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Tel6ralı iKDAM latanbal HALK 

iKiNCi CEPHEYE AKSI ' ı 

Almanlar çok kuvvetli bir 
müdafaa şebekesi llazırladı 
Barentz denizinden Jutlanda kadar yapılan istih
kamlarda tam teçhizatlı tecrübeli bir ordu bekliyor 

Akdenizdeki lıaglllz Gazeteleri ttdaci cephe lçla "herJ, 

Hitl"r H D 
. j şeye ctlr'et etmeliyiz ,, diyor • 

ava- enız 

Muharebesi t 
iJ L ' .1 Maltaya g en ner ıı ı 

liz kafilesi, ağır kayıp·; 
hıra uğramaktadır; çiin-. 
kü Sardenya ile Malta' 
arasında merkezi Akde:' 
niz<' Mihver'. h~v~-de·I 
niz lmvvetlerı hakını bu· j 
/unmaktadır; fngiltere, 1 • 

Libyayı tamamile i§gal 
edecek büyük bir hare·, 
ket yapmadığının ceza-, 
•ını çekmektedir. 

.i' ---- --------
·.r-azan: ABiDiN DAVER 

1~ kdeııizde yeni bix hava· 
~ deıtiz nınlu~re!>e6i oldu. 

' Bu mıılıarcbeuin seb<ıbi 
şudur: Jngılizler, liralı• adasına 
muhtaç olduı;u tak,he ktl'aları 
ile ) İyt<ck, yakacak, ~ilah "' 
ınalı-emr-,_, ~,itü.rnıck içi.n !?l ta
~ıt ;.·l·mİ!>İPd t'n müre.kkep bir 
ka.lıle t<~l<ıl ctmi~lı:r \e btı ka· 
fikli J.unetü bir dcııiz vt lıa
>a ku,wtin!n hinıayr..U.de Ce
f>cliittarıJ.lan l ol• çıka rmışlar • 
dır. 

Cebeliittarık etr.ııundaki İs • 
panyol topraklarında, JllihHr 
llevh:.tlerinin uıükenın1t?) bir Ls
li}ıb~rat ~ebcke:>i kurdukları 

muhakkak olduğu ;çın, kaf:ilcniıı ı 
iTildeniu dı.j,'ru yola çıktıi,, bu ı 
~e~ke. tar&hndan hemen haber 
\'crılın., ve Almi111 • iıal3aıı ha· 
, .• , dcınlz kunetlcri lııgilfa gC" 
ınilcrini Sardunya a~ıkl>ınnda \ 
kar1ıla.nıı~ludır. Giinlerce SÜ -
ren muharebeler neticesinde, 
l'ttihv<'r telıl•ğl<'rine göre kafile 
ağır uı~fata uğradıktan sonra 
dağı tı]n1 ı ~tır. Batmıyaıı geınııc
ı-in bir k>Smı Cebeliitiarıka dön· 
n>ii ~ler; bir kı<mı ela l\laltaya 
~n·rm.ı~la rdıı, 

J\lihvere göre, İnı;:rilizlerin uğ~ 
rndıkları ıayiot ~iıı lcdiT: 

l ~ak grn1i ... i, 2 kruva?Air, 3 
ll1ubrip ile 10 tkard gemisi. (Al· 
nı:uılora röre ıııo,ooo tonlU..- 15 
laşıt) batırılmı'i 1 zırh lı, 2 tay· 
:yare geu>i i ile bn~ka harp ge
nı~lcri ,-c taştt genıileri h~sara 

u{rn1n1!;hr; (~.\Jn1anlara gör f"- 3 
lxLr\la2ürlo muhrip yaraf:ınnu-~ 
tır.) JO İı;~iliz. uçai;'ı dii~ürüJ.. • 
hıiistiir :\fitı,·crin zayiaU ise 19 
tı'(;ak il~ JtaJ.}an donanmasından 
orta Con:ıjd!l ;ki g~mini·n, biri 
ağır ohunk iiıerc, hasara uğra • 
nıa!'lnıdan ibar«'ttir. 

İngiliz anıirnlligi, ~lih~er teb
liğlerinin ileri sürdiiklcri kayıp· 
ları 11 nıiibaliiğalı olduğunu bil
dirdikten sonra. şu zaJiot liste
sini \'ermiştir: 

i.n.gilizleri.o l u~ak gemisi ile 
l bü)ük hrıfif krmazör \'e bir 
nıiktar ta ıt gemisi batnııştır; 
iki MihHr deoi7.albsı 1.ahn~' 1 
Jtalyıtn kruvaı.Oriine M rorpil 
Ös&bet l"tmi tir. İ111:ilidere göre 
ti~arl"t vıfpurlarının bir k~ııı 
Jl.lalıaya varmıştır ki t'SBSen, Al· 
ıııanlar da !>unların yaralı ola • 
rak :\Jalta\a \8rılıklar1111 knhul 
~iyorlar. 

- Hitlerin 
teklifi 

• 
Führer Macarislana 
Slovakyayı vcrmeği 

tckl.f etmiş 
---·---

Buna mukabil de 
cepheye yeni macar 
tamenlerlnln gön-

MüttefiJdleriıt kuaya ihraç tn81levralanıı.clan biri 1 derllmestui istemiş 
~r!ın, 16 (A,A.) - D.NB . .aıjanu 1 rf'ntz <.eni7Anderı Jut.ıand-'.- Jt.ada: h·-

.-«.ıı!'ri kayt:ıakrt'Un t\1dı(l şu maJı)Yrr\1: mnyı·ler: a;tınn Jlal:dan\ıPrl AL•·n..,n 
yfrm~ktfdir~ istihk3'n k,t;Jrırl dı-v'l.nl?l ça);,.<:rfııı.a. 

Loııd a, 16 'A.A ) - Rc-uttr bı~(h-
riyor: 

Lor,cir:aya gt'iı.:n :ıaberlc e ~orı> 111:... 
1940 ilkbaılı.arınd-a, A.hnan or<hılanj nehr.l" ... r.Jdt. rnlı.l:.01Am ;bir mLi<la~a cep 

Avrı.ponın ;mm! • b;.tı cı·nol:»m !la- (SONU. SA. 3 ŞU. 6) 
lC'r i\f;,ır. ıistan.1 Rıı.syaya k ~ !'.' 

)11,t".rtr nU\"V'Pt]1">t"I 1,!Öllcl.er/~U~ 0\U
ki:i)il s~o\•ak.yanın ı11Ht.k.ı.ou H lır et
mı.::t',. 

~1'f.lc•ır hRcs\'f'k \"'C t-;r <:•'t·f' n.\;111 

).{. K:l v '\ır "1 , rr i K .... 2 ('ge\l "' 

)'apt1!1 ziyaretten rl<.intlşuı dr J.lQ J.

men\.o•)ı..ı11 i'ı4ı'4:'~.)·ı t'·ll' ier..ı~dc g -
li ıı., tı:p•anl;;cin d· 
ın ' . sı~va:.<;y " n b. 

----~~~~ .. ~~~- cif'\ 'e:. olarak yaş·y oıJc~"~ ndcn ~ıiJ
hl" <~~.!ın; bi:dıre ık ~!o.vakyan,n !\fa 
Qrİ: t•r.a lfhaki. çfc ta\.·~.!tict 1C'k} !i .

d0 b· ımnuo ve buna loar;.lJt Maca
rıs::.r.ndan dııJY.t k vvctıı ':l' MC1 I 
)"&ı.n..lı,n iıstıt·m~tiı•. 

Vişi Azak kıyısındaki Akhtari 
limanının alındığını bildiriyor Kt•rı~ c-ınc bunun •ır.k;"ın6.12 Olclı..ğıı

nıu &.ıy.t>cUm, aaı.caıt 1\fiıılcar epdüetri----------L-- • ~inin a ,rr.an kıorttro lu a. tına gırmet>&-

ftUS lalcumlari ller tarafta p"sk ... rtlld... ne \'f AlmanJ•Ya yiyC<~·k 5önderı:. 
U U I& n.ı. ıı;e m ·vafako.t ptt"ın ~ 

&rlin, 
<>ı>dulan 

tcl>lıği: 

16 <A.A.> - Alman Jc· • ,..,~ a 1 
b< "}< umand·aıılJğınm .__-=:......--_ ---~~ .. ·~lf~' ~··~1.j'\lıılW?ııiJlıiı. Jiıı:•'~' •' ıifıJ•· ı1171_:_=:_=:_~::.:•::....J 

Kafkas ~ev·re;.nıcle Alman \'e 

mu•Ltef;k kı<t'aları kuvvetli düş· 
ma:ı artçıJa,.111ın n1ukeıı.ven1etin1 

kıım,,,lar '"" giıt~.k.çc aI't.ın bir 
taarruz h~:ekcı ylc ıle1'iye gc<;· 
mi.51.erdir. 

Hava kıl\"\0<-th.•,.' Kora<lcnız J. 
maıılaıi~ Kerç boğr.z.nd.u riüş
man tahliye \'P iu<ı:i·p hareke-tle
r-nc karşı m\icadele, 'nc d.-vam. 
et.'11iş1 ir. 

Bu harekeUcr sonunda SoV)·cl 
doııan.nıası iki ~·ük taşı< g«mi 
siyle iki k•yı geunı•ı kay~lmı~
tJT, Başka b.r bıiyü.k taşıt ~cmi· 
si~e ikı dRn·z d<'vriyCtii ciddi 
h~•ara uğratılını< ~ır. 

Don büyiık <i ğınln şimal 

o~u cl<iııC'llıt'Cn<W Alnıon pi:ya· 
de tün:<'nlımyJ., b;2': tii<nenler 
ha\·a kuv-vetlrmy~ ış beraberi•· 

(SONl'. SA. 3 SÜ. 7) 

Stalingrad savaşı 
çetin bir safhada 

~-- - - - ·- --------
Almanı r büyük kayıplar vererek 
bazı yerde müdafaaya geçtiler 

-----------
Şark cephesinde num~n ayıbı: 500000 

M ko,a. 16 (A.A.) - SO\')et , _ • 
öğ!e leb>ı!,'1: ,---------·--

15 Airıı~os gt-<:esi kt.v:vl'ı!er:- HIND[ST AN' DA 
m;z Kl<et.ka)a cenup O'of:u v~ 

kole!aııi<orn cenup doğu çevre-
leriıı<l<! :M.ıı<:<ainıvodi, Çerlı.a,;k, 
May~op ,.,, Krri:modar çeV1·elc
riııô<• dü.:rnarıJa ~arpışrııaga de 

''"nı etmişlerıd Cephenin bas· 
ka ~sim1erinı.:le Oncu 1'j bir d~ği 
ş;k! ık oJınıum.Şır. 

~V'D&k<Na. 16 (A.A.) -A:enan
a,.., J(:et!',kaya'n n şımal - dtıoğu· 

s~-xla t~Jtı·ar 1aarruz!arına ba~ 

krn~<la · '"'' nıuhdrt'tıc ·e y .. nı tıi 1 
menler "'t>~mu.şl.orrlı 1 

Vaş:nıgton, lıi tA A) - Vo- f 
ro~Pıde ~e 'ali grıd n batı-

E a üst.nluk R .ar n elındc· 
dı R ar bu mezvıl"" snJı 
oklul<K:a, A ""Tarı r r l k.a •adı 
her aT'I --in t et·• t .. 'ld.a orıl 
m('•.f-cd1r 

111 'ova 16 IA >\ - P av-

a1tr r 

ı..ı ·ı rıaıı Vo's.ı S • • "' d 
<k , 1" n h• eı<e bll'.' 

BAZI YERDE 
KARIŞIKLIK 

DEVAM Elli 
Subaylara icabın

da lldlrmell 
hakkı verildi 

f ~ a), 16 tA. ·,) - H.ııdis 

tnn 1 A'lr 4 arafn,<JQ bu nna ka
.wr antıan 1'>.ıb<:rtere 4:Üre, bu· 
t n meml...ıt<öt.'!e b1J8u ı;ükun 
hu k so.ı.rm<!kıe<'. r. Yalnız Kal 
kutaı:. k•iQUk bir po t.ıhane •· 
k r F ut bu c rdc de 
vaz' et bu sa .. b hısscdilı de • 
ccdc ) ıe_rnış: r Ot<>buıJ~. ha· 

GAZETESi · .. ., 

SAYI - 1098- SENE - 4 

TAKViM 
Tı!. 1941 - Ay: 8, Güu: 229 
17 - AGU.STOS - P~ 
Rwnl l 368 Ağu«os - 4 
W'""!: 1061 - $ABAN - 4 
~iıne~: 5,12 - ÖgJe: J2,18 
Ikffld,: 16,07 - Akpnı: 19.06 y,,.,..,, 20,48 - ~- 3,18 

-- ----- -

P 1AT1 
Her Yerde 

5 
Kuru,tur 

~---

Dahiliye vekili Fikri 
Tuzer dün vefat etti 

Merhumun cenaze tören· ugün 
saat 17 de Ankarada yapılacak 

~~~~~~~~~ .... ~~~--~~~~~ 
Fikri Tuzerin ölümü derin teessür uyandırdı 
.~ara, 16 (A.A.) Tces-

sürlt> habtr ;:ıd:gım.2& gôr.:, da· 
h:liye Vclt;ı; \<! ınurum :mebu· 
su ~'ikri Tiizer bcıgün saat 17,30 
da bir kall:ı s<>k'eııi ntticcsı ola
rak hayata genlerinı )'\Jn1o."11UŞ· 
tur. 

'MülC'veffar-.n cer.~zesı Nil· 
mune ht:ı$lahanesınl nakl-E>dlJrniş 

bulunmakıta'3ır. 

CE.ı'l'AZE TÖRENİ 
Ankara, 16 (AA) - Habe: 

aldığımıza gö:-e, Dahı11ye Veki
h m<>ı<hum Dr. Fikr' Tü>Cl"TJ cc 
na?.e tıörcnı ycı.r;r oeJc-clen ~cınra 
yapılaca"...1ir. 

::vıeriı~'llun nfüıı saat 16,30 d:ı 
H~c b<i. rr'"I ca.'Tli "<> ge!ı,-.lı>C"• 
ve- CC'11aze al )l :-8<1.t :7 de Ha
"ı'bci'\'ramdan ıhar!'ke.. e<Jl>-('l"'k· 
tir 

CePau- ala)' :!l n ôn ıclc A~ke 
ri kıt "alar \·e bunun ar~a~ınoıa

m· 'il<a \'~ a acakt• M ızikaY' . ' 
cenazevı 1aS?y .. n lep a ,bası ta-
k p e<lecek.t r Tnp a abasının 
;:r·J ~ ıa"' d ~- N"'- !'l1U ..... aıl'c-s' ff 
reel· "e cenaze~ t. k p cdece1< 
zevat rele<.'€klir K vaft't ö.vı1ler 
i<,: n 1 ..... '{c 1atay '\c ~ıunoir '\d;Ma, 

Merhum Fikri TUTer 

5tııbay!ar için l;jyuk i;nıfo=a· 
dır. 

Cenaze alayı, Hacı bayram 

>eaddesıni 'la'ltiben be.ediye ve 
acfüye ~a·ayı yol • .ı ile Satm<>llfl · 
z.aı"lJıa gı.: 1 et:ıC'k ve burcıda tôM _ı 
n.fıayf>t buh.ca.kıtır. 

To.but, bnrad" ccnaz"' olooı -
bıtnc korularak mc-tıumun ı..· 

bedi .st•ralıı:.~ıı <Jl;.n ye" 
meLarhjla r.:a ... lkf't ı("(.t-cektır. 

Fll\Rİ Tl!ZER iN HAYATI 
fikri Tuzer 1878 ~ Şunı11iı~e 

doğnıwıtur. Askf'ri T>hobi)edf' 
tahsilin; ikmal edcrt>k l iiıi>a~ı 
rütbesi k..az.aoını..,. 'c Giilhan e 
ha•tanc,ind< süıfım yaphktc 1 

sonra Paı-i"r gitıni~tir. }\yı:ctffi... 
de, :\luhadrin l ııınm ~ludlirlü· 
l::ünde hllhınıu11 tnr. 

lfarhi un1uınidc \aırft~inj ifa 
etliktl"n ... unra ınütart' ıl(!f! ~ıal
ıa, a sürüln:ti~tilr. 

Fil.ri Tuıer, • !illi mncadele
l• J,tirak t'derck Ani.ara) a git
mi~ sıJılıiye ube nıtidiırlül.le
rinde, ~hhi~·c n1\io..tl'~rhğında 
bnlunn1uş \ e ü1: ün Lt Bii~ ilk 

1 

lllilleı llle<"li•o~d .. Erııırum ım h 
usu "'<;ilıııifir. 

1939 -..enesi n•a) ı a\ s.nda Par .. 
ti Gen"1 <::ekr.,ıı-rlij!ine \e ge

(WN.; ;.A 3 SÜ 7) 

r.. . - .. ~ 
l AMERIKA'DA 

P~LONYA BAŞVEKiLiNE GÖRE ____________ '!'--_______________ _ 

l BALTALAMA 
TEŞKiLATI 

1 

! 

Hitler ış gelmeden 
bir sulh teklif edecek . ( ~~~~~~---·~~~~~~-

Bulunan bir vesika 
17 bin kı,ının boy-. 
le bir işte kuUanı.ı 

\ lacağmı gösterdi ( 

. Sllrorsld diyor ki 11 Staliograd, Voronej 
ve Lenlegrad dayandıkça Kızııordunaa 

mağl1iblyetlnden bahsedilemez,, 
Lı:·r.dra, 16 f A.A.) - P~Joıır-:e.h ar

kerl"r a:ünü m,,n:ısebeıtill" ~lOn)"S. 
nli!~i rr.tt İ3Dde bır nutuK SOylıyı:n 
b&tvek • .ı: go.oera, Silmrskl dt'l'r.if{t.ir k.i: 

AlırarıJ a, Rusya da elde etleceğini 
tab..-nin Pt~i za cılE''"d~n sonnı ve 
Aıvr:.ıpn H·;n """ ~·· tke1j t'Ot" neı:ı tıar 

tr.n do. chıncu ~-;-,.c.;,.lln ( V\tl ·h\Lno.a) 
ki bır o~.ııpromi ı;u hu tekli! edttr:lr. 
t r Aı .ar l., ooı 'n un~ Cl·ni buna bec
hırn -ır. 

Bu tek ·rı~:- mJı.te-f K rr te~oıi.lnd.Jn 
k ... tt~·rt.e 't:.d~ te.:·f' ,ti Böy]~ b11" 

(SONU. SA. 3 SÜ. :t) 

Vaşingt.Qn, 16 tA.A.) - , ı ... 
messiller mec!j~"inin rneruranı 

prerısip!emıc ayk r fa;;,iiy ~ler 
hakk:r.da tahılcka~ yapttô.ğa mt~ 

mur hu51.L.'5i e:lcürnen~ rc·i~i Dies, 

gaze·tecilerıe yapıt il• bır sorüş· Bulgar basını Menemencı"og"' lu 
mede §ll hcıberl Yermı .. •tit: . . d Cumaı~esi günü Ruı.vel.te b:r JÇJ ll O S t Ç a • t 
veo;ika gör<lHnıı~ bulunuyoruz. neşrıya yapıyor 
Bu vesika, Atııan baş.{omııtan· -

~:·n~1~;k~:!:rar_ee,~~~ BUigar siyasi mahllllerl yeni hariciye 
<llDUBUa""l b r ba!JtaJamB hare· vekilinin kııdretlnden bahsediyor 
ketleri teşk.:atı kumıak ı<; "d<'v Soıtıya, 16 (AA.) - Havru; Q. 
kıll.erde nazi davasını güden Al ii: 

man teşı<.la'!aarında ıiy< bu.ı;- Es!ki Haricıye umumi lrMiıbi 
nan vey-ahut da sempatilerı do- Numan Menen: ll<!!oğlu'nun is-
J;ıyısile bu teşkiliı'llar.ı katışımş tanıtıul rnebusluguna scç::dik'en 
ol'an 17 bin kadar kişinın listesi· sonra Türkiye Hari<:ıye Vekil:· 
nı ilıt·va ey!f'nıekrte<lir, Bu ve· ğ'ne ıay:rı; Bulgarb.1.anda derin 
sik-a, Hitler.n Amerika Birl~,i< memnuniyetle kacyanmışt ... 
devktleıinde ~ casus olbııak Bu.lgaı: lliyaı<İ mnhfıolcr nde, 
sucu ile a~r!!'·.akta olan Wa1•er yeni rürk Hariciye VC'kili:n i rı 
K;ppe taraf ıı.ian 1941 senesin- uzun yıllaroanıbe,.,_Baş•v<'kJ Sa-
de A,lmanyada taıı:ı:im ed.mıış· r.o.~lunun iş arkadaşı ve onun 
· ~.ibi Atatii!'k'ün s.yast görü~e-

tır. 
~~~~~~~~~~~~~-

