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,la miftetlerin gıbta ile baktıkları 
~leri ayaklarımızla tepiyoruz 
~es'ul makamlar 

glda meselesi ile meş-
guı olmalıdırlar 

Cenubi Ukraynada 
1 Sovyet orUl.arlDltl 

ii: xo:•;nr ı 

vaziyeti vabma 
1 

Bet>llu, 26 (A,A.) - Alman or-
. · . . 2 Alman alaya 

s~rer derece terf 1 ettı imha edildi duları başlrn.maıııdanlığmm tebliği: 
ı Dioneıç havzasmm !işgaıline devam 

edilin.ektedir. Doğ:u ~phee.inin ~ 
ka keeiımler·nde~d hare]d.t da de-
va.m etıni.şHr. 

~ 1 Abnan ha.va kuvv~e men
Listenin tamamı 3 üncü savfamtzda 

-.o--

Od sa a 
Çete muharebeleri 

devam ediyor 

; sup kuvvetli tcşkiller, D:meçlıe Dem 
:~ arasında, Mc 'tova muharebe sah-

nesinde ve V oşof'un doğufNnda 
! buhınan düşın..'ltn !lnıtalaT.t iSe ımüs -i uı:hkem m~vziletine ve !kollıa.rma 

1 

ı;-iddetiıi hiic.ımlarda bul:ımmuşlar
d!r. 

F'raD51Zla.rı mmımt ~·e davi"t ed:?:ı Uza:k şhnalde, muharebe 'tıı:wyya- 1 
Hiir F'rans:z lidnri dö Gol ı relt>ı i Mur'.lllaıısk denı;iryolwrun ba.-

F ra n S~a"" a 1 Z! kr~ımlarr .\1e Balr'kç.ı:l.a.r YBrllmlr 

'ı.ıt;I j d ~ ı•ila bazı: ıba.rakaları tahrip et
• m i;ıle-ı::dir • . d a m 1 '.Molikova.y'a. ya.pıılan ~eee l:ıAe.wm 1 i a r lan c::ınasında Kremlin 8zeriDe 

bomhaLar a.t.lilm?Ştxr. 
1) -

Dö Gol 
Umumi grev günü 

ilan etti 
- -o---

Ruzve!t 
T edhis hareketine 

hücıin1 ediyor 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de) 

L izbon elçimiz 
Ankara, 26 (A.A.) - Kopen

hag clç"si Bay Şevket Fuat ~ 
ci Lizbon elçiliğine ta.y:i:n ediimi§
tir. Lizbon elçiliği vazifesi şiındiıye 
kadar memurjyetine ila.ve oJıa.mk 
Madrit elçimiz ta.rafından görul
mekteydi. Tayin yil!kseAk ~ 
iktiran etmiştir. 

Lon<lra, 2u ( \.A.) - Gcncrnl dö 
Gol bu ak :a'l1 radyoda bir nutuk söy- ' .. -_ .... _________ _ 

liycrek demi. tir iti: • 
DUşman, günahsız F'ran~iZları kur· 

şuna dizerek Fransayı korkutacağını 
zannctt~: Fransa _:ırnrkma<lığmr düş • ı 
mana gostcrecektır. Fransa bunu mil. 
li bir "hazır ol .. parolasını ifade ede. 

1 

cek olan umumi hir tcvakh-uf nüma· 1 
ylşılc en heybC'tl! bir tarzd:oı isbat e.. j 
l!ccektlr. 

Japonya 
Tehlike d_ki 
kaları yaşıyor 

Kont (,'iano 

H,t~er 
Ciano 
Görüşmes nin 
ehemmiyeti 

Boma, 26 (A,A.) - Stof,ani a
jansı Kont· Oiano ile Mitlerin bu
luşma:la.mu ve yeni A Vl"Uparun ilt i 
büyük şefi olııı.n DuÇe ile Führerin 
sevk ve idaresi alrtmda. bugünlerde 

Tok~·o, 26 (A.A.) - Müdeıfaa. ya.pxlına.kta. OOuı İtalyan - Alma.n 

Almanlar tarafmdan 
idare edilen 

Romariva 
petr ri 
· stibsa.Uerini 
artıracak 

ROSTOF 
Ger 

---0---

1 llük1"::ıfi, 26 (A.A.) - 1939 se- . Yeni ordular yakında 
nesinde a tr milyon 240 hin ton o- 1

1 ·harekata iştirak edecek 
l:ı.n F..omruıya pet.ml :SLilısaliı.Lı 940 
Sl'n-csinde beş milyon 810 bin to- Moskova, 26 .~~.A.) - Soıvy(;t. 
.ı.a dü~mü tür. geec ~ ~~":: _ 

1940 senesinde Romanya petrol 20 il_kteşrın gunu, kıtalarmıız, 
leriıı·n Lıı.slıca müş.teris' ol.an Al- Mozhaısk, J':'ialoyaroslayet:z, Ta.. 
ına.nya şirrı.di bütün petrol itsilısa- ~rog :·e 1.ı.akeıevka ıstikame. 
lM:mı elinde bulundurmaktadır. Bu tinde duşmanla ~ışmışlardn'. 
sene istihsalin fazlalaştırılması 24. ilkteşrinde, henüz tnm ol
için ehemmiyetli hamleler yapıl - nuyan r~amlara göre, 35 Al
mış olduğundan lsti!ısal yekunu - man tayyaresi tahnp edilmiştir. 
nun dokuz milyon tona. baliğ ola- Onaltı tayyare kaybettik. Kat'i 
cağr zanncdilme~d.e<lir. rakamlara göre, 23 ilkteşrin gü. 

Harpten evvel petrol işletme ve nü, evvelce bildirildiği gibi on 
tasfiye · ~lı~eıtlerinin büyük bit' değil, 23 Alman tayyattSi tahrip 
kısmı ecnebi. setmnyesile teşekkül edilmiştir. Kat'i rakaml;ı.ra göre, 
etmi.~ bulunuyordu. 211 ilkteşrin günü Moskova civa.. 

Romen topraklarının aza.mi ve _ rmda, evvelce bildirildiği gibi l'l 
riıın temin ettnesl ic. in Borlinde değil, 20 Alman tayyaresi düşil 

rülm"..+;; ... . 
"Oooıtinental Oil" :ismin<le bir şir- ._.,., ... ....... 
ket teşkil edilm:i.'}tir. Bir şubesi 
yakında BükreŞtc faaliyete geçe -
ookt;r, 

(Devamı Sa. 4 sü_ 3 de) 

25 Hktesrinde, Moskova civa
rında 14: Alınan tavyaresi d~ 
rülmüştür. 

(Doomn: Sa. 4 sü ! dt) 
ônUmUzdeki :ıı ilkteşnn cuma gü.. 1 

nü öğleden sonr:ı saıı t 11,14 il bf'ş ge f 
çe arasında I<'ran.sız topralcları • 
mn her tarafındn. her nevi faaliyet 
duracnktrr. önUmUzoeld cuma gilnU o 
saatte bUUin Fmnsız erl<ek ve kadın. 
!arı bulunduklr.rı yerlerde lıarekets:z 
ı:lurııcaklardır. ;rıırlalarda, fabrikalar. 
ea, bürolarda, mPl;:tcplcrde, ma~aza • 
J:ı rclıt lıeı· tUrlü i~ kesiJ!'ce-ktir. Yollar· 
da bu!unanlar olduldarı yerlerde kı • 
pırdamayacakl '.l.rclır. 

neza:reti urnuııni Jr.e.rargahr il&ıır- müzalkereleriııin ehemmiyetinin 
nıa.r başkanı general Kavaıbe bu 1 bütün Avru.pa matbuatı tarafından 
akl'>am radyo ile n~red?len beya- belirtilme~e olduğunu kaydedi -

son günlerde bütün J:aponyada Doktor Funıkun Romayı ziyaret 
Yapılan ha.v:ı. akınları talimleri- ve boya.natı:nm Kont Cianonun Füh 

benim köşem natmda. Japon milleti.ne bitaiben, yor. 1 
Din basit birer tecrü.bc olmadığı- rer.i ziyaretinden bi'.r kaç g·ün ev - ___ ıımı ________ _ 
ıu söylemiş ve ha."\"a tsuı.mızların- vel vukU. bulması basit bir tesadüf yazan hakkı tarık us _ .. 
dan bahsederek "tehlike ıda.kiıka- eseri ohiıamğı .gibi İtalyan - Al- •• t 
sının yaklıı.şm.n},, olduğunu ilave man mii7.aıkcı·elerln:in. de, bugünkü r u şve 
eylemiştir, ı ::nnza.ffor ihti:lfilin en ehoınmiyetli 

(Demnı1 SG. -1 sü. 6 da) 
._ __________ _. (Devamı 5'J. 4 sü. 6 da) 

Dünkü mühim maçta G. Sa.ray 
.Fenerbahçevi 2-1 mağlGp ·etti 

rU~vet üzerinde kar,,.ılru;t.ırıiıalarda bulUIUUılar meınlcketimizl hemen 
her zanıan bUsbUtün temiz değilse bile ni.sbeUcrın en gcrLinde bulurlar. bu 

karşılaştırma :ırda tutulan usul nedir, bfuniyorwn: yalnız böyle bir netice
nin ifadesi yurdumuzun ahlflk üstünlüğüne ve idarede, &.dliyedeki yüksek 

mcziyeline delillct ettiği için bent sevin.dlıir. 
bununla beraber, cemiyetin selD.mctin.i ara.yan yollaıda. çokıult b:ı..:m'ôs 

teren !erd'i engelleri uzak yakın bir rüşvet bahsiyle al!'l:,.ııı gcirdU Um için 
fevkalftde tedbir istiyen zamanlarda gözüm dalma ceza kanununun rüşvet 
faslına kayar; ve sız maaşlı:ırı, ücretleri klfayetsiz bulurken ben de onun 
yanında bunu kifayetsiz b:ılurum ve bu faslın l{üayetsizlığı gideriım dikçe 
alınacak her tedbir tam muva.ffakiyete ait lemuıattaıı mahrum kaldı 

eanınm. 

bu klfayetsizlik telfı.kkisi şundandır: 
1) biz rüşveti alan kadar verene de ceza gösteririz: rlişvct veren hnklı bir 

~inl çıkartmak veya bir hn.J,sızlıktan korunmak için muztar kalmış da olsa ..• 
2) rilşvetin tııbiatinde gizlilik olduğunu bilmez gibi davranırız ve blr 

rüşvetin a!mdığm:ı. veya ırcrildl~ir.c hükmetmek için gözUmüzı~ görmeye 
çalışırız. rüşvetin mevzuu ortadadır: 

işinizin sırası gelmişken çıkmıyor ve çrkmam:ısı için de emsaline göre 
hiç bir lmnunt mani yoktur. 

rU, tin neticesi ortadndır: sizin yUz lira gelirle yP.pam'.Ldıı;ınızı o cllı 
ile yapıyor ve elini s.."\lla.sa ellisi geliyor. 

3) rilşv<'t nımakta kadının rolünl\ eski ceza ı,anıınları bizden iyi nı· 
mışlardır. rüşvet suçlusun.un. yUade eLY., o c.:ı. ı. -bilir bilmez- bir o. tağı 
olduğ'una gö-z yum~rız. 

R~vet bahsinde ba<:ka m!'mlelrntlerden daha talihli Qla.'blliriz· fakat bu 
daha uyanık, daha şiddeti~ olmam;za ma.'11 clmaroa.lıdir. ' 
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'' afkasl}<Jdan lngııteıe 

Avrup ya 
asker 

çıkaramaz! 

r 1 
vkevatı 

Kes di Ilern, 26 (A.A.) - Stefani. 
Ho:rbln idaresi hn.k.kmda Avam 

Londra, 26 ( A .• 4.) - B.B.C: kamarasında cereynn eden m\iza
Alm.;:.nlnr kat'i bir netice al- kereleri tetkik eden ''Pueblo" Is

ııak için yaniden aiddetli taar_ mindeki Madrid gn.zetesi garpte 
ruzlnra başlamışlardır, Vaziyet bir cephe tesi!llne itiraz eden Bn· 
şudur: ker ve Moyne'nun nutuklanru te • 

Amerıkada 
qenz grevieıe 

h.azıı tık 
Viıi, 26 (A.A.) - Va.c;Ington' 

· dan hcbcr verildiğine göre, 43 bin 
maden a.melC!;i, eğer mo.den s:ı.bih
leri, memleketin diğer madenlerin. 
de mer'i olan sendilm rej:min:i 
kendi hakla.rındn da tatbik etJni
yecek olurlnrsa, bugün grev ilan:. 
na knra:r ve~1crdir. Grev, birle· 
~ik Amerllm'daiti en mUhim 7 çe. 
lik fabr:kasmın kapan.ınnsmı intaç 
edecektir. 

Belçikada 

Tcırihten St!!~falarilJ, 
52 gün süren düğü~ 

~ b~ .. ~-ııl' Ayasofya civnn gl.ttikçc mey- l~n.miş bir cgcr, ~ OF.""..< 
dan hal'nde genişliyor Burası bir Yazan : sıyah ttıyıerlndeıı ~ il' 
tarihi itbideler meyd~nı ola.cnk- 1l 'il sorguç, incılli .._~e,. ~I ~~ 
mış .•• En isabetli fikir .. Tarih, bu i11a2i ..1'1.rıfftet Ier, bir çok 11~ sıtJll o"':" .. 
meydan için o kadar çok konuşur .,- top sırmalı 1~~ ,.cJil 
ve o kadar çolt şey m.klıı.r ki.. tutturuJmuş ıncıl~~na ıılt 
Bütün bir Bizans devrlııin ve Os- yü.!tletilmişti. Şoker dağıtılırken üzere dört t8n k ~ 
mnnlı imparatorluğu tarihinde, zenci ve diğer canbazla.r, yağ!ı dermişlcrdi. ııı' ~. 

mı.lininde çarp•s:nalar §İddet. bnrüz ettirmektedir. Bu gazete 
le devam ediyor. Ruslar mevki. lngilterenin Avrupa krtasma us 
!erini tutuyorlar. Orel mıntaka. kerl bir kuvvet gönderebilecek bir 
sında Almanların t~nklarla yap· vaz"yettc bulunmadığını ve Man~ 
tıklan bir hücum durdurulmuş_ sahiline mUfrezeler ihraç etmeğe 
tur. Leningrad'm .::cnubunda si. muvaffak olsa bile bunun dabn tel-; 
ocr muharebeleri oluyor. Siper- likcli bir Dunkerl: seferi olP.cnğ:nı 
ler b:ı.zı noktnlarda biribirine 50 yazmaktadrr. 

e-n korkunç, en heyecanlı ve o direkler ve meyd&nda.ki dikili bu; . Gece ku~ııyııır # -~ 
devre göre en gUzcl glinlerl ya- Uzerind(> yaptôclan oyunlarla sc. fışekle-r bag~ldl JJ fı?'~ 
şaIIllŞ olan bu meydanın dalına yiroilcri eğlendiriyorlardı. YapmA ve tilkiler gczdirı nınJaJ'· . e . 

·öldürülen her Almana tarihi olarak halınsı, tnrlhin hak- şekerlerden sonra düğUn ağaçları ciler:ne :mahsUS o) '1l'~çeflir ~ 
bedel beş Belçika esiri• kını vermek demekrtir. geleli. Yirmi metreden uzun olan takhtlerl yapıld.ı. si>-ııfctJeııJOI 

metre yakındır. Ba.ker'in fikri Kafka.svada bir 
Cenupta vaziyet ciddiyetini İngiliz mUdafaa hattı tcsf!i etmek· 

muh~aza ediyor. Tass ajansı tir. İngiliz krtalan mevcudiyet. 
burada· müdafaanın şiddetlendi_ lerini milmkUn mertebe r.nc lk ora
ğini, fakat Doneç havzasında va. da gösterebilecekle'rdir. 

idrun edilecek Bu yazmıda 1582 yılında. geçen bu ağaçlar bir çok klsunlara :ı.y- lemaya, n~TI a:yrı ı.ar cırrı' ıi (tJ' 
Londrn, 26 (A.A.) - JWytcr: bir vakayi bikU.yc edeceğim. rılın."§t.ı. Üzeı·lerinde ku.,, hayvan. di. Zencilere oyun. resiftl e , 
Belçıka topraldarmda Alman su • ",." me-yva ve büyük aynalar göze esnaf alayları geÇit o'" 

bayları oldUrldUt'll takdlrdo sayısı 1582 ytlı sabtrsIZlr.kla bekleni - çarpıyordu. u ağnçları 6ehir so. tılar. · .. Aı!Jl' ... ı 11' 

ziyetin vahametini muhafaza et. Betba.ht Rusyruun mukaddC'rntı· 
takriben 400 U bula.n Belçikalı siya- yordu. Bir sene evvelinden ha. kaklannda. gezdireb'dmok içın bir .n.u<ı.e;v.-~ ~O"' ~ . ' . ...---~ner, k.~~ .. 

st esirlerin, öldUrUlcn her Alman ı~ın zrrlanan düf;rünün yapılması yak- <;ok caddeler geni§letild;, hattft lar gösterdiler. }Je) i (il',. 
beş esir he ably?o idam cdllccekler! laşm.ıştr. Meydanın muhtelif yer - be.zr evler yrktJr.ı:ldı. dirga.nın mub.arebe51'~ ~ tiğini bildirmektedir. nı değiştirmek mümkün olmamak-

Röyter ajansı Rostof'un ya. la beraber bu memlekete ya.pıla.b". 
kınlarında muha.rebenin başladı- lecek yegB.ne fiili yardrrn bundan 
ğını ve Kafkasyaclan boru ile lbarettir. 

Alman makamntı tarafından BelÇiko.. lerlne at&;ıl:ler, Ustii ört\ilü karar- Ertesi ~nü vezirler, hecliyele - Zillerin. reba.bların. l~ ~J, 
lılara ihtar edllml§Ur. Srrb1'tanda da ı g!hlar :ı-•aptlm~ı. rini takdim ettiler. Veziri&zam he.nı;i arasında ~1 ~ ~A· 

petrol sevkıyatının durduruldu.. Kettering, 26 (A.A.) 

tenkil harekeli nynı derecede şiddet- Şer.betler daf,ıtılacnk, çadırlar Sinan pa.sa pe.dlşaha milkellef e. dı KUpidonu t~ ~ ~ 
lldlr. On gün evvel ölen bir Alman ae. hazırlanınıştı. Ortaya. kurulan i.'.ii ğerler vurulmuş ~ at, şcıb.za.de - cuğwı yanma. geldiı)b-:ıtl ~ 
kerf ı.çın sözde komilnLst 200 Sırp ı.. büyük direğin birino kırmızı bo- Ye muhteŞC1111 elbiseler, altmlar i - malt istedi. Fa.!tat , ~ et ğunu haber veriyor. Kırımda da Amirallik birlncl lordu Ale-ksan· 

muhare devam ~diyor. Cuma der, büyük Brltanynnın Rusynya 
günü Almanlar Rua hatlarma bir miktar den:Z mnlzcmesi gön -
beş kilometre derinliğinde gir. denl"ğlni ve Sovyetlerlc çnrp:şnı:ı.
mişler, fakat bur~dadu~un:,ı.. ğa memur takviye 1-Jtnlnıı taş·ynn 
muşlardır. ~uslar. ml!k~l hu. düşman nakliye gemil<'rlne, ayrı 
cu.mlarl~ cskı vazıvetı ıade et- ayn 14 taar:nu: ynpt.ığıuı söyle • 

dam edilmiştir. üçU katim olmak u • 1 ya, d"ğerine zeytin yağı silrtlldü. çindc ve incili gaşiyeler vurulmuş nin perisi, ~n ..-eııÇ 
1k. · di ği +- s! b" l Ur at '\'erdi. Henctlnln kıymeti 40 harb,.. buluna.n bır 0 

, ı'~ 
"l re it z kl"l de knnunn aykın ola- ıncı re n ~pc ne ın erce " •-· - ..ıı.. 

