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Her Yerde 5 Kurq 

Jand~~~ • 
nı Okulunda y Kar rlara Doğru 

Ba Yıl tahsili i - •• ** 
11e ued~J~~! b::;::::.!ı'::.Z~::;':,: u::Jı~~ball Kabine programının muhtelif sahalarda alınmasını derpiş 

Dahiliye V k'I' "h' bl ettiği tedbirler için layıhalar hazırlanıyor, bütün Vekaletler 
- . 8 1 1 mu ım r nutuk söyledi mümessillerinden müteşekkil bir komisyon üç dört güne 
::~~~~~ Hindistan buhranına iı~g:rerıc~~ Ankara, 6 ~ - Bu ~ı kadar bu çok mühim ve esaslı çalışmalara başlıyacakbr 
~ruu ed B Jandarma Subay olmlunu bıtı-

~ ~ ~~M~ J 

~:~~~r "~,~~m . -ı~~~§~ ~~r!i@~~j~~ 1 .. uukoınetlmiz!n .. ıBasvekil Dün Gazetecileri l(abul Etti 
VC."J' •• h Hh- ~el il<iJ( n geçıt vere- yaya gidip Çin- Sayın davctlilerlnı , beyannamesi 1 

in 
ıuu ıtlcri- do~ ı meCZ'lıııWrın garbc liler<.'I taarru~ ı 

:o ·~viııc;lerı felq';':__ nk'luı.cxıkları bela ve etmcktC'n onla- çindc bulunduğumuz bu terl- Arurara 6 (Yeni Sabah mu- Jrunmuş olan yeni kabine prog- ı kik ve icabeden kanun liyıhala-
,1 __ dahıl olmak ol "~ı tu.fam, tıe bahast1!a . ris m'ilessesesinde t.a.lısillcrini BOtün dünya öasınında :habirin~) _ BilyUk Millet ramının muhtelif sahalarda a- riyle kararnameleri hazırlamalV 
~r bütü.n a- ttr&",ı ol.sun, mcncdilm.c ~ c "l vazgeçırme- muvaffa.kiyetle bitiren jandal'· çok iyi karşı landı Meclisinde dün Başvekilimiz bnmnaını deıı>iş ettiği tedbir ve üzere iBaşvekfilet Müst.eşa.rı Q;. 
~e_tler Hinl :muJı.taç bir tl'J1ı.clittir. g ğe çalışncah- ma subaylarının ve jandarma ŞUkril Saracoğlu ta:ra.fından 0 • kararların tn.tbik mıretinı tet- (Sonu sıı 3 s u. 4 dL) 

det:ilfi.fınıo §İÖ- lngı1f<'1"enin buım atılatuı. mış. Böyle yap- gedikli erbaşlarının diploma Ankara., 6 (Radyo Gnze-
tli UEııU oayı ..... 11h.,.,.;., z· B :J"' mazbı'Sa onla- dağıtnıa törenine yük6ek huzu- tesi) _ Du"nya basıııı uac:ı.. 

h~. ~ • ere t ' 1..-"Jl"' v.:..<ır. u cm.t1i1ıet- l'l Hindistanın _, ı· f -~r ı· ~ · uc ~r ·~ VUrrnay . ıt ~ Garbi A ;ı runııuıa ut en şcn;.ı, ver( ıgımz- vekil Saracogwlunun dün BU-
CU"'""' 1 ı- ,_,~,,'. sya 'lle Avru.p<J sı' ddete r. .... ı·ı·ra- d d ı g ek ı..~ · g '· · '"'!uCCck n-ı,.._.n 1l U - " en o ayı er umı, erel\se yü1< Millet Meclisinde söy-
ret1- b su- aı7 _, • " .:tn<l ırnhtıt 11çfcs ··aat etnıeycn geı1 ~ mezuı I ı "·~k · d u.:: ır '"'~ nu" m? " ç ı ar "'v SCVJn ır- Jedigıw' nııtu~Ja mf'QIY'ltl olmak-

ogru 't- mıhı bug" n· , .:r • '""" - ınız. er ırerıcrımze ayn tadır. Müttefik \'e Mihver 

on ajansına göre 

Mrı Çörçil 
o l_R_USYA'_DA_l I AFRIKA'DA 1 

Kafkas topral\!armda Merkez ve cenupta E d ,,uuııa.- ç . l({t~ıını ooı-ecdıtfr muk!'""'n1t>.lı l'le d' . H b' 1' • • n V"Jll"J' 

ekto gı ıc · ım tı"'"ista;ıa yer- tC'hclit ed ı ek- t"'"'""'l .. ed h 1 · u olduğu. h ~"' d.~ :'(ııx:myamn önütıdP, 'llliş ! ayrı .... ~ mr er ve cp nti:1 radyo basını, beyrumaıncyi 
ll\llün ~atıyor. bt~Z::. Çı.m d-0 yutma{ja im.kan sevgi ve sayıgı ile seıamıamn. kendi görüşlerine göre mU-
tn t u Veba. t.c.ur~, artdc diitıya Ç-O]; drır Gandınin ln- Okulu BiHrcn1c'1' talea etmektedirler. Beyruı-
na rn ~vn.~fları- Veleb.;Jı . Ilr-p bir O?'(U/4. bir giliz1ero karşı Sayın misafirlerim, name her tarafta tasvibe 
g lizl ,ı,;ııen, ln. m_üya:rt geçecek nıfit,,(ı ., muvaffakıyet - Jandarma. Subay Okulu, bu mazhar olmuştur. İngiliz 

oskovada Al 1 c·k k. ·ı ·ı· 1 M'h ., man ar ı ores noı ız er ı vere a1r 
erın re:' li t bir 1ctıtk 1.,,.. • . rrt:! le kulla.ndı~'l si- yıl da, yurdun emni,·ct ve asa- radyosu, Türk - İngiliz itti'-

V(' genırı .. .. k"i'..! ı..z • ""'l'f'Ttyet ıçın ha- l::.ı.. • ,, lü '! ı:c.ruş. 1\-"ı ~r } ({'1tr 'lıc Mecuc fcF- h:u yani şıd- yiş kadrosuna her ba.hımdnn fakına temas eden stzlcri 
Polıtıkala11 kcttdı,. ·' det.sız muknve- çok iyi yetiştirilmiş 128 jandar samimiyetle ka11?ı1amış, bu-

' R:r:~~nd~e y~':a~ıa şehrini de zaptattiler mevzileri dövdüler 
ÇQYtes.in'l"' az . met ile Japon- ma teğmeni He 75 jandnrma. ge- nun lngiltcrede derin bir 
Yet nıcmnunı. HOS I lan korlmtabi- dikli erlbaşı katarak vatani hiz- mcmmın.iyct uyandırdığını 

mOnferid sulhtan 
bahsediliyor 

~i verı~J bır _ EY CAHiD ·YALÇlt~ 1C<>eğı iınudini metine devam eylemiştir. Huzu- söylemiştir. 
vaı.ıf'c lar-f.ına bC-'31 "'mcsı. ı·ea- runuzda kutlanan bu §erefli tö- Türlrlyenin banşta kal- Sookholm, 6 (A.A.) - Ofi: 
:rn~ ~~agı ümidini kaybf'•m lit~yı ıdrakten reno israk eden ıve birazdan dip mak. fakat tecavilze uğrar- İsveç gn.7'.etelerinin yazdığına 
ede('('{ Cfuguınuzu d<'rh!l) ' . e- 1 ne kadar nciz old ığumı is- lomaıriruu alacak olan bu genç sn aonunn .kadar mUea<lelo göre, İngiltere Başvekili M. 
ltiç b;:z .. I~ğrw,11 Bınttıı~~ve ~ata kiı.fıdir .. ~le bir maksatla subaylar, harp okulunda ve mü- etmek azmi lnyilterede mem.- Çöl"Çil, Kuy;bişefe değil Moslio-
Yil.z 

1 
• 'UUidırnız yoktur V en aponyaya gıdccek G:mdi~ i Ja- teakibcn atış okulunda diğer ar mıniyetle karşılnnmışttı'. vaya gitmiştir. Bu faraziyeyf, 

ııôy}C:,1 '1:yon aıh:ılı namın· <~l t ponlar tedavi altma almazlrırsa. kadaşlarile birlikte bir Türk su- (Sonu Sa. s su. 7 de) İngillz bilyilk elçisinin Mosko-
t,ı i bdgılu ~ır vazıyet uı:n :Jı.0z muhak.kn.k ki, Hındıstan<ı. girip (Sonu Sa. l so. e da) •••••••G•••••••• (Sonu Sa. 8 SU. 8 do) 
dı~ ~knrunh~~~ 8 .~ ~~rufmubv~cth~~cl~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
keın~ın gtıya m urnl"' '{ ~n- maruz kalırlarsa öyle bir diya- B J d • 
ğını:-~?ın otoriteci aı kas l ır ra go!ldcrırler kı, GtıncL, o:-a- e e ı·ye Iktı·sat Mu·· du·· ru·· ne soruyoruz . 3 
leı; ~;;j hn.yalat ic:iııde ;c:msı- dan bır daha doncm<."Z Dünya- • 
lern<:ınc ~rda.n hiç hır hayll be:- d~ g:;e~ ~endi milletıne, gc-

11Pn ge zıhinlcri S<'Vked" . • • :re bütun ınsaniyete karşı bir 
Hııw r.orluklan Pek ıy~ 1 • mcsuliyc•t hissine mahk hangı 
da ı;.htan diyoru.z fnl c;:toktuı . devlet döı1 yüz milyon nUfuslu 

'11 Verin • • <n orta- lme b H' ~· nuı, b r anJrunıya alı tJ. ~ a . ~r. ınaıstan l.ıt'asını, 

Biraz 
ve 

müşfik, biraz münekkit, 
biraz mürakıp bir aile 

-............ 

biraz mütecessis 
muhiti içinde . 

l1ıgıltc-rt mefhum ılc- ftu-&..a w· ~ 1l_l:clı gıbi, anonnal bır msanın 
Abnany:t'• hır 1''raıısa. vq ..,. 0:~ ~z1:1~l';, Japonlaıın eline terkc-
t.'1.lı 1 Yu lx-nzcr bt H ebılır . 
hi.nleı oktur. Avrupa, ~~b ındıs- Hele PancUt Nehnıya atfe-
lilnd~ ne ~iina jfade 

1 ~~ zı- dılen sözler)nsanı bUUin bütün 
kı:uı bu nıı kchmesı de a!)v ,

1 
erse ihayrete boguyor. Hıntliler. Ja

dını nu Yakın bır ına g YU- Jıonlarla anlaşma ya.p,1cakl.u·
l.ı n/3u kadar sen<'lik ~ uyan- nuş, bundan kcndilerı idari kud
nıu~~adelelar i(,1ınde ar:sılık- ret. ikti~-ı·~ı .hususunda iı:;tıfa ~c 
li.ir ek hayat, mu tı.. fl"ı.ç.~n ettıklen gıbı, Japonlar da. Hin
Ynt ~.f'ları ve mü tcrc-k b~~!- d~tandan ~kcı g~ir ılnıck 
nıpaıııtkhem, fetknt hafif bir 11

- m~~desmı kazanacaJda;mnş!. 
liındiı ntcfhunıu Yaratıru . .ı. v .. Eger Hınt şcflerl hakikaten 
gUn .~~da bu da Yol tu ~ır. boyle bir şey düşünüyorlarsa 
ki ıçı~ızde en bılgıli r .. u- ve İııgilizleıin Hindistruıdrn çe
clin~lenn bile Bindstsu~~ı~cn lnlir çelolmez bu türlii i:ılerin 
buıundrn~eb, kaç ırk ve kav aç ~apılmasın:ı. razı olacaklarına 
lacaıtt ugunu aayma.ınn. .. ım m:uııyoı·larsa gerçekten acına-

Cahsmanın zevkine doyum olur mu? 
~Tenkide tahammül edemeyişiniz, belki de şimdiye kadar basm baskısın1 

dan uzakta kalabilmiş otmanari verdiği bir tahammQlsOzlOktOr. Fakat] 
zarar yok! Biz siz~ tahammüle alıştıracağız, isteseniz da istemeseniz de 

1 gördüklerimizi, bildiklerimizi, duyduklarımızı yazarak sizi hiç, amma 
1 hiç bir zaman yalnız bırakmıyacağız 

Pasifikte Yeni MeGeleler 

1.aha~r. ~<>yete içinde ~uç 0
- cnk .bir di.Jştince mekanızmasına Japonlar 

Jtaybetr sıc:temi eski kat' ~f !'11t nıalık olduklamıdn şupho kal-
diatana 00!0e beraber, hfU~ Jt~~ ~~· l~~i~ idım~ prensiple
llÇlıru a ~nlar al'aaında . rınm ~urrıyet m~efbumu~ bu 
ııca ın. teşltıl etm"kted' J:ır kndar nayetkfı:rhgı derin bır 
Coğr~listikn d~ı tler 

1~~1 d Y- h~yret uyandırnııy:ı layıkbr. 
tan d Ya k~taplarında H' ~r. Egcr Jnponlann llındistana 
de Ş 1 Verıleıi bıı kıt'a funclis- ye:rleşnıel ri ve Hindiıotam ı>en
ler J~t?ak dolayısiyle H~r~~- çelen içinE- slmaln:rı nctıcesinde 
birbirf.n ırıyıe ifade ettiğim' nb ı- yal~ bu Hint ltı.lcrl('ri cezaln
ne can ~~~ ayn, hatta bfb ~ !'l~ı bu~~ak olsnlard1, lıuna pek 
nıecnı UŞD.ıanı halkın { ı:n- ala mustehak idıler denilerek 
lar n~ruruu te:msıı ettneğ ~·et. aldınş edılmlyebilircli. Fakat 
hakk tuna töz aôylcın w e,_. un- Japonlara kollarını ~ çıp Hindis-

------------yine . 
, 

harekete 

b~şladı 
tan~ ol~bı~ir? Bu b~~ knnın tandaıı geçit verecen. w bu ilahi de 
kongr b.r .Unvan ilcs k. \~u- meçzublnr1? garba dogru akıta- Avustralyanm şima\in 
i<ldırı. ~ dıyıp gosteren b~n~ı::>~~ caklan beIB \'e fe!uket tufanı, o 
dece b' 1YQr. lJallıuki k e:Y ne pahasına olu''Sa olsun mc- Ü ··k 
lider·ı~ Partidir. Bu ~~e sg- 111lrı_ıeğe ~uhtaı,; biv tehdittir. Ç adanm Strat8JI 
liirteı tneflıumımuakt mu!; e .. ngil~~ bun.u anlıyacaf,'1 noktalarını 'ışgal ettiler 
edc!r ve llrnumUıktc . . un- şuplıcsızdir. Bu emnıyettir ki , 
Bizli~~ l.-Oeriibesizliği~\ kı~~~adc. Garbi A<>ya ve Avrupa kıt'alar~ Tokyo, 6 (A.A.) - bnı.,ara-
diğ1g°.1 ":<> dıı.r dili ün ' !l 1 ıyet halkına rahat nofeş almak im- torluk umumi karargahının bil-
d bir ınat ş cenın ver- kanım verecektir Çı"nkU b ·· d bi 

~ Sayın mUdilr, 
.Arap Alemini Kandırmak lçin :ı Şu üç dört glln içinde kula-

- ğrmızn. gelen rivayetlere ve şa-
• ytaın.ra inanmak Uizı:m geUrsc, 

M 1 h Ver bizkro, yani biz gazetecilere 
pek kUskUn olduğun~ anla§Jlı-
y<>r. Zaten silkf.ıtunuz ve bir-

şef le r 1- d~.nbirc bjr koşeye çekilip ses-
a:ız. sedasız otur~·}ımuz da bunu 
anlatmakta. gecikmedi. Sustu-

Beri inde 
~buluştular 

Bir plan hazırlıyorlar 

Harpten sonra buyuk bir 
federasyon kurulacakmış! 