·At Yarışları S~irprizsiz Ol~ 

ık tıd lro unun biti•inl gösterir re•İm 

rinın tercurn"1Jı ok!-..ığu belirtif... 
ınek'.edir Bulgar sıyasf mahfı·, 
kri şu cihet. de ·\ c etmekt,. 
dır1e~ k,, Nttman Mencm<?nciog
lu Tura d~vlet adamları arasın 
dıa, bugı.inkii beynelmilel, d:ava
lara bir hal sureti tnıluıbilecek 
, . ., Ba'.~anlar: \'<! aynı zamanda 
yakın Şarkı atıikad-ar eden me
sel.eleri halkdcb:Jecc-k olanlar. 
dan birisidir 

_!Bulgar gazet€1oer; de ayni gb
~ ve dü~ünüşü iztıar etrnclctc
dirlcr . 

Filof lıiiıln'.ırnetin:n yarı remıl 
oıı:anlığı vazifesinı gören Mir 
gazetesi, Numan Men€!Ilerıcioğ. 
lunun Hariciye Vekilliğ.rıe tayi
ni münasebetıy1e ne~ği bir 
b~ yazıda diyor kı: 

lkı ay kadar enci de, 14 l1a· 
~ltnnda vlne Cebe liittarrktan 
lltattaya ~ttlen bir İngiliz kafi
leı;, bö)·le hucuma uğranır tı. O 
~ltl&tı d , :\lilı er tebl'ğleri, 
lngilizlerin \'<>k n~'lr za3iat ver· 
~.l teri.ııı H J,afilcnin dağıld • 
ICuıı lı 1·hir geminin :\fa ita) a va 

(80. tı SA. 3 SU. 4) 

Rlr Ah an ask ri ileri 
mc.zil rdc ilrrlil or C'" " A 3 SU. l t50'USA.3SC5)' 'Y :l{/.ISI 4 üncü ~hifomııxlı 

cTür!< harici s:yd;;etin.rı H·ni 
şefi, Bu!gari.-.t~n · alakadar ;o, . ., 
meseleleri "" Bulgar milletin ,, 
cenup rloı(ıı kom~!arile ivi d<ıst 
hık halinde yaşamak azmin pek 
i>\'i bil.'rler. Numan Mcn~mf'!'
cioğlu .son "<:D ·~r içinde So.f ,3 • 

ya !lt'hwk ve btırada Bulga r 
mes'ul makam~arı ·ı tema.,..3 btı 
lunma'l; f n;at•nı el.il<> eot!ri"1 r. 
Bu'gar m lll'ti~ n Türk m''l•1ı 

(SO. IU f'A 3 SÜ 5} 



~AYFA - 2 

KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hadiseleri 

Yazaa: ZİYA ŞAKİB No. 8 
K.ılu'ltman btr baıbadan evliı

dma 'ntrl<ııı.l etım•~ olan o. kılıç. 

(Kinoeal) ocnillen hlr l«ıma. Harp 
leme kı.ı>la:r.ı~ın;ş hir tüfek .. Kw:
~u n lıarla delirnrniş bir eH>ise .. Bü
tün bunlar, k!ymet takıclir edt -
lemi.yen eşş alar sırı>$JOO geçer
di. 

ı.;:, :ııç, kaıma ı-e tıüfe!G;en sonr11 
eıı t!'"aıkı1nJ oı.a.u b r mııl varsa 
o da (aıt) dı. Hemen hemen hal
~"'1 bütün "'"rl>ğının hul"-sası, 
aı :..ık (silioh ve a.tı da to.p!a -
aıımı. (MfutdclJ l9mınde b-i-r 
İn:töliz ~"'-'İ bır zaımanlar Ka<f
kkıvada dola~mış .. Btl·ttaıssa Da
ğ~;t.;ı?ı \'e QeçerJ.standa y•aıµ - 1 
t·.;1 lıetıkıilklerden sonra, şu uıe- j 
ıuıde !1 ır ·rt a ya;mu.,_<11.ı: 

[Bior a.t .. KüŞ gnl:>i uçup grlen 
b;r at, 

[Parla!{ çelikl:i.. Cdk ke;, k.n .. 
Aman vermez bir kılıç. 

lSatle bunlar olsti . .. Ce;ur 
'.alıp!~, başka birşey istemez. 

[Bunı.aroan başka cilııa'llda 

heı":/S>Y kııyırnet.ıi.z;cl' r. Hatta, bir 
(-hiç) den ibaz:ettl.r. J 
İngı ez şıı~l'i 1nı sözlel'le, Da -

ğ ~tun!.:'hm, ve Çecerustanlı -
!arın mi!ıJm~na terci.iman olm<ıŞ
tılı:. Çüa1;ıü l:ir aa.glın•n. ok Çe-
('.nin 1.ıut1t1n d lekler;, yalnıtz 

bt n-br üzeril'!.'C\e, yalnın (at ve 
,.;.ıfıh) i11fü .. 1e tıopl~.-.<y<>rdu. 

faz1·'.et saıh 'hi y apınışıır. 
Adetleri ve ar.'.ıır.ıeleri arasın

da en ebemm :y-e<t verru1deri bir 
şey rnr.'a. (mi.ıxüir) ıl.ir. Mi.sa -
:t:iı pen·e~n:, milli ve dlnl v•a:ıi -
fe1er ka<iar kıölcleyn.işt.ir 

B'.r dzğlı ve bi.r Çeçen n:ı.Mrın
da (misafir), adeta (mı.dkad'<ies) 
di.r. Hiç tanırınnyan bir y.aıbımcı, 
iıiçh:r kqyıt ve şarta t.alıi olma
daı>, bj,r ev.in kapı.,;oı çalaııaık: 

- TRnrı misaı!"ri.Y.iıııı. 

Dedıtği zatran, derhal ev hal
k.ı bara tından ıvtmdan indir.Llir. 
Humıetle E'\'<' ka!bul edilir. İıozet 
ve :kııaın ile adanın üst kö'!E'sine 
geç T'1lir. 

Blr mi.;a!ir, herhangi bir evıin 
k:.pcsı dan içeriıye adl!!Ilİ!ll a.t -
tığı da'.krlkıırlım itibaren, amıık o 
C\" ba ın•n hlmayesi altına g)'r
rn'Ştir Onıın rnalı~ı \'t' h<>ya~ını 

nıı.fuafaza etmek, ev hall:ına a,. 

ittir. 

l\I.iaa.fir, wrrlL>ğ ı.ı E'\'tle hu -
lı..ndu'ğu müddet zarfmda llıer -
" angi bir ~al<ıikle dlursa olsUO'l bir 
t~arrı.ı.za ugnya<oaık ahınl"a, bü
,t\n ev ha?kı hayati.arını feda e
derek oa:ıu müdaf.aıa etn-€'\I. mu
ka<ddes bir borç bi !lirler 

Belediye 
zabıtası 
Yeni bir muavinlik 

faaliyete emrinde 
geçıyor 

ıBeled.~·e emrinde çalı;~cak 
belediye zabıta,,;ını dare et
mek için b>r muaviufik ihdas 
edilmi~ ve <bu \'azifeye Emni
yet 'Be.;inci Şube Müdürü 
ştı:<rü getirilrı>.~tir. Yeni mu 
avin Emniyet mütlü•lüğü em 
rinde vazife tıöı.mekte ol.an 
270 belediye zalbıtası memu
runun belediyeye devri işleri
!e meşgul olmaktadır. Dev'.;
işleri tamamlardıktan sonra 
belediye zabıtası memur1.arı 
belediye eml1İnde vazife gö
receklerdir. 

Muavinlik ve belediye za
bıtası te~lWiıtı maa~ları yine 
Emniyet müdürlüğü tarafın 

dan ödenecektir. 
Belediye ikıtisat '«!eri mü

dür!üğü TiWbedeki Belediye 
Fen heyeti müdü1'1üğü b:na
sına geçtikten sonra Beled\ye 
zabıtası t~lı1tı da bu binE
J'a tas1nacak ·vp muavi,nl!k bil 
rosu iktisat i~1eri müdürlüğü 
h nasında 'fıu1unacaktır Ye
ni muavin B. Şükrü vazife i
tibari!e Beled:ye re:sl\ğine 
bağlı olacak, d-'rel~t..fleri Bele 
diye Reisinden alacai<ltır. 

Eı:'ıınivet b~inci "\·e a!tıncı 
· • - : , nıri·1'<leki Belediye 
zabıtası memurları.a1in da E,m 
n'v<>t müdlilrlüğü emrinden 
a1;!1caağı a•ak2daTlôra te-bliğ 
eililım~tiT-

IK.DAM 
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iki Yüzü Gülen Festival! 

Ya~>ık "'' nıak! İşte, birkaç 
a.sırd ır, a·raıuızda b~r kuduz kü~ 
pek g:bi dol;ışaıı k,elime! .. 

İtin( etıneli~·i~ ki bu terimi 
'.fü:r.k ceuıiye(j,nin ruhunda !ıilla 
öldi;renıedik. 

Dir işi, h~r vazifeyi, bir me
m·ttıri:, eti ahr•z. Yasak savarız. 
Kendi işuı~ kendi vazifesini, hat 
ti mesleğini ıbile yasak Savan -
.hı ı· görii litr. 

Yasak snıııak, eski şa.l'klı rıı 
Jnurnu felaketli lıastahklarm -
dan biridir. 

Ra1lbuki ii.zeı·iınize ald..1ğuılt'Z 

h:·r i!?i. bir tle, tepeden tıTiflBğa, 
dJHtüıı henliğinıize giJı ınek var
dır. Çok şükür, böyle işini, \'a
zifesini, oıesleğini giymiş iıııs.an· 

}anınız da eksik değil. 

Eııdnönü Haılkevi, ınuhakkaık 

tır ki, pek diri ve enerjik bir 
kafa ve ruhla idare olwıuyor. 
Bu Halkt vinde yasak savmanın 
ikan1et ctn1cdiğini, bir.biri ard1 -
na, isbat edeeek belirtiler gö 
rüldii. 

İlk [~,;izler, iş bulma teşki 
lat.ıını lıu ev kurdu. Ankaradan 
ıhwlet tiyatrosunu İs!attibula il~ 
lnı e\" getirdi. 

Biitiin 'bu işlere bu Ha!ke•i
nin sı·hha!te bir iuti-zaıncılık ve 

Ya%aı1: HAYRI MUHiDDiN 

te~kiliitcılık1a girişip aln11un a· 
kile ~ıklığını gördük. 

Bll Evin son büyilk teŞ&blıiirii 
işte, İsbnbula bir hareket ge · 
tirmiş olan milli O)Unlar festi -
validir. 

.Evi bir hareket ve ene~ji kay
nağı hali.ne getiren ruhun, bu 
gen'~ ve çok teferriiallı işi de 
intizamla ba!)llT.acağma iiı>he 
etmek içiıı .biı· se<bep yol<tıtr. 

Fakat, bizim en ziyade öğe<'il· 
ğinıi~ 1:e '1icda.n.ımıza hcy-ecan 
-.eren tar:.f, bu seferki festivalin 
ga,ı·esmir, 

Festivalden elde edilecek l.ıa
sılatla Eminönü Halkevi ·belki 
binlerce muMa~ aileye yiizlene 
ton erzak dağıtacak, yoksuHara 
geniş bir yardımda bulunaltile -
eektir. 

On11n içindir ki bu seferki nlil
li oyunlar festivalinin iki yü -
zii de giilmektedir: Hem İstaıı
bul halkııım büyük eğlen.,., te· 
nıin edereık yiizünii gü.ldü.ırü~·or, 
heJn de binlerce yoksulını .. 

Demek k.i yasak savılınadığı ve 
>bir vazife mm Türke yıılnşa<!ak 
bir biitiinlükle alındığı zaman, 
en kurak ... e luraç sayılan yerde 
inıkblarm göklere fışkırdığı gö· 
rülehilir. 

l Almanyaya giden Türk 
\ 

bası n hey' eti geldi 
~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 

T-erkos suyunun 
kesilmesi 

ve bir tavzih 
-<>- --

Herşeye rağmen 
suyun sık sık kesil 
mesi önlenmelidir 

10 A, sot:os günkü gazeıemiz 
de suların sı'k sık kesHmes•n
den ve Gedi·kıp~a semi.indeki 
s11ların a!lfalt -:e yağ lookma,ın 
d•n ş;kııı;,-..t eumiş. Beyaz'IL ile 
Tüılbe aras,nciakıi boru değişrir-

ı me amefhyaünııı bir an evvel 
b:tiril:rnesiııi istemiştik. Sular i
daresı neşriyatımızı gözününde 
tutarak tetkiki.er yapmış ve bize 
bir ce\'a.p göndermiştir. ce,ap
da 'hi!düildiginc göre; terkoo su 
lıarı lemizd r, .-:ular te.r~"'ih havuz 
larıll'dan geçerek ıasfiYe edil· 
meM<Xl'r \ e Gedik.pı.~adaki ,,Lo 
neler sularu1 Jtoki.uqundan s~

kayet etme.meMedir. 
Beyazıt - Türbe arasıııdak: 

insaat sa.hası dar ol<lu_ğu için faz 
la amPle kullanmaktan b;r f&y· 
da yoktur. 

Sul.ar idaresinin bildırdıği ~ıu 

susatın doğru ollduğuna kaniiz. 
Ve yine göıümüz1e görüyoruz ki 
Mewuuıbalıi8 yıoldaki iıış~"' sa
bası ne kadar dar olul'sa olsun 
süratle ikmal e<J,1e'bilcoek amele 
kuHanı1maımaıkta ve h;ç bir me
deni sehirde ana caddeler1ukı • 
ıneli~:at ay•.an:a sürrıırmek<tcdir. 

