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Yedek su ay okul~ 
alayı a· dün törenle 

sancak verildi 
"Bu sancak Türff iğitliğinin dalgalanan örneğidir,, 

Brez ya 
da mi vere 

BA B 
ilin etti 

Alman Hariciye 
Nazırlığının 
malumatı yok 

v l 9;lsnü Krlkış ve alay komutanı 
n.orgenera G .. b. h. b . d •t Brezilya kabinesi harb 

kurmay albag urcan ır ıta e ıra ettı er ;:anına karar verdi, 

"Kanımız onun 
rengini asla 

sol dur mı yacak,, 
- Ye-nt 

Ankara, 22 (ı\.A·>b;- okulu 
teıkil edilen yedek ;:' bir tören• 
alayına buıiln parl• 
le sancak ve .. ildi. ffipodroında 

fakat karar henüz 
neşredilmedi 

Buzvelt'in 
mesajı 

• · · k"ILT. ·e .;leuarn ecmc/lt('((lr. 
Ticaret YeArI'r ft:llrınırz:ıfekı tet ,,,. erın .. kk ~ 1 c 

V 
L ·ı d ·· b ı-tkı.klcri ıura1uncla muhtt:lif aemtlercle du an or 

eRı un u ~ . . · l B h . U t 
d · iL fiatları tethilr e:rnı tır. Re•ım ('r e ~et zu gozc t' · 

a gırereR . • d··'.LL ~ d ı· l t tk'• ~ 
cilerle konufurlıcn ve bir tuhafıyec.ı . URHanın a ıat arı e ın 
ederken gö.teri)•or. Bu husuata 2 ıncı •aylmızd'-1 tlaha lazlc. 
talailat bulacak::ınız;. 

ı.ondra, 22 (Radyo) - Rio 
de JanerodAn bildirildiğine göı·e 
~rezilya kabinesi bugün topJa• 
narak, Ahnanyaya ve İtaivaya 
ilanı barb lr.ararı vermiştfr. Bu 
karar henüz re.nneı' tcblii edil
me.mit olmakta bet'aher, Vaşine
tondaki Brezilya •efiri, memle· 
ketinin Almanya ve İta 17a ile ----------------------------------------
ha,rb halinde olduğunu Ameri- c:; Muhtelif semtlerin et fiatları 
kan hariciyesine bildirmi~ti.r. _J 

Rio de Janeiro, 22 (A.A.) - rasındakİ nisbetsizliğa S&beb na? 

Tö .. en saat 16 d:. kalabahk 
yapıldı ve büyük .. ~~rin içinde 
teşkil eden davet 'acoilu, Harİ• 
Baıvekil Şükı•Ü Sar M"nemend· 
ciye Vekili Jlluııı•vekilf Recel. 
otlu, Dahi)iyeı·t Vekili Amiral 
Peker, Mürı;"ka ~0rnutanlar v• 
Fahri En,~?· çarpıyordu. 
meb'usJar ro-r.; inci aylııda) Yedek •ubay okulu binaaı 6nüncle gençterimizln bir geçld reaml 

(Oe~atrı'-:.-----------~------~------------~-----------------------------~ 

(Devamı 5 inci ıyfada) 
-o---

ada Belediye me baha müdnro Avr -A-fnıan tebliği c ...... JRAKJJV ...... \ 
. ı VAZİYETİ 1 

i 1 
e nde 1 Başvekil Nuri Said 1 

ki ş b !Paşanın Royter muJ 
zapte il 1 1 habirine beyanatı 

Kafkasyada Ruslar 
dağ mevzilerinden 

geri atıldllar 
Diğer kesimlerde 
Sovyetlerin mevzii 

taaruzları püskürtül~ü 

"Almanlar Kafkas
yayı · aşıp ileriye 

geçtikleri takdirde 
Irak harb ilan edecek 

Londra 22 (Radyo) - Irak 
ha§veklll Nuri Said paıa, Re • 
uter ajansının Baidad ırıuhabi. 
rine beyanatta bulunarak, ll"lL! 
kın müdafaaaından bahsebnİf 
ve bunun her türlü taarruza kar. 
fi koyacak kadar ıailam oldu-

Berli.n 22 (A.A.) _ Alm.an or. iunu belirterek Almanların Kaf 
dul.arı bqkiunAJldanlığının tebliği: i kasyayl qıp ileriye ar~çtiklerl 

Sovyet tebliği 
• 

sav ş 
·dev .... -
ed JOI' 

"Bir kesimde 
yeni mevzilere 

çekildik,, 
"Bir Alman grupu 

sarıldı ve 
imha edildi .. 

Moskova, 22 (A.A.) - Sov
yet gece yarısı tebliği': 

21 Ağustos günü kuvvetleri· 
A 

~ K b k-iıninde Alman 2 takdirde, lrakın harb ilin ede • 
~gl u an ....... , i wı . ..ttefikl . b 

ve Rumen kıt'aları diifmaıtın tid • ı· ceıı:danı ve mlau wı er~.n.yanlı 'ira. ıniz, .Ki leKtskayl°: cenub. doğludç~v-
d 11 .. d faa ttlii Kri- yer a cag nı ıoy em f• · relerı e ote nıkov» şmıa ogu· 

et ._~urette mKu a nsk e tehirleri- Nuri Said pafa Hindistan me •• su ve Piatigort:ı: cenub doğusile 

engelleme toJt ne la ve k s r 
e e i ·z a r"y r 

Oslo emniyet müdür-
lüğü binası infilak Ucuz satan esnaf, kızıl karaman ve manda gibi 

neticesinde harab oldu etleri koyun ve sığır diye satan kasablarmış! 

Giridde çeteler A Zman 
subaylarını yemek 

esnasında es:r ettiler 

Zurich, 2:2 (A.A.) - Basler 
Nachrichte-. gazetesinin Berlin 
muhabirinin bildirdiğine göre, 
askeri mahke~e kararile doğu 
Hırvatistanda Sta\·a Paaova şch· 
rinde 10 ki~: kur§una dizilmi~tir. 

Belgradl'l birkaç ki1ometre i
lerisinde TunR üzerindf': Semlin 
şehri polis müdürlüğünün ne~ı·et· 
tiği bir tebl\ğ, bu ayın ilk 15 gÜ· 
nü zarfındl!l bir polis amirinin 
öldürüldüğünü ve bir Alman su· 
bayının şehir 1'okaklarında ya· 
ralandığını bildirmP-'ktedir. 

Son günlerde perakende et fi
atlarında trcirhlcn düşüşün nnor· 
mal bir vaziyet aa"zetti ğini, muh
telif semtlerdeki kas.-bların, bir
birlerinden çok farklı fiatlarla 
et sattıklarım dünkü sayımızda 
bildirmiıtik. 

Toptancılar da, perakendec.i· 
ler de ayrı ayrı fakat ayni iddia
ları ileri sürerek ıunll\rl aöylü· 
yorlar: 

cc- Et fiatla.rı haddi zatmda 
dü§müı:ı değildiı·. Bazı semt ka

( Dec.ıamı 4/2 de) 

Sebze ve meyva pahahhğı 

Seyyar satıcıları 
kal rı ması tasavvurn 

doğru bu unmıyo 
mans11U1ya ve urça aya (D 5 · · ı d ) • d ·· 1 

\. 
ec.ıamı ıncı •Y a a : ı Krasnodar cenubunda U§man a. 

• ni zaptetrnİJlerdir. / (Devamı 5 inci •ylada) ............................................. ~ (Deuamı 5 inci •ylada) 

Semtinin her tarafında, bu a· 
yın ilk hnftn1nrında komünist 
unsurlar ve ll\rllftar gruplar it1· 

( DecJamı 6 inci •yladn) Seyyar sebzeci ve meyvacı.ar ateş püsküre-
---·o- --

HiNOiSTANDA 
SON VAZiYET 

r Ask eri vaziyet ::J ""68il"ç ...... bi"r ... mÜteah:·· rek: "Bele .... iye iş yapmak . stiyorsa kabzımal 
ve simsarları yola getirsin ! " diyorlar 

Mnttef ı•kıerı•n uzak dog"'"' u- hidin yaraladıg""'ı Belediyenhı }'eni bir kararına 

Madrasta vaziyet 
düzeldi, tevkifler 

devam e ... iyor 

_ &Öre, pazar yerleri kurulur ku· 

dakı. bareketlerı· Rusların guzeı ba~artisti ~uı;~~~!~::~:~·;:~::::!·:~: 
Cihangirdeki aparlı- ;:1~:;~~~~:S~ :!:ret~~~an~~~:i

1

;; 

tazyl.kı· ı·ıe mı· oluyor? manda geçen kanlı :;mt;:1~.:=:~ b:~=~~::
1

;:k~:: 
Dombay. 22 (A.A.) _ Mad· • vak'anın tafsilatı ~:~t~.::.1t~::'nU.~ ~:r~~~~hı::~ 

ras eyaletiqde u·mumi vaziyetin rum kalacağız demektir. 
düzeldiii ve •İvil itaatsizlik ha- Son resmi tebliğlerden çıkan manalara Evvellci gece Cihangirde bir apar Dün yapt\gım kısa bir tetkik 
reketinin fİmdi muhtelif bölge· .. k h . d . tımanda genç ve sü:ıel bir kadının neticesinde öğrendinı ki, htan-
lerde kısmen ynuılan birkaç gre· gore şar cep esın e vazıyet qır surette yara)arunasile netlcele. bulda bu kahil seyyar satıcılık 
ve inhisar ettiği b ildirilmektedir. Yazan. Emekli General K O nen v~'a otr~fında yapılan zabıta tam bir isır önce başlamı~, se· 
Son 24 saat içinde bu bölgt>: da- • • • ve adhye tahkikatı dün de devam neler geçtikç.c bu gezgincilik bil 
bilinde h içbir yerden pplisin 1 - Şark cephesinde: ide ve Lcningrad önündeki mahalli etmi§tir. baua ta1radnn şehrimiez gelen 
halka atef açtığına dair hi~bir 22 Ağusfos tarihli Alman resmi taarruzların püskürtüldüğünü bildir. Oldukça enteresan bir mahiyet vatandaşlar arasında almı§ yürü 
rapo~ alınınnmışt!r. ~eng~lore. e: teb~ Alm~ • Rumen ~ıfaları~ın I ~~ide, fakat bütün düny~~ın ~~- • la§ıyan bu yaralam? ~ıık'ası ~tra. : müıtür. • . 
yale hnde de vazıyetın du:zeldığı qagı Kuban da Sovyetlerın çok şıd. yiik bir merakla bekledığı buyuk fında bir muharnmı:ıln edındığı Bu itlerden anlayan hır zatın 
bildirilmektedir. Burada sokclğa detle müdafaa et~lkleri Krimskaya Don kavsi - Stalingrad muharcbele. malUm.ata nazaran, hadisenin kur. temin etiğine göre, hiıla sehri· 
çıkmamak ynsaK'ı kaldırılmı§tır. tehrlle bunun civarında diğer bir rinln tekil ve seyrinden bahsetme· banı balen Cerrahpata hastanesin- mizde Konya, BozkıY", Niğde, Ma 

