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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZE TES i 

Milli ef Orduya Mesaj Gönderdi 
''Türk ·Ordusu Vazifeye ağrılırsa, Geçmiş 
Kahramanlıklarımızı Gururlandıracak Surette 
Hareket Edecektir.,, 
Başvekil de Türk Milletinin 

Ordumuza Her Vakit için 
Ta:n Güvenini Teyit Eyledi 

Ankara 30 (A. A.) - Zafer bayramı münase
betiyle, Reisicümhur Milli Şef Ismet Inönü, ordu-: 
ya aşağıdaki telgrafı göndermişlerdir: 
Mareşal Fevzi Çakmak Genelkurmay başkant 

Ankara 
. Zafer bayramını komutanlarımıza, subay ve 

erlerimize tebrik ederim. Tarihi, vatan uğrunda 
düşüncesiz fedakarlıkla ve sayısız şan ve şe
refle dolu olan ordularımız, bugün de milletimi
zin göz diktiği asıl teminattırlar. Cümhuriyet hü-
kumetinin sulh için sarf ettiği candan gayretler 

kafi gelmez de Türk ordusu vazifeye çağrılırsa, 
ordularımızın geçmiş kahramanlıklanmızı gurur
landıracak surette hareket edeceklerine eminim. 

/ 

1 

~/ 

receği her emri son damla kanını dökerek ifaya 
amade olduğunu ve geçmiş kahramanlıklan g~i
de bırakacak büyük bir fedakarlıkla verilecek bir 
vazifeyi kemali emniyetle başaracak kudrette bu
lunduğunu büyük bir fahirle Yüce Başbuğumuzat 
arzederim 

Genelkurmay Başkanı Mareşal 
F. Çakmak 

Türk milletinin orduya .inanı 

hmet lnöııü Başvekil Dr. Refik Saydam 

Ankara 30 (A. A.) - 30 ağustos zafer bay
ramı münasebetiyle bugün saat dokuzda Başve
kil Dr. Refik Saydam genelkurmaya giderek ge
nelkurmay baŞkanı Mareşal Fevzi Çakmak.'ı Cüm 
huriyet hükfuneti namına tebrik etmiş ve hükü'i 
metin olduğu kadar TürJ,t milletı.ııin de pniı or
dusuna her vakit için tam güvenini teyit eylemi' 
tir. Ankarada bulunan Vekiller ve Vekalet müs
teşarları da tebrikatta bulunmuşlardır. Saat 9,30 
da Mareşal Fevzi Çakmak Başvekalete gelerek 
Başvekile ziyaretini iade etmiş ve Ordunun te -
şekkürlerini sunmuştur. 

Genelkurmay Başkanı Maı:eseı .Fevzi Çak:
mak, Yüce Başbuğ ve Reislcümhurumuza aşağı
daki cevabı vermiştir: 

"Daima yüksek teveccüh ve itimatlanna 
mazhariyetle mübahi olan· kahraman ordumuza 
büyük bir eseriniz olan zafer bayramının yıldö
nümü münasebetiyle yeniden ibzal buyurulan il· 
tüatnamcleri hemen bütün ordu mensuplarına 
iblağ edilmek üzere tamim edilmiştir 
~ Yüce Başbuğumuzun ve Cümhuriyet hüku
metimizin lütuflariyle ltugün en modern silah ve 
techizatla mücehhez ve en iyi bir surette talim ve 
terbiye ile yetiştirilmiş olan kahraman ordumu
zun sulh ve selamet yolunda h\kfunetimizin ve- Mareşal Fevzt Çakmak 

M areşalın ordu namına te,ekkürü 
Ankara 30 (A. A.) - Genel kurmay başkanı 

Mareşal Fevzi Çakmak zafer bayramı münasebe
. tile ordu ve şahısları namına bildirilmiş olan iyi 
temennilere karşı teşekkürlerinin iblağına Ana
dolu Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

30 Ağustos 
Zaferinin 
Büyük Manası 

lstanbulda Zafer Bavramı 

Bugllnkil hAdiseler karşısında bu- • 
nun büyük mAnası vardır. Dün- : 
yayı paylaşmak için dövüşen bü
yük devletler, kendi menfaatleri 
veya siyasi, askeri ihtirasları uğ
runa küçük milletleri çitneyip 
eeçınekten, onların hürriyet ve is
tlkHUlerine hürmetsizlik göster
mekten çekinmiyorlar. Bu devlet
lerin büy{ik hırslan Türk hudut
larına geldiği zaman, 30 Ağustos 
Zaferi bir bayrak gibi önler1ne 
dikilmekte ve onlara bu toprak -
larda istlklAl için ölmesini ve mu
zaffer olmasını bilen bir millet 
yaşadığını hatırlatmaktadır. 

M. Zekeriya SERTEL 

939 - 41 harbi 30 ağustos za 
ferinin büyük manasını bir 

kat daha gözlerimizde canlandır
mış, ehemmiyetini bir kat daha 
arttırmıştır. 

30 ağustos zaferinin bizce en 
büyük manası, Türküll istiklal 
ruhunun bir ifadesi olmasında -
dır. 

Vali ve İstanbul Komutonı res mi geçide iştirak edecek kıtaatı tefti şediyorlar 
Türkün en büyük bayramı 30 ağustos yurdun her tarafında ve şehrimizde bu büyük eüne ya

raşır bir heyecan ve tezahürat içinde sevinçle kutlandı Yurdu muzda ve şehrimizde yaptlan bu 
merasime ait tafsilitı ve resimleri beşinci sah ifemizde bulacaksınız 

Hitler-Mussolini 
Sulh Programı 
Hazırlamışlar 

Türk, tarihinin hiç bir devrin
de istiklalinden mahrum olarak 
yaşamamıştır. imparatorluklar yı 
kıp Imparatorluklar kurmuş, ta
~hin acı tatlı her devrinden ge
lip geçmiş, fakat hiç bir zaman Roma 30 (A A.) - Messagero 
istiklfıl bayrağını elinden bırak - gazetesi, Hitler - Mussolini mü
mamış, istiklaline dokundurma - lakatı hakkında şöyle yazıyor: 
mıştır. Roosevelt ve Churchill'in pla-

30 ağustos zaferi de Türkün nına karşı Hitler ve Mussolini 
müstevlilere ve istiklalini elin - bütün milletlere devamlı bir sulh 
den almak istiyen emperyalist - ve müsmir bir işbirliği temin e
lere karşı kazand:ğı b~~ ~ürr~ret decek olan bir proğram hazırla -
ve istiklal zaferidır. Butun dun - mrşlardır. Bu programın esası 
ya galip devletlerin dikt~ ettiği şudur: 
emirlere itaatten başka bır çare Harp sebepleri. yani dünya ser 
görmediği zamanda, Türki~e dün- vetlerinin tevziinde gösterilen a
yanın en büyük devletlerıne kar daletsizlik ve zengin ile fakir mil 
şı istiklal bayrağını açmakta te - ·letler arasında yapılan fark• ber
reddüt etmemiş ve sonunda 30 ta\af edilecektir. 

(&onu; Sa: 2; 80: 1' . '~ (&onu: Sa: 2; SU: 4 ) 

( ASKERİ VAZIYET l 
J 

A lqı.an Akıninın 
Uçüncü Saf hası 
Had Devresinde 

• 
ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

Şark cephesindeki üçüncü Alman ,Şnrkmda ilerliyen Alman kuvvetlerl
taarruzu en hAd devresine girmiş bu- nln Moskova ile Lenlngrnd arasmda
lunuyor. Almanlar cephenin her kıs- ki demiryolunu kestiklerini iddia e
mıı.dn bu taarruzun mllsbet netice - diyorlar. Moskova ve bitaraf kaynak
lerini elde etmiye başlamış görünü- !ardan henüz teyit edilmlyen bu ha-
yorlar, ber tahakkuk ederse, Lenlngrad'ın 
Şimalde Almanlar İlmen gölOnün (Sonu: Sa: 2: SU: 5) 

Milli Şef'in Afyon isfasyonund a karşılanış1anndan bir intiba 

MİLLİ SEF 1 Türkiyenin 
1 

D . 1. J A 1 ·zı · Bitaraflığı 
enız ıuen ı vazı ı Kıymetli Bir 

Ve Oradan Aydına Avan+aidır 
Hareket .Ettiler Diplomatlarm Ankara 

Denizli 30 (A.A.) - Reisicümı rimizi şereflendiren Reisicumhu
hur İsmet İnönü, bu sabah 9 da rumuz İsmet İnönü, Denizli li
buraya gelmişler ve istasyonda sesine uğnyarak lise müdürtinii 
çok kalabalık bir halk kütlesi ta- ve bütün öğretmenleri huzuruna 
rafından karsılanmışlardır. cağırmış ve iki senedir yetiştir-! 

Faaliyeti 

Yol 

Tefsirlere 

Açh 

Milli Şef, burada kaldıkları iki dikleri talebelerin yüksek bir 
saat zarfında hükumet dairesini kıymet göstermelerinden doiayı 
ve onu müteakip diğer müesse- kendilerine takdir ve teşekkürle 
seleri gezmişler ve kazalardan rini bildirmi~iir. 

Berlin, Türkiye llE 

Birteımek Ümidini 
Terketti 

Şıtelen heyetleri kabul eylemişler
dir. Milli Şef Aydında 

Reisicümhur İnönü, Nazilliye Aydın 30 (A.A.) - Reisicüm 
gitmek üzere saat 11 de şehri - bur Milli Şef İsmet İnönü, bı.:- r ·~ 
mizden ayrılmışlar ve halkımı - ı?Ün saat 18 d.e hususi t:.e~~eriyle ı· İrandaki Alman ve İtal-
zm sevgi tezahüratiyle uğurl'an- Aydına gelmışler ve buyuk ha- • 
mıslıırdır. rareUe karşılanmışlardır. .. , ı1 yanların Tahliyesi Için 

Reisicümhur Denizlide Reisicü?'lhurumuz, ?\!i"a~a mu Kolaylıklar Rica Edildi j 
=D=e=n=i=z=li=3=0=(=A=.=A=.)==B=u==ı;{U= .. ="=ş=e=h=e=s=ses=a=tı=z=ı=y=ar=e=t=e=y=l=em=ış=e=r=d=ır=.= \.. - · .,_,,J 

ALMAN TEBliGi SOVYET TEBLiGi 

Fin Kıtaları Bir Alman 

Londra 30 (A.A.) - Tavmiı 
e;azetesinin Alman hududu dahi· 
lindeki muhabiri: "Türkiyenir 
hali hazırdaki bitaraflığı son df 
rece kıymetli bir avantajdır,, de 
mektedir. Gösterilen sebep Ber 
linin, görünüşe nazaran, Türki 
veyi müttefiklere karşı Almany. 
ile birleşmeğe ikna hususundnk 
ümidini terketmiş olmasıdır. Bt 
müttefikler için bir kazancbr 
Zira, bu suretle teşkilat devre 
sinde, İran yolu ile Rusyaya yaı 
tıklan ni!kliyah ~iyanet etmek 
tedirler. Diğer braftan '.l'ü.rkiyl 
Almanyaya karşı müttefiklerl! 
birleşmek istemedi~inden dolay 
Almanyanın Karadenizin cenur 
~ahilinde baskın şeklinde havı 
hücumlarından korkusu yoktur 

Vipuri'ye 
Girdiler 

Tümeni Çok 
ZayiatVerdi 

Sovyet Filosu Finlanda . Almanlar 15 Bin insan 

Körfezinde Ağır Ve Bir Çok Malzeme 

Kayıplar Verdi 
Helsinki 30 (A.A.) Fin tebliği: 

Kıtalanmız, 30 A~ustos sabahı 
Viipuri'ye girmişlerdir. Fin bay 
rağı, Viipuri kalesi üzerinde dal 
galanmaktadrr. 

B itler in tebr ik telgrafı 
Berlin 30 (A.A.) - Viipuri'nin 

Fin orduları tarafından kurtarıl 
ması münasebetiyle, Hitler, Fin
landa Reisicümhuru Ryti'ye ve 
Fin orduları h:ışkumandanı Ma
reşal Mannerheim'a hararetli 
tebrik telgrafı çekmiş ayrıca Ma-
reşal Mannerheim'a demirhac 
nişanının şövalye baçım vermiş-
tir. 

Kaybettiler 
Moskova 30 (A.A.) - Diinkü Bıı suretle her iki taraf da Türki

Sovyet tebliğine göre, cephenin venin bitaraflıJ{ından istifade et 
cenubu garbi mıntakasında mekle binnefs Türkiye ise hiı 
"N,, rumuzu ile anılan şehrin ci olmnz.•;n zaman ka7.anmaktadır. 
\'arında 77 inci Alman pivade tü Diplom:ıtlann Ankaraya ~idic 
meni muazzam zayiat3 uğramış- ı?e1ic:leri bu sabahki I...ondra m 1 

tır. Almanlar, bir ka~ giin süten buatınd3 müteaddit tefsirlere yo 
muharebeler esnasında 15 bin in acm1ştır. 
san ıo topçu bataryası, 22 tank. :aymis jlaz;tesi Ankarnda

1
n. a 

84 otomobil ve mühim miktarda 1 dıı?t şu h:ıhen nesrı>tmekted r. 
silah ve tı"i\himmnt k:whetm:stir. Zannedildi~ne gör<!, Mih\• ı 

R A t bl ""' Pkileri Bıı\' Sarac:cığlu tarafır 
esmı e ıg /dan kabul edildikleri 'itrad:? 1rar 

Moskova 30 (A.A.) - "Tch- ı da ikam~t eden Almanlnrl:ı !tı:ı 
liğ,, Sovyet kuvvetleri 29 A~~-, ,·anların bhliyesi kin k~laylık laı 
tos günü cephe devamınca anu !!:ÖstC:1"1'1c~ini Türk hukumctn 
dane carpı.cım1şardır. ıi"ı1 :-irn rlmi~lc:-nir. 

Alman tebliği Alınan sahih ve kat'i malflmıı s u , _._.. • ..........._, 

Berlin, 30 <A.A.> - "Tebliğ,, Al- ta ı?öre, 21 A~ustostan 28 A~s- Zafer Piyangosu 
man donanması ve hava kuvvet1Prf, tosa kndar hava teşekküllerimiz. 
Finlanda körfezinde, Sovyet deniz hava muh~.rebelerinde .. vey~ yer- Ka7.anım nunıaralann tnın 
kuvvetlerine ve nakliye filolarına çok de olmak uzere beş yuz duşman listesini 4 Oncfl •yfıumzd'l 
ağır kayıplar verdirmiştir. r tayyaresi tahrlp" etmişlerdir. Ay ~'!.!_..,<:.!k~ı~·- ____ _ 

(Sonu: 8a: 2; 80: S) (Son'l; Sa: t; 80: 4) 1 W5l.Z>~ 
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Tefrika 

Napoleon'un Sözleri Baz an 
No. 48 

Saçoıaya 

Ve Bazan da Bir Vecizeye Benziyordu 
O Arş"duk ise beni tevk f ı sulh yapmak lazım. Çünkü hiç ol-
ını •anıyordu. Fakat ben Tunayı maz:sa, o cıhetlerden mıiıterih bulu- 1 
&;e en n ıçınde, 16 kadem şi$ p nulmalı!,. 

rmaktan da mcnedemem ya? Ah. Gece, bir mola yerınde, baııru ara-
e e boyle onune &;eçılmesı elımde badan uzatıp soruyor: 
b unmayan ~ı ~Y .oı~~a~dı A_vus- "- Neredeyiz? 
tu ya mon rşısı bıttı. gıttt ıd• l'akat ,, Va 'd g· , 
b r Ar duşesle evlcnmeklığım alnı- N-a 

1 
ymarl ;ıyım ır. 

po eon gu uyor: ya ı ı m 
N tekim Ru y nın da, baz tutup 

d m na m nı ol mazdım. H"'r sabah 
"- Vaymardc1 mırı Acaba Gıan Du

şcs n keyfı nasılır? .. 
el p bana 10 000 beyg r kaybettıgımi 

haber venyo Iardı. Ne yapalım? U- Napoleon Val"lovadan Parıse ka-
rlar olsun: Güle gille gitsinler, Bi- dar dokaııı ııün süren seyahat 

m Normandiya beygirleri, Rus bey- esnasında kademe kademe tehlıkeler at 
ler nden daha az dayanıklı. İnsan- !atmış, hayatının talıhsizllkle netice-

r da oyle. Belki denecektir lrı. bel\ !enen en fena sergüzeşt.ini sona er
Mo kovada luzumwıdan fazla k ldım. dırmış ve nıh.yet şahane nufıu ve 

kat ben"m orada bulunduğum aıra- kudretının hüküm surdugu hudutlar i
da havalar açık gıdıyordu. ty ydl. Ve çine salimen gırmitti. Vakıa nedım-

cn Moskovada sulhu bekleim Ah... Jer ve dalkavuklan nrtık Napoleorıdıın 
B uk bir sıyası s hnedır bu. Bir miletınin ne halde bulundugunu saklı

e hiç bir şey.ı tehlikeye koymaz- yordu. Zaten. artık Napoleonun na
h ç b r şey kazanamaz. Ulvılikten zarları da hiç bir şey gormuyor, ku
adım otesi gulunı;Iuktur. Hem, lakları hiç bır şey işitmıyordu. O ka-

TAN 

Milli Şef'in Afyona hareketinden evvel Etimesuttaki hava kurumu tesisatını gezmiş ve alikadarlarla görüşerek direktifler 
vennişti. Resimler bu seyahatteniki intibaı göstermektedir. 

:n - s - 9.n 

rNazillide 

1çaltnan 
jBasmalar 
1 --<>--·-

Bunfan Satan A!an 
Tacirler de Yak.alandı 

1 Nazilliden b d ırıldiğır r re, Na-
11 zıll" basma ıaor k~!ltrıdar:: kuma"> c;a-

lan hiı ::ı"bckt' vııka'a'lr t ş .. ı..::k 
fabrikanın makınıst: Ahmet. g,.c. 
bekcişı Mehmt't llya" ve Alıdı:r nıu
trşc-kk:l dl• Btı !'lebek,. heı ~n bi.r 
mıktar basma çalnıı~ .,, nu~dur tz
mır gibi yrrJ,., ı1,.ki tımııfıkhırı tüı:car

lara yollıvarak sıınımıı 1 Rrrsıı:I r 
son defa Burdura muşambalar• aa
nh kırk b:ı•ya m.al yolları rken ya
ka lanm1slardır M ıirldeıumumilik tah
kikata baslamı$tır Bu şebcker..ın 
yolladığı malları satan bır İzm.ırll tiıc 
car da yakalanmış vr adliyeye veril-

Haliç Sanayi 
Mıntakası 1 Beş bin Mette lrtif adaki ;·;:mncı~attaki 
Halit; Üt; 
Ayrılmış 

Mmtakaya 
Bulunuyor Tedavi Dün Yapıldı ~~.;t~m~~[i:~~I~~:~: te! k o korkunç Moskova yangı- dar ki, tebaasınm kalbinde bır kmiı 

ın çıkarılacağı kimin aklın!l ıelir- olan lcin ve nefretlerden hiç bmnln 
d ? M amafıh sıhhatim hiç bir zaman aksi onun kulaiına b"le ııirmiyordu. Belediye Halıç sahillerini muhte-

dı1n kadar yerinde oımamııtır. Çun o. hsıa. tıpkı eskisi ıııbi. mmet:n hu- ııf ııanayı muesseseıerine core mm- 11 Aylık Çocug"' un Babası, Tayyare Seyahatınden Pek Memnun 
delerJ Bulgaristana gelmı~tlr. Sivı· 
lıııgra~a toplanmakta olan bu mad
de ve eşyanın memleketımize kam -
yonlarla nakillerine karar verilmişti. 
Şchrımizden Sıvdıngrada eşya taşı

yan kamyonların avdetlerinde b11 mad 
deleri yıikleyıp ıetirmelerı için ala
kadarlarla goruşmeler yapılmaktadır. 
Eger muzakercler iyi bir netice a.
hrsa, ehrımızdcn hareket edecek her 
kamyon ıthalat e yası yuldıyerek do
necektir. 

ben ne kadar faal yaıarsam, ııh- zuruna bır Seı:ar c bı çıkıyordu. Da- talı:alara ayırmııtır. Klitthaneden 
bat m o niıbette yerinde olur!" ha dune kadar muhtelif unıurlardan Sutluceye kadaı ~lan mıntakada )a~- oo·'ndu··g"' u··nu·· Çor.ug"' unun Hastalıg"' '"'" Hafifledig"' ini Söylüyor 

mürelı:lı:ep olan tebaasına efendice nız mezbaha, ıspırto ve maya fabrı- ı '3' 
Napoleon böylece elinde avucunda hukmettıi ni iddia eden ve onlardan katarı il~ dumanı ve kokuıu çolı: o- Botmaca okı.ilru(\İne tutulan ı ı ay- _ Seyahatimiz c;ok rahat geçti. Tay mıdır? Bu cihet belli olamıyacaktır ... 