101.5 lfo[irlKA] 
İşbirliği ve 
Sürünceme .• 

Ya.zati, Ali Kemal SUI01.4N 

M ütiefilıfor ara~oıı d.aki 
i~ birlifi:ııi daha mü -

'"'"' bir wkle koymak 
i~iıı dii~üniileıı çareler şiuıdiye 
kada :'eerıı;ı,e edlldisii gibi lttm -
dan sonra da edilecek. Ge~en 
harplcn halıra kalmış, kitap -
lara geçmiş ıni&ııller çok ol-dutu 
grhi hu ı;efer de hıtl1hlıı haşa -
daırberi im Jıususta öğre.ıı.itlıniş 

olanlar nz değildir. Müttefikler 
arasmda işbirlitındeki aşikôr o
lan faydayı a.taıni ılereceJ" ç• -
karmak kc.v:fiyeti tabiidir ki lmn• 
dan derece dor .. oc alakadar olan· 
ları, -sıbt .-e mevkileri itiba -
rile salahiJet.tar bulunanları her 
vakit ıneşgu.I edecektir, Harbin 
iizcrindeu çok geçnıeden öğre -
n Llmiş c""slı bir keyfiyet vardır 
ki o da .biri bir tarafa, diğeri 
başka bir tarafa karşı mes'ul ii-
7alardan mürekkep kalabalık !ıe 
yctlerin müzakerelerinden, ka . 
rarlarınJan kat'ı ııeticelar1n çık· 
ınas.ı pek gedktiğidir. Anglo
Sak on taraboın bu!;lda i~ti.vat 
gösterdiği anlaşılıyor. Evvelden 
alı.ıınuş dersler bu işte de Iay
clalı göriHdii. Büyük miişkiilat 

baş gösterdiği zaman bunun ça
reiİnİ şu •·eya bu şeklide viicu

öe getirilecek bir heyetten bek
lemek çok defa hatıra gelirse d• 

hıınım ·beklendiği kadar amell 
olmadığı da g<irülmiiştiir, Sili:Jhlı <l'U kı..dar fazla oyna

mflk, btt 'r•.ıhnt·lekıi ·rıwn1ann 

hayat k!.~ metlerini pek a.zalt -
lll'>;'t. '"'an, fa,\·da.sı nisbet.irde, 
zaTarlE.r da y"IJ\,"'!1ım.ı.ştı. 

Bu ""'ror\a·rın en bas>ı tla, (kan 
giilıme) dwvaJ.aırı buluntf_l'Oıdu. 

(ŞE.- 'h Şaım 1) 7llihuT edip de bu 
:kan ~lım<~ facialannı oı<tarlan 
kalrlrrmcıyıa l.ıaıdar, bu lmıf<l!ll·l'l<Ç 

tıısuıl '""' adete, yüıı1erce w 'hin
i-erce k:ahroonao kuııba.n olmuş
tu. 

Bazan, gaııip tcsa.düfkr \'il -

ku:ı gelmiştir. Ar~arında kı>n 
davaları bulunıanlar. faılk•ı;da 
o2nrnyar.<lk misafir srf.atle, aiJe 
düşw . .emfa.rının evler 'ne ~mıôş-
1erdir ... Böyle ~liiılere E'\'<lıe 

bulur.ıduğu mıi1ddet ııafında. en 
küçü.k bir husumet esel'i giiate
riilrı:€1!Il'~r. Bili'ikıls, lıa:trete şa
yan erecede hürrrr.et ibraıı: e&ıl-
ımttşı;r. (Daha \•ar) 

Üniversitelilerin 3 
üncü devre kampı 

Y akinda bir Alman basın hey' e. 
ti de şehrimize gelecek 

'.Bu satırları ;{azan muharrir 
e\-iı:dek suyun, 9 Ağustos gün:i 
ya& k<>kltuğunu gördük'e<1 ve 
su1"rın sık sı.k kesilmesi ·yüzün 
den ş>!<ayet eden bir çok oku
yucu mektuplarını oiı:uduk.tan 

sonradır ki 11 Ağust~-sta ne~

retıığimiz .Terkoo l>>rusu patla· 
dı, ~·a71s1n1 :.·azmıştn·. 

St:lar i-daresinın Hüsnün.ye
tinden eminiz. Anca~ el<"ktrik 
ve tra.mva\• kl&resil<> birlJ.kıte 
boru nakli,;·at ~·;erinin daba sü- ' 
ralie .bitirilmesi ve terkosun dn 
sık sık kesilmesinin kat'; şekil
de önleı1mesi imkitnl;ır•rı.n1 mey 
cu t o'foğuna kaniız. 

Faraza müttefiklerin harp iş

lul için böyle büyük bir heye

ti olsun diye çok düşünülmüş -
tür. O heyette Vaşiııgtond.aın gel

miş >biram' 'al, İDgiltereden b'.r 
general, Anıstralyadan blr na-

• 
• r 

Da·gıstıınhU.r v;e Çeçerustanlı
lar, IDiilı:im huewıyie~lere mal"k 
ıns.anlıarclı.r. 

Honıen uımuın?y'etle oo.ı;Iarı 

u..rurJdur. Haııellootleri, son de
l <:ede ç;ıdh"iir. V<i1cutleri ~-ay 
g '1ı.i gergın \"e o ,nisbette de ales
tiliid.ir. Bü.o}"elerj de gayet nnu
l<avenııotlıi v<e kemikıleıı lıiirer 

ç-eli.k g'Jb kuvvetlidir. 
Zoka.lan, yolundadır. Anha -

y.ş kabitıyeıt'leti f3'dadır. Yam -
dılı:ş it'Jxıııile ha.'n v.c :relim de
ğil1erı:Hr. Fal;r 'i 4ekıi\r bir dfu;
man kar~~ında, vaziyetleri aer
hıııl cregiştir, O zaman ha.J:leri, ta
vurları ve düşün(Şleri, pıık şi<i· f 
dettidiT. 

Milli an'anekr ne Wyük b:r 
sada k"tle bağlıdırlar. Dir.ıi has -
leı·ir.tl de büyük bir hürmetle 
n:tJbıı:faza.y:a çallŞ!rlar... İ~-te bu 
it' kJ.ymeth lıoolet onlarda bü
yü/k b r mri.Untaı;iyat y ar;ı tu~tır •

1 

Y~m kaşalar arııımıda yaşı -
yan bu basit ve sa<>e insanları, 
hiçbir medeni milletle ölçüle -
rr.üy ecok derecede mert, aftf ve 

Yine Define J ___ .,.,~-
Bir hey' et İzmite 

1 

hareket etti 1 

Bf nlerce aEtun 
lira arayacak 

Iıın.fi ci·ıanı::ıda sa,~ıı bulun.du.ğ1.1 

66.r. ~an Ui.ıyük bir dcftn{'n n ır.eyrla

na c;ıkarıması için şeb.rimiı.xien üç 
kişil;k bör grup dün İı:mite g;tm;şt;r. 

Sö.vlcıM:~İglne gö;:e d~fint• binlerce 
,.ıun lirayı iltlWa .,tmel<te \'e Umumi 

Harp :yıllarından evvel ~;ya tara
lııd.an buraya llÖ"'Ülmüs bulunmak
tadır. 

futarıbuldan giden hey'ete Bürha.
neUin isminde eskiden taahıhut .i,şlc

riyle u ,ruşan blri riyaset efımfk;ted~r. 
Bu ınüteaJ-n.t bundan rvvel de bir 
ka~ d{·fa define taharrisinde bulun.. 
mu~. fakat elde €l.nH·ye mm.~ak 

olduğu planların mühim. bazı nokta
larını çöarnek miimkün olama<i,ı.ğ.ı 
;.,,-:n tahar.-iyattan n-:ü~t btr rıetice 
çıkmanıışlı.r, Bu dt•ftıki aramalaıra c
~as. teşkil ed·oc-ek <•lan p!ılnlar2n va
:ı.h c>lduğunu söyliyen Bay Bürtı:tn rrs 
mt rufıknm.lara da müracaat ederek 

1 
• p f·Cen mü$CaaCeyı alın~ bulun

ıı~aktı.ıd..ır. 

Ka.ztl .. r içir. lünunlu amele İzmit- \ 
ter.. tt•min edilecektir. İlk ara.ş-llrma-

VAŞANMIŞ 

Ünivers:<te ikinci deVTe kam
pt son& eımıiştir_ Bu deneye iş
tirak eden Güzel San'atlar A
kademisi, Tıp Fakülıtes~ ve diğer 
faküitelerden telafi kaır.p1 arına 

tfılıi taiebelıer te~his edi!.miştir. 

Üçüncü devre kampına ~ti
rak edecek Fen Fakültesi tale
besi de bu sooah ün:Yersite mer 
kez binasında ıtqplanacak ve 
önlerinde bando <ı1duğu halde 

törenle Pen-a.iğe giderek talıİJIIlle 
ıine b~lıyaeaklı:rdır. 

A!nıo.n hüık.funetirıin davr.ti fr,ıeri

nıe AJm.eınyaya giden Türk gazeteci
ler heyeti vl' matbuat rnnlim n1üdü
dü Se!im Sarper citiın ~a.ıhki ek.s
p..re:;;l~ ş(\hrinıiı.e <~önmi.~Ierdir. IIe
yl't Sirkeci lsta...vonunda A'.man Beia
rt'"t uıiiste.~arı, matbııat ve aj<ö.us n1ü
mrs~i:ierile ·.rtırk ga:ıetecilL'l'İ tarafın
dan ka.rşı.laıur.J..«larCır. Gaze-teOtc~ At 
ııı.a~'".'.1.dı."\·, Maroristar. .. da y{' Bwlgaris
taltı(i.ct göt"ttükieri hU nü ktlblll ve rr.i
;a.!;rperver1iktPn er)k mt'lınnu.n o1duk
lar~n~ söylerui~Jcrdir. 

G'-zt:U:cilerinıiz Türk1yedfn Berli-
Üçüncü del'I'e kampları 5 Ey 

lul Cumal'tesi akşamına kadar 
devam edecek.t.ir. 

Vekiller şehrimize 
geliyorlar 

ıl 
oe ka•ôar tLTnle gitııni§:ler, oradan oon 
ra \-;l'&Paya kad!.l>r <>l&n seyaha.ıtlr'.l'ı-
11i otobüsle yapmışlı-ı.rdrr. Berlinden. 
Kasstl. Fl'ank furt, Lifb.en'hurg, Se
dan. Relns, Vrrdun, Ba<b?n Baden, 

'E.:iyük Mlı.let Meclisinin tatil 
edüinesinden sonra bir (lOk me
busıar şehrii'llYZe ge'lıniş1eııd:<r. Ya 
kında Naf>a, Maliye ve Maarif 
Vekilleri de şehiimize gelerek 
tetkikJe,,de bul,unaca'kleTdır. 

'arda mili.-pct bir n-et.ice çıkmadığı tab. 
dit"tle Sürpagop mezarlı,ğındakl dl•ii
neain ..taharrisi sır<'1arı.nda burada ça
lı~o.n meşhur t:.rbakntül-arz. müt-clı~ 
fl:.~t Rus :ı;tmine do huber veıilecrk 
,.e kendisi İımitıe celbcıc:iil,,.rek fikir
leriııden ve g".z!~ aletlerinden ~tifnd-e 1 
teminine çal~.ı!nca.ğı bildirilıı.nrkte-
rr. 

5'litgard, Münih, Slibt>rgu hep oto
basle dolaşını.şlardır. V'.)'•nadan son
ra hıyyure ile Sivastıopola giden ga
zetecileriıniz orada muil:ıarebedıen soııı
~·aki vaziy,eü gör:m~1er ve gene tny
yare iJr P<:"Ş.teye dönn1iişlerdi1•. Peş
<\ede ;ki flÜn kalınarnk Bulgarı-sta
n:ı. geliıun~, BuJg;ristanda da bir 
gün bir gece kalın1nıştu'. 

Dün keu<iisi!e görüşen h'r mulıar
ririmıize heyet :relsi Necınfdıdin Sa
d:ık şunhı.n. sö..rlC'nı~5tir: 

:- Dost Almanyada her türlü 
tahminin fe\·klndr• bir hüsnükabul 
göıdük. Olduk.ça U7!Un bir müddet de
vıua edrn seyahatimrz t-".sna~lıfl.da Al-
ın<ın hükümeti hPr Wrlü .kıJlayL.ğı 
gösterdt. Şunu söy·liyeb:lirtm ki, Al
mc.r>..yada hayat no1·mal b~ şel-ildP. 
dev:-.n1 ('tmekte ve herkes hun1malı 

M0THİŞ MACERALAR 

lb:r !saliyetle çaJJŞ1llakladır. 
Aı."'CietiJniade Ciıo~ı·udan cJog~uya Bec 

lincit·n istıa,nıbula. ı,.ayyare Ht• 00.-:.ıne
mi.z n::.ıkarrerdi. Fı.k:ü.t bil~hare ~ıa-

C'3' hüki;ınet~nin QR\"eli üzeıine pra6-
t'arnc1P.. Öf'gi.1ik]ik ;;ap•na.k me-cl>uri-
ytıtir.de kaldık ,-p Pq:t.e-;ye tı·enle grI
ı;:;ı,, Biz;mle oiııhkte bir Alman b•
t:H1 heyeti de gelerek 1nemleketim'z
dr b t' kaç gün kalacaktı. Fa-~at PE~ 
te ,.e St~fyr.ya da uğraLnaklığuını.z tr.ı

karrilr ettikten sonrn Alman gıı,,.,\e. 

ellerinin bu ziyareti ba~ka b;r tarihe 
tehir ı&!di. 

1\1.C.e<'lfi-~tnn Ye SOfy~ıda bu memle
kr tlt•rin bük:Omet reislC'ri tarafırı.dan 

kt:b~ 1 tOildUi. Bu mem~eketlerde de 
gördi.i.ğü~nüz can.dan a.iük.a v·e hi.i.snü 
kabulü kaydetmeden grç.eır.iyeceğim.> 

. 
90 yaşında bir 
kadın den"zde 

boğuldu 
ıPendikte :feei biT deniız 'kazası 

o1ırımş, de'llizde yüzmek istiyen 
b'-r kadın boğulmuştur. 
Boğulan kadın, Pend'iılde otu

ran Hamide Giııgin adında tam 
90 yaşındadır. Deni<ıe giı·ip serin 
lemek malksedile sandala ibin
mi.ş, denıze atlamı.ş. Fakat bir 
datha su yüzüne çılkmam.ıştır. 

:iılı.ti·yar karlının cesedi sandal 
cılar tarafındal! 'bulunmuştur. 

futurgede köylUve 
20 dokuma tezgahı 

parasız verildi 
Beşinci dokumacı· 
hk kursu sona erdi 

Malwtıya, 16 (A.A.) - Geçim 
ü.<:ayııııığı olmıyan yapacak ~ bu
lımııyan l<ıöy>lünün bo~ vakit1eriı 

ni kıymetl.cr.ıdlımeik üzere İ'ktı
sat Vekaleti tarafından köylü
ye dağı tüan el dokuma t.ezıgah
laır ıiç'n be(;inci !kurs Putuııg-e

kazasıııda ikımal edilmiş ve 20 

tez,gMı k1iyilü.ye parasız dağıtıl
mıştır. Tefeı-ruatile bid.i<kte bir 
t~ın kı<).ıme'l:i 150 lixadr. Fa 
kir köylü hükümetin bu yardı· 
nnndan dolayı bayram yapma.k
ta ,diğer tara~tan da dıokumac•
lılı: kendi kendim.ize yete<- bir 
hale gelmektedir. Altıncı knr
suın te21gooluı Aı"h-ıçada·ğ kaza
sına gönderilmlştir. 

"" . ,..,.. .. , ,.. • .,,..,.... "" ....... -

'Zn, Kanadadan, Yeni Zefamda

daıı lıircr mümessil bnl~nduğu 

far•ed.ih.in. Belki de kararların 
kat'i olması .-e tatbikata çabuk 
geçilmesi i~i bu ~·üzden gecike
cektir. Fakat hamin türlü hal -
)eri var ki mlitıefiklerin em "a
lahiyet sıUlibi ruiime-.sillerinin 
hergiin karşı kar ı.-a geler-el 
k<ıınttŞmaların.ı :\Ie karar verme
lerini ;cap ettirmektedir. Onun 
için Amerikahoın, İngilizln, A -
ntstralya ile diğer domiııyou

larm söz !'Öyley..cek murahhas
larunn toplaıı.tığı heyetler var
dır, Bu kadım zaten çok görül
mektedir. 