Cuttakta11 bildirildiğine gfü·e tehri zaptettiklerini, Viyasma pr • mektedir. de tedavi altında bulunan Sabahat Jatya, Sivas ve hnvalisinden ge· 
Hind birliği sosyafüt partiti ka· kile Rlchev civarında Sovyef.lerin 22 Ağustos tarihli Sovyet tebliğ. diğer ismile Hicran Gürdöl adında len on binden fazla seyyar seb2c 
tibi tevkif ediJmiştir. tekrarladıkları büyükçe ölçildeki lcrl de mutad olan umumi mahiyQ• genç ve aüzel bir bar artistldir. ve meyvacı vardır. 

(Devamı tJ incl •ylaJa) taarnıı.la.rla İlmen cenubu tarklsin. (Devamı 6 ncı •a>lacla) (Deuamı •ayla 4/1 de) Evvelki ıünkü ıa2etelerin mev 

zuu bahsettiği bu tnsnvvur etr:ı· 

fanda dün esna f teschküllcr· ı·d<'n 
birinin ba§ında bulu nan b ir :t d l . 

(Devamı •ayfa 4/ l de) 
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23 Ağusto~ 

-5-
Harput civarında MeBre 

19 !tlad 1838 

'El" aban madeninden derin 
~ bir vadi yoluyle üç saat 

tırmanarak hastk biı- tepeye var
dık. Bu tepe üstiinde münfeı·id 
kürt köyleri bulunuyor. ~ar he: 
nüz yüksek ve yalçuı zırvelerı 
örtüyor, yolumuz bile henüz ~~
mamen kardan kurlulmu? d.egıl. 
İlerledikçe arazi bazaltla ôrtülü 
görünüyor. Ve sökülmü~ sok:ıı k 
kaldırımları mllnzaraaını göste· 
riyor. Fakat yine de bu harabe· 
ler arasına buğday ekilmtşliı-. 
Nihayet akşama doğru köyler 
ve üzüm bağlar.i.h örtülü için
den ırmaklar ge;en kavak ve ce 
viz ağaçları bol bir ovaya varı· 
yoruz. Köyler oldukça büyi.ik, 
eNler yüksek, kit•emit ve bnl(rık
la örtülü. Balkon ve toprak tara· 
çaları var. Topraktan yapılrm~ 
temizce evler. Ov<anın ortasında 
sivri bir tepa üst.ünde Harput şeh 
ri bulunuyor ki akşam günesin· 
de e .. ki kalesi ve hir~a~ mina;t"St 
parlamaktadı::"", Uzak!arda karla 
örtülü sıra dağlar muhiti çevre· 
liyor. 

Şehirden yarım saııt evel umu 
mi karargahın bulunduğu M::'!s"e 
köyünde yarını saat kadar kal
dık. Yukarıda nlattığıro gibi dü% 
damlı toprak~an yapılmış geniş
çe bir bina kumandan pa~anın 

meskenidir. Nöbetçllu mütead· 
did hizmetçiler, kavaslar, tatar· 
lar, tegmenle,· bahçeyi dolduru· 
yorlar. Paşayı yüksek 'balkonlu 
tabanı ve divanı gri bir bezle Ör· 
tülü pencereleri kağıdla kapan· 
~·~ bir odada buldum. Du\•arJar-

SON POSTA Sayfa 3/t 

\ 

en 
Çeviren: Sadi Irmak 

s 
da silahlar asılı idi. Sofa üstü.-ı- sas olmama$ma rağmen !>u vazi
de müslinlet· .. ~ sar.ı\mıs kırm.aı yetteki bir adama yakışır şekil· 
mumla mühürlenm]~ .bir suru de sükunetini muha(za ediyor. 
tnektub vardı. Masa iskemle, ko Seyahatimiz ve y•:ıhınıuz hah.km· 
modin, ayna, perde gAbi bizce el.-j da bize bazı ş~yJu so«dukları 
zem olan eşya ba~ka. Tiirk evle· ve kahveler içildikten sonra hu
rinde olduğu gibi burada pek ~urundan çıkmamıza miısaad~ 
yolttu. Buna mukabil bh· su•·u etti: Bize refakat eden divan 
u~aklar ve zabitler sükut icinde 
el pençe divan duruyorlard;, Pa· 
§A yerde bir kapl.llıt derisi iize-

rinde bağdaş kuruµ olurmu~tu. 
~a~ında foı;i arkasında sH·malı 
ceketi vardı. Ekzelana bizi bası· 
nın hafif bir haı·ekctih kl\b~ıt 
etti. Oturmamıza işaret etti. Ve 
bir istiı·ahatten sonra bize ho~ 
geld:niz dedi. 

Hafl:t paşa aslen çerkestir. Ve 
padişahın sar.:t) ı içiıı satın alın· 
mıştır. Onun için tu·kadc:.şlarının 
çoğunden iyi tahsil ve terbiye 
görmiiştiir. Okur yazal", biraz 
Arabca ve Acö?mC'! hilil' · Meınle
ketin tarihi hakkında ilgisi ve 

bilgisi vardır. Bcs sene evvel Rus 
yaya giden heyete refnknt etmiş 
ti. İşkodrada kt}ndisiııi iha.!a e
den Arnavudla«.:l karşı on üç ay 
mukavemet etmistir. Reşit Paşa 

" . h Diyaıbekirde ölüncf: prlaış o za 

man kürtlet·le harh etmekte olan 
kıt'anın kumantla. ın• ona vermiş 
tir. Fnlcat hu kıt'anm nsıl va:ıi~ 
fesi Mısır - Suriye ordusunu gÖ· 
zetlemekti. Pn~a arkııdazforır..ın 
çoğunun aksine olarak zaif ve 
solgundu. Fe'lini geriye itliği za
man çizgileri derin, yüksek alm 
görünür. Bizim gelişimizden bir 
iki hafta evvel bir kızım ve bir 
oğlunu kaybes:miştiı·. Gayri has-

efend 'si şifahi talim tını arz.-t· 
mek ve meklublarım sunnıak ü
zere paşanm yanındn kaldı. 

Bizi paşanınld:r.~ benzeyen bir 
odaya soktul&.-. Ne be ya:-ıya<:a
ğımızı bilmemekle ber.!l.bcr Jıer 
kes bi:ı:i dostane kabul etti. Paşa 
kendi haremiı,den bize vataklar 
gönderdi. Eı-t:c.;i sabah ğeç \•ııık· 
te kad.!ll" yol yorgunlugumu4!u 
çıkardık. Heniiz yeni uyanmıştıll 
ki bahçeye döt t tane şa~1ane 
arab atı getirdi!eı·. Bunlnr pa~a
mn bize hediye.,: idi. Ben heniiz 
hayvanlarım.ı eğet· vurmakla 
meşgulken pasR ziyaretimize 
geldi. Seyahat istikametiıni::i 
gösteren yol krokileı-ile alaka· 
dar oldu. Bütföı haritaları geth·
ti ve krokileri ilave ettirtt!. Az 
sonra buradan yarım saat ın~:
safede ve Haqıut tepesinin ete· 
ğinde kain olan ve eski p şımm 

altı bin kişi için yaptırdı~ı kışla
ya doğı·u harehet ettik. Ve ora
da herk~si talim ede~· , ·aziy<>tte 
bulduk. Harputtn ahali evlerin 
damlarının fü.~füıde talim eJiyor 
Inrdı. Çünkii bu dr\ğhk ı;chirde 

baska düzlük yoktu. Eve dönün· 
ce · P.'şanm hediyt"s~ olarrı.lc pis-

tasiye, kuıutulmu l kayısı, Malvt
ya elması ve J. l\l bulduk. 

Festiva bize ne .. e:r Öğretti ? 
Nereye gidilse bir 

dans! arı 

b. k " " Tu··rk ecne ı a&a..,a ıgı goze çarpıyor. 
bizi tt:shir eHi ,, d" ıyor.ar 

«- Şu davul çalan adam, han 
gı konservatuvaı·dan ıncz· n· 
dur?u 

Milli oyunlar festivalinin illı 

gecesi, Taksim ga2inosunda, Ka' 
tamonu ekipine dahil bulunan 
ümmi san'atkaı· Mahir Karnyıla· 
nın, nun1at·asıudan .. onra, bu su
ali bana soran bi~ ecnebi me:;ldc 
da~br. 

Festivalin 8 inci günündeyiz. 
Nereye gitJem, i!k ge.:c gr.irJÜ· 
ğüm ecnebi k1.lahahğmı ,..,r:ı Ja 
hazır buluyoıum. ,, __ Türk d:.:ns 

ları bizi teshb· etti.ıı Diyor lc.r. 
Bir tad1m~ik d3 ols<\. miIF ~

yunlar fe.sti•vali, lstanbula nt·ş'e, 
hareket, canlılık getirdi. yurdun 
muhtelif kösr~le;.·im temsil eden, 
oraların seslerini renklerinı bize 
gösteı·en hal~ çocuk]nrı, ayni :ıa 

manda, oyunla,,nı da milli g ıJ· 
rurlarımız 0.1 asm.ı soktular. Ben 
ce festivalin muhtelif hususiyd
le.-inden biı hi V (: b .. iki de b:rİn· 

·iı1i budur. Kaç gece, resmi bir 
kıymet ve chcrnmıy••t l&şıynn ec 
nebi misafirlerin, ço~arak, cırt:ı· 

ya çıktıklarını, ak :l."1halh 73 Jük 
Kastomonu!u genci, davuku Ma 
hiri, h:ze Tfü·:t illerinin Pn ş;irli, 
en kıvrak oyunlarını gösteren 
Boyan Şiikriyeyi hararetle. tcb· 
riK ettiklerin;, benim gibi, bülün 
İstanbullulıu da gördüler. 

