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İHTiKARLA MÜCADELE' ______ .. _____ _ 
Balgarlstanda Tırnova mahkemesi 

3 kişiyi idama malikim etti 
So.!ya, 2_0 (A.A.) - 1),no,·a nra.'ı.)re_·~i ~ıt1ki.T yap· n J k'fi y tf.a .. 

n ı naiı.kirm -etınlştır Kara bol"'Sr.y9 k;;;;ı~ı mi~cedı;-!e f'tm .z~n? 
h~~\ur~fu itt.;har. •·yl~ yent ~a;-ar":Ni.un <V>n.ra · '\;: ntfııı. .... laralt 

\.. .. dam hükı:nti \"(-'rıhnış b~lt1111TIB'ktedır. J 

Milli Sef Anadoluda \DiEPE_ YAPILAN BASKIN/ 
seyahate çıktılar 1 ikinci cepheye bir ~ ~ 

. " HİNDISTANDA 

Müslümanlar 
kararlarını 
bildirdiler -Reisicümhur İsmet İnönü dün saat başlangıç sayılıyor -~·· 

22,30 da Ankaradan ayrıldılar 
,- ·- , 

Ankara ZO (A.A,) - Rei.ic umlnır Jlfilli Şcf An,.dolu dalı;. 
Jin.de tetkildenle buhınmak Ü7JCtt bu akşam sa~t 10,lO da ~eh· 
r'mizden mruaı.okat 'buyurmu~rd ... İstasyonda Baş,·ekil, Gc· 
t>clkunnay Başkanı, Vekiller, Parli genel sıeıkretcri, parti fc...,.e 
he~·eti iıı.alnu, generall...-r, meb'usı...r w Vekiıletkr yi'.ksek ıı.e
ıııurı..n, Ankara \"'loisi, Emniy« di'rektiirii ft merkez lroma· 

\...!:;:: tara·fı.u-Oaıı teşyi ıeıJil.miş krd<r. J 

l>tin dt~:mı rideo gaıt>etedlıer garda: Soldan sağıa doğru smı ile 
U~yin Cahit Yalçın, B~ub ı=triıııiz Amdi11 Daver ve 9'tğdaıı 

aola doğru Zfllııeri:Ja Sertel, Ahmet Ewiıı J'ahnan 

Gazeteciler Heyeti 
--------------------

İngiltere ve Aınerikaya gitmek 
Üzere dün Ankaraya lıareket etti 

---·---
Anglo - Sakson 
alemine doğru 

-Seyyalıat Mısır 
youıe yapıl~cak 

Almanlar baskının 
hezimetle sona er
diğini bildiriyorlar 

------
l--ilmanlara göre Müttefiklerin kayıbı 1500 

esir, 4 muhrip, 2 torpido, 
7 nakliye gcmısı ve yüz on ıki u~ak -------
Mareşal Petea, Başvekil Lavaı ve f..Jman 

· General Konsolosu He görüştü 

Loncl.ra bildiriyor ı Beriin bildiriyor 
l.oocl,a, 20 (A.A.) - Koı;;-t • ..., ha -Hc:lıı, 20 (A.A.) -~ or-

n-,k~tW: unıunıl 11.ardrg.""Muwn tcblığı: lo. r~ k'lt."l-~Tıdanl: } lı.. )e 

D•cppe baskın harekı· '· h;:ıltkJ<ıd• 1 . 9 . ı::t 
19 .. tus'.oıı .,baıu •••• 6 • n<!Şre• - 1 dola\l,arına vapuan lrı.g'il.z askı>r 
1.::.n ve 1:1&al 6,15 de Fra!"dızle a radyo Ç ka~ tc-şebobtt~u., üTı une