olanın hepsınl ortaya dokmüı bir o- emın görünen Napoleon, bucun butiın lan fabrıkalar ku~lacaktır. Burarla h~ çoçuiıınu deniz ıeviyesınden dort yare yukıeldikı;e yavrum huıur ve sil- Demiıtir. 
7U cu hali ıle, ıki aut ıoz ıôyluyor. kabahati o ıınıurlarda buluyor ve on- mustalı:ıl madd~le~ açln depolar da _ _bu bın metre yuksege çıkararak (~davi künet buldu Menhus ökstiruk ııeyrck- Çocuk hastalıkları mtitehaıısısı dok-
G rduıünuz cıbı aoı:leri ba:ra.n aaç- !ara kızıyordu. lunacaktır Sutluceden Gazi ko~rus~ ı etmek ıstıycn telefon mutehossm Alı leşti ve hafıfll'dı, çocuk daha rahat tor profesor İhsan Hilmı Alantar da 

ya hazan vecızeye benziyor Blrbı- ne kadar olan mıntakada da unıumı Saıt Öner, dun çocuğu ıle beraber oksuruyor, esklı! kadaı ıstırap cek- "Kapalı bır yerde saatte 30 - 40 
rınFalı:abannt: tutuyor, bazan tqtmayor. Napoleon Par ıe donunce Rus ıe- ,;am.aşırhaneler, .boyah.aneler .. kons.er Ankaraya gttmı·ıı, rr•lmı• \'e kanaatın- d 

finnl şoyle tevıl etmeie baılamııtı: lith 1 t d 1 kt -~ .. nuyordu Şimd çok rahat vaziyttte- defa oksuren b!r çocuk açık hava a 
" 300 000 da ı ''V L · d ı ı · ve ~ma ane erı eıııs e 1 ece. ır. cc tedavlsını de yapmıştır, dir. Burrun olmana. yarın bu haa- z - 3 defa okliırür. Bunun !çın bot-
- . a m top ryacaiım?,, aıdın en evve ıe en çok ııddct- Gau koprliıünden Galata koprusıı a- Bu tedavı t&rzı Türkıyede ı"lk defa • 

d d d b lı·ı ._, d 11 '-- d da '- t ı f t b b" talıgın tamamen mundefi olmuş bu- maca vakalarmda açık ve yiıksek ha-
mes n en e e t r "''• o 7en en aer "''' or um ço.. e e a a ae e ı- rasındakı aahada ancak kumaş, c.lyaf, Alı Saıt 0· ner tarafından tatbı"k edı"l-

1 e•tçı• olmuıtur p 1 11 L yet verdı lunacagına kaniim... va şayanı tavıiyedir. Açık ve yıiksek 
.. • 0 onya ı ara, ço .. - "" pamuk, )'UJl, ıplık fabrikalarının lm- rnckte, bu ı•ıbarla da tıbbi bır tecru- havanın boimaca ıizerınde iyi teı;ir-

t n mahvolqp cıtmiı b r ordudan, &il· Halbuki, bılllcia o sene Rqıyada kıı rulmasına muuade edılece'ktlr. Bu be mahı"yetınde bulunmaktadır. Ha·dı- D ki l ··ıaı A la K d 
rd hal. ..lbf b h dij 1 d-L b k ba O • or arın mu aa rı }er )laptıjJ •Ö?.'U}MÜftUr, eza enız 

o o u mevcatmut •• a - er aene er caı ııı ı er en ıla - mıntalralarm kar111ına. isabet ed. en senı"n netı"ceıı" tıp "lemi-·• tarafındaıı ıed yor. Asla açmaımı olduiıı bazı mamııtı. t le 1 da ct. t t .. .... havasının ve çamlık havasının dı fay 
h 1 d d B b M ff L 1 . mın a a. ar . aynı esısa rn vucu alaka ıle tak.ip olunmaktadır, Ali Sait önerin kendi kendine tat~ daaı çoktur. Maamafı"h çocuö-a ev•-lce rp er en em vunıyor. ütun u uva aa o amamanın ıç)l'dzlinü her d l ı k l k • y~ 

e getın met mum un o aca tır Bu tayyaıe trd~v·ıs·ıne Ali Sa"ıt One hlk ettioi bu oriJ"inal tedavi sistemi d ._, .. alanlann ar11ını tarıhi mak.ıyeaeler- kes butün teferruatına varıncaya ka- " • muhtelif şekillerde tedavıler en .,.rısı 
J ke p beıliyor, ıuslüyor. Kendi1tn- dar b.ldıii halde Napoleonun iıi Havacılık Haftası rin refikası iştırak etmemi&, Ali Salt hakkında ı;ehrimizdeki çocuk doktor- tatb!k edılmış olduğu goz ônunde bu-

abbani b r kudret iddıa e"yor. bu ve bunun c bı hııkıkat~ hiç uy- çoctıgunu bizzat gottirup getırn115ur. !arından buılannın mı.italealanru ıor lunacak olursa bu yilksek hava teda-

Muhtelif kiıçtik sanayide ve bazı f· 
malathaneleıde ham maddeyi ıslah i
çın kullalnılan kımya maddeleri, asit, 
boyalar ve i~pesiyalite maddelerin 
piyasada azaldıtı söylenlyordq. Sa • 
nayi erbabı bu maddelerin piyasada 
mevcut olduğunu , fakat yüksek fiyatla 
satılması için gizlendiğini iddia ede
rek alikadar makamlara miırac1t1t et 
mişlerdir. : 

İk Polonyalı ise, bütun bunlaran mıyan saçmalarla ortbas etmeie cU- Bacladı Tayyare seyahau esnasında çocugun duk, çocuk hastalıkları müteha1119ı viıinin neticesi pek de belli olam1-
bir ıey anlamJ)'or. Onlar o anda, ret etmes" muhitınde h yret ve teenür S' muayyen &•dası emzikle ~e nlamJ ıle doktor Fahrettin :Fehmi Belen demlı- yacaktır,, demiştir. o·ıplomalı Çocuklar 

dece hlilrilmetlerınin borçlarını ve uyandırmıo:tı. temın edilmiıtlı. Tayyare 4 bın met- tir ki: Çocuk hastalıkları mıiteha11111 dok-" Şehnm!z havacılık haftası dun baı-

1 
u karıılarındaki adamdan kop:ırabile- (Arkası varı lamııtrr. Bu mimasebetle but un duk- re ırtifada seyretmiştir· "Bu eekıl ycnl bir tedavi delildir. tor Ali Şiıkrü Savlı da: Yapılan tetkikler neticesinde 13 ya-

<' lderı paranın mikdarmı diısunuyor- kanlar ve mue seseler dunku kazanç- Seyahat esn ınııda. tayyarede çoru- lkı sene evvel çocuk hastalıkları ce- "Yıilı:ıek havada ıezdirme usulü ile gında bulunan bazı kimıelerın lıse 
r Kend"sını Polonyada halka sev- ı~ larıru Hava Kurumuna teberru ı:tmış gun huzurunu bozabılecek her hangı mıyetınde de bahiı mevzuu olmuı ve bir tedavı $eklı vardır. Fakat tedavi- mezunu olduklarını gôsterir vesıkalar 

ek steyen N poleon, onlar .. haz- f, terdir. Geçen senekı havacılık hafta.J bır sarsıntı ve yalpalama vukua ıel- uzun boylu konuşulmuıtu. Yarılan nin lı:at'I olmadığın soyllyebilırim. edindikleri gorulmuştıir. Bu yuzden 
edan va1ttaınyle altı mılyon verdırl- ~ sında Kurum hır mılyon !ıraya )'akın memıştır. tecrubeler neticesinde bu pratik teda- Hatti boimacaya duçar olan bazı kil- Maaıif Vekaletı her hangı b!r sebep 

Y r. menfaat temın etmıştlr. Bu sene gos Tayyare yükıeldıkçe, yavru, kendı- vınin bazı vakalarda hastalığı .ıııır - c;ük çocukları kurkutmalı: suretiyle de dolayisiyle kaybolan okul evrakından 
Ondan sonra Napoleon Yqluna gece- HUGUNKU l'ROGKMI terilen ali'kanın geçen seneye nısbt:tle sıni her dakika öldıirecckmiş ııbl zor ıa,tırdıiı görüldü. Bazan da kısmen tedavi ederler, fakat netice kat'i de- ıonra tasdikname istiyen talebeye ve-

t gunduzlü devam ediyor. Ve yolda S so Proıırım lll 40 Fasıl ıaıı daha çok olduğu goriüdiığunden Hava lıyan boğmacadan biraz daha rahat- salah eseri goı.terdi. Ali Sait Öner iildir,. demittiı. rilmekte olan belce usulimıi deiiıtir-
d unuyor: 1133 

M ık (Pi) 19 30 Haberler Kurumunun bu hafta bır mılyon lıra- lamı .. tır. Ökıuruk seyrckle•mi,, ıid- t~·avvuru hakkında benim de fikri- meı·e karar vermı .. tır. Bundan ııonrj 
' - Acaba, İn'"ltere haL katen ye- ! 0405 JMlabc,krler(PI) 19 45 Konu,mı "' .,, .., " 

·-· "' • 19 şs M k CPI > yı aıan bır para temin edecegi anla- deti de oldukça hafiflemııtır. Çocuk, mı ıordu. Ben bu tedavi ıeklinl tav- Nafıa Vekı"lı" 1zm· ı"rde yanııınlar ve dığer sebepler doıayi 
r 11ey deill midir? Simdil"k Hın- Si so Eorin ıaatı o ı • Konzu'ıma 

0 J oılmaktadır. seyahatten avdet edıldıiı zaman daha aiye etmedım. Esasen (ocuğun tııaıta siyle kayıtları bulunmıyan talebeye 
tandan vazreçmek lazım. Acaba, 1230 Proıı:ram 20 ıo 5arkılar B~ktaı nıle bahçesınde Kurum ukın ve ideta şifa bulmuı bir vc.zi- lıgı ağır bır vaka deiildir, Hastalıim İzmir, 30 (TAN) - Nafıa Vekili , verilecek belgcler:n istinat edeceği 

Ren devletled bana eskisı gıbı itaat 12 33 ı;rkıt~r 21 00 Zır"°t "tw.J menfaatine &IJımet düiiınu yapı}.m11 - yetfe gôriltmliçtilr. mündefl olması için icap eden tedıi- JIJ.yvalllı:, Dikili. Bergama, MenF.men veıikalaı-ın muteber üç şahıs tarafın-
ed ce~ler mi1 120,000 yeni kur.ı neferi l !~ ~~ T ~t·~~·: ~~ ~~ ~r;~~:'ıan tu. Os}rudar 'Kızkulcai Park cu,inQ - AU Saıt Öm.r HY.ah~t:nin netjce - viyi "{e ilic;ları tatbi~ ettik. Bi!'\en• tarik!yle ve otomobılle 18,30 da Bdr- dan ta,dik edildikten sonra M.ıarif 
b lab lecelt mi? Gelecek yılın esnan ıJ 30 Ork..ıra 21 4f Danı m <'.IJ sunda inccsazlı balalayka e~Jen~eler;} ıİ{ldeµ mc:gınunduı: ve çpcufıinım mut aleyh çocuğun iyıleımesine lm:f ı;la- sadan ıehrımtze getdi. Karırland~ Ye· mü4urljikler1 tarafından tetkik edil -
~babın; .;md de,a

1 
silat altına ç ğınnak 11 oo Pro~ram 2;~5 ~~rrfet tertip ectılmıt gece de sabaha k~dar faka bu haatalıktan lı:urtulıiıut oldu- cak cıhet tayyare seyahati $i, ~ı\ksa idi :roltla koprlilerl ve bilhaaea Mene mesl ve neticenin Vekalete bildirll • 

ım. apanya 1 e, Papa lle, ,uratle ll 03 Cu Orkratraaı :ız.u Kapanıı Hava Kurumu balosu verılmiıtir iu kanaatindedır. Demiıtir ki: evvelce tatbik edilen aıılar ve illçlar men sulama işlerini tetkik etti, mesi kararlaıtmlmıııtır, --------------------------------___;:........:. ____________________ :_:_ __ ...:..:_ _______ _:_~__:------~~.:..:.....:.__:___:__:_ ____ ~--------..::_-------~-:--:---~ 
GECE GELEN HABERLER Alman Teblği 

(Safta rafı ıncıae ı 

Rcval'd n k çm k \ e başka lıman
Jara ıltica etmek ıçın yaptıgı teşeb -
busler esn:ısıuda, Sovyct tılo una men 
sup iki lorpıdo muhrlb , 9 mııyın ta
rayıcı gemı 1 ve 3 karakol geınısı, 
Alınan donanma ınm koyduğu ma -
yınlerle b tırılmıştır. 

Hitler 
Sulh 

Askeri Vaziyet 130 Aiustos Zaferinin 
Programı ,b••'•r•• '0

'·
0•1 1 ıu··yu··k Mana""sı 

harıçle rlıbalı hemen hemen kesil-: 

• Mussolini JAPONYA 
Anlaşma 

Teklif Etmiş 
Eden, Dün 
Bir Nutuk 
Söyledi 

"Türkiye Harpten 

Sonra Mühim Bir 

Rol Oyn1yacak11 

Finlanda Münferit 
Sulh istiyor 

Lond a 30 (A.A.) - Bütün gııze
te , Fmlandanm sulh ıst@diğıne 
d r dol an şay alardan bahsetmelc
ted r. Tımes diyor ki: 

• P'ınland da V bor' almmca harbin 
b ı anned lmektedır. F nlanda-

rzusu ı hudutlarmın ıadesı 

ulh r F nler hemen hemen yal
a b •m olduklanndan ve Al -

n y rdımının aaded tenler yanın
ı ç oldulundan şikAyet etmek 
F l hl r ki veya üç haf-

d l aktedilecdınl um t 

Müttefikler 
lrandan Yeni 
Taleplerde 
Bulunacak --Sovyet ve lngiliz lıgali 

Devam Ediyor 
Coventry 30 (A. A.) - Eden 

bugun irat ettıgı bır nutukta, I
ran hukumetinın pek yakında, 
Sovyet - Ingıliz talJ?plerinin ne
lerden ibaret olduğunun bildiri
lecegıni soylemıştır. 

lrana nota verilecek 
Ankara 30 (A. A.) - Iran hak

kında gelen haberlere gore Ingil 
tere ve Sovyet Rusya, Irana birer 
nota vererek neler ıstıyeceklerı
nı yakında bildıreceklerdir. An
la ıldıgına göre Ingılızler ve Rus 
lar, Iranı tamamen ışgalden son
ra muzakerelcre başlıyacaklardır 
Bır İngıllz gazetesine gore mütte 

f.iklcr, İrandan ıu taleplerde buluna 
caktır. 

1 - lranda bulunan Almanların 
muttciıldere teslımi. 

z - Muttehklere, ıhtıyaçları olduiu 
zaman Iran demıryollanndan ve li
manlarından latıfade hakin verilmeıi. 

3 - lngıliz - İran petrol ıi•ketine 
ait tesıaatın emniyet aluna almmaıı. 

Yine bu ıa.zeteye ıore, bu t&lepler 
kabul edılirse lrandakl itaal kuvvet
leri aaıari hadde hı dirilecektir. 

Örfi idare 
Tahran, 30 (A.A.) - Tahran radyoıu 
orfi 1dare iliıi edıldıiinı bildirmiı • 
tır. 

I şgal devam ediyor 
Simli, 30 (A A,) - Tahrandan ıe1 

len haberlere ıore, her tarafta İran 
mukavemeti darmuıtur, İngılız ve 
Sovyet ordulan ilen hareketlenne de
vam etmektedirler. lnımz kum.lnda· 
nı, İran kıtalarr kumındanıyle bir 
mullkat yaparak memnunıyet verici 
hır antaımaya varmııtır. 

Diler taraftan Sovyetler de ılmat
den ileri hareketlerıne plln muci
bince devam etmektedirler. Hallı: In
ııllz askerlerine lyı muamele ıoıter
mektedır. İngıliz kıtaları Kemnn -
ıalta kadar ılerlemlı:ılerdir. Sovyet 
lntalarr da Sahabad Pehlevi, Bender
ıu ve Meşhedi • ilpl etmiılerdir. 

Bundan b.ı§ka. 2 torpıdo muhrıbı 

ve bır mayın tarayıcı gemısi. mAyin
lerle cıddl h ara ugrattlmııtır. Şid
detli hucumlar nctıcesınde snvaş tay
yareleri, bır Sovyet kru~·azorunu ve 
ikı torpido muhnbınl b,.tırmış ve 3 
lorpıdo ınuhnbı ıle bır muavın 'knı
v zoru bombalarla ha 3ra ugratmış

lardır. 
Reval'dan a iter ve h rp mıılzemes 

naklı ıçln dilşmanın harekete geçırdl
gi nakliye Ciloları, harp gemılen re
f kat nde Alman mayın barajlarının 
ortasına dusmuştür. Ş mdıye kadar 
ceman 48,200 tonllato h cmınde 21 
naklıye gemisi mayinlere çarparak 
babn11 ve 8 nakliye gemisi c\ddl ha
sara uiramıştır. 
Savaş tayyareleri, ekserisi nakliye 

gemısl olmak uzere ceman 74,000 to
nılato hacmınde 22 tlcııret vapuru ba
trrmıı ve 39 vapuru da o derece ha
sara uğratmıstır ki, bu vapurlardan 
buyuk bir kısmı kaybedilmli telAkki 
olunabilir. 

K ivinnapa iıgal edildi 
Hclainld 30 (A.A.) - V puri'nln 

alınmasından sonra J'ın kıtalarmın 
taarruzu, Kareli berzahmm merke
zinde muvaffakıyetli llerı hareketi 
yapılmasını mumkun kılmış ve Ki
vınnapa işgal edilmiştir. 

Püskürtiü.en /ıüeumlar 
Bertin, 30 (A.A.) - Daha evvelkı 

günlerde utradıklan k&nlr zayiata 
rağmen Bolşevikler, 29 Aguııtos gunü 
de D"n,ycperın garp sahılıni geri al
mak ~sebbhsiınü tekrar etmişlerdir. 
Bu teşebbüs. Sovyet hücum kıtaları 
daha Dınyeperin prp sahiline var
madan Alman topçusunun isabetli a
teşi karşısında kırılmıştır. 

Viborg'ta ıokak 
muharebeleri 

Stokholm, 30 (A.A.) - Alevler 1-
<:inde yanan Viborg'da her evi Fin -
landa a!!kerlerine karşı müdafaa eden 
Ruslarla sokak muharebeleri devam 
etmektedır. Tahliyeden evvel Ruslar 
tarafından ıka edilen zararlar mem -
leket iktisadiyatı ıçin son dP.rece va
him olup milyarlar nlabetinde tah -
min edılebilir, 

Oslo civartı$Jti Rouhcalo büyuk 
elektrık fıbrila9rı :yakılmış, Lenin
sradı kısmen elektrik cereyanmdan 
mahnım brrakmı~rr. Dığcr taraftan 
ldrollk te~isat dahi işlemektedir. Bu
na mukabil ç ki tarihi mahallerin 
yangından kurtuldugu blldlrlllynr. 