Milli oyunlar festivaJı, yoksul 
vatandaelara yardım temini g:bi, 
asil ve İn;;aui bir maksada hiz
met ede ve lrnr gPce fstanbulun 
bir köşesine ne~'e ve heyecan 
götüredursun, Türk oyunlarının 

lır-r bakımdan garbdan orijinal 
ve daha manalı olduğ\!nu Ja göt 
terdi. 

Kaslamoıııılu Mah:rin, alda 
dı..ırgunluk veren dın·ul oyunları
nı nasıl tarif etrnd•? Basit bir 
musiki aleti telakki edilen davu
lun bu kadar ifadeli bit hale ~e· 

:Meşlıu- duııuicu Mahir Karayılan 
lıkesirin Kara yağı-ı efelerı, Kas• 
tamonulularm, Hakkı Bayrak· 

• dar, Mümin Meydanı gibi tanın

Bayan Şült. iye Kırımın methur 
ıımendilıı oyanunu oynU.)'Or 

lişi, bu derece harikulade sesler 
çıkarışı nerede görülmüştür? 

mış halk şairleri, Abdi içli okur 
gibi herkesi coşturan okuyu,.u
lar bir kelim~ ile büiün gı·uplu
rın marifetleri, bu sahada dn 
ne kadar zengin oldu~umu u 
göstermeğe, 3retti. de arttı bi! .. 

Festival, biz<! birçok der<! r 
verdi. Zengin bh· milli o:;ıunl ,.. 
kadrosuna sahibiz. Bı•nu istı 1-

·mar etmeliyiz? Yalnız tek b ,., .. 
na şu davulcu, bütün cl:.i,,y "' 
parmağını ağzında. bırakmağa ' a 
fidir, dersem mübalağa sennı · 
yımz. 

Bize öz l>enliğimizi duyuı .. :ı.a, 
milli his ve gururlat'ım ızı oksa· 
yan bu oyunlarımızı bütün l~t ., 
bul ha!kına g\:isterecek iınk3r.

lar aramalıyız. Çünk~i, onl;u•ı S"'Y 
rederken köy çocuklannda bil~ 
gördüfrürnüz, Türk~ ha~ ist:d d 
ve kah:Iiyeflerin azamet: k1tr•01· 
sinda milli gururun riı:z,qfü·ae 
tüylerimizin ürperdiğ"İnİ duyu: o 
ruz. 

Bulmacamız 

73 yaşındaki Nazif Ça'\"u~un, 
oynadığı «Topal ko~ma >l oyunun 
daki Türklüg(~ hao vekl\r ve asa· 1 
le\, Kırım, ldil - Ural, Tfükistan 
oyunları, Karadenizl:Ie.·, Artv:n. Bugün sayfa 4 l dedu 
lile, Sivslılaı·, Erzurumlular, Da '--------------1 
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SON POSTA 

"Son Pentan nm tmilıi telrifuuı: 32 «Son Postan nın edebt romanı: 87 = 

- Ya, bu «Cihİy&lar» 5abık can içinde bçkliy t!u. Kızlar a· ' - Bir yol kendüyc açılalım 
zabitlennden ne ıatcrlcr? Ken- ~uı bir tutam enfiye çekip ba- efendim. 
<iUlere «pad•ıı; [l] olmad ğı i- &ık 1'urnunu uzun u:a:wı temizle- - Durmcn, ilakika fevtetme
çü;;ı mu H&lil pe .lıvAllln cc.nmıı dil:ten sonra ince ve uzun boy- den kcnndafJnız Halil pehliva
kıyx:ıals: bterl~. ? ı nunu kapıcıba§trun yüzüne doğ- na mülaki olup bu hnyırlu vazi-

- Ku:ndntı:n Halil §eJıbaz ru uzatb: feyi teklif eylen. Şc•rketlu padi-
bir yigittir. ~endüyu cemiyetle- - llaka ağa karında;ını, §CV· şahıınız elbet altrnd kalmazlar 
rine slamayınc havieylemeleri kctiu padifahımıza azinı hizmet ve ııizi dahi unubnazlar ! 
ecri mal\ı:rn idi !;altanmı. ifa eylcmeğe kadiraiz! Hep birden nynğa kalktılar, 

Burad İbrahim ağa likırdıya - .Ne gibi sultcnım? Elden kızlar ağası kapıcıbnşının iki e-
k tı: gelür neane i!:C bu he.ey uğuru lini birden yakale.yıJ> tiılttı: 

- Halil pehlivan kaziyeyi a- hümayurıhrma fed~ olsun! - &adetlu padişah aixe Ö· 

çıkça bilür mü? Sadrazam Mehmed Pll§a ket- lii:nceye kadar yetecek dirlik ih-
- Evvelki gece rusfulleylde hüdası Musatafa Bey buraya ka- '':'n. cde~ektir. ~en samın- kürk 

bannıp mek&eylec:!iği bir hane· dar MISUlilf, likırdıy hiç karış· gıyıp tuglu vezu· olur, kubbe al-
ciği sarup ba.amıflar idi efendim. mamı!tı. Hemen araya girdi: tındn. «ca» [3] bulurauz! 

Kıcılar ağan •e iki arkaclA§t h .. d , _ h Alı ağa cevab vermedi, başını 
helecanı. helecı:uılı sordular: retl • ekr urdar o.un .. a..~8•• ~kz: sallıyarak ok gibi dışarıya uğ-

- Ya, bulamadılar nn? erı arın a~ım, yuzunuz ı ı d 
- yok sultanım. Bir Deli Hn- c~hand ak olsun. Cennbı şerifi- ra ı. 

nızde · t h" • ..J Artık esirci Şücnın evinde sım vardır on yec!inci orta oda- n ~s enen ı .uneli eoayn 
' • m.uktedır 14 ~ bT. bir tehlike aezmedi3i için güpc· hnşısrdır. O gizlücc hnbcr verüp .. . • 0 cı:gmızı rana ı u- d .d. 

firarına vesile hazırlamış idi 1 nız. ~~dı, va~ıt fcvtelrneden bi- giln üz Muatafapaı:aya gı ıp 
O ed. • d b rmderınız Halıl ağayı gizlüce knr~c~ini görmekte befo görmü-

-.- n Y rncıd ıorta ~ ~ aşı~ görebilür misiz ve pııdişnbım,z yordu. Ayaklarına öyle bir 'ni
Delı Hananı •• uymu,du~umuz efendimizin kendüden memul met gclmi'ltİ ki, bunu idare ile 
v":~dır.. • Ol. ~ıı~ı kann Llfcmzın eyledüğü can$iparlığı ::öyleyebi-ı is:ifodc etmesini bildikleri tak-
muttcfikı mıdır • liir miaiz? dırdc umulmadık manııab?ara 

-- Can y~ldaf.tdır l • _ Giderüz ve elbet söylerüz :vükselecekl~rini düşünüyordu. 
Agalar gozlerı pnrlıy parlı· efendim. Ancak mub.h t nedir ~akat, Halıl ne cevab verı;;cek-

yn bir daha b2ltı!iblar. Buraya b"l .. ! ti? Bakalım bu zor, korkulu ve 
kadar iııler çok yolunda gidiyor anı 1 meyuz • • çok dehıeUi i~e: "Eveh diyecek 
demekti. Muatafa Bey scsını tamamen m~ gizli teklifi ri kabule yamı-
~ir ağn dl!dak!nn litreye alçaltb: . . . §acnk mıydı} Aaıl kurd yeniği 

titreye cyağn. kalktı, o kalkmca - Ka&d, e~kiya ıçınden bır de buradaydı ya . .. Her tarafta 
odadekiler de lınlktıJar. Kızlar §irzcmei kalilenin izalcs.dir. 1 h::ınI harıl aranan bir adam, Pat-
nğası lmra ltu'"U elini Ali ağanın Ali ağa u.p.sarı kesildi, ka~- ron~ J;l:elil. ~c arkadaşlarım na-
omuzuna kodu: dC§ine ih .. ir1cibatlnrından bır ısıl o!durebı ır, nasıl yanlanna 

- Baka kcıi)ıcıbnfı ağa, şev· kaçıcı öldürüp ortadan killdır- 1 •" .ulmağn muvaffrılı olurdu? 
1 etlit efcndimi ... in ekmek ve lu· m k v zifesiuin yükleneceğini Pehlivan Halil Etmeydnnı tara
zunu yersiz, bunda. ı<serıı ver· nnlnmakto. gedkmedi. Çeneleri fına ayak ats.bUecek durumda 
rnr k var ,c11r ı vermek yoktur. birbi. in çarparak CC\ıab verdi: mıydı? 
fmtih:ın ve t:ı'!n .. ~parlık zamanı· - Hemen varup tebliğ eyle- Ali ağ doğrudnn doğt"Uyn e· 

Her Jıelde çok fazfo içmi!}tim. 
Y ahud bozuk haleti ı'Uhiyemin 
üstüne dökülen isph-to beni ça
buk snrho;; etti. Net'eliydim. Ln 
kin, daha kafom zislt::nmeden, 
beynimin bü- notnskın saplanan 
fikri sabit, git gide daha derin· 
lere indi. Se..ndct~ hakkımda ki
min boşboğazlık yaptığını mut
laka öf:renmek rot\yoruum. ikide 
bi:-, mevzuu lıu ta .. afo \'ektikçe 
Saadet gayet ust11hkla. vaz!ycti 
idure ediyor, lafı değiştiriyor, 
Bu hususta l[onuşıunğa ycna~mı· 
yordu. 