Londra, 6 (A.A.) - tlrita
nova: 

nuz, tekzrl>i, tavzihi unuttu
(Soou Sa. S Sü. lS de) 

Amerikan hava generali 
Folley Bradley 

Ruzveltten 
Staline 

Bir mesaj götürdü 

General diyor ki ; 

Karadenizle Hazer d~nizi Tobruk ve Marsa Matruh~ 
arasındaki şimendifer karşı yeni ve büyük 
münakale )'olu kesildi hava akmları yapıldı 

[ A .A. telgnıflannda.tı [A".A.. t~lqr?'fl.a~mdm 
1mla.sa f3(ltlmiştır. ı hulasa_ ~dılmı~t_ır 

~lınnıı tebliği şudur · Ortaşark İngılız tcb1ıgı şıı. 
Kafkas topraklarında Tsielıo· ~ur: ~ . 

:resk simendıfer ka.vşaJi: nokt:iSl . 4( 5 Agust?S f:!CCe_:'ı.~ vI •)t Jc ... 
ma.ptedilm.IB ve oohrin şımal ba- MmJZin faalıyeti ~utün !•<'~ııu
tısında geniş bir cephe iizerin· lerde devam ctmistu · T. l \ n
d · en.difer batlma vanlnıış· n!uz mc;:kcz Ye C('ll~p ~·c:ı;ır, h."
ı:ı §IDl rıı:ıdc .. duşm~ mc·yzıkrıru tlı ,._ 

V~roşilon;k'un cenubunda sc- m~stuı . Hafif ~ba t:l)' ".tr~ 
ri teş.ldller. Kurum il2e.rindeki i· ıeı:ınizle bomba a~ tny~.-u d on
lıeri hareketlen eSDa.smda K -ı- D\l.'7 ~u~1~.n naklıyclerı '"' top 
:rad · ile Hazer deniz" arasın- mevzılerı uze:ınc ~.aamı~t"nna 
dak~~yük şimen<Jıfer miınaha- deva~ e) lcmı.şlcrdır. .A~c !tı~o
lAt.· yolunu kesmişlerdir. nnz bu Alman avcısı du.arr.rn•-

SaJin şimalinde a.Jma.n ve Ro- Jcrd.ır. . . 
men '.kıtları ilerJ("IXlektedirler. Şıınal ~ııka sn.1ı~Ueı_ı .. a ı.ıl -

Don n~rmin büyük ~eyrc-c;i lannda duı,man gcmılerı uwı ın
içln clüşmanın ka.rşılıh b\i<:um-ı <le !ıava: taarruzlanmız~. d~, ım 

(Sonu Sa. S SU. 4 dt•) !~k. (So~u Sa.. 3 Su. h ılı • ) 

Hava saldırışları harbi 
sonuçlanduabilir mi? 

ı 
Bava cephe.si ıitı, amlla~na c8aslanm tıc kertede tıcı·11 · ':. 

getircccğitıi i..~, zwıuıtı göstr:rco. litir. JI C't' Jı<ildc, tiwrrıı: m d .~ 
aımu. anıact-mWiı döntl;;,rrtH·Ja· 1~ ifl loaşioo bit· ::ıihmyct n. bır~~ ...... 

PJ&Uar 9<7"(ıktir. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

- -, D unkerk hezimc:tiııi takıp 
lranda meşrutiyet ilanının eden 1.uuc taarru?Jaıı· 

36 ncı yıldönOmünde • run, Büyük Bıitanyada lııı· hu-
cum çıkış yeri ha.zırlıyacağı . a

iran şahı 
radyoda 

bir hitabede bulundu 
--o--

nıbnıştı. Oysa ki, kıyılara Ye he
le Lonclraya yöneltilen h:wa a
~nnlnrı, üstünde olmıyan defti
tard too:b.irleri karşı.<;mda, an a
ca iletememi'.?, bir günde veri-

l 
len 189 uçak Juıyı.bından sonra, 
~<ıebblis lcuvvctı!ll azaltım:::' ı 
Bir mütcarifemiz: "Başa gelen 
~ekilir ve gökten yağanı )' eı 

Şehinşahm taVSİJeSİ 11 l::.a'bul eder" der; Londrumu a
teşlerle istinas etnıiyen sakın· 
leri, bu cehennemleri zamanlP nkı'kacı 1n ve ı.sral'la ta H' . · · ı ugun dirdiğine göre Japon l.'lllZ r-

la tanı n gilizlcrin Hin m au ın~ıs~a yerleşecek Japonya- likleri Avustralyarun f}i'malindt:> 
Buıı.-1- amen terketınelori dish ta- ~ın _onupde, hele Çıni de yutma- Arafura denizinde Ke1, Teofler 

l\l~ ı.arar <!dıyor usu- ga ımkan bulursa, artık dünya. va Aru ndalannın stratejik nok-

Alınan ve ltalyan şefleı-i Ber
lindo bul~~rak harp Mihveı in 
zaferile neticelendiği takdirde 
bir Arap memleketleri federas
Y<>nU kurulması için plft.nlar ha 
zırlamışlardır. Bu planlara gö
re Arap memleketlerinin büyUk 
bir lrnınn Almruı hfi.'kimiyeti ve 
birkaçı da. İtalyan hfı.kimiıetı 
altına girecektir. Söylendigıne 
göre federasyona girecek olan 
devletler. Filistin, lran, Irak, 

" Rusyaya yapılan yar· BOtOn lranlılar müslüman 
dımı mümkün olduğt:t lık namına kendllerini 

~e sayıyorlardı. Varşova, Ro
tertlam. ve Bclgrad bombardı
manları ağır zayıat verdirmiı,, 
paniğe sürüklemişti. Girit mu
dnfileri, lıavadruı inen tehlike,;: i 

Erel~ç~ ne yapa~aklar? So çok ~ ~clebilir. Hep hır ara- taıarmı işgal etmişlerdir. 
bir cev ~ bu au~ ö ln dır, b:r ~~yarı geç.e-cek nıütear- lA\-ustralyada Kurulaa Onla 
~ok 20 ag Veriyorlar ki inann~: ~bır kutlc, beşeriyet için ha- Belbourne, 6 (A.A.) - Harp 
tikleri r i:,r:._ liıgiliz}criıı neşret- tidir bh· y ecUç ve Mecüç feliı.h:e- muhabirleri ile yaptığı bir gö-
----:..~ vesılmlar ·· · a gore Hüseyin Cahid YA.LÇIN (Soııu Sa. S SU. 6 ele) 

Mevs· · ----------
~zel röportajı: 33 .. ~ 
==SUNGER AVCILARI --

Fok balığ h . . bnın a tapotu yuvasından çıkarmak 
Paıuka ıçın aş vurduğu türlü türlü çareler 
)>ek. az' ortadan kayholu5U1ldan 
larıa m= ellerinde ahtapot- GY AZAN 1 
rek ha a. tıknr: Bu mi.ıb:ı.- 1 
halde ~::J~ böy! toplu bir NAC SADULLAH 
kal r? Bunak' ur Namı ya- n _________ J 
'Xlea, Balık ım nıu aklı u . . 

cıınr ondan bu kari; ışın 6lrrıııı öğremnek i~n, b:ı&
vurulmadık care bır&.kmazmr. 

Fakat "Palulm", işinin sırrını 
babasına bile vermez. Ve surat 
la:rına, kurnazca gi.ılümsiyeıek: 

"- Denize okuııınuş muska 
• atıyorum! ,, deyıp ge1,ter. 
. ''Jı.,akat, sann. ı çıJması, çok 

(Sonı. S;ı 3 SJ. 1 •dl 

'(Sonu Sa, 8 6U. ı d.ı) 

Gazetecilerimiz 
Doğu cephesinde eski 
muharebe kesimlerini 

gezecekler 
iBerlin, 6 (A.A.) - Tetkik 

ooyalıati yapmakta olan Türk 
ga?.etecilcri, bugün Almanya
dan .a,yrılmışbr. Gazeteciler, hu 
susi ta.yya.re ile I""ırıma hareket 
ctmi9lcrdlr. Misafirler Sivnsto
pol ve eski ml.lhn.rc'bc kesimle
rini gezeceklerdir. 

kadar genişletmek mOşterek menfaate 
için e;oldim,, vakfetmelidir önliyeme:ni:ılcr, deniz ilssiıniın 

(Sonu: Sa. 2; Sü. l <lr Moskova, 6 (A.A.) - Ame- - Yo:t::ısı 8 iiocii Sa~f:ıd.1 - 1 

rikan lıa;·n kuvvetleri ~cflcrin-
den Generol Folley Br~dl~y, ,.ıııııılll'mlWllWJm[llBmaıwwsmmı:menıt•••••-•&;3=-iB-•llM~ttlllliilli!:i•11 ... • 
kendi oombaroım~ uçagı .11 c Büyü sihir efsun ve ilmi simya üstadı 
Moskovaya .. gelro~ ."? St..ıkıc """'~.,,.Jv..~VVVV'VVVv' 
.Ame.riknn Cümhurrcısı Ruzv~- 1 
tin bir mektubunu tevdi etmı~· :m--
tir. General Sovyctlerin !ii(lflerı- ' nı-- EBU ALiSiNA 
le görü,,.cımilşttlr. 

.Anıerlkan generali fil buya
natta bulunmuştur: YAZAN 

1 MUHARREM ZEKi KORGUNAL 1 
ı...;.-· ---

Jiorthynn öfü -- Ülü g'Srıincn •liri - Kelebek olan insan ve 
d"mir rhi olan l~dcb l\ -- Yıbn hız - Çöplüğe :ıhlruıs eski bir 
ka\JŞ ı•nrçasuu C'\ '<•Ft gtiıcl 11ir lrtz, soıır-J. d'aı müthl,. bir yılın 

• ı,ı'1· ı .. ne ... ok.. bi.ıyücü ..• 

- Rusyayu yapmakta. oldu
F.uz yardımı mümkün oldu
gu kadar JnrvıveUcndinnek mak 
sndiyle geldim. Biz, Rusyaya 
gönderebileceğimizi gönderiyor, 
ve daha fazla göndemıek isti· ı 
yonız. Biz, birleşik Amerika.da 

hari>in mihrak noktasındayız ve ı p k k Ô (V 
MUttefiltlı.rimize, dostıa.rınID'.a 1 ~ y~ ın a I 
~ L.~etinin müsaadesi n:. · ı " ili • 
bWntle y.ardımda bulunma.fa •;m,ı:::;::::::::~~~~:c:z:"::;!.::r-2~~~~~::~~-=• 
hazırJ?. 
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HARBiN PEŞİ SIRA 

İKİNCİ CEPHE 

=I HARP DURUMU I= 
Hava satdrrışlan harbi 
sonuçlandırahUir oıi? 
- Bat tarafı 1 inclCle -

is.yandığı kuvvetli Arma.da da. 
bu dad>elerden müteessir ohm. .. 
ea, ada, hava ordulanna kup 
dayanamu bir duruma düş.
m~tü. 

Müstahkem kalelerin ve Ual&
rtn, binlerce hava s2 ldınşlaı:ına. 
maruz bırakıldık1an görüldü. ve 
artık müdafaa cihazının ~lem&
diği kanaatleri uyandı. Bır va.
kitler. Ma.drid. sürekli atef}er 
altında mlemiş, fakat mi\dafaa 
ruhu kuılmamıştı. Malta, belki 
1>eş bin defa. dövüldü. Hila pa.
lif ve aktif müdafaa d~'Ul e
diyor. Orada.ki mahdut uçak 
me~anlan hayat eseri gös\eri
yor ! Maltızlar ilinde ddşürillen 
uçakların saylSl eli kkati calip
tir! 

F..ğer, uçak, zafer yoluntı w;a
~ hemen de, karşı ya· 
ka.dan sililısız dönen 335 
bin kişiye güvenen Britan~ a, 
çoktan teshir edilecektL 

Müttefiklerin, ağnstoe aym
ııa, tarihin kaydedeceği ~ 
hareketleıi için emin bir köprü 
"8şl. kurmak tmere, binlerce u
pk istihdam edeceklerini Nev-
1Drk Post haber veriyor. 

Ha.Tadan vurulan darbelerin, 
)'erine göre, korkunç olduğunu 
ol!.ylar göBtermiştir. Büyillc 
harp; hücumun, binlerce t.:>pun 
E'Onlerce devam eden ateşleny
ie hamrlandığmı öğretmıştır. 
Ancak, her ateş düştüğü yeri 
ya.kılr. Şüphesiz, müdafaa ~ 
lanm i'htiyaca ve b\ltün ihtimal
lere göre temin eden, miıstabza.r 
ınevkilenie oynak bir muhare
be yapmasını bilen bir ordunun 
haftdan lrorkusu da yoktur. 
Veniıın'da cephenin her metl'&
atne 4 ton çelik dUştügünü i&
tatistilderde gördtik. Bir bom· 
bmın isabet kabiliyetini ''e tah
rip kudreti Baıblralaımklııen 
Ostnn olarak kabul etmek için 
de henüz bir sebep yoktur. Me
tin Ouvrnıge'ların havanın nok
ta ateşleriyle yıkıldığına hili 
tııwımak miimkün değildir. 

