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Milli Şefin Tiirk 
ordusuna mesajı 

. 

Halk kahraman askerlerimizi 
çılginCa alkışladı 

''Türk ordusu vazifeye çağnlırsa ordulanmızın 
geçmiı kahramanlıklanmızı gururlandıracak 

surette hareket edeceklerine eminim,, 

Bu bügük günün manasını tebarüz ettiren 
nutuklar muazzam tezahürata flesile oldu 

Mareşal Çakmağın cevabı 
" Ordumuz sulh va selamet yolunda hUkOmetimizin vere
ceOi her emri son damla kanını dökerek itaya amadedir,, 

Başvekil ve Vekillerin tebrikleri 

... 
, Diinlıit ...... ··"~ 6ir ..... ~ 

'1'41* ~ .. lıameW .unıe: Bu bttrat ıreman h~ne "1*1 IÇllk a.,. _._ ettııilll ~ 
t1nclen biri olaa IO ~ Zafer t>q: ~ blfft donaiımıt. remıl ve bu- ~· ~ POld ~~~ 
~ 19 uncu 7lldlısıGmantı :latan.. ııuat müweııel-'r. evler, eotalrlar. baY- ıacatı ~!!, aı~ binlerce 1atUa -
~~ coşkun ~ mtiuıa - rald&l" w mllll renklerle .uaıenmletlı'· emıete t>a~- " 1 1 .--.... ) 

Al*ara 30 <A.A..> - Zafer bay. 
nımı mtln.l\ISebeWe, Reiaicllınhur 
Kili Şet t&net 1nönl1, ordu.va a. 
taA'ıdakJ telgrafı S(>ndermişlerdır: 
..,..... Fevsl Çakmak senelluum&J 

batkanı 
An tara 

z.t• bayramı:ıı ltomutanıan • 
mu, sübay ve erlerimize tebrik 
....-. Tarıhl, vatan uturunda 
düeUnceaiz fedaü.rlıkla ve sayıs.ız 
tan w tfnne dolu olan ordu~an
mıs, bugUn de mllletl.mlJıin ıöz 

dttllt asıl ıeminattarlar. CUmhu. 
rlyet hi1kdmei~naı sulh iç:n sar • 
f«tQi cand:m ıayretler klfl lf'L 

TAHRANDA 
ÖRFİ İDARE 
iLAN EDİLDİ 

/ngilizlerin 
şartları 

-.wr. BMk ~ ıuıJrel'leNDizl •lkıt- (Dev..a ne ..,.. _ 

. • v • "Beşinci kol J 1 uların 
•• Edenin ı' Alman tebliği!\ Sov}ret teblıgı 1 lngiliz ve Rus!ar.a 

_ . - tamamen teshnn,, 
reni bir -.. 4-3 Sovret llOtanare au~~~~~=-: 

tll turl• lflk aöndilrme med>w'iyetlnln illn e. Da a WHlllD U clilmlf oldutunu b ildirmektedir. ' va.- . (DeY.aau t ucıa l&)facla) 

'l'nrkiye harbden batanldı. edDdl Boğmacayı tayyare 
8tnra mühim bir Reval limanında Almanlann .seyahati _ile tedavi 

ıııı oynıyacak,, - Rusların zayiatı - zayiah tecrubes~ yapıldı 
&. ~den, taleblerimizi - Gece cephede n aylık tavru tayyare 
llolcında Tahrana "Jki muhrib, 4 mayn ili h ile Ankaraya götürü-
bi/d· · gemisi, 3 karakol ıidde mu are- lüp getirildi, netice iki 

ıreceıiz, digor d beler oldu 
~ - gemisi babrıl ı,, ,, gün sonra belli olacak 
' .\tı~İ~iye nazın, Rusya- - Mıoı*Qva 30 (A.A..) - Scwyet ordu.. Beyoilwıda Ferımtada oturan Ali 

lllltik konferanamdan Berliiı so <A.A.> - AlmAD ordulan lanlllll umumi UJ'aıglıhının 29 A - Said öner ıamtnde bir telefon mtı. 
da baluetti bafJkum&Ddaniıtınm teblıtt: tustos aqaın teblili: tıeıba&s•ının ~•1a. tutulan 11 

b -- AimaD donanması ve hava .ıcuvvet • So?.Yet kınıvetılerl • Aiustol lil • 11111* oocutunu t.anve Ue 5 bin ill 
Q4Q•d Ierl. PiDıllDdİY• *örtesinde, SOV7eç de- (DeYaml t uca 1a1lacla) (DeYamı t 1IDl'a •JfiMlaJ • en sonra (DeV&IDI f UDC• UJf-4&t 

~;_~~n:: .. ·~ C Askeri v.azjyet =ı 
~~::T~~;!:.:.:.~:~ Şarktaki muazzam lıarb 
~ ~-:.. .. =:"'.:, !malA- kışlan evvel lıangi tarafa 

mez de Tür.le ordusu vazifeye ça • 
tınıınıa, ordularımızın ıecm!.f kah
ramanlıJclarımızı ııururlandıracalı: 
euret.te hareket edec~er1ne eml • . 
nım. 

&met inöail 
OeneMı:urmay bıı.şkanı Mart'şal 

Pevzi Çakma.it, yüce Başbuğ ve 
Rıelsloümhurumuza aşatıdaki ce • 
vaıbı venni$ir: 

Dakna 7Ük.sek teveccWı ve m • 
~arına muhariyetle mUbahl 
olaiı kahraman ordumuza bUyilk 
bir eseriniz olan Zafer bayramının 
yıldön.tımü mUnasebetile ycn'dm 
imal buyqnıı~n lltlfatnRmelen ~-

men bütün o:du mensublanna lb
llt edUıınelı:. üzere tamlın edllmit
tır. 

Yllce Baqbuğumuzun ve c11!11hu
rlyet hülı:.Qmet.lmi;d.n lQtuflaı-lle bu
gün en modern alllh ve techiaı..a 
mücehhez ıe en iyi bir surette ıa.. 
llml.1 terbiye He yeUşUrilmlş o. 
lan ltahra.nıarı ordumuzun aulh ve 
selAmet yolunda hUkQmetlmlzin 
vereceti her emri son damla kanı
nı dökerek lfaya lmade olduJunu 
ve geçmiş kllhMmımhk1arı geride 
ıbıratacu bllil.Ht bl· fedıtUrlıtla 
verilecek blr vazifeyi kl"f11all emnl. 

(Devamı 9 anca S&)racıaı 

Milli Sefin , 
seyahatleri 
Reisicumhur Denizfide tetkiklerde 
bulunduktan sonra Aydına gittiler 

lllJGttır /ı J'. l ••l•• • k? 
10 da a Jaz a gu umsıgece • DenlzU :-::~-::=:=:.=::::; 

Yas .... EmeL.U general K. D ı.ı. inöntı, bu aabBlı eda burap rawe uturlallDUflardır. "ala\ 
4. ....., • & • gelmffler, ~ ..,..., Jcıı.labahk 
~ . v-- DenbU ..... de So & p .A. Son Alman re.mı! tebııtlerlnln ver - . Fdbaldka, E!lıorıya.ııın Baltlt aa • lar CIU'atında.n. rıaptıedllmlf ve bu ea.. bir halk kfitıeat tlara.tından arıllan. Derıntl 30 <A.A.> - Buaün llhrl 

-

il sayfamızda dikleri lbaberl• mühimdir ve prk hillerlnde hem denıze hem de ar.. nada. uter ve mal11emt ytıkltı mü.te. DUll&rdJr. . m1z1 tereflendiren Reiııictmılilll'IUft• 

k 
C81J1bealDıd• cer.,.n~tıne • ya kal'fl pek kuvvetli blr tarzda müs. addi.d naltüye vapurile bazı barb ge. Milli Şef butada. kald*ları ık! sa- ve MUll Şeıımtz tam.et inöne-:-~ 

ca h • amam ıbamtd, k taıhkem son i:k1 Sovyetı ü.ıısfi olan mileri batıralmıt ft)'a haaara utratıl- at zarfında lı1Ytamet daJrNiDJ '" 1i lıileliııe ulr~ llle mÔd 

. P 
l 
esı jc öWtidDPbı ' . lle OOUU 415 kilometre pıinn • anı ofdalu dd llıılimva tıe Lenbl. GllU mtltıelt,Jlt djle,r m'lieue&elerı ~Z.. ve bıı.tttn ~ bUSUllda 

ı:. arala dlbat'MI• Bl.ltll Port. teblrlerl haFll UUA Cııad aneıpcta.t& it dlmJl'yoluıuwı mlfler w lraa'Jaıdaa plen heyetleri tumıf .,. w 8eDedlr Jetlf~~ 
d.Di ~ ••p1119k•

1!,.'., =. ~D. 'IODn .8ll ouuıbda bulaııam mtltwldld Dok **!~ .. ~ill~· . _. talMNiJ~ )Gtr.iet "' kJ7mtl., ~ 
JıltidlAI• .tmJrU ~ı - n .._... te bra kanet - t..ıanııdalı Alman tK'alan tuatıa • -~ar .&1111Dtl.; Nazilliye .. ı - tılrYmlei1nlen dblecvı kendflet'ifte 

_______ _, *8dlr· ~ inin *1-llllle ....W llD " men ıu.-- ı MI .,..tal tmı. llllM u dl........_ .._ ......_. ı..,.. ..,,.._, 
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r Hergün Resimli Dlakale: Üç kabiliyet' bir arada Askeri 
vaziyet --···-Hitler - Mussolini 

Mülakatından sonra 
"""---- Ekrem u,.klıgil 
B Wer ile Massolinlnin nıUJaka.t. 

:ıa.r1 Jwkle.ıı.ullyccck bir had.ise 
dejlldi, bilüls. 

lUade.mld Anglo.Sakson lletnlnln iki 
başı buluşarak amum vaal7ef.1 ırÖ9clftl 
gcrlnnlşkrdl, buı kanu-1.u abn•şlanh, 

[Baş tarafı 1 incl sayfada] 
dn.n işgal olunmuştur. Hatta basl 
noktalarda bu kıt'alar bu demiryo • 
lunun daha öte .. ine de geçmlşlerdır. 

Bu suretle müttefik ordular, şarı 
cephesinin merkez kısmlle cenub kıs.. 
ınuun şimalinde, yani Smolensk ~r .. 

ld - Gomel - Kfyef mıntakasında bU• 
günlerde ve hiç şüphesiz muvakkat 
bir miiddete münhasır olma'k üzere 
tedafüi bir rvazlyette kalıp Sovyet -
lerin icra etmekte oldukl:ırı şicMeUI 

ve bu kıuıırlarcJa.u propacan4a saba
sında fa!ida nnnesi umulan kısımları
nı ilin etmşllerdi. O h:ılılc mihver ı. 

lemlnin iki başının d..ı buluşarak u -
mumi vaziyeti gö?.Clr.n ge~lrmeleri, ba. 
n kararlar alnı.ıran Te bu kararlardan 
J>ropaganb sah nub fayda urml'Si 
umulan Jusımlannı ilin dmeleri, aaha 
umumi bir tabirle mukab<'ledc bulun
m."tlan liizımilı. nu mukabele ı.ükfıtla 

olablliİ'dl. Aynen taklld tercih ftlildl. 

. - . . 
B ECERll<LILll< 

taarruzlara ve hücumlarn mukabele 
ve bu taarruzlarla hücumları muk -
tazi mukabil hareketlerle kırnuı.kla 
iştigal eck?rlerken, en cenubda Ode6'9-

BJr vakltler tstanbulda <'anlı bfr hcsıı.b makinesi vardı, bıı, geno bir ço. 
cuktu. Hi~ durmadan okun:ın ylrnıl otuz haneli bir rakam sU.sUesinl dinler, 
sonunda. hiç düşüıırneilr-:ı y1>kfmuııu SÖYierdi, bu coeuk sonraları ne oldu, 
hiç kimse bilmez, cıttı•;ı k:ıraıılığm içine tekrar gömülerek kaybolup git
miş olması çok mrrııkundiir. 

Hafıza Jı:uvvetlnl zekf, ile, %r.lcliyı beeerfldlllk ile kanş\Jrmayınıı, bu üo 
hassadan hrr birinin kendisine mahsus büyük bir kıymeti wrılır, fakat lılc 
blıi yalnız başına bir netice atmaru imkan verecek "1l'ilhı. sayılının, neti. 
ceyl temin eden nnc:>J. üç kabJllyctln bir adamda birleşmcs·rıır. llaf12.ı kuv. 
vetl, zeka ve bccerılılililt bir arada bulunmalıdır. ...................................... -.............................................................................................. ·--·· ............ _. ..................... -....... --........... . 

karşıslle Dlnyeper dirseği üzerlndekl 
hareketlerini ilel'letmeğe çalışırlar • 
ken, hattA ıbu orduiarın Dınyeperin 
hemen şarkında ve Dınyepcr dırse .. 
ğinln orttısma yakın bir yerde bu .. 

Bitler ite l\lussoliniuln iki yı1ı1:ınbe
ri liızum hlssedlldik.ce buluşarak ko -
nu:;malan muta•J olmustur, bu bakım
dan sonuncu nJut:\kııt bundan e\vel 
)apılmış obnl:\r:ı benzer. Arad ki fark 
cvvclkllerin hmlud üzerinde, yalım] iki 
memleketten birinin h:ıs şehrlnılr ya. 
ınlmış ve niba)et birkaç saate hıhfsar 
etmiş olmalarına. mukabil sonuncusu. 
nun harb sahasıuıla. ve dört ıun sür. 
rniis olmasınıl uı ibarrttir. Fakat bu 
noktııda bir fe\•k:.'1 'lrlrJ.k yoktur. Zir;& 
hem şimalde, lı m c •uubda h:ırb saba
lan gezilmiş, ba arna:ı şark St'ferSne 
iştirak etmekte olan İtalyan fırkala. 
nndan biri tcftl'i t'dilml,;, tablatile bu 
dolaşma d:ı epeyce zıım:ın alnu1tır. 

Hakikatte asıl mllı:akcre ıme ü~ beş 

r 

L ehir llaberleri J 

lunan Saı><>rzJe şehrine doğru ıbU 
nehri geçerek lbu şehirden Kırım yn
rımnd:ısına giden dcmiryollle birlik· 
tc Prekop berzahını işgal sureuıe 
hem cephelerinin en cenub kısmını 
bir hayli kıs:ı.ltnrnk, h<!m de J{ırıını 

tecrid ederek müteakıl> harekMa d"· 
ha ku~vetll bir tarzda lıazır1unmaıt. 
t:ı, o~duklan tahmin edilirken BaltılC 
sahillerile Lenl~ad müstahkrm roın 
takasına knrşı olan hareketlerinde 
esaslı muva.ffaJdyetler elde etm.ş bu
lundukları anlnşılmaktadır . 

ant içine sıtdınlmış ot1caktır. 

Konuşulan mcs•ll'lrrlc verilen karar
lara gclinec, bunu barb tarihinin ya. 
zıbbfleceğl ımnıan:ı kadar anlnmak 
miinıkün olmıyac:ılrlır, fak.-ıt tıpkı 

Roose\'elt - Curclıll ınıilii.katıııı müte:ı
klı> >Bı>ıldıfı gibi bıı ıniilakatı mütca. 
kip de bircok tahmlnler 'e mütalealar 
yürütülecektir. 
Hatıra et-len me,.elf'lcr harlı \azi)ctl, 

.. 
Radyo idaresi 
yeni bir söz 

programı hazırladı 
Dört ay için hazu·lanan yeni 

program'iıa neler var? 

orta şark M.d"seleri ve sallı bahis! rl Radyo İdaresi, lbugur.den ıtıb:ı.ren 
olm:ık üzere üç kı--;ma ayrılabilir. 

taıtıb k edilmek üzere 4 aylık yeni lblr 
llarb ı.i> eti :o:rJ~rimhın onıinde. 

dir: Sovyet kuvvetleri ~ ~kdiierfni ta- ıooz programı ihazırlanuştır. Yeni prog 

Adliye Vekaleti modern ıslah 
müesseseleri kurulması 

proğramma devam ediyor 
Memleketin birçok y,.,rlerinde ;yeni ceza ve tevkil evleri 
yapılıyor, ckserisi11de çalııma uBUlü tatbik edilecek 10 

cezacvin.in inşaatı bitmek ~re 
ldb eden bir srri buyük mailübfrete ranın gore Pazar günleıl saat 20,15 
utardıhr, mod"'rn bir ordunun hJrkao te (Meslek konuşuyor) san.f.lnde mes.. İmralı tecrübesinden nlın:ın müs-,hnıllnde bulurunnk.taxlır. Buray.a revk 
dda teclılrlne yetişe~f'k de~cde lek seçme çagma girm.ış o'an gençı • bet netlcefor fuıerlne A<lllye Vek§Jeti edilecek olan ağır ceı.aiı mahkfun -
azlm malz:eme ile ü~erimle birk~ dev. lere muhtelif meslek'ler hakkında !L ve çalışma esasın.ı <Uyanan ceza. lar geniş Zıra.at mınba.kalarmda ça. _ 
ıct ~kil edilebilecek kad r ı;rrnlş t9p. kır Yerebllmek içın her mesleğin ta- evlerinin adedini çoğnltmnk ve m~- lıştınl:ıcaktır. 
rak kaybettiler. Fakat elin da)anıy,lr. nınmış mumessillerinden !blrl konu. 
ıar, lıat.tıı dayımın kla kalmıyamk şu. ktıT cuclların ka.drolmını genişletmek için Adliye Vdklılbtl memleketin her 
~ burada ufak tf'fek, mevı.fi m hf. şaca • faaliyete geçm.:ştir. tarafındaki eski Ceza ve Tevklfev!c. 

Her Pazartesi günü saat 21,30 da ı ı il k _ __._ .... · 
yctte taarruzlar Y p2cak tlrrccedc can- Hıüen mem.leketimlme bu çeşld ce. r n yen· eme ve UJUU.<:'rn ... .ıp.s:ıne-
lılık da go··st6~lyorlar. H:ılbuki, iki ny (Kingll allcsl) nin hayo,tındı:m bir ler 1~":ı husulundo.k.l pr"""ramına da '"' -•·tır zaevlerlnin adedı 7 dir. Bur.tar sıra - ... "':l .. ., 
sonra kış relettk, ask i ha~klit biis- s:ı..hne canla.:ndırılııc....... · . geniş ölçude devam etreektedir. 
butun zorlaşacaktır. S:ı.lı günleri saat 21).0 da CYUz sc. sile Imralı, Ankara matbaa cezaevi, Çorum M\t1. Gfunüşıı.nc !Balıkesir 

Tabii, bu, makta bulunanın ,.e pcr. ne önce nasıl yn~--duk) saatinde, ~Mlt:ı, ZOngukink, KarnbUk, Anka. DcnizU, Manisa, Bolu, Ko~yn, Elazığ 
ııc arka ını ~ornu.·k imkuııınd:m ıııah- Türk cem.'Yef.1nln yuz sene içinde ge. ra inşaat ıve nafm işleri yeni ceza • ve sıvasta ıb..1.Ş'lan:m 10 Cez:ı. ve Tev
rum ol:ının ı;ör.ı udılr, id:lreyl elle • çirntiş o!d~<Yu değlşiklikler canlı ve evlerld.ir. Bunlardan b:ı.J}kn, çocuk kifevlnin inşaatı ya bltnılş veya lbLt. 
r~n~e tutanla!'ıı ve bidise~6rln !CYu • renkli ibı.r tnr:ıxla runlatılaca.ktır. m::ı.:hkfımlar için 9\YJ"lıCa tesis edllm ·ş. mek üzere bulunmak tadır. Bu ceza:. 
zunu bilenlenn nlkbinllklen ve ·a bed- .. . . 
binllkl rinl nıur.ib olacak sebeblcr ve Perşe.mD:>e gunleri saat 21,30 da şıır bir de .ısln.hevl ım.evcuddur. 
bu sebeblere linrşJ ltlihaz edilecek tcd. saatinde Tünk edebiya.tırun en (:~el Ha.len Muğla.da zirai çalışma üze _ 
birler var mıdır? • lüuken.yc mevzu örnekler! verilcce.k.tlr. Cumartesi gun. rine müe~ ~ni bir cezaevi de inşa 
teşkil eden mese"clf'rin en mliltlmml lerl saa.t ı~ d:ı (Kaihl'amanlar santi) 
elbette bu, olacaktır. nde milli kuıiuluş deata.nım121n kalh-

Gösden re~irilıllğlııe Uıtımal cörü • rıımanlanna .aid ha.tıra ve menkıbe
len meselekrln ildnclsl orta şark va. ıer an'latııaıea~. 
i~tldlr. Ba vaziyet kal'Şl51ada m 1hver önde bi 

Üniversitede talebe 
kaydı başhyar 

evleri, modern h:ıpisanelcrde bulun. 
ması ioab ~en biitün tesisatı ihtiva 
et.mektedirl6. 

San'at okullarında 
elektikçilik şubesi 

dl!Yletlerl için derhal ittihaz edilebile- Bundcın batta Jıer 15 g r 
celı müessir blr tedbir ıöreıniroruı. Çarşamba günleri (Posta kutusu) ve ttnive:rmt&ye ~ni tnıebe kaydına Ortaokul mezunlarlle liselerin her. 
1<at'i söri cereyan etmekte olan barb <Sailık> ımJdkında toollflD.Slar ya - ~ndan :ı.tibaftn ~anııcn:ktır. Ma. lla.ngi bir sınıftan lnzi>Q.tt blr sebeb_ 
ııöyllyecelıtir, bununla bf'raber '11z:lye. pılac~ır. yıs devresinde liselerden mezun ola. le olmruna.lc şartile ayrılanlardan 
lla yeni laklşaCbr ~östr.rıaesi ihtimali 
d _, .. _ •• _ - .... ~•rtt · 1 kt M ı · • nı.k o!gunluk 1mtiıhanlarmda. kaza - San'at ....ıı ...... ___ ... ft tnhsll etmek 1.sti-

e CU~MC sozu .. 11 S<T" ma;; o aca ır. Şehir ec ıs 1 vıı.w.w.<UJU6 
Bitler • Mııssollnl mülikatı etrafın. nan gen!(ler ttniversltcnin muhtelif yenlerin bu arzulrunnı yerine getir_ 

d;ı ellmbcle bulunan tü miUbd :ma- t 1 r !ruküUelerlne ~ltlardır. Kayıd · ba s 
lüatat, sözden seelrllınl<j olduluna ih. yarın op anıyo meğe lmkü.n vemı.cık uzere zı an_ 
ılmal verilen meselelerin ~uncüsiı o- müddeti :takIDtelerln açılış tarlliine a.t okulJru'ında ele~llık §\L'bcleri 
tarak sulh bahsine mulealllktlr. Filba. Şeh1r Mecltsl warın ~eden sonra kıtdar devam edecektir. ttnive.rsitede tesis cdi~tir. Bu §lll>ede 2 senelik 
klka miilikatı müteaktp n~flen Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kır- lmtlluı.nlara ra3 Eylfilde, tedrisata da 
tebliide konllljm:\)am cdahna bolşevilıt 1 darın r~t!Jıde fevıkalô.de bir t<ıp _ İklnclteşrin ~tl!asmda başlanacak • ameli ve narıa.r1 taıı11Slllcrini bitlren. 
lrre ve pulııtotemı11ı&rah"'kklU'$l ı t'lldcJe:ı: edt. lantı yapacaktır. Bu fni>lantıda muh_ tır. ier oo1ge S:ın'at olmlları ikinci devre 
lf'cek zafer nm1in n ~ rıı o u.u » .ft .. _...,. il 1 ·ne .... wı 1m hakkın _ mezunlarının haklarından istifade 

1 cı·ı 1,... ,.....,. ,-er a e erı ,, ..... .. 
ııarth olarak nyc c 1 m .,.ır. daki tekllflerle ve Marnıara - Ana·- Lise mezuniy.et imtihanları edeceklerdk. 

Ba cümle. demokrasi aleminin sulh ınd ki 
hedeOerlnl anlatan beyannamenin; dolu sa.hiU ileri plQnı hakk a 

•NazWm tabakküıuünlin nilıayet bu muhtelit em:ümen maııbatası tetkik 
laeağı zamana knı.hr barb edileceği » o1unacaktl!". :Buntian baı ka avukat 
cumlcslne verihulş blr ccvabdır. Suad Tn\hsın ve ark:aJdaGlo.rının be • 

Birkaç gündenberl vehrimizdeki li
se ve ortaokullarda de7nm eden sı. 

nır bütünleme imt.ihania.rı yarın ll-

Muay.yen şn:rtlıın haiz olan talib _ 

lcr a.rn&nıda 6 ~lfU Cuma günü, or
taokul milfl'edat prognımlarına gö. 

,, .............................................. , 
. . . . . . . . Olur mu? 
i Göz doktoru olmı-

yan bir hastane 

B h uku:rueumuz dr.rd Jlmd•; 
şclırimız Juıstanl'lenndPn bi. 

rinde göz doktoru yokmuş_ in • 
sanlık hali, o gün hasbl:ıDD113tır, 

işi cıkmıştır, gclcmcıni.ştr.r, dlye te
vile çalıştık. Fakat olı.uyncunıuz 

hemen Uive etti: 
«Bu hastane lG gündür bir güz 

doktorundan ııınhrunıdur. İzinli 
imiş, yerine de kimse gelmemiş. 
Göz muayene ırünleri gelenler ı;a.. 
vuluyor mu? KJm bilir; göz kıs

mındaki hastalar ne yaınyorlar't» l 
Hayretle d.lnledlk, dikkatle bY • 

dediyonız. 

Bir göz doktoru mezuniyet ala • 
blllr. Fakat yerine vekil olarak bir 
başka doktor ~etirmek yok mu? 
Göz doktoru LUlunmı.yan hastane, 
:içinde ili.o bulunmıyıın eczaneye 
benzemez mf'? Allkadarbrın dik • 
lı:a.t nazarlanm eelbediyoruz. Hiç 
gllz doktonmıl:ın mahrum bir b:ıs. 
taneye hastane denir mi, bö3 le 
hastnnc: 

Olur mu? 

Alman tebli~I, bahis mevzuu oıaıı 
demiryolunun ihangl nokt:ı.ıarmıtı 
~al edilerek aşıldığını bllcllrmeme'k
tedlr. Fakııtt, Navogrod.Clan İlmen ~e 
I.Mogn gölleTi arnsındaki WolchO~ 

çaıyı boyunca ha.reket etıncs U\zıı11 
gelen Alman kıt'alarmm ilk o•arnt 
bu çaym demlryolunu kn.tettığ not .. 
tayı ellerine geç~ oım!ltarına 01-
tımal verildbllir. Bu mevk n J..enln .. 
grada o1an muafesi 110 !kilometre .. 
cllr. Diğer tara.ftan, Alman kuvvetle
rinin B::ı.Itık sahillerindeki Narva şeb· 
ıri şarkından da Lcıı"ngrndl a.şağ1 

'.Yllkarı bu mesafede bulunmakta ol· 
duklan zannedilmektedir. o ;ıınıde 
bu yeni muvaffa!dyctl rle ~ım:ıl ceP
hesindeld Alman !kuvvetleri, nrtıl' 
Revnl ile u'ğnışmak mecburiyet nden 
de vareste ıkalma.k sınetile Lcnlngrtı .. 
dın gııl"b, cenUb ve cenubu garbıs1I1· 
de bulunan ynrım daiıe şeklindeİi 
çem'berlerlnl lbir haylı darlaştU'IJllŞ' 
lar, demektir. Eğer, Alm'lnlar bit 
hnmle da.luı ppabllırler de Mo.sko .. 
vadan Krnsnyko1m tarlklle Lenın ı1 

grada gitmekte olan ikinci demıryo "4 

!unu da !bugünlerde katetme'k imklY 
nını bulurlarsa o zaman çembeı ya 
rım dairesinin ucu ibu şehrın şarkı I 

'···s····o ... kakta .... y.-a~;i;,j ~:~~=,:.~=~:.;:. 
dnkl muvnffaklyetlerı velev orta ııı~ 

t d yasta dabl olsa devam ebmekta ya an a am duğund:m ibu 'berzaıhtnki Savyet Jtl~' 
aları, eğer za.mnnında çekilemezler • 

Çemberlita.fta. Vezlrhanı sokağında QOk miiŞküı bir duruma: düşmüş ~.ıı 
dün gece geç vakit bir .adamın kan_ lncaklarclır. IBu Sct\'!Yet klt'alıırJ.PY 

: ie~~~rlhaı:.~::a!at:,~1:ı~!d~~ geri çekilmeleri ise Kareli berza~ 
nın Fin _ Aaman !kuvıvetlerlne it-..J 

keyfiyetten polis haıberdar edHmlıJtlr. ıııı»"'" 
Gelen memUl"lar yüzükoyun yerde mesı demek olacağından kat'ı ~ 

Lcningradın şimal yakınlanndnll 
yatm8)kta olan ıbu adamın barsaklan hl iltu~tılmasmı mtıaç edece1ttJ°· ,,. 
kesamiş olduğunu görmüşlerdir. Ya.. nl •ıı1•• 
pıl:ın tahkikat neLicesinde bu ada• - Bu .kısa izahattıı.n da a nşı~. 
ının Çemiberlitaşta kunduracılık ya_ tadır, ki mareşal Voroşilof'un et • 
pan ~ yaş'lannda Cemli isminde biri grn.d mıntak:asındaki durumu 

11 g:ıet.. 
olduğu anl~ır. Yaralı hasta - gün blr parça daha nezaket ıte ırıe' 
neye kaldırılmıştır. mektedlr ve eğer, çok acil t~IJIV 

Cemilin bir cinayete kurban gktfp ittihaz edılmezse bu nezaketın şd 
gitmediği ta.'h1dk edilmektedir. met şekline lnkılab edeceğine dc~;,.ı 
.................................................... he edilmemelldir. ittlihazı ıııu efıl 

.Aslıerlik işleri 1 
Demokrasi :\teminin sulh ıırenslplcrl Iedl:ye alacaklarına a d teklif ve di_ 

neşredlldlii zaman baz.dan bu i>«'yan. Ieklerl de müzakere edilecekt.ir. 

.se!erde, Salı günü dil ortnokullarda re, fizik, kimya :ve matematik ders_ 
sona. erecektir. Diğer taraftan .. l~e !erinden yazllı bir müsabakı:ı. im.ıtıba- Şubeye davet 
mezuniyet imtihanlarına gene onu. . ÜSküdar .Askerlik Şubesinden: 

IU:ll tcdıblrlere gelince: Bunl:ı~ • 
başında, Alman taeyikı -tıJt ~ 
smda •kfı.fi o!mUdılkları nı ""et ' 
mnınlle nnlaşılan voroşUo! ıcuoiıtl# 
\erini Kızılcıırdunun ııne•;cud ırıd" 
lazım gelen ihtiyat kuVV'eue~. 

namede bir iki J, stlkU etimle bulun - --
mumdan kuvv~t atarak mihver ale
minin biraz )'anıuşak davranması bi- Bacaksızların kavgası 
linde bir sulh kon11$11laıiuu kapı açıla. Batırkoyünde oturan, 9 yaşlarında 
bUeceğtnl d!Uünmüşlerıll. Cevad ve H963.ll admd'a 11 yaşların. 

Anlqılıyor ki mihver Aleminin mu. rl k 
kadderatmı elli!rlude ıutan baş\a.r bt1 da. tkl çocuk oyun oyna ar en, :ıra • 
umanın henıb ıelmeclli'fne ı.anaat la.rındn ka'\-ga çıknuş, bu esnada Ha
retlraıişler ve o ııamaaun 1 .. ımesıne tn. j aan, lbüyük lblr ı;q>a ile Cevadı ba • 
tluren Anclo-Saboa lle•lninklne mil oıtıdan ya11aia.nuıftır. 
ş:ıblh bir beyanname n~eclerek ba 
ileml müşküı bir uslyete diqtinnlye 
de Iüsam s~. 

Bitler De Mıısaolinl mqlikatı mtina. 
sebeWe neşredilen tebll"en sarih sa. 
rette anlafdan 1"1.ad bir Mlıtfa ..,.r • ......................... -......................... 

T AKVIM e A~USTOS 
Rumi 1e110 31 Arabi MDC 

1357 1860 - Pıuar -Ağustos Rcsıui so:ı~ Hı:ı:ır 
18 1941 llt-

GUNEŞ 
Şaban IM!;;AK 

:,. 1 IJ. .:;. o . 
6126 8 ' 9 

10 41 8 54 

Ô{tlc llrlndi Aq&m Yatsı 

::>, D. sr ·r s. o. 
v. ıe l.& 16 66 iP O 21 22 
E. ~ 80 9 11 12 - 1 86 

Yaralı çocUk ted.aıvl altmlb alın -
mıt. Hasan ,oıkal8nmıştır. 

dır ki, o da Avnıpanı11 esaslı bir SUl'ette 
tanabnl dqinceıdnden şimdilik ,.aqe- ı 
cilmlt oldaiuclar. Bu kararu1 alınına. 

ana, tarlt harbi miin."\set.eılle bU\ün 
A\'1'11P&811l kenılisiac kat'i bir ;rol tayin 
etmeden neticeyi söoneık ktemf'.Sl ü. 
Rrine maddi bir lmkawnzllk ne kar.1 
İilaşınnl!J ohııa-'lının scbeb olmuş olma
sı ~k naüıa11:lindiir. '\"e bu vaziyetin 
Alnuınya hesabma :mcmnuııirc.t \<'re. 
eelı bir vaziyet olmaılıt1 da 1ııeydaucla.. 
ıhr. 

ŞlnuUkl hala~ ırornnl'n, 3"1'nl bir t;iir. 
ımz çlkmai.ılı iakcllrde yeni ~üııya 
nizamını iki taraftan birinin tan:ıim 
edcceiidlr. Bu t.arananıan birinin ga.. 
lffesl il.alinde ne yapaµk latedliinl bl. 
lb'oraz. ikinci t:ırafın galebesi lıaUıı

de i&e k.iitlcyl teşkil edcnll"r arasında 
naııal bir aııla~a. bulunablleeetı me~
huldiir. 

Emem Uıalılıgil 

ft, .. " _.ft •· 1 nı yapılacalktır. Imtihanda muvaffak Şubemizin m.alfü. süıbay defterinin 
müzdeki S.uı gwıu ve Oa<ıO'~u e -
leme lmtih3nlarma da Perşembe gü- olnıılar, lbu dkullarn. parasız ~tılı J5/90 51rasında !kayıdlı olup şubeye - asl> bır ~· 

nü ba§lan:ı.cnktır. olarak alınaca.'klardır. ;vcrmiş o,duğu !BeyOğlu Tarlaba§ı Doğ 
ramacışa.'ki.r sokak 40 .;a~ı ikamet -
gMunda bulunaıruyan 4 üncü dere. 
cede vazife ma.lfilü emek!l levazım 
aSteğtncn Süleyman oğlu Mehmcd 
Emlnin 929,ıB. 10 elindeki raporile 
birlikte demal şubeye mürncant et -
mesi lüzumu nan olunur. 

demal ayrılacak mun tırıı. 1'1-

la. takviye etmek hUSUSU 11~0bıe o-; 
Ur. Ancak, :herha,ngl b:r se ac::ıısı' ,>' .......................................................................................................... 

f lSTER 
İSTER 

iNAN. 
iNANMA 

Birkaç gün evvel ıtahalılıldaıı tl-1 
.kiyet etmiştik. 