Tclcrnr çetin bir mücadele baş 
ladı aramızda. 

Ben sarhoş kafamla söyleme· 
ci için ayak diriyor, galib3 içki 
onda aksi tesir yapt:ğmdan &iiy 
lem"'1llekte ısrar ediyo:-du. 

Bfr aralık, münakaşamız lrav· 
gn htılini nlmılitı. Bana: 

- Niçin bu kadar merak cdi· 
yonun, bana bunu aöyliyenia 
b:ışkalnrınn da azzındnn kaçı
rarak, seni ve onu müşkül mev· 
kide bırakmasından mı korku· 
yorınm! 

Deyince kan ~ynime çıkmr~
b. 

Bu mera.ktn. haldımıydım, ma 
nasız bir ısrar mıydı bu bilmem} 

Y almz çeki~mektcn zevk duy· 
duğwn muhakl akt&. Münakaşa 
ve kavgnlar bizi ıırzularm ku· 
cağına dnha aie~li olarak atı 
yordu. Bu fırtınnla.r, bizi &üklına 
clcğil, mahiyeti daha ba~ka, da· 
ha huvvetli sinir kasırgalarına 
sürüklüyordu. 

bit haline geldi. Kafamdan ~unu 
ntıp, raht edeyim r Diye adeta 
yalvc:.rdım. 

- fki feYİ ~t~-.ı! ec1· 
d" - • • ..- •Jonun bıı na.. ıgenlll .-.aıl ö - . J 

demek) ... _ j-L~ • ~lf erao 
~ a-l" •ttı ;laa . h 

Bana verdiği cevnb, izzeti· 
nefsime dGkundu: 

- Sen korkuyorsun çocuğum, 
dedi.. foyan meydana çıkmasın 
d iye, tertibat alacak, diifmanıDA 
kar§ı korunma tedbirleri dügünc 
cekaüı-

- Kimden ve neden korka· 
uiun! 

Bunu adeta ba~ırarak sö,yle-
mi~im. 

Ccvab verdi: 
- Herkesten ve hafta koca-

a:ndan.. k km 
_ Benim Jcimsedcn or m 

için ı:ebcb yolc ! 
Kollarını mı:ısnya dayamış, yü 

züme pek küstahca bakıyordu: 
_ Var, çocuğum var •• koca

sının kulağına giderse, ebedi 8§• 

kuıı:z ne olur aonı:a ~ •• 
_ Böyle bir ~y mevzuu bah-

soha, ayni şeyi ikimize de tatbik 
etmek kabil! •• 

-Evli olsnydını belki.. unut
ma ki kocam yok 1 

_ Sahibin var! 
_ Bu bir şey ifade etmez. Ay 

ni zamanda seninim de •• 
_ fyi ya, ayni cndİşeyi, ayni 

korkuyu senin i&in de duymam 
lazım! 

_ Duyamazsın, çünkü, meıl"U 
kocnm, çocuğum, yuvam mevc:ud 
değı1 ! Saniyen, bu i~ kolay kolay 
meydana çıkma%, ç.. kü mün • 
sehetimizi bilen, üphe eden yok 
ki •• 

Müatehxi bir kahkaha savur
dum: 

knt olduiJanu ,
0 

h 6 ~yın a-
dan mun·· b aberım olma-

aae etinıizin d 
Çlı....-·-· b" • • mey ana 
~u.. ll'lnciai • d h 

ıztırab ve .. • o· ~ a a çok 
durmağa ~· iiez:-ın Üatüm;le 
t k ~:a bile.. sen enif-
ene arşı bır~z mahcubiyet du· 
~nrsın, .hepsi l:tw kadar. Fakat . 

ayretür, nasıl Öinınilmi ? 8'1 ' 
ler kin:ı kuza.? § ı en 

aa f Benimkini kiml• bili~-

Meraka diitmeaini, heni Ulf" 
brınaauub hekJiı.wum. Bu suretle 
.~ de oı:ıdaa INr feYMr kap&)ai. 

lırını iinıidindeyina.. 
~ eceaaüaünii taluik etmek a•J' 

retile: 

- Kimlerin bildiiini öirenaea 
hayret eclerma l 

O da ayni ail&hla kuıı koyd•: 
- Ya aen öirenaeo, ajzm .. 

çık kalır. 

.. ~famın içinde uzak, yalma 
b~tun tanıdıklara. birer resmige• 
ç~d yaptırıyorum. Hiç biriai üze. 
rmde duraını:roram. 

• Of, bır•kma.. b11 bahsi ariak, 
bıleıı ltilain, diye ailkiaip atm.Jı 
isteillm bu merakı.. Mümkün 
mü? Onu aöyleteınernek bana 
eza veriyordu. 

Sert bir sesle: 
- Sofranın huzur11 kalmadı 

~adet! Dediın.. J'edijim, içti
gını hurnuındau geldi. Söyle p
nu meraktan kurtar beai.. 

Yüzüme acı, acı olduğu kadar 
d müstehzi bir aa:aar fırlatb: dır, örelim siı:i! yelim sultzınım. Salt k rmdoşım .. \rd Şücaın biiyük .. c~~n\n ~a~-

Ali ağa bön bön baktı: Halil bir hane~ikte muhtefi olup deye bakan kapm onunc gıtti: 
- Ani yamadık ne efendi- t1i:ızuıi , [2] kendiliü yedinde Sokak kapısını. ~öyle güpegün-

miz. dc{?ildir. j düz çnhp ell.evn!t koU~r!nı salI~: 

Saecfotin hu sırrı İf§a etme
mektel-i mukavemeti r.ıldırtı} m·
du beni •• Sanki, bunu öğrenmek 
le ne kaz.anacaktım? Şüphesiz 
ljiçoiı· §CY·· Bs.,1t bir teceasüs 
tattuİn edilm~ olacaktı? Bundan 
ne çıkar? Belki, ruhumu büy ük 
şehvet tufanına hnzırlaınnk nr
zn•u belki içkinfo verdiği inn.d
cılıJ.; beni mütemadiyen bu mev 
;us çekiyor. 

- Öyle mi zannedersiniz ha
nımefendi? 

- Seninle münasebetimin bi
linmesi aeni biç alakalanclı.nnı
yor, hiç endİfen :JOk, •azİyetimİ 
düşünemiyorsun; Olla selinc:e. 
titriyorsun! Bu kaclm herlaalde 
benden daha çok aam'Ula •J'Ü
mnz. 

Beşir ağ~ cülümscyerek tek- _ Zarar yok ağa, elbet bir ya sa11ıyn ıçer-ıye gırıvcrmegı 
rer yeYine oturdu: çare d~bi bulunur, ilkin karın- 1 c ho lc:orKu$U7. buluyordu. Kııpı 

- f mdi c.nlı!rsız ! deşınızla m01'unları tedmir ve serbrı:tce açıldı . Şiicca Çelebi 
Bi .. kaç saniye bir şey söyle- vilcudlnrını ixak hnbınd;ı muta- merdiven be~ında ı::iili.hnseye p.ii· 

mediler. Ali ağn me:a-ak ve hele- bcknt hasıl olmak gerektir. lümseye knpıcı a1i ağnmn kolu-

fll Ayal< uyduru•ııh, glıli.şleri.ne ı:iirt [ZJ Di"gfru, ınccuen: Serbest ,ıle!li. 
na girdi: (Arkan var) 

~·ak tatnıU. ö d;y(ll'. [3] Y~ buJur..;unılll. 
- Saadet, beni üzme, goru· 

yorsun bunu ö{!remnek fikri acı· 

Hayretle yüzüm'? baktı: 
- Bilenler bulunduğunu mu 

sanıyorsun? 

.- Send~e herkes kör, sersem 
mı znnnc ıyorsun? 

- Bunu kimzenin bilmesine 
imkan yok! 

- Diğerini nasıl öğJ'cnmiıJer
se, bunu da öylece anlamı,lar 

Yarat.bil Semabate ltöyle na
sıl hakaret ettirehitir.W.? 

- Dikkat et l Diye baiırdına. 
Ona hakaret elmeie lııaldan yolrf 

, .... ,,,_Dar) 

• 
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e 1 .. r __ '_' __ , __ o_s_ta_,_,_nı_n ______ c_s_ı_:_6_-_<•_4>_) 
~ w• -... an m-umı . tar:c ini a adc:rek bir arada yoliıyan hel' 

(B- _.. t-alı J i -i S'"'1c:da) 1 Belediyenin haklarındalti tn- . z r B l J 30 h ll 
konu~tum, bu te§chbüs\i dl•ğru savvurunu re1ryar üzümcüye bir ck-..ryırcum :;a bir hdcliye takdim edece:;:: 
bulmuyor. lıte dü.şü.1cderi: keç kelime ile anlatım. Aldırmn ,.. 

