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haritası 

Mısır üzerindeki Ankaradllki dünkü • 
merasım 

teh!!~~: !~~!yor Yedek Subay Okulu 
verildi 

!l' ~r r ~~ g(ln e\"\."C blr til.!lıcn ka"' 
ha ,~_ıliz _askerinin Şimali ı·ran· 
ttka ıllerın<ta Dl rcp t:ıra.!lanuo. 
~a.k ~on ant mUcndeleden 
lllrlU &el'i ~kilmesi hidisesi hill 
lııttiu ~sirlere 8ebep olmaktadır .. 
l<ara 

2 
bir tümen kadar askerle 

ol~ tank kıta.lan da ~ıkarmrş, 
ları0 .~b~ıe, btı har~kete ne Alman. 
cephe 1 dıa ettikleri ~kilde ikinci 
gl)iz k~IIU\k teŞebbiliıli, ne de İn• 
~·oı<la :l'llaJdarmm iddia ettikleri 
llıa<i( d ır ke if hareketi gözHe bak· 

() oğru değildir. 
lep ~ nedir? İnclliılerin Di. 
"İle nır 1~rine ağır harp ,·aııitalr 
ktı\ı· ihını, oldukta mlilıinı bir 
lıft &~~ t;ıka~ olmnlannda elbet 
ı._ ~u~p \--..:ı F•krim' h "'P ·ı.~- ..uuır. ı ızoe u se· l<iuJ • 
tının • Cı cephe açıııak hnıırlıkhı. 
bıtJı eııtdt olduğu Im.naatini \'er • 
~~tile A\'rupa garbindeki 
~llhcs· ı~al ku\."Vetlerinin Şark 
cepıı_!lle o!duğu kadar Orta Şark 
~ ille de gönderihne9ine m&Dl 
lr~r l ' e MrslJ' üzerine her gün 
ttJne~ ta olan tehlikeyi bertaraf 

ae ~al~aktır, 
tııu~~vik Rusya İngilizleri 
l(ıı.rııta • i. surette ~azyik ederek 
.tlsor b i'ltinci cephe ~ıh.nasını is. 
l\ıl~~ ~usyanın Alınan yürüyü§ü 
q bt1 anda.ki zor durumuna bakın. 
bııı talepte haklı olduğunu Jra· 
ııtı.ı ettneıc tabiidir. Ancak Ra.sya• 
eep~ri V:ıziyeti garpta ikinci 
~Öst ~ılınasma ne kadar ihtiyaç 
~ıs.:nnekte ise, bizzat İngilizlerin 
lehıiJı cephesinde karşılqtddan 
le:itıe ey-1? karsı bir tedbir düşünme., 
)tJ)ı d~ ZUOJ"et l-&rdll', Zira :Zl&• 
111'd:Yııe kadar ilerleyen Rommel, 
~ .. 511 İngilizleri burada mağlfıp, 
~in ek SU\'ey~ kadar gidememi!j 
lttj :akla ~raber İngiliz Jnnrveı
l:ııttlı R<>nımel oronsonu burada 
llıııb h llle\'kiden sö1'Up atnma • 
I~ r. l'el.grar haberlerint- ba.Jn. 
t,~ l\lnı:uıııır ve İtalyanlar bir 
kıta~ ltOrnmel on1nıJana takviye 
t~ ~~ermekte ve yeni bir 
~JÇm cldili lumrlrklar de• 

~sır cepbeılnde 
Topçu 

düellosu oldu 
ln .. :ı· 
--."ızle-r T obruk'u 6f!ne 
60nıbartlıman ettüer 

ıu1:;-tıı.re, ıı (A,A..) - Ort&prk hı. 
t~ lcu""etıert kararglhllım cwna.r. 

201llti§terek tebliği: • • 

hue~2.:.ll#wıtoa gecesi devriye faalL 
"" lrı--..u: devam etmı§tir. Dün f1mal 
hu erkez keaimlerlndeki kara ta&1i. 
tet 01Abuz toıı:c:u dUelloSUDda.n iba • 

l:Qu.t ı. ..,, ur, • • 
,~er.,_ 

r._~ - kadar kwn tırtmal&n bav& 
ha \ı •Uertııl azaltmıııaıı. da &T • bom.. 
ltel' ~akıarnnu: dU§man tqıtlarllıe u. 
~t... -oPluIUklıı.nna. baprlle ıaarrus 
"""'tlercUr 
~. . . 

btl' 1 ctlarınıız Kıbru adam yakmmda 
tece laıyazı ucatmı tahrip etmı.,ıer Te 

"lloııı bir lieJ.nkel 111 uçafı Delta et.. 
.,°'a denize dU§1lrUlmüştUr. • 

a-:bruk bombardıman eclllcll 
btl'\ ~~. 22 (A.A..) - Cenup Afrika 
" \ı UYVetıertne mensup crta bom. 
lıııı..!llkları, P8?'Dembe geceat Tobruk 
ile t&a llldakf gemilerle teslalere ba.§an 
' !'ruz etmi§lerdir. Umanın tç ve 
~1\ııı C2aıtt genıııere tki tam isabet kay 
lletıe ?rıut ~ birçok bombalar da ha • 
lızıı ~Pek yakınma dU§IX1UttUr. Rıh 
btı)Ulc lartnda bombalar paUa.mııı. 
tı!ıtı 'IXlendlrek çevresinde lntllAklar 
ltl'bı~ Ve §irnaı batıdaki petrol tffis. 

kUçUk bir yaııgın çıkm11tır. 
~ ttalyan teblfit 

'-rı :a. 22 CA.A.) - ltalyan ordu
"aı1 tllıunıı kararg~ınm 817 numa • 

1.t ebliQI: 
• ıaıl' 
ı.ıel' Ut· CepheaiJlde ke§ll kollan ve 
llıaı f 1 tal'af topçuları araamda nor. 

'«ııı llallyet olmU§tur. 
'•aıı,, •el' hava kuvvetleri dün bUyUk 
~~ gl!et<ırmi§lerdir. Bava çarpl§
l'tıt1:12ıı. da bir Slpltfayer uçafı dUşU. 
lt11 l!a ttl?', ltalyaıı ve Alman te§kiL 

!ı.tıallı.. 1tlldak1 ukerl teıılaleri bom. 
lıttı,11 •§lardrr. Bundan ba§ka Val~tta 
~~:da demirli gemilere de taar. 
ı."i 11 lni.§tır, DtlnkU hava hareket.. 
tı dc;:ııullda uçaklarımızdan (kisi ge. 

•lt11 ı:ı:ı.crntnır. 
~ enızde btr katilcyc refaka. e • 
tı d~an a\·cılnn dört dUşman 'uça 

l'llıUelcrdir. 

vam etınektedir. O kadar ld, bu 
tehlikeyi hisseden lngilider 1JOO 

gtln~rde Orta Şark komanda hey. 
etinde değişiklikler yap11111larcbr •• 

alayına sancak r 

Fakat Bommel ordusan'QJl yeul 
bir taar.rmla Mısın aJm•s, Süvey• 
§1 geÇip Bura körfezine doiru 
ilerlemesi ihtimali tehnklruk ede" 
cek 01111'!& bu neticenin, yardım yr. 
lu k~ilen Sovyet Rwıya i~in de ne 
büyük bir tehlike teşkil eda0eği 
meydandadll'. 

Merasimde Başvekil ve -------

bte bu vufyete göre İng;Ji7.ler 
itin garpta ikinci eephe açrnağa te 
tebbtis etmezden evvel Mlerr cep
heıinf samhnıu: bir hale getirmek 
lbmıdır, Yok'6 M1'tr lizerinde ;.-. 
gal tehlikesi devam edip dururken 
garpta ilcinci b:r eepbe aı:malitan 
bah~t:mıf;: garip olur. 

Norveçte bir 
suikast daha 

Oalo emniyet müdürlüğü 
binasında bir inf ilik oldu 

Stokholm, 22 ( .A.A.) - Osl:ı 
polis ve emniyet müdiirlü~ bi • 
nası bir infilak neticesinde harah 
olmu5tur. Bir oo'k kimseler ağır 
yaralanın ıştır. 

Nafıa Vekilinin 
seyahatı 

Vekil Sivrihiaardan 
Eskitehire geldi 

Slvrihi!ıaz':' 22, (A.A.) - Nafia 
ftk:ili A1i Fua.t Cebesoy, ~gttn 
Jraeeımım. S"elmit 'Ye yol itlerini tet1 

kik cltlkten sonra 'E9ltişehire ha• 
rcket etmiltir. 

Vekiller de bulundu 
Sancağı Miht Şef namına Korgeneral 

.~ 11Usnü Kılkış teslim etti 1 

Ank:ıra: 22, (A.A.) - Yeni ral Hliımtl Kıl.kış, bir top arabası 
t<~kil cdi'.en yedek sU.bay okulu a· nm üzerinden şu hitabeyi söyliye
layı:na blıb'1n :parlak bir törenle rek sanoa.ğı okul komutanma ver• 
&ancak verildi. di: 

Tören eaat 16 cız tnodromi\a y:ı .. 1 "- Yeni kurulmuş olan,, Y~· 
ı;ıldı ve bU~i.ik ll:ııir kii.ıabalık tcş . , ~ suba.y okulu alayı ve onun yı-
k ·ı d ... _ etı.!'1. . • . d B ı ğıt kccm.ut.am, 
ı .e ~~ l~V 111.:~n ıçın .e. &§9 I Bu Tilrlı: sen~ Türki)'e 

v~~ıl Şü.kril Saraço:.lu .. harıcrye ve... C!imhurrei~i lsınet lnöntl namınıa 
kıli Numan Men'!'illlencioğlu, dabı· bu ala.ya ve bu alavın komutanı, 
liYe vekili Recep Peker, mUnıdcallt olan size teslim ediYortr.n. 
vekili '.Amiral Fahri Engin, komu• Bu sercfli sa:ıuğı !oi~ verirken 
tanlar ve mebuslar göze çarpıyor• Cihnhtın"e~nin ~lim ve sevgi!~ 
du. rini bildirmekle bahtiyarnn. 

Tô!"elllıC Mat 16 da, V;tiklA.1 ınar-• Bu aa.ncak 3.lsymtza Türk mı1• 
~e lb::ı.şla.ndı. B\Ulu müteakip An- letinin emanetidir. 
tara g3I'ni:zb.:ıu itam.utanı Korgen.e• (Devamı Sa. !, 8Q, ~ d~) 

Londra ve Moskovaya qöre 
Norvoslılll ve Taapıe ııttsameUade 

ALMAN iLERLEYiŞi KAFKAS 
DAtiLARINDA DURDURULDU 

14 Danimar~~ Stalin.-adm karşısında Alman kuv
balıkçı gemısı veleri ağır zayıatla pUskUrtDldU 

lngilizler tarafından Berllll. 11 (A.A.) _ AlmaD ordu. Jmılarmda taDkl&rm deatett 1lıe c!Uf-
müaadere edildi J&rı ~&nun ~bllğl: man taratmdan yapılan blr vok ta.. 

LondJ:e, 2J (A.A) _ AmJ.raDık da. Afatı Xuban kea1mlnd4 Alman w arrualar pOaldlrtlllmll§Ulr, 
ı.r.eu:ım butrQDkU MbıUğl: Rumen ııııtaıan d11pı.anın liddetli au.. İlmılD ~•n cenup dotusuncta ve 
", 2ıs temmuz gace yarumdan ıu re'1ıe m9delaa eWli .KfimaD8k&ya w LeııJDgrad &ıtmde da ""JD>azı mev. 

b&ren aahll .sularmd& tim.al deDls!ne, B.Wçcıllö.,.a phlrlerint apt~er 1111 ta&ITUSl&n üim k&lmıttrr. 
lıılazıp. ve Gukonya körfesl.ne gide. dlr. ll'lnlandiY& körfatnde bir düfDWl 
cek olan her b&ng1 bir pmiıdzı ora., Jfaflr·..,ada d& dlfmM, ıldıMt1l D9 maym semJ8l boaııla ile b&tmlmlf • 
l&rda barmdıfı takdirde her to.rlU ha k&Temetme ve OOk çetin bava p.rtl&.. tır. 

ar " tehlllle)'i göze aJmuı tcab •t- rma w t\ılPl'&k gGQl.91derine ratmen Usak fC.malde, Alman haft kuv • 
tl.#1 20 temmmı tarflılnde &m.lral1* mMahhm dal' meınfteriDden ren ntl., ıırermwk ,..ıcmlannda ~ -

--- mum 1*' b&ft JDe7danm& .,.. balık. d&lreal tara.tmdaıı ihtar 9dl1mlf leli. abl......-. 
• 8 ) V1asmamn dotwnmda.,.. Rlj&T ,.._ (~Sa.!. Sü. 4 de) (Det>mn• Ba. ~. ii ... de 

VAKiT Gezintisi bugün 
OlnıyaeaJanma ttıla ıerilP eıttqtmls gednti be. 

cila yapııqor. Şirketi Ba)'ltş~ 71 na.maralı ftpu.ra 
bu 11abah ...ı S,IG de 1diprtbıön Botulçl fıkelee§n&!e 
d&vetJUer(mld aJan.k blkacıak, 18,SO ela Betlk1af, 

8,40 aa tl'aktldar, ı da BelMıfe •tra:J"&.1'8k '·" cıa 
Ço!nıklaya -n.raeaktn'. 