Ç&k göru!en ve şimdiye ka -
dar pek çekindikleri cihet harp 
iş\eriuin komisyonlara. düşüp 
kalmasıdır. Fak.at Anglo..Sakson 
tarafı esaslı düşünerek çabuk 
kar;ır \"ermek \'e k.ararını tat'lıilı: 
ettirmek meziyetlerini kat kat 
haiz olan ı;e ınüşldil vekayi kar· 
SISlnda tecrübe edilmiş iş erıba.
bına malik bulunduğuna ka<ıı8" 
at gıetinniştir. Şimdiye kadar 
yürünen mesaıfe 11% değildir. Bi
lakis fersah fersah yol geçil • 
ıniştir. Şiiyle bir mukayese A -
nıerilralılımı ilerisi için daha 
ziya.de enır.iyet ye itimat ver • 
mı&tedir. 

Bu ad;.m şeftretıdi. Tam önüm 
de a·t:lamıştı. Üzerine fı rlay14> 
tutmak bile aıkluna gelmedi. 

Halbuki A · arkasllldan fır
la.mıştı. Boyuna siliih at;yorou. 
Ben de onu tıı>kJ;d'en yol boyun
ca koşınağa, si iııbımı boşalt.ıııa
ğa ba'jlad>m. Öleki \11.raftan Bil 
ile Cek te hiozirn glıi hareket e
cr;, -ri•: ü<::.ehk te valış, hoy
van' r gi<lıi uiuy<rrla.rlı. 

ALLARIN BELA.Si 
paiket ç ilctı . Andi, pakıetlerd,_er, 
bir. ·r.ıi açaralk muhteviy.aıtmı şap
lk:.ammn ı.çine bo:şattıtı. Ne göre -
~'1İtln? Avuç dolıusımdıan faz'la 
müıcevherat... Mavi, kınmzı ta.ş
lar.altın gerdanlıklar, miı>'.Jrr.krJ 

smrtler ... 

r 
1 
\,. 

s ö z 
GELİŞi 

"' _J 

Şimdiki Almanya bilh.a5'.a 133 
deıııberi harp hazırlığındadır. 
933 ile bu hr.ri>ln başladığı 939 
arıııstııda geçen altı yedi sene \'e 
harp bıışl.adıktan şimdiye hdar 
gc~en üç ytl zarfındaki ha2ırlık 
ile onun elde edilen neticesi dü
şünülüuoee Amerikaloların şu soıı. 
üç yııl içinde yepyeni bir ordu 
hazırbyaıbilnıel.,ri ao; bir mu -
vaffakiyet olın.adığı görüliiyor. 
Bıı lıazı~lığa giri~ildiği zaman 
Amerikada şöyle söylenenler 
çoktu: 

Andi bana bağırdı: 
- Hayrli göı eyım senl ~ De

vam et! 
Ben de <lavam edi;-ordum. 

Y "u!aroan ikı üçü \ agoııların 
kapılarıııd·a g-Orün:nü-ıJerdl. ~a 

ğıya nmek isu!<lok.leri aniaşılı
yvrdu. Ben yine havaya bir kaç 
el bo"" tıihm zaman. iıepsi de 
keııdilcr..ıı.i deıiıal içeriye attı

lar. Bu, eğle ceh ol<duğu kaoar 
hey-c<>aıı.Iı ve mü'lhiş blr scydi. 

AJZ sonra, karaıWğın içimle 
Andi ile JYjb'un bize duğru gel
d'1<1erini farkettiro. Hepinıi'Z de 
hiç bir kcllıxıe konuşmadan yü
ruduk. 

Ben b.r aralık }'3\'aşça: 
- Gzliha eli bQş Qıönüyorsu

nuz! ded.m. 
Andi .kııı'.wndan yakaladı: 

- Sus• dedi. posta fıır(!C\ııuna 
ıUad k. E.lı, g«Liiha bir şeyler ko 
~a dı.k. 

Yazan: 
AL jENlNGS 

yoktu. Pılra bulup btılmadıkları 
nı bi1mıy..:ırci11m. Hatla t>OSia fur 
gonıına gidp git;medJk.lerir~ bile 
aııl.ıy~mam.ştım. Çlınkü bu bü
yük oyunun he."oc&nına öyle ka 
pılm1«t-rn ki, dil\kat'm dağıl'ıııış 
tı. 

Halbuki Andi ma.kin :ste aşağı 
~·a inmesini errrretniş, Bob ta 
furgondak.i pasta memurunun 
ensesine yap1ııooış, her rk.isi de 
kuzu g'ıbi d,3 vranmışlar ki, hat
ta kendil.,.,,:nden istenenden faz 
la kıolaylık giistermişler. 

Posta memuru kasayı açmış 

ve içinde kıymetli r.e varsa hep
,,;ni teslim etm:Ş. 
Patlıyan fabanca kurşıınkn 

hep havaYQ gittiği için. kimse 
yaralanmamıştı. Ş'mdi biz ada
mıza atlamış; gaıriımeti hô.milen 
ge ld.iğlın.iz yoldan dört nal.a ge
r· dönme~ ba.şlam.şLk. 

'itün bu i i basaııınak için ya-

Tefrika No. 3 Türkçesi 
MUAMMER A L A T U R 

Gün doğmadan evvel kulüıbe
mizin bulunduğu ~·ere varmı-ş

tık. Herkes aillarmıdan çayı-ra at
ladı. 

Cck ve ben kahve pi.şirımtl< 

için hen:m bir akş yaktık. Fa
kat ne oı.up bittiğini iyice anla-• 
mak icin merakımdan ka :!:.m' 
yiycrdum. Acaba vurduğumuz 

vul'gun gözümü:ze aldığımız teh 
1:ikeye desımiş miydi? 

Cek hiç durmadan konuşuy<rr 
du. İki haydut ınasallanru an
latıyor. kendi gençliğ:r.a:Jen ve 
dıııtıa bir çok manasız şeylerden 
baıhı<ediyoııdu. 

Fakat bu en taze vlllguncu
luktaoıı !-.:iÇbir şey Wı:setmeme.;f 
sinirıiıne ddkıııınuyordu. Ö~ler 
ide vurgunla alalredar görür.ımü
yoıılardı, Saın'ki yalnız yiyip iç
mek a.ml .imiş gib:i. ellerine al· 

dıklarn kıoca bir ekıme'kle iri bir 

ve aırada ti T de şaraıplarmı de
virmeğe •ocıkoyorl"'1'tlı. _ 

Ni.heıyet Aruli yeımegin.i yıiıyiıp 

şa·rab.m i1,tBkteaı sonra şöy1z bir 
gerir.d. Kürdanla d~lıerini te -
mizl""'Li. Elile atlan göster>erei!ı: 
bcına hirop etti: 

- AL git ~1>; beygi.rdek< hey
beyı getir. HemE!n teıkıımini ya
palım. 

Denlıaj a·yıııga kalkarken, ı:<ce
leden k1'!n·e cezvcsiıı.i deviı·diım. 

Anrii güldü. Çen-e.ıini omuııla -
rının üzerirR 5ürterel.k slltt. 

Garı.imetiıı fak....ımti başlaındığı 

zam an duıyd lhğt>m lıeyecaı1J, dün
yatla hi~bir çocuk en sevdôği !bir 
he<i yeye ka·vut1tn.ı.ğu 1:lllll6Jn ıbıile 

duyımı:ım'>'tır, 

Atfıi1 n ctrafunıa uızanmıştık. 

doğmakta olaın güneşin ;n, kızrl
lığı etrafındalki adamların serıt 

çclıPeler ne ba,"lloa bir huşımet 
veriyordu. ... 

Ben uzandığım )"erden bu maın. 
Z&ra(Yll sa<rJkıi sfuirli bir alemde 
yaş•'.ı'<>rm-t1,uın gı~ seyı•e:J,;yo

rı.ııın. 

Ar.ıdi bunlardan be§ küçük 
kıltme Y"')l1ı. So-nra öteki p:ıketi 
açtı . İçinden çıkaro paralan say
dı. Taıın 6000 dolar! 
Dağruısunu istersenıiız, bu pa

ra gii:ııiime aız göründü. ~"" al
dığımıc tmlıikıe<ye göre h.ıç ol
marza 600 bin tlolar olmalııy>dı. 

Bütün .bu mı.ııbteviya,t, llıfllllen 

ç::J!:>uı~t~ anım ,zda taıkshrı edil -
di. Her bi:rlbmizin h lssesine 1200 
dıo!ıar p<ı.Nı, bır avuca yıılan mü-
00\.ı.er d.U.,<d.ü. Ben hissı;me dıü

şeni biryi.ik lbir seviçle cdhiıme 

yeı'Je7t rtl im. 
Yar:m saat it;'hııde, şimdlk.i şu 

aıvuka tlik ha\)l'aıt>tn'da, ıtm intl 
sıened e kszıanaııwya.cağmı para
yı kaoonıınıış<tım. 

O zııma.n bu işin ta.d1 daıır.a -
ğımda l<ıa·klı. Karde;ıim Fııannt da 
gelip b.ma iltihak e1mriş1ıi. Çün
kü ben o gürrlen itilbareıı a'Yrl 
bir çete teşldi <l1ımeğe karar vıer
miŞtim. 

Aşkolsun 1 
Şüphesiz Macaristandan dün

yaya bildirilen haberi gördünüz: 
Bir Macar <balıkcısı her akşam 
ölüyor, sa.bahleyin tekrar diri -
liyomtUj! .. Balıkcının kalbi ak· 
şanı oldu mu, duruyor; sa'bııilı. • 
leyin tt-krar işlemeye başlıyor
muş! .. 

Bu olağanüstü olay aca'ba ni
çündiir, dersiniz? 

Bizce seıbep şudur: 
Adamcağız her hald<O bu<usi 

müesseselerde az ayhkla çaılı•an 
biri.~i ola.!ıık •. 
Akşam yem~ini kaldırmak 

içiıı. uıhar bu usulü bnlmuş! .. 

• HAYRET! 

Emiuönünde bir köpek birçok 
iasPları ı ırm1ş. Bu köpeğin ku
dın oldnğu anlaşıldı. Şimdi ısı
rılani.al" tedavi edilmeğe çıı.ğırı

hyor .. 
Hayrettir.: Dem"k muhtekir

ler arl1lı: •ok•klara düştü' .. 
CIMBIZ 

- Anıeri.ka baro' girmh Nek 
olduktan sonr" bu k.adar gay -
rete ve ınilyarea dolar ınauafa 
ne lüzum \·::ır? .. 

Eğer Q komisyon gidip gelen 
raporlar üzerinde siiriincenıede 
kalıtG miinakaplarla \'akit ge -
çirilseydi jaı.onıın laarruıu kar• 
ısıııdaki şa kınlık dalıa ın:un 

zaman ~leı-i geciktirmiş olacak• 
tL Mihver tarafının )·anıldığı a• 
sıl dh"t geç kalan İng'ltere ile 
Aıneri·ka:1nın az za1nanda ketl.di· 
!erini toplı~·amıyauklar.ı nokta· 
sına çok ehemmiyet nrmiş ol
masıdır .. 

Roma Büyük 
Erçimiz Geldi 

Roma büyük clti!Tliz Hü-se~·iıt 
Ba1ur tnı'hni gpÇ·rınek ü-
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Amerikalılar Timordaki Japon 
ijslerini bombalıyor 

MeıOJrn, 16 (A,A.) - Pasifik balı 
~rnuıb-un<hı müttefiık uınumi kanrı;i ... 
iııtıın ~.ebligı.. 

·rimor'un hat ilmal kesirnfnde or
ta btiyii1c.lü.ıırte tn-i.i.tleiik boınba uÇ'llk• 
\:;r·ı aU•.,ıı'a.n ~uların"• yol üz~ı·ind.e .. 
kı arabalara, binalara ve ~u c~
nub sa.11aindeki diğ~r tesıflterr. hu
C"ılffi etnli..';J\.erdir. Bıı· bin~a do~ru.~ 
dA.n ci«,i'nıya i<.:ıııh·rtler k:ııydedılm1ş 

· \ı"laL<e ·~"·•ınlar cıkar1ılmışv • au o~~ ı-·~ · 
t"ı K·.f;;:oda'nuı W:>ğu si·lnal ke;imifl .. 
oe. Uü-:;; nı.ı!'I !1.ert rnrv1.\lerln~izç yap
·t•·ğ~ 0~,,,kı devam et~nt.'4ktedlL'. 

c rna ~ünu l.-.:enı Br~t:ı.n:ra ac::ıfaln .. 
<ıa laıM. ·ru1.a ı.craıyan tvimAYt1 J' kiiçU.k 
ka' le iı.a'.:,k <it.. 11:t,>er yı0!tıt.ıur. Bı.1 İ\:a· 
tt:ılenır ca:ı <llgl t:..ıhmin ~d:ln;e~te<lır. I 
T\'\i te-Ç·I· k 1._,ı·.rın T 11ıura,;, ııut\a\'t'· 

nl1'1. ~ va.rn etıt.~!\:,en l't''5111':en bilaı :_ 1 
livo:-. JÇ·....; .l lı~~r '" ri <llgiı;. · gJ e 

lerde ô~ıttan kuvvrtle i aı Ç()t li111:

t.! 1'1.-~ıl!lkr· 
vaşing1.on, 16 (A.A.) - Yeni Gi

oeıte K;ııp<ıda.dan l<Qçtnllj olan jap00 
. • 1 
kln·\·e-tJeri i]e .Ameı·ikan kuvve:tler 
ara.!:>lnrt.a yenici.c.'n. çQrp.1§1mlllar haf.]a

,nu$tır. 

e.rradı, An-ıerikan. ku\~'lttleı:i iler
lem1•!er k~lırüşleNiir. 

NPWOl'k 16 (A..A.) - Avu5'ral
y;:ı<i~ıki ·rr.U

1

ttef-ik oı'dular bs:yyare ili
bı:ırlle ır_L.ie-ınadO-oo UllC\~iye a ln'".ak
t1:ı;d, • 

Arıı~.·it.-;a ile A\•ug(.'fV.~Ya nra.sır.da
ki ha\'iil ıı·fbatı büttin _>\.nH:ril{~ll h:3• 
\'::ı ı:c·.,ret yıolla.rın:n Dstünd.edi.r. Bu 

suıct'" O.evanılı ve çok ş-ü.ratli c,13-_ 
cık ;\\:U"""lra1yaya bo:nba t:.yyc;ır·elrrı 

1 , ~ı"•u ha~e bnı-p 1naJzeme-
... l. (ı Li ..... 1.."ııi 

akn.ak":;. ve J&.µo:~Y<ı.Y~ ka ~1 yapıl 
n ?.J[• .. olan taarruz kuo-et n· arUr

,1lı.tkld!r. 
y;nlden rr; jrıft>r~t b""ikınl.ar :""Rpı 1 :-

•ı ·, ıhr·.r verı .ııon Kokoda. rta son g n- j 
~~_:__...~~~--~~~~-~~-= 

Avrupada iç durum - Sovget uçak 
fabrikaları 

j Polonya başve-
kiline göre 

(BA~ TARAFI 1 İM'İ SA.llİU;OE) 
wlhu n-ıüttt•fk'.e;:~ kncak. Alman.ya 
are. i yuı!ıdıe yılz kazaıwlığı ta.kd;rcıe 
kabul ı.•1.tirt•bi lr. Böy]I,' b•r zaferi de 
Al1n"inya lıW7.ananıoı.. 

Pokı.tzy<ı. orduhı.-tııw n ınlt\'C~ fi; m
eli ıoo.oou kiı;iyi gcçmi;.tir. Ve Fo!k>n
ya bava kuV'v.P.tl~ı·i de §'inıdi hl'rp'Ll·n 
evı..-ı· !k '.nin ik.1 nı~9~ia:iı'. Rublyac;üı.kl 

'billij.n I'olOONll kuvveilcr:nin 00.~J.ı&ııl 
JU8Sı, bütün bu 1;u•v•1vet\Erirı. Ol"'tıa şa.l'X
ıt.a 1opla11arak ırıtıllfı·lü ye :r.ııhlı bir
llklerliı:-n ınil~k.l:;ı·p vr nıühi..m bir 
rol oyna.yabilı·<.;.ek k u v\·r l! ı oro.uı ar<.n 
teşklliııi ru U.nkün kıJ.naldud.l·ı•. 

Ru:i ıe.·ı·.p\ıthtinden bi.l\.:;Pdm Sikor:ski. 
d-eı.n.:;tir· ki: 

Stalifı.gr-::.d, VorıJt\oej ve Leırıingrad 
drıyrı.ndlkçn ve Ru-!t..)'udıı bar'betmek 
,,,.pyrn kunetlOT bu!undtıi<ça kızıl 

ordunt'n ma.ğlübiyetinden bMı:sedi.L.. 
m(•:ı. 

Si\oorsiti S'Öil.le~ ine iiÖJ"le 11.ha.yct ver 
1nı9t.:r: 

l\I1reşa l ·riıTiıOıÇenk..<ı orriuw munıia
ı:ıı m Lılr ~:c:Oldr :-i-cnt ~\nıi.."lfr. Bun
dan ba9lra Timo(•rnkont:n Don ve 
Vot;;::ı hattı u ... erinde mGıhl.,11 ih1;yaıt 

hı.ı~ bu:unn1rık .lcap eôer. Ru:;l<Jr ile..r
drki hcırekeilf'l' irin bi:yük bir ehem
n· yr:ıti o~.an \rotorıeji Sikı tufrnıakt.a 

ve s~alingra-d n Nl .1.n:i.)'t:tlni t"ıü<lr:k 
bu!uı:n~a..kWtl:r Al•. anlar c.:enup ına
ce"."ahı!·ına gir:ı:tm•_ kle büyük l(·h!ik••
ı~: g~iıe o.[ıru.7 olu.:.·::ır1o.r. Ç:.nıkü ınü
ndKU.P iuı.tlar1 tel-ılikt·ii ~rrtıe uza
M·:akf~dır. 