" bin altın taJımin ec:ıaı.-rou. İkin- dı menetti. --' ı~ rnk sil~h taşıdıklarından dolayı idam fen~ asılmıştı. Fenerler At mey- .. ..,., SOll'-
dan dml ta ktı ci vezir Si'-·avı .. P".,,., yirmi bin Bu O'-'Unl.ardan edllmLot"rdlr mı: ay a ca · " " ....,..... " d vnD" ~ 

• • -<>- _ Meşinden kaba elbiseler giymiş nltm değerinde sekiz at ve sırma. çit resimlerine ~ :ııP~ 't 

mışlerdir. ı miştir. Aleksander, Rusların, MOE· 
Vi~i, 26 (A.A) ()ji: kov:ı konfera.'lsın~a istcd!klori l_~cr 
Rusyada vakayi sür'atle inki. f:ey~n. a~·lı'k pru:ıle_ı:__l~n.li~dc ~on· 

şaI etmektedir. Dün gece alına.n d~nlmeSl Yaaded ldı ır.ı soylcmı~ 
haberlere ~öre M.Qakovaya karşı trr. . . . . 
yeni bir Alınan taarruzu başla. A;1eksan.d~.:: ı_lk .~eşnn. partls•run 
mıştır. Almanlar Moskova • lesl~ edlldigı_ıu. soylemı~ ve swı • 
Mojaisk yoluda, şiddetli munare· in~ ılave et~iştır: . . 
l:ıclerden sonra. ilerlemi~lerdir Ruslara, ıztedikler1 rnalzcmcyı 

Kalininde muharebele; devrun göndermeği vaadettik. Şimdi, şu 
ediyor. Ruslar şiddetli bir mu_ ~heti. unu~n.ıru;tıYIZ. ~~· netic; 
kavemet göstermekle beraber ı~1'~_rlle, _mUttclıklcn.m!_Zi!1 ?~en. 
~ekilmeğc mecbur olır.uşlardır. buyuk Bntanyayı na.maglul} obrnk 
Kalagnlda da muharebeler de- m~ etmekt~ ibaret kcndı 
vrun ediyor. MoskO\•anm vaziyeti T-3.fe~..ıze bağlrdrr. ~ 
vahimdir Bil'incl Lord, bu sozlerl, gnrpte 

Doneç ·havzasında da vaziyet ikinci bir c_eplıe tesi.cı.ini ~eye_n 
cok vnlıimdir Moskova ibunu k-1.. mUn~lerı kastederek soyl<'nıır; 
bul ediyor ifarkof ve Bielgo. ve "müttefikler foln mr te't rep
rod'u za.pt~en Alnıan kuVvctle- he v~rdır" diyerek sözlerini bit r .. 
ri durdurulamamışlıı.rdrr. ml.,t:ir. 

Ruzveltten 
Sullı için te§ebbüs 

isteniyor 
\"iı 1, 26 (A.A.) - H'-VRS Ajaneııun 

Boston<lan lıaber nldtğmıı göre, Bir
leşik A~rlkıınm Polonyıı. ve Belçikr
dakl sabık clçl.sı John Oudaby, "her 
şeyden evvel Amerika,, isimll lnfirad 
taraftan cemiyetin hlmııyesi .nltındtı 
bir nutuk söyleml.ı ve kongrenin tM· 
"lb •• ,.. ılh l hinde, cihan.~uı bir 
lcşcbbUsc girişi! k Uzcre cumburre· 
ısı Ruzvelte hltap ctınS.,Ur. 

Oudahy, zamanın mUn::ısip olduğu 

mUtaıcasmdadır. Demi;ıUr ki: 
"Amerfüanm, harplen tevakki edr. 

rniyec ği blkArdır .. 

---o-----
AMERIKA BiTARAFLIK 

KANUNUNUN 

beŞ yUz ki~, boyunların.da bav:ı lı kunı8.§lar hediye etU. ÜçüncU ve ni§all talintlcr'l Je btÇ ... ıJI 
ile dolu «urbalar olduğu halde do- vezir Hadim Mesih paşa ikisi mil.- lcr padi...ahm önUn tr fi~_/ 
Iaşıyorlardı. kemmel eğerlenmi? 4 atla 30 bin mak, yılanla do.~ ~ıdJlill ~ 
Haziranın birinci glinü padişah, altın kıymetinde 150 kat elbise ne girmek, sekı;; k .. ~ 

büyük bir debdebe ile sa.raydan ta.kelim etti, kmııl:lat.anuyacağt ~,~J! 
Atmeyda.nma geldi. Alayın niha - Pa.dişahm ber.bcrliği.nden vezir - de parçalamnk gibi r~g:ııı ıııJ' 
yetinde çok iyi "lb'se giymi.5 ça.. liğe yükseldiği için kendisine Cer- terdilC'r. Esna.flaı:11'.l Jil· J3 g 
vuş ve müteferrikala:da saray a- ra:lı lakabı vcrilmi.5 olan Melimet virmi bir gün sı\r cS11şJı# 
ğalan ve asker bulunuyordu. Bun- paşa 15 bin altm. değerinde aUa.r. ~nrn daha yU!tS~r dil of' 
dan sonra. sünnet ağaçlan geli- elbiseler, köleler, ı;ilınUş oyun. leri başladı. Bun ·ıcril11 
yordu. Dört ağacın etrafında sek- caklar getirdi. gün sırn.sivle kenaı 
sen yenit]eri vardı. Daha sonra Dahiliye nazın demek olan sad- !er . . ~~ \l 
n.ltm i.5lemeli ve kmruzı renkte nizam kethüdası Osman bey on 1582 yılını yedi t .. ,~ 
elbise ve siynh rorguçlu lblr kn.vuiı: bin altm değerinde gUmllş esya, Vez"r Rcrrah Jl3fi11 ~ 
giymiş olarak velinht gcHyo'rdu. Gi\rcü ve ÇerkcS köleleri verdi. medi sünnet etti. Cet ıı.ld 

1r Düğün" esnasında, her nllr..n- kiz bin duka ınükAf'l ' Sağ lkula.ğma ağır, paha llfr yn- me ... •danda bin .. _,__,_ pilAv· da~:_· ",.'' _ .. tf ~' 
kut astlroışll. Belinde iklymetli taş ,, """1öA 6.... t!P": .... 
larla süslU bir lkilıç vardı. Ba.5: Iırdı. Bu yemcldcrin yeni.,:i §Öyle Sfuuıetten ikl ~ıııd" 
nltmla.rlıı. ibezcnnilijti. anlatılıyor: çerilerle sipahile: ··fl(f:;dıı 

Şehzade. dliğtin yerinde baba- "Halle bu et'a.me Uzcrinc öyle SU?. lbh- kadm yüıtı '11'".I 
smm elini öptU. şitap gösterirlerdi ki meydan lem- çtkmı:ştı. ~ 

üç ~rün E<>nra. sultanlar ibir şc- hai basar içinde kmlm~ tabaklar, Yeniçeri sub~ tt). t11 ~· 

Hula.a başlıca iki muharebe -~---o-----

rnhasınd:ı Almanlar ilerlemekte, Bene s. in n ut '~ 
Ruslar Almanl~rı durdurmağa ~ K 

ker kervn.niyle berabC'l" meydana h<'r tara.fa dağılmış pi!Avlarla dO- ı!!ipahilerc hU~. C:.1durd11·P.:"J 
geldiler. Mncari"tun 'hUdudu esil'- tardı. Tersanede buhman ~ler - yaraladı ve hırını 0 cJJı.f';":l 

Kalkmasına tnraftar 1erinden on ı.cisi bunları ta.kip e- den fr.i yüz kişi me.rda.nı temizle- sipalıi.'er boş dlll'11~. 9 t 
olanlar çoğaldı diyordu. Bu esirler, gcistciecekleri meğe, ellHi sUlamağa memurdu.,, yı yakaladılar, ell~ tıPJ' 

ı.ondra, 26 (A.A.) _ n.n.c. Nevyoı1<. 26 (A.A.) - Bltaraflrk oyunlarla halkı eğlendire<'eklerdi. Hnziranm altıncı günii kaba bağlay:ırak AbnCJ _~ 611 
Esirlerin ~ rrıısmnsmt Hnmmer b:r surette giydiıilııüş altı yüz ler ve padişahln ı;vv ..ı 

Çekoslov~ya devlet reisi Bene~ kanununun ilgası lehindeki :reylerin ,,_, ak ctı" sdkaklarmda d ln..+~1 riikl dil .. aıtl" 

muvaffak olamamaktadrrlar. 

1 
VECiZELER 

cü ta d •--- adedi, Nisan aynıda yüzde 30 du. tık· IJÖyle anln.tiyor : ~ a R ır • o'"'!l' ......... • e er. i}l11lUır:ıe 
• n gece va n a.s .. ı.rnın hitaben "Kılıcla.rla biıhirlcıilni vurdular; dı. Gece b'r Ma.ca:r istihkamı Uze- Yeniçeriler, köpunJ· ~...ill" 

radyo ı·ıc bir nutuk .. l · t teşrinin yansında, bu nlsbct yllzde - r.o- .. ~· t 
soy cm· r. nuzrakla.rlıı. birbirini deldiler; Jm.t.. tine hUcum taklidi yapıldı. Muha- clişab, silnnet d"b --.-.oh-o~· 

v e.za.c: 1. C1F'..!11I PEI\ Y AllŞl --Bc>ne, nutkunda d('!Tlf.<;tir ki: "Al· 46 ya ve ondan sonra. da yüzde 54 e Uı biri ken<li vücudun.-ı. b'.r demir rıpler, mızrak yerine değnek, mlğ. olan hediyeyi de uğıJll,:f!fS':; il~ 
manlarm bütıın ümitl rı· r b • b" çıkmt!!ltr kl. bu da sUratll bir terakki 'd .. 'Al ... e lir.. ıı;t ı- ha.z'be sapladı. Başkalnrı da. kol- fer yerhıc lkü~k yasb'k tıu;ryor- nenin parasız o~ ~ 1 ~ 

* HJç hisleri olmıya.n yemeklerin 
t ccddilt ve tcmeMlll ile dimağ §Ck· 
1 ne sircrck kemalinden ola.n d&.hlle· 
rln malflmatmt haiz olması ne bnyük 
mucizedir! Ya. ddeta JAyetenA.hl !drAk 
hıısıl eden o mlnlmlni dlmağlan a.na 
rahminden ç1kıı.rabilen tabiat cWden 
takdlsc ltlY1k değil midir:' 

tecek bir lıarbc dayanryonhı. Bu - göstermektedir. larma. oklar snplıımrş, bir talam: lıırdı. yordu. Yeniçerlle~ ~1 t<I~ 
nun boş olduğu anlamlmıştır. Nazi arkaln:rnı.a ~t nalları: ça.'ların;tr. Yedi haziran günü elçiler gel- lar. Atmeydnnmı JŞE;e e 
partisi yavaş, fs.:ka.t emin b r su - cl::ı. iş ba.cıına geçecek askeri cliktıı.. Vücutlarından su gibi kan a- dl. Lehistan ~lçisi .F'ilipovski altı dam ba.'jından bir 1< .J 
rette ~kilyor, nsketi dikta.t .. r!Uk törliiğiın tohumunu t~kil etmekte kar, dururdu. Pndişalı, cesaretle_ vük samur kürk getirm.i.~ti. Her dılıı.r. ('.~'~ 
ba,c;ılıyor. Bugünl:ü cereyan, yakın· dir." rine mükiıfaten iter birinin Jıali.ne yill•ün içinde kıııkar deri bulunu - Padişah sa;raydııJl. tııfl 
--------------------------- göre para ihfı:ın eyledi. İçlerinden yor<lu ilci, her yük ibi.n afün değe. ikinci giinti d~.ebe~~ıı. 

* Hayat Sahll8I isteyen devle~r 

şimdiye kadar sar!cttiklerl harp mae
ra!lar!y1e COk bereketli yerler satm 
ala.ra.k verdikleri maktUllerl de ora. 
larda işletebfUrlerdl; iakat m&ksat 
aaıan agzından av koparmalt gibi bir 
.ralu'amanlık ynpaMLk hcdt'!c vasıl ol· 
ma.ktır galıba. 

4 Adil mabkemc hazmolunan ha· 
k&retın falzlnl dahi hakaret edenden 
tah'"!l eder. 

r. e dememeli 'l ~-~a-•-~mcm:aıaıl 
----..-------~----------.... 

Bir lhUkfır mıçu dolayıslylc gazetelere geçen blr ad var: Baker. 
{Baker) yazan mubarrlr -bllc (Bcykcr) okuyor. 
Bu ismi harf lnkıl~bmdan evvel de tanıyoruz ve (Beyker diyoruz; (Çöı. 

çil) gibi. I..ondurn) gibi, (Viyana) gibi. •. 

Türk imUlsı blr kelimeyi yazıldığından baf1uı turıu okumaYl ka.bul et· 

1 
mediği gibi dılln mant.ıln de. b'.r adın Tür.kçode ooylendi~nden baaka. tUrlU 
yammasmı )Ja bul etmez. TürkQ:ıı l{OnlJ9Dl& clhllZI ise her dilin !ıer hecesini 
mtlmktln oldu~ lmdar yakın söyllycl>llen !bir kabnlyettc. 

Gllzclce CBeyker yazıp (Bcykcr) demek varken (Baker) yazmamalı 
ve (Bnker) dememeli. 

en ilerl geleni dört hin n.'.kçf'lik rindeydi. Transit Ya.nya elçisi tekrar yerlne donU) , 
bir pay aldı. Fa'kat ikisi açılaıı L:i.disla.'>. yedi gümüş kupa, yodi ıef • 
c::erihalardan müteessiren terki glimüş teps!, iki leğen, rus1 altm E ~rel' ten se~JY.../. 
hayat eylemele'l'lle insanlığa yn. ıı dört avize ~tirmi§ti. Kıran ha.- _ ~ ( 
klşmıyan bu manzara, düğUnUn ıu on· yüz samur, on yük diğer f)lr rt' ~ ~ 
bakiyei eyyamında menolundu . ., Kürk, ibeş yi.iz zerdavn, bee yUk EtmOOcn ıahkfYI< .ı~~; 

Şe1terden yapılmış eeynln.r ara- kadınların giyeceği elh"8C, beş a.. ~eli' ~ 
smda. do~uz fil, on yeID aslan. on yı balığı dişi, yirmi hrristiynn de- Jl'Aki bir darb-l ııt. ·~: 
dokuz p:ırs_ yirmi M at. yirmi likanl!'Sı göndemıi6ti. ,J)I • ;I._ 
ibir deve, dört zilrafe, )irmi beş Fas ve Mernkeş sultanlarmm iç. Hlcv odenK'llll hilP· ""~ıct r.z 
doğan, on bir !leylek, sekiz turna, lcri sadef sa.ndukça. içlnck kTy- · ,..bd'r ı;O" ,h. 
sekiz örnek ve daha baııka ı::eyler metli bir tesbth smma iki seccade, din-l l51Amda lll'' ..,-/ 

ve.rdı. meyva ve n.ğa.ç resimlerile i.'ilen.. ,, 
Bütün bunlar dokuz hayvana miş dört fpek eeccade, altınla dş. ii'"',. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~__::.._~~.:.:...--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---::.v•oitbbe" 

Tu~b~~~~:ım ,----~--------------·---------------, ~M~m~s~tim~~~~~~ 
- ~crelerdceiniz Dündar Bey... Artık 

beni arayrp eonnuyonıunuz, eski dostlar 
bu kadar çabuk mu unutula<:aktı? 

Ve genç adamın cevap vermesini bekle· 
meden otomobilin kapmmı açtı: 

- Ben şöyle biraz dola§acağım; be
nimle birlikte gelmez misiniz? Hem €ezer, 
hem konuşuruz 1 

Dedi; sözlerini bitirir bitirmez de oto
mobilden içeriye girerek şoför yerine otur 
du. Ahmet Dündar bu ısesteki earsılmaz ô.
mirlik edasına boyun eğmekten ba§ka bir 
şey yapamazdı; kelimeler boğazını bkayan 
birer yumru halinde ıve güçlükle ağzından 
crkaAk: 

- Tcsekki.ir ederim, diye cevap ver 
di, llıtfediyonıunuz; benimle birlikte göriiıı
mekten rahatsız olmıya<:ak mısınız? 

Semra Hanrmefcndi bu sitemi anlama
mazlıktan geldi: 

- Niçin rahatsız olacakmışım, canun ... 
Haydi geliniz, şöyle yanmıa otunm baka
yrm. 

Ahmet Dündar otomobile girdi. 
Semra Hanımefcn:li ::oka-k ortasında 

evinin kHpısı önünde bir isl·andal çıkınanma 
mani olmak ve Ahmet Dün&ırı oradan uzak
laştınmık istemisti, Ahrret Dündcrm S_m· 
rd. Hanrmefon:liyle birz uzunca konuşma
rq ihtiy<>ct v ,.dı; su hal:!.e bu otomobil gc· 

EdeDı 
rom ar, 

0 M R A yazan . fasılalarla •.. Sizi görmek imka0h111ıı" 
fi 1 ) D iL n EFJK AHMET den hemen hemen tamamen il " 

U U nızla... . ret11~ / 
SEVENGIL - Siz de takdir edersiniz~ ıı Jtıı:, 

zintisi ikisi için de güzel bir fırsattı. Araba 
hareket etti. Semra Hanımefendi hem direk
siyonu idare ediyor, hem gözlerini yoldan 
ayırmadan, bir i·aza çıkannarnağa dikhlt 
etmek ve gideceği istikameti devamlı ıbir 
kontrolden uznk tutmakla !beraber yanında
ki Ahmet Dündarla suradan buradan konu· 
şu yordu; tıpkı e kisi. gibi, tıpkı Pınnrcık kö
yü döniic;iinü, Bursadaki güzel günleri, Ulu
dağ ynmadarındnki gezintileri hatırlatan 
bir tarzdn, cıtır pıtır, ncseli, 7 .. nrif, sevimli, 
küçiik ve kı"a cümleler ... 