VE ES Ki 

Döneı.te ftpar Kadıköytıne .e ııeprtlye llfnıd*· 
pn IGDI'& 1ıekJw Bopr.a daaerek yokıaJar 'ftn. ~ 

ıeıert.oe luakaaktır. 

Okuyueolarmıızm aeteB bir rtm geotrmelwtııd 

dUerfz. 

BOGAZ ALEMiERil 
Yazan: NiYAZi ABMIT 

Dr. Behçet, Uz Tlcant w. Zahire Borsaauıda tetktklcr yapark911.o, 

TiCARET VEKili BU AKŞAM 
ANKARAYA GiDiYOR 

Veldl din zaldre borsasıa a tetkllde1de 
balanda, ,arelfae bir ztjalet verüEI 

Bir haftadan.beri şehrimizde bu• ham bulunmuş!ard.r:r. Samimi bir 
Iunan Ticaret Vekifi Doktor Behçet hava iı,:..inde ciddi hasbühallere ve
Uı, dün de tetk.iltlerine devam bile teşkil eden yem~'l{tc, iktısadt 
etmiştir. V ek.il, dün ~ğle5en ev• ve tt<:arl meselelerimiz etrafında 
vel zahire borsasında tetkt1ı:ler da görüşm~ler cercya:?. etmiştir. 
ya.pnuştır. \ Yemek ba.l}la.madan evvel. val.i 

Doktor Beh~et lli, dün öğle doktor Liıtfi Kırd:ı.r, e~k kartı
Uzcri Ticaret ve zahire borsası ta- ıu çıkararak bugünkU istihkalonı 
rafından Taksim Belediye gru:ino- kesin verm.is, bu hareket. diğe'r na. 
aunda ~len parlak ziyaf ettf' ha· E:ıfirleri de ~k kart"annı ver
zır bulunmuştur. Ziyafette vekil· meğe sevketmi~ir. Böylelikle, 
<icn baŞa vali ve belediye reisi, hcrk('.s, c!unek kartı mukabilinde 
ör1't idaııe komutanı korgeneral Sa ist ıhknkı olan ekmeği nlmtştJr. 
bit Noyon, ga.zete bn.şmuhatririle Ticaret Vekili, ziy:ı.fetten sonra 
rinden Yunus Nadi, Hnkk.ı Tank Ayvansaraydaki c;eltik fabrikasmı 
Us, Ethem hzet Benice, vil!yet ve gczmMir. 
belediye ve şehir meclisi erkanın• Vekit, bugün ~ AılkM'&ya 
dan birc;ok.la.n, tanmmııu ttı.cil'ler 1 dönecektir. 

Almanya v~ ltalyaya karşı 

Brezilya barp 
ball illa etti 

Ruzvelt 
bir 

Brezilya 
mesajla 

Cümhurreisin; 
tebrik etti 

Buenol-Ayrea, ız (A.A) - Bre. 
zUya mUmesıUlerj tarafmdan nıUte. 
addlt cenup Amerika bUkt'ımetlerlne 
tevdi edilen notada mihverin Brezil. 
yaya karşı yaptıfı harp hareketleri 
neUceslnde Brezilya hUk\UneUnl..ıJ .Al. 
manya ve ltalya ile harp hali ilA.nına 
mecbur kaldığı turlh eillimcktedir. 

Karar V&flııgtona bUdlrlldl 

~azetecllere ':§U anda BrUOya bL 
yük elçili olmaktan iftihar duyuyo.. 
rum ... deml§t.l.r. 

Ruzvelt. Brez!Jya cUmhurrelıılne 
bir mesaj göndererek cesurane hare. 
ketlnden dolayı t-ebrik etmi§ttr. 
&rlln llenUı. mllta]ea blldlnntyor 

Berlln, 22 (.A.A.) - Yan f'esm1 bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Batan gemi hacliaelerl hakkında 
Brezilya hUkümelinin aldıfı vaztye. 
te dair Alman hariciye na.zrrııtmm 

resmi hlç;bir malQmatı yoklur. Ber. 

V8firıgton, !Z (A.A) - Brezılya 

bUy1lk elçl.11 Brezilya Oe Almanya 
ve ltalya arasında harp batinin mev. 
cut olduğunu haber verel) hUkt'ıınetin 
bl18Uat bir mesajını Birleşik Amerika 
hfil\t'ımet)ne tevdi etmf&ıtır. B!lytlk el. 
çt M. 'Martin:!, M. Bull ve Sumner 
Velles ile 20 dal~ka g6rU§mU§tUr. El.. 
çı ba:iclye nazırlığından ayrıln-ken 

Une hiçbir resmi Brezilya notau gel. 
meml§fir. Alman makamlan gereken e, 
\'azlyetl almak hakkını muhafaza e. a 
diyorlar. Bazı demeçlere bakılıraa bu ıi 

vaziyetin yakında almmuı beklen}- ı• 
yor. 

PASifiKTE JAPONLARA YENi 
BiR DARBE iNDiRilOi 

Salomon adalarının şimalişarktsinde ı. 
Makin adasına bir baskın yapıldı o 

1 
'l 

Londra, U (A.A.) - Pulfikte1d ı g8", Japonlara~ tıılr ~ .ert1. ? 
Amerikan donanmll.!t bl.tltumandanı ~tir. Bu tebliğe gl!re, Salomon ada. ~ 
amlral N1miÇJ.n neırettıği bir tebliğe (Devatm Sa, f, Sü. 5 de) 
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Çu k u ve eski boğaz alemleri 
• 
ısveç 

maytn 
sularına 
döküldü 

Ftoiu cephesinde -
(BaşlaraJı l incı ~uı.ıtıııtaJ 

ı;ılar yarrmada.ınnda da bir dU§lllan 
kampmn taarruz etmişlerdir. I<UçUk 
bir ticaret gemi& batınlml§tır. 

Varşovada bombardımanla 
Boğ un ilr~ nsır evveıini nıılata.~ 

bir eserden su satırlnn okuyorum 
Bogıız:.:ı. gezmek i 0

!1 gidenler, ek· 
ser.iya ka.r:ıds.n ccsım öküz araba· 
lar.ile, dcn:zricn bil\i.ik pernıelc'l"lc, 
glıieı-lcr, Bojaz;n ytlksek tepe erin 
de, kocamış geni çinarlıın altında 
gUnlerle lrolırlnrdı. Boğa.ı eğlen .. 
celerini bir iki gün içinde bitirmek 
kabil ol3.l?UZdı. Hususile sabah gl · 
dıp akşam gelmek mumkUn ıleğ.I· 
di.,, 

Bugün binden fazla Va.kit oku· 
yucusu 8111 alım sant 8 inde vapura 
bindi, bir buçuk saat sonra Çubuk· 
luda<llr. Yiyecek, iQ-"'Cek, eğlenecek, 
80?lra ı"o.rm:uuda rnelıtnp lilemi, ge 
ce Şişli, Beyoğlu vcyn Bostancıda .. 
ki ev.inde , rahat yatnğmda, 
İkiylız yılt.n getirdiği !!Urat ne ka· 
dar b s döndul'i.'cU de~ il mi? 

• • * 
&lıi Boğı:ız ~lence1eri ve ger 

me yerlerinden bahsetmeden ön .. 
ee Çubuk udan ba:hsede1im. 

Bur:ı.ya Çubuklu deruncsido sc · 
bebi luı.1...,und:J. bir çok rivayetler 
var. 

Evliya Çelebi d yoT ki: Baya· 
Eid oğlu lbir'nc:i Scliıne bir klzı?. 
cık çubu "hı vcr.ınbı. Selim ı;tıbuğu, 
dilmı!~. Bn.00 ı da: 

- Yarnb bu ağaç btlyUoUn, 
mcyva. v~in, bütün dtinyada meşe 
JıQr ol'l'.m .. Diye du:ı. etmi~. 

Kızıictlt az 'Zaın:ında büyilmtlş. 
her dandl beş dirhem gelen :ıo. 
zılciltl2r venn.iş .. Bunl!!l için b ıra· 
ya "Çu.btdtlu,, demi§ler. 

Ba..~ 'bir riva:vet daha: İkinci 
Bnye:ı:id, ~ Se-Jiml 'I'rr& bzo:ldan 
ge~i6. Bumda oıu:. sekiz: defa 
qubtrk Wl'm'liŞ. 

Seılim bo çubuklan: diKmiş Çu· 
tnrk1ar :.Vc-,eT"n Scıilm.iş, hi~ bir yer• 
de em~Ji gör.U.lımemi§ kızılcıklnr 
~e 'OOşlımış, Ynvuz, Mısır 
scfetind~ dötlfince, pek çok hatt· 
nısı 'buhm..ı.n Çu'lnıkbıyu im3r et
miş .• 

Bir ~ rivayete göre, bu· 
~ ~ mtelerl yapı1dığıritfan 
~ ~tir ki, bu en doğ· 
rmıı olsa~ 

• • • 
1.stanbtıl 9emtleri aromıda, Çu-

buklunun lbir çok tarihi faziletleri 
"Wlİ'<hr. Şehrin zd'..ı: ehh, ilkbaha .. 
nn güzel glin.leT."nde Çubukhı koru 
la'rmda billl>fü dinlemedeaı rahat e· 
dcmezlerdl.O.r.:ııkit Çubuklu ~·a1ısız, 
koroları, ve ye;i liği ~le meşhiırdu. 
G~i. llgüncn Ahmedin zevk s..-ıh!· 
li vezü:i lbro'him~ fmTadn gü · 
ael ıbir fuıJvtı% ~ış. çi.r.arlar 
dik~, ~ Vch'bi, dUcJlhdUğü 
tarib.d• Çubuktuyu "Feyzabfıd., di· 
Ye a.dlnruhrmıstı. l"'nltat :zamanm 
fıer şeyi s:1ip r;l'püren sihirli nefe.. 
l".i, lbu t:m3xt da. l>ir g'l1ın hnı.be ha· 
Jlne cetinni~I. Çubuklu buna re.ğ 
men gilzetdt 

St"'tn.."'l faı.ı"'ınmd mm sıkrlfuğt 
"ftlkit bur:ı.ya gelir, adtıriıln.rma ısek 
dırm:e tnş oyunu oyrıe.t:ır, ker.d!şi 
de Oyna?", eğl.Cnirdi. 

Çubukluya ilmogüınk.ü şeklıni "Ve!' 

Qıl1, ~ ~ A1!:ıdlllmeo!'d'• 
fD ıvezirlclinden Rifntpaşa zade Ro · 
~a, blrederi ve :hem~~ ol• 
muztur. Hidiv de 1'W bin altm sar 
Glc lkor.ımun en giir.e l Yetine ı;n
to-ytt kıird~ ve eemti .imar et· 
miştir, 

••• 
Çubu'kmnun Bizans tnrihinde 

de mülıim yeri va-rC!rr. Milddı:ı 420 
rıei Y!!lndı:ı.. Alclı:9on.dr 3Jmda hiri 
burada IV.zyük bir nınn~tır lruT" 
m'UŞt'U.. lJnnastmn e\1GfI ile ~ 
raht> ;:.W ~'OT '\'e ,.mbjpler geee 
~nditz ~ cdiyorb:rdı. Onun için 
buı-aya "Ak.em.et 1tt yani "~·ltu. 
eaztaT,, ~' ~i)'oro"U. 

