 seJM ew."I söyJemişdim'' 
diyebilirdi, fakat lfame<li, kibRrcR 
l>ir ı;ıttkôta tettih etti. 

M.~cft<ıt:en (ıkarken, lınrııda is • 
mini ve~k İ!ltl'!me(li~lm birl.,inc 
rastladmı. Ban" f'Sr&rlı bir mırıltı 
Jle qn•an ~ayll'•li: 

- Elize sarayı ile mHnn~ebetinı 
' 'ar. Ba.gttn mcc11stc Rön<' söz sör 

Dün, belediye iktısat müdürlü· 
ğünde kaymc.k:ımlarm i9tirokile 
yap?la.n l:>ir toplantıda şehrin un 
ve ekmek ihtiyacı görü!,3ü!müş ve 
fırınlara. ihtiyat un verilmesi ka• 
rarla~tınlmıı;tır. 

Diğer ta.raftan en iyi niyetlerle 
f;rnılııra verilen ihtiyat unlanu fi' 
rıncılar tarafmdan satılmakta de • 
vam olund1•ğu da artrk muhakkak 
gibidir. Bu cüm,eden olarak Yalı· 
çeemede fumcr Hamid, Tan 'börek 
ve ps.sta fİruu Mhibine beş cuval 
uın satarken cürmümeşhut halinde 
yakalanıp mUddeiumumUiğe ve • 
rilmiştir. • 

250 yeni vagon 
geliypr 

Vagonlarda muhtelif ithallt 
eşyası yUklU 

A!likarada.n b.ild '.rildiğine göre, 
Devl"et Demiryollsn İşletmesinin 
Almanyadan Mtın alacağı 500 va
gonun son parti.Si olaırı 250 yük va.• 
gonu yola çııkarrlmıştır. 29 aır ton· 
luk olan ve üstl~ri kapalı bulunan 
bu vagonlar Eti Bankın ve muıh .. 
telif Tllrık mti~selerlnin Tsmar• 
ladrğı e,ya ve malzeme ilıe dolu • 
dur. 

Ruzveltin 
şahsi 

mümessili 
Vlllll 6nlmlzdekl 

balta geliyor 
Birleşiık Amerilka Devletlıeri 

Cilmhuttel~i Mr. Ruzveltin şahsi 
milm~ssili Villkinin şnrk memle-ket 
lnlnde b!r l'!eyahate çı:ka<':al;ı ev • 
vclce yazılmıştı. Ankanıda.lı bildi
rıld iğine göre, ~' <möm•izdeki · 
hafta ic:inde Tlirkiyeye gelmiş lbu· 
Iunacak ve doğruca Ankaraya gi • 
ctcektir. 

DablUye Velılll 
Barıada 

Bursa, 31 (.A.A.) - Evvelki gün 
şehrimize gelmiş olan dahiliye vrld 
li Recep Peker dün Mu dan yaya gi · 
derek mütareke evini ziyaret elmiş 
ve yap1Jac~k Anıt hakkında tetki· 
katta bulunmuştur. 

Caddelere ı>e meydanlara 
hoparlörler konulacak 

DUn sabah belediyede yapılan bır 

toplantıda birçok meydanlara ve sna 
caddelerin kavupklarma hoparlör ko_ 
nulması etra!mda konuşulmuştur. 

Belediye bayramlarda, halkın cail
delere dökWd1Jğü zamanlarda Takcı!m 
de çalınacak bur milli p&rcalan şeh_ 
rin her taratma yaymak istemekte. 
dir. 

Yuuı 

'Aleksander V ert 

lerk.en Kayyu ile U.vllin doraııla
n dikkate de~~i. Bilmem dikkat 
ettiniz mi? Bu nutuktın hiç de he
yecanlan~. Benim anladığı. 
ma göre Parisin düşmesinden son• 
ra. münferit bir so1h hazırlıyor bu 
ıulamlar. Göreoeksinlz. 
t~mini , ·enne'k istediğim bu R • 

dam dııima. böyledir. Her yerde 
bozgun yaratmıya ~abalar. :Böyle 
adamlarm elini sılanak istemem. 
Biraız sonra Oran gueteslnrle c;a
lı3an oenuphı bir Fransızla l<a~ı
la.)tnn. Sapsan olan bu adam Rö
l'onnrı nutkundan bahsed~rken: 

"Bu bozgunun güzel bir ifadesidir" 
deı1i. Sen Süp'ise kadar yilrücliim. 
Oradan bir taksiye binerek btiro
~ -a ~ttim. 

Biircch.ki h:ıber1er e!ilklsi kadar 
giiıel. Londrayla telefon hala i~
l!'m'yor. Ckphc:len <le haska iyi bir 
lrnbe• :\-'Ok A 'rnanlftr :\he\' İli z:ır· 
tetf il<!cı i:li hıtber ''eriyor. Amiven 
orfh110°o da görünüşe göre ada • 

Merdivenin trabzan babası.na gaz 
doldurmuşlar, bir de kibrit, tamam 
Sorgu hal<imliğinin öniindeki · ladmı. K:ın kocayı buraya kadar 

muta.ddan .fazla kahıbalık alalmnu l getirdim, işte. 
celbederek beni o tarafa süriiltle • \ Fakat şimdi bakın yedikleri na-
di. Zaten s.dliyede, bir \·akanın 
l;ahramanı ı.:m i"ie

1 
hemen etrafı

nı bir sürü işsiz güçsü:.ı: çe\'irJr. 
Binbir :ıhirct suali ile k911dl&ini 

ınah':ieme huzunma çıJanadan e\• 
veJ muhakeme eder, kendi kendi • 
lcrlne de hemencecik kararlanru 
,-erir. 
Şimdi bu kalaba•!.!~ da, orta yaşlı 

etine dolgun siyah par<lesti ve ba.
ı;örtülü. bir kadın1n etrafmı çevir • 
mişti. Kadın da derdini dinliyecek, 
bayır sa.Jıipleri bnlabildiif ne !levl. 
nıyordu, her halde. Nefes ahnadan 
eoluk ahna.dan anlatıyordu: 

- A dostl:ı:-, hiç böyle şey olur 
mu! Kim kendi ev.itıi" ateşler de 
kül e<t~ 'f Bana iyi bakın bir defa, 
deli hali var mı, yüzümde? 

Bir defa olsa, ne ise tam llt;lln
cü defadır, kt evimi tutuşturdu • 
Jar. 

Hele sonuncu.<ıu: Kapıdan girin· 
ce, meftlivenin tralmuımın baba• 
ınna gazı dW'ı<ü döküvennişler, bir
de kibrit. Tamam... Alevler hemen 
merdiveni ı;ınrmış •• 

Ben ıavallı kadın, ttst katta, 
ııamazile, nlyazile.. lllıefl1I] ne bl • 
lirim ki, beni kundakladılar. Fa.kat 
bakın Allahm işine, Yine evvelki 
y~ngmlar gibi komtular alevleri 
görmüş, bil' feryad, bir kıyamet: 

ııeyıe? Ayaklanma dü~üp "aman 
biz ettik, sen etme, oldu, bitti ev 
kurtuldu., gel bizi affet. diyecekJe. 
rine utanmadan, arlanmadaa hi.kL 
me karşı da: 

- Bizim .lıa.bfrimlz yoktu. Biz 
de sz doJıa diri diri yaına.Mht&. 
Hatice h!l.DllD limbayı merdiven 
başına bll"akmıj, kedi devinniı \'e 
gazlt>r dökülerek yangın çıkmış, bL 
zim kendisinden bir alıp vere• 
ceğimlz yolı, ki evini tutu5turalnn" 
dediler. Döpe düz yalan vallahi, 
uydurma, iftira.'· 
Kadın başına g.eelnlcri, ballandr 

m ballandıra kimbiıtr kaçıncı defa. 
dw anlatıyortlu, akşama kadu da 
anlatacak Jnldeydi. Yanından uzak 
Jaıtnn. Giderken benimle beraber 
kadının :mbttıklannı cllnleyen fah 
ri hi.kimlerden ( !) birisini yaşlıca 
bir adam ~irerek sordu: 

- Oğlum. ne olmu' ! 
- Ne ofacak, =ıu karşıdaki ka-

n koca, bu kadmcağızm evini yak
mı§lar. 
İs~rsenfz adliye kapısında biraz 

bekler belki de hiçbir saça olmı
yan kan kocanm kapıdan çıkarken 
arkalarında, ihtimal, ki bir ihtiya.r 
J.admm dildmtsizlijij ve iftirası 
ytiT.tlnden halkın nefret bı\kı~dan 
arasında IC)yle uğurlandık1arnu da 
ya!'Smız: 

- Allabtan korkmaz, hain kan• 

l:ır, yshut aynı hii.di.seıeri yarabr• 
lar; ancak o zamau büyük atnka.~, 
c;ekerler; sanılır ki yenidirle.r. 

Son "ytldımn harbi'' tabiri d'.? 
bun13.l'da.n biridir. 

Bugün pek çoğunıoz yıldmın 

harbinin Almsn icaclı olduğunu 
ı;anınz \'e bunun anoak zırlı.iı ve ' 
motörlü kuvvetlerle ya_pJla.bildlğl • 
ııe inanını. Yeni icad olduğa hali· 
kındaki zan da bund:uı doğmuş • 
tur. Zira. evnlce motörlü ve zırhlı 
lntalal' yoktu; vasıtaR olmıyan bir 
iş veya buluş da ancak yok ola.n 
\'ll&ıta var olduktan sonra mey . 
dana gelebilir. 

. Bo harbin ilk zama.nlarmda ytl• 
dmm harbi tabiri yanhş anlaşıl -
ınıı, kati rı&ferin Pek oa,bok kaza.. 
nılSC!ağl, hsrbhı de biteceii ileri 
ı.ürülmil§tö. Sonra Abnanlar ve 
ttaJyaıı.Jar izah ettiler. Dediler ki: 

- Yıldırım harbi demek muhte
lif hedefl~re vanruıkts.n ibaret O" 

lan bütün harbi bir vuruşta bitir
mek delildir. Her hedef için ay:ı 
ayn hazırlık devresi • geçirdikten, 
harbi muhtelif safhalara nyırdık 
tan sonrs birer birer fakat ger• 
çekten yıldırım gibi \'llnIULktan 
ibarettir. Hazırlık devl'e'lerinden 
sonra gelen her \'1lru!f hnb bir za• 
fer olmalıdır ve k:ıti zafer bu z"
ferlerin üstünde yükselmelidir. 
Kaldı kJ Ahnarılann Rtuıyad& 

bir yıldımn harbi yapamadıkalnnı 
karıµJa,tıklan ~artlar" ~?re tabiye 
tleğİ~tfnneğe nıecbur kaldıklıırını 
t.ııbul etmek ill§afh bir hareket o
lur. 

Asıl yıldmm harplerini nlrk 
ler asırlarca evvel yapnu,lardır: 

Cengiz bunun ill' ve en btiytm dil• 
hilf'rinden biridir; :\ıksaS< Tfmur 
aynı ~ptadır. Ba.gilnkü motörlii 

- Hatice hanım huua ! Ayol 
kallı yanıy01'8Gn. Diye mahalleyi 
ayağa kaldırdılar. 

Blrs:ı sonra. "çan, ~n'' itfaiye
ciler gekli. Ben zavallı ma911111 hiç 
b-r Şeyden şüphelenmJyerıek "ne 
var, ne oluyor? .• diye penc~reye 
uğrayıncaya twıar, komff]ar ~ • 
prdan da.bp af.eti aöndUmıftfleT. 

da~ılar. 
NbfAT ŞAZt \"e mhh kıtalar yerine heı;apsu; 

ve motörlü orduls.r kadar h~ket· 

Hayd~ diyelim, ki elimiz kur • 
tolda, sevinelim. Ya şa "tedbirsiz. 
llk, dikkatsizlikle yangın çıkmas1o 
na sebebiyet vennek" saçnnd&ıı 
nıahkemeye verilmenıize ne dire. 
lim. 

Cannn dostlar, ben dellnnedim 
ki, kendi evimi, kendi elceğizimle 
)lıkaynn. Tuttum, ben de sorgu hi\ .. 
kimliğinde: 

- E\.·imi tuto,turanlnr kiracıia
mn, arabacı Refet ile kamı Hlli!
nüyedir, dedim. 

- Nereden blUyotıınn '! declil,er. 
- · Nreoreden bileceitfm, dedim. 

Kiramı vermiyorlar biilr, isteyince 
ele beni <lövüyor1ar ikiü, artık kor 
kuclan, k;ı::ı i<ıtivemez oUtnm, icra. 
ya mümcaat ett!m, onlar da "'·a.y 
~'!n mis'n bnun yapan'! •l"r bfa sa· 
na bir iı, e~e1im fle ~ür" dediler 
V'? e\•imi lmnclrı'•fa :lılıır .. fakat AJ
lelt l:üyflc i:;te, komımlar gördü W! 

.. öndiirdti1er. 
Onlar da meramlarma nail ola· 

mtıdılar .. dedim. Fakat a.lttR ltalır 
mıyım? nen de ~<endilerinl ga.ma:ı• 

(Jevlreaı 

Muza/in E•en 

ma1ullı parçalamışlar. İki Frantıız 
g.eneralini de esir ettiklerini res. 
men bildiriyorlar. Baglla ikindiye 
doğru İngiliz ajansı Britanya mm
talınsmda. bulunan Aras ıehrinin 
~eri alındığı haberini yalanladı. 
nu tebliğ Rönonun l!iÖZlerini ta • 
nıamen n:ıl•zedi:vor. Fra.nsa 11ttku
meti nazarında. inglliz irtibat me· 
rımru ol:ın genç Lort gelip beni 
tıııldu . Birçok günfıgrdenberi limit· 
ı.iz olduğunu fakat bugfln istlkba• 
le fmnivetl"! bakabildiğini ~öytiyor. 
f': hat bu emniyetini izah edemi • 
yor. Gellç Lord ~imalde bir tne;i1iz 
,.e unopm bir Fransız taarruzunu 
lıeldffl!ekt~dir. Bu suretle Alman 
ordusunu b · r kı!l.'aç içine alacak· 
lunmş. tnnnmalı mı! 
~ıut :ı't•tla. telefonla. konı1şnr • 

l•en bir tehlike- i!;areti verlldi \ 'P. 