~ b~a.......ı ""' "'" 'igcı~zdclr.• .saro- · te uğrayı~ • 1<kmda şu ~·<"Il · taf 
hal4? ra~rnen. dmnn prop~ıg~~sı, s:ilitt: \r<."1"IT.ektedtr· 
l>.ınek..,t>n aJd!ğ. 6"~Tdon lr"'1dısine D:"PP<' y""ınJ.ımr..d.a tr,ıur.r n 
bı;ı!;a bir fayda çıka.rabJnwk'lıen "'-""' Alman mtistahkem noktal:m 19 
lı:•larak, bıı baslo.ııın, almoitılar taıta- Ağustos şaıf.a.k ookıoilken, ıb::r Al-
fın<!an önüne geçil1.-'1l bir ~tih\ te-
11<tıl:·üısıi old~u ;dd.ia •yl<mcJ<t.OOır. man kafüe~;rJn açıık deniızde 
ıı.ı.:tıuki, l.arekMa lr\>rok e<kn kuvv.,< dıişma'tlla çal'J1lşmCkt.a o 1duğın. 
krin külli kısmının ,....;~ g!!l'iye nu görmüşler&r. H<.>r vakit vu

crm.h're alınıması, evvele.. t..'q>it olu kubulan bu iıfıd'l90nhı gö7.e ba-
nn" saat1"n altı dakika """"' ba.;la- tan ıaı·aLıı şu olmuştuf': ÖT'.cmh 
mış ve yi~ evvt•:.O. 1'cob,t f'd.;cl.<g; m.ıkta<-da İ~iız uçağı bi:rd~-
g'b; l!k ç>karma harekeıin<l,,r. 9 sa<ıt bire ~r..,.,~ -dcn'Zl kzylsı ü2C'rinde 
BO!"'Gil eooo eı~tlr. ··-s 

Kara çarpışm•la""L'l<ia bir kaç tonl< 
ka:;bed.ılmişti • Alman ~po.rı~r. rm;;-

horcıbonın çok Ş1dd0 tll cer,·yan et\i- ı 
lı!n• ve lk• l<l.."al an da, lru:ı.n !clı~ 
laırn110. ıpdc na:tı-+oeom.cı «ıırlJ.te r.Pr ol
duğurıu O'- tf••r1nc'<.tı'<lıir. Tnm tak -

(S.'1NU &A. 3 SÜ. 2) l 

süriinürresi:ne u~şlıcr ve Di-
eppe ~T> ile d<ılay · 'Mill! 'bom
bardıman Mm; clir Bundan 
sonra }i: 11('r '1•:.ıırm; ta!<ıip et 
m' lir. Haber .,. <:<lılm -0la:n Al 
me.n ku~"E't.k>ri b.-rt.aT' a '.-'l"ı.n ve 

(SONU. SA. 3 SÜ. l) 

'• •' 1.. - ..J 

Stalingradda büyük 
muharebeler oluyor 

--~------,-~~~~~-

Bari§ içinde gördügiim 
lngiltcreyİ şimdi bir de 
11avaş halinde görmek her 
halde çok enteresan ve 
faydalı olacaktır.. Gör-ı 
dül:lcrimi%İ muhterem o
lıayucularımı%a anlatma· 
ğa, bildirmeğe çalıf'l

İngiltere \'C Amor>l<ıa iıükü • 
metleri t<utimdan İnG'iltere ve 
Aanrikaya d~ıvet ed'Ucm gazele -
oı1er heye'li dtln ak.;ıa m Amka
ra.ya luırek<"'L €trr.'.r,!erd.:r. He
y eıt Y enisa!lıah gwltt;i B aşrnu -

krıın Hfu;e)-m cooit Yalçın, Alman hücumları 
ga7.c·teıni7 Ba..mı'lihani.ıi Abı.\lin 

püskürtüldü 

cağız. 

Plyatlgorsk inlerinde Sovyetler bir 
mlkdar gerilemek zorunda kaldılar 

Dav<-r. Tan &şımılıamiı.ıi M. 
Zt'keria Sertel, Vatan Ba,,"1Tlı.>
h"'1"!i:ııi Ahmet Emir. Yalırrmn -
dı.n mıiN.>kJ<e.ptlt'. Bu ~al>aıh An
k~ı·T~va \•ao.·a,....r.;k olan heyote U-

------- luıs gazctC>Si muharıirlorintlen Moskova, 20 (A.A.) - Sovyc< Orıcm~ı h,çb',ır d<'ğ'it;'!kl;k olma-

Y' a.:an: ABiDiN DAVER Şü·kıü E"ınc~· de nt'ıhııık edecek- öğle tebliği: mıışı,-. 