Şato, b{lyük kili e ve eski kaleler 
de yanrnatnştır. Halbuki lkametg~h-

H 1 1 mı ohıc, ktır. Lcnıngrad bundan son-! ıB•staratı ı ancıaeı aztr GftllŞ Gr rn ne k şarkındakı yollarla ıç Rus- agustos zaferile bütun istiyla ve 
l Baıtarafı 1 lncıdel ya ıle t.enuasnu muhaf~za vdebıle - tahakküm emellerini yıkıp süpür 

cck, fakat mudafaası ıçın d~na zı~a- meğe muvaffak olmuştur. 
Radyo gazetesine göre de kcndı mevcudiyetine · gilvenmıye B .. k"" h'd 1 mecbur c;ılacaklır .Ecnebi askerı mü- ugun u a ıse er karşısında 

Ankara, 30 (Radyo gazete ı) - teh. 1 arın kan~atine ,gore. Alman- bunun büyük nanası vardır. Dü 
Günıın muhım hlıdlselerındcn bırl de ı lar Lcningrad'ı şark tarafından da y~yı paylaşmak içın dovuşen bü-
11 ıncı H tler - Mu solını mulAkatı- kuşatıp şımalde Ladoga golüne var- yuk devletler, kendı menfaatle -
dır. lıalyan ıadyo u: . bu m ılfıkatın nıak suretiyle Lenıngrad'ı tamamen ri, veya siyasi askeri ihtirasları 
hır haftıı dcva.m ctlıgını blldlrmı Ur. j muhasara etseler dahi, şehri uzun uğruna kuçük milletleri çiğneyip 
Müllıkat, tarihın en kanlı hıırhı de -

1 
ımıddet :ıı:aptcdcmiyeceklerdir. Çunkü geçmekten onların hürriyet ve 

\am eyledıği sırada yapılmıştır. Lenlngrad evvelce de yazdığımız gl- • t"kı·ıı ' h" ts l"k ·· t 
Bu habere gore, HıUcr - Mu ollnı 1 b ' Sıngap~t·dan sonra dünyanın en ıs ı a erme ~rme ız ı gos er 

ınıılıikrıtı, Roo e\elt - Chtırchıll mu- mu tahkcm kalesi sayılmaktadır mekten çckınmıyorlar. Bu dev • 
ı, katından hemen sonra olduğu ve HnttA yabancı askeri mütehas;ısla- letlerin büyük hırslan Türk hu· 
bu mülAkata bir cevap teşkil eltıgl rın fikrince, Leningrad tek baıma dudlarına geldiği zaman 30 agus 
ıınlıışılmakladır. bulun kış kendısini mildafaa edebllır. tos zaferi bir bayrak gibi önlerı-

Va:ıington 30 (A.A.) - Roosevcrc, 
matbuat konferansında Prens Kono
yenin mesajının muhteviyatı hakkın
da malumat vermekten 4ctinap et
mışse de iyi haber alan mahfillerde 
zannedıldiiine gore, Japon hukftme
ti Reısı, Birleşık Devlttler hükil'me
tıne bır anlaşnıa zeminı aramaiı ı.ck
lıf etmiljtir. 

Alman gazeteleri, bu mülıikat hak- z ten burada yağmur mevılmı gel - ne dikijmekte ve onlara bu top -
kında tefsırlerde bulunmaktadır. Bu 1 mlştir, Tanklarla ıı görmek milmkun raklarda istiklili içın olmesini ve 
tcfsırlere nazaran Hıller ve Mussolı- olmryacaktır. Lenıngrad'da ise mühim muzaffer olmasını bilen bir mil-
nı karııılarmda İngiltere ve Rusyayı nuktarda kuvvet vardır HattA Ma • let .. ......ı ~ hatı lat akt d 

Konoye, ezcümle Pasifık'e ıaahil O• 
lan btituıı devletlerin, butwı Uzak 
Şark meıelelerını tetkık ıçın bir top
lantı akdetmelcrını teklıf etnıııtir. 
Ameıikan sıyası mahfelleri, Bırle -

şik Devletleun, Japonyanın bazı ca
rantilenne mukabıl ceniı ekonomık 
tavı:ı:atta bulunmasa hazır oldQunu 
:ıı:annetmetkedir. 

düşman olarak gonnektedlrler. Mlh - repl Voroıllof kuvveUerlnln dün ya9""""ıgını r m .8 _ır • 
verciler, bu müllkatta, Bolşeviklilin tekrar İlmen ve Peipua gölleri ara- 30 •~.tos ~eri ~ir ıstıklal 
ve pliltokrasinln imhasına kadar har- sında mukabil hücumlar yaptfiı bıl- semboludur. Muatevlı devletlere 
be devama kırar vermiflerdlr. dırılmektedir. Eler bu mukabil bil· Türk'mılletinin iatıklll ve hürri- Her ne oluru olsun, Amiral No-

İtalyan radyosu, Roosevelt - Chur- cumlar muvaffak oluna, o vakit tı- yetine hiırmet etınıek lazım gel- mura ile Amerıkan ilen ıelenleri a
chlll mul~katını müteakıp neşredilen men &ölünün sarkma ıeçm.lf bulunan diğini telkin etmekte, istiklilinı ra11nda goruımeler için 11mdiden ha-
8 maddelık beyannameyi mevzuu bah Alman motörize kuvvetlerinin arkuı müdafaa ve muhaf ....... e.tmek is - :nrlıldar yapılmaktadır. Nevyok no-

1 M ı i ülAk .,._ t&1mda Japon ııtikraz tahvillerinin 
sederek, Hıt er - u5!1? ın m a- tehlıkeye düpnuı olacaktır, Fakat bu tiyen milletlere de bir ışık vazi- yi.ıkııeln1esi, Vaşıngtonda, Japon • 
tında yalnız Qç maddeıık bir beyan- mukabil hilcumlar muvaffak olmasa f · ·· kted" 

1 esı gorme ır Amerikan munasebatmın muısaıt inld-
name netredlld linl söylemekted r. bıle. Sovyet kuvveUerinln bu cephe- On · · k"" :-"İt mill ti · · pıawı bir emaresi olarak telüki c-
İtalyan rad:yOtJUna göre, bu maddeler dekı kuvvetını gostermek itibanyle . un ıçm .. u_çu . e e~ın ıs- dilmektedir. 
şunlardır: ehemmiyellıdır tikW ve hurnyetlerme huPmet 

tı d" ıı · t · ik" · ·h h b" · Roosevelt'm pazartesi rina Hyde-
1 - Harp, zaferle nıhaye en ır e- Merkezdeki vaziyet hakkında bir - e mıyen ıncı cı an ar ının Park'ta soyliyecegi nutuk, belki de 

ccktir. birini nakzeden haberler gelmekte- şahit olduğumuz hadiseleri kar~ı- J.ponya ile cereyan etmekte olan go-
2 - Harp nihai surette kaldırıla- dir. Stokholmden gelen bir habere gö- sında 30 ağustos zaferinin büyük ruşmelere temas edeceğinden buyiik 

cnktır. re,. merkezde on gün kadar evvel mu- ması bir kat daha tebarüz et- bır sabırıuzlıkla beklenmektedir. 
3 - Avrupada adalet prensiplerı kabil hücuma geçen Sovyet kuvvet - mekte ve göğüslerimizi bir kat 

t ıs <'dılecektır. . Hltlcr _ Jerl Almanların birinci hatlmı yar - daha itimat emnıyet ve gururla /ngütere haberdar edüiyor 
T..ondr radyosuna gore, dıkbn sonra bir muddet durm11"lar d ld kt d L d 25 (AA .. J ..., ' o urma a ır on ra . .>. - Japon - Ame-

Mu olınl mu!.ıkatında. aponyanın bu müddet zarfında da Almanlar bu· · rikan muzakeratı hakkında tnııtiz hu 
\ az.ıyeti de ıörüşulmüştür. rada ikınci bir mtidafaa hattı kurmı- künıetine gunu gunıine nıaJCımat v.

Sovyet T ebliii 
raaıtarafı 1 incide) 

ni miiddet zarfında bizim tayya
re zayiatımız iki yüz altmış iki
dir. 
- Cenup cepliesinde "K.. 'lehri 
yakınlannda topçu kıtaatımız düş 
manın ehemmiyetli kuvvetlerine 
büyük zayiat verdirmistir. 

Sabah tebUğği 
Moskova 30 (A.A.) - "Sabah 

tebliği., 29 A~ustos gecesi. kıta
lanmız bütun cephe boyunca a 
nudane muharebelere devam et
miştir. 

larm ekserisi kül halindedir, Ruslar 
ıehrl tahliye ederlerken askerce pek 
çok zayiat vermi:ıler ve pek fazla 
harp malzemesi kaybetmişlerd r. Bu
nunla berRber Rus krtalamın bir kıs
mı F nland:ı k6rfezi vasıtasiyle kur -
tarrlabllmi,ıir. 

ya te69bbus etmişlerdir. Fakat iki ki. Sovyetler on beş gündenberi Al- rildıci Londrada bildırilmektedir 
gün evvel Sovyet kuvvetleri tekrar manian Gomel'de arkadan vurarak 

1 
' 

taarruza geçerek, bu hattı da :yar- tutmıya çalııımışlar, fakat nihayet bu Japonyada lef Birler 
mışlardır. Alman kuvvetleri burada fehri terketmlye mecbur olduklannı 1 Tokyo 30 (AA ) _ "D 
ricate mecbur olmuflardır. Alman lti'raf etmişlerdir. Bugün Sovyet cep- Prens Konoye'n·n·R·e· 'c h Romeı,. 

d l,ır. b h i h . d ki h b . -"- . • ısı um ur oose Başkuman an '6ı u cep eye :yen - esın e mu are enın en naUA ve ! velte gonderdiği mesaj, Japonyanm 
den taze kuvvetler göndermiye mec- mühim noktası. burasıdır. 1 Çın meseleslnı hlllletmek ve prki 
bur kalmıştır. Cenupta _Dınyeperstroy barajmm Asyayı yenıden tanziın eylemek hu

Bcrlinden verilen bir habere göre uçurulması üzerıne Alman taarruzu - susundalri anuıu hakkında zerre ka
de, on beş gün evyel Gomel'den baıı- nun bir müddet için inklpfma imkln dar oupheye mahal vermemektedir 
Jıyan yarma hnrekEti, Sovyetlerln mu- kalmamıştar. Çünkü barajm vücude Bu sebepten dolayı Prens Konoye 
kavemeti iızerine bir müddet durur getirdiği sunl göl Dlnyeperln sağ ve Alman _ Sovyet harbinın lıidavetin· 
gibi olmupa da, Almanlar iki gün· sol kıyılarını suya boğmuş ve hem denberi hatti bazı Japon mc:nr"aatlc 
denberi tekrar bu yarığı geniııletml- nehrin mecrasını genişlı:tmiş, hem df.! 1 ri.ni feda etmek ı;uretiyle l'asif"k me
ye ba lamışlardır. Eger Almanların suyun cereyanmı kuvvetıendirmlştır. elclennin halli luzumuna ııaret ey • 
bu ıddıa51 tahakkuk ederse, Sovyet Bu vaziyetin on beş gün kadar süre- leınlştir. 
cephesinin bu noktada yeni bir teh- celi tahmin edilmektedir. Ondan son- -================-===== 
Ukeye maruz kaldıklannı kabul et• ra da çekilen suların bD"akacaiı ça- f'.Sir almış, Sovyet ordu!. r 
mek liz1m gelir. Çünkü hundan 1- mur ve b4takbklarda Herlemek güç- darb~ler lndlrmlşUr. F 
lerliyen Alman kuvvetleri bir taraf- leşecektlr. Bu suretle Marepl Budı- K.iP.f'i, ne Leningrad' 
tan Kfef'in müdafaasmı güçleştıre - enny D!nyeperiıa sol a.ahilfnde kuv- vayı alabllmlş, nP d :>0vyet ordusu· 
rek, Sovyet kuvvetlerini buradan çe- vetlerini organize etmek, boşluktan- nu harp harıcl debilmiŞtir; yani a
kılmiye mecbur edebilirler. Bu tak - nı yeni kuvvetlerle takviye etmek sd hed,.fiıı., bu defa da varamamıştır 
dlrde Kief'dekl kuvvetler Harkof yeni müdafaa hattını tahkim etmek Hıtlbuk! Eyltil ayına Ja gırmlş bu 
hattına çekilmtye mecbur olabilirler. fD"sat ve lmkAnını bulacaktlt', lunııyoruz. E~ 1(11 ayı !:ıilho111111. ;>in ıı 
Diğer taraftan Gomel'den ilerllyen Görülüyor iti. üçOndl taarruz da Cf!'l)hMtınde ııonbahıı~. yabrıur, •ıatttı 
Alman ku\''\ etleri merke:ıı:dekl Mare- Almanlara bir takım faydalar 1emin kar bqlangımn. Df!mf"lı. lti, şinıal
şal Tımoçenko kuv\ etlerinin sol cena- etmişitr, Alman ordu lan cenupta ve dr-k~ h3rp kış mPvsimm ı eşığinc 
ttmı tehdit edebllirln. Onun ls:lndir ıimalde hayli arazi kazanm11o birçok 1 bnsml;f bulunmaktadır. 
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Hitler-Mussolini 
Mülakatının 
Hedefleri 

U itlerle ıvrussolini arasında 4 gün 
n devam eden bir mülakatın 

vukubulduğu resmen haber verilmek
tedir Bu mülakatta tebarüz ettiri
len ~oktalar şunlardır: 

Nihat zafere kadar harbe devam 
edilecektir. Zaferden doğacak olan 
yeni Avrupa nizamında eski harp se
bepleri imkan nisbetinde kaldırıla -
caktır. Bolşevizm ve plütokrasi istis
marının ortadan kalkması, Avrupa 
kıtası milletlerine sulh ve ahenk i
çinde i:ıbirliği imkanını verecektir. 
Diğer bir habere göre de: Hitler 

pek yakında Atlantik dekl~asyonuna 
cevap teşkil edecek mahiyette bir nu
tuk söyliyecektir. 

Hemen daima Hitler - Mussolini 
mülakatını, mühim mahiyette askeri 
harekat takip ettiği için, bu sefer de 
mihver devletlerinin hangi istikamet
te taarruza gecekleri merak edilmek
tedir. 

A l m a n ordusunun, büyük 
Sovyet mukavemeti karşısında 
yeni bir cephe açması pek muhtemel 
görülmediği için, bu mülakatta: İtal
yan ordusunu daha faal bir surette 
Sovyet harbine iştirak ettirmek ve 
eğer yeni bir cephe açmıya lüzum 
görülmüşse, bu vazifeyi sadece işgal 
altmdakl memleketlerde jandarmalık 
yapan İtalyan ordusuna vermek me
selelerinin görüşülmüş olması müın
kündür. 

Bugün mihver için muhtemel taar
ruz i'Stikametleri - İngiltere adala
rının istiliismı mümkün görmediğimiz 
için - şunlardır: Mısır, Cebelitarık 
ve İran istikametlerinde. 

Şimali Afrikada askerl harekat i
çin müsait mevsim gelmek üzeredir. 
Fakat son aylar içinde İngilizlerin 
Libya ordusu İngiltereden ve Ameri
kadan gelen mühim miktarda tank 
ve tayyarelerle ve İmparatorluğun 
her tarafından gelen askerlerle o ka
dar takviye edilmiştir ki, bu cephede 
mihverin değil, İngilterenin yakında 
bir taarruzu.na intizar edilebilir. 
CebeUtarık istikametinde bir taar

ruz ise, İspanyanın ve bilhassa Fran
sanm Almanya ile müsbet iş birliği
ni, yani donanmasını ve A!rikada
ki üslerini ve kuvvetlerini Almanya
nın hizmetine koymasını icap ettir
mektedir. 

Alman zaferine itimadı, İnglliz a
leyhtarlığı ve Hür Fransanm zaferi
nin şahsi :felaketi olacağı hakkında
ki kanaati dolayısiyle Almanya ile 
en tam manasında işbirliği yapmıya 

çoktan hazır olduğu anlaşılan ~
ral Darlana mukabil, elindeki kuv
vetli atüler sayesinde Almanyaya 
karşı oyalama ve uzatma siyaseti ta
kip etmekte olan Mareşal Petain'nin, 
kısmen Amerikanın tazyikı altında, 

kısmen de Sovyet mukavemeti ve İ
ran hadisesi neticesi Fransanın hali 
ve fi.tisi için çok tehlikeli olabilecek 
böyle bir kombinezona girmek iste
memesi muhtemeldir. 

Almanya ve lran; 

A lmanyanm İrana hakim olması 
meselesine gelince; bunun için 

iki yol vardır: Türkiye yolu, Suriye 
yolu. 

Türkiyenin bitara!lığını ve istiklA
lini müdafaaya katiyetle azmetmiş ol
duğu ve herhangi bir tecavüze derhal 
silfı.hla mukabele edeceği herkesin 
malCımu bulunduğuna ve esasen Tür
kiye ile Almanya arasında bir dost -
luk muahedesi mevcut olquğuna na
zaran, bu ihtimali bir tarafa bırak -
nıak lAznndır. 

Suriye veya Filistin yolu ile İrana 
gitmek için de mihverin evvela Ak -
denize hakim olması icap etmektedir. 
Fakat bugün İngiliz donanması, Yu -
nan seferindeki kayıpları dolayısiyle, 
biraz zayıflamış olmasına rağmen, 
hala Akdenizde İtalyan donanmasına 
faik bir vaziyette bulunmaktadır. 

Giritten veya Rodostan Suriyeye 
hava yolu ile asker nakletmek ise, 
Alımm hava kuvvetlerinin şark cep
hesinde son derece meşgul olmaları 
dolayLo;iyle hiç mevzuu bahsolamaz. 

Hitlerle Mussolininin, işgal altında: 
ki memleketlerde tehdit edici bir şe
kil ve vüsat peyda eden, mahalli is
yan hareketlerine karıil alınacak e
ısaslı tedbirleri kararlaştırmış olma -
ları, İtalyan - Hırvatistan ihtilUı gi
bi meseleleri de görüşmüş olmaları 
akla gelebilir. 

Fakat şarkta bir yıldrrrm harbi ya
pamıyan ve kısmen bunun neticesi 
olarak Japonyadan beklediği yardımı 
göremiyen Hitlerin, Mussolini ile bü
yük bir sulh taarruzunun esaslarını 

bıızırlamış olması daha ziyade muh
temel görülmektedir. 

Hitlerin, pek yakm(:ı söyliyeceği 
haber verilen nutkund . açlık, has
talık. öliim gibi en bü) ·k felaketleri 
getireceği muhakkak ol ı ıkışı titri
yerek bekliyen bütün Avrupa mil
letlerini kazaru ümidiyle, Ameri
kadaki inliratç:: ·• :ı propaganda si
lahlarını keskir.! · irmek gayesiyle, 
Almanyanın Sav:,· .:tlere karşı açtığı 
harpte hedefine vardığını ve Fransa
nın hemen iki misli arazi ele geçir
diğini iddia ederek, İngiltere ve A
merikanın Avrupa kıta~ının işlerine 
karışmamast şartiyle derhal sulh yap
mıya tanı ftar oldub'llnU ilfın etmes!, 
bir sürpriz teşkil e1miyecektir. 

M.ANTEN 

AZIZ DEVRiNDE 
B oylu boslu, fakat narin, ın

ce belli sarışın bir hala -
yık, bir Kafkas km ayakta dur
muş; elinde kalın, kabartma işle
meli, som gümüşten bir yuvarlak 
ayna, kımıldamadan duruyor. Ha 
mm, köşe minderine bağdaş kur
muş, önünde tuvalet levazımı, 
yüzünü yapmaktadır. 

Bu levazım neden ibarettir? 
Düzgün, rastık ve sürme ... Düz ~ 
gün denilen beyazlatıcr boya üs
tübeç ve cıva ile yapılmış zarar
lı bir terkiptir; sürünfeden evvel 
şişeyi iyice çalkalamalı ki dibine 
durulan tortulu kısım, üstünde 
kalan berrak su ile karışsın ve 
şimdi, kirlenb.1 beyaz ayakkabı
larımızı aklaştırmak için kullan -
<lığımız yarı mayi keten iskarpin 
boyalarına benzesin. Onu cilde 
yumuşacık, ufacık bir sünger par 
çasile ·içirilir; bir nevi badanadır; 
terleyince de su sızmış badana 
gibi yol yol olur; bilhassa geç -
kin, buruşuk detiler üzerinde 
yaşlılığın tahribatını pek belli e
der. 

Düzgünü, he mahellede, o işle 
şöhret kazanmış fakir kocakarılar 
yaparlar; yalnız düzgüncülükle 
geçinenler de vardır ve aslen 
Rumelili olanlar bu sanatta yer· 
illerden daha ustadırlar. Düzgün 
zararlı bir tuvalet suyudur; cilt 
mesamatını kapatır, yüzün çabuk 
pörsümesine sebep olur; ayrıca, 
terkibinde mevcut cıva ve kur -
şun mahlfilundan dolayı dişleri 
de vakitsiz çürütür Rastık, "ra
suht,, şeklinde aslen farsi bir ke
limedir.; "antimuvan denilen ma 
deni maddeden yapılır. 

* * Zamanın modası bembeyaz, 
kireç aldığındaki çehred iI; 

Ak çehre üzerinde kapkara göz 
ve kapkara kaş! Işte rastık ile 
sürme, düzgünlü yüzde bu tezadı 
yapmak, kirpikleri ve kaşları sim 
siyah hale getirmek için kullanı
lan boyalara denir. Birincisi ha
mur şeklindedir, öbürü incecik, 
yağlı bir toz. Rastı~, kına ve "zer 
deçal,, ile karıştırılıp beyaz saç
ların boyannamasmda, kızıl veya 
zeytuni renge çevrilmesinde de 
müstameldir. Yaslı müslüman ha
nunı aksaçlx ge~emez, "raaya,, 
yani ermeni ve rum kadınlarına 
benziyemez. Mesela kadınlar ha
mamında saçları ak, kınasız hirir 
ne rastladınız mı dinini öğrenme 
ğe lüzum kalmadan ona: "Hu, 
kokana, şöyle geri çekil baka -
yım!,, diye bed muamele edebi -
lirsiniz; saçma kır basmış olan 
kmasızlar yüzde yüz müslüman 
değildir. 