Amerika kim ya 
harbine hazir 40000 

ailesi 
Yahudi 

sürüldü 
• ..ı---

-------
5 Hollandalı da 

kurfuaa dizildi 
Lonıd.ra 16 (AA.) - A·Lrnaıı 

lwnt.rohi adı ·n·da bulunan P&r!s 
ı-adlyo<uuım bikhııdl:gine göre. iş 
gal edilımıyen Franııadan 40 bin 
Yahudi ailesi gç-J:mıi~ ve \xınlô• 
ailece dıoğaou Av~uıp•YQ sürül. 
ınü~1ti.ir. 

Londı·a, 19 (A.A.) - Alrnan

lu 5 Hıolll.atırlalı 1U't.ığı. kurşur:a 
tli:znni~lero'"· l'!u, Rotettlamda 
yıııpılan suıkasfıtin fai~'.eri ele 
geç!ri!medigin-<leli. yapılmtştı.r. 

Vişi, 16 (A.A.) - Oha~tes ga
rmn Alımar.tyadan yeni 1ıo:iır esir 

kaflcsi gelmiş ve kalab~lık <Ji~ 

kü~le ı~rafından tezahüt'le k&r· 

§!lanım~r. 
Vişı, 16 (A.A.) - Blordeaul<; 

hö1gesinde Almanyaya giden 
kr.<:t: n i~çi. adedi git.gide fazl&- 1 
la•ımaıkıla.chr .Yllili topJ;ama bü- ı 
ı· <>l arı kLırulliı u.,<Jt ur. 

ll9muyada kabine 
tebeddftll 

Sooklholm 15 (A.A.) - İy" l!ıa-
1an rnnMill.eııin Bül.,,·~ten öğ -

rendiğine göre, Roımanya<la ik -
tısat ve ad~~ye nazırlıJdarını _.. 

lf!Judar e<len kaıbine tclbeddüdü 

Mareşal AntıoıneSko hük:Ume -

hn·dc yap,Facak dıııha mliihim de
ğtjilk!, klere ancak bir başlan -
gıçtır. Ayni mahfiaRerin ima et
tiklf'rine göre &ıatıta Mareşal 
A"1itonesfoo, yakında nıii.lehas -
sısları ve 194-0 yılınd'aı:ıteri da
ğ·,~J~'mı~ o:,an büyi.ik si·~:asi ıpar .. 
t;ı,~r<' mensu.p ~a.!ı'5ivet.1ıen bile 
i:; b~ına çağıracıı3dır. 

C epb&den çok uzak· Almanlar da Franıa
larda ıaaUyeUne da infilAk maddef eri 
devam edJyor istl~alinl arttır,yor 

Moı..1<"'·a, 16 (A.A.l - Bu.gün 
Sovyct havacılJk günü ınüııa
sebet:.c neş<efliğı biı· mes•Jda 
S<>,wet sanı:l)ii hal;i< i>(l'[I]iseri 
Yaık1lloef ~:cı:ııdikı günlük uçak 
istihsalin:n geı;en oene bu za
manda-kinden daha yüksek ol
duğunu bi\dit•ınel.:ıte ve şuııılan 

ilıitYe etmekıted'ir; 

U~a.k fa:b<ikalıarıımızm ekscı-si 
hüklııır.etııı crnı•·ile diişrrıan u
çaklıarının \"aramıracağı kadar 
uo:ıı&rkıra nakledilmiş~ir. Yü'Zibiıı 
lence mübelhaı;sış ;şç;, K"1ll.erce ki 
lorı~e mesafeye gördeıi1ıniş, 
fa'kat ;l!ıt.ih6al bir gün 'bi"bc dur
m~ m~ı·r. Şimlii, bu !!'Ua:m:am 
Js brıs.::ı1-ı'd1k.tan bir se-ne sarım 
ist'fu;alimizin gün geÇ'til,<Çe art 
tığım siiyliyclııi·linm_ __ __,...._ __ _ 
Maarif Vekili 

---·---
BaıanofilaD k6y 

en stltitslnti 
teftiş etti 

A nikara 16 (A.A.) - M.uıı·:ı Ve-
' -" kili :rtat;nn Ali Yil.1:"~1. ilk ttğr~n1 

umum müdürü Ha.kl<ı '11oınguç de bir
l~kıte, bu .sabah. A'T ... lcaru ~va-nndaki 

Has-an oğlan .köy enstitüsüne gitmış, 
on üç aydanberi yapılan vıe sayısı 

otuzu bulun binalarla dtğe-r üç ens
titüdf•n yardnna gelen talebelerin 
faaliyetini tetkik etn1j~tir. 

\Te1ı::ll, nkışa.m üze.ri dönüşte Lalll
lıan y~nınd-ail.;:l 1ıirlik: cernıiyetfnjn mü
r·~e.se.s:nc uğr:1~n:ş ve oırada bulu
nan <'Cll~yPiin reisi Yoıgnıt. rr.ebusu 
&ülry•man Sırrı Öziç i.1e kunır.ıu geız-. 
n1is. y!l kıranda bulunan köy en~ti;tü ... 
sünüıl bu '.kurumdan. tiftik ın'f•vzuun .. 
da f:".y.dalaır.n::ı31 üzerin.de görüşme
ler y<;pır!.jtır. 

Nevyork. 16 (A.A.) - Kiırn.ya 

harbi şull::ıe:ı r<,>isi Generai Por
ter daru;ıfü ki: 

.'\ırrerillr..a Birleşik devletleri 

herhangi ölçüde olursa olsun 
dıer yerde ve her an lüzuım gö

rülür veya kabcıd-eı·ııe kfım(i'a 
hari:ı 'ne lıazm:lır. :'.5 seneliık a -
~tırmalar ve tc>erübeler te:].';'tli.\k 

ve malzıeme bııkımmdan çok 
!om"eHi bir ı;erı,is y-ua1bmıştır, 

L<>ndra 16 (A.A.) - Lon!dra -
dıailci mulh;;ı.ııiy Fransızlar umu -
mi lkı;;ır~ının öğrend·i.ğine 
gÖTe, Alman tıük(ımeti, ~aaı al
tı·r~ bu•lıı.."Il!lıll(Yaonı Fransa böl
ge1doe rnfii'lfJk maddel>er i . Sbi.lı
"'d'liru geliştıi:rıır.ck fr2ıere V;Ş i'le 
mÜ<llalkıe(<' hs,) nded1r. Alman -
lar, elıdle edileoelk lrufi:li\lk mad -
de!!!'l'inin mooyyen -bir ywıxle -
sinin Vi~iqıe bı.rallmlaıcağıııı tel -

m;h elım <şJ,erdir. Bu ~e, aaı
ca.k A1manlarm 'büıtün ;!ıoti<yaç -
larıı twtrnin edik!Cll<ıtıo.:ıı .sonra 'lı<e
Ga'P <>1tınacıJ<rtır. ·--

!!eyrutta da lhtltrAr
la mtcadele başladı 

Bcyrut, 16 (AA) - Br.ş,ekil sa. 
mi bey Selt1 dün d~mi.,,ırtir ki: 

l.·-eni hiJ.kü1netin ba..">hca gay:el-e,r:i 
arasında LOOnan f-::.-tfklfi.linin 1!'.t·ikf'arı 

ve Biiyi.:k: Brıit:ınyn ile m:..ıharib Fran

sa.ya. olatı. dıostl&un idAmr::;i v;:ırdır. 
Başve-kıt yeni hü•kümetJn &ırjyıe-

Ltiıbnan dostluğunu ıt.akrvfye •f>dece .. 
ği.rJ, heıllta ihtıiyncı otan gıda ma.d.d:" -
!erini makul fiıı.+Jr.ıla 1ıenhn ('d~ğl

ni1 oistılçilik ve ih-lik.arla mU-cadele e
-edeceğini, ve maU ve i&rt barıı ni
zaır.namP!eri ~krar gözıden geçire
ceğin\ lbildirmi$bir, 
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(Başnıakalı>dcn de\'Aın) 

ramadlğını iddia otınişledi. İn
giliz B•ş>e'kH muavini de, A -
vanı K:uııarastnda 1 hafif krn -
vazörle 4. mulır;bin battığını "e 
kafileyi t.eşk>l eden taşıt gı.mi -
le~inden büyük loııınmıtı Ma{ · 
taya ,.aı,chklarını ı;<;ylemişti. 

Haziraada yola çıkH kafilenin 
lkc,men, iUaltaya vudığının en 
•Jıü~ iik ıleHli. Maltan• M<l aytlır, 
nıukaveınetc devanı .tnıiş 
olnıastdtr. Eğer, Mmverin iddia 
ettit'i gibi, hiçbir taşı• gemlı;i 
~]allaya ,·arntamış olsaydı, o za· 
ınaııdı>nbcrj dnl'J)ıadaıı hiicmna 
uğrd~ an ada, )'İyeceksiz, yaka -
cnksn, ıniihin>ıuatsız kıılaı·ıtk 
teslim olnwık mecburiyetine clü
şımli. 

IlazİT'•11da olduğu g1bi, a· 
i!uootO&ta <!ıt Maltamn mulı · 
taç oldujhı malzemeyi a.J -
dığını k,_bu! etmek doğru 
olur. Fakat Malla~·a yaııı -
lan h"r ym-dtmın, İngiliz -
lerc \'ahahya n1al akluğu 
görülüsor. Alman n ital~·oıı 
denizaltıları ile hikum Jwtları · 
nın ka.ı nastığı 'e ıııüteadd'.t ÜS· 

lcr<len hareke! "dem Mihwr n
~aklaJ"Hun Jı~kinı ·hulnnduğu 
Akdenilde, böj-lc cebri hir .\·ar· 
ına :vaııarkcn :z.ayia1a uLrra1na ~ 

1nak .heıııcn he-ınen inık3-11sı1dır. 
Sanhın~a ile !Halta ansındaki 
400 ııı;!lik mesafe~'i gcc:eTken 
Sarduo.rn, Sôcih, •a ve Pa11tellctia 
adalarındaki Ü'"lcrdc1ı hareket 
ıedeu 1\-Iİh\:eı 1ı:l\ a, deuiziistii \o-e 
denizaltı ku\·vetleri için, hü~·iik 

rarl .. mukave-1ne-t.ılc kü~ıla..şma~( 
tad:r .D~man burada inıSan ,.e 
malzeme bak.mından çı>k büyük 
kay ıpLa!'a ugramı;ş •ve bat< y<ır

leı>de müdafaaya ge<,<mek 1.oı1.1ıı
da kalmıştır. Ba7.1 ke,imlerde bır 
lilkleriıniz d,ü~mana kaı ... Jık ta 
arı-uo:lar yaprİıak.t.a ve tkf ın-Oda· 
faa nıevzilcrile s>tr•tejik baktm 
d~m faydaı.. tepeJ.e.ri geri alarak 
mev.zHe~ini islii.'ha muvaffak oi· 
maktadır. Bununla beraber ge
ride toplanan yeni i.htiy~arıl'ı 
sava.,«a 9ii11en Amanlar, kırt'i 
netice alımbilecel< kesimlerde 
taarruz ııa~el~:tl>l>ri yapmağa 
devam etmek!·~dir. Son günler
de ı>lduğu gil>i Almanlaı-. cep.he
nin d<ır kesiınle,.·1,ıde mütemadi
yen kuvYe< toıplamF.ııcta ve her 
ııe balıasına <>ltı"'2 o'~uıı müda
faa lıaıt1arımıza lb'r gedik açma· 
ğa çalı~maMaclır. Kııvv('tleriıniz 
me'nilerinde ,'Ok sık• tuhırxnak 
ta ve bazı kes'm:lerdı·• dlişmana 
kaı,;ıhk laar"·uzla vaprl"ald.adı• 
Bir ~çok nok•talcrda a~ır kayıp1'.l
ra uğrayan dil"'naıı ger: ct>kilm 
ye meclbur ka:'"·nı..~ r 

Va,ingt.on. 16 (A.A.) - Al· 
manlaıım g·•<>5ny pt'lr<ıl sahala· 
rına C...~ru t:...arruz1arı du .. duı:u1-
mııı:ıtur. A ,,marıların ha-:hc:ı he~ 

defi ')lan Bu no'kıta iç·irı telıl'I:°' 

azah:ı zlır. 
l'. k!o\·c.. 16 ( 1\ .ı. .. ) _ ı-cra . .ıon~ v.1 

Zv·("· x' ~ ~zeh·~ir:e gö: e hurb n ba-
511:.r.aı IJrr nunH'n!eı·, ~Jvypt ceı>he~ 

~tndr 500 bin k~Jl krıdar kEl.'>'lP \·er ... 
111i§;e1 ;.fr. 

gemi kafileleri, çok iyi hedef (B.\'< '.l'ARAH ı İlliC.İ SA.lfİJ"EDE) 

teşk'I eder; . İnfl'ilizl.er, kJt~ ıplar • zı hatlarda ışlem('ğe bsşlanu-ı-
vcroceklerntt b:le hıle y~la ~~k- ur. Fakat tramvay sen-isle"r! bii.-
maktadulaı-. ~Iesele. mumkım la kes~!mi' kalınak~ad:r. DeHıi-
oldıığu kadar az za~·iatfa 'lıu ö- 1 de hüıleüm SÜl'!lllekle devam edi-
lüm bölgesini atlayl'bilmekte - vor Burada dül<ıanLr gittikee 
dir. dal~a fazla sa~·ıdıı aı;;İnuşt ~. 

Kwiretll'Ti gittikçe artaıı ha- Tram.,.·ayfar. noımal suret<te iş· 
va kıtvvetleri, Akdenh: glbi bir lemel<ıterl•r. Bürun mem'lekette 
İç denize. bilha-ssa ·hu denizin k~yda değer b'r h~dise o1ma-
bir boğnıu te~kil eltİj:,'İ Sicilya - roişt·r. 
Peutelleria - Tunus ar11smdaki 'ı - Yeni Del1ıi, 16 (A.A.) -
iki dar geçide hakimdirler. Bu Reuter; 
hakimiyet, geıni~nn siir'atine Burada n"'iredi'len bir emıma 
göre, iki gün kadar süren bu s~- rne. tasarruflar; k-Orumak mak-
~abat esuasın.ıa. pek m~iz o- sadi!e. bütün İn.giliz Hindista-

lahilir. nıroaı...,; yüııba.sı rü!lbesinden ·ti-
İngiliz donanması, ·im belih baren ıekımil sulb2ylara cebir 

bölgeden kalile g<-çirmeği fü,tü. kulfaıımak ,.e h&.#a lüzumund;:; 
ne almakla hakrkateu çok t'Ür - öldiirmek hakkını verın<"kt<.>dir. 
et, çok fedakiırhk ve büyük Ayni llajkj]a Lnığilteren.in müt 
kahram.ı.nlık ;stiyerı biır iş yap- te-fiklerine mensup <Wduların 
Inaktndır. Brita'll~'a impa-rator· müsavi ı.·ü1fbete-rıde'ki suba:'ı~Jarı-
fuğu genclkurm11~·ı, gerek Mal· n< teı;m:l edilmiş bulunnrnlota-
ta, gerekse İskenderiye ile mu- dır. 
vanla 'bakımınoiıın s<>n derece 
miihinı olan merkezi Akdeııizin 
ehemmi~ etini önceden gözönü
ne alarak bütün Lib~·ayı i.gale 
muvaffak obafdı. Trablıısgarp 
luyılanndaki han nıcyda.nla -
rından kalk•cak olan nzıtn men
zilli bombacıların \'e uçak ge· 
mneriniıı taşı~ acağı avcıların 
bimayes'nde orta Akdenizde 
haya hakimi) eti kuubilirJi. O 
zaman. 111altaya yaı'<lıın knlay -
laşır, İskenderiye, 111ıs.ı.r, SiiveyŞ 
bugünkü gi'bi yaknı b;r tehlike-
ye düşmez; haıtta sıkışı'k za -
manlarda, Mısna gelecek k.ıı. -
fileler bile, Akdeniz yolundan 
i9tifade edebilirlerdi. Almanya. 
nın Sovyet Rusya ile harbe tu
tuştuğu 1941 hazirımıudanberi 
İtıgitere, pek.ala yapabileceği 

Bul gar basını 
Baş Tarafı Bir nci Sı.~-.fa<la 

hakkında beslediğl his'i<'r. &ıfya 
ile Ankara arası.r:da mevcut doo 
luk münase!betllerinin müsait bir 
tıırı.da inki.şafta devam e<kce· 
ğine emin b ~ garanti t~il ey
IE1!11ekıtedir. Bu hisler, bu suret 
le si~·asi saih!ada iki hükumetin 
vazifesini kolayla"tıracaktır., 

....... .,, ........ ,., .. .. --
tam bir Li'bya seferin;, heme • 
dense boşaraınamışhr. Bu yüz· 
den ınerke:ııi Akdeniz hak:miyeti 
elden çıkmıştır. Bun.un acı"n~ 
şiındi in.ıiliz harp ve ticatet fı
loları çekmektedir. 