- Su, kum. çakıl flatı:ırı bile 
arttı, banlar d:1. Avrupa malı mı? 
demiştik. 

ı azı İz.nLr11 bir okuyucumuzun 
gözüne çarı>ın~. bize ıöndcrdikl 
bir mektabda: 

- Acaba anlele yevmiyesinin 70, 
80 kuruştan lGO, h:ıtta 200 kuru. 
şa. cıktıl!'uıdan, vaktlle flatı 4 lira
yı geçmlyen bir yedek parçanın 

bugün 10, zo. 30, 40, hatt,\ 50 n. 
raya aJındıi;uı:fan, 100 liralık bir 

lastik için r,u miktarın lstenildftln
den lıaberinlz yok ınu? 

Bir gazeteyi yapan yalnız muhar. 
rlrlerl delildir, gazetenin iyilir.ıncle 
veya fenalıiınd.'\ en bü) uk biı;se o. 

! 
kuyucasuna dÜjtt, okuyucusundan 
yanlım gört?n g-azete de kendisini 
balitiyar sayar, bu bakımdan oku. 
yucumozun alilasuıa tesckkiır ooe
riz, elbeıte yaphı;ı diğer tenkidlerl 
de gözününde tuucağu:, fakat 60 
fiat bahsini bllmcdiğimb:c zahlb ol. 
mamasını isteriz. Bir noktada gurü. 
.len rııa.t ylik!!::lmesinln derlıal zincir. 
leme bir fiaf. yükselmesini ıııuclb o. 
lacağını ötedenbrrl fı'!da r.ttlk ve 
dalma bu nokta ü:ıerlnde, im.kin nis. 
betinde durduk. Eter yazımız kızdır. 
mak pahasına d:ı olsa bir okuyucu. 
muzun gözüne b:ltnus ise başkala • 
rının da dikkatini r.ekmlştir. dü -
,ünmeyl mucib olmuştur, bu bakım
dan da belki fa,fdssı olmustUl'. Biz 
buna inan17onu:, ey oku)'Ucu sen: 

iSTER 
iSTER 

iNAN. 
iNANMA 

yed bu takviye yapıl11~ul fflrıı'! 
znmnn, Voroşllof ku~et µenıi1i ~ 
zaman kaybetmeksizin ve den• rı~ 
bölgesile :ııa.tt!'ı. Baltık ınei'te , 
Kızıl filoyu da feda eyle d~a i' f 
tereddüd eylemeıts1Zi0 1:uıurı"" ~, 

.. ------------- ille Murm11nsk arasında te oıırıt\lt i), 

il R A D Y O 1 yet ku">-vet.ı.erl de birlik penızln ti" tP 
--------------ı zere sağ kıına.dı Beyaz ıtı.ıııaJ~ .. 

PAZA1' 31/8İ9U ı nnslb ıbir noktasın~:n~i ııe W 
8.30: Saat ayan, 8.33: Hafif müzik Moskava gn~ ~~ 1 knnndl~, ı.s~' 

CPL>, 8.45: Ajans hsberlexı, 9: nnfı! yet kuvvctJerını ~ir noitt:ıY tı1'tt,. 
mQzi'.{ ve marolar CPl.). 9.30. :r:ı.·in sa. tıbnt temin edecek ~ astb b r 1P1 ı 
ati, 12.30: Saat ayan, 12.33 · Karışık nad etmek nzere ;rnun çare ıcıı ıJ .. 
şatlkılar, 12.45: Ajans haberleri, 13 : geri çeki'ınektcn bnş.ıca ıe 1ııeet' ıııt' 
Oyun havaları 7e tUı1ı:U!er. 13.30: Rad ·ıt·nc· tarzda tınreıte iiJliJil r 
Yo salon oıttestTası, 16: Saat ayan, Bu 1 1 1 

olur :ı. gcrÇ• :ın 1 l> cı 
18.03: Radyo c:ı.z ve tango orkestrası, r yet h!lsıl ycn'den ~u!!ıc •,eıı 
18.40: Fasıl sazı, 1930. Saat nyıı.rı \'e arazi pa.rç3sı ;e ıbU ~ 0r:ıJ 
ajans haberleri. l!J.45: <Tilrk hava kıı. kılmış olııcnktır eyd r. Fıllk8 'tııl 
romu adına), 19.55: Solistler <.Pl.). ve mü<ıltül ıbir 

1
: ki şu "eyıı '110 

20.15: <Mool~ler konuSUYOr), 20.30 : ınıımak ırı.zund '
1 

ıır nd ,ıı!ll t 
Karışık 6'l~ılar, 21: Z raat ta.kvınıi ve birı ıttıbıı.z şıklar ctll b r 
toprak mahsulleri borsası. 21.10: Saz reddid kalarak tıy:nl reUe IC~ # 
cscrlcrl. Wr'ıd.Ucr vı: oyıw hav:ı.Ir.rı, :;oevtem k vP bu su ru01 r 
21.33: ~..anbul at. yanşlımnın ne''<:e· k:ı~ · 11 çn.rcsiZ 'bir dU ı:ıdııll d ,,. 
leri. 21.45: Da.ns mUz!i';i <Pll, 22 30 : ar unub bıyctı vcrınek bU 1'· 
Saat ıı.yan ve aJ:ıns hab'!rlerl, 22.45: sine şe e: 
Ajans r. 



csavacıl1. 
Tayyare, zırhlı mücadelesi 

nasıl nihayet buldu ? 

$ [ Sıhhi bahisler ] 
Vitamin 
israfı 

Yemeklerin ihzarında 
dikkat edilecek 

noktalar 

Okuyucularıma cevablarım • 
cBa.httkara. hnza.s'i .. melet b 

ren okuyucuma· · - 11 gönde., d~ünmemek IAzınl. Dalına eğlence v 
Eğer maddote~ lmkı\nı varsa :t • iğfale VMıta oltır. 

bula gelir, ~fr fen adamı ile kon~;~: + 
sunuz, derdınlzi.n hall"dılm~ ınUın- Ba;yan cH. D.D ye: 
kündür, hem de kolaydır. Hadiseden - Allenizin evi sızın iç n dnlınl 1>! 

Geçen harbin denizaltıları, rollerini bu harbde pike bombardıman 
tayyarelerine bıraktılar. Fakat artık onların da modası geçiyor ~S:eyv:~~~~::~ ~1f::!ınve:;~ 

M 
·ı t Tuncel selesi bilhassa ınsanı •~korptt. denilen 

ıh.atta innndığınızn bıle bahsetmeme- ilticagA.htır, fakat içlnrJe ynşayac•ğ,ı1 
nizi tawılye ederim. Şu veya bu ~e _ yuva ~anızla elele kurduğunuz yuvı 
kilde, fakat da!mn Jşa..'\ edilnı yerek dır. Gözünüzü maz r!uı arnara.k 5ı ı 
halledilmesi ·~. bale cevtnnenl.z lA.zımdı:-. 

yazan : l a hastalJlttan koruması itibarıle tam ıma. 

1 

ilin ı f kat . nasile blr lhalk snğ!ıgı meselesi halini 
ugUntU harbd" tayyarelerin de-ıman ya yüksek bOmbardımandı.:- .,,zya. torp ayn• a sıkletı onlannid- alınıştır. 
niz kuvvetlerı:e karşı oynadık- hud pike bomb:ı.rdımanı .•. YUkSelt bOm nlnı yarısından dııhıı az (75~ kg) torpil Her insan, sıhha.tlnt muhafaza 'e 

lıan rol, yap~ı.1dan tesir hepim!zi bak- bardlmailda yanı 4 blin. b45t00ihmt,_:t~~-,:: ~=~ ~~~~~~~e bu~uendşıfu~yyare_ çalışma kablllsetinl ldamt' !çln ı c. vl-
olara.ıc d"" Un den atılan bombanın sa e "'- ·ı au mm. ta.minini alma.le me:.ıl.lurlyetinded r. Fa. 

Alnıa.n1ar ~e c!U~areı::roış~~ bilhaSSB tesiri azdır. Bir taraftan toP- ~yı haber 1 verıYor. Bunun üzerine bt cC• vitamınlne olan ihtıyaç mPV-

8'illz ıl'üomına •-- k ş · ı -h..ınfn tesiri diğer taraftan avcı toııul t,a.yyare erı avcı tnyyareslnln hl. sime göre değişmektedir. 

ı .... rşı gere •- cu .,..._... b mayesinde oı:ıı·ak harek t d' denizinde, eerebe AtH'ın _tayyarelerinin himayesi karşı51Dd:ı u . e e ıyor, tor- Alman tıb üstadlanndan profesör c. 
!iıkte ve Akdeniırle çok müessir bombardınıan ancak kısa blr müddet p!Ueyecdi gemıye 500 metreye kadar Dıenst vita.mlntn kcmmly~ ıt1bnrlle 
ldular. İngilizler de Tarant llmsnına'devam edeblleceC'ınden elde edılecek ya.ıtlaşıyor. deniz üzerine 20 metreye tedarlki tıususund!Ü:ı meV7!un temas e. 

Yf~Pnıış oldukları bir baskında ttalyan1netlceler de ~ayi! ve geçicidir. kadar ~~yor ve hemen vazifesini gö. ie:ılrnn tab!at
1

n bahs t"~I vitnmınln U<>sun . ı rUP dönüyor. Bunların teslrt plkel"r va mevcud oldı·l(.tı madd~ ı h 1 

216 
un blriDct sınıf sa.yı!an 'kruva - Plke bombardıman tayyarelerine ge. " - ~ ' n n azır sn~rlni bile tahrlb ettıler. M:ı.'aban,ıınce hepimizin blkliAI aStulcaıı tsmilden da.had tmaku'IVu~l~dabhal iknt'lıdlr. Fakat t:~~;ınedl~leg~~~r~dc db~ suftı:rneY.°ıeatvı',_mt,•'.lmsı~ne 

u açıklarındaki deniz muharebe.. verilen bu tayyareler Almanların baş.. bu iS a Y ~ r nC<'I k ve ayni "' "' ' ~ede en büytlk rolll hıgllizlenn tor- ııca kuvvetli tarafını te.,okil ediyor. Bul zamanda tuvvetlı bir avcı himayesi ile • .,kısanlııtı.rıı blzza.~ l\"arat.tığunızı yaz. 

tayyareleri oynad!. İşte bu vaıı;!yl!t ta areler se:ı:ız bin metre g'bl Y~ mllmkün oım~adır. • maktadır. ~ tayyarelenn gltgid~ harb gemile-
1
.!J 

1 
.... an uçup geldlflnden kolay Bu şartlar aıtında hulAsa ederek söy "Ru PPOfı-söre göre ~ıı vltam!nlnl rine k , .... a an.ı l ek lı\zım 11 lın k ta.lrrlb Eden teshin ameliyesidir. Bu 

1 

arşı dah;ı. Mklm b!r vaz!yete olaY taklb edilemlvor ve bunlar he- em ga rsc va uvvetıcri de- tPshin müddetli<;! vitamta terk b!nln <ic-
etnıekte olduAunu gösteriyor Acaba d6,.: blne kadar inlyor ntzlere hfıktm deltll:se de deniz kuvvet. ~~tıM 

bir 8'Ün ielec~ de milyarlar ~rfedlle. defe yaklaşınca • • 1 lerlne karşı mlies:ılr bir rol oynamak- ı>"Y ...,. şu net'ce~crle sablt olmu~ur. 
lereJı: Vilcude getirilen deni• filoların - ve btından sonra bs.ş aşağı saldırıpltadır. Deniz kuvvetleri dağınık bulun. ı - ıo gra.ın 11atat.t's~c ııb!r. mi -
elan sartmazar mı edilecek? Uç yüz. dör:t yüz metreye yaklaşarak. duğu zamanlar bu tesir oldukça bil - llgram mlktannda «C• vitamini var. 

N bOD1baY1 hedefe konduruyorlar. · 20 dü:lkalık bir kaynatllınadan 

0 

e olursa olsun deniz lrunetlnln Bunların t,aşıdığı bombalar 250 veya. ,-uktür. toplu bulunc!utu zamanlarda sonra bu vitamin mlkt!\n o,59 mllıgra. 
hırt.adan kalkın3sı vand olamez. Zira . ~ areden ise müdafaa a.teş kesafet; çok oldu - ma ve iki saat~ık bir l:aynatılmadan 

ç bir zs.man tayyarelerin deniz filo- ::!ğ~O~ız k~~~~1t:ı~~ =atkuv~i çok_! tundan hava hilcumla:ı çabuk kırıl ,.. sonra da 0.27 r.ılllgrııma inmektedir. 
SUnun temin ettiği ateş kesafetini ve b la bl . eti mutadır. Uzun müddot kaynatmalann bUsbütün 
onun Yaptıtı tc.<ılrl vncude gettmıelerl tur. Bununla b"..rllber un 

1 
nn Nl k Bu şarıtıar altındA denilı kuvvetleri lu okluğu meydaM çıkmıştır. 

ne ln1kAn yoktur. .. - sınıf zııiılılara tesiri haff/tlr, anra milletlere gitgide bir1taç misli daha 2 - Kabuğu soyulmu.ş patatc" 5 da-
Bugün harb gemileri bu harbde or- '"C'I sınıf zırhlılaı:ı en .caddid ısa • .pahalıya mawi:ıcaktır. Hl; şüphe yok kika .kaynatıldıktan sonra kaynatılan 

taya ç.ıtan pıke bomb&.rdnnan tayYa- betıerle ba(ırablJıyorıar. Bu tayyareler tı bundan sonra denize lndlril~ek ka.bm?a üç lJuçuk, dört saat muh:ıta
telcrinln ve t.ırpll tayyar Ieı'irıin tesir iki ılı:l.şllllc olduğundan hücumdan son- truvazörlerin inşaatında tekmil ak za ed.ildlii takdirde, kaybet.mla olduğu 
~r'ıne '-~-· •-- e - ra nçıp glderlten maklnel! tüfeklerle samın pike bo.'Tlbardımanlannn mu - vitamin: yalnız 1:-ı dıı.klka kaynatı!mış 
Ilı ..... t:>' -...ıamen korunmuş olma- in ka - t-+- ek'lmlıı t t t il d 

a.lcia beraber gemilerin ııvertelerin- kendilerini avcı tayyareler. e rşı tahsmmU olması gbzönUnde ıtutubn.ak- ve a. ""'.,.,.... ç 
1 

• pa a es en '!! z e 
eki hlÜhlm k g ta Udafaa edebtı[yorlar. tık pıke tayya. tadır 50 tta 90 derccPSinde az olduğu fen. 

bat ısımlar ltalın zırhlı - 1 Am ik 11 • nen anlaşılmı ·tır 
alarla takviye edilmiş ve her gemi relerini daha o.:ı sene evve er a • Her yeni ihtira. her yen1 strateji bil- 3 _ Ev~r~e '.kaynn.tma. kaplarında 

~derecede tayyare toplarlle ısUAh- lar tead et.mis v~ bir filo te.,cıJttı etmiş. yük randımanıannı dnima tık zam.an. kaybcılan vitamin miktan vasati vüzde 
ırılrnıştır. Bununla beraber bun- !erse de iyi n_et!ce aıaınamışlardı. ~- tar için venne!tt..edlr. BUytlk Harbde on beş olarak irae edlllyor. . 

en tayyarelerin kesif hilcumlanndan ntm da sebebı pika esnasında sflra n Alman amirn!ı \'on T:errııtc::ch kuv - Bu miktar, kısa ve rıı~k su ı~ kav-
lten~ nıGteessir oMul::larnıdaa e~riya i.stenlldJA'i gibi ılyAr edllemem7sı idi. vetl! olan İngiliz donanmasnr. karşı natıl.mAda h~9.b edilmiştir. Aksi halde 
ele ~ hava kuvvetlerinin hlmayt"3!n- Halbuki Almanlar kanl\dla~kı {ren bol bol denizal ı gemisi ile hareketi Ue. bu m!:k;ta.r yUztle 83 e çıkma.ktadır. 
lun reket. etmek mecburiye•inde bu- tertibatlle tayyarenin hıT.ını .stedlkle. rl siirmU,W. BugUn ele bunlann ycr'ni 4 _ Yapı!an milt~dı11d te~rU~ler 
tııtı~orlar. Hiç şüphe yok ki ıstlkballn ~ gibi azaltabllmlye muvaffak olm~ - pllte bombardıman tavyareleri tutmuş.. net:iceslnde m•ıtrnklardn tamam!le y!ln-
~ arı tayyare!eıin tcsrllerinc ta - aroır. 

1 
tur. Fakat yavaş :ravas bunun moda- tısı olarak ha.zır!:ıtı'ln vrmek'erdP cC• 

bele en nııü:e.vomet ve onlara mulra - tngiliZlere ıre.i~ce bunlar gemilere sı da geçmektedir. Daima her yeni si. vftamininln $1'\Bh\'e<lilcl"ltt gürl\lmUstilr. 
Bu edebilecek bir şekilce obca.ktır. hücum ioln lıor.ı>h ı~~y:ıreleri kullanı. lA.ha karşı yeni müdafa& çareleri bu- Filhal.."'Ilca. yem<>klcrln hzannd'\ hara

rtn <1~ şarth.r altında tnyyarele ~ yorlar. Bu tayyınelerın hızı az olmhklaı' ıunınakıtadır. onun için tekn:.kten daha ret 1:stlmallne behem!'hıı.1 1Uzum varsn 
ettı~ıni iz kuvvetlerine nasıl taarruz beraber manevra kabl!!yetlerl ve mu. başka yenilikler beklemEılt mecburiyeti a mUIAh. a7.alı b;r h!\71rl<>mll gl\:ı:ônOn-
llın. T bir kere kı.saca ıoıde:ı geçire- kavemetleri c<>ktur. Bunlar iniş takım. vardır. ıııe bulundur11ld11~11 talrrfrdP bu vlta -

• ~~~~ a!~ ..- _ ..- .-. .-. .-. ..- .2~a.!..._ '!!!nr.el mln 7.ay1atı yllme 10 il!\ 15 derı faz111. 
...,.. ,,.,.. ~ sını bulmaZ. 

* Bayan cB. P.D ye: 

TEYZE 

Bulmacamız buG:Jn 
9 uncu sayfamızdadır 

Çabuk ve iyi evle-ımek ic.n en ~o:av 
ve. en emin çare a ı~ mı:h.t!nln g ı ş., 
letılmesidlr. Tesadüf'cr n bu bah sLe 1 
oynadıkları rolü !nkı\ı· etmem. 1''11knt 
hem nadir, hem de b'rçol: ahvıılde teh. 1 
likell bulurum. G:ız.:tc iitmını ıse hiç 1 ._ ____________ ___. 

Faiz getirir Tasarruf edilif 

o o 

Emniyette durur Vurdu korur 

Bir Tasarruf Bonosu Alınız . (i4ö8ı 

Ut:llt:ll w ııııt:ıııı Ll~L KllllUIC ~ 

c::=::. <qııa. ~'"" ........ , 

BoAmaca tayyaıe aeyahatne tedavi edflecek - o:ızetelerden -

- Şimdiye kadar hep boğup ölJürüyorclun, ıimdi biras 
'" 6oiulııp ölmekten lnaıar 6alealıml 
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Cuma idi. Bl~tıı.bi yazıhanen.z kapalı • , edebi romam 
id •. Doğru Mt!rdlvcnkoytlue bızlm şey. ; w·~~~l~~~~~~~ .... -«i~ 

Bektaşi babasının baş~na ge enler 

he gittm. Rüyamı ke.ndılerinc anlat. • ,_., ; 
tını. Ne dedıler bllır mısinlz? <Latif, • 
oğlwn; sen bu ı.t:ı şerıften çok hayır • 
ve se!Amet goreceksuı. Seni o kadar • 
nanil nimete gukedcceK ki gece.!eri : 
llYkunu oile kaçıracak. o kadar vlısi 

- 78 - Aman mirim; Abdülhamid dev. 
Bek.taşlnln lı.rı vaktile Mısıra. git. rinde ıınlyiz?, Elektrlk var. Mumu k!nı 

nUş. Zavallı ile b:;ş gthı doiaşmış. Ya. alacak? 

iş yapaca.ksınız ki aylnl'CI\, senelerce :.· - 63 _: Yazan: Nusret Sala Co~kun ! bu iştn arıkasındım koşacaksın. Bu &a-

dar iş; bu kadar nimet; bu kadar ça. E - Bir hususlyctinlze daha dikkatjc&illüverdllcr. Mevcudiyet'nJ hiasctt
1
r. gelmeyince de Scd dın sarsılınakt~ 

lışmak ve ~ak görtlnü,yor> dedi. ~ettim. Karşını2lda!kine tesir etmesini nwmeğe çalışa,1 bir aya:.: ses!, pek ya. korl:tuğuna nU'~mcdccektl. ! 
rasma merhem, dcrdme derman bula. Mum sandığ'ına da girmiyor. Eveti. Doğru: Yalnız b!r kısmı doğ'. ~bn~"rsunuz. Hatıtô. muhatabınızın kınlarından g~m'ştı. Etraflarına bak- Karar istasyon.'1 jnm ek leh ndc te~ 

ruı. Uykusunu kaçırma.t ve ıkoşınıık !. ;bütün hüviyetini değiş'Uıecek kud tılar. Kimse göıfuunliyol'du. lli tıtl i 
o sırnda Kazım kuşlar elinde çıka. • Sedad· ce e · • 

geldi: ~rettesiniz. .Mesc-lA, .beni eI_e alınız. _ G~c cok ıl:!rlcdl, dedi, D'inellm!. Geniş kenarlı ~pt.-n:.mı oaşına. gecı..; 
mamı.ş. Yoks:ıl bir halde kalmış, Şe.. Acaba harara glrt-r mi • 
hir lçlnde nevmıd b!l' vaziyette ciola. - Halı ilzertne iş yapalım. ~:CSan:ı 
şıp durur.k('n; bir takım .sırmalı ndam. İrandan harar huar halı gc1iyor. 
lar goımüş. Oradan geçen birine: 1 - Anıan efendinı. Maamll:ı.h, Acem. 

- Yahu ou sırmalı ndıımalr kim?. Ier bize bir oyuıı oynarlar k1 babamı. 
- Bı.ıyurun, dedim, Hurşid Bey! Ne :~en hayatımda ÇOK az sınlrlerunlş Nazan hanını, bir anda kazanılmı.ş rere'k dışarı fırllldı, Naı.an hanı:aı ~; 

0 kuşlar? Yoksa lll'tık k\13 merakından :b.r adamım. Heıite:;ln huyuna, suyu. bir zaferin bir anda kaybedilmiş, inkL .k!i.hya arabada kendlslnı bc-kliyorlıı.rdt..; 
vaz mı geçtin?. Ne idi o yahu eve gc;_ :na g,tmcs!nl bilirim. Faka~ siz beni sara uğramış bir vaziyet.te bıu~ım önil- - Demek gelmeğe karar veıdlnizf. Asker mi, zab t mı? diye rur::nuş. zın ismini blle unuturuz. Yazıhaneden 

- Ne as..lt,.r, ne z~bıt, bunlar ırelın gece kaçarız. diğlm vakit .. b:nle::ce, on binlerce kuş .. ~i, ~aınklı.r, hatta cür'etıkilr yap_ e c~i: Bunu Nazan hıı.nım soruy(lıdu. nisi! 
uşa.kları; kulları dcnı~er. Çuvala girmez; iandığ.ı girmez; ha. 
Bektaşı iki e.tnl kaldırarak: rara glrm"z! Fa.kat; her sabah yıuı. 

- Artık vazgcotını hocafendi; dedi; :tınız. - Siz b111rsinlz. : 
hcpslnj satılığa çıkardım. Ben de Ur E - Bundan fikft.retçi mJ.siniz? Çiftliğe kadar hiç lı::onuşmadılar ve de goo göze eelmck!cn çe)dnı~·orlaıdıi 

-- Yarabbi!. B r seıhı kuluna bak: haneden d~ ayrılmıyor. Meseleyi btzlın 
ib1r de şu Mısır .!trnlının k-Jlhnna bak. <Meddah Kazım> a actım. 
dcmı~. Mısır krnlımn kulu sırmalar - r· demı.I, dedi. Çuvala girmooi, 
içlnde Cl"llyor. Senln kulım ola!l ben sandığn girmedi, harnra girmedi. .Bir 

döit g\lnc kadar Adana.ya gidiyorum. : - Ben değilim.. faka.t herhalde Y'{Ut ~apmın önü!lden n111Idtlar. Sedad, arabajo·a )'~rl('Şirken: : 
Adaruıda memuriyet. aıdım. Esiz m~isinfz. Çünkü mucadcle Sedad, sa.:>aJuı bdar Nazan .hnnı.. - Evet, dedi. Bunu dahi\ mu..at4 

_ Ya, Hurşid Beyi PNi tuşlar- Eediyoruz, mı, crtft>i gün gelecek olan N«:Ymi ve buldum. : 

üç gundilr nç bl.laç doelşıyorum. te;. şey kaldı! * - Ne lcal(fı?. 

Balkan Harbi ıeııU:e•ıe bitmiş~\. Bu = :!ı~ta~!c:;·ursa girer?. 
felfd:et:n yegi.ue sebebi htıhnd ve Te. 
raıki:ı _ Hürrıyct :lufüt ~u. bu mese!e.. - Yarın s.:ıbah siz yazıhanede otu. 
!eri ldı. sıy~i milcndcleler orduya ka. rurten ben celeceğlm. ı:.ıımcıe blr ka. 
dar sirayet etm$f. !es iclnde sekiz tane sah kuşu olacak. 
Mahmud~ad:ı. Kürkçü hanrnda 22 - Beşer kuruştan tırCı: kuruş, bek. 

numarada yazıhanem var. Bir bektaşi taşi babas•nda;ı kırk kuru'$ mu ala. 
'1J bası gelip gıdiyor. Benimle bir iş cağız?. 
~ 1;ımak istiyor, bır tür!U uymamı.rt>- - Dinle be bunalt, dinle. Benim Ye. 
ruz. K tabm h:mg: sayfasını aç. .. aın nicamjde aziz ahbauun brr kuşı;u var 
muhattııJt bir ıUrazcla bulunuJQr: Filvaki bu za.mnocla tutulan saka kUŞ-

- - Aman ruııet.ıü hocam; dlY<>r: lan beş kUl".JŞ amıua: onun yıllanmış. 
bendeniz bu Işı vahim göriiyorum. Ma. lan bnar:va cibkllr. :ranes! ile dôrt 
azallalı sonundn bir zarar edecek o. liradır. Şimdi ben tuş~u nhbabmıla 
lursak.. ca«lrl ke:ninclt!l'tni bu işten konuşacağım. Kendis•uden bır kafes 
mazur görseniz... alacağuıı, ıçinc yıllanmış sekiz tane 

Ertesi gün alessa.bnh yazıh:ıneye ge. ama kuşu koya,,;a~ım. Doğru yazıha. 
ne ıre'lvor. neye geleceğim, birer liradan sana sa. 

01tanın otrafındn dolıı.şruı istavr~ j tacaiim. Daha iki b,n tane var d.ye
balıl'!ı gibi <veme> gem• vııklaş:yor. !a. ceklm. Sen :Cafesi bektaş.yc vere~eksin. 
:kat b.r türlll (l~e) dudağına geçmL Götürilp Yonlcrunlde bizim ahbaba 
yor. 

- LMl! bab,.; el.yorum, seninle bir 
p mu.'< işı yapal•m. Bin lira sen get1r, 
b.n lira da ben kl)ye.,yım, Adaruı.dan 
b t ~n balva ı>amıık g .. tırelim. Elimizde 
lkı b n lira olunca iki b!n de kredi ıı. 
lırı.z. Dört bin ltra ile nasıı olsa şu işi 
ccvırıriz. 

- Cakirl kemlneleıl; hic pamuk iş!. 
ne g!rmedtm de ... 
Anlıyorum ki u•ıt babayı pamuk 

cuvalına sokamıyacağız. De.riıal dil
oıenı kıvırıyorum: 

ikişer liradan sa.tacnk. KU$Çll ~·na: Da. 
ha bôylc on b:n tane varsa getJr ıı1ı.. 
rım diyecek .. 

- Anladım?. 

- Nasıl ırüzel değ!! mi?. 
- Herhalde baoıı. Utı! bu kafese 

girer!. ÇUnkü; şıı dünyanuı -kırk sekiz 
bin çeşid ı;embennden geçtiijlm halde 
ben de olsam IK>ylc k~fex? amıennn> 
deyip girerim. 

* Ertooı giln r.ti.tit b9.ba gene alessabsh 
yazıhaneye damladı· 

- Sn.tmağa u2nıvorunı. Benim kuş. E - Ben bu ça~ı~adan memnu - aya!: SC6tn; dll.şilndU, uyuy~dı. Ara4la h.nr~<?t etmişti. o.~1ı1~ otui 
lar malOm ya lıeı> yıllanmış kuşlardır. foum. Nau.n hanım da aynt vtıtıyetteydl. ruyorlar, araba sallandıkça, blrb.rlerl.f 
En !enalanndıuı sekiz tane seçtim. ış. E _ Ben de!. Sabaha kadar bnzan t.:ot1runç kAbUS- ne carpıyorlaıdı. i te şu ta.fesin içinde. Bakalım bun:arı 

nümıme getirdim. E Sedad, bemen kendin} tq>laınış, lar, bamn QOk t:ltlı r{}yatar arasında İstMyona ~adar pet az .tonuştubT. i 
_ Hepsi kaç taııe? ~elile ağzını laıp:ı.tmııştı. Bu kelıme nğ. uyudu, uyandı, mU.temadlyen yatnğı. Scdadın dakfblar seçtikçe heye~ 
_ Dört, beş bin tane var, ~zından gayri L'hıtiyarl çıkıvernı!ştı. nın içinde döndil. Dudakları. yarım nı e.rt.ıyar, yüzU v!ttlkce S'.\l"tlnyordni 

- Hepsi yıllanmış mı?. :şaşırdı, tovU de edemedi. kalan bu zevkin h:ı.u-eti!e ~ta kawru. Naza:n hanını rtellkıınhda.'d bu talulv.C 
- Evot, hepsi yıllanmış_ E •Na1.an hanım, du:nı~ Sedadı da Juyordu. 'Oillün farltın~aıvdı. l.steınlycrcl: ~ 
- 'Bunlara ne istlyorırun? • ~urm.ı;yn ınoo'bur etanfşt.t. Bu bir teli. Sedad, aab:ıhleyin bir parça dalar b.aJc veriyordu. Delilmnlı. u!a.k bir ses4 
- Seklz tnncs1ne m\?, Yarımşar lt.. :zne ile, Sedad ona bekledi!in.den :t~ri>I oıı:nuıstu. Mahmud ~a uyandırdı. ten ürperiyor uzakt~n al:500m in~ 

l'ndan vera<:"llm. ~Iasını ~ bulunuyıordu. _ Deyim lsttı&yorıa tnml1ecek ml. ~ rlnl ·tren sesı.."le b"nz ter~ 
- Peki Hurşid Bey .. al sana dört ; - Sedad bey hlslerirnlz arasında- sin? Küçük hanmı soruyor. tı't-'·---"u e . .......__ ıs d•'"lk" röt:ırla ~ı ... : lira. Bunu böylece blze bırak. Mademki • 1 .~ . t • a.YU"-' .. • cıı "'" .. .,, 

sen ss.tmağa utanıyorsun. Ben sata- :k yakınl~ ve benzerlığe dlk.ka e Glyim?tten ne yapacağını dUştin6 işti. ; 

rmı. Yarın &'\bah b:ına gel. üst tarafı :dJyo.r musunuz? Yordu. Akşamki malfüı.blyct! hntırla- Çok uznttsltl kav!sten lokomotirıl\ 
için to,ııtan konuşuruz. ~ Delikanlı, ba.şmı eğdi. Naza? ha_ dlkça ~ l."lZarıyordu. 1'ri Yaııma- dumanlan glizllkWğil z:u:nan JcalbJ du~ 

_ Pelcl hoca.cığım. sen ne dersen :nınun kxıau, kolunu tazyik cdiynrdu. m~ı. OOık şükür kJ, ayak seslen onu, racak eibi olmuştu. Dllsmcmc!· iclnl 
ben onu vapanm, Elanı öper, duanı !Genç kadının hı2llı hızlı nefes aklı~ daha ~fil vı:ızlyctlcre dilimtl"ien ............. ....-.~ ,_._. d a d "'~·r&n..l 
al ~ göğsünün hey 1 · • ık duaa...,......,., uuıne ay n L ~.. "} ~;,.. dön lirayı vcnllm. Kuşlar• ;,_,;,, cÖıilyurda. e::"';:.;.:::;. ç ten: Namn ..,....,. mubbe!e etmott<n hakim ol-• ,., • ...,. <dıror. , ".an! 
aldım. Clltı gıW. ~dini hptırrnası pek uzun sünnedt. urıtaımı.ştı. F'abt Na?.an hanının da hanıma ve Nevine h çıblr $--"V h ~ottr ·ı 

LAtlf babavn hl1aben: ~Naımn hanım, ~ını btnı.z daha. kal. ~mı belli etmtJtt. emek için ne ya.pmnsı. nası' h3rt>ket: 
- I.Atır efendi, şu ılcuşları al. Doğru foırmış. yüzünü Sedad doğru uzata _ LA.kin ~dl, bunlan dlli\lneoek za.. etmesi lA.zım geldlA'in. dfişf1nı.lyordu. ~ 

Ymicamtye. E.ıı.kalıın ikac Ura ediyor? !rallc, gOOierlnl lta;>amı.ştı. Diğer llro'lu mnn değlldı, 1st.a8Y")na gitmek veya Sankt, tren, r:ı.~l.ar tızcrlndm dPğıl~ 
- Peltl efendim, ben bu işten anla. :Scdadın öbür ko'lunu sıkı sıkı tutu. gitmemek için sUratle bir karar ver- sinirleri Ostllnden gl'cl,yordu. Ma ıu;ın! 