1-e'efon konuşmaSJ derhal kec;ildl. 
ı\partnna.nm a.ıt katma inelim. Fa
l•at A.JmnnJarrn Pa..;pı bombardı ~ 

man ed~elderine lnamanuyorum. 

Mekteplere talebe kaydına 
b~landı 

Dü.rı:den itlb&Jien okullarda. bfttU"l~e. 
ıne tintitia.nları ve talebe kayıt ve xn_ 
bulU baglamıııt.ır. 

Resmi ve huauııl ıııe ve ortao!n•I
lara müracaat eden yeni talebe mlk_ 
tan 1000 i geçmiştir. 

Yatılı liselerden Kaba~aş ve Hay~ıır 
paşa llaelerlne de namzet kaydı:ıa 

başlanml§ttr. 

li süvari ordulan kull:mm~lımlır. 
Türk tarihinin !}el"efti ve parlak 

sayfalan arasında son yı'drmn har 
bl İstiklli.l mWıarebesin<leki b~ 
taarrmdor· yıldmm harplerı için 
nıilkemmef bir örnektir: ~ 

Büyük taarruz için Tüı1t ordusu 
orun bir hazırlık devresi geÇirmiş
ti; o kadar ki bu ordunun ta:ırnız 
IcahiHyetine kıendl içimizden bile 
inanmıyanbr vardı. raarnız ~ 
lıtdığı zam:ın düşman kuvveti J 80 
bm piyade, 1300 süvari, 348 toptu. 

eylül pa- Tüıic ordu!ıu 98870 piyade, 52~(i 
zıertesı l'.kşamı sona erecektir. 8 ey Gl 6livaJ"İ, 323 topt9ı0. lb~rctti. l!ngUn 
al\lı günü de lise bitirme lmtthanlarnııt Almanfarm yaphklnn ;dbf Tiirk, 
b\şla:ıacaktır. crdusunun da. yüzde c;ek<ieni taar 

ruz nolrta..<tı ve ilk 'hcd"f ka~ı~mdft 

Bütünleme imtihanlan 7 

10 bin sandık cam efya 
gümrüklerden çıkarılıyor 

Muhtelif zamanlarda gUmrülcL!re 
geldiği halde getlrtenleri tarafındl\n 

ithal edilmjyen mallarm ithaline <.'Jı

a~le devam olunmaktadır. Mıntdks. 

ticaret mUdUrlUğU allkadar ıthal~ t

çılara bu iş için birer hafta mU!ıiet 

vermektedir. En son ca,ın !thalAtçııı:ı.n 

na bir hafta mUhlet vertımiştlr. Güm. 
rüklerde bir aydır çıkartılmıyan l (ı 
bin sandık cam ve cam eıya bulun-

• dutu tesbjt edilmlıtir. 

piyano çalmak istedim, becereme • 
elim •• Canım çok sık!lıyor. Bu ~rt
lar içersinde gaz.etecilik yapmıya 
imkii.n yo'k. Londrnya telefon edi
lemiyor. Ütekt ingiliz gazetedlerl 
gazetelerine Padyo ile telgraf gön. 
derlyorlar. İngilizlere ebemmiyer'li 
bir haber v~rmek için lleğil de 
yalnız vicd8ftllllı tafmin etmek ve 
l'ranA12 radyosunun naMl çah,dıAı 
hakkında bir fikir ıedlnmek ttzere 
lllsa bir telgraf vermeyi d~Untt
yoram. Tehlike işareti bitince .Jil 
heri buhıuı.k için Pe kah,·e8ine git
tim. Arkadaşım geç hkb. Kahve· 
nln önünde onu bekliyonnn. Ha· 
va tehlik~i iAaret.inln üzerinden 
henüz ~ d:ıldka geçmiş olm:ııımıa 
r.ığmen b.hvenin 3nllndekj iskem
leler dopdolu. Eskj ~t.e<i BizO" 
\'jyevııki de bunda. Bugün üzerin• 
de Polmıya subayı Unlfonneııt var. 
Bu e<ıki gazeteciyi görür ~ömıez 
kendisine: 

- Şimcli anlıyomm, dedim, Po
lonyalılar ıı:uınettiğimiz Juubt 
!ıorkak değibniş. 

C'-evap V•rd.İ: 
- Maamaflh Almanlıtrm 'kal1r 

smda Fransızlar da. ba~ka. bir Şey 
yape.nmdıJar. Hem dikkat edh·o • 
rom, '5imdi Fransızlar hakr muzcla 
ıJaba. nazik da\'l'antyorJur. On mır 
yııııa kadar biz Po1ony:ıh1ara h'r,hjt" 
i~ varamaz asker g&ı;iJe bakıyor
lardı. 

t.eıpalnmışt; yı!dmm harbinin it'k 
r:-nrtlannd:ıı.n biri '1e budur. 

26 Ağustos !!!abahı bs5hyıııı ta · 
a.rrm 11·:rt günde akıllara dar~un. 
luk v~rıen bir inkil'ııf gijstermişti. 
30 Ağustosta altı Tür!I tümeni a1. 
tı dU,man tümenini ku~atrnıfil, im· 
ha etmi~ti. Göril'üyor ki, ku'"·etle-
rirniz düşmana. nlsbetle üstün fle· 
~Jdi: hatta silah ve sa~, itibarile 
zayıftı; likin askerin knhranıanlı· 
ğı, harp kabiliyeti, Bi\st'4um:ından 
Atatürktin ida-redtki cl.~'ıisı flf!k 
rükuckti. Bir hamlede bUti\n dil~ 
~:m kU\'\'etlerini!t yarıclan ~ok 
fazlası yokE<libniı:;ti: tnnir yoln ıe 
ıu:ı mıştı. 

Zaferi kaznnaıasınt bil<!i~ hadar 
ondan istifadeyi de bilen, ı\niba•ln 
hnt:ı~ına asli\ cliic;mi)~ Atatürk e 
"Ordular, il!c hedefiniz A1u\eni:r.• 
ılir; ileri!" emrini vermi,tl, 

Kotlircan KAF Ll 

1T1ZAR 

30 Ağmrtc:ıeıb!. burada çrkA.n yazt 
"Sadri Ert-"in olduğu halde sil· 
tun Mtuharri.Tinln inızası atr!dığın· 
dan &4i1' dileriz. 

Zafer piyangosunun 
talihlisi anlaşıldı 

Milli Piyang-onun 30 Afustos za• 
fer k~şid'!Sinde bUyük ikramiye °" 
tarak ayrraln 50 bin liranm yarısı 
Balarkö~ istasyon caddesinde 
60 numaralı dükkanda berber Ma.h· 
mut Atay kazanmtŞttr. Talili, bir 
muhan"irimize demiştir ki: 

- Piyan.,,O'Odan birkaç defa bUe 
kÇe ikramiye aldnn. Fakat o 

zamanl:ır beklrdnn. Kıymetini bil 
medbı. şıırnd.i 6 çocuk ba.baatymı.. 
Çrkan p~rranın 15 bin lirasını çer 
cukb.rmun tahsil~rine devam ede
bilmeleri i~ln ban.kaya ya.trraca • 
ğım, On bin lira ile de bi-r ev ala• 
cağnn, Dükkannnı değiştirmiye de 
tıi~ ntyeti.m. yok.'" 

ıtı 
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51UerJa blldlrlll 
Alman devletreı si 11.ıtler 9t2 -

h3 ~ ıla kış yıırrlımı harp kuru• 
~unun 8\'tlış giıou mi:nasebetiyle 
~ bHdiriğl neşretmi~r: 

~
Alman milletinin halen ve A.tly-.n 
vcudiyeU için giri§Uğl bu öıüm ve 
Jım mtıc:adeles}nln dlSrdUncü y>A 

langıcmda, Alman milletini, onun 
~ d fa olarak kıl yardımı :iline k 0 o 
ltug-tnden tedaklrlık etmete davet ;. 
lh~orum. 

I:>unya kadar geni§ bir .sabada kuv_ 
~Uerunize me~JP aakerler. bayat 
h iağlıklarını t hlikeye koyarak ıa.r 
11111) oılar, 

lıtemlekeUerlmıztn Bol,evık b&r 
lıarııg-ma., YııhQdi kapıtaltstlerUe .\ n: 
~lo. Sakaonlara kurban olmıumm ö:ıu 
ile geçmek için uuık doğu mil1et1e1·1 
~e A'VT'llptl mll1etıerinln bUyük kımuı 
ltbi n.dakatlc bizını ltuvvetıertm!..rıe 
llU!ı&k etmf§lerdlr. 

Memlekette ic iktidarı ele se':IT
lrıek Usare mücadele ettlğlmlz ur!.b 
~deki dDfmanlarımız bugUn de tnr 
kel'e daha bize karşı l'ephe almq bu. 
lunuyortaz. 

Her 4"'r1.n en muazzam n eıı mUt 
hıoı om 'bu mücadelede Alman .. 
ker1 tahtın'Ül edjleml) ecek niabt.• 1.; 
NlYWc mahr1llnlyctler kat,la.n&r!..k. 
~ •tır tedakArlıklarıa çarplfIYOrM. 
lttrtde blanlar da bu aene tıer n. 
bıancıan t:aııı. R mi fcdakArlığı yap 
bıap meoburdur. GcrlckkUerln fed•. 
~it. arada. denizde ve unda 
~ meydana geUrd!gı 

Y"t?ırlen m.tıet edilecek olursa en kU 
t11k btr ~ dahi te)labul etmlyectk 
k&dv as ..,,ıl&blllr. 

Bu balamdu gertdekilerln, dBr.:!tln 
tU harp lap için vereceğini ortavcl 
lto7JUk .uretile Tazifealnl yapacağı. 
ba iUmac! edfYonım.., 
Şark ~indeki harek:ııa se-

ıııce, Alman orduları umumt ka• 
aruhı tarafından ne redilen telı. 
1Me henlklt hakkında oylc denıJ• 
1 ektedir: 
A§ağı Kub&nm cenup çevreainde Al 

lnan .... Romen kuvvetıerl devamlı bir 
l&a.rrua netlceajnde düşmanı ı~arıı.de. 
b.!z kıyuı taUkametinde ~rl sUrmü • -
lerd.ir, UÇl&k savar bataryaları bir P..ua 
top oekıerini batırmıoıardır. 

f:itallngr&dın cenubunda Alman kııv 
"VeUert dtl§man hatlarını yartnı§la.r ve 
!dUomıuıa atır kayıplar verdlrmiJler. 
~. Bu kuvvetler ılmdi Stallngrad 
fehriııe 23 kilometre moııaCede buıun. 
112ı.aktadır • .Alman hava kuvvetleri ta.. 

&fmd&n Stallngrad ~rUıe karşı ,a.. 
':lıla.n rece akm!Pn bUyUk yangın' va 
lebebl,yet Termift.ir, 

RlJeT oevreclnde dtlftnan eııenın:.i -
Yetu piyade 'Ye tank kuTV&UerUe b'r 
Çok noktalarda taamızı&rma devam 
ıelmıftlr, Yapılan a.nudane çarplfU'a -
~ emumda 48 dUııman tankı tıı.h 
rip edjlmlltfr. Bu t&:ıklardan 88 ınt 
bjr bUcum mtıtrezeaıintn topları tahrip 
etmJşt)r. 

ı,adoıa ,aınnnn cen·1bunda yenı 
'ıus 4aarrlt%1arı akamele uJıramış• 
'tır. 

Dıler taraftan loskova nıfö•osu
'nun blldirdiline ıorc şiddetli stl" 
kak ça'l)ışmılanndan sonra Ruslar 
Alımanlın Stallngrad'ın şimal ba• 
tısında bahman bir meskun ma. 
halden p&at6rt{jlnüşlerdir. 

Sptlrel' fllll)ıln ililve etmiştir: 
Sokak 'e nden eve ~ npılnn şid

detli bir mnharebeden sonra Ru~ 
~r AlmaııtaMan araıl almışlar ''e 
d6Jmaaı pri cekilml'Jle mr.chur 
ehnlflvdir. Ruslar 1.ll~ ı:ıln uğramL 

dan yıt'bnlardald tcneleı-de meni 
almışlar Te Alm.ınları bir yııyhnı 
ate~ne tutmuşlardır. ])qman Liı
cok 8)11 Te )"&rÜ Tertr.hlir. 

~ 
"ALMAN 11USUS1 TIWJ,/GI: 
Dün Berlinde yeni bir hus051 

leblil ~iımiştlr. Bunda şö~·le 
dt'nhor: 

- • • • .. .• ~·· . • ..• ··1, ,, ;,,V. ... 4 

HiNDiSTANDA KARIŞIKLIKLAR " Müsellah rnillat ,, 

Tahrikçilere karşı açılan 
ateşte 6 kişi öldü 

Brezilyada 
Bütün halk bu prenıipi takip 

ederek aakeri vazifesini 
yapacak 

Bombay, 1 (A.A. l - Dün alrtem 
nc~redil~n bir tebliğe göre. Almo
rada bükOmet m•bmlan ı.hrik • 
çilere at.et edilmesini emrettW 
zaman. bir kiti ölmti3 '~ iki kiti 
ağ?r surette yaralanmıııtır. 

Azamgarah bölge!inde toplantı• 
lar dağıt~it esnada t'ç kişi öl • 
ınüş, on ki§i y&.ralanmıştır, 

Avaıtraııa tellllll 
llelbrun, ı (AA.) - AV'.aıtun.ıya 

daki müttefik umum! karargltırruı 

tebllti: 
Milne Bay: Kara kuvveUerimi• ya. 

nm&danm ııimalindekl ormanları ~R
ğmık düııma.n birliklerinden temlzl' -
mlflerdir, Hava meyd&nı cinrına )'&.. 

puan zayıt bir ha va taanıızu hlç"ıi.r 

netjce vermemitt.Jr. 
Lae: Bir bulun taarruzu emı~da 

müttefik bomba tayyareleri baV& m•T 
dan1 bölcealndekı tuialerl atır aıaar 
ıara ufratnu§lard.ır, Yerde bulU'\:ı.D 

dütmaıı tayyarelerinin uuuıa 10 ..on 
bomba atıl.mJftn'· Beıı büyük mah .. J -

kat depow lle birçok binalar ve ~r. 
de bu.hm.an tayyareler tahrip olunm• 
tur. Dtıtman tanareleriır.lzin yQlunu 
keameğe te,ebblla ctınt:nılgtır. BUtllD 
müttefik tayyareler Uııler!ne dönml'~. 
lerdir. 