ABiDiN D.4.VER 

Basma entari modası 

MaşaJl•lı, ınaşalllriı, ~uı .ı.a. 
d1Alar da artık para111n gilıniiş 
olduğunu a11l'IUl1ya başladı·lıtı:. 
B;ıkıyoruıu, 011 be~, yirmi. giin
diir Yorlt ;\fallar p12arınuı Jıeır. 
kese ucıı~a dııc•tmı~ olduğu lta..
ına e.ııtı.riler ve roplacla sokak
larda dolaşan dolaJııUa~ Hele 

J>ımlarHı bir çoi'u, giyenlere öy
le yakışnlllj, yahu! da ı,<iJeııJ.er, 
.bunları kendilerine öyle yaraş'. 
tırıruş.lar ki, görenler adeta kt'n .. 
dikrine iınr..,..iyor. Kadınlara 
wcuz elbise filiin diye bir~<l'kları 
dii§ÜOÜJl ve ya1.ıp liurnrkeıı işte 
bazı kadınlar, bu işi ke ,J:J1kle
rindCJI lıallı•di\'erdilcr. D;.ğnı • 
su, bu ueu'l. basnıala _rla kendi .. 
!erine yazlık elb~.cler diJ,;en, 
yahut diktiren ve bw1lan kl'n

dilerine ~ araştıranlarıı a71<"ı -
suu .. Demek ki me>.ele alnl7. ipek· 
lide, nıargizetıe, selende filan 

Om.an C-W KA.YGILI 

dciilıniş, ka.dm .i8tediıniydi met· 
resi kırk, elli kuruşluk beıima• ' 
yı da pe'kal:l kenıliıı.,, kwdi zev
kine ve ha.ita nmtlasllla u;vctu • 

t.W.il;yomv.lf .. ,.ff<!nik ö•fünüı<
de iki, iki bıt1:uk aJlık ....,aı.. 
ve ılık zama•mıuz var. Bu ,..._ 

•Dllil içMı.de böyle lMıı..ına enta • 
rili bay-larınuz1 fıiz J.Uar .... 
dalıa ool görnı<ı& isteriz. Gıele -
ceiı; yaa ise bütün .btaı.uı !kadın
ları 1Nt Jıasmıoftrla sobldortla 
geAerkeıı görtteğjınıü:i umarı'l. 
Be• demiyo1'11Dl ki heılı;es ,.,. -

de 'l>asına giysin ve dana ağır 
kwnaşlll, hele jpe'kliler ıni~i-
ler b;ç giyHmesiu .. Tabii k~buı.
da, zanıaumda wdar da bol bol 
giyilecektir. Fakat hu Mmaıı -
da ,.e günlük sokak dola~ma • 
larJJıda -b8m<ı ile pazen çok bile. 
Dof:rıısu, aşlrolsu0 bu modayı 
çıkarııniarıı ! 

ikinci cephe 1 Almanlara göre 
Altnanlar çok kuvvet· 
li bir n1üdafaa şebe

kesi hazırladı 
Ba<j Ta~afı Brr-nci Sa:> faaa, 

ht':-İ .,;:urmt·,Jardır. Bu müdafaa sifi.te
ır. 1 ıf: -p ırıe·.-zıilt"t·inl 1 ;rtJbal, e.nı..r \·er
r..ne, ihtıyJ-tıaı .n harı,:ke , müll=:.Jn:,-.at 
v-e rıH.ılLL-ne st ).k...ı.rı ı;e n;ha...vt•t eıek
tr k t.·.;;ı..:;.len iç"1..I. yeraltı dehhzlt'nle 
cihaz;Çl,lldırı.ültştLı". Den1z toplar1 \ e 
bomba.ı.r. agııllkl~rı ve kudretl ... r 
he~ I'~ olun-a v.;,,un bu te&şJert• ~ 
ıe:it'E-Z k~ı !'~ğa tnahk.Urr.dur. 

Bund&n b~.şka t'll modern terulı cLe
niı. üslerı \'e Oetonds.n yapılnı~ u'uşl 
yıalltrın. ve geu!~ hangar!an t>uhıı~-.n 
tayy<ıı.J'(! n1eyıcilinlatı k:urujmll§tu~ 

!VI ıtralyöozler, taıı.k ve ~·ak karşt-
1.'X>'rır.:.. toplarae diğer '°P°Uar içtn yilz 
l>inlr•rce metre klip brl-On CökUlm~ 
tür. Bu en son si~tem siliJı.l:arın ar
ka~ırKJ.a mü.ken1rnel te<ih.iz.&.tlı ıni.i.
l-tEa11nel talin1 gömıüş ve gr·rek uüi
d{lfD.a geı f'k l•&rrL\Z iı•rb'<ıd~ tecı·ti-1 
be sab~bi o'.n:uf bir ordu hazır du
ruyor. 
B~ <Stıl.tkiim •"beke.in! kuvvetıtrı<lir 

n:ck içln s&hil Jıtıoyı.;_nd-Qk; aaa at'C.&.n 
ba~hy~rEk ts. koyların Ot.3iıılikltır'.
r.e kaciv.r uz~nan rc.ania Ye saıtl-ra. ı: .. 
tihktı.nı.:arı \•ürada ge-t.rilm~-tır. Öy
le ki Avrııpanııı f~nıal - batı <-c•naht bu 
güP ınuaıız.aıc bit kale. h&JJne gt'hni.ş. 
t:r. Düşır.nnıu ı..:<ınci ccµhe kurn.ıa 
için yc:pa-bllece?.. he: türlü. teşt·lhlı::i 
kencii.~l j.ç!n ağ!r kayıpl2'1·1a akırtn ka
lacaktır. 

İNGİLİZ G.UETJ::LıntINJN 
l\IİİTALEASI 

Lor.Ora, 16 (A..A.) - Sunda;v ef<B
pres gazı·te::-.:nde Garvın tHer şeyi
mizi k~taı·abiLnek için her sı·ve cü
ret e~lımo ba,.l!ğt a!t.ında di~o.: ki: 

İi.;;:ıoci crvhe hak..Uuda lY.lk>k:at ne- ı 
c;.:? Rusya rr.ul:ıarlbesi g·tgide ı-..1d... 
detler.iyor. Ba:ı devletleri uc .yap~ 
yo!:? Hıtier eskı istillı tf·hdKh •ıe iu
gi!terede mi}yon;arca askeı ! hQr t'k' t
s·z bır.,kmağa muvaffak old .. ı. Ru:
ya ile y--.p.1ıığ1!nlZ harp pJa.r11ınd:ı he-r 
lr~lde ikiı:ci c.:f'ph. rneeıesi b::.his 
me\·2;.ıu o!müktadır. Bu, ne z.:ıman 
olacaktır? Bunun ce\·abı Lruıdrada, 
Vaşingtonda ve Mo~kovada Yt'l'ilme
lidi~·. Her şeye cü.ret t t1neliyiız.. Bu 
haı·ptc yarım tC<i•b;rler olaınaz 

Bas Tarafı Bırın!'ı S. ,a,01 

gi yaparak dü~ıar mevzilerin. 
a"lııni.şier ve Don nehri" kadar 
i terlem:ı{ıerdir. 

Voronej çevresinde •ce Hjeı• 
yakınında düşmanın tekrar ıM1i
ği bir çıcık taatTuz1ar şiddetli düş 
man sa'\·a.~1ariyle nefa,esiz kal
ID>{'tır. Bu çaqıışnalar sırasın· 
da d~an aY!nı:ı: Rj-ev bölgesin 
d" 71 tank .k:aer1beotıınist· r. 
İimen gölünün cenup n<>gu

sunda ve Vol!lrol ya.kınınd& yeni 
düşman taa-rruziar: kanlı kayıp
Iar ve«lirileı-ek pfuılı:üııtülmü~
tür. 

Viş<, 16 (A,A.) - Von - ordu. 
lar1 Stalingrad ic ... !ik.a..-ue~nde t .. arruı-
locrına muvd.ffa1'.iJrtlle devatn etn11"'k 
tect;rler. Aı.a:k ne!1ri kıyılarutda Aktı~ 
tari li..'Tlıını 1~al edilmi.~tbr. 

Stoklıolm, 16 (A.A.i - Slııklı<><m 
'l'ınin~n gazet-estnin Bertin mut~bi-
.. L_ Rus cep.""ıesinin eenubunıds.ki almuı 

Leri h&reJtetinin b:: bcı7li ya·r~l«nış 
olma.sın<:. da)'"4Uar~k. K!:::ık:a uaı»:-.ıt 
orasında bir yarnıa ilP b:aıl&J"<ftı bü .. , 
yük Wınan taaa.rru.;rucıan b tt.:ğ,~ni 
ve yak.:00& y~lli t.arruzJ.n aynı is("ik.a-

1r ette gelişeceğini görın•k kıl.bil •la
cağıru tahmin etmf!-"'6d.ir. 

i\-iulıabirin beôrıı.!ğme göre·, BPrhn
deki sözcüler aJ1n.a.nlnrın d.agfaTda. 
Lti;}•iik ııorleıklarla .k:ar.>.ı[a{ı-11ğın~ .ki
bul etn:ekte fak<ıt ıı.s!a R<phanın batı. 
s-ı.uda ,.e stalingradın cenup v~ ce
nL1p batJ3Ulda.k,i hareketlPr hu~usunda 
mutlak b:r sükOt muhafaza ~tnı.eıktc. 
dir. 

1\1ı.tbc.JOtrin kanaaLnce ı.,J.n;aalar Sta 
lingriida karşı. ya1>tı.kları hCcı.:~ıda 
Ç::>k büyük ııorhık.larl.a kar~ı 1 a0t.rnak
t~rur. 

Berı:n, 16 CA.A.) - A':r.an in,,_ 
rr.utaniığn~ın b.ildircliğ1ne güre, \·i~
:ı:a':.ı:n d~ih.1-;ınıcf '; ke "m1e .ş: d ~'.i 
nı.ubarebe1er de-ır.;.m r-tıTJf'ct<ıdir. Dı:'ı;:
nu>?lıO 'kuvvetli z:ır Iı tc..:.i-dlle.-inı~ :i. 
ct:ml..:rn1 pU ık.ilrtcn 9 mar ku .. ·v ı
!eô. Il"\U\ <!kkr.t b<.r zamrın ı-ı: n S1v
:ve-tlc·r:11· e _ir.~ gP(en bir i.!!ıı.>ıl Yt. ni
den 2:-pıte-tı:ınişit·nitr. 

R;ev kt~'rninde, z,rhJı~ ku,•."\•c.t tr-in 
hinı ... .ves:Ie y'"pılrt"l bir ')"~1t BolŞ"'\"'k 
hücunıu geri p{i.<;J~·ij tt 1 mfı .... ~ur. ,\gır 

k~yıplarına rağmen, düşma:ıı, u Jıı , ,1 

kar!jı hücuınlarına ~<let!e 11 uk.1Pılt'
et ıt:şttr. 

Sunday Cronicle g&zetesir:dc hava 
n11~:·l'~:.ı.tı Porlal dlyor k': 

!I Dahiliye Vekili 

_ Hay>.r. Öyle fe\•katade.J'i· 
ZC'l .değıl. Fııık>at lbu sözü ber.ı, n~ 
yalan söyliyeyim, sarstı. Tabi~, 
g"rUTu.mu da <>\<şadı. Öy1e .kı. 
keıııdisine yarın için söz verdım. 
Bana. eve gl'!.ecck! 

BiR PAPAS UÇTU ... 
Bu da !heyecandan. 
Paıpas, bu glbi rand<-vulere 

çok alışkın almasına ı·ağn:ıen bi 
rinci heyecanı, ma<tmarel Tina
da, bir genı; kız azrn \(e kara
rına sa11ip atmssına rağmen iki·n 
ci heyecanı duyu)"()r, asabileşi

yorlardı. 

Dalu;. harbin başmdar...b~ri Al·llan
yanın yığın halin.ne hıa.\ adan bomr
bal::ı:~Pr.a•.,: düşilnül.rr..Uştü.r. İng1!iz ve 
Amerlka.n hava kuvvetlerinin alman 
endüstrisini yok edecekleri zaınan yak 
!aşmıştır. 

Diğer taratt.an yine aynı. gazete
de mareşeJ lord Mlnc tek kunıauda 
nıeselesini tekra.c eie alıyor vf! diyor 
ki: 

Umumiyetle dO.Şüniilenin tersine 
olarak ben öyie zannıediYlt)rum ki böy
IZ' bir şey imk3.n..-.ızd1r. Çünkü hiç.bir 
adam böyle bir i~l baş<...rarnaz. F<.ı§ 
bilp yalnız batı cephcs.ın.c1..eki ordu
ların idaresini elinde tulu:vord.u. Ne 
İngi!teredek.i in.gillz kı.;.ı-vetlrr ne 
Mo.krdonya ve ne de Suriyedeii.i .ku·V
vetler cm.ın e-mrine. tahidi. İngili.z 
doııa.nmas•na da Foş kumanda ebni
yordu. 

, Fikri Tuzer dün 
vefat etti 

Baş Ta•afı Bir.ııci S'~'·fada 
çeo :ıtHlyısta da DahHiye Vekil
liğüıe gelen merhum m<"ınkkete 
büyiik hizmetler ifa etnıis kıv
metli bir vatan evJadıydı:zi~;, 
bütün ıncmlelrette derin bir te. 
essür uyandınnışlır. 

- fö.· ronra? ... 
- Sonrası? ... Ha, kızdan •yrı-

l'nca. memnuncyet,nı<i<'n oto
n1<1bile birı.ınek aklıma geIDıe
rt ~· 1 • E.1.ıasen, ısı~ ·ııştım da .. · 
&;,·•c b' \'Ü~üyeyiT1 d~ m Fa
k~t l urar.e.Hm brı-ni y ..... rı yl)td~· 
da h "ab·tı. Tekrar u~:imc· e baş 
la.dı.m. A<ııl• Takısinw <i gcı..m:ş-
1 ını f!osi!ılığmı tubtu. otoır;0>t; •e 
L rn· ' n geld>m .•• 

- Pc ki kim bu !uz• 
Prr pun1~·ka day..lo ,ua:vı tı!ı, 

BN .n sondcı~·ım bu s:,• l' ılta 
\ v Papnt> kC'ı iısiıı' kı 1·~ndır~ 
m >< e;:ı uvdurmus z ~necıerek. 
dur! k bükcrt'K cıımı s W><.t>. kalk 

. h rcın ·lıi." hal He, r.ı..ı :=eter de 
~ F .,~sı kı-;kandırmak ü-.11<lile: 

de 
E~ ..,,, m hu akştını i~im var, 
"ı risi l>ekı:,·or, g:diy1rum. 

P· as ~ü~d'ü, nıü"'eh!Z : 
T "'h;niz oçı•k olsurı' Saa

d, ı: r tl'roenni c-<ler:m 
Deui. Zavallı Per>poniçka, u 

k.ı.J.,·n oğlı~·acalctı. 

--- Yazan: 
Gil\•kten oorıra sualımı tı!k- 1 

rar -e.ı.tim: 
_ Kim bu kız? ... 
_Vallahi ben de bilıniyon.;ım 

İsmini unu.tlum Fakaı wk, il· 

kumuş bir kız. Htm sl ıam 
pek h.> uma. gı.tot,1 doğrusu .. Yal 
nız Yahud ... 

_ İyi amma bıt"d3n ne çı

k r? }T«m senı. böyle din farkı 
g\b' zi!ın yel~rlıe .. 

_ Hayır, havır. Ken<liın ıç111 

dıü~ün müyorum .. Pekılı>ıı bi!.\J'Sin 
ki din \'e ben .tamamen ayn 
ş,,'.ylN'İZ. Hem ne oluy<>ruz ca· 
nım? Ne~l!'ll nereye geçEk! 
uıma iki defa göırllı.ğüm bir kız. 
Papas'ın ne kadar ik,i o!rlu· 
nu bldiğim içen ısrar etıne

dı.ın F ut b!r lı' , daha doğtu
su Papasın dalgın halı. tıa 1, ar 
kada_<ımııı yen bir maceraya g·,, 
ılil!".n gQ&teriyordu. 

fİKRET ADiL 
Saat üçe yzkla.şıyoı'Clu, ka!.k

tık. Papas, Bursa sıokağında. Tu 
to Mirat 'le beraber, bir Pansi
vonda o~uruyordu11 l~endisini 

kapıdan bmıkrı.,, ık, eve Jönmek 
istedim. Fak~ odasında, ışık ol· 
duğunu görünce, Papas: 

- Rica ederim, d<'d iki da
k;ka çin gel. Y kar,da rr'1t-k
ı<ak arka<lıl-i',ar O\\ un <>ynı;;or
"aı. Beni de O\inatıınak stiyecek· 
ler .• Misafirim \'ar clive onları 
atlatırım, Totonun odasına ge
çeriz. Ben ol'l.n yatagırıfa ya
Lnım Sen de rıd rsir. 