Bir köıprU ~ kurmak için 
lıir bölgenin havadan htıcuına 
eMri81i (Sturmrcif) bir hale 
~. belki, kdılldir. Fa
bt. bir yeri zaptetmek, mlid• 
faa

1 

etmekten de kolay olduğu
aı birgok vakala.r i&ba.t etmit
lir. SiWılar, t.eDıevvü etmiştir. 
erai;>ıye i.leminde her &ilahın ye--
1'1 ve rolü vardır. Uçagın, 
w muha.re'be vaziyetinde is
likWiııe sahip tir ailiUı ve öte
ld.lerdeıı mtistaini bulunduğu-
1111, büt:Wı o kudretine ra~en, 
teslim etmek mevsimsizdir. 

Elde edilen bir köpril b8fl, 
W ve • tart kudreti 1ktisap 

~t ateşleri {Aıbriemfu~ 
fererJ ile korunurdu. l!~ak, ne 
de olsa, !bu ateşleri tevclh et
mekten aci:Ddir. Bflıiltis, Jran
nın her mufıaırebe sathuma gö
re idare edeceği atetjler ve tan.t 
savfetleri, misilleme hareket .. 
!erini gerekli kıl~la.r. Bınabe
rin. k-Oprii başı kuranlar, hava
dan da desteklenmekle beraber, 
asri kadrolarda göae çarpan 
Jıer 9IJllf ve silftlaa. mliftakir-
dırlar. ~a teşebbüslerini 
yarın da ve da.inıaı kara kuv
vetleri yapacaklar ..e \üaımun
da siliıb ve s~iadt-n kuv
vet alacaklardır. P.undan böyle 
de bü~ok icatlar, yeni m\l~ 
be vasıta ve metodlar: muhak
kalltlr. Aaeak, umıtmamak la
mnıiar ki. ''sınıfı asli• pİy'ade
dir Ye muharebe meydawnın öa 
kahramanı odtır. 

Hedefe tahrip ve imha ile &
rişilır. Bu, değişmez bir kaide
dir. Almanya, Büyük Britanya 
müdaf aasmı .bavalal'dan kır
mak :istf:mişti Demokrasinin 
de, bütün ihraç şartlarım elde 
edemediği halde, e?verişli he· 
deflen1 karşı bii.vük hava k6tle 
taarruzlarını tercih ctmesı kuv~ 
vetle muhtemeldir. Bunun, ara
nan tesiri blru:Jnıl bua.kmama~u, 

- ~ dedi. Bir ldomform 
veya Eter koku9U mu? 

O 8'l'&da Cemşit M.elikanru 
yastığı altında bir kağıt parça
sı buldu. Çekti .... Kalın, katlı 
bir ki.ğıt Hemen açb. Artık 
ortalık iyiden iyiye aydınlan· 
mJş, vagonun lambaları sön· 
ınüştil. Pencereye eğildi: ve ka. 
ğJtta İngilizce olarak ı!U satır
lan okodu: 

"Mukaddes mabut Sivaya 
nezredilmiş olan genç kızı bir 
yabancının ~da lekelt.n· 
mekten kurtanyenıs. Onu gene 
Siva'ya iade edeceğiz. Beyhude 
anm&)'IDIS.,, 

Cem!Jit birden hiddetle kağı· 
dı ~Yere attı; sonra 
gene yerden alarak düzeltti. 
Cebine koydu. Yum.nığunu lll· 
kara.k: 

- Ah, dedi. Ba defa daha 
müthi.i bir düşmanla karşı kar
eıyayız. 

- Kim bu dilıJmu.? Ne yan. 
yor klğrtta. ! . 

- Dediğim ~. Melikayı 
kaçuu. Makavel ve aY8De81 o
lamaö. Velik&JI Bnbmenler 
kaçırdı. 

- Brehmeııler mi! Neden f 
Brebmenlerbı bu itle ne alAka· 
!Bl ftl'? 

- lleJikı Malıutlan Siva 

YEN1 SABAH 7 AGTT • 

r Ş l!-H-.::___l ..... ~R .. ...--H--m::EiB-E-R-.ıgL: ·.-..:_----R-i -.....) =l ea=--~--0-_•• 
~aJka ucua r 

yedilmek i 
çalışmalı) Geçen &Un bir 

Yine çocuk 
düşürmel 

~- azamet.ine, mldafilerin 
sinir Jrunetine ha&Mır. 

Bu hava ~ aııdlaş
ma esaslarını ne kertede yeri· 
ne getireceğini ;:ıo, znmıın gcf
terecektır. Her llalde, t.ııarruz 
ordusunu amacından döndür
mek için başka bır zihniyet ve 
ba§b piialw geıektir. 

.i CİNAYETl 

sızı Demiryalanna yerteıtirrrim,.,. diye itd saf 
cenç.ten 42 lirayı aiup •özden nihan olan 

dellandına ottılden de ba.VtJFfan çat.dt 
kilde dal~. HMi
• t11dm': 

#-H~ aslen buralı ohnıy:ı.n ba 
ilti artad&§la otelde ahbap ol
muş,. kendileriıı.e. eğer arzu eder
i~ DevletDe.miryollanad-. biıt 
iş bulabilaceğini söylemiştir. 1 
Bu teklife muvafakat edeu iıd 
arkadaş kend.iJ.eri~ çok müsait 
davrma.n Ali ile ahh:.ı.plıiı ; iF 
hayli ilerletJDişlerdir. .Kı u·naı 
Ali biW'lare bu i§lıı ması·a.f:ı 
mal ol'acaiım söyliy.erek lı:enw-

Yet&i dan .ıeneai ~.Rt'Uiiıll.*"1.e.&ı. t>alilcsWmMtel.ij leıınden 42 llra. para istemiş v.e 
ohnartn gi1'Mt1 ~la""4ate ~•rıı1tı etme~ 1ker6 Aer gh bN ahru.ştır. Parayı verea iki saf 
aihı.,.. ~ eü dıılı• ,_,., w kaW pz:MW arta~: •~Ali. haydi ilakalun 
Wldin~ BerllMfi Mr ~ _.., w w.ı .. tilı •ı artık işe be§iı'mak rnaıuu gel
{1112teda nqı;-... dabCl ~ ~ iatiyefiler, bf8e «Ohl Gı'* deaıi31er, buawı tlariı.1e A
ae, .mi,, tıamttwı melmıpla mittlalGt ~ ._ S> ,_ Mf1111t li de dahil olmak 11zere ı~ l d& 
f108fa """' da g1Jn48rirlerae tWo&stw aTtrıir. ~qay& gitmi§le--:dil. 

Hapan Sağht Kllçllt Sıliiye llfemurtan faaflr .!.~: !::; 
lstanbulda Ha.ydarpaljaQa mak, Halduya: ·~ tımada dw'un, 

bulwıan Hayvaa ~ ~ 5 - Asa.tılda ...,. .... '- limdi )fa.karda yasdı~r.& 
sıhhiye memurlan ~.bay- mak, istkiayı venp gefuiın" diye ek 
tarların maiyetinde, haytarft" 6 - Zfnat' Vıldıl lWo 1lıir Jaalarmdaı:l maki~ rJh.. 
lıjleriılde çalıştınlacak m«nıır- dilekçe vermek, tuaıda. bur duran 'lapma b•-.. 
ları yetiştirmek ÜlePe a~ 7 - Okulu bitirdlkt.a BQ& .rek ote:le ~. 
yatılı bir müessesedir .. Buraya n. lillkfimetin Iüzmn g&tere- ~htndmhğı 4.J lira ae de Ht-
orta okulu bitirmit olanlar aeği her hangi bir yerde çah- ....:-.... e .. -:v.u. a"·""go~z bu d.efa. ~:... 
alınır. T&bail "miMWl!ıli 3 aa.. aacağına. dllir taıa»At aeudi w.u •.uu • ..,.., ~.uL l.IG 

mestr ( ı,&S) ~- wermek. ote.ı. hu ild saf a.rka~u ba-
Girme ŞarUan: Bu okua JNı)land&ki. aartıar vıW!aırıaı da alarak oradan um_ 
1 - Türk tebeası olmak, dalıilinde ya.tısız talebe de ka- la~. 
2 - Yaş 18-Z aranda bul olunabilir. Olrula yatlll o- Sonradan iısiıı farkma '1:lran 

bulunmak, larak kaydedilen ta.lıellleı!iaı 14» Recep ve Ali derMl vak'adan 
3 - tyt &hlllr saltllri olmak, parası okul ictareei tarahaGlm mbrt•- haberdar etmHı.terdir. 
4 - vn.eut el o • oı. ~L "VA ·s~ 

·----ıııımiiiiiiii ...... iııiiıııiııiiiiiıiil .... ııiiiiiiıı ..... iliiiiiiii;İi--------·' Ali a.ra.nmıı.ktachr. 

lmill!ll. Amt1 
1- haeta...._ e 
mgJHim v~ 
çoğunda meyva Ç<: 
En iJ!i elmanın kil 

---·~! - ~ satılııyOJr 
En güzel şeftalile: 

orafard"a (5) kunıı:ıtt 
Iı.uı içine en. m.i ~ (ı 
kadar ;riiltseliyor ! !' 

~ıtm~abmn: 
doruda yok pahs.sın 
~or.~~l 
'Y.a!Mın .... fQıbıab. • 
~h&llmnm; 
ıreyv.a. yiy.en:ı.iyw . .t 
day, un, emek, et) 
ceJde171ft lıwaıber 
~.hun~ 
yamaz. (Vitamin) ıe 
Im olan taze y · 
yettilmezse hast 
cürük- adltmtar bo 
kuru me-~a. hekim 
<bin hububat l~da,r 

İstanbulda meyv 
dhr pahalı o'•Qeu.a..ro 
iki sebep olsa gerek 

1 - Nakliye ücr 
balılığ'ı. 

2 - Elderı eı~• 
f" );a.tlar ~liyıeı• .. 
alan tp~laır da 
nyo.ı:Iar. Per:alreMlıec 
iiıi:;ı hüıtüıa msaf 
:yo.rlar. Meyvalan 
~in e.ıt önee dt!Vı.t 
idaresi.le b.fletli)lleli 
hın;ust:.aı çok ti1rt,a.; · 
4&.rı 15.zımdtr. 

§im :ııdiftrle · · 
v.e seb er ~in pek. 
ye ücre leri alı 
( mcsa i eri ) usuliyle 
lerlc ~ en meyvtil 
<;ok azaıfü!ınabdlt'. 

Harpten önce A 
bahusus İngiltere 
dıı. bcrl esiu bol bol 

miştim. fArmttt) 
İri, baJilk (h.ard.a.k 
rına vuruJdum. B 
ten geldiklerisıti SOlli 
d'&} dan~ ~nı al 

Bu güzet armutta 
('l5.) ktU'l.13 idiL Yer 
mut SOl'Chım. Buıl 
su ( 'I~) kUl11lŞ: idi. 
l~e O Zam&!t deri 

~ündüm. Binlerce 
za.k mesafede bul 
da} dan sağlam 
tif ediliyor. m:w'" ~J!lll 
laj) yapth~. v~pu 
1.it) usuMyte İstanbul 
ı:E geliyor. Gün.~ıiik 
ril"yoır. (Bü;yiili ma 
tediği kin So}'l!Jl()r. 

('15} )kunışa satı 
t Amasya} dan, 

f.aıı şimendiferte 
(gümrüğü) olnu,~aa 

lar. ~lmala.r da {m
sablıyor! 

Ça.hşl'tan Ticaret 
den bu meselelerin 
halliai tememı.i eder' 

""'· 

r:HİNT ESRARI=~] 
riM. Hımgisi olduğııma buhaak 
güç ftkat . sisin .... )ftlWiles 
olcbığunus, beie do~taa aım
ra onlanıı. mabedinde talırdi.9 t
diMiğmur olaşınıııea.kolaylapY. 
Şimdi hepsi bir bnın.Bttu 

nydı.nlıja. çı.bn, fabt bu aydıa 

Tramvapfan a 
çenk 

gece Ferhatla. başbaşa kalması J 
heriflf!l'i çileden çıka~. Bıi 
bal. Biiylllc mabutlarma n~ ı 
aileo bir kızın bir yabancı-iiel 
hembezm oluşu o kadar bU~ 
günahlardandır ld Siva'mn mut 
laka ga.ı.ebini bütün Hiııdistan 
üzerine celbeder. Bütün Hintli 
ler bu günahın cezasını çeker 
ler ! lşt8 Brehmenler bu fellk& 
ti önlemek için Melikayı ka.çın
yorlar. 

Rahmi bir bakıma i§te Ma.Jm.. 
velin parmağı olmadığı için me
selenin ehemmiyetini kaybetti· 
ğine de hilldlm ederek biraa se
vinmişti. Bununla beraber me 
rak ederek: 

- P~ bu ahmaklar kızı ne 
yaparlar &rsiJı? 

- İki t*tan Diri: Ya Sift 
mabetlerhıden. birillde yakarlar. 
yalıut cıDJJ. öllwJıe kadar 
bette YllllP'Qa mahkfun eöer
ı ... 

- Vq __.. - lfttllif ıteJ 
yabu. FaJrat na.ı haDeı' alımt-
1 ar; Dlı8l1 p öntınde :koca 

- Haber almaları kol&1. 
Brehmenleriıı böyle De:Zredilea 
kızların etrafıntia mutlaka biı 
iki adamla.n bulunur. lılelilua
nın maiye.tinde kimbilir kaç ca· 
sus vardı. Bunlar haber veraı~ 
!erdir. Kaçırma bidieeaine. ge
lince-, gene o maiyettekilerdaa 
biri bu i te önayak olmuş ol&
cak. Ha.tti belki ka.çıraa da oa
la.rda.n biridir. Geee, herkes ~ 
yurken birer narkotikle Bir
bek'in ve GiW'in uykulanm a
ğırlaştırmış; sonra mahut i8tas 
yona yaklaşırken :Melibyı man 
yatize etmiştir. Kız ba manya
tizma halinde H:ntlinin her em
ı·ine tü>i olmuş. onun pe§ine. tı.
kılmış, vagondan inmif, onunla 
beraber cıtıp gitmiŞir. 