«- İstanbul dagınık bir şelıir- dı bile- ... so:dıı.ıı sa;;ı dot. 
dir. Muhtelif kozalarda kurula· «- Ka~e'°de. vnrsa kaşıkta (Baş tarafı 1 ınci sayfada) ç<'.ğın üstüne düıerek yaralandığını ıu: çıker ... » dıye hır tekerleme ynp Beyoğfondn Londra barında çn- i:li eyi ·_ .. de tahkikat hunun ı - İslam JXI. l 

1 2 5 1 8 g 3 4 6 

----1--1---ı --c k 20 P zarln şehrin meyva ,.e tıl·tan ııonra ilave etti: llflUl Hicran, bir müddet evvel bu eksini gös4ermi§lir. dişdhı manası • 
sebze ihtiy cı kar ılanam :z. Her «- Belediye bizi hor görc.ce- bara devam eden Refik ndında genç .ccr. h~~ .. bru;!ancsind~ bulı.-nan na ... Yarnzun Mı. adım b~ında bir manav ve seb- ğine kabzımallarla, sim:ınrlo.rl bir müteahhidle tanışmıf~lr. Kısa 1 Hıcrıınln ııhhi durumu düzelmekte. sırhl:ırdan aidıtı 211---ı---ı---ı--+--·l==::l--.t--~~11--ll 
zeci dültknnı olduğu halde halk uğra~ın •• » lbk zamanda bu mümıseb t bk hay. dlr. .... unı;:ı.n <

9
>. 

t l d lı.. ve ' ı Z - Akıllı 
gene seyyer şeı ıcı ar nn a ı: - Mınrçarftı<anın Ta1ımi.s kapı- 1 li llerlcnıi! obcak ki genç mütenh- •• 

k d

. s:ın (8). 

ri~ etme te •r. ısında sey)'O~ rr.cyvacı~ık ya.;x:n hid hen:ı!m hemen b"'r gece bara ge ergu 3 - Vııkl~ (til, 
Müstehlikin a7ağmn. kadar is- B?zkırlı. Selım de a.) n r::ıatı c, l lip gii-zel ar"Ü ~ı~ but rın:ığa, onucla :tı:ıhdnm u). 

tcdi.,.ini gctwmc:si ba ·unından Jnu.r ki· (B t ~ 2 • • .z d ) 4 5 c. ...,_,. • • • gecenin ·geç santlerine kadar ~. Of ararı ncı sa,..a a - !l:ıne.rf (3) l--1----1---~~~~ı~~ı--l--l;;;;;;~--11 
bu ç~id esn fo hl"Hun ihtiyacı «- Şu tef lılerı ben 30 hu· br · - ba-,-- .. , Sö tün hedefi Rus ordusunu roma· Habubat t .nu •2), 6 
vnı·dır. Meae!A öyle b;r ev kadmı ruf" sahyonım. Kuı-barun ola· ı panya ıçmege t-«•lrlr. Y • • • 5 - Yuvarlsk -~· ki k • d" · B ~ • lendiğiue göre Rcliklc Hicran ek- men ımha etmenın maddeten 
t.aaavur cuın , üçük yaşta 'ba- yım, şun ı ıeter eyaz caı, ıster • , . ,. _ C4ı. Cerih!\ 4l. 7 kım' muht ç yavrıuu va.r •• Şeh- Bcyoğlunn çık ... Hangi. manav1t sen. gecmr. b!ll' kapandıktan sonra ımkansız oldugu meydana çıkın G - Ali (!ı, A.. 
rin bilmeın h ngi aeınti dr. ku· gidf'nen git, ayni ,eftalilere 50 birlikte d~arıyn 9ıkmaltla ve ecee· 1ca bu orduyu kansızlıktan hare- leni n~. 8 
rulan bir pazara bu k; dıncağız kuruş isfyecclcl•!rdir. Seyyar sa- yi zengin mi.it hidm Cihangirdeki ketsiz bırakmak olduğu anlaşıl- 7 - ntr t1eattt n---r~;ln"7iil--i--+--~~~!i--b=l-._TI 
nasıl gidebilir?. Ru g·bilcr lış t ~- .,.ünde üç kiiğıd• cebine kny- 1 apartımanrnda eeçlrmekt,dirler. maktadır. ~· · C'.Jı. ~ 
•cl'İşini seyyal' bcı ile ynpıruili Q t.. tu Tımriya tükiir olsun der .. Refik evvelki gece de yanında bir Alman ordusunun bir senede 

8 
- Takım <0• 10 'n---ı.---ı== 

rnet:buriyeti dedirler. Manavlar kazamyor, knzanıyor ·edat! olduğu hnldc bara gelmq, 18 ·ı t l "h . ~vrup:ıdil bir ne. 1 

Şehrin r~:nıhtelif y k!'"nde fi- nm?'ı:ı ı;cn git de simsarla.-ın burada nrtis:le buluıarıık, hllJusi bir mı yon on petro 
1 t-ıyacı r (3). Liıc:=====-mıı==========~===== 

nt istikrarını temin b kurnudan h~:ı:ıme.ltc.ı m n11 kazandıklo.rmı locada «urup iki ıltc ınmpanyn iç. vardn. Alman ordusu bu petro • 9 - Nota tZ), Yoltchrıa <:-ıı, 1 G - TCl'SJ bir hart (2), (Oğlu) kel. 

P

azarlar kurulmc.:mn nll:'.5larız. gor... Cim ' l f\O kağıdn parn -: .. 1ö?t"dlr. lun 6, belki 7 milyon tonunu lO - Illr "'da ~dcsl s:ı.tm alan mt'Sile blrltş.:rc lılr tli.b"r olur 15}. d "''~ (G), - ya (Sl. 7 Ka.m.a !Zil (3 · 

Fakat &Öyledieiı:ı ı:''-i halkın a· ""~ıyo:ı:U-·· Belediye onlrt yo! Ayni bnrda çalı~.an Kdi ·dı da Romanyadan, 2 belki ;3 milyon - en 
1
• Eır emiT ı

3

!. 
f 

getirmcchkt d - ·ı Yukar.ıdan aşağıya. rloÇn: 8 - Yan :izli ola.rak sllıle bir nokta,. 
ynğmn kndar ı:ridcn bir esna . eu sonra pnz r egi. bir artist de bu içki rofrasJncb bu - tonunu Polonya, Cekoslovakya, ı - Seferi ordıı d "'il (IO>. 

.. . . f ı· t" • • 1 ya, sergı aç.ıuı cene bu mcyva ve l A k ki d 5 6 Ya i.,"'3.ret et.'lllck (:ti, Em1 k un, zumreısının an ye n':! manı o· aeb:ı:e ah lıl .. .. un:nu§, sonra hep bereber Cihangi- vusturya rayna arın an • , > 2 - Aksın manasın~ ı:eHr (:ı), Bir 9 _ Stop (3), Bir harf (2). 

m k f d 11 bı·r tedbı· .. d -·ıJı·ı· P ıiının o une geçe- R~I ' "d" . ·ı d .k be ....... lr ("). Bır· S""' (21. a Y a • eaı · nnt ~· b re =<ü n ap ~.ttr.ıınina gi ı mıf • mı yon tonunu a sentetı · n· ~... # ..... 

Bunları ~ah bir kontrole tabi ınez n mt yım? .• .o tir. Apartınınnda evvelden bi.r içki zin fabrikalarından temin edi -
tutm k herhnl<lc en Goğru ~ekil F. Ôrıer sottaaJ bazırlanml.f oldu~undan Re- • b ttı·- · d t kl 

S - Parça. p'll'ça (SJ. 
4 - Ek (5l, Fllli (4.1. 
5 - Sonu olan(l), Bo2ııkluJ;: (6). 

10 - 1\1 ur bir cdib izin 
(ıt';,ğeıı J ş~tnd.ir (5). 

bir .Amerikan mccmua.sı, teni 
Da.sıD!l ccllr ( 3) • 

ilk a4ı 
Bii il 

dir.D L.-..ı _ .... _d yor, ıca e gı zaman a s o a-
nwe arau aJ1 ve Un artist kadın bu ba w 

· Seyyar meyı>aC".ı Muatafa Pel:, rada bir müddet daha lçmipcrdir. nna şvuruyor, daha dogrusu -------------'---------------
Ankara cadr.claitıc inen efor yo- İfte bu içki esnas•nda Çok sarh .... öy)p yaptığı sanılıyor. Burdurda spor çahs, malar11 Hatay müdde·ıun1um1·1,·g"'ı' 
I ugun bafına W:um küfewu yer- .,. R 1 h 
l 

. lbir va.ziye!te bulunan Hicrnn, Re - usyanın petro İ tiyacı ise Burdur (Hususi) - Birkar gu""n H ay (Hususı") _ Vl'"' ·yetımız• • 

eftırmiı, olup bitenlerde haber :s ıa .;~: fiğin &Uratına ıiddetli ~tr To!tad bütün ziraatini traktörle ynptığı evvel spor oo'geslnce Burdura da. Cümhuriyct müddeiu:numlliğ~ ta-

cı- Üzüm değil, bal mübn· va:mıu , o dn bu h ekete alınarak düşünülecek olursa Alman sarfi· vd edilen Tefenni ıporculım arasın yln edil'IÜJ olan Edime Cumhuriyet 

rek ! » diye h rı1, tıcrıl mü~teri 1 b~~l:ı nrı~iste hücum et?'i~lr. _Re. yatının bir misline yakın olmak da bir futbol maçı yapılmıJttr. müddeiumumisi AJlr Aksu ,ehri • 
~ağırıyor. 

1 
6 3 1 fiğin aıfcada§rnın ve Ketınfn muda- icab eder. Halbuki işte bu petrol Maç Burdurluların lehine te«lli mize celmit ve vazifesine bn§lnmıt-

~c--.ı:k: u:eb~;~u~! 1> s::.e ~ tr: :;: ~deridane ~~~Ak1• ldmadnn Hi~1 kaynakları şimdiden tehlikeye \ ebnİJ ise de, artıda uynndırdığı sa- _u_r_. ------------
an ıwuw.r ~ n e yere yıgı - girmiş ve Rusyada tıpkı Ameri- mimi ve güzel intıbad dolayı bü. 