Ha\'l'H1-.:r iç rıJe k•l Y<>rdunı. 
Papas, ~an çokinsi~! Pa 
pa-: 'n canı c~un oynamaık ısı -
me<;:n! Bu, .l'k de!a va•'- oluyo.
dn O. d~ :.iıı<luk ril"' ~'llatl 

- B Jivor musun, d ' gal'b 
art k i'ı' ydrl d ' Arasını düsiı 
mıı·o ı m B anlı;Yecak kafa 
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ckng' ıbir ıkadın bullirıın.. Hem 
yoruluj.'U•·um da ... Sahne hayatı 
eyle z2nne<lil!diği gibı eğlenceli 
ve koloy değil. 

Papası, bir burjuva bayatı ya· 
şarken tasavvur ediyor, tebes
süm et.nıe-\,,"'ten ken<limi alamı)'<> 
rl-.m. 

l?i.lhaki'!"-a, ovı.1n oyn ~- ı· rd. 
Fak t adr.da kim. görsc'k brje
n» ·z,? Ms:tınaul Prrir;~n:ç-

kay! 
Paµç,.:-;, 

Tut' '1l.n 

d·r>, ev 

kaptdan ger! 
odD,ına rek Jd 

iLK GÖRÜŞM'F 
Saat. e'\er bmsını b~kli;..ırsa

nız niçir çabuk yü "ne-' Ma
ll>m Heyeca;nja N. in bir ı·an 
devuye beli<, kaç r•rıl!'• d-y<' 
\'akt nde nevvel gplir r dP, mu 
ayven 'a.ıte ku" .ır okdc bel'de 
ür."il' r? • • 

Papasın, o kadar fazla itina 
etnı~sjne rağ.m-en tepesinde •bir 
ıut.m sac ı:.;r tüıfü yatmıyor, 
briyantin~ isyan halind<', h-Oroz 
g;bi kabarıyordu. 

MatımaZ'e-1 Tinanın isr, ~·üzün
de kü~ük bi.r sivilce çıkın•~. ma'k 
yzjı ile ö..temcm'ı:ti. Bur.un ;_ 
çin. son karar olarak. ı;;ev·":hs'.·n° 
Y·~·lnız. yüziinün bir t-::."c:.fın gös 
terecek O surcll'C' oturar lnı 

Muavvcn saat. Bursa !X'kak 
Kapı"l;n· z& Mc1Tl"vepl 'f, Gen .ı 
bir o-.ia. Bir pan~ ·~'O!" OOası. Es
ki üiliı.pta bir gard~, çini bir 
soba hir kcn r'a biiy;;k hı kar 
yola. Yancbıışında kmnod n, üs 
tilndo mallı"l tüt• 'l ıa1'~sı ve 
gawiıkab;" ~t'nııp k.ih-..t 
Paoa~ ile Tına susu,'l(lrlar Bir 

şev sövl m<'k LlrLım' 1 
Dün ~ k •m çok C.."'1lmfu: ünüz, 1 

has'.a olmadınız ya? 
(Daha var) 

Reynol~ NeV& gazetesi ;,;., tama-
1~1!le bunuın. aksine olarak şö.rf P d.!. 

yor: 1 Moskovada yük!lf'k bir M.rp rnec-
lisioin z.arureti tetkik edi!ııneiid:ı·. İn
g:itercnı!"l, A:n1erik:-ının, Ru.ı::ıyanın ve 
Jtirıdia~.::ının asker! kudretleri btı harb 

İKDAM - Wkn TUflJer,n voe _ 
fat heberi şehr!m·ız<le ŞJ. vı c ur 
olmaz d"r 'n hir tee&ıür -u)·arıdır
!ll!Ş!lır. Meı1lıum gerek Par.ti 
Sekreteri, Gerek Dahil've Ve
l<i1li ilken her tara.ita keı:dıim 
sevtliımiştir. Memt me T:-r.rı
dan rahm<>t. aikrabas:na ve dC'!>t. 
laruı.a baş sağlığı dileriz. 

ll"'!eclisi tarnf·ndan t::ın.;. m cıluı.ınatı

Wr. Bu fikir an.ca.k İn.g:\ıterenin t{• .. 
~ebbü~iyle ı:emeı"tl ver bll ,.. 

Fenni Sünnetct EMiN FiDAN 
Ev! erinde sUrm.et yapılması mü6'aid olmıyanlarrla ta.ı-

tadan bilhassa. slinnp.t icin ge.·en ve gayrim.üslim1"'r-

den fenn~'n bu aırneJ;y1->yP llıti'yacı olan ya.-l:ıort bu.yük, 

kiic:iik ol'un amel'yatlan mun~eharu1ırl•: koıay-
1ık1a y-a.pılı.r ve ist.i.rahatlt.,ri temin olunı.rr. 

Kab;ne: B•şikt•, Erip :>partımaot. Tel: H39:i, 

Evi: Suadiye, İst.aayon arka.s1, K .... 17 Tel: 81773. 



SAYFA - 4 

SULTAN MECiT 
DEV R 1 

~=·=~ B A $ P E B LİVAN LA R 1 
1 Yuaıı: l\f. S A Mİ KARAY EL Tefrika No. 19] 

büreş meydanıııa geldik ..• 
Şimdi bul'a çare bulunur mu 
h ç? ..• 

- Ev~ı. ra kitın var .. Bız de 
ı;ur,,.;ı ·bapara bırakmağa çalı~
tıJ< •• Llk;-ı, Sivaslıla ve gelen 
ı;e<:enl<'r o dı.,-cce inetı ııefs mc
~llesi ~a.pt11aT ki bu i. i, müsa.b.:i 
b.yı bir a • ~-vvel k<ıh·" etme
rrt<'k ka;bil cı•ğildi. 

- İyi =r-ı, yalrız müsaba
""''> h'lıı::• 'tmek xaf: gelmez. 
!);ql•. IJX>\ 'lna çık~cak pehli-
1·.,·an;mız!a d<J,.~ünmcniz Jaıı:rr:d 
Ben. oi·az gecfain adamım ... Ko 
J~ · kolay tcslencme:n ... Kendi
mt lı lmarn iç;n ay ar tA,•rr.dır. 
A'l.ılmvunlu il<> :;arıt ğ·m Amııs

ya gı.J"c<i uzcrin<lrn geçe i ne 
o'lfo? Nas:! Glur d'a bir kaç ay
ıie opm4anabilirdim? Bekirı~ .. 
~a:-ırle-rce ~i:.rcn 1"lrlu gür<'i?:n 
tc:-·i'l"l(;ri <l~l1a h:1:\:\ üı€rimde ~ .. a
sıyru S'~ r.,. zanncd'voı-«unuz? 
'Bi'.~·- -gc-ce o~up ta o _güreş brr't· 
l·eın ayrıimam c o'!'saydı, <lah.ı 
c ,·2kit ben rr.2~J;ıp olmuş ola
rakt•D"' 

- Anıma, Yat>lm ha pchli

v"n !. 
- Ağam. bu 6&1-erı.tnP hı-. f.1.:: 

m"'·· işın do~us11 hudur ... S!.at 
Jıc-n . .: ilir(:n o gü~cşi nas1l dare 
, tığ'_m bi= oc "li!irim~. 

- Derr.€'k Akk•3)' ~ nlu) ı.: çok 
kı' Ft .(;. )riıy~un". 

D- r; bu pehli,·a'l, ne Yu· 
rııh·g'h r ve nv de Kd H nıı. 

1 iZ<'Tl't z Ac w• zcFr hı 
h•\ eU b:r adnı\ı olma!· ~ f-,, 

r:•ber usı:a .ı., b r ~hii -.•nd • 
f=onr~ı 1\Kt.;.r,·~·un~u h1.A.rii•1 ,A~na.; 

y~rl.r yapt ğ.mız gu şlen d ha 
~·;;. n ve ~e-t,n bir ha:dedır S.•e 
rochrcm olarak st.v: y -'bi\,.ın· k 
1 ırgunKÜ !;:ır ;._mi7. cok slirr11ez. 
Fd<Rt ben. el m<l<'!' gr'rj:i', ko
da kr~<l-"'1r koruvs~2ğını. Siz, 
J E~ JTa.;:an f!'J~ıı:::in; y1r.e Ye alı· 

c: güzle tekio cttiniz m·• 

- Evet, ıl'~ı:.ka~ r•ı· 

- Bu gürc"1e /! kk.:ıyııı:~ı·u Ka· 
r4-ltır-kiri ,..n.... 1 Du'donuz? 

Ha€cfia k:ırşJ k 'T • .ı .... r-Vl! 
~c.k k;,ıweU • 

- Da!c~, d.:Jıa! 

- i;ot(' güreş bilm<füiçniz ·ç.n 
yalnız, k-0\"\'C'tini \"'C umurr'°i mfı 
nada ma!ıardir.~n ba!llic·tmış 
Lu'unuyv:>rsunuz. Kl'rt kapan n
nar. nasıl • kurtu'lcl.ıı'r:.:nu. deve 
yıı1arın<ian na~ı! Sı.)"tl!(lığ:ııi ve 
hııımıını Öe\'e vularik nasıl ınağ 
}ıj,p P'!.tığinı bir g r<'~ç emJ'e 
gorınüı, ol.saydınız, o vak:t s;z 

1 

de benim gibi -ıimdi bu meydan 
yerine<l ka"lfl aynı hew-can ve 
kC'll!;uvll U!ş:ı-dını:ı:. •• 

- Pehlivan, sö,~!.'<l~klerinı .!<1 

bU'l etmiş hu1unU')-"<>fUm .. Birke 
re gür~i ill<ıbahara bırakmamak 
la çok büyük b:r hata iŞle<liğ -
mıze kani im. SMıi d~ müş.1<ül bir 

vazi.yete rokrn.ış okluk .. Ken

dımizi de ... B.r biçinıi"e gdirip 

_bu güc~. teh!r et:: ren;cz miyiz? 

- Nasıl ol.ur? Hcrk.ı's güler 
b'1e ... Ve güre~meden rr.ağ:lubi
yeti kabtıl el.nıl§ oluıuz. 

- Başka rürhi bir manevra o
lamn.z mı?. 

- Nasıl? 

- Me-.::ehi ,bir gÜ-".'1.'ilP..ii ve ~;ar~ 
ga~alık vücude ge.iı·nı<Ok ve so
n\ın<1a b'rak•p gitmek ... 

- Bu kargas,alığ. r.9&ıt yapa· 
bilirlı? 

- Toı<aLlara miırnfır oldıığu

mt.z içiıı bir karga.~al-ık çıkar· 

m~< k !-, h ... 
- l\.1 ? 

- Mesehi: gurE"'ın ,;artlar• a
ğalar ta=ülındar kO"ıu .. uluıi<eıı, 

zırıltı çıkarı!J, S vJShılaro~n birı 
sint.• jçi.m;;lrl<;n biri.o,i bir töka·t 
vurur, tki lora[ b~)>irinc girer .. 
i . ., ol.:yur .• ~ Bu su1e~1 c ~i hallc
ckrız 

Ber ·)ı .. .:\rn.Jsvalı s foıl 'c 
bu yd'..d kahpdige teveosii 1 e· -
n.<~ı reü lr.der m İk kan.l{'S de; 
J.ık l""i L r n t;ırbırır.ı c:atrşırr

n1 .. 1k vebaH üz<:rine a ;am. 

- Ne ol• r ki~ ... 
- Ne oihır ı' r n' " .. fünkr-

ce a.tlı biriı.rıl"e girerı;e h ç ol· 

n~<l7..SC! yn , otuz rı"'Rh1ttil ,·eri1e

crk d'emc'f..·ıt ·r. Bu a.dç.n11.arır ço
hık çocu['.uııa yaz k d~ği' mı? 
BNJ, bu (ekH reddPdc..,m. mağ 
hip o:ıma,·ı kı.hu E<l r :ıı, bunu 
e1mc!11 .. 

- E'1 Btı..: • a T .. c Y~Pı• bıl ;: 
öy:.P.\'f:f'" .. 

- Ai{arrı. oc~ c c vr.pabi:e-ce· 
ğ''> 7J ~ 1iycyi!l'ı' . F k ~ l:e 
nı, ııe yaplf' yap:!;' ır. cy<lnna -
k !ld tlen f'(ı11Ta çıkarı ,z Yar 
ak i8'!1a i'd saat kala faiaıı ... 

- Bundan, nrıı ,ıkar? 

- ÇGk şey c;:kar .. B<.>n nasıl ol 

~a B<.>kir, ıki ;ic saaı kar§ımda 

Eğ'i\·t>bııirim . ).Jüdafaaya ge

çer.;em kolay kolay beni mag:(ıp 
c-dem~z .•. Y~.nız zc.:.man uzarsa. 
kt sili.Ti·nı. İşte o va~;t 'llağliı.p oi-
n1am 

(Daha var) 

TUGLA 1 lnşaatlnızda... Ocaklarınızda ... 
En fenni şekilde imal edilmiş 
REKOR inşaat Tuğlası 
REKOR Ateş tuğlası kullanınız 

ÇÜNKÜ 

REKOR M k T· ııına<_<ır. Dfll'.>o od:"f's<' rJtbn g'°.ın-ar a ,. Kemer .• sok~k :\o, 21 Tf'I. 24197 

Adana Clffcileri • 

borclandıkları 
hububatı tamamen 

tesltm etti 
Vali çiftçileri 
tebrik etti 

Adana, 16 (A.A ) - Son k001-
di1ıasyon kar;.rı n ... dbioce Ağus 
~un 15 inci ak~~ına kad;;r 
huh bt.t borcunu öcle!!'l(>ye dovet 
edl'le ı Adana eiftç•leri bol"<;lan· 
d:ğ: buğdayı tamaC11en arpa ve 
yu:ufı fazl-.ısile top"ak ofsine 
tc-t:>l"rı c:-t.n·.1;.iJer'(ilr \ 1 ..ıtan mu

dafac.smda d~ıma öndl' giden A 
danalları"" k sa bir n1i:"-Joct ıçın · 
de bfi.yük b'r s~vk ve ga:ı-~etle 
ofls merkt'z:erı!lıl' k·) c. rak bı">rç 

]aı·ın. ü<lcm·ş ol!nr.larından aıı.ı· 

!ay• S·~-!ı<.:c v~·", Ak f İ;'i<lc;)nıı 
rr.rıiıat!i g~tzeı.-elc rle k"ndnerin( 
rakd!t \"t' :el.'.<·kr.ı:·~ı~' ini bi!dlr
m:~~~r. \r;.};,yf'•in ,Jı~C'r k:a2eı.Iar• 

ve k~iylüsü ~~e 2k:n .. kın of1~t' 

tnll'·a'-··.,1ai f)-t.rr. 1~k~e,1 ·r. 

Yerinde bir tayin 
-- --O-- -

Litif Erenel Sümer 
lJank yazı iş\ erl 
müdürü oldu 

Öğl'endigi,mİ"ııc i:'''t' •Yenı Sa· 
b:&1fı ga2l·t~.ı. ydol.1 ı:/eri wıi.itlilrti 
ar.'>a<l-"Jı.r: ız Ll~ıi L;rcr.ol Sü -
ır.c • ıı·k Y erlj l\Ia L il~ p;ırz.o.rla r ı 
n ı -~ yazı ,leri ,.r~·ı.:oe ta
yın 001 mc•tir. Matbuatta birçok 
h :.;..ııı<:l goru.erı ve çv1< wvt-lcn 
a~k.:ıc. ,= r >" 1 "azM'u:irdc de 
baş4:rı~;.. r d leriz. 

7 ~o 
" . . -
7.40 
!t.35 
ıı ~o 

12,33 
12)';5 
13 30 
l8 00 
18,U::! 
18.50 
19,JO 

19.45 
19.!i5 
20,15 
20,4a 
21.00 
ıı 10 
21,20 
22.~o 

17/8/l~I? PAZ'\RT:El'İ 

P og1-ı:11 v) n ı nı. Faat aya ·ı. 
\ JC <lu • ·. J çalı-şt!ra!ım.. 

...·.J:..ı s •t:ı lcr 
ı-;,. ·11 taaı . 
Prog"nnı ıe m ..• Eaoıt ay ı. 

J\!llb~ J{ ,ı.ıt ,.rk,lar. 
AJa.'"' ,J. .lı • C.!) 

M ?Jt: ·aı'kı ~ ı•J'k ,:,.r. 
11rogram ve ınem. 5,iJl aya ·ı. 

J.H.ız..k. 

J\lttzık Fas·} hrye'U. 
P.~e:n.lc>k~t ıa.&t ayarı ve A
ia.:ı3 hU..;fr]er• 
şer'><"<t ıo dok ko. 
hliız:~: ş, :ı<ı ve tô-rKu~er. 
Raayo aı,"01.ı·te.sJ, 

Moz:ıt 

.Zır<ıat takv.n·J, 
:\fü.:ıik ŞiJ.rk !'!ar 
Konuş;ır.a. 