Rahmi bu İD8aDl paıkına dtt
&0.reook izahatı dinlerken. Fer
hat ve arkadqları merakla. ka
pının önlinde dolapyoriardı. eezn.it onlan daha 2dyade bek
letmem . i ın hepsini çağnıdı: 

- Mese e anla rudı, dedi. İtte 
lngiliz.ce bır me tup. Prensesin 

Periıadııı telqla kaptJj;ı mek hkta da b.irtUmı felüetlerie 
tulMI lı.epsi merak Ye lle.Y'~ i- kars taşruı insan1ara benmyıg~ 
~iJ:ıda GDUa Gm.UılU-ndaıa Ve. ~- brdL Hiçbiri bi:r şey SÖyliyemi
ıımdan ok~&~ Ferha~ yeret derill deria dişiirme~ 
yüksek sesle okudu ve terct•nu! ı~ ıadt :ar. 
etti. Bir daha oku.da. Dudak • • • 
nıu büktü. Gözlen dom doht ol- Se-y t mi'n iik ktsmım ik~ 
mllştu. Kağıdit parçala~tt. mal elI'-ıişlerdi. Tren Sükündı&
~· ,antıa dı'm• bir S •s· I aoo Şt'brinde durdu. :Ferhat 
)e: , • ., tret; her iterledikçe Melika:hn 

- N~ demu lS~yor. İmza uzaklaştığı lıi~siııe kapatdıi.ğl i- T A il( V 1 
yok.; Kimdir bu ışı Yt.P&.t! us·, çin arkac1aşları: 
tat· ,...~ıwk. b ··ı ...... :.ı~ Hızır 94 G0.N 21 n· ~...ı... C---"+ -ı..:.... b' - ~~ urası su cLU.Wliôra.-

ıye --.. _..,. ..... ..._ :r bad r.aecejiz. ı . .____ 7 
8eelr. ne eri .Z.'l.ma!\ adem serin- 1381 

- Breb.menler. dedi. Siva ya ı~ı~; trc:ııcfon ilk inen hendı.ai 
aezredilen kız bir yabancının u·, olnıu.,. u. ,;,)ıkat Bu garip kı- Av 1 
fu.şuna atılamaz. BrehrueıılC!· vclfetl, hızıl yüzlü. yarı ~ıplak gus OS 
enu ku.r.tudUdanna U.idlı't • r araswıda,, :rabaneılar JM2 
Yoksa bütı.ın HlıldiiJtan Sn·a alya ında ne yapacak, zav.allı ır----• 
llabudıınun ltahruta ııjıoaya- Me.!iL yı nerede bulaea.stı? Na-. C U M 
caktı. sıl arayacak, kime sru·acaıt, ki- ~ 

- Ya şimdi zavallı Melikayı min del ıletindcn istifade ede- GlllMI 
bbret:nUJecekler mi! cekb. Bir mı'ifid'et ne yapaca , - 9ı.SS 4...5& 

- Hayır, mabede götihitp Si- nı 'bilcn:ıeksWD., hiç bir şey 1il· 6.00 1S.2f> 
wmn l!lbmıetine verirler. güneruemi§ ikeu Ytl""a!J yav:ı~ 

- Baagt mabede? Cemşidin decli..~n'! döm.. yi-
- Hiııdı.tanda bir çok Siw ne Ra ... .u l.!l ... öz: ·· ı '1 ~ 



~B.NI •&BAR .. • unger Avcıları. 
==:t-~-=ı:... o...~~ :.ııı.~ ,_ __ En __ -So_iiiiniiiiiiiiiAiiiiiiJ~--8•0-.5iii.Hiiiiiii_a_l_t>e __ r_ı.e •• r .. i_iiia 
~~ ~ bir ~:: lb-. bir muharip dıKkatiyle 41 

r•••Jt t • ... ,,.., 
bayı içm li.zım. olaıU biCi ve tıır
biJreyi aldıktacı ve bir .- o~ 
duda. himıet ettikten IODl'a bir 
yıl da bu okulda okuyarak jan
duma mektebi ile ilgJli olaıı 
malfu:natı ze1de ettiler. 'fahsiJ. 
Mıriain çok tyi netieeier ve 
ğW imtihanlarda ~Jeri 
DmY&ffalı:iyetleıle iebat ettler 
ve judanna. w'bayı olarak va
.zif.e almağa llak bgndıJ,ıv. 
dikli ~ ise, mtn'AZZaf u
kerliklaial judatma, aınıfıml 
itmam ettikt.en llmU'8. temdttll 
olarak mln'&tfakiyetle '9'8.Zif.g i 
fa edenler &ra1!ll1ldau. ~ilen ve 
btt o1nWla g6rdtik}eri bir bu 
yıllık tatml •f'Nfnde hOgilert 

b:ü:' ~ kenıthdne . ~~ .Paluk&, elindeki cer- r ~ 
Bu ~.ı:lJrL..,, gn~ft ~~:;:r~- izm •. rdekı• 

nuııJa ~ .~ a~_t U: 
reni kararlara doğru 

~ dinlediğmi bu ~ 01a OlıııJı1I, kocaman iğnenin Panama ....._..,dl.. O. ..... ._.. •• 14 uçlan, Ahtapotun kar· 
·~~·.•e.ııa -. ı.ı ilteö- _, maa iyice saplanmıştı. Deaiz 

- Baı ttJmfa 1. iuide - ı mel !ntfbaJa.r uyandırmıştr. Bul 
mal Yefil'in riy-uetinde veki- g.aır mslıfiJJeri Türkiyeüı tam 
!etler mti=cml'ıerind&n mürek· bir t:aratsızbk .liyuetim .idame 
kep bir .korııiiYon tiılidli karar· et.mek karanm bü.y.Wt bir mem
laiBUitu'. nuniyat.le belirtmektedir. Uiittbı 

bi olu~um."• •larıni ..... ,.,_"" 8iYlWUııl tutmak i§ini Ç.3.bueak vapuru ,,. .... "' ~ ~ bazıa. devreden Paluka, rttzgi\r· 
Yenidtn~ .... I ms 1-ftdtt. ~tma ktmlludı· • 

~ğinı haberi .beniın ~e nr ctlti, ipi iki eliyle, ve sürat· DCın eemjye meraainıle 
Ri\WI.~~ tezat tet1dl -.ı __ le topluyordu. Zavallı Ahtapot, T 

Bu komil!IQD iç- dört' güne gazeteler, nutkun çok geni.§ bir 
~ toplanarak çahpuya. hillAsasmı ne§l'etmekte ve az. 
'ha&hyacaktır. cümle Türkiye daima doatluğa 

-:~'-Wıall. ..- Jnasndaa k&fl?llan ürkek bir Ork bayratt çekUdi Btlew.ldl Diila llattaat d.thıkla mukaıbele edecektir 
- ...,.... Bir ın .... ı.:..u. soeult libi, ~ çupına bize t--~- ô (" "') 11J. 

O kadar ~.MUWuk!.,, doğru geliyordu! .ra.wı-, ~ - \ol~ aya 
lliiııaf88iQeıW ~,. .fıkrasını~. 

~udşuın ki, bir f'Jll~ Sand8ıa almdıll 'llUMIJ., y.ara )'akın bir ı.amaııda:aheri lima-
11esın erı Jllk a ~~ il ha.)'ftll. Palukanın çıplak &ol- rumu:da Guıııgxmıkta oJaa Pa 
lını~ clewriı..s -;r-. Cıu AJ'llıoı•: mıma lJ&udlralı [Oil Sltifper) 
atlattı· Ştındi ~ .'4W Biı'W tlÜslü yıJana benzlye:ı adlı~ Sll'DılÇ gaüai 'l'Wk 
tuttuğu aynad oaua tek aliyle kolları üzerindeki yuvarlak, ve Tie.vet filcwuna k.!Wlnu§W'. 
birlikte bak. deaftia dibine bembeyaz dudaklar, yaşlı ba ık Bu ~h vs.puPa mctuim-
nl, başbaŞa Ya&Ya- ÇJllJil etine yapışmıştı: 1$ TiiJ.·k b ~rağı ~kilıuiftir. 
bUtük bu d Paluka, Ahtapotu başından T.ürk ka.pta.ı:ılaM ve miirett.e· 
lerinıe bir~ ~ ~ıp çekince, bu beyaz du.· batı' tarafındas te.iellüm cdi· 
llizin dibin~ h&We de- daklat-.- etten birer birer ayt'ıl· lea va.pm-uu bacasına da Dev 
bir ş y gör• bear.eı- muıMaa, tıpkı -ama tıpa- let Den.izyoll&rı armafıll takıl-

Paluka, & 6de '-•retti birer öpücük şapırtısı mıştır. , 
!_an bir olta .._ .......... du.JU1u.10rtlu. O zaman, diri ah "" .) 
'"'bil~ atat4a t --:""Yar4u. b.l>otuıl Mtuzlarının bir iııaan AfRf KAOA 
1a benziyen llu ....,. t;ı!r ~ etiadeıı Yl'lhilndaıı ~kan N&-

~1b:1n Yanı başına ~lJIUıl Jeri. ''mit~liil 'bulıeler ., e ben
bir a,-, uaan ve ·ıam aetea Cev-at ~hak i\"l!rme-

ifhı ucuaa -.ısw ::f ıan. ~ ~;limdesı g,elnıedi. Bu benze 
~e'-lunuYOr. Bil çıaa Wırıl"•li Y1" ~zlerımi va1artmı§tı: Zira 
'-'ıflnın _uçlarına, yem yerine, l~&lJ yavaş C&D veren zaullı 
'"' eaıni.t tuıwn ~Fa.ıı, o şında. bana, kurtarıl· 
Jer-yer 7MA........ı.. peyrıiri gtbi ma.k ıçin kaıtılinin ellerini ipli· 
Deler geçirlim,....., u.nmbrat a• YOl'Dtiiıf gibi. görttndıU Bu ınn-
ltneaın ~i. ~ baıia o dierıeee derin bir 

iırlık ollırak. ili""~~.~ a- acı va-· iaift bir tebebi daha 
- 1r.ı11 ...- -~Pil'· Vardı: 0 çırpııu.o aııın<la, .Ah:;a· 
P~ ... PGtla. ~ plmii!tik · Ve Ah 
" ŞiJIMii. qpot, gözleri 1nsa.ıı g6zlerine 

a.... -~ dedı., d k.ka.t edin: k b -. .... t .. ftA6 6ll ~o enzıyen hayvandı!.. . 
~~-~aw SaJıaz~ratmen, 
l'ilıb4e 1>anu taıd ~le- bu neticeye, bu manu raya de· 
'1 ~· P ~, "'v nb kurdu Pala:ka blle alışama-
Tacvıivev lZ. iDii_ ola.caktı lti. ayaklarının di· Za•- .,. . .,.e ne ~ vaı:dl? b; .. .ı~ • 

+- Btlf tam.ft 1 ,;ncUe ~ 
'.Maltada av tayyarelerimiz 

bir di1şman tayyaresi dtii&r
mfi.,,qtür. 

İtalyan tebliği de şudur! 
~ eephe.mde ltalyaıi ve 

Alman hava UtklUeri, dWıma.n. 
mevzileriyle kıtalarına yeri ye.
ralarcasına aşa;tıda.n u~ eu· 
ııetlyle- tatu!'!DZ et.m.fşler Ye -
Ya m11aırebeieri ___.da G İIJ.. 
sllizuçalı~tr. 
Düfırwımn Tobnila 'A .t&nıa 

1latruha brp Japauf oklııfu 
Mmlar 1lir takim bmttan. ... 
bebiyet ftl'lldltiı'. Bu aGnnlar 
eautllllda. bir IrıgUiıı: UQağı tata. 
riR edilıldftir. H ~ Plliart h ....... ~ft ~ - cu ekişen hayvana, bir •bir --... ---.:: cUriiaı U,lemıs gibi suçlu suçlu-----------

ğiı ..,_dinı., iOZ keaih.ı>ii de- baktı.. Ve. iSe81 aşikar bir acıy· ı• ra n .. h 1 
Sordııın la tıtrıyerek. 
.. _ .() ~ "- Zav.allı hayv6Jl ıiedi bil-

llıntra.It zıeı.e nectit-~iııl Yeti- ~iniz. ae fedakar bil' anadır: I.olldra 6 (A.A.) - lraada 
Pllaka. uCllNa · " Yawuları dolar dojmaz, orta· llMlli'Utiyetin illmmıı 38.ma yıl 

"1n buluna h v.e Jıur. luı. na yat;u, ve onlara hayatın diinflnlll mftnımbetiyle İran ta'" 
ili ko n ıpı, u urtm,. aici· hı radyoda bir bttabede bulun-.ıı-'--~-Ol1' ~ .. 1. k~;ıe ılk .gıd,ası olarak, kendi kendi· t 
~ - - ..... :- '-#.... .eini yedırır' • mıı~ur. 
na baha:t ~ -.qalafkeu. ba· Bu ha ikati ö:!'renınee, nesli· Şah hitabesbıde yw-tda~arıa 

11 Verdi ~-- -----..1. --... 
- Ahtapota ni üre m k ıçin, ca.nmı ,,11: de· u.a --aernaa .....-

* B&şvekiüzni3 Şükrü Sara· 
coilu tEgijn aat 11 de ~
lilette matbuat mfbıanuieriııi 
kabul etmiş ve kendileriyle e.ıat 
yanma kadar denaı eden bir 
hasbihalde buhınmuştur. 

Uatbuat UaıUtB llDdiıtlip. 
Hariciyeye DevredJUyor '* Halen .Başvek!lete bağiı obm 

Matbuat Umum Mudiirlrğijnün. 
Hariciye Vekaletine bağltmina· 
sı için yaionda Büytfk Mtttet 
Meclisine w kalWll layihası 
sevko!unması kuvvetle muhte
meldir. 