ı:nam Buammnd • ııeı ederse vkereb~ım_ miy?~k ~:rordu. mek ldzımdı. başında lokoınot.f UZU!l blr dlkili'< ~ 
- n a an 9.mıyaca ır .,...y · : · ,,A •. bi 1,~~1a J 

Ne edeme verirsin. Kaça al<!ığımızı gör. : Dudakları arasın.da.ki m-esafe jl3 - Kafasın..,. ce.ın r carpışmn --.ı · tümıüş, ağır Atır i!erlPD1eğe b.'lslam~.j 
diln, bize de bir k!r kakım. Evaş yavaş ctaral.<lı. Genç ~adının ha mıştı. u. P!stonlan kafasına vuruyor, baca..: 

Ldtlf bn.bn kıışlru-1.a YcnlC3Jlıl! boY- frarcti bütün vücudünü istilli etm:şt;. Nevinle. i6tas.:7onda ikarşılaşmak, bu smdan savrulan lmra dı.ıınanlıı::: Nışıntı; 
ıar. Evvelce kunı~muş p1!1.n dahilinde : Göğsünü tMzyik eden ymn~k v" teliş arasında hcyecımını ldnıse:rc his- doluyor gllrtydl. 06zleı1 dumanlandı~ 
kuşçu köşe l'Y.ışında karşısına çıknr: Ecud, bu vünudıdan fışkıran nnlatıl sett.innemdr: daha doğru olacakt.ı. Lildn b~ çatlwaca.iı: k.ıdar ağrıyor, ik.albl; 

- Efendi baba; kuşlar saWık mı?. :mtı.z, netls bir kdtu gözlerini duma Nevini laırşılamağa can atmış gibi is. =....ı...u delttelt kadar ta.7l'lk ed , "du i 
- Satılık evladım "la -· Bir ... __ • .~~.. kol g~ • 

- Şekere n° buyUnılur?. Şeker fire
rıne muamele yapsıı..:t?. 

- Bir rfitu!:ıet ıı1·Jı mı? Maazali:lh 
varı yarıya •.mr hOCMı! 

- Pazlletıneab!. KA1b1m sl?..den bir 
Wrlil aynlm~or. GönWlcr bağlanmış 
olsa gerek. Öyle ltimad ve itikadım 
var iti sizinle çok i~ier yapacağız, çok 
paralar kazanacağ1z. 

· : m~.... an uc:& teYı unuuo.u, u tasyona gitmek tc gnrtbdl. Gozleırindcn :ki <.ıı.mla )'.aş yuva: mdı; - Gel bQ.kalım dllkkfınal. Ne isti. ~ç tadının belini kuş::ıklam~ Bu j 
yorsun bun!!lra?. : ....... _iku'A..I - ud mnka?elllet.siz ılcen Giderse.. Bunlar, h:J.Sl".t çekf'nlerm, bı>.r1~11e: 

....... ._.e VUC GUımer..se.. k aktan mU ~elU.d "''in(' - Sen ne veri.Yomın?. ~f b•-- ve l>ırakırten de ~ı ne a.vuşn 
1ıit

1

-- Uradan ou altı Ura •ere.. • --·~ ,_, l!kı han*et arasında datlkalarea yaşlan mıydı? Y<m;a iç!nde botlılan. 
Şeker çuvalına da clrmiy0r. 

- ._. :tı.lmsrnda btAunan dudnMar. moer • ı 
Jlm mi?. kn>ı bir kelime q1em1şti: tmesine ıztır.abm iki dam"a )'aS"..a dfle eeıl.s1; Belı:ıt.aşinln ıığzı açık talıır. : Sedad! Nu.arı harıım da, zaten gl mi?.. i - Mum üzerine iş yapalım!. Bay. 

~am gecelerinde bilhassa hayli s9rtım 
ılur? 

- Ben de öyle IY.ııid edl70f'llln, de
dim. 

Hem ben bu hususta e.c;a.slı bir 
- Haydi an sekiz vere1tmı. ·; ~M b1; ayak se&ile pek çabuk pek taraftar gözü.lanUyordu. 1.&rkası \'ar) j - Peki evlll.dım ver. 

d ) 
\ ........ - ....................................... - ................. , (~1'&ılll• sayfa 8/2 e '·-·•••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••• .. ·--............................ _. 

-- --- v-.r---- - --1 ö e nasıl yaşıyor<IUKJ saa"tınm.:, -~-, -__,--. oenızn, ıı,ınnıs:ı, .ı:sorn, :r.:uııyu, = 115 kıı.t nazarlarını celbedlyoruz. Hio ~ va.dan Kra.snykolm tnrlkile Lenın il 
Tabii, bu, uzakta bulunanın \"e Jl<'r. ne ne _ . e r" ın.,aat ıve nn!ın işleri ~enı ceza - ve sıva5ta :başlanan 10 Ceza. ve Tev- • göz dokt-Orundan mahrum bir has. : lk . d ıryo , 

de nrknsını s,:ornıl'k imk&nmdan nınh- Turk ccm_yetlnln yuz sene içınde g - ov.~'er.ldlr. Bunlardan b~ka, çocuk kif"'vinin inşaatı ya. bltımlş veya bit. : ta.neye hastane denir ml, böyle i grada gitmekte olan ·ıneı cm 
-m 0J:tnlll ro~üdur, idareyi elle • l'irmiş olduğu deg,şlkllklcr canlı ve ~ V : L--'ane•.. 1 }UllU da bugünlerde katetmek iınk~ · ~ .. ~ ' t.ıla ktır --"''k"·-,A·r i"in cı.vr"'" .ı.~ft,ft edllın'"'- met u"zere bulunmak W.c.Iır. Bu cez~ .ıw:>• la _.,,...,a ... çembeı ya. rinde tutanlartu ve bfü1isel:rin t~U - renkli ru tarzıctı Ml!a ca • .. .....,. uıııı= ~ _. • .....,. ·~ ~ : ,,. : nını bulur rsa o ........ 

0 ·--' .,{ bir de ısıahevı m-·cuddur. .....ıerı, mooern h:ıpisaneıerde bulun.. • Olur mu .,. ı 1n ibu .. elırın ş:ırkı •hnlı bllonlorin nlkblnUkkri ,.,.,. ·~- p ......,, günler! saat 21,30 do ,.ır "' 0 • 

1 
lh11 : • : rım doircs n ucu • I 

binllkl rlııl nıu •lb ol:ıcak .sebeb.ler ve ~nde Tür.k edebiyatının en gfrzel Halen Muğla.da zırai Çillışma üze _ ması ioalb eden bütün tesl.sa 1 va ~ .) kndar ncrlemiş olacak ve en şimal 
bu "beblo'< ı.ar,, lt'ihu .. u,.,• ""- ~ ilecektlr CumaıteJıi gün_ nne müesses .-.uı bir cezaevi de inşa etmOktedirler. '··································-·-····•• Almanlarl• Finler.o Kareli berza>l'. 
birler var mıdır? l\Iuukereye mevzu orne'kleri ver ~amanltı~ .saatı) s k kta yaralı Fin cephesinin <Uğcr mınt:akalnr~J' te.skıı eden mese7elerin en mühimmi ıerı s:ıa.t ı9 da c • • ks.ih San'at okullarında O a dakl muvnuaklyeıt.ıerı veıev orta ııı oı· 
l'lbette bu. ole ktır. nde milli ~wıtuhış deata.nunızın kb - On·ıvarsı"tede talebe d Y""ta da.hl ~ı-- devam et.mekte ., Gözden ·--

1
rift11i:'lne ihtimal cörü • ramnnla.nna aıi haıtlra ve men 1 e. • t ...,. u.ı.ı><> • 

•"'li' 1 kt"k "l"k şubesı ya an a am duğundnn ıbu berznıhtnki Savyet tı.., len m~lelerln iklncl l orta ı;ark va. ler aımtııa.caktır. k d b şlıyar e 8 1 çı 1 zıer:ı-
i7t'tldlr. Bu vaziyet karş ında mihver Bundo.n IOO$m her 15 günde bir a Y 1 a h alan, eğer zamanında çekilemc 

0 

, edil btı t ) e ~--uı mezunlarlle liselerin er- Çemberli+""""ıı. Vezlrh.anı sokağında k mn-uı bir duruma: düşmüş d"loUori l<ln dc .. aJ ltUI•" e ._ Ça l>a günleri (P<ıSta ku USU V 1lnlvemltllve yeni talebe kaydma v• - ·-· ÇO ~· ot Jut'nlor"'~ 
tt.k '""""' hk t<dhl• .wemı,...,.., ~ """'1nda tooutmalıır ya - ""°"ndan ıt.buen ""'1ancca.1<tır. Ya. ha.agi bir sınııtan !nzlb6tl bir oebcb. dün gece""" vak!~ bir •damın kan. ıaeaklarWr. "u """" ıoı. 
••t'i .az• oo•mn cim..,. olan bUb <S•l<J > , amal< çaı<ne ay.rdanlatdun bır içinde Oıarekets:z ,..~~~.?Mu. geri çekllınelert ""' Koreli berzS ıı. 
,.,JJyttdfü, bununla .,,...... mı,..,_ pıl...,..ır. ,.. llevreslnde llseıeroen mezun ola • le o,m . i!u gençler tarwtmdnn gorülmuş ve nm Fia - Jllmnn !kuvveUerinc •::,ı 
Uu '"'' ını.ı,.na, • ....,., • .,., lhilma!I • rnk olgunluk lmtlhanlannda kaza - San'at oku!Wmda tnhail ~tmek 1~- keyfiyetten "°'"' ••ı•ocrdnr edllmlştfr. mesi demek ol..ağından kol'• n.,.. 
de •lb<tte ......... ı..ııın~ olaakt1'. Şehir MeCIİSI non gençler 1lnive...ıtenln muhtelif yenlerin bu aranl.,..nı yer.ne getır - Gelen menım-Jar yüzükoyun yerde Lenlngradın şlmnl ynkuılnrındall 

HIUer • Mussoıını mülikatı et.rafın- !aıkl.iitelerfne ~ltlardır. Kayıd mcğe lmk.ii.n vermok üzere bazı San - yat.m.a..kta olan ıbu o.d_.nm.ı_n ba:saklan hi kuşatılmasını mtıaç edeee!tt.ı"· ,,, da elimizde bnlunan teit mllsbd ma. arın toplanıyor '.bel r1 şlerdir Ya. •nı' .. Jüma~ ,.,., .... lrll..ı, oldnluna ıı... Y mülde• fakültelerin açılış tarllhne at oknllan;>dn eıeklr!Jr<JHk OU e kCSilmlo olduğunu gamıu • Bu kısa Jmhottan da nnl .. •• ııl"' 
Umal vmı.n .....,ı.ıuın O,undlılı o.. Mecllsl warm i!ğleden sonra kadar devam edeoe1dlr. llntversıtede t.esJs edHm;ştır. Bu oubedc • oencllk ptl•n talıkilmt net.ıcesınde bu ad» - badır, ti ma,...ı Voroşllof'un ~et , 
'"""' hlh .. hsln, ınuı.aıııı<1ı.. Filb._ Şeblr Belediye Reisi Dr. L6tf1 Kır- lm1.ihanlara 03 ı;;,tülde, ""''""'" da amell ve nırmrl """1llerlnl bltfren- mm Çrm!berlitaşta kunduractlık ya.. grrul mıntakasmdo1" durumu :IJ'' 
klb mlilAbto mOl<akıp n.,...ııı'." 'Vali ve "-~ f""'81Me bir top - k pan 25 -aronda cenııı 1.mündc biri gün bir parço doha nezaket '!ırıe' 
teblJide kon""''''" cdahna ı.oı,o.ik darın rly--= İldacl- ~- boılanaca • ler bölge sm•at olrnllan !kinel devre olduRu anı,.ılnuştor. Yarah hasta. mcktedlr ve eğer, çok acil ~ ... 
ıcre ve pulutolemtlllra karsı elde edl- ıantı yapacaktır. Bu tx>plantıda mub.. t.ır. mezunlarının haklarından istifade neye kaldınlın~ır. 1ttlhn.z edilmezse bu nezaketındC ;,.ı'oP 
lcttk ıaftr ııunioln hik!.m olı'Jufu • '"Aç --... er naelerine yardım b.Bkkın - edec~'-terdir. Cemilin bir cinn~~te kurban gidip ~ine 

- u.aAI "-~ L" • et ı·mtı"hanları ~ met -kllne lnkılfı.b edece<> u"' s:ırfh olarak :kııydeclilmlştlr. dakl ~ ..... ·"""rle ve Manııara - ~· - ıse mezunıy . . gltmcdiğı tnlhklk edilmektedir. ,.~ ın .. 
.o.ı ı ı sulh ~!-<' kınd ki 1 imlzd k ı ... u ... vvcn -n..+la:rı hn.ııı olan tallb. .................................................... he edilmemelidir. ittnın.zı ,., eti Bu riimlo, doınoluad •om n n lılll Deri pıanı 1ınk a Bir.k•ç gündenberl ,e ır e • ~ n• .,. -· '"'" 

hedenrrlnl anlatan beyannamenin: do1u sa: azbatası tetkik ve ortaokullarda de7am eden sı. ler anısında. 5 J!Uliil Cumn. cünü, or. 1 Jı //k ı-=t==il acil ted.birlcrc gelince: Bun' ıtıı.tfl ~ cN..ıum t••••>üı•anun nlhar.ı. hu muhtelit enen;:: •• : ba'lka avnltnt se 1 bütünleme ımt.IOıa°""'ı yarın u. tanltul mütred.l> vr....-ncrına gö- .ıl S l er t!'.!::_J ba.,ruıa, Alman tazyikl 

0

, W< "; 
l•<Bi• uınana kod>' 1.a•b ,.,ı.,,p • oıunncaktıT. b nı . suıdn ""11 omıdı!<Jnrı ••'°"" 
ownl<slne -•mı. •ı. ee~bd... Suru! T"""'° ve ark""""";,~" .. ~.- .eıe...ıc, Salı cünü d• ortoolrnliarda re, !lzlk, l<Jmya " matemat.k ders. Şubeye davet marnlle anloştlan vorooııo;., ,,,..,,ı 

D'1nok""I M•mlnln ••lh ptt~lplori !<diye ulacaklorına n d te r - <ODll erecekllr. Dlğcr tarnftan - l~e !erinden yn"1ı bir müs:ıbaka lnı.t.ho. ll"1riidot ASkc'1lk Şu..,.lndem terini Koztlardunun onevc uert•.ı<'. neşredlldlil ır.amnn ba21lan bu beyan. Ieklerl de müzakere edilecekti · mezuniyet imtlha.nılarınn gene onu. ılacalktır 'İmıtlhanda muvaffnk Şubcmlzln ımal(U sübay derterlnin ! I"-m aelen ihtiyat kuvvebır grııP, namede bir iki 1. stlkU cümle bulun • -- .. .. rtao'kul e nı yap · ı.w.ı ., '..b "" 1 k lh i.1 
mü 

..... eki Salı gunu ve o - 1 ..... lbu <1kuUa.ra. parıımz ~tııı J5/90 mrasındıı knyı<l.lı olup çu'bcye de1'1hal ayrılacak münas h"t,ırn ıı-· masından kuvvet a ara nı ver e.. Bacaksızların kavgası ~ .... Ü o anı.ar, .. ~ 
minin .,,.., rumuşak a,,vnnm.., hL leme lnı.td>:ınl"'1na da Perşemue g - olarak abnacıı'klatdır. ıvernıJş o.dbğu Bey<>ğlu TarlDba'1 Doğ in ta!kviye eJ.mek hUSUSU c1>cl>'' o 
Undo hl• sollı konosına""" kaP' • .,.._ B""1rköyünde oturan, 9 ,..W•nda nü "'1şlanacaktır. ramae,...kir ookak 40 .apb ikamet- ıır. Ancak. lıerJuuıgl Jn"r ' .,,,,.,,. 
bll...,;tnl dü1üum .. k•dl. . Cevad ve n..an adında il ,...ıann.. ............ ,·-·-··· .. ··----·· .. ·•••• .. , .............. , ..................................... gftlıında bnlunamıuan 4 üncü dere_ d b takviye '"''"'""" l ıs d 

An""1lıro• " ınıh,., ııı.m.nın mu- da iki çOCUk .,.... aynarlo•ken, ara. eedc vıızifc malftlü emek!! ıcvnZ>m "' u Voroşllof kuvvet'e•
10 

.ıs",ı 
kadd.,atm• ellerinde tutan .. ..., •• Jarında .. .,.. ,....,., bu emado Ha- r. oStelltnen Sill•ymıın o'.ılu Mehmed zaman, eksid• ve ı.e•• 0.ıt 
umanın be.nuz celnıeclitine kanaat n l>ü üt bir ıq>a Be Cevadı ba - 1 1 S T ER İ N A N J EminJn 929..ıB. 10 elindeki raporlle z:man ıca~~~ Btıltık de~1tiıe ~el', tlnn'·ler ve o umuun , .. ımcslnc ln-1 sa • y ,..,.., .. t t bölgesile ,....,.,...... ek ~ 
ge o;,A. 1o "'akson ilemlnlnkine nıü §mdan yar~ia.nnft.U'. i NAN M A J birlikte derhal şu..,..,,e muraeaa c - d fcdn eylelll 

5

w 

4 Uzarw ne ..., y aıı çocUk tedaıY1 alt.ın!b alın - İS T ER mesı Iüzumu 11§.n olunur. Kızıl filoyu a --~•~n undoga t1' 
bib bl• b<yan-me ........... hu ar ı tereddfui eyleme~ buıu••" O ' :~eml müşkül bir uzi~ete diişürnılye mış, Hasan ıyaıtalanmıştır. Birkaç gün cnel ııabalılıJdan fi. ! kuyucusuna düşer, okuyucusun~ llle Murm11nsk aro.s~nlrdıı~te olfllf\~i) , 

de lüzum görmemi~. 1 kf&)ct cıınişUk. yardım gören gazete de kcmllsınl R A D y O 1 t kuvvetleri de ,u nızlrı v· tJJ Bitler De Mııssolinl mi,ılikatı müna. dır Jd, o da Avnıpanm esaslı_blrsurette - Su, kum, çakıl 1'1atı:ırı bile bahtiyar sa)·ar, bu bakımdan oku. 1 ye ı Beyaz pe Jl 
betll ncşreclilen teblfiden sarih su- tanır.lml dli$üneeslnclen şlmc1illk tıuae- arttı, bunlar da Avrupa malt mı? 7ııcumuzun ııtl\kasına tqckkür ede. zere sağ knna.d sol ıtıın.ı 501 , :::ııe :.,lqılan lkln•ı bir .-..ıa var • ..... oıaaıu•u•. B• ka.,.mı al•~~- •=ı.clk. ''~ <lbette """'" """ twkldlerl PAZ.Ut 

3118
1
941 

noslb blr noJ<tasın~as•• ... ' 
11

, W 
.................................................... sına laıit harbi miin:ısebet.ile büıun lau İuni;rll bir okuyucumuzun de gözönünde tııtacaj:ız, fakat !iU 8 30 Sa t 8 33 Hafit üzJk MoSkavtı garb anın l kanııcl1;ır ıstl' 

Rumi 11etıo 

1!57 

Ağu•toıı 
18 

31 

A~p:ının kenılislac kat'i bir yol tayl •. n gö:ıünc çarpmış, bize l:'iinclcrdlkl fiat bahsini bllmcdiğinıizc ır.ahlb ol. · : a; o.yan, · : m k ct.lerinl ştm:l oıitt'f' ıt4 
t rsi mamasını isteriz. Bir noktada ı:iirii. <PU, 8.45: Ajans habcrle.."1, 9: Hafi! 1 yet u.vv edecek ;ı,ir n r tıll f· 

etmeden neticeyi göonek iı; rm u. bir mcktubila: •-n fi-:t. ... 'ksnlm°"ının derhal zincir. müzik ve mnr~lnr (Pi.>. 9.30. Evin sa. tlbat temin mu··nastb bııc"lıı1 lr ı ke.nsızhk ile kur- _ Acaba aniele yevmiyesinin 'l'O, n: - "u ... """ ü ere ,. 
zerine msddi b ısı .. leme bir flat yükselmesini muclb o. atı, 12.30: Sa.ıı..t ıı.yan, 12.33. Karışık . nad etmek z a.. ~ltl ç:ırc ..ıııl !, Arabi Mac ;ılaşı!mış olmasının sebeb olmuş oJma- 80 kuruşt n lGO, hatt~t 206 kuru. ..... la 12 45 1 h . ·3 1 •·ten .... ~ 11ıCP' _, 
., tıı fi t " ı·ıra Iaca:r:.ını ötedcnb,rl ldda ettik ve şa, . .,.ı r, . : A nns a.berlerı, .. : geri çeki'me... ıcetc • il' l!IBO , . b azlyctln "~ çıktıfuıdan, vak e a ı .. · b :tınre ,,, 

- sı ""k mümıı;ündür. c u ~. . ..,.. dalma bu nokta üzerinde, imkan nls- Oyun havaları "le tü:'kü!er, 13.31): Rııd Bu ı'kinci tanıda · • ..,fıllh·~ .. r' ,.,_ ı t ,e.rc ,,,. gcçmişcn bir yedek parr~mın rÇ p• " ., Rcs:uı mo:u Hızır Almanya hes3bına memnun Y~ • ı b. ""'Ün 10, !O, 30, 40, hııttf' 50 J_l- betinde durduk. Eğer yazımız kızdır. ly0 salon Ol't-t'!strası, 16: Saat ayarı, . t ha.sıl otur~n gc dU~ııı e 1941 
1 it- cek bir vnzlYt't olmadığ'ı da ıııeydaııda- - b mak ..... lı•"'ın. d~ ols~. bir oku.vucu. 18.03: Radyo caz ve tango orkestrası, r ye ,,..,.ası yen.den ~..>l!i!C •,eı'I ' raya nJındıtından, 100 liralık ır .- ...., .. .. .. i p .... y rı.-· r. 11---~~-------ro~~~I aır. lli.stlk için :,;u miktarın istenildiğin. muzun r:lnüne b:ıtnu ise b:ışkab - 18.40: Fasıl sazı, 12 30 . ~at 6Yarı ve 1 araz ol cnJttır ve bU ııtıı. , u, Gür-.E:;ı Şaban '""AK Slınillkl hald> •ı;rim•n. >•nl bl• ,r,,_ •~ haberini• >•k ına? nnın <la dn.kntlnt çokmlşfü. •• - aJans lhabeı-lerı. " ·''' CTürl< hava ·n- ktlnnş :, oır şe,.ı" F" • >' 

>. O. >. "· priz <okmad>h t.kW .. e ywi '"""' 81, ıııud<Yi yapan yalnn mnhaı-. oilnıneyl mu-lh obnnştu.. bu bokun. rumu ndma>. 10~5' SolisUor tPl.>. ve mti-'< ..,..ıır. kl ıu ·~. ,. 
6 26 8 ' &9 nlıammı lkl taraft.."ın birinin tanılm rlrleri delildir, gazetenin iyillıtınde dan da belki rıırdssı olmu<;tm. Biz 20.15: <Metsı~ler konuşu,vor>. 20.30 : mnmnk. 1 şıkları nr n r J!l 

1 ıo 1 ,
1 

8 6~ edeceğidir. Bu uraft:vtan birinin ga. veya lcnalığıncb en bıi:tüll lıisse o- buna inan17oruz, ey okuyucu sen: Karı.sık şaı11tılar, 21: Zırıuıt tatvlınl 'lic b'ri ittıhaz klyıneill b ıı:oC ıı..:..:.....ıL-::--'!-n"'.".""'.'-::T;;-=7~::':-:--11 leltesl laalinde ne ynpnu.k lstedlilni hl- topr&:ı: mabımllcri bors:ı.sı, 21.10: Saz reddid kalarak b urel'C d 
ÔiJl• ~,., A"-' Y •b• llyoruz, !klncl lonfon ••l•ı....ı ru.lin- 1 STER j NAN, .. erıerı. '""""" ,, •>"U» hsvolon. .,,.,.,.ıomek ve .;:, dur""' d l-~-.=;;.0:=.~ı-5-.:-:. ·-iıru7"1.1 "-=s:-,ıli:o~.ıt-;s~.ıu~. il de ilic ıuıtlcyl teşkil cdcnkr arasında • STER I NAN M A 21.33: İ'stnnbul at yarışlarının 9n2e3•ı0cıe: ordunun çares1:_...,,ek bundP.

11 
J'· '" 

16 00 
H> 

44 
21 22 naSll bir aı:ıla!SlDJ. bulunabileceği mer- 1 !eri, 21.45: D:ı.ns milz!~ <PU. .. : sine şebcb y~t vÇ> ~· 
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t:: E E B i !_AT =:I (Almanlar ka 10 tayyarecilerimizden bahsediyorlar J 
Beni ··niu rsneıerim 

(Hasan Ali Edizin Maksim Gorkiden tercümesi) 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy · 

• . üşUyor fııkAt ruhumda 
asan Ali Ed,z, tercüme edcb ya., cı Vücudum A.. v~ı· gene pnrlnı ü. 
un sa:kln bır sa .... e& .. • 

ta ıza, SlSt.!m.1 ve devaınlı bü rln f'llz'eri sUrıneğe başlıyor. BU-
ll..y~ ile e<>k iyı bır hızmette buhı. mıdle 1 ~ ne kadar da tatı:b 
eıı. · tıı.tikeınmeı bl!dığı Rus d·l•nın rada Y~ 1 tnmamlle bir 
~1rrn ur e:.e.rlcrını ııı..ı·asıle dı.tınıze Eserm sı>n kısmı~~· gi.Zlice ihtllCı.l 
tere -Or. İşt.c M..ı.u.nı Gor .... aen ti<>n köyde geçıyor. °? ' e ine tt~kılarnk 
cıe ı.tı esi ol:uı Benim Ünlvrı ~ltc·ll"rim için çalışan Rom!L! ın p ~ orada bir 
ıxı ~nun bu ıı:.ızeı c.ı.ışmnsının Eon kıy. o kôYe gitmıştır. Roma~:ı, bu adamı 
~:Jı· tllahsuıu:hır. Burada, UJ.ın~a dültkll.nı var. Yerli zeng " dilkklnı
llaın ıtrrır.ermdeu te..cUıne:cr seı isb çekemLvorlar ·ıe en sonund. 1 01>rkl 
<:c. .. e ~edı cl!ıyi bu.an ~eşrıyııtından nı da. evini ıJe ateşe ~eriyor t':b•Unden 
ttb'"ı ltemzı Klt:ı.b \'llli de ayrıca bu faciadan olr mu ze • 

i.k et.ıne.ıc ı curtuımuştur . 
.s~arım. ö d d ne <"anlı ln~ 

Carlık ,.., Goı1ti bu k Y e c ı 
llJı t"l.llSyası zamanındn. eser.er •• t"plerı görmUs ve hatıralarında on an 
lerıe lla.ıt ıı.rasuıda. yaptıgı bilytiıt tes.r- ne .ırndretle yıışaıtaıııştır. MeselA Mlgun, 
lara trenlerde dordÜI'Jti sınıf vaıon. geceleri so!<akta, kapaJı kepenkler :: 
n &eııe hai.k te.rafında::ı kendi wm!. rasında dolaşnM.k dllkk{mın basarna 
c:anver<1.rec~!t knd.ır şöhret kaZ!l."lmıs lıtTma çıkan Mtga:.1! Bu, fenalık seven 
r.r Ctorkt'nın geucııaıı, daht\ muhnr- bir adamdır. Oorkl onun için: 
... e' e başlama dun evveı bınbır macera cOUzel bir kız nasıl cilve yapmasını 
ııııs:ecnı!şt,ır. Faklrdır, kimsesızdır ve severse bu ı.ıa kot.iı!Uk yapms.yı sever.• 
lı. .. ~anın cenuouuüa bir serser.öır . ...,,. ..nı k D&or. 
r ll<lan azıınnuı.k için Vo'ga klyıla- Sonra palav:-aoı Kuşkudln! Bunun 
baza Kırmı:ı. ve Kafkacyııya kac!nr kendi uYdurduA'u hlktlyelerde daıma 
tıa-nı~ b::r ka.yut_;, baz:ın yurUyerek tena bir ins.ın vardır ki en sontında 
~ı; bir Yolcu h.alinaedıT. Şu körde akla sıtmaz blr lyllik yapmaktadırlar. 
t~ ıvanlık, cu k.a.s b11nın iırınmda Bu fena insan eAer kadınsa.. Kaşkudln 
~ıı;.ırılk, şu dtikknnd:\ çıraklık. şu onı.ı eicseriYetle, es.d ıenaııtlarını ö
Sollda ııece b~c•HC:ı etmekıed:r. de~ek için manııs!ıra yollamaktadır. 
~c 4-uşçuduı·, b.\zan kl!ç.ü\t b.r ki- Gene bir gUn böyle bir hlkAye ~ydu
l'leQe rnugannldır, bat.?,D b:r tiraha- Fakat burada şu parcayı haAAn 
"..ı.ına:rson, l'ahud Volga kıyıın.rında AruYli oEdr. izin tercüme.sinden nakledeyim: 
bu <! ır, Ve pek tab.t olarak bütün ı 
\'e~a el'bett&r hayatı esnasında ko:.-kun<ı 4te bülUn topratı 5 ze 
bır hg~l.Unç hAdlselerıc tar,?ılll,'lıyor batısl:y~;u~." 

0

A1l:ıltaısmarlnıtık, dt-dl. 
llaı.ar~da yeri lerln bir kadıtıı so- Beni affedin. brıı •.• 
~"' ÖldUrdültleıını görUyor, Knf. Romas tamamı.utı: 
llııı:ı:ıa bir köyde iki hayt!uöun ida. - Manastıra rldlyoruı.ı. tac;. 1 
Clıtıla salıl<i oluyor. Uklıı.ynada bir ka- Kuşkudln nlkk.ıtle ona bakaral 
atrlfil tek başına. kalıyor ve kadmın dik etti: . • .. 

Maruf Alman Adler havacılık mecmuası Fransızca nüshasının llct say -ı yUkanda rörillen resimleri dercetmekteıdlr. Rcstınrer kadın tııyynrccllerlm!z1 
fasını Tilıık1.-u$unun kadın tayyarecllerlne hasretmiştir. Mecmua, TUı1c kadı- çal?Şll'ken, roomt Uniformalnrnc aralarında neş'e!l .konuşurken ve uçmaAa 
nmm ha.vacıltkta gösterdiği mu\·af!akjyett.en sitayişle bahse;.ınektc ve hazırlanıı'Jcen göstermektedir. _ 

ita ~tutunca cbela ediyor. Bır baş. _ Doğru. 11ı:mıı.stır müdul"luıun.e 
rı11nq • lllechuı bir adamın cenazesi ö.. ,.ıttı ... ~mek bu vnk'ayı sen de bllı.. 
f>o-Ostoe duaıar okumakl!\ meôiuldilr. yorsun? 
~1 sU: serserııerı, ona, mart.ileri en _ Hiç ~iımed[m. 
t~ ette kızartıp yemt>k san'atını öğ. _ Öyle ise ncrrden biliyorsun! 
~~rıar. \'e gene b ·r köyde bir diik- _ Fakat I>en seni biliyorum.» 
lh~1 Ca.lıŞtığı tıı.r.ı.htc Çarlığa k:ırşı Kitabda bunun gibi ince nllktelcr de 
tatet 'Propagaııdı:ı.g ıcln gizl! gizli ha- hic eksik değil. 
taa~ Clılışıy0r. N"haye~ l\!tlJık•erln n~as'ın nvJJlkler hakkı:ıdaki ŞU 
t~ l1na lığı·ıyaraK canını zor kur. ~""'" sik 1 
Ctraı~r. Patat blltUn bu d. cişl.ıc mn- sözleri de o devir Rusyasınır.. p o o. 

CSinema:J 

Holivudun 
"Yıldızlar Çarı,, 
3 sene hapse 
mahkum oldu 

C PORTRELER =ı 
Maresal List 

' <>lan ..,ha.ya.tı zar!ı:ıda hem memleketi Jislni tanıtması itibarile sayfalarca 
i'altuı "usya.yı, h"'m onun sefaleLinı pek tahlilden ma.nalıdır: 
ctr dan kendi sefole~ ve ı.zLırab:arıle - Mılj.k hizu.t kendisinden Korko.r, 
lta~ış oluyo:-. Hıl<>ılı denebıl!r ki komşusundan korka.r ve bUhassa bUtun 

ını Gorl:i'rJn 18!>2 yı!ı 25 .E.vlO- yabancılardan knrkar. Mujik hUrrıyete 
lca·~ Yanı l\lakar Qudra lsiml! ilk hL kavuşalı dnha o tuz sene o!mamıştır. 
~'ll bııı neş:-e•tıı;1 z manı:ı. kadar ge. Bugün kırk yaşına basan he:: koylU 
'elan:~ &e'l'v.ort Jtençll.k haya·ı, ade~a b"r esir doğmuştur \'e b'Jnu hatırlar. HUr. 
ar h d~.ı. YUz adamın hayatı 'ka. rb·etın ne olduA'unıı ıınlıımak gUc'Ur.'.D 
.ır.ı11r eycccuı, Beratl-ıe}t ve nlAkn ile do- Kıtabdakl l4lsV!rlere tıC"lincl', b.r kl'
.:; ~e 0 • bu dııvrın b rçok safha1a.-

"Yı dırım harbi mütehassı ı 
denen wilhelm List kimdir . 

tıu, Ekmeğimi k~:ııurken ve ne,nim limede harikulAdcl MesP.11. şu iki ay 
't"Sltelerim ııtbı hat~tında _ ro. tasvirine bakın, ne facia dekoru! . 
!arı ik-'.. ı:ıBen ayı sr.vwcm. onıln. korkurıc bır 

btlt ve h .,...,eıermde oldusu g~bi -
1 

vardır· köpukl<'rı1P olihıtıı gibi 
'"-- 'U.,,-ta, bir 'kalemle canınadırmasını $fY er • · ı 
~ tir. bende de bir yeis vr. )ladn lııu:ın u u. 

t,)'~~I 1884 de. bir Hlnı adamı ohruı.k mak arzusu uy~ndınr. 
~'\:.ate Kaı.an·a Unlversıteyc g;tm"şti. Bundan önrt avın bakır
~~ı Unıversıtcye devama iınUn bu. da~ • ~s~~J~rh meslı.ftıı oldu~u.?u ta. 

1 '.l·• .... 1 
&adeoe Untversltelllcr ve gene d r hıı fnsanJann ıou~ı-lk~-.......... , savvur l' e • · 1 iht 

~•tıl'111 erıe t.anıştı. Benim 'Üniversite- ı dtn ~!;Ndtül ettiklerini. J>"rt:ı• g 
\t ~lk kısımlan ışte bu hatıraları ::rl"ket. «-ttlkll'!rinl ,.,. biıv\ik PJ~kalya 

fı...'t l.acıır. canları gibi öldüriicii srslnr rıkardık
t~l\t Yalnız Universltel11er mi? Bu İarını zannederdim .» 
lııı~ ile <1.rarsında, çok kuv\'etll bir Sayfa: Hl 
~ ~ ~ C.:iZilmış ne cok çehreler var! «Önümde, s;ıhllıle, sa-ı ,.c kamışlar 

Alman ccnub ordul:ırı bıışkumnn_ 

danı bulun:ın general Feld marc§lll 
Lıst Ahruı.nynnm en değerli kumtı.n -
dnnlarından blrıdrr. 

Wl:helm List 14 Mayıs 1880 tar! _ 
hinde Souıı!be eyaretındc Oberklrch. 
berg'de ddğmuştur. B:ı:bıısı şehrın ta. 
nınm.JŞ doktorlo..rındandı. Wllhelm 
List çak 03-iı.şkan, çok zeki, dniı;nn. 
sınıfının ıbi:rinclsl bir talebe idi. Dk 
ve orta. tahsillerini muvaffakıyetle 
ikmal eyledikten sonrıı. Berlhıdeki n.s. 
keri anektebe girmiştir. 1898 senesi -
nin Ağustos tl(Yll1da Birmci Ba'\oıy~mı. 

taburuna tayin cdilmiŞtlr. 
7 Mart 1900 tarihinde asteğmen ol· 

mcsı içln gece günduz çalı anlard.ı.n 
bin olmuştu. 