E
lini koynun;: eolctu, Tnr ı:Y'? u "' rBa • • kada olduğu gibi petrol sıkıntısı tiin memldtet gençliği bu temastan «- P hah dc"'il rni? ) 1400 7r:. 1r::•1 mı•·ttr 

yeşil 234V 1220 .ı.IJ 270 vazıyet lw)raında Refik der • b l fa da! ·• 
renkli buruşuk bir kağıdı bana 'i:::: 2700 1400 suo soo ha:! bir tabi ça3"trara!ı wır yru-alı aş amıştır. y arun,_

1

_r_
1

r_._ı>----
uzatarak: olan arfu~ hıausi bir hastaneye kal- Almanya Rusyamn petrol kay-

cc- Neresi phalı dedi. Nah İs· Abone bedeli peşl.ndır Adres - nakl 1 ak 
le fntura. .. Sermayesi 32 ku· dcğiş'ırume-. 25 kuru~tur. dırtml§:n da bu hastane yasıta:5ile arını tam o ar kesmek su-
ruş ... » cenb 1~;--··;;;ıubwa. polis v-..1'.'adan haberdr edllm"§lir. retile Rus ordusunun hareket ka 

cı- Günd~ bir küfe üzüm sa- kur"'Iuk Pnl UAvesl 111 !!1. Had" ye el koyan cinnycl masa· biliyetini elinden alabilecek mi} 
tabilir mi :n bari? .• » 1 sı memurlnrı, kısa bir lelkı"ki mü • Günün muadelesi ve harbin akı-

Posta kutusu: Hl İstanb;.tl teakıb j .. in mahiyetini aydrnJatmı•- be : b l f d l 
cı- Pelc belli olmnz .. n Telgraf: son ro.sta ,__ •. ~-LLtd• _1 __ 1 _ la d 'il tı u sua etra ın a top anmış-
«- Bir küfecle ne kar ltalır •. )) Telefon: 20203 ıw-, mukwuı ı ywu.ul!.mlş r ır. tı r. 
cı- O da pek belli olmaz am· Refik, güzel nrti~in bir kaza esc-

ma 6,7 banknot Juılır .. ı> rl olarak elinde bulıındurd.uiu bi • 

Burdur kazaları güzelleştirme 
cemiyetleri 

Btıl"dur (Husu i) BUJ"du -
run Bucak, Tefenni ve Ye ilova 
kazalarında kendi kaznlnnnı 

güzelleştirme cemiyetleri kurul • 
muı, varidat teminine iba§lnnmış 
ve kısmen foaliycte gcçmiıtir. 

makta soa . sahife 400 ncı » 
nci ıahile 250 )) 

ncii sahile 200 » 
salı:le 100 )) 

~hife 60 )) 

alı 'lr. 50 



4/2 Sayfa SON POSTA 

~1uhta if se ti erin a f ~a~ ·aı ı ar -
.. Son Poataıı nto spor tefrlkaal: 111 

ic S~ .a ut izi: v B abe e ? tıned büyük ortaya çıkıyor 
Bir ~enç kıs yüziinde;ı bir lıöy 
dclıkanlm dört kişiyi bıçakla (Bae tarafı 1 inci ıuyluda) 

B
"Bg (H A) yaralr.rdı sablıırındn görülen fint dii.:ük-
ı a USUS1 - Burada bir ....,,. .. n -- lükleri semtin mevkiinden ve sa· 

Dikif ve çiçek sergisi çok bü) ük 
bir rağbetle karfılandı 

sene once tce8$Üa eden <ı k ndtm» A 

biçki ve dikiş yurdunun yıllık ser _ ~enlce <~.~) - ~azamıza tılnn etin kaiitcsiudcn ileri gel-
glııi Hnlkevl salonlnrında törenle 1 bağ 1 ~~ •• koyunden Emm Bulut, mektcdir. Bazı knsob dü1ckan· 
açıldı. Bu müruısebelle yur.ddan mel 5?fular ki;iyunden Emhan isminde- larındn ucu:ı: sııtıldığı gÖ .. "Lilen 
:ı:un on dört talebeye de diploma • 1 ki on. &ekiz yqını henüz doldurmı_ koyun etleri kızıl knrnınnn dc.
la..'ı verildi İsti!diJ rnarıile ba,şh • y~ niJanlısını ana, bnbnsınJn rlr.ası nile? ve etten ı:mlıya.nlarcıı k•y
yan törende meaınlardan b!rhu:iye ~!lafına kaçırml§ ve evine getirmlı- metı olmayan bir et cinsidir. Fil
bir ütü, ikinciye bir malms hediye 1 ~eçen ~am kızın ana, babası vaki kızıl karaman son günlercle 
edildi. Olli hediyesi alan Baise ~n. .. •ndan rardükleri tc,,wilde gene Anadoludım şehrimiz'"} faz.la mik 
kı&ıı bir hitabede bulundu Te mütea· rı ko:r~cn Mehmed Bayrak, Hilmi tarda gelmekte ve toptan ohm.'1.k 
kiben kaymakamımız Ht~t Arar Adan. .. M~ed Koça ve 03man 65·70 kuruıa kadar sntılnıl'\!c:
tarafından yurdun mcmldtete olan 1 Ka.raı"oz lsm:ndekl delikanlılar, ıe- tadır. 
faydnları tebarüz ettirilerek kaoı 1 celeyin nlpnlısile birlikte mısır tar. Gen~ 130 kuruşa satıldığı gÖ· 
daki kordela kesildi ve sergi ~u: lasında uyumalda iken Emin Bulu • rülen kıvırcık et!ert ise umarva» 
mun ziyaretine ancdildl. tun yanlna gibnlııler ve gUya kızı denilen düşük kaliteli bir .;evi 

Törende kadın eri.tek binlere~ da- kurlarmak istemlflerdir. luvırcık etidir. 
vetll hnzır bulunch• Diki~ ve biç. Emin Bulut buna mümanaat et - Sığır eti yerine de bazı ka· 
k!ye aid talon dolca~ ince eşya ve m~k ist':Ylnc:e öfkelenen bu dört .ahların manda eti snttlk1arı 
~ ~ert hazırlanan ~l~i ç?k be - ~~vız, JU§anl~~ının gözü önünde malumdur ve eğe:· Jlkknt ~dilil'
ge:ıdıler, yurdun mudu~ı bayan umm~ tecavuzde bulunmuı]ar • se ucuz sahlnn bu ,~tlerin ynjfle
Mun:vved E~eruıde ta~ ve te - dı~. Hadıse z.abttnca haber alınarak n beyaz renktedir ki, bu da on
F."kurle~ln!. bildlr.i .lt'.r. Bir hafta fniller yakalanıp sorguları yapıLnıı 1 ların sığır olmndıcmm delilidir. 
ı~nt~e. koyl~ ve ~urlı olmak üzc~e ~ 8'4;a mahkemesine gön • Dicer taraftan Ticaret y <>irili 
:;:eıyı on bıne Y?kın halk geUp g~r det-llmıştır. Uldn yolda bir kı,. kah- f stanbula geldiğı zaman bılhns-

u. ~fozunların .. !$i.mlerf tunlardır: vesinde mola verildiği tirada bu i~i 88 hft1kın yiyecek nıaddclerin
Baıse Şen, Şükriye fnı.J'e, Müba • bir türlü haunedemlyen Emin Bu den birincisi olo.n et U:ı:ermde 

ha. Kar?.gö:ı:., Bahiy E · R k • c· 1 1 .. l e ngm, o zan lut elanek torba ında ık dı~ı b' durmuş ve et ıat.aı-ının norma 
Gurse ; Rukiye Evrensel, Şükran bı~-ı..1 A 

1 
___ .,_ n ç ar g h ır bir vaziyette müstakar olarak 

Serim Kadriye Ş~kerci· S b 1 .,... .. ua anı o acu.:>. ~ıçrnmıt ve a - . . 1 ,_. ,_ . '. ', .a r ye aımlarının dördünü de aralanıııtır. kalmnsını isteuııdır. şte uır ıd· 
Glrgeı. Hikmet Aydos, Nahıdc A· Bllih . . Y sım k:.ıııabların Ane.doluaan kı· 
k&n. Nuı·iye Ozenç, Remziye Çelik. are kcnda:ıı de yaralanmı§lır. 1 k t' t k t 
Mclahnt SUzan. • Mchmcd Koca ile Hn im Aslnnın zı arama!' gc ır er~ ~cuz sa -

- -o- ve Em.~ Bulutun ynrnları ağırdır. maları bu ılıtnrdan ılerı gelmek-

Tr~kya maar=f müşavirinin 
tetkr feri 

Edime (Hu5Usi) - Tekirdağ ve 
hava~t-kl maarif itlerini inceli -
yen Ummni Müfeuiılik l\ianrif Mü. 
ıavlri Fakir Erdem Edimeye dön
müttür. 

Edirnada 1 ö~I ·ye de 
basma dağılıyor 

E<lirne (Husuai) - Yerli Mallar 
pf&zarı Edirne tuheııi köylülerimize 
de basma tevziine b:tflamı,~ır. 

Kaza merkezlet:ile köylerine de 
dağıtılmak Üz.ere mahallinden ma -
nlf otura tüccarları ,dırimize gelerek 
~OM iJıD lemaM ~~. 

Haklarındaki tahkiknta devam edil tedir. 
mektedir. Bugün dükkanının mevkii iti-

Bigadiçte bir eve yıldırım 
isabet etti 

Bigadiç ( Huııusi ) - Birkaç 
gündenberi ho.valnr çok sıkıntılı 
ve yağmurlu geçmektedir. Evvel 
l<i ak~nm gök gürültülerile karı· 
şık yağmur başlamış, bu r.ırada 
kasabe.nm kenar mahallelerinde 
oturan Kamil adında fakir bir a· 
damın evine yıldırım iıınbet et • 
mittir. Evde insan bulunmadığı 
için nüfusça kayıb yoktur. Yal -
nız adamcağızın su ta§ıyarak i
daresini temin 2tliği merkebi ya 
nuak kömür haline cehniıtir. 

barile fiatları arttıran knsnblar 
i~tiıına edilirse normal et fialla· 
rı vasati olarak 120-130 kuru§ 
arasındadır. n 

Mezbaha müdUrU 
ne diyor? 

Diğer taraftan dün bir arka
daşımız Bel~diye me7.baha mÜ· 
dürünü ziya .. et ederek fikirleri
ni sormuştu·. Aldığı cevabı ay· 
nen naklediyoru:ı.: 

«- S0J1 zamanlarda istihsal 
merkezlerinden şehrimize mü
hİın miktarda kesimllk hayvan 
celmeie bqioumıt~r. Bunun le· 

airi de derhal piyafıı.da et fint-
lnrmın mühim miktnrdn ucuz- Tam, l<ündeyi a11raca,ğı 
lnmsile görulmu" "tu"r. "ırn..ıa • - h ma.~nna taraftar değildi. Etraf· 

., ., g ang aya1:mı asmın t b 
Dünkü <<Son Poııtall nm yazdı- uzanmış olan sol ayal,'ln,n Ü.. an üyük ortaya gelen güreşçi. 