••• 
l:ıttmbulmı ~n:;: 4!tmdati ge· 

ili ~':Nier1, ihfı.tıta. IK;lğdtı~ biıe 
c:iıaima 1ı.aAknl mğıbet et@ )-er Ofı' 
muştur. P~1arl:ı veztder '\"C 

~n hcxt' z:unn.n ~ :mğbe-t 
etı:nİ$Jıerd:ir. Fatihin ,Y~ To
kat lbahçeti ~llcli1li batçe1eri, 
<lôksn. Bebdk P.n{lisahl:ırm mk ldt 
~ et~ y.etlerdi 

iBO w ~ Fc.tib devrinde sfidece 
~ı ve ~llk bir sahn. idi. Ve 
yer.ye Biza.ns~lenltin h-arabe· 
?erine~ nırd lkincl>Sclihı: BO" 
ğ~n Mk ~i .için ~ri ~kul· 
lıi M~pa'Şl !'a:mb;Yı:da. ıgfuiel 
bk - }~~ He::nminin 

11YAZA#<"1:%niı. l<Eto:)WIAJ 
• .A§k vo sevda tehllkeame mulm.. 

'ftmlet oruna"blllr. elverir ki namus 
""'11Aya mevıcut olsun. Çtlnktl Cork 
beledıye ıcl8l 74 gtln nçlJla. taJıa.m. 

maı ettt. Bu az!m ve irada 88.)lbimn 
Mbn l:Oktan ttikemnlçtlr ııına <llln.. 
yaya §Öhrct a:ılmış ola.n bu metanet,. 
ts JJ('bab;rz\ık g&ıternıesc g1ll11nç OL 
maktan korl:a.rak sebat et;miŞUr, de. 
mek ki c1J111Dç ohn&#t nnmussuzluk 
saymro ~ 61ti..'l'IU namuas-.!uktan eh
ven görmn,tl1r. 

yaptırdıb'l lncir kôyü köşkleri tU:v 
ruı en güzel eserleri idi. lncit k..r 
l ü kb~kümin etrafını mermer, gr::.• 
ıı .. t ve .somaki direklerle aU&leuni§ 
ti. Bahçesi renk renk kokulu çi· 
çekle!".e, bezenmi~ti. Beykoz köş 
künü dorduncu Mehmet yaptırmış 
tı. Birinci köşkte: 

"tokholm, 22 (A.A,) - lsYer,: hU. 
l<t'ımctinln, tarııfsızlığlcı mUdafaaya 
yardım etmek maksndllc doğu kıyısı 
boyunı:lakı ltara sufanna mayn döktü. 
ğU bugUn bUdlrllml.sıUr. Mayn dökUlen 
bölge Oskrshnmnm 40 kilometre ısL 
malinde Hl,;ring ile Okselösund ve 
Krakcsınd arasında bu!unmaktadır. 

Okselösund Stoltbolmdlln :ı 00 kilo. 

DUn doğu cephesinde, hava muba. 
rcbclerindc ve karşıkoyma toplan ta. 
rnfmdan 98 düşman uçağı dU§UrUl • 
mUş ve yerde de 6 uçak tahriP olun. 
muştur. Uçaklarımızdan altısı kayıp. 

14 yangın çıkarıldı 
SOVJ ei tayyarelerinin şehirdeki mlbl 

mat depolarında lnllliklara ıebeP 
Bu kasr-i di.':iti53yn bir nn:ıiroJ .. 

maz bu dünynda. 

ur. 
Almn.n hıı!i! aanş uçakıan, gUndllz 

)&pUklan bir taarruzda lngııterenin 
cenup sahlllerlndekı ukerı tealslerine 
tam isabetler elde etmJolerdir. 

oldukları bildiriliyor 

Hususn. \aki olmu~tur kenarı 
euyu deryada. 

İkinci ıkö~kte ıiU beyitler yazılı 
idi: 

l''i:kret ey dil ki doğduğun vaktin 
tin 

Halk hı:ı..rıdan idi ve aeıı gir~nn 
Ana. s:ı.y et ık'i, öldüğün vaktin 
Ha.llt giryı:ı.n ola ve sen hanü.m 
Ahmet Refik, Boğazda Sultan 

Mahmudun, B<»Jnza çıkıı m §byle 
anlatır: 

"Sultan Mahmut Sf.ninln salta· 
ııat kayığı beynz boyalı, ke~ıan 
l aldızlo.r içinde idi. Kayığın burnu 
üzerinde iı:ıtifham i3arcto.11de yııl~ 
@zlı bir kavis vardı. Arka taınf• .. 
na dört yoldızlı sUtun ile üst kısım 
dan mlirelıkep ince oymalı, at!ô.s 
perdc:i bi: kö~k yap·Jrrm.ıtr. Sultan 
Mahmut sini Hünkar iskele1:1ine, 
Beylerbeyi sa.rnyma, Boğnziçı sn· 
raylerma ekseıi;.·a bu kayık le. gi · 
derdi .. 

Sultan Mahmut devrinde Boğn. 
ziçi en gllzel yalılar'a .sü~'en:!lişti. 
Ve bu yaWe..r bir ta.raftan fleniz, 
lir ta.raftan da gUller, çiçeklerıe 
sUelenmekte idi. Bu yalıüar n.rnsm· 
da Beylerbeyi sarayınd::ıki Saitpa• 
§ılntn yalısı gibi , azametlileri de 
vardı. 

metre kadar cenup bııtısında. bulun. 
auğundıuı mayin d6kUlcn bölge Alman 
işgali altındaki Lctonyanın hemen 
hemen batısmn dUşmcktedlr. 

Aln1an hava kuv
vetlerinin taskınları 

Berljn 22 (A.A.) - Alman hava 
kuvvctıerı dUn Diyepc yapı!nn Ingl. 
ıız • Amerikan asker çıkartma hare. 
ketinde sefer heyeUnı t&§ıyan gemile. 
rı İr.giltE're cenup kıyıla.nada bomba. 
lamıştır. 

Bunlardıı.n Uç gemi tesirli surette 
mitralyöz ate§ine tululmuıı ve keşl! 
uçn.klan içlerinden birinin yanmakta 
olduğunu g!SrmU~lcrdlr. 

Bll.§ka Alman uçakları da tng.ilte. 
re cenup batı kryun liman te.sts1erin1 
bombalamııı ve gl"n~ yangınlar <;ıkar. 
mı§tır. 

Doğu cephesinde Alınan bava kuv. 
vetJeri dün çok faaliyet göste~tlr. 
Hava çarpışmelanndıı. 8 Sovyet uoağt 
düşllrUlm UştUr. 

Fransadan Almanyaya İ§Çİ 
akını 

Vi§I, 22 (A.A.) - Ltyonclnn bu sa. 
bnh 508 kişilik bir tıçt kafilesi Al • 
:manyaya harelrnt e.~tır. 

Marsllyadan 12 fncl lşçt katllesı dUn 
Sen Şartc garından hareket etmiş • 
tir. 

Belı,;il<a sahili üzerinde bir lngill.ı 
tnyyaresl avcı!arımız tarafından dU
§'llrUlmllştUr. 

BD.tı Baltıkta bahriye topçuları dört 
1nglll..z tayyare.al dll§UrmU§lerdir. 

Moskova, 2! (A.A.) - Sovyet öğle 
tebliği: 

21 ağuatoa gecesı kuvwtlerlmlz 
Kletskaya cenup doğusu ile Koteınl. 
kovo çevrelerinde ve Platlgorsk cenup 
doğueu ile Krasnodar cenubunda diltı· 
manln çarpışnuşlardır. Cephenin b8.§. 
ka kesimlerinde hiçbir değl§iklik ol. 
mamıgtır. 

SOVYET TEBLiGJ.ERt 
:MOBkova: 22, (A.A.) - Sovyet 

tebliğine e:ktir: 
Kletsknya bölgesinde Sovyet 

liıtl:ırı ani olarak düt;mana bir bns 
1ım ya~la:rdır. Düııman gerile· 
meğe mecbur olmuş ve savaş a .. 
lfl.nmde. iki bin öiil bırakmıştır. 

Kotelnikovonun şimalinde dU3 
mnnm hilcurn arabalarmn ve motör 
lü piyadesine karşı inatlı ~arpış • 
ınalar Aevam etmdd:edir. Alman .. 
iar ağır Brayıp1arn. uğruyorlar. Dilş · 
man !hfü.•\t!n arabalan Sovyet mev· 
tilerine !kar,µ mUteaddit hUcum .. 
lar yap.rruşla.rsa da bUtUn bu hU ~ 
c:umkır pfu:llrllrtü.lınilştUr. 

Krasn.odarm cenubunda Sovyet· 
ler müdafaa sava.~rı yapmıB1ar • 
dır. üç gil.:ı ze.rfmda binden fazla 
Alman öldtlrlilm\lştlir. 

Londra, 22 (A.A.) - Vartavaya 
yapılan ha\"a akını hakkında 'Mos • 
kova rıı.dyosu D(jyle demektedir: 

''20 ağt18tos ge-ced Rn.s hava kov 
vetlerl, Varııo,·&da ve doğu ı•rusyıı 

ile yukarı Sllezyada bazı aakeı1 be. 
leflerı bomb&la.mııttır. DU:tman 
harp sanaylfnı hedef tutan bu akına 
mühim bomba teoldllerl iıttlrak et. 
mlııtır. Var50,'ada dördU bUyllk oL 
mak llzere H yangın rıkardımıJt;ır 

Vllna demlryolu istasyonu cl\a • 
rJDda 12 ve l'arısovada 9 lnfl1Ak ol. 
duğu gtirUlmtl:Jtllr. 

\'&fDOVa bUyUk demlryolu gann. 
da ela tıc t.am isabette btıyUk ınn • 
Jftklar olmu,, keza ıseblrdekf bUytlk 
mtlhlmmat fabrJkas(le yeni lfmnn. 
dakt tıaııka bir mllblmnıat deposun. 
da da tsnbet;Je.r neUceslnde ınnlAk. 
lıır tıktığı müşahede edllmI .. tfr. 

MoskO\'&, 22 (A.A) - tzvestla ga.. 
zetcsi Sovyet pilotları fle yaptı,llı mu 
lAkııtıan Deşrederek Varşova üzerine 

yapılan Sovyet akmmda Alm 
g&fll avlandıklarını söylcmekt~ 

İlk tayyareler geldiği zaman 
tlln ııehrf ap aydınlık buımugııı 

Allcak ilk bombalar dU§tükten 
ı§lklar telll§la söndUrUtmUııtur. 

yet bombalarının tutuşturduıtıaı1 
gmlar sonradan evletjn te§kll ~ 
lcri bUyUk adaları aydınlıklara 
muştur. Sovyct pUot;lan döntlf 
smda yangmlarm 250 kilometre 
sateye kadar gökyüzünü aydın1' 
nığmı görmUıılcrdir. Varııova 1' 
ne isabet ıraki olmuş ve iki 
yangın çıkanlmıştır. 

lzvesUa diyor ki: 
Sovyet tayyareleri bombalarıtı1 

madan evvel kale Uzerinde Uç 
uçmu§lnrdır. Varşovanın sana)'1 
hııllesi bu uçuşlar esnasında c' 
alevler lç!n<le buıunuyordu. Bu 11 

J§tl!"B.k edn Rus tayyareleriDl.n 
s.ıllslerlne dönmUşlerdfr, 

Hindistanda vaziye 
dQzelmeğe yüz tutt 

Bomlba.y: 22, (A.A.) - Mattras 
eyaletinde umumi \'nzlyetin dlizel• 
<liği ve &vil atantsizllk hareketinin 
ı;.imd~ muhtelif !bölgelerde kısmen 
yaprlnn bir .kaç greve inhis:ı.r etti· 
ği bildirilmektedir. Son 24 enat i· 
Qindc bu !bölge dahilinde hiç blr 
yerden po'.isin halka ateş açtığımı 

daır hiç bir rapor nlınmnm~ut 
Bengalore eyaletinde de ve.zire 
düzeltliği bildinJmektedir. Bur 
sokağa çtkmama.k yasağı kaldtf. 
mr~tır. 

Cuttak'tan bildirildiğine 
H'ind bi'rlıği f!o.~vnlist partisi l<ı 
bi tevkif ~dilmiı;tir. 

Yalxhrda.n bahsedt"rken Annıcc 
i:Iasanpaş:ı. ynlISlndnn bo.hsetme • 
den gcçerniyeoeğim. ÇUnJrll bu yah 
dıştan eski haşmetini haybetmiş, 
ffilr.at ~ten, mihrabı yerinde b.ir 
binadır. Anadoluhi.sarı ile Kanlıca 
ı>rasmda.ki, bu ~1ıy:ı bir kaç yıl 
önce gezmi~tim. Tahtaları çiiril· 
yüp dökülmekte, altın yalıiızlurı 
havalnnn:ınktadrr. 