Bun&: lıltltteflk ağır bomba ı-n•
releri d\ifman ordugahının bulUDd'lfu 
bölgeye taarnız ederek yanpıar oı • 
k&rmlfl&r ve bava müdafaa menll:l'ri. 

ili awsturmutlardır. 
l!al&maua: lkt tarafm ileri UMllll'l•· 

n arumda çarpııımaıar devam et -
mektedir. 

Kokoda: Bu keelmde muharebeler 
devam etmektedir, MUttetlık a'f'Cll*ft 
dU,man memterini mitralyös ate,1 
altma almıflardır. 

BirmanyaJa miitfnilt 
uçakların alırnlan 

Londn, 1 (A.~.) - DUn, m(lt. 
tefik bomba u~klan Binnanya.da 
Akyab limanına taarruz etmişler 
ve limanda bir gemiye bcımba 1-. 
bet ettire?'ek bntrnruılardrr. 

Batı çlllnde 
<&3 tarafı l inclde) 

Ellhumeyra, 70 metre yük!ekli • 
ğ;ndc bir tepe olup Elilemeynin 
40 lkilıometre cenubundn buhnımalt 
tadır. 

İngiliz tayyareleri, dü,ır.an cep 
heırinin gerilerine, hına ve kara. 
nakliyatmr. hücum eylemişlerdir. 
Bu hava hUcumlan hl lhaa«a Sol· 
lum ile Sidi Barrani anıunda tek· 
r;~f edilmiş, dü~man kamyonlan 
ınitra.Jyöz ateşi ile tnrandıktan 
sonra OOrrıbalanmıı;:tır. Tayyareler, 
c:t>ker nakleden dil~an tayyarele • 
rine de rastlaml1lar ve ikisini dU• 
!JÜrmiişlerdir. Orta çapta bomba 
tayyarelerimiz, dUmıanın ordugi• 
hma hücum eylt-mi~er, bircok yan 
grnlar çıkarmıc;lardrr. · 

Cumarteaı ve pazar gecelert Tobrutc 
limanı pek §iddctll huıı hücuınl&rm& 
uğramııı birçok yangmlar çıkaralmrş -
tır. Ye§ll lnflllklıır görUlmUştUr 

Röyter muhabiri. cumartesi flintl, 
Eddabayı bombardımıuı eMıı tng'l.!lz 
muhrlplerlnden birinin bir dUşınan 

gambotu tarafından torptnendfğlnl ft 
vahim bir yara aldığı h!llde aaljmen 
Us:rtlne döndüğünU bjldlrlvor. 

Akdeniz tnglllz fllo-ıu kumandanı 

amiral Harvud İngiliz harp g-emUet1. 
nln ve onlan himaye etm~ olan avcı 
tayyareleri mQrcltebatmın tedak!.r • 
lık ve kahramanlığın: takdirle &r -
mU§tUr. 

da tonilato mecmuu ı,ı.ooo i bu• 
\an 30 gemi ·! bahıım~lırchr. B•ı 
gemiler ıınudııne çıırpıo;malnr netı

<'e"iTtde Te rrfoknt Jtrmilerin;n ınf,• 
ci:ıfaao;ına ral!me:ı hatırılmı,ıır. 

Ilıı')ka 5 ~emi ılnhıı loı-oillenmişlir. 

KRNT nUKMilNIN t:P.SEIJINI 
TAYYARF.lıf:N ÇIKARA.V Ç \l'l:Ş· 

Biabar hük!ıınıeti tarafından ncş 
redilen tebtiğdc şimalin münferit: 
bölgeleri mü9teena olmak üzere 
Gange eyaletlerind~ vaziyetin sa 
khl olduğu kaydedilmektedir. 

Saramda kıtalar balyacrlara ateş 
etmek .orunda ~tardır. Bu· 
rada lıir ki~ ölırn~. dö:rt kişi ya• 
r-.Jamnı:Pbr. 

Petnada blr kişi ölm\i~. 

Bqvelllllrıarumda 

Boenoa Ayre&, l (A.A.) - Mıtıl, 

müdafaa ihtiyaçlarını karşı!t..m&k \l. j 
zere hUkümct pek yakında parHı.ml"'l- ı 
toya ordu mevcudunun ve sut,ay k!.d. 
rolarının ar.tırılmaamı derpl§ odeı. 

bir proje tevdi edecektir. Bu p'"'>'le 

ile ihtiyatlar fı;ın §imdiye kadar io 
olarak tesb t edilen yaş baddı kııld 
lacaktır. 
Bwıdan sonra büULı mlJlet "Mil •ı. 

ltüı millet,. prenslplni güderek ıuıker, 
vazifesini ifa edecektir. Herkes • tıı. 
darma ve bedeni kabjllyetine göre ''a 

(Da' tarafı 1 ı,,cide) zlle alacaktır. 
dırdı. Bana gÖllterjl.en canlı aevgi1e•e 1 .y.*;r. 
teııekkür eder ve kadeh.imi bu k&rta.l. Buenoe Ayrea, ı (A.A.) - 011: 
tar ıeretıne kaldmnm... Eski Arjantin cümhurrelsı gcn~ral 

Yemekten sonra Erzurum mruı o • OgüsıJn Justo Ankycnğ kongı ey"' tl:
yunları oynanmıı ve b&§vekll gen~iert meaaj göndererek Brl'zılya ord'l."U 
tebrik ederek güzel birer spor ola~ bu !abrt generali aıfat!le utıtesıne aU ,.-n 
oyunlan tıerkea tarafmdan oyııamnttk vazlle~1 yapmak mUsaad~sinı ıst~m'ıı. 
1111rtıı. tamlmindeki kaide,., ioaret tlr. 
eylemiolerdir. 1938 seneainde relaicUmhur sıta l -

••• 
.Enineuı, 81 <A.A.> - Başve

lalimiz ŞükrU Saraçoğlu, dün öğ
lecke 90Dl'a da Ermndanda kala
nk muhtelif tetkiklerde bulun
IDUlla.r ve bu mr.ysnda zelzele mın 
takasnı. Mukirt derefllinde yapıl.. 
malrta olan baraj lnp.abnı, askeri 
müe8l!ffelıeri ge-zmişlerdir. Yeni 
Erzincan ve civanna. eloektri.k ib
tfyacmı temin edecek oJaı:ı şelale
yi PmUllıerdir. 

~z, her tarafta sevgi 
tezaıbıltrlerile b.rşilanmıştır. Halltp 
evi balıçıeeinde tertip edilen çay
da, B&§ft!kı1imiz orada toplanan 
ensineanlılvla ayn ayn göriLBe
ıs ihti~ hakkında :ımı.lümat. 

l!! Rijoyu ziyareti eanaaın_da Rrezl'.ya 
orduau fahri generali Unvanını '\\ _ 
mııı olan Justo, 80D zamanıarda ~·.ı;; 

Vargaaa hızmetlerfnl arzetmı9• .ı. 

BrezUyanm Bırenoa Ayres sefiri Rol. 
riguez Alvaz, reis Vergasm bu tek!i
rı bUyük bir heyecanla kabul etUJin. 
general Justoya blldlr:mlştir . .Mevcmt 
kanunlara uygun olarak harckııt et. 
mlş olan Justo derhal Arjantin parlA. 
mentoııunun mü.ııa&desitıı Lstemtş "' 
Arjant,bı htlkdmeU ve milleti tarafın. 
da.ıı Brezilyanm harbe girme.ısını ıntaç 
eden taarruz dolayıstle göeterdlğl c. 
sanUdü bu veaile ile hatrrlatmıotır 

Dola cepbeslade 
a.bıf1e.rdır. (Da ,tarafı lneide) 

Bqvekilimb aqem lromutanlrk I kof taarrnzlarma devam etmekte
taratındaıı teft["me ~rilen ziya- dir, Fena hava, Moskovadan alı 
fette ve 30 ağU!tos zafer bayramı nan bir ha.bere göre, füıs kuvvet• 
mllnaeebet.ile tertip ~n baloda lerinin harckBtını fena. halde boz· 
~!ardır. maktadtr. 

Ba.kınun sonuna doğnı Orgene-
ral Orbay &§vekilimizin Erzinca.
nı :Pll.yaret:nin zafer bayramına te
r.adüf etmeeinin bu ziyaretin kıy
metini bir Irat daha artırdlfmr, 
<miunun & ve k&n ka.rd~i ve iki 
gtmdenberi de karavana kardeşi 
elan Sa.ra.91)ğhma, cfunhuriyet hU. 
~ine kar§ı ordunun sevgisinı 
~b\rüz ettiren bir nutuk söyle -
miştir. 

Başvekilimiz bu nutka verdiği he
yecanlı cevapta demiştir ki: 
"- Bura.da gördüğüm ilç haki

kat bütfin Jıayetnnm m laym~tli 

ıbir hii.tırası olarak kalaca'ktır. Bu 
üç h:l.kikat şunlardır: Bir1ncisi, 
30 ağustoo zafer bayramı, ikincisi 
ze'ze'knin ylikilntl mlkip a.t.mağe. 
beşlanuş olan ee.9Ur Erzincan hal· 
kt, üçUnciisü de her ıın emre lia
zrr l'esur Tür.k ordusu_ 

MUsa~ ede~nf.z şimdi bu Uc; 
hRlcikati ve bu üç hakikatin bir
leŞme8ind:n doğan kuvvetli val'lı
ğımı:zı hep beraber selam1ayalım.,. 

Çok samimt bir ha\•a içinde g<'
~en bu topl:tntıdan a~·rılnn t'.ıu -
vekilimiz Qrdu bahQ~ini dolduran 
davetliler.in var ol sada."arıile u. 
~lanarak istasyona gelmişler
cilr. 
Başvekilimiz~ ııant yar.m.rla 

Erzu?"\Jllla !ıar.ekr.t bU)"Ul'!llu§lar
<iır. 

Ziraat ve Ticaret 
vekilleri 

AnlttıraJ an Alrçalroca,l•a 
gidip geldiler 

Anka.r&, 31 (A,A.) - Zirnat 
Vek.i.li Şevket Raşit HaHpoglu ile 
Ticaret Vekili doktor Bt-hÇet Uz, 
tatilden istifadclenerek Yabanova
daki pirinç tarlalannı görrlUkten 
ve yolda.ki k<Sy1ülerle harmanlar
da konuştuktan ımı.ra Gerede, Bo
lu, 00.zce ve AkçakoMl.ya gitmiş 
Ierdir. 

Alman bCZ§kumanclanlığınm 
tebliği: 

Berlln, l (A.A.) - Alman ba~ı..u. 

manda.nlığı Stalingrad yarma unfl 
hakkmd& ıu malQmatJ wrmekted!r 

Stalingrad etrafmdakl araz.l blrt1r. 
lcrlne bağlı iatlhkAmlarla, mitralyt>ı; 

yuva.larile, topçu mevzilerjle ve ı,ı ... 
birlerine bakan ate§ mevzllc!"fle 
geni§ bir sistem a.ltmda örtUIU bulun
maktadır. 

Alman hl1cumu kargısmd:ı Ruılsr 

bu mevzilerinden çıkarak Alman i!•rı 
hareketl.tıi durdurmak istemi lers.: Ge 

nıuvnffak olamamL'llardır. Evve "• 
yapılan yarmayı tam mımu le ııı+al'. 
mar eden Alman lutaiarı Huıı mu _ 
dafaa hatlarını bir de!n daha yannıı
lnrdır. Buralardaki Rus ltuwet •eri 
ya imha edilmiş. yahut da esir dhJ. 

mif'tir. 
Harek('tlerlne devam rden Alll':ın 

kuvvctlerj Ruslara kar~ı !mş:ttma na... 
reketıenne geçml§lcrdlr 

Bu arat1a pek çok e lr ve harp ırı::.ı

zcmcSj almmıştır. 
.y. Jı<. 

Londra, l ( A A.) - Stallngrad cı~l"
rlnln vaziyeti fenaı rnı,.tır Alm...:;. 
lar dalgalar hallnde, Ruıı mevzllerlnc. 
hUcum ediyorlar. Rtıl'I hatlarında '>.r 
çok gedikler açılmıştır. 

KAFKAS DAGLl\RINDA 
iLERLEMELER 

Berlln, l (Rad30) - Ka.fk11-1Y: rta 
Atman dağ kıtl\atı arazinin göstAt
dlğı tabii mllşkUlAta ve dÜDmanın rl6.. 
dolU mukavemetine rağmen ileri h!.ı _ 
rckeUerlne devam ederek 8000 me·"<! 
yilkaekllğinde bjrcok daA" geçjUeruıi 

ele geçırmlvtir. 

Şubeye davet 

EmlnBnU 3erlj aııkrrllk ıubealnden. 
Eminöntl yerli As. Ş ne kayıtı~ e. 

meklı ''e Yd. Sb, !arın aşa~ıda bll~. 
rllen gUnlNdc dıploma •bhl rapor 
,.e nerede hizmet ettıkl0r1 birlik vf'y.ı 
mUessesrlerı1en almış olrlukınn trr'h•s 
ttzkerefori \'c iki adet fotC'ğrafllo ı.ır. 

llkte şubey .. &Plmclcrt, 
Piyade 31 ağuııtos 9f2 dt>n ı eyltil 

ak amm!\ kadar, 
Topçular: 2 eylUI 042 gUntl 
Süvari: nakll~e. jsllhktm 3 eyı'ıl 

942 gtınU, 
Tablblcr, 4 eylUl 942 
Eezacı, klmyngi!r, 5 eylül 942 
Heıap ve muamele memurları. 6 

eylül 912 

rücü bir çiç1.;kti1 
Zeıık, cok koklandığı zaman baş döndüren ci. 

ceklere benzer. 
Çiceği kim ıevmez? Herkea. Ne gariptir ki herkelC, 

imkan bulduğu zaman, bu ba~döndürcn ciceği hakiki çi 
ceklerc tercih eder. 

Tercih edenler araaında iıe ıu lark görülür: Ken. 
dini bilenler bunu bir ıüs gibi kullanırlar. bC'.Alan clönmı. 
}ecek had ar koklarlar: kendini bilmezler de ıa.rh08 o. 
tuncaya kadar. 