Saç boyası hamamda sürünür. 
Dediğim gibi kına ile zerdeçal, 
bazan de küçük miktarda rastığı 
bir tasda ezerler, sulu bir hamur 
haline getirip başa ıyice sıvarlar; 
sonra bir tülbentle sıkıca sarar -
lar; muayyen vakti gelince ılık 
su dökünerek fazlasını atarlar. 
Her kadının kendi zevkine, ahş
dığına göre bir terkibi vardır: 
şu kadar dirhem veya şu kadar 
paralık zerdeçala şu kadarlık kı
na ... Renkler o suretle ya çok kı
zıl, ya fazla siyah, yahut ta ala -
calı olur. 

Yalnız, tekrar edelim, saç bo
yanmasında başkalarını aldatmak 
kendi saçının tabü rengi imiş gö
rünmek maksadı gözetılmez; ga· 
ye, yaşlılıkta hıristiyan karısına 
benzememektir. Binaenaleyh, di
ni bir mecburiyet mahiyeti alan 
bu adetten dolayı hamam civa -
nndaki aktar dükkanının esas 
satışlarından ikisi zerdeçal ile kı
na, üçüncüsü de - yine ayni en
dişe ile kullanılan - taharet ter • 
kibi, "zırnık,, dır. 

* * Kadın vücudunda hafif tüy 
bile ayıp sayılır. Bu devir

de bilhassa çehreler, "ağda,, de -
diğimiz şekerden mamfil tutka
lrmsı madde ile yoluna yoluna 
pırıl pırıl yanar, cilalı ve dam
dazlaktır. Evlerde ağda yapıldığı 
gün bu güzel renkli, karemela gi 
bi yanmış güzel şeker kokulu ve 
lastik hassasiyle uzayıp kısalan, 
ağızda güçlükle eriyen, yarı acı, 
iç bayıltıcı, hoş tatlıdan evvela 
çocuklara da bir miktar verirler. 
Verirken de ayırması kolan ol -
madığından büke büke, incelte 
incelte koparırlar. Fakat yeni bir 
talep karşısında kalınca, elde çe 
kiştirirken içine tükürür gibi ya· 
parlar. - Hatta çürütmek için tü
kürmek lazımdır - çocuğu tiksin
dirirler. Ibrişim ile de büküp fis
ke vurarak ince yüz tüylerinden 
kurtulmak mümkün ve hatta mü 
reccahtır. Zira bu usul parıltı 
yapmaz. 

Yazan: Refik Halid 
Ağdanın ateşte limon kokusu 

vererek fıkır fıkır kaynaması, in
dirince birdenbıre yatışması, son 
ra ıslak ve soğuk mermere dökü
lüp donması, daha sonra da keh
li.bar renkli ışıklarla sarışın bir 
saç büklümü gibi elde çekilip ok 
şanması seyrine doyum olmayan 
manzara ve ameliyelerdendir. 

Artık, içine ancak bir yüksük 
sığabilecek, mini mini, yuvarlak 
kutularda satılır, bu kutular, ü
zerine yazılan yazı dil gezdirilin
ce kolayca silinen ve kaymak ka
ğıdı denilen parlak renkli kağıt
larla kaplıdır. Sulandırılıp bir 
çöple kaşlar boyanır. Hatta mi -
safirliğe, sabah kahvesi içmeğe 
giden kenar mahalle kadınlarının 
fincan dibinde kalmış telveyi de 
ekseriya kaşlarına sürmeleri a -
detti. Kaşın kalın, siyah, gür ol 
ması zamanın estetiği icabından
dır. 

bazı koketlere rasgeliniyor. Allık} renkte iker_ buna bir üçüncüsü 
kullanılmakta ise de dudakları de ilave edilmiştir: Raşel. 
kırmızıya boyamak henüz adet Esmerlik büyük bir özür ol -
değil. Hepsinden makbulü Allah- maktan çıkıyor ve buğday deni
tan ebru ebru yanaklı penbe gül len renk göze hoş görünüyor. Di 
dudaklıı duru beyaz püskürme ğer taraftan oksijenli su ile saçı 
benli yaratılmış olmak... Yapma sarıya boyamak, o zamanki tabi
ben de modadır; ama sonraki ve rile "San papa,, ya dönmek, pe
şimdiki gibi cehennem taşı ileı çe kenarılarından sarışın "turre,, 
cilt yakılarak yapılmazdı; yapış- ler göstermek hoşa gitmektedir. 
tırılırdı. Zamane modasına rağ - Muhmutpaşa başındaki iki dük
men Sultan Aziz, benden haz et- kan - rastık ve gelinsuyu ile be
mediği için birgün, püskürme raber - üzerinde lepiska saçlı bir 
benli genç bir ibriktarının yüzü- kadın resmi bulunan ''saç su,,yu 
ne gazubane bakmış: "Nedir o su yani oksijene su sattığı gibi ec
ratındakiler? Çıkart onları da son zahanelerde de birer ıtriyat ve 
ra karşıma çık ve elime su dök!,, tuvalet camekanı teesüs etmiştir. 

Sürmenin Mekkeden gelenine 
itibar fazla idi. Sanki Mekke sür
mesi, zemzem gibi, o beldenin öz 
malı, mahsulü idi. Halbuki A -
raplar bunu, elmanın içine A vru
padan gelme "antimuvan,, kırın
tıları koyup ateşte kavururlar, 
havanda döverler, gayet iptidai 
şekilde yaparlardı. Yağlısma bi
raz hintyağr karıştırırlardı. Haki 
katen zarif, madeni sürmedanlık 
lar içinde satılanları ise pek mak 
buldü. Bu sürmcdanların vidalı 
başına yine madenden bir çubuk 
bağlı olduğundan toz gözlere bu
nunla çekilirdi; sürmedanlığı olr 
miyanlar süpürge çöpü kullanır
lardı. Kibrit henüz taammüm et
mediğinden çöpü de, bittabi, an
cak sonradan süpürgenin yerini 

demişti. Ibriktar cerrahlara baş 
vurmuş, işi becerememişler, çeh
resini delik deşik emişlerdi. Za
vallı güzel delikanlı da derdin -
den, kahrından verem olup öl -
müştü. 

Şakağa "laden,, yapıştırmak da 
modadır. Daima beyaz üstüne si
yah! işte göze hoş gelen budur. 
Ille beyazlık... Ay gibi, kağıt gi
bi, sütlaç ve yoğurt gibi beyazlık 
baş mazhariyet! 

"Beyazın adı var, esmerin ta
dı var,, sözü bir teselliden ibaret
tir; esmerlik kusurdur; hususile 
şimdiki durumdaki gibi hem ya
nık esmer, hem de zayıf olursa
nız felaket! "Çingene maşası,, ta
bir ve tavsifine hak kazanırsınız, 
ar ve hicabınızdan yerlere geçer
siniz. Böylelerinin görücüye ken
dilerini beğendirmeleri, koca bul· 
malan ne güç, ne şans ... 

Kuvveti düzgüne de verirseniz 
başka bir tavsif hazır: Yoğurtlu 
patlıcan kızartması! 

tutmuştur. Sürme iki türlü idi: HAMiT DEVRiNDE 
yağh ve yağsız ... Evlerde "gün -
lük,,._isine kahve !i.nc~nı tutarak 

1 

Artık, hanımın karşısında ay 
da surm~ yapıla~lllird_i. ~abun~ar · na tutan halayık tarihe ka
hep yerli... Edırnenınkiler ıse rışmak üzeredi;,-... Hanım, aynayı 
p~k mak~ul. Hal~p kili, . saçlara pençere önüne, ot mindere koyup 
sınen ~e~ı~ :ve ınce rayihaların yasdığa dayamakta, kendisi de ye 
en tesırlısıdır. re diz çöküp bu minderi tuvalet 

·* . * ! masası yerine kullanmaktadır. 
Kına dahı Hıcaz mevrudatm- o·· ·· · . k"d k. ı d d • uzgun ıyı mev ı e ı genç er 

an ır. ve y~n kudsı sayı- arasında yavaş yavaş revaçından 
hr; Hacı hedıyelerı arasında ka- k bed· b'lh il d 
d 1 b ·· . kl ay ıyor, ı assa yen er pu -

m ar unu ve surmeyı be er - k lm 1 d L.k. 
1 eli Kın k d - raya mera sa ış ar ır. a ın 
er . anın a şam an yuguru- h lk . · d .. .. k . h 

lup ellere ve ayaklara taşırma - a ıçıı: e sur~nme ay!p, a-
dan çizgileri aşmadan sürülmesi tırdan bıle geçmıy~r. Hatta (Sara 
• ' .. .. Bernar) ın Tokatlıyan lokanta -
lazımdır. Surulen kısımlar bezle, d h k · ·· ·· ·· ·· d 
t , il · · lı h ld sın a ve er esm gozu onun e 
ıre e ıyıce sarı r ve o a e d 1 d ·· h t 

k rıl E . b b pu ra anması unyayı ayre e 
uy uya va ır. rtesı sa ah an d" ·· ·· t·· "N l ~t..? o 
d ·1 h l l k ld 1 G.. uşurmuş ur: e o ac......,.. yun 

aJ ar e ecan a a ırı ır: ~- cu değil mi? Haya damarı patla-
zel tutmuş mu, tutmamış mı dı- t , p· d " ı· · B l b ·-ı-· 1 1 mış ır.,, ıyasa a ge ınsuyu,, ıs-
ye... azı arı u un e e, avuç ara mı.le bı'r nevı· du··zgu··n mevcut 
d -u l b. t v b eg ya nız ır ek parma~pn aş ama "mevaddı muzirreden ari ol 
kısmına kına koyarlardı kı buna - . . . 
" ··k ük kı t b. 1 d duguna,, daır etıketınde sarahat 
yu s ı_:a,, a ~r ? unur u. mevcut; hatta sonradan bu cins 

Ille sıcak tu~la ~engı baglamışları sular, sıhhate zararlı olmadıklar
çok ~o~a gıderı_ ve başkalarının rına dair "emiyeti Tıbbiye,, den 
hasedını çekerdı. h d t elid · bil r 

Diş fırçası yerine misvak ... Ya şaRa stıe knakm ır h ell. le ın· s··s·· . . a enar ma a e r u u 
nı yme sıcak memle1$etler mahsu- • d 'lik d · d .. 
l t d 1 f ll . .b. ve a ı amgası ıse e surme 
a m an, uç arı ırça te erı gı ı d t .... h 'tt k uk1 

ıla b . k d n· mo ası ar mıj.ır; a a uyr u ayr n ır uru al parçası. ış 1 .. .. ··şı·· A 1 
Ü · · " k t t su a Ip yurumu ur. vrupa ma ı 

macunu vaz esını sa ız,, u u - t 1 t 1 ·ttik - lı-
yor. Sakız çiğnemenin bir fayda- uva e e":azımı gı çe 9oga 

d · · · b d d. . yor. Evvela lavantalar, bilhassa 
sı a mınesını ozma an ışe cı- '11..r.ik d ı· y · ·· · d 
1• . d. _.1 . . t . ~uJ a o avan'l:ası... anı uzerın e 
a vermesı ve ış t:'• erını emız- k' J . t 
ı · k tl d. e · o zaman ı apon ımpara orunun 
eyAlkıp 1u1.'!'Vet _eş tırhm ~~··· h 

1 
entarili ve şemsiyeli resmi bulu-

o u ı rıya enuz meç u - Gell b' d l k 1 b" 
d .. k k l k .. ı - t nan, e ıra er er mar a ı, u 

ur; o u ~ara gu yagı ~evaç a. tün ark memleketlerini istila et 
Fakat devır sonlarına dogru Av- . ş f" 1 
rupadan gelme birkaç parfön ki- mış ~gır, kaba par on. . 
bar ailelerce kullanılmağa başlı- Kibar evlerde Atkenson fabrı
yor. Mesela Lüben suyu... Bu, kasının kolo~yası. bulunur; hatta 
.kırmızı renkte, lavanta çiçeği ve ferah~~ .ve~s~n dıye suy~ damla: 
karanfil kokan temizlik hissi ve tıhr, ıçılir ıbıle... Beyoglundakı 
rip iç açıcı latif bir losyondur; (Bonmarşe) ~ağaz~sının bir kı.s -
ama bir kusuru vardır: Damladı- mına tamamıle ıt_rıyat camekan
ğl kumaşta, çamaşırlarda leke bı- ları sıralanmış: Pırs sabunu, (tu
rakır. Çok sonradan fabrika bu va_let sabunları adı . a~elumum 
kusurun önüne geçmişse de malın mısk s~bunudur) Çerı dış macu
da modası geçmiş revacı kalma- nu vedış fırçaları, Kaloderma 
mıştır. ilk Avrup~ kokularından kremleri ve pudraları, Viol.et mar 
biri, ilk lavanta adı da "opopo- k~lı allıkla_r, dah~. son~a pıy31sayı 
naks dır Acaba bunu hatırliyan Pıver fabrikası do:rt turlu lavan
kald '~mı?. ta, losyon v~ pudrasi';yle dol~urur 

Bu devirde tarak müptezel bir yor. Floramı, Pompeıa. Vıvıtz ve 
şey değildir; saça fazla itibar e- Safranor ... 
dildiğinden iyi tarağa, bilhassa 

* fildişinden yapılmışlarına rağbet 
çok. Henüz kakül ve perçem dev 
rindeyiz. Erkekler için de sakal 
tarağı ehemmiyetli bir mevki tu 
tar; kılları zedelemeden, kopar • 
dan bu en muhteşem erkeklik 
alametine icap eden intizamı ver
melidir. Tarakcılık da fevkalade 
itibarda bir yerli sanat şubesidir. 
Ustura ,makas, cımbız sanati de 
öyle ... Bilhassa usturacılığımız bü 
tün şarkta nam almıştır. Şehzade 
camii avlusundaki müteva~ ustu 
racı atelyeleri durmamacasına iş
ler. 

* * il pudra,, yı bilen var mı? 

M aamafih mürebb iyelerden 
frenk tahsili görenler na

zarında bunlar adi ve dikişçi kız 
ıtriyatıdır. "Guerlin,, in pahalı 
çeşitleri, hususile pudrası rağbet
te. Makbul olan sade kokular, 
Parm menekşesi, leylak, elyot
ropdur. Derken isimleri bugüne 
kadar ehemmiyetini kaybetmiyen 
yeni lavantalar başlıyor: Origan 
ve şipr! Umumi harpte Alman 
mamulatından "divinia,, ve "aka
zina,, dan başkası tükenmiştir. 
Artık benin püskürmesi değil, 

münasip bir yerde, mesela dudak 
kenarile göğüste simsiyah, iri, 
tek tanelisi aranıyor ve nitrat 
darjan kalemile sahtesi yapılıyor. 
Dudak boyası da kendini göster
miştir. Yanak allığı kulaklara doğ 

* * Yerli kolonyalar, kremler, diş 
tozları, meşhur "şebboy 

pudrası,, çil ve leke suları, hatta 
lavantalar mebzul. Allık bulami
yan mahalle kızlan güllaç deste
lerini tutan kırmızı gaz boyamala 
rından istifade edebilirler. 
Kına adeti kalkmış olmakla be 

raber henüz tırnak boyası da yok; 
lakin güderi ile saatlerce uğraşı 
!arak parlatılan bir cins toz, tır
naklara yarı pembe, hoş bir se
def cilası veriyorsa da bu, zengin 
ve işsiz olmağa vabestedir. Onü
ne gelenin, satıcı ve dikişçi kızı
nın karı değil! 

Saç kesilmez, örülür veya to
puz yapılır. Saçlan kesilmiş, kısal 
mış olanlara rastlanırsa bunların 
"tifo,, ya tutulduklarına, humma 
tesirile saçları dökülüp yeni sür
düğüne hükmedilir. 

Erkeklerde bıyık merakı son 
haddine varmıştır: Maşa ile kıvrı
lır, briyantin ile yağlanır, cende
rey konup kalıplanır; bir tek kılı 
kazaya uğrasa matemi <tutulur. 
Bu devirde hala "seni tutar, bı
yıklarını traş ederim!., tehdidi 
tesirlidir; ''Eğer dediğim çıkmaz
sa bıyıklarımı traş eder, halkın 
içinde gezerim!,, sözü de en bü -
yük şartlardan ve teyitlerden bir 
tapesidir. lnsan kendisini rüyada 
bıyıkları traş edilmiş olarak gör 
se haykıra haykıra uyanır ve o 
korkunun. hicabın tesiri altında 
günlerce heyecanlı ve sersem do
laşır. 
Matruş bir Ingilize benzemek, 

böyle bir çehre ile gezmege yüz, 
surat ister! ' , 

ŞiMDiKi DURUM 
11yüz yapma,, nm ismi artık 

"makyaj,, dır. Pudra 
renklerinin adlarını tam sayabile 
ne aşkolsun: Beyaz, pembe ve ra 
şelden başka, naturel, ser, peş 
moresk, raşelfonse,kler,okr, okr 
roze ... Ayrıca beyazın penbenin 
ve diğerlerinin normalleri! Daha 
neler neler... Sokakta, cemaat 
arasında pudralanınak,, yüz ve du 
dak boyamak bir nevi koketri ,ca 
kası! 

Ya tırnak cilaları? Elinize bir 
boyacı mostr~ı ,tutuşturuyorlar; 
hayran hayran bakakalıyorsunuz. 
Hem de renk isimleri öyle acaip 
ki... Mesela cinai romanlarda bir 
katil adına benziyen "Roben 
Reci,,. En mühim değişiklikler 
şunlardır: Beyaz yerine yanık es 

Yazan: H. G. Dwight 

PATRiK EFENDi 
HAZRETLERi 

İhtiyar, m a ğ a z a n ı n bü
yük camekanını parıl parıl kap -
lıyan - ve kendisi için hiçbir mana 
ifade etmiyen - anna ile altındaki 
"Zati Hazreti Şehriyarinin kuyumcu 
başısı Khristaki Biraderler., yazısı ka 
metçiye gelince: o, şimdiye kadar, 
görmemişti. Araba kapısını açan hiz
metçiye gelince: Oı şimdiye kadar, 
böyle kibar arabalarını çok görmüş; 

bunların içinden, harem ağalarının 

yanında, yarı şeffaf yaşmaklar altın-

Zannetmem. Onun zu -
buru dügünü körleştirecektir a
ma henüz zamanı gelmemiştir. Se 
def kırıntılarını döğüp toz haline 
getirdikten sonra mahlul yaparak 
düzgün yerine yüzlerine süren 

da güzellik demetleri gibl çıkarak 

mağazaya giren müşterileri seU'imla
maya alışmıştı; şimdi ise bambaşka 
bir müşteriyi seldmlıyacağmı anlıyor
du. Kavas arabanm kapısını açıp da 
Arakel ihtiyarn koluna girince, hiz
metçi, misli görülmemiş derecede mü
balağalı bir tazimle arabaya yaklaştı, 

İhtiyarın başkalariyle temas etmeme
sine dikkat eden Minasın, soğuk bir 
tavrrla, kendisini geri çevirmesi sa
dece bu tazimi bir kat daha derinleş

ru yürümekte ... Pudralar, başlan- tırmiye yaradı, Levon geriden bir 
gıçta yalnız pembe ve beyaz, iki köle m:'!hviy,~ti il!' yiirH:vrırnn. 

.. , 

lr 'ı iktisadi Hafta \. _____________________________ .., 

Figat Mürakabe 
Komisyonunun 

Verdiği Kararlar 
Komisyonun Daha Verimli Bir Şekilde 

Çalışması lc;in Esaslı Bazı Tedbirler Alınmalıdır 
f iyat Mürakabe Komisyonunun farklar karşısında Komisyonun ka-

faaliyeti henüz matlup fayda ve rarlarına hayretten kendini alamı
neticeyi vermedi. Komisyon, haftada yor. 
iki defa toplandığı halde çıkan işler, Mürakabe Komisyonundan çıkan 
sarfedilen zaman ve yorgunluk mu - işler az ve bazıları da basit ~yler -
kayese edilirse, neticeden pek mem- dir. Bu gibi işlerle Komisyonu işgal 
nun olmak kabil değildir. Mürakabe etmek doğru değildir. Komisyondan 
Komisyonu, günün ve zamanın çok beklenilen iş için, zaman kati gelmi· 
süratle geçen hadiseleri karşL<;ında yorsa, her gün toplanmalı, veya bu 
sert kararlar verilmesini icap ettiren Komisyondan tali bir Komisyon ayır
iktısadi iş bölümünün nAzımı olmak malı ve orada hazrrlanacak esaslı şey
mevkiindedir. Bu, komisyonu; meşhur ler kati şeklini aldık-tan sonra, bu
olan ve Napoleon'un dediği "ko-1 nunla Fiyat Mürakabe Komisyonu 
misyona., teşbih etmek istemiyoruz. meşgul olmalıdır. 