••• 

Pyatiyo'?'Slrun doğu cenubunda, 
-an.evzi.1~--iJrilze ginen lbir Alınan JTII 

Ankaradakl dink ~s~veimhacdilmiştir.Di· ç·mıı·ıer Kuangpel1 
awaaılm ğer bir Oİİesimde kJt:a.larmw: yeni 
.,. 'meV?.ı~ ~cıkilmi§lerdir. 

Boğaziçlnin bu gtlullikleri ya· 
nmda bir de nimeti vardır: Meyva• 
farı, Boğazın iıer semtiırln meşhQr 
bir meyvnsı va."Clır. Eriği, ayvası, 
:ınnudu, üzUm.U, vesaire.si.. 

(.Baş tarafı linci sa1ıifedeJ LONDRAY AGÖRE şehr•ın•ı gerı• 
Bu sancak Türtc yiğitlerinin dal• Londm: 22, (A.A.) - Rus cep 

galn.nan ömeğıcUr. Onun rengi ve ~ vaziyet ~le görülmekte· d 
aldılar 

a.yyıldızı KOEVa. meydan muhare • dir.: ÇonkJug, ı2 {A.A.) - Şun§lenln kem şehriyle di~er ne mühitll 
bcsinl:n hatırasıdır. 0 haura aka.n, Kara.denme NoV'Ol'O!l9k ve Tu· -45 kilometre batwnda. Kaing,ang • mlryolu merkez şehrinin geri 

Bliyilkdere kinn:ı ile meşhurdu 
ve Dö'rdU.11cil Meihmcdin Yeniqeri 
ağasmm kirocları bUtlin Boğnzi~li· 
lerin nğızl:ı.rmr sulandırrrdı. Pad i · 
1'6.lı bir gtln bu kirazla.n glkUnce, 
<layann.mmmş: 

.....,,_ limanlarına. dognı· Alman lie:.. lÇeld&Iıg hududuna doğru Derllyen Çin dıAı bugilnkfi raporlarda blldl 
i:anh.rm, göklerde bile kutlnnan ..._.... -. ,, 
tir da.mga.sıdir. 0 8İ3C her TUrk, ri bardk-cti ](~ dağlı:ırında durw kunreUert Kaingp.ngda. bUyUk yan. ınektedfr. 
mferie!rini thatrrlatacaktır. O si· muştur • ·grnlar olduğunu ve .Japonlarm oehrl Son gelen raporlar, Ç!n 

tin ba~"U'Z ucund":ı. dalgalandrkı:a, D<>::.3ıııda !Hazer denbine dofıı.ı, bo§&ltmak Uzere oldukl&rmı bildir • tnarnızunun tam hızla devR1111 

kahram3.n atalanmIDn ruhları si- ~lıcrl~enin devam ettiği sanılmak• .mektedir. kdvdcvlemeklcdir. 

- Bah<:en mUbarek. Fakat k'• 
razla.""f da bensSz yenJen boğa~ında 
.ıkalsm.. Dcmckte-n kendini alamn " 
mışb .• 

z:n ruhlıırmrzm içine sinecektir. . tadır. çın &ı~t1 ıehrfn H kilometre Vişf, 2.2 ( A.A.) - Şangba 
Tüıık a::ı.ncağı.ıun §lC'l'efini korumak Stıi.Iingmdm karşrsnda biran i~ kadar yalanma gehnJ§lerdir. alınan bir haber, Japonların 
milli bU- borçtur . .Agkerl bir ödev. tin ~ tnhi1e ve.rmağa muvaffak Cungking, 22 ( A.AJ. - Çin den ang ve Kinngsi ayııletlerinde 
dir. Sizin lkahrame.nlrğmıza güve- olmakla ~ra.'ber Don'u gcçm~ğe gelen telgraflara göre, Ceklang ve vaHnkıyeUc taarruz etmekte oıd 
ne.nek bu sancağı siu emanet erli• tt~ ~n ağıı- kayıplara l\iangsi eyaletlerinden Klankafsen· lannı blldlrmektcdir. JaJ>O" 
yorum. Akı.yı:nız ıkutlu olsun san· vğrıı.y::ııı mi:hver kıte.lan her yerde deki karşılık tt:ıarruz gittikce ge• Fengçov limanının el'an elleri Tarihçi, NahnA si.va:ıt hl'd;11elelin 

çok gergin olduğu bir devrln vu· 
kÜatmI kayiiedrrken şnnhn ya .. 
znr: "Bu ~:ı.da ·irM f 0 a1T olmnk 
~a ayan ve ("rkan ~~ muhnsarn· 
sı (Çt\.!l!L'tk:ıle) ik:aıydin unutup, J3o,. 
k_az (mı>Jüm olfttl ~) derdine 
d fuJtlller.,, 

cağımz mutlu olsun • p1i~ürtülmilştür. nişlcmckteclir. Ruangpcn mü~tnh· bnJunduAunu söylemelctedirJer. 
Buna cevaben, Yedek subay okulu Son adkeıi lhA.diseler hakkında ----------------

Claymm komutanı kurmay aıba7 Ali ~şunları ya:roıakt.a.drr: Paslltkte 
Rlza GUrcan çok heyecanlı bir htta.. Ba.<jica yerlerde her ne olursa 

*"'"' 1,ıe Bo~ziı;i ta.ıih!ıvlcn bir katı 
damla .. Asman g5ğsllnde taşıyan 

IB~ halcikf 10.:ribi c:ok UZ'lln \•e 
stltunla.r dolusudur. 

EoıT:ı.mı ~H..;L~C?: kiym.etini nn · 
latabl!mck icin ffilllU söy1emek lf.· 
• zmı ~el.:ı- ~ti, o_..gec;en her nS?rd:ın 
öiçOSnz kiymet alacak ve Eo~nfr;i 
<.Wdma ~l. d:ı:ı"nıs. sevf1,.':1 v~ J1~ 
,ömir itin !ki}"!r!eti bkilmez bir 
"<nin:Y8 tÖ<!CSi,, O!!ırak kalneaktır. 

Niyn .. ı Ahmet 

be irat elti ve ezcümle ded,l ki: olııun ~şey lıaş'\ıca harp snh· 
"- Sayoı komutanmı, bOyklerlm: nesinin .Ru:syad& oftnıı!!ma mani o
BüyUk ve as1l mmettm ve onun uıu lama.z. Biz bumm. dah:ı. bir müddet 

şefi başbugum tn!SnU adma, 81.ayıma 'böyle kalmakta devam edeceğin -
'tevdi ve emanet ettlğlnlz §anlı ve den şllphe ıetıniyonız. Hadiseler C."1 
cevgfü sancağımrz.r kalblmlıı en coş. ziyade ehemıniyet1i olduğu ve il~· 
kun hcyecanmx duyarak alıyorum. rideki gel:Şlncler Uzerlnde en çok 

Bug1ln benimle beraber alayımın, o.. tesir ed~ği saha Rusya. olduğu, 
kuldan yet!ııen ve onun varlığından gı"bi 1"msn malzeme ve insan key• 
Jrnvvet ve ilham alan btıttln yedek na3tlanmn en g)k tahstl edildiği 
subaylann, ordumuzun ümit; ve kud. yer de R~ . 
ret kaynağı olan Türk gençlcrlnin, Rtosy'2.nm muht~lif ccpb.elerin .. 
ıı.ynl heyecan içtnde mağrur ve mes• deki askeri dunmıu t1thli1 ettikten 
ut olduklanna e.min.lm. aonra 'nmes Don ka?Si:>ie Kafkas 

Ktiklü ve zengin tarihinde eşsiz kah ya haldrnl.d.a diyor ki: 
ramantdt ve hamasC't sahttetert dolu, Almanlar Don ~vrcslne takvi· 

f,lledcnjyct ve !Manlyet alanında. yük.. yeler getirmiı:tlerdir. ·Ve bur:ubn 

Yugoslav ada sek ve mümtaz 'VUtflatıa meıbu bil.. StaJingrada doğru siın bir gayret, 
yOlc ve o.sn uluswnuzını, namua TC 6tlrfcdiyor.M.r. Kafkasyndn; ise :Al

mruıtar: a.n<'ldt ıen kol~~kudfı. • h k ti . Jıaysfyettml?.e teslim ettiği bu de~. ~ , ~~ .. 
ısyan are e erı u emanet.in krrmm kanatum lmible.. ~?'leyeC':':W: 0 ere, 

rtmlz.i sardr. Ka.ıu:mız onım re:ng1nl 

H t·~- da :ı...= • d h .ula .ıııoldurmayacak, iman dolu g6""· 'Iime8 yazısı.m şôy1e bıl.thiyor: 
rrva ıouııD on ıKıŞı a a 6 Rusy.ı lbU.tiln &-kerf mmıtrk kn• 

ku d• "Jd• süm.Uz ona siper, ba§mnz mesnet o. rJUna 1zı ı ide'.!.cıine _._....ı ... - oku""'rak sarsıl .. lacalrttr. .......,, ......... ~ ·• 
Zurlh, !2 (A.A.) - Basler &be ~epırn bllyUJt uluswııu. ytlee fe. ~ b1r ~ilde dağil!!Illei?e de· 

ıibtcn gazetesinin Bcrlin muhabi- vam ediyor. 
~ >ı:-'l:U- ftm1z ve ba.qbufumuz, Y8§88m kahra. 
~u.ıin b!l~~iue göre, askeri malı Ba.-,ka !hiçbir m!Jledn tabammiJ! 
keme k: . 1 d - H . ıruuı ordumuz... d _ 

n.ra"t°IY e ogu ırvatıstan· Bunu, Yedek su1bay olrur'l&n:nda.n e emi~egi ka.yıpla.ra 11ğradiktan 
da Stıra Pa...-.ova şeb.rinde 10 kişi sonra bile bug1in Rusyn Alm:ınya· 
ı-- iki g~cln hlta1ıelcrj Vtı pnrla.k bir 
...... ~ .... a dizi1miştir. rı.m ~lıc:ı <f:iı:mısnı olarak katintF• Bu geçit resnıı takip ettt. GençterimirJ:n ~ 

nlann hangi suçla 1tiıam ohm zater Abtde.!ine çelenk koymalarlyle tır. Fakat !Bit!eşmiş Millet,Jer Rus 
dukla.n açığa vııruhnnmrşttr. Belg mu1knV.drnel:in!n ihaa-içten d~ bU• 

d tören nlbnyeUcndl. 
r.ı. m bir.kaç kilometre ilerlsinde ================== yük bir ya.rdrm. görmeksizin dai• 

:'li.ma Uze:r.inrle Semlin şehri poıis ma. dCl\"8m -edecegılni za.nnetmtmc:• 

müdilrlüğUnUn neşrettiği biT teb - ı------------r lic!i'r. Rusyn 'başJrea cephe olmıftlı:t:ı. 
lJğ, bu ayın ilk 15 snnu znrrınd,a. Ne ctememell ? devam ediyor. En mnbim meae1e. 
liiT polis fl..mirinin öldUrilldliğünU _ g!tt?kge artan mllttefik kuvvette -
ve bir,Almn.n std>aymm Şehir l!!IO • BUrhan Cahid Morkaya, bir ıtıkra- rin'lbirttn evvel Ru9y1\nm yıtr<İlmı-

(Baş tarafı 1 iıır ., ... ;.:F n~ı 
tarmm oJma.li oarklsinde takriben 
2000 kilometre uzakta buluna.n .Makin 
adaama .Ametjkan bahıiY• slllhen • 
dıwan 17 ağustosta karaya çıkarak, 
Japonlarm bir deniz tayyare Uaa1lnü 
ve teslaatmı, 2 tayyareyi iahrip et. 
mlşler, 80 Japon nelerini öldUrmtl§ • 
lcr ve mUteakiben pUAD mucibince 
çekllrnf§lerdlr. İhraç kuvvetine Ruz • 
\"eltin bUyUk o~lu binbaısı .Jamea Ruz. 
velt ve diğer bir subay kumanda edl. 
yordu. 

Japon tayyareleri, yapt.ıkl&n hll • 
cum esna.anıda, llendl kuvveUerınln 

aayiatmı arttmnl§lardır. Bu hareket' 
emıasmda Amerikalılar kUçük bir nak 
Uye gemieUe bir gambot kaybet:ınJt
Jerdlr. Zllytatımız hafiftir. 