Zevkin rıercliği bu ıarho,luktan iatcc!ikleri anda 
kurtulabileceklerini aananlar alclamrlar. Bu ıarh.osluk 
insanı. önce bir ucurum kenarına. aonra ela ucurumun di. 
bine kadar yollar. 

insan orada ayılır. fakat iı isten ~ecmis bulunur. 

Barp d6rdlacl 
yuına girdi 

(Baş tarah 1 incldts) 
kmnaktır, Bu takdirde 100 milyo. 
na yı&ın niifuslu topraklar mib -
'er kontrohı altına girecektir. Di· 
ğcr taraft:ın Mısır alımrak Akde· 
nizden lngiliı donanmuı çıkanll!' 
'e bundan sonra kendi kendine 
~·cte"ek 'e kedi kendini İngiltere 
,.e Amerikaya karşı ıla koruyacak 
bir A' rupıı nizamı, kunllur, Al • 
man~ ada. 1943 senesi M>nbahanna 
kadar böyle bir neticenin ahnabi
leceği kn ruuı.ti va.rdır. 

Kızılordnnon pi1inı ise Alınan 
pilinının tersinedir, Stalin ordala0 

nna hiçbir tarafta kati muhare . 
he \"enniy~rek yer yer taarmzlar 
yapmak, her yerde Ahnan ordusu. 
nu ''Ul'IU1lk geri ~ilme':, tertre • 
dilen yerlerde Alman ordulannm 
işine yanyaeak hiç bir tleY brrak
mmıta"J\, geleeek klla kadar hep 
lıılylecıe harbe de'-un etmek, kq 
gelince geçen sene olduğa gibi ye· 
ni kuvvetlerle AlmanJara ı.r,. bit 
yük taamızlar yapmak Te ilk men 
ıdl hatlarmdan pek aaklapmf olu 
Alman ordusunu ha '1ll'etle yık • 
mak emrini '"ermi!4tir. Tabii olarak 
lngilizler ~·e Am.erlkalıJar da Sta
linin bu plinını ta.Jıat.Jkuk ettir • 
rnek kin ellerinden gelen her tür 
lii :rardnnlıın ~·apma.ktadrr, 

Acaba muhıuiplerden hangtst • 
rıia pllnı tahakkuk f!dec.oıelrf 

Slmdiden bu "'Uıale cevap veımelr 
rıek erken kehanette bulumnak o. 
lur, Zira bizzat Alman teblifleri 
Kızıl ordunun muhtelif kesimlerde 
taarruzlar yapmakta olduğunu bil
diriyor .Fakat rliğer taraftan AJ • 
man orousunun farkta yeni hlr E, 
harbini devam ettirmek ic;ln her 
türlü ha.7.rrhklan en•elden yapm1' 
okluğu da nıuh:\kkaktrr. Almanya· 
mn içeriden bir çöküntü ile m~ 
l\ıp nlacağtnı farzetmlyc imkan \e
recek bir :ı.limet yok, Bu itibarla 
hnrbin akıbet; baklanda bir hlikilm 
'ermek için hiç olmazsa kışa O. 
dar heklemPk l"lmndır.'' 

~ıı:~ 

Truıviri Efkürda, (T~·iri Ef• 
kar) diyor ki: 

''Harbin böyle daha ozon stir. 
ml"Si ihtimalinin hfzinı r,ihl hita
raflan ds çok nli~ar ~eceğl 
tabiidir. Buı:;Un harp haricinfle bu• 
hmmA.k niyetine muhanz. Fakat 
ınuhterem De' let Reisimizin de 
bu defa söyle<liği Ve<'hile, y11rmın 
ne 1tihl hAdi~ler doğıırncn~ını da 
tnhmlne imkan yoktur, Şu halde 
~ine l\lilli l)nd,.rin tıwsiyf'si mu· 
cthinr.e hepimiz" ılıi,. .. n 'Rı:'fe, 4Jni· 
mi i!lnrctte uyanık ' e milf"!\·akkiz 
rlUrmRktır ," 

DüNYA 
r 

::- -== DONOYOR 
~ ...................... .... 

Ri§ar Vagnerin aon t!Vladc 
Hu :.on günlerde, mc}hur mmdk1 

üstadı Rişar \'agncr'in, hayatta :tııft

lun. n "son c\·lndı, ınaci:ıın Çember. 
la~o <lı~e tanılan kızı f.'l,a Va&ner, 
Alman ehirlerinden Beynıt'da ~e· 
f.ıt elti. Hu karlın, anası cih~tindeo 
de. me,hur hr'> cı..:ır Liszt'in tonı. 
nu~du. 

Evo \"usner, 1908 senesinde, ı~ 
vitrenln ZUrih ı;;clırin<le, Alman. 
la~nuş ibır lngılıı olnrı Hüston Cem
berlayn ile '''lenm isli. Bu -z:ahn, Al. 
man sıyasi efkiırı uıerindekı ıtesin 

çok büyüktü. 
Çe:ııherlayn'ın "on dokaı:a.ncu 

asrın esasları., ismindeki eseri, 
ikinci Giyom'un çok chenuni)'t't 
verdiği ve bfitün Alınan kulüphane-
lerlne daAıttığı bir kitaptı. Bu eser. 
J 900 senesinde, gerek Almanyadd, 
serekse dünya matbuatında çok mu 
na~alar uyandırmıştı. 

Bu eserin, orta~ a attı~ı en mli
him mesele. sonrdJarı nas~onal _ 
sosyalizmin tezlerini k:ıbul ett.i#ı 
Ye nazariyesh di, 

Bll1ldan dolayı. kitabın müeUirt, 
''QoOncü Ra~lı" ın miıbeşşirlerin• 
den biri sayılıyor. 

Cemberlayn, 1923 senesinde, Bit. 
lerle muhahf're de edbordn. o, cfa• 
Jıa ıblr ~ e5erler. bilha•sa G«. llf! 
Varner hakkında 1ctk11'ler Deıp'et. 
tikten &onra 1923 scnf'sinde Tefnt 
etti. 

EYa, bu mütefekkirin fikir Fe me
sai arkadaşı~ dı. O, kbcasının has. 
ta bulunduAu son seneJercle, yazı• 
larrnı yaz.mış, 92 yaşında ölen an. 
nesi Kozima'ya bakmıştır. Yudı~ı 
hatırııtında, kocJsının mühim fı• 
kirlerine iştirak ctıı~ıni kaydetti.Al 
ic;in, nns:\Onal - sos~ alisi fırkMU1• 
dan altın madalya aJmı,tır, 

lar, Fakat uıJ muhtaç oldıı... l8JI 
nrmlyorlar: 

8ulhD vermiyorlar ve ~ M. 
tUn zaferlerine rağmen Fi ~ ıae 
muzaffer ne de galiptir! Zira 1ılr p. 
lebe, ancak bir umumi t,allTllddb'. 

lote baaımlannuı knllıetmedllderf 

ve etmemf'k azmtnl muhafaza etallıtsl 
biricik kudret buradadır; ve tnıtltare 
De Amerfka, ııtmdtkl halde baD9 eııp. 
helndl'! ölen Rus mllyonlarma ~
durlar. Bir mUddeı, sonra da ba c1Qan 
ma kuc!tttlnl Buııla.nn A nglo 8aılıırı9o>.l. 

lara borçlu olmalan mukadderdir • 
1'o harp yıhrun kahbar muath!ri 

Almanya, bir büytlk mlllet.ln Miert 
mtlımldbı lnlablleceğlnl gösterdi. Fa • 
kat uıJ büytlk hllnert göıteremedl.: 

.Y.*.Y. Sullı, heniz kaunılamarn11tır .. 
Tasvin Efkarıl n Pevami Safa di· •*• 

:">or ki: Son Postada EmekH Gene-al 
"Hitler, ilk nntutdi\rındu birin· K. D. diyor ki: 

iJe "harbi he.' sene için tuu:man. ''Bu memleket \"e millP.tleri mi· 
ma..,ım Görinı:<' emrettim'' ılem~ıJ. tekahilen titreten n bonlan tMma. 

ti. O z m:ınki •artlara .:öre be' na kadar sova ta sebata icbar eden 
~ene~·ı ı:ö1-e nlrlır1'n A lmanyn, ltarrı •ehepler ve korku iM itinde en ba
kudrc-f ini Rrtır:ın zaferl11rd('n Mln- 3iiğü. te5llmiyetin izınihlil Ve e • 
M 1-<-11:: rlaha lfZlln .-nelrre df' ~ıtretten başka bir şe~ olmıyaca.ğr 
knllanah:Jjr_ f> .. mot.l'R"i'•r de da• na dair ya.kın tarihin kaydettiği 
:\ Rmthilirler<(> ha rhln hirkac ~1 - ağır '' elemli tec.rübedir. Anealc 
ı! ini\111ihll ,foha jrlriık rtmlTe mRh• itiraf etmek li.7.ım gelir, ki bu kor
lciım nhu·.ağrT. rJr-mnktir. Fa' nt u• lnı birer. dR his~idir. Bu elemli tec
r.aktRn '-npılan mııknH''l'!P.t h~p. rlihe) 1 geçirenler, hona tekl'ILI' IDJI· 
1Rrmm hiçbirin .., :.,nnılnmıu.' nı-ı tu\lacR.klanndAn, hu tccrübe~i 

•*~ tBtbik e~nler ise bunan bir mı• 
tıtıklAlde Nlzametlln Nazif d.vor sillem~ olarak kendi h11klarmda 1'& 

ki: ,.il görUle<-e ·~inden endi~ ct~k" 
''Hlc ttlrna mahal yok: tedlrler, Ru sebepledir kı, ya h.is"I 
Ru Alman,·a. munu.am bir a8kı-ı ı-..elimin kJn, ihtiras ,.e inadı Je • 

.ıe,·ı,t nldul•ınu be11~ bir tnnda h•""'t nerek dü5tince 'e muhakemelere 
etmı,Hr. Fakat vurduJu hanl!1 dartP dürüst bir istikamet 'ereba"bne1ı 
Bullne hjr kir ~östermrktedtr• At ~ibi btirtlk bir mucize JröstıerWıeii 
ıa~ Okyanutu ile Haı.er a,..&rnda ,. v :\-ah~t muha"nn taraflardan bl· 
ıtlmaU Afrika ili'! Şimal Ruz denlzı "· ri~i°n btitlln m4!<'81inl kaybetmiş 

Alman ~enizallılan 51:eçen harta 
:rnrfında 'düşman deniz nakli·yatına 
çok afır ka)·ıplar ,.c dinnlşlerdir. 
Bu denizaltılar kU\·vetli bir dil/· 
man lıavıt Te deniz müdafaasına 

K~nt dukasının içinde öldiilUi 
ucnlın Arka mitral~·özrÜ!l1 olup, 
mAlöm ohhııtu ftr.rre, ılevlrr içinde 
ki ucaktan ölenlerin cesetlerini cı
karan Te kazadan tek olarak kurtu" 
lan •C:VUf Jak, uc;alın :vere C!ilşme 
siyle u.ı•bra kadar fıTla-mıt he 
de cesetleri kurtarmış "e lt>u erada 
elbiseleri Tc bQtün TÜcudu yanık• 
!ar içinde kalmıştır. fskotyada bir 
hııstahaneöe tednJ altına :-Jınan 
mitralyöz çavuşu lyiletnıe emare. 
lrri s5sterdigi dün blldlrilınekte"' 
dir, 

Hıer iki vekil buralarda idare a
mirleri, belediye ve parti reisleri 
ve halkla ihtiyaçtan hakkında ko
nuımala.rda buhınm~lar, Akça -
Jmca.da fmc!ıık bahçlerinl ve fabri
kaJannı tanın satış ve tanm kredi 
kOCIP"l'atif le:inJnin çalışm o ıann ı 
Z!Lra'&t bankası ve ofis alım y~r
krinin vaz.iyetlcrini gözden gerir
dikten ve Bolu ve Aband ormanla
riyJe kereste f:ıbrlknlarını tctkik
lCA ~ .Aııkara>:a dön.m~lçdir. 

De?llZ, jandarma, 7 eylW 942 

Dlgcl. vetenner: 8 eylül 942 
Maranı:oz, mimar, mak\niıot kı 

macı, demirci 9 eylUl 942 

raımda kaJı!'Mf'rek mekik doka.flM1 bir halde yere ~.rileceği ana "8• 
• Almam; a hAlA aradığı hedt'fr. ala,a. dar insaalık tarı'llini amn asırlar 
mamınır. Raı!lmlan nna "" aeer;ID •İ.,;.emiyecek kml bir lfteBİll )"el" 
maden mmtak&lannı «!!! mltn!ılf ttt:> ve bİt'abı k'.nd~ 1nl'nkacn h1J ._ • 

l
raArnen AUantikte, J\nrafp denizin• 
de ~-~ MQka k.ıyışJ açıJJ.a.tuı. 

Mızıka, b~klm. mUhendh. Uk"r 
munl11m, tUfckç, oto, ha\a, de:nlryol 
10 eylW 942 

nktan, petrol kuyularını lnMll m•ı k11nı; hailenin temAd~"iİne intir ı 
7onlanıu, kıtalan. ft lkllmlerl \'Nl)'9lr etmek li.zım gelecektir.'' 
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· Sübhas Şandra oz Hind·sıa da 
• 

Ka<dloırııO~lFO 
s ı ı r 
oynadı 

1 
r o 1 

~ ö liil n ır o ce liil <dl n rr ce lfi1 Hindistan JsUklal davası, kat ~i harekete geçtı; çünltu 
G .. andi'nin ''Pasif mukavemet,, usuiü, Nehrü'r.tün 

siyaseti ve Boz'un faaliyeti ite birleşti 
~lFO~c§l0c§llFD 

aa 

g©~ 
ti özlerin güzelliği, iş nezah~ti, kalb 

necabeti ile artar, böyle gözler, 
G AXDİ, "Hindist::ın birliı:ıı 

icra koınıtesi" ude: 
"Hindlilerle İngılizler arasında. 

ezeli bir mücadele vardır.,. 
Demişti. 

nevYer Hinduların dıkkatini celbe- \ Sandra Boz. şehir şehir, kMaha 
den bnzı fc, kaHıdeliklcr so<>lerm ı. kasnb!ı tlolaşmal a, nulıı.klıır irad 
ye ba~Iamıştı. Bir .. ~.efil, m~lliy?: \ ctmile, !ıatUi lıııl:.ı, ~n.siliz sıınal iı
propagandacılıl!ı yuıunden, halk.\- ne zarar verdirmiyıe k:ş • e lbllllf\r 
ta finiversıtcsinden kovulmuştu. Son dı. Hnrcd>ctlel'i imnnh, ~öcleri aW:.ş. 
rıı, yine a~ nı sebeplen dolayı, İn· 1 lb di. Reıidisini .dinlcmil'e .koşaıı
gi!izl.erin meşhur Kembriç uıııver ı lar çoğnh}ordu, • 'ihnyet, t.-eı:ıdisWıe 
sitesinden de :knpı dışarı edilmişti; taraftar Bur kütle yarattı. Artık, Unr 
çlınkii Şadın Boz, Kal:kiite linh·eı- lider toııınıyordu. en güzel, en sevimli gözlerdir 

De~ir de,·ir parlayıp sönen bu 
mücadele, arlık önüne geçileme7 
bir hareket sııJhnsına siroi. 

