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Nevyork, 29 (a.a.) - NntiO"" 
nal Broadeasting Corporatio ·:. · 
nun Speaker'i lngfüere, Sovyet 
Rusya ve İran arasında "'s<:>kiz 

• noktay.n istinat eden bir"' sulh 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ~ua~d~~e~~d~U~ij cl-= = duğunu bildirmektedir: · · · 

:ıar 

~~ıti.Y. he 1 günkü dar· 
r da 1 ,·nih S 'rmi§ ve ec-

tn~t, top~ a ilelebed yaşa-

1 - İngiliz ve Rus kuvvetleir, 
İranın bütün hayati ve sevkül
ceyş noktalarırfı işgal Cdeeek .. 
lerdir, 

2 - Büyük Britanya. ile Sov
yet Rusya İranın istikl8.1 vo 

r ~ haldtıQı bir kere daha ka
l ~Ult ştır. '«'ürk ordusunu Hü-

0 .Atatürk zafere götür<lü. 
)~:~ nikbin olanların bile adeta 
~~-düşmüş olduklan bir da
~ kendisini çağıran Büyük 
IQ~enin sesine itaat etti ve 
da arek Anadolu toprakların- --------------------

:U~~ k~~ i~f:~~üc~~ Bu·· y u·· k 8 ay ram ı mı z. lıl~~ve davet etmeğe koştu. A-
.lı~~kün -azmi, iktidarı ve de
~. Türk milletinin fıtrl .kabi
lı."~tinde en büyük gıdasını 
Nllldu, Türk milleti de, Atatürk B 11 d h 
~ecdat mir.ası olan kahraman- u 1 u n y u r u n e r lt teınsil eden bir kumandana 
h a.':!ştu. Bu~ü Türk Cüın- · 

r 

. ' 
Tarihl 
takvim\L 

" 
saati 

' 30 Agustos 1901 
Malredonyada Bulgar ko-

miteleri faaliyeüNini arttır-

fi Uti.yr · i işte Türk ı,nillctiyle Şe- __ _...._ ___ _..;.... __________ _ 

• • 
~-r ederek yüksek gaye uğrun- ıçın d.itı birbirlerini anlayarak. tak- K 0 .. s_ç s 1• 0 d e. k 0 t I a 0 1 y 0 r . 
~ hUtün varlıklariyle çahşma
-o.rtnın mahsulildUr. 
~k Cümhuriyeti sulha ka- 1 • A • • 
~lb~ha!~~at~aks::~~~ B~kumandanlık :M~ydan mu ' larını temsil eden talebeler, be- s T 1 K L .; !( 1 o=--~· 

! mışla.r~ 1'iirklere ~ı i~e
dikleri dnayeUeri her gülılük 
bir is haline getinni;;ılerdir. 
Kü!·iik bir takip ıniifrozcsi 
kumandanı bulunan yiizba.
şı Murat bey, 1\ln:k00onyacla 
Türkçova. köyüne t:ıhassün 
etmb olan _çok mikt.arda ~
yaya ~ı şiddetli bir taar
ruzda. bulundu 'e 30' Ağus
tos 1007 de vukua. gelen mü
sadeın~ ~bit dü. .. tü. Yüzba
:51 ile birlfüte nskeriıen Fer~ 
li 1Ut'lunct oğlu Ahmet De Ba
hk'es.irli Ha...-;an oğlu Ali de şe
hit olmm;lardır. 

-~~ıyetler elde etti. Bunun harebesinin 19 uncu yıldönümü den terbiyesi gençlik klüpleri 11.1 ~ 1 ~· ·~ 
1~~uu Türk Cümhuriyetinin bugün yurdun her tarafında bil- adına bir mükellef kıt'a Kütah-
~llşunda aramalıdır. Bütün yük merasimlerle kutlanacaktır. ya, Afyonkarahisar köy ve ka
.._r_ tnilletin mevcudiyetini mu- Bilhassa Dumlupmarda .Meçhul sahaları halkından İstiklal har
p~&.ıa şuurivle uyanarak tek Asker abidesinde büyük bir me- binde bulunmuş olan mücahit -
reİltçadan ?baret canlı bir küt- rasim yapılacaktır. ler btiyük merasime iştirak et
dıt halinde mücadeleye atJlması- 28 vilayetten gönderilmiş o· mek Ü?.ere şu dakikada Dumlu 
~ ki Türk Cümhuriyetini lan mümessillerle Cümhuriyet pınarda bulunuyorlar. 
~:akkiden terakkiye erjştircn 

1 
Halk Partisi, Halkevleri ve di- Merasime saat 11.30 da atı -

~~~vi ve ruhi zembercklerle ğer vilayetlerden umumi mec - 18:~k t.opla başl~~acak ve b. ü -
-~ e~r. Türkün askeri lisler adına seç.ihniş :mümessil- yük. Mıllet Mechsı, ~~şvck~et, 
~eri tesadüfün bir lfıtfu olsay- ıer, Afyon, Konya, hmir izcileri Vekaletler, Ordu, Cümhurıyet 

bu zaferi kazanan kuvvet, Ankara ve İstanbul yüksek okul (Sonu aayfa 2 sütun 5 de} 

~nra çarcabuk dagılır ve mem
,:~:t dahili kararsızlıklar içinde 
~ ~lkantılara uğrayarak 
ı:litüyijp giderdi. Halbuki sulh 
~d.edilince askeri ordu kendi 
\)~fesiyle iştiğale başlarken 
li Ulıin memleket bilfiil ordu ha
lh~~e sulh içindeki zaferi ka1.an
~ için uğraşmağa kalktı. Bu 

11
1llh mesaisinde Milli Mücadele 
lıiafhası .t;Utün Türk milleti için 
~ rehbet~eş'ale ve bir hi
~ .. Yet kayn ... teşkil ediyordu. 

ı..:~·1P; · iklere meydan o-

!ALMAN -RUS 
HARBİ 

Berlin bidirigor 

Moskova 
Leningrad 
Münakalatı 

b lUlkü ~l i Mücadele saf
bll~:. bE" r· <imk'!nsızlıklara ve 

\'iYa.riüt! ··n dahili bir adım-
njhai bir zaf erc doğru emin k . 1 . t• r 

~rette yürUmüş ve sulhu ta- esı mış 1 
'l'fu, eden gtinlerde de tekmil --o--

la k milleti ayni vazife hissine Gö .., .. Ö .., •• 
d beiy"etıe Şeflerinin irşadın- gus g guse çar-
~n istifade ederek sulhu tak- l S l 

l/jj'e ve memleketin ihtivaçları- pışma ara ov ye -
ll;1 temin etmek, daima daha ile- l d ar·!»k 
rı:ve ve daha yilkseğe doğru git- er ayanamıy " 
~:_k i~i,n fıdcta askeri bir disip- mag"'lup oldular 
<lllle çalışrrııştır. 

Büyüt{ Ala,türkün ilk hnmlcsi 
tıurani bir ışı~L~ibi yolumuzu 
~Ydınlutıydr, ~terimizi coş
ltUruyor ve azmimizi her daki-

a tazeliyor . .,., 
l3azı4,ş~~bi'mütcfckkirler mıl

letıerin ~adderatında büyük 
~danııarının tesir ve hissesini 
~kar ederler ve fı.deta hiçe indi-

1 tirler. Bütün tarihin manivcla
\'e zembereklerini sosyete bina-
13~ın gözle görülmez temellcri
llı teşkıl eden iktısacli münase
~tlerde ve kuvvetlerde görür-
eı., Büyük adamlara ihtiyaç 
Olduğu dakikalarda sosyetenin 
0~ları yarattığını söylerler. Bu
&Un Fransa da bir harpten 
~~lfıp çıkmıştır. Hem de bu 
~pte 1914 - 18 deki Türk mil
letı kadar yıpranmamıştır, ezil
~emiştir. Böyle olduğu haJcle 
b\l. senedcnberi ıstırap içinde 1 
Çırpınıyor ve kendisini kurta.ra- ı 
~k bir şefi Fra:ısa hudutları 
~Çınde muhafaza. c<lcmiyor. E
l;'er lüzum ve zaruret her za
bıan bir büyük adam vnrnt.say
dı milletler adeta otomatik su
t-ette dirilirlerdi. 
. '!'ürk milleti 3'l Arostos zaf e

lini hazırlayabilecek ve başa çı- , 
k:ıra:bilecek At2.ttirk gibi Büyük 1 

bıı: Şefi bul:ırak bahtiyarlığ1na 
naıı olduğundan do!~yı mE'~..i
l'etlerini Ye kahılı~ C'tler:r. tc.-

Berlin, 29 (a.a.) - 27 Ağus
tosta, aşağı Dni~perde, Alman 
islihka.m ve piyade askerlerin -
den mürekkep hUcum teşekkül
leri, nehir üzerindeki büyük bir 
adaya çıkmışlar ve adayı he -
men derhal znptetmişlerdir. Al -
manların ileri hareketini dur -
durmağa te§cbbüs eden bolşe -
vikler, göğüs göğüse çarpı~ma
larda mağlüp edilmişlerdir. 
M oskova - Leningrad miüıahxı

ldtı kesildi 
Londra, 29 (a.a..) - Alman 

radyosunun bildirdiğine göre 
Alman kıtaları bir çok nokta -
tarda Moskova - Leningrad şi-

Sonu aayfa 3 sütun 3 de)) 

mamen gösterebildi. Ferd ile 
millet birbirlerini tamamladılar, 
birbirlerine layık zuhur etti
ler ve 30 Ağustos :t.af eriyle va
zifelerini muvaffakıyete eriştir
diler. 

Bugil.nün büvük hatırası kalb
lerimizi lahuti bir hararet ile 
neş'e ve ümit içinde mes'ut c- 1 
derken bir hli."'?U ve tefekkür 1 

dakikası içinde o büyük cidali 
:ruhuruuzda heyeti mecmuusiyle 
kucaklayarak onun Büyük Şefi 
Atatür1:ten en son neferine ve j 
c1tlu ile bir vücud halinde çalı
şan adın, el'kek, ihtiyar ve 1 

ALMAN-RUS 
HARBi 

JJloskova bildiriyor 

Dnyeper 
barajını 

İztırab içinde 
tahrib ettik 

Bu baraj Sovyet 
sanayi faaliyeti

nin temiz bir 
sembolü idi 

Moskova, 29 (a.a.) - Sovyct 
istihbarat bürosu şefi Lozovski 
Dnieper Petrovskun işgalinin 
Almanlara çok pahalıya mal 
olduğunu söylemiş ve şu beya
natta bulunmuştur: 

"İnşası 8 sene süren Dnieper 
üzerin~ .i büyük barajı faşist
lerin işe geçmemesi için büyük 
bir ıztırap içinde berhava ettik. 
Bu baraj Sovyet sınai faaliye
tinin temiz bir sembolü idi. 1812 
de Moskovanın yıkılmasından 
beri memleketimizin tarihinde • 
bundan daha acıklı bir hareket 
olmamıştır.,, 

(Sonu sayfa 3 aütun 4 de) 

genç bütün vatandaşlara hiz
met . borcumuzu vicdanımıza 
eda etmeliyiz. 

Yalnız va.zif e meydanında ha
yatlarını feda edenleri değil, 
Milli Mücadele esnasında ma
liil kalıp da bugün içimizde ya
şayan ve Milli Mücadeledeki 
iman ve fedakarlığın bir timsa
li halinde gözlerimiz önünde 
dol~~an muhterem mücahitleri 
de hatırlamak ve kendilerine en 
derin muhabbet ve minnettarlık 
!arımızı takdim etmek milli bir 
borçtur. 

JlüseYin Calıid Y Al.çı:N 

IDçblr Tur· İ.n ruhunda yoktur düşman korkusu 
SJmrlan bekliyor yeni.bnez Türk ordusu. 
Zaferler Mehmetcfğin siingüsü ucundadır, 
Başınıruı. llili Şef "l'm)et İnönü., vardır .• 

Bu '\'8.tan sınırJa.n krtı ile çizilmiştir! 
Bu yurda göz dikenler c;iğnaımiş ezllm.iştir. 

Ata.la.rdan bizlere hiir bir yurd ve şao kaldı. 
Türk öhnez ilhamını t'B büyilk Tiirkten aldı. 

* * Ba§tan ha.,. boyam; bu topraklan kana Şau btzfm, ~.ref bizİln, zafer i8tik1il hi:T..i.m .. ~O Ağustos 19tl6 
Gflne bu azb; yurdu çiğnetmeyiz düşmaaıa 
Bir kcro sıy~ kıh~m.ız kından 
Düşıiıan kurtulamaz bu kasırgalı lakıodan 

Göklerin güzel kızı sönmez bu JıilUJ bizim. 
Boralar, fırbnalar, şimşeldere ('Şiz biz 
Dostu seven, diişmam yakaaı bir a~ bi:ı.. 

Makedonyayı ka.ıı ve ateş ı 
içinde bırakan Bulgar eşkı
yru.ı, ahalisi tamamen Türk 
olan Kava..·ı.k köyünü 30 A
ğw.>tos 1907 de baaar.lk ele 
geçinlikleri erkek ~oklan * * O zaman altmıızda pan:alamr bayra.kla.r İstiklal, zafer için dönmiyooeğiz geri, 
parça.lauuşla.r, gen~ kadınlar 1 
b. kız çocukb.rı bir samaıılı~ 
kapa.)'Utla.k a.te.'j(': ,·ermi5ler , .e 
hepsini yalınu~la.rdır. 

O zaman !alev, alev yanar bütün şafaklar, 
Yeni bir Çaaaklrale, İnönü yan.tınz 
Bizlere kin be81eyen :nıhlan karartınz • 

Dumı.a.dan, dinlenmeden, Mehmet~ikler ileri!. 
l!oJtikl8.1 yurd ıa.')kmı knlblere gö~oiz 
l\ladem savaşta doğduk. sa.va.5tn öleooJtjz. •• 

* Ali Haydar YEŞİL YURD 

[ HARP VAZiYETi J ı-F-IK_R_A_, 
Taarruzun inkişafı Dumlupınar da yatana 

leyen yok, söylemesini 'bilen 
yok. 

Tuna nehri akmam diyor, et
rafımı yıkmam diyor, Koca 
Gazi Osman paşa. P.ilevned\.'n 
çıkmam diyor, diyeni kim bili
yor? 

• arzuhal Almanların şimal ordusunun büyük kuvvetlerle 
Halbuki ikisini de.. Cezaiıi 

de, Budini de, Yemc:ni de sen 
söyledin. Biz ki seniz, sendeniz, 
neden senin senlemiyoruz? Sen 
ki biz.e benliğimizi verdiğin hal

ilerliyerek Leningradı tecride ve Moskovayı 
tehdide tevessülü beklenebilir 

( 

YAZAN: l 
Emekli General Kemal Koçer J 

1 EYLÜL -Pazartesiden itibaren 
Karilerimize sırasile fevkala
:ie meraklı, mühim ve sürük
leyici üç yeni tefrika takdim 

edeceğiz. 

İtham ediyorum 
Çeviren: H. Cahid Yalçın 

Güzellik kraliçesi 
Yazan : Aka Gündüz 

İyi saatte olsunla 
Meşhur bir büyüctınün 

meraklı hatıraları 

Anlatan: 

Budyenni kuvvetlerini, büyük 
zayiat verdirerek Dinyeperin ı 

1 
doğu kıyılarına doğru atan Al
man ordusu, Odesanın muhasa
rasına yete.si bir kuvvet ayır
dıktan sonra temasını muhafa
za ederek Dinyeper dirscğin- ı 
deki köprü başlarına saldırmış
tı. Son teoliğ, en büyük bir elek
trik santralı olan Dinycperovs
kun da taarruz ordusunun eline 
düştüğünü haber verdi. Dün 
akşamki ajanlasrda Dinyeperin 
doP.u kıyısına da bir noktadan 
geçildiğini yaydılar, 

Sıra, Dinvepcrin zorlanması
na (Telmiştir. Bu şehrin müda
faa veya mütaarrıza gösterdiği 
kola vlıklan veya çıkardığı güç
liikleri sıralayalım: 

a) Nehir, cepheyi uzatmak
tadır, müdafaası bu bakımdan 

(Sonu uyfa 2 ıütun 3 de) 

Zeyrekli Hunnab Hoca 

==:ı===-.-~~= Son dakikada = 
r-:--~_... .................. :r 

Yazan: Aka Gündüz 
Ezeli ve ebedi büyük Meh- de. .. 

met! Bir arzuhal verdim sana: Bu 
Bu sene de, huzurur.da, dize esrarı çöz bize. Cok bunaklık, 

geldim. On sekiz yıl gel.ii, geç- yürekteki bu kör düğüm açıl
ti, yel gibi. .. Ne s~smi duyura- sın. Ver bir veni ruh biu, ver 
cak bir öz şair, bir bestekar; bir ;.eni ö:z bize .. 
ne yüzünü gösten . .::ek bir res- Kötü lm.rde.cı, kötü evlad, kö-
sam var.. tü nesil değiliz .. Biz seniz, seniz! 

Bu bir sır ki di&ygulan, il- Sar'aya mı yakalandık? Büyü
hamları bizden silip süpürüyor ye mi tutrftduk? Kurtar bizi 
sel gibi.. Al et bizi, bu sır nedir? erkek MQlımet, kurtar bizi tek 
bilmiyoruz. Hangi baykuş tü- Mehmet!. 
nekledi ruhumuzun tahtına? Baik binlerce vatandaşın şu 
Hangi iblis kund~ soktu tahb- kayadan türbende. Milyonlarca 
mızın bahtına? milletd~ın kurtardığın vat.an -

Nota yırtık, fırça kırık, ka- da, sana dönmüş, bayramını 
lem paslı, ruh paslı. Biz böyle kutluyor. 
mi olacaktık şu Ağustos otuz- Ba.5ında ~n yellerden hize 
da? ses ver.. Üstünden aşan ışık-

Biz ki nankör, kem duygulu, lardan bize renk ver. Türbeni 
partal sinir kardeşlerin deği- tevaf eden kartallarla 1'izc ka-
. fiyo gönder. 

lız. D uy~muzu kanlavan bu sır-
Biz ki seni biliyoruz, tanıvo- ıl. bu knra tılsımı boz Mehmet! 

ruz, tanıyoruz, duyuyoruz yü- Kayalardan çıkan kolunun dik 
rekten. tuttu~ albayrak adına· kur

Biz ki kara, ak günleri bera- tardı~ın ve ebedileştirdiğin ta-
berce vaşadık. rihin adına; yanında dövüştü-

Kim demiş ki bizler senin ğün ve şimdi kavuştuğun Ata
kandn.şların, özdeşlerin, yerdeş· türk adına bizlere ilham ver, 
lerin değiliz? Hayır, asla! Biz ebedi Mehmet, bize ilham ver! , 
sendeniz, sen bi7..densin ey ezeli Hele o -Un bak neler o!ur. 
ve ebedi büyük Mehmet, tek Ev gaziler vol görünse gene 
Mehmet!. dimdik başıma, el sürdürmem 

Öyledir de bu yokluğa, bu milletime, to'IJra~::na, tasıma .. 
boşluğa, ruhsuzluğa sebep n:!? Cennetinde rahat yaşa ar..;la-

(Şıpka) bizim eserimiz: onu nım. IIepimizhı b~l'\mıını hepi-
çizen: (Ayvazof!). mize !:utlu olsun. Atatürke se-

Vazısı Sivastopol önlerinde yatan lam söyle. Emanctiai ba~mıız-
gemiler; atar nizam tonunu, da ve silahımızın kabzcsinde 

> ıranda yabancılar Aldığımız telgraflar 
ücüncü sahifemizde Üçüncü sahlfemizdedir yerle g&~ t....ıcr. diyen biziz. Söy- saklıyoruz. 