Şeker Boldur * İstanbuld.a. hissedilen $&
ker darlığı hakkında malCtnıa.t.ı
ua mllracaat ettfglıu şeker şir
~tı umuın muanrn, arada sıra
da t:>u vaziyetin naktiya.t müt
külltuıdan ner.i geld nı, fakat 
te§e'bbüsler ttzer'..ne ktfi \18.g{'ll 
tenıüı edlldıfini, biı:ıaeuateytı 
her tarata. lliızu:mu kadar şeker 
sevkine devam olunduğurıu söy
lemiştir. * .Bundan t1011r1ı ._..ak 
titapfaı- için 11wit V.WWiıı· 
ee tanip "4ltktıkt• w basıl
m•auıa Hizum old.p Wldiril
dikt.en IOIU'& tr.Qıt wıt"llmmi ve 
wtUdm •erieria ~ müs-
tacel olmıayan)arııı plecs s&
nep t.ehiri Ye kağıt Sllıfiy&t.cı
d& uaml tasarruf yapıaML 
Bqvekilett.. allkadadara teh. 
~ edilmiştir. ......... _ .. 

Pdpıf o. 
Sofya, 6 (.A.A.) - Ofi 
'1!'6rJd7e .,._. 8llkrti Sar 

PMOfl.ıı'nun dlakil auttm suı. 
gaı' matıfw.rmde !*: mtttun-

RUSYA 'DA 18&111 11.. ~•"- ~üyük düş ıneden har ayan, e k-ıısın· i terek menfaate kendilel'iai ftk 
l'i) ....., '~dır Artı .... aı fetmelerini istemist.ir. 
\fe ~!Pi~~ balıkları gPl'indt~,!!- ;avrulanna diri dm Y@diren bu Y.ıldiiaibni. -'~~H.ıe- Tala _ BAf Umlf• ı. ~ _ 

-~ ıf6 .. :_:_ -:ıı-- ....., uısan gözlU ayY&nlft öltimil, ,.._7'" d .,ı;. •• 
._ -1- •"+-~ dı 'lll zin. bana b RbüttiD a- gel-...,i. ra.00& y.ıan parla.k 1'ir bkll lanD1a tardl esnaaıP a ~ dii~ 
-!At~ ~wıı MU de, fok Ö!ilm ftden. ı>ek"'~ .,;;:: ka· ~e blitün ~ ile- •maıı t.aD.k.ı tahrip~ 
i'~ balıgı ranhk bit' ye~ aeıltlığı takdiı-· yetıer b&taı- Wuem.aır. Doğ.u-cephesimie diin diıJBıa-
~-~k potu yuva, de, etıafımı bir mi&ı~. tıpkı Ofl a~~ını iL wa 10 uçatı tahrip~. 
iti eueııte ~· t rlU tür- bir fo.afoı- kWçeai gıbi , ık ne§- IHIOHI 111 ~ ~ G » 
dtrına1t a, 0.11 kan reden Ah~ ı·ılen bir isim tarafı ı iDcld da12d& yoktur. 
ltı-ı .Yiıni biitün l'a&haleri, Pi11es- de: E• l ZIW&1l bndilı. dir~ - Bal e - Sovyet Tebliği tudur 
elıyte Yll'la diği ~yleri Zira 0 ~atat inuaları, vay:a gitmii elmua da teyjt N- 5 ~ ~ kıtata.· 
.kat aht~ ~ e taşır. J'a AhtaJ)Otun kokmuş ö!ttsUnll mek~~· . . rımız düşmanla Klef.ekqa, Ko-
ıkr.trt19,!' hn .. ıt--~ Bu 'Utke limhua,, yP-rine kullaıu· lngilız Elçı.81 Mos1cova4a telııikovobielaya Erlina•nın ce• 
~ :"~ dl Aınsterdam, 6 (A.A.) - tıı- ıwbunda ve Kevskaya'nın et-
il~ hi!'a a,~k ,_~ ~ y~~~'t(l;Evveı zaman .. ın ta· giliz Haberler Servisinin bUdb-- mq> doğuşwıdaki keı:Ymlerd& 
fok balılt o ukır. i'llkat, fıluiz mBanla.rt. kfal'Jna, Ah- diğl;ne göre, İngiltere Büyük dtişmaala. ~ardır. 
BUY&cağım ':ıı~- -ra- tapotun öffidttMtı etiaM ed.i- l!'Jçiei bug.1in Maskovaya var- Cepheden Pravda gazeteaiı 
~en mü .T·- en son, yorl~. mqtır. ıönderilen 'ile Moskova rad ~ 
Ve gidip hta~ be. ur: Bari fimd,ikı ıamanıa, "Kava •-u.nferit BaıDı §oyialan sunda zikri ı:eçen bır tetenfta 
rtf kilçıık h,ı_.,!~vam et• nos ~ , yeüatiren u~e Btikre;. 6 (A.A.) - Otı: Kletskay.a böl~esinde Stllbıgı-. 

2a1Jl ~ 'bıoı.at". kadınlen da. karaııbk beyiııle- Ç6rçilin hilen lloskovactu dı.n 4oiu şima11nde ve Dpn neh· 
dl!' ~:... ~~ işi rİBill muhtaç oldugu ı~iı, yaı- bulunduğu hakkında Mihver l'inin Wne&inde inatb moba e
kın amo ... ---..... d<>- ratmat uğruod.a kendisiai feda kaJ'flSklarından JlllJllfan haber- beler yapılmakta oldufu ve bu· 

U'ıQn Ilı rl.. ak -bkuısı.rna. ehrıesioı ÖÜtl.ll Ju.lll'aın&U ahta.. ler, muhtelif httkt\ınet meıiceı· raJarda Saeyet kltal&n.JUB baz 
dan almak r,._.adığıll- PDtua f.eragatka.r ölüıniilld..ın lerinde, A!mauya. ile Sovy,etler DOkta1a.rda karidık blleumtnn 
nıa nı n da4an 1:1-k... DllUar Bi"tlift arasıMa bir mfuıfeıit ıeçmiş oldukları blldırnmekte-
t!an .btır. Oıı- Bww dliiünüfkaı, htapotun sulh şayiasının çıkmasına aebr:p dir~ 
Y bitt.aht, k bila. giirJ.erime dik.ilen insaıı olmwştur. Salihiy.etH R~men Radyo s.Pikeri son iki gün i

&öaerine bakamadım: Baı'a.. mahfillerinin bununla alika.lı çiııde LeWngra.d ceı>hesinde 32 
bir an& ö4lü.rmüşüz gıbi geldl! ol&f'Bk bildirdffhıe. göre, Alman Alman tayyareıdnln tahrfp ed.U 
Beai kendime, Palukaııın: ord.ul'amun biitOn cephelerde mis ve beşinin de hasara. ufra.· 

•• ,, ... ~ ..ı-fd h.o..a·•-, di muzaffer 8Ul'ette ilerl!difi anda blmış olduğunu illve etm1'tir. 
- '*"'6 u.Cü ın """';J' HU. ,, ,. •1- "-'- -•ıı.. :&-ak ,_ -. ptirdi .a.ıuıanya • .,.~ swıı m\UA ere le· Sovyet tebUğiııde deniyor kt: 

Cıanldi fUoı&Of rine başlamak bahis mevzun o- "Kletskaya bölgesinde kıta-
- Deni.zan dıbl de tıpla d:"" tamaz. Hatt.l Mordr:trn sulh tek tarımız d11şman hftemntannı 

ya sik, diyardu, 6r&da ela bo· lifinde bu.hına dahi Berliııin bul pllektırtmtiş!el'dir. 38 1ra4u' 
ı- bvpa Oracla d& dala· teklifleri reddedeceği muhak- kamyon tahrip edi!mi1 ve 
Yere, kafes, tar.ak, pu.ı veni· ka-kt:H-. kadar da Abnan öldttrWnıt\ştür. 
~ orada da kabak r.ayıfıa 
...... pat1q« 4b.tapot. ' Pi
... i YlfW, "Yıldaz". 'Akta
pot,. un artıği,te ~or, 
'7ak,. balttl. Alıtapotwı cuma 
ckuJor.M- r4* M.bimın hakkın 
dazı da, ~ ba1ıit, geliyor.,, 

Paluka, ufak kayıtımızı bii· 
~ JIUdala yakla,ftırırten, balı 
B1 J'IDe geçea Köpek balıaı,. 
DL aüngercıyi urlditen, batik· 
c:ıJ1 kaçı an, ve Fok balığının 
rüyuana. ea 'l<öpek balığı,, 
nı .dehfet duyan.it .. .. düın: 

Ve "Köpek ığı,, ha! ln~ 
a.n kad-.r korkunç göründ ' 

bi göaterebilecek, a.ntamtun gt- Hayat kavgası, batta ~ bir 
bı anlatabfleeek, duydufwn gi- ifrte, bu kadar korkun~ 1tt1 ka· 
bi duyurlıbileoek mif'im? dar gütrel, bu bıiaT' ~. ba 

Bodrumda ben, ilWan, ve kada.r euip, bu· kadar tehlikeli, 
1ı.liheleri, \"e hatti medeniyeti ve bn kado.r 'l'eriıMi& ~ldir'. 
.eerveti, ve sefaleti.. y.olla.rı ~e Adilerini harp ve üew. t ge · 
yolsuzlukları, kara adasının, mi milerinin ötesini be wıni sıl
ııi mini Robensonlan, ve deniz· mekte, lüka .otomobil korOlierl· 
lerinin Mevti Mehmetleriy!e, yı lerloi temizlenıekte ev, aparb· 
~ıla'Sı Kalesi, ve yükselesi haya· Jll&Il camlarım parlatmakta 1nıl 
tıyle, renkli çiçekli, ağlatan ve Iawlığımız, makbullerini ıoalon· 
güldüren, §aş.trtan ve dti..,crti;ıdl1· Ianmıza süs yerine yerieft"rdi
ren kocaman, ve henüz sonu ğimiz, ve daha nidideleı ini. za· 
getir'1ltnemiş bir roman okumuş rif t:enli aşiftel ~ modern tm.n· 
tum. yo kesesi yerine doğum gü ıti 

Bu roma.na nereden başlıya· ı,~ · ~~ .... · · 

caıısmamn zevkine 
• dOJJHD olur mu? 

nuz, hatta hüsnü niyetle girişi· 
fen - taıtlı değilse de - pak 
iıılJ1 olınıyan hasbihalda ecsiniz 
çıknıaz oldu. Biz bunun •ebep
lel'i il7.8riade duracak değil~. 
Çiirridi, ~ bizzat yüksek be· 
Jedi.ye ma.kaınlan tanımdan 
tekzip oi&ınn tekzibiaia gibi, 
koruıpVN, tK>hlletiaia, iuh ve 
tav.ıilWıiz da ~i &llk&
d&r etmemektedir. Beyamt ve 
isahatv~~ 
mDikiil dununuuaz uıüvıwel'ıe
.mu bizim de AHIBBJMUS lUım 
gel.iz'. i'ak.at P'iltiğbniz Betri· 
yat, şahsınızı değil, gerçekteıı 
.bizim olan Jjleri, ferdin değil, 
kütlenin yüksek menfaatini il
gılc~. Bu itibar.la 
§.imdilik bu sonuncu a::ı.zamısı 
da liitl.erı - enrelkilft glbl -
slllal bu}'1lnlUUUZl rica. ec1ec.
iiz. 

Bu tHlftriyattn sizin gfhi r.eki 
w •• kadar ~beli bir ida
" adamltll Jmnuş ~ il\cit
mif ola~ asli ihtımal ver· 
memekle beraber, gazeteci arka 
datlammsa kar&ı .dünld1 mna
m*lerinit:t h°' kal"fıltımadık. 
Anlaşılan ne tenkidi A\'lyorsu
nuz, ne de tenkit edilmeyi ... 
'l'eakidt ve mtinakqe.yı enm;. 
j:Ql'SUDUz, fÜnkÜ bunJaı' m,e ye· 
ıU. mr hareket -ve hamle kudre-
ti ıreani,.--.. .A.çık ve aerhest ko-
DQP'la,, sevaiyonmwz, çimldt, 
balar mutJak otorite emellerl
.aizi ~- Gaeteyi Wl
turmak. ~ gaaeteeiyi -bir 
1'et akik& oı.m-- dinlemekten 
daha kolay. MakaID.llm var, bir 
te,kilit aı.119daı8'mc, kmdiniz 
iGiıa Geği1.. imıae menfaati i«:iA 
yel g~-- adli- tallanı
lllil ~ Bu, iNtlkl 
de finıdiye .kadu' basın bula· 
-.dau wakt& kala:bilmi• olma
mn Yerdiği ~ tU.a.mı:nü.Uıilz• 
lüktör. 

rntat zarar yok! Bu, vefa.kir 
rane ve fedak&raae hizmet bek
ti'Jen ia~ tefkilitmda lriııe dai
ma. ;p.rdmam Gknaıwza maai 
değildir. 

Tabammtttfintlz yona sizi sa.
tnı- Te metanete alışt:mtealıı, 
fart MtW&i ile bailineniz &ize 
ku~t o)açağız, iateMın.iz de, is
temeseııiıl de bildiklerimizi, duy 
euklanmta, ~lerimiu ya
.zar.ak sizi hiç, ama hiç bir zn.
ıaan ~tınız bırümıYaeaiız. Bel 
ki &ııst elinia dejil, fakat mut
lB.ka hiznıet eliDW t:llWallz. 

Bu Mraz miffik, bira lllllra
kip, biıııaz münekkit, biraz mü
teı\ ııiı ~l& ınül.tl nde galı§
manın .ıevldae doyum olur ınu? 
Oltun ~ kınayum ve hiç bit' 
....., unutmayınız ki, matbu
at Jıer r.anıan. her yerde sizinle 
bera1>er o1acaktır. Bizi 8ize yar 
drmdan. halka hizmet zevkin· 
d n mahrum etmek lsttyeceği
nızi hiç ummJJYO?UZ. 