Mürakabe Komisyonu, halkrmızm ha- * * 
yatma, iktısadi varlığına h~dim ol- 1 tiraf etmeli ki, Komisyonda bir 
mak için teşkil edilmiştir. Yani açık- ziraatçinin bulundurulmaması 
çası halkı ve yurdu hasis menfaatle- büyük bir noksandır. Bu noksan, fa
riyle kemirmek istiyenlere karşı hü - sulye, nohut, mercimek fiyatlarının 
kümeti otoriter icraata sevkedecek e- tesbitinde kendini hissettirtmiştir. 
saslı kararlar verebilmelidir. Tered- Yarın birçok toprak ve hayvan mah
dütlü, noksan ve kırtasiye muamele- sullerinin daha fiyatları tesblt edile
leriyle her gün biraz daha U7.ayan ve tektir. Halbuki, Komisyonda bu mah 
geciken kararlar halkı bu mücadele- suller üzerinde salahiyetle münakaşa 
den uzaklaştırır. Bir taraftan halk ih- edecek aza yoktur. 
tikarla mücadele etmelidir, hükUmet Unutmamak laznn gelir kl, Komis -
bu mücadelede nazım rolünü ifa e- yon yalnız tüccarın ve müstehlikin 
der, deniliyor. Diğer taraftan daha 1 hukukiyle değil, ayni zamanda müs-1 mühim meselelerden evvel bir incir f tahsilin hukukunu da müdafaa veı 
çekirdeği doldurmryacak kadar ehem siyanet etmek vazifesiyle mUkcllcftlr. 
miyetsiz işlerle uğraşılıyor. Mesela; Memleketin ve halkın iktısadt hayatı 
bir dükkancı bir lamba şişesini 3 - 4 üzerinde çok hassas olmalıyız. Piya
kuruş fazlaya satmış, diğer biri kun- sa hareketleri Komisyon kararlarını 
dura çivisini 15 kuruş fazlasına ver- beklemez. Alış veriş durmaz. Komis
miş, bir diğeri toplu iğnenin paketi- yon ruznamesi hazırlanırken, o gün 
ni beş kuruşa satmış... Bunlar hal - için icap eden mütehassısları müşa
km umumi ve hayat! menfaatleriyle vir olarak davet ederek, mütalaasını 
ölçülecek ve Mürakabe Komisyonunu almalıdır. Orman müdürü, ziraat mü
saatlerce işgal edecek işler değildir. dürü, veteriner ve hal müdürü gibi 
Beri tarafta oduna 560 kuruş narh salil.hiyetle söz söyliyecek zevatın da 
konuluyor. Halbuki odun kayıkçıları fikirlerinden istifade edilmelidir. Her 
daha ucuza Boğazda odun satıyorlar. hangi bir kararda aksaklık olmama
Fasulyelere azami fiyat konulması hdır. Verilen bir karar salahiyetle il• 
haftalarca sürdü. Peynir perakende- tihaz edilmemişse, ondan rücu kolay· 
cileri 85 kuruştan peynir satıyorlar. dır, fakat böyle bir rücuun alAkadar
Mercimeğin bir de kırmızı cinsi oldu- lara yükliyeceği zararları kim tazmtn 
ğu tahattur edilemedi de, yalnız ye- edecektir? Kanaatimizce Fiyat Müra
şil mercimeğe fiyat konuldu. Piyasa- kabe Bürosu da yığınlarca ı, altında 
da 3 - 5 kuruşluk yüksek fiyata ba- bunalmıştır. Bunu da ayrı bir yazıda.. 
kan kim? Yüzlerce kuruşluk yüksek tebarüz ettireceğiz. 
fiyatlar o kadar çok kl, insan bu azim L. A. K. 

merlik; kalın ve gür yerine kıl 
inceliğinde kaş; dolgunluk yerine 
zayıflık; uzun yerine kesik saç ... 
Saçların çektiği çile itibarile yeni 
duruma "Enkizisyon,, ismini vere 
biliriz: Moda, bir "Torkemeda,, 
dır; berberler cellat ondulasyon 
makineleri işkence aletleri, boya 
lar kızgın yağ, zavallı saçlar ve 
zavallı başlar taassup kurbanıdır 
lar. Yann, beşeriyet - bugün En
kizisyona nasıl ateş püskürüyorsa 
- XX ici asır baş zulmüne karşı 
da öylece isyan hisleri duyacak 
heba edilen güzelim saçlara aciya 
cak, o vakalardan dram ve tra -
jedi çıkaracaktır, 

* * 
Sürme, tuvalet levazımı ara-

sından tmamen sürülmüş
tür; yerine kirpik boyası h akim; 
ismi de rimel. Artık Gellc, Piver, 
hatta Guerlin markalarına iltifat 
yok. Bir bayana "ne kullanıyor
sunuz?., denince, aslı olmasa da, 
edalı bir tavırla şu cevabı veri
yor: "Elizabet Arden!,, Pudralar
dan meşhuru "Garron,, dur; kutu 
larında şu cümle yazılı: "Yalnız 
beni seviniz!,, 

Yalnız seni seveyim ama. yav
rum, pek pahaliya mal olursun! 

Çeviren; M. ABAŞ 
Mağazalarının kapısı önünde ce

reyan eden bu halden Khristaki bira
derlerin gafil kaldıkları zannedilme
melidir. Bunlardan o srrada mağazada 
bulunan biri hemen dışarıya fırlaya

rak bu kerli :terli zatları karşıladı ve 
derhal önlerine düşüp hepsini kendi 
hususi kabinesine götürdü. Duvarları 
çepe çevre al kadife ile kaplanmış 

olan bu küçük kabine bir mücevher 
kutusunu andırıyordu. İhtiyar, Adeta 
merasimle, büyük bir koltuğa oturtul-
du, Levon bir maiyet adamı tevazuu 
ne kapı önünde beklerken, Minas, 
mahrem bir eda ile, Khristaki efendi
ye yaklaştı ve kendisine mutattan bü
yük kıtada bir ziyaret kartı uzattı: 

"Yeni Ermeni Patriği Birinci Ma
sumyan Efendi Hazretlerinin maiyet
lerinde bulunmakla iftihar edenler
denim . ., dedi. 

Khr!stakl efendi, bu sözü işitince, 

öyle bir egili~le eğildi ki, az kaldı 
alnının perçemleri halıyı süpürecek· 
ti. Patriğin elini öpmeye kalkıştı. 

Başka bir mezhep reisine karşı hür
met hissi beslemesine ihtimal veril
meyen bir Rumun Ermeni Patriğine 
bu derece tazim göstermesi hakikaten 
şaşılacak bir haldi. Bunun üzerine A
rakel kendisini bir tıırafa çekerek :ı:i-

Mayo ile ilaç 
Almıya Giden 
Bir Doktor 
Polislere Hakarette{' 

Adliyeye Verild~ 
Nihat Erölce isminde bir doktor, 

Florya plajından mayo ile cadd~ye 

çıkmı!ii ve polislerden bir taksi :ste
miştir. Polisler sokağa mayo ile c;ı
kılamıyacağını elbiselerini giymesi 
lazım geldiğini söylemişlerdir. Bu -
nun üzerine Nihat polislere hakaret 
etmiş ve itmiştir Bu yüzden adliyeye 
verilen Nihat, duruşmada: 
"- Arkadaşlarımın yanında bir kız 

çocuğu vardı, birdenbire hastalandı, 
plajın bu yıl mezun olmuş bir bayan 
doktoru var, geldi. Tentirdiyot, pa
muk ve lokman ruhundan başka hiç 
bir şeyin bulunmadığını söyledi. Ora
da eczahane de yoktu, ben de bu kız
cağıza acil tedaviyi yapabilmek için 
evimden ampul almak için polislerden 
taksi istedim. Hakaret etmedim. Be
nim de şahitlerim var .... Demişth:. 

Duruşma müdafaa şahitlerinin geti
rilmesi için başka bir güne talik e
dilmiştir, 

Tefrika No. 33 
yaretlerinin sebebini ruılatmıya ko -
yuldu. 

"Siparişi vermeden evvel,, dedi 
"bilhassa şunu rica edeceğim ki siz
den istiyeccğimiz şeyden hiç kimsenin 
haberi olmamalı, bu iş size emanet 
edilmiş bir sır olarak kalmalıdrr. Şu 
ciheti de söyliyeyim k1 sizin mağaza
yı tercih etmemizin yegAne sebebi 
müessesenızın mahremiyete atfettiği 
dikkatin, işlerinin sanat ve zarafeti
ne gösterdiği itina derecesinde oldu
ğuna emin bulunmamızdır.,, 

Khristaki efendi mağazasına verilen 
bu şereften son derece iftihar duydu
ğunu söyledi; kazandığı bu itimadı 
sarsacak bir hareket irtikabından ise 
bin defa iOas etmeye razı olduğunu 
bildirdi. Arakel sözlerine devam etti· 

"Efendi hazretleri Patriklik maka
mına geçince pek elim bir sırra vAkıJ 
oldu. Patrikhane hazinesinin yağına 
edilmiş olduğunu gördü: Yilkııek de
ğerli bazı eşya kaybolmuş, pek kıy
metli antika ve tarih! mücevherlerin., 
- Arakel sesini alçalttı - "taşlan 
çalınmış! 

Bu hırsızlık eski Patrik zamanın
da mı yapıldı, yoksa onun vefatı a
kabindeki günlerin telaşı içinde mi 
oldu? < Arl<:ı~ı var) 
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V azan : FiKRET ADIL 

TAN 

30 Ağustos Ve 
Istanbullular 

30 Türkün Eşsiz Tarihinin. Büyük Zaferi 
Ağustosun, İstcn~bul ve İstanbulluların Ruhundt 
Çok Başka Türlü ve Şümullü Manası Vardu 

lstanbul. dün yine en "ıı!ye- r··········- y ........... """' iman ver:ci ad·mları ı> v alt 1
3 1 

1 canlı ~iinlerinden birini ·:A azan: l vordtı Hepsin in !'Ö7)P .. ind" r. 
~eh Ciirıkü Tiirkiin pcı .. i., t:r··hi- 1 •• •• • ... ! mı•k;ıcides \'Urtttın bir knrıs al 
nin """ bih·iik zaf,.ri 30 A ~tı s o· ı Ruştu Sezgınoglu ~ mak Uivf'nirı "vay ha linr! .. d 
sun. tstanbul ve fstanhııllıı'arın 1• : ven. "eı>ıe"'e7sin. ;ıJ:ım;ı.,c;ııı! 

-~--·~ __ ıe_ -~·-

r ........................ _.. .......... - ................................................... , 
!Bir Harp Hika11e.i ~ : 
: : 
1 : 

l HARP SAHASI DA •• 1 
L = ············"" 

ruhlı:ınnda c-ok ba-:kR hirlii ve -···················-···········-···-··-= dive havkıran bir eda okıınu"or 
!!Ümllü mana!'lı vard•r. Clınkii Daalar tenelPr. neh ırler. orrnan-ı du. Kahram:rn J\fehmet<'ı k. ko 
bu tl'irihi ve ~iizel cıehir mfü;tcvli lar (!f'<'ilrli. Nihııvet 30 Aa•nto!' <'a mı>vdanı dolrıuran o koca ka
dücman ordularının i'k a\•ak has C?Ünii nii~man tsım.ııml'n imhn ve l:ıbal•fiı c:pyretmivP dovuranıa 
htJ .,.~ Pn -:on <'•kıtv.ı vat~., .-.ar- nPrİ!•ar rdiJmicı nlrlu. Rıı im-ınlı ~ on gelin e-ecti. Bir iki da':::ılc a ~abıuıı "'"ıılıııı hı.lasın .. ıp~ıdı cır ':'u.~ ıcıcsuıı. lUt~natıyım._. . ~n . " 
""·"'d•r. t.~t~nbıılltılar ces'tlı' dl"ıs l () ..ı 1 1• .h. b h 1 öriımcek ağı dü~üyordu! N~fcr: 

1 
zumu kırpmadan, bır durabılsem.ı ... . 

'" " n - i f'r l :>tılrs. " ro•ı ar· H Pdf'fin l7 On"a cıa,. 17 eı 1 errı "VRZ e - - Ona dokunacak mı . dokunmıya Geniş mahmuzları sallanan ik: ÇiZ• 
mını kuvYt"tıerinin her tiirlii mü .\krl"rı;..,ı . F.mrh•l .. w• a"cnk h ic:f') ., r iv)P. tenıi7 -: ' Fılıarırl ;Pları cak mı? Dıyc: ıtüşiındu Ecer doku- meli ayak, neferin bu ıade, bu daı 
tllf'"'<ıill,.rini sen,,.ıcree i<'inrle ve q F,.•;11~,,. ha .. 7Rnınn bizinı ıJlırn .. öriirm•i•tü. Gôk l!i.ırü lt•ı ~iınc nuru o ,,,kıt · 1 dunyasma ;ırmişti .. 
bıı~ındıı. ı?Örmekl,., ıstıraolıırın 1 ve r'h"'divven bi1im kalac :ı lc ı:rii- henzivC'n hir cılkıc:; •nfcını . 1?okle- Dü;Unccsinı t;;r'..ıamlıyamııdı.. Nefe~, ke5~k kesflcı .. 
en ac-ıc;ın· ve veic:lı>rın Pn b:.iyıi- .,el F7" k·,-ııarınrin c:at\•P•!ı dn- '"f'.' vıik.,e1 ivordı1 . R;ırbaros c:o- Zab' t. ba,ın. g .. r: atarak: - Sımdı. aıye dueundu. Tam bey 
i1ıinii bir kalp a(!rısı e ibi benli nırnm:ıı::ır·,·lc. iitii1f'nrrıicı hir "· ·klv rı , lrn!f';ıcfan f•r'ıvırn ~d·m- - Dlkaatl Kumanduını vermi,ti. 1 nime ... Yalnız biraz çabuk olaa .. Bi-

3na~·ye plAj•ndan hiı· gi)riiniiş 
lTinde tasHh İ\mıun inin ao' ,ıdı . "Rr~f kadar sakin vp d" , .. l sı riv,P. h"'yP, knniil.-lij hir (111- Örümcek ili • omu?. b:\$ıpdaki llM- ' raz çabuk ... •ınır · ı~ !etine ~iırtü:v'lıi. ve büyü\ı: hir tf:nı; Yapıı;kan, afır kirpikleri arasından 
Ruhun"" temiz ve asil hev"• anı F,crp ım1arını mtı\•ıtkkıı en vı r•ı:ı rra Nih j c:;İ)7 jilerPk köcınvi n (ırıdü tonun kırgı:1 ııemlısına yayıldı, 1 çizmeleri iW:etllyordu:·· .Me;rinin kıv B eled yenin enelerdenberl Floı- yere bırçok ını.-r.,klılıırm ııelmt~ln-.-n nı vine kenr't İ<'İnP rrömPrP1< VP r;ık kR" n r"T"' ,ıp <ı,.1 • .,.,,...~ h"k- 'er. () lR'"ı vurt İc>İ Prrnı ivrtinin . Yıi:rii tekra ı ckldil~ti. "Rfl " ıddet 

1 
nmları arasına kurşunı bır toı bulu-

yııda başaramadığı bır Işı. bir tabii ne ol b l r"' Bu b.ı.k mdan ua- büvük bir tevekkiille pP1!'cek mp;fıı cPcı,. .. ,..ı; "ı .,,., .,,:ı.,., fôr ., ,.. "cl"'n vPrı 1ırı•P 7 ı-. .. ı·r· i cıi faNhrn-ııı kı- ku'lm ısti. M~kinell tüfeiln yanına! tu sıvanmıştı. . 
mute~ebbıs kendı bıışın.a Suadıyede dıyenm mu taıleı ı kıırışıktır. her ı- 1 mııhabhı>tli eiinii h"k !Pdi R•ı me ist;Jacı siirü1,, .. in :ırk;ı.,ı ... ~an ~e- ı ası. t kd1r \'f <ıfVP i h icı)prı ton çöm,.,ıd : . ve l! .izl~rini vuhrı kaldırdı., Mahmuz kayışları bır tuhaftı: Birı 
becerm şllr. Yanı Suadıyede. plAJ de- nıC halktan ıelenleı var Civııı di o" lalli vünler. b•itiin mrml"l.ı;"tte vinı- v;ıcıp,..; .... ı ,, ,:ı ... 1,, ~özlf'rlr ~f!v Jı,·pr;ık ta kin etti. Sı'"a şanlı sii- Zabit ~livl,. ı~aret ed .. rek: sıyah, oburu sa:ımçıl b r. ham deri. 
n ı net'; gozonüne ıelen başlıca şey- tur~nlardan devamlı m ıştertlerın hu- oldııeıı ~ibi l!l Mavıs 1919 mu- t"P,:ı:• : .. ı, .. ,... nnr;ıl-\ilrli . var:ıer v.eemic:t i Türk atlı ! nrı. - ~ola! E . n ı ini verdi Kuçuk parmak hızaııında bır llCU yu-
ler, otel. ıazino, kum v~ denız var. susı kabınlerl mevcuttur. bır mm h"bhot]' ..... 1 .. .... " . t t h 

1 
.1 • • 1 . tınk• hı'.ıt· ı··ırı tnr'ıh Lovtınc"' .~lr:lıı- T~kım, karrnıı~arı$ık :, .. rınc;11 par- karı kalkmış, sokUk bir yama yeri ib-

Amma bütün bunlar ıcap ettljı ·a- da yazlık evlerde oldukJarınd~n. pli- .. ' . 1. l?"lll11l 1 e. ıını•ue v.- •ma- c; ,.,, 11 f;:ır ı 'I ..,,,., ,. .. ı se,•in ı · ~ . . " " ... " çıı hir hat h ıı_ı:nde ;ola ıtöndü zukuyordu. 
dar tert.plı de"'ılm ş. kazıkm"', bır ja oyunmu" \ilZıyette aeli.vorlar. nıı verını tPrk.Ptm_ ıs_hıılunuvıı ·.d ' .. · ten tıkµT'IH'('' 1 <'11"' P hi- hf'VP('::>n rh. (!il p-ıhı ve to7u cinnısın;:ı ka ar;:ık öı ·· d h d . Bôcek hele cükür nihayet tekerlek ~ ... .. 
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ne\ı derebeyllk vazıyetınde~mış, o j f'lajın koyunda henıen daımıı bir- 1 9 !ll'nesı. hır ılk'h;:ıha,. ~· ırıu vArı>1' ,.,__,,,üc; beklemiş ve i~ine oir rii1 <ııır crıhı 2ecmPk ıstı>r ıtıbı bir vüzle bu 48 adamm yolunu kes- u:lnin iıst kenJrına tırmanabilmı:ıti. 
ba ka. E a en bıraz yukarıda bır mu- kaç kotra , motör. sandal ve padlbot- Buyük Dahi ve Ebedi Sef 'DAi? cıindirmişti. r"'\'f'C'"rılı f11kat vPkıır ve iıı!,Pı;- mitti · Kısık ses: 
te ebb s kendı ba~ına becermiştir de- lar bulunur, Motöılerde. er!ane ile batını duman almış .• türkii:;ıinii ... t<' eözdf'n k;ıvho1dııl.ıır. 0:-: 1arı · it * - Bu mu? d !ye ııorda. 
d:m, yapmıştır. demedım. Maamaflh gezmıye çıkmı• meze \e içkUerınl dud~klarmda tekrarlıvarak dnğ- ksıhram;ın Türk ordıısunun tek- Uzun bir kırbaç ıslığı ve yambaıın-
ne de olsa, Suadıye plfıJı, şehirde ha-ı bera~er getırmt$ z~vk ehlı vardır, l lar, tepeler astı. Sivasa ve E~1.u- işte İstanbul, dün yine bu ~nk n ik 'kıııirpt;ni tPmc;il eıirn . mo- 9utulu, ıııclk topraiın nemli ko- da bit':'i>:en bir inilti ... 
la. bır bo~luğu doldurmaktadır. Suadıye sa!alarını bır hetıra olarak rum:ı vardı ve An karada verlcş- asil sevincın heyecanını 19 "<'U ın ... rJii k·t:ı.ıar ,.e. bindirilmis b_ir· ltesk!nltu~~i:;;izl~~~~eJapı;~~:~l<1:~~t,, fe~e!:u b;~ı:~!~ı.· a~ı:;:ı~~; Y:Pa~i~ ~== 