~~~~~~··~~~-----~ , __ ._ ......... -.~ ... --~ .. ~ :::::::::::::.;,,----~::::::::;:::::::::::::::::::::::::::~:::_.....:::.:~~:u::::. ' 



llayfa: ! .fENt B.&B&R 30 

30 Ağustos 
ANKARA 
HABERLERi ._ ______ . '(~_Ş_E_H_l_R __ H_A_B_~ AL ER 1J\1~~~ 

Kaymakamlar arasmda Kı'myager bı'r ,. ....... ınmıı-111tamnaıınmıtnmııuo'· 
yeni tayin ve nakiller IH k b 1 

Ankara 29 <Hususi> - Ak. b ava urumunun eyannam_e_s•.....,,_ 
• 

ZAFERi~ .... 

... -·-Mechul Asker-, g~;~t~ -oenç ayan · iBu mes'ut uu··nde kuru-i 
~~;e~~!k=,:W~ Bir hata,,a kurban 1 19 • 

3 Ağustos deyince aklımıza lnönü, 
~akarya, Dumlupmar gelir. Buraları 
l · zlerce Mehmetçiğin temiz kaaları 
v ~ 1500 tebidia mübarek kemiklerin· 

.len ppdmaf kahramanlık Abideleridir 

Gunme, Fe~e kaym~ı Mu giderek öldiJ _ 

=~~~:us ~c~ Şişlide Et.fal hastahaneal 80- a yardım etmeıı·yı·zı haııbeyli kaymakamı Ceriet Se kağında oturan Nermin.....,., ~ 
ferihJaara, Seferihisar kayma - kimyager bir gmg baya dlll. • §i 
kamı Şilkrü Aqehire, Maden balı odasında ö1I olarak 1mlım fi 
kaymakamı Ali Rım Mutkiye, muetur. 1 
Mutki kaymakamı Tevfik Made • 'LI k ·ıı 
ne, Tutak kaymakamı Adil Ka- Nerminin. iştiha .il~,. e r=rıavasını orumıgan mı etilff 
ğızmana Kağızman kaymak&- yanlışlıkla başka bir uaoıı ~~ !fi !; 

80 Ağustos dE-yınce, aklımıza, kinını bulamachğı için meçhul 
lnörı 1, Sak.arya. Dumlupınar bir ~i•ımisi (Çaltepe) sine 
gelir. Buralar:ia çelık mUdafaa, yatırarak bununla bUtün ~e-
birbırini takh dayı temsil et-

mı Hamdi Cihanbeyliye. Suruç öldüğü aalaşılmışbr. • d • , "" h k .A d F;j 

.kaymıbnu Ali Fehmi~- Vak'.,,.a miiddeimaumılik el 1 eflTlımege nJQ Ullf. Ur ~ 
re, Penari .kaJ"'•ka•ı Hafi ~. 'Nemıinin eeaedini mu- i! 
Surcu Cizre kaymakamı Tev- ayene eden adliye doktoru mor ı Sayın ~, ' ~~ Hlıatırlhakur.~.~ ~ ı 

f'd€=n şanlı Türk J Ywa : 1. Y. Tuncarslan 1 ~ek Av? bü~k 
zaferleridir. J bır abıde ile 

'f.k p ri s· k - 1 . ~ Bu""".. Türk or 1 
''"t!J' ... --. &\acı .DA&- == ı erva ye, ımav ayma ga kaldınlmasına timm 6 - • ,,...., 1118 . k .. .. bü- ;s 

kamı Fevzi Bandırmaya, Tosya miştir. 1 tarihimbde ka 'ti' lla- . ma gıre~ •011
• .~unun ı· 

kaymakamı Esat Hendeğe, Gu- yat vericıi Zllıferin ;a...W w tüo 11B&tler1nı Türk ~va 1 
30 Ağustos, devirler açıp ka-ı büyük zaferimizin hatırasını 

payan kahraman milletimizin ya.şatınak istedi. 
bütün mntetlere üstün olduğu- Milletimizin bu abideyi, bq
nu göstermek için tarihe par- kumandarumwn o günkü mu
mak wrtan bir harp tarihimia- haretaeyi idaft etUği Çaltepede 
dir. İnönü, Sakarya, Dumlupı - rekzetmeği tensip etti. 

nuı kaymakamı Cemil Havza- . pnD'UB1I yentdea t' .p. laumtlaruıda, ~t o/fkiyle l 
ya, Sındırgı kaymakamı Şahap nuüf. vatt~ lm~vidn~~ : mm gindör. yaz « • çı~pmara.kk .ı-ın.~~ı ·ıren :~~~it;r~ § 
lpsaliye, Havza)aymakamı Sa- m e ış e1:"ll1 ~ uÇA& .•· ümit '-dlfJll )'amil Mr ..._ 1:w-.. ~.ı ·ı gu-M"Cr--ı- ~ 
di Tutak&, Mahmut Şa.hlıı Sın- hukuk müşavır muvmııtt-, ledıa. kartı ..._..., ... w ow J!elir. Onlıınn )U- Sil 

dırgıya, SBtak kaymakamı Nec- na.'ldfatin. ~k edi1!l'.ekillerd1 Be - 1* Pi gibi, • , \ ....._ ~ı.:._iui ...._~tudşolaturan ateştm 1 
det. )ı{alugire, Mala.zgir kayma. ye v ce · •.....- yıldö+ti• I' « yla. ~- w r. sa 
kamı Cemil Surguna, Karlıova ~ . mektupçmu w Stıffna Neıyöıliinde, ~ 8Mgm wtaada§lu, li 
1rQmUaım Sadık Demirciye, Heldrj.~~~~ - modern ölöm .........,_ İyi "'W?qEY "I t.iJaı ... !I 

nar; giWe&erini «öğüalere mağ- Yazımı Atatürkiln şu beltğ 
lAp olduğu vüreklerdeki çeliğin aözleriyle tempmJayacağım.: 
mermilerdeki çeliğe üstUn gel- IDç ıüphe etmemelidir ki, ""° 
diği diyarlardır. ni Tftrkiw devletinin genç Cmn-

Kıjı kqmUam lle8ut Kadın _ nm .--~um ~ rlylıt bohftu1ılan - haf- _... lla'\'Ümnl 11aru- ı 
hana, Klll'talan kaymakamı E- b~eye, ~yo!1 me~pçua Sait talanla bile, Oll ..._ yıl _,.. T Ger, iki J6lao-

Buralan her TUridbı yüre- huıiyetin, temeli burada tarsin 
jiııi, iftiharla, beyec'anla titre - olanclu. Hayatı ebediymi. IR.ıra
ten y'ttce isimlerdir. Bun.lan. da tetviç olundu.. iki salla.ta a
ylialerce )ı[ehınedcWin temim kan Tlrk kanlan, iN semada 
kanJariyle ve bin bet yUz telli- penaz edm ~ nahlan, Cmı
diıı 111111ank llemikleıindep ya- huriyett.;+ ebedi aub&fıala
pılmıl bbnmanlak lbidelılri - ndır. 
dtr. Şehit ukel', ifte o ruh1an, o 

dip Toeyaya, Sorgun kaymaka- Adil Esk~R .. hıre,ll ÇoEekMJeh~ öaoekl alı , : •'zl ı llırıd, •w d _.... .. '&b'i-ııç- e 
mı EJErem SetaD.. Geyve kay - tu~ueu uşt nıma, ... _ "1w'W =.- ..._._ ._._., .._ W..Cleuili- li 
mah•ı JlfWlk ihtaıa, Bor kay ~t&rfÇlıtu 1-aail Afyona, • ..-. •, ha\ ......_ ya- ,.tar. il.la :w '± gimle- sa 
makamı 'l'vpt Glrpıııara. Gir 1ia mektupcusu Sllleyman To - P' , ........ .e+=•e all- dnle .. baoı eğilmiyen !i 
pınar k&JIDV.b-11ümtaz Bora kada, '!ıluş metıap;usu Htıee - mz* ~i ! • pPı d a- miıl'k dletinin havada da iiil 
Ahlat kaymakamı Sadık Çatal- yin Giresuna, Çorum mektup - zımceidljlne gWre,. slilum her 'Zam8ll kahramaln kala-1 
caya, Bandırma. kaymekum çwıu Şevket Blııgöle, eüi Ço - söreeek fişe~, tüfeğine ta- cağam inanorm., uçan wli 
Abdullh ~. Demirei kay • rWa kçınakpnı "N...a Çoruh lmmk l!IÖaglııltl hh••mş . ~ll' kuV\·etleadirebllir-1 * nallllııta beraber pii arbaat- mffanı Şerit ~ •• Çatal - naıtMıll..ı .... taJinlari ya - bir ordunun, ka,........ bol .... okadar -c'vn'alMfDl&-
ca ka,ymakamı .bı8aıi Kaatamo- pıldı. W..,... Mr ı • •• vwtB- w. Bun• jpa llal'Mll* BtlkQmetimb:in, !19hirlerimi*l u lannı fedaklr kahraman. Türk 

p ymm ....... Öillli 1 L BllAwnda 1mwea ~ mumUD&I Dil' &r&)'& topıamaıt im mületiai temml eıieoektil'. 