Alı8lraı Nlmtç taratindan nqredl • 
• lelı iklncl blr tebliğe göre Salomon 
adalarının Japon- kuvvetıerlnde.n te • 
mıı:ı.emnealne devam e<lllmektedlr. Ja.. 
poıılaı', dag-la.ra ve orma.ıııara k&QDU§· 
!ardır. Japonla.rla çarpışmalara de • 
vam edilmektedir. 

.Japonlar son günlerde Salomon a • 
dalarma 700 asker çıkart;mfi}ardır. 

Bu askerlerden 670 i Amerikalılar ta. 
rafından öldtırUlmll§, gert. ka1.8nı da 
esir edilmlı1tlr. Amerlkalılarm zayia. 
u ise 28 ölU ve 72 yaralıdan ibarettir. 
Çarp.roba gtl.nU 19 k1§fllk bir Amert. 
kan slllhendaz mn.trezeal, er -.e 8ll.. 

bay olmak üzere 92 kiılllk bir Japon 
mUfTer.ulnf imha et:mlftir. JapoDlar 
son nelerletjne kadar çarpl§IDı§lar ve 
tesllm olmamışlardır. Bu 19 kifillk 
Amerikan mll!rer.esl.ndeıı 6 aı m.mtış, 

13 u de yaralanmıştır. r..klarıridn yanılandığını bildir- sma ıkfncf muınıı (sana mmarla<lııar na koşabi1mesidir. 
Melbam 22 (A.A.)- Neşredilen 

14 Danlmana müttefik tebliği vöyıe demektedir: 
mcktcdir. mı bu yalan dQnyayı?) ~ blr 

Semlinin hCT tanı!mda, bu nym beyltc yer verml§: 
Timor adasında: Müttefik orta 

b&hkçı gemisi bomba uQaklıı.rı Moabisse'e taarruz 
r Rrı" 1,.r,,ı, 1 .;,.~• ~ • ,., ,., , ederek bUyük yol ağzına ve bina· 

o zaman bu ibt.ann dtS§tnaft ta-ratm. 1u çevresine isabetler kaydetmiş 
dan işgal edllmi§ b ... lunan topraklar. ve ynngmlar çı:ks.r.mışlardır. 

ilk hafüılarmda kcmıtinist unsur • (Ye. iç, anma gam..t ferd&yı) di. 
Jar ve taraftar gruplar isyanlar yor. Bu mısra' aslmda (ye, tç)le de
çılrnrm~lardır. tn Can-tı ntl§ eyle) tıe bqlar ve 

Moskova ~lçjmiz 
Molotcıf tarafından kabul 

edildi 
Moııko'-a, 22 (A.A) - Sovyet R~ 

ya hııriclye komfscl'l M. Molotof, 
Ttlrldye bQyWt cıçiai Cevad .Açılı:. 

alm'ı kabu1 ctmı,,tJr. 

bir ·(bugün) te'ktdl bulundunır. 
öz Tllrkçeye dönme devr;inde bot 

bir ta.ıııarruf olmakla bel'8.ber bu 
tnsarnıt ,.eznln Ahengini koruyacak 
~klldo olmadıkça mısram eakı halin. 
de muhafaza81 her halde daha cSotnı 
olur. 

( Ayt-ü nO§ eyfe bugt1n, anma gam. 
i ferdAyı) demell, (ye, lç, anma 
gam.S ~yı) dcDM!me1l. 

dald Hmanlara bağh be.lrkçı hJ!kla- Ka.rşdık hücuma kalkan Zero ti· 
nm bDha.ıııaa &lAkadar ett:tıtı açrkça pinde 3 Japon uçağı hava çarpışo 
bfldlri~ti. Bu lhtar btr dereceye masmda dUştlrUlmUştür. Mllttefik
kadar dikkate almm&dığmdım hareke 

1
_l_e-r_b_ir_uçak __ k_a_y_be_tmiş_·_1c_rd_ir_. __ 

te ~ek saruretı baaıl oım~ar. 

N!tek.tm ar:lt seçen ihtarda zikredilen 
marda 'bazı Danimıu1ta. b&Jl'kçı gemt 
:ım yaltalanarak lngntere lt:manlar! • 

na getirilmiştir. Bu müsadere keyfi. 
yetı İngi117. hava ordusuna ınen.ıııup 
Mhll ııeni•lerinin iftlraldyle yapıl • 
nı~. 

Irak Harici)' 
Nazırı 

Hariciye Vekilimize te 
telgrafı gönderdi 

Ankara, 22 {A.A) - Irak 
kili ve harfeiye naztn Nuri paf6 
sait tarafından hariciye 
Numan MCDemencloğlu'ya 

vekllllgine tayfııı mUnuebetiyle 
derilen aamjml tebrik~ 
riclye vekillmlz te§ekJd1rleriDI 
STa!la bllcllrml§tlr. 

Kap clvarıadl 
Simonıtovn deniz üstaod' 

ıııklar karartılacak 
Kap, %! (A.A.) - Pazar gUll 

i Ubaren Kap CfV&rmdalı:i sım 

denız Ua.ıııUnQn bir lwmn. . ~ .• ~ 
karartılacağı resmen büd1r:llJlll"' 
dlr. 1 

ftalyada 15 vali tekaiicl' 
ıevkedildi ~ 

Roma, 22 (.A.A.) _ 1l "rJ. 
bildirildiğine göre 15 vali t~' 
scvkcdilıniş 19 Y:ıli yeni vaıff 
getirilmiş ı 7 vnll muavini ~ 1' 
şist pnrtisi az:ı ından üç .,.si. 
liklerc tayin edilmişlir. 

--0--

F ransadaki Ukrayna)~ 
hakkında bir Alman ~ 
Londra, 22 (A.A.) - Pari8 •:.;/ 

su, 1.§s-aı altındaki Fransa t~ 
rmcıa oturan ve önUmllzdek1 :l :ıJ 
tarihinden evvel kendilerini "' 
kaydetUnneml§ bulunan bUtilıl ~ 
dayna!rlarm, Alman makamıarı -~ 
fJndaıı Sovyct tebaası sayıl~ 
ve bu sureUe muameleye tabi 
caldanru bUdlrmektedlr. ~ 

izzet Molla'tlan 

Ektıe.rt neş'e .. f 116;)1 blfmeL 
Balk ancak gftnUıa mMJdlf. ~ 
B~ ıhdn ne çekcl'lğtn y....
Döpneyen ~ eAll& m&ddft 



~ 

kılı.c~ede~iyeti, Barut .me~e-· ~~~-~A~ERLERi t~- ·L· i-:~ 
.nıyetı, Fılo medenıyetı, 

1

. • . Hinddeki gösterişler! 
Tayyare m e d en iye ti ANA D L U O AN .. Ş E R ı M ı Z E •• ~=-~.::'i::~~~~~':;~~ ~:.:::-::.~ ::~:.::ı·:~ı.:::~~::. 

8 O L ER l AK G O N O ER •ı L ., y o R ~~~B:~;::~=·~i~r:!:,ı!~:~~:;: ~:~~nh:~;,;~c::ı~ H~=:r,s~~ 
r Yazan: SADRİ ERTEM 

"ıır, ~ln ~a..~, Tun~. Dnkrr, De· 1 kalbi h:ı.Uni al<lı. 
cltır. llu ~ <l~yc, ta~nifi nıe~lıur.. Nn.mluya tloldnnılan bnnıtun 
~terı b~nır ı;~r~ekten be~eri ka· ~tolar dmı.nnlla :\!:tığı oyuktan 
lihtriıcrı~r ccphe.'lini gfüstennck gözüken ufn.k mavi gök değil mi'. 

gular, GanJ ikıyılannda, beklenen sattan istifade ctmeğe ka]J;:•şmrs· 
akisleri uyn.ndırmadı. Kanatla, ·"• lardır. Ort:ılıl,rrn karmak:ınşık oldr. 

Yurdda P•ır·ınç rakoltesı·nı·n bu yıl 'tısturııJyn, Afrika, 1ngiUz1erJc b'll bu ldy:unet günlerinde onlar, 
birlikte siliha sanldıkl:ırı Jıalıle ltcodi kcÇelcıini sudan ~ıknımak, 

J 
llimlliler, i~i savsakla<lılnr. Geçen hevc .. bdedlrler. Birmanyaya yer• 

~ k:ıtc Jayiktir. let seınnsı idi 
~li sı:rııı~ l>eın1.r de\Tİni bir takım Barut medeniyeti nizamlı or-
bltı:J. )"a ara ~ayırmak ,.e bu sınıf· duln.rı Jrurdu. 11.arp sıınati nknde· 
il'~ kes~~rgı medeniyetleri bjr. mik blr iş lı:ı.lini nlclr. İnsııu kalbi 
ııı~dtir ın, hatlarla ayırnınk dünye\i imıidlcrle doldu bo5aldı. • 

lelJı~ ın • • Yn~am.:ık :ı..5kı, inssn gibi ya.:ınmn.k 
'· a edenıyeti, palayı iyi kul· nrzusu her ndnmın gönlünde bjr 
llıriarı tın sırtnın iyi yerleşip M· EJJikiir yarattı. Artık medeniyet 
:~lbğı~ mlithis su,·ıırilerin §Ü\ :ılye de\ irlerinde ya5ayan iızi7. 

bol olduğu 
Ay ibaşma kadar şehrimize kUl • 

liyetll mi:ktaroa ynğ, peynir, Pl• 
linç, gibi y.i.yceek madd~eri gele
cektir. ıBu ~ususta muhtelif vllA · 
yetlerden a.Jınn.n telgrafbrdnn A• 
nadolud:ı. bil g~bi maddelerin bol 
ve bil}ıa.ss3. pirinç r-ı;:ıtoltesinin fev 
Jrolfıc!e i)i olduğu nnla.sılmaktadır. 

anlaşl lyor umumi harpte imparatorluk ltD\• le~en. Japon ordul:ınnrn ha'kiki :r.ın 
\"etlerin:n en ol ...... n fırknlannı on• .t>- Jutsrnı semıeyen z:wnllılar, onlar 
lar ,.~rcl~ri halde, bu savnsta, <l:ı blı· kuıtı.rici \'nsfı bile gôrilr gi· Piyaeada.ki, sıı.tış fiatlan mı 

sırrctte kontrol edilmektedir. F11 • 
kat ~la.r fazla görüldUğU tak -
1irdc mAllyet, masraf, ve klU' hu· 
dutlar! ~ edüerek kontro! edi• 
lecektir. lhtikA.r olduğu anlnfitlan, 
fintlnrı ihdruı edenler mUddeiumu• 
mt iğe teslim cidileceklerdir. 

yan tızfül!!r. bi olmuşlnrdı. 
111 bu kadarla da, kalm:ıılı. Pn. J:ıpoul:ır, attıkl:ın kemen~i.,, 

5ifİkte, Olrynzıucta Drits.ııya do• boynnl.ırn iyice geçtiğini blsseıdr. 
nanmn ı biiyük zaTB.l'l:ıra uğraya - celd.erj gUne kıuJnr, elbette gUlc. 
rak, Sin.,,"'llpunı da elden knı:.ırmc-a, ~iiz &ö tcrooekfcnli. rnkat sonra; 
llind ufuklarmıln. hnslm tUrlU blr ınıı.<Jltelcr ntılacak Ye gülaı dudal,• 
hava e91lleğe başbdL fann ıılbnda kanlı disler görünme• 

Kanlı sahne~ri uzn~•tftn !leyre. yecek mi! er. )[01 ku hayat tıırzmı ifade <'• Jerc göre, seyyiatimizden ba)ka bir 
~' ~\'\'eti ile idnre edilen ı:.ey değildi. 
"°"'tile kiellesini maharet ,.e Epl!rur'ü i~inde büyiik emellerle 

~İlıill bU uturan. insanlar, e ki ta· besleyen fnsnnlar "ferdi,, lırr ~w· 
~lll:ır Yilk ımparatorhtklnrmı yin üstünde tutan, clm·let hukuku· 

L '>lra 'tnı nu fenl namına tnhcllt eden sit<'. 
i:Pa.rato ~ratorluğu, fslrender Jer lmnlulnr. Ve bir giin httyUk ma· 