Suadıye, lstanbulun pek kı a bir &aklıyacaklardır. ti F k t bu ... d. S , defa olarak ve bu büvük gül"e ı kl t k t ..ı h ..ı •nmanda t••ekkül etınıc: mahııl!Ple- ı .· a a .-.ı ıs ~ amsuna ~l:'JŞ. 1 er a ın P tı ve •)ıı R ~f''"l11e batıyordu. rılı elin, •htilliçlı bir hareket it'.nde. .... ...., .. s ı E l A varac:ır bir ic::tekle candan kıı•hı- l'k ·ı· ı ı 
rındendır. Tr. mvay yolundan plaja * * ",'as a.r.. Jrzurum .. ar ..• ve • . nk,·a- r """'' 1. tPc::kı atı. at Pt Pr tııle- . Nefer, yıiztıkoyun U7.anmıştı, b'ltın- aivri buğday s&plarını kavradığını. Vl' 

d b dı. şte hunun icindir ki. İs- h ı ı· k d k 1 ı. h d. · b · 1 b. ki d · 
1 

den yolun iki tararındakı e\lerıyle ra ar. ırın e ne uyuk hRd•r. e e- "e .. no ıcı ve dij!Pr tP-: 0 k :.il\er a ureun arı ı .. a re ıcı orası ıurliı- .r avuç toz topra a ters yüzü bıı-
AHupal bir manzara almak lddıasın- B llmem dikkat ettini7 nıl. plJj- rin tarihini saklar ve hav'<: rır tnnbulluıların ruhunda 30 Ağus- hüviik bavr:ımı. 1 tanh,.l1ıılar11 yordu. dükten sonra , yavaı yavaş açılıp ı:ev-
da se de, burası ze\ ksızlig mız n. tarda vUcutlarmı bilh~ı a ~o- Hepsi birer avrı destan olan bu tosun daha ba ka tiırlü ve suml.ıl emi7 hir hPvecan ve iimit \•e· Blr ara f ıı tll\:t dindi. Tam yanıba- tedığini gordu Sarılı parmak uzadı, 
t kJıtçtllğlmllfn ne feci netıceler \e• beklerini ~e tra~larını SIVazlıyıırak hadiseJf'rİ burada yenİdPO ')aVn'\a fü bir yeri \ 'e manası vardır. ~(''""1{ """'t:ıer sında birııi, m.ıntazam faaılaJıırla actl titrcpı. VC kaskatı dondu, kaldı •. 
reb lecetmı isbat içm muhafazaya dola~an tipler bulunur. Bunlu. de - x.a ne imkan var ne de li.i.,um On .. Koca asırlık sehır. daha bir f <:tn fctp,.'h11l bö•·le ı acı inllyorıtu : Sonra. o ıcniıı mahmuzlu çizmeler, 

d nız hamamları devrini yaşam11 !nun- -. l b b b 1 • kut adı 1 - Offf! Ot'ff l... onun o dar, o ııade dunyasından çık-
deier \e hıç olmazsa bu baitım an !ardır. Tamamım Şarka, Şarklılar• lan hepimiz vakından bilivor11'1. gun evve acıtan asa avru!< ar 'hiiyük ~O Ai!11ctnc:;u. Bir top ııu ı l~d· . nefer cöisüniı top- tılar, ve yerlerine tekrar, topraiın, de 
Juymetlıdır. mahııuıı otan bu '"hareket, artık ıö- Ciinkii o hAdiı;;elf~ri bu bii viik la. c>lektrıklcrle donanmı.,tı . Sa- )!/o. raia. daha. dalıa çok bastırdı. rin, acır sukı1tu çöktu. 

Suad ye plAjı da mııhallesine uy- runmemlye yil1: tuttu. Cünkiı, 0 ne- mi11et ·va~dı ve va$8ttl F.ıkat ı• bahın ilk s ırnt J,..rindcn itib·.ren İnilti kc~'t'll .~ti Sükut kulak tır - * * 
ıundur. Bılıyorum , bu '"mahalle .. sli- sil devrini bitirmek üzeredir. plAja o ıünleri han~imiz unuttuk VE' hemen b!itiin fstanbıı 11ıılar fevc aa-:lı bııı-ına bir destan .ıhn malayı cıydı. \•e kursun kadar ağırdı; Bit çayır kuşu, kah kes:k ku''·. 
zu bırçoklarını belki k~dıra<'ak. fa- · gelecek halı kalmamış, yahut dı tıı- kim unutabilir ki:... fevç, essız bayramın kutlanaea- 30 Ağııdnc;u hi:r.p va,.a tan sanki " lac!v-: · · . toprak bir d~.ıtiyi ağ- kah aurekll bir ıarlcı tutturmuv 
kııt ne dı)eylm" Suadiye modern ve mamcn Garp hareketlerine uymuş, fııte o. bazan f'ndi eli. ba?:ım qı Taksim mt>ydanın•n yol,ınu vr \'ac:;atan .Ehedi C:pfj tP1<rım zına kldar tlo ldurmu, gibı... .. Sat •u Nefer. bfr an için tekrar kendine 
• a la nıode., bir pUıJdır, dıyeceğım '>e Garplı halini almı$tır. ümitli v' ne~li . kah tsttraplı kAh tutmııstu .. Sehr_ln dort kösesın- He. t .. hcil ile hii.viik kavı?ııda en yandan. lı:arnu.k .. rı,ılt sesler ıeliyor- ı:eld ği vak t; orada. arkadaşının so-
böylece hem bır ha ikatl ifade. hem d T k d t 1 ~;iviik viikii onııızlar•na a• cın du ; ltonu,mı ~uleri ... Tok nal ıeıle- guk ve cansız el'ni burada. kuna bui-
de bunl.rl •-skın etm ş olaca"'m. Suadiye plijmdakı erkeklerin. waı- üzntülü l!iinleri. İstanbul cok en .. a sımP. li?l e. n1 ramvav ar. ... ri T k t k lru ı · e· ı ""' ... " t b t b ) d b f nöniinü. en hih·iik s~·~i ve ta- ··· . e. 11 

• r,un seıı erı... ır, day sapları ic;inde debelenen boceii 
Yerlı \'e Avrupa sinema ve moda ları ıt.bariyle ol un. muhıle inlioak- asfl bir kalp carpıntısı ve l'Ok 0 0 us ve 0 omo 1 er . e Yer u ~onra ıkı. da•ıa sonra. daha ba5kala- ıördu. Halsiz. habız: 
mccmualarmm re mleı ındeki bulun !arından olsun, hareketler: Avrupıt- t~miz bir hevecanla vasııdı Bii- lan vatandasların yuzunde, m"'s- "'İm ilf', hiitiin kurnıınıhnlArı ve rı.. . 1 - Kanım iç"me akacak! diye dü-
P lıJ kıyafetleı nı orada &öreblllrsi- !~mi tir. Bunun lı;in plij.dan soı\ra tün dünyanın jl07.iinii üz<>rine u.t ve memnun insıı~ılnrın SC\ i~ - or<lıl\'11 cı:ıv~' ile anmağı bir va * * şündıi. Öleceğim! Ve uyuştu, kaldı ... 
nlz. HattA, plAja yalnız model moJl'8- sazınoya ıtdıliyor. toplrvan hu ,«ıizel sehrin \rendi cı. okıınuvordu. B~vJec:7. kesıf "'İf" hilir:m. yoprıo.lı: d"y'uucıı bir ana koku•~ Binlerce bin yıl aonra aonraydı Ke-
larını ve şorUarmı teşhir ıçfn .gelen Gauna. plajdan banıbffka bır •- e;ö7.leri. ııan. v.rer. istiklal. \hnit bır kalabalı~ koca faksım mev- F.hedi Sef. 30 A <Y .. -c:tos k:ıv;?a- tutüyordu . Nefer. blrdenbıre. al- sik buğday sapmın üstıindeki kan, 
ler, ekseriyeti teşkil ederler. Genç lem. Birçok musıkl tezahürlerıne. ufer, ceıııtret ve kahram:ınl:k danını ve cıvarı_nı. tamaf!lerı ,! ll- <ıın<ia Öl"nıp e hitaben kıs:tca nının u.lun bir çizııi halinde yan.:iıiı-1 kurumuş pıhtılaşmıştı . . 
B yanlardan çoğu, her ı=Iı'.lja gelişle- mUsabakal1rına sahne olan bu yerde ka·b-ı' Ankanı,·~ "evrı"lmı'şti durmu tu. Tafsılatını hır b'.15ka c;(ivlf> cf1>mi.,ti: nın ve ııoz ı;uk rund b' 'k - Akşamın alaca karanlıfrnc!a lş.ına 

rler. Genç Bayların Kıyafetleri ıç n MeselA, yuksek d:ye iddia edilen sos- )!/o.. sıitunumu7.da okuvaca~ınız ırhi döviiştlıni.iz ve r.oyu r ..an ı • ı tısmın ıoıunu apa- 1 
r nde birkaç dela "tu\ !et,, değl~tı- eglenct'll hidlseler de eksik deilldlr, '<04' ,. ..., • • " - fnandnız, · L ' bı L hu a . rı e.~·kaııır, 

1 

sesler duyulur e ibi oldu; tanıdık ıeı-

k a ktır denılebilir. Yanı boyunların- yete Bayanlarımız. tarafmdan istıh- büyük bayram. saat tamam Hl 15 ö1"iinü7. .. , dıiının farkına varmıştı. Onu yavaı er.... * * 
d • eskıden h mıılların c\leılne otc- karla anılmasına ratmen, bunların j ste bu heyecan] ı:tiinlerde idi. te istiklal marsh·le bgsJach. B ı- Rliviik Ata · Biz de onlar eıbi yava11, yarı açtı: şimdi, neferın dıin- . 
bert taşıdıkları renklı mendıller ııbl hemen hemen yeıAne mukaleme nıev fııtanbuJ,q. Ecsi7. Dat1 :rıin es- nu nutuklar ve eedt recımi ta- inanıvoruz. tca'O ederse. hi7. yaııı, dar ve ~adeydı: Sivrı, ltealria ı y~rtada 1ler ılı. delk dC"ş •k . vllcı..t 

k 1 d 
· k ..ı f · t k" t • k ci ı 'h' ..... - ·· k "l - · buıı:day sapları, bır kenarına. kuc;ücülc !ardan. yalnız altısı ~cnuz :ıoaıı-

b r şey, avret mahallerinde, sıllp \:eya 1 zuunu teş ı e en v.e tarıhte ":'qhur ~\Z. ar ;ıaııı11 no';'ıi'nün nöniin- ıp et ı. O büviik alabalı~<. 19 e on pr "1 ! un"ııc:Pre o PC'e~ı7 . bir b<kelln tırınanmaia çabaladıiı de- yordu; yedinclııf de nefcrdı .•.. 
Cacke • Ske,. ismi verilen, bu men- bir kralıçenın lsmlnı taşıyan bır Ba· de. milletin mAkiıc; talihini vPn- c;ene evvel, kahramanların co- F.n hiiviik c;ehit Ata. Sen ve 1 

d b
' d ı 1 yan 1· ı biri a a d k k rin bir tekerle't izi .... Ve .. bir el·, yı- _ ....... _, ............. _ ...... ___ ....... __ _ 

rer don. (Bu don sozune de kızacak- ılno masaları arasmda bir kovalama- hiivüklii§:ünii ıınlamRk i<'in o ta- lerini "Örmek i"in nasıl sabı .. sız- ölf'n mıık<ıddes sehiter. Ebedi nık ve canlı biı el, &üneıin piışırdici ,#~-- Dr. IHSAN SAM I -lıııı. 
d llcı ın örtte ır n en yapı mııı bı-, e, r sın a o a şcım, ııı - di~i hahfıırl 11ll!llnııstı. O ~ünün cuklarını. buııünlin l\Tehrnetrik :rn Ai!11docnı bize vac:atma irin 

la ) ca oyunu oynandı v iva.,,et .. ,.. .., kyoızrcdıun. topraiı, hafif hafif tırmalı - ı T 1 F O A Ş 1 S 1 ' 
r. e r ~ e ıore, rihe takaddüm edıon eiitılf'rin lanıvordu Sabırszlı~ın he,·ı>canı ic:tirahatqahnıı1da rcıhat uvuvun. 1 
Genç Bayanlarm saçları yapılm~1ır h~dıse bir darp vakas'yle netıcelen- ._ 

ve yOzlerınde su ile çıkmıyan bır dı. ıstırabını ,.e o hii,•iik ıtiiniin h lz icinde gücliikle .rel'en dcıkikalar Bız. sizlerf' lavik birer kardes Neıer, bu eliıı, pis bir pıı;ıvraya rito ve paratlto hastalıklarma 
makıyaj v rdır, ı:uneşten yanmıımıık HulAsa. Suadıye plAjı H ıazlnoau !ere verniği ı:ıevinc-i. ümidi hıı 1,itti. Kahraman Mehmetcik. ön ye evlAt oldui-umuzu ishattan hir •arılı parmaimdan, kendi koiut arka- 'UtulmamRk için tesiri katı. mu-

m def:ıl, güneşin yakışını ı tedıkle- harckeUI bir yer. Otel nasıldır. bil- tırlıım;:ık her seve vPt,.r.. Ar- de bandosiyle mevdanın uc•ın - ::ın bile eeri k::ılmwara~ımı:r.:ı 3h dl,ını hemen ttın.mıttı. ~riyetl pek emin taze aşıdır. Her 
şekle \e ı;nanzaraya sokmak lçın, mıyonım. birkaç gOn 'eçlrmek için tık iimit k::ın•ları alabildii?ine a- dan eörünmüı;tü. Toprak renkli detmis ve andicmisizdir. Siz ra- Aiır, tok bir ıes, tam baı ucunda: eczanede bulunur. Kutusu 45 

k 1 k r k k 
- Hill yaf:)'or, dedi. ' , 

tur takım hususı ya{:lar silrfinürlM, a aca tım, a al yer yo tu. ı-ılmış. acı l!iinlf'r vav'!ls vıwas tıt- bir dal.ra ~ib1, vakur. ~ert ve hat uvı>nun. rahat uvuvun. "'kuruştur Kısık ve aş:ı.ıı diier bir aea: _.. 
a;ımıml dostldrına yağın CurmulunU rihe, ve kısa maziye karı~mış- Hanııı·? dıye sordu. 
nlatıılar. tı. z f p• - hte, .,u... Ölü ıibi duran. 

tD'G::ı:p~:r;~~ ~:~:~ı:ı:tı~~p~~~;:; En idareli Nihavet 2fiAtustos 1922 sa- a er ıyangosunu * * 
nse köklerine kadar ıner ve eski bahin ilk saatlerinde her sevi- M adeni bir parlaklıkla ıııldıyan 

Avu turya - Macarıstan imparıton.ı miı Mustafa Kemal. canımız K T ı • ı • ı böcek, tekerlek izinin ltenanna 
,. ançoıs _ Joseph'ın me~hur sakalı LA ı a • tsmet ve onların muhterı>m ho- azana n a ı ı er tırmanmaıa uıra,ıyor fakat. kuru top 

b dir, o derece ıtına ile taranmıştır., A cas Maresal. Afvonda Kocqte- ralt onun k11a, uıta bacakları altından 
Vucutlar tunç :renglndedır. ek erlyct oenin vamadarında buluştular. Milli Piyan~onun· 30 Ağııstos 2.000 lira kazanan No. lar durmıdan kayıyordu .. Alnına bir ıi· 
Johnı WeısnıOller'ı nilmı.me ltllhRz el- Yeni bir tarih vazılacsıktı. Onu kesidesi. du··11 İzmir Enternasvo- Son do"rt rakkamı 6052 ile hi- nek konmuştu: dayanılmaz, iinell bir 

l ti C-kl (( k d J Jraşıntıy!a butlin yanlİI boyunC.ı YÜ• 
ı r. V"- en muvcı a a 0 muş" konustular. Biraz aşa<rııda, si- t b'l rdrr. Bunların plAjda alınarak do- .-. n31 Fuarında saat 19 da ('ekilmiı; en 40 ı et. rüdü, sonra tekrar tım yaranın üı:e-
tıklarmı ıörünce, yuzmelerınl dr lihlannıı$. avaklanmış ve ümi- ve bu cekilişi kalabalık bi.- hı:-lk 1.000 lira kaza.nan No. lar rine ıeldi, oturdı· 

erak ettim. Fakat plaıda kaldığın di ıı!Ömülememiş bir millet bir l Son dort rakkamı 2297 ile hl- Nefer: 

KA YJP -Bozkırın Ahırlı na
hiyesinden aldığım hüviyet cüzda 
nımı kaybettim. Yenisini alaca • 
ğlmdan eskisinin hükmü yoktur. 

Sapran köyünden Abdullah oğ
lu Ahmet Akyüz. 

KAYIP - Vefa lisesinden al
dığım 162 numaralı belgeyi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Sabi Soran ıun. denize gıreninl görmedim. 1- an bile kavbetmeden ileri <ıtıl- kütlesi takip etmiştir. Bu çeki iı; - Gozümü lnrpmamııı:rım, cuye dil-
ib be d · ı ı k k · · · bekl' h tt• te k"z.anan numaraları aşanıya ten 40 bilet --=---=----=-=------=---=--=======----n gar , nım enıze ll r P çı tı- ma ıcın emır ıyor. a a " .. ~oo lira kazanan No. tar 

ımı görenler, bana mu~tehzl ve mer- bu kumandayı rica edivorctu. vazıvoruz : .. 
met eder bakı~larla bıktılar. Me- ı Bdrımızı kirletmek istiven rliis- Son dort rakkamı ll88 ile ve 

8705 ile biten kırkar bilet. d lz b ı 1 Ad l 1 ·'0.000 lı'ra kazanan l\'umara er, en e ır at asa ar a ara s • manı bir lahzada umek, ko~- <1 
p gelecek zann<'ttiğim bu dleıkan- k k k · 

ılardnn çoğu, kendı smrflarımı men- ma ve yo etmı> içın... 4909 
up kızlarla arıo konu m11ktan. zorba * 10.000 lira kazanan No. lar 

100 lira kazanan No. lar 
Son üç rakkamı 379 ile biten 

400 bilet. tarla tıyaka yapmaktan henilz. 5aat 5.30. Dahi Kumand-an 
zme 6ğrenmtye vakit bulamamış-, emrini vermisti: Ordular 

r. flrri! •. 
257314 3:;3932 10 lira kazanaan No. lar 

s ıııd'yenln mOda\ imlerini. ekseri" ,.,,, rn~ HHIOS MOUSUATI =a - Top seleri, bir ~ıj! kooarmııııtı 
ey rciler t<", kıl cdıyor Höylc bır ki verinden, öniine durulamadı. 

evlet 

istif No. 

1 

2 
3 
4 

-. 

Satıhk Çam 
Orman lıletmesi 

..det M3. 03, 

26!il 1585 JR3 
l 1 278 

9:17 5fl3 7:ı7 

ınıo 1!15 839 
1967 11:17 Od!l 

180 

1 L A N 
ve Köknar Tomruğu 
Bolu • Seben Revir Amirliğir.den 

l'eher MS banın 
Cinsi Muhammen bedeli ,.7,S muvakkııt t~m 1nat 

LI. Krş. Ll. Krş. 

KöknRr 12 08 1433 80 
Cam 13 36 1 28 

143~ 08 
Köknar 12 06 509 90 
Kökn11r 12 oe !1!17 03 
Köknar 12 oe 1028 46 

Cam 13 H 2 18 

1030 84 
1 - "'" ' r..,, ~ın KarııC"ıısıı iirn.,~un:°i" vııka,.ıı'lı:ı he-r birinin hlr.omdı mlkdar, cinı. adet, muhammen 

hedt' " m \ k temınat va ılı .. m, ki5kn r tomrukları anlc ıırttınn• ile satılacıkhr 
2 - Tomrukların ayrıcıı baş ke me paylan me\ cut ~lup hacim kıbuksuz orta ~tur Qr.erlnden hesap

nmı tır . 

3 - S t 3-t'l- 941 t ril\ı"te m!l~ııdlf Car:ııımba ıünü saat Hl da baılar. Ve her lııtinn aatıtmı mlltealdp 
:lı~er ı t fit' n nuın ra crr:ı•lvle •::ıtışma ~eçlllr. 

4 - Tcımruklara &it !!ati$ şertnımeo:f Ankarıı Orman Umum \fU~llr!Ofil ile Bolu, f 11tınbul, Ankara, 
.unır Ormı>n CP'l!lru Mllıfiırhlkterl "~ AdRJ)azarı Orman Ri\lıe ~flilinı'lt ı~rül~bılir. 