HARP VA Z 1• y ET. -· Pl98 ............ ilııltipçlaniL&ladedallaçell · 1 ı- ka,yhetmiyeoeldir. Bu- a1iJ1a Be 'enn·I' w 1'iiril ı --------=--==---------- aaa 14;iıa her 30 .Apstosia Bava K.911111una ,..mm 

Ta~ ~zun inkiş. afı :-:.-:!· ;,ı:a:=: ::. -= ..... --. rürk i 
Q.& & U 1uü iN& ~- &'ikleri kMar t.ın.k ve 1 

ili •P.•'** 'ftl ..... - ..... ~ ... Tmife-

Havaalığımıza 
(Bllf _..,. 1 "9ci •11Jma> bt, Dinyeper mftdafaa battı ._._. ' ı •w wl11 . mW ......_yMun. 

güct8r; çat kunet taJıeiaht.e 800 tilceefreye varmaktadr; SO ~ Wlht, W. 1 
Ubua glılWir, ... ~ izim kuvvetle - .. ,.. . , ... 11rğ91, Türk ifna K.unmı• 

b) Genişliği, takribi olarak, rin bu mmtakaya sU.rWmeled - --* ...._lfte la•kCu- S.fk•m Erzıınma mebu11 
800 metredir, geçit vermez, hu- Di icap eder. Ordular grapa 1111' Pli: ı ıJI, 'Dt* .._ ŞllD1l K91M j 

Bir ba kış 
'IWrlı INHla lı•rııınu, Tllrlllıilf111.1e •v
W b•• gollan me11e•tllgetl~rUe tlal

_. lf tllı•r Mleceflmlz bil,,.lı ve 
..,elı..,,11 m ieneaelerlmlullrler 

s\Wi va..,.r tedadki mecbuıe 9lflramd& ise ~ lloeluJdar ~ 'llllllllllJIMilf' rlilr. ~ taarrn orc!mu - llClhmlbr. . lllUlluı __ _ 

ııa her WıdiğiDde tlerala' ta- d) Diıılve,_. 88jt ..Wer ar
pmn ..,ı k6priletl ta1nmlan bk iınktnsmllr. Deniz vasıta -
aUatlnqı kolaylaetınr. Alman .larmm müdafaaya iftiraJderi de 
ordusu ıtorent boğamıı hava dBllbıülemem, 
,aliyle atıa-•flı, Oiridi UIJ&1l e) unı,.ıper kıyalannda Wı-

Büyük bayramımız 
Bag8a; gQn pçtikçe 'rurk 

_._,.. ~ ta,,are ile 
dolduğu, 'Nril ... müılef-ı
IUD. ,a.lerce defa daha ~ 
bir ~ lkti8ap ettiğiı>i ıör-
IDIM9'1z. 

Y armki ımtharetııelerin yer 
tle ~ edeceğini, yercleki 
ulDerlerin harp vazifeeini tay
yarecilere terkeyleyeceklerini 
ft banda kuvvetli ohnadıkça 
bepimiz için 1ll1lttak bir ölüm 
tJ9Mjhsintn ~ ka-
1'at etmemis 1bmı geHr. 

lılilH illtJ)1iffmizka malafa -
a ve tıeJfuneti için Türk Hava 
K.unmaumm, tayyareciliii bir 
ınlllet ifi halinde kueakladJll
IU flÖI -*le iftiHr ediyoraz. 

Türk Hava Kurumu, milleti-
mbh ~ültl yardmılarla. 

-~~ w nıftet hakkını arzu eltildiii 
Killi DNMfazaya mütedir bir 
hale ~rmeğe çalıpıaktadlr. 

Mem!eketimir.de, ciddiyet ve 
ehemmiyeti itibarlvle 'bu kadar 
mütıtm ve bayati bir U.kkUl 
aimdive kadar viicat brdınamı.t
tlr. 

Havacılığımıza istikbal vide
den en böytik kaynak; bugün 
Tftrk Kuıunda uçan ~rin 
artmam ve Türk mDJetinc)en li
v* olduğu himayeyi görmeai
dir. 

Türk milleti; başta köylü ol-
-* tmere, her fıraatta u çdk 
4emedln Hava Kurumuna yar
dim 8baJe. ve '1'Udl Bav.a ordu-

AIMlll kudret .e •vmeti icia tAu 1 .. er ieal --... itimat, aln. usulftnden öte,e 
yardım e-tıtuftir. c) Miiklafaa ordııım. )T' ık ft9emeı:. 11iııi1afaa, ae1nin _. 

Tüt'k Hava Kurumu: hareket ve 111&nevra kabiliyeti- matinden istifade edebillr. 
1341 aeneai şubatının 16 ncı Di haizdir. Ağır malwmenin ge- f• • -. _.._. SM..--
~ BUJtik llBlet Medisi ta- ,.,.,., __ : il'İ• kurulan kör.-"'il.a.... - aWI ıa-..-, ~ 

~~ r- I""'....- per.-· de..-..lllfdlhml-
rafıadaa aa.t edilen '* ka - ri, yetişen llllldahale kunetle • lan teaia ile dCil. ~J& 
DUnla l.eılekkül etwil*P. l'iJle develııllir, hanl Seçell br. .. m .. k t] · wf~ 

Miüet.in Jmndime kaı'll besle- nwelw.i laırpalajidıiliı'. l'a- ·o.v..... uvve en•~-..,. 
diği iimit ve kanaaltertn tabak- 1!!!11!!!!!1!!1'1------------- =~: =ı!:~r, ve yeni hare-
kukunu temia etmek suretU'le Jıyor. Tilırk milleti eriiüanmn -' .:.- _..._ .....__ •-LH 
havacıkğ'mmm taazsuvuna ça- w faaliJeti ile bihakkm iftihar 67 ~ ~ ""AAV-r- ..... 

~. edebilir. ~:nhkUr,1 81 
~~ ord~ 

a. ....... ...__; uçweu ihti- Mayıs 935 de Ankarada açı- - ve mp ' - ~ teY--
yacw *''ade tendae ça---- lan 9'1bek pllnörcüJ&k olnı- ~ ..,.. N tU8 
P • -- bir lMdef ittilaaz et- lunda iki plfınör ve sekiz öğret- kuvvetlerle de beslendiği halde 
waia ve bir ........ _ ._-1:+-..: AA.. • .;... .&.-..a.,. burada müdafaavı nutemıkhr. - ...,,_..,, --- ~ meme ~ ıp•aga UD9" .. ymı Nehir, ... tnu ~ 
JIUfbr. "Türk Kupı,, aynl yıl CUmhuri· ta.saınf.- t.aaia eder. 

Mllletiuüze weretlyle mfttena- yet Bayra-da • - 10 parqllt
aip, 8'has ve malzemesiyle bir çilnün yere ilunesiyle Wk _... Son bir bahir, lloekova ft 
tayyare ordmu hediye etmeği 1llBCla 1l4;&tl genc;liie karşı ilk Leııingnıwi Mtt•Ml tlb göl an
gaye «iİllal Tayyare Cemiyeti sempatiyi 'U'&DCmıftır. sından ilerleym Alma lmY-
ordumuza bir çok tayyare he- Bir iki ay ao•a Aakaraıdan vetleri t.arafıadelı ılumldlğhai 
cli,.e etmift;ir. »*itehire ve ~ plin6r- illa edb'<r. ile r ı 'bq ı.t, Al-

.(a., Uırl!fı BlrilNıl _,,f•d•) 

Ha1J[ Partilli, Beds Terbiyesi 
Genel DiıoektörlQiü. Ku:llay, 
Bava Jwnmıu, ordu harp malfil
leri ve TUrk Basın Birliği ile vi 
llyetler tarafmclan g&aderilmiş 
olan çe1rk1erin Meçhul AUer 
lbideaine konu1mll8lnı mllteakip 
müteaddit nutuklar irad edile -
eekttr. 

Merasime büyük bir askeri 
tıJeÇit nmıi ile atb&ret verile -
cektir. 
(JeJ&riMi* pp ıleolılc mercaMm 1 

30 Ajustos zaferi .,ehrimilde 
- IJilyik ....... tıeB'id ecii
lecektir. Hazırlanan programa 
.-e lMı eabM aaat 8.JG dan 
9 • kadar Fmlıkllda ı.tabul 
Kumandanlığı biıılllımda 1stan -
bul ...--u fııiriik Jııamutan -
'lan 1111 da .. e.e .lairlerinin 
tebrikleri komut.an tarafaadan 
katıal eüeoektir. Sut • dan 
9.~ a 'kadar da vali villyet bi
nasında tebrikleri kabul ede -
cektir. 

konacaktır. Hitabelerdell .aoara 
geçit resmi yapılacaktır. Bugün 
saat 12 de ıı atım top atılacak. 
tehir gündiiz bayrak. geoe e
lektriklerle donanaeaktır. 

...... . -r;;. ... , 

Siaemalann 
k011trelii 

İki ay evvel .,tırmiule bllkı
nan "1it8:n sinema!aT kontrol e
dilıniı ve 11ıaaı.nnn belediye 
talimatına uygun olmadığı gö-
riUmii ... ii Bu ..Cnema aab.Qderi
ne, 11iaemalannda ttlzumtu ta
dili.tın yapılmasl için iki aylık. 
bir miiwade verilmişti. Bu iki 
aylık mt.aacle 1 e,tMlle tamam
lanacaktır. 

Vali -.e .Beledi,7e ReHıi Dok -
tor Lutfi Kırdar alakadarlara 

1 bir -*9 ~ iki ay zar
fında mnni Hl1iinlt ve tadilat 

1 

yapmayanlann sinema1annın 
kapat.ı-m wı~-: .... :r ' ~~-

'Ttlrk Bava Kurumu; ordu !erimizin römork uçuştan baş maıı hava kuvvetlerinin tehdi4i 
hava kuvwtlerine milyonlarca öğretmen Sabltıa ~bı we- attmda idi, seferler tehlikeye 
liralık nakdi lair yardımda bu- zareti albada ba§lımıştır. maruz bırakılmıiU. Blllldm 
lunmuştur. Temmuz 938 da Tftrk KUIU bö~ Leningrada, Koakova -

Türk Bava Karomu; bugü- şubesi 9119 ç~. Ve Naıloed&, :t.t:o8o.-a - Mologa • :Merasime Alt tam 10 da * Cez~ ..... f - Dün ec1 
ne kadar milyaG1arca lira gelir İnönü kampı açılmıfbr. İn- miryollariyle sevkiyat yapıla- Taksim meydanında ba,,tanacak şehrin muhtelif yerlerindeki .3l .es-J 
temin etmif ve bu para ile Türk önü kampıncla tyni eene içiinde bilir. Falıaklka, bu yollar dola- tır. JDnreli fııtaııbul Komutanı nal hakkında ceza kıesilmif, hmeık>et 
Kuşuna müteaddit tayyaı-e, pli- (67) .g4IDÇ (C) lx'öwai almağ;a 11.ktır~ fakat, miitk0litı iktihuı kıt'aları teftiş edecek, müteaki- halindeki tramvaydan atla.yan bır 
nörle, planör fabrikası temiıt et- muvaffak oluyor. Cümburiye- etmek zaruretleri bat göster - ben ı.tiklll Marşı ~hnarak ı «işıden de ı Ura peşin para ceza.ı 
mil, modern mekteple, bir çok tin 13 ioci ylldmi'8ııHınde para- milt*'. Cümlauriyet Abidesine çelenkler alwmljtlr. 
fenni hangarlar yapbrmı§br. !llitle gökten yere indirdiği bU- Tailinin yaJnldığına göre, ---------------~------

Hava Gedikli Haarlama O- keti Atatilrke takdim eden Türk Ruslar, Finlindiya körf · · 
1culu da bu meyandadır. Türk kızı Tıklıs, 1'a'ftm gıııeaçliğin bu ebeınmiyetli UssünU de lıl
Bava Kunımu; bugthıUn mü - claima iJerilemekte '4J1duiwı11 nkmal: ınedM iyetiude bhmf-
daf aa vaaıtalannı bazarlarken, ~: lardır. guscıet"U&. 
yanmıı yapıcı gençlerini de ye- Ata.dırtl; 0 g'IBktl iht.ill•la- Ta1liıı ltiıpya bir demieyı9-
tittinneğe çahşmaktachr. nnı fBylece ifade tllıJUN\jar: luyla bağbdJr. .Moekovar.a da 

Dunarlannda kahranwı ata "BuıgQBıldl p:it ~ 'rurk bin adan bir demir ycAn uzan -
lanmn kwnı taşıyan Türk Haw. KUIWIHI içia wrimli ça- •akhtlır. A.lmular, ıbuadan 
~ni INndan sonra hiç 1JllD&)anm gijs!lıaax:k Msu- Mm& layı aoylanaı. S!'eçir-
1Hr kavwıt ~ inc:tiremiye- llUDda gir.el bir 1'Mite oldu. .meye ujrqacak1u ve T.allia li
cektir. TtiJ:lk x111~ Jllblir, u~ ye manından istifade çarelerini 
Ha.acı -Tirit bdtnbğmı, Bal- akrollatik ~erin hare- arayacaklardır. 