Sanki o günlerden bugüne lkadar hiç bir 
şey o1m ... mıştr, sanki 'kadının Ahmet Di.in· 
dara kar"ı alilka<:ı ve sevgisinde iıic bir tav
ı;ama olmam ıstı; sanki hulu iki eski ve iyi 
dosttular. Al'met Dündar her 1'5Cyden evvel 
hu ~orkunç f'q,hteHırlığa, kadının bi1yük bir 
irade kuvvetile göstermeğc çalıştığı yalancı 
samimiyete, bu mnskdi ahbaplığn kızdı. 

O~omobil Maçkadan Şişli caddesine 
çıkmış, Mccidiyeköyünü geçmi~. Boğaziçi 
tepeleri arnsmda asfalt yolda orta bir seyir
le iler]iyercl;, Büyi lt.dcre istikametinde yol 
nlmn;yn başl-m:cıtı IH tarafta b;;.har?a yeşer 
mcğe ba1kıvarı a;;ac hr tnze bir hayatla sı-

ralanıyor, yemyeşil kırlarda yer yer beyaz 
ve sarı papatya tarlaları gözil okşuyor, ara
da sırada uzaktan görünüp kaybolan deniz 
ve Boğaziçinin !karşı sahilleri manzaraya ha
rikulade bir güzellik Have cd:yordu. 

Ahmet Dündar kavgaya nereden baş
lamr\k lazı mgeldiğini tnyinde giiçlük çeki
yordu. Bir aralık kadının ıkücük bir sükutu
gu fırsat bilerek sinirli bir e~le: 

- Dün gece berabermişiz, daha diine 
kadar iher giin her gece berabenm~z ve halt\ 
eski coşkun sevgi günlerinin havası içinde 
imişiz gibi konuşuyorsunuz: size hayret edi
yorum! 

Dedi. Semra Hanımefendi gözlerini 
yolun dönem~lerinden ayınnıyarak cevap 
verdi: 

- Ya nasıl konuşmamı istiyorsunuz? 
- Samimi, samimi ... Samimi konuş-

manm istiyorum. Olduvunuz gibi, dü~ün
düğünüz gibi, :hissettiğiniz gibi konusacak 
olsanız ber halde bu n°ı:ıeyi göstcremiye· 
ceksiniz; arttk benden bıl;tığınm nic;in arık
ça söylemiyorsunuz? 

- Buna nasıl hükı livor"unuz"' 
- Son aylardaki harekC't tarz•mzla .... 

münnsehetimizin sıklığından d~gabl'ş~:t 
manzara pek çok tehlikeli olmag~ "tı11e1' fi 

tı, bütün salonlarda ikiDlizin de 1~~ıııı'~" 
etmfmda pek uğır dedikodular uriııi:t• J/ 
sebep olmııştu; siz bekar bir e~ke dedi~' 
evli bir ka-.:lrnrm, bu cinsten bır ~ il 
nun devamına rnzı olmamak ben ·fP 
bcr ve benden ziyade sizin. va:P 
ğil mi? J 

- v • • • • -~-. 
".J: o~~ 

- Bana biraz h\"'ırmet euıY t!İı ırı 
bette ismimin bir takım miinasebe 11e~I 
sclerin ağzında sizin yüzünüzden ş:.ı\J ıi 
şelçilde bazı tatsız sohbetlere d~i1';~tl 
etmesini hoş görmez.siniz; bu 

95 
110 ıfl' 

önlemek ''e unutturmak icin tctı1 .. ~ 
nasebetimizi kesmekten başka çare 
idi? •c 

• • • • • • •. rtel111Jı fi 
Vakıtile beni sevdiği~ı 50Jfl'l''. 

lan Rdam, türlü tedbirsizliklerılc ~·sJcf' l 
ya aleme afişe ettikten sonra a 1 

... c ~ 
bir tarafa yayılan rezaleti önlemcf4111ıı 
ğım Hn de bana sitem edecek~· 
edin, ben size havret cdevim l ) 

. ~-' {DevaJ11' 
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Şehrimiz ilkokul öğretmenlerinden 

850 si bırer derece 
ter/ i ettiler 

Birinci 

Akademi 
Güzel kadın modeli 

bulamıyor 
Son günlerde Güzel SıuıaUar A

kadcm:S' istediği gibi canlı model 
bulamamağa başlamn>tır. Ec;kidcn 
pek mebzul oJarak ımüracnat edeıı 
ve rura bekleyen modellerden şim· 
dl eser yoktur. 

Akadem.:Ue ennlı :kadın modeller 
Şehrbniz ilk tedrisa' i)*reL öğ., A. Nuri Türker Eminönü yevmıye ile tutulmaktadır. Bu yev

ımenlerinden 850 den f.;:.zlası 61 iba§Öğ .• Naciye .Doğucri E. tniye dolgundur. 1',a.kat bir taraf· 
7..am göm1üştür. minönü 61 ö;; Stircy\ a Yücel t.s:ın lıaya.tın pahalıl!ğı, diğer ta.ra.f-

Ycni zamlar 29 ~e)rinıen elde Eminönü 61 öJi .. N~idc Fatih tan işin mahiyeti ve nihayet snıni 
verilecektir. Zam g-ören fğret. 11 öğ-•• Atiye Eırnen Fhtıh 13 müesseselerde daha iyi ye\•ro;yc 
menlerin adlarını muhtevi ilk ~ecmiyc .\talay Fatih 1:3 öiL bulunması canlı modelle i az:ılt
listenin tamamını '1eflreıhvorı.ız: Sami Tav Fatih 13 başoğ .. Hi- mıştır. Bunun için mo<lelleri.n yev· 

tam listeyi veriyoruz.: 

70 lira maa~ olaıılar · • dayat Ya'iın Fatih 13 öğ_, Sa~. miyelcrlnln artırılması dilşUnüLmc"k 
Rasim Bilir Üsküdar :?1 inci det Korol Fatih 13 öğ . Naime ted r. Güzel Sanatlar Akademisin-

okul başöğretmenı. Erman Fatılı 13 üğ., Hadiye de canlı modellere verilen yevmiye 
60 lira maaş alanlar: Cebeciler Fatih 13 öğ •. Samiha miktarı i!tl kt3lllldır. Güzel vücutlu 
Ltitfi Oktay Rttıip ,'j"/ hıri o- Engin l•,atih 11 ö~.. Ay~ Al - modellere a rral vlicuUan miitcna· 

kul öğretmeni. tunbulak Fntilı 15 öğ.. ~ezihe sip olmryanl.n.m 1,5 - 2 lira veril-
50 lira marış rılı:ır.lor: Ar~n I<,atih 15 öğ-,. Tahsın E~·- j me'.ktedir. Fdrnt şimdiye kada:r gö· 
Neşet Köseoğlu Yeşilkov ço. ren Jı~atih 16 öğ.. Burhanettın 1 rillmüştürki, Akademide t.aiebe gu. 

cukları kurtarma ~ ur<.lu başöğ'. Bclge Fatih 17 i)ğ .. Yn!;~r lfon- zel vücutlu olmıyan modeller Uzo-
retmcni. su Fntih 17 öğ .• Şaziye Baysa. ıine çalışmak neticesi iyi hntlnra 

~O lira m~ alaı.lar: leri Fatih 17 öğ'., lladi)'e Jşık- sahip olruruunnktadırlar. 
Meliha Önen Usküdar 20 nci sal Fatih 18 öğ., Muhterem Akeslami direktörlüğü taleben n 

okul ibaşöğretmeni. Çulpan J<'atih 18 öf!.. Sai~c görUş!lnü düzeltmek jı_:in güzel mo-
35 lira maa.ş alr:ı·ılar: Biiktel f'atih 18 öğ,, Sel~hattır. deli er buLma.ğn knrnr \·ermiştir. 
Şükriye Derkut Eminönü 42 Evcimen Fatih 19 ba.5öğ .. Ru - Bunun için de b~ liraya lrn.d:ır 

nci okul b;\şöğret, A. Nazlı Iw- kiye B:ırshan Fatih Hl öğ,, re\ ntlye vcrilmel'i muknJTerd:r. 
ren Fatih 19 uncu okul (;.irct, Seher lren Fatih 19 öğ.,. Kc- Akademide erkek canlı n1odel-
Nihat Erginbaş Be~ıkta.ş 34 ün_ m.:ıi Konger Fat\h J 9 i>ğ,. Fer· ler de vardrr. Bunlara da 3 lira) n 
eli okul öğret,. Saıme Güi~n hunde Denktaş Fatih l9 ö~.-· ka.dar ycvm<ye ve~lnıektedir. Er
Beyoğlu 6 mcı o1rnl öğret.. Pe. Rana Arlbak Fatih 20 (>ğ-., Mu- kek model daha 1mL"! vılkla bulun-
sent Erman Beyoğ"lu 35 inci o- zeyyen öncel Fatih 20 öğ,. C.C: ma.kt.a.dır. · 
kul öğret,. Behiyl! Ba.,.c:zaraner mil l luser Fatih ?O (iğ,. 7.ekı o-- -
Bcyoğlu 37 inci ,ıku! öğret., Aktan Fatih 21 ö;; Remzi Gün Sehir Meclisindeki 
M. Turhan Yaramış Üsküdar aydın Fatih 21 öf.': Behice f'n-
32 inci okul öğret_. Ayşe Başes. han Fatih 21 öt!' , Bedri,·e Ök. içtima devresi 
ki Kadıköy 41 inci okul öğret.. tem Jı"'atih 24 öğ:. Meliha B. ~eh'r ınt>cli.si r:inc:ıteşrinln bi 
1zzet Atalay BeykO'T. 29 u1'cu Tosun I<'atih 24 vg".. Hediha rincl günü yeni <le\'Tc içtiınaln'!"lrul 
okul öğret., Hulusi K~.aş Ya. Dalyan Fafh 25 oı't Muk.;;ddc~ ba,şlı:ı;acaktır. 'foplant.ıyı vali I .. iıt-
1ova Güney okulu baş(\~n'tmcni. !\lcnkücr Fatıh 27 <>?.·.. Sabrı fi Kırdar açacak. riyns&t divanı· 

So ı . l l Cemı'I Çıdam l"atı·h 27 (>gv,, Ha- nm ve dnimi encümen ~İ7.alan &eÇİ· 
tTQ ma~ a a•: <ır: - mi yrıp·lnrcktJr, 

..----·--~------~ .... ------------------~ l)fvıii.p ~ndü~ 
Bi;- ;kt5sat facaası 

U ~1 gün e\ \f'I g:ueteler, ~~~k
llle('e ~ölilmleki ba-lıkkvın 

ııreıııeleı i ;.;:n h:uı t ~hirlere haıı 
\ ıırııldu~n;,.ı bildiri~ orl.arJı. "Kt•
fal" larrıı ~ umurtlllllıak ü.ıerc, Uü· 
lı " il arayamk oraya gittikleri ~in, 
c~er la1.1m gelen t ('kJbiı'ler almrr· 
'i:l, ;;ül, b:r b:ılı!• h:ı:dnr i halfne 
~elc<'ckmi';'. 

Okuduk 'e -.e• iııdii.. C:~ru.ü ba.ş
kft me:n1....'ırnılcrt!,. dcn:ıjn bln der· 
de ı,ı.arc oldnğııııu j, 11.ir ' t' bi1:lnı ~u-

larımı:rnı ı\l!::ıhm ~-nrnt.ıfı ~kllcie 
!i:ılı!';>lnU a(•IOll tlrl... 

Diin, r;!'.7.;lt.clc!'tle ::;ör .!ülı, ki el 
li hin ı;lfl ütrik, ynni hayli dolının 
bir "en·ct, hakrmsı:ı:lık, tedbirsiz
lik )·iizfüı<lcn k1,,':,arak denize d(i · 
kıilmii':'. 

('ı'.<mt'<'e ı.,iilüne t.lalr '~rilcu i ... 
til:hsl n:Uj:lcsi ile, ':'11 bu;i!niin yü· 
ziimü:ı:e c,:a ı·ı•tı~r a('ı haber, birbi· 
rinılen n • !tadar u:ı:Ak ":-CYlenllr ! .. 
Bilinin o!ıluğn bir mem!ekettc, ö
tekln~:ı du;nılm.as:=:ı imkan kalma· 
m:ıl\ 1117.ım gelir d<'ğll mi! Akıl, 
bü.\-!:! ltc:ı1irir; fakat lıa~·3t imamı, 
bilıii~ini olm;ı-or işte• ... 

:'\ü:Us ,,jya.'if'tinıle doj:;anlılrı )n 
~1tına.k, tla.'ı l en b:ı.şta ~elen dii"· 
hır \e ı·an d:ı.nıan ise, balı! .. da\ a· 
sımlıı da ) ('ili <'ii r iimler türetme~
bn iinre, tutulanların muhafaza 
sı, l!irir.d •arttır. 

U:.'.. ,\ k \'e ;· ddt•ni,ler in o rl.a
md!\ Mr r· .ıu~kı•tiz, B u denlıl~

rb \:llit 'e ~eçit noktalan, bizim 
clhr.lz1cı1 1r. 

niiyiılı balı•c ::;~leri bıı ~ olla.r
'lan gc<'er. i\te\sİm mey,jm almı· 
!ıtr nhır. Tab:ık:ı t ~hakn balık 11Urii
leri bnf.:ızlımlan girerler, Mamın· 
r:uh b!r zaman e~lcnlrler, ~-umur! 
!nrlıı.r. bürürler \ 'C ~nra t~rar 

mmta..li:ı deii,1 Um1e!;e ha~ ıarlar. 

ln":\".lar. lu!ıl-:<:ı olm~c1an enci 
o hıı, l>iiylc id'. 

l~ı: hn canlı ı~iaı~t ırr..Ld~rl, 
0 fü:!crl:··i~ itn;!nrl-en :ıkıp r,l.dcrkcn, 
ı.oll1'nnım bn~lapp otumıaktan 
b:..,JLa hir ~ ... y ~-:ıpır.::rl:!:. 

ıu .. dedclerlm'tln u. ıl!erlle lra 
lıld:ı:m c:• "!lt..:~•ı:ırmı nvL~dıl;; hcı>
si, 1 te hıı kackır. hUl.ıı~un11..n çalın· 
clılına ~ü:-e Hob"a7.ln derin ı.:-n:ılla
rında yct~rı balıkl:ır, ıh;n~ n.nııı 

hiç bir ~ eriıı~ «:ılnr.nzmı". ıınırı 
t.:.\nallıan lemizler, "'C>ğnk su, lııı.lıJ,. 
bn hc-r me' simde ~ ııi?lı, 1 ı • .eUi 
•lıındurcrmus. 

Fakat pazaa-1.arımu.dıı İtıtl~ a•ı. 
Franl'rı, lngili7 kon._o;en eiı-ri, l•~t tiı 
.Ja11e>uyadıı.ıı gdme fc;tako,. kuhıln 
n o;atılryor. 

UoL,"a:I' la~'ll.n.r..:ıd:ı. J;Q:ı.Un nl:ıl il· 
eliğine bo;:- arazi \ar. ''Gc:nlilı", 

'"nrl!y~, b:ırn:::nnwn d;b=r." '"'<lir. 

Bir memlekette hem bol l:::lık çı· 
h:ar, hem tk 1,engin ze)1inlikl<'r 
bnlanur"!l, lnınl:> ...... n elelc ,·c-::c
-.inden d:Uu tabii, ılaha nkln ~ akııı 
ne olabilir? Z';'~·in i..ons"n edl k ~ ap 
rnıyor, n::de:ı "'l'...:rdah n. fa hı ··..-alıırı 
ı.urmu\"orm:? bUmc:rn 1 i!.. 

IJir 1JUn:mbr, HıutaUmanınıla bir 
mekter' ~ilnuo;tı. B•ı müe ~ese, de
nir a\"l•ılıj;.·m:\ ilmi, fc:rı::ıi, usnlii t;Q· 

kacak, hah!içıH!'ı to•fJafçılı!<tan 

ku rt&nWaktı . 

Fal.at bu ınücs !.(', uü,iın hlı
ıb)"I nn!Jlt oltacılarmırn ~flclıir

mekten başka lıfr sc:• )1lr.:tm:ıdı. 
Artık bu işe eN&.5lı bir f;! trette snpıl 
m:mm z.amnnı ~ehnl«;Ur. 

l>ün) ada lıii.)iik bir :ıçl! .. ka..,ır

;:ıu.mın u!udtığu bir deckdo her hl· 
rl ye<li !-.ekb kilo çeken ,;o h·n dl t 
.. sini,, nin denize ı1~ik~aıncs1, d I· 
den ailıuı~li hlr i!:t: :ıt hd. ·
ılır. 

HAKKJ SUHA GEZGJ!V 
Süleyman Öz Biiyü~:ada. b~ • Rene Il~az Fatih 2 ooşöğ,. Ha. D:ı·m: ~nrümen azaları orasında 

öğrP.,t, Hadiye Dinmez Hüyüka. mide Kutbay Fatlh 30 öJ .. Dü- oegi. :klik olacağı sö~le.nmektcd r. ~- (j1j J 
da öğret.. Bclıi~ Durudoğan riye Ton<ruc Fatih 31 of{.. Ha· Geı:-enien:le vefııt e<l<'n rci.9 vekı· ~~ ~ ~ -.- /'U1.i Li.., ~ ~ 
Büyükada öğ, , Vicdan Güven tliyc Onan Fatiih ~1 ~ .. Nedi- li NeC:p ı::erdenge<;tinin yerine de ~lJ:(p...J-l~J1_1, JfL-~U1J-.-~ 
Büyükada ö~.. Münevver fü. me Yeğin Fntih 31 öiL &.bit asıl ı1za olarak yedek ıirolnrtlan 7J- -
vanç He)~beliada öF,'., Fahriye Erdem Fatih 3·1 n~. ro. Em1in inan.kar getirilcıcekiir. ı • 
Arsuncl Heylbeliada og.. Mü- Bedriye Pı~r Fatih 40 öğ,. ~ P. k 1 çora oıa r v 
kencm .Arun Eminönü ı ölt. Müberra. Bing-öl Fatih 40 öğ,, Bir sarhoş 78 gün hapse il ~ 
Şükriye Özgör Eminönü 1 öğ.. Mur,affer Pesen Fatih 43 öğ., mahkum oldu 
İsmail Erensel Eminöntl 1 öit.. Fe.hime Erenkut Ji'atih 4:1 og,. Osman adında h'ı-isi, d!in gece şevta n 
E Nadire Ôzkc-5 F.minönü 2 Said Tezer Fatih 43 oiL ,. ,ev. Kurnkapıda muht:eiif eyhaneler 
öğ_. Hüsnü Tonguç Eminönii 3 reste Bavsun Fatih 43 ojL 1tı- dolo.şara!ı: btr hayli !içmi.~. eonra o {'N lstanbul mıı.ga.zalaru,. tl\.D.'', IU mel'wı çomp akması hıi-
ba: ögw kadder Kınay Fatih 43 öğ,. Ni. .vollarch niı.ra a.lP.ru.k ...Perk(•n po- • ..a:..._...: üzenn· e n" u..,..,...111 ıhir sNıcıı 

" ·• • .. ı.- w v c: ~ · 6
'"' da ıb' · ıin vitrin ndc ,gtl· ~ " ~ "· ~ad Çınar Enrnwnu 6 ı.Rtşog., met Onan Fatih 45 ö~.. ·ı~ ı lisler tarafından ) akalanmı..,tır. 