1350 Bandaj jlktisat Vekili geldi 
bafmda geliyor ki::ı:kU1 =~ d:: 

derek , kC'll<li s;ıkarlannl\ baktılar. Bunu, istiklal rü.13tUnc em~iş 
nır tnkun ağır snrtlnr öne s\irdü- llindlllcr nnl:ıynmadılar. Bütün ı.:: 
ler. Nihayet bir ny cn<'.c de , ma· ~1\11 ~ru,larm etini ywir sandılar .• 
lüm kongre kararmı ,·ererek, fr. Orucl:ır, perhizler,.~ dahn bilmem 
gili7.leri Hind toprnklanndan koğ• nelerle lılirriyyet almır umudun~ 

h, '.rinır gu, C.:cngiz İmparato~ kine sırlıı.rmı insnnlnm. verdi. Kı· 
~ ftn tll' İmp:ıratorJuğu _gibi.. hı; deni Asyanın st.eplcıincle lloğ· 
._;q, Ji:1'torluklann sahnesi , muftU. Barut de\'rİ Avrupnnm gar 
Co~h • ~·e .o\kclenlz nr.ıı.ındnki it.inde, ortacımdn. geliıı;ti. Kılıç dev· 
1\ ~il ıdi_ Tarih on altıncı nc,ı. ri garbi AYrupada deniz~ Uzeriıı. 
•t~ b~ btı. yollarda dnima yıığız d~ ~Idn. Kılıç devri btiyUk mft.• 
~İlifel'Üıe n1!:1' cesur, §en, \"e se\'• kinenın imha. Jmdretı gemilerde 
l;&ttt qcb? lmrp meyd!Lıımda, ö• toplanıyor, Denizleri emrine ram 
~la ~zelsin,, diyebilen de. ediyordu. Seyyar kaleler denizler
~ ~ ~ördtım.Bu ce ur insanla •le hU.kimdi. A\TUpa bu me<leniyC'. 
il~ r teknikleri \'nt'dt. Kuı.. ti "İngiliz" profili halinde gördü. 
~ta nı_e<lcniyct dıılınn. geni!} 1914 - 1018 lıarbi yine scy
~ taki bU' kışla icli. l"eşll aha. yar kalelerin hfı.'kimiyeti ile nlha• 
Sı P ederek, rliz.gfır knnaılh :ı-et buldu. 
ll\tr1l1'fcr tıftıklruoda kal<lıklnrmrn 1!)34 hnrbi yepyeni bir de\'İr 
~ dil ile talihlerini, kalpleri. a~tı. 
~ eldertni resmederlcrdj. Bu dm·ir: Tayyare medeniyeti 
~~ t. devri. Barntun bir demir de\Tidir. 
~ btıı:ıne cloldunılması 30ytani l\lcsafcleri lusnlttı, şehirforln 
·cıa ~ tu. Bu bulu şatoların kn,. rengini, mmızsrasını de!;wiştlrdi .• ,,ti tlıarı arkaamdıı J;ollarmın İnsanlann I.-afasınclııhi harp ölçii· 
~~~Ve kalplerinin cesareti• 1erini alt üst etti. Bugün Avrupa 
d~-""'ft mUdnfilerl şasırttı. topraklarında harp olur~ ~c. N. top .namımıa ~atonun kalın riknn snhlllerincle hnrp korkaııun• 
·-. 4e,:ı..delik d(1111ik etmı,, bn de· elan ıştıdn.r söndiirUliiyor, Hnlbu 
>'~..._~ dn-artRnn arkasmdan ki, eskiclcn Avrupa snlıilinclen A· 
~~ r hayn t ~lmuştır. meıikaya ye'lken gemi9i ile dört 

~hlı ~ dar huducllan itincl.e ayda gidilirdi. Şhndi bn miithlt en· 
~ bir llt!ıanlann medeniyeti kıı. gin tayyare için kapı komı;usu ol" 
~. \e elronomik faaliyetti. Serf· <la, 
'-.~le ](arp lm.~ıya ~tnnır- Ayni zanu\ncla ~birle.- toprak· 
~l'le hı~ mistik bir tefekhilrttn har nltma sinmey.e mecbur kalclı .. 
Jtl1'ı.ır .• hladde thıerinde i~1erdi.. llava kuvvetlerine dayanmayan 
ıtı..._ lci, n.a.mı~mı barutla d?l• cleniz, Jm.r:ı. birlikleri bir hiçtir, 
~ ::'1grn fö\'alye daha fa!ur- En yepyeni görU Un yarattığı 
w~ ~ bir mldunn hıdine medeniyetin &entttLİ hentl'J': mahim 
~ ~ fu. 

"toı.,;:etlj Ve ydalmış stıril sUrU Tayya:rıe kan ve ate, içinde yt-. 
~tolal'{l aahip olu eövalye birleri ni medeniyetin llo mm sancılarmı 
'ıı ~an f&l'kb bin9Jarc1a oturdu. ifade etmektedir •• 
~saraydı. 

' -.· Ytn 1tinde Kral, ve etr:ııfln· 
~~ IY-etj İle birbirinden kftçli.k, 
~adlarla aynlan sitelerin 

Brezilya gemilerini 

Alırı~~rpid;;zaltısı 
ltt ballrlldı 

~J.a.eyro, 2% (A.A.) - Bah1a 
". 1ıbt de SUıenııden blldirf.1dlgine gö. 

' 'ilk Amerika ha?& ltuvvetıe
lıf? ~p btr devriye uçağı dllD 

Albn fiyatları 

Dthı mr altrmn fi-ı.tt 33,20 llrn, 
külÇe nltDUn lb1r gram flatı ise 451 
~tu. 

ay 
Tramvay ve Elektrik idare

si müdürünün izahata 
'I'ra.mvay "Ve ~ekttik idareSi u

mum mil.dürü Hıılld Ercm dUn ken• 
di.si.!e görilsen bir muharrirlmizc, 
ŞUnlan söylerniş'tir: 

"- IR.oma:n.yaya umıa.rlana..-ı 
350 OOııdajm ~ gönderiJ. 
~i huru~da a.IA.kadar fırına i
le miltabaJmt hasıl olm~ttn". Diin 
gönderim bir telgra!da ay b!l§lll4 

da bandajlmm eıehıimo!zde buluna
cağı bildirilmektedir. 

Cskü<kı.r tramvay idaresinin Sh
tiyac:r olan ibs.nıdaj vıe diğer mal~ 
zeme de sipariş edilmiştir Yakın 
da gelıcoeıkt4r. Yem gelecıek bandaj 
ve d.ğer vasıta.ln.rla bUtiln araba• 
la?' edere ginitileeıektir. 

Limanlar umum mGdihil 
Ankaraya gidiyor 

JAınanlar Umum MUdftrO. Rotıft 
Manvıas bu<nln Ankn.raya gidecek
tir. Ümmn ..... Müdnr, lim'llllam ait 
mu"htıeJif ~ etrafında vckllete 
izahat vereeektir. 

Memurlar kooperatifine aza 
liaydına başlandı 

Yeni kurulan vilft.yet menttJ'!'to 
lar kooperatifine ba kavdine baş• 
lanmt~. 'Memurlar 20 Fra muka
~inde bir :ıt~ c.'nrak yeni tef'• 
til!i.ta. dahil ol:ı.bileceklerdir. 20 
lira d&r tta.ksitte alma.b:l~ed!:tir. 

--o-
Cide liman re1ıi gitti 

Haber a1dığt:nJZ3. göre ,Cirte. Ji· 
mm ıre1s"Ilmne t!ıllınm•ş denizci 
genclerden Necdet Tınan tnyin e
dflmi.s ve vazifesi ib~ dün ha• 
reket etnıistir. Ncedete, yeni vftzi • 
fesinde de muvnffe.kiyetler dileri~ 

,tı-._ denizaltı.mm bat.mnı§tır, 
,;;._~ d1l§maıı gemı.tntn, 80Jl 

)\ ~ 8-lıta açıklanDd& s Bresn.. 

'-i~ lıtaıı torp[USyGl mı,awı de -
ol~ ..wr,w. - o 

Yalnız Temk Beyin kıZ1, eski ananelere göre evde büyümü}, ve biraz 
kur'an okuırıasını öğrenmiş kopalı ve tobit mohdud fikirli bir kızdı .. Murat 
Beye göre geri ve cahil bir zevce sayılırdı .. Murat Bey bu bakımdan iti· 
roz edecek gibi olmuıso da Hidayet efendi aldın} etmemişti.. Kız:; akıllı, 
ve ev kodtnı idi. Hem Aydında kendi aileleri ayarında veya daha yüksek 
le'liyedeki aileler içinde daha iyisini, daha okumuıunu bulmak kabR mi 
idi?- Okunıuı kı:t istenilirse, ya bir memur kı~ veya bir hoca hanım ara
mak laungeludi .. Onlarda da ne yerde toprak, ne gökte bayrak vardı .• 
Kuru kuruya " cascavlak, temeli sağlam, istikbali emin bir aile kurula· 
nıa&dıı.. 

M.td Bey, mirasa konuncaya kadar babasına tabi bir vaziyette ol
~u icia. ve mirasa konacak tarihi de daha hayli uzaklarda gördüğü için, 
babasın"' tzdrvaç hakkındaki mucip sebepleri, kendininkilere ni,betle da
ha ağır bastı •• Ve nihavet bu izdivaç tek1ifine pek iyi! dedi •• 

Hidayet efendi daha evvel Tevfik Beyi iskandil etmiı, ve biraz zor· 
lukla muvafa~atini alabilmiıti •• Çünkü Tevfik Bey de, Murat Bey elinde, 
ailesınin tarihi ma!ikô,.esinln ôkibetine pek de emniyet ile bakamıyordu .• 
Bu, lstanbulda oturmuş, Beyoğlunda frenkler ile düımüı kalkmıı, hiç ıüP
hesız ~nların kızlan ife de ôıinolık etmiı, eğlenceye alı$mıı, para sarfet
menin zevkinı tatmıı gercin para üstüne para koy.ocağına inanamıyordu •• 
Fakat, bu izdivaa reddetmşk, nihayet iki çifttik arasında ebedi bir niza' 

yaratmak demek olacalctı •• Hidayet efendi, çok azimli, ve hükumet nez
dinde de kendisinden daha nüfuzlu bir %attı •• Onunla dü}man olmo!.tan 
ae, dost ve hattô dünür olmak daha ihtiyatlı bir hareketti .• 

BISylece lk: aile, bu i:ıdiveç iistünde birleımiı, ve Mustafaya hocalık 
teklif edildiğı tarihten bir yıl 6nce, çalgılı, içkili, pehlivan güreıll, ve her 
bakın:ıdon t011torıolı bir düğün yapı!mııtı .. 

r • * • 
Murat Bey, genç karısı ne beraber, babasının konağında oturuyor

du.. Mısırlıyan ~•nelinin yazıhanesindeki muhavereden iki gOn sonra 
M4.stafa bu konağın kapısını çalmıı ve içeri gimıipi. Kapıyı açan tıenç bir 
baleme onu selCımlık vazıfosinl gören btr odora oldı •. Ye Murat Beye ha. 
beı vermeğe gıtti .• Biraı: sonra Mutot Bey g.;dl.. Ve Mustaforun selamın• 
mukabele ederek· 

- M'"tC'fo efendf, gel, abür odaya ~-. dedi. 
Mvstafa, biı hayal 61ewıindo dolot~ gfbi, heyecanını sakla· 

mağa çolışorak, ;6züne tarpan blnbir (ı[lks 4ll10 ve mobiiya arasından 
senil yüriidll. Halılar, ipekli lroituldar, yoldg,lı aynalw, manzara tablo. 
kın, yapma çiceldet it. dolu vazolar, gÜD'ı(İj tabaklar, iılemeli ortüler 
biı mü:ıe ltjfO" gibi birbi, ini takip ediyordu. Murat Beyin iJaret ettiği oda-

gelm1§tır. mağo. kalkıştılar. <lü11tüler. 
Ben, k.encli p:ıymıa sömUrgenin f ngiliiler, ya muhiti iyi bildik• 

Ahmet Kınık Bolu'ya 
gidiyor 

İstanbul vnli mnnvfnl Abm~ 
Kınık, bir hama müddetle mezuni• 