~Bir otomobil hırsız 1---.. 
Ne yapayunl İfaİz, aç kah11ea ~ima

karar verdim ve otomobilia tanea • 
588 lira olaa lhtiklerini çaldım. 

Terki,. 
ba C{>1derinde, büyQlı bir mu- ketleri parlak ft fi* llllllt. ve- Fin - Alman kıtalan da WI' 

---ıı ~ ~ .... Sabi- Bas ldaftl• lfl 
1 

.... le --...... rieidil' .,, , 
ha f"..ök<jenin tunıesiod• eon- a. balla lliçU.. tlııkilr, ha- ticelenea bir muvaffakıyet ka
l'&, Türk ~ gökteki §e- vacı _..._' 'ıin ...-jilıiBl çe- nadıklarmı bildir.mişlerdir. 

... tııı " ...................... .,,Yoeltıtl 
...,. ~. ttııdlalt... ~ oto · 
....""1 Emtlınbil _,,......_ tee
.. ltfr k ....... Çlllk... """ aW.. 

elWiftir. 

,..... ... hata·~ .. -
bıu: kı .. bir .-an -r•, Aefetl 
aa.ıklhi .aıı...._ ..._ıc- .... m 
ilimı'in .. )'llkıllll-. "9 ...._ 411ı11 

....,..,,e ._., .. ectn..iftlr. 

HWB.tK ,4Cll Krfo 1700 K,... 
e AYLtK 711 • , ... • 
1 AYUK .. 1t .. • 
1 AYLIK 1IO • -• 

TAK ViM 
ewa JJ. 1 on au A. v a 
t380 -1 

30 1357 

E11 'l 1t1 
1941 tl 

Ct•maertesi ..... otı- ...... 
ıı.:ıs s.ı1 9.16 l!zanf 

6~4 n,ıs 16.S'B Y•'Ultl 

At\:pllı Yatıt ,,.,,.k 
12M ı.~7 B.4a Ezani 

18.48 20 2tJ ~.3(; v..~r _ .. 

ndli y"l'iai Cilnld~ tama- ~Ve ~ im Diğer bir telgraf, bir vakit • 
men emin. olabiliriz. ....,u. talllıll!ri Jl8llİ bir ._.,.... haar-

Bucüa Türk KU1uDCia; Sa- 917 de lıler obida, "1aftıcıh- 1lma ınerbs ordn•um Ge...ı 
bl'ba Gökçeaden batka hin;ok ğııı ghe'iğial, din, .wı-. biti- pr' la pifıa da!M it taam.
genç kızlanmız da Türk Jaava- ye ve tiyatro "'inde~ 0: zunu ileriettiğiai mlatıyor. Aa
larw koruma iflerinde, Türk laımak imlstnlwn temin•edildi. Jatüuoor ki Almanlar, oepba -
kadınlığmn klMiret ve yWmek BI ifi ~-ı ı tyle aRfi ilin bir p yaledncJe 11•_.... .. 
kabilb'etini iabat etınifleni,ir. müf«tie'eriM ı.taıllnıld& m0: rını te.llit ._. m· badiyle ele 

Bugün Tilrk K&llU bmplan; delcilik lrunle.n eçllıll. Ba olsa, W Wr llem'slttedlrlll-. 
hayat ve istikJAli•i dipa•a or- kent& acrudiwDik 1119 UQlll fu. Bununla ı..ı.r. AJman btlylk 
dularmuı haris peııçelerindeıı, nine alt nazariyeler öiretllmlt- taamazuaun hangi mmWradm 
dilb'le. tamağiyla, çDalay&rak t.ir. Bu saretle mektepli -.._ - ve h-.ı isttbmette cıbc.._ 
kurtaran kahraman Tliridln !erde. hl:nıcslık ll!lkı iQW*••ı • m son te(lebbUıılerden anJamM 
yıJmaz evlitlanyle doJu mr br. kolay detildJ.r. 
Dhı wna+hk membaıdır. Türk K\.lfU ffldlan, ı.tan - ..,.,_,._., e nmnm, ~ 

l'ihir KU1JUDda ID8Bleklerine 9111 - İamft ettlliar )'&pt.llar. onh••mna bilyUk kuvwıtlerle 
ve memleketimizin müdafaası Diınes'ut, motadi 1ı••4••m te- laleyaa Len.iııqpwh tıecliııle 
ilit..csıne caıada!l bağlı erkek ve .sisatı kurulmağa ba,Jadı. tık a. ft Moskovayı tehdide tevealll 
kızdan mftrekkep bJr gençlik -a wrtmi (11) dlr. etmesi bekim 1 Nr: ÔDUmfbııle. 
yt'tiş.,ror. Hsvacıbfuı inkilJ&f ve Jıle..ıııket twnm-1 ........_ kJ J(iinlerde QOk k&Dh _,,....._ 
~ cmı1a, bq1a çabgı- (IOftu -~·' ..... 1 ., Ta brtıhıar edeMlhb. 

Refet •dınd• 1.Uz ....,_ eir •· 
bıklılı blNIU tlrmiit ve )'IV•K• 

a&emebilUı ~ ...... ..... 

41tO •lıı•lft iM4ta U""""' lHMlf• ..... 
Refet etr•f• du,..,....8"1a1< lbeN 

".....,..--' 11tktmtt• _.ırmıı 
w al'lilttıyı yUı..tttlkten Mftr .. 
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~==~-L-~J~ (~_E_n_S_o_n_T~e_l~g~r~a_f_H_a_b_e_ıe~ri~Jn~~~labancııa2 ; 
~ • il ~ Tahran Hitler Musolini 1 Ja pony lranlılaıda cesaret ve askeri meziyet• 

~ı!~:t!~;, tolri~~ ~E~Eltege~~a:.;. Ve ir~ukad- görü~~ler Rusya ve jngiltereyi /er-memleketin codrafi vaziyeti 

~·,z~Y"'!:'eıa r~8:ı. ın ı"":~~!~ entari=~ ön!':~c~~~1ıı;;ı:.:; des şehirleri şid- 1 A keri ve siyasi protesto stti tin~~azbahs~ k= dir. Yalnız Elburuz ğındaıı 
Hazer denizine k c1n <> ha. 

Çekt gı debd b ve sen te do- ablacıgım. Beni bıraktın da ne· detle bombanfı- meseleler mevzu• --o- nu kayd ek lazımdır ki İran 
Yam dı ı \ e pek gı mavi relere gidiyorsun? h h ld J hakkında t tkikatta bulunan emclı salonla b un yası- Diye öyle naralar abyordu ki man edildi a S O U apon başvekilinin bütün . lli er bu mUletin ta-
nın bu fırlak b r objektif Ahmet bey bu feryadlardan Berlin 29 (a.a. - Resmi teb- R it ~ d sa\'\ ur o unamayacak kadar gıbı resmini k p k bur dün- sonra. N dire hanımın hemen Tahran, 29 (a.a.) - Bu sa- lig: OOSVe e gon er- sulh sev r 

0 ğunu ·t et_ 
Yadaki ere ulvan ebnek için be· yataktan kalkıp: bah saat 7.30 da yeni ımuhase - 'Ffil;rer, Duçe 25 A~n d gı"' • meSaJ·da ~· lerdir. Buna mukabil profe-
l'aberinde g Ulrmek istedıği _ B ğırma Fıtna.t. lste b n :matın tatilinden yarım saa.t ev- 29 Ab tosa kadar Führenn u- sor Brovn b .. ·· bir ha :ale ka-
zaıuıolunuyor.du. buradayım! diyeceğini zanne - vel Tahran, dört bombardıman mwni karargahında bulunmuş- neler var ? pılarak lraıiWarm di r her 

Büyük bir Türk 'rinin kı- derek ödU kopuyor, ve bu bap- tayyaresi tarafmda.n bombalan lardır. lı gi b"r, illet kadar mukem-
18.ca "bir atlayı diye tarif ta kimse ile konuşama~ için mıştır .. Bu tayyareler, Sultana- Şimla ve cenub karargahında Londra, 29 (a.a.) - Japonya, mel cengaver olduklarını s·r ettıği bu merh em llım zanno· kendi kendine; bat varoşuna altı bomba atmış - yapılan bu görüşmelerde har - Vl divostok'a benzin nakli key- Vilson ise 1ran taburl~rının 
lunan hayatı yın ı ul zan- _ ç n tutul n karı. Ba· lardır. bin inkişafı da' asile alakadar fiyetine karşı Londra ve Mos - arslanlar gibi döğüştüğünü id-
nedt en bas'ka b r h yattan a- ğıra b •nra ka , mı yeniden Mukaddes şehir olan Kazvin, bulunan askeri ve siyasi mese- kova h .. kıimetlcr ne bir protes- dia etmişlerdir. 
Ylran siy h bir perdeden ıba- dirilteceksin! diyordu. Meşhed ve Tahranın yirmi mil leler bahis mevzuu edlimiştir. tonaıne göndermiştir. H m sulhpen er, hem çok 
tettır. Bu perden n arkasına Fıtnat hanım da teessür tak- garbinde kain Knras şehirleri Görüşmelere iki milletin ve Japon <r zetelerine göre iki cengaver old ı bit cdıleıı. 
girenlere o kadar merhamet e- lidi 

0 
derece şiddetli bir aksula de keza şiddetle bombardmıall seflerinin harbe, zaferi hatime- Rus p"tr.ol gemis ile üç Am n- binaenaleyh birbırini niı.kız d-: 

dıliyor 'ki onlara a.C'Jmak bir te- mel yapmıstı ki g,Qğsünü yum- edilmiştir. sine kadar .:ıevam etmek husu- kan P trol gemisi tarafından dialara maruz kalan İranlılar 
;nın. bir an'ane yenne geçiyor. ruklayara.k: j Helsinki, 29 (a.a.) _Resmen sundaki sar..,ılmaz azmi hakim nak.edtlınekte olan 10 milyon hakkmda hakiki kanaat şudur 

erde kapandı'ktan sonra kalan _ Ah :ı dostlar ağhyamıyo _ bildirildiğine göre Fin atyyare- olmuştur. ga10!1 benzin ile dığer bır va • ki İran halkının bir .kısmı ha-
larla gidenler arasında bir mu- nım. Biraz .ağlıyabilsem içimin leıi BO!.ŞeViklerin Vipuri şehri _ Bu zaferden doğacak yeni Av· purun taşımakta o duC:"l.ı harp ltikaten cesur olduğu halde di
ba.bere imkanı teessus edilse yanması duracak. Dedikten son nin müteaddit yerlerinde çok bü rupa nizamı, mazide Avrupa malze..~esi, Vladh ostoka gön - ğer bır kısmının muharebe ile 
bile kimin kime daha f a.zla acı- ra aglıyamamasını telifi için yük yangınlar çıkardık~nnı harplerinin temelini teşkH eyle- derilmek üzere Amerıkadan yo- alakası yoktur. İraıılılar haklı 
~ anlaşılacak. uzun uzun ulumağa başlaımştı. dün g«e müşahede «mişlel'dir. m.iş olan beheri, Efgan nisbetin- la çıkarılmıstn·. bir dava uğurunda ku-vvetli a-

1nsanlar en çok tamik edile- Dilfikarııı iri köpeği yalıdaki Yangınlar Larppemanta şeh de ve ortadan kaldınlmalıdır. Konoye"nin nıeaa ı zmk&.r bir şef tarafından idare 
?ek anlaşılması 18.zım gelen iki bu fevkalAdelikten bir şey an- rinden. de görülebiımq,tir. Bolşevik tehlikesinin ve plu- Tokio, 29 <a:a.) - Bugün baş edildikleri zaman i} i muhar.ip 
lnevcudiyet sebebini anlamamış layanıı:,arak sakin fakat sinirli ----~.---- tokrasi içtihadının ortadan kalk vekil prens Konoye'nin rıyase· olmuşlardır. Halbuki Nadir Şa-
1ardır: Aşk ve ölUm. adımlarla odalan, koridorlan ması, bütün Avrupa kltası mı1- ti a.'ltmda butiin nazırlann U;ti- hın za.mannıda.n, <yADi iki yüz 
. Birisi en büyük günah, diğe- dolaşıvordu. '11111 tmla~"'llln mnrJll tetlerine, gerek siyasi sahadan, rak ettiği fevkaı· de bir kabine seneden beri) lran muh:ariplik 

l'i de tamamen hafa halinde tri hayvan aşağı salonda ye- ..,. gerek ekonomi ve 'kültür saha- toplantısı yapıbn1ştır. vasfı ha.kkile göstennek fırsa-ı 
kalmıştır. re diz çökerek ulur gibi feryad r._ ı v d• Umıda, sulhperver ve ahenktar Japonyamn Va.şıngton büyük tını ekle edememiştir. 