1 - İsteklllerin 3-11-1141 Çaıpınba günü saat 18 da Boludaltl Revir Amirliilne m!lrıc11Uarı ;HU) 

5.000 Ura kazanan No. lar Son iki rakkamı 64 ile btten 

4339 l 2ii2:17 281363 :142777 4 Mil bil,.t. 
2 lira kazanan numaralar 

B U 

i 

4 

5 
€ 
7 

E 

l 2 
L M 
3 4 5 

A 
6 7 

• ----~ Soldan safa : ı - Fransız morttah -
Köpek 2 Bır kauba - Doyurmak 3 
- Bir nehir Bir Vilayctimir 4- Hıvvar 
harınıfı Tn•: Bir P'r1n11z muhurirı 5 
- Bir nou llııl"• 6 Frınur Amiralı 
7 Bı, - Bir ainir hıll 1 Tıbıl bır 
kuvvrı 9 - Dır no11 Mahıul 

Yuklrıdan •••fı: 1 - Bır Fnn•" ~•lırl 
- Sıda 2 - Ermı$ Akhndııı roru otan 
3 Cuet<niı - Kedinin yuttutu 4 - Tok 
detıı - Ten . Rıyedon - Bıflama edatı 
5 Bır bayvın - Trrs : tire. demir İp 6 
- Tanhl bir lehlr Bır nota 7 Buyill 
den !erde ıeler yo.pan ıenıl 1 Ton . b•n•Pr 
- Bır uyı 9 - F.sk iblr M111r ehri Sev<lı 

Evvelki bulmaca - Soldan .. ı. · t - lr 
ııiıuro 7 - niıh ( hun ) Erık 3 - A ı 
- Mllıno ~ - Mabtt ~ ııl•ıı ıln , 

Tan Rakan 7 Kilıı - nıi il - •is 
- Kıra t - 1nu - ~'' 

Son bir rakkamı 4 ve 8 ile bi
ten kırkar hin bilet ikramiye ka 
zanmışlarn•r. 

Kazananlar 
Bu çelrill!fte büvük ikramiyeleri kll

:r.anan yerler ıunlardır: 
40 000 lira Ankra, 10, 000 lira 1zmir. 
10,000 lira İstanbul. 5 000 lira Gümüş 
hane. 5,000 lira t .. •anbul, 5,000 lira 
Balya, 5,000 lira Malatya. 

2 şer hin lira kazanan ''erl~r 
6 puC'a Ankara. 6 parra İıtanbııl. 3 

parça Adana. 2 parra Bursa. 2 parc;a 
Esklşehir, 2 parca Samsun. 

Birer parça· Kemalı•11~a. T"'k rdai. 
Gumü,hane. Çankırı. Urla. Gel!bolu. 
F.nuı-um. Tarsuıı. bmir. Zonııulı!ı'k, 
Tnhzo" Antılva . M.,11 Ant11lı:v11 . Bo
yabat, Tıvaa, Urfa, Zile, Afyon. 

Şehir Ti:vatro•u Yat. Temsıllerl: 

Hazım ve arkadaşları 
31 Ai'ustos 94 ı Pa7ar akşamı saat 

9.30 da 
Su•dlye • $e"yol l!luketııark'dı 

HERKES KENDi Y!AINE : 

Vo<'IYll 3 rerdf! 
Tiylatrodan ıonra Tramvay vardır. 

Faiz getirir Tasarruf edilir 

o 

Emniyette duruı Yurdu korur 

Bir Tasarruf Bonosu Ahnız 



31 - 8 - 941 

Türk Tarihinin 
30Ağustos Bayramı Yurdun 
Her Tarafında Dün Büyük 

Tezahüratla Kutlandı 
!laşl(umani!anlrlt ineydan muhare

l)esinin Türk süngüsüniin zaferiyle 
bittiği günün on dokuzuncu yıldönü
tıı.ü olan bugün parlak bir törenle 
kutıulandı, 
Sabahın erken saatinden itibaren 

Sokaklardan insan selleri akıyor, me
l.'asimin yapılacağı: Taksim meydanma 
lliden yollar izdihamdan geçilmez bir 
tnanzara anediyordu, 

Sabah saat 9 da Komutanlıkta teb
tik merasimi yapıldı, İstanbul Ku
mandanı Tümgeneral İshak AYtli Ak
dag, İstanbul garnizonları birlik ko
hı.utanlarmın ve müessese amirlerinin 
tebriklerini ordu namma kabul etti. 

Saat 9,30 da başta Vali ve Belediye 
~eisi Dr Lütfi Kırdar olduğu hal
de, mülkiye amirleri, Protokol mu
cıblnce Komutanı tebrik ettiler, 

Taksimdeki merasime saat 10 da 
başlandı. Ör!i İdare Komutam Kor
ieneral Ali Rıza Artunkal ilk gelen
ler arasında idi. DaveWler şeref tri
bünündeki yerlerini henüz işgal et
hı.l~lerdi ki, Vali ve Komutan birlik
te tören sahasına geldiler ve karı;ı
landılar. 

Gerıç subayuı nutku 
Merasime istiklal mar;ıiyle ve bay

l"ak keşide:siyle başlandı. Müteakıben 
abideye çelenkler konuldu ve ordu 
namına, en genç subay, teğmen Cez
tni Aydoğan, heyecan dolu güzel bir 
hitabe iradctti. Genç subay zaman 
zamım alkı~larla kesilen nutkunda 
ezcümle dedi ki: 

"Bugün yine ünlü ve sevimli bir 
günü kuUuluyoruz. 30 Ağustos zafer 
bayrammm 19 cu dönüm yılını, tat' 
tnak gibi bahtiyarlTğa nail oluyorur.. 
On dokuz sene evvel bugün zafer 
Çelengini başlarunızm üzerine tak
mıştık. Tarih boyunca büyük zafcr
lcı· yaratan Türk kahraman !arı gibi 
bu istiklal savıı~ımız da bir Türk bü
tiıgünün yokluğu var ederek kazan-
dıgı savaljlardan biridır.,, 

"Türk adı ile iftihar edilen bir dev
l'i yaşıyoruz. Bu mukaddes kelimenin 
asalet ve kudretini baı;rmıım üstün
de taşıdıgımız Başbuğumuz ve Milli 
Setimizin parlak gözlerinden her .z.a
l'ıı.an okumak mümkündUr.,, 

"Sakin, vakur Tıirk topraklarrnm 
Üzerinde göz kamastrrıcı hayranlığını 
Parıl parıl sızdıran güneş kadar par-

"' lak yüzleriniz bu bur toprakların ha
kiki sahipleri olduğunuzu her zamaıı 
gbstermiye hazırdır. Milli ŞHimizle, 
l\ıılletimizle, Ci.lmhuriyetimizle, Ko
mutanlarımızla, sızlere daima yük
lielmek daima seslcrimlıi işittirmekte 
devam edeceğiz.,. 

Bu nutkıı j,tanbul Komutanı İs
hak Avni Akdağ, kısa ve \"eciz bir 
nutukla mukabele etti. Komutan, 
l'cıilletin orduya inanını tebarüz etir
diktcn \"e Ebedi Şer Atatürkün hatı
rası önünde hürmetle eğildikten son· 
ra, MilU Şetin etrnfmda bölünmez 
bir bütım· halinde toplanan Türk ınıl
letinin, içinde yaşadıgım12 müşkıil 
devirlerden :;oereflc çıkacagını lemin 
ederek sözlerini bitirdi. 

Geçit resmi 
Mütcakıbcn Kumandan ve Vali 

fribıine geçtiler. Bıraz sonra da ge
çit resmi ba~J<ıdı. İlk olarak önde 
bandosiyle birlikte kahraman piyade 
kıtalarımız, çok muntazam bir yü
rüyüşle gcçtıler. Onları, sert yürü
Yilşlu bahriye silahendazları takip et
tiler. Meydanı dolduran on binlerce 
halk, coşkun teıahüratla n:ahraman 
orduyu alkı~lıyordu. Biraz sonra, 
jandarma kıtaları ayni heyecanı ya
t;ıtarak ve ayni sevgiyi toplıyarak tri
bünün önünden geçtiler. Müteakıben 
l'ıı.eydanın asfaltı üzerinde nal sesleri 
duyuldu. Sura\'iler geliyorlardı. Alkış 
son haddini bulmuştu. Onlar da sey
tıne doyulınadan meydanın bir ba
ııından öbür ucundan çıkıverdiler. 
baha sonra, kahraman ordumU2:un 
teknik kolu, motörlıl birlikler, muhaM 
bere kttaları ve seyircileri hayranlık 
içinde bırakan bir intizamla geçtiler. 
Askeri birlikleri, beden terbiyesi mil
kcl!cflcri, atletler ve talebelerin tak
dir ve sevinç toplıyan geçişleri takip 
etti ve merasim de böylece sona er
tlliış oldu. 

Geceki tezahürat 
Zafer bayramı munasebetiyle dün 

&:ece bütün şehir, resını ve hususi 
daireler elektriklerle süslenmiştir. 

Ankaradaki merasim 
Ankara, 30 (A. A.) - 30 Ağustos 

tafer bayramı münasebetiyle bugun 
burada yapılan merasimde garnizon 
komutanı bir nutuk söylemiş, ezcüm
le demiştir ki: 

Atatürk,Namağlup 
Kumandan 

Yoktur Demişti 
Kumandan Gördü: Dünya Namağlup Bir 

Onun Adı Mustafa Kemal'di 
Afyon 30 (Hususi surette giden j sonra he~miz o deryanın birer dam-

arkadaliımızdan telefon)a\L . lası olduk. Artık konuşmuyorduk. 
o, şaati sordu: Arafata çıkan müminlerin o ilahi 
Patalar Uç, dedller. huşuu içinde idik. Bir mabette yü-
Sarı11ın bir kurda benziyordu. rür gibi topratı adeta tabanlarımı"dan 
Gözleri çakmak çakmakfı; sakınıyor, Türk istiklalin.in mihrabına 
Uçurumun kenarına sokulup yaklaştıkça anlatılmaz bir heyecanla 

ufka uzun uzun baktı; sarsılıyorduk. Yanımdaki arkadaşa: 
Bıraksalar, - Acaba diyordum. Ziyaretçiler a-
kendi uzun bacakları üzerinde yay· raı;ında bu harbe i~ti'rak etmiş nder-

lanarak terden de var mıdır?. 
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi Sualime arkamdan yükselen bir ses 

yanarak cevap verdi: 
Koca tepeden - Ben varım!. .. 

Afyon ovasına athyacaktı., Heyecanla döndüğüm zaman gözle· 
Şimdi heyecanlı ve sabırsız yürek- rim kır sakallı, uzun boylu bir kÖy

lede dolu trenimiz Afyon ovasını lünün hala çocuk kalmış gözleriyle 
hepimize az gelen yaman bir süratle karşılaştı. O iliklerine kadar işlt'miş 
aşarken gözlerimin onünde yukarıda- bir itaat itiyadiyle derhal künyesini 
ki nefis şiirin çizdiği şahane tablo okudu: 
canlanıyor. Kar ımda gepgenç, 6 ;_ - Ben on birinci fırkanm yetmişin
ması bembeyaz sac;lariyle ve yüksek c: alayının ikinci taburunun 8 inci 
rütbesiyle sevimli bir tezat teşkil e- bölüğünün ikinci tüfek çavuşuyum. A,.. 

den kaymakam Tevfik oturuyor. Onu drm Hasan oğlu İsa. Altıntaş nah.i
dinlerken hafızasını dolduran em- yesinin Akçe kariycsindenim. 305 do
salsiz hatıralar, servetine gıpta et- ğumluyum . ., 
memek elimden gelmiyor. Çünkü 0 , Benim ondar. sual sormama vakit 
tahayyül ettiğim 0 şahane tablonun kalmadan bir başka ses yükseldi: 
aslını görmus bahtiyarlardandı. Garp - Ben de döğüı;tüm. Efendi ağcr
cephesi harekat ~ubcsin:n on dokuz se bey ... Daha ben onun da ayni şekilde 
ne evvelki resi: verdiği mufassal künyeyi notlarım a-
"- Bilmiyor musunuıo: diyor, Yu- rasına katmadan bir başka ses: 

nanistanın Asyayı Suğra orduları baş - Ben de varım, diyor. Sonra et
ku'1andanı Anastas ·Papulas daha rafımı ondan fazla eski muharip sa
Esklşehire girdiği gün orduiarma rryor ve hepsi de; "Ben de varım 
ilk hedefiniz Ankaradır, emr :nı vt-r- beni de yıız efendi ağabey., diverek 
nüşti. Fakat t:ırih, ordularına daha künyesini okuyor. Sonra Akçe kari
Sakaryayı aşmadan bu uzak ve varıl- yeli H asan oğlu İsa çavuş: 
maz heddi gösteren Anastas Papu- - ~liyor musun ne istiyoruın ı;en-
lası, başarılamıyacak iddialarda bu- den? 
lunan her insanın akıbetine uğrattı. Ona, onlara veremiyece~mız ne 
Yine biliyorsunuz Mustafa Kemal 31 var ki, hıç tereddütsü.ı şöyle diyo
Ağustos gecesi heni.iz Izmirden çok rum. 
uzcık bulunan askerlerine şu emri ver- Fakat, onun bala yüreğini &ıZlatan 
mişti: masum talebi beni kendisini dinledi-

- Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz- ğime pişman ediyor. Çünkü o: Biz 
dir!. O hiç bir znman ba~aramıyaç:;.ğı d.iyor, hala madalyalarımızı atamadık. 
iddialarda bulunan bir kumandan ol- Yaz ki onlan göndersinler bize .. Son
madığı için yalancı çıkmadı ve Türk ra ayn! masumiyetle soruyor: 
ordusu bu kumandayı alışından 9 gün - Acaba abidenin yanına bizi de 
sonra Akdeniz sahiline bayrıık çekti. sokacaklar mı? .. 
Zaten ben Mustafa Kemalin yalan söy Kendi diktiği abidenin yanına ı;okul
lediğine hayatımda bir defa şahit ol- mak için müsaade ist.iyen Mehmedin 
dum. O, Uşakta esir dıişen Yunan liU emsalsiz tevekkülünde göz yaşar
Generali Trikopis"e civanmert bir tacak kadar azametli bir tcvazü yok 
muharip asaletiyle teselli verirken: mu? 
Üzülmeyiniz demişti.Tarihte nim'lğlüp Biraz sonra onu ve arkadaşlarını 
kumandan görülmemiştir. Fakat yalan etrafı başta İnönününki olmak ü
söyluyordu. Çünkü tarih nimağlüp zere yıizlerce çelenk ve on birlerce 
bir kumandan görmüştü ve onun adı vatandaşla çevrili abideye bakarken 
Mustara Kemaldi... gördüm. Hepsinin de ıslanmış gözle-* 1 indeki aşıkai· .imrenişlerinden belli 

Ve bu tepeye tırmanmak tizere tren idi ki o kavgadan nasılsa sağ cıkmış 
den indiğimiz zaman dağları on bin- bulunmaktan adeta utanıyorlardı. 
lerce zairle dolmuş bulduk. Bu mu- Kenarına üçer basamaklı dört mer
azzam insan deryası bir cenup deni- divenle çıkılan büyük bir mermer ka
zinin met dalgası halinde zirvelere : idenin ıizel"İnde kurulmuş olan ~bide 
doğru süratle kabarıyordu. Ve biraıo: ı Türk bayrağını tutan çelik bir koldu. 

Türklerin kalblerinde ·yaşamaktadır. 1 Savaş meydanlarında düşüp kalan 1 
O günün cephe Komutanı İsmet i- ve gözü ileri bakan mübarek ~ehitle

nönü bugün milletimizin başında pa- rimiz, \"atan için seve seve feda etti
rıldamaktadır. ğiniz kanlarmız boşuna akmadı. O 

O günün Genel Kurmay Başkanı kanla renklenmiş ~aıılı bayrağımız 
Fevzi Çakmak bugün ordumuzun bü- dünya durdukça bu ülke üzerinde 
yük Mare~ali olarak yıne ordumu- dalgalanacak ve hep sizleri anacaktır. 
zun başı üstündedir. }';y Büyük Milli Şefimiz ismet İ-

Bugün elinde sililh tutan Türk as- nönü: 
kerleri o şanlı gunun kahraman su - Bugün ı;cnın emrin altında hepi -
bayları ve yiğıt erleri yeya bunlarm miz bir vucut gibiyiz. Nereye emre
kardelileri ve ogullarıdır. dersen oraya gider, dediğ1ni yerine 
Türklüğün yaşaması için sanış mey 

danlarmda kanlarını akıtmış "e can
larını vermiş olan komutıın, subay 
ve erlerimizin miibarek rt.ihlıırını ıııı

mak için hepinizi bir d<ıkilrn ı-:elfım 

vaziyetinde saygı gö:stermıye davet e
diyorum. 

Bilirsiniz ki, insanlık tarihi bo
yunca sava!} meydanlarında ve insan
lık duygularında şan almış bir mil
letin çocuklarryız. 

Ey şanlı Türk askerleri: 
Unutma ki, zaıer kazanacaı;ma gü

venen bır milletin ordusunun, bu gü
ven seninle beraber yaşar. 

Bu güven yaşadıkça zafer de se -
ninle beraber koş::ır ... 

Subay Vecilıinin bir lıitabesi 

getiririz. Bülün dilegimiz senin baş 
sağlığındır. 

}"' urtta bayram 
Ankara. 30 (A.A.) - Büyük zafe

rm 19 uncu yıldönuınü bugiln bütün 
yurt içinde her sınıf halkın i~tirak 
ettiğini en içten tezahürat ile kut -
lanmıştır. Bu münasebetle askeri gar
nizonlarda geçit resimleri yapılmış ve 
zunün büyük önemini tebarüz ettiren 
nutuklar söylenmiştir. Ankarada bu 
tezahür her seneki gibi pek muhte
şem olmuş ve hipodromda yapılmış 

büyük geçit resmini hemen bütün 
Ankara halkı takip eylemiştir. Genel 
Kunnay Başkanlığında yapılan teb -
rlkleri müteııkıp geçit resmine saat 
10 da b;ışlanmıştır. 

"Büyük milletimizin tarihi zarer -
lcrle doludur. Fakııt bunlarm bazı
ları daha yüksek değerdedirler. 

Milletin korkunç durumlardan kur- Kıdemsi.z subay Vecihi bir hitabedıı 
iulmasına sebep olan :rsferlerdir ki, bulunınU!;i \"e czcumle demiştir ki: 

Hariciye Vekili Şükrü S:ıracoğlu 

ile Glinırük \"e İnhisal'lar Vekili Raif 
Karadeniz, Mebuslnr, Cumhuriyet 
Halk Partisi erkanı ve Vek;Heller rü
esası da bu geçit reı::mini şeref tıibü
nilııden seyretmekte idiler. 

lzlerl uzun bir tarih boyunca gonül- "B~.n~.a~. 19 sene . evvel~i. 30 Ağus-
lcrde yaşarlar, tos gununu anlıyııbılm_ck ıçın ~~tıra-

Ergenekon zrıferi, :Malazgirt zııferi, J lar~mrzı on:ıan cvvelkı acı gunlel'e 
!<osova zaferi gibi Dumlupınar za-ı Çe\.irmek lazımdı~. . _ 
feri de Türk yurdunun J.iurtulmasına ı , 30 ~gustos.. :r-urkü.1:1 varlıgım ve 
shebep olan zaferlerimimendir. Bu ınıdretı~i _'~mtun dunyaya tanıtan 
2:aferimiz Tıirk ordusunıın, Türk sün- ~tlu bı.r gundur. 
gtisünün üstün gelmesiyle elde edil - 30 Ağustos Ttirke istiklalini ebedi 
tııistir. olarak ~en_ mutlu bir gündür. 

Türk ordusunu idare edenlerin 30 Ağustos kadınlı erkekli bütün 
:\lüksek dehalariyle, bıl~ili düzenteriY- bir milletin zulme ve hırsa kar~ı is
le kuvvetli iradelerıyle elde edilmiş - yanmı zaferle bltıren bir gündür. 
tir. Baba ve kardeşlerimiz bu zaferi 

O runfin Baş Komutanı Kı!mal A- na~ıl kazanmışlarsa, bizlerin de böyle 

Hipodromdaki bu geçit resmini mü
teakrp, kıtaat şehrin baştan ba~a mil
li renklerımizle siıslenmiş anayolları
nı dolduran halkın en içten sevgi te
z~hüratı ara~mdan geçerek yerlerine 
dönmüşlerdir. 

1' A N -------------------------------------------------------------~~--~~~~~ ·---~-- :> ---

En Büyük Bayramı 

Bir ı~ıldak fribiin ün önünden geçiyor 

Motörize bir topumuz halkın önünden ıeçerken 

Bu milletin sarsılmaz irades;jnl temsil 
eden o çelik kol düşmanın beynine en 
kat'i darbeyi, bazı kö~lerinde, 
hfila par~alanmış muhteris ba>jlarm 
kurumuş kafa taşları bulunan bu ta- · 
rihi tepede indirmişti. Yanıma soku
lan Hasan oilu Isa çavu§a: Nasıl ol
du bu iş diyorum. Tarihin seyr:ni. 
kaç defa deği~tirenlerden biri olan 
koca adam tıpkı bostanın su yollarını 
değiştirmiş bahçivan tevazüii ile: Bas
bayağr oldu. Başka türlü olacak de
ğildi yal ... Diyor. 