1039 senesı sonbahanndıı. zuhnr c. 
den Polonya :tıaııb ne pl,}-ade genenılı 
oıaro•k ışt1rak ett!. 

Kendisi bu h!ırt>de, b<ışkunınndnn 

olan general Von Runclstedt'ln ku -
mandası altına ve-ilmişti. 

Oarb cephesinde I•'ransa, Belçika 
ve Felemenğe 'knrşı yııpılnn hnreki'ı _ 
t ta kumandan olnrnıl: iştirnk ctlı. 

- z.ı.nmış olduğu biıyiık muvo.ffn -
kiyetler dolayıslle 19 Temmuz 1040 
tnr.Jllnde kendisine g;mcral feld ma_ 
reşnl rütbesi verlldl. 

Yugoo•avya ve YunaniStımn karşı 
lq ' tıı~k:.'llla.rUe ayrı ayrı nakleder. altında izot'un &•sdl yatıyordu.~ Mor 
t!t1,

0 t.ır trir, bizi, o de\·rin Rusyası. çehresi cök yiu:Unr., <'~nılıışmış to1 Jerl 
letı ttı~hc:.<Ien daha büyük bır kud- ise sert bir bakısl:ı kendi lç)nc b:ıkı. 
~ l:i r r 1!1Yor. Hakikaten ne portl e- >·onlu. Aıt•n renkli sn kah ke l<ln dt-
ııe;:_~ ~tııll'ıtıda boduı." bir kızla {ışık. metler halinde blrblrln~. ~·aptflDl!J, haf. 
~et Iınocı, sarh'lş kocasına e- retle açılan 11tzı, ı;akall:ırının içine &iz-

muştur. yapılan !harekat d:ı onun kumanda. 
1 Teşrinievvel 1903 tarlh.ndc baro sına tevdi edildi. 

~) 'acıııı"ernııycn iskambil fn:ına ba. ıenlrordu.» _ 
~? ti ~ da.yağa. nldırmn.:ıaıı ye Sayfa: 16ı> 
t~ • C1il'erı trn, buna da dayak mı cter-ı Eserin terclimcsl işte böyle bu aı:ık S Oı:ırltı, lbtıyar dokumacı Rubs~of ve temiz türk~e i!E' yapılmıştır. M~n-

ot· U lloı .~aZ'.ln, bu tlpler:n bir ıki fih baz.an mnnanın koloycn sn.a
' · e"'Uekıe portresini temam- ~ı':nasını gti~Ieşttrcn çok uı.un ,·cya 
~' ~ h •. _. ş aJaıt cümlelere de rastladığımı ~urR
~l~ liaıbUk;L:>o;ş, kuyruksuz bir k6pe- ~a kavdetmellyım. 189 sayfalık kıtab
~1:1eıı lba th~lk. zincire bnğlı kö- a a.d~I on beş!.. yirmiyi de SPcmcse 
~!4<İ ~acı ret.tır. Heı· blr.nln ;ı.ayru- d 1 rın yeni bir baskı esnasında t~
~ıu ~e bı:r ı;, cocuk, annonik, J{ı.stJc :~~ ~iç fena olınnz. Dllhassa not ettı-
~ tıe !a ~ın turp var. Her k5pek m şu sa:yfnlnra mütercim 1'lr kere 
~ 1tı ~ d~ar. San'l ınenmazl:ır.11 ~aha bakmalıdır: 7, lil, 35. 42. 

~<! lıtı Söı nıacmııı ai'?zından nak- zamirinin ıazumu o1ma-
~ ~U'tııı1c ı ler blle. Gorkl"nin halln Bir .de ~e kullanılması Jıos dilşmü. 

'1-ertıt cın blnbi:.- tehlikeye gö- yan bır ye knrıkl cümleden ve nU. 
~ ı~~ . Uhaştığı o dev :-de ne yor. MeselA. ~'U ldu~u b!llnd!AI halde 

b.. r. ıtarşıJa~ığını anls.t.ınağa Ule~ege~::da~I: 
~ıı~ tı 53 üne 
tıı..ıı -~~e tt.ı>ıe·ı o yakm:la ge1lr. 
~11:.ı:t,.-"'13e:re • Mc.sf:lA kendi, karı- - B'} le ufaktefek bazı 

IUı r 1ııa:ı aeınıaz insan o.vcısıo ve Cümlesi ıılbl. ' Y k mnhsuJU güzel 
t ...... o~"Dtt1e .. d!y'! tavsif ett!ği KB- acusurıarı da b~ em':.mnk Hnsan Ali 
il l'l~ar ha11c~e hafiye Nlkoior!ç · tercilmedl'n uza~;~ş~lr m'uterclm !CiD 
h' ~ tıı:ıı'lor· Allahıdtro diyor, aon- Ediz gibi kıyıne .. b sit blr kalem var • 
• .._llıu cııde . h;ç ş{lpheSZ pek a 
~ ltı ltıerhnıernaınet Pl'k çoktur. fıesldir sanırım. . 

M., llıı..~ anı,..t 
2 

JJ,tlııl Fıtlırl OransoJ 
;.._-çtı ~-~a b•- :arartı bir şeydir!» ........................ . 
~t• l.I" }\AAt .. ••••••••••••• il lı hı "'1-d· ...... se sanki Nlkofo- ............ • , 
>: •ı-.: __ ı:ece ·~Yor: Gene balıkçı t- Zafer bısıklet yarışı 

ttarı -...ızııı811 °1sacıa kayı~ınm !çln-b' hnncerl!yerek cldllrU- Ankara SO (A.AJ - Her yıl oldu-
~ \ a ~ da 30 Ağustos Zn-

>~ ' l'ti'ntn ğu gLbi bugün btırO. 
~tt:~ tı~ lt.I bir fırında ders aldığı bisiklet yarışı yapılmıştır. 
~ o "'?~ıı;0 illn onu kasayı so- ı fer mes:ıfede yapılan ve 

0 • ~le ıgu;· lil'rit utana~nk yer- 76 k!lomet.re 30 s:ınlyede nl-
~~ or ve Gorki şöyle ya- 2 sant 28 dakik• verı,,ın tekıılk neti -
-~, %1~ hayete eren bu ya 

! .. esi ve E]neG .. J iwanyol nıuıann , 
\171" ıldızı fmperio Argentina bu. s~c 

ına Y uslkislnas Yerelinin f'Sen obn 
ınc.şlıur ın l'ı çc;•Jrmlştlr. Alman lııı-
«La Tosca.'.' yıldız 'l'osca fllmlııdeki 
berlere rore ff ki • t 

1 .. d tevkıılı\d•• muva a )e ro un c 
trazanmır,tır 

akademisine girmiş, 4ı sene oonra ka. Ş:mdl &wyet Rusyo.nın cenub kıs-
rargMıı umumide mlil11ın bir vnzıfe- mındo. harıbetmekte o1an Alm:ın ve 
ye tayin edilmişt.lr. Sını!ınm en mum müttefik ordularının kumnnd:ını bu. 
tnz sübaylarındnndı. ıunınnktadır. 

22 Şubat 1913 tnrlhlndc yfüzıbaşı oL Mtiteaddin C(:nebl lLnnına vllkıf 
muştur. Bu sır.ada kurmo.y b:ışkan - J\faı·esaı J.lst • bulunnn genero.1 feld mareşııl Llst. 
lığında. çalışıyordu. 1 dördüncü ordu 'kumandanh!;ınıı ge • bugünkü .Alman ordusunun en de -

1914 senesinde Umumi ııarb n zu- ti ·ıd· ğcrli sevkülceyş üst:ıdiMmdan blrı -

Blrt~Lk Ad~:;~.a ı!10~~~ı~~~ı i?:~~ld~~ hiırunda kurmay y\izl.ınşı Wıi:helm j r~~ senesinde onu Acwlf llıtıer'lc dir. Ona ayni zamanda ı.Blıtzkrleg>, 
Iediğindcn bil nnııen Joscph Sobe- Llst, ikinci ordunun ko.rnr~fı.hı umu. ~,.....iki mesai etm'" görü"oruz. c:yıldırım harbi> müteh:ı.ssıı:;ı namı ve. 
ıar çarı» laka e .. !si d id" ....,.... "i " O T 

kile sene hapse mııhkiim olmuştur. m n e 1· ki 1 __ A_ım_a_n_or_d __ us_u_n_u_n __ te_ı:_.e_m_m_uı...:· _e-'t_-_;_r_ilın_i_şt_ı_r. __________ . __ ._ 
ne ç ,•ergis!ae esas olan gelırlc. s Şubat 1915 ıtarllllnde se zınc 
~za:etm,.tmls • Amerlkl h:ızlnesini Ba~nrya ıfırkası &:arargfi.bı umumısi 

~o~ı 000 dot~r y~ııl 135.960 Türk lirası 

1 
kurmay sübay!wrındandı. Hıll'bi U -

za~ra ooınmış'ur. mumi devamınca bütun cephelerde 
Mah.ıtemcsi sırıı...~da Şarıo. ve diğer bulundu. Bu cepheler sıra.sile 'un -

birçok yıklıztar lelu!le olara_ıe şalıa h lardır: Lorro.lne, Oallçya; Itnlya, 
dette bulu:ımuşlars!l dıı kendıslııi ma 
ıcQ.mlyetten kur~'lrıunamışı~rdır: Fl~:~:rt 1918 ıtn.rihlnde harbiye ne_ 

Joseph Schenek kımdır?.. zaretınde atend~e çok .mühim cır 
vazlfe verilmlştı. Bu vıı.zıfe colayıslle 

Joseı>h ao: .. t~~~h~:·~;~~~:.n~u: mrb cephelerinden uz~lnşmlJ} de -
nue\~~ı ~!:ınctadır. uzun 1.ıı.mandan - ğildi. Her an cep:ıeıcrc ı,rltmckte idi. 
gUni Blrle.,ik Amerikııdıı ikf\ltlot et - Almanya m.nğlüb olu,p Versn.y sul. 
::~edir. hu iınZ1l edildikten s~nra Llst va.~a-

Aanerl.kada t~k göze çarrııı .• ,, kendisi. nının istHcbalin.den hıçbir vakLt u -
· tanıtan icrııa.~ı. Nevyorku,1 şima - midini kesmemişti. 

f~de Fort oeorge mevk'ınde 1908 se. Almanıya.nın en karo. günlerinde 
nesinde cParadls"' Parb adında mu- en cesur mefk{).recllerind~n blrl ol -

azzamkl : bi;;1~ra~~~~::~ı ~~tt~~: muştu. m~bir v3klt ve hlı:bir gfın ü
~~~n Y rsinemıu:ılığa başlamıştır. nl.fooım.rurun sıırtından ~karmamJ1iİıı. 

Fox FilıD k~ımpanyasının mü(jürü Va.tanının günün birinde şerefini. ve 
olmadan evvel mUsta!dl prodUktör ldı. mevkiini kurıto..racnğını tckro.rlayıp 
Sonradan cCJn!tcdı şırkettnin en r.U. dururdu. 
tuzlu azası olmuştu. ı Mart 1927 tarlhinde binbaşı rüt. 

«Poxn kuın;>3nV'lsı il'! «Yinnlncl n- besini almıştı. 19 Kfı.nunusa.nl 1930 
sırı> kumpa:ıya.sını o birleştirmiştir. tarihinde ise Dresden şehrindeki pi~rı. 0~!.ttı \'ı,ı.;rd rn, fakat keman cesl şudur: ~k"""h•r 2 saat 

r,tı il 11ı:ıı.,e eçunı. 1 - Salih Avgın """' "<" Bir milyon dolarlık bir yat... 
~· ltt-ıerı ~c~U.ellleıtı ıJU'<Up kallc-, 28 dakik.il ~ saniye. i bl 

ysde melttebine kumandıın tayin e. 
di1miştL 

~ ~ ~ ' Ula.nık hayat dökün- Kemal A.ra.t E,5kişchlr lk -
it r 0 'lll>or 2 -
il~ .,~.~ ~rkı Yaşamnt.tan bı- siklet b<>Yll· ~~ istıanbul tekerleic 
~ ~ .,:trı!ı h~~ intihar tcşcb!liisü! 3 - Hlllid 
"--' tat~ır fçe cltcırlni delı)·or. rarkı. . ehlr 
~1\-~ l\al''lfL ' Sonr:ı. tekrar Volga sabalb:attın Saylık Eskış • 

· lta~ın tadını 4 - Al" petçallıır suı...a. 
6- 1 

Sessiz sln:ınu zıuruı.nında pek büyük 
bir şöhret cdlnmi.ş olan s:m':ı.Ucfı.r Nor. 
ma Talmadge'ln zevci ld!. Ondan bo
şandı'ktan sonra meşluır sinenıı. yıl -
dlYJ.arı ile ~ok sıkı dost oluııyn başla-
mıştı.r. • 

(Devamı ıs:ırta l/Z do) 

ı Teşrinisani 1930 tnröh:nde yarbay 

oldu. 
1932 senesinde albayiııa .terfi etti. 
ı Teşrlnf.evıveı 1033 tn.rih!nde dör. 

düncü fırka kumandıım ya.'Pıldı ve 
bı.r müddet eonra Dresden'de bulunan 

Boğtırıa<:a tayynıe aeynhntile tedavi edil~k - oazetelemen -
- Şimdiye kadar hep boğup öldürüyordun. timdi birld 

Ja boiulup ölmekten lıurtar lxıkalun! 
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Bey.it~ Hamid Eren Taıvş:ı.nlı, Rabm1 Emin isk•t Sungurlu, M. Nuri Koçak Petürge, Tevfik Kayaalp Denlzh, .-:· Hava üstteim,.nil~ne terfi edt'nler Harita yiU.\>~ılı~uıa terfi edenler düz İstanbui., Ruşen özünan 'f ~ 
Pu1at Izmlr, Mehmed Sevil Ş11e, M. Konya, Zühtil Tıbet Kastamonu, Sab Tevfik Erolu Çiçek.da~, ~asrettin Ou celft.lettin Gökler Elchrııe. Kem~ı _Te Yadigfı.r c;ı<>lgeçen A'ksa:ay, 1:-· Kad- dağ, Neomett~ Ataıner İstanbul.ti. 
Febh1 Ulsel ~lu, Nlya2.1 Benli Ho7 ri Durusu Bakıı1töy, sadettin Erde- ner FaUh, .t\lUned Erıtürk Çankırı, zuçar Beşiktaş, Nan Al~unlu Mıdılll, ri Evirgen Ist.an'bul, A:bdülkerım KD- hl Akıtanı İstanbul, Hayri ocınl ' 
pa, H. <?ellı.l ÖZkeskin Fatih, ı:eyzı mır Mudanya, Memned Kge Bursa, izzet Esünal Sinop, Necmettin AlP- Muammer Tamay Mersııı, Muzaffer 

1 

ca·cıklıoğ:u Manastır, M. ~uhtaı: Vn- İstanbul, M. Es.ad Gliner Kıbr"8~ 
Teomnn Istnnıbul; M. Muzaffer BingÖl M. Baba JJr.sqy Bey~lu, Ba1lh Baz.. san Aıd1ıpazarı, M. HRO'l"ettin Taner Sanal Üsküdar, Safa Poyraz Nevşe. roğlu Çengelkôy, L\ltfi Eri1ıxlen L'!tan ilin Çubuk istaooul, F.ahr1 aa~ 
Ka.dlkoy, M. Kbım Baykent Afyon, d Band rma Galib Çokesen 'tlsltü- ~lu, Va.b.lt Gürkan Konya, M. hlr, Ekrem Olcay M. K. Paşa, Rauf bul. İstanD:ıul, sua.vı Tu}gaq Kıl:>rJS. ~ 
:.ıı:. Kemalettin De~ Edirne, ar İlb ~im Kalkan Sima.v M. Ali Tarık Dem~u Kastamonu, A. Na. Çelensu Aksaray, Mu.slihiddln Sevil NakliJe albaylıkına t•.rfl edenler Gürer Millıs, Oengiz Pınnr '1-4e'ii_ 
Fehamettin Dengiz Adalar, Hulfisi darrte ra İstanbul Skre.m 'Tuğberg ci Kır Nevoşehir, Hıı..yr; Yal~ner Sa. Eminönü, SaWladdln Yentür Eyüb, Rıfkı Aı:Ya~n İstanbul, Receb Ça. Sa.ba.'hattin ça.pan İst.anbul, \1~ 
Arda Kanclllli, F.athir Ma.bek Bu.rs:ı., Ku d an Mustaf~ Toplbaş Akşehir, panca, s. Fethi Tınaztepe :İzınlt, Emin Nevzat Akuç İstanbul, Hasan ~'taş kar çengelk(zy. Uner Kıbrıs, Yaşar İnselbağ 11~ 
Asml Öncel Bor, Muza..ffer Koçman ~~Baloiiu Anamur, Muzatfer Ba.ysal Ka,yserl, M. İsmet Köprülü Niğde, Cengiz Kı.zıld~an Kndıköy, Nakliye yarbayhpna terfr eden Beycfi Kural istanlbul, Kem~ 'Y.J 
Afyon, N. Naki :rulgar Ba.adırma, C. Ekinoğlu Eminönü, Faik özltan Edlr. tıtallbul, Hilmi Bilen Aydın. A. Cemil Ferid Kızılkanad Gönen, Nıb.ıld Ay - Hamdi ÖZoğlu Yenice. Er2lncan, A. Nedm Dlmer ~ 
Turgud Çt;likel Jstanl>ul, T. Sadettin ne, Muzaffer Atasu Edirne, B. Zihni 1 şenocnk Erzincan, M. ~abahnttın. Er- tek Kars, Sacid T~an Emlrg~n. Ce. NaldiJe blnbıışılığma tl'rfi e'denlcr Orhan .Arcil Şam, Lutrı SOyWJ~ 
ÖııtA:l>ra1ı: :rstanbul, Heyrettin Kutlu.. Özbek Dlvrlk, M. Ali Kudny ç. Kale, ı dir Usküdar, Babri Ergüden Merzıfoı.ı, mal Ersever Bursa, cemil Sert.sever Asım Altınışık Zile, A. Remzi Çe • tamonu, Fe1lhi Yaiçın ist.anbU~ 
çağ Beşiktaş, Aı'bdullah ~ros M. K. A. Kemal Tokal Kosova, Kene.n Er. Gal.ılı Tağa SelAnl~. Murtaza Gençel- İstan~ul, Muhtar Be~an Boğazlı_ tiner Gediz, Nusret Kaymaz y~,at. Fen ve san'at. yarb3yhğma terfi ,ıe"'.: 
Po.şa, Hüsnü Seç.kin Nığde, ~ed tam Fatih, All Ya.şin Edirne, K.iım\1 1i Bursa, A. Cevdet Eymen Fatıh, M. yan, I . ~ütfi Ayka~at Edirne, Sal~ Na!di>·e yüzba.şı!ır.ına terfi ellenler 1 oaıvtt &&tunç Topkapı, ~\ııı f4 
Coşkun Çeşme, H. Rıdvan Dilt:ınen ENr E:Bzıt ismaU Alper Nevşehir, Fet!hl irtem B~lu, M. Necati Gok. Ertunç I.stanbul, Huseyln Evin Üsku- Kemal çetin rstanbul, A. HAtmet I Süslüoğlu ç. Kale, M. sadet 
Fa.tın, Hayri Alpaq Adap.lza~ı, M. Zek~n öztezca~ Edirne, .Şükrü Keskin reyen 'Ö~~~. Ba'baıha!ıtln Aydemir dar, ~li Uçum Ordu, Atıf ~obal SL Aldoğan Bursa, İihsan Cnlüyurt Er.ıtı rin Aşıkpaşa. vtfı 
Neş'ct Bi~lç Kıbrıs, Alı Anıl I.zmlt, AzizLye, Bl!.fU Bingöl Bor, Ahmed A- A.lltsarny, omer Sönıı.l Kırklareli, .:-4&h n<ıp, Izzt"ttln A:yer Balıkesır, Orhan rum, İlhami Güven Edirne, Agflh Al- Fen ve san'at ytnbaş•lıi'•Jd ,4-
All~ Oran Isparta, A. Ba.ki Mancb.boş ner İstanbul, M. All Oyal A. K. Hı- med Ben1i sımav, A. Kemal :arız Doğan Kema].p~~· A. Rıza, Sô~al kan Bayburt.. edenler . İ.i· 1'; 
L7\K>, l dık Savaşman Fatih. Sıdkı tu Ali İlita Manl.sn Osman De. nninönü Musta.fa Kayhan Gü1nar, Mersin, Mb.nıxl Sum~' Adapazarı , Sn- Nakliye üsteir;menllrtlne terli ~aenl•:r Zty:ıettin Boydan Erzincnll• ~ 
özer B~urd, Hüseyin Yavaş ManL sar, M. . 'Y T. Akcan M Fikret El'biızim İstanbul, A. Yaşar dl Oktay İstanıbul, Ismall otan Ada. Necmi imtirlioğlu Demirci, Himl z.ı.d Güribüz Kastamonu, J.1 
sa, M. Hikmet Çıfok M. K. Paşa, All mir Kemnlrye, Hakkı a.Y!ar sadul A~uk Kllis M A1i Wuçınar Burdur. na, Nihat Erce .Altsekl, Sadettin Aran Heki~u Bursa, Ereüment Gündüz tin Orhon Beşiktaş. ..I' 
Kuşçu Nevşehir, Muzaffer YencT Kn- Konya, Necdet ~~\.:1;:~et Tu~ Halis Alp~ Mniaqya, A. Tevfik Er.

1 
ıı Bursa, HaSbl Kıvanç C. Kale. İstanbul, Mebmed Meriç Uluborlu, Askeri tabrlk:ılar albarlıl'10• ..p, 

dıköy, Turtud Ergökçen Eyüb Meh. lah .Ağaııman .Be,vo u, · Konya Mltlha.t Önel' Kilis Sal!.b nava makine yarbaylı~ınc terfi İbrahhn Ergiil Adapnzarı. Mustafa etlenlcr ,..,,; 
' Edremit nısan Yüksel Erzıncan, can , • a il .;..... bul . n.9t1r, med Ba.y.kars Sivas, Hüseyın Akın _ ca • İs H C • d Or S şk Noksar Asllil .M:ıncı Kon.. e en Umay Fatih, Saklb Ers ~.,nn · Ibrahım Sun.bay Man tl 

önder İsparta, M. Şemsettin ener İ.s.. Galib Erker t.nnbul, . ~aErz ;._ a~ ~ t İ.sta~'bul 1-L Nı,Yazi Tun- CeHU Kutal Sürmene. Ta.blb nlbavlıcınn ~rfı edenler !ah Altansu I>Cbre. ~ it' 
tanbul, Mustafa Age İspir, Muzaffer han Aksaray, Yusuf U~uno . ya, İst l b~r M Ut.k~n Hüsnü üskü Hava makine yüııb:ışılığın.'\ terfi edl'n A HulU.sl Buyur al İstanbul, O. Neo Askeri CabriköWLr yarb:oıl•. 
Kan Edirne, M. O~ Alban Blhtı.a. can, Sena.i Ö'ılbi1gc Bursa. ca an ' · · - M. Adil Giray Kilis. · ·TWgarıt Kıbrıs, Neeatl Kamp 'Üs eılen ıı.ş•· ,1' 
n13'e, A. Kadri Qodkuner Eyüb, M,. Topçu albaylığına tt~. edenler dnr, oema Cebe Kars, Sami _Gurman Bava makine östtetmenli.ilno terfi m. - Fahrettln özacnr 0aıvut9 ıJlit t 
Sıdkı Salur İStıan'bul, Muzaffer YeneT Abdülkadir. Arsoy Kerkuk, M. Re. "Ö'skikiar, Ahmed Silersan Ista.ı_ı~~l, eden küdar. a-'-•i Cabl'illalar ı.lob,..uıl 

1 Ayd ı.... 1 M a.d Oğu Tabib yarba:ylığma terfi ecknlt.r n8&'"'6 1 Beflld,an Tahsin ÖZkin Bursa T. şat Aybers Istanbul, Y. Z ya . ına.,., Abdullah Ertan Ya •ıa.ç, ur n Halid Mengü Kıaıklareli. Şevket Pek KaSt.annnnu, M .Amıi eden tat ı;ıl>ıl 'ttl 
Fikret Günöz Fa.t.ih, .Mı.med G~ Harput, M. Şe'ricet Gürtürk Istanbul, Erzurum, Alhmed Dö~n Beyoğlu, ~ Hava sanayii harbiye yilsbafahtma Dinçer Girit., M. Ferôt İlker ~ı;tanbul, M. Rldvan Tu~~ 
i:zıntr, M. Behiıç saıvaç İ:st..nbul, M. KA.mil Otat Plzran. Gü1ıder Kıf1eh1r, Ramiz Ersayın 'Iıl.. terfi t'Cleıa M. Şevket Ton«~ Çorum, Ihrnhım Askeri fabrikalar > .,,. 
Samı Su Üsküdar, O. Nurettin Tur • Toa>eu y&l'b&1hinıa terfi edenler parta, Rasim Dağlı Çatalca, Fet.hl H. ~ Duru Beş.lktq. Masağun İstanbul, M. Badeit.ın Suay :1ar ~ 
san Fatih, N. MalıitUn Acaraoy An- Muharrem Sorguç Antalya, M. Sup Er8oy i:st.eııbul, Kemi A,f&n Sultanah istlhklm .Albaylıi'm. 'erli edenler İstanbul, M. Şefik ~emir Ama3;ya, Fuad Tığrek ~_;~ 
kara, H. SUphl Jıa.r Fat.&a, ö. LWl hl o&ıen Pile-me, ~uUah Anhtan med, A11 ttıgen Sinop, Balll ~can ş. Zühtü Tetik Edime. M. Cemil .ı.w.ün I&tanbu1, S. Sudi Ytlbek mWm11lall e4eP -' 
()kta.y İsparta., K.ema2 Öııgürses ta • Brı&ncan, İ.Hamid 'l'eklnaoy Erzurum, bnlt, SalA.ha.btin candemir Imıir, isübkbı ~Iıtma tedl edl'nler - ağu İs . gerez. ti'' 
taıııbul, M. lırmli Paker Kadıköy, Akl.1 Kadri Tümer tllt.an'but, Bedrı Tolu_ Alt ~n Oı1b.a1Delt, Perit Ulut.af To- Şilkril över Edirne. i. Akdlkmen Oral İstanbul, Abdulla.h At.as ~ M. Remıııı ~: ;pr~f~ 
Sa.ltuk Edirne, Şerif K:iııÇer Ordu, nay Glr~t, 861.,m&n Önday Kırkla- tat, A. Kenan ~nıl&n Yozgaı, Bed istanbul, 8. Sırrı Q>nklu Dolu, M.ub.. tanbul, M. Tevfik Oüner A~?tn, Ina_ Yüuek mllh~nd ..ten ~ 
M Orhan ~ Usküdar, M. Cemal reli, ~adı Durma. JWöp, Muat&fa Yal- retun Vıcd'an Bolu, Ratımi Ar>ık.an sin özeı,,tı Su1"ntepe, Hadi Kiper yKeatruı:a:ı.adumh Uaınr.,., ... ~~~· ~1 = . KudaY S J\llfXled·..-
~ Fatih, Galip Kebeli Araç, .Mı - man Istanıbul, Bt\snü ELkin __,, Bo1u, O. ~n öa.ıtan ~. X. Hisar. uııı.o ...,_, ~n bend~ ı.mbat'' 
med Bingöl Muş, Hasan Yıldızkan Ahned Er~ Urıa, Kema1 Deml_r- A. Besim Baıyrı 'tl•tlııdar, ŞemseWn isUhlim 'Wlıt.qalJklna teıfl ~ıler buda.k Antalşa. Yik9flk mil edeD 
z t M Neş'et Gürldcyn&k Burdur, kan SQieym.anı,,e, M. Ce'fdet Brküt Onseklzoi'lu Bolu, Rıza Süer Boyn.t, Cemal Bor& İ.'!Jtanıbul, Ferle ()et.an Tablb binb&şılıtma. terli edenler ll Argut. izıııir· -~~ 
~~ Gtlner neveli, Fazlı AqJ.r Te. İstanbul. _ Muzatferettıın Kınık Ş. K. HiBar, Ce. 'Öskiidar, Tacettin Nayman sana, Bı.. M. Cemil Esln Swas, 1. Neja~ E.a_ KAın ııtnı:a t~fi ,,ıılP1 ~'' 

İsmail Demlra:Y Zara Rıd - T°"a binba.şıhguııı terfi edenle~ mal Güvenç Manisa, Cahid Kara.boy san Poyra'! Kas~şa. baoğlu, M. Ceme.lettin can.kat I.stım. Leftzım alba; 1(0Il3a, Jbf JÇdlle ,f 
klrdağ, lf Gllr.tekln M. Tevfllk Önal MetroTiç, Abdul. Edirne, Hasan Ataııa;y Da.daıy, M. Ca tsühU.m yijU>a~ı~ığına t,.rfi e'denltr lbul, H. Calhid Kızıld.e.I Metrcwiçe, M. Muhtar Eı1b ş~t.t.ı.n ıJJ'• J4 / 
nn Er.tem Çorum, ı ~nbul Nce- mecid Gürler Gence, Maza.ffer Ordu vid Se.ydem Eminanfi AlAettın Yurter H. Reşad Coşkunsu Üsküdar, M. Azmi Batmaz sıvas, Ka.z.ım Der~l Tan ErZln~an , ıı; er y. :Kaldır ~~ 
Kars: Ertuğrul Ala.tl a H Hüseyn Kızılmes, İbrahlm Etlhem Olcay Ada ttsküxlar, H. Or!han Per.k Eceabat.,A. Kenan Topçu İstanbul, Rifat Eren~- sürmene, s. SUP'hl Pcrnmk s~as, Tev na, A. şefik B ~~M :ııosn° )l· >.J 
mettı~ Da.ğısta~ ~ Ö~e ~r na Zrya K<imürcü Hacılmdın, M. A1i Tank Bo'ıUUrt İzmir, Mefuned Tuğcu lu O'sküdıı.r, M. SürCWll Yüce Bolu, fik Sqyguter Vodlna, A. Numan Er. dar Akta!Y ~ Kurtmıın -va~ 00"~ 
Becr ~ ~a.rta,i ID = 1 

M Raci üS.: öder Sivas, Zeki öztuna Çanakkale, Budur, Korkut Çal, Alhımed Atay Mut, Şefik Uçar İstanbul, Cahit Erentöz gül ÜSk.ü.dar, Nizametıtın Örgügören Babıalı, Sabrça.nktr1. /. Jılu:ııı1'• 
Şü:kru . rm~ui ~adlr u,~ü m.J.kşı Gıyasettin Aran üskUdar. Said Özçlvrll İstanbul, Yaşar Meriç İstanbul, M. Necatı Çalışal İsta.rı.bul. Aksa.ray, M. Hayati Memi.şog:u Trab. fik .Aj;sor/ 1 SOYaık ~ ~ 
tuğen ısı.an~ ç . nA Em' ' Topçu yilzba lığına. terfi cdenlf'.r Kırklareli, Or4han Tunca. Kırklareli istihkam üstte&mt:nllğtnc tertl edrıılcr wn, Muh!tıt!n 'tlnı:cr Eğln . Arapkir, Ke~ l{n.JC. fi ,c1tJ1S l}-
H. Fa'hrl On :ırş:ı.moÖ :ı, . ın Sıddık Sezen Kerkuk, Cablt K<ıta_ A. Agil.h Günal Ko9hlsar, Ahmed To. İbrahim Taner Balıkesir, Muz:ı.f!cr Eczacı alb:\yıığınn tt•rfi eden s::ı.n Güner . lu:ın:t. tı-r !> 
özer Kaleclk, R Sıtln zçer Amasya, _ , ~ rıuını , ıırb ,y oet>ıf'• l< /t' 

··,...~ Mnnlsa M 6 t"U:.."a noğlu h;tan1:m1, M. Sakn Tur'koğıu sun Nevoehlr, Osman özuça.k K->nyn., Çakar Beyoğlu, Nuri Erkan Giresun, Ali Ertan Çengelköy. l~~ Tunçenın Al ııe 
ibrn:hlnı o ....... n ' . "" . b l ü _.....,, Pa lr Ed' Abd l b Huseyın ,_,....,n. p -'l . rta Kamu Torıton u ubOr Mardin, A. NUıa.t 'l\>lunay Istnn u , salim Erol Knstnmonu, Ali Tokışık H davoı.~ m ırne, u a Fezacı blnb:ışı•ıfrınA terfi eden BUcn :Ki.ı~"' ~ıııc v-· 0 s.n-aş Isp~ 'Y\ll'talan ErZ:ucan, İh= Mchıned öza.ı Ell!zığ, Cemal Alt:nka- B:ındmna, M. Hüsnü Ynzg11.n Konya, Çamlı İ.'ij)arta., l_lüsnü ~~mircloğlu Er M. Naci .?nğlar RadOıS. ıuııttın pıı..şa, Fovzl aö1f-ıı s:ı ele ,.ı 
lu, M Fe B LktaŞ, Nurettn Ersm y .... ES!dşehir, A. Galib Alptokl.n ı:stan S:ı.di Sükaş 8:1.rtkam.ış, M. Sami Be. zlncan, Salih Gökbora Suleymnn, Meh Tııbfb yuzb sılı~ına terfi eılr.nl!'r lu c., seşpınar AYaJiO '1 y..dır

11 O 
san Seld:>:ıid ~.,al Adapazarı, Tcv bul, M. Hazım İşgüven İ!tanbul, Fuat rin Zara, Nurettin Tayşı Ktııs, Şerif me<l Kara-şanoğlu Dvrik, Ragıb Ol- Sabri C~ız Bor, Ali A2ıml ~a.~ K~ B. osrnan Kunt gııı;ıtı,, 
Ge1~bolu, istanbul M. ncş:ıd Kızıl. Başol MeddÖ'ZÜ, Na.el Çakın To.'knt, Berker Uşak, M. Sndık T1ll<>y Beyşe- caystl Maraş, ffikm&t Foça Maraş, Burhaniye, Meh:med Şevket Ya~ · · va ' çaru'h s. seııın·6 peı -1 
fik üıgezerkara. ~all Hskkı Altın- M. Semth Sancar İatanbul, A. Ziya. hlr, Mahmed Gürler Konya, A. Hicri Cahid Doruk Maraş, Mehme~ Çütell_ Kıbrıs, Ali Kemal Savaş Adana, Me:- ta:!a (Devaı:n• 
diim:t~ ":_11_. İbrahim Sü.berk Ged z, e!ıtin Güçkan :tatan'bul, A. Zeki Gö. Cavcı Fatih, Şinasi Taylan İzmir,.. Zi oğlu ~. ~lt. Baykal Duzce, Sa_ med med Adil Güıvenel SelAnik. Me -
bılek I.spiü .a, 
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Ordu terEi listesi 
i iy camii ozerindeki 

bazı ekler kaldırılıyor 
Dilekler 

ihtlya9lar 
Ziraate ve bahçeciliğe ni
çin ehemmiyet verilmiyor? 