Bıı vesile ile, biraz mnzh i d ·~
şünmenin. lngillere nüfuzuna kaqı 
uyanan Hind mukııYcmctinin bir 
lrrihı;esini ynpmayı fnycl:ılı bul. 
chık. Bu tnrihı;"e)·i, Gandi'nin siya· 
setini epe~ ce feyizlendiren lider. 
}erden biri olun "Siibhııs ~anclrn 
Boz" u anlalnınkla daha iyi belirt• 
miş olacaljız; çünkü Gandi, nasıl 

istikliıl ıdava.sının peygnmbcriy~, 

onun kolları Ye beyni Şandra Boz., 

sitesinde, başında buluııduğıı Hind. !ıı~ilıZlcr, hu milli hart'k-dten 
ıı talebe:ı. i kışk~rtı~or, profesörler, sinirlerun~ve başlmnı:o1fardı. H•r 
şark ve Jıilhas.~ıı ,·elanı ol:ın IIln- gün, K::M.kittanm Hu h sahi-!terundc, 

1!,'TRA Fi MOR .\RMIŞ Güz um 

B terinin etrafını kıışatan mo
:RÇOK kac\ınlıır, lıız!ar, ;öı.· 

rarcıclan ho5l.:ıınnınzlar. Bu ha I, on 
!:ın Ç-Olt Uzer. Ilalbukl, kadın göz• 
\erinin etrafındıılti bu ı.:;ölge ekser 
tnth bir m:uızara aneder. 

Bu hal, :ıncak, bir Jıaı.:talık e e 
r! olur.;a, ya.but gn(ldeleri yıpran
mıya başlnmı~ ~kin kadınlnrd:ı 
görülürse ho~ gltınemelde hcra • 
her tedaviye ihtiy:ıç gö-.terir. 

ŞİŞ GÖZliA.P,AKr,ARI 

\'nbut r,öı.kapağmı kaldırırı. ec
u~bi maJt1eyi, ura doi,rrJ üturür ... u
nur.. 

1 ğer g3ce k:ıçan 5e~·. tahıl~ e · 
ılıc·j bir mrL;ldc j<;E:, onu çık::ırılık • 
lıtn !mnr.ı, ılıl< ~ekerli su ılolu ~iiz 
lıallehlndt. ;.:li1. banyosu ya.ııma~ı • 
dır. 

GÖZLÜK DERDİ 

biUr. 
Kız~n güneşte gözlük hııllan

!11ftktruı ç~kinmeyiııiz. J;nteıı, mo -
da, bunu nmurnileştirmi~tir. Her 
z3man fen:. olan moda. görenekleri 
lı~ı işte, na<;ıJ ... a faydalı ol.llıiJuıjş-1 
tar. 

NETİCE 

dur. 

uistan meselelerine tem ellikleri bir mitingde nutuk mıd edqiker, 
zamnn, siirullü cılrnrıyor. de slerın Şnıı<lra Hoz\ı yaka.Indı\,•r ve llap13-

de,•anıınıı <'llıl<'I oluyordu. Kenıhric- haneye attılar. 
ele 1 ·e, onun, ~eni harekete geç• * * * 
miş bulunan milli bir cerc~ıın idr- Sandra Boz, bir sene hapis ~at-
l'CCilerıylc. temasta bulunması hoş tı. İngilizler, <>nu hapis etmekle b r 
gönilmemişti. fayda temin edem~ıktcn başka dil-

* * * ha fozln zarar göru:ı.orlnrdı • .Milli 
YUztlnUzl!, di~lerinbj temizle ... * * cer~.:n, Sandra Boz'un me'riı:urı-

G · ı , .. ı d l • • ·· ll'k .,. Şandro Boz, ".KeınbrJc" den a'.'"' üz~ L"ÖZıu <:l m .ftr ıçın, ı:oı 1 meyi nasıl itiyat edim1iniz-.e, gfu• ban l'elinJc, daha kuvvetlı lbir ıslin. t 
talmtal' mecburiyeti bü~·ük bir leriniı.e itinayı ds. unntu\_ııyınn:: 1924 senesindeydi. rılclığı zaman, Hindi~tanın noklı. ı ı uluyordu. Halk J!Qlll azıya 
derttir ·, f-'·at u·,ağl y•lı"t yalnnı ,.., kU .. 1 • 1 d li .. .. Bensale eyaletinin merkezi Ka~· yerlerinde komünist hareketl<.•ri ..-ar· 1 100. . . b'J . . ...,. .. .. .. ı ,.t n goz eraı ~ e, "!>' 'luıtuı. ve ıı mış. he ıye rcısı ı c ıntıhap 
i~ice göremez~eniz, yahnt çocuk fü~lerintz kadar kıymetliıtrr, kütada, sebebi bilinmeyen sinirlı dı. O, bu cereyanı. vntıınını1n meıi• ef.mi,oıdıı. 
larınııd& ~örm.~ Z!\'-'ıflığt nr..a, göz G bir hava e~hordu. Belediyr, reis. faaline muhalif ı:ıörüyordu. ngiJte. l , 

" \UP.l ~özler. bir k:t<lının en siz Lulunuyordu. Halk d:ı, innd e- reden, do~ruca Hindistnna gitti. ııı(I ı, ~ andnı Bozu hapis.hane. o-· k ki • ı b" luk takmamakta. ısrar atn"~k ııaş - canlı bir güı.ellik hımısiyetidir. ~ den çıkarına-ya mecbur oldular ve 102 ·n.pa arının ıw:me<i, ya ır liınhktan bas.kabir s,ey d"~lldir. diyor, reis seçmh ordu. Sonra. hır arkacl:ışlariyle buluştuktan sonra, 
m.lzmin be''İn nezlesinden, .:\'ahut Hattl çirkin "!>·ii.zleri bile pek hİrİn . 1 har-'·et onun. elet ha:I, belediye J'C'isliğ:ine " Eğer iyi oöremivorsanu., dk.ur . · d sene hapi~ yattıktan sonra hapis. marksisr nozariyclerı) e \:A 
lıir sinuzitten ileri t?<'Lbilir. Bu ,.., ,, gösteren öyle ~U.el ı;ü7l~r var ır • ccmı·, _ ınlılı,ılııııı da görmekle apısıp kol· 

= ken, İ". "'Örilrken "'Özfük takınız. ki haneden çıknn hır adaın, dalıa ha- eden "Bomba)" komünıst ,, .. halde. bir mütchas .. ısa. müracaat ., " ••• . . tlılar, :ıına seslerini cıknrmadıla~. 
etmek 18.zmıdır. Gözleri kırpıştmnak yahut "IÜ:.rerek 1 Nidn: Giize!I, tııtb bir ha.kış! '11. pishnneden çıktığı giin, hirdenbire. li)E•le mt üco.adcleyc ı;:lirıc:tıd. a Ga-.ıi .Şandıa' Boz'un, bir mevkie sahip 

bakmıya. rabşma.lc, h°'a glıkr bir rei~Hğe seçildi. ,·e .• znmıın ar • ,.., • 
Gözlerimizin etrafı, ekseri"!>·a, u- ı:ıe~·dir; ama gözlerin etrafmıla ,roroz. Çünlo.il gözlerin ı5r~ı meali Bu hareket. İngiliz arzusuna bir ''kans1Z mukovenıel" prensip)erlnı olm~J~, fazla aleyhtarhk1an ''azg('_ 

mu.mi ah\alimizi göı;terir. tki alt l "l\lw.den <iö:ıUdür. O halde, diye. 1 ık· d. . d ·ma bu telkinler J çece4ını de sondılıır. 
llJn,ıklar meydn.na. getirir. aksü!Ameldi. Halk ngiJl:ılerin iste. te ın e ı~ or n, •1 

• • • •• 

kapağı şi miş bulunursa, bu hnl, thtiyıı.~lan olnp da gi>.dHk tnk . Liliriz ki: dığjni değil, kendi emelini tahak· azgın komünist hareketleri önüne O ı~, ~~~.~~Y~ reısı o~rk~ıın 
1.albin ve böbrekll!'lb fena işledik· mak istiyenler icin, bir fıdırika, - Gözlerin gib:elliği itin, yaı. kuk ettirmiş, 27 yaşındıı ateşli geçebilecf'k hir mahiyet ıırzetmı. s~~.ra . da, ~ \ ınl ~nd ~aş~.ndı: n· 
J.erine ılelnlet eder. Duııctnn dola· ~ö-ı: kttrreleri icat etmistir. Bun • nız maddi gilıelUk değil .. his ne• propagandacı olan Subhes Sandra )·ordu. Şnndrıı Boz, ancak, kuvvetli ~ıt'ıkzl. ıı· a,rcsh.ı .~ cyr Hın· e,. ıntlıstan 
yı, bu anzaları, mm·nkkat teılbir lar, ooinJdan do.itrn:ra. ,:ı:i'izlerin Zıtheti, kalb necalıetl ıfe ;aı:mıdır. Boz" U belediye reisi yapmıştı. lJir milli faali~ elle, lcomtlnistli~e ı~I~. il ı e ınue aa ıyetıne devam 
lerle izale ile iktifa etmemek, mü- Ü7erine ~eçirilir "'e hk ıfc belli Bu güzeJ!ilderi de ak ... ettiren ,c;öc- Şan<lra Boı, henüz. bütün Hin. darlıe indlrilelıilece{iini. sonra da, e 1

• • • • 1 
t.-lı:ıssıs bir doktora ı;ftlerek, bu • Glnı.u:. Yaları bir ınohzı,ru olnbi • ler, en güz~l ,en tatlı ve en sevim· di~tanca tamnmış bir şahsiyet d-0- Hind istiklalinin elde cdilebıleceği· t~ılızler, Sandra ~~z u tekrar 
nun sebebini i~·ice anlamak laznn • lir: Uıızı nazik gözleri tahrl; ede· li v«zlerdir, ıır.ildi; fakat ıbüyük .şehirlerdeki mü. ni dfişündü 1 tevkıf ctUler. Bu te'ikıfıcr, art.ık. 
dır. " .e · · nk sık AC\'aJn ediyorrlı1. Sandnı 
Yor~~uk d~ gHz~ııahlnnnı ~------~---------------------------~---------~--~~--~--~-~-. Bo~bö~~~1D24den1940~n~L 

~işirir. Birl<aç ıreceı:~, bir uyku p•-•-ım•------- --------------~.ne tadar yüz eya yakıu bir zatn.l"' 
ı.udulc geçimıis iseniz, bu c;j::Jer, nını hapishanede geçirdi. 
n "!>'Ülden hu4'ule cel:uis o abillr. Blı-knç aydaııhcrı ihtüste yapılttn f.empatik bir çehresi "tırrlı. Hafi- Sandrn Boz, bu tc\ · flcr r.rasıu.. 
Bö~·le bir halde, <lol<tora koc:mıyıı g:ırip olrlıı{.tıı kııdıır esrarlı cinayet. yenin knr~mnıı oturdu. l oreho daki kısa bir ser.he lıc!en imifade 
lurnm yoktur. Runun ~·aresi, ac;a· le:- ı.crisi Sl:oll:ınıl Yard'ı parm:ı~ı r.eznket~ ihfi)jlra ihitarı eıtı: elti ve Hl35 senesmde. Cenc...rede 

• ğrcla tarlf ettiğhniz kompresi yap. 'ğıı!ıda bırakmı5tı. - Sizinle tanı"tığıma co'k mer .. • "Hindhlan dostları mil' etler arası 
nııımzdadır. ~u halde lıu akşam ledi Gruınb. nunum Sir Corç. ·komitesi" i~ınindeki ceıni~ll knr-

Çiğ bir patatesi rendeLeyiniz. O- riçln verdiJti ziyafette ba:ı;Jıca k • - Ya..-rum, Jiıtfen kapıyı kapar du. Bıı «miycte, sonralrırı. Hfndb-
nu birp~uk tiille yahut bir pansı nıışma mevzuunun hu cın:ıyetlcr mısınız. tanın en nüfuzlu a.darelan dahli 
ınun gııziyle ~rınu ve gözlerini. cluşunu tabil~ömıek lAzım g~Jir. Zabıta hikayesi Bu teklifin garabetinden hayrc.e oldu. 
~in üstüne bastırınız. Oraıla, on - Katil her halde bir ıielirtir. Li • düşmekle beraber Loreıto ih.'~arın * * * 
dııki.k:L dur<>un. yan Hopa gelince onun da taTT":ı· oı •• •• d ft • fırzusunu yerine setirdi. Şandra Bo7, mevkuf tıııluntnG.dı{:iı 

Böylece, on beş JC\in kadar bu mlyle normal bir kodm oMui;ıınu unun e erı - Si:e.inle kon ışına:- istiyorum, zamanlarda, Av:upan dolnşryor, 
pııta1d ltamprimcsine devam edeı- sıınmıyorum. S:ımtos. Hayatın kahrına u~rrutıı~ .konferıınslnr veriyor, de' Jet reisle-
'·eniz, gözkapa.ldarmııın <ııİ~i g<>ı,:er. Bu sö7.leri söyleyen ev sahihi Ç • M LJZA FFE R ES EN,.ı cnnilere dnir neşrettiğıniz c!iidl ·ı- rini ve ibu ıırndıı bılhns~a l\kıf,olini. 
Bu arıza, yorgunluktan ''cya marn· Lccli Gıırumhriç'tir. o sözünü bir evıren: . den ekserisini ok11dun1 • nı· :-.danı. yj Zi)nret edi~ordu. 
zi olmıyan bir cıAbepten il<:ri ~el · nralıJ.: kesti ve ynnındn bulunan ları hareketlerinden snvrl mesul Böyle hir sç~a' ati ırac;ınc!a, lı .. • 
mis.;e. ~işler, lıiı'ka.ç gün içincte meşhur amatör polis lıafıycsi Le.. T.edi Gurumbriç cevap Yerdi: kalmaz. saymakta halddısmız. F!ııgüıı"ı..ü cı· bn ı ülunce, '.Hinflistıına dönmi:l e 
iner. re-tto Sııntosa bakarak S<'rdu: - İşte esrar h.ırada ya: Dirhiri Ledl Grumbriç t'trafına haktı ve:• ıınyetlerden ynlı)lz busfıkü cemiyet meclıuriyet duydu. M·ık~adı, nilc 

GÖZLERİ!\' ÖNt'NDE 
BİRŞEYLER UÇMASI 

- Siz ele aynı fikirde deAıl mi• nrk<ısınn yo:tpılan cinaye?lt>rclf'n son - Garip ~ey, dedi. Sir Crrç Fran me~uldfır. Servet çok fena takı.im işlerini tı10ziııı etmelkti; !a\at daha 
siniz, mösyö San tos. ra l.ılyan Hopuna Jılr defler yoz- gelmemiş. Vııkıa o her vakit geç cılHmi tir. Pnrıı) ı ellerinde httJn. Hindist:ına basar ibnsmnz yakalan. 