1 
b' " ırıı _ '·lfunı ·.,.ördüm olarak gösterilıni'] ... 

Hacer Öz;mcn Em;niinü 6 öğ., Ya.zıcıoğlu Fatih :;o <>i'L ::"\"'clise Osman kenG;s:ni karakola götür· ze ıı· çornp rOA .. ..: Fillıaktla bayarumza bir ~ft 
A Natıka Ersun 1'~inönü 6 öğ, Tükelman Fatih 51 öğ,, Nezıhe mck ·stiyc:n poli~le be-kçilere ha.k~ Dııhaçdu~~ubuçora~ızltk ~ı.a- yeni çorap alırsmız. Bir lm.za;-a 
l\ıİünevver Aysan Eminönil 7 Üncel Fatih 51 ötL. :-\eı;'ct Oz- ıet clmi<> ve kendiler:ni dövınü>-· mı... nku roA mın go.s er Ur· ·• rt' rrrtılır 1k.n1z ti 

Ö . .. p T ' '" d'ıüı· man•n ...... , C""'.... 'pek ,..,.,rap- dı:-e ' caık ;_. la • - ı 1 • . .1r-
öğ Banuscr ztan Emınönu bek Fatih 51 öğ_, E. crtev o. Lür. Gü~lükle ikarakola göttirliloln-

1 
• b .. k~ .... """: -ld'~ da.. en can " m ...... y eöy enırsımz: 

7 ijc; Burhan Bilbaşar J<Jminö- puzoğlu Fatih 52 h~~ğ .. Leman len Qgman dün adliyeye verilerek a• m: . n.ca .~ g~ .~ - Hay aksi şeytan hay! 
nü s"öğ,, Sabri Demirel Emin - Günebakan Fatih 52 öiL H. asliye nltınçı cez:ı mahltemesi ta"- hn bır.nci ~ı:u, b;r yerınden a.kı· S:uı:ki siz bir melek lmdo.r uslu 
önü 8 öğ, Aliye Ünt..'t'l Eminönli Hüsnü Çulhacıoğlu l'ntih 52 ıa.fmdan 78 gtin müddetle hapse verer;k se~~b~n! nasıl ~mpsrz bı- hnreketlcıinizleo ipek çornpla:ra 
8 öa Riın~ndc Pekuz Eıninö- öğ., Naziye Te!tina\p Fatih 53 mahküm ve hemen tevkif olun· rnktı~wı ~~onUne ko~u~ordu. bir kaç haftalık sağlam bir hayat 
nU ]() öğ .. !\telek lll!ın J<:!minönii öıt. Müberra Praı; Patilı 51 ö~.. muştur. I'..Gc_lfun. şo~ley<ll: üstüste a.tıl · teminine ru;met.mi,..~en nasılsa bir 
41 .. w -ı.lf ,, • Ertene! E~min ı· ıs· ı·~ı·n ,,~ ... tı'lı 54 ög- b h m~ bır çıft ıpek çorapJt dolgun la li w im ta og ' .ı.u •" urı . -..u ıye :.~ r.. ·' El ise ırsızı b • ti . b·,. -tnn otur- şey n ge P ayagınıza çe e a • 
önii 4i öğ:. Şerife Derr.iralp E- Beyar.ıt Bükte) Fatih 55 başöğ.. I l d :ı.cagm zenne "' §e~ ra.k onu yırtmış veya söirmiiştür. 
minönü 41 öğ, . Bedriye Tezer Hamide l~mir Fatih 56 ötL Be- yıı-. ca an 1 muş ... &-:rıu.zlu, saJ<nllı, kırmızı Umumivetle bUtün ıL.:<l<ntsiz 
E-.m·ınönü 44 li"".• Tiuhsan Yücel hice Akhun Fatih SS C:ığ., Hati. Hüs 0

• ın oftlu f:tC'm adında bir:- \'ÜcuUu, sıvn kulııklı, ve meshur lid · ı : ~~vt.ana ~'iikl •er k 
- ,., • tan" ...ııı·· .. ı l . ""' 1.a ' erım zı " . .; e~ e 

Eminönü 44 öğ., İmlet Şakır ce Ertüz Fatih 60 l\ğ.. E-i, dün •rah ... !,aleden gc.-crken, ş~y 1 0 .. um? ~ H_'., .""'~. n.... işin içinden sıvrılmak \-ohmu ıtut-
Eminönü 47 başÖ<~ .• Rahmi Sc. &adet Eğitmen Fatih 60 o~.. Ya.kubun c bise sergis·nden bır 11,ek çor:ı-bm ~.r _11'1 gını elıne al- muşuzdur ~a: .. Fakat bu Ç0"1P 
ven Eminönü 4' eğ.. Leman Cemile Daryal F:ıtih 62 öğ., pantalon çn.!m fj, knQmağa ha.sin- mış, haıbıre_ç Ki)~r... • • bahsinde şeytanın huysuzlukları 
Koksal Eminönü .ı~ öğ, Mesru 7.cltivc Öl.dilek Fatih 64 öğ.. m-ştır. Anbli!ı~dıgııı~ gore bu ~klnmın affedilmez bir dereceyi bulmuş 
re Aybar Emin(inU 48 fiğ"., Şük- Aliye Berkman Fatih 64 <>~.. 8erg"\"İ ve diğer eımııf tarafın· bulundugu magnzıı, bu g ?1 8 k:°1Ui o!ncak ki bövle mnğn.z:ı. vitl'."nle-
ran Karlov.a Eminönü 48 öi!.. Kem~le t\zak Fatih 65 ö,..,0-., Ada dan yaknbn"n hırsız, birinci sulh çuraplarm belliı:.:cc in.mır edıWi· rl d d disiıtl teşh". tmew ka· 

., ğ' bi . ~· r 0 .... + reatlam hoşu- n e ten l e ge 
't::!ekfırt' Yarolmaz I•~minönü 49 lef l"tzeJ r:atih 6:ı i;i?,. E. Hay- ceza mııhkcmefi tnrnfındn.n tc-vldf 1 r )er,.· '• .a~ dnr va,.. .. nr,,rz Sa~.!ti günün b!rin 
~ ·· ·ıı· l) rd k" •ooklmı "Şey· ... ~J • oğ .• Tevfik Coşkun Eıninünü 59 (Devamı 5 mcidl') olunmu .. tur. ma gı 1• u u •8 • de 'bu kıynfctt bir malılüka ~sa· -=====================================:.:..:=.:=:.::==:======-= düf OOe~dc, §Cytnnl•klarmdan 
- Burada bulunJuklan mi.ı<l· 

det zarfında kcndilnini ziyaret 
eden oldu mu? ~Ie:;c.la bir papas 
geldiğini hatırhyaı· m:ısumız? 
Kadın bu suale cevaben ka. 

tiyen ''h
0

ayır,, dedi. Ve b~ __ sö7.Ü 
söylerken yalan sö~ lemedıgı ha
linden anlaşıhyordıı. 

- Hayır efendim. bıır'1.y~ la. 
şmdığı tarihtenbcıi hiç ~ı~se 
kendisinı ziyarete ~clmemı~tır. 

- Mektup geldi mi? 
- Evet, bir kaç me~{tup gel. 

di. zannedersem ~ altı tane 
kadar. 

Jalvan odaıım etrafına bir 
göz gezdirdi. r"'akat srcrünürler 
de mektuba hem.er bir f:CY yok· 
lu. 

Müfetti.') Jal\'an ::ıordu: 
- Kadın bur~ya ne gibl eşya 

gctırmişti? 
Ev sahibi bir kanı actı. lçer. 

sinin yatak odası olduğ'u görü. 
lüyordu. Burada ıl:i karyol_a 
vnrdı Pencerenin i)nündeki bıı· 
masnrun üstünde de iki ufak 
bavul ~örünüyordu. Kadın: 

- İşte clendim, ccdi. Bu ba
\•ullardan biri bir k:ıdır~. diğerı 
de öte!dsine aittir. Başka hiç 
hir şeyieri yoktu. lt;v kirasını, 
<inceden ödemi<rti. 
Bir kaç dakika içinde o iki ba. 

Jalvan -atak odasına girdi. 
vulun muhtevasını J!ÖZden geçir 
di G<>ze çarpacak bir §CY yok. 
tu. 

Jalvan. tekrar ev ~ahibinin 
yanına ~elcrek: 

- Bu .kadın size nkin bura· 
ya geldiğini söyledi mi? Yani. 
Londrarun lbu semtine niçin ta.. 

, il ,.,. •• • ' 
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şınnuş? 
- Söyledi <.'fendim, tık geldi. 

ği gün söyledi. Kencli&ı bir kap 
t.a.nın karısıymış, Kocasmın sü
varisi bulunduğu ~emi, gelince
ye kadar sakin bir köşede otur 
mağl istiyorm\L~. Ben de onun 
bu sözlerine inandmı. Kirasını 
pc.kfilfı. veriyordu. Acaba bu iş. 
te bir kötülük mü var efen
dim? 

:-.Iüfettı~ Jalvan !cn.dına şu 
sözleri söyliyerek oradaki işimi. 
ze bir nihnvct verdı! 

- Seni artık taciz <;tmeı.ler. 
.Ynlnız şu bavulları al; bir yere 
kilitle. Hen tekrar gelinceye k.a. 
dar saklarsın, 

Bundan sonra dt~arı çıktık. 
Çaneyle beraber dığerleri sokak 
köşesinde bizi bekliyorlardı. Çn· 
n~y. verdiğimiz malfımatı ca_n 
kul~ğiylc dinledi, fakat hiç bır 
şey söyienıedi, Yalnız beni \'C 

Jalvam bir kenara ç:ekti ve ba.. 
na, Sedney köyünde gördükleri. 
mi Jalvana ::mlatmaklığımı rica 
etti. 

Dı"-di~i gibi yapll..1ll, Buna ılfı
vctcn, tekrar Linklmsayra git. 
mek hususundaki ı::~rarımızdan 
da bahsettim. Netice itibariyle 
Prensesl'3 hizmetçisini aramak 
L~ni polısc terkederek, kendi. 

miz Linkhnşayrn. dönmek ve o 
t..'Srarengiz {'\'de C'Cre\ nn edPn 
hfi.discleri bir ker.• daha gözden 
geçirmek karanna ..reldlk 

Ja!van da bunu nıU\·atik bul
du. Fr.;kisi gibi ikimiz de "oğ. 
rendiklerim;zi her lirinıize bil. 
dirccektik .• , 

Günlerden p.;.zrtr olduğu için 
l.1inklmşayr i:;tikdtııetinde an
cak saat 5 te bi1· tren vardı 
O tren de bizim i.stedi,!imiz ye~ 
r·c kadar g-itmczmi5. Mesela 
Piterburoya kad,1r gittikten 
sonra bir otomobil tutmaklığı . 
m1z icap edecekti 

Tren za.mcıı'ı Kİ~Eı Kros İ!ltlıS 
yonunda buluşmak ü1.cre ayrıl -
dık. 

Saat 4,50 de :stasyona geldi
~im zaman Çaney 01 adaydı, Fa 
l<:t.l Çipendey~l lı~niiz ı:clmc· 
mışti. Biz yerlerimizi bulduk YC 
tren kalkmak üzerc~di. Çipen_ 
deyi göründü. Yanında kendi 
yaşın<.la bir genç d~h~ vardı : 

- Affedersiniz; dooı, ibu ar. 
kadaRa rastladım O :vlizdcn gec 
kaldıİn. ~lnmafi, :l 'da bizim 
isti.kamete gidiyor. Ben kendi
siyle beraber oturacağını. Pitcr 
buro istasyonunda buluşuruz. 

- Hay, ha.y, d~lim. 
Onlar, trenin kali'.masına re. 

mak lrn.lm·şkcn birrlıkr ve kom. ebedıyen kuı tıılnınk için sa.kalm-
partrmanlarınn gırdılt>ı', dan tutarak polise tcsr:n etmek 

Tl'cn Piter'buroyn. ~ant 6.:.:;o kabilmi!i g bi ... 
da \'arclı. F ılmt m:ıııJe:;cf e) tan, gerek 

Çancv ve b~:ı bavl;llarımızı ruhwnuza, gerek karŞılal)tığrmız 
:ı.larak clışarı <;ıktık. hfi.discler yahut eşya arar:ımı gi· 

ÇipendeYlin gÖrtİllm~' ini bek- 1 ~ek i'ileıimı:zi !knr..,·unnağa bnş-
liyorduk. ladığ' rzaman, onu tek b:ı. ına de· 

<.,:ipcndeyl ve ıırkada91 loko. ğil, -bir sari hasta! klı insana 
motife ya.kın bir l:omnartıma. ait elbise ve yatak gibi- musal-
n:ı binmislerdi. 1 lnt olduğu ruh, tı:..i.rc:~ r \ahut 

lstasvon<lan l;ık:ır~cn onu e!\yn ile birlLcte d fctmekten 
görmek ihtimaliyle r.eriye doğ- 1 basl;a kurtuluş çar<'si )oktur. 
ru kalmıştım. rnr <le ne gfü <'- .\fesela ıpc:~ll çorapl:ı.ı m daya· 
yim: bizim Çi~n<leyl trenden ı nıksızlığına sebep oldı :;u tarz 
ctlunış \'C i1er biı· vagonun i. dilen ııc;.-tan, biz.zat ipeklı ~onı-
<;ersini ayıı avrı penceı'i'lerin- bm icindedir. Bu sahada ~\anın 
den ~07.etJiyere-:- 'Jd· t:ı :.l'ni tef mazarratından ku~1 •-~'t ı~in ı 
tiş ediyordu. glinlerdr ·pl"kli t;:oı o givmck iti-

Dcrken birdenbire <lurdn. ili - \•admı bw km:tkt.aıı ba • a b r 
zi arıyormuş gıbi bir hali \'~rdı. ta\'Sl\•ede buluıınm!~·a"'!~ız. 
Gördiı: aceleyle "lini safü,dı •. 
Fakat tren tekrar kalkm'tlk ü. 
z"reydi. tı::erbine .ıt l:ıdı ve !:it· 

ti 
· Ça.nev ve ben biroiri.ntize bi?. 

kn kalmıştık . O ~rn J:ı,· ki. tek. 
rnr kon~ st)z buluncaya 
kadar, aradan epey zam:ııı çeç· 
ti. Neden sonra Çancy: 

- Çipendeyl muhakkak ı:>tri. 
sini gördü azizim . .:ledi. 

- Evet .ama, k!ını? . . 
_ Herlııılde isi~eıklcrmıızdcn 

birini Bu tren b•ın•!.m sonra 
ham:~tist.ı.~vonda duruyor aca. 
ba: ~. Gel pura dak; .:ct\·c!e ba • 
kalım ... 

Sonra bcrab'!rce ?itcrlwı o<.ln 
bir otele indik. 

(Devamı vOT) 

NU<r.;;. I ~1UNIR 

iv ırm ~' ·~veık ;;:: ı I 
·~-------------------~ 

ti ·llirlnrıt~r·u ll"I 

Muhtekirle~e k~:-şı 
miting 

Borsada çevirdıklcrı entrıknl rllı 

plyasnyr altUst e.ı :ı m ıht kirlere 
kar~ı lst.anbul ahaı huatüıaetlen ve 
düveli lllJ:U,ye mUmessl'lerl.nden esaıı
lı tedbirler nca etmek üzere yarın 

bUyUk bir miting akdedecektlr Mi tın• 

saat onda Beyoğlunda Sketlng Uy t 

roırunda ya.prlıtcaktır. 



4 Yıt" K 1 !J' 

ıng•l•z At<aen z 
fıtosu 

B ş 'f un1anrJanını.n 
bevanatı 

So ~vet 
tebliS!i 

(8QR •ıı1·'jft 'f i>Jddt) 

e 
(Baş tarafı 1 incide) 

!Uosl>o\'a, 2G (A.A.) İngiltere bölgesinde Alman tıı.y-
Sovyet gcceyarısı tebliği zey. yareleri, dUn gece hacimleri yc.. 

L')lldra, '3 (A.A.) linde. ?"'!oskova etr3fmda cere. kfınu 12 bin ton tutnn üç ticaret 
Röy:.Cr njDt13lWD sarbl Akılcn!:r. İn yan eden ei<ldetli muh~rcbo!ere vapuru tahrip etm.:şlerdir. 

gııı.z filosu nezdlndcltl hu.stuıi muba •

1 

ait tafsilat verilmektedir. B~r;ka muharebe tayyarelerl de 
blrl yazıyor: Orel civarında harcktit yapan İngilterenin batı. cenup ve cenup 
cumıı t'llnU kendi.Si ile yaptıgu .. 1 b:r bir Sovyet tank teşkili, bir kaç doğusu e:ıhillerine hilcum etmiş -

nılılakat e::;nnsıntıa Akdeniz tll08u gün ic:inde iki Alınan piyade ala. lerdir. 
.;ı~~uınandanı Aınlral CUnningham yım imha, 133 tankı, 14 topu, Şimal Afrik.nsında Alman bom -

tnglllv. d:nWııtı ı:-emllerlyle lngmz 35 tane tayynre karşı koyma to- ha tayyareleri Tobruktaki ruıkeri 
ne.va. ltuvvet'erınlnı eyJUl e.yı zartın- punu, mli~dit siper havan tesisatı büyük bir müessirt::kle bom 
da lt:ılyan ıtmanlarmdnn çıkcn mih- topunu ve motosikleti, 15 traktö.. b:ıla.mışlıı.rdır. 
ver gcmUerınden yUzde otuzunu mi!. I rü, rö.mork.J~nnı ve rnürette?at:. Düşman tayyareleri, ~lınan top 
tccnvız bir kuımının batırıldığı kn.na. I nı, ~litead~ıt. sarnıçlı kam} onu raltları üzerinde uç.ma.nuşlarclır. 
aUnde bulunduldnrmı söyledi. 