{!ı gibi filhakik;ı bazı semtlerde rinc koyup ba:ıtı ve Cemal B .. e: leri tetkik ediyordu. Büyük or• 
et fiatlarındn n.ıühim tfonccek n;arnıağa koyuldu. Cemal ;:; taya iki tane azılı pehliv1;ın gel
kadar forklar ,.,o"ı·u"lnıektedir. sayvant a"-ıracaktı F k mişti. Ötekiler birer d·•rece a·a
Ancak bunun ihtil~aı· olup olma- bulunan Hergeleci a e7 .. ~t Übatt~ ğı idiler. Bu, iki kiş!d~n biı~iııi 

1 k 
w ' ... gını as· D 1 K 1 dığım anlamak için toplnncı <'!- tırara be.glamı.ştı.ı Be d • rama ı u a, öbürü de, Karn.,. 

k d b
. d n, ogru- b ki Ç 

sablar tarafından pcra en ecJ- su ır an a bu ir:in f k a •. apraz Hasan idi. Bu ı·ki 
b l 1 d 

" dt ına var· 
lere verilen foturalara. n tml\ t ma ım. Ayağını bö 1 .. peblıvan esasen büyült orlanan 
iktiza eder. Çünk~ Bi!!ed~y'!ce dle baııyhğının bile f:r~ınv::~oı!:~: ileri gelmit pehlivanlarmdanda. 
verilen emir üzerıne op ancı ımd. alnız Pomak Deli Murad Her ikisi de Kırkpınarcla ildnci 
tacirler kasablnra et satRrken sor u: d d 

f
. .. ~rece e. nam almış güreşçiler• 

her malın maiiyet uıtmı co~te· - Go"rdu"n mu"?. d 
1 

l • b 1 ~ ı. ısmaı aga un ardtın korku-
ren birer fatura veı-megc mec- Ben: 
bur tutulmuşlardır. Pernkende· yordu. Çünkü bu, iki pehlivan, 
ciler satış yapa:-ken her kilo et • - Y 0 · • • Bir teY yok ki, göre· hem Ahmedden eski ve daha 
için ayrıca 1 O kuru~ knr alacak· yı~.. yaıh, hem de tecrübeli idiler. 
Jardtr. Bundan daha fozlıı k:ır eyince, o: Ahmed, daha toy denıekti. A!:'a• 
yapan kasnblar alakadar ma· - . ~enç, dikknt et bak, Her- larında okka farkı Ja vardı. Ah-
kamlara bildirildigi takdi.J.de ta- gelecının sağ ayağı nerede? me.d, bunlara naznrnn beıı on 
biatile layık olduğu cez&ıya çar- Dedi. O dikkat ettim. iste Ka- okka eksikti. ismail ağa Ahıne-
pılacnktır. ra ~hmedin uatnın H;rgeleci de söyleniyordu: 

Et fiatlnrınm tehalüf-ünde bi- İbrhım böyle bir pehlivan idi. - Oğlum, bu herifler a~ılıdır. 
rinc\ amil kalite forkdır. Mese- Onun birçok böyle yakası açıl- Seni, harcarlar, hatta birleşip 
la, bir cins aıgır peral{.endeciJcre mamış oyunlarını gördüm. Bu çıvgara getirirler. Gel dinle be-
70 kuruştan verildiği ha.lde di· devirde öyle bir pehlivan yok- ni, çıkma büyük ortaya!. 
ğer bir cins sığıı- eti de 110 ku- tur ve olnmaz ... Çünkü onların Kara Ahmed, ısrar ediyordu. 
ruştan verilmektedh" nunlııra yetiştiği devir, pehlivanlar devri Ur..ta ne olursa olsun çıkacağım. 
10 kuruş pcraltendeci farkı ek-ı idi. Her taraf pehlivandı. Koca A~b~ büyük ortaya güreseyim ... 
lenince evvelki gün piyasada t~- Yusufun meydandan çıkarmağa 1'.uçuk ortada yenmcdiğim knl• 
halüf eden et farklarının sebebi nciz kaldığı H rgeleci, eşsiz bir ~~dı ... Kimin~e güre~e~eğim kü· 
meyde.na çıkar. babayiğittir. Biı· zaman gelip çuk ortada, günah çocuklara ~ 

Bu tehalüfe muhtelif semtle- ııporcularm heykelleri dikilcnği diilü bırakalım c.nlııra... Çıkarı
rin dükkan irirnlo.rında göri.ilen zaman Kara Ahmedle uııtası mazsam bahtıma!. .. 
ciiz'i farklar da ilııve edilebilir- Hergelcciyi yanyanll dikip ya- Kara Ahmcdin ısrarı Üzerine 
se de ehemmiyetsizdir. şatmalıdır. O, ne güzel yapı gibi İsmail ağa, nihayet susmuşttt. 

Yalnız şunu unutınamak la- bir vücuddur. Hergclecinin dev- Delikanlı bir lterc knfuına koy
zım ki hiçbir lı:asnb semtin uzak- resi yırtıcı bir Jmplan manzara- mu§tU, 
lığı dolnyısile nnkliye mnsr(\fı- sı nrzeder. İ§in garibi şudur ki: * 
n

m artt
1
g" ım i-1-:lia edcmPz. Çu"n- Hergeleci, çırn<•ı Kara Ahmed- G" k ld "' .. ureı uru u. Deste ve kii-

kü mezbaha idaresi bilatefrik den yirmi beş otuz okka eksik- ç~k orta güreJleri bitti. Fa.kat 
ııehrin her taraFma c ;n ldlosuhu tir. Kar~ Ahmed, yü~ okkadan Kara Ahmedin küçük ortaya 
1 kurustan nnkletmekted\r. Bu fazla bır adam . oldu~ hald_e çıkmaması nazarı dikkati celbet
it;berhı :nAkJivl'l.t ffotını ileri sü- Hergeleci, haydı haydı yetmıı ti. Küçük orta pehlivanları Aft.. 
re.n kasablar hile yoluna. •apıyor iki, yetmiş ü~ okkahl~ b.ir. a. dam- d "' d F k t l l b d me in çıltnıamasına sevinıni,.ler-
d kt' ı. n a çe ı < yay gı t ı ı. Ö " 

eme ır.:__-o Okuyucularımn, Kara Ahme- di. dülü, kolaylıkla aralarında 

lzmit klor fabrikasının inşaatı 
İzmit (Hususi) - Şehrimizde 

yapılmakta olan Klor fabrikası
nın in§aaı çok ilerlemij!tir. Fab • 
rika bu sene zarfında ikmal edil 
mit olacaktır. 

din ustası Her-gcleciyi epeyce taksim edebileceklerdi. Knra Ali 
canlandırdım. Şimdi gelelim gÜ· medi tanıyanlar araluında şöy
reşlere: Kara Ahmed, büyük or· le konuıuyorlardı: 
taya çakmağa karar vermitti. - Yazık bu çocuğa ... Neden 
Güyük ortaya kim olursa olsun büyük ortaya çıkarıyorlo.r... ta
çıkacaktı. İsmail ağa, Kara Ah· mail aia, delirmiş be! 
medin daha büyük ortaya çık·~ (Arkası var) 

,.. 



r 

23 Ağu O& 

Vaşington birdiriyor 

Rasia 

düşmanı 

aruza eçemez,, 
Bir lsveç gazetesi 
böyle söylüyor ? 

Vi§i, 23 (A.A.) - Stokholm 
gazetelerinden biri, Rua ordusu 
arbk k şı taarruza geçemez, 
bu orduyu, yaptığı çetin ric'at 

arekcti p k çok hırpalamı tar, 
demıtir. i ---o---
Dru geceki Sovyet 

t3bliği 
Londra, 23 (A.A.) - Bu ge

ce yarı&ı ne~redilen 5ovyet rea• 
mi tc,liii dün g ceninkinin ke
lime kelime aynidir. 

Haber alındığına söre Stalin· 
arnd i&tikametinde ve Don dir
seğinde düımanın :Yeni bir cüzü 
tamı Donu geçmif.tir. DU,rnan a
iır zayiat verınıttir. 

Kotelnikovoda müthiş Alm n 
hücumu devam etnıektedir. 

Kraıınodar c nubunda Ruılar 
yeniden g riye çc\cilrnitlcrdir. 

Piatigorakta Alman ileri ha· 
reketi durdurulmuş~. 

Ruslar Voronojden 
çekiliyorlar mı? 

Vi i, 23 (A.A.) - Orel cep· 
he&inde gelişmekte olan Alman 
taarruzunun hedefi, Voronejd n 
çekilmekte olan Rus kuvvetleri
nin yanını vurmaktır. 

---o---
Brezilya müttefiklere 

Afrikaya sıçrama 
tahtası olacakmış 

t..ondra, 23 (A.A.) - Mihvere 
harb ilan etmiş olan Brezilya 
müttefik devletler stratejisi ba
kımından bUyük bir ehemmiyeti 
haiz bulunmaktadır. 

Brezilyanın Afrikada Alman 
koı;trolu altında bulunan Daknr· 
dan 2500 kilonıetre mesafede bu 
&unduğu düıünülüı-IM'.) ehemmiyeti 
anlaşılar. Brezilya Afrika için 
bir aıçrama tahtası o)'lcaktır. 

Tokatta coşkun tezahüratla 
• 

karşıla a lnönü sul ma 

tef, Alev ve Kor analarile birliktl' 
Tokllt, (Hu5usi) - Erbaa.:un 

İsmetpaşa mıthallesindc otur n 
kunduracı Ziya Syieöziln hamile 
karısı Dürdane §ehrimiz memle
ket hastanes' gelmif, evvelki 
gün öğleden sonra bir batında 
üç çocuk birden dofrurmUJlur. 
Çocuklann iki&i kız, biri erkek-

e 
s 
es 

tir, y vrulara Ateş, A1ev, Kor 
adları konmuştur. Ateş 2 kilo 
200 gram, Alev 2 kilo 500 gram, 
Kor da 2 kilo ırhğLndedır. 