1 
til. An\:ırddki ing>Jj,z tıü~·ü"' ~J- Moskov~. 2() (A.A.) - Sovyd Moskova,. 20 (A.A.) - 'Mo;-ko-

ngiltc-re ve Bir~şik AnJoeri: çil:.~:!l"_.in bu gC"Cc vCTreceği zıi _ öğle t.dbP•ği: ,,~ rao~·osunun bilrurdlğ-ne göre 
ka hük:Umcllerinin davetı yafottc hazıır bu it; nacak olan 19 Ağustos gt'<."eSi kuv'liet.leri- Rus kuvv"t.!ai' K ~tskay.a ç.;-vre-
li:oerbc, hiikılı=t.inu•. ta:ra - gai'~tcciler yarın cbpreslc Ad;;- nı•ız Kl·ctSka,·a renup doğıı.ısu ile !linin b.T kes.mı.ndc 100 tank \"e 

fıııdon ,.,çlimiş olan be~ gazete· rıa:-a hanıket c'lll'etk , ... :\fo<ır Koteln'ko,·o ,.ma\ dogusuncı. ve 20 uçak ılc ;ıapır'a.."> bir d'ti~ 
•'den miirckkep biT h"yet, ön - yolile sc•v:•hatlC'rİN' başlııya<:'ırk- P·\'atigors çevı·csindP d'lşrr.ıan'.ıa 1ıaaırrtı2'U1'1"1 geri atm - rdır. 
tt lr:g!ltreyc 60!1?11 Amcrika~·H laron·. J\l.uharrir1 n..,-.:zıe .. c;.nı>t ça!p·şmakı:r ,,apll"t;'l~rÖll'. Alman jN<JTtıcla~nm in t!a püs 
g;d'yor. Hilkümctimi7in Au.::lo· ('iONU SA 3 SÜ. 5) Cqıı~_,,.1ı.ın b:J k:ı kc$1mlcrmd'EO kürtülm= deva.,. cd ':n '< 
S:>kson mcmlcketli•riııi harp İ· - -- - • a·~ Rusl-aT b:r meskfın JT"··ıa''ı 
rİlı<l.c gönıı<>k "" gönlül;lori.ııi BiR KARA BORSA o··LDU. ,, ıı;ıga.ı (.tmiışler w 2.000 d<!'!'\ razıa 
TiiTldye efkarı 11 ruınni)esiııe b<I- -----· - --- · -· _ _:_ ,, Aimarı mıha ~~ ':l'Ôir 
d"-nıek va·ıif<:-silc tanif etti{:ı Mo kı>\"3 20 (A.A) R< iler 

~:::..:r.~·n;~n~.~~AM'ııı Yerı· Ko··sel 750 ha 1 ~:~~~·n hususi mwhabi...; b:ldi· 

Ru uzııa yolculuk, bid. bi:r } ' • St·I' "rnr\'·n CM'IU1> rlQ1:\ 1"'1nda 
snlh \·e süJı:.ün t."'e'lWK·ti olan ıncın· ı \•e Kc~ ~: 'k-"r\'/rruırıı ım"' doğu-
lcL'CtİJ11iriıı ıncs"ut, r.l-hat '\'e leh... • t ı 240 k ~un ~ .. b Rus' r Abrıon 1.aatTUZ1Cl-
!i~t.\9İ.l rn~il~tiıı<!t·.n nhp bir ölii1n rıç n ge en uruş r?"" r ~ kürttn(' e devaJ""'I- Ctll"ekw 

l;ın ıııuc:td~Lasi."l-C atılıruş ol41-n 1 tfl' · , "" Rus t.ald ""ri Jr."~ Wı 
ırujıt.r~p dcvlctk .. rlh'-u bir zi.iınf'l..,_ j -- ·- . fl\"ıi, k"ıh 1ccnvi;.,id-ir. G~C':r"i~ 