.Sözün kısası. ya.zıla.rmuzla si
ze muavenette bulunmak istiyo
ruz; devlet teştdlA.tmnza mtifit 
olmak~ 

Wnalalana. .-ç erilffamnn- kat ... teDMıeDı ııiite 
dır. ~ Thmr 

.Da1WI AMyişte JDflldD.rm,a, lan ~lru 
Gen(( arkadaşlarını. bat edefiaiuiz 
önttmüzdeki günler içiıufo Y.o!wıuz ~ \:et 

yumun muhtelif yerlerinde va·ı .Aoludıır. U.k.isl btı 
Eif8 ~ olacaksımz ve blı su- 111nh1Jdıak .jel'efe 
retle e!z1er .de memleket.UııiWı dan biç lilPhmı !' 
dallDf emm,ıet -ve a*yifiade B~ ..biWiıı · 
mesuliyet deruhte etmiş olan paca JUYa~ 
artadqlamıtS anuıına ka.tıla- arkadaşlarısa 
cabmız. Vazifesımn eflemmi- Qlı,'"'lil K~tnw.ımı 
yeti ve muvaffa.ketinizin fe· Töreodıe .mektç :k 
refi. ne ~~r bny1ik lııe mUYaf· Yarbay 1zzet Aki.n ea 
fak~~~tı halinde btuuuı tuk sôyleınıı~ ve .eı.c 
neücelenıun de o kadar elim o- tir ki: 
la.e8iını takdir eyledigmizden - Ciimbur. tyfıt v: 
etlphe et:nıiyonmı. &in -~ıl>af.azasına "t 

Bir memleketin harici emai· kaddes vuife.aiae 
yetinin dahili uayitiııe ılDlkı bir .ı..na tıebli.Jııetre 
surette bağb l>wlunduğu inkar bekıiyec.ek QCihz. 
Ql)uJ. e1mez bic hakikattir Va· meı.ııcwtlyeümizia tek 
ta.ıı mUdafaaeı.nda kuvvetli ol- .olaıı ~ .,, 
mak ıve mUtt nıUdafaayı gereği &i .eritilme.ı e ...,.,~ ... ,,,...,. 
gibi Mğıamak ~n memlekette fii bir vvbk olara 
emniyet ve ~vi ın tam o ma.aı, ve yük&eitnıekt.ir 
... rler Ye köyler 'll&lkHUD luı- dugllılHS DIUılllUJP . 
Zili' i~iftde yafll!!HI tiearetin. defi de bilıdw. 
airaa.tm ve sanaylin her türlü .()1-l ~ .SQ 
kufkulardan U?.ak olarak t.ııli· KoBU1taafitW 
yette buhmmuı lamndtr. rincisi Teiaen ejn 

..rur.t halkına bu emnivet ~ '~eaeııek ~· ı 
itimat havasmı sizler t mın e· duyuyor tz. 'rı \B 
deceksini.7. Devletim.Wn sonsuz den ~mm 't 
olan kuvvet ve kudretini sbl~r yen b •t..n vaz&tm,ıM 
tems1l f!}'li k, halkın bük~- yoru.z ıüye 1-ü: 
ınez kolu, {1eref ve namusu eğ.ıl ei>yJeaı"ş.. mlıerw 
me.ı başı oldufungzu sizler iş- miş.Ur: 
bat edeceksınjz. - Bize eö~ V'!l"hr6f'Uı. 

Hemaug;t bir iş ~ sizlerle İaöaiinWı ~ n 
kar&ılatan vatandaş her b · d· ..maı- Gtacaea,. 
mme ayn ayn C\hııhuriyet hii· 
~iuin icra uzvuyle temasa 
geldifiııi bilecek, hükümet hak
kındaki ilk duyguyu sız!eriu ~· 
lqmalarJBlZdaıı alacak ve hökfı 
metin vaetflannı stzin temasla
ruıızda. anyaca.kbı'. Bmıusa ıç1,1 
de.iln& dD.rilst, hakka. adalete, 
mama ri yetlı ölmaltıugız ve 
bütün i.Craatımzda kanunlardan 
Jol kailar olsun a.ynlm.'t.ma~ 
~lıemall81ıuz. 

/tOıt~B .. ~ 
Sö;rle,· 

Bul işleriil kanwaa l.IJ'ularok 
1'81U'J}anupeağma 4air kuı.ğı 
Blll& belki WJ rirayetJel' Çtlolı· 
R&eektar. Bil *1eı'e aali ilt4lB· 
DISJlDlL Bmdarı aöyliyatier ka 
-ıan bibrıipalerdir. Kaouu. 
hiCbir tiirlii ieıuta mini ofJllQ. 
Bilikis b"itüıı ~ k~ay 
laıştınr, ileri ,götürür. Kanun, 
keruliısine riayet ederek devlet 
işlerini yürUten 1mııseleri set'b
f e muvaffakiyete, ulaıtınr. K:ı· 
nmı, klar~ hayatının emniyet 
cihazı 'e muvafafkietin yegane 
anahtarıdır. ÇalUJUlÜ ve mu· 
vaffak otmak istiyen va.zif~Ji• 
nin icaplanm bihakkın bilen 
kimseler içiu kaıun set değil, 
yardımcıdır. 

t,te bunun içindır ki bu okul-

Mihver şefleri 
- ., •mit ı inci4e - . 

Sariye, 8uudl Arabistan ve Mı
sırdır. Bu memleketleriıı iimdi
kl hWıfmıetleri d vrileeektir. 
l'ederaeyDDllD ~ Frank 
Fröbcnius getirilecektir Bu zat 
lfiislünıa.n oldtlğu iddiamda bıı 
lUD.aA ya.kın ve orta ark ru~ 
lelerinde ihtiaa.s sahıl>i bir Al
mandır. Zevcesinın Suriyelı ol
duğu söylenmektedir. 

Evvc1ce Alman Yahudileri 
Frönbcni 'e ma l yanhmda 1'u .. 
Jumxıakt !diler. 

Zelzele 
lstıınbul. 6 (A.A.) - I~ıl-

Acdıh mr ölü 

cak, ve hele bilha.ssa...- nerede ~,.eeı Var;JME>.-.ız sunger, şu 
bitirecektim? ms.vi deryaıuıı dibinde, tuz.Iu 

deniz tuYtındıaıı çok, dtk iman 

Sekiz ytiz bin kişinin hakiki 
yardmıcıtn olma~ tetiyMm. Bı.ı 
eok kudlli vuife yolundan siz 
de bizi tavlı' ediniz. Fakat her 
halde "ytla.n tıÖyl''yorııımız, bu 
mesele uydurmadır, şu işin aslı 
yoktur,, diye hakikatleri li7.le .. 
meğe ve halkın gözünden kaçır 
mağa çalışmayınız; gö7.den ça· 
buk düsersiniz ve pek muhte
mel ki düştünüz bile, sayuı Mü
dür li raaatharıeainden b" lm. -

Kafamın i inG!e bu güç i i ter kanı içiyor _ 
tiplemeye çalı ırken, itiraf' ede· 
~im ki, ilk ve son pla~ "Süo- Denizin dibinde, surab mas· 
ğer Avcıları,. yer aldı . . keli 'hir dalgıcın, suratında mns 

Cevat Şakir, da4şımı11 scbe- ke butvnan bir diğer cla.lgıeı ta· 
bini soruııca, zorla gUfümı.iye- nımuına imkiB yoktur. Bu yi.iz 
rek: den, geçenler.de 'bara.da., ml\thiş 

- DüşUnU.yorum ki, deiil1'1t bir hidiee oldu: iki dalgıç, .Un
inl8.D beynini.bir süıığer k~ ğer yüzilnden, denizin yetmış, 
lan. sıkla bile Bodntnıu, bele yetmiı beş metre dibiııd.e birbir 
Sünğer Av.eılarmı l&yıkiyle an· luiyle kavgay.a tutuatuıar. Ve 
!atamaz! ...... ,, r.eticede, kavgacılardan birisi 

O, PJerini, ilerliyen eanda- ökliL-
lınmırı burnundan iki tarafa O gün, süngere, dokuz dalgı~ 
sacılau bembeyaz tiSplklere blt'ien indirilınitti: .AeısPk vu .. 
-ti bunlara denizciler sevimli kıı bulan faciamıı delıfeti, bU .. 
bir ısını bulm118lar, "('...eminin tUn dalgıçlar sandallara çıkarıl 
bıyıklan,. diyorlar- dikti. V &: dıklan zaman anlaşıldı: Zira 

''Bodnıma bilmem, fakat 8iba aacak o zamaa meydana çıktı 
ierclWinld bakikatea mllÜll tı, ilen llUağerclJl ._..dal-

Japonlar ytna 
harekata llaştadt 
- &.ı tam.fı 1 incide -

rü.şroe esswııwla. cenup batı pa
sifiktel.i Müttefik kara kuvvet
leri kumandanı General Blamey 
fiu;ı<li AVU&tralyada t.eekkül 
eıtmekte olaa ordumm dil'Şmaıı 
ioiıı ' müşkll bir meseJe" tefJkil 
'~ aöylemiftir. 
~ denıiiür ki: 
"A.*.erlerin bedeDi vaaiyeti 

pek iyidir ve iyi bir talim gör
mektedir. Teçhizat vazı ti ise 
iler hafta. i7ileşmekted"r. Kıta
lar cidden iyi t~ edilaUI 
~ baliMe hara.kete ge-

tir: 
Dün aat 15 i 10 da ve 

38 911iye geçe burada lıaf bir 
~ ka~. Merkez 
üatü ra.s haneye 150 kil9metre 
mmafede bul~tadır. 

T. KIZILAY CEMİYETi 

lia$ Vefa f !TS1 altınd3 bulu me ek en:leit" y 
akrabalarının saf.lık erte ini öttrerunek f nler ( · 
zı1ay Vmuml Mer~de, tstantıulda Yenı P e c 
ıı1fq Haıunda JUzılay m\.ım ilinde V4! t "r at r· 
alma bih"elan kurolm!!itur. 

.t\JAUlılar bu LUl'Ofara mwı;awatı& haber~ k • 
maJeıı JJAa olwu.r 



Sayfa: 1 

TEfRlKA No 

ROK 
1 Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur , ... OM~ 

SünMt olan çocuklar, bn.şlann- ı -Baba, ben, ~tına çıka
da sırma işlemeli takkeleriyle c:ığım.. 
ve takkelerin üzerinde fantazi Diye cevap Temlİş. A.rnavut-
Ma:lımudiye altıntariyle parıl oğlu da: 
panl parlıyorlardı. Çingene .ka- - Oğlum ba§altında seni ye
~arı davul dUnbelek çalarak nerler .. Çık buyült ortayı temiz
gobek atıyorlardı. Bir yandan le ve, büyük orta; ~cıını al! Bü
dn Selfuıikten getirilmi§ Yahu- yük ortada kimse yenemez se
di h<>kka'bazla.r oynuyordu. Gü- ni ... Fa.kat başaltında ilk elden 
rcşlcr başlayınca çengiler, hok- yenecekler seni. 
kabazlar durdu. Serezin meş- -Kim yenecek ki! .. • 1 

hur_çingeneleri davul zurna çal- - Yencrleı" ... 
maga, vurmai:'U başladılar. Çin- - Ben, YörUk Ali nereye g\i-
genelcr tam bir cenk havası ça- .reşirse oııun peşindeyim.. Ma
hyorl~ Zurnacı, uzun uzun d~, o, başaltına güreşiyor; 
BCda venyor, davulcu da yavaş ben de başaltına güreşeceğim ... 
yavaR tokmak vurnra!t bu seda- Knnıabatta karşı karşıya kal-
ya ahC'nkleyordu. Slinnet ço- dık.. · 
Clıklnrı dede, nn:ı itibariyle pch- - Burada kalamazsın .. Bu
livan oğlu pr-hlivan oldukların- rnda Uzun Hasanlar Hacılar
d:ın Y nhudilerin hokkabazlıkla- dan başka Şahinzad~ler ve Kel 
nnı, çingenelerin göbek atma- Hasanlar var ... Sen, katiyc~ Yö
lannı bir tnrafta bırakıp unut- rükle .karşı karşıya kalamaz
muşlnrdı. Onlar daha ziyade sın .. 
pchlivanlıktan zevk alıryorlar- - Ne olursa olsun... Yörük 
dı. Şimdi meydanda kalın na- Ali nerede ise iben, orndayun 
r,lar savrulL~aktı: baba! .. 

- Hayda kızan be!.. Dedi. Görülüyor ki bu da 
- Hayda be!.. başka bir nevi idi. Yörliğün bn-
- Hayda!... bası başka türlü dfü~ünüyordu. 
:Erkek ç-0cuğunun istediği bu Deli Mustafanın da başka!.. 

idı . l~ızlar ve, kadınlar bile yiğit Kel Memiş gelmem.işti. Niha
p&ılrvanlarn bayılırlardı. On- yet büyük ortacılar mcvdana 
lar içın er kek giizeli pehlivan çıktılar. Seyircilerin bir kısmı 
seyretmek bir f:ırsatb. Onlara gözlerini Yörüğo ~.evirmiş bn
doyum mu olur<lu. Saatlerce ba- kıyorlardı. Halbul·i Yörüklc Jo
imyiğit seyrederek gözlerini. a- pırdnma hareketi voktu. Bırlıir
saplannı, knl'blcrini, dinı:ığlnrı- !erine söylendiler~ 
m tahrik ederek n~.ve-, ~evke - Ne o, 'başaltına mı çıka-
d:ıl"~kl~rdt .• ~u •. yıg~t!crm ha- cak? .. Aferin Yörüğe be! .. 
yu.llen bılc kaf ı ıüı. Hulasa. her- B"yük' .. b dı 
ke.,; pchlivwıları bekliyordu. İş- Y:" ~ ~.. o~n .. gur~şlcrı nşla · 

Dün sabahki pat
lama hadisesi 
Dün sn.balı saat 10 raddele

rinde Y cdikulede bulunan ma
deni eşya fabrikasında sebebi 
henüz anla~1lamıyan bir infilıik 
hAdisesi olmuş ve işçilerden Ali 
isminde biri muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralanarak 
kalclınldığt Ce~a hasta
hanesinde ölmUştilr. Hadiseye 
mückleiumumilikçe el konmuş 
ve tnhkikata başlanmıştır. 

----:>wc----

Dıvar lizerinde 
ne arıyordu? 

Beşiktaşta. Orta~ayır soka
ğında otw-an 12 yaşI'annda Mus 
tafa düıı, evlerinin bahço du
vannd:ı nrkadaşlariyle oynar
ken a§ağı düşmüş ve muhtelif 
yerlerinden ağırca yaralaanuş
tır. 

----'>mc:-----

Bu na ıl bayi? 
Fatihte Fevzip:ı.şa ca.dde~indc 

84 numarada oturan mühendis 
Mazharın eşi Belkıs dün zabı
taya mürae!ıntla Malta QtU şı
aında kömür bayii Kerinun ken
disine 3 ton kömür vereceğini 
cöyliyerek 100 lira parasını a
lıp bilahare ortadan kayboldu
ğunu ve böylelikle bayi tarnfm· 
dan dolandırıldığını bildirmiş, 
1n1çlunun aranmasına başlan
mıştır. 