Yet almıştır. Vali muavininin mezu· 
niyetini Boluda geçUıcecfti öğrenii'" 
mlştir, 

aleyhindeyim. Jlinıllile,.in i t~clal, I.crinılen, ,•e:ra dr.r zamnnlnrmda 
ı.:ıhibi olm:ılannn taraftarını. }'er· yeni bir gnile çıkamıa!Ita.n çek=tt• 
di köleliğin ltaldmlm"sında:: son. tlikletincldn, bildi .1yi .soğuk kani·. 
ra, kölemcınlerin tarih içinde ya• bkla muhn.keme ettiler. 
pmalan, tahamrnUJ edilecek facia· - llt\rpten sonra, size İ'itiklfıl 
larilan değildir. \"ereceğiz. Anın ~imdi SJra.sı <'Le~'iJ. 

-0.

Parti genel sekreteri 
'Ankaratlan geldi 

Fa.kat ne yazık ki. "l'3Hklil,, dilnyai.IR ç:vpısan iki gayenin ne 
bir azad kağıdı bir 0Atıkna.me,, r;i• yııma.n &eY olduğunu bilml ·onıu • 
bi, milletlere hediye edilemez. O- nuz. E~yin, eylemeyin,· falan 
na ka,'llpa.nın §al'tlan vardll'. ılcdiler. 

Bir edam kölesini dilediği vakit Ama, dlnlf'yen o!m::ulı. Nümayiş• 
uldedebilir. Ama, millet haline ler, ~fl>...ri Ier bacıladı. ~urad:\ 
gelmemlt, büyti1c hl::- kalabahi;ra bura~l::. bir ],;:.:; c1"mln ı.ruı c1n <1i'. 
böy1e bir başına. buyrukluk fermanı ~iildli. ı,ıe o \nlıta l:ndar hlijiil. 
\itrllemez. ÇünkU, böyle bir hare· bir si."lir b?Jclmiyyctile im o:uı'r fır~ 
hifl onları efelldi değjıtirir gibi trnnrln. dilmen ktıı!~nnn İnc:ilizfor, 
blr neticeye silrükter. Bu ise, zıı. ~illclctli harck~lere ~e\tiler. 

C.H.P. genel~ Memduh Şev. 
ket Esetıdal, dlln abi.lıld ekçreale 
Ankara.dan phrbnüıe reım.lft.ır. 

o 
BeJ;ek - Iıtin:re yolu lnAMJZ htlniyet veren tarafın alcy. Bir gtin Hinılistnnm istikl:lle 

hibe bir sillh olur. kn\-uşn.c:ıl,rmıı şüphe ~·ok. Fnk:ıt bu 
Nitekim, Hincliııtanda ktic;ük bir tiirlü ~nnm idrakler, cılız muhn' ~. 
"~ zllmrenin ~larmcla esen, melerlc değil. Çilnldi, bu gibi ıı;ey. 
kavak yelleri, İ.."\Srili7ler.i kuşkulan· Jer, i til•Jillj ı;('ril~tmcktcn ba~lıa 
dtrm1', oraya mnrahlwıbn gönder• JliQ bir ~e yaramaz. 

Mevlid 
A tııay denizaltımıdıı. §ehtt olan 

merhmn ~ Kema.ı Datap. 
nm nıhıma lthet edilmek 11zeTe 1'a.. 
ruosmaıııy. Mengene 110kak 21 mı. 
maralı J:ıanede bugün saat 15 de me"f'. 
Hd oktnın~ akra.be. v.ı doBtla
nmı:mı gelmelat ika ornnur. 

lapartada harmanlar yeni 
bqladı 

meğe mecbur etmişti. 
Mllrahhasl&r oe tıQDUfta]Ar~ 

Suriyede gıda stkmbsı 
varmıt 

vı~. 22 (A.A.) - Fillstlnde, Tel~ 
viv ve Haytada gıda maddem sıkm _ 
tw devam etmektedir. Suriyede de 
kart§ıld!klıı.r olmaktadır. Halep • Bey 
rtıt dem!ey-olu birkaç yerinden ke&IJ. 
ml~Ur. 

Franaada verici radyo kulla-
hı-rta. 211 CA.A.J - ~iz nanlar idam edilecek 

yayla mmakıyn olmalımdan dolayı 

harma.nJ.ar Yeni baflamıf olmaama 
:rağmen mtlsta.hBU hQ~ete "f'erm.esl 
lcabeden yüzde yfrmı l:ıe§lerinl alım 
?Derkesterfne göndennefe batJ•mq 
tır. 

Londra, 2% (A.A.) - Vişlden alt. 
nan blr habere göre, Fransız adli~ 
nazırı verici makine kullanan herke. 
.tin ölllme mahktlm edlleceğlnJ bildir. 
miııtJT. 

ya girdiler- Oıası daha aüsWJ, daha tıklım tıklım idi .. Bahçeye bakan pen
ce~e hizasında ipek halılaı ile örtlllü bir kanapo vardı.. Onun üstünde 
Murat Beyin genç karısı - o tarihte belki de onyedl yaıında idi - oturmuı, 
genç hocasını bekliyordu.. Hiç tanımadığı, Mustafayı kocasının yanında 

görünce biraz kızardı .. N.ustafa da onun yüzüne bakınca, ayni ~eyin ken. 
dısinde de hasıl olduğunu sezdi •• Murat Bey: 

- Bedia, iıte hocan .. Mustafa efendi, mem4eketin en çalı~kan ço
cuklarından biridir •• Sonra ıakaa bir eda ile Mustofaya dönerek: 

- Mustafa efendi, iltımas yok •• Taleben iyi calıımaz ög·renmeıse 
• • I I 

tekdır etmelcten cekınme .. diyerek hoca ile talebeyi birbirine takdim etti. 
Şüphesiz, Aydında, daha yüksek seviyed~. ve hocalık usulüne daha 

vakıf gençler bulunabilirdi •• Mustafa öyle tahmin ediyordu ki, onun inti. 
habına saik olan baıhca sebep yaıının küçük olması idi .. Çünkü Mustafa 
on ikisini henüz: yeni bitirmi~ti •• 

Mustafa, Murat Beyin lıareti Oı:erine kanepeye, talebesinin yanına, 
Murat Bey de kal}ı!arındaki sandalyeye oturdu.. Evvelden haıırlonmıı 
olan elifbe kitabı, kalem, defter meydanda duruyordu .• 

Murat Bey takip edilecek usul hakkında Mustafa ile konuıtuktan ve 
hotta direktif:er verdikten sonra: 

- Siz devam edi:ı .• diyip odayı terketti •• 
.. '* • 

Mustafanıf\ kendisinden beı yaı büyük olan talebesi Bedia Hanım, 
buğday renklı, iri kara gC>zlü, kara saclı, ay yüzlü, tüylü tenli gürbüz bir 
kodındı. Boynunda, altın, elmas, inci, her çe}it gerdo~ık vardı. Dirsekle
rine kadar açık olan .. kollarında altın bilezikler sarkıyordu. Slhhat ve kuv
vet fııkıran vücudü, o zamanların taıra modasına göre, sırımlı atlastan 
yapılmı~ bir esvap taııyordu •. Mustafanın bilgisi, ve hocalık sıfatı, nasıl 
Bedia Hanım üzerinde bir tesir yapmıı ise, onun taze kadınlığı, muhteıem 
ziyneti de Mustafa üzerinde daha büyük tesir uyandırmı1tı.. Tevfik Beyin 
kızı, Hidayet efendinin gelini, Murat Beyin karısı •.. O kırk kutu icinde itina 
ile saklanan esrarengiz:;, fakat çok kıymetli birıeydi •• Şimdi Mustafa için, 
kutuların bir c:o9u açılmıı, ve cevahir parçası az:; çok meydana cıkmı~tı •• 
Mustafa onu doya doya seyredebilirdi ... 

Sonraları Mustafa ne vakıt Rum gazinolarında, berber dükkônlarında 
osılı olan renkli Kleopatro ıesimlerini görse, hep Bedia Hanımı hatırlardı .. 
Ç!inkü onun yüzi: ve g5zlerl bu resimdekilerini andırırdı. Hattô, meşhur 
Mısır kral içesinin yılan. sorılı ko1u yerine, Bedia Hanımın altına sarılmıJ 
kolunu koymak ile bu benzeyiş daha iyi tamamlanabilirdi. 

Kleopatra, meıhur maceraları ile tarihe geçmiı bir kadın olduğu icln, 
tasvırı, adı berber dükkônlorına kadar dağılmııtı •• Halbuki, her devirde, 
her yerde, her gün yaıayon daha ne Kfeapatra'lar vardır ki, hikôyelerini 
yalnız:; birkaç le.işi btıir.lhtiroslorı, kapalı duvarların korudukları sırlar ara
sın:Ja kalır •• Her kadında, Kleopatra'nın, güzelliği, cesareti olmasa bile, 
onun ruhu ve ihtirası vorcıır •• 

Bedia Haııımın kc~kir. bakıılı iri kara gözleri Mustafayı ôdeta man· 
yatize ederdi. Mustafa icinde bir ürperme duymadan onlara bakamazdı. 
Bedia Hanım dersini okurken, Mustafanın en çok baktığı onun konan idi .. 
Seyrek tüylerin ilcrelendirdiği bu kollardaki tazelik insanın içine ferahlık 
veriyordu .. Gi;;1ler ne kadar esrarlı ve korkunç idiyse, kollarda o nisbette 
a,ık ve ok1ay.c. görünüyordu.. - Devam1 var -

HAKKJ SUHA GEZGiN 

1 Amerikan deni: kuvvetlerı

nin inıan kayıbı 

l 

1 . 
1 

ı 

1 

Şl/:ağo, !!2 ( A.A.) - Amerika de-
Diz basın sen·isl direktörü yiizhnşı 
Lelnnd Lovclctıe dün ilk defa ola
rak Amerika deniz kunetlerln!n 
uğradığı kayıplan acığa nırmuŞ" 
tur. 

Bugüne kadar Birleşik Amerika 
deniz kU\"Vetkrludcn 12.438 ki-si 
ôlmüş, yaralanmış veya kn) bol• 
muştur. -

lngili:r. tayyareleri 223 

Alman gemiıi batırmışlar 

Londra, 2.2 (A.A) - Röylcrin 
bildlrdığlnc göre, İngiliz hnvn ve 
deniz kuvvetleri, r.eçen 15 tPnımu• 
za kadar Manş kann1mda ve ııt. 

mal denizinde bir milyon toııil"ıtcr 
dnn fazla mih,·cr gemisi batırnıış

lnrdır. 

TopyckOn 223 gemi batınlnıış ve 
ıırrılarındn h:ırp s;:emileri de hula• 
nan ba§ka ı::5 gemi de &ğı:r ha • 

snrn tığratılmıştır. 

25 yıl evvelki Vakıt 1 
23 .Atuatoe 918 

Dütman tayyareleri 
Evvelki gece eaat 11 raddelertnde 

bjrkaç düşman tayyaresi mehtaptan 
bllisUfade §ehrinılz Uzerlnde dol&f. 
mışlardır. DUgman tayyarelerinin 1"9-

rudu Uzerine derhal elektrik cereyanı 
kesllml§ ve vesaiti tedafülyemlz taa.. 

Uyete geçerek düşman tayya.telerlne 
karşı §iddellj bir ateş açmışlardır. 

Tayyareler §cluimi.z üzerine gelme· 
den Ayuta!onos'taıı gerj dönmU,,ler. 
dlr. 

:E PAZAB Pa.za.rl81 

- 21 A~sto U~toı 
> 
~ 
er Şaban: 10 Şab&a: 11 .._ 

Hıur: 110 Hızır: 111 . 
\la.kitler Vaead Eza.al Vautl IC7.a.ııJ 
u....,.uı 

1.18 ıo.n doto&o 6.17 10.19 

Öğle 1%.17 6.18 ıı.11 5.19 
Jldndt l8.M 1.06 ıe.oı 9,0:S 