1 
tahrıp etm:ştır. Berlln, 2G (A.A.) - Alınan b~ 

Cuma günii, bir Sovyet tayyare va. kuvvotleli 25 ilkteşr:in günü 551 
C\lnnins-hnm, ııu sözleri ua.ve etU: teşkili 47 Alman tankı, mühim. 1 hava muharebelerinde 10 u da.fi 
ltalynn ticaret gemilerinin bu tev. mat yüklü 60 kamyon tahrip. ve ba.taryalo.nn ateşi ile' ve 4 ü de 

kalAde zayiata uğradıktan sonra hatı\ iki Alman piyade fa.burunu ım. yerde olmak fu:ere ccman 69 Sov· 
denize nçılmnyı nasıl göze nldıklannı ha etmi§tir. yet tayynrcs.i tahr;p etmiştir. 
anııyamıyoru:n. Fakat ta.h'llln eıll • Odesa bölgesinde, Sovyet çete· 
yorum ki. Almanlar tarafından icbar !eri fa~livete devam ediyorlar. Aynı gün zarfmda Alınan hava 
udDl,>orlıır. 1 Birkaç gUn evvel, bir çete, Ru- teşekkülleri, Sovyot demiryollan -
Amlraı uımırıne ve danıze !ndirll • 1 men ordugfillına gece vakti ara. na muva.ffakıyeUe ta.nrruz et.mi.'.i -

meslnQ vakit bulunnbHen 1tatyan dcı.. talara bindirilmiş, r.!itralyözler. tir. Şark cephesinin cenup kesi • 
nanınaaına mensup gemilerin halen le \'a otomatik silahlarla hücum minde dokuz düşman treni tahrip 
dört, beş zırhlıdıı.n, s pusıuk toplarlıı. etmiştir. Rumen subay ve asker. edilmiştir. Burulan başka 26 tren 
mUcchhcz iki belld de dört kruva • leri paniğe yaknlamp kaçmL5lar- de vahim has:ı.m uğratılmıştır. 
zördcn, azamı 6 pusluk toplarla mU- ~a da, Sovyet süvarileri tnrafm. Merkez kes'.mhıdc Rus tayyare 
cehhe.ı 14 kruvazördcıı ibıırct bulut!. dan biçilmişlerdir. 00 Rumen ö!. meydanları §iddetle bombalnnnuş
dugunu tahmin etmektcdlr. m~. 50 Rumen yar::ı.lanmıştır. tır. 7 tren, 10 l<Y.romotif, 21 demir· 

!Uoskovn, 26 (A.A. l - Sovyet yolu i:Jtasyonu, 12 top ve ~ nra,. 

il nEN GOLü 
BOLGESiNDE 
Al A LAR 

Eski 
' 

mevzılerıne 

püskürtüldü 

tebliği zeyli: ba tahrip olunmuştur. 
General Gribov ordusuna men· 

sup bir cüzütam 254 cU Alman til- Dcrlln, 26 (A. A.) - D. 
meninin 424 cU alayının bir tabu· N. B. Ajruısmm askeri bir men
runu Unha etmiş ve üç top dahil badan aldığı haberlere göre, 10 ile 
olmak üzere ebemınlyetJl miktar- 22 ilkteş.rin ara.~mda 801 Sovyet 
d:ı harp nuıJzcmesi iğtinam eyle- tayyaresi tahrip cdilıni5Ur. nunlar 
mişttr. Sovyet to~usu, dil.,qnanm dan 427 ııi .Aktuın nv ta.yyn.rcleri, 
ıo kara torpili batJ:ı.ry&s:ıu, 15 152 Si ta.yiı;µ-e defi bataryaları ta
mitralyöz yuvasını, 'ıo eahra istih- ra!mdari ~UrülmUıı, 222 si yerde 
kfunmı ve bir Alman ağır topçu tahrip edilmi.5'ti11 
krtasmı tnhrJp etınL5tlr. Aynı 'menbaclıın bildlrildiğinc 

RWI havs. kuvvoUerl 90 tank v-0 göre, harbin ba.§1.a.n.,"lCllldanberi şar 
dti,man plyodelerlni taşıyan yii7r ki Prtı.syaya ve Polo~n umumtva
dea fazla kamyonu hnhn eylemiş· liliği araz:slne hiçbir Sovyet ta.y -
Ur. yaresi gelmeınlştir. Yalnız 24 ilk· 

Si:rnııl eephesbıde taburla.nmu - ı teşrinde 5nrk cephesinde dü.5ürü .. 
__ L b • dan ıbi.ri 'hlr gün zıı.rfmda beş defa ll'Il iki Alınan tnyynresine muka -

Üç gün süren munare eaen taarruz eden iki Alman p"yade ta-

1 

bil 98 Sovyct tıı.yynref'inin tahrip 
sonra burunuıı hücumlamu deietmişUr. ~dildiği tasrih olunma.kta.drr. 

Dü.s:ınan muharebe meydanında 4 .• 

2.000 nefer 
te etat verdiler 

yüze ya.km öHi b:mkmıştır, . D.N.B. şunları ılave etmek~ • 
Dlııycpropetrovnk bölzesi.:ıde, dir: • . 

tara!l:Arl.armuz, iç~dc kirlc asker . Sa.üı.hıyct.tn.r bir menb:ı.dıın ~e -
ve yirmi :beş ıtop olo.n bir Alınan nlcn bu ~cr~or dllşmnD; ~pa_ •. 
topçu trenini tahrip et:Jl14iler \'e g:_ın_dnsm~ ıd~~larmı çliıiit:meg_e 

LOndr:ı, 2; (A.A.) ~er bir treni de yoldan ~r:karmış- kfıft o~d~l:ı'll gı~bı Almn:'1_ hııva kU\• 
Rl5ytcr ııj:lnSlllm Kuybişd'dekl mı. lıırdır. 250 düşman nske'ri lclcf ol- vetlennın ezic_ı UstilnlUgUnU de is· 

.bablrl bild.rlyor: muştur. bat etmektedir. 
Almanların, ttmen gölU bölgestnde HAUKO~'A IlARP 

bir tazyik yapmak Uzcre Kallnin böl.. DEVAM EDİYOR 
gcalndekl gergin clıırumdıın lstıfade Mosko\-s, 26 (A.A.) - "Kızıl 
ctmeğc mntut plA.ıılnn altll.st olmuş. Yıldız., _gazetesinin bugünkU b~· 
tur. Göl clvarmdakl ınuhtcllf kesim. ıruıkaleslne göre Alma.nlarm bir 
lcrde &UnJercc devam eden çarpışmıı.. ı çok defalar zapt~tml.j olduklarını 
llU'd&n sonra dll,ma.n ilk mevzilerine ı bildirdikleri Harkov §ehri yakmla
ııUrtUmU' ve ağır znyüıt vcrmL5tlr. 

1 
rmda, Sovyet kuvvetleri hfı.W. fa. 

Bir .Atman plya® fırltası ve hUcum aliyetıe mlklafa.ad n.bulunmnkta -
kıtalarındnn mUt~ekkll bir ııiay, Sov. d.n'lar. 
yet. mUdıı!aa hatlıı.rmıı. bir noktadan I.ond.ra, 20 (A.A.) - Müh!ım 
girmeğc muvııtlak o}mu1sa do.. Sov • bir sanayi şehri olan Stalino'nun 
yet ıtrt.nııırı mukabil hUcuma geç!l'. be, glln devnm eden bir muhn.re

Bern, 26 (A.A.) - Moskovadan 
gelen hıı.berler, Sovyet htiltfmıet 
merkezi etrafındaki muha.rebele -
rin kati snfhnsma girmiş olduğıumı 
fake.t cenubi Ukra.yıuı.da.ki Sovyet 
orduları vaziyetini n.son lkırk se
kiz ı-:ıat zarfında hi.ssolunur dere
cede vaha.met kespetm'ş bulundu -
ğunu ve mareşal Tbruıçen'konun 

Stalingmda gelerek umumi karar· 
gJ.hını bu şehirde ıtesis ettiğini ibil
dirınclttedir. 

ce, bUcum taburııı.rı sllQ.hlnrını atarak beden sonra n.uslar tıı.rnfından R t il . 
ka.Çmıı;.Iarılır. Bu sureUe Almanlar, t~: im~al edildiği Moskova.dan ı oman ya pe ro er 1 
bir mUddet ewcl z.npteWklerl Kolm bıldinllyor. 
aehrinden tardedllml§lerdlr. Perakop berzahında Almanlar 

llmcn gölU c1vıı.rmda cereyan eden Rus hatlar.na girmelerine imkfuı ( B~ tarafı Z incide) 

.e üç ı=uıı sUron mu1Fırcbclerden 110.ıı. veren muvaffakiyetlerlnden sonra Bu §irket yeni sondajlnr ynptık
rn Almnnlo.r, lld bin nefer telefat ver püs.kilr.t.ülmUş görUnUyorlnr. Diğer . tan b:ışla, yeni petrol damarlan 
ml§ıcr Vclye kaSıtbn.11mı kaybetmlş- taraftan Almanlar b'r kısmı el'an bulmak için Romanyada bir de 
ıeroır. Ruslarm işgalinde bulunan Rallnin "Petrol arama cnstitüsU,, tesi.q et· 

Uoj:ılsk kezimlnln sol ccnalwıda., şohrinin zaptını tamamlrunışlar. miştir. 
129 uncu motörlU Alnııı.n fır!caaı, bir drr. Sokaklarda ç:ırpL'5IIU1lıır devem Ho.rbin iptitl.asında. ln.,"1.Iiz hüki\
kıı.ç gUn stırc:ı muhıı.rebe ncticoslndc, etm,!!ktedlr. Almanlar ileri hnre - metlnin kontrolil nltına geçen ve 
SoYy~t mUdtı!ıı.n hattına ~eğe mu ketlerini ve millete vad edilen mu Astra Romnnn petrol rlrkei eshn
va!ta.ıc mıımıımıtır. SovyeUer, plyadt". vıı.ffakiyeti geç!ktiren nmilin kar mmm bllyük bir kısmınn sa.bip o· 
nln t:ınklnrla topçu tnra!mdan hima.. olduğunu wnwniyetıe ileri sürmek lan petrol ııirketlerlnin yerine ş!m
ye 

1

cdi.l:n allı ıılddeUl hUcuınuna mu. tedi;l~r. Kalogn'd=ı. dn Ru~lnr şch. di Alınan $irketleri kaim olmuş· 
nı.vemct etmll'lcrdlr. Ucvzll~r. süratJe rln ıÇlnde mukavemet etmekte ve tı.:r. . 
bir elden dlğ~rlne geçmieUr. eokak muharebeleri yapmakt.--ıdrr- Pctı;oı l:uyularmın he~ :ıocstı 

Cc.nupt:ın ynklno:mı..'lt bir §aşırtma lar. bölgesuıde temerkUz etmiştir. Bu· 
.. _ .... 1 • pmak isteyen blr .4.lman MUTiıtŞ T.ANK AIUllAIUIBELEIU ra.sı z:ınnedildiğ:nin tamn:mile ak-
..... re.<. . ~ n . Jı !k tl . t 
bi ll.ğl lmh:ı edllml')llr. Mos'.ı.ov~ 26 (A.A.) - r.cutc.r: sıne olarak nvn ·uvve crı nra· 

~ııı::ınl:ır ~!mdl, Mojn.i.o!t ccpheainılc A~ ~vye~ ~ b.:Xlil:leri M.os. fın<lan l:ı.şey ?ene.:~ k:ı.dnr az bom 
uf"lt Rume:ı \•e Fin birlikler\ kullan- kova. onündc1."l meydan muharebe-· bardmıan cdi.lmlştir. 

~ktad.-rln; sl esruı.smda. Alman muvasalalannı Plo~zti böl;6es1, bir !:.ok ehe~· 
mn · r.ltüst ctmişlerd'r. lzvcstiya gnze. yetli üısfyelı:ı.nelerln bulundub~ 
____ .,...,&D:::l ________ 

11
tesinin harb muhtı.biri bir knç glin Köstcnce limanına b "r boru ila bng 

1
' evvel klılmen Alnuınlann elinde bnm.ış ibulunmaktadir. 

f1l ., bulunan Kalinin'e 8 Sovyct tankr-
U nm birdenbire girdiklerini ve el: r 

sokn.klarda biltUn toplarını ateşli. Alman tayyareleri lngiliz 

K /\ F L/ AS yerek etrafa. panilt sa.çdıklarmı ve sularında 1'"-' r bu panik neticesinde Almanların 

O ·~ N ı I teh.-,ln obür ucundaki köprülerl a.t. 
V1 tıklarnu yazmaktac!rr. Di~cr h'.r 

V~I, 2 (A.A.) - ~rlinden haber 
vcrlldiğino göre, Almnn tayynrclcri, 
dUn gece, 1~1llz sulnrıu<.ln, l~c.file h r • 
!inde f!Cfer eden mecmll!ln 12 bin ton· 
luk Uç cemi bnlınnışlnrdır. 

1 Sovyet tank birliği Knlinin i.stike. 
<>- l metindeki ormanları ve ovaI.nrı ş'• 

Alckr,~u:-i· Kazlıekten· malden cem.ı.b6 kat eden sağda.ki 
• j yol üzerinde bl rla.şe koluna m.u 

')c-..tren. vaffakiyetle hUcum etmiştir. mr vini Lozovski nı1rc3lll Budyeni 
NtY 1\Zi AHMED gUn ~onrn aynı Sovyet tanıt birliJi \'.:! Voroşilof'un yenı ordular ve. 

l illğer b 'r Alman itl6e kolunun or- cuda getirmek üzci'! bulundukln-
<> t.asmn girerek 25 ke.myonla 4 oto. rını ve bu oroulnrın yakında he-

lıilrci.ı ıısıuııu;lıın te:rcllme eılileJı 'ı mobJi tahrib etm~ Bonra Alıruın rc.lt§.ta iştirak cdec.eklerini söy~. 
l>a ~ azJ .. yilz Itnfü!ls roJlJU!ı tayyare mcydruıma ant surette gel mi.ştir. 
T ır.. <'.il"'blYnım.." ilk nlimune nru,tir. !lir Abruın to.yyaresi hsva- Yeni kumanc!nn bilcwnu durtlu.nlu 
01.=1.-ı.-ı,;ır. lannuığn va..'tit bul:ı.mıı.dan gövde · I\orbhııv, 26 (A.A.) - Şa.rlt 

Kn.!kas u .wım hususiyeUwri ve Kn! 
kn ~kını terennUm ejen bu roman: 

h:ırnr Uo tavsiye ederiz. 

F1yntı: 4.0 lrnnı. tur, 

kısmından ezllmicı, diğer b'r tayyn. cephesbden ge!en ron ·telo"I"afl2l', 
re de hnvnda il:~n dli.,ürlUmUstUr. general Zam.1tov lmmando.s:ndaki 
Geri knlan Alm:ın tıı.:n o.releri Sov kuvvetlerin Mejaic~ ve Moloya.ros
yct tanklarını bnmb:\ yaj';'lilunına lavets isrlmmetlerinde Almnnla.rm 
tubnu.5lal"(lır. yapmakta oldu":tl..".l'I tanrnızlnrı mu 

S:ımarn., 2fi C.\.A,) - ts ' vaffak!yetlc durdurdu1tl.ırmı b l· 
lhbarı.t ~eı-vi IC'ri 8efi mun cirmek~ed:r. 

Birea 
(Baş tarafı S ünci.-"ı...ı 

riye Üzel Fatih 62 91{,, L. Er. 
tuğrul Açıkel Fatih 60 öğ., Na.. 
şide Onat Fatih 13 öj'L Hami 
Baysal Eyüp 23 öğ.. Bedriye 
Sayd.oı.nı. Fatih :}6 öiL Zehra 
Tanın Eyüp 36 öğ,, Saliha Çay 
Eyüp 37 öğ,, Sıdıka Zeren E
yüp 37 öiL SabUm Askay E. 
yüp 37 i)ğ.. Sabri Ililsel Eyüp 
37 öğ., İbrahim Al:tulga Eyüp 
37 öğ,. Avni Kurtça .Eyüp 38 
ibaşöğ., B. Şadi Atasoy Ama. 
vutköy başöjL H. Necati Pek
man Alibey öğ,, .Mustafa, Çul. 
paş Cebeci öğ,, Recep Akçay 
Küçükl<öy öğ,, 
Naşit Ulgcn 33 oaşöğ., Ne.zi. 

he Mutlas Beşiktaş J5 öğ,. Mih
rican Onuk Beşikta.'l 15 öğ_, 
Fevziye Hckimo~lu Besiktaş 15 
öğ,, Feyzullah Ön~l Beşiktaş 
16 illaşöğ,, Nadide Çavaş Beşik. 
taş 18 öğ,, Fahrünnisa Erbek 
Beşik. 18 öğ,, Hayriye Utku 
Beşik. 18 öğ,, Vehbi Betin Be
şik. 18 öğ,, Lemaıı M.:riç Be. 
§ik. 19 öğ,, Mediha Al;alm Be. 
şik. 20 öğ_, Zeyncttin Akkök 
Beşik. 20' öğ,, • •üshet Keskin 
Beşik. 20 öiL Ulviye Atlrman 
Beşik. 20 öğ.. Remziye tdikat 
Beşik. 56 öğ,, Zehra Bilgesü 
Beşik. 22 öjt, Fatma Doğman 
Beşik. 22 öğ •• Talat Konur Be
şik. 23 öğ,, Bedia Kuran Be. 
şik. 25 öğ .• Mustafa Zorbooan 
Beşik. 34 öiL Adaict Tald:elrin 
Beşik. 38 öğ.. Züleyha Yürekli 
Beşik. 39 öğ,, 

Ülviyc Gönenç Beşik. 52 öğ,, 
Servet Yıldızeli Be~ik. 52 öğ,, 
Tahir AUlroğlu Beşık. 54 başöğ •• 
Hilmi Ençer Beyoğ. 1 ba.şöğ,, 
İsmet Enen Beyoğ, 2 öğ,, Za. 
hide Ulusoy Beyoğ. 2 öğ,, Faik 
Bilgen Beyoğ. 3 öf;.. Nurettin 
Özbek Beyoğ, 3 öğ., Melek Ol
cay Beyoğ_ 5 öğ,, Fikret Su 
ıBeyoğ. 5 öiL Mehpare Tezer 
Beyoğ, 5 öğ,, Hadiye Eğitmen 
Beyoğ, 6 öğ,, Fatma Vurgun 
Beyoğ, 6 öğ., Naci Gür Beyoğ, 
7 öğ,, M:ust~a Yıldız Kırali 
Beyoğ, 8 öğ,, Necmiye Aygen 
Beyoğ. 9 öğ,, Zcib.ra Onan Bey 
oğ. 9 öğ_, Feride Ertan Beyoğ, 
9 öğ,. Hüsnü Tunçay Beyoğ, 
10 ~.. Çağatay Karabaytöre 
Beyoğ_ 10 öğ,, Yaşar Karayel 
Bcyoğ. 11 öğ,, Aliye TıJnngiray 
Beyoğ. 12 öğ,, Hanife Candaş 
Beyoğ, 12 öğ,, Melahat Gönç 
Beyoğ, 12 başöğ,, Güzide Tez. 
c::;.n Beyoğ, 12 öğ_, Münevver 
Sayıner Beyoğ, 12 öğ,, Rüştü 
Dik Beyoğ, 13 ibaşöğ_, Turhan 
Tansel Beyoğ. 13 <iğ.. Mediha 
Tansel Beyoğ, 13 öğ,, Fettah 
~en Beyoğ. 17 öğ,, Fethiye 
Arga Beyoğ. 17 Oğ,, Bclıiye 
Onural Beyoğ. 17 öğ,, !sın.et 
Türkay Beyoğ, 21 eğ,, Behice 
Tanker !Beyoğ, 21 öğ.. Sali~a 
Kaflı &yoğ. 29 ö~ .• Fah.rettın 
Ersan Beyoğ. 29 başöğ.. F~t. 
ma Tezserer Beyoğ. 29 öğ,, 
Nimetullah Yurdakul Bcyoğ, 
31 öğ .• 

Lut:fiye Taykut Bcyoğ. 31 
öğ,, Meliha Bilge Beyoğ. 31 öğ .• 
Fovziye Koryürek Bcyoğ. 35 
öğ,, Melek Altuner Reyo~. 37 
i>ğ,, Sıddık Un.:.,oıın Bcyog. ~2 
başöğ,, ı "akiye Gönenç BeyoJ;f. 
42 öğ,, İsmet O.zirut B<:yog, 
43 ö.iL Hatioo Mcçik Be.yog. 44 
öğ,, Zihni Uzteldn Beyog, ~4 
lbaşöğ., Neyyire Yöney Beyo~. 
44 öğ, Nuri .Doğaner Beyog, 
45 lba.Şöğ,, Aliye Ynsar Beyoğ. 
46 öğ,, Dürinnas IIarmankaya 
Beyo'" 47 ö~ .• 'l'ür'cin Gürhun 
Bcyo~: 48 öğ,, Kü.mil Bin:ti>l 
Beyoğ_ 48 b~iL N"1it Akman 
Beyoğ_ 49 lba.şö~L Memduha 
Mutlas Bayoğ. 49 üğ.. Emin 
Kurtoğlu Beyo~. 5:1 öğ., Fikriye 
Özakıncı Sarıyer 14 ö~.. Ccv • 
riye Atakan S:ır:ıy. ZT öğ,, Kad
riye Aktolga Sarıy, 27 öğ •• Ne. 
cibe Elgin Sany, 27 öğ,, Mük. 
rame Başar Sarıy. ·~ btiŞÖğ,. 