~ .. ~~'.;c:,:k~~~ı}iı~~~~: Kara Borsay· ı diri tmck isteyenler ~j~;;.:;1:: ç:~~::;~·sp~;;~ 
kını..ı!an brr aç ay en·el, huzur d } 1 t.1 ,,. ka~.,, 1atıt'IUZı·Tda lburun-
,.., zevk i(i"d~ ..-..'ut.~. miit. yüz binlerce kilo mal sakla ı ar • "" lmıtJ--dar 
".°ffrh y:ışadtb'llll r:ordugum .n· V, ·onei ~nııbmıc;la Don 
g.J.ttt.c. ~imdi bombalar allı~ : • - - · -- - ·- (C:ONU."<; \ 3 SÜ 4 ı 

""· hHtün. kud':ı '~ gal~cıını Buna ınüsaade edilmem k lazımdır'=--=-- - ~ 
lıar)x, IPlı ıs ~!mış hır vazıyet • • •• 200 r "' 
k<lir. MccbuTi 35kerlik lıi7.me. Memlekette derı ve kosele b'>ldur. IBUZ DOLABI 
tıni 'alı' harl>c u)madığı içi_n milyon kiro mal da bugünl rde geli Of 
kıl J! tııı<k i,te1ı )en İııı;ılız 1 
>nıllct;, ,iımti ) ol o.ez crkeklt·ri A' .'IX' Wbi Jıco·I€ ı'k onrak durmamış o masıd;,, Den GE l:RAL ELEKTRiK mnr· 
<l<" ·ı kedm!:m \'e kızlan da kosele k ra t:. ı:s:ıc:ı. n k ka 8 ayak )enidir YU :ın;ns 

lı altındadır (,,. bütiin kafa · 1<'-u.n' • ôgr; ~~ ba\lt ~i fırını ı ul."s 
1 ır kollar ) al ız harp içm çalış- '11 bun !l ''""''' : s·- tczglı.lılar satılıktır. 
ın kt ı,. BHa.rı~ İ<;iııde goırdü- t ıırler <!<' 

( 

--

Diepe çıi<a.rıluı Anıuiknn kıt'a la rı vamelerini yaptıktan SOlll a 
ı:omilere b•nip kgil tereye döniiyurw. 

• 
Pülıtu projesi 

kabul edilirse 
Kongre ile müza• 
kere yapılacak 
Bı>rrba:r, 20 (A,A.) llh\d " -

1 

haC.ı m hime.·ı b rlıtj tı l'rk t KC
Trif sı, 11f. ~ıeıırnı · t.. ~( ~. 
B ~n ogh den sr)ltta b:r t.cl>l g 

ı 
reOT.);r.es ır.L.h1ıerr..~tG .. 1". 

Bc1nt>ay, 20 ( .. 'ı..A,) - Cır'!'la c ~ 
di e gtı.:-üşmek ıyvur ııda 

lA.tnG'ı.Jğı.i-1}\.i. \~ah·ı.t rr,\;_ lU 'lU)...Cl' 

bi~::. ic:-<c kv!Tht:es~u n h ,.. h rıgr 

bir !ı.aı'a~: ko)<>rr"" a ".hğ;m l«sn 
c.Jan.« yaJ.Mı.;.s.mıf..;.r. Cil".:ı.1 ~wı -
umuarm llind kongras<y?c- mu .. 
1ıiıeR yap~r.ag-... ..nc::k hiad r ı:: -
~n pN'~;esi:rü ul e~c-}et ı lxı

Jıindt. m:naoe b 1! uın..cag:ııı ruy l ... 

~~-. 