JticmlcJ-:~t sa<ıt ayai•"l, Ajansı 

haberleri ve Borsa:ar. 
Yarrlk7 program ,,; e k11.par.:..ş. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
O.\~İLİYE ll1ÜTEDASSISJ 

Divanyolu 104 

1 

'rfl"ı· Tf'ne •a .. ııert: !Jı:aC, !'Pl ımı 

Sahibi: E. t Z Z E T. Neşriyat 
Direkförü: Cevd..t Kara-bilı:lıı. 
Basıldı&ı yer: •Son Telpafo 

SAYIN HALKIMIZA 
/(ömür Alım Satımında Rastladığınız 

Zorlukları Haber Veriniz 

Tozlu, Islak ,ve Eksik Kömür Almayınız. 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet Vakalı 

Bu 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir~ 

kendi m·enfaatiniz icabı hareketiniz 
olduğu kadar, Vatan borcudur 

Müracaat yeri : "Ankara ve fstanbulda,, 
Türkiye kömür satlş ve tevzi müessesi 

' ::-:ı 

; 
l 

~; 
·~· 

' 
;~ 

1:, 

'·· .. 
' 

~:!: .. . .' 
~,: 

" 
··.• ., .. 
~ ... 

.::,\. 

l KDAM 

TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURiYET] 
BANK ASI 

Kuroluş tarihi: 1888. - Se rnııyesi: ,00,000;IJOO Tü:r4< 1irıısL 

:}ube "e ajans aderii: 265 

Zirai ve ticari her neYİ banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyoı·. 

Zıı:aat Bankasında kııımba ralı ve iıbJ:ı8.<'Sıız tasarrllf hesap
kur'a ile aş;.ğıdak.i plfuıa gö <111lara St>nede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aasğıdaki p1~na gö ;-e H«amiye dıı:ğıtılacakbr. 

' A. 1,009 llialık 4,00~ L.11 100 Atlet ~o liralık 5,00t ı. 
' • 5'81 .. z.... • ı:tt • • • "'" • 
4 .. !58 • 1,0ot > 

41 • lH • 4.IO• • 111 • ze • 1.Z1t " 
DİKKAT· Hesaplarındaki parıüar bir sene içinde 50 lira

dan ~ağı i!ü~m':Yenl&e ikra mi-ye çıktığı 1akdirde % 20 fazla
sıle v<>ril!!(>ektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birinci.kiPun tarih !erinde çekilecektir. 
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~k~~~~Y~'J'.:IJ.:ı:.~. ~· :~ı;_,~~~·.;.~·~·)r.t. -~ı·~""..ıı-~·.t,4;:~ ··ı·~:~-~;~.~..,"~ .·~.\; .. ~·;; .. ;s:t~:; 

Antakya Gümrük Muhafaza Taburu 
Satın Alma Komisyonundan 

Tühın*ni Mu\·r";u.o.t 

Tutarı 1'«n rıc; .. 

Cft'.ı.;:i Kı1o l~ıra liıa n.ıa le g\\Jni ı;e SJ.;ı.ti 

}{ly Jl t>t- J!iOOO 4:!900 3218 1/9/942 Salı saat ıı dr. 

Sıl;'ı' '\'l"l'il e-ı ·kl'Ç 

~<. tl 3~·000 195-00 1463 1;9, 942 Sah s:;a.t 17 de 

<.."l<lı!D 9W'-OO 1i727 1J30 21 9ı 942 ~a.llıanıba sa.a! 11 de 
Kı••·u .. ı {h:l ba'- 2ı0<ı00 19800 14B5 2/9/942 1:1ıl"6;ııırJba ~QGt 17 de 

.l lı} Qo .. c ;.a.m halin<i-t: o:u:-sa be-htJr 

k'l l';)iınun !i.ratı (7) kıı ,;~tu.r. 

'Yw<a'"(la ~Th' ve n k~:ı··ları yaı.ıiı dört. k .. !1•1n rrıa<J<Li.t-nın r'K.5ıl\.oır·(.>sjnc is

.teKh ('1ı<nıaliıg-t'1<1Rn. hiıaJ2•1nda g&wr·ıen ,iFU.;1 ve saatlt'!!tle k.a.pah zcı!'fla 

yMl rirn l~M;ıLtıneı~·ri tf;bUır ınPrkezlnde :r pı acnktır. Şartrıan-.elt·rt her gün 
;.. :, ı.{a go; lt~ 1.r ·rahn;.ırı h ~ı(lı.r:. \(' m\..Tiikkat trminat m,kta ları 
v ..... r •3ru-.ı:ia ).,.7.:lt<.!L·. Alei\ı:ıe, l il:alc .-;;i.. ı \e sa;:ılın<lan O.:.r sanı evveline 
1 Eıciar t<k ıf n)l _, p: .• r ı ta.bur ..,...'ltın a!a.a komi~i.lnı.ı:.."1.3 vflrrr.P}e;i, (f-667) 

K. TASAlUlUF 
ın;sAPL.ARI 

2 iıttincit~n 
Kıeşid~ı-.?n<' ayrı1 ~n •. - .· I / 

Jı:ram:ııeler ~ /(~'··/<:..· 
. (i '·-.. ' '· 

adet 1000 ı;,obl< 
•'· 1 \-

1 > 510 > ;~~J J 2 > :ıı;() > 
14 > 100 > •.J 
JO > 50 > 1 ' 40 > 25 > 
M > 10 > 

... • 

DEVLET DENİZ YOLLARI 
17-8-942 - 23- 8 • 942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurların 

isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz ha.~ 

bmit battı 

imroz hat1.ı 

NOT: 

- Salı 4,00 de \Erzurum) coo:a 4,00 
de (Ahu) Ga!ala rıhtumrıdn. 

- CunıartEsi J8,00 de ı\nafat·ta Sir
k.ıci rıhkunmdan . 

- P<,·şembe 8,00 de (Kt'm'dl) Toplıa
,,~ rıhıtımından. 

- J'lazartı~!ı 1 \~t·tanlba ve cuma 9,5-0 
df' (Trnl<) l'001•ı'e9i 14,00 de (Sus) 
Paz>r 9,50 de (Tı·ak) Galata rılıtı-

mından. 

_ P.Jı.'.L ~' si, çarşombQ ve cı.mıa 8,00 de 
(Sus) Galata rıhtmıından ayrıc• 

ç•r,ambo 20,0() de (ADlaJ!arta) cu
martesi 20,00 .-ı-. (Ülgen) Tophane 
rıh1ıın.ınd:ın. 

- S~lı ve Cuma 19,00 da (Bartın) 
'i'ophanc ı·ıht1ı11undan. 

..... Patar 9,00 da (Kenıılll) Tophane 
rıhtınıından. 

- Coı;amba 12,0J de (Bursa) cumar
fR'-'İ 12,00 de (Ant:ıt;y.a) Sitkflci rılt-

1't'lnından. 

- Paıar 13,00 de (İrmir) pı>r\l•"nb<' 
13,QO oc (Tıffion) Galata rıiıl>mm· 
dan. 

V~ıJr IU!e<ıeri lıak!tıll(.a hor tli.ıılü ma!Cımat ~..ı. lelffon 
11ınnaraları J'O'Zlh accnlı:!Jcı·h-.<ııden ogrenıilı-t..ııilin..ir 

ş Acen1e Gal:ı.ta. -Galata rıhtımı Lin"t3.nlar u..11u.::n rrrü-
clilr}Uğü t.nas~ altnHia 421\i2 

Şube a.cı·ırt;,liiıl G•lııta - Ga~ata rıhtonıı mm.!alıii )Oman r"' Jığ! 
tinooı alt<r,da 4Gl "5 

Şu.be ..,.nıeriı;ı Sirkeci -- Siııkeo: Yok'· ~fon 2174() 

............ ._ ........................ -.ı~ 

11 - 'Acusros - ,,,,3· 

.,..PO&PM 
Dünkü at yarışları 
çok heyecanlı oldu -Koşularda müşterek bahis 
normal neticeler verdi 
İstaırhulı at yar~arının altıncı 

hafta.>ı koşularına dün de Veli
efcndi koşu yerinde if'evkal~dc 
kalabalık bir mera-klı kütlesinin 
bulunmasile de\'am ed~lrruştir. 
Yarışların ço.k. heyecanlı ve 
sürpr:zıi olob!'ırnesi ihtimallerı 
bütün meraklıları bıl<hassa nıüor 
terek b<:hse isfüak edenleri he
yecandan heyecana sürükkm:ş 
ve bürün koşular büyük bir in· 
tj,zam içinde wna enni~iı· • 

Birinci koşu 
Üç ya~ındaki ye'I'li yarımkan 

11'.g.ı.:, erkek ve dişi taylarının 
i~frak ct.tigi bu krışu 1800 metre 
mcsdc aızerindc yapılmıııt.r. Bu 
koşu çak çetin o1ııntış ve netice
de 1 - ;\fo'lf"l"i.ş. ~ - Tiryak . 
3 - Kader gelınişlcıd'r. Bu ko· 
şunun kanyanı 100 kur1ş plase· 
s' 100, 125 kuru<: vcımi-;.tiı·. 

lkinc• J:oşu. 
İlki vasındaki v1'rli sarkan İn

giliz (~ı'k;k \'() cl:~i ta)~arın;n gir 
dlği bu ka;u 12:00 metre mesa
fede y.pı!mış ve basınd~n rnnll· 
na kadar biivü< b:r hcyecan!.a 
taki.n olunan" bu koşuyu ve 1400 
liral~k bü\·;;ik ikra•,,iyey; kaza
nalb!lm'l"k lc;ir kqsuya giren ait. 
at <a ç<·k çetin ·ve hcyer;;r lı bir 
yar' yapmışlard:r. 

Ne•ke<le: 1 - Hwmayun, 2 -
Polat, 3 - Vara!. Bu koşunun 
ganyanı 100 kuruş, pıas<''ı:>r- 100 
150 kun.ş vefll' şt;r 

İkili ba!lıis te 2'.!5 kıınuı ka· 
ı:and.rmışt'<. 

re mes. ,ede y~dmıştır. Hız. ıir 
Dabi fcvkalıiıde b: .üead<·lc 
ile son oort yüz metrcyı baaba
§a getirdılcr ,.c hakem.!.er her ıki 
atı .birinci il<in eti !er. 

Ve dokuz &t ço,: yı.,..atıc ı:,;, 
koşu<l..ıll sonra pottay:.ı. .şu.,, ra ue 
gcldik>r l Ilıeır ve Dabı 3 -
Rint !Bu k~un•m ganvan 110 
kuruş, pl\ikcleri. 100, 100 250 
ku.u~ \'erm ;ot·' r. Bu k~ · zerır. 
dek; iJdi bahis 145 ve ıııo kuruş 
ikinci ve üçi.r.cu J;-o, utar uızerin 
deki çi!lte baıhıs le 16-0, 150 kur~ 
ka2and1nm1~1r. 

Dördün<:ıi ko•u 
00:-t ve dalıa yuklırı ·oı;t~J<· 

S~'kan Aı·ap aıt rı kısraklar n,:"I 
girdiğı bu ~unun :reşafes. 
2f-OO metre idi, Buna c-0 t31' n 
mış Aar.p a.tları g·xdi ve 11ctıce
de l - Tf'>murcıık, 2 - sa~ a, 3 
Tuna çddiler. Bu kocunu"l ran 
yanı 250 kuru~. pli.scsı 100, ıno 
kuruş ve.dl. 

BefiııC"i koşu 
Üç \'€ da·ha yukar ) oştal<ı 

sa!ka. İngiıiz at \'e kı. k'ar • 
n,~ ~ ·('<: ği bu kt ı un n;('Sô.• 

!es. 2400 met,,-edir. 
Mc§thur Roma sın ~ı . t. U i 

bu koşu d'ğc·r !. "!iz t r ·• 
sıru?a çok lwyecanla takif. tl. e
rek ycpıldı. Ve ge<;tn haf rıl.ırJ' 

' mU'V'af!ak cJar ... a r >o'"kızi 

r.üzel b. ı ·Lıik y. ı;.t !'!•t.ceue 1-
Öı.dml"ir, 2 - Çdb.an'kll 1 -
Komis:lrj Bu kO<Ştın..ıı ram arı 
150 kuru~ p1'-.1.<:(.>leri '.';~ 365 

Oçiitu-ii k~ 

1 
Han·d,kap kcsusuna üç yaşın

daki sar.<an Ara;> enkek ve dişi 
tavh.rının gir<Lği kO<jU 1600 met 

kuru.;: ·va ._. Bu lko6u ~z(·f'. de
ki ikili 'bal,•s 500 kuru,, uçunc•i 
ve be~-inci k0<;ıı·lar iiurın<l lı:i 
çı.fıte lıahıo te 14-0, 150 kur, ka· 
.t<ı·nd ,.dı. 

- . -
KürekŞampiyonluğu
nu G. Saray kazan 1 

Su ~po,.~.ırı ~janlığı tarafın· 
dan teııtip e<J;len istanb:ıl kü
rek ~ampiyoo 'ııı;u !l'Üsırbaka
fa.rı dÜ'l Yeni<apı ile Sam~t~·a 
arasındaki s~ıhi1!de 2000 ınetre 

düz hat üzerinde yapılm~ır . 

Denizci k:üplcrimiW.en Gala

tasaray TıJ;sim ve Fenerbaiıçe 

ek .pleri arasında baştan niha

yete kadar çok s>kı bir çekişın~ 

halir.dc devam edıen 111üsabaka· 

!ar neticesinde G. Sa.-aylı kürek 
çiler büyük bir varlrk ıı:ö.stererek 
Bayanlar da 15, kidemli ve ki
dems'zler de 1 pııvan kazana
rak 1942 İstanibul kürek şa~i
yonu olmuıja..dır. 

Taksim 9 punnla ikinci, Fe
ncrb:ı..'ıçc 6 puvan!a üçüncü, De· 
m.iropGr ve Beyk-J:ı: üç müsavi 
puva~a diörtiüncüdür. 
Kıdemliler arasında yapılan 

yarı~larda tek ve i.ki çifte de G. 
Sa.-a.y, dört tekrtc Fenerbahç~ 

b'rinciliği kazanclık.larından ge
lecek 'ha:Jlta Tekirdağında yapı
lacak Mamıara kürcık şaınpiyo· 
nasıııda İ"1tanbulll temsi' ede
ceklerdir. 

Tekniık neticele~ şunlardır; 

BAY Aı.'lLAR 
Tek ç>ite: 1 G. Saray 8.8 
İki çifte: 1 - G. Saray 7.23 

1 
Dört •ek: 1 G. S3ra · 6.26. 

10DE::\IS'İZLER 
Tclk çıftc 1 - G. Sar v 11.41, 

2 - Taksim, 3 - De!T' -spor 
Jki çıll ,~: 1 G Sa< v 10.~t, 

2 - Be\'İkO.Z, 3 - DM r por 
Dör<t ıd<: 1 - Fener 9.37, 2 -

Takf;;m, 3 - G. Sarav 
KİıD:Fl\-IDİLER 

Tek çifte: 1 - G. Saray ~1.~4. 
2 - Taksım, 3 - D~!T'irspor 

İki cıfte: 1 - G Sarav 10.40, 

2 - Tak·;,-rn, 3 - F'cncrba!lç<' 
Dört tek: 1 - Fener 8.44 2 -

Takı>l'll1. 3 - G Saray 
Müsabakalardan sıoııra cl~e 

ka-zananlara Su sıporları Ajanı •• 
ğı ta-rafın<lan kupa ve mada'~·c 
mükfıfat'3rı merasimle teVZı .,. 
dıl'mi,..'r. G Saraylıla•ı te-Orık 

ederiz. 

Mi 11 i 
oyunlar 
restlvall 

17 Ağust06 Paıarteı;; saa1 21 
Bü:yükdcre Bcya:cpark Gazino
su. Duhuliye _yQ.ktur. 
Her tii11Jü :izalıat Telefon: 23340 

MOHiM iLAN 
Gaz:etemiz:de bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 

ilanlar sütunu tertip ediyoruz:. Satılık ev, satılık arsa, 
kiralık e•, it arayanlar, itçi arayanlar, zayi . 

İlanlar 6 sabrı ıeçmem k üz:ere 50 kurufa ne~redile
bileceğini muhterem kariJerimiz:e bildiriyoruz. ilan be
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. 

~ ................ -
1 s tan bu I C. Müddei umumiliğinden 

!9'a~bul A<llly• dai?e ve rnahkcıre'c 1 lç:n ıı:tı. alınc•ak 120 tek Kuru 

ke&, n giirgf.'n odunu açık ek~lltm\'hi e konu'n'\14'tıır. 

ı..1 h ~n b"deı 1200 a oh.;p muvaxkaı tc.:rıuıat 9.C li 'O 50 ku ıış-

t..1· }~"6 J\mc 26/8/042 çar,amba g:\nu <00\ IS d• 5;r]lm Aşır :ı:;t ndı so
kak J3 numuaıdtı .Adli"?e 1e ·az:m da.re9!-ndt' • ılaraktır B .~ili 
şa. ~.\me tat· ~ ı~, rı Jıa .. ç l-ı r ;::,ın r. C.7ki'L d.llt\?'"" b"Öl b l r Jıı;.. 
t.cl;L t1:ı ka.nun1 \ ık l:ıı·il.e bLıl;kte y:.1.ıh gU:ı \'e ~:Jt~ 1A~hınaca.k 14. .... rl.I 

J'v.,.. r.ı i.rac:ıiııôHarı. (i6-07) 