I.oretlo aı;!ır bir tav1rh bu .fikri dıjtı, hu de!lerdf' dostlarını ~el'dl- kalır ama bu nksamki Se<; kalı-:-ı !ar biraz ela zavnllılıırl:ı mec;gul <>.. dı, hapse atıldı. 
ıa~;:lik etti. sine kara günlerındc yarılım etme· hana endi~e veriyor. Bu ihtiyar a· Falar bu cinayetlerin öniine geçılc- Halk. hu defa, ümit edilıne~n 

Öyle bir hn.J olur ki, insan, ~öz
lerinin önünde bir ~~ ler, kliı;ü • 
dik sin31\ler uçustuğnnu ı:ı;örür gt 
bi olur. Bu, vücuttaki umumi bir 
rııhatsızbktan, büyiık bir yor~un· 
luktan ileri ~elr.:;i'ir. Bu halde-, 
;:öz banyolan, rahatlık verir~e de 
<loktor tedavisine ihtiyaç vardır. 

Ren ekseri katillerin deli olıJı.. meklc ıtham eltilh öğren il eli. rlt.ımm ölüınıünden !<orkul·orum. 7..ı. bilir~i. Zaten haya ita mesel:: 1,..anı:ı ı bir şekilde ayet.landı. Kıra} Naıhi 
~urıı zannederim. Esaser. bu ö:üm· Bıı lthamlann lalan olması lhırn ra o da Lilyan Hopun samimi do~t- c-eıalandırmak de~il, cinayetin ö- bile, vaziyetten endişelendi. f ngilı ~ 
lcr de manasız gibi görünüyorl:lr. gelir. Zira hu ııdamlnr ~er ı,en<li. lnrındandı. nünü almaktır. Bu mesı·Jc bc.ıı co'• ortlıısıı) la polis, pek .guçlükle, kar. 
Lilyan Hopun deflcrinrlcn kopıırıl. lerine böyle bir müracaat " ki ol- Yemek bitmişti. Ledi Gurumh. aliıkııdar ediyor. gaşıılığın önüne geçehıldi; fakat 
mış 1-ılrkaç rnyfayı o'rndum. Bu 511ydı yahut kadının zor bir dıa. riç kadınlarla beraber sofrad-tn Ye ı;ahit bir hakı la Loretlo:ta şimali Hindistan, gazetelerinin n· 
!>nyfala.r kendisinin mfinMthf'lte rumdn olduğunu bilselerdi :rardmı• kalk!J. Er.kekler de cı.saralarunı iç• haknrak jlaYe elli 1 ğız birliğiyle reislerinin tıilili:\'~-
l)uıundu~u namuslu fn<:anl:ırı it· dan çekinmezlerdi. Şu hnlde Lilyan mek icin lıiHirdo snlonnna gectilc:r. - Sebebini keşfediyor S"Unuz inde ~rar ediyorlardı. 
ham ediyor. fakat bence bu ~üphc- Hopun ithamları esa!Y!>ızdır, fakat l.oretto lnütocessisa:ıe etrafına değil mi İngilizler, bir •lefa daha, serile• 

GÖZE St\"EK K!\Ç~JIŞSA 
!er hnklı değildir. Bu Y!lzıl:ır hastıı• bıı esa~ız ilhamların korkunç bir lı:ıktı. Orada şair Liyanel Sılk VB"- Loretto birdenbire anlayar::ık diler ve Şnndra Boz'u tahliye ettl-
lık lÜ:ıünden sinirleri bo7Ulmuş naticesi oldu. Bu derter Lilyandan dı. Bu uııın bollu, zayıf, 1'lth ve ha:vkırdı: !er. Bu tahliye, ı:esaret alan miı.t 

Göıc bir kiiçük "in~k, ,·eya baş. 
ka bir 4'eY kata.r!ll\1 :insam ne 
ı,adar iiıer. sinirle'l1dirir, bu ecnc· 
lıi mndcfoyi gföı:den ı:d<armak Jı;in 

bir kadının kafasından ;ıL.mış olıı- daha şuursuz bir adamın eliuc ge;,. ribalı bakışlı hir ndnmı:fı. Şimdilik - Aman yarnhbi, siz de Lilvaıı cereyana, bir hamle daha y'lµtırd1! 
bilir. Dtından b.ışkl bu kac!ının ti. Bundan l!Onra:sını biliyorsunuz: cıgnrıısındnn rıknn dum:ınlııra ba:.• llopun dosllarınd:lndınız, ümit e • "Hindu milli meclisi" "Yticut bnldu 
mnlırumiyeller içinde yaş:ıınaya Doktor Stapelton yazıh:ınesir.de öl!.! ma'l..ia '·akit geçir.iyornu. Ru chı- derim ki sizin de etrafınızda bir ve Şandra Boz, iltifrakla medi c 
ınccbıır olduğunu, fnkirliılini dP i· olarak !bulundu, yıınıbıışındn Lı'• manlar şairi her:halde ç.ok e#]encJi• tehlike dolatmıyor. reis seçildi. 
lfıve ederseniz bu satırları yıız:ıbil- yan Hopun defterinden koparılmı' riyorl:ırClı. Zira HanM Otisin anlat. Sir Corç tatlr hir 'esle ce'\"ap 

";-U ~·arelıere ha yorunuz: 
1 - .t'~cr \'alrtiniz var.-a. yahut 

'ıızi~·etiniz\ miı..,nitse, uıarımız ve 
~ozlerin"zi lmpa\,nrı. Tiöyle kınll~· 
ılnnm~ırl:tn beider..,en'z, ~Gk geç • 

mi~ olmasını tahi! ~•,rürsfıni\z. bir ~avra vıırdı. Hir müıldei :oıonra ~Jarınıı hiç eh~mmiyet ''ermiyor 
- BtınA n.ı k.:<lır. ve s:ın g!in)PI'• aynı facia tekerrür elti, bu sefer ve etrafında toplenan insanlara Çın 

de yopıl:ın c:lnayetler hıkJ.;ı:-ıda 1>1- de cinayetin kurbanı İzodor Cz0-. ~cyahntine ait hatıralarım anlalı• 
rııT. t:ıf~iliit \•erebilir mfc;ınlı? dondu. yordu. Etrafında toplanan in~anlar 

meılen, o-ci:ıc kaçan <iey, ıumclili • Sofrıına her kafadan b!r !il~ çı. 
ııinden tıkar. hırken im · ıı:ılf :r;oran Fran~ı'l ~er 

2 - Gilz'eri iylc<> a~ah ,.e her ynhı Ha~r~ Otis idı. ey·•:ı~P ceva~ 
hanı:: bir ~ye flikl•atle bal•mııh - vermek ıcın ilk a~T.ını aç~n J,edı 
'lır. Gôz 'inrpmaılan abit bakı'>, ya~ . c;urıımbric oldu. 
pe.tidr ve ~ n" tla, giiıe knı;an ı:;.eyi 1 - Lilvaıı f nqılterenin en ~üıel 
~ıknrır. knclınların<!.ıı• hiriı;iyıli. ı:;:ırkı ~r,y. 

3 - .t~ğ<>r ~dze l<atnn sey m?• leyerck hayatını kıırnn•yorihı. Ilı; 
deni hir o:eyse, ~<İ7e bir mikr.~tıs me~lekte istidadı pek f:ııla clır,q• 
;\'akla<.:tırıJırsa, O ntlldtlCyİ Çeker, nlRkla heraher gÜ7.el!llt' yilzünden 
ı;ılmrır. , lıihiık ınuv:ıffakıy&tler kaz:ınıyorı.. 

ı _ i!<i elin bas ve sslıaılet par dıı. En kih:ır c;:ılontara f(irip çı'kh, 
makl:ı:-ile alt ~öz lmpnjhnın ilii 11· kıralların karşısı'lrla şa.-l;ı ~öyJ.-ıli, 
ıımrlnn tutmalı, onu :ı<.tıJ:."1 snrkı foka! lıu muvartakıv~tlere ra!,tmcn 
tarnl< hir yabnt il<i da'kiluı bekle • ~dnlct i~·erisınde günler geçirdi. 
mcliclir. fi

0

ö:ıe ka~:ın madde, a .. nğı Onun Pik:ıdilli civarınd,ı çiçel' sat• 
.. 1jzüliir. ı a göıynsiJP. ~ı!t11r. yahut lığını ~ör·rnler ·~e vıır. ~uhı:ıkk:ık 
temiz bir se:vle nhnır. olnn nokta şu, bir tavRtı Araı;ında 

5 - (föz.~ l;nçan ş•ey, l>olayca. öldü. o hurarla ~ahte Lır isını kuJ.. 
"Örüncbilir bir küçiik ~Jn-ek, toz lanarak ya~ıyorôu. ,,. ) . 
gibi bir mndde ic;e, göziin altın • < tı" sordu: 
c'an hir, iizlik hafü.:.,Tnı.l.'I :ılıut pek - Fakat Loreıto bir ?ıcftl'rdl'n 
inee va~ bir rc-"İm fırça,,mı geı;i· bahsedirnrdıı. O hu rle'teri r.aı;ıl 
rcrek

0 

gÖze kıı~an ŞCl; t;ı'kara!>ilir • )azdı ve kime bıraktı? 
l'ıniz. 

Bazı hA,fi~eJer Gordonun ötrl· arasıntis Avu~trat:rnlı meşhur ha'. 
münden birkaç fıÜn nvel hu def- nende A'<!am Stil de vardı. 
teri elıne geçirmis oldu~~ındıın Ledi Gnımbriç hcr·.ahle' hu ak• 

MIJlhP. elliriyor. Bu defterde hım· şam mi~afirlerine hu tanmmı~ oku. 
dan :mnra öldürülecek adamların nelllle adam Slil de vardı. 
i"imlerini han liste öe varmış. Bir mfıddet sonra er~e1<1er ka• 
Fakat Go11don hu listeyi yırtmış dınların yanına J(ilti!e~, Stil şar"ı 
ve hundan kimseye balıselıncınis. ~öyledi, J.oreıto yorulmaz bir p•. 
Lilyan Hopun dostlan çvkt ur. fü!er piynni..t olılui:jıınu islırıl elti. T.iyo-
bıı dostların hepsi l'tfün~ tehlikesiy. rıel Silk son şiirlcrincJwn birkaç 111 

le kıırşıkarşıva ıseler r.ıu:ıyl'tler okudtı. 

ıdtıilcçe C<>italacakhr '.\füsait bir fırsattan f<ı:ıfade edr. 
Davetlilerden hiri~i söıc karıştı: ı ek Lorello gizlice bıliı do ~.ılonıı· 
- Pollıı Li!yanın <left~rinin ş!ıYJ. na seçti. Henüz ~ıg. ı a~ı·•ı ~el' 

di de eski iı5ıklanınrian birisin n yr.kmı.<;tı ki bir adnm keııdi.sinı 
elinde hulunmasındaıı ştipheleni· çı-~ırdı. 
yor. - Affedersiniz, Loreifo ~anto.Ja 

Oti:-. f'e,•ap verdi: müşerref oluyoru'TI, değil mi? \dın: 
- Belkide Eğer hu akı'ı;ıı 1ıı.vnllı l'rondır. Sizin sakınd•m 1;izlıl·e 

kadını •nebilee~ bir er4.::e' rı'ktığınm gördiim Ye ben de bu 
varsai örnc#,. ııyrlum. 

- Yer yüziinde deli çok azizim. Lorello mer:ıkln kıır•ısınıT .. ki 11. 

Zira akıllı bir adam :yurı <leli b:r damıı baktı. Gnrip ihtiyar 70 •u
kadının yazılannın te•iri r.lt.rncl:ı şında örünüyordu. Neşelı ,.e 

*** 
verdi: .Seneler geçti. Şandnı Boz:, Avnr-

- Dolaşıyor, bıından sonraki ci• pa .sullıunun çölnniye hnşlıuW!;ı.ııı 
nnyetin kurbanı ben olncıığım. ,:{Ördükçe, f nf!iliz Kırııl Naibinf' 

Cebinden bir k:"ı!;ıt desıe. ... i cıkar. mutalip serdl'diyordu: fakat hiç b"
dı, J.orettoya nrdi. Lorelto derhıı'I rlni knhul elliremeyordu. Bunu gö
T.ilvıın Hopun yansını tanıdı. rünce. konere Azalarının bir, kısmı

lhtiyar mırıldanır gibi sözünf' nın yardımiyle mecliste bir ''blok'' 
devanı <'ili ·ordu: 'liÜeucla Q"Ctirrli ve aÇ1ktan eoı~a. 