Bomb;;y, 20 (AA.) - Ret. 
jalbıntn b·ld.lrdiğ'rı"' g<r.<", r. ı as 

c_. bf1.(i:f !j:tlı(ı):ij • ) 

eyd <1ndr ye~ ka<Ytta 
Ç!J<mı.şlL·. 3-000 J<;şJil< bir ka 
Kri·ia1/da pota bracJ.ı.xı h...c 1. 

edeNk cf\-a><dak CV~C"ı } ., ('t

m.ı;-t'.r. 5000 ;..,şid n murekk~ 'Oa1 .. 

ita bır halk kül.ı Tivan.da1r."Ga. 
m.ı&<ümel lroııabuı hıkum etmş "" 
bir e'-'' sıoymı~tu.r Num:ıy~ıJn b.,.."!l: ... 
den 60ıl'.Jll ~-eye gi ti{' ı k k. -
p:ılnrı k ırm.ışlar ve t:o~ r ·ı c ..- ... 1 
~1ı-J<ırdıır. D&'\'ar, dıe de t .. z vıı.g. 
rı.a vM>kı.r. oimu•tur. B 1ra:1a ·~ı

hn :-ubye kı;rınetinde ıı 'nU: ya
ı.,..'m.,,ıır. Pal>& nümayiçı;Uer uze-

Sta i ngrad önünde 
3301 Rus esir edildi 

Orelde 9 günde 14000 esir aldık 
Viazma ve ııevdekl Sovyet !ıOcnmıarı 

Alman mel! vemetl ile a im baldı 
Hı:u-Lın, 20 (AA.) - Alııı.aın or 

du.Jaaıı uô.Çkonı.utanl.:ğwı:aı tl"bld
ğl: 

KaLkıasyad.a taarnl'Z }ı<,:vkct

'ler an iız toprak ka.z:ınnı.ak ta m.~ 
vam ctm~iiır. H.r,.ı kuv>..-t.ıcTi

mi<z. Karadeııı:z sahiller.ıııdıe 3 n.:ı.k 
li.ye gem:~ ba:ı.m:ş;ar<l.:r. 

ağuıstoota 301 eSi r, 52 tank 56 top 

90 mic.ralyöz "" =~·n awıx ve 66 
alev ll'Qk'mesi irayl>clmfştir. Al
m<ttll tıa,·a kuvvcl'leri dıemiryolu 

tesislerlıne de düşma.rm goe.'i iıaşe 

yoJil.aırııoo ta.;aıı..~.~-aırd> buhın

muşlarcl:s. 
• (SONU. SA. 3 SÜ. 7) 

----

ISONU SA. 3 SÜ. 3) 

J\lülüroan T..iöc:ri Ciı.ruıh 
Volga .ile D<>n .arasında Sta

lüıgrad'ı.n cenul>undı y .. 1»'.:ı.n 
Ş:rl<let.li mu.haı-e ~e ciü.,'1Tlla
nm w.un zaınamdanl>eri t.Jı kim 
ett:ığı çok l<mrvct!: me\'ll:iİ l'C<l:o<'

kesi hücumla ~aptedilm~t.ir. Duş 
man l>u rP'' ıarc°b<'lerd 18 ve 19 

Sos ya 1 is~ b i r\~~nada.d~ harb': 
mebus Dogol ııştırak ıçın yenı 

tarafına geçti karar1ar alındı 

1

Macar Naibinin 
oğlu Şark 

cephesinde öldü 

-------
K in 11Franıızlar 

ı inci Gepheyi 
bekliyor., diyor 

---·---
Başvekil radyoda 
mzun bir nıatuk 

söyle ili 
Ottm ' 20 (A.A I ~, • ır-

1 

____ , __ _ 
Hükumet 8 gun 
matem tutulması· 

na karar v r i 11 

Bud2pcş'" 20 (AA.) - Res
mi bır te>l>lfi, saltan;ıt nı.:"iıi A-
miral IIort} 'ni1' o •!.ı ve salta -
nat nı. :> vcıkiL Et n' c llı:ıırt,•
nin şat· cepht-şind{· tcı :i oldu
ğunL. b ; i.:nn ·:r~ ~r 