Dürdanenin bunlardnn başka 
3 çocuğu daha vardır. Resim Ba· 
yan Dürdaneyi üç yavru&ile bir 
arada gösteriyor. 

o 
c e 

y 

(Bat taralı 1 inci saylada) 1 fini korumak milli bi1' borçtur. 
Korgeneral IJüşnÜ Kılkıtın nutku A&keri bir ödevdir. Si.ı:in kahra-

Törene saat 16 da, İstiklal manh~ınıza güvene~ek bu san
Marıile baılandı. Bunu mütea· cağı sıze emnnet edıyorum. ~Ja
kıb Ank r garnizon komutanı yınız kutlu olsun. Sancagnuz 

K l HÜ .. K ll b' to mutlu olsun. 
orgcnera ımu ı u~, Lr P Al k t h't b · .. • • · b a.v oma anının ı a esı 
r basının ,ız ruıdcn şu hıta e• B b ,r d k 5 b y O · ·· t· k 1 '- una ceva en 1. e e u a -

1 1 soy ıyerck ~ancağı 0 u .ııı:o· kulu alayının komutanı kurmay aL 
mutanına vcrdı ı bay Ali Rıza Gürcan çok heyecanlı 

«Yeni kurulmut olan ° ye~~-k bir hitabe irud etti ve ezcümle dedi 
aubay okulu 1 yı ve onun yıgıt ki: 
komutanı, «Sayın komutanım, büyüklerim; 

Bu Türk umcaiını Türkiye Bilyük ve aail milletim ve onun 
CUrnhurreisi İsmet İnönü na.mı- Ulu Şefi Ba buium İnönli adına, 
n bu al ya v.e bu alayın koınu• alayıma tevdi ve emanet ettiğ:niz 
tanı ol n size teslim ediyorum. şanlı ve sevgili sancağımızı kalbi -

Bu . er fli • nca~L size verir· min en coşkun heyecanını duyarak 
kcn • Ci1?1~urrc:sinin aelam ve alıyorum, 
aevıılennı de bildirmekle bahti• Bugün benimle beraber alayımın. 
yarım. okuldan yetİ§en ve onun varlığın • 

Bu sancak alayınıza Türk mil· dan kuvvet ve ilham alım bütün ye-
letinin emanetidir. dek subayların, ordumuzun ümid ve 

Bu !ancak TUrk yititlerinin kudret kaynağı olan Türk gl'nçlerl -
dalgalanan örnefcidir. Onun ren· ırin, :yni heyecan içinde mağrur ve 
gi ve ayyıl.dı.zı Kosuva mE>ydan mes'ud olduk ı erulnim. • 
muharebesının hatıraaıdır. O ha• Köklü ,.e zengin tarihinde eısız 
tıra akan kanlann, göklerde bi· kalırNmlnlık ye hamaset sahifeleri 
le kutlanan bir dnmga&ıdır. O dolu. medeniyet ve insaniyet alanın. 
ai:ıe her TUrk zaferini hatırlata- da yüksek ve ümtaz vasıflarla met· 
caktır. Bafınız ucundft dalgalan bu büyilk ve. asiJ u~uaumuzun, n~ • 
dıkça kahraman talarımızm mus ve baysıyetlmıze teslim ettığl 

hl 
• • blarınızın ıçıno bu değerli emanetin kımıııı:ı kanad 

ru arı ıızın ru l ka • · • d K · '·t· T" k ancacmın şere- arı lblenmızı &ar ı. anımız o • 
aıneceK ır. ur s nun re ini ula &oldunnıyncak, 1 • 

lrak1n vaziyeti 
(Baftarafı 1 inci şayfacla.J 

seleıine de temas ederek, d ııuı• 
tir ki: 

cc - Candi, f ngili11 den 
Hindlstanı terketmeletini istiye
c y de, J ponlardoın Çini 
terketmclerini ieterııe d ha iJ, 1 o .. 
bar. • 

man dolu göitsilmUz on ıipor, ba· 
flmız memed olacaktır. 

Ya~aaın büyiik ulu&UmU'Z, Yüce 
Şefimiz ve Bafl>uğumuz, yaıı:ısın 
ka.hrrun!Ul ordumuz.» 

Bunu, yedek subay okurlarından 
iki gencin hitabeleri ve parlak bir 
ıeçid resmi takib etli. Gençlerlml • 

1 
zin Zafer abideain çelenk koymala
rile tören nihayetlendi. 

Amerik deniz 
kuvvetlerinin 

kayıbları 
Şikago, 22 (A.A.) - Ameri

ka deniz b sm servisi direktörü 
yüııbaıı Lclaııd Lovelette dün 
ilk defa olaı·ak Amerika deniz 
kuvvetlerinin uğradığı knyıbları 
açığa vurmuştur. 

Bugüne kada~· Birleşik Ame
rika deniz kuv'li etlerinden 12.438 
kişi ölmüş, yarall'nroıf veya kay· 
bolmuıtur. ---o---

Bir ln iliz 
denizalbsı battl 

Londra, 2~ (Radyo) - Ami
rallık dairtm :ıin bir tebliğine gô· 
re Uuholdt>r deni:zaltıaı kayıb sa· 
yılmnktadır. Akdenizde faaliyet 
te bulunan bu deniz.altı, düşma
na karşı birco~ muvaff alcıyetler 
kaydetmiıt ve yaptığı 25 çıkı§tan 
23 üwle iyi neticeler almııtır. 

~~~!~ 1 ~~ •• :~~ \ ~~~~= 1 ~~ sn~!~) 
çarpı§mışlardır. Kafkasya.da da düşm , fiddetl 

Cephenin başka kesimlerinde mukavemetine ve çok çetin bava 
önemli bir dci;işiklik olmamıttır. prtlarına ve toprak güç ukl • 

Harb gemilerimiz ıimnlde Ba- rağmen müstahkem dağ mevzilerir 
rentz denizinde bir düşman 

1 

den geri atıbnı(.ır. 
mayn gemisi;e iki kıyı ko?'uma Viazma'nın doğusunda Vf' Rlje 
gemisini batırmylardır. B ltık· yakınlarında tankların desteği ile 
taki donanmamıza. mensub baı· düpnan tarafından yapılan bir çolt 
ka harb genıileri de biı- Alınan ~ püskürtillmiiftür. 
sarnıç gemisini batınnı~lardır. llmen gölünün cenub doğur.unda 

T ebüge ek •e Lenlngrad önünde de düpnanuı 
Moskova, 22 (A.A.J -- Sov- mevzii taarruzları akim kalmııtır. 

yet tebliğine ektir: Finlandiya körfezinde bir düşmruı 
Kletakaya bölgesinde Sovvet mayn gemlu bomba ile battrılmı 

kıb•'lnrı ani olar.ak düımann bir tır. 
baskın yapmışln,-dı~. Düşman Uzak §İmalde, Alman bnva kuv· 
gerilemeğe mecbur olntuş ve sa· vetleri Murmansk yakınhrında dü~ 
vaş alnnındn 200 ölü bırakmı~hr. manın bir hava meydanına ve ba. 

Kotelnikovoııun şimalinde düş lıkçılar yarım adasında da bir düı. 
manın hücum arabalarına ve man kampına taarruz etmiflcrdir. 
botörlü piyadesine karıı ina~ı Küçük bir ticaret gemisi bntırılml§. 
çarpıJIIUllar de-..-am etmektedir., tır. 
Almanlar .. ağır knY.ıbluıı uğnı· n:~ doğu cephesinde. hava mu 
yorlar. Duşmıuı hucum nrab la- harebelerinde ve karfı koyma top· 
n Sovyet mevzilerine kar§ı m\i- l ları tarafından 98 dütman uçağı d'' 
teaddid hücuınlnr yapmışlarsa ıürülmüJ ve yerde de 6 uçak tab 
da bütün bu hücumlar pü~kür· nb olunmuştur. Uçakl rımızdan al. 
tülmüştür. tısı kayıbdrr. 

Kraınodarın cenubunda Sov· --<ı,_ __ _ 
yeller müdaf nn savaı\aı·ı yap· 
mıılardır. Üç gÜ':l z.o.rfında bin
den faz.la Alman öldürülmü~lür. 

Pyatiyorskun doğu cenubucda 
mevz.ilerimiz.c giren biı- Alman 
grupu sarılmış ve imha edilmi§· 
tir. Diğer bir kesimde kıt'alaı'J· 
mız yeni mevzilere çekilmişler· 
dir. -

--<>--
Nafia Vekili 
Sivri hisarda 

Sivrihisar. 22 (A.A.} - Na
fıa Vekili AH Fuad Cebesoy hu· 
gün kaznmıza ıı•·!miş ve yol İş· 
)erini tetkik ettikten sonra t.ski
şehire hareket etmiştir. ---o---

Wilkie Rusyadan 
kalacak mirası anla
mak için gidiyormuş! 

Berlin 23 (Radyo) - Wil-
' h . kinin Sovyct ~usynyn seya ati 

haklondtı. bahis yürüten matbuat 
mumaileybin seyahatinin sebebi 
Staline mesaj götürmek bahnne
aile Mo&kovada Amerika için mi
ras olarak ne ka.lacağmı anla
maktır, diyorl r. 

Avrupa a englleme 
hareket; eri 

( B~ tarafı 1 inci sayfada) 
yanlar çıkarmıılardır. 

Londra, 22 tA.A.) - Girid
deki çeteci~t:.r birçok muvaft kı · 
yetler elde etmiıler ve bukuuı 
uğrattıklac, Alman auba)' larını 
yemek e&nasmdn esiı• almışlar· 
dır. Giridti çeteciler General 
Emmanuel Mandakisin kuman· 
dası altındadır. Almanlar bura· 
da mütemadiyen hırpalanmak· 
tadır. 

Norııeçfc 

Stokholm, 22 (A.A.) - Oslo 
poli& ve emniyet m_üdü.~ lüğu bi· 
nası bir infilak netıceamdc ha· 
rab olmu,tur. Birçok kimselE>r a· 
ğır yaralanmı,tır. 

Hindistanda son vaziyet 
(Baf taralı 1 inci aayfada) 

Cereyanlar 
Bombay, 22 (A.A. l - Mas· 

hahha Hind birliji partisi, dün 
bir beyanname neşrederek, pa• 
ki&tan teıki\i h ındnki müslü· 
man projes\ni reddC'u:~~'"i bildiı· 
ıniştir. 
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