Emine Çeçiker Sn.ny, 30 öğ_, 
Ayşe Dener Sarıy, 33 ~ .. . ~J
hende Ertüziin ~!'IY. .:>3 og,, 
Mürvet Alpay Sa'1y. 36 ~ .. 
Nazmiye özsezen Sarıy. 40 öiL 
Sai:be Kansu üsk. 13 öğ,, !Sa.
kire Dermancı Üt:ıl~. 13 

•I\ -~ . . 
-:.:. ~ . -, "f i1Sad9;_,ı 
• ~ - . . . li-.~. 14 ~ ... ,. 1 (IJO.Ş t"f.. 
::-.iıeda uruutUrk Üsk. 14 og,, nu muıızznııı ıxıll' ~ 
Sa.mi Arbatlı Üsk. 15 öğ., lb • ı ve ona. hfZlllet eA-~ 
rahim Çetinöz Üak. 15 öğ,. Tev bUyWt bir teııdltl• 
file Çulpan Üsk. 15 .?lL Rafet ııırmı gastercce1t~ll 
Göksel Üsk. 17 ba.;;og., Şeref- Elblrlltllc yaP dtJ'. 
nur Kin üsk. 19 l'ğ,, Osman uıc uını• 
Gürsel Üsk 19 başöğ,, Sadiye 01 ho.rcke en atd ~Jf 
tıgaz Üsk, i9 ö~.. Mukaddes kctlcrıın:unrfı ~ ~ 
Aydm Üsk. 20 öğ .• Süreyy~ =~ışı p:ır1'~ 
özyalçm \Jsk. 2,0 öğ,, Yusuf er 0 

:Mertcan Üsk. 21 öğ.. Nedim 
Ongan Osk. !:1 öğ.. Halit Tüz. 
ügör Üsk. 22 öğ,, Cemile AL 
tuf;. Osk. 22 Qğ,, Ziya Sezen 
ü~ 22 öğ , Sedat .t\ltuğ Usk. 
20 Üğ.. Atfıı? Andıc; Usk. 24 
öö- Gülsüm Toprakçı Üsk. 24 öi:: Ayşe Özsel l!sk. 24 ?.ğ •• 
Behire Orbay üsk. 25 og,, 

Mürvet Özyücel lJsk. 25 öğ,, 
Faika Olcay üsk. 27. <."ğ., Srtkı 
Onen üsk 27 öğ,, Nacı Kanık 
Usk, 28 başöğ,, Vecdi Bingöl 
üsk. 28 öiL Hatice Maral Usk. 
28 öğ_, R. Adviy~ lrte Usk. 
28 ö°' , Hulusi Yavuzer üsk. 
28 öf, Güldane Ataç Üsk. 28 
öğ,. Recep Dinçk..U Üsk. 29 lb:ış 
öğ,, Behice Bil~koşa.n l.!.s_.k. 
29 ö"' Ethem İzgı rJsk. 30 og,, 
zeıu;··cürel Üsk 30 öğ.. Şe1ı.. 
ri.ban Oğankı.llu Usk. 32 başöğ,, 
Talat Köksel Üsk. 48 başöğ,, 
Taeiser Ka~ Üsk, 48 öiL 
Yaşar Şeren Kad. 1 ~.ğ .• 
Müzeyyen Onat Kad. 2 ?,.g •• 
Fuat İbrişim Kad 3 lbaşög,, 
Hürmüz Talayman Kad, 3 öğ,, 
Xadir Anamur Kad. 4 öğ,, A. 
Adalet Çavlı Kad. 1 öğ .•. Zeyn

0
ep 

Bediz Kacl. 6 öğ •• Ea.hrıyc k
tem Ka.d. 8 öğ,, Rasime Aksoy 
Kad. S öğ_, Zeliha Keymen l\:ad. 
8 öğ., ?amide Ünsal Ka.d._.!O 
öğ., Vecihe Tümay Kad. 10 ?.fE·• 
Halide Altunbay Ka.d. 10 og .• 
Mersiye KMlcnn Kad. 12 ?.ğ., 
Behire Tunçkan Kad, 10 og •• 
Fahriye Delildbaş Kad. 18 öğ,, 

Fatma Sungay Kad. 18 öğ,, 
Ahter Aytüs Kad. 35 öğ .. Ad. 
viye Tezer Kad. 35 öğ., Mihri. 
ban Ataman Kad. 35 öğ,, Fuat 
Umuter Kad. 35 öğ_, Zahide 
Berker Kad. 38 öt?'.. Havva. 
Uygur Kad. 38 öğ,, Mediha 1-
nan Kad. 41 öğ., Sabiha Os. 
may K.W. 41 öğ,, Sehi.me K~
ta.y Kad. 49 öğ., Kadriye Zaım 
K.ad. 5 öğ., Remzi Toprak Kad, 
49 öğ , Hüsnü Ery'.irck Beyk. 
36 ba,i.öğ,, Vasfi Demirel Bey~. 
36 öğ .• Sülizar Uçar Beyk •• 16 
öğ,, ni'san Hakçıl Beyk, 36 ~if ., 
Hulfısi Çırpan Beyk. 37 og,, 
Ahmet Ak.soy Bı.!yk, 39 öğ,, 
Sım Sunan Beyk, 40 öğ •• Emi
ne KIZiltan Beyk. 10 öğ_, Ham. 
di Daner Bcyk. 40 b~ğ., Cc.. 
mal Elçioğlu Beyk, 40 öğ,:}· 
H~kkı Günsel Beyk. 50 baş~.· 
Sclfilın.ttin Ongun Beyk. 50 ?g·! 
Habip Başk-urt Bnlıan~ 5 .ı~cı 
Pansiyonlu öğ., .. ~emzı .Gırış
m~n Polonez t>:ışog-,, Azmi Tek. 
bas M. Şevket pş, Ba..~öğ., ""' 

Tahsin Ağırbaş Merkez og .• 
Salıne .A.ksel merk~z öY, •• Mcdi. 
ha Hatunoğlu Meraez öğ., Fev
ziye Karamanoğlu mer~tez ?.ğ •• 
Ayşe Ozantürk M~lt~ ...1 og,, 
Nuriye Bayer PendLlt 1 og,, Se. 
lalıattin Renda Pendik 1 öğ,, 
Refika. Evsen Pe:ıdik 1 öğ,, 
Tevfik Ergene 2 nci ı:>ansiyon -
lu ilkokul ba.şöğ •• Reeeo Bozka
ya Ballıca başöğ., Berika Berk 
man Malteı:>e 2 öj{.. Haliin Ne. 
zihl Güner Siliv. 1 başbğ, •. Mus. 
ta.fa Pınar 4 üncii ı:>nnsıı·?nlu 
başöğ,, Nazire Ertekin ~kvıran 
öğ •• Fahrettin Yı1m:ı.z Cücescy
men b;ı.şöğ,, Asnn Coş.1ru~ Fener 
öi7 Eşref Sütmen Selımpaşn 
h~ğ.: YC'?;ftne ü~ok Orta~~Y 
öğ Zeki Kafal Çat. 1 b~~ •• 
Rı;; özdem BoyaltK ö~ •• Refik~ 
Aral Boyalık 2 öğ .• A. Fahn 
Ayer Boyalık An:ırşe ba..5ÖiL 
Marziye Ayer Boyalık Anarşe 
öğ A Kemal Girgin Boy~lık 
.Bai'aba.nbumu ba~öğ.. Süheyl 
Uluğ Boyalık Bujdar başöft:' 
Huriye Güvenler Boy~.lı~ Mı. 
marsinan öğ •• Yusuf Bılgıç ~
yalık Terkos başö,Z.,, Rcmzıye 
Kırgeç Boyalık Yah."'Uplu öğ •. 

Zeki Karsan Bakırk. 1 öğ,, 
Makbule Kipman Dakırk. 5 öğ,, 
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~"-Ueaıa Jlert &lmmumı kumağıı ka.lla§maymız! P'11kat., yine 4 ı 1 ,.,-.-,.
1 

-1 1 
DünkU mühim maçta G. Sara~ 
Fenerbahçevi 2-1 mağlOp etti 

~~ daca#mdan şı. siz bilirsiniz. 5 Jl•'-1 -., j -,., 
[~'"SU g1bl iş mllddetl Sermed, mUstehzl cevap verdi: 6 ı 1 1 l•I~- • 
~~ lktıaadl mcn!aatlcr • - Bu ciheti sonra dllşUnürUz. Şim· -~- _ 1 
S 1de11a. edenler vardır dilik sofraya buyurunuz. 

7 _l_l•I 1 ı•ı il 
..._' 'llkadar değillz. İnsa~ Oturduk Ye içllmeğe b8§landı. Biraz 8 _i•Iİil ., -1 j 

LU{ mııçlarmın be1'ıncı.ha.fta mü.sa· t"lnm da. çok canlı oynadı. Maç da bu golU.>ıU de yaptı. 30 UllCU dakikadan 
bakala.rınıı. dün Fenerbııhçe \"C Şeref sureUc 3- 2 Llta.obu• ..... orun .. alebcs tlbn G ı t ~a- b • ren a a asaray hUcum hattı ta-
&tadlarında de\·am edilm~tir. Hava. ı.lilllycttem!t. m:uncn Fener eahasma yerleşm! blr 
nm bir bahar güııU gıbl güzel ol~u OALATASAUAl' 2 - t'.BAJIÇE 1 tarzda çah:-ıyordu. Fenerliler !se~ 'b!.'-

~ lrı~ aaau taraftarı ola· sonra herkes o ak§am niçin toplanıJ. !) .,-1 - 1 I 
\ leıt --uıe bir oeY diyemez. dıgını ımutmU§ gibiydik ki, ayaklı 1 . 1 

yUzUndcn atadlara. bUyUk bir seyirci GUnUn en mUhlm maçmıı. sıro gel tUn gayretleriyle mağlüblyetten kur-
l:alabalıJt toplanmı,c,tır. Bilhassa Jıa.f· 1 ğl zP.nıan Fenerbahçe stadının dort tulmak !çın uğra~ıyorl:ı.rdı. Fa.kat bü-

~itikat vanıa.. bu saat saatlerin vurmağa başıamaslyle hepi· SOLDAN SAGA: 
""-- 8inin bir çok knrr- mlz b3.§lanmızı kaldırdık. Vukuu ha· 
-""P Olduğudur. bcr \'erilen hAdiseye, yani yirm1 üçe l - Yehudllertn yurdu (8), 2 -
~ ·• • daha bir saat olduğunu bilmekle be· Son aylarda istil~ya uğrayan bir 

\..._' taıa. ve bllluı.asa el rabcr içimiz burkuluyor ve yerlerine memleket (4), bir hayvan (2). 3 

\~ inanırsa Sermed 
0 

ta.mamiyle ayar edilml§ oldu~ için Kııradenlıilllere verilen ad (8), boy'un 
;..~tet nuııa. rağmen, ogUn tt'k saatmiş gibl vuran iki saatin dar· aksl (2) • 4 - HaY\·anlarm barındığı 
"-~lı~ı arıısmda bulunan belcı:iDI sayıyordulc, aıtı... yedi .. .se· yer (2), bir ~k (::), E'11.n ak.summ 

tanın en mUhlm maçı olan Gnlatas • l rafı hıncalunç dolmuştu. tun bu dldlnmel~r n t.JC(> vermedi \"e 
ray - Fenerbnhçe karşıla§maıımın lki taraf da maçm neticesinden ev· oyun 2 ı Gnlatas:ı.rayın ı;akı>ı'ıı yle 
yapıldığı Fenerbahçe stadında 8 bıne \•el t.akımıarınrn nasıl çıkacağını m!'m bıtti. 
ya.tun bir seyirci kütlesi bulunmuştur. rak ediyor ve sabtrstzlanıyordu. Nlha llF.l'ltOZ :2 - TA!-.:SOI O 

-.._:_ deıin \'Uku:flyle meş· kiz .• dokuz.. on! .. der demez bir gU.. <lan •(3), 5 - Barmdığimız yer (2), 
~Sermed elini uzat· rUllUdllr koptu ve tavan, toz. topra.k ~·arna. (2), 6 - Kayanın kUı;llğU (3), 

~ t etnıemı§tL Saliha yığmı içinde Uzerimizc yrkılclr, elek· utanç C2), nota •(2), 7 - Vazife (2), 

9'1~ bu iri elin &\'Ucuna trlltlt'r bir dev nefesiyle Ufl<mml,ş gibi bir rakam (2), ağtzla Menen 'bir t"Bl· 
\..~tte bul'undu: sönerek ltarnnlıklar ·ve :feryadlar için· gı (3), 8 - Yıl (4), 9 - Harekette 

MU!ıa.baknlar norm:ıl şeldlde n~ )"el maç .ııaııtl yakla~ı~ı zaman hakem 
Ucelenmiı; ve haftanın mUhim k:ırş·. Ahmet .Ademhı icltıresindc Od takımı 
laşması tahminimiz gibı Qalatasara §U lrndrolatlyle s:ıh:ıda karşı karşıya 
yın galebesi ile kapanmıştrr. görUyonu:. 

Fcncrbahçe stadından ba~layarak 1-'"F.NER.H \.HÇE: Cihat - Murad, 
mllsabakaların tarsilAtını sırnsiyle llemol - Aydın, Eaat, Ali :Rı:za -

Şeref atadmdıı. ı;UnUn blrınel m ~·ı 

llııykoz ile Talt m arısın la yap.lJı 
Hııkem Halid Cal.bm IJ1r'";.nlt' oy 
nnna.n bu maçı B yl:ozluln- h .,. l\u 
de\ r('dC y :ıtık ıırı b!r<:'r goll ı O 

kazandılar. 

blldiriyoruz. C.lemlJ, C~al, 'iellh, Naim, K. Ftk-

S0LEYMAN1YE S - ın-a>O<H.U O rot. 
Fenerbahçe stadında gUnll1l Hk ma• ll.\LATASARA l': Osman - Salim, 

~~ 20 tncl gUnU saat de kaldık. bulunmak (8). 
~ . Böylece ne kadar zaman g-eçtl, b~i Yt!KARIDA1"1. AŞAlU: 

m~ştıt1.''\~ 4 - n~F.\ ı 

Ş r<'f stadında g.lııun son ve muhı n 
maçı Be§lktnş ile \'ef.ı o.rnsmda ya. 
pıldı. llokcm Tnrıkm ld resind baş 

1 Jr. O)'Un dcrh:ıl & -&k taş b:ıskıs? al
ı:ıa g-lrdl ve 7 ıncl dnk.kada Sabrtnin 
güzel bir pnsındıuı ıs !adc eden lbra
tıım Be lkllfm ilk golllnU ~npmak 

r.ıU hUlılta uğnımıı.c!ı. Ba s..ı) ı Vefai. 
lan 'bozdu ve geliıl ı;Uz;;.t oynamağa 

Lı . .,ladılnr. 2 dakik l ı;cc:med"n Sabri 
takımının fkın<'I golilnU de çılm.rdı. 

Ve devre 2- O Beşlklaf lehlno bitti. 

>~llJıa attı, cllnl çek- kimler kurtardı, bllmiyotum. Kendi- 1 - Yahudilerin yurdu (S), 2 -
Cllıt Saliha Hanım hl<: me geldiğim zaman, bahçede oldu~- HUkOuıdan yeni' değlfen bir dev'let 

çı Stileymaneyi ile Beyoğlu arasında Fanık - Eşfak, Enver, 1'1usa - Meh· 
yapıldı. Hakem şazı Tezcanm idare n~d Ali, l\ln"tıırıı, Oemll, Anf, Hikm'!t 
ctttği bu mıw.,a Beyoğlu takrm: on kı Oyuna Fenerli! r b;:ı§ladrlar. Maçın 
glllk bir kadro ile çıktı. Buna muka ilk anları ikı tarafm sıltı çalışmaları· 
bil SUleymanlyeliler her zamanki kad- le geçiyor. lkl takım d:ı. blrblrlnl sı~ 
roıan~ı muhata.za ediyorlardı. k?fbnyor V<' tehlikclı rınlıı.r g-cçlrtı. 