A~ 18.57 l.%.00 18.56 ll.00 
Tatmr ıo.86 ı..ss ... ıa 

tmsü 1.%9 ~.so 1.MI •• 



-. -
Şark 

. ı,,,.n ~ 
8,.fllklt,J .... 

~ llu.s miJ"•F•n. 
t ~· /Nml.,,. 'O"OllJ 

'9?d (JagllkarUI 
'~ 4' llıl11W..-. 

ı ı ,,,-~ .... r. _..,_ ........... _ 

' Buıünkü rad;ö'] 
ı,ao Propam a.n llaftt J>l'Ol'l'&ID 

P- 8,40 ajana 8,158 llaftt parkalar " 
m&l'Jlar Pl. t.20 - t,n Evin .. u. 
12,IO Prosram 12,88 Şarkılar 12,615 
ajana 11,00 IJarla " ttlrldDer ll.IO 
H,80 radyo a&Jon orkeatruı. 18,00 
Program ıa,oa radyo dana orkeatra. 
• 18,40 l'uı1 beyetı 1t,ao Haberler 
19,43 ı.t.anbuı at ,.rııl&nmn neüce
lert 19,158 keman 10lolan Pi. 20,13 ko 
llUfDl& (Tutum ve b&lmn) 20,IO pr. 
~ ve ttlrkUler 21,00 konuıma 21,10 
t•llUlil 21,ao. mtıztk Pi. 22,80 Habs
ler 21,IO kapuuf. 

Telairolunan milli OJUDlar 
featinli 

'lllTlılr olunan Bebekte yapılae&k o
,_.r ,armki pu&rtut ıtmO J&PL 
l&c&k ve bugUn de ÇartJkapı Aak 
llfnemHı bahçuinde, yatmurlu oldu-
111 takdirde ıee luftık Jmmmdıa de. 
vam edllecekUr, 

Bu sece Beflktaıta, Befiktal baJı.. 
OUIJlde de futfftl ,apdacalrtır. 

Bir Kalk• ...... 
Blr'°lt r""""' dlllut ltrC'Üm

tdilmlı olu b• eHP, 'NlflOZI Ah 
,,.., ltll'O/UldlUI "°""""" dofl'U• 
ıo Glrd tlllladen lerc,_e e4ft 
mı,11r. Baıu •ona .....,. tlfi, 
nac~ra w lrrıltramanlılt 9tenh6e. 
ıuı ile dobı ola b• _,,. ...,. 
Tirit ınalbaatında lllt nlmalUHllr. 

flpll .... ,.. ..... - -· -... , lıı-'P ~ Veılat IDtıa-
_......,.... .. il ,, ....... 

.,... .. ••ılrtıa. 
(Mevcudu azalmqb r) 

1'4TA 111'1. llUKMl!IDJIN 
• 1 ••• ...,..... 

Londra 1 llterlin 
Nff10l'k .ıoo Dolar 
em.ne 100 !nlçn J'I'. 
Kadrld 100 ~ 
Stokbolm 100 ineç Kr. 

llafaall 
1.14 

181.JO -U.81 
11.16 

111111.Uıt Vlt TAJIVILA1 

stoldlolm 100 1neç ""· 80.72 
8JYu - lllrsurum 1 20.-
llnru • ltrSunım l.T 20.05 
Nt Dem1!7o1u 1 11.78 

ı 

cepbesıae bir bakış K A 'y' S f:=_ R i L ı 

Apikoğl 

... Hueuat 
• Şişli Terakki Lise Si 

Nlpatap-(,lımar ..... 

KIZ-ERKEK - YATILl-YATISI z 
Y U V ,\ - 1 L K - O B T A n L t 1!1 & 

1 - Yen.t Y\' Hkl t&!ebellla k&Jıd il*'tDe 9 da tf ,_ 
2 - ICI~ taıe~nln 1 ey'Hlle kadar kayrtıarmı ,..n.m.ıe 
('l'lılellemlze ... ~ ..... 8elet* 7alıacr ... 
laeüın'.» Ti: L ı: ro ıırz 

• 
.Belsamitol 

11c1nr ,oaan ittuaam, 79Dl .. eeJd sm.aooum.uou. idrar sortutu. 
k nllatJmhk_ 

Bl!J.BAKl'TOL 

artar. BOtOn 

muane n ,.,,.ı&t ıltlb&bl, aıaut .. Ko1l ~ BGbre 
Janna karpJ en mll~l bir~ an•Ul!TOL'dOr 
lrullaaaalar 7ı1kal'da JU111 ~ ga'INk kurtul 

ec31Ule Ye eca depolarmdaa ara:rmm. ·----
t 8-let Dttmir,,.uan n Lhant.n itle 

m eyUU 19" taıildDclea ltilı&rm Sank&m11 lludut P11i1 lııMtmdald 

~ ela anuçJı YapDJıum taJmdl " ~ ldddetJerl e, dl
tu' yqcınıarm t&Jamil mlldcSeU.. 6, tahll19 •tlMltJeıi 4 aate lDdlrllmttUr. 

ruaa iMhM • 1ı1tUJCA1&ra mtıracaat edllmell. (IHl-tOU) 

Bilecik Nafıa modurluğonden 
1 -~ Janılp if: BollllJ'llk - ~ - Paal'Cl'k - Buna 

yolumlll ıı+Ho - 11+000 ldlolSaetNlerl arumdald .,. ....aı tamiri 
111 olup Ufll becleK (19TT1) Un. (13) lcul'Uft&D ibarettir. 

ı - Bu s,m ttrmlaat ınlırtan (Hll) ıtra <M>' lnmlftur . 
1 - llU!.itJM U.l.IM2 DCl cumartM& ,aae .at (11) de BUecfk lltnce.. 

IMt blnum-~ Natıa mt.d0r1Dl1l o+wncla ı.ltlriOı edeoek komlayon ı.,. 
rafmclan k&palı art U8UJUıt yapdacalltlr. 

' - ıı:k.atme prtaamed .. buna mllw.rrt •vralr (il) lnıl'Uf bedel 
mukabilinde BOedk Naıla mtld0rl1Jt0adea almablllr. 

i''1arnf ı Türk Sucukla • .......................................... ~43t 

&..taabal Dean ~omutaıılıfmdan 

1 -- Derua u..ıl " fAalıl Oedlka Okuluma:ı D.yrt n 'lua!ıal 
l&.1.HI ~ alıfaıama kadar v.zatıJJıuttır. 

1 - Deldl laulne ka)'tt oluıwı okurlarm 2'1,1.Nı pel'lmlbl 
(!lllJt olnlhnllıt. uyıı cılwaıuı okw1&rm 2Ul.H2 cuma g11n1l noball 
rmı ~21y&rak eaat t •:ta Kumı?J9.§a•1a O.dikli okulunda 

tstımmt Betincl tcra Mcmurlu• 
ğundan: 

41/165 
Panayot ve kamn Anutaııya 

Lembirapo!Uıl& 331 lira vennete 
borçlu Yorgi Olyano km Sofyanm 
i§bu borcu ödem~eeinden ötUrU 
baczolmıarak 2004 numaralı ka~ 
nun hUkmibıe tevfikan vaziyed ve 
taktiri tiymet mu:urıelcıi yapılıp, 
tamamına (250) lira ktymet takdh· 
edihldl bullSnaıı Bofaziçinde BU• 
ytık de1'e GGJmesıoflu aokapda 
e*1 2 yeul 1 1lUID&l'&lı bir tanft 
Ma~ anan, bir ıaratr kuap 
MDıal haneli ve lir tuafı tariki~ 
:ım De mahdut mf m'11k bir bap 
onum t9m8llUnJD puap ~mı. 
m-'ne karar Terilmiltfr. 

GAYRI MENJaJL1'N BVSAft: 
~ gayıt menkul halen 

oaımes Haı98ll Te Atmalı yalı 809 

kak1an:aı Jd5fainde bir taj numa · 
l"UJbJ havi, haletı yamn11 ve se
min katı .qap beden 411Var1an i
le ehtaP ldritleti ve ı»en9Cre ve 
~ ı:ıenneld*lan da memıttur. 

8AJIA.SI: 
Tamemr, M mettt marabbam. 
ıttnmTI: 
O&yıi me**a1lbı balun4ula mev 

lrf 'ft' ..-~ !umra8I ve ha1ıbe· 
- al:mı, -- '>bıl• .. sere. t.. 
mmmna (IBO) Ura td1met tüd!r 
edi~ 

tlbli P.~ menlrumn arttmna 
...,tneme!i 30 /8 llt2 t.rihfllden 

it- iltlııa1eaı 41/185 No. le '9wıbu1 

1 llAYIP~l•I =~ := ~ı;;: 1 •-___ _.. __ ..._ıııiiil_-._._ ... _.._Dİİİlllilw.ı idil ~- tılııda ysaJt olanlar· 

febeTfemi ~. yenialn1 dan tasla m•U••t almnk "'ti~n· 
~dan 9*1aiıain htuunil let" ftt1:ııa ~ Te 41/185 doe 
yoldur, (40888). ya No ... Dldlhii1,yettmfse mil

m.bbat ,_..... 1118 Ve.U. ..._. etllllllicllr. 
Ozbncen 2 - Artffimıt.ya lttfrllr fetn yu.. 

• • • kal'ftla ~ kbmetin 9lıT,'5 nl1ıo 
Ku!tıll ubrl 8'e9f 8 net lmP beUnde P* ~ .,.,._ mnft blT 

fmdan aldlpn tutilmamemi zayt baMamn temtnat mektabanu tn
ettim, Jlflllllfni Ptaracaiundan eti · di f!Cleceıkttr. (Madde 124). 
kJainbı blllımtt )'Oktur. (40881). 3 - İpotek aahi>i alaealdrlarla 

Pertt O. Gllgla dJfer allbdaır!arm ve irtifak batı 
• • • lan aahip\erinln gayri mıenJru1 ti. 

Satranbolu u. ı6beeinden a!. zerlndcıki he9rtannı bmmile fais 
lllJI oldufum terhis teüereml •· ve masrafa daJr oba lddlatarmı f4 
'Jt ettilimden ellldsinin hOkm1l 74* ba illa tarihtnden ~ 18 trGn 
tur, (40888). iıoinde eV'l'8la mO.lbitelerlle birlikte 

Ahmet BIJ:ie ~tim&ıe bildJ.rmelerl icap 
• • • eder. Abi halde baldan tapa lici-

Dawtpqa orta okulundan •· li De sabit cılmad*ça satış Wdeli
DJf 2 B. fQbe9bıden aldılmı 221 DU• ilin payJapuıpndan harf9 katırlar. 
mmıalı tuttlmamemi rayf ettim 4 - G6lterilen CUnde arttmna· 
Yenisini alamfnndan esklıl~ ya fftirQ edenler arttama tart• 
htılamıll >"*tur. (40884). nameeinf dmmae 111e JGsnmlu ma• 

1111ftkkar Vo1e1' Jtm&tı ahmt w bmı1an tamamen 

• •• 
~ bymakamlıluıdan aı

llUll ol~, 6742 numaralı Ubr 
a.t"leısi c0manmı:ı bybetdm. Yenisi 
Jd ~an ellı:ilinin btılr • 
mil ~- (40883). 

K'aaımp&f& Bacı Rtl9rev mabaJ
Je •e C9dde9f 88/2 nada. 

Glzide San Mellmet 
••• 

.l!Jnımboet mUdllrHllflnden alJlll!I 
oldu«um elbhat raponımu ntıfm 
hilviyet cOzdanımı ıa~·ı ettİm, ~· 
nfafni aJMafmıdan eskbin.in blib 
mtl Yoktur. ( 40881). 

Aclııe9: ll'eriköy AYbt Solr. No. 
188 Bilefd. !18 • Cemal Tekfn. 

Dr. ra11rı eeıaı 
..., ..... 'ı•ı llıla't'lll 

i .. -...... _ ... ,.....,... ,.., n 

ı - ı.t.:rWerta e1uı11tme tartıdnden • u ao sua enıeı bir tatJdl. 11e T ahıili Em.al kanana 
Blleelk vJl&)"t•tne mUracaatla bu ıtbt ew1J taalnotl J'&l)ablleoeıu.ın. dair Y ..... : 11a11J9 Veltlletl ~ 
clüi7ft ....ııruı almaları llumdlr. - ......... Twmr ll01'91 

t - llb'ltme19 llt\T&k edeoeJcJeda BefbMıt maddedl 1Udr ft8llra pe 
N2 malt Jdma al4 ticaret odam ........_ w muvakkat ~ JlaTi 
ı 2490) 8&)'111 lw:unun ı.nı.tı da!rMlnde laUlrlayacakları kapalı urfta
t &JU tlQtlncQ ınaddede JUi?& ftldttea blr .at evnllu 1rad&r koa$fon 
n12lllin• m&kbus mukalı'llade .,.l'IMhri 'lAamcbr. 

Poetada vulcubulacak pcllmleler kabul edUJıııfea. <8181> 

lznıir Nalia Miidiirliifümlen: 

•erst.--.ft .................. 
.... lt9ldbıııle..... ......,._.. ..... 
edell .. kitap 811 aalıılfedea llımettlr. 
~ e 11,. a... kttftpteullDdell 
ua;vma. 
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