Nadire Hanımın ö1ümü gaze.. eden Fıtnat hanıma hazan kö- ur • e JÇ ve müsmir bir ışbirl;ği yapması -elçisi amiral Nomuranın 28 a- İranlılar, .sıkı bir -disiplin al-
teıenıe ili.n edildikten sonn pekler·n izllar etmesini pek gü- imkimnı \•erecektir. ğustosta bir.1efrik Amerıka reisi- bna girmekten kaçınırlar, faZla 
ıerek Fazılın, gerek Dilfikirın zel bildikleri bir hayretle uzun y; ğ l ~ i Bu ziya'l'et münasebetiyle Füh cümhur M. Roosevelti ziyaret hayalpeıverdirler, fada müte-
blitUn hısım, akrabası ve tanı- uzun baktı, ondan sonra o da o us avgaua gen Tel', Duçe ile şark cephesinin e- ederek Japonya ile birleşik A- bavvil mir.açlıdırlar. Bu hal OD· 

Gıklan cenazenin kaldırılacağı ba nı tavana doğru kaldırarak 'kabineyi karii• ı ~ no'kt.alann~ gezmişler ve merika arasında muallakta ka- ların iyi bir ordu teşkil ıetmele-
&1ln J'alıya g,eldiler. kaba bir perdeden acı acı ulu- ~fun1e Bolşevızme K8.l'Şl sava- lan pasffik meseleleri hakkında rini güçleştirir. 
Hayatında kimse tarafından ma~a başladı. Belgrad, 29 '(a.a.) - Hükô - §& iştirak eden İtalyan fırka· Japonyanın noktai nazannı tas HükW:net kavvetli bulwıduk-

11eVı1meyen bu kadının ölür öl- Ahmet Bey !köpekle Fıtnat met komıeeri Akimoviçin talebi ' 1anndan birini teftiş eylemiş- nlı eden .Japon başvekilinin bir ça, silih kuv:vetine dayanan 
ınea bütün mesiyetleri meydana hanımın at camba.zlannda nu- fuıerine Sırbistalldaki Alman or- 1erdir. mesajını ft'isicUmhura takdir merkezi tir hükümet teşkili ka
Çllnmttı. Herkes merhumenin mara yapar gibi kal'Şllıklı ulu- dulan kumandanı general V'OD Cenup cephesi 7jyaretlerinde eylediği, toplanbdan sonra neo- bil olmuştur. Buna mukabil Şah 
ta.netlerini saymakla bitire - ma dücttolarını görünce kayna· Danekelmann, general Nediç•t Führer ve Duçe mareşal Von redilea ftSl!li tebliğde teyid o· iktidar ve nüfuadan mahrum ol 
~rclu; ve btltUn bunlan Pby nasının öfümünü de evdeki u- bir Sırp 'kabinesi kurmağa me- Rundest.E:gt tarafından selimlan l1:1111Du9tur. dukça aşiretler imparatorluğun 
lelİaekle bakild hedef gelini Dil- mumi teessürü de unuttu, aleli.- mur etmiŞtir. mıslardır. hudutlarını muhafaza vazifesi-
Dklr hanımefendiye huliis çak- cele cebınden çıkardığı mendili- General Nediç bu YUifeyi '~, ._,wıltle Cbal'('Jılll'e ni üzerlerine almıflardır. Bunun 
lba1ttan ibareW. 1tin ıçine vüzünü sa!klayarak kabul etmiş ve kumandana Sırp cevap vtıNOek l ı1tU.lfin ad.hl"' son misarmi geçen büyük harp-

l'azıl. em ' 
1 
.vıneadi. Fa· hindi ribi ""1n glulamalc suretıiy- nazırlarının ~ 1iılteaiai Heme, 29 (a.a..) - B. Hiöe- l.llltll 111 ~1111 te lngilizlere karşı dört sene 

lfat ODml böyle UBlZl.D hayat - le sınirlerinin gülmek ihtiyacmı tevdi eylemiştir: rin pek yakmda mühim bir nu • vızı•yetı• 'ınldm mukavemet eden }ranın cenu • 
tan ailin. kalkbğım görünce biraZ vabştrrdılrtan sonra: Başvekil general 'Milan Nediç tuk irad edec~nden 'bahseden GIU bundaki aşiretler göstermişler-
~~ bütün beı:ıliğinde _ Sus Frtnat 'hanımcığım Dahiliye naarı Acimoviç Joumale de Geneve•in Bertin di 
bir eksildik hisaetti· o· annesi- sus! dedi. D:ığıtaşı ağlatzyor _ Hariciye na.an K•=:0nvic muhabiri, Bedin siyam mahfi- Vera:ülc, 29 fa.a.) - Bay Plietro Della Vella, lran as-
~ yemeği midede ~ettirmek sun. Bak karşındaki köpek bile Münakalat nazın Kostiç linin FUhrerin beklenen nutku- X..ftlia adıhi 'WUiyeti vahame- kerinin ağır topçuluktan asla 
ııııırın bir (himı&), banağı işle • ne hale geldi'!. j İş 1lllZlrı DrcStiç .aan Clmmblll - Reclıevelt miiş- tini JDghpfwra etmektedir ve öğ hoşlanmamış -0lduğunu, çünkü 
}:. bir (afm) &ibi ekfl, acı Fıtnat daha ziyade teessür Maliye nazırı Nitiç terek beyannamesine bir cevap leds _,,. bararnt derece& 30 bu topların geriye naldı g,üç ' 
1-'L __ ~ lüzumlu bir madde olarak vösternıek irin 'fazla birtiyf Adliye nazın Maroanoviç ~il~ ve bu beyanname- idi. İhtilatıardaıı koriaılrnakta- görüldügdnü kaydediyor. Husu-
-.ut ediyordu. Kendi ömrü • 

0 
ır Ziıu.t nazın ~oslavoiç nın sekiz noktasının Avrupa dır. Öjieden llOllJ'8. Bay Lavalin si hayatında <la lranlinın be _ 

--~ -'"'eınm 1.. •• (cı .. -•-) sını yapmak "bumuru i,isı\etti. ~ • Ekonomı· nazın ,,..,__ itesımiidünü tehc!it edici oldu- n.d~afisi alınmujt&r. d i il d 1 ııau.. ""' •- rafına bakınrlı. h~ıq bu· yere ""- ~. ~~ . • .T-.:r en m ca e eden çekindigini ..._~ olmak, ODda bir mü- çarpmıya~ ,o-ıoh emin olduktan Din işleri uazın Trivunaç f"'"u ~~gi ~ • B&y Deatnın sıhhi vaziyeti göriirüz. -~eeizlik yap1yordu. sonra ark~l üatU .dtlştU ve sliz- Sıhhiye nasan Ni3Ukoviç eamn: anm · • ise nonnaWir. Doktorlar. yara- Bizim an'.anelerimizle Jranlı-
~l amıesiDe ağlıyor. Bil - Cle ba)'1\dı. Devlet nazıra ı Yankoviç :.~r. hnın d*a iyice olduğu kaiıaa. - 1arın an'aııeleri .arasındaki fark 

el 
oııa acıdığı i~ ağlıyor· Ahmet ~ t-Jzrnetçil«, FJt- Sı!1"s~n aki bq. kumanaaıı .-ualıolla 6ilfllrif10F tindedirler. onların ve biz Avrupalıların ce-

u. 'kendi kenmne; bu listeyı kabul etmif ve bu ak . . Ve V ersaş hastahanesine zi • saretleri arasındaki f &ria vücu-
nat Mmml knt"p. tıultnnaa Y•· f8.ID parlamento saraym4a ge- <Bat_.,.,. ı. ~, Mll/~~ yaretçi akaı-devam etmektedir. de getirmiştir. Avrupada ta es-

l

di ~~ ~!:t~ parak kaldll"'dllar. ttir «anapeye neral Nediç'e tayhı vesikuını ·U Alman toyyoma da,antldtı Sorgu hi.kimi, hapishanede ki şövalye hikiyelerinden tu-
ur ve ----~-1.:ı--= ..... kadar uu.ttııar. İlin en garip nokta- tevdi eYJemiştir. tebtıllı·OllHw&,g·ı·. 29 (a.a. - Sovyet IM&l1uwm ~tti ieticvap1a meş· tunuz da bugun-llÜ za~- ro-~ı~n .. ~ 81 bu kadıNB Mııaeyi teessUrU- Gen V bu guldilr. u.1oa 

-..·11111 odlllililıdi' nün samimi~+-jne inandmmıa -ı eral on Dancebnann .28 Ai-toecıa lata.l bü =================== 1 manlarıaa kadar he.psinde kor-
H ... ki Nlldft. llamm bütün ması idi. mihıasebetle bir mıtu'k söylemif tüa ıcephe .. . de =ız - •Nk'· ~r o·· ·.u-m kUSllZ ve perv.aaı~ asan tipleri 

61nriince ihtiraalarile nP.rn•- Nadi h h ve ezcümle demiştir ki: ıuar.uı~a a- ... _ • U1 
1 hayranlık uyandırdı. Pen>asız 

,, _. re anımın teC iz ve tek· H .. k. ı· 1.. leketi nudane ~ ~er- k .ı. • 
lnlf, didinmiş ne kendisi bayat· fini fte Saim bey ve Mebrnk ağa u ume ın ro u mem n '1ir. Hava~ Köa · Oniversite 'Umumi Kunya Doçenti orA.uau.z maa.n A\ rapanın en 
taa zevk alm-., ne de ~arı meşgul oluyor}anh. Dilfiki.r, b~zzat k~ndi menfaa~ne _olara"k ~·e muvaffakiyetli bir 

1~: Muvaffak F~anm zevcesi, Ahmet çok takdir kaa:nan adamdır. 
11& "oiı,, dedirtmUfti. göreneğe tabi olarak keYenin sükWı, mzam "e amiptıille a. cum )711>1D11tır. ıv A.fUtosda Şukrü Esmer ne Nevzat Ştikrü Es- Halbuki Iranda .korku ayıp 

. 8!1na rağmen herkeste atavik mutlaka beyaz ipekten olma • aret ~ ve ~~ lcıtallıın • hava kuvvetlerimiz Balük de- mer'in hemşiresi, Ticaret VekAleti sayılan .evsaftan d~dir. On -hraı) bir~ vardı. Fazıl o- aıııda .ısrar ediyor, Saim Bey: mn ~md':ll ~ iş!erl ~- nizinde iki Alman nakliye ge- Ticari Tahhller LAboratuvarı kim- lara göre hıl&:kis atı~k, ani 
nuıı mes'ud olamadığına, S8.mi- - Nasıl emreuerseııiz efen _ ~~ :-sı:.~yıtl~~üğıi7 misi batırmış1ardır. Y~ fhrmin Feyhan vefat etmiş- bir kararın, gayri tabii bir ha-
...... ~! k -·..ı ;&Mil u nıye ena ış _, .a-t -· ......_ .,..___ relretin fıtri net:ioesic!ir. Bwıun-~ wQin uaunamıa ~en o- diın öyle yapnru. Fakat mi.is- ile ....ıekette w tahavvC •· .uu ~\'.J9t ...._... mptedldl .... '"""' .. ~ 'o Atustos, bugünkü ifa beraber bütün tlu kanaatler 
n~ bir daha göremiyeceğine. lümaakkta ter'an lüks mem - 1ta-ı-em --ıı.-.j•.....dr •ellu Betim, 29 (a.a.) - Ahnan er Cunıarleıii giDu kalckrılarak namazı tranlılat'ln bazı cearet tezahur--

ılfikiır OIND aohHtiladen mah nudur ve bu gibi şeyler bid'at- .... ~..!~ı·!:'..-V:d-a -~- ~~a.n baŞkumandaıılığımn telt- Beyazıt camiinde ölle namazını mU-l'Uın kalacağuıa, Duhter 8acı tı ·-•·· · k ~ ~1tı b"le ·~ .-ı- auw .-u - lıgı teakip kılındıktan sonra ŞehıWkte lerine mini Olamamış. ceaaret 
b .. 1.1 hak _ _a__ r. :r- ıpe WC"fi• ... n ı !let .41atmtinde ıieri bir ao-ı ıni- A.lman Jutalan .,.,.._ .____ ti deetan1an "8l'atma1arml ~1---a ı SlZ &r.a.n.uuı mahrumi- taJamak cm değildir, ~U. •r .,.,._ lr"I\ l\Uvve e aile kabristanına defnedilecektir. """"' ....,.--::..~yanıyorlar ve hepsi bir Ahmet ~y. JteıC11 münakaşa-- ~ bral.-cıv·. tahkinı edilnrit bolunan Reval ============= tirmemiştir. 
.. lü baha.ne ile müteessir gö - ama lte.nlmıwmak irin SllVUştu. harp limanını çetin mu'harebe - Şehir Tiyatrosu Yaz Temsilleri Umumt olarak, İranlrmn seci l"ünüyorlardı. BUttin bunla.ruı a- Çü"\kü ıkeadicı-ne sonı1sa: lranda sulh lerden amra 28 Ağustoeda zap- HAZIM ve A:rkadaşlan .: yesini şöyle hilllsa edebiliriz~ ::""da .., ziyade tetkike değer ·- !len&.iııe kalınsa yalnız tetmi,lenlir. 11 Aiu .... 1941 Pau• •••• •k,.m• O J;;r 1-eld nümunesidir. Onda ı sıma vardı: Ahmet beyle ıı..ek del?il allJn kliptanla işle- imzalanm11• Bu es'ki Hansa şehrindeki Her sut 9.30 da m emm ve nadide bir cev-lı'ıtnat hanım. meli olsa daha münasip olur! -. man kalesi üzerinde Alınan bay Sua.tJ?ıe- .ş.ye1 her iki bin senelik bir an'ane 