-----:>ın•----

Zor kurtarıldı 
Edinıekapıda Bahriye cadde 

sinde 13 numarada oturan Ab
durra.hmanın 10 yaşlarındaki 
oğlu Ruhi dün Galata rıhtım 
boyunda denizi seyrederken mu 
vazcnesini kaybederek dEnize 
düşmüş, mUşkülatJa kurtarıl
mıştır. 

F'a.zla su yutan cocuk imdadı 
sıhhi ile haslıthaneye knldırıJ
mu;tır. 

te Sere.zin çmgcneleri .ie pehli- ~gu~ buyuk ortaya çıJrma
~an havasını vurmııslardı. Ne dıgım .go~en Uzı~n Has'lnlı H~
dc yanık çalıyorlardı. 'l'nnı bir cı sevmeliler .. Hır. olmazsa., inti
(•enk ve, bo~"tışma havası idi.. kamlarım • alaraldardı~ Fakat 
ıı tıyar baş pehlivanlar,1.m mü- 01 tada belal~r vaı dı. Yal;lleıklı 
rt>kkep olan hak<'m heyeti mev- Hasanla Şahınz..ıd ... Şaluıı.z:ıde 
kime gf)('.mi:Jti. İhtiyar Cazgır U~uı~ Basanı mı kpıııard..<ı yen
kazan dibinde vaziyet almıştı. mışlt. Yal~acı!~lı .Hru:anın da 
C ı~ınn clındc uzun bir sopa Ha.cı ıJc bır gul'e' ı '~n~.!· Bcr~
vardı. Sanki bu, sopa ne kaz t>iı- hcıe kaJmı~lardJ.. Görulu~or kı, Rakı ısmarlamadı diye ... 

Kadıköy Kızılayının 
kır balosu 

Kızılay Cemiyeti Kadıköy k11za 
eube mcrke7J tarafından AğU& 
tosun 8 inci Cumartesi günü aJ..
§amı Fenerbahçe Bel\'ü gazino
sunda Nevzat Akay tarafında..ı 
konser, Tali tecrilbelcri ve muh 
t~f numaralardan müreitkep 
bir kır balosu tertip edilmiştir. 

Açık göz tez
ga hdar Iar 

Bahçckapıda Valofhan cnd
~csincfe 17 numarada. gömlekçi
lik yapan Süleyman dlin Adaya. 
scvkctmck için hazırladığı üç 
balya basmasını Bitlis anbarı
na gönderirken bu b:ılyaları yol· 
da açarak içinden bir miktarı
nı çalmak istiyen aym mağaza 
tczgahtnrlanndan Vahit ve 
Roben suç üstü yaka.lannıışfor
dır. 

Yeni neşriyat: 

lslam-Türk muhilülmaarifi 
38 inci niishası m'iihim bahis

lcı'i ihtiva ederek ıntişa.r et.ınis
tir. 

Naşit Jübilesi ı 
EylCılün 12 inci günti akşamı 

btitün ses ve saz sanatkiı.rl:i.n 
il4> halk nrtistlcri Bclvü gazino· 
aunda toplnnncal< ve sanatkar 
Naşit için bir Jübile tertip e<le
cdderdir. 

Hru.1.alıktan kurtulan Na.ştt 
o gece Hal.ide Pjşkin ile bera
ber bir perdelik bir komedi oy
nıyacaktır. 

Alakanı yo 
Son Tclgra! gnzett>tının 3/8/942 

tarlhlı mi::hasmın üçilnd.ı sahlCc ye
dinci sutununda (Beykoz Halk Par
tisinın tcnczzühU nnsıl geçti) ba~lıcı 
ııltında no rctUil yazıda :z.ilhülcn 
Şevket 'l'unç<foğı idare heyeti azn
sınclon olarpk göstermiştir. Halbuki 
adı g~n Şevket Tunçdağ teşk~ .. 
t.ımıı~ 1drın~ heyetinde vazifeli ol
ınndı[:ı gıbı tertip heyetilc de bir 
mun:ısebetf olmndı ~nd:ın keyfiyetin 
toV2.ıhan muhterem g.12ctcni2lc ncı;

rini rif'a cdcrız. 
C. H. P, Beykoz Kııu 1, H. Reisi 

~ose ve Köpriiler lst. Afınlaha 
Miitlürlüğiinden 

Nııfi.:ı \'ckhlt: ı ta .ıfındrn cmnn~tcn irış.:ı edilmekte ol •il yollar ihtiyn('J 
j~n (lC,053) lir.1 n uh.ımrr.en hcddh (97) ton (290) kılo l:revzot al:nması 
kapalı zarf u ulılc C' cıoıltmeye J,onulmuştur. 

Ek ... iltmc 21.'8/IHA Cuma gıınıı saat 15.30 da Galatad:ı Knrnkoydc Per
çemli sokak Ct:•mı.,t h.ınıı-dn Şo~c ve Köprulf'ı· İstanbul Mmtaka MüdOr-
liijlü cl->.S.Jltmc k o .11s~oııunda yapı1 .. cnktır. , 

İ•tckll :firmaları ı 0204) lırnlık nım•nk:ıt ıııcnitol;:ı bcr<ıbcr lnınunun 

tayin cttığj \'c•il .. lan ve tcklıflrnni aym g\ln muayyen :>.'latten bi- saot 
evvel ıd. ı c .. iz. ?.Ial1.cmC' :M udul'lt "unc vermeleri. 

Şnrtnnınc;,i p:-rn-ıız olrırnk dai1tdndc gorjjlcbilir. (8~3?) 

POKER 
Traş bıçakları 

Cildi tahriş etmeı, 
cildi yumuşattr. 

Her yerde 

P O K E ~ 

traş bıçaklarmı arayınıt· 

TÜRKiYE COMHURIVETI 

ZİRAAT BANKAS·I 
Kwıılatt tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk ~ 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai w icari her türlü banma muameleleri 
Para biriktirenlere 28,,800 lira. ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasınd:ı kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hesnpla 
en az 50 Unm bulunnnl:ıra senede 4 defa ı:cl<ilecek k-ur'a ıJe aşağıda 
plı'ına göre ikramiye dnITTtılncaktır. 

4 u.ct 1.000 UNfık 4.000 Lı8ra 1 
4 a IGO a 1.CWO 

~= =: :.::ı 
100 •ded 00 LINhlE 
'\lO • .. • 
1&0 • m • 

DiKKAT: H~apbrındnki pa nlar bir sene içinde 50 liradan ııf 
c!{]şmlyl'..nlcrc ikramiye çıktığı tak lırdc % 20 fatlasiyle verflel'cıı:tit 

Kur'alar ~ tlürt defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 'f!f• 
illi ve 11 Birinclkl'ı.nun ta.riblerindc çcldlecektir. 

Münakalat Vekaleti Devlet Llmaııl 
işletme Umum lllüdürlüğünderı 

İd~ıreye rn:ıunncı :ılın:ıcağmdnn ari:rıdaki şeraiti haiz. ol:ını.11-ır 

tı.da idare m<"rke;ı.irıdc enspt-ktöJ'lıı~e rıurcıc.ı::ıUıırı. 

ı - Muvazzaf a-kerliğlni ve 942 yoklam::ısını y::ıpmış olınıık 

2 - 7.Hıhıkıca mwmddnk huS'lülınJ vat' ı!rnsı ve lım .. ıı uı,dall1 

mıl bulunm. k. (8352) 

lstanbul J:». T. T. Miidürliiğü11de 
ıii ... ı\ siırecckti. Sopanın boyu b~ş~ltın~ gu~c.,~cek pc~l·~·anlaı 
ba.şırıı aşıyordu. Bu, c.ızgJrlar ~ı!"bırlerıy~C' ıddinlı ve ıntıkn~lı 
km adetti. Cazgırların bu sopa ı~.ılC'r . pcıı .M ustafnrun d3. Y o
aanlti asa.lan idi. Cazgır, c1:nde· ruk ~de bı.r kazılr koparma a
ki rop:ı.y,b cJayan ırak meydan lac~gı ''aı ~· ~:n eırn lcyh. Slkı, 
ıboyuna yiirüdü. Da"lnıl zurn~. deti .dolu bır .. ~.rr-ş olac.a~~ı. 

~amatyada Silivrikapı caclde
ıUndC' oturan &ı.mi dün ayni ma 
halde bulunan Halilin meyhane ===========:::::;::::::;::::======;:=:=======:--::-=:==:: 

td:ırcrnizc :ııt 341 S.'lyılı Fordsurı knınyonu kaı·rn;eri ı.imır::ıtı Jı 
nıesi dahilınde a<:ık ek ıltmcyc ko•ıulrnuxıur. 

.Ekı<Htmc 12/ 8/942 Çarş;.mb<ı ı.:iınu saat 15,!lO da Bılyılk J>ı.ı: 
binası birln<:i katta idııri'. muavınli'c odasında tophınııcıık Mua ırJıı1' 
ı;atım koınlı;yonunda ~ :ıpıl~wuklır 

l:ı.r:ı işaret ederek susturcl u. Ve, . N 1 ha.ye~ buyuk orta. gm cşle-
b..-ığırdı: ~ de bıttı. Cazgır, başaltını ça-

sinde yalnız başına rakı iı;erken 
içerı sabıkalılardan Arap Sa.mi 
ile arka<ln.~ı Mustafa adında iki 
kişi girmiş, Samiye "Rize ne r~
kı ı.cnno.rln., deye tt .. klifte bulun 
muslardır. - Desteye güreşei'Ckler· mey- gmlı :Ba it .. kl dana. ı - şa ına. guresec:c· er 

::· ·; . , mt:'ydanu ~.. l Hıc. tanımadığı bu "damlann 
Kuçük delıkanlılar, R)alda- p ı r ] . l k d ' tcklJfın~ Sami g:ıyet tabii ola-

nn<la pirtip, pirtip bozmasl kis- • c ı ıvaıı _ar, sua ı e t\7"..~n .ı· ~;.]_._ b • 
Jl<'l olru-ak kazan dibine yığıldı· bine g l~egc b~lud.ılnı. :-;ahın rak rs--uuı:u11i , unun üzerine 
lar. Belki elli kJş.i vnrc!ıbr. Şa- zacle ~n onde ~clıyordu. l.iolh- sabıkalılar da .zaıvallı ad:ımı'l Ü· 
.kur sukur yağlnnmıy..ı b:tslr.dı- nın vt~~ııdu Y.a.ı;ıandı. Tam fod- zerine yürüyerek keadini bir
lar. Kii"iik ibnklc.ıl"'" birbirl"ri· Jarı vucudu ıclı . . Ynl~~cıklı Hn~ hayli dövdükten sonra basın-

" v " d k k b d dan da ağırca yam.lan ışlardu·. 
ne yağ döküyorlardı . Eğer bu- s.an. a .. ıvı a ır vucu .rı. m • Sami Cerrahı;aı>a ha.stahane-
giin bunları yaglamak lfızım likU. Dulger Ahmet, D lı M~~-gelmiı} olsa ıdiler değil Sanşa- ~rw, 1:1zun Hasım, Hacı, "\~- :~~.!~şt~:.ş suç!u'ar da ya-
ba n seı· ·1 1• ti · b"t ruk Ah ardı ardına kazan dı-

~1 • ti anı~ ~.a)c nınti u - bine geldiler. Biraz sonra bi-
~~ııi'~n~'::Z ~ k~~ \~%ş~~: risi daha geldi. Bunu kıms~ t~
duğu bir devırde bu kadaı ha- nımıyorılu. Çob:ın .kıyaf:tiı ~ 

• bo - . . nclamdı. ismı cısmı belli degıl-
şaratı bol 1 nasıl ynglıyabılır- d' K r trn lı fak t b 
Jerdi. O vakitler zcytinyağıııın .. 1·t·· ~, asyı . ş •. .a b aşının 
tam okkası iki lmruH kadardı. us unue enıçenvan ır a\'UÇ 

Bes yüz okka zeytinyağı dahi tulnm saç v&rdı. 
gitse nihayet on lira kadar bir Başalbno. giireŞ(\Cekler ma
§C:y ederdi. Küçükler ne de bol li'ım olmuştu. Ve, sırasi~ le şun
bol ya~l.rnıyorlardı. Sanki başa lar<lı: 
güreş tutuşacaklar gıbiydiler. ı - Csklidarlı Şahinzade, 
Ya ~lanmalar bitti. CazgH', lıc- 2 - Yalrncıklı !{el Hal"!ım, 
men e~deri tu1 tıı. Kıbleye ç~viı'ip 3 - Dülger Ahmet, 
dual:ırını yaptı. İsimlerini birer 4 - Deli Mustafa, 
bır<'r sciylı)crek seyircilere tak- 5 - Uzun Hasan, 
dım • tti. Ondan sonra: 6 - Hacı, 

- Haydi bakayım kızanlar!.. 7 - Yörlik Ali, 
Diye seı->lencrck meydana sa- 8 - Çoban kıyafetli tanın · 

lıverdı. Yannın baş pehlıvanJa- mamış bir pehlivan .. 
rı olacak bu dclıknnlı çocukl:::r . Seyirciler, birbirl~rine fısıl
f?akur f}Ukur peşrev ynpnrak ne dayordıı: 
de güzel seda veriyorlardı. Çe- _ Bu, çoban kıyafetli herif 
tin ve, ateşin bir boğuşma baş- de kim? .. 1')1.kat amma da yar
ladı. Hızlı ve canlı güreşiyorlar- ma bir herif tıa!.. Anadoluluya 
dı. Çabuk bırbil'lcrinı yeniyor- benziyor. 
larclı. Amma nasıl birbirlerine 

Canlı balıkta çiçek balo!. u 
Sarıyer Gençlik klilbü taro

fmdan Canlıbalık ga.7..inosunda 
büyük bir itina ile onbeş .Ağus
tos Cumartesi gecesi için bir 
bale tertip edilmiştir. 

Milll 
oyunlar 
FestivalP 
14 - 22 
Ağustos 

DUHULlYE YOh."TUR 
Konsum:ısyon fi~crt PjyııQfo ki

şclcrıle }'estival yopılncnk gazinolar
da sııtılmaktndır. 