Evet, başka türlü olacak dei:Icli ya! .. 
Her düşmana tepeden bakan ve ken
dinden bu derece emin olan bu koca 
baş ta, bu başlar da eiilecek dei!ldi 
yal ... Çcx:uklar kadınlar, köylüler, 
gençler, ihtiyarlar hepimiz bayrağı 
tutan o çelik kola bakarken ideta ya
ratıcısnı seyreden birer kul minneti 
duyuyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz. 
k.i bugün tevarüs ett:ğimiz oütün ni
metleri şimdi hatıraları önünde baı 
eğdiğimiz, göz yaşı döktüiümilz bu 
aziz ölüler doğurdular. 

Oradan ayrılırken Hasan oğlu İsa 
çavuşa: Haydi, diyorum. Beraber 
gidelim. Biraz konuşuruz. Onun ıslak 
gözleri hala abideye takılı sesi tjtr:- . 
yor: 

- Ben kalacağım. Herkesin dağıl
masını bekliyeceğim diyor. Ve kula
ğıma eğilip abideyi göstererek il5ve 
ediyor: Ben 11 saatlik yold.an bu 
eli doya doya öpmek için yayan gel
dim. 

Ona bir şey söyliyemedim. Onun, 
içinde şehit Mehmedin çelik eline 
ırazi Mehmedin konduracağı busenin 
sıcaklıtı ile ayrildım, Biraz sonra go 
ride kalan Zafer Tepenin 19 sene ev
vel Mustafa Kemallerin, lnönünelin, 
Çakmakların kumandasmdaki Türk 
topçusu tarafından ağaçları bile düm.
düıo: edilmiş çırçıplak srrtına baktım. 
Ve o çıplak sırt bana W:erinde geçmİ$ 
havsalaya sığmaz hatıraları dii~üne 
düşüne saçları dökülmüş yorgun ve e
satiri bir füozof başı gibi göründü. 

Naci Sadullah 

Afyondaki merasim 
Afyon, 30 (A.A.) - Zafer bayra

mının 19 uncu ytldönümü münasebe
tiyle bugün Dumlupmarda meçhul 
asker rıbidesi önünde büyük merasim, 
yapılmıştır. Merasimde 1'4ebuslar, Af
yon ve Kütahya Valileri, Afyon as-' 
kert ınıntaka Komutanı, Umum Jan
darma Komutam muavini, Afyon Be
lediye Reisi, Vilayetler Murahhasları, 
Ajans, Matbuat ve Kurumlar mümes

Son sisteın toplarınıızdan biri merasim tribünü öntin .. 

Dünkü ıeçit resmine iştirak eden tanklar 

silleri, yüksek tahsil ve İstanbul ü- Yukarıda düııkü merasime iştirak eden deniz silah endaz kıtasını aşafıda kız atletleri ıörtı,eııuınu 
niversite talebesi grupfarr, askeri krtıı 
ve izcilerle beden terbiyesi mükel ~ 
le!lerl ve civar köyler kasaba ve şe
hirlerden gelmi9 on binlerce halli 
hazır bulurun uştur. 

Merasim, başlamadan önce meçhıj 
asker abidesine Reisicümhur, Mecfü 
Reisi, Vekaletler mümessilleri, harp 
malulleri adına yüze yakm çelenk 
konmuştur. 

Merasime 11,30 da top endahtiyle 
başlanmı§tır. EvvelA ordu namına en 
genç subay bir nutuk söylemiş, sonra 
Çoruh mebusu Ali Rıza Erdem, An -
kara yüksek tahsil gençliği adma 
Selçuk İnal, İstanbul Üniversitesi a
drna Mustafa Şenerdem, beden ter -
biyesi adma Celil Etinger birer nu
tuk söylemiş ve en son olarak mıııta
ka komutanı adına meydan muhare
besinin bütün safahatı, cereyan et -
tiği yerleri gö~terınek suretiyle an~ 
tılmış ve bunu müteakıp merasime 
nihayet verilmi~tir. 

Geçit mahalline gidilmiş ve burada 
kıtaların. izcilerin ve milkelleflrin, 
halk athlarmm ve bu muharebeye 
bilfiil iştirak etmiş eski müccµıitıerin 
iştirakıyle bir geçit resmi yapılmıştır. 

Abide önündelıri tnerasim esnasın
da bir hava ıilomuz, yıiksekten ve 
alçaktan uçuşlar97apmıştır. 

Geçit resminden sonra davetlilere 
bir kır yemeği verilmi:ş ve bundan 

taturk bugüıı aramızdan ayrıln;uş bu- zaferler kazanacagmuza imanımız 
lunuyorsa da, onun hatırası bi.itün vardır. 

Bugün bu kadar gılzel bir dekor 
içinde büyi.ık zaferimizin 19 uncu 
ytldönümünil kutlıyan Türk Hava 
Kurumu filoları da bu tezahürata iş
tirak etmi:şler ve törenin devamı 
müddetince Ankara üzerinde uçuzılar 
ya pınışla rdır, 

sonra Sılkı - Saray i!ta~yon.una ve Afyonda zafer aA1'ldea 
oradan Afyona dönülmü;itür. 
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SiZiN DE 
ETTIGINIZ 

TAKDİR 
ÜZERE 

Asrımız modasının zarafet ve lneellğtne inzimam e.. 
den üstad terzilerin mahareti, kadına da gençliğe matuf 
ıayanı hayret bir beden tenasübü arzeder. 

Fakat yüz ve onun hututu gevezedirler. Eğer bu nokta-
ya lll:ı:ım gelen ihtimam gösterilmezse, seneler bu hatlan 
başkalarına pek çabuk farkettirirler. Bu, sizin bir ııırrı• 
nızdır ki, ufak blr dikkatsizlik veya 11ımal neticesi ra• 
kibelerlnlzlrı dikkat nazarından uzak kalamaz. İşte senele-
rrn (blfhassa nazik ve hassas cJltlere musallat olan o talı
ripkllr senelerin) cildinize çizmekte olduğu on binlerce (bl· 
dayette gayri mahaüs) lnee çizgilere ihmalkar kalmayınız. 

:Zamanla clrdinlzl solduracak olan ve sizi pek çok defa vakitsiz 
harap eden bu anzaları akşam ve sabah KREM PERTEV'le yapa· 
eağınrz ufak bir masajla refedlnlz. KREM PERTEV'ln bu mucizesi· 
ne yüz binlerce hemeinslnlz gibi siz de hayret ve memnuniyetle 
ıahlt olacaksınız, Göreceksiniz ki simanız, ebedi gençliğini herkese 
mağrurane ıöyllyecektlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır en derin çizgiler! blle 
izalede geclkmlyeeektlr, Bugünden itibaren ıiz de bir tüp KREM 
PERTEV'! tuvalet maunızda bulundurunuz. O, <ıyni zamanda 

111 
rüzgarların ve kuvvetll güneşin en. iyi muhafızıdır, 

: 1 t·· ' . . . . . 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Giresun vilayet merkezinde yeniden 

yapılacak olan kagir 100 kişilik ceza evi inşaatıdır. 
2 - Keşif bedeli 35593 lira 37 kuruştur. · 

4 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak ;ıunlardxr. 
A - Eksiltme şartnamesi; 
B - Mukavelename . 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri fenni ııartna

ıı:ııesi; 
D - Seridöpri cetveli yapı elektrik: sıhhi tesisat keşif sartnameler, 

silsileyi fiyat cetveli ve projedir. 
4 - İstekliler bu evrakı ısn kuruıı bedel mukabilinde nafıa müdür

lüğünden alabilirler. 
5 - Eksiltme 26-9-941 Cuma günü saat 16 da nafıa müdürlüğün

de müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en aşağı yirmi beş bin 

lfra değerinde yap1 işini muvaffakıyetle bitirmiş bulunması 2669 lira 50 
kuruş muvakkat teminat yatırmaları bundan başka 941 mall yılına ait 

.- Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika ile eksiltmeden en az 
üç gün evvel vilayetten alınmış ehliyetname ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektuplan 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 5 inci maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması la
zundır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. (7655) 

Devlet ,Demiryolları ve limanları işletme .idaresi ılanlan 
Devlet Demiryollan Sirkeci 9 uncu İşletme . 

Müdürlüğünden 

' Kırklareli - İstanbul arasm.da işliyen S No. lu yolcu katariyle Uzun
köprü - Alpullu arasında işliyen ve bu katarla irtibatı olan 105 No, lu 
yolcu katarmm tarifesi 1 - 9 - 1941 tanllinden itibaren aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Fazla malümat için istasyonlara müracaat edilmesi sayın halka ilb 
olunur, 

5 No. lu kata"'-
Kırklareli kalkış • : 20,00 

Alpullu kalkış : 22,45 
İstanbul varış : 6,50 
105 No. lu katar 

'Uzunköprü kalkış : 20,55 
Alpullu varış : 22,l() 

• 

lstanbul Defterdarhğından 
Sazak Madeni Türk Limited şirketi (tasfiye memuru Mümtaz Akse!) 

fl5, 936, 937 mali ve 937 kıstelyevm.seneleri asgari mükellefiyeti hak
kında vaki itirazınız neticesinde bu kerre itiraz komisyonunca müttehaz 
karar temyiz komisyonunun 28/10/940 tarih ve 7104 sayılı karariyle ye
niden tetkikat ifası zımnmda nakzedilmiştir. 

Bu karar üzerine bir djyeceğiniz varsa 10 gün zarfında yazı ile bll
dirlimesi, lil:ı:umu 3692 sayılı kanunun 10, 11 inci maddelerine tevfikan 
tebli~ yerine kalın olmak üzere illın olunur. (7699) 

T. iş Ba.nkası 1941 ikramiyeleri 
Küçül< Tasarruf l adet 2000 Liralık =2000-Llrtı 
Hesapları 1941 s· • 1000 • :=sooo.- • 

ı • 1so • ı::::ısoo- • 
iKRAMiYE PLANI. 4 

• 
500 

• =2000.- • 8 • 250 • =2000. 
K :şideler 4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Atuı- 35 • 100 • ı:3500.- • 
os , 3 tkinciteşrin tarihlerinde ya· 80 ., 50 • =4000.- • 

.,ıhr. 300 • 20 • =6000.- • .................................... , 

TAN 31 ~ 8 - 941 

.,,_., Yatılı Yatısız Kız ve Erkek ~ " 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ Her yerde 

Pullu Kutuları ısrarla istey~niz. 

... . '~ . .. . ;- . . .. . . . . . . : . . . ' ". 
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COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çoc-u-kAnsiklopedisl 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve cocuiunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyorm.. 

Çünkü: ÇocUk Ansiklopedisi 
çocuğU.n mektepte 
mektep dişmda, hatta 
mektepten sonra muh-
taç oLluğu en kıy
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kınlıp kay
bolabilir, veyahut u. 
nutulabillr. Fakat Ço

. cuk Ansiklopedisi, ço.-
cuğlln hayatı ü.zerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz bll'a-
kacak bir eserdir. y 

--·· - - - ~ ~ 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

. en cok verilen eserdir. 

Çiinkil: Çocuk A::ır.tlopedisi 
· çocuğtınuza faydalı ve 

bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona ooş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık ede{ 

·TA·'N~:·:N:·eş~i·~at,. EVİ 
• ~ ..... 1• .- .. ":... ,. : ·: '·~ . ':.)-' (::. ·,;.· .. ~ · • • "'( . .... ~-:-.. ' ... 'ı - - •• ' 

Çocuk AnsiklopediBl iki 
cüttir. Mükemmel şekilde 
teclit edllmiş olarak iki cil
di birden ('I) liradır. , , , ·~· .... :..,··:,./;~~j·.J s't a n·b ur ·· · _ · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
TaJ,ebe ve -· muallimlert 

tenzilatlı (6) liraya "erUir. 

SANIN 
DIŞ MACUNU 

Erzurum Belediye .Riyasetinden 
1 - Fakir ailelerinin isk~ için 30 ev inşası 16.8.941 tarihinden iti-

baren 20 gün müddetle ve kapalı zarf ile müııakasaya konuhnu§tur. 
2 - 30 evin muhammen bedeli 31740 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 2380 lira 50 kuruştur. 
4 - Bu işe ait keşif pUn, şartname vesair evraklar Erzurum Bele

diye fen müdürlüğünde görülebilir, 
5 - İhale 5 Eylül 941 CUma günü saat ıs da Belediye dairesinde 

yapılacaktır. 

6 - Talipler bu gibi Iııleri yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibraz 
etmeleri mecburidir. 

7 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek
tupdarını Belediye Encümenine tevdi edilmesi !Azımdır. Keyfiyet ilAn o-
lunur. (7287) 

ŞiŞLi TERAKKİ LiSESi 
1 - Yuva, İlk, Orta ve Lise Sıntflarma Her gün yeni talebe lta1dma 

devam edilmektedir. 
2 - Eski talebenin 5 E;rlfil.e kadar kayıtlarını yenilemeleri ıtızum.u 

bildirilir. 
Tarifname g8nderlllr •• Tel: 80547 

• ................................. mm ... 1111111•' 

Kız 
Erkek 

İlk - Orta - Lise 

İSTİKLAL LİSESİ 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilil' 
lEHZADEBAŞl POLİS KARAKOLU ARK.ASI' 

T e 1 e f o n : 22534 

Yatılı 

Yatısız ' 

., ....................... ı ............ ~ 
1 • 

J Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğün~en 

Talebeye ·lıan 
1 - Bu yıl tecil edilmiıi olan askerl kamplara 10 Eylfil 1941 de ba11-

lanacaktır. 
2 _._ Yüksek Ziraat Enstitüsfiniln kamp ile ilgili erkek talebeleri O 

Eyltil 941 sabahı Anlcarada bulunacaklardır. 
3 - İkmal imtihanları Enstitüde ilin edilecek sıra Qzerinden 3 ile 

22 Blrinciteşrtn 1941 arasmda yapılacaktır. İkmali olan talebeler Birin
citeşrin ayının birinci günü Enstitüde olacaklardır. 

4 - Bu sene Orman Fakültesinin ikinci sınıfından üçüncü smıfa 
geçmiş veya ikmale kalmış talebelerin kampı da Ankarada olacaktır. 

5 - Orman Fakültesinin Bahçeköy kısmında bulunup da askeri 
kamp ile alakadar olanlar 6 Eylulde doğrudan doğruya İstanbuldaki Fa
külte k:ıs.mmda hazır olacaklardır. 

6 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün biitün Fakültelerinde tedriaata 3 
İkindteşrinde başlanacağından erkek ve kız talebenin İkinciteşri.n.in. ilk 
günü Enstitüde bulunmaları lbımdı:r. (5637 - '1210) 

BAN_KASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 .... 
C::tatalerl ve Ti1Tldye CQmburiyetl ile mQnaklt mUkavelenafrı.esi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilm.iotir. 
(2•/6/1933 taıihll 2•35 Nımıarah Resmt Gazete) 1 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

ıo.000.000 lngiliz Lirası 
1.2so.ooo lngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde . 

PARİS, MARSİLYA w NİS'd'. 
LONDRA ve . M.AN~'de 

KtBRİS, YUNANİSTAN. İRAN. 
TİN ve MAVERA Yİ ERD'()'Wde 

Merkez ve Subeleri 
YUGOSLAVYA. ROMANYA. YUNANiSTAN, SURİYE, LftBNAN, 

Fi1yalle:ri ve bntnn Dftnyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

ı :J •)' 

Her nevi Daima Muımıeleleri yapu· 
Hen.hı earl ve mevduat hesaııl•n ktişadı. 
Ticari krediler ve vesaildi krediler küsaclı. 
Türkiye ve Ectıebi memleketler üzerine keşide ieilıiat 
iskontosu. · · · -
Bona emirler\.. . . 
Esham ve tahvilAt. altrri ve em.taa &zerine avans: 
Senedat tahsilltı ve saire · ~ 

- Ll--•-'f'!. En yüksek em.niyet $artlarmı haiz IUE"~ 
'tasalar Servisi vardlr 

Piyastimn en müsait ıartlarile (kumbaralı oeua 
kumbara.sız) taBarruf hesaplan açılır 

~~ .... ~_z......, Harp Okulu Komutanlığından 

-
Dişlere Hayat Verir. 
,.-ANCAK: ••'ı 

Her sabah, öğle ve ak
şam, her yemekten son-
ra mutlaka fırçalamak 
şarttır. Bu uaulü şaş. 

ma.dan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, 
hastalıklardan muhaf a-
za edilmiş· olur, paslan. 
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. ... 

ile sabah, öğle ve akşam 
her yemekteIJ. sonra 

"' günde 3 defa -ı 
Eczanelerde ve büyük ıtriyat 

mağazalannda bulunur. 

KAYIP - Petürgenin Kefer
dis nahiyesinqen aldığım hüviyet 
cüzdanı beş lira ve on liralık se
nedimi kaybettim. Yenilerini ala
cağımdan hükmü yoktur. 

Petürgenin Keferdiz nahiye -
sinden Ahmet oğlu Hacı Akko
yun 340 doğumh 

TÜRKiYE CÜMHURIYFTI 
ZİRAAT BANK,ASJ 

Kuraluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Livtsı 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele. 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Banka111nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en a.ı 60 
lirası bulunanlara a#enede 4 defa çelıcllecek kur'a ile apjiıdakl plAna gö• 

r.e ikramiye daOıblacak~. • • 
4 Ad( \.000 \.iralr' 4.000 Lira 
4 .. 500 • ?.000 • 
4 .. lso • ı.ooo • 

40 • co .. ı.ooo • 
100 .. so .. 1.000 • 
120 • 10 .. J.800 • 
160 .. 20 • s.200 • 

ol KKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan ~ağı düşmı
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Eyhll, 11 BirlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

1 - A~ağıda yazılı ~artları haiz okurlar Harp Okuluna alınacaklar
dır. 

A - Ankarada bulunanlar doğr'Udan doğruya Harp Okuluna, Anka-
ra haricinde bulunanlar bulunduk1arı yerin askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

B - Kayıt ve ka'bul muamelesi 1-9-941 den itibaren 10-10-941 ta' 
ribine kadar devam edecektir, Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul 
edilıniyecektir. 

2 - Giriş şartlan: 
A - Türk olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk imtihanmr vermiş bUlunmaJ(, 
C - Tam teşekkilllü heyeti sıhhiyesi olan askeri hastahaneaerı 

(Harp Okuluna girer) kararlı sıhhat raporµ almak. 
D - 18: 23 yaşında olmak (24 yasma girmiş olanlar alınmaz). 
E - Diğer aartlar askerlik ~ubelerinden ve Harp Okulundan öğre, 

nilebilir. ı (972 - 7601) 

Müsabaka ile Memur AlınacaS. 
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden: 

Bankamızın muhteli:I' şubelerinde çalıştırılmak ve 3659 sayılı kanun 
hükümleri dairesin.de maarı verilmek ilzere aşağıdaki §arilar dairesinde 
müsabaka ile memur alınacaktır: 

1 - Müsabaka imtihanlan 15 Eylül 1941 Pazartesi günü Ankara, 
İstanbul, İzmir, Samsun ve Adanads yapılacaktır 

2 - İmtihana girebilmek için: ... 
a) Laakal orta mektep mezunu olmak. 
b) 18 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı ouıunmınna ... , 

c) Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olanlar mu· 
vakkat memur olarak alınacaklardır.) 

3 - İmtihanda muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler ter• 
cih olunur, 

4 - Taliplerin en geç 13 Eylt'l.l 1941 Cumartesi gilnüııe kadar yuka
rıda yanlı şubelerimiz müdürlerine vesikalariyle birlikte müracaatta pu· 
lunmalan nan olunur. 

Bakırköy Malmüdürlüğünden 
Ciheti askeriyeden müdevver Safra köyilnde 600 ve Yeşilköyde 613 

kt cem~n 1213 adet boş benzin tenekesi müzayedeye çıkanlmış ve 
18.8.941 tarihinde yapılan müzayedesinde Mustafa Hasbal namına ihalesi 
icra kılınmış ise de milzayede şartnamesi mucibince müddeti zarfında be
delini tediye ile tenekeleri tesellüm etmediğinden 2490 sayılı müzayede ve 
ihale kanununun 25 inci maddesi mucibince depozitosu irat kaydedilerek 
yenideı:ı müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların 612 lira 56 ku.ruıı muhammen bedelin %7,5 teminat 
bedeli olan 45 lira 96 kuruşluk makbuz veya banka mektubiyle beraber i
hale iiinü olan 12.9.941 Cuma günü saat 14 te Bakırköy Malmüdürlü
ğünde müteşekkil komisyona müracaatlarJ ilAn olunur. (7587) 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN Matbaa~ 

\ 