Ahmet 'bey kaynanasmın ölü- diyecekti. c ... tlW-'1 • lftvl alfMhde) rağı aalgalamyor. A.yni gün Al- BUKmPA.BK'da ye bağlılık, şair ruhu, bununla 
lnbndeo mUteesair değildi. Hat- (Anası \11'1') tamamiyetini zıman altına a'la- man ~taları e.n yeni usunere beraber asri manasile pratik~ 
tlh kumarda kaybettiği bin lira ~s ~"=~~~==~~·~::~":ıs:" =ıi::: =~=~'::=":ıı:::e ::::ı:=•~=~=::::::=:: cülardır. göre kurulmuş olan balçık harp tlerkts fttnfi JMif.8 dye, fantezi mahiyetinde bir 

l 

ikayetrini bir gün duyacak o- ft 3 - İngiltere ile Rusya, alı- harp limanına girerek bu limanı Vodvil 3 .... rde oesaret, mağli!t bir mahbub-
.~ koparacıı,ğı fırbnayı bil - ramuk wl ""...,.a ............ .ıt- Ö\lllol ~- ......... .., '°""' .;;, • .,. ....... luk, bepoi bir ımılla meknuz. 
-cı çın her gilıl böyle tetik üs mez kuvvetlerini ceri çekeoelk- dur. t~nde yaşamak onu son derece· ışler·ınde lerdir. • •• ~~nirlendiriyordu. Şimdi Nadire 4 - Muhaeematııı dev81111 İran yekpare ve yiiksck bir 
•J.Cllllmııı birdenbire hayattan 1 1 k müddetince İran., iıltizam ve a- vaylaya 'benzer. Bu yaylanın bü 
Çekil.meai ona rahat bir nefes YO S UZ U sayişin teminine yardım ede- tün etrafı dagillrla çevrilidir. A· aldırmış oluyordu ve buna r,ağ- 'Cektir, rabistanın yeisi.ver sahraları iis ~n hakikı b saiyatml ca'li bir 5 - İran, birçok tam koıatNI tünde bu .dağlar, Olımp gibi 
"t:e sur maskesi altında sakla- Bir llıllaal müdll- sal8.hiyetlerini muhafaza ede - yükselir. Bu memleket hem çok lrıag mecbur oluyordu. .. •• f cektir. giizel. henı ye'isi»er uir yelcna-ru n 11 n .ıJazı· esine 6 ır bUtnn kli t 'L7ı.;'k • • 

h 

Yalnız t~sürl.e i9ıfira • - an, na ya me- 88.J\u ıçrnde fakat en cazill 
ı bırbirile imtisaç «tire • llİluJy#Jt ı1enllli selelerinde İQgı1iz ve .So\r.yet Tenk1erie dllMiir. Bhldista.ııı.R ~lgİ için bu iki zıd hissin Rusya ne tam bir mesai 1ııidiji C!ltz. ııtı·r·ı·r Tasarruf ediff·r ~ası ıcın ff!iijiiade, gibıegi çiy 

Çehresinde husule-~ ma- Ankan., 21 (a.a.} - Başve - yapmağı taahhüt etıııettec1iı . f'• bir lleyalı'k sneder. Arabis _ rıa tatlı i\e ekfiyi~~~~ yi- lr:üetten tebliğ edilmi§tir: 7 - ln~iltere ile So9,et tanda daha az yeisiverdir t'"' btr adaıııuı domağmdald Pamuk ipliği t....ıotı illerin- yarun lrana yardımlan -1< .....ıı.izdir. Yalmz giineş dog.; uurukluğa bemiyordu. ode yolaaluğu ptilen ve yapı- edilecek olan bir itru pMini * ve ı:.t.a.rk.en ırıenJdelMr. hkat •-~met bey Faalln ellerini 
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_ lan tahkikat net:ioesinde, vazife- alacaktır. * buraları dolqıp da frna girea ~ ağlama roiüntl yapmak dar olmadığı halde 1.Plik tevzia· 8 - Bütün 41 ....... , -~ bir seyyah ONıda taitk mavi bir 
lat:iyen acemi 1'lr aktör tavrile: tına müdahalede bulunduğu ve leketten çık~. .aema, TCQCiıreak to,rak !ııulur. 

. · te a. Bu sa geni ba-
kir ormanlar var ki içi pant r 
ier, yılanlar ve k pl l r a do
ludur. 

.. Ş~ viliyetleri, Hora n 
m b ttir. Toprak mahsulü bu .. 
rada ti Şirua kadar uzanır. 
Fakat ride çınl çıplak bır 
arz parçası cenuba doğru uzan
dıkça hüznber manzaralar alır 
~ler ııad.irleşir, küçiılür: 
Blu istan, Ef ganistan ve İran 
t. praklarmı bi en ~ l eden 
bir dağ silsilesi vardır kı adı 
Ku Malik siyahtır. Bu daguı 
etrafı arzımızın insan cinsıne 
en d ü ş m a n lıav.alisıdir. 
Or.:ılarda gündüz sıcak. f!.e<!e de 
soguk son hadde varır. Toprağı 
kumlu, az taslı, tepeler simsiyah 
tır. Daha cenupta Iran Blücie
ta.nı gelir iti burası hiç bir mah 
l~un yaşamasuıa salih dcğıl
dır. lranlıların bir sözü vardır. 
Allah kainatı halk edip bitirdik 
ten &0nra boş kalan zamanında 
bu Blilciatanı balk edivermiş • 
tir. 

ikinci kısım 
İranda Almanyanın ;ık 

achmı 

1907 de İngiliz - Rus anl&.IJ
matP İn.ada niifuz mıntakala • 
nnı tayin ettiği aman hem ln
giltende hem Hindi8taııda bir 
çak 1dmae1er İngilterenin böyle 
yağlı bir ayafetts bu derece ag 
hisse ile çıbnaslndan şikayet 
et.mi§Jerdi. Bof yere İranlılana 
kin ve~ davet etmiş ol
m&llllllt!tall dolayı yapllan anlaş
mayı tl!Bkit ediyariardı. HattA 
Bura kÖlfelli «ıiade bır ii9 
vucude get;nneye bıle çahşma
anf/bk. 

._kuvvetli iddia ba itti. lraıa 
körfsi gittikçe 8~ bu
luyor&l. IC:ornilGf ismmdeki 
Rus _,_.u Odeeadan kdtarak 
Basra körfezine bir ka~ kere 
gidip gelmifl:i. Diğer taraftan 
bir Alman ıvapuru da bu taraf
tan ziyaret etmiş ve bk Alman 
ticaı«lıanesi Bağdad, Ahi.dan 
"1'e Başiııde '°beler a~. Ni
hayet 11JOS de Bağdad §lmelldi
f eri itili.fnamesi Beriilıde inue.
lamnca gözter açıldı: Almanya 
haztdantyordu. 

Bir Rus ve bir Alman gemi
sinin Eiya!'et'leri, bir Alman fir 
mBfftrRn o lhavalide ,.,neşmesi 
İngiliZler icin -endişei.ver .faalt
yetlet-in ilk adımından ~a 
bir 1pey Olamazdı. Vi.lnl Basra. 
körifeminde nez&Tet ~ı yal ız 
trille atuıi. Ttbm lriE İftgilizler 
orada harp gemsii cla'laştıralJi
lirdik. F.a'kat fU .W:ettiğimi• 
hidimler iebld:ıail ha:klancia em
ni,ette olmad&ğmıım gö8*erme
ye üfi idi. 

Niba,,a 1909 • lran 911lan
na bir ..u-ı imMıcılom pnde
rildi. Blll maıaın ıami Vasmus 
idi. Onun geMti nıeelelrtaşbın 
ar&t81lda ~ uyaadmiı. De
mek ki 1U1UBlann pı:ta karsı 
ill.tinulaa tlel~e ba't2amLl}
tı. 
V•wıM"a. ilk ifi kaaıiu Al

man ba~ için körtelllie dı
ğer devletlsıe müaavj haklar 
temia .etnıe'kü. Açakça&1 İ.Qgilız 
lerin -mı> olduklan haklan 
istiyordu. ~eria o aralnr
.Qa Buşir iaaf .kaıısolosa.. Sir 
Perei Oeka idi. 

VUTROS"P talebi ,fi.iddetli bir 
red cevabi ile karsılaşU. Bu 
.aurett.. .1ru sularında IDgiliz -
ier.le lloy .ölçjiifemiyen Vumus 
bizim baş koıwolosumuzla ılk 
tam.ftığı a.maa hiddet ve kin -
ııi 'belli etmelden gekinememiş • 
tir. 

O andan itibaren V.asıawı tn
gilirJere karşı dayduğu aefret: 
•çağa wrma.ktaa .da çekinme
miı:ıtir. lngili.aler de ODU11. lran 
s11lanna 1ae mekMtiıl B'idiğini 
nl•m.ı.-rdı. ~ f.aaryetine 
a.. qilhıler clıe Wbir '&bnak 
ta ce,•t,, ıdır-er "Ve -'icadelc 
bq .gıöaterdi. 

:- Ah Fuıl ! eüJordu. Kadıa- 95 sayılı koordiıwu'on heyeti Bu toprakta ot 'Vle aj&c; :nadir -

~gltt gürledi .gitti. Bi~ haya karanna muhalif olarak pamuk 
"?'da da g&>neeınifti. Ne büyük ipliği işlemiyen ipek fabrikala
~Ya! Ye...__ .... -~·- '-adın d"'-- nna dahi iplik tevzi ettiği ve 
&ddi v~UD9&w a .,- lktısad Vekiletinin iplik işleri 

~ŞAKiR Z Ber1in bildiriyor: tmniuaffn ,.., .... 
<•q.....,ı 1 hıcl,.....We) U•JMtU llttıH 

menetifer hattmı geçmit'ler ve hakansieki tamimlerriai _.; .. 1e-
Fazıl ..,.. 'f!llliltelıine cesa • fi._ 

~verse Aılmet beyin idam e- diği ve hakkında ~he Uml o
dıI.en m_.__ WT&~~ ef-..._,,ıı· lçın· lan fabrikaları ve ef)ıası vak • 
laırteri:d.'diti;.i:" aı"'& tinde yüksek makamlara .biJdir 

mediği tahakkuk eyleyen Bur-
'lie k6ndi _.,. nAat, ne ha1Jcıtı sa mmtakası ftrtmad müdürü 

veNi Mz1lr Enver Akafrrat mim korunma 
1'1iıliıia, ~ .,_.., ~ kaırımumın altmcı maddesinin 

e1ü - .j • kubNr 9 UUDC'll fıkrası httkmilne tevfi-

beYtini olr.uJw'aiına ~ yak = :=~tte:.,::ç c~!i 
~~ bunu sonraya talik ta'kibat yapılması ve yolsuz ola· 
~ rak pamu'k ipliği alan ipek fab-
. li'ıtna.t hanıma plinoe OllUl1 ribiideri :ile ald*hın iplikleri 

~&karlığı, luWkt teeeeür göa- abm fabrikatörier haMnwJa 
~~leri fersah femalı ,gıerWe daJ:d +a1rileet gıeilmelli lluBueu 
~yardlı. 1ktısad VMtletim bilöilınl§· 
~ bir 4iamla Y8f tir. 

bu iki tehir anuwıc!aki mtıımka-
latı kesmişlerdir. 
s.~..._...,,imtı 

-"fi~ 
Berliıı, 29 {a.a.) - Deutsc1le 

Allgemeine Zei~. şöyle ya • 
zıyor: 

Be118vffflerin 6Hl ve esir ola -
r.ak wtdıfi mfiat ınuamamdır. 
Bu myimn yeni imıa.n 1ktW<s • 
ri ile tıı:Mtiwine imkh .......,m'I 
tr. Fasılbız imha meydtm mu
lıarebesile .,trta aevam eh mu 
amm Beri .büyilk mikyasta 
bir Tannenberg meydlın 1111111&
ftlleal o1uak teliJrki 'titmelc 
yua1aş o1r11a ~· 

Bir Tasarr~t bonosu alınız 
7488 

1'0RK SAKA Yll HARBiYE VE 
MADENiYE FARRIKAsı 

Billlalal sMI • lksan, sair aiil 11 .-., 
1111 slllşlarıaın mDnbuıran 

Set~ HumbaracJbaşt ve 'Ortaklan 
Kol1ektif Şirketi 

Vasttü JIPllacaptı 3·.a. 
Mllracaatlerln ..... da ~ılı .. ...,.. J'llP•~amı •Y .. 

m lillılri teri nı lzderı dl leriz. 
GALATA TONU. CAl>DE81 No. •7 ...... .ANeUL 
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Snyfa ~ 

İBRAHiM 
Yazan: M. Sami Karayef .. ----•83~ 

Halbuki Filibeli, hangi OY.tmu 
taktı ise aleyhine olarak netice
lenmiştir. Filibeli güreşinin 
yirminci dakikalarına doğru 
Hcrgelciyi nasılsa tek çapnaz 
budayarak bastırabilmişti. 