~ rıatne.ııınden mUtec'JS r mu gördüm. Etrafa bckı;ller, polisler (4), yemek (2), 3 - Karadenizlllere 
""-.ve etU: aolmu:tu. Tnhklkata ba§lanılml§tı bi· \•erilen ad '(3), uygun (2), 4 - Hay· 

:ber veriyorum, evi le. vanlarm meskeni 2), dO.Z &ra.zi (3), 

~da knlacaksnuz. Dirseklerime dayanarak doğrul- 5 - Blr uzuv (3), uman (2), 6 -
"'~.,. istiyorsanız, er dum. Kendimi yokladım. Hiç bir oe· GUneş çıkarken nğ'Bran yer (8), Er
~~ 

0 
de bulunmayınız. ylm yoktu. Kalkmağa te,ebbtls ettim kek (2). nota (2). 7 - Köpek (2), 

lft ~ar kaU bir eda ne Kalka biliyordum. Hamdoll!un yaralı yaydan çıkan şey (2), ka.mıt :flüt (S), 

Kuvvetlerin müeavi olmaması ) u yordu. H:n:'§ı;ıı.ıı hUcunılarda.n doğan 
zUnden çok zevkl!iz geçen maçın ilk kornerler ve iki takınun da azimkA.r 
dcvrcsıni Süleymaııiyeliler l-0 gnl!p çnll§maları oyunu oldukça heyecanlı 
bitirdiler. İkinci devrede Beyoğlusopr bır hale Sökl.lyordu. 

~,biz durakladık, Ser. değildim. Yanımıı. baktmı. Suphi -o- ~ - Yıl (f), 9 - Faal olmak (8). 

~ :Fakat bu blr sanı na da bir şey olmamıetı- Saliha ha Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

biraz muka.vem~t eder gibi oldu ille 15 inci daltlkada Galatasaray mu 
l'e·t, Sermed tekrar gUl nıma BU aerpiyol"du. 

- Ne oldu Suphl? 

~ &ne, dedi, alzi, hepi· - Va.l'lahl bilmem. Bildl~m bir şey 

~
t ~ '1to.ını bizim evde ye- vara. Saliha Harumm dedlğt çtkt.r ve 

Yoru.nı s zavallı Sermed öldU. 
~ Yer • aat yirmi iki - Ne diyorsun? tlııe lÇeru:, sonra. heltı.l · 

l'ııt:n'f'alnız ve pyet dedi· 
"e b • ıt!..zt cenazeme geı

u Z!l.hmetten de kur· 

~l'a 
~ dôktUı:nll§tU.Jiep g-11· 

$uphl ile Saliha Ha

ıJ.ı dt. Sermede aQya· 
Ge İc;lınlzdcn biri: 
~ di, da.vele Saliha 

,~ teıecck. 
>ı~ttdl: 
l ÜÇten evvel gitn1ck 

lliyo 
~ l'du, hiç te yıkılaea· 
il~ "e uıam mUthL' bir 
~ b6Y1e bir ~ey oluna 

!leden aad~ Senncd 

Ilı~ 
otı1111 Uer bir ziyafet hnzır-
t<ırıulkı köı;ıcsine, herkes 

it da. it l!Cek blr §Ckilde, iki 
bıl'I 0Ydtırmuştu. Her iki 
tı, l:!Sııt"riyorciıı! . Suphl 

~~~ ~~dl, Ylrmı bir! 
ııı.4 ~tnıed, karş15mda 

t tr. 1labıı gclmemişU. 
· On d:ıkıka sonra 

tıı <l dl, keJıanetlnize 
P g lmıyccekslniz, 

- Evet. Ka.fasma bllytlk b\r beton 
parçası çarpıp parçalamı17. 

- Peki amma Saliha. Hanım hMi· 
ae saat 23 ~ olacak dcml.§tL 

Bu aralık S,_liha Hannn kendine 
gelmişti, iZah elti: 

- Eldeki çl.7.giler kaUyyen yala.n 
söylemez. Saat yirmi UçU vurduğu m· 
man, haktkatte yirmi dört idi. Net.e
kim bu gece, -.atıer 24 de bir 8tı.&t 

ileri alınacak \-e yıldızlara. }{a.derin 
tayin ettiği asıl saate irca edlteccktL 
Tabiat yaz sa.a.tl nedir bilmez. 

Nakleden: l"A. 

7.33 Hafıf parçalar, 7.45 Ajaruı b&· 
bcrlerl, 8.00 Ho.fif parçalar, 8.15 Evin 
saati, 8.30 Hafif parçalar, 12.33 lılü· 
zik Kadınlar :fasıl p.rkılan, 12.45 

Ajans, 13.00 Kadmlardan fuıl .şarkı. 
!arı, 13.SO KarıFk program, 18.03 
Danıı müziği, 18.30 Kemençe ve tnn· 
burdan saz eserleri, 18.45 Fnsd ~· 
tı, 19.30 Ajans, 1!1.45 Konuşma: {Dr. 
FahretUn Kerim Gökalp: İnsan ve 
cemiyet hayatında sıkıntı lle ml.lca• 
dele). 20.00 Keman .ııoloları, 20.15 
l'tadyo Gazetesi, 20.45 Bir halk tllr· 
klistl öğreniyoruz. 21.00 Ziraat tak· 
vlml, 21.10 Muhtelif şarlu ve tllrkU
ıer. 21.SO Tumııll: Klmgil Alle«I. 21.45 
Radyo senfoni orkMtraaı, 22.30 AjaDa 
22.45 Dans hıUzlğl. 

lS1.'A.NBUL 81!;Ll!:DİVESJ 
~~ıııı bıı 
~ı::: ;~:'..;:': ııwı ıra , ŞIJ R lB 

\ ~~:,.;:.;,:-.::: ı llll[lı 'IST~~~::~:.~! 
b 1<ıı1t~ buradan ayrıla- ıufill Akşam 20,30 da 

lttı;1 ıtı en aonra.... Kibarlık Budalası 
it.. ttendi, ben kalaca· ~ 
... ~ cıc1 8P.vn9.lu Halh Sine"'· 
' ~)' dUe,U: Buı;ttn matine ll de. ~e ! de: 
\...~il~ .Yazılı olnn şey bo· ı 1 - Lorel Herdi: Zafer Dönll:tı 
~' b.r knldedir. Ço. (Ttlrkçeı 

kadere meydan ,o· ı - Pamu~ Pro?n.wa. !'edl CUeeıer 

tuz ve su ile helme dökUnccye kadar 
l\aynatılmnlr. Suluca olarak ocnkt.nn 

nrr. Sıkıldıktan sonra sllzgcçten geçi· 
rllC'rck kabuldan ayrılır. Sonra. Ud 
defa ocaktn plşlrillr. Domn~s suyı.:· 
nun ikinci defa kaynatılması koyuıa· 
şıncrıya kadar devam eder. Eğer az 
ı,O.{ sulu bir konserve yapılmak iste· 
mliyorsa d:tha evvel ucaktan. lndlrfllr. 
Eğer tamamen ltoyu bir domates hU· 
J.isasr yapılmak istenlliyoraa laten11 
ılıltl krıdnr ~nkln tutulur. Yalnız 
domal.:3 koyul:L§ırkcn bazan renginin 
ı,ararma ı ve lezzetinin acılık peyı.lıı 

etmesi ihtlmall vardır. 
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de devre ııonlarma doğru bozuldu ve nacımlerinln çok lmvvet.ı! b!r hücumu 
bu firBattan istifade eden SUlcymani f ·ner l<alcslnl ep y korltuttu. 
~liler Uatllate iki gol daha yaparak Maç heyecanla ve zevkle devam 
mw;dan S-0 galip olarak ayrıldılar. ediyor. lki taraf da kalelerine topu 

t.SPOR J - KA~mPAŞA 2 soklurmt'.nıak için iyi bir mUdafan 
GUnun ikinci maçı l.Jıanbu!Bpor ne :Abiyeııi yapıyorlardı. 35 inci dakika· 

Kal!ımp&§a anamda yapıldı. Hakem dan itibaren Galatasaray muhııC'Jmlc• 
Muzafferin idaresinde oynanan bu r dahn fazla hilcumdalar. 
maça her iki takım en kuvvetli kaô- Buna mukabil Fener mUdafaası 
't"Olariyle i§tirAk etmişlerdi. ı;-ayretU ve canlı oyununa deYam edi· 

Müsabakaya Kasmıpaşanm ortadan )'Ordu. r'akal IJUtUn çalış~alar seme· 
yapbğı seri bir akınla lba.,landı. 1lk re vermedi ve birl!lei devre ı;olsilz e
be§ daldka.ın ... mUtevazln geçen oyun laı"'.lk bitti. 
bu dakikakada.n sonra .tatanbulsponın lklncl devreye Galnasaraylılar baş 
bo.skısı altına girdi. Yerden ve kısa ladııar. Bu devrenin illt daklltalarında 
paslı bir oyımla rakip k~yi tehdit iki takımda. da lUzumsuz bir aııablyet 
eden İıstanbulspOrlular nihayet i inci gözUkUyordu. DördUncU dakikada Eş· 
dakikada Kadirin çok sıh"l bir ştitıyle falun yerinde bir vurusundan illtlfade ,----=-----------·.! llk gollerini yaptılar. Kasımpıı.şalılar eden Mehmet Ali topu romla.kaya gc. 

Pazartesi Salı bu sayıdan sonra. canlandılar. l'irdi. O <lrı. çol{ gllzel bir eııape ile ta 

27 l.te•..1.n 281.t,..•rİm Uzun mUddet Kasımpaşanın hUcu· ltınunın birlnot sayısını yaptı. Bu go•e 
,. • -r- mu :nrt&nbllJaPOl'llll mOdanlıun •ltmd• ..nııkal>A! l".onar muhaolmleri bUyak blr 

Şev-.1: 6 
Hnrr: li5 

VakiUer \'uat1 E.z::.ru 
GQneııir 
doğuğı; •.ıs 1. 11 

Öjie , 11.18 U5 
İkindi 1U% 9.19 
Akfaoı 17:12 12.00 
\"afıllı 18.4' l.S2 
1..-k 4.-ıt 11.SS 

Şen-al: 7 
H1711l': 176 

VasaU Ezanl 

8.26 1.14 

11.68 8.47 
14.61 9.lO 

17.14 1.2.00 
18.44 1.82 

4.47 1 l.S5 

geçen oyun nihayet 17 inci dakikada dcb§cUe Ga'ntasanıy kalcalne hUcum 
scmereıılnl verdi. Yeni bir akında Ka· C"ttiler. Alinin bir dahşmı Galatasaray 
sımpa.şa merkez muha.clmi kafa ile ta- knlesinln direkleri kurt.ara.bildi. Tek
kımmm beraberUk goltıntl yaptı. rar :fener hücumu Galatasaray müda· 

lstanbulsporlular 27 incl daklkıı.da !aamnı tehdit ediyordu. 8 cl dakllu«ia 
JJllkcrrcm vuıtaslyle tekrar galip ortadan gayet mUsalt bir top alan FJk 
\'aziyetc geçUler. Ve devre 2-1 ibltU. I'"!t yerinde ve mUkemmel bir şUUe ta· 

tldnci devreye her iki takım bUyUk kımınm beraberlll~ golUnU yaptı. Bu 
I bir ~nerji ile başladı. golle beraber Galatasaray muhaclmle· 

l<arııılıklı akınlar araamda geı:en ri birbiri ardma, kornerler kazanmış 
oyun zaman zaman, lld kaleyi de tch olmaalnna rağm:m Cihadın mlldahs
llkeyc sokuyordu. Nihayet §RDll lstan· leleri 1-'encr knleslni tehlil,eclen u?.alt· 
buıspora yardım etti. Ye ııüraUI bir ıııı,ıtrrıyordıı. 

:futbolcu olan Vakttr ~rlden itapbğı 2Q inci dakikadan lUbaren Gl\lata· 
topla tslanbulsporun UçUncU golUnU .... "lray hUcuınları daha :Cazlala§tı. 22 

çık.ardı, l'i daltlkada sol cenahtan ilerliyen bir 
25 inct dakikııdan sonra Kasımpa· Galatasaray hllcumunda top sağ açığa 

p.lllar !atanbtılspor kalesi önUndc e. rrıuı. F'cner m0daftl8sı sol taraftaki 
Sizin gazeteniiJir. Her pey tehlikeler yarattılar Ye 33 üncli hUeum\a tn('§g'Ul iken Hlkm.-.t Cihadın 
,. • dakikada yeni bir Kası:~ hücu bir d·'~tı"'mdnn istifade ederek t~ 
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urzunuzu vazrnız, srze ....., ... b ~-munda soliçlcrl tııkımmm ikinci go· pu Fener ağlarına yerleştirdi ,.c Ga· 

t:=P•tn,, Verecektir llinU de yaptı. Ve bundan sonra iki lata.saray bu ııurcUe iktncl galibiyet 
~~~~~~~-=-~~~ 

_;yoz_ 

lldncl devreye Beşllüaşlllar çok mkı 
basladı. Ba sırada. soıda.u ya.ptıkla-ı 

akınlarla rakip kaleyi sardılar. R•ıkrU 
üçUneU Be~iktaş golünü yaptı. 

Vefalılar bir penaltı kazandılarsa 

d ı atamadılar ve son daklkıı.lard, 

ŞUkrU takmımm dordUncU golUnU de 
kalecinin hnla..ıımd:ın )apınca m c: 
4. l Beş kt~m galibiyeti ile n h • 
yellcndl. 

- --<>--··-
Cumhuriyet Bayra
mında yapı!acak 

hususi maçlar 
Cumhuriyet Bayramı tatilinden ıs 

t faılo edilerek 1.lUpler arasında hu.su 
si bir anin ma yapılmı~tır. Bu n:ıla • 
mayn göre b yramm ikinci perş nıb 
ı;Un\i Şeref stııdında ve Fcncrbah · 
ile lstnnbulıij'>or, Gıil:ı.tas.·uay il<' Et' 
§fkta.ş 'e Matbuat t.-ılum1 ile Gal t
.ıınrny tt'kaUL!C'rl kar§r' ş c:ıklard 

Maçı ra saat 13 e b:ı,.el::ı.n:ı ktır. 

0-- -

F enerbahçe •klübündeki 
anlaşamamazlık 

halledildi 
l'zun müddettenbcri Fencı bah. 

,..e klUbfin<ic zuhur eden ~n: nı'lZ 
hk dün sabah kliibün merkez..ndc 
yapılan fevıka18de b"r ikongre ile 
lınlledihniş ve lik ma<;lan bidavc
tinden itibaren takımlarında ov • 
nayam.ryan oyuncular dünkü G~ -
latasarny maMila iı:.tir"!ık etmiı:.· 
lcrdir. 

Spor muhılinde der;.n bir tces
slir uyandıran ibu anl:k~azlığuı 
bu suretle hallcdJmesinden dolayı 
alalradıırlan hanı.retle tebrik eder 
ve Fencrıba.hçe kfübümiize muvai
fa.kıyctier dileriz. 
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reı-ek lrfddetlencn Bay Ganünün: "Hocam! Sen & hir !lt!'1 
söyle be! Kim olduğumuzu göstermenin tam sıraBrdır 
Şunlara Filip 'fotu'öen. Han Knı.m'dan bahset veya hiÇ 
olmazsa lbir sa.rkı söyle!'' diye bir muallimi arkasından 
dürttüğü zamanda bile bu sanlı, beynzlı bayrali.l2r ~ıagon
larmuzda dal~aıa..,ıyordu. 

''!fer .. suyu ver buraya, 0 küqirk ,,....,,...,,ç;,_, • - :ı·..:n ,,_ ....... ~ 
~111 mı? Ben ~u1'ium ı~ınnır · u=m;-

geldi: .~Affede ne. ~"alcı;ed~ls~~ ~ıye düşünürke.'!, akltma 
da, .. "Ôyl .~ruz, . JlD, otckı vagwıda biri iba}'Jldı 

Çek hududundaıı Prağa k.~d~ olan seyabatimi.:r. pek 
t~tanah bir .suretle geçti. ~~~~n kasahafaroa, köylerde 
ve tarlalarda lrenıınizin gcc~ı.g~nı görenler, şapkalarını 
yul•an fırlatıyor ve sonsuz Nazdar! (Paşa" lar ~avaya 
yükseliyordu. 

Tarlada iı;liyen bir i§Çi kadın erkckler~n şapkal:tnnı 
havaya fırlattıklnnm ~öriincc ellerini salladı, ::-:;Jl:ıdı 
.N'ihayet haşöıtüsür.i.i çözdü, havada sallamıya ve Na,;~ 
dar! diye bağırmıya başladı. 

Bir kasabanın yanından gc~iyorduk. Sokaklar. pen. 
cerckr. ağaçlar, dan:lar insanla dolmuştu. Bu kaslbada 
şöyle bir vaka nazarı dikkatimi cclbetti: Yeni ~ir r.ir.a in· 
şa ecii.li~"Ord~ı. Bin:ı hemen..,. heı;n"n ~itmek üzereydi. Da• 
ının kırışlcrı koıunuştu l rerınc bır direk rakılmF dire
ğin ürerine de, bizb~ inşa cdileu yeni binalara k~~.duğu 
gibi, zarzavat ye y.ıprak asınışlardı. 

Binada işliyen !birkac; işçi sokaklarda.1 ve pc.noe:-e.. 
lerden halkın: ''Nnzdar!,, diye b:ığırarak bizi S<!lılmladığı. 
Jır görünce, kiri§ler üzerinden yüriiyerek damın V.<•narı
n~ geldiler. Bizi cclamlam~ için ciireği çıkarr..al: istc
chler. Fakat direk s~ğlam, mınlar:mıc; olduğundan c;ıkara. 
marlılar 

Lakin onu dilıiı <len o derece saı .,tıJar i.i cirek sola. 
sağa doğrn ~llanmıy:ı basladı. T::ırl.:odakJ ioç: kadm· 
la ve dülgerlcrle ol::v1 bu iki vak.ı bana ,.o·~ tc5ir etli. 
Bunlar bizim: Biitün mütcvmıın <'Jlg-ınca uva'nrla ha. 
v~~. sarsı~ordu." "Bugün bütün millet sev :ı~ içindcdi r.'' 
Şck.ındckı taııtan'llı beyar::ıtmuza b~m:;eıuı·ıordu J 'r? y 

i·tıı.:ıyonuna iri,;tik. Peronda ıtJnıi şahsiycl:i~rd"~ baF.k 
kar~ılayıcı '.başka. k;mn:·yi goremedi!\. O; 1ua beledi' e 
reis muaYini ve aldanmıyorsam panayı1: l,omis) onu 

,!!etir'" d~im~ıu?~ ~se çaıbuk suyu götür. 1.estiy"i de~ 
kahv~yi pişlrin de i:.~/ Tuh. terledim! Haydi, şi.md. 

S<ıb:.1 tükenmiş olan arkadaşlardan biri: 
- .... ız utanmıyor musunuz? Ayıp! dedi. 