-Zavallı J.ilyan. çok ,giizel lıır bir harp vııkmıııda 1nftlh:lere 'J'llr" 

knriınflı, reı;mini uzun zamnn evim· 1 dım etmemeyi ve: 
de snkladım, karım kı~k:ınçhğı01. - Hindistan, Hındlılerindirl 
rlnn küplere hini:yorflu Bana J.il- Prensibini telkfne ba,ıadı. 
yan birkııc ~ne C"Vve\ mf"'·!uplar Harbe girmiş olan lngilf~. 
~·ı.ıırnrak parn istedi. f:ıl:At s .. raıetı. Boz'n son olnrıık tevkif ettner. Mıl. 
ni asla itiraf ctm~li. Hatta adresi- li liderin bu me,1mfıyeti çok dc
n i bile bilmiyorıl:ını, zıra gönclcı ,_ mm etmedi; çünkii hapishaneden 
leC"ek pnrnnın rıosıar,.~t ın olaı 'll, kacmanın 'e 1tnlyaya kapağı nlnıa. 
Etf.ndcrilme ini istiyordıı. Arzusunu nın yolunu bııldu. tıalyıtdan ~nı11 
yerine getirdim rakııt hıc;ıbir cev.ıp Almaınnya geçti. Oradan, gizli ib"r 
almadım. Bu :o;e sitlil!ln sebçl'ıini radyo fs1 ~ onu vasıtasiyle. Hindi~· 
<on ı:tiinlerde anlamış hulunu),... tandaki tarnflıırlar:~a 1e}kinaita b'C
rurn. Bu :z:ıvallı kızı d:ılmo kı~k ı. Jıınıııııya devnm edıyor 
nan karım mektuplarımı yakııtıuıuş 
ve ıavalh Lilyan henden ne hn.lıer 
nt• rle para alıılıilmi~tı. Dertcrinık 
l"·akkımda ~ azdı~ı ar.ı sözlrr hıın
ılun ıleri gelı~or. 

Boz'ıın Hindistanr.ıı-ı.i nüfııtıuım 

glirC'll Gandl ile Xthrıı ılıı, onu il,. 
mııl edcmcdılf'r, M>n 1.amMılarcln, 
onunla işbirliği time~ i lmh.•l elt'. 
Jrr. Bu uretle, mi1n !ıare1!.~. ""' 

(Deı•nmı ııar) kU\'\·etini buldu. ' 
(LiHf.en ~ayfayı ÇC\ irin:1' 
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Diyordu. Vezir illa karıl)h: 
- Bu korkunun yeri ve ma.ııaııı yok 

ıur. Efendimizin lııabetJI telblrlerl .a. 
~esinde ~logolla~ defedilmiştlr. Bun • 
dan sonra mogol tehllkcsı kalmamı&. 
tu. Halklmlz huzuı: ve cmnl:ret ıçın_ 
de \C hiç bir endişeye kapılınad:ın 

yaşıynbilir. 

Dedi. Özbek: 
- Ben, ,·ezirl.mi.ıı sağlığında bu 

gibi endl,elert yersiz bulurum. Seıim 
uzağı goren bir adamdır. Onun ısöı.ö. 

ne inanmı:ı:. Herkes itile gücüyle ıncıı. 
gui olsun , .c böyle kıqa düsiincelere 
kendini kaptırıp üzülmeslıll. 

Cevabını ,-erdi. 
Bundan sonra koşud:t kazanan bi.1L 

eller ıerefine içildi. Özbek gençllğ: n. 
de iyi bir koşucuydıı; yanşta kaza. 
na.nlara fazla iltifat ediyordu. Buu • 
lardıın birtsı Ö:ı:bekln akrabıuundanıl!. 
Yirmi beıt yqlarmda bir yiğitti. Hem 
güzeldi, hem yakışıklıydı. 

Prens Özbek bu deljka.nhya kendi 
eli~· le l<adehlnl uzattı: 

- Haydı içelim Karaeeyla.n ! Sen 
bqgün çok ko,tun .. yo ruidun. \'e ko. 
ouda birinci geldin. Etlenmek, tçn..ck 
ve gillmf"k Sf"nin hakkmdrr ! 

I\:a race:-1 lan, amca.smm iltifatmdı\D · 
ııüphelendl, 

kuş) tarafından blr tehdlt olduğunu 
da anlamıştı. 

Dn,·ctlller: 
- Eyvah! .Mogollar bizi onutm:ı _ 

mıtlar... hAIA. prenslmizı tehdit ed -
yorlar. 

Diyerek birer ikişer dağdı,·erdi. 

Prens Özbek de odasına Çt>kilmiştı. 
Kalan mJııaflrlerle SrlJm görüşür<'r 

du. 
Bu hAdJ8e Selimin manevjyatını t<._ 

na halde sar&mı!Jh. O, (Aklnı,)un !1;.1_ 

ıımı bekliyordu. 
(Akkuş) bayatta kaldıkça ne o,. 

bek ne de Selim için huzur ,-e emn:. 
yet içinde yapmak imkAnları yokta. 

(Akkuş) 'J:ebrlze ilk fırsatta gcııc 

ealdıraeak, ve bu sefer belki de hiç Ojr 

kayıt ,.e şarta bağlanmadan, bJç hir 
suretle anla.şmaya yanaşmadan ,eh. 
re girecek, balkı khçtan geçlrdlk~~n 
sonra Aurbaycan tahtını da yıkııt'a!t . 

tı. 

Zuten (Akkuş)on maksadı da l>u 
değfl mlydJ ~ Özbekten ve , Selim<!.-n 
öç almak . ., 

0, ergeç bunu yapıwıı.ktı. 
Bu bAdisedeıı uzaktan uzağa .,.,.vf _ 

nen ''e fçln (çln glllen blr kişi varôı: 
llacer. 

\'ezlrln bu lrornaz gözd(><Jl o gec" ar 
ııaraydaki eğlene.eye gltmeml<Jti. Sc . 
Um onu bir yere götürmüyordu. 

Gerı;-ck, o güne kadar prens Ö:ı:bf-k, 
~eğenj Kara~yhina bu derece Utifı1t 
etmemtı, hattiı. çoktanberi sarayda 
verilen ziyafetlere blle davet eylenıe. Geç \'akJt saraydaki oıisatirier da

ğıldıktan sonra Se!im de kendi evınc 

sebebin~ a_ döndü. 
mlştı. 

Karace~·IA.n bu lltlfatın 

raştırdı .. 
Bir ha~·li dü5ündü. 
Blr 1,1cy a.nla~ amad.ı. 
Bu iltifatın sonu hayra mı, terre mi 

dayanaııağvıı bilmiyordu. Amcasmm 
sağı solu yoktn. Bugun eevdlğin.ıen 

) :.ırm nefret eder; dün himaye ııtd

ğini • bugün yere vururdu. Özb.!k 
daima kararsı-ı: veş üpbe !,fiilde yı..,... 

yan bir ln88Jldı. 
Bu eıra.da baremağalanııdan DU'i 

geldj ... 
Elinde tir büyük bohça vardı. 
- \-'ellnlmetjm, dedi, bir köylü ~eL 

di. Yolda bir mogol atlıama raııt"" 

Ml!t· Kendl!ılne bu bohçayı wrm.Ş 

\e: "Bunu Azerbaycan betine göı;tır, 

t4(:5llm et ve AJdruş gönd0 rdi dem..,: j 
unutma!., demiş. 

Prens Özbek (Akkuş) adını duyuıı
ca ürperdi. 

Selim harekete geldi. 
Harcmağasl bohçayı biikümdaf"tl 

önüne bırakarak gert çekJldl. 
Da\·etlll('r de tcl~a düştiller. 
Ka.rareylAn heykel gibi ayakta du.. 

ruyordu. 
Ozbekln sabrı tllkeodL. 

\'e K&raceylilna emir verdi: 
- HaydJ, ~ bakalım ,:.ı bohçayı .• 
KaraccylAn yere lğlldi. 
Etr:\ftakl dcıvetlllt'r merak ve h~yr. 

can içinde, gözlerfnl bohçaya dlktı•'IJ· 

lndl. • 

Selim: 
- Bu, (Akkue)un başl olııa gerek .. 

gelen adam ynnlış aöylemiııtlr, diyıtr. 

du. 
Karaceylfı.n bohçayı açtı.. 

Acı hir ~ ylik!K'ldl: 
- Ah... aman Allahnn ! 
Ha~mağaııınm birdenbire dill "9 

tuım~stu. 
Seli".!! gö.zlerlnl açarak: 
- Bu ne rezalet! 
I.Myr ~ erinden fırladı_ 

- Oz.bek: 
- Bn kl!nln başı': 

Diye ııordlL 
Bohçada ı.esllt bir ınsan baıtmd:ıo 

ba'!<a bir şe~· yoktu. 
Selim, efendisine tıtrek bir W"le 

cevap l'Crdl: 
- Gönderdiğimiz fedaiyi (Akkıı~) 

) akalamcş olacak,_ 
- Vay.~ bu Akaym başı mı! 
- EVet \•ellnlmetjm.. o ff!dak;; ı 

ve cesur ylğltin ba~l. 
- Yazık oldu. Çok yazık oldu ~ • 

!raya •• 
Selim kcndlıdnden bıııtka bir klmw. 

ye acımı;,-ordu. 
- Şimdi işlerimiz alt lkııt oldu, ~"

ljnimetlm ! demek ki (Akkuş) uy~n™ 
mı, . .. Akayı yakatamı,. 

Prens ö:ı.bek fena lıa.ldP hiddetler. • 
mi~tl. Gerçi mlııaflrlPre met!f"len\ıı i~ 

, ıizünU belli etmemeğe ı;:ahştılanl\ ıta 
berkeııı Akaya acırken, bunun (At\. 

Sübha~ Şandra Do1·un, Sarat 
Şandra Bo7. i ~minde rir kardt~i 
Yardır. nu 03, JaponyarJQ OU)unıı• 
yor 'l"C hiiviik knrdeşhin yolund.ı 

'W' "" .. 
Selimin ytt:ı:ü gülmüyordu. 
Neşesi yoktu. 
Hacer: 
- Efendimizin &damlan at yan'!'nı. 

da kamna.madılar galiba T ! 
Dlye sordu. 
SeUm: \ .,.., 
- llaY.U, dedi • ~r Kar&eeTlau 

karandı. Fakat benim neşesizllğlD-In 

sebebi bu değU. 
Selim bir ııey söyUyemlyordo. <h•r. 

91 · gözdesine birkaç kere: 
"-Ben, (Akku))on kafıunnı koı.u 

ta.cağım • ., 
~ti ama, bu kadar çabuk t.:ı. 

yal inldsarma otrıYac&tını da umıı:ıu. 
yordu. 

Selim aoyundu, bir sedire ozandı. 
Hacer ba§ucunda. ayakta durdu: . 
- Efencllrnlzlıı k*rler! çok mu 

bti.ytlk T 
- Evet. Bu dakikada Azerbaycan : ıı 

bir vi!Ayetlnl kaybetsek, bu derece 
müteesııiı' ol.mlyacaktım. 

-Bundan daha büylik keder ve.!"lc.l 
bAdise ne otablllr T 

&ılfm dayanaD}lldı: 
-Adamlarımdan biri Mogol arnıı·. 

larmda (Akkuıt) t.arafmdan yakalan. 
mı,.. bqmı koparmııılar ve prens Ö ' . 
beke ~ndermlıtler. Ziyafet eımaııuuta 
bir bohça geldi.. tçiınl açmca Aka}uı 
o kahl'&maıı ve cesur dellkanlınm k"- , 

al.k başmı gilrdük. 
Haceı: gUlümsedl. 
- Siz sağ olu, efendimiz! Siz.in u!t 

nınuzda. bln Akay feda ol'llJn. Bonda.n 

ne tıkar? • 
- Bunun mana111 ~k büytlktUı, 

Ha.cer; (Akkoıt) blzı bu suretle tehdit 
ediyor. Bize bir keslk baş göndernıP. 
ıdııln manasml ancak ben bilirim. 
Çok yakında mogollar tekrar ~,ır .· ı 

muza saldıracaklar ve gPne rahRtı . 

mızı kaçıracaklar. 
'- Siz ona da bir çare ve IJlr kurt.ı_ 

lut yolu buhırsonoz. 7.af-t>n 'lmdh" 
kadar mogol ordularını tek baJ1mıı.a 

püskürten siz değil misiniz 'l ( ·\kkuc.ı) 

glbi bir budalayı yere vurmak '41.t.ln 
için güç bir lıt midir 'l 

8ellmln kollan kabaJ'tna~& ve cP,<\· 
rf"tt nrtmata başladı. 

- "Sen yanımda olmaııan , bf"n çıt·ı:. 

nrdım, Hacer! lııte ııenl bunun !l'ln 
seviyorum.Beni meyus zamauımd.ıl. 1c. 
selU etmeııJnl, avutmasnn blllyorııı .11 t 

- Ben bunları sizi avutmak .,m 
söylemiyorum. Erendlmlz hakllcntı 

ı;öylüyorum. (Akkuş) del\llNt ıtd .t.n 

vaktile sizleı-in bir köle~ tnılş. Bl\~ it 
bir bıtldmçıplağıı yrnll~ğlnlı;t di• • 
5Unmek hiçbir zaman aklım.dan '!16'.· 

mez. 
Hacer, gönderdiği l\damın denı'·te 

etti.ili işi mu,·affakl:ı·etlı\ becerdl~in • 
den emindi. H:ıcer bu nf"tl<'eyl görlln . 
Cfl g"niş bir nefeıı aldı ve o gtt"Yi h•t 

zurla geçirdi. 
Acaba özbekin veziri bu va:ı:ly"-l 

karşl&mda. ne yapa<'aktı T 

AKKU!!I. AZERB,\ YCA~A 
YORUYOR 

yiirüyor. Btr gün mogolların tekrar A:ı:erh:ı.y. 
Görülüvor ki. Hindi~ıan İ!>likla! mn ttzerine yürüdükleri babeırt ıteı.l . 