g_. h ' 'r, M "arist :da lıü

yük bi." h<weca!' uyand mıışt.r. 
Çürl! cı k. ~ ~ hr lk \;ı;!"aiıml.an 
ç<ıı< smo;JT'ld<re Wi. 
iBudap~c 20 lA.A.) - Na'p 

muaV'nı S ~ 'P.o t:> 'nin ;, 
J~ü J-, bu ııl,. almaıı:, Ma
car le, urret <lağanti.:hl t>ir 
tıopl rl.ı y p mı ve 8 g'- m ili 
ım~tenı t +-ı.:. masına kar ,~er

miışt'..r. . . .. . _ .... 
AT

YARIŞLARI 

Looıılra 20 (A.A.) - Ofi: 
Newe Chaur;;cle gazetesinin 

hususi ro-.dıab.,. , svn ı:ü nJerdc 
Geneıral d~ Gaı:lle'e ilt!hciı: ıçın 
İ.r'li!~reye gelen Fr=anın Aix 
en Pr; ~·<'nıcc qı· b'usu Fcix Gou
lm ile ya,pto,gıı. ı;onişnıcyi ~nl~
nıa.krt adır. 

GoJlll §iıyle d<'mişt.ix: 
•Fransız mili ti Tuans:ın'n is

(Sü. 'l' SA. 3 SU. 3) 

ff'["l '"t'. :ard eden • e t e . <: .. 

lıe- dt:"· n &ımı o an ı M a ·• 
y~ OOy E"di.!ı lıı cı .Jtukda K ı-ten 

~1 l\ıuckonue :<: , g ~r'lt': ti kı: 

Karra\.. d;ı oe a,ı.ı; h 
da hJc; ( '~ g- · ~ ll"f.ll- <'Tr:P 1 l'e 

l .. u:ı· .i.:ı Ja. r;.ç1ır-ı n azl nı te f 
et:ncJ: ...... f' ~c ertt'°"k v.e k;.'ıd ı r '.\ 
kJliı. ' ~ t na. vır U'"ı n 
'Ç'..n hiM. ı'i:met pl ~ l , • 

rluk ı net ' r a. 

~· 4) 

Realizma - F el la hın aklı -
Bizim hidtletimiz! .. 

Jlealitcle.r l>İZİ r.rr za.nıan ı;ıiırir-

1e11d.inuiş, Nali1n1ayı daiına ge. 
-.e..,lik telakki et:ni~z. Fuzuli . 
nin (Şikiıyeınaıııe) si denin ile· 
ri gelc-nleı:rini ~inirlendiTnıiş ve 
•ııclıinı \erdim. rıİ~\·ct değildir 
Wle almadılar 'özü ge\'ezelik 
telakki edilmiştir. 

YAZ AN: 

~EI.AMI İZZET. SElı:::_I 
nıadığmdao mı>Taları alı•lta 
Jazıyorun1~ ll'Cl' çizgi bir !"iltır 
ba!ndtr.) 

J;ıarn ln ~ 1 tt"n.•\İ ~iıudi bu sa· b < . . . ~ 
"· h Jindc g••rmek her !.~ld ~ek 
uıı rc.au "' faH!alı cl:ıcakhr. 

( o, c 'A 3 .;ti. ,1 

G . ..ııtıı. 
1 Du pn7.:ır gün 

· B r m ı ça~ ırmda p la 
TC'1cf . 41 , 7 ait P :rram r 1\ 

1 

Bugiin de reaJj t~lC'-r karşasın· 
da "· 1irlrnt"'nll"T oluyor ve rra • 
liı:mn ~c,·enlik tcla~ki edili • 
)O'?e Bir nıisal: 

Y sairlerimizdeın hiT"l '" 

•Sokakta ha.ka giiul m -
Y'1'takla başka - Aldırnı.a öz 
olW' diye - Tak takıştır _ Sür 
~ürüshir - İnadma gl'l _ J>iu
sa \aktı - J\lalıallcbici c - Soz 
olıırıııus - O~ ı n - Dostwn de
ğil 111isin?• 