~~~------~~-
Cila$ tarafı !i inci s:ı.yfada) 

1 

4 cü &uul 
Eğrikspı, A. Hatndl Kiper Yozgad. Zi- Yusut Örc~rıı~! l terfi edenler 1 tanbul, Hadi öner İstanbul, Btw 
yn. Şarc:tağ Ya!kova, Htkmet İlter E- tuğan Knstamo n k, Şevket Er. nettin MerJI İstanbul. 
dlrne, Şevki FO)'Z!Qğlu İstanbul, M. 4 cü sınıf na :a~;Uık t fi 5 ci sınıf muaıncle memurlatumı 

Sinan, Necib Erginer Manastır, Kfi.. İd'ris Erdenıı.r iıstn~uı crH~~ılcr edenler 
mil Sinoor İStanbuı. vuı Sivas Sadtlllnlh nn..-' V Y n sa Ekrem Erkan İstanbul, Rl2n so 

• • """ll"'nn an, Mch saı +-~ ... -
~va111n blnbaşılıgına tt!rll edenler med Turgan Kcrkftk, Ahmed sırma .ı.o:>JJ- •ı.ö, 

Edirnemizin bu şaheser mabedindeki güzel· 
liklet tamanıile ortaya ç.ıkanlmış olacak 

Edirne l Husus! ) - Selmıı:re 
:;:ımın prcırı.ı gi.ırzelliğll it.oibarae en 

'auı "'PneslnLni t.etkll eden mil\. 
~ \lıkınf.ıt!ının ilı::I yanında bulunan 
l ri.t sfrtwııu tara.sla.rdır. nu taras_ 
ardan bir1tıln iÇetlSnde liilnk.Aı' mab 
!lılldt!n .gırQnrek üaere 1k1nci Mah.. 
Cd~:uııanlllda adi tuğlnludan tnoa 
kl--.ı.ıı ~ abdesthane bütün çh' .. 
tQ n!J4ue ~c çarpmakta ve ~aJc. 

J.dl. Gene burada kemerl.i ufak !ki 
~ncercnı.n taş söveleri sökülmek 
;:ere ve alt kısmı y:ırtıılarak mpı 

Une get.irılnrl:şti 
Yüksek teknıği ıtlbarile mU:masil 

~k. nı!nıari eserıerc tarşı s:ın'a.i 
lkiınıyet:ni Gii>'"...ercn §'3bcser Seli.. 

tnlj·e camıı frzerlndckl bı.. uyguımız 
~ r bu kere V:ltiılüz Ferld Nomerin 

-
Maraş, <Ceyhan muhabirimiz 
~) - Maraş hnvalislnde 
ziraat sllnll.X ve halkın toprağa. 
olan eevıis! a7.dır. Halbuki, Ma
ra.şın suyu boldur, bu ltlbarla 
burada <sulu zer'iyat> ya;mıak 
pekAIA milmkündür. Dlkcr taraf. 
tan ~eelllk te hcnUı h:Ç DM!. 
~edlr. Zlrn, suyu bol ve 
havası serin olan b(iylc bir mu. 
hıtte billu\s.sa elmıı, nrmud, ce. 
vJz VE&lre .. gibi mcyvalMın tneb-
ııulen ve mUtenovvı olarak yetiş. 
Ut'11alWsl ve yurcı un dlQ°l"r lc6şe 
ıerine sev'ıd ı>ekfı!ll. nıUmkUndU;. 
Bu eurctıe nıwılckct ilctuıa~ ratt 
da kalkınd:nlmış olur. 

S?J~"JJUn Ccl~ K. M. Paşa, Nu_ Erzurum, MüıStak Tonıanbay Erzu_ 3 eli suııt hesab nıcnnırlutuna er 
rettın İren &kıt.köy, Ra.şlt, Erk:ır- rum, Lokmnn Att.ıı.y Aziziye Abdullah edenler 
ıtal k~, Fikri ~ Yemen, Kı~ Edremit. ' Necmettin Çalkar Fatih, A. MJth .. 
Bedri Oner K. M. P~n·, Tahir Kar_ ı cü aınıt bauJo mualllmllllne trrtl Öncel Bilectlı:, Mıınecı Çaldır Bağda 
ıts.ı B. Anıtep. eden A. Feyzi Artımur Van, Rıza Er<* Ka 

LeTUJm J112başılığma tern edenler Feridun ÖMöt İstnbul. sert. 
Abdüı.mcdd A$ln Bursa, EnV(lr ' cil ııııııf bando mualllmlljlne terfi ' eli 8lD1f heeab llleJDarluJ'unıa kr 

Bayka.1 H. Kale, Nimet Onay Uskli. eıl~!er edenler 
<hır, A. ŞemsetıtJnArnrıı.t İstanbul, M. Rıza Batur .Baybu:ı!, .fsma:ıı Bora Bedri Ellrün .Marusa, M. Salih Er 
Nımıt.t 'I'lınkan İstanbul, M&hmed Ni İstanbul, .Aihrned BoUurt n:tenbu.1. dır Kerkü.k, A.Aettin Ce!esun Ista 
yaz! Tem~ı üsküd':ı.r, İlhami Eryü. H. Hilsnfi Dirmenei Edirne. bul, M. Arif &yıner Clde M. Hllnı 
oe ErLlnean, A. Cevdet Yenerturk İe_ 5 cl sınıf bando mıaa.lllmliı:tnc tcrtJ Erkınnş CumafbAJA, A. NurJ Oraı Ak 
tan.bul, M. BalAhaU.in Çınar Beyoğlu, edt".n hisar, A. Avni 'I1ek1r Düzçc, A. Hay 
A. lihsan Başarır Fnıtih, Mustafa ön_ Yahya Akıdcnlz Adap:ııarı. dar Acar Manisa, O. Nuti Bcrköz Er: 
der Avnnus, Muhlttin Şahlnbao İstan 6 cı 5lllıf bando mualllmllflne tfırrı zurum, KAmil At.nısca Van, İ Nu 
bul. i bısa eden. İz Eı'-liııcıı.n, O. Bellrı Davas Nazı • 
Levaıım ilstefıncııl!klno t rfl cdmlcr n Atakurt Ist.anbul. A'hmcd Kuytlın Wırne, Mu.s"1 "ırn~·· 

Tevfik Zorlu Ü<iktidar, M. aı!nıi ,\!. 5 el sınıf askt-rı fen memurluğuna trıfi D. Bakır, İ. Et.hem Ak . 1 ı.; : 
edenler um KcrkuK 

.san Sinop, Sadı Şakar Beyoğlu, Ve. Aliı.et.tin Tnrhan Erzincan, Sadet.Un M. Atıf D:mırarslan l~:mya 0'ı!lln 
dad ÖZden BcyQClu. I:mln BUg.11 ulu Vuranok Selımlye. kıyak Ertugrul, Behçet Ya" 11 va 
borlu, Nuret.~n Enkan Üsküdar, or_ 1 cJ sınıf eri nıllı hl lmllte tcrrJ Isa Tilzem Kalkande en, H ı Dilr.ı 
han Oreı Üsküdar, Ri.iste.m Alt.un A. eden K .ahya M. Vasfi Akyürek sım v, A 
dapa.r.nı Hattı Aarar t~m r, Alı ör.. Nacı Bocikır Anamor. ~n Çol:ı.k Trabzon, A. H ımı Gır_ 

1 lıkasne knldırılmış, c&kı pencere .. 
erı ıesas §ekl.ne ih'nğ eJillmlş oldu.. Edirne Valisi Ft'.rld Nome.r SeJlmfSa 

A"unu bihn'"-• ~· "rdük camtslodck:l c.amtratı tc'klk ederken 

Ke-za Gclı!r halkının ıuı.ıu vakti 
yerinde olanlarının şehre uza!t 
veya ya.kın mahallerde (lzfün 
bakla.n 7ardr. Bu bağfarda. b r 
ltaç cins (bey;ı:ıı ve si)· hı ilzUm 
yet!şttrlld.ği hald~. bu U?.lbnler. 
den b!r ıt.sm.ı çıırşıda satı•mııı:. 
ta, diker 'kıs.mı pekmez yapıL 
rıuı::rtadır. :ıralhutı (n"nb lmal•ne 
elV€rlşl1 <Jiyah Uzfün yetiştirilecek 
olısa .lt.tllliyctll m•ktnrda earap cı
kanhna& mll:.ınktln olnca.k ve 
mronle.'{ete dıll"ıa fıısll\ gellr te.. 
mln edUoollccekt1r. F..s!tsen. b zı 
ıtimscler tarafından bir m tt.ar 
şnrnb cı.t!rı?mıık.tn be de, şıı.ra.. 
bın ~rkecı tarn.fınd:ı.n kul'rnıl. 
madığı milşr.'nedc edll.ınek•edir. 

mıı~" Mımıstıı. b.'l{tcılık ve bah. 
ceclliği ıhmnl C>•mcmck Iô.zımdır. 

kaya Kırk.ç~e l\!ahınud Bılgin Adı- 2 cl BT.ruf askeri adlı hiklmlltc tcrn I geç E:.Az~. Emtr Esen E iizığ, Fe\ 
Y~." İsmtı.U Kurt Tefenni, Bekri edenler ç knı r Erzurum, Şalban Yetin An 
Suel Kuta~a ~attın Dündar Q:ı ~G-"dar Gü ~r İstanbul, M Fehmi tal.y;ı, M. Nuri Ertan Malntya, Muh C 
n.akka1:, HUsnu B:ışarır Sıvat;, Clhld Tüze~ Yenıcevardar, Mu.sa Kdzım U_ tın Ercan E fWf, M. Has:ın Olker .Is 
ü~...enur Sarıyer, ŞlnasJ Salluk F4' ih, ra.n rstanbul, M. Sadık Aker Yanyn, tan.bu , M. Ali Hınpalan çeşme, Sa: 
~n Tapd3C Bnlu, MehmCd Oymak A. Rıza Olgaç Sivas, M. Selim Kajat dett1n Ener ç. Kale, M. Haıkkı Toğ 

...,._ m.eınnuruye ... e go . 
Sclinıı:re camlln1n etrafındaki kIY-,xemDl .Aman Selıım·~ın rev3:k:lı iç 

rne ı rn'ürr(~ bc.raber l'llimQ.rl ih:ı.rlm1 orta&ndıa ince şc-k111eri •e 
:an~nıesini meydana çı:kannak ve tıe:!'zyini motı.ıııerl itibarile QOk san'ııt.. 
~ büyilk cscrh1 bütün ihtişamını b'\irone ~~P~ o!e:n açık ~a-

rt Clhctt.en açık bulundurmak. ıçın ı dırvana. n1ıd ~e beraber dış 
~il 8 nunın aşçı pnt.ıyeı~~ne nıah mUS1u1tla.r Q0crinde.ki ıt.urJUı'l ör. 
LJ ~ dU!uğu bazı tanhi bl.na - tüllü saça~rın c H!.crl ısoı ts~ 
Fı<ı~~ ~-kqcleri muha!azo. edl.lmek ktll'!m1' o2duğu ve 
...... ı.ue_ blr takını kfihne o. hş.ap hu. rihlnde ) _ y:ı •n.t eserlerimizin esas 
~ evlerden B>aret. hnllierln kaldı. bö!YiC bUYUk ~c mahsus şe _ 
·-nası ve bu ist.tml'Ak l§tn n dört se- kuruluş manz . . 
lle:ve tıkshn edilerek Da.§.lo.omıısı u. kfile.-J.n.l saJ(ı.btyeıttar mutehn6sıs bı.r 
nıı:nıı nıüktb"'.fjllğin teşebl>ü~ü ..!e heyetin ;mut.1~ mütJJletısı 6.lırun.adan 
be!~ernızc.e karar altına nmımış _ mu'hdesttr cHy-O kaldırmıık cskı devs~ 
tır. ıe:rın affedilmez hata!nnndan ~ 

Bu kere Sel~ cruık!ne atd d~ <t~ı. ba.f,t.A ~Jpı sarayıu.da. son 
a..ylı.ınun fiç parçadan ıbJcet ön -ve tasnif .ed.llen vesikalar arnsıru:ln Se. 
~ Yan sa.hasının bir plıB.n dahl1ii'ıde ltm§ye şarurvanına 11ld Edin0ıldlen 
~ ve tanztnrt için umum1 mfrfet. getirilen ~rın b!:- Jısi..esi nıevcud 
lll'Y) eı ~rı Kenml Al.ta.na keş.it ve bulunmuş olmasından dolayı Seli -
nı.~ e:ı tıma:mı ett.1ri1.mlıJ ve Seli - ~ §lldın'allının sa ':tfile dış mus ~ 
. e et-rafının imarı hakkında dal rn .. ını·· '"' · lC:ııb e<f b . . • ım:ası.na lukl.lra aid kur.şun or u s:ıç.a.til,,ar.n 
l>.arur .;:~~ıtır~eşıflcl'in )npı ~ı· inşası hakkında da vnlLminn 

nu işler meyanında yW:.sek mI:ıtıar 1 a.:akasını bekleriz. -----.; ____ ....:.:::~---=----~~~--~----------~-----ç 

Fatih, Cihad AWer- Kndlkoy, ~n Knsımpaşa, lan MllAs, Haltt.E i 
Barim İ.!ıanbul. Vehbi Öl.damar rne_ 3 cü sınıf askeri adlı hlldmllJc terfi H. Fehmi .aı ..... ...:ıt- ll8 n OümWct.ın 
üralkan Saillıli, D1 ~ver Koro! ~o:va_ eı!cn ~an Kula, M. Hulüs. 
göl, Taila.t Taylan İstnnbul, Muı:.ıf:fer H. Aki! Bekret Trnblusnrb. km, Aıbdü."kcıim Polat Ertuğrul, l. N 
lık, NBt'ırı Bi.lscJ Slnqp, Necdet Erbes- f eli sınıf ııakt'!ri adli tlkimJlte wıı yazı Güvenır Bandırma, İ. EtJıem 
ler İstanbul, Ali Kuşoğlu Gönen, NL eden Öngel, Çankırı, M. Vefı.pl Aksu Çan_ 
ıemttin U-luç Bakırltti3' Nusret Seden Ziya Pekdemir Şchrcmlnl. Türkt.itltu Bilecik, M. Dursun Tqpı;uo 
, .......... n Se t U .,..,.1' H . . E- 5ci sınıf askl'.ri adli lıilklmllte t<ortl lu Boya.bat, Mustafa Kıp Ballkeslr 
"~'"" • rvc 8 

DV u, useyın edenler M. Remzi Bayılml ~h\ı' C ö 
m!n Adapazar.ı, Hıısan Gt.ırsel Erzin. Rıza Tunç Pirlcpe, Faruk Aldemır zere Gümüşbane, Sfileym~n ~~lçı~ 

l•zn11•t nı·hayet gu··zel can ,M. Ali Türıldk8.ll <Je1hna. Nurct_ İstanbu.!, A. Turh..'"ln Ayııta İstanbul, Mala İ V 
Un Afyon ttsküıt.lr Receb Gürsoy H A . K Hı..• k M 1 + .. ,., M R tşa, · ebt>l Taşdemir S :va , • . vnı uruuııe an...,.. . ıza Hliseyi G ·· ç kı 

• D. Bakır, Fethi savaş LliJc.burgaz, M. Erdoğmuş Be~'l)aznrı A Rifnt Bar . n ungor an rı, M. CeJfüct_ bir plaja kavuştu mir.say xırşehlr, A. Hamdı Koçer ıas G. Antep. tsnun 'no~u Bursa, Ha: ;:ı 1;:! Elfizığ, M. Aiı Teibaşn~ 
Tevfik Erdoğan T~a. 9.:maııı De- \it tnuroy Mnlazya, M. Şeho.bettın · 

•-u <H Kırklareli, Müfit KaiJ'B. L~tılbul, Se_ Homriş Edirne Nccd~t. Kuatkublllk 5 el sınıf rıcsıtb nıemurlnğıma tc-0 
=~ u:rusn - Den z kenannda mıh To,,. h tt küd Z ktı' Aatl , edenler 

denize hıısre~ çekaı bır şehir olan :tı.. ı '6a s ar, e 1 nsu- Manastır. A\'Ili Gökten 'Unye, AbdfillUlUm u. 
mit, nihayet den ze kavuşmuş bulun • nar eŞbremi~nı, Abd~lln.h Altay Fııtlh, G cı sınıf askeri adli ııiıklmlifc terfi r:unöz Bolu, Hayrı Taylan Ttliltöprtı, 
nıa.1ctadır. Valimiz Z.:n Tekelinin alL 1 Şcıvket öı:guncr Düzce, Bürhan Öz- eden M. Şakir A~kin is.ıx1rta, Hasan Ba. 
kalan ve vali mu vfnimüı İsmail Vdı. ıkul Eminönü, Mc.'hmed Aydın Stmaıv, Abmcd Aker Bursa. 
bi Berk'in devMnlı gııyretleri ue kiı.ğıd j MevlM Erdem ~ncan, Mehnıed Sar 1 el sınıf askeri mu:ıl.Jlınlil\'c terfi tuk, Ordu, E. Fikret Vural B.tlis, M. 
fn.brlkaısı • ~'On arasında gUzeJ sar Bunsa, samı Uslu D. Bakır, Mus.. cılcnltr Sı"tatı Aras Kayseri, Seyfettin ÖZdc. 
bir plaj '\l!ileU<!a ıtetir!lm~tir. Bu plfiJ t.afa O"nal Kayserı, A. Lfımı Taşman Fuat Oönüleren Hal'pu.t, Ce filet~ mir Erzurwn, Keno.n Mutludoğ An. 
imnlt.n plAJ lhti.vatlmı cevablıyaC!lk bir Antalya, Nefilhl Yücel istmbul, Fnh- Kutan İstanbul, H. Fehmi Yasar ıs_ tacyaı, A!bdulla.h Tarhan İbradı, A. 
hslde<fü. 1500 metrelik b'r sahayı ış. rı Türküz ~az, Hı1mi Kılıçpın:ır İs. tantuı. Rıza fıJ'demir Sivas, Hü.scyın Nug~y 
gal eden p!Ajda 180 metrelUt kum ban-ı tanbul, Nuri Güner E<;kişehir, Nad 2 el sınıf askeri muallirnll!e krfi Futı.b., ~ Doru Konya, H. ibra. 
YoSU. 36 kab!ne, GOO metrel k oturma tnualp Kon:ı-a, İsmail Kulkutay Er. eden b.im Şanlı B:ı~ıkesır, Sıddık Yu ... 
sahasl, ve 7000 mct:e murabbalric Y'Oz. vncan, Hil:samettın Konsa! Eminönü, D. Şükrü Aydın an Samatya. yurd Sivas Fua.t Kasırga Pınarlınşı 
ıne yeri mevcuddur. li8fİUl Kııqa Dlleclık, H. R'la.t Kolat 3 eü sınıf askeri mu;llliınllğe tırli A. Ulvı Çotok &ki,.,eh1r, ZUhtU Kap_ B~ 

2 
Yıl Pamuk rekoltesi 
O.O<Jo balya olarak 
fahtnin .ediliyol' 

B:T köylü kadın geçimsizlik 
yüzünden kocasını nehirliye-

rek öldürdü 
~ca m(ldevver şekilde g{lzel bir A~n. Hasan Uçdm İBtanbul, Şev- eden lan Sill!ke, Kamil ö~ ........ rk Mıhalıç. 

caZlrlo da Ya.ı>ılm4'"tır. Ynzrne ve di- •. Hüsamettin ~lteıctn Süleyman;.. ....._, 
ter denls apor han*etleri de bundan .ıret Aşibe:.k Sındtrgı, Muh.;s Dikmen.. 5 c1 sınıf ıukeri maalHmllle &erll çık, Hıfzı Erın Koma.nova, İ. Hakkı 
~ra burada )"al>llacaktır. giıl Em.inonU, En.ver Yurt.t:uın Fat11ı, edenler Çabr Bıleca.11:, Meıhmed FaJJt TUD9QY 

rıı.\ıdana, <HUSU151J _ "u'-·-v .... a AntakYA. <Hususi> - Mcrlı:t>Z DAhL Fa.hrl Xazıncıoıtlu Burdur Hftseyin 
llnahsul pam v Awv ..... :re- yeslııe b:ıC"h h]>.'l;\'dın köyUnU.'l Tabnb1- Pl{ljımız bir iki ,.Uoe kadıır a,ıl&. • l"', O. Reşat Ot.oman Bursa, Rft,ştü Sivas, Yusuf Gürtekln O. H. Köy, M. 

ba.şı8ıun~tır. Man.:!ı~~ btopıanmRsma ye mahallesinden Arı! otlu Mehıned Cfltt ~ halkın lstlfades1ne ter«edUe - Yalçınkaya Bayramiç. Tansu Bursa. Nuri Güven San.dıCJı Nureıtın Ak.. 
)ilacıe on beşı tarladan <1 U8üne kadar geçen cumartesi günll k.'U'JSının ha. cektlr. tmıltlller bundan çok mem • ı ci snııt lı:ırfta mcmorlupna ı et llllul muamele memıırhıtuna tufl tunç İstanbul, H. İlh:m Saıbuncuotlu 
~ var.ıyctt .... •-. Ban'""l~ı~J>obullil'.iUan·.~:Ude. zırıadı"" sııba.."'1 bhvaıtısım ye:!lkten nun ve valimize ::arşı mü~rdirler. ı ~~~r=;~n t"deıılcr Sivas, M. Halit Beyka.ra Fo.tıh, M. 
""ili ~ .... • "-4 ıs• ır. ----.- A. AH TuY"" • o. Nuri Ulu&ıyurt Sivas, Vahtt Ak. Ktımil Oiiven Burdur 
lıya tnahsuı pamuk mtloaynasına b~ sonrA snncilanmafta başlamış ve .raz l s lacl aınıt Jıarlta memurloiuna KÜD Sarışer. · 
~~larcıır. 941 pamuit reko:tesl hak. sonra da ook fenalaw!Şt.ır. A'1~ca- Jzmir ve Mani11a meb'u• arı ıertt edenler ! el suııf muamrJe mcnıurlukuna terli 6 cı sınıf .be.san memurluiuna fertl 
~lnl «.tı tchm·n ra.ponl heullz neş. ğnı.n bu halin! görenler derhal Jn;ı - U fakla Raş!t Uraıt Edirne, Ha.un Ö&lı.ul edenler edenler 
~ll!d :nekıe bcrıı1>cr, nld.ka.darıarın darma tıı.?'8.lrolı.ihu hRbt>tdRr etm • .şler k (H ıı _ Uşak ticaret odası. Kü'ta.'h;ya, Muhsın Erdoğmu;t Mersın, A. Nasuh! ~en Ösk.üdnr, Ahmed Sabri Ktuıcyalçm Fatıh, M. Emin 
~ite 1

1 :.ne iOre. cenubda bu :v;;kı re. vıe işe el looYAn Janchırma, sanrılarki- u~tıer u;~ı..uııer u.aıarı :t&tasy'o- E Süreyya- OınQG' Mardın, Nebil Bay- Çelikdem İzmir Lftttı Coşkun İ.sp:ır Çuvaş Beşirta§, A. Rıza Gürkan Di_ 
Q t 20 ooo balya tah 1 .:11 kt çlnde 1cm-anan •ıd çocuklu zavalıı o- ceın..,.... · ~ ' eb' · . A ı.Nl-J ' • --..:.. \> m n e" .me e. • 1~~ F"\ltat Arif yol- numuzdan geçen t:ımir. Manisa. m - ra.kta:r :rstanbul, Namık ·~ u Ma- ta o Fon't Süka.n !sLıuı.bul, Timur nar, Abdullah Yalçın Yalvaç, M. Ce. °' anct 24.000.000 kilo kadar. dcaya ı,,,.şedhn ~!_~~~mtl""'"ic·::.b rdJl- karısı/' uslarilc görUşmelerdP. buluna. Ta.it her .ıaeya, Murad Tanrıover Kütahya, Kuban K .. .r.!7n....,,' Ramazan Gedizli mal Altı""" +--.,rta, Mustafa Cerit ' eyhaa, '.l'aı-su koopr.ratfHeri ..,. .,,..~ • .....,. "" ... .-.. .... ... .....,.. •-v ......,.... 

4ıt. HilseYin krnı Dud& e'-çlms!zlit: yüzün- metam !i&tın.ın artması ııazönUnde ~- Sabri İlte.kJn Niğde. M.ıı.nisa, İbsan Okay Fındıklı, Ça:rum. Mehmed Dob-anuz Bolu, Re. 
Ctıı ~· caU::!;~.:~~ukurovada ııe- d<'n O.ocasmı z •h'rled f nl ftlref etmiş. wıara'ıc köyHlııUn ıst•hSalltı~aı!" ~ 4 tinoü sınıf .oto muklnlstlltfne 3 eli lilDıl muamele mt'!mudulıuıa tr.rtl oob Özen Petrlç A. Cevdet Tayfun 
~ "U<ta '.> t'r 30 y~1annd k1 k~til t:nrın tevkif ğer r·aıtınm verilmesi temenn s e • ter~ı edenler edenler _ . • 
~ ~· e:ı laaııyet~c olan koope. edİhııiş ve hAdi!!!""Ve :rrilddclurrıumlllk el Junmuşlarclır. Bilhassa ~uğday .!~tına . Yunus Bozer Istanbul, All Sami Rıfkı Glin Ko. M. Pala. Bahaettln Üsküdar, Hamdı ~r Sıvas, Kemal. 
~ ~ atından müstahs.ı ve tile- 'r<m!l~ır. zam yapılması l.9tenmlştir. M:b us.an- Ölle1 Roda!. Ertürk Erzin.can, Sa.ha.ettin DlrJm İs- Güneş Bergama, Ömer Bıuı Burdur, 
t 'tallı eler eörnıüştllr. Şınıd:. Ada. L ı b' aid oldugu ma 

~~ ... Us ve Ceyhıın kooperatifletlnc mız bu haklı ıı. e ·-ı..] ....., - ' ~ü sınır tclll nıaldııistliğe terfi tanbıtl. A. Rıza Oörgülen Hopa, M. Emın Gü-
"""ll k .. 1 ·· t . ·n ,_~~ıara blldlrec~I;.-r•nl vAdııwuµy enur. eden naydın Ey .. :-. " )\?\ c Pamuk teslim ctml.i olan /zmitte bir o.}' u me ı·esını ~.. t cü sınıf mtıamel~ ıneınurlaluna ıerıı u1u. 

~~ )ttı.evveıoe veıile-:ı avan.s1aıa 111- ld . d.. Mecid Hitit Ven. edonlcr ................................................... . 

01
111 b'ter iden beher .1t 'b san p.'l.D!Uk Ciııkını ö iır u Koçhituırda Toprak Mahı&1l- 4 üncıii IAlllf kamaeılıia terrı edl'nlcr i. Adil Güneyş:lm, Dursun Atalay Doktor 1. Zati 0Gel 
~~kuruş :nat farkı" kir tevzi tr.mit, musmt> - hmltJn Yuvacık feri O/isi açıldı Mo~ed Kallkan Çatalc:ı, M. Nuri Başburt, S. S~ott.ı.n Dayı istnnbul, Belediye Jcarşısındatı muayen._ 
lisıe n.rUğt ır. Bu lnısu.,t..-ı Kooperatıf. t;öy\lnden 339 dotcunı!11 Hili't"m otlu Ardo.r Istan'bul, Me'bmed ngnıell Saf. S. 8ırn Tunal Istanbul, M. Emin Av. 
lıııt~aııneı-ı lı.(Jana MlidürlUIH\ saıll,i ko- Melmı.ed Kıımhur, resmi nP<ft.hı ~~lun. KOÇ"Jılsar, <Husuırt' ~ gef~n ;::ı-:ı ı ranbolu, M. eŞvJti Kont~tekin İstan- oar Urfa·, A'bdullah ıssı Harput Salrh hanesinde Olleden aonra hasta• 

"'1:, llc •Cd.b edt'ıı cmlrlerl Vt'r. m.a.Ynn metresi Memmln. ayni ~oyden kazamı?JC!a Otıs bulwım ı n • bul, Necati KalmoZ!u rstanbul, A. Cev Erd1l Knsımpa~a Ö. Rıza Ulusoy 1s- larıoı kabul ooer. 
~ vıtl!r Reeeb o?\'lu Ramrızan ıle seviştll!" nıı za. kunız m&hsuller·nl O!ısl bulun:m An. Trahzo:ı Abd i 
~l t.rurtan . sam hlb oıarıdt kltv yolu ilırertn<kl pll6U lkur- ta.rıı. A!ksara.y, XırşMir, Xo."lya gtbl u. det Erdurmne ı, urrn ımnn 

~1.ıı..:- Unu ~ •-·kooperatifler, IU .tıımUıten köye dl.inınet:te olan __ ... • ı re nat'etmeık meeburlıcııooe Ö;;xiilek K. Celaıwce, M. Sırrı Akgü.. 
bt:,~ıı ..,..um almakta ve buna mu~ ve 15ld0r ,,....,.. yere · 4.,dın ~ı nı.tıatlalıs"c gllnlln en yüksek 'Rama!Wll ma~le vurr.rak • kalıyorlar ve hayli milşkUIM çekiyor. ncş ~>OJ · •• • 