Hergeleci, dertop olmuş alt
ta bekliyordu. Filibeli, meşhur 
sarmasını da hasmının üzerinde 
denemek isfiyordu. 

birdenbire Hergelecinin iç ka
zığı Riddetle budayarak t ek pa 
ça kapbğı görüldü. Ve paça 
ile doğruldu. Şimdi Filibeli 
rehılikeye düşmüştü. 

H ergeleci, çengel yetiştir
meğe savaşıyordu. 

Filibeli, derhal mukabele et
ti ve hasmına §iddetli bir bo • 
yuııdunık vurdu. Kendisini de 
geriye doğra gerdi 

YENi SABAH 

Baş, diş, nezl·e, grip, romatizma 
Weo rtıiJ is,.Kırıhlılı ve Bütan Ağrılarınızı derhal heseı 
Jcabıncıa ~nde 3 kaşe alınabilir, TAKLİTLERİNDEN SAKINJNI~ 

Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz, 

Filibeli, hasmına sarmasını 
geçirdi. Fakat Hergeleci, sarma 
yı yiyince hiç bir pehlivan yap
madığı ve yapmağa cesaret ed~ 
mediği bir şekilde sarmadakı 
bulunan ayağını havaya. dikti. 
Sol elinin üzerine yasalndı ve, 
dıesteklendi. Sol ayağı diz ü
zerinde idi. 

Hergeleci, boyunduruğu yi
yince zorlamadı. Derhal paça. • 
lan bıraktı. Bu şekilde paça. -
lann faydası kalmamıatı. Bnş ... -
ka oyuna geçmek 1§.zımdı. 

Hem öyle bir oyuna ki, Filibe
linin akıl ve hayalinden geçmi
ycn bir oyuna... Fiilbeli, H er -
~eleci paçayı bıraktığı halde 
(boyunduruğu bırakmıyordu. 

Havacılığımıza · t Maliye Vekaletinden ... 
1 - % 5 yedeklerile beraber 59325 adet tahvil pazarlıkla bastırılacak-

Hergelccinin bu ha reketi ani 
ve seri olmustu. Bunu fırsat 
b ilen Filibeli derhal sarma ile 
hasmını yüklenip çevirmek fır
satını bulmuştu. 

Esasen bu fırsatı bile bile 
Hergeleci, hasmına vermiş bu- ı 
Junuyordu. Filibeli, bir an için-

1 de hasmına yüklenip kol kapa
yım derken Hergelecinin bir 
yan kılçığına uğradı. 

Bu, kılçık tam yerinde atıl
m1ştı. Ve Hergeleci için gayet 
kolay bir atış idi. Fakat, baç
ka pehlivanlar, katiyen bu, 
tehlikeye giremezlerdi. Bu, o
yunu bilmiş ve öğrenmiş olsa
lar da imkan yok yapama?Jar
dı. Bu, bir yaradılış idi. Bunun 
ne ustası ve ne de mektebi 
yoktu. 

Hergeleci, ayağa dikildiği 
ve hasmı lehine olan ayağını 
sağ ayağı Ü7.erine basıp durur 
'kc>n soluna desteklenmiş bu -
lunnvordu. Hasım için bu va
ziyt.~~e mağlup etmek en bii
yük avantajlardan biri idi. 
Hasım, şüphesiz sola doğru 

yüklenecekti. Bakınız Hergcle
çi, ne yapmış bulunuyordu. 

Hergeleci, soJ.:ı. doğru mey
lettiği zaman hasım bütün o_k
kasile sola doğru yüklenirken 
havaya kaldırdığı sarmadaki 1 

115ağ ayağını bir şimşek silratile 
birdenbire altına çekerek diz
lenmiş olan sol ayağını yukarı 
dıkmişti. ı 

Hergelecinin bu basit ma- · 
nevrası koca :F'ilibcliyi sağ ya- ı 
nına düşürmeğe kafi idi. Bu -
na sarmada iken yan kılçığı 
derler ki bunun mucidi de 
Hergeleci idi. Bu kılçığı baş -
kn şekillerde ve kendilerine 
has bir surette Arnavut oğlu 
ile Çolak Molla da kullanmış
lardır. 

Filibeli, bereket versin açık 
düşmemişti. Okkasile Hergcle
cinin sağrısı üzerine fazlaca 
yaslandığı için kıç üstü yana 
bozuk dü.~eceği yerde kendisi -
ni toparlıyarak sol taraf.ına ve 
yiiz üstüne dilşmeğe muvaffak 
olmuştu. 

Yoksa yüzde yüz Filibeli bu 
kılçıkla mağ!Up olmuş gitmiş
ti. Hergclecl, bu sarma yan 
kılçığı ile bir çok baş pehlivan
ları yenmişti. Sırası geldiği 
zaman görülecektir. 

Filibeliye Allah acımıştı. 
Yoksa güreşin yirminci daki -
kalarında mağlUp olacaktı. 
I<"'ilibcli zeki bir adamdı. Has
mının yirmi dakikadır ne su -
retle oyunlarını bozduğunun 
farkında idi. Fakat mukabelesi 
gi.iç olan bir şeydi. 

Sonra Filibeli, hasmının ters 
güre~tiğinin de farkına varmış 
tı. Lakin, ona mukabele etmek 
mümkün değildi. Soluna, sol 
güreş yapamazdı. Hep sağ -
dan gürcşmeğe mecburdu. 

Hergeleci, hasmını sarmada 
ikC'n kılçıkla yenemediğini ve 
kılçığın boşa gittiğini görünce 
ş:rnırdı. Bu iş nasıl olmuştu da 
böyle olmuştu? 

Fakat soğuk kanlılığını el
dC'n bırakmadı. Hasmına tek
rar ayağını sal"maya asılır ve 
beklerdi. Meşhur sarmacı Fi
libeli. bir daha sarmaya gir -
mcğe ces.ı.ret edemiyordu. Teh
likeyi anlamıştı. 

Filibeli, kemaneye geçti. Bi
raz bekleyip nefeslendikten 
sonra Hergeleciyi künteledi ve 
kalçalarını dat;rıtmağa çalıştı. 

Kiintc. zorlana zorlana otu
rak ktintesine tahavvül etmiş
ti. Fililıeli daha hala zorluyor
du. Hergeleci, hasmına bir say
vant a.'}ırmasını bekliyordu. O, 
çalıma girmişti. Bekliyordu ki, 
hamnı künteyı biraz hnvalan
dırsın ... 

Kurnaz Filibeli, usta ve ma
hir bil· pe."11ivan olduğundan 
küçük hasmının bir halt ede -
ceğini anladı ve oturak künte
sini boşalttı. 

Filibeli, aJta almış olduğu 
11asmma ne yapacağını şaşır
mıştı. Başına mnhakl-:ılc l.ir 
bclA gelecekti. Paça kasnak 
p_<"nnak ve aşırmak istedi. İç 
'<ru.. ili> elini soktu. 

Küçük hasmını boyundunık
la boğmak, ve e?..mek istiyordu. 

Hergeleci hasmının bu, boğ
masından memnundu. Filibeli, 
fena boğuyordu. Hatta etrafın
dan bağırmalar oldu: 

- Bırak!. 
- Paçayı bıraktı o!.. 
- Sana öyle mi yaptı İbram? 
- Ayıptır FiJibeli ... 
- Bacağın kadar adam!. 
Filibeli, dinlemiyordu. Habi

re boğuyordu. Fakat, boğmak 
fırsatım daha ziyade Hergeleci 
vermiş oluyordu. Boyundunık
tan gerilip kaçacağına inadına 
hasmının üzerine gidiyor ve so
kuluyordu. 

Herkes Herg;elecinin bu ace
mi şekilde hareketine bir mana 
veremiyordu. Hiç bir pehlivan 
boyundurukta hasmının üzeri
ne gider miydi? Bu, acemilik 
ve düpedüz aptallıktı. 

Deli Hafız, kıs kıs gülüyordu. 
Çırağının bir halt edeceğini bi
liyordu. Fakat Hergelet:inin bu 
hareketini usta~ı dahi bilmediği 
halde kat'iyen güreşlerde ken -
disi bile tatbik edeme7,di. De
dim ya, bu, yaradılış idi. Bunun 
mektebi yoktu. 

bir bakış 
(Baş tıırnfı 2 inci sayfada) 

miştir. Konya, Mersin, Adana, 
Urfa, Diyarbakır halkı, genç 
havacılarımızı gözleri önünde 
alkışlamak sevincini tatmışlar
dır. 938 de Türk Kuşunun 
kanatlan altında yer bulabil -
mek için gençlik arasında bir 
yarış başlamıştır. Bu kuvvetli 
alaka üniversite çatılan altına 
kadar yayılmıştır. Aylar geç
tikçe rakamlar artmıştır. Ha
vacılık aşkı \"e heyecanı hiç 
durmadan geni~lemiştir. 

Bugün lnönünde, dünya re
korunu 14 saat yirmi dakika 
He kıran kabiliyetler yetişmiş -
tir. Talebeler ara.c;ında genç kız
lar gittikçe çoğalmaktadır. 

Atatürk Türkiycsinde, Milli 
Şefimiz İsmet İnönünün yarat
tığı en genç ve modern müesse
selerimizden birisi de Devlet 
Havayollarıdır. 

Devlet havayollan; 1933 yılı 
haziranında Milli Müdafaa Ve
kaletine bağlı olarak kurulmuş 
ve iki senelik bir faaliyet tecrü
besinden sonra 1935 yılı hazi
ranında Nafıa Vekaletine dev
redilmiştir. 

Bu teşekkülü vücuda getir
Uergclcci, tehlikelerden gali- mekten maksat; memleketimi

biyetler kazanan bir san'atk~r- zin iktısaden yükselmiş şehirle
dı. Asıl marifet ve ustalık ta rini, birbirlerine bağlamak, son
burada değil miydi? ra da komşu memleketlere ha-

Tosun da Hergelecinin bu, va yollariyle ulaşmaktır. 
manevresini bilenlerdendi. o da Gerek momleket dahilinde ve 
Filibelinin başına geleceğini Perekse komşu memleketlere 
biliyordu. yapılacak seferler için büyük 

Fakat İstanbullular Hergele- ve küçük en mükemmel evsafı 
cinin bu manevrasını bilmedik- haiz, emnivetli, sür'atli ve kon
lerindcn alay ediyorlardı. forlu yolcu tayyarelerf satın a

- Tosun, İbram ne acemice lınmıştır: 
tutuyor be?. ('.Ana) meydanlar tesisi ve 

_Neden?. mevcut olanlar da ıslah edilerek 
- Hiç boyunduruk üzerine yer tesisatı ikmal edilmiştir. 

gidilir mi?. Tavyareler ve hava istasyonla-
- Ya ne yapılır? rı cok kuvvetli ve müteaddit 
- Ulan sen de mi bilmiyor _ tel.Siz telgraflarla techiz edile-

sun ?. ıek her tarafla muhabere et-
- Bilmez olur muyum? mek imkanı temin edilmiştir. 
- Eh! Öyle ise neden ööyle Muhtel!f zamanlarda Avru-

diyorsun? paya pilot, makinist ve telsiz 
_ Ha, bu balık başka balık.. telgrafçı gönderilerek mesleği 

G.. ·· ·· ·· · d" bil~leri arttırılmıştır. orursunuz ı;ıım ı.. - t 
N .. -· be" Fil"bel" . Y. Tunce.rs1an - e gorecegız . . ı ı, 

bir çengel vurup boyundurukla ı ı 
yener Ezerçeliyi.. gürmüyor mu Askerlik işleri 
eun körün istediği bir göz Allah•--------------'
iki göz birden veriyor. Filibeli
ye: 

- Hele, durun biraz .. 
Filibcli, Hergeleci sokuldukça 

memnun oluyordu. Boyundu -
rukla dikip hasmına bir diş çen 
geli vurarak sırtüstü yere vu -
racaktı. 

Hakikaten alaturkada bu, 
böyle idi. Bunun ba.~ka türlüsü 
olmnzdı. İstanbullular, alayını 
bırakmadılar : 

- Tosun, Hergeleci g-)diyor .. 
- Hayır, bilakis l!.,Hibeli gidi-

yor.. • 
- Görürsün şimdi?. 
- Siz görürsünüz şimdi? 
Dedi. 
Çok ge<;mcdi. Hergeleci, has

mına istediği gibi sokulmuş -
tu. Bekliyordu ki, hasmı boyun
durukla diksin kendisini... 

Filibeli Hergelecinin iyice 
kendisine geldiğini göriince bo
yunduruğu dikti ve çengele yü -
rüdü. 

lşte bu an içinde Hergeleci 
manevrasını şimşek sürati ile 
yerine getirmişti. 

Filibeli, hasmını boyundu -
rukla dikerken işin gayri Her
geleci de ona yarclım etmişti. 
O da beraber ve hasmının iste
diğinden da~a ala havalanmış -
tı. 

Fakat ı..~ilibeli, çengeli yetiş • 
tirmeden Hergeleci, ona çengeli 
yetiştirmişti. Filibeli, bu ani 
manevra karşısında boyundu -
ruğu gayri ihtiyari çözdü ve 
canının derdine düştü. 

Bunlar, hep bir anda ve göz 
açıp kapama siiratile oluyordu. 
Filibcli, sırtüstii yere gidiyor
du. SüraUe ve insiyaki bir hare 
ketle dönerek kalıbı kalıbına 
yüz Ustü yere düştü. Mağlüp 
o!masına ramak kalmıştı. 

(Arkası '\tır) _ ======:....:;_ 

Bursa Aıkerllk fUbeslnden: 
Yedek Piyade Asteğmen (4706~) 

İstanbul 325 doğumlu H. Kemal oğ
lu Ekremin acele ~ubem~ rnüracaa
U. 