••ısı, bt'i lllıre1u~te _qeçti: çilnk:: Selim efendlslıTlt ıeııellı verici ııl>:ı: • 
Gımcli'ni:"t "puif muka,·cmet" usu- Jerle avutu;vordıı. Fakat memleketııı 
ti, Nelıı~ ıiyueti ve Eoı;"m. ııtyatıl w askeri durumn ~ok tehlike. 

lıMliyfti~~ Mtte$ti. 1lydl. 
"M. l1/t61'l ÔZGE,tıf. ı (Deııamı var) 

• 
H A BE R - Alitam Polluı 

BORSA 
Sl.8.9-U MUAMELESİ 

Londra l Sterim 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frank 

Maarıt 100 Pezeta 
Stokholm 100 lsv Kr. 

~.20 

129,20 

30.1~ 

12M 
31.1'3 

r t EYLOL' - 1942 

ESH.-Ul V~ TAH\"1LA1 
l\luame.3ıuame 

lell leslz 
lluamiyelı % 5, 938 -.- :!C . 
İkr. Ergani %5. 933 2~.- - .- 1 Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizlııa 

1 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser % 7 112 'r. borcu 1,2,3, - . - ~3 5C 

Sivas • Erzurum ı ı~.00 - ~.

Sivas • Erzurvm 2, 7 20 - - -
% 7, 1941 D.Y. l -.-. !i.O. 

1 C A 8 1 N DA G UN DE 3 K A Ş E A L 1 N A 8 1 Ll R 

%7, 1941 l>. yolu 2 -.- 19.72 1 ,'... . . . ':, ·. , .. .. . - ' ·.. ' . . 

% 7, 1941 D. yolu 2 -.- 19 75 
Ana.dolu D. yolu % 66 - .- 31.-

D. yolu 1-2 -.- 52.
Anadotu D. Y. Tah. 3 -.- 51-

!eni !~e~i~ • Kız v~ E~kek ~ısımlan - • 

15 gün~a~~ç:!!akta olan bu! BOGAZIÇI LI SEL ER 1 Anadolu MUmes. -.- 4R.25 

Merkez Ban.kası 
lş Bankası namına 

lş Banka.ar hl!.miline 
İş bankası müessis 
T. T. B. nama 

-,-155-
-.- 14.25 
-.- H.75 
-.-205.-
-.- 3.75 

Aslan çimento -.- 9.00 
.• müessis -.- 12.-

Şark değirmenler -.- 5.30 
İttihat değirmen. -.-. 2fl 7ı> 

%6 T bonolan -.- 94.-
Teleton şirketi -.- 11.60 
lst. Umum Sigorta -.- 29 
tst. Rıhtım Dok -.- 15.60 
lst. Su T. şirketi -.- 5.10 

BORSA HA.Rlct ALTIN Ftl'.ATI 

Reşadıye 

Dünktl Bugtıııkii 
32,90 32.70 

KU!çe altm gramı 
!ııviçre altını 

f .52 f.ti3 
28.60 28.40 

RAŞiD RIZA 
l'IY ATKOSU B.aUde PIJldn benber 

ONL~R ERMİŞ MURADINA 

Vodvil - S - Perde 

r. ış 
b.. ·ı· A S A B R V 1 
HESAPLAR . 

Ke§idesine aynlaı: 
ikramiyeler: 

adet 1000 ııraıı~ 
1 • 600 • 
2 .. 250 • 

\4 • 

ıo • .. 
100 

:10 
:.!:I 

10 

• 
• 

dolgun magazinin ı eylül sayısı d ı 
r enkli bir kapk içinde intişar etı::.i§

tır. Bu s:ı.yıda Ragıp Şevkinin, Ni!.ıal l 
Yalazanın ve Rahmi Karacanın hikG... 
yeleri, Cahit Uçuğun romanı, Sa~ı... 

haltin Osmanın matbuat kronikleri 
vardır. Her sayıda da.ha cazip ve ol
gun hale gelen bu mecmuayı okuyu _ 
cıııa.rımıza tavsiye ederiz 

Gitanjali 
İbrahim Hoyi bUyUk Hint ıa+rı. 

fl.B.bindranath Tagorun herbiri bir sa. 
nal ve gilzelllk harikası olan Bahçı -
vaıı, Meyva zamanı, BUyUyen ay i:ı•ın 

li ('Serler!nden sonra, Gltanjali adh ''e 
§Ririn Tanrısına uıaıan çağınşlarııu 

bir araya t<>playan nefeıı!erini de t!!li
mite çevirmiş bulunuyor. Remzi kit'lb 
evı tara.tından neşredilen Gitanjaıtyi 

okuyucularımrza tavsiye eder].z • 

F ot-o Magazin 
Bu salon ve sinema mecmuıuımın 88 

inci sayısı zengin bir mUnderiCittıa 
çıktı. Bu .sayıda Sadri Srtemiıı b"t' 
muııahabesi, Neriman Hikmetin gtl • 
zel bir şiirinden ~ka Kadrt Kaya.':ıa
lm GözlükcUlük kursun~a bir saat 
a.dlr enteresan bir röportajı, §llrl"!r, 
genç ıstidatlar saytuı:, bayanlara ZJ. 
ğ'tltler, sjnema haberleri ve resim•el"f 
vardır. Okuyucula.rımıza tavsiye ede. 
riz. 

Bulup getirene 1 O lira 

Tllkalm 8ıraeel"riler BWfll' eol-,.Ne 
Ardq •:eapazyan Mozaytk Çinl ıııb. 
rtkaAmda Bedros otlu S28 do~mıl ı 

Slmon Baç!k ... 

IBtanhul Derıfa· Komutanlığınclan: 

Yıt şr "32., •Jın fazla :l1rr.amak üzere yedek subaylardan l{·~bu1 !mt~s. . 

nınıls mııvaffıtk olanlar:l:ııı ;:1..-frmjsl deniz ordusu için hesap ve muam .. ie 
memuru yetiştirilmek Ut..:re almacalttır, 

24. E yHll 942 tarl'ı!ı1t kadar .tnUrııcaat edjlmf'!İ lfıznndrt 

1ııtekliıcnr. kayıt v ı tıs t-ul şartları hakkında malumat 11lmak "!le'• 
komuta.~!ığıı.nıza mUracır.ac an. (11321) 

. 

Ana sınıfı - Hk - Orta - Liae 
Yat11: ve. yatmz talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 

yenılenmesine başlanmıştxr. 

AR"SAVUTKÖ1." Ç1FTESAR.\YLAR Telefon: 16.%10 

•ev Jet De~iryeUan Ye Limanları ftletru:e 
Umum idaresi ilanları 

I>.D. 251 No. lı grupıJ tarifsenje giren D.D. 24'5 No. lı ha.va.leli e~ya 
tarlf'!9i ı ~eşrln evvel 942 den itibaren millgadır. ( 7873-942:;) 

••• 
210 No.lı vı:ğöa.y, çavdar ve emsali mahsullere mahsus ta.rlfe 1 te,,.iı!l 

evvel 942 den i!ibaren mtılgadır. 
Mezk(lr tarjfe yerine §ebekede mert 20:1 zab'.re ve 212 No. u yağlı bt.i. 

bubat tıırıfesi kamı olmuaur. 

1 

" 

Fazl>!. tafsllAt için :;:;tasyonle.ra müracaat. (7862) (9417) 

is.tanbul Deniz Komutanlığından: 
l - L>eı:1ı ,,s.aslne ve d.:niz gedlk!l okuluna alınacak ta!ebelenıı uyıt 

lşlerı 10. l!:ylfil. 9-t'.: alr~a.mına kadar uzatılmıştır. 
2 - Seço:~ ~ı:ııavları lf EylQJ 94'2 de yapılacaktır. rA.Iiplerin tza~at 
aluıak Uıt-re 14. Ey Oı.. ~ günü as.at 9 da kaydı iubuı ltomisyoııu.ııor 
bUlunmaıarı (9269) • 

As. Fb. İzmir ıilih fabrikası Sa. Al. Komiay<:>nunda~: 
1 - İhtiync.a bi.IU•en 8.§ağıda clnıı ve miktarı yaz.ılı iki kale~ kÖE"le 

eyn ayn veya ıamamı, (16.9.942) Ç&r§amba günli saat (Hl te pa.zarııı:.:19 

satın aımacaktır, 

2 - E=o.tın a>ınacak köııeıelere ait şartnameler çalışma gUnlerl ıı;Wr.e 

saat (8) den !Jat 17 ye l.adar Tophanede askeri fabrikalar ' satmalma kc. 
nıiııyonunda görlılt>bilir. 

3 - 1.ı;tt•kl'ler % 7,:S teminatlarını emyale yatırarak alacak.lan m•K· 
buz ve {2490) U;) :lt kanıttı mucibince tcabeden veııaikle birlikte belli ed~J.;..; 

gün ve saatte ~?mirde Halkapmarda silAh fabrikasında toplanacak kom·!'· 
yona müracaı:ıllart. (936:5) 

Cinsi 

Sa.rı sabunlu kösele 
Siyah ııabunıu kösele 

Miktarı , 
kilo 

12:>0 
1w; 

· Ankara valiliiinden: 

Muhammen bedeli 
T.L, 
8280 
9750 

% 7,~ temic~t,l 

T.L 
e~1 

73~ 

l - Kt!':l\kP.le naı:ılyeııinde yapılacak ilkokul ın~aatmın Uıaleat 7.9.W 
tar!hlne rıw~!.ıya.n pazartecıj gUnU aaat lti te vilAyet daimi encUmen.tnck 
yapılmak Uzl3re Kapalı za.rı uauWe eksiltmeye konuımoıtur. KeJU bedeıt 

9~lô0 li1'a 9f4 !'1.1rut ve mu·ıakkat te:ntnatı 6008 lira 15 kuruıtur. 
2 - 1at1Jk.!l~r'.n tek.lif mektuplarını. muvakkat teminat mektup veya 

malıb~ZlarUe t>caret odı.I! vuıkalarmı ve nafta mOdUrlüıtUnden bu if içlıı 
aı:ır..aklan f"!ıı:.>l ehlll·~t veaikaiarmı bamilen yukarda adı seçen günde ea&t 
14 e kadar daimi encUmeıı reiııllğine vermeleri. 

8 - Bu i~ ait ke9!.f ve J&rLı;aır.eyı tıerg11n nafia mlldUr1Qğllnck göra. 
bileceklert. <*'~1.9093) 

İzmit Oc'.?niz Sa'l'.lnalma komisyonundan: 
ı - Keş:f bedeli 33MO lira. 24 kunı~tan ibaret olup göstertlecek btr 

ma!ıa.lde yaptı,"l)acak olan ~ton inşaatı !§inin kapalı zarf uauıUe ek.s'Jtme
ei i ey\Ql 1)4:.' pıu.artesi gUntl saat 16 da. lzmltte tersane kapısmdakl ko_ 
mi .. yonda yıı.pılacaktır. 

2 - Bu ı~c ıı.ıt fenni VP, husust eartns.me, keşfi ve projeleri hergtln ko. 
m'tlonda görı!!cb>lır. Mı:v&kkat teminat 2479,52 liradır. 

3 - Eksllımeye iştirak edeceklerin, bu gibi t.şleri yaptrk!arma dair ek. 
'liltmeden azaı•ıt beş gtin Evvel natla mUdUrlOkterlnden alacakları ehliyet 
ve tıcaret ve~. kala.nnı, e~r.ıyet mQdOrlliğünden alacaklan hUmUhal vara. 
kıı.:a.!·mı ve V. •,1unun tarifu~ı veçblle tanzim edecekleri tek!!f mektuplarmı, 

yukarda yaıı., tE'mınat mak1Juzlarlle birlikte muayyen gün ~ saatten bır 
ııaat evvelliı.e Kadar komLSyona vermeleri. ( 9011) 

Askeri Fabrikalar salınalma komisyonu ilanları 
BakI?'köy ,,;ı; •ut fabrıkası muhafız eratı jçjn cins. mıktar, mubamm.,n 

b<?deleı·lle muvakkat temiL&.tları aı:agıda gösterilen ve eylül 94'2 taribir.cı ~n 
2. te§rln 942 qıbayetlne kadar 3 ay müddetle yedirilmesi ururt butıo;ı •n 
burulmuş erkek koyun etı Ue 1. kı'.'uıun 942 tarihinden mayıs 94.3 nlhaye':•_ 
ne kadar 6 ay r,1Cc1det.le yedirilecek olan sığır eti ı5 eylW 942 salı günü "8· 
at. 15 te salıpaznrında askerlfabrlkalar İstanbul yollamasındakl aatu:a!ma 
komısy<>nunca ~c;.ı:1: el<ııutme ile ihale edilecektir. Evsaf §artnamuı berı::•·~ı 

komisyonda gorUlebjlir. lkı kalem ete talfp çıkmadığı takdirde ayrı avu 
d"' alınabilir. Tıı..ıplerin mezkur gün ve saatte satınalma komlwonwıd& :-.u. 
lunmaları. ( 93&4) 
Bedel cinai 
Lira K. 
2898 00 burulmuş eı:kek 

koyun eti 
:";460 00 Sığır eti 

S3118 00 Yekn 

mik!s.rı Fiyatı 

ki c lira K 
2101:. ] 3g 

1 30 

htanhul defterdarlığından: 

muvakkat tt>mlnAtı 
lira K 

217 33 

40ll 50 

Kadirga tıl°l'be yurdu blnasında yapılacak 2776.15 Ura keşif hedelli t ~ 
mir işi 16.9.942 r,:..~am~ gUnU saat 15 te mllll Emltı.k mUdtirlU~tlncie rı - ıı. 

teşekkil komisyunöa açık eksiltme ile Jhate edllecektlr. Muvakkat uır.Lr.at 

223 Ura 21 kuruHur. 
tsteklıterln e.ıı az bir taahhütte 1500 liralık bu işe benze" •Ş ~nıpt ığ" nıı 

dair idarelerrn1cı? almlf olduğu vesikalara tııtlnaden İstanbul vilAvet .:.t• 
mUracaatia e!tııil tıne tarihinden tatil gUnleri hariç 3 gün evvel almnıt~ .._ 
Uyet ve 942 y.lınn ait ~;caret odası veııtkaıaruR ibraz etmelerı muktıızlfi. 

Mukavele, eı<ı.iltme, baymdırlık işleri genel ve husuel ve f"nnt şart.:ıı.. 

melerı ve projr ke~lf hult.!aslle buna mUteferri dla?er evrak mUU emt~k 

mUdUrlUğUnde görülebilir. ·(94'26) 