~elli lİ?.ı:ortnd ~ted' ,. ...... '!.. •--'ı Halltıı:ı dllekile Juıymakamlık ' uncu sınıf demirclllte um eden ~ 2rı. ı:n avans venne.. r. mu~· t •ım :ıaıu • :ı___ ~ .... A 
~ il~ Uı!itıı iç~ T'care· vekr.JetL IDıtil yadtalansr:llıc adlse7'C esı PanU ıve belodıyC!lln gayretlt'rlle kaza.. ..ıanail ..,..""'' ""'u ... urnu. 
~~ ~~11 azami fl~tfar' u.aertndrn edilmiştir. mısla Toprt.k _,UUıuJJcıri Oflst aç::. ı üncü mut bmacıWCa t.ern eden 
~~lt t olunnı~tır. 'susam gibi - _.ı mış; yeni malu.ulleri almağa başla. Ha.san T~el ~ 
' \Ut ~ ınen.:ıutı bilt.tin mUstAhsll Nalıa .- it leri reiıi Adtınaua mış'.ll'. Tamaınım mllstamıl bulıman ' iııcü sınıf tiir~illte U-.rtl edenler 

~~~lüntt de koop!:rattfe tes. usf) - Btrkıiç gUn w. ~~bu bten Cok mmıınındlırlar. Büzi!aoett.'n Vur:tır Kay.leri, Rita.t 
., ---.=r. Adan• <Hus 1 N !ıa \Te«Aletı e Butda.Vm ldlOflu 9,5 kuruştur. 2,& Dem.1:r'kol Bolu M. Rutıl Qellktepe Gl 'Cb: .____ vel şdırlmlze ıı~ en T "rsus ve Met'lln kurat oakl1Ye ilae~ dllşQldllkte.n son. :ru, RaCm Kalka'ndelen Ktı.lb.ndelen 

l'ii Q gJ-gp birinc;l iltlm :::1~;"1a~:tklt~nt bitirEftk ra ~~ltlaYmı 7 k~ or!ae ~n Saşgın D~ M. Cemal Al~ 

Milli piyangonun 30 
Ağustos çekilişinde 
kazanan numaralar 

~ ~e nıüsabalttuı ~ a"f'det ec.ınlştir. ~ · bordii İstanbul, Muıınata Örsel Çaı.. 
tai; ~· Cllusus•) Beden ter b ) ta.:ca, M. Tahi!' ~çı 8erpmaı, !m.ıir 30 musustl - Millt PiJtmto~ 
~~"'1 '::arı ktdera&ymıunca w: Manisa avcılarının ayramı A. mtmet Mı:gtm Güm~e. Hasan nun 30 AtusWs 941 çeltillki burtın 
~ ltı1\~-~ nan7ar;ı .lcilmesı grup bi- Şener 'l'oıilYa. Ştik.ril ltalık&n Kalka.n.. rw.arda. binlerce haU.ın önU.n.de yapıl -

100 lira b&ananlar 
Son üç rakamı 379 Ue b~ 

bilet. 
400 

..._,t ~\a;;.ra ı!lnad . .ı. ıera edilmiştir. delen, Ali Ça.kır ~hır, Samı StL ıwıutu'. Keeanan numaraları bUdlrlyo- 10 lira kazananlar 
~"'llt)f,ı..._ ~ c Burs:ı, BahkA61r, Te- Q,. .. Un_ ... , ..,..,_n~t. y Son ti r.U:amı 64 ile blt.en 4000 
~1' ·r. btı anakk:ı',e b~R 1 n s t1rak len uvre&, Ao 0-..-. ~.UıllUlf;Aan an rum: 
~ ~ rıeııe!!:ll devıı.m ed~~ m~- bolu, Mehmed EJ.ldln9 Edirne, Yakup &o,Mt lira ~ıallall bilet. 1 llrabanentar 
~ l't!ı t;:_.a Dı.ı 1 ı20 ouvanıa Bunıa Batur, Tqlkapı Rapı Aifberk Sapan. ~ Son bir ratnmı 4 ne biten 40,000 
t>.e.t tıcıııtı ile lik'r.ınıı.a Bnukl"Sir iklncidU'. ca, KBdı'l ~ ~t, Melmıed 11,000 Ura bz:ınanla.r bilet. 

11 ~., "l1nfl t;.J~~:ır Türkiye yıilzme Aıff!:rn Ba3kale, Mıııtmed Tu~ Koo ?J;7314 353932 Son bir r&lmmı 8 ile biten 40,000 
tJ• ~11r. et.ıne.k tize.re Bur- ;ııa, Faik Ka$ıan ~nım. İbrahim bilet lkraml.ye kazanmışlardır. 

Q4tQ ._. ~ öatın İat.a.nbul, M. Rereb °Ostllna.lp S.Oot lira kazananlar Büyük lknunlycleri kazanan )erler 
oırıe · .. '3301 277237 281363 3427'77 w1lard 

Vttkm el tezgalıı Jata.nbul, o. F6lmıl Pw~a Uluborlu. ı,ooo lira kazawı.nla.r ş •r: 
S (b Çalı•ıvor M. Nuri ()g"sn Çorwn, D:n'ah m Yilrel 40,000 lira Ankara, 10 000 lira İzmir, 
~ tlM...<ıı J ~ ~ Son dön xatamı 6052 ile "'0 -- .... 10,000 li!'a tst...anbul, 5,000 Hrn Güm"ft 
.."~, .. -"Urtı·-, ' - Yenı t"""-..kklll c _ Güıd~e, Mu.sta.fa Bavaı Çatalca, bı1et .... "°" ... v ~ 
•· 11 '''"I '.l.r _,, • hane, 5,000 lira İstım~uı, 5,000 l r, Bal. 

\'p ,.. b rı ~ınin çnlı.,c;kan t ün.eü Bltl•f maraııroı.luğa terfi va, 5.000 liri\ ,, ,1~•u", ,..,. ..... -arq h 1,000 lira ko.on:uıbr ., . "''" ......... 
'.>t1't U 11..,,, !"Vo• nln itıt'haz et. ~ edenltr .. .. 2 şer bin lirn kıı.znnan )'C'rler 

1 rına , l!şak, tz.m·r entl'r- . - Ma.n~ A~ AtJ>tıa.t blriııc1 Rt'Btı Tosun A'ksara.y, Ö Şukru "(}_ &m dör' nı.ka.mı 2297 ile biten 40 6 parça Ankara, 6 parca ls .ıııbul, 
" >.-ıı r .. l':! •vnr..a, zengin bir oe- Jda.'lli&a (lHusu&!) mım Mnn!.5a. ge'lm1f Ye senenin nal Erzurum., Muharraem Tupb:ı.y bilet • s parça Adnna, 2 p.:u-ca Bursa, 2 par • 
.., b ~uarı len b lr. :ıar :Klfibli sen~..ı;Tyapmışt.ır &a~ o'lara.1t &An ed!~. Manastır, Halil Oem:Cı i:.st.anbul, Alh- 5H lira ~ oa Eısk'şdılr, 2 parça Samsun. 
\~~ lcıırıı t '°1-l't 1 .. ;:adıı sırf hıı1kml nıın TevfikiYe ~ ırrasında· ya.. Geç valkte kadar köyde kahnnu§ med Nalçaıeı Edirne, Yusuf Akalın Ma Son d&ıt rakrunı ııns ne b1'9n tO Birer parça - Kemnlp:\şa, Teklroat, 
ıı.,"tı <!~ ~llı·ı • ,,. C1 ne 7a.lruı el tt'Z- şelhir w * ~-. ..ın dwın.n mtkf.. ve eğlenıımpltkı. laf;y'cı. bilet. Gümüshnne. Oa!ll::n. Urla. Gellb:lılu. 
~ ~ lit var nahfye ve pılsn mijsa.ba.la!da. ~· .. 5 ci ımut mar.ı.ncetılata wn .._ Boa dörıt rak 8..,05 ile bl Erzurum, Tarsııs, tmıır, Zonıruldalt 

~ :Va.ı> 
1 
n~ı~r Burada d t ~eıiSinde en tasla aylqan Rusn1l Rbdm a'VCllnn ~rnıektedil' Ali Erer 8ötDd aau ' kD 40 Trnb7.on, Anta.lyı:ı, Mut., Antakyı:ı., Be-

1 lllalı:tadır. e · · bilet. J'uad, Ta,.., urıa, Zile, AfyClll. 



Zafer Bayramı heyecan 
ve sevincle kutlandı 

- - .... .--.._..,....,_za•&1a-~ 

( 

, 

t:nutnıayın 

VücudunUZl\ en büyUk hizmeti 
o yapar 

Ağrıları dindirir! 
ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR ve BEL ağrılarile soğukalgınlığın -
dan ileri gelen vucud KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP hastalıkları 
DERMAN kllfe.İerİle derhal geçer, İcabında günde 1.3 ka,e alınır, 

her eczahanede bulunur. ---·---İzmir Serer sarayı Pavyon 22 
........ . • ,.,,•""!.'. r.: ~ ... - . ' .. < • ... , • 

Müsabaka ile 
memur alınacak 

Acele satılık ev 

T cudtlarımiz geçerlerken 

Tilı1klye İş Eıınkıısı Anonim Şirke -
tinden: Bankamızın muhtelıf şubele
rin® çalıştınlm:ı.k ve 365.) sayılı kanun 
hüklımlerı dam~s!nde maaş verilmek 
Uzere aşağıda.ki şarUaı· dairesinde mü
sabaka '1e me.·nu.· ahıuıcaktır: 

Paşab hçede Kıblenüma soka
''lnda 16 numarada 6 odalı nlm
klil'glr kullanışlı bir ev acele sa. 
tılıktır. Bdğazın butUn manzara
sına. lhflkimdir. 

Ta.l.b olan!ar içindeki sahibine 
miixacaa.t ede.bilirler. 

ı - Müsal:>akrı imtlhanltm lo E,vlül 
1941 Pazartesi gllnil Ankara. İstanbul, 
İ2lm.lr, Samsun ve Ada.nada yapılacak
tır. 

2 - İmtihann. glreb!lm& !cin: 
a) IAa.kal ort.a mekteb mez1.11ıu ol

mak, 
b) 18 ya.şından aşağı ve 30 yaşın. 

dan yukan bulunmamak, 
c> Askerllğ"ini yapını;; olmak <asker

lltını henüz yapmamış olanlar mu -
va.kkat memur olarBk almacaklardır.) 

3 - :bnWıanda mu\r.!.ffe.k olanlar a
rasında ecnebi lisanı bilenler tercih o
lunur. 

4 - Talibleıfa en geç 13 Eyliıi 194.1 
Cuma.ı1f:esi gilnUne kndar yukarıda ya
zılı şubelerimiz nıUdilr!crine vem.Kala -
rile birll4cte mUsacaatra bulunmaları 
11An olunur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şub~ıi 

Mer'tez! · Berlin 

Türk iye fUbeleri ı 

Galata _ İstanbul - İzmJr 

Depo.su: İst. Tütün Gümrüğil 

* Her türlü banka İfİ * 

Kıtaat tel tiı edilirken Leyli 
Erkek 

SPOR· 
--- - -- - -- . 

Dun yapılan atletzmi 
ve kürek 

müsabakaları 
Dün Buyilltdere ile Bebek arasın -

da merhaleli bir kür ... k yarışı )Tpıl 
mıttır. Bu yar~ Gıı!a.tr.sa.ray, Fe _ 
nerbahçe, ve Güne~ okiplerı iştirak 
etmiştır. Galatasaraym tek k ki Bu_ 
yükdereden TaralJlayc.. ikı çıftcsl 
Tarabyadan Bey.koza ve gene Gala
tasaray 4 tek ki.ki Beykozd.ın Bebe. 
te gelerek ıb!rlncill:t 9l!dtnı kazanmış. 
tır. Ga'atasaray bu me.safeyi 54 da_ 
ltlka 45 saniyede birıncı olarak b tir_ 
ml4. Guneş 57 dakika 45 8anlyede 1-
tlncı, Feneıt>a.hçe 59 dakika 29 sa -
niye ile üçüncü olmu~ur. Galatasa
ray 15, Günet e, Feneıbahçe 3 pu -
van almJljiardır. Tertib heyeti Ga -
latıuaraya tıldi 9ermlfttr. Bu şildi 3 
sene y1:pılaea müaaıoatalrda kaza _ 
nan elıı:: b mubataza edecektir. 
Kadıköy Halitevi tarafından dlin 

Fenert>ahçe stadında herk~ açık 
olmak üzere bir atletizm milıabaka. 
aı tertib edtlmJ4tir. Muhtelit ıteşek
klillerın iştirak: ett:tı müsabakalar 
fu telıı::!lde neticeienrniftir: 

100 yarda - ı _ Ser.al 10.4, 2 _ 
Nejad 10.8. 

880 ıyarda - 1 _ Dündar 2.09.4, 2 -
Adnan. 

220 yarda - 1 _ Remzi 24.4, 2 _ 
İarıet. 

Yüksek atlama - 1 _ Selim 1.55, 
2 - Oüneır 1 .55. 

Bomba atlfl - 1 _ Kemal 58.30, 
2 - ~hmed. 

Gülle atma - 1 _ Orhan 10.45, 2 _ 
Oüzelej 9.93. 

400 yarda - 1 _ Remzi 54 7, 2 -
Adnan. 

Uzun atlam11 - 1 - Ömer 6 54, 2 -
Güner 6.35. 

Bır mu <t•> metre - ı - Btref 
4.31.5, 2 - 'DÜDdM'. 

30 Ağustos Zafer bayramı dün şE'h

rimizdeki muntel f Halkı vlerı tarafın

dan ıbu bilyllk güne yakışacak bir şe. ı 
ktlde kutlanmış'ır. 

Eminönü H;ılkevfnde 

Sandalyalar. K:ıryoiabr. Portman•oıar vesalr her ne"i 
sık mobllyalar fl\b" ka f.a~ma s:.tılıyor. 

ASRI MOBiL YA MA~AZASI: Ahıred Fevzi 
İstanbul Rızapa~ yokuşu No. C6, Telefon: 23407 

uev~et Oemiryolları tşletme U. 1\11. dan: 

Demiryolları Sirkeci 9. cu İşletme 
Müdürlüğünden: 

Kırklare!l _ İstanbul arasında üıllyen 5 No. lu yo'J:cu katarlle Uzunköp_ 
rü _ AJa>uDu arasında ışliyen ve bu katarla. irtibatı olan 105 No. lu yoL 
cu katarının tari!esı l/!lı 1941 ıtar,hinden itLbaren aşağlda.kı şekı:de değ:ş_ 
tirllmişt.ir. 

Fazla malümat .çin istasyonlara mü.ra.cawt edılıuesi sa,yıu halka ilan 
olunur. 

5 No. lu kataT 
Kırklareli ıka:lkı.ş : 20.00 
Alpulıu kalkı.ş : 22.415 
Istanbul Varış : 6.50 

105 No. lu katar 
Uzunköprü "alkış : 20 5ı5 
Alpullu -varış : 22.10 ...... 

Muhammen bedeli (18.000J lira o~an 600.000 aded rakamlı galvanizıe 

~ret ç.vı.sı (26/9/941) Cuma günü saat (l!i,30) on beŞ buçukta Haydar. 
paşada Gar binası dahilindeki k()l'nlsyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın aiınaca'kıtır. 

Bu i§e girmek i.sıt.iyenlerln 0350ı Bralıık muvakkat teminat, knnunun 
tayin ettiği vıeslıkaLa.rla tfekllflerıni muhtevi zarflarını aynı gün saat 
04,30) on dört buçuğa k:ı.ıdnr Komisyon Relsl~ne vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şart.nameler Koınlsyondan paxaısız olarak da~ıtılmak _ 
tadır. (7298) 

Şuyunu izalesi dolayısile satılık konak 
2/9/U saaı H 

Suıtanalımcıdde Dlzdariye mahallesinde ıı llA 17 numaralı bahçeli fev _ 
ka!Ade manzaralı. her şeye elverişli: SWt.ana.hmed birıncl sulh hukuk mah
kemesi d<>flya 7 /941. 

san'at.klrları da mllll blr piyes temsil mı.ştır. Bu münasebetle Korgmeral 
etmiştir. Muzaffer Ergi.kier -tarafından parlak 

Halkevinın bilyük salonu meras:m 
saatınden ~k e.rveı .kalabalık b.r halk 
JcUtJesı tarafınd.-o doldurulmuştu. Me
rasime tam 21 de başlaumL5, İstiklal 
marşını mtitead.."lb, Evin idare heyeti 
azasından :ırkadaşımı:z; Nusret Safa 
C«ıkun ltUrsUye ge'e!·ek toplantıyı aç
mıştır. 19 uncu 30 Ağu•»os bayramının 
bugilntkU ahval mlivaeeheslnde her 
zamankinden cüıha bUyili: bır ehemml
yot araett i ni tebarüz ettirerek bu bü
yük zaferin deit'!l'lnl kısa ve Jcukln 
hatlarla ve toplu bir şelulde anlatmış, 
~U eını*li Genernl Kadri Demirka. 
ya.ya bıradıımışi.ır. Alkış'nr anısı:ıda kilr 
süye gelen ~neral, 30 Ağustos B<1-5ku. 
mandanhk munarebesin:n bütür. sara. 
ha.tını izaıh etmiş, bu eşs!z Z.'lferi •Umin 
eden milli enenlıı 'n, Türk askeri de -
hasımn, ve Tilrk halkının hUrr!yet ve 
i6tüc!AI aş1cını canlı miaallerıe anlat -
mı$tır. Generalin bu ali&leri salonu hır.
cahınç dolduran d!nleylcllP.r tarafından 
alltı~lanmıştır. Konuşmayı mUtea1nb, 
Ha!kevinln ar kolu tar.,lmd11n bir şan 
ve pb'ano 'iwnsm vt'rllm1s ve tems·ı 
kolu san'aötlrlan da Reşad Nur!nin 
ts•lltlAl p!yt"Sini "ynamışlardır. Diter balkevlerinde bir nut'* irad edilmiştir. 

Betllda!J Halkevlnde Şişli Baıltevlnde 17,30 da ve Şehre. 
BeşiJc,taş Haikevindeld merasime mini Halkevlnde 20,30 da bırer kon _ 

20 30 da başlaı•mış, İstlklll marşından ferana ve teım&ıl verllmıştir. 
i AYrıca. Kadı.köy Halkevi de saat. 15 

sonra emekli albay &n n Dalkılıç 30 de Fener atadıüda atletik müsabaka -
AtU9tosun asic~rl ehemmiyetini anla - ıar ~ ettiti albi Sarıyer Halkevi de 
tAıı bir aronıerans vermiştir. Bundan saaıt 13 de Bl.lyükder.l havuzunda. yüz
aonra ılı::Uraüye gelen Nusret sara Coş.. me müsaba&alıı.n ve 17,30 da spor &a

tun 30 Atusto6un Türk tarih ve tali. hasında atler.izm mUs'.l.bakaları yap. 
hindeki me\iclini tebarüz eltlrm~ştfr. t,ırmışlardU'. 
Ha.tibln uzun uzun alkışlanan bu hl - 'Oaktklar Halkevlnde yapılan mera -
tabeslni mütea.ltıb temsil kolu şubesi tim' de çok heyecanlı olmuıtur. Saat 
şaır Parut Nanztn Kahraman piyesini 21,30 da Evin ~r komLtesı reisi Ecved 
temsil etmlstır. GUresin tara!ındıuı 30 Ağustosun e -

~otla lfalkeyfnde bemmlyetinl tebarilz ettt~e:ı b'r kon -
Beyotıu Halkevfnin Tepebaşı bahçe. ferans verilm"ş, bunu mUteakıben ban 

sinde hazırlunı-1 oldutu merasim de donun konseri d1nlenilmlştir. Mllteakı
haUcın coŞtun teMhtlratı ar'lSında de- ben temsil şubesi gençleri <Tar!h U -
vam et.DUetlr. Saat t&JD 18.30 .1a söy. tandı> ıpt,"esini muvaffaklyetle temsil 
!enen İstUdll mar,ını mU~~ldb Halk. ~enlir. 
evi namına bl.r ha.tib tarafından bu tmalUe 
bllyöt zafer ırllnllnltn ana hat1an an. 1müt 30 <Husus!> - 30 Atustos Za. 
1atılm14 'fe 'IDnra da mandolln, tltar fer bayramı eetırimizde büyük teoza -
ve b>ı'O lııomert wrilmltU!'. Ha.1ttm bUrM.la ve canlı bir aurette kut.lulan-

Borsada su sporları 
birincilikleri yapıldı 

Bursa 30 <Hususi) - Bugün öile -
den sonra Havuzluparkta TUrkiye su 
aporları birlnc::ill.klerl mUsabaıkası ka • 
labalıık bir seyirci önUndo yapıldı. 

Vali çanın ehemmiyetini tebarüz 
ettiren bir hitabede bulunmUftuT. 

Müsablllkalar beş aaatten fazla de -
vam etmiş ve 200 metre serbesı yarışta 
İ'bra.hbn İstanbul bir!ncl, Mela.t Ankara 
ikinci. Adnan tmılr üçüncü gelml!Jlet'
dir. 

Diğer yanşluı da sıraslte bi!dirlyo
nmı. 209 metrede Ywıuf İstanbul bi • 
rlncl, 400 met.rede: Mahmv.d Marmara 
blrlnci, atlamalarda. Fahri İstanbul 
birinci, bayrak yarışında btanbul bL 
mlcl, Marmara grupu ikinci, Şar'kika. 
rahlsar 11QUne!l belmlşlerdlr. 

Yarlllara buailıı dt devam edlJeoek
tlr. 

, ..... 
~ 

Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
Ke.şıde.ı:ır : 4 Şubat, 2 Mayıs, ı A~. 3 1kmciteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı ade<\ 2ooa liralık - 2000.- lira s aded 250 Urıı!ık - 2000.- :ira 
3 • 1000 • - 3000.- • 35 • 100 :ı. - 3500.- ' 
2 • 750 • - 150tı.- • 80 • 50 • 

• 500 » - 2000 - - • 300 » 20 ,. 

-~ Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşağıda yazılı ~tları haiz okurlar Hatb okuluna alınncakl 

A - Ankarad!l bulunanlar doğrudan doğruya. Harb okul 
Ankara harlclnde bulunnn!ıor bu!undukları yerin askerlik f 
sine müracaat edeceklerdir. 
B - Kayıd ve kabul muamelesi 1/ 9 '941 den 
tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihten 
lar kaıbul edJlm1yccekt1r. 

2 - Girlıs şartları: 

A - Türk olmak. 
B - We bitirme ve o'gunluk im.ti-hanını vermlş bulunmıık· 
C - Tnm ~alaküllü he)eti sıhhiıyesi olan askert hutahaO 
<Harb okuluna girer> kararlı sı<hhat raporu almak. ~ 
D - 18: 23 yaşında olınak (24 yaşına girmiş olanlar alın 
E - Diğer §artlar askerlik şubelerinden ve Hıırb okul 
öğ'renlletırllr. (972-7601) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Tiirkiye Cihnhuriyeti ile münakit m~ıkııv~'ie~ 

2292 Numaralı lfJ/6,' 1933 tarihli kanunla tasdik edılnı 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Reımıi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeıi : 

10.000.000 lnıiliz Lir_.. 
1.250.000 lngiliz Li,.tı 

Türlıiyenin baflıca ~hirlerintl• 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER' de ·- • ........,. 

MISIR, KIBRIS, YUNANIST AN. IRAN. lRAK. ffLJ.:'' .. -
ve MAVERAYI ERDON'~e 

Merke~ o• Şubeleri O~ 
YUGOSLAVYA, RUMANY A. YUNANiSTAN. StJRIYE. ~ 

Fil)oalleri ve bütün :>ünyada Acenta ve Muhabirltıri 

H• nevi Banka Muameleleri YaıN' 
Hesabı carl ve mevduat be.sapları küşadı. 

Ticari krediler ve ve.saikli krediler tüşadı. at 
Türlıı::iye ve Ecnebi memleketler üzerine teşid&- ııened 
Borsa emirleri. 
E,,bam ve tabvilAt, altın ye emta.a tızerıııe ayana. 
Benedat tahsilltı ve saire. 

la • 7'iralıl En yiiltaelı emniy•t ptlann• aıs 
Kcualar Servi.i 11arJa. _ ..,. 

• .. . .1 (kUJDbarab 
Pıyaaanın en musaıt ıartları e a alll'· 

kumbaraıız) tasarruf hesaplan ç 

____ ...... 
•••••••••··--··•••••••-······--····--·-··-···- · Raı•P Eda .. 

Son Poeta Matbaaaı ı NetriJat M ldtirl: Selinı GJl-
l:'L u,sAKLI SAHl8LERI: S. Rqıp EME<;. A. ~rem 
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Yazan: Ht1W111 Ali E.ra • BikA7 naaaıuanoa ınas•11ı Slil'I 

M ai GÜL 
Napolyonun terkettiği Moskova 

.......... _ 
~ltQ'l'a:da ~ ----.. • .tiOUUt. ..,,~ ~.ı - _,, 

U.Stısı Ö1r 4 sa.at kaldıktM .sonra oradan Atyona dönfrlmü.Für. 

~' a~ tayyare iic 17,30 dıı şeh- F·ıNLA-ND-ıYA ~ lk&ı t etnuşt!r. Dün akş:Ull 
~~lh,a hava ill\qdanmda Alı s:üdi 

~bir n lllnh:ı.rrırtınfz, kuçtlk ya::v- SULH YAPMAK ~ ~l :ün evıvelkine n&ı.aran çok 
• ""'la~ old Ubını§tur Tecrubenln mu_ 
~t'-- utuna daır em:ıreleı pek ·sr·vo Ruuş s ta'kaıt, katı netıcenln anla - 1 1 vvı 

')ullı planlan 
F.den, A!Jiintıır kon!er.uısına g~ 

deml$ir fll: 
iBu taribl toplnnt.ıda, ııu!b pllmlan 

ve ayni za.manc!A barb strıı.&rJlııi. cö -
rllşfilm ftstür. 

Harbden soıım, Avrupa, biTJt,1ç dev. 
let.ln ııazım :taı:ı.l!yetlcrtne tllbl mm -
ıaxaıara. ıLaksim olunmı1ae.ıLt.tır. 

birdenbire acıldı. Suyun :tennrında,I Par1tat buna hnUD JOUa. tınllılül 
otların, cicwerlıı arasıııda bir celJ. dclfunımın tımo f1P1Mtt.1ı bmct'*I• 
kanlı yatmış uYUYcrdu. Cıpla.lc vücudu cezbedb'sr<lu. 
yıkılmıo bir tane heykel glbı yerde se.. Kilçük '>Ultan uaulca etildı n aıam 
riliydl. Bu delikanlı b!r avcı clacaktı. mnakl&rla net.iceleaerı Jnce pana•tJa.
Blr avcı veya b!r bahkcı. Herhalde go- rını dellkanlıntn vücudu berinde .-,. 
liln serin sularmdıl yıkandıktan sonra dlrdi. Bu tunç vücudd'\ lpelı: JUm\&lalt
gfineşe uzanmış uyuyordıı... Urtnıda Jıiı vardı. Eınsabla. tatlı. flmdiye ta
bir deUtanıı_. fiuvv ti!, azametli bam- dar hJssetnı2:n!ş oldutu bir harar.& 
lann muum blr ga!l~ dlllıp anettllt- vardı. 
lerl .baş dönd!lriicü manzara". DelL Niha.vet ktlçük suıtan bq dllrımeefnı 
tanlınm elinde bir gW \-ardı. Bir pem. nmğlfib olarak dellkan!ınıa JUUD9 
be gül. .. Belki bu gU!ü sevgllistne talc.. uzandı 1'ıe Çinıde nlfan bUIMl JVbae 
dlm etmek .çin koparmıştıı .. Ne b h- kaim olan !ha.rebtl ifa ederek bm. 
tiyardı sevgi! sıı .. Kllçfik sultan kalbi- nunu delftanlınm IRlmmıa aürdi. 
nln ezlldlllini hlssıt.;tl. 

Çıplak bir delikanlı :tar~tsında uta
mp, k~ ba~ınışar:ık kaçışan cari
yelerini ellnın bir hareketlle :teskin et.. 
t.1. :Buradan uzaklaş\:) &itmesi ltı.zımoı. 

Sonra, başını ta1dırarak m.AW 4 
hayretle bakan caıtyel!rlna delikanlı. 
nm elind~ pembe dUl ı&ıtmp dedi 
tı: 

lli.tll tjUllUI 30 Ağustos !:'lJOIJ ordulnrımı:.. Dutun 
cephelerde Şiddo !i muhareb"1Cr ver-
mekte devam ctnıişlcrd.r. [Baş i:u'aCı J iDri ıı:a7fadaJ 
Alınan mtUeınm.m malt'lmıı&a. naza- fn«flblıerioıt sar1Jarı 

r.an 27 ~ı. dllşü men Alınan Londra rad}~Wl blldırdliine ııo 
tanarelerlnln tıllJ'lSI .fi ollıUıyJ6> Ndır. re Rna "R İ?ı«ilıZ lıükıl.metlerl iran 

HeırfJz ıa.t'l o4ma~ ma.Qmaıa ııa- lriiicümetJne mii§terelt bir llO(.a ile 
zarmı 28 Ağustoota 29 Alırum t.ayya.. iemlnat olarak ne istl,.ecetim aor -
re.si d~üştür. B.ı:ıdın kayibımız muıtur . 
ıo ıt.ayyaredlr. . m1n nu:l h.. fneıns pzetelerfnden bin • .şu 

So~'1!1t ıayyarecllerı, L g se tı. §artları da ileri Silrmekteıdfr: 

- Bakını.. lWDdıe mavi IUl 1UI • 

UI UU~UHQ lll~GJI 
l.a..tanıa ı .......... J 

;yetıe başa.racü "'"'hıtlil a.Iunda 
tunu bü.l'llk. bir · IUıila ...... 
jumU?.a anıededi&. . . 

GeneJK---•JR ........ 
F. '1"? R 

Başvek• llllriMeri 

""!\ a..a.. Çin da.ha 2 gün beklemek la_ k 
A• -~ektir B .. n ı.ondra.d:ıı Finlandiya ha -

~"ı ,. • ugu yiııl deveran eimiftlr. 
'~ ôn:z- ınilşahedcleuni ıır - tında b~ şa ar tıükit -

Haıbden :;onm. Almıınya.ya b!Şl 
hatıtı tıa.rd:cUm:z. aşağıdaki ikı pren
sibe dayanaca.kt:r: 

l - Almany:ı, bundan ~le her 
hangi bir tcC3vılz teşebbilsll!l.de bulu
ııam.ı.yacak bır vaziyete konmalıdır. 

rille hikum et.meli: teşQbl>UsUnde .bulUcll 1 - İnuıdak1 beşinci kol Alman -
n A1man ts:n:ıreJerine öld\lr . 

:meler indirmektedirler. 26 Ağustos- !arın Ruslara ve Ingfiızlere tamamen 

Ankara 30 <AA.> - :to Aau6tol Za.t 
ter ba,yraıtu mlln_.ı.etae busün aaat 
dokuma 'Baş;~ Dr. Rdlr SQ'daı 
genel k~a ~ .-.1 ku.rm&7 
~ Mareşal JIWli ÇaQMıiı etim _ 
hurlyet Mkflme&l nMnna tebrik et. 
mif ve hflkumetla aMatu bdar TDrk 
millet.inin de şanlı onbısuna her vatJt 
lçbı tam P-,enlni Wid eylemeJtir. An
kara.da bulunan Vekiller Y9 Velı:llet 
müsteşarı da tebrıwta bulunmuşlar. 
dır. Saat 9,30 da M~ Peni Çak • 
nuılt BaG't"tlkAlete releret Başvekile ııL 
yarctinl iade e;ınif ve ordı.mun ~ 
t~ sunmuştur. 

ta bu mınıtaltıula y:Wıız b1r h.ıva mey. teslimi. 
ba. ....._ '._ Şöyle ıuıla.tmıştır; Bu şayıalnra göre Finland Y~ alır 
~ sha.ıı 8a3t. 8,4Q da. hareket et- ~ti Vlupuri şehrini R~a~ n karar 
'~~ küçüJnj 4 de!~ iltksürti.t tut.. almaz R~a ile sullh :::~n gazetesi) 
~ se 45 üakl:ka kıı.dar 2500 ile yemı.iştlr. {R 

1 - ,AJmany:ınr.ı Avnıpa lç:n b~ 
yük teeJtil ooecek t-konorıllk Jmı!hIAlin 
müsaade edilmeme!:dlr. 

dannul& 23 Alman .t:ıyyares! tahıib c. 2 - Müttefiklerin ihtiyacı olduğu 
dıll111ştir. za.ma.:n İran demll!fOlu, liman ve şo. 

tranda aıın:ıa 11eblrlrr selerinden ı.stıfade. 
Koekon, 31 <Rad.Yo) - sovyd fs.. 3 - Petrol borularının emniyet 

~er,.~ 1.~.e lrtira arasında uçtu. Ök- = d ~·"ardı bütiin pencere-
,._ " lııl.. ~arada da bi uç tıtaa kn ar ~ ' a.. "'lııı.:-ra~ yıı.vruyu r rutlatôrlerı açtı ve bu ., 

Milİi Sefin seyahatleri 
[Bıı.Ş ~rı ı 111eı ~ada) 

dir u teşekkürlerini bıldlrmiştlr. ~t....,.. f$ t etti, faknt dönüşte hiç leı:i ve ~ıı :t ka.d-Sr seyahat ettik. 
f~ltı \ar.rı l:nQı de, görfiyorsunuz ki, -ıtyet.te bı:ı -~~ııarı İ.Qııresi ıniidürii 
Gııet '-tı ~ Vaziyc.t.tcdlT. nönüş 1 Bttnı.~:11 'YC pilot Lütfi Ersuna. 
~~ 1 bir tayyareye bindir. baY .. etmeyi bir borç bilirim-> 

~reyi -iOOO rnetre tr. t.eşeJdnır 

• "Son Posta nıo bulmacası : 22 -< zı 
q~hL. ,, 

...,_d . ıia yollıyaıı httr 
et,. 30 tanesini hallederek bırh;.a deceiis 

~' oltı.Juc:umu.za bir lıedİY9 ta un e 
~ .... ~tı. 4 5 6 
ö,;t ı~ :ı-.t_ ... 1 ..,,;2;:_,~3~~"7~ 
ta.°'~r, <s ~ 

~ iJ, Vl'r _ ) r 1 

tıı l.i .. _ ~<ıtı :---ı.--ı--l'li 
'!tıı; ~ ta Urın ot. 2 
1iı Jı ne o,_ 1:--~-+-

3· ' ~aYecı 
\ı ........ tn 
~- l'f:: (5) 1 '2ı • 

taıı'lt' Ct \>~,. 
li <~ı ta. 

'e, ........ ~ 
ı~,. l'~ ıu.'"nıak 

,; ll.(!.ıa, 

ısı ........ ~ıa 'I' 'ıo..n 1'1 ....._ 'l'ır'4>. 
r~~l ~r~~kltc 
il~ ıın 

9 , 10 

Aydında 

dı 30 C.A.A..) _ nelsicWn.hur 
Ay n · - • "'Ün saat Milli Şef j.gnet ınonu. ou.o 

18 de hususi t.rcnleril• Aydma gel -
br~.i"•1' h:artlretle kar§ıl:ın -m.141er ve u1 .... 

m=~uruınus. burada m~e
.sa~ gfyaret eyıcmJşlerdlr. 

Bebekte 
Muhtetem bir müsamere 

verilecek 
C H ~ EUııncı.ıü ~ı.n 7 

~ııiı sn cumnrteaı gt!C sı Bd><± &
ıed!Ye bal>VS+n'M' muhte:euı iM mil. 
saınert'! terlib cttl.ı• luber aJmııı~:ır. 

,Bahçe ve onUn.ılc:kı su r o atşm 
meh.abm 14 n.:ı::a gccclerlne mUınus 
şa.şaasil• ıaşkın bir nur V<! Zil ;ı. tufanı 
icıinde ka.ıac:ııı&; Boğazın bu ~ ki.ışc.51 
çok uzurı saa.L1er ~ vr mıı&J;.ı nd.. 
mcleri. gene ve mcs'U:l ~kaha'ar ve 
Ç«'.$ıd çeştd gö.-Qtmemtş sahnclcrtc tam 
bir cennet oıa~ır. • 

Teıtib ]beyet.1 bu fırsı. tan istifade e. 
derok. o akşama hui:ır b r evlenme 
memurunun jnlbden eeçtiklert h:ılde 
şu veya bU set>eble- henü.a düğilnlninl 
yaı:samamış ge:ıı; çttı'er ıcm tr.ı gii:zcı 
cennette birer yer ıı.ymnayı düşiIJllnUş. 

tür. 
'lı, ..._ <S•. 
~ lto~lltı ~nuna 
16ı% '2ı Ut t,4cı 

Bu c:ifUer isti!rlerT dunlı:larl:e bu 
eşsiz yeri sü:ıleycbntrler. hıterlersı- her-

- kes gibi serb.."S! faklt mUmkUn olduku 
kt\dnr nçık renk " yPblllrleT Yerler az 
t.aımıstır . Bu bs'>d'\kl m r.a« tlar 
nab!yenin Ankara caddeslııde 57 ntı
m.ıı.rııdtı.'d m•ı.4'"~nc ve k bll oldu~ 
tad:ır sllratle y;ıpı'nulıdır. 

9• ' ~.t.taı .. ~ 
" an <2> 
'l'' 

11 • o aı • 
ı..; t...~ (2 ı. . • .ıw 3 

3 ~ -a Slın e •• 
!~ ~ 1 r 1 ın 11.ıl~ h:ı el'aL anı 5 

-;-- <4>. :.:) , Yarını l3l 
·~~ a• 12ı. sızca Kasa ın ss.ttı ı -
ı ..... ""..' 13 6 -
2 fuL - ı: Coıc ter <il> seraJJer.,.':];r ıtası11 eren <4•, Uz.a ın 
~~~~ '1-~ 
a~ <• ıt • tu ar1t <ıoı. eıosi <5l. r \:ll, BObm h.ls !ar na 

h..,; · !ta ' 1 ın kar• <S>. ı - :N' tü!><l. (4l. 
• -<ıt"- ıu ttı ..... uırat ... ı <"') ........ 8u. ~ c7, ~ (J\, talc ..... :eesıenıek (41, Ac- GI ". 

-,~tL' kfıh (4\, 9 - ,_1,. ('/) , 

~ <7). ıo - :ıc~ _ ... 

~bir Tlr.ıtt' Yn'l leMSn tri: 
Ilauın ve ıırk1J.'\..'.)hrı: 

S Ağus+..os 41 P ::ı.r günü ak.,c:.'UIU 
saa 9 JO l! 

S-.ı:ıdtye - Şeo..voı Bu;;: tpark •.n 
BEKKEJ KENDİ l.T.Rf1''1• 

Vodvil 3 perde 
Tiya.trodan sonra tı-2Jm•ay vardır. 

tilibarat bfirOSD bllwı iyN: altı.na alınması. <Radyo gaztcısı} 
:trwıda ıtarekA•t.3 bulunan Sovyet or. 

dula.rı 30 Ağtmtı>st:ı da Um harc.ketlc
rbıe dcnm ooe:r& Benderş.."lh. ~. 
ş~ şehh:?ermi Lşg!ll etcılşlerdlr. 

İngiliz deniz 
~uvvellerinde yeni 

bir gizli silah 
Nakliye genıileri 

bu silah vasıtasile 

müdafaa ediliyormuş 

I.Dndra, 31 CA.AJ - İn .ıtere bnh. 
riyc nazın Aleksıı.ndr dün be:ıanatta 
bulunmuş. Atl&ntiıc h:ırb n n her W
kıİndruı k~'mamıwn~ r.ığnıen sr. 
çm flf!lel'e nisbd~L? aradı -.e lebıe 
fıu9clar bullmduğun.ı blldimı!ştır. 
Beyanatına devam ede-:ı Aietsandr 

lngıl.z deniz kuoııvet.i.e.r1nh m:ıhl~ct.f 
efmdi~ söyien.n.:;e;ı bJ 6filhıı rruı 1k 
bulund\A:larım ve bu gi%li ailılh v~ 
t.asıle naldzye g~ilerin~ mücb!ıuı. e.. 
dlldlğ'.nl ve Alına:ı taarruztann'\ rağ
men hrr a.y tncme~Y"' 850.000 tmLu:k 
Amerikan malz..."'llcsıntn sal.men var. 
dığmı b1ldir:nlşt r. • 

Sovyet tebliği 
[Baştarafı l incı Slll!a.da] 

nu ee:Phe devamınca nnnd.ane çnr -
pı.şmış ardır. 