* 

riergeteci, pa~ verme -
me~ {>.;İn ayağı üzerine dizle- Sahlbl: A. Camaleddln earaçoğlu 
mi.; vo p~ını saklamışb. Neşriyat Müdı.irü: Mııcit Çetin 

v1!ibeli, pu.çtıyl alaca~-un di- Basıldığı yer: (H. Bekir GUrııoylnr ve 
~~ uin.fi\YOrdU. lşto bu S!rads.j A. Cemaleddln Saraçoıilu mattıaa11) 

tlr, 
2 - Muhammen baskı ücreti ikibin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 150 liradır. 
4 - Pautrlık 4 Eylt11 941 perşembe günü saot 1" de Levazım Müdürlü

ğünde mulcşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

5 - Şıırınnmcsı Ankarada Mııliyc Vekaleti Levazım :Müdürlüğünde, İs
tanbul Dolmabııhı;ede Maliye Vekaleti matbu evrak anbarında görülebilir. 

8 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve muvakkat teminat makbuzu veya banlta kefalet mektubile bir
likte tayin olunan glln ve s::ıatte komisyona müracaaUarı. (5785) (7355) 

1 Devlet Demiry_o_II_a_rı_İI_a_n_Ia_r_ı 1 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarı aşağıda yazılı iki liste 

muhteviyatı Çnm Tomruk 8/9/941 Pazartesi günil saat 15.30 dan itibaren 
sırnsile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sabn alınacak
tır .. 

Bu i~ girmek lsfiyenlerin listesi hl7..asındll yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat H.30 a kadar 
komisyon relsliiine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler (100) kuruş muknbılinde idarenin Ankara, Eskişehir, Hay
darpaşa ve lz.mfr veznelerinde satılmaktadır. 

Liste No. 
l 
2 

Miktarı ismi 
2000 m3 Kerestelik çam tomruk 
5000 > Köprü ve tt.ınel 

için çam tomruk 

Muhammen 
bedel! 

80.000 lira 

Muvakkat 
teminatı 

5250 lira 

200.000 lira 11250 > 
(7384) 

Yüksek mühendis mektebi 
müdürlüğünden: 

1941 - 1942 ders senesi talebe k.ayıL muamelesi lEylülden itibaren 30 
Eylüle kadar sabahları yapılacaktır, 

Fazla tafsilllt için mektep idaresine müracaat edilmesi. (7502) 

Karabüh Belediye Reisliğinden 
1 - Karabük :.;chrinin yol yapı kanununun 1 inci maddesi hükmü da

hllintle 1/2000, 1/1000 ve l/500 mikyasındaki hali hazır haritalarının yapıl
ması işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Haritalar nafia meclisinin 13/3/936 ve 29 sayılı kararile tasdik 
edilmiş olan ~artname mucibince tanı.im ve Nafia VeklıleUnce tasdik edil
miş olacaktır. 

3 - Bu işin muhammen bedeli bir hektar için c20> lira hesabilc c4000> 
liradır. Muvakkat te,rninat c300~ liradır. 

4 - Bu i:ıe ait şartnnme Karabükbelediyesinden parasız ol:ırak alına

bilir. 
5 - thale 11/9/1941 Perşembe günü saat 15 de Karabükte belediye 

dairesinde yapılacaktır. 
6 - Taliplerin mezkQr gün saat 14 de kadar yukarıda ismi geçen şart

nnmmln ~3 üncü maddesinde zikredilen vesika ve teminat mektubu veya 
rnakbuzlarile müracaaUan. (7486) 

İnhisarlar !:!: Müdürlüğünden :j 
Clnıl Miktarı Muhammen% 7.5 teminatı Şekli Ekılltmenln 

Lira Kr. Lira Kr. günü saati 
Paspas 50 Adet 328 60 24 65 açık ek. 2/IX/941 9.30 
Ampul 1255 > 674 00 50 55 açık ek. 2/IX/941 9.45 
Selofan klığlt 60000 > pazarlık 2/IX/94J. 10 
Bilyalı yatak 112 > pazarlık 2/IX/941 10.15 

1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı 4kalem malzeme hizalarında gös
terilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Paspas ve ampullerin muhammen bediilleri, muvakkat teminatları 
hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme ve pauırlık yukanda yazılı gı,inlerde Kabataşta Levazım 
şubemizdeki nlıın komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ampul, Paııpas. bllyalı yatak eb'at listesi ve selofan kAğıt nümu
nesi sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme ve patarlık icin tayin olunan gün ve saatlerde 
% 7.5 güvenme par:ılnrile birlikte mezkur komisyona müracaatları. (7443) 

~----illmi··------------------·~ TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurul~ wilıl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. Şube ve 

Ajana adedi: 265 

Zirai ve Ticari h•r nevi barıka muamelelerl. 
Para blrlktlrenlerı 28800 lira ikramiye verlvor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihlıarsız tasarru.t hesablannda en 
az 50 lirası bulu;ıanlara senede 4 dela çekilecek kur'a ile a~ğıdakl 
plılnn göre ikramiye dc;ğıt..'11cakbr 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 
4 :# 500 lt 2.000 

60 Liralık 

40 lt 

20 lt 

11.000 Lira 
4.800 • 

lt 

HA 
iLE GÜZELLER GÜZtLI ZÜLEYHA 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL -67 
- Demek Yusufum bir kaç 

gün sonra gelecek! 
- Hayır babacığım! Biz gi

deceğiz. Mısır Sultanı Yusuf, 
hepimizi Mısıra davet ediyor. 

_ - Mısır Sultanı Yusuf mu 
dedin? Acaba kulakla.nm yan
lış mı işitiyor? 

- Kulakların d-Oğru Ştiyor. 
KardC§imiz Yusuf, rüyasında 
kendisine tebşir edilen maka
ma yükseldi. 

Ya.kup, hemen diz ~kerek 
ellerini havaya kaldırdı. Alla
ha hamdüsena etmeğe başla -
dı. Yahuda, onun bütün varlı
ğını, benliğini Allaha bağlıya
rak kendisinden geçmesinden 
istifade ederek gömleği gözle -1 
rine sürdü. 1 

Hazreti Yakup, sevincinden 
çıldırmış bir halde ayağa kalk
tı. 

- Görüyorum, görüyorum! 
Gözlerim açıldı! Dünyayı görü 
yorum, her şeyi görüyorum! 
Güneşi, semayı, bulutları, u
çan kuşları görüyorum ! 

Diye bağırarak sağa sola 
koşmağa başladı. On kardeş 
onu teskin edinceye kadar akla 
karayı seçtiler. 

Nihayet aklını başına topla
yan Yakup, on oğlunu birer bi
rer kucaklayıp öptü; ayn ayrı 
bağrına bastı. 
Artık onlardan nefret etmi

yordu. Nefret etmek için orta
da sebeb kalmamıştı. Fakat 
Bünyamin ne olmuştu? Bünya
mini oğullan arasında niçin 
göremiyordu? Acaba o, Mısır
da mı kalmıştı? Dayanamayıp 
sordu: 

- ~ünyamini getirmediniz 
mi? Benim merak edeceğimi 
düşünmediniz mi? 

Yahuda, derhal cevap yere
rek Yakubu meraktan kurtar
dı: 

· - Bühyamin, karde.~imiz 
Yusufun yanında kaldı. Mısıra 
ulaştığımız zaman ona da ka
vuşuruz. 

Yakup, Yabudanın sırtını ok 
şadı: 

- Sen bugün çok tatlı konu 
şuyorsun Yahuda! Yoksa acı 
konuşuyorsun da bana mı tatlı 
geliyor? 

• • • 
Hatre·ti Yakup, yalnız gözle

rine kavuşmakla kalmamış, ay 
ni zamanda dinçleşm~ti. Ken
disini yirmi ·yaş kadar gençle.~ 
miş hissediyordu. Bir kaç ~
dür yol hazırlığı görmekte o· 
lan oğulları ile birlikte çalışı
yor; yonılduğunun farkınd:ı 
olmuyordu. Allah, ona, gözle ~ 
rile birlikte, kuvvet ve k-.ıdret
te vermişti. 

Evet, bir kaç gündür y~~~· 
zır lığı görüyorlardı. Ana y~ -~ 
!arını bırakıp Mısıra hicret et 
deceklerdi. Çünkü Mısırda 011' 
lan Yusuf bekliyordu. Yust;. 
fun Sultanlık payesine ~ 
yeri kendilerine yeni vatan ıt· 
tilıaz edeceklerdi. 

Nihayet yol hazırlığı ~ 
edilmişti. Bir sabah erken~ 
yetmiş kişilik bir göç kafilcSY 
nin Kenan ilinden yava§ ya~ 
uzaklaştığı görülüyordu. lJıl 
~ pek hazindi. Güneş, btY 
hrtl:nnn arkasından bir tirrlil 
çıkmak istemiyordu. Her wrıı· 
fa bir hüzün çökmüştü. Dunıııll 
1ı dağ başları, yolcu Ee!amct • 
!erken ağlıyarak kızaran gJı · 
ler gibi kızıla boyanmışlard1• 
Rüzgar bile hazin bir inilti çı· 
karanık esiyordu. Bülbüller ot· 
mez, kuşlar cıvıldamaz olnılW 
tu. 

Hazreti Yakup, her adım ıı· 
tışta biraz daha arkada knlııtl 
ve geriye doğru uzaklaşan aıi• 
yurdunun, mübarek vatanıııı!l 
hiizniinü görmemek için başıııı 
geri çeviremiyordu. Oğulları 
da ayni düşiincenin zebunu o
larak arkalarına bakamıyor
lardı. 

Kadınlı, erkekli, çoluklu, ço
cuklu yetmiş kişilik kafile: b11 
tiin Mıı:;ır diyapm teshir edcJI 
Yusufun cazibesine kapıl · 
mışlar<lı. Bu kuvvetli cazibC• 
onları adım adım kendisine Ç.6 

kiyor; ana yurdlarından ebcd1' 

yen U7..aklaştınyor; hatta a.)'1' 
rıyordu. 

Hazreti Yakubun ilk katısl 
Liya rla ihtiyarlamıştı. LiY!l! 
rahmetli Rahilin kız kar<lcşJ 
olduğu içih Hazreti Yusufl~ 
hem teyzesi, hem üvey anne:>' 
oluyordu. Vaktile Yusufa o~ 
bir anne şefkatile bakmıstı. O
nu k~ndi oğulları olan Yahudııı 
Roben, Şemun, İsaher, ı .. avi ,.e 
Zebzelundan asla ayrı tutJJlll' 
mamışlı. Kaybolduğu zanıııt 
Liya da Yusuf için çok ağla · 
mış, günlerce, gecelerce göz )"' 
şı dökmüştü. Nihayet haya • 
tından ümidini keserek onu ıı· 
nulmuş ve artık ağlamaz ol • 
muı:ıtu. Şimdi ise, pek yakındllı 
Yusufa kavusacaktı. Gençliği • 
ne doyamadan hayata veda. ~ 
den ı>evgili kı~ karde.~i Rahılıll 
ilk bergü.7.arı YUBu!wı Mıf;1 1' 
fahtında oturduğunu görmek · 
le iftihar edecekti. 

Kervan, ağır ağlr yoluna de
vanı ediyordu. İhtiyar Yakup ilil 
Liya bir arabaya binmi~Jet'' 
di. Mısır topraklarına ulaşac~ 
lan zamanı adeta iple çekiyor
lardı. İkisi de bırcr tatlı hiilytl' 
ya dalmışlardı. Kim bilir nele! 
diişünüyorlardı. (Arh;. •. : t~ 

Denizcilere ilan 
Münakalat Vekaleti İstanbul Mın

taha liman riyasetinden 
Arnavutkt1y Akıntıburnu ile Van'kOy arasındaki kabloyu tamir ıei11 

gece ve giindüı: beynelmilel kablo işı rctlerinı t.ıışıyan bir dub;ı Arna-.ut' 
köy Akıntıbumuna azami 204 metre ııı~arcde bir varagel çelik tel ıle 
ballı bulunduğundan bilumum deniz ve:mitinln duba He Arn:ıvuL"-öy P.' 
kıntıburnu arasından geçmemeleri ve dubaya ç·ap:ırız vermeıncleri il~ 
olunur. (7657) 

lstanbul Na/ ia müdürliipiinden 
12/9/941 Cuma günü sat 15 de Jstmıbulda Nafia Mudürliıgü f;I<' 

siltme komisyonu odasında ( 1749 .14) lirıı keşi! bı..>delli Pendik orta oıt LJ.l 
binası tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık ışlcri genel, hususi ve fenni şartoıı' 

meleri, proje keşi! hüL~sasiyle buna mfiteferri <llğer evrak dairesinde g6 
rülecektir. 

Muvakkat teminat ( 131) lira (19) kuruştur. 

fstcklilerin en az bir taahhütte (JOOO) Iİl"nlık bu işe ber.zer iş y:ıı tı' 
ğına dair idarelerinden alınış olduğu vesikal:ı ra istin:ıdcn tsUıı•L,ıl v Jiı' 
yetine eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün evvel alınmış ı;)ı' 

liyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalnriylc gelmeleri. (73'13) 

Zayi 
Yeniköy Askerlik şubesinden ter

his kaydım ihtiva eden ve S:ırıyer 

nüfus memurluğundan verilmiş o-
lan Jıuviyet cüzdanımı zayi ettim. 
Ycnısiııi çıkarııca&ımdan eskisinin 
hükınii yoktur. 

BilyOkdere Çayırbaşı Cami ar
kasında 12 No. da 317 doğumlu 

Osman oğlu Ya!Jar Evyapan 

* Zayi 

~ 

En idareli 
LAMBA 