Her türlü izahat: 
Telefon: 23340 

üddeioın:-'3Di iğind •e : 
nm üm Hii1fu; . .-ıt;ı 

Esas: 76, Karu: 4(11 llAm: 62, 

Scıtmıs olduğu lımonlrır lı;m rnlı~tcıı Uılcp cttığl hnlrlt fatura -.cnnc
rnck ınırctıylc Mim 1'.orunma Kanuuıınn muhah! hnl'Ckctten ma1nun Ç~
mcnin tnönu ınohoU~ınckn B.ıkk:ıl Yunus t.ıJlıı 30 ynşıııda Hayrullah AI
~n h .. k.kındn yapıl ın duruŞMn ~e•.ic(' incte; maznuna ısna~ dunan suç sabit 
goı uldu~ünden 41{;0 Eı-ıyıh k:ınunun 31 iuci ınaıldcsinin 5 !nci fıkr.,.ı,ı de
liAfotiyle 59 un<.'U m.ıdıfosınln 6 ll)Cı 1ıkrnıu gl'reğıncc 5 l .rn agır p:ırn ce
zan ile m hkümıyehn<' ve G3 hnc\\ m.ıddo nmcıbiııcc hukum katUcştığl 

zcım:ın nı. ı..-ıtı rr:ı l mn rıit olmntt zere gazete ile "eşır ve ıliınınn '29/~/ 
942 gu~undc Jnıı.:ı;;ı v erıJm.. w • hııl'.mun ku.lıı k:ıtıyd J-1 nış bulunduğu 

n~n ohmu •• • • • 
Jlut.iım HiiJ~ı 

Eaas; 54, Karar: E:, itam: 6') ! 

Kt-Şi/ ~öı·l.ı D!J8 !ıra ınuvnkknt tcmlnnt 74 lira 85 kuı uştur 1' 
olbnptnki kf'Şif ve şartmımelerini r,önnek ve muo,;:ıkkat tcmın:ııı •• oı 
tırmnk uzcı·ı- çalışma günl. rinde m!.ldiirlıık jdarl k:ılcm lC'vn:ı n· ı.. 
eı, ıltm<' gıiıı ve 'Sa:ıtinde de 94Z sencıı1 içı11 muteber rirar ... t Odt"ı 
sı ve muvnl<kat teminat nıııkbuı.u il" koınısyona müral'aallnı ,, c'i9 

Askerli_km işi ri J 

[RADYO PROGM 
- 7 Ağustos 1942 

'1 .::ıu Pro"ram 
7,32 Yuuıctumuz.u 

çnlıştınılım 

'1 .40 ı\jans 
7 .55 Senfonik 

Yt'd ndc bulunan .:ahırt. için ~ınlı:; bfynnnnme 'ticrı"".d• surdıyle Mılll 

Korunma Kanununa m.ıhıılıt lı;;ırcketen .. mnznun bakknı :Must.ıfo oğlu 67 
ynı)lnda 1brnhlm Ç'mnr h. kkınd"r y::ıpıan duruşma sonundu; maznunn .imad BC§•ktııf As. Şvl>es.ndcn: 
edıl~ suç S<Jbıt gvı uld' ğundcn ~150 .rayılı ı,nnunun 55/:.! ,,1:ıf!desi gcrcgin- p.ırç~•!:ır 
ce 2:i Ilın ağıı· p:ı.r.ı cez:ı ı ile mnnkı'.l'tıiyctinc ve ya~ınd'1n dolnyı T o. K, 1830 doğıımlıı "' bu d• !!•111 luln;l.ı 8.35 Evin Sa:ıti 
nun 5C mc.ı maddcsu•ın t:ıtb1kt ılc \C maznunun lchlııe olırın1' .. ÜV'rc 4 }ıra muaweleyc tabı c lcıln ılk \C ı;.,n• 12 80 Pror!rnın 
20 kuruşun ten7.ilt ıle m:ıLnununl<>yh Jl.ırnhim Çın:ınn nclirf len 20 lira so yokf::ım:ılarınn Agt tos 942 onu,. 

1 ı'?.33 Sarluı.ır 
kuruş :ıgır pnra cezr.-.ı ile rnahktimiyetine ve hükum k'lliyct kcsbcttlg1nde kadar clev.111l cılıl !t<'l'- evvel .• ,. il;ml l? 45 Ajanı: 
masrafı mnz.nunl\ nıt. cılm:ık u~crc g ızetc He n~ir \'e iifımno 4/6/942 tn- Nlilmıştıl'. Bu ılda rôrıilcn luzuı.u• l ı3.C'l J{arışıl~ ın ı-
rlhindc knrnr verılmiş ve hııkımın kntllc~ın ., bıılundl • ..,ıı Jlfın olunur. binaen 20 Agu to D4:! giinli Y kln-

1 kaml~r 
• • • mal:ır hitan l.ıul:ıı. ı ın•iJrı mukel- 1 18.UO Pro!"r~'ll ~ı ı o TEi 

Uukiinı Hnli~'l81. lcOcrin Salı, p, .• ı.:.:nhc, c Ct rnn 1E.C3 Fx;ı} n;vctı :•rı ll ı ,hı 
Esa~: 117, KHar: 83, lliim: 59. giinler.I saut 9 d;ııı 12 .}C' l d ı ııı lı- lP. 40 D::ıns 111\İ.zi"..i 1 ::' J.ıı 

•Mılli KQıumn. K::ınunun. 'ıuhıılıf olnr::ık )ıııkümetın tı.~in cttıği fi- racıı:ıl etıı, le •, c•nuyt nl•'l' hrıkkın- 19.00 K<.n•ı nıa 2" 4, ı-.. ı 
,.

0 
da ı.anuııı takıbn+ ycıı>ılac.ı •ı ı<hn 1 -

yattan fn1J:ıya v L{ mı "1 atpa unu satmak4ın maznun v.:? Çt'şnıc 111,.nh 
M h 

~ıbcdc kayıtlı •lh• l:ıı ın cem gornw- ~tıntınc 1 aıl:\r yo\ 1 ul)a1
• ı 

rında bakkn1lık yafx'n c met oğh, 32 ynsı ı<In Celebi Tn~ı •• n ve hııku- ıı•ı•kıı içın be ırm: ı 20 A •ııı:to~ 94? m .. l ı ı clıt••nıniy~•ı 11,1.l • 

m~tı;c el konulmu5 r rv;ıyı un )ııpıp Ç'el<•lıi Taylana ~C'lınckten maz.nurı ---
Çeşmeli Yusul o,ğl .1 Adıl Onıklu h.lkJnıınua yapıbn durunun nehccrimlc; --191!mllli!JI 

mnznun Adıl Oruklunun bera.:lluc '\i~Jıı.cr maznun Çelebi Toylım:ı isn t 
olunan suç snhıt fll•rillullgund<'n hnTocKetınc uyan 4180 sayılı kanuııun 31/2 
inci mr:ddt'~ı ddfıJ,-.tıylt: 59 uncu mncld~inin 3 llncü fıkra-;ı mucıbincc 5 U
ra ağır p:1rn cezan ıle m;-.lıkiımiyctın•• ve 7 gün muddetfo cı:.kkfıııının kn
patılmnsına 'e bu i cHlar muddeUc tıc:ırctkn nwnınc ve 1.>3 un<'u madıfo 
mucıbiııce bukiim tulfısasının gnıctedo ne,}ir ve ıliının:ı 13/6/942 giınıınde 
karar verilmıı; 'c rı . ı.kiir hukmtln knüleşmış bulunduı.ru n.ın olunur. 

wriy.orlru dı. Hiç de oolıık ver- Meydnna gele gclc sekiz kişi 
dınnıyorlardı Jıasımlarına. .. Bir gelmişti. Cazgır, üstüsle bn.ğı-
b nyorclu: uçuk, iki sant içinde elli kL~i-

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları 
lik gUreşçiden kimse kalmadı - Heyyy! .. Duydum duyma
meydanda ! .. Biı birlerini YPJli· dun d(•meyiniz ... Ba1;altına gu
vcrdilcı ... Güreş k:ran kırana rflkecekler meydana! 
olduğu i •in, ikinci devre deste Bımlnrdan başka kimse yok
ıı.yıM güreşleri başladı. Onlar da tu. Herkes merak iı;ındeydı. A
h'ırbn le.ı iııi çarçabuk yenıp a- caba kim kiminle ·eş t1ıln('.aktı? 
ymloldular. Üçüncii bir l.iOb'lU}- Ca1..gınn burnda rnallareti gö
mn dt>vres.ıy1e finali buldular... zükccekti. Fakat, kurnaz ve, 
~aten bu, güreşlere öğleden ev- eski kunrtlardan olan Cazgır, 
vel bn ılanmısb. Öğleden evvel nasıl eş tuta.cağını çok fıhi. bili
kiıçük giircşfori bitirmek fıdet- yordu. O, Bu lıususlard:ı hi~ ya
ti. Öğledt~n sonra büyük orta, nılmnzdı. Eğer eşler aykırı dii
b.'!.şa ltı ve baş gürcşlor olur- şerse o vakit kur'aya müracaat 
dn. ederdi. Şimdilik ortada aykırı 

~ • • olan bir şey yoktu. Her şey or-
Ögleden sonra büyük orta gü- tada idi. Yalnız :ismi, cismi bi

re: lcrl başladı. Seyircilerin bir linmiyen bir çoban vardı ortn
çoğu Y orlık Alinin büyük orta- da... O da ayağına koskocaman 
ya çıkacn~'lill biliyordu. Caz- bol 'bir kispet giymişti. Bu, J-is
gır, meydana çıktı. Çatlak ve petin eğreti olduğu a.~ikardı. 
kaba sesiyle bağırıyordu: Kendi ayağına göre biçilip ya-

- - Büyük ortaya güreşecek- pılmış bir kispet değildı. Her 
ler meydana!.. halde <birisinden alınm~tı. Şu 

Fakat ortada ııe Yörük ,·ardı, halde bu adam, yağ glireşçısi 
ne de Delı Mustafa .. DeH '.Mus- olmayıp daha ziyade karnku
tafa da ba.c;altına gürcşmeğc cakr,ı bir güreşçi ıid1. Hali ve 
karar vez iğind"n dolayı büyük edvarı da onu gösteriyordu. 
ortaya çıkmımu~tı. Pomak De- Pehlivanlar, şakur f;'llkur yağ
~i Muradın anlattığm:ı. na.zamn landılar. Yörük Ali, bir an dü
Arnavuto • ıu, oğlu Deli Musta- şünce1i gibi idi. Pomak Deli Mu
ta~ :ı sunl::ı.rı söylemış: rat, Arnavut.oğlu ile oturnmş-

- -~u tafn, büytlk ortaya tu. Onlar da bu, gürcslerden 
ç!l ! .. \'U'a meydana cıkacaklardı. 

Mu ta.fa d : ( Sı 1 ua 

. 
~ğıda yazılı mev:ıdın kapalı zarfla eksııtmekn hizala.rmdayazılı giin, saat ve mahallenl,•ki 

askerı satın alına konusyonlann la y:ıpılncalrhr. Taliplerin ka.mıni ,·esikalnrivle teklif meJ\tuplarını 
ihale saa.tlerind<'Jl bir saAt evvel ait oldıığu komisyona vcrme1Ni. w ( 5i5-7!t70) 

)liktan Tutan ToolinaJ~ 

a.usı 
Patates. 

Koyun eti. 
Sı~rır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 
Kuru ot. 
Saman. 
Koyun eti kavurması. 
Sığır eti kavurması. 
J{-0yun eti kavurması. 
Sığır eti kavurmam. 

• • • 
30,000 kilo koyun veya sıgır 

eti kapaTı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 13/ 8/942 
Perşembe günü saat 16 da fz. 
mit poutalıane karşısında As
keri Satınalma kornisyonunıla 
yapılacaktır. lfoyun etinin tah
min fıyatı 120 kuruş, ilk temi
natı 2700 lira. Sığır et.Uıin tııh
mın if b 00 kurt:" ilk tonimı
b 2025 lır: cllı T 1 ipleıin kamı
nı ,. J , 1 r;l t V. f ır.eı.tupl. 

liilo Ura Um 
180.000 54.000 4.050 

G6.000 72.600 5.445) 
06.000 52.800 3.960) 
24.000 26.4.00 1.980) 
24.000 19.200 1.440) 

600.000 66.000 4.950) 

tlıale giin, l'k'l.at '~ nuıhalJi. 
12.'8/ 942 16 bmıt ııostnııe 

karŞısı. 

12/ 8, 942 11 Devrek. 

121~P942 11 

650.000 58.500 4.388) 1 

166.000 9.810 736) 21/ 8 942 J5 Muğla.. 
166.000 18.040 l .353) l 
200.000 400 000 G.250) 
200.000 300.000 5.000) 14 ,, ,, 16 Sarıkamış. I 

50.000 100.000 1.625 11 ,, n 15 Saııknmış. 
100.000 150.000 11.250 11 ,, ,, 16 Sarıkarııuf. ı 

.A,~a.ğıda. yr..2.1h mevadın pl'zarlıkla eksiltmeleri 20 8 ~ ı2 
Perşembe günü saat 16 dn Bolayirde Askeri SntmaJmn kl1ınh;· 
yonunda y:ıp1lacaktır. T:ılipl• rnı belli vakitte komi. yona ıP('Jrıı<' ·' 
leri. • D i 
CiNSi .l!1ktan T1ltarı Teminatı l 

Ton l.iim Lirrı 
145•j 72, 700 4885 

• 2322 162540 9377 
Balyalı saman. 
Tel balynlı kuru ot. 

(6l9 - 8129) 
* * • 

rını ihale S<ı~tınden bir saati tnnbul l.v. Amirlikleri Satın" l · ı 
evvel komisyoı a Vf.rmC;Jeri. Ev- ma komisyonlarında do. göriı · 

f ' r r~ Ar.kara. 1~- lilı'. (613 - 80{)7} 

T. İŞ BANhA~I 
K ;rASARRlTh"' 
HESAPLA Hl 
2 İkiu!'Heşrin 

l\t ~hlc•ı..illl' :l) ı ıı:ıı. 
ı für:urıl~ c>lrr 

1 adet l 000 l ,iı .. M 
1 ,, 500 ' 

il 250 • .. rno 
" 