Alınan sahih ve kat'i malt1mat:ı go 
re, 21 .Ağustostan 28 Ağustosa knd•\r 
h teşekkullenm z, ha.va muha:e. 
belerlnde veya yerde olmak üzere 
500 duşınan t.a,-yaresi talııi.b ebııiş _ 
lerdll'. Ayni müddet zarfında b.zi1u 
tııcyyare Z:ıyl:ııtımn 262 dar. 

Alman tebliği 
CBaşıaratı 1 lncl sayl1Ula) 

n1s ~etlerine ve nakl!Yf! filolarına. 
çak ain' ka.yıbl:ır verd:rmiştır. 

Reval'dan bç:nak ve ~a llm.aıı. 
lara iltica etmek ıçln yaptığı teşebbüs.. 
ler esnasında, So'.'}'et :t !osuna ml'DSUb 
Bti tDilJido muhrt.bi 9 m.AYU tarayıcı 
gem!.si \"e 3 kıırn.lı:ol gmıis , Alman do.. 
namnasınm 1-oyduğu lllılYnlerle batı. 
nlmı~tır. 

Bundan ~ , 2 torpido muhribi \'C 

bir ıırucyn tarayıcı gemı:Sl, maynlerle 
ciddJ h&sar.a utr:ıtılmıştır. Şiddeill ııu.. 
cumlar nct!cı...~' savaş tayy:ırelcri. 
bir Sovl-et knmuorünü v~ lkl torp:do 
mubrll:ıınl batırm~ ve 3 torpido muh
ribi ile blr muav'n ıtruva%Ölil bomba.. 
farla hasara uğ.a~Ianbr. 

ReveJ'dan ~er Ye h:u-b ma ;ıemesl 
nııa:ıı için düşmanın harekete g!'Çlr -
cllli nakliye moıan, lınrb gcmller! rc
f ıwtatfndc Ahrun mayn baraJlnrı.nm or 

Sabahtan Sabaha: 

Ne hazin şey 

Maraşalin teşekklrleri 
Ankara 30 <A.A.> - Gene! kunDllf 

başkanı Mareşal Peni Cümat, za • 
!er bayramı mliuaaebetlle Cll'du ve .._ 
hıs!arı namına blldlrilmff olan 4'1 te. 
mennllel'W! brşı teşe kllrlerblin lblltl
na An&dolu :ı,Jaasuıı ta.vsU. INYW'ID\11-
lardır. 

tasma dlkşmUşaıltr. Şımd1'e tadar 
cem'an 48 :ıoo toaıllıl&o hacmlnde 21 
na.kllye crmlsi maynlere prparak bat. 
mı.e ve 8 ııa.:ct.ye gemisi ciddi haaara 
:uğram Q.ır. 

Savuş tayyareleri. ebertıli nakJi7c 
gemfsi o?malt ~ cem'an '14 000 to.. 
nil Lto :ııncmlnde 22 ticaret Y&Punı ba
tırmış \'C 39 vapuru da o dertte ha.. 
sara uğratmıştır kı bu V3P\ll'lar<!an btl 
yük bir .kımnı k~be4ılmtş teıCLkki clu 
nai>lllr. 

M$ında dur;,ıp 1&bwı clawarlan kal 
-.. ttir haralıe1' Ps&erlrllr: 

- Jüpiter malte& Bin& ileriala-
de ancak erkelderia rlnlılleu.tl lıılı 
koşe gostcrırlcr w •r Ceeellİili sev. 
kine kandıran Wr ı.tyecamb ula • 

Sırwtt1!°1i yanıırd:ıtı gcııe <·oşııuış, 1 ~ ciilirlcr: 
taş ve liv fışkıt"1yormıış. Eteklerin • _ Bakiıstin şehvet pıalıedl 
deki bağlar a.teş l~imle ı.almıj. Sefahet \C fuhşun on sekİı l1All' 

balyanın bir de \ez:ı yanatclatı enclkl :rır.taUanm '" t.Lblolaruı 
vıırdır ki. :ırltAdaşı gibi arasırıı hld .• ' sc,> rcdcrslnlz. 
dete gelir 11.: ates ku .ır. <'n seluz Itelıberiniz ı:ıut.emacltyen aatı ..a 
asır enci ılk feveranında civarınd:ıkl lu hnrnbclcıi gôsterir. 

1 

Pompel ve llerkuh'um şelılrl rlnJ 1 - Şöv:ıbelt>.rba ..,...,...=ffi, Remı 
mahveden Vczti şimdi an<'Jak ıcccleri kadınlannm ~et ....... nirlerb 
cörillen kızıl alcvlle için için ze- dairesi. 
hlrll nefesler ku an bir ejdere l>t'n. Pompeldcn çdmrllea nacla " 
att. On sekiz asır enci harab ctütf mf'dt'nlyeün t'eMada .... Vntb'e .._ 
Pompel ise rskf R1Jma nırdcı•iyt>tlnln 

1 

karsınız, hali lillm'*'8 ... . 
hazin blr b&iU'a.>ıdır ki Jnabc:dleıl Eski medeniyeti Jalop J'lbD 1ılr 
nclar şarahhanelcri. şara.bhanelttl yanardaidı. Flllal6 ...... medeni 
kadar tuht1:$bnnelcrl ile yeni medc.. yetini sene ke .... ,..,... Ne llash 
niyete anıedDmlş bir lbrri ttTluw o.. 9'1ııbct! 

Jarak temaşa edllmcktettlr. 1 i"'Jl ~ r J • ~ 
~'1'1 cezillren reblluler ..._ ~iM ıaM ~ca/Ua 

• 



• 

8/2 Sayfa 

•Saa Pos~> am tefrikası: 93 

Seyahate ilk hazırlıklar 
P~ aklı bg,şınds.n gttm!ştl. Ey- evin.de kalması, aonra.; peh\ivanı alıp 

vahlar olsun kendi ağzlle .iı:endl yaka- İstanbula aemıeeı, İBta.nbul Zapüye 
lamıııstı. Şimdi bu kadına bı.ı ıŞi nasıl nezaretini ve YıJdız sarayını oldukça 
anlatmalı idi? Hemen aklına bl: kur. endişeye dıüşürmijşW. 
nazlJk geld1 ve: Piyer; Yuau1a; ik1 ka.t mavi Lul çu. 

- Avrupa.da, Amerlk~da seyahate hasındaıı elblse :ıııııma.rladı. Şam kumL 
çlka.nlara ağırlLlc olmasın dıye böyle JU).dan iıpelkU g~lSJ.er, Tra.blus jpe. 
CAtıd para verırler, bu parayı hangi tinden kuşak ve sank, birkaç çl!t ;nı. 
b~ ırideraenlz. hemen a.ltın yapa. can yemeni anarladı. Serltlaof saati, 
billrsinJ&. 1steı:.~n1z. bu parayı alqıız, bıoıyunıdan tıeçme bl.b'ük bir gümüş 
'flıındi Şumnuya g:.dip bankaya vet!n.lz, kordon aldı. 
derhal aizıe :ıltın vel'ir. Deneme& çok Yusuf; yeni güveyi gibt hazırlanmıı-
lı:ola.Y bfr şey. tı. Pber bir yandan da yol hazırlıtı 
Kadının aılch ya.t.mı.etı bu Jşe ... .Fa- ted.aıtine başladı. Paaa.port lç!n Poli

W:ı.oe olur, ne· oı..mu diye içinde filp. se müracaat etti. 
beler dolaşıyordu Zaıpt.fye nezareti, Ywa! Jçln .ısıten;. 

Kadm, Piyeri!l bu :nilşalıhas .fzRlıatı len pasııa>0rtu demal vcrmeyfp Piyeri 
Chıerlne her ,eyi kabul etmişti. bir bahane ile o ~lült başından eav. 

Yusuf; aruw ne derse onu kabule dı. :lış alev alnııf,iltı. ZaptJ.ye nazın 1fi 
mecburdu. Büytlklerin aklına mildaha. derhal Yıldıza bildirdi. 
le edileme'lAi. Onlar her şeıyt gerek a. Bir Amedkalı; Yusufu güreştirmek 
kıllan, gerek tecrübeleri ıitibarlle kil.. Jçin Avrupaya götürüyordu. Şimdiye 
QUklerden daha fyl bilirlerdi. Demek. kadar devleti aliye tarihinde olmayan 
validesi böyle karar vemı.Uf..1. Mesele bir iş kil. 
bl1mi$i. Saka de~l. ayda iki yüz :Na. Acaba; Aımeikalmın Yusufu Avru. 
polyon a~. paıya güreştirmek içlrı götürdüğü d<ıt-

ıtt yüz altın lira idi bu ... Bir sene ru mu kil? Yc:ıba; bunun içinde bazı 
ka1aa ık:i bin altm Ura edecek.~. aiyaal fırıkbklar mı va.rdı? 

Ol.vur pehlivanlan da. pehliff.n mı Yıldız sarayı; Yu.sufa pasaport W-
Jdi? Ne olaca«tı oncularda!l.- rilmemf.s1ni irade ettı. 

Hlem d'e; hiç olmamı bir sene şu A. PK.aıt; Ame~ahyı da mllnasib bir 
dalı Balıllin sırnaşık ııtıreeıerfnden tur. lfsfı.nla baştan sawnaaını söyledi. 
tulurdu. En lı:ola..v f1f Yusutu Zaptiye nezare. 

Her ft!Y olup btt!nc.e; Piyer: Yusu- t.ine ~: 
fun annesine şu tt*llrt.f! bulundu: - Avrupaıya pımtyeceltsin... Efen. 

- Müsaade odenenlz, timdi Şumnu. dim1zlıı iradeleri ~lt!dir ..• Sakm aenl 
ya ilıelkn. BankaQaı:ı aıtm paranm a- eatırdıtmuzı. ve bu suretle sana, tali. 
ımız. Yarm da Yusufla beraber :h.. nuıt yoerdit1mlzf Amerika.'lY" veyabud 
tantMıla hareket edlo multavelelerlmizl tı.ı~ere Qlftne ... Sonra; akıbetin 
yapalmı. Yusufa, Qa+baş ne llzımsa a- fena olur. 
laymı. Pasapo1"'.tmu da çııtaralım ol- zavallı Yusuf, l8fll'ID1Ştı. Dnre ita. 
mu mı? Ma.a.mafl.b; bl?; ıene Yusuf'.a at lkımdı. Nesine gert*ti. Başına du.. 
her flflm1zi yaparaı:t beş on gün aonra: nJP dururlten iş mi açacaktı? 
AVJq>a,ya 8'tmeden elinizi öpmrte bu- Ymotun, siyasetle, fırıldakla allkası 
rap 11eliriz. JOktu, o. hiçbir eeyln fal'ltında detil-

K.adın, ptyertn bu aMertne muY&f* di. Yalıuz; 1111-!ıtı şu kil: 
cevab vennı.ı.ti. 1 ~et lı::encUslni küffar d'ya. 
~u:va 1nd11e:-. Kadın, banknotu, rma göodemıemelc isti.Yordu. 

orada bulunan tUccar Türklere göster- Yuınıf. ZaotiYe neza~tinden korta. 
dl. Bu tüccarlar bankaya ıritmcıte ha- koMa çıktı. Sirltecldeki llıı.fızın pehli
oeıt oJmadıtını faterae kendileri de aJ. van tahvesine ırel<U. Piyerle orada bu
tm olarak bo:ı:abılcceltlerinJ aöylediler. luşacakbmlı. 
Qünk.U: O vaıld~ler 'tAtıd para a.ıtınmm Piyer, kahvede Yu.sufu bekHyordu. 
daha fwa para ediyordu. Kadın; Pi- Pehllvaııın ner~ Pt,titinin farlur.da 
J'«e tamamlle lnanm.ıstı. dettldi. 

Eadm kö:Ye döndü. Piyerle Yusuf, Pak.at; Yusufun yüzü sararmıştı 
~ı yola çıktılar. Pi.Yer, ~ivaııının hasta olduğunu * zannederek sordu: 

Plyerln $unmuYa kadar gitmesi, o. j - Pehlivan, ne va:r, ıı:ırarmış.sın? 
rada pehlivanlarla ıöril.!Jmcai, b'1.ha.saa; Hasta au.ımıı? 
Mn'""• bir b'4P"Nfvan olaıı YusufuD (Arllw var) 

SON POSTA 

Mahmut Saim 
, CBaştararı sayfa 3/2 de] 

On seklzl altp yazıhaneye koşarak 
geldı. 

- Aman M.$.hmııd hocacığım. Bu 
işte iş var, iş .. düıt liraya aldık Kaça 
versem beğenirsin? Tam on sekiz lL 
raya. 

- Aman deme ı. 
- Evet!. Hst.tA daha var, alır mı. 

sın? dedim. Bunlar kanaryada.n kıy. 
metlldfr, yıll!.uımış kuelardır. On bin 
tane olsa alırım. Benim evimde yüz.. 
!erce çifıteha':lcledm var. 'Birbir üstü
ne ikişer liradan ıözümü kapar alırım, 
dedi. 

- Aman ısimdl ne yapalım? 
- Aman hocgm bunda kıyak Le var. 

Bin toy, beş bin al. 
Anladım: Çuvala, sandığa. harara 

glrmtyen IAt!f lnba kafese giriyordu. 
Henlı:esilı huyu belli olmu ya. O da 
kafes anyormuş. 

- PeGd ammıı benim efmdi hazır 
param yok. 

- Ben yann •M>&h bin lira getiri. 
rkn hocam! 

- Zarar etmjyel!m?. 
- Aman hot"aml. Bu altm kafes!. 

Bu işe girmeyenin ya aklı yok, ya pa. 
rasıl. 

- Demek 'Ju k.ıfes" 
- Altın kafes hocam altın kafes!. 

Vallahi altın kafesi. 

* 

SİNEMA 
(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 

Bir milyon dolara sa.tın alını.') oldu. 
ğu muazzam ve muhteşem. bır yatta 
en gilzel yıldızlarla seyahatler yapar. 
dı... Bu seyehaıtler Amerikada bln bir 
dedikodu uya.ndırırdı. Bircok sinema 
san'eıtkfmnı, yıldızını ortaya çıkaran 
o olmuştur. 

Schens Binenu\ san'atklrlarını seç. 
mek için blr usul tesblt etın~. Çok 
büyük ve rok uzun bir yazıhanesi var
dı. K.B.pııdan giren san'atkAr ona var. 
ma.k için epeyce yol katederdi. tJ,te 
o, Ocendlslne doğru ıeien ve tablatile 
Sl'k:ılan san'a..tJclln istedltl gibi tetkik 
ederdl. 

Shirley TemDlel de ortaya çıkaran 
J<>B8lih Sohenaıt olmuştur. 

A'VJ'UP& sinema lll'Dll lle çok ya.kın
dan alllcad.ır olurdu. Avı:u.ı>"lı san•at_ 
kArlan AmP.rlkan san•attlrlarına ter. 
cih edf'rdi. 

Etlısabcth B .. rgner: Slmone Blnıon. 
Mia.llle Balfn, .Tean 01\bln. Jeıı.n Rel'ou. 
Oreta Oarbo ıri'>f san'atkı\rlan Birlf'şik 
4fnerlka.ya o tanıtmıştır. 

.Toseph Sahene'k'ln Uç sen.. hapse 
rnahköm olması bütlln Amerlkad;ı ve 
hususile Holivudda pek büyü\: alAka 
uvandnmıştır. 

ml'4c üzere KAzımdan imza aldım. Şey
hin getirdiği bin lirayı KA.zımın eline 
verdim. Şeyhin eline de kUŞll\n vere. 
rek Yenle&!lliYe yolladım. 

BelDtf LA.tif babs o akşam uyku da Kuşçulara: 
uyumamı,e. Ertesi sabah paralar geldi. - Kuş ~ot1rd1m kus demiş. 
KAzmı da lr:ocaman iti tlftehanenin 1 - Bunlar kRcar para baba? dıye 
içine ikişer lr:uruştan üç beş ytlz saka eonnuşlar. 
toplamış aldı geldi. tist taTafmı getir. - Dt!şer buçuk liradan vereceA"lm. 

- Baba sen Mamur Osmandan mı 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 

İSTAMBUL 

ABONE FiATLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
ı-

Ttırkiye 
1400 760 400 160 

Yunan 2340 1220 710 270 

Bcneb: 2.700 1400 800 300 

Abone bedeli pqindir. Adrea 
deiiftirilme~ 25 kuruştur. --··--Cevab için melı:tublara 10 

lı:DrUfluk Pul lllvest llzundır. 

Po.ııta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf: Son Po.ııt.a 

Telefon: 20203 

trel~rsun? .. diye gülüşmu,,Ier. 
- Ya ne eder?_ diY? sormll.$. 
- Yirmişer para?. 
- Yimılşer pe.m mı". 
- Öyle ya. Bunları at ile A.vıuıta. 

far108ta. Ploryada tutarlar. Biz y!rml
eer para.ya ahnz. Yüzde beş 1Y1 çıkar. 
Ust tarafını s.tarız. gtder. 

Zavallı !Atıf baba beyninden vurul. 
muşa dörimilş. koca ı;iftehanelerle ya. 
~ıhaneye dönmUs. 

Balkımış ki yazıhane kRpalı?. 

Hanın önünde oturmuş. Çlftehanele. 
r1 8';1111Ş. kuşlan bırer birer salıvemıe
te başlamış. 

Hancı, kg.hvecl koşuşmuş'lar: 
- Baba hayrola, ne yapıyorsun 

bövle? diye sormuslar. 1 İhtiyar ~ktaşi babası. ba...onnı iki ta. 
rafa saltıyarak şu cevRbt "ermiş: 

- Kan$!119.:nn benim işime, karış. 
mayın. Altmışından sonra bt'n kafese 
girdim. Binlik git.ti. Bu kafesten oık
maıklıtımm imklnı yok. Bar. şu ~
vancaA't?.lar karest..e kalıp ta çırpınıp 

, dtmıaamlar .. 

~------------------' 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU llAnları 
Muh&.•umen kıymeti 

L. Kr. 

PetY akçesi 

L. Kr. 

897 60 6'1 32 
Bala.tta Hızırçavuş mahallesinde Yeni caddede 55 No. ıu haneo!D 

yeti satılmadt üzere on beş glln müddetle aç* artırmaya cıtanımJl&lı 
lesi 15/9/941 Pazartesi &'Unü ısa.at on beşte icara ed1lecetinden 
Cenberlltaşta L.--tanbul Va.tıflar Başmüd<lrwtü Mahlıll~t kalemine 
a.tıarı. (7679) 

lstanbul Maaarif Müdürlüğünden 
1. - Bu sene resmi ve hususi ~ okullar 115/EylQl/941 de taıebt 

ve kabulüne ve 211/EylUl/!Kl de tedrisata ba4bY~:r. 
2. - :banal imtihanları 22, 23, 24 EyUll lKl tarihlerinde y~ 
3. - Bu aene Hk okulla.tA 1934 dotımılu oocutıar alın'IC&ktır. 
AWtadarların vaktinde okulI:ıra müracaat temeler1 rica olunur. 

Türkiye Cümhuriy~ti 

ZiRAAT BANKAS 
tturuluş tariıi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lir 
Şube ve ajans adedi: 266 

Zirai ve Uoari ber -.eYI buab mumeleled 

PARA BiRiKTiRENLERE ~8.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banırasıncfa tumbarah ve ihbarm -...rruf heub~ 
as 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa oekilecek kur'a Ue 
pJAm. ırOre lkramiJe dalıtılacakm' • 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 • 1,000 )) 

40 )) 100 • 4,000 )) 
100 ,, . 50 • 5,000 » 
120 ,. 40 • 4,800 » 
160 )) 20 » 3,200 )) 

Dlkbt: Hesablarmdaltl paralar bir eene ioGde 50 llNd9ll 
düşmiyenlere Ucraml.Ye oıktılı takdirde 'J. 20 fulasfle verileceJıil'• 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Kart. 11 Buiran. 11 ıı:,ıaı. 11 
tlnun tarihlerinde oetnecelctfr. 

kU Ier tarafınd.ın gı.ndrrllcrı çe!enkler bere kıl'a1anmızla zırhlı teşeK'lfJ.Jlt-n- j ~ r .,.. \ ................. - ..... .,.. ,, __ ,,_ -~-· -· -----· ----- _j 
.ıı de~e konmuş, bunclan so:ıra askeri miz. meydanı ''e c var sokakları dol. ~~-lmı•••••••••••••••••••••••••••rllll' 
gam 7ı0nunun eıı k!d"'ffis,z sübayı teğ- duran on binlerce h:ıll: tararındıl.1 çıl-
men Ct"'lltTli aydoğ:ın kün;Uye <:~lı'.arak gınca alıltışlanmı;lıı.rdır. 
QOk heyecaonlı bir hıt ıoe1e oulu.'lmUŞ- Geç!d resmin il" devamı sırasınd:ı. ha-
tur. va b1rll1tlerlm'zd bağlı tayyarelerden 

uev•et Oemiryolları lşletma U. IVJ. den: 

30 Ağustos Zafer ba.vranımın eın- bazıları sa.hanın Uzerinde uçmuş, muh. Devlet Demiryolları Sirkeci 9. cu İşletıne 
Müdürlüğünden: 

U
ade<\ 2QOQ liralık - 2000.- lire\ •• 8 aded 250 11ra:ık - 2000.- :ira 

• 1000 • - 3000.- • 35 • 100 :. - 3500.- • 
• 750 • -- 150" .. - • 80 • 50 • - 400lı.- • 
• 500 • - 2000.-- • 300 • 20 " -- 6000.- • 

salaiz tarl:hini ateşli bir ifade ile te - telif aıkrobatl hare&etleri !'&p1rr:k t&.k
barUz ettiren genç subayın sözleri Pik, dlr ve heyecanla seyredlbn'şlero!r. Tö. 
9* a :ıc 'anmıştır. rene saat 12 de. 21 top atı'nrıı'< :nlha -

SPOR· 
Dun yapllan atletzmi 

ve kürek 
müsabakaları 

Dün Büyükdere ile Bebek arasın -
da merhaleli bir kürek yarı.tı y~pıl 
llUftır. Bu yarıp. Ga!3.tl:3&ray, Fe _ 
nemahçe, ve Güne' oltiplerı iştU'ak 
etm1'tır. Galatasara.ym tek k ki Bü. 
)iltıdereden Ta.rabyayıı.. lkı çıfteal 
Tara.byadan Beylkoza ve gene Gala. 
ta.saray i tek kLkl Beykozdıın Bebe_ 
te ıeıerek bfrlncllilt ıj.1.!.dlni kazanmıt
t.ır. Ga ataaara7 bu mesafeyi 54 da_ 
lt1k& 4ı5 aaniyede birıncı olarak b ·tir _ 
mJıt, Güneş !il dakika 45 aanlyede l
klncı, Feneıba.bçe 59 daJtlka 29 sa -
ni.J'e ile üc;iineü olmu~ur. Galat.asa
r1.7 16, Güneıt 8, Fenerbahçe 3 pu • 
'9'&11 almıııjlaniır. Terti> he)eti Ga -
latuaraya "1di ...eımlttlr. Bu şlldi 3 
eene y'l~ılaca'k müaaıoatalrda kaza • 
nan eJfb mubaha edecektir. 
Kadıköy Halıkevi tarafından diln 

Fenerbahçe ataıdında ıherkeJJe açık 
olmak üzere bir atletizm müsabaka. 
aı tertib edtlnıJ4tlr. Muhtelif teşek
.tlWlerın iŞtiralc ett.~l müsabakalar 
fU tekilde neticelen.mlştir: 

100 yarda - 1 _ Bezal 10.4, 2 -
VeJ&d 10.8. 

B ıyarda - l . Dündar 2.09.4, 2 -
Adnan. 

no yarda - 1 - Remzi 24.4, 2 -
t.net. 
Y~k atlama - 1 • Selim 1.55, 

2 • Güner 1..116. 
Bomba a.tışı - 1 - Kemal 58.30, 

2 - ~hmed. 
Gülle atma - 1 • Orhan 10 45, 2 _ 

Güalej 9.93. 
400 yarda - 1 • Remzi 54.7, 2 -

Mnan. 

vet ver!bn1şt!r. Gece şehir ba!;tan başa 
ele'~riklerle tenvir edllmlıs. bilylik halk 
ırııtıeleri eeç v:ıkte kader caddeleri dol
rfu"Mulltur. 

Halk evlerin ·eki mera im 
30 Ağustos Zafer bayramı dün şeh

ıimızdeki muntel f Haliccvlerf tarafın. 
dan bu büyilk güne yakışacak bir şe. ı 

kikle kutlanmış'ır. 
Eminönü Balkev!nde 

Halkevlnın büyük salonu merasını 
saatinden çok ell'veı Jtalabalık btı· halk 
ıklltıesi tara!ınc!au doldurulmUŞtu. Me. 
raalme tam .ıı de tıaşla.nmış, İstiklal 
marşını mUte<idı.:ıb, Evin idare heyeti 
azaı&nıdan :.ırkadaşımı2 NusreL Safa 
Coı;ıkun kllrsüye tıele:·elt toplantıyı aç
mıştır. 19 lUlCU 30 Atusıos bl\yramının 
bugünlkli ahval mllvatehes nde her 
zamankinden daha büyllir: bır ehemmi
yet anıeıtt tıni tebarüz ettirerek bu bü
yilk zaferin det'!rinl kısa ve :tu.kin 
hatlarla ve toplıı blr fekilde an\atnııe. 
ııörzü emt*ll General K.adrı Dmıirka
Y~ bıraılıllıış::.ır. Alkışın arasında lrilı' 
süYe selen 1'8Jleral, 30 Atustos Başku. 
mandanl* mUharebesln.n bütün safa. 
ha.tını izah etmiş, bu e~z Z.'lferf <temin 
eden milli enerJluin, Türk askeri de • 
huımn. w Türk halkmm hürriyet ve 
lstiıklll aşlnnı canlı m.laal\erıe anlat -
mıetır. Generalin bu alWlerl salonu hır.
cahınc dolduran dlnle:vlclll!r tarafından 
a•111JlaDIJU4tır. Konuşmayı müteakl'b, 
Hallte'Vintn ar kolu tar'lftnd9.n bir şan 
ve p~ano 'irmı~ri verilm1e ve tenıa 1 
toıu aan'Mlı:lrlan da Reşad Hurinin 
latlklAl piyesini flYJlamışlardır. 

Be$1kta' Balknlnde 
:eeşıır.tq nai!.ı:evindeld merasime 

20 30 da baş!a,1mış, İ11tlklAl marşından 
aonra emüli albay Emin Dalkılıç 30 
Atustosun aaic.?rl ehemmiyetini anla • 
ta.n bir tonferana vermiştir. Bundan 
aonra tktlreüye gelen Nusret Safa Coş. 
tun 30 Atuatostın Türk tarih ve tali. 
hindeki mevklini tebarüz ett·rmıştir. 
Hatibin uzun uzun alkışlanan bu hi • 

tabe61ni mlltea.lı::tb tmı.sll Jı:olu şubNI 
salı' Panık Nanztn Kahraman piyesini 
temsil etmiştir. 

Be7otla U:alkerindtı 

Beyollu Balkevinln Tepebaşı bahçe. 
sinde hazırl&mlJJ oldutu merasim de 
halkın coŞtun tezır.hüratı ar•lSında de
vam etmıı.tır. Saat tam 18,30 .:la söy. 
ıenen İ8tl:klll mar,ını mm~a.Jı:ib Halk. 
evi namma bir haıtib tarafından bu 

Kırklareli • istan.bul arasında 1'Jiyen 5 No. ıu yolcu katarlle Uzunköp_ 
rü _ Al(pullu arasında ışllyen ve bu katarla. irtibatı olan 105 No. lu yoL 
cu katarının tarifesi 1/9/1941 ıtarıhlnden it.lıbaren aşağıdaki şekLde değ:Ş. 
tlrilmlştir. 

Fazla malümat ıçln istasyonlara. mü.racaa.t edilmesi saıyın halka ilan 
olunur. 

5 No. lu katar 
Kırklareli kalkış : 20.00 
Alpuliu kalklf : 22.415 
İstanbul Varış : 6.50 

105 No. lu katar 
Uzunköprü ..-aliltış : 20 515 
A\pullu -varış : 22.10 •• Muhammen bedeH (18.000> Ura o:an 600.000 aded raıkamh galvanize 

ip.ret çııviSl (26/9/Ml) Cuma günü saat (16,30) on bet buçukt.a Haydar
paşada. Gar binası dahilindeki to•nüıyon tarafından kapalı zarf u.sullle 
satın aiınaca.lııtır. 

Bu ife girmek ıst.lyenlerln (1350) liralık muva.kkat temin~t. knnunun 
tayin ett.iii wakala.rla t.:eklınerini muıhtevl za.rfiarını aynı gün saat 
(14,30) on dört buçuta k::ııdar Komisyon Re!Bl~ne vermeleri lfı.zırndır. 

Bu i"8 aid 1Jı&.rtnameler Komisyl)ndan parasız olara.k dağıtılmak • 
tadır. ('1298) 

Şuyunu izalesi dolayısile satılık konak 
%/9/41 saat H 

Sultanahmcdde Dimarfye mahaileainde 11 ilA 17 numaralı bahcell fev _ 
ka!Ade manzaralı. her ŞC)'e elverişli: S~ıı.hmed blrınci sulh hukuk mah. 
kemesi d<ıl!IYa '1 /941. 

san'at.klrlan da milll bir piyes te~il mıştır. Bu müruı.sebetıe Korgeneral 
etmietir. Muzaffer Ergl.kier tarafından parlak 

Dlter balkevlerlncle bir Dut'* irad edllmiftir. 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşa~ıda yazılı ~tları haiz Okurlar Hali> ukuluna aıınacakl 

A - Ankarada bulunanlar ootrudan doılruya. Harb okul 
Ankara harl.clnde bulunı\Ular bulundukları yerin askerlik 1 
Sine müracaa.t edeceklerdir. 
B - Kıayıd ve kabul muamelesi 1/9/941 den 
tarl:htne kadar devam edecektir. Bu tarihıten 
lar kaıbul edllmlyccektir. 

2 - Girl.ş şartlan: 
A - Türk olmak. 
B - Li.se bitirme ve o'gunlut im.ti-hanını vennlş bulunmıı.Jc. 
c - Tam teşakküllü he)et! sıhhiryesl olan askeri hastahall 
(Harb okuluna girer> kararlı sıhhat raporu aJma.Jc. 
D - 18: 23 yaşında o!mak (M yaşına glnntş olanlar alın 
E - Diğer §artlar askerlik şubelerinden v-e Harb okul 
ötrenllebrllr. (9'72-7601) 

OSMANLI BANKAS 
roRK ~'IONIM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye Cilmh,Jri~eti ile mü.nakit ~uka~iet • .JW 

2292 Numaralı 1fJ/6/ 1933 tarıhli kanunla tasdık edılnllf .... 
(24/~/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeıi : 

10.000.000 lnailiz LiJ9'1 
1 .250.000 lngiliz Liral' 

=======================-=== 
T ürlriyenin baflıca Şehirlerintl• 
P ARiS, MARSIL YA ve NlS' de 
LONDRA ve MANÇESTER'de ._ ._.w 

MISIR. KIBRLS. YUNANiSTAN. IRAN, lRAK. FILP• .. -
ve MAVERAYI ERDON' .Je 
Merlın oe Şabeleri 

ŞIGll Hal.tevlnde ı 7,30 da ve Şehre. 
mini Balkevi.nde 20,30 da bırer lı:on • 
ferana ve tem5ıI verılm~-ıır. 

YUGOSLAVYA. RlJMANY A. YUNANiSTAN. StJRIYE. ~ 
Borsada su sporları FilJalleri •e hiitiin :>üayada Aceata .. Mahablrl-' 

AYrıca Kadı.köy ~alkevi de saat 15 
de Fener at.adında a~letik müsabaka • 
lar teDtl> ettiği sibi Sarıyer Halkevi de 
saat 13 de BUytikder~ haVU&unda. yüız. 
me mtlısabahlaı:ı ve 17,30 da spor sa. 
hasında atle:.izm mUs11.bakalar1 Y•P
tırmllSl.ardır. 

Öaüdar Balkevinde yapılan mera • 
\im' de çok heyecanlı olmqtur. Saat 
21,30 da Evin ar kom~tesl relal Ecved 
Güresin taratındıın 30 Atuatoııun e • 
hemmiyetinl tebarüz ettl~en b'r kon -
ferans verilmiş, bunu mütealtıben ban 
donun b>neerl dinlenllmiştlr. Mütea&ı. 
ben temsil eubesi gençleri <Tarih t.T -
tandı> pl.7esini muvaffakfyetle teman 
fıtmlflmltr. 

lmall.&e 

birincilikleri yaplldı "• nevi Banka MauneW-i 1ap• 
Buma 30 <Hususi> _ Bugün öile _ Hesabı cart ve mevduat he.sapları küşadı. 

den aonra Bavuzluparkta Türkiye ıu Ticari krediler ve veaaitll lı:redller tüpdı. edaC 
sporları blrineılUtlert mtlsabakaaı ta • Ttırtıye ve Ecnebi memleketler üzerine tqid9- .en 
labalJk bir seyirci &ıll.nde yapıldı. Borla emirleri. 

Vali fllPOrun ehemmiyetini tebarUz Babam ve tahvillt, altın ve emtaa tızerıne an.na. 
ettiren IJ!r hit.a.bede bulunmuttur. Benedat tabsilltı ve saire. 

Müsabablar ~ a.ıa.tten fazla de • rs of,l, 
vam etmiş ve 200 metre scrbetı' yarışta En yiilaelr emniyet .nrtlannı laais lıir 
İ'braıhlm fsta.nbul birinci, Melat Ankara ...- .ı 
ikinci. Adnan hmir üçüncü celm1ıteı-. Kaaalar Servm ıvaraır. ..,-
dlr. p· .. . rtl 'le (kumbarab 

Diler ya.rışhn da sıraslle blldiriyo- ıyaanın en muaaıt f& an çılll'• 

rum. 2ot metrrı!de YU8uf İatanbul bi • '~--~kum::ba:ra:•ız:).;ta:aarru::f~b;e;sa;p~lan-~·~~~~ rincl, 400 mır.zede: Mahmud Marmara 
birinci. atlamalarda. P'ahri İstanbul 

..... .. _ ···-·- ··--blr1ncl, ba..vrak yanşında .ıac.anbul bL ..... - ... - ... ····-·-.... ••••••··--·- ~ Usun atlamıaı - 1 - ömer 6 54. 2 -
Oüner 8,35. b(bııüt zafer ft(ln.Qntın ana hat!an an- hmit 30 <Husus!> - 30 AtU8tos Za. 

Bir mil <ıtat> metre - l -
f.38.6, 2 - DOadM'. 