Bay Ga~ü!. samimi hayretini ifade eden h'.r nazarla 
arkadaşın yuzune balnı. kaldı . ra7,ıırlariyl~ onu sfrzôük. 
ten sonra: · 
. • Abc ~unun bir külah olduğu ibenim aklımdan gec· 

tı amma, ne ıse dedim! Şimdi hiç olmazsa hir ~igarn q,· 
d" konyak verin bakalım dedi ' ır 

Ona bir sigara, lbir d~ kon~ak verdik~n c.onra kendi 
lwmp~rtımanma, 5.di insanların yanına gitti ' 
.... Bıraz sonra yanrm17,daki kompartırn:ından Bav Ga· 

nunun: " ' 
. :-- Bu komşular da, amma divane be! Bilmon bö l<' 

leı ını memuriyette nasıl tutarlar. Dur. sen! Bay G~nÜ 
Bulg~ryaya .. dön<;~ck, o ::~k!t. ~imin dünür, ~-imin dünu." 
oldugunu goreccgız! dedıgını 1şıttik 

Çek. hudud~na yaklaşıyorduk. Filibe o:ı ,ay;nnı ha. 
z1:1ıral1.1~1ck ic:ın ~rag pannyırımn ne türlü tanmn edil· 
mı5 o~~u~ru!m tetkık etmek maksadiyle hül<um~t tar3fı 
dan gonderılen n~u!·al.~h~slar da bizimle seyahat etmek. 
tcyclı. Onlo.rdan bırı butun evvahların ""Öa ün,. birer Bul. 
g-ar trikolörü (bayr..ığı) taktı ,... ,... 

Gerek Pra .dn, ~ rekw hiıdutta Cckler : ~raf;ıı.dan ga
yet tnnt.analı ?1r suı ette karsılan2cağımı7,a dau· şayialaı 
cıktı. Bmacna.cyh ka. cııl:mml\ n hazrrlarn•ı~tfr Fakat 
gc\rdiiklerimiz l~hayyi.iJ \"C ta avvurumuzu~ f~vk;ndcydi. 

. İFte hudut l~t~f'Y01':.ı; lokomotif a· "i.i~unü <.'aldı. ~ 
mırvolunun her ıkı tarafmdan halkm istas;r(I: a doi'Tru 
ko~·ına\t~ ?lduğu :?\;;rülüyordu. İnce b•r yağnmr çi~Ji· 
yordt •. Bııı kar:ılnn ıva "<'.'knkrin hrp inin C'lknnd" ~1-



Cumhuriyet 
lI ı lııktıır l' irnh ıt iyct 
1 I /! /" hıifo1 i ıet 

· I .ı'{''lır m.rd,,.·ıiy,,. 
Tı•ı kr ı·url k o kıı ı· t, 

:r a r 111 C'umlı uri11rt, 
Çurl ıi ) ol /,öfii 11i1ıct 
IJ'ıı l ıl.tıır cımıhtffıııet 
lı! i' lr Jıôl:mı: ırt ... 

:\.ltürk 

Bayrak 
!.:ne!; ibi parıldayan 

':'..J &•\ ıml; ü .... ı b:ıvr ~l; 
Mel !• r.ocuk buna inan:. 
&nin ~yaz ellerinde. 
Omuzlnrm iizrrinde 
Yükeelecek. parla} ıcak 1 

I3ayrağ'nı • olgun görmek 
-,nna vürek yarası l•r, 
~!elek cocuk sana cılmek 
l 19.),rlıdır, alçalm.1 l~n.. inan 
Yükselt onu! Yavrum inan 
Bayrak vatan annaı.ııdır. 

1. Hikmet 

Sabah 
Gune;ı doğ'ar derinden, 
Nur çakar gÖ7Jer:ndcn, 

HerkC'sc nc~e 'crlr. 
Bize misafir gelir. 
C'anlnra cnıı kntıyor. 
Hastal·ğı ntıyor, 

Gez ndi~r\ yerlcr<len. 
Da · lnrdı>.n tepcler<len, 

C'1.gınr süri.i sesleri. 
Y~unn nefesleri. 

~ab:ıh oluyor kalkın. 
r.itlPlim akm akm, 

Okulda okımıağa. 
13 lgikr dokurnağa .•• 

.\ıtiirk 
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istiklal savaşında Cune uı.riget nedir ?ı 
!htiyar nenenin B .. .1. .. h . t' . 

1 

· .. 1 rd ·· d'k' 
w ı ugun ~vgı ı cunı urıyc ınıı. çın gnzc yu tunııza goz ı ·ı. 

fedakarlıgı 1 zin ıs inci yılclbnümiidür yorlardı. 1 • 
Cümburiyet idarc"i bundan 1 

t~ . ..rn 18 vı! önce, yani 192:; yı-
lında ilfı.n Niildi. Chnl:uriyt'tin 
tl" demek olduğunu .uıtam:ık i. 1 
çin cumhuriyetten. önceki 7.a. 
mnnl:ırı bilmek ınıımdır. 

Se\·~ili yaı:mlarrm; yurdu-
muz ıs yıl önce p:ıdi~ahhkla i. 
rlarc ediliyordu . .M~mlcJ-elin ba. 
i-:ında ~imdiki ~ibi r.ıillet ara- i 
smd::ı.n seGilen bir ~ümhur baş. ı· 
kanı yerine pr..di~:.:ı/ı dE·nen bir 

. da\·lct reisi ı::w<lı . Ru ııdcm n ı 
Soğuk ve karlı bir h•w<'ydı. : yc:gfm" düsünccsi k :ndi zevk ve 

cepheye cephane t.ı.şıyan bir ka. 

Firsattan istifade etmek iste- ı 
dı!cı·. Savaşa hazırlandılar. Pa. 
di~a hın bunlara. ktı,rşı gelebile. 
cck hiç bir kuvveti yoktu. O, 
memlck"'ti diismana teslim et
m0Irten korkniuyordu. Yainız is. 
tc~i elind--ld pad;.şahhğm git. 
memesiydi. 

Dü~ınanlar harekete geçtiler. 

TüRKiYE.. 
iS BANKASI. 

Ki.içük tasarruf 
heııapb.rı 1941 

IKR.-4MJYE PLANI 
KEŞ1DF.ı.ER <e Şubat, 2 Ma. 

\'15. 1 ı\ğust.os. 3 İlktcırtn 
:nrttı .. rtrd~ yapılır. ..; 

;,; ' 
ı adet :Z'.>00 Uralık ., !IJll"-' 

1 
B • 1000 .. - Jfll""" 1 
2 • 750 • - ;oao.-: ' 
' • :ıoo • - 'IJIİ""" ' 
8 .. ~ .. - ;"', 

3:5 .. 100 • - ;"" , 
~o .. ~20 " : ;,; 

300 • 

Sonbahar 

Önümüu kağnı arabaları ile e~lenccsiydi. 

1 dm kafilesi rv.stlamJ!'tı. Kafi!<>_ • Milletten 
1
yüzlercc vcrgil"'r a. 

,.e yaklaştık Biz soğuktan tit. l!nır. bunların saı ayl.tr yapılır -
· . · . aı .:\Ieınlekettc kamın :roktu 
rcrkcn elmdckı yorg-anını ara. p · d' h h .. ·· k · <1 • 
baya örten \'~ cıplak aynltiı.:riy. ~, ·t~· lmt a·e.:: ~)i/m ~ntudn ... e: 

Güwl yurdumuzu aralarında 
payl:ı.,,cm1ak istiyorlardı. Atatürk 
bunu gördü. 1ü mayıs 1919 d~ 
Samsura çıktı. Omdan Erzurum 
ve Sıvasa r,'dcrek kcn<l;-ıi gi'bi 
memlck ti ~cv~nlcrlc görfüj:Dıck 
ti~re iki kongre yaptı . Oradan 
Ankara va g-e :1:i ve 2:t nisan 
lü20 <le Bü} iık M•llct Meclisini ıb-~~~EimillllJi 
aGlı k:, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Savar.; hazırlıkları tamam1~m- ,~ ••m••••••••••••...,.... Ihı\ l!Ja.r lmlutla.ııdı. 

(:ok! en rai;rmur bo--a.nılı. 
l'«J'ı'tlklar ar.ırı) or. 
Dud klar yalnın~·or. 

. _ . . . mcı. ı. s e ~ını asar, ıs c •gını 

l<: karları cıgilc~ en, b:r ıhtıyar k~'-'erdi. Kcndisindcıı hesap so. 
nıneye hayrellc ~.:;tık Arkası· rulma?Aiı j 

yordu. Atatürk. milli ~efimiz 1~- : ~.:f 1 
met İnönü ile birlikte birinci ve K I T b il S 
ikinci İnönü, Sakarva B:ışku. V. A mat ~<>eP na sardığİ bir r..e:ştimal iqinde, ı . · . .. 
mandanlık nmharcf)Plerin.i yana-

Jl.ıLZ.'\11 k~l. in bir riiıgii r1 
(. ııılal~ ıl:ıllımla a~la.r, 
Yiicıuluımı:r. iışii~·or. 

ara sıra hıçkıran rir çocuğ-un .,.:'.lıllct, bu vazıy~ttc •. !!:~.n ~c~- ı 
fü·.erinc bile örtmcdijti _ror~anı. t~~:"" z"yıflı~:oı:du. Ro~·lu a.r,~ı: 
m, nfoin arabava ~ardıgmı sor. 1 .:ışmanhr bızıın .feı.18; ı dJrcmı~ı 
mak istedim: · i gorcrek memlcketıruzı almak ı. 

rak düc-manı \"endi. memleket. J 
tt'n kovdu ve padi ilhfık idare. K ı"t a p k 's m l ll. I q en l o 

l nıırak dnldan dii<iüyor. 

sini de k~ldırarn.k yerine işte / 

~~;~~~ii Cumhuriyet idaresini 1 l Q fl Z l ffl edip Q ç m l ş t I 
KırL-ın~!: bile 1-:'İtm i". 
Lc~·leklcr de yok bitmi':'. 
l'apılryor tarhana.. 
Yene<'~ knnft kana.. 

_ f'"ı::ümcz misin sen .• nine? 1 1 k ı· 
1 Bak oocuk donacl°k. yorganı ' ı c ır. nem apmasm ev arım, de 

örtsene! 1 di. 
Ondan sonra memlekette bh- .t ba!e.t1 

yük de\•rim Jıarckctl"ri b ı..:,J, jı Kitap, mecmua, gazete -lıt• 
Diye ara~nm ü.stünü İı:jarrt ! Ve yorganın uçlarını l)'icc sık

cttim. Sözümti garip b•r tnr?..da ~ tı. 
Türk ulusu sosyal bk ulus ha. Tabiler nAm•JıA rti.,.;;.; p 

!ine geldi. l~tc biz" bunla1 ı 
Cümhuriyct idaı-esi, Atatürk ve 
Milli Şef kazanılırdı. Ya~a!':m 
nimlmriyct., yaşasın İnönü. 

Sonbahar i«lc !.;<:ldi. 
ı•akat yaı '"' ;;m:f'lıli ... 

karşıladı Benim ct>vap beklt>di. 1 Onun bu fe<lakiırlığı kart'jısm. 
• 1 l 

ğ-imi anlaymca lm~nıya <1oğ1 u ı.::. sccuc etmek lôzım gelmez 
koı.ıtu: ın; yd i ? 

Ziya \'<>hbi Aiti.irk - Kar serpiliyor. mıllct rna -
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mış birer ~t>rııı:;iyc vardı. 'I'rcnimiz durou. l>,•ron in::cınla. 
dolmuştu. 

Bu sırada bir müzika "Şömi I\lnritsa" rı c_a'd • !fon
dan sonra bir koro Çeklerin: "Kde domov müj'" r.arkıo•. 
nı söylerniye ba!'ladı. Beklenilmiyen 'bu sürpr;7,,·cn heın
miz mer.ı.nun olmt.astuk. Hele Bay Gantiııüı. sevincine 
payan vo'ctu. Bulpar h:ılk ~rkılarındnn "BPnİ:n ı :ıısiın 
r.crdedir'' :ırkısı::rn ınclcdisini 'öğrenmi.ş o . ..iuı.ı· nndan 
doln~'I Ccklcri nıclhctti. Yalnız. kelimeleri Tl(•k a<'t1< telaf
fuz tm-.dikkrinde;ı, ne söyldii.deri anl:ışılmıyor. dedi. 

İlk i tikb:ıldP styyahlarımızın takmdTklar:; tavırları 
tatırladıkca lıasıma kan çıkıyor. Siz tasavvur dıniz bay_ 
hır: Bütiin şehir :halkından maada köylüle:- bile Bulwr 
kardr>clcrini karşılamıra gelmişlerdi. Müz"ka ı..'"Clirınişlcr. 
1 oro hazırlamqlnr, ~enG kızlar ellerinde bu~:~tlerle sıraya 
J•zı!ıni lcr. onları mi.izi'.a YC buketlerle ka!"'•;'lamnk için 
ı·ardrşlcrin trenden inmesini bekliyoı Jar. 

f\:a lı lerı:C' taş!~rım trenin pen::erclcrondcn uzatmış
l:ır, :,.,• ıvorlar. lrn.cımz, inan.maymız! Bayla•! Va~onların 
ı "'Ç re i dar olduıh·ndan biri başmr çıkaı nuş. diğcl'i onun 
muzları ilZPrine abanmış bakıyor. Bir diğni J"C onların 

~ tııırfa'l kan iGinde kalını!' suralınm y:ırı .. mı G•knra:bil • 
~b. f.E' 1üz\ı> bakıl ordu. l\faskara nlmuştU:~. .Bir alami· 

n"t fotc ..,.r, r nrn.!dnesi ols}dı da bizi r""sm" çıt.a•avdı ... 
Bırö karı;ıl:ı m t) a gelenler şaŞ'mllrşlardı. Ne va n~ rak~ 

'arını \ (' bul\e• Jerini ldmc Ycrc::eltlcr:ı•i bilrai\ orhııdı 
Mu'Zika durmu1. koro da ~uemııştu. B:r s;ikut ve· nıi.:· 

t " hı' baıa ~md. ıbaşladı. Bir aralık Bay ']anü vaJ!ondan 
. ~ i·~di. Bütim Qcl,Jcr •özl<:>rini ona çc,;rdtıcr. Ve geç
'"1l i, in yol acttbr. O da gccti! .. 

\l alıım! Ba\.· G«nii kendisine ı·c-vrilcn y:i7.lcrcc gö. 
zun ve uzatılan Luh.tl{'rin arasmd.:ın ne guwr1n gecmi-?ıti. 

~rıl bıyıgmı wl c'1ni. bütün avı.ıcuyla tı:tup ~'Ukarr 
bü~t-ü. Dirseklerini yana gerdi . Kalınca ft:>ir ol;sürdü. Bu
~. tini kendi""in~ doğrı.. u?.atmıı:; olan genç Ç~k kızına yan 
gözle baktı Vt" ıidcttı. "Karşılıyor musun? Gem: kız; knr· 
<?ıhyor mu..,un? Ço~ ıyi yaµryorsun. Ben kn:1ılamayı ~-

.\!, Necati OCRETı\!EN 

-~1-

\"erim. Karşıla:·• <lcrmiş g'bı sol elinin par,n~Jdariylc iı:ıa
ret nıparak kızın t•zattığı: buketi almadan, y::ınmdan ~ 
ti. gitti. Kız.cağ·ız mahçup bir tavırla. elini g-cri çekli. 

Biraz sonra Bay Ganü. tuvaletinın ibir kısmını pek 
zarifan<' clcnc.mivccck ibir surette düğmelemektc oldu?:u 
halde arzı endam cttı. Ona gene yol açtılat', Gene sol lbr· 
yı.:?mı biıktft ,.e ka.lmea bir ö1rc;iirdü. Parnı:ıklariyle süm
kıirdii ye vagona bindi. Lokomotif düdügıinü öttiirdü, 
yohunuza harr>kct cttki. 

lcinizden bazılc:.rmı.:r.m Bay Ganüyü ka~ikatürleştir. 
mck için mübaHi~a ettiğimi ve hikayeme kı~ten tantanalı 
bir şekil Yerdi~imı zannetıncmeniz dçin §1.lnıt söyliyeyim 
ki, ben bazı şeyleri söylemeden geçiyorum. Çünkü onları 
hatırladıkça kalbim sızlamakta~ı~. Mesela ut n volcu: * :ı
muzun dah:ı ikinci ıgimii trenimızın nasıl bir ınanzara ar• 
zcttiğini sizr anlatmadım. 

Daha hikayemin b?..şında. bizim seyyal1ır.rın memede. 
ki cocuklarrnı da :y:::nlannda götürdüklerini ~.öylemiştim .. 
Çocuklarm ağlamasını, feryat ve figanmı b!r tarafa. bn-a
knhm. hcl3.Iar, küçiilderin kirli gömlek ve donlannm yı
kandığı birer c:amaı;;ınhancyc dönmüştü, Vn.gonlann ko
ridorları ise bu çaıru;~ırları kunıtacak yer olmuştu. İpler 
gerilmiş Ye yarı temizlenmiş olan donlar buraya S!'rilmiş. 
ti. Onlar, trenimizi E:üsliyccek bayrakların yf::rini tutuyor
du. Fakat hu bayraklar knmızı, beyaz ve yeşil renkleri 
ha,·i birer "trikolör'' olacağı y~rde beyaz ve rarr renkler
<len mürekkep bir "cifte renı:ri" arzcdiyordu. 

Bizi Çeklerin, mtizikalar, ı:ınr1nlar, bak<>tlcr ve bele
diye reislerinin ve ciğer mümessillerin nutııkfariylc karşı. 
ladı~ı Çek ista..">yoularında da.hi trenimizi sü..ı:ılüyorlardı. 

Bu r.anh bcyaz~ı bayraklar, rehberimiz · Vasi!ak!" nin 
Ccklcrc gür SNıle nutuklarını söylediği ve Gospodin ''Pct
ro" nun her istasyor.da kard~fi Çek milletinin milli ~ru• 
runu ok§ıyan ve d2ha uzakta bulunanların: "Kardeşler! 
Ivan h<J.;! O! lvan Hos kardeşler!" sözlerindel' ba~ka bir 
ı;ey işitemediği nutuklarım irat ctti,i veya hatiplerin rnı
tuklarında bizim büyüklerimizden bahsetmedikl~rini gö.. 

~pgew- ; fM -

IJ T~rkiye Cnmlıarıyetl 
Zi AAT BANKASI~ 

· Tür~ ~uruıu~ tarthi. 1888. - :::-e:-mayesı: 100,000,000 
5ube ve Ajans adedi: 265. 

ZıTai ve tıcar1 '1P.T ntı•ı banka muamıltltrl
Panı blrikttroo.lere ıs.soo Ora lkramiye ~ 

SAHlBl : ASIM US 

Umumi n~yatı idare eden 