Btref latılm1' "le ııonra da mandolin. kltar fer bayramı eehrimiEde bü7ük tea • 
ve Jııoıo lımuıert "81'f1mft&i!', Ha.'ltm bllrat.ıa w cuılı bir •~tte kutlulan. 

mlcf, Mamıara ıınıJ>U ikinci, ~arkika- Son Poeta Matbueu Nepipt MlcMirG: SeliıD Raı•P .... h. 
rahlaar Uollne~ belmlşlerdir. ,,. ,. .,., .l\.IP"' 

Ya"'1ara bustln de devam ed1Jeoet. IA.HIBLERI: S. Rqıp EMEÇ, A. Ekrem U~ 
tir. 



SON POSTX 

'l'elgraf, Telefon Ve Telsiz aberleril 
Türkigenin Ankarada Zafer bayramı ınu sabahlri 

t'tb_i~araf lığı heyecanla kotJandı ./ Ba1::erııter 
rsm Alman hududu - •• Moskova konferansı 
h~indeki m··'""'IJirf Bi ''k Eaferln U un- ı Jıış Savaşının büyük kahramanla.rınm 

talaamlar11un nema.lanmasına şimdi
den ve mürnkü115e •ir sed ft!kml'..ktlr. 

IHWI Ankara 30 - ~ _ . ııatıraıarmı tatUı ederek bUUin ulusça dl ki bildirivor cu yıldöniimü bugün but.ün JUf(İ ı_ ıca.maman orduya. tarsı duyulan inan •or = 
I çınrle !ıer sınıf balkın .fftlrnk etfAl.I ve ff1tran dUJ;;ulanıla terdlmaır oı - "1 'J' a" • • A en ıçt.en fıea'hı.iraUa. kutJanmıştır. muş ve ordunun bil.yilk ~ramuu kut.. 

~nııs1n nkaradan Bu müıWıebetJe 8SUri gam·?X>~- J,amıitır. 
ald " h b d& ~d resimleri yapılmış ve gu - Hat.tienfen sonra Ankımı. sarnlzon 

ıgı a er g -yük önemini tebarüz ettiren l'ıomntanı Korgeneral Hüsnü K'ıll:u; da 
~a 30 <A...A.) - Ta.ymls gaze_ ~::ar .söy'.lerunJ§tir. An.karada bıl IJÖY]ediği n~ z.~;r baY1'1Ullmı kut. 
llılıh-.. ~ :hududu d.a.h!lindeJti hür /her seneki gibi ı>K mırhte- ıamış ve demışt.tr ~· 
"~1: <Türki(ycnin halJ.hazırıd\a_ tezıa u-ı~....womxfa yapılan ~ mlllel.1mlzin tarihi zaferlerle 

i'-ı-arııtı • · ~ olmuş ve ~ bili" doludur Fakat bunla.""lll bazılan daha. 
'ta.ıı"'1dır BOn derece Kıymet.lı lbi.r büyük geçld resninl hemen un ,Jtlla!ıek değerdedlrler. Milletin ko!irunç 
bet> 1119 '! '. dem.ektedır. Oöstcrilen .e Ankara halkı takib eylem~. Genel durumJarda.n kurtulmasına ısebctı olan 
~eY! ~~n. gônmüşe nazaran, Tür. Kurmay Ba.şkanbğıııdıı yapılan tel>- zaferlerdir ki. 1zıer1 uzun tarih boyun
ı. ~ttenkıere karp Almanyı: i- rikreri müteaıkııb geçld resıııine 8aat ca galde:rde yaıJ&.rla-r. 
~ ete .lknaı hususundaki u - b ve istiklıU nal§lD.- Nut\4len mütfa.!nb, Haı:b ve Yedek 
lttikıtt terk~ o'Inuı.alıdır. :Su mü,t,.. lO da ~a garn!7X>nundan k1.. sübay okulları ve Ankara.da bulunan 
"1-~ ıçln b!r !kazançtır. Zlra. bu dlın m:nr~ Veclhl heyecanlı bir diğer pi.Vade, jıı.nd<ımm, sUvari alay -
llıe ..._~k1lıl.t devresinde İran yo. d~ z s bu!UJJllU1§t~. Jarile topçu ve mo~rıu birlikler. sık 
,_,ııetyaYa !F'J.ptıırları na.itllyatı si. ruta.bede pmitc Bava Kurumu sik ve sürekli ıWkış!arı.'l kal"Şllanan bir 

l'\ı..._ etlaıeıt.ted!ı1er 114~ Falk • iştir: Kurtu geçid Tednl yapmışlardır. 
~ tal'aıtan Tllrk1ye Almanya.va ~namma~~~bir~~Jllıl~t.a~t~s6~~~1e:.:m7=·-=.~-,.~-r;~r=-::i:::;-::-:-=:-::;-
~~;:-rı!ı!~i:1;! ~~~e: Dumlupınarda dün 1 8. Edenin yeni 

•• iflcllQ sahifüıde ba3km şcltlınde b. tk 
~ ·- llnllanndan korkusu yoıctur. 1 erası·m rr nu u bı~~~her 1&l taraf tn. 'Iltr~nm yapı an m 
lltt1g 0~n ıstlfade etmekte, !>1n- [Jtatbrafı 1 lncı nsfada l 
~-----~e lıre hiç olmazsa. zaman .Afyon ıo c.A.AJ - Uf~~~:':,~ tından babseım·, ve harb malzeme& 
~ır. 19 uncu yıldöntıınü mün__., 1 imalAtı, zaterl.n aoa hatlaudıı·, de -

11tıtrı.~tiarın Anlcanı.n gkll,} ııe - gUn oumlııpınaraa. MeçhU: Asker ab. mı.m. 
ela ~ Baıba.hki Londrs matbuatın- deS1 önünde b(lyıllc meraabn yapılmış • İran mt'.se.leai 

'l',Jııııaiıd d tdslrlere yol açmıştır. tır. .. Meçhul :aım, bilı'lıhare rraudım bahsetmiş 'e 
~il An karadan a.fıltkı Js:1ber ıırerasfnı, ba.ŞlanuWan cmce üs C2JCfim]e demlştA.r kl: 
~ ~ Bnzec.esı Ankaradan aldığı ~er a.t>ldeSlnc ReJsi~lıu~ M:rb 1ngi!terenln ve Sovyctıer Biıl ilııin 
~ neşretmekted!r: i vekAie~er mıımcssll ' :h:aııda en ufa& bir arazi P31'Çasında 
~ e. ildı~fne Jf9rc Mihver ciçller.l =ueri adına. yftze ::;akın ı:elenk ton.. g&Lıert yoktur ve askeri rtl!lr imkan 
!lilu~ıt racoğlu taraf'.nd:ın kabul edil - muştur verir venncz, bu iki d let askeri kıt'a 
!llaıı~ ~a İranruı. ikam t eden Al- - ~e ıı,30 da top endallt.ıl: b94i ınrmı !randan ı:ekecctleıuır. 
la,ı~ ha.ıJımıann tah!:ycs! iç!n kO :r.r ıınızı,kanl:l ~ıle her bır a.- ingutere ıie SOvyd er Bır: ~~ arasın. 
tltııı~ r göst.ermesıut Tllrk büldlmC- ]ıanmlŞ, sijylene".l istlklll.l marşını mil . - da :tran hn...">itmd:\ muştere!t btr anlaş. 

B 
~tın!şl ~. ğızda.n sancak çc!dlmlş ve n-.rtukla.r söY ma vardır. İra!lnan tal ?> miz, YA -

O"- ~ te.aklb !ştJr kında Tahrana b!ld,r. ektil'. Bun ar, 

umacayı tayyare 1~teakmen geçld rnnha~~n!d~; pek fe'llblAde dc~d;.r. 
S 

_,., ve bura.da kıt"a1arın, .u:.ı;;ıı..= .... uTürklyc > 

ey h d 
• ,....., Ik tııınruıın ve bu Eden. bundan sonra Til.rti;JPdC'Il ba.h a ati ile te avı mmükuha-ellre'berı;::nbt.:il i~lrn.k etınf.ş. ~; setmiş ve İ.ııgi!t.a'c VC SO\'l'C\l r BJ..r

r- kil 'bi 6~ llğnlin Türk mUlkl tamamlyet.ı11e ~ür. 
~ "- tararı 1 ind s:ıytadal ki :müc::ı:hidlerin iştira e r met ettikleri ve herlı&ngi bir Avrupa 
~tre Irtifna çı.knrm:ık .suretile re.smf ~ılınlŞbr. ıısm.. devletfnin bir ~c.a\'1.izU t.nkdrrindv Tür 
bir ltd etiınhxıe ilk defa oıarak yent .A!bl.cle önünd.~l menuı :-~,, .. ~n ve Jı:f:yeye her türlü yardımda bnlun;.cak-

"Diktatörlerin 
hareketi bir gün 
Amerikayı harbe 

sokabilir,, 
Ruzvelt, daha büyük 

tehlikelerin 
y ak)aşmakta olduğunu 

söylüyor 

V~ton •• U (A.A.) - Reistcllm
hur Ruzvelt dün 1kı mtlhlln beynnatt.a 
bulunmuştur. 
Beyanatın ilkIDd" tehllkelerln Mııfiz 

atlatılmadığını, dünyayı, 1939 sencsı.. 

nin son günlerinde s:ırnn teb\!.keler
den daha miL"ıim tt"hl.kelerln y,:ıkiıı.ş.. 
makta oiduğUllU ve dıktatörlcrln ha
.nlketlerinln bir gUn Birleşıg Amerika.. 
yı harbe sobb;.Ieceğlni sLiy;emişt.r. 

RuzVeıt. ikinci beyanatta, Pazattesi 
gtinünUn Krteş;.k :\mcrikada t~ci &fin.U 
olduğunu işaretle Aıncr kn:ı iı;;tlle..'inln 
ve amelelerlnin bU-,,iik: b'r faaJ;yet 
sarletmelerl lilzumun:ı. işaret eyle. 
mişt.ir. _______ _ 

Ycaan: Selim Ragıp Em., 
JI f-tm Br.iJe in&'fllı IUUak 

sinciriae bir miktar te:ılı:iıarle 
dahil oıa. Sınyel R115y:ı.na1 lıarb Uıtl. 
'73Çlaruu tetkik etmek Te JnırHere, 
Amerta ft! Sovyei Jtasyanm nıti$k
ftfr mesaisini dü2eDleınck ınaı.saıtlle 
K7Jiliia ilk haltasmda l'lloskivaıla bir 
•enfft'lW& aktediJettktl. lhi kanfcrans. 
bbaa& SOvyct Rusyanıa talebi ile Eylil 
or&&au- khil' edllıll. ihtıv~ \'azL 
7etf ama.mlyeOe tudJk edilen Ye top. 
laruş ma.k.sadlc!nD11au biri de bunların 
tesbi&i olan böyle bir konferan5ll1 bir an 
nftl ln'ikad t>lmesi iJti.ıam edilmek 
linm ı;dlrken Sovyct Eusyauın bıuı• 
ftle• Wr harta sonraya dahi tehir d. 
tinnl<; olmMının ~ ııck ani 1$11-

:madı. Bııaı lraynaldar " ovyd Rusya.. 
JUD bu hareketini yeni nnittdiklerlnln 
brşlSUİa mantaznm bir pruvam ve 
nıUuJ bir ihtiyaç ilstesfh- çıkmak Jste
Gif manasına almaya m~er. 
Diker baz.ılan ise bu t~tma, Alman 
taarnnlarüe çok yakın Te kal'i blr 
iclı6kr,e marıuı lıulruunamüla ıı..n.. 
bcr bt~ Jla.fta lelnde -..azı eti tıııı.7. 
yün cd~<:k ofan Moskonda mı. 
yoksa bafka l')!r mahalııle mi lr• kon • 
feransm akk!ıllrmf'!!I ctraf'lmla Jtfi.sıl 
olan tereddiidlere vermelrtedlrlel'. 

Esas .ebeb ne olursa olsun bugün
lerde toplanmJıu mlllt&rrer oJan bu 
konferans daha on hatta on ~ eün. 
den e'"'el ili: celselerine ~lamaYacak 
demektir. 

l'tloSkova konlerammm alf'lwnwn 
harbin sc\''k \e iclarcsi l»kımından 

mıUtef~r ur:ısıncb knordinas:ron TIİ· 
cuda getrimck g:ı)·ccılııl guttügu CQ-le. 
ıılyor. Böyle bir ınaksad içbı bu df'rcce 
1,ıiımullu bir Iı:uırlık \C geniş clçu<te 
hesctler ha.zırl:un.:ır.ı luzum olup <ı]. 
madriı da ) erimle bir sual :mevıuudur. 
Kanaatim~ 1\lo:ıkov.\ konrt,rıınsın
d:m maksad muştcrck mcnfa.'\tll mut. 
tetikler grupunnn hareket Te fıın111't.. 

lt'rl arasında ahMk •emlnlne ~al~ 
maktan ziyade müUeCildrrm h:ırb ıı:a
yelrri hakkıııd:ı ffkir kati elmck ve 
ileride kendi nralannrl:ı yeni lhtilif 

Malim oldutu -..e ideolojik ba
kımdan i~rc ile Amerita başka 
bir alemi, So\'l'l't lrn.<;):ı ise tamamen 
lılışka ve ... diia' bir alemi temstı e. 
ilaler. Zafu tııcmı giymek bu grupa 
miy~ elur da IHı şerefli lkllll baş. 
lanna geçirir ~echnıez ba cJer:ı krndi 
aralarında kavga.ya başl:ırlar.ıa, bütün 
blr ciha.nm Hderl.i.tiul nprnü iddia. 
lan ile harekeUerl hirblrin nakzeyle. 
mit olur. · 

Esasen &'~nimle bir Amerlhn mU. 
tefekkfrf ft! ble.m sahibi harb sonu 
hakkındaki ~c-J'iw lx:ı.h ederken 
şöyle Mr cümleyi Jra.rıletmekten nPfsi
nl menedemc.mişti: 

«Biz Amerikaldar İnıntereyf' yardım 
etllyonm ve erleriz. Fa.kat yalnıı ntesçl 
mevkllnde kalarak arkadan lllİr«iklen. 
mek istemeyiz. Uarit sonuııib ynıııl. 
mak istenen şevlerhı nclcr olabllece
ifnf sfnMliden öin'nmek seTda mdıı. 
JU.ll 

Amerika. ile fn~Utere nrasand;ı bfıy. 
lıe lııir end!şc b:ılıls JUC\"7Utı olursa, a) nl 
enc'Uşıe. Sovys Kava ile rDlşnrlklrrt 
arasında n ı-Tle\ivetlr ve daha şlm. 
didH ı:lhlnJme yer alabilir. 
Maamatııı Moslt0\a l(onreransının 

Wlbassa ita maksad ,.e ıa.ye ile top. 
lanıhfını lşa• eoılen ortad.-. bir ha1 lı 
dt"lU vardır. Bnn1ar da «ı1skriyor ki 
ita lıarf)f :tn,.tıwe '"' miUWflclcrt ka. 
unat"alı; olurla.rc;a buncl:uı e~lkl harh 
ı;lbl meseJA Parlste in'lkad etlr.n sulh 
konfc-nmsJan nt•vlndı:'n bir takım top. 
lantılar 7apıhp aliiiuı:Jarl ırb 1•a ar. 
htı:br lem edile<-t''k değildir. IURtft.ıb 
dcv1eü6ckn her biri cr.rrfnr tutuştu. 
rulacak lılr hcsab pusubsmı u vrvn 
bu satttle t('diyryr mttbar tutu1nenk, 
bnna itiraz 1Jhmamamı\.<;J itin dr elde, 
nli ~'JP] gibi rn ınüessir c:ır ntller 
bnlmıdurnlat"&kfiır. Belki biraz rrken 
olmakl~ ~rabt>r b'J ltonft'ran n b:ı Jı. 
ea heden. bizf', ~ b 'ylc- n5fr bir em. 
r'n tah:t lrnfttln,"l raf ı;mü ı:ilıl Ilır. 

külisi bir L<d &"fbt ıt~Uyor. IU\ ,ffakl. 
yet clerttf'Sfni e~ld~ kt"'tlnnek bit. 
talti 'kabil ıtdildlr. 

511Lütı &a9ı.rı CHı•p 
(!li~l a'\'1 tarzını tecri.ıbe edeceğini da bir hava momnz. Y~ lan h~ında vertlen ron l::!gıllz -

aı sayı ..... _.. -'""'"' çu:ş,ar ..,..,T'lmtııtrr Sovyet temin~tını hatırintmış ır. T h d •• {~ • d 
... , -·~a yazmı~tık. alÇ;.u>.•.,n u ~ J_.--s • Mask.ova, 31 <nacllo) -- Sovyet, is- a ran a or 1 1 are b:.iı ,.S:tt<t 1a:vrusue b;rlık.te dün sa. Geçid resm.nden .sonm da:veııucre Eden Türkiyeniıı harbden sonrl\ en- tihbarat bürosu tarnfmdan bu bnbah 

la'.\"b..:-- 8,40 d:t Y•ş"k"<M"n kalk n bir ..... _ yem""" erılmiŞ ve ~undan ternasYonal \şler:le m üh m b r ı'Ol OY-

Bagiinkii 
Sovyet 
tebliği 

Milli Şefin Türk 
ordusuna mesajı ~"~ .U ,. ..ı v,.,... ~ ~6ı nıyacağmı f1Ave etmişt r. netredHen Sovye!i teblıği: ·ı"' ed•ıd• 

lca~ e ~nıyn-h!ıreke.t etmiş; sonra gıTI;.ı,.Saray ıstasyanuna !f.e Sulh planları 30 Ağustos ~nu ordularımır.. bütlm 1 an 1 1 
llsl1.!Jl bir t 8aat knfdıkttı.u .sonra. oradan At,yona dönülnı~r. Eden . .AtJAnttıc Jı:rmfennsına peıerek eepbeleııde şidde !i muharebeler '\'C.r- (Baş ~lı 1 ilMll lia7f ... J 

~1'°1 a:~=ş~i~. I7;undaa:11mdi- r·ıNL_A_NDiYA d~ zama!:.la~=·~la\;~·1? :::~;==~=-~ Londra ==-an~dijlne 16 
~ Ya ~uıa:ı A\ Sai ~ ilştür tanareJerlain ~ n 01ma.l'11» •dU"; n Raa ... :bll!rilıtı hü1llnetler1 ira.n 

~ ':ı ng:::ıu~=~f:, n~~~nya;~ SULH YAPMAK H~en ~::~":~ :,~ac:: ~ ~s~ ~~~~:: =~=U:ı:ı.:':1"~-= aa:ı~ 

(.._...,., ı fncl lllQ'fada) 
,peU. ~ lwdr Lı;e bulundu • 
tamı bU.v& bir tahr le 7Gc• Ba.w • 
tumuza anıedert:lll. 

Genel Karmaı' e,..._, Marqal 
••• Çakma& 

~ bUhrıUftllr 'l'ecrubenln mn_ :ıa:z-n ~ olunmı1ac.:ı.~ır. .resi d~lmi'eliP'. ınshn pyıbmull m.llftur. 
~---Oldu.tuna daır em!lreleı pek ·sr·ıvo RMUŞ Ha:bden som:ı.. AlmanYlıYO. brşt ıe ıtayyaredir. ı .. _, ___ .. -h İnciHs ıruete.lerinden biri - ŞU 

Başvekiliı leirikleri 
An.kara 30 <A..A.> - 30 Attıstos Za • 

ter Day:ramı mQnasebotıle bı.ıelln saat 
doku:ııı:la Başvekil Dr. ~ Saydam 
ıenel ıkıır:ına.ya glderelc genel kurmay 
betıtaru Mareşal Jl'evz! Çakmağı cUm • 
huriyet bük<ımet.ı namına ~brik et.. 
mit ve hük1'.lmeihı oldntu tadar TUrk 
mille!Uıin de onnlı ordusuna. her vakit 
için tam eilTen\ni ~ d eylemşl.tir. An
kara.da bulunan Vekiller ve Vekrı.lct 
möatetarı da. tebriUtta balunmuşlar • 
dır. Saat 9,30 da Mareşal FeV7J Çak • 
nuılt Bafveka.lete gelerek Başvekile zL 
yaretanr iade e ınış ve ordunun teşeOt.. 
kürJerlnl sunmuş ur. 

.....-~ f<>'I....,.. 1 . _,. ..ı-~ .... ......... .sovytıt, uayyartciler • .....,u.wıp-.. - ... r da u-.. · --ektedf?" 
~ ıç"""11"" katı neticenin anl~- haltı tı.ar<*:et.frn z. aıı .. ıu--.. ... ı -~- . JdtemD et&ek teşobbüsl!nde bultl- p.., arı ~L ounu . 

.&ı.-..C~e~~. 2 gün beklemek ıa_ Bnau~n .. -dr-""' FJ-'and;ua ha. tikr. sibe dayanaca.ktır: "'-le her :: AJı:nan Layy:ırelerlne öldürllcil l - İnındıaki ~ne. kol taAlmıın -
"'il ""Wr ._ ~ tııU"' ,_ "J ı - .Almany:ı bu~~~Us~e bulu- dar.beler fndirmekıt?dlrler. 21 Ağustos- ların Ru.slara ve In8ilizlere mamen 

Ö~ nı.1\.,"hedelerıni ar - kında bas şayia! .. arFidevlae:a;:yaefıllllthu-....... ~ hangi bir recavıtz tP.~., ~ t&kaıla ~121 bl.r hava mey. teslimi. 
t.. · ~ n ıı.u• •"' cak bir vamye1e konmalıdır. ta u mm .ı: arest tahrib e. 2 - Kiittellklerin lhtlyncı olduğu 

tlo.. ...._,,' l)ôyle alllattmıştll': Bu şayıalara gore da ıır JllmUY1I. nr.ı Avnn>a ic:.n bir danıınd& 23 Alman :ıyy 
\:'- ııı..,-:_ba.ıı ~ &,40 da hareket et. meti Vıupnri şehrlnf Ruslar ~--ı:,r 1 - .A]m.M1Y3 omtır. .tıımlhlıUine d imiştir. sam&ll İran demi1'0lu, iman ve şo_ 
~ ~ L il ··- akdine _... -nır tef;lı:il edecek ~~ ..._ ı1 -•-:ua -hlrlc-r --'--'-"'en i.<Jt;ta:de. 
lııı:.' ııı.ÜÇfitü 4 defa. bk.silrölt tut.. aimllS Bwııra 1 e suoıu(R_,ı,.,0 ga...Jasi) /'-. _......, ed.Umem.et:dir. :nan a ...... •- ~ ....... 
_,._ ~e ...., rm1 ı· UoU\7 ,__ müsana.= _ o • __._a, 31 (Radyo) - SoY)'e' fs.. 3 - Petrol lborufarının emnl:yet S ~ -zu dakUca ko.dar 2500 ile Te ş ır. J _._,.,. 

Ge1,. ..... - irti.r.a ara.~unda uçtu. Ök- = ··-""r ~•ardı, bütün pencer~- MiJR ~fin seyallat erı ~t btrosıl bllditiy<'r: aıtıDa abnması. U*l;ro ga:ıte&) 
.. ,~ tlfaa .MLU.. ~ ~ İranda ııareıı:A•t.:ı bUianaıı Sovyct or-

' '~ rad.a da ya.vruyu bir ~ ı:ı.idatörlerı açt.ı ve bu .. a.. (Baş tanlı ı blel ~~~ duları 30 .Ağustosta da Dm hareketle. Al t hı· w • 
~ ~ -S t etti, fa.kot dön~ biç 1er1 ve ~ aaa:t ka,dsr .seyahat. .ettik. dir w tefekl:ilrlerlni bildlrm t r. rlne denm ~e:t BendcrŞ!lh. RQt, man e ıgı 
iti '-.t inıdı de, görüyorsunn ki, ziyette bir :uarı i.daresi m.iidürti Aydında " şMJ>ur şehlrlermi ~ etımlşlerdlr. 
'il~ '-İ ~ vaziyet.te<liT. Dönüş Btıra~~e pilot Lfıtri Ersuna. dl 31 (,AA.) - BeWcümhUr 
'- ' ~ bir tayynreye bindir- bay .. etmecri bir borç bllirl.m.> :u:ii ;f bJııet i:nönii, bu.liln saat 

....._.........._ ta1Yareyi 4000 metre lr- ~ldtur hususi uenlerile Aydına gel -
-.. ~ 18 de biiyük ,?ı:araretle karF)an_ 

1180n Posta nıo bulmacası: 22-(Z) ~~urWJLUS. burada müesse-
' ' ..U Bf)'aret eyıemlşlerdir. 

. a.Ja yollıyan hn 
Jo tanesini halled•r~k bır ,,j'iın et1~· Be bekte 

~ --Yucumuı:a bir lısdı~ ta O 
~ ~l. ~ 1 2 3 4 ~ 6 9 , 1 
~~, :::ı_ 
'1tı ~ 'S n ~ ~. t.. Vl'r. ) 

tıı lıa.._ Soıı :--+-+---
"' ~ la Utın •tıı 2 
'iı Qı ne o c---1----+-

a' • f3a~e~i 3 
"S ~cı: 

t 12) !5), 4 
~ ...... . 
~\t <fıt'rre, ıa.. , . s 
•ı ..... o 
ı~,' ~~ lllrınak 1--L-~--+--r-:-

.. rıı~ı 6 
16~ ~il, twn 7 
~ ''l'ır'4>. 
•e ı ~ııe.ıc cL 8 

8 " ~11 kını 
•ıı ...... (1) 

~ • ita,.~ ~nu"ln 9 
'•ı~ '2ı Ilı c:.ıu 1 O 
,· ' e ı-.hat 

... ' lıı t ltı (2) ı l 
l 'l'. 

lt ~ aı 12 
bıt ~ 121. • ti 3 

\' ~- "'ia la!. h1şe1·aL an zca> <4>. ttıfJı :.>, yarını <3> 

Muhtqem bir müsamere 
verilecek 

C B. ~ EwıııouU rı&!ılyesUıı.ll 7 
:Q-ıru 1141 cum .. rte.ı. gecesi Bcbd: Be
Jedl.Ye baJıe:ıeSınııe mulıteı:ıem bl r mil
.-ncni ~ e!.Wı tı.ıber aJmuı:.ıo::ır. 

Bahıee ve önündeki sular o aq&m 
mehtabın ıt tın:il ıt«e;,erlnc mahsus 
şaşaasıı~ tıalkın bir nur ~c z:l'a tufanı 
ıpnde kaıaıca&: BoiHID bU eşiz~ 
çok azısı sa.aUer l$ılr n muW.i nai
melerl. genç ve mca'lıi ıtar~ar ve 
çıeeid çe$d g&-Wmemfi ııahnderle tMl 
b!r cennet o~ır. • 

Telltib JteYet.1 bu ıınıa:tan .iStlfade e. 
derelt. 0 aıkşaıruı hdnr b r ~ımıne 
manunınuıı :kıü:ıden ı~lerı halde 
pı 'Vll!'.Y& bu aebeble heflila dülünlc.rtnl 
~., ge;ıç çtttler ıcın bu gV.zeı 
ceıınetıte birer )'et a._vnma.71 dlışilııuıüıf. 
tör. 

:eu çilUft' ieta'lerıc duvatlarile bu 
eşsiz yeri sil:;leyebillrll'r. hıterlt'rse her. 
kes gibi S('roest fa.kat mllmklin oldıığu 
kadar açık renk ., YP-bi!lrler. Yerler az 
:t.aıınuştJr. Bu ba.l.>d'lkl m r. c tlar 
nablym n Anltam ca.ddesind 57 nn
maraıcre.kl m•nezıne ve kabil oldu~ 
kacbr süratle npı m:ılıdır. 

::va'l (er.ısmt rl: 
IIazıın \'e ıırk lılı.'Jhrı: 

t~ a s :-ı,,.r: nı . f 5 - san ıı 
lltıı....~ l2ı. Si Ka51lblD ~ 

1 ...._ ~ 13 Ço" ter <6> 6 - 2>. e en c4ı, Uıa ın 3 
~ ~ - ~: Berai)el' -...ıo.r ~"lll 

Atustos 941 P:ua.r günü a!ıt.5.ı.mı 
saa 90c! 

~~ .... ~ ,,_ ...... ' a- <'> ~&Jlı llr\t cıoı. ekai cı>. r \ 2), BQbrek ha !arına 
t ~· !taı4l ~- l ın kara (J), ı - :N ten (4). 

....... ~ <'1 ..... , (J\, ~ id"feın• (fi, ~ ı ı (~). 
. . ~ 1' k h '''· 9 - Befi <'"· 

<'lJ. ıo - JODill _ ... 
8uad e • Şe ol Bu:ı:eı:park•.a 

HUD KENDİ YERfNF. 
Vodvil 3 perde 

Tiyatrodan sonra tr.e.nı\'ay vardır. 

İngiliz deniz 
kuvvetlerinde yeni 

bir gizli silah 
Nakliye gen1ileri 

bu silah vasıtasile 

müdafaa ediliyormuş 

Loodra. 31 CA.A.> - :lnglltere bah. 
rlye nazırı Aletsandr dlln beyanatta 
bulunmuş, Ati~ hıırb.nın her N
kıİndan lı:~ı'mam~a. ratınen ge. 
em eeDfl'e n~~ atLd' ve lebıe 
fariclar bulunduğun;,ı blldınnfştır. 
Beyanatına devam e<le:ı AicJEsandr 

İnglla deniz kuvveUel'lnh mo.h:ycti 
ofmdilil: söylenaıı;;;~ bJ rJl!Uıa. ma lk 
bulundmlarını ve bu gizli ailih vası. 
t:ısıle nakl~e gemilerinin mtkU!u e.. 
dlldli'.ni ve Alııuın taarnız.l&tt:ıı. rat
men her a..v 'tng!ttere~ 850.000 ton:uk 
Amfrlkan m.UL-..nesınlO saLmen var. 
dığmı b1ldırm ştır. • 

Sovyet tebliği 
[Baştaratı ı lnc:.ı sa)!ada] 

nu cephe devamınca anudane çnr -
pışml§ ardır. 

Alınan sahih ve kafi ıruı.lümnt.a gö 
re, 2.1 Ağust.ostan 28 Ağustosa. kcıda.r 
ha'Va k>ışekkullerlm z, ha.va muha:-e_ 
belerlnde veya yerde olmak üzere 
500 du.şııı.an ta~aresi taıhrl.b etımış _ 
Ierdır. Ayni :mü.daet 118.lfında o.zlJn 
~are Za.ylaıtmm m dir • 

(Bqt.aralı 1 bM:1 ııa1f'ı\da) 
n1ıı ~e ve nalcl)J'e fllolarma 
çıolc ağır kayıblar ve.rdinniştır • 

Renl'dan kaçmak ve başka llmaıı. 
lara iltica etmek ıçin :vaı>tıiı teşebbüs. 
ler emaemda, Sovyet filosuna menmıb 
Jlci torpido muhril>ı 9 mayu tarııyıcı 
gemisi ve 3 kar~ol gemisi, Alman do
narımumm koyduğu ınnynlerle batı.. 
nlm)ftır. 

Bundan ba$t-ı, 2 torpido muhribi ve 
bir mayn ıt&ra),cı gemldi, maynlerle 
ciddi hasara u&T~htm tar. Şiddetli hü.. 
cumlar neticeslnd" savaş tayy:ıreierl. 

bir Sovyet :truv:u:orünü v fki torp!öo 
muhribınl batı!'JD~ ve 3 torp!do muh. 
ribi ile bir muav:n imıvaz&il bonıba.. 

ı rla hasara nğ'1i~lardır. 
Reval'dan a3l.er Ye harb mal3emQI 

n.aitll için cınsmanıu harekete geçi• -
dili na.k.Uye filoları, harb gemiler' re
fahlt.inde Alm:ı.n nuıyn baraJlanrun or 

Sabahtan Sabaha: 

Ne hazin şey 

Maraşalin teşekkürleri 
Anbra 30 <AA> - Oenr. kurmlı) 

baebnı Mareşal l"evzi Caknı k, Za • 
fer b&)ramı muuasebetıle ordu ve G&
lusları namına bildirilmiş olan lyi te. 
mennlrere carşı teşMkUrlcr n·n lblılğı. 
na .Anadolu :ı,Jansmı t.&vstt buyurmuş.. 

lardır. 

tasına dnı.zıü.şttb.". Şımd ye kadar 
cem'an .a 200 tonllıito hacmıııd ~ 21 
nakliye geıntsf ma nlere ç U'J)J ak baL 
llUf ft 8 DM:l:ye gemi i ciddi hasara 
utnmııştı:r. 
Savaş t.ayyare'ori, ek!!erla nııkl ye 

gemili olmait ~re c m'an 74 000 to 
nllMo hacmtnde ~2 ticaret vapuru ba. 
tırmış ve 39 vapuru d:ı o d r ce lııL 

sara uğratmıştır kı bu vapUri.:ırd n bil 
yük bir taam ka.ybedılmlş t aıtki clu 
nabillr. 

kfında durı.ıp yalnız cluYarlar:ı kal 
... Wr harabeyi ~osterirler: 

- l•piter mabedi. Biraz llerisln. 
de ancak erkeklerin gireWlecc-ti bl 
köşe gtısterırlcr ve sili teceıısu.; ztw. 
klne kaıııbr.uı bir heyecaab luıla . 

8Venıboli yan:ırdaieı gene eoşıaaş, l lıam. elilirler: 
tat ve liv fışkırıyonnnş. Etekkrbı • _ Bakusun şeh\ct pıabedl. 
deki bailal" ateş içinde kalmış. Sefahet ve 1'uhşun on M'kh: 11.'iır 
i~ bir de Va:ı yaaartJaiı en'dki Jab.Uannı ve t.ıblolanıı 

vardır k1 ark.ıdaşı &ibl arasıra hl•I • se)redrrslnlz. 
dete gcllr VI! ate.s kusar. ()ıı sek.iz Rehberiniz r.ıutc.mad\ ·en sağlı sol 
asır enel tik fevcr:ınınıla civanndakl ıu hambcleri r,ö .. terir • 
Pompei Te llcrkul ,•um şdılrlerlnl - Şova.IJc\t>ıin şarabhane , Rom. 
mahftden Vczu şimdi auc-ak ıereleri kadınlarının banyo salona, r irlerlı 
röriilen IDal alevlle lt,ln i(dn ııe.. .ıalresl. 

hlrll nefesler kusan ltlr ejdere bfo:n. Pompelden çıkarllc.n arkada bı 
aer. On selds asır enel barab eUltl rmedrnlyetiıı c:-~lla.dı olan ' 'nuye ba. 
Pompel ise C'5ki R'ıma mf"deniyetlnln Jı:arsmız, hali tııtmektedtr. 
basin Wr batıra~ıtbr ki ınabc:dlerl F.skl medeniyeti yakıp pkan bir 
bdar şarabbanelert, IU'ahhaneleri :rarıardaidı. Faka& bmcıinin medt'nl 
kadar haba:sbaneleri ile yeni mede. yetini rene Jıeudisl yık17or. Ne hazlı 
Jliyc&e anedllaaiıt bir lbrd tnhau o. ~ıbct! 
)arak temata edilmektfflr. l ~ I c j, . J 
~'JI ps4ireD relailuler .... ı ~,_.~ , 0 Hg 
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