.._.---·---~---- ..}. Do d I ~ - ----~---= o-C...-a 
m .ıları yçzınış (y<'rim tol ol- (.-,<). t.! SA. 3 Sıl. •) 

..... -... 
ıW.NU. SA. 3 SO. 7~ 
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Ü.NIVERSIT~"'I r 1 r GÜN ÜN ı ç İNDEN ... J Bandaj Derdi IDl.S P-OtJTiKAI KAFKAS 
ŞAHi ALARINDA 
Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

1 · Yazaa: Z i YA ŞAKİ R No. 12 \ 
(Çarlık), k'BJi İlerecede lmv • • 

H'll<"l>İr kuvvetlmmeL, dotıili 
&> • ..set bird1;nbire değişti. Bü -
~ tebaawıru eGl" gibı kullan
•n.&1k is~ıyen Çarlar, art.Ilı. kazak. 
!ara da Ü'11erııııde diz çökifuımek 
isti> JT' .işlerdi. 

Kazaklıı.r, deıiı.aJ '<azııyetleri

ni anladılar. Kıhçlanruıı üstün
de yiü;seLttikleri Çarlığın, şınt· l 
di ker.dilerine tahaküim etmek , 
anc ra "'8rşı büyük bir hiddet 
dı..yrnay<ı başaldılar. 

(Zaparot kaza.klan) denilen 
b•r ZWnTe, Çarlığ.ıı bu nıanlrör
cc harc'lretirı-e tah&mmül edem~ 
ci. O,ımanlı hıilkümetirtir.. tara -
fma .g<>Çt... t 'akat dığer kazıı:k 

zümreıerı, - kalben Çarlığa küs"l>Il olmıı.kla beraber - yine sa
C:a:k.atıni muhafata et.ti 

Ştı "'hı.-t ndıa.J'Jkıııktır k.ı (Çar
l:gı ) 1 :namile ka?.aklar yarat -
mış • .ırd.:. Eger ka:zaıklar ohna • 
saydı O.mıa '.liılar ve habliı - Qs.. 

m lı 1 ü!<ıirıwtil'Jn tabiiyetin • 
<le J:..ulunaıı - (Kırım) ıılar, pek 
k" a bir z.-n:ında Mo&kova pl'eIIS-

1 Cl'i ni:ıı. ıkıiiklerini k=ıyac8'klar -
dı. 

Bu cJlıı.-ti takdır eden ••kıllı 
\Çar) lıır. 'ker.rli !erinin en ioes -

Oradan, (Terek) st.ıyu sahil • 
!erine >aptılnr. Kentlilerine uy
gun bir yer bulıduı.tr. Oraya Jron
duıa•. Kendileriırıe yenı bir yurt 
·kurdular. Adını <la, (Tiyooı.eo) 

kıoy'llular. Yarı ticll"etle ve yarı 
lııors~-rllııkla <:rada yaşamaya kıo

yuldular. 
Fakat ar<ldan k>.;a b!r müdıdel 

geçtikten sırıra bunlar (Çar) ile 
bar~.ır.ak ll.zumwıu hissetıiler. 

(Moııkova) )~bir heyet gönder
a:ler. ÇarlığP k.arşr almış olıluk.
lan haşin vaziyetten Llolayı af 
edilmeleıini r:Ca etlHer. 

MOOkovaclaki hiikUmet erft<iını ,. 
bu ,w,-..>tten istifade ettiler. 
Çar (MU.Uhlş h-ar ı a giderek: 

- Ha=etmeap! Bu ka2111'k
ları affetmek. ve t•nbrdan isti -
fade eylerr.f'k lıizını ... Eğer on
ları Kcfkıas h uıc!u-1 una ~er leşti· 
rirsck, (Kafkas istiliısı) proje -
sinı daha trlaylıkla ıa&bik' ede
riz. 

Hılkılml"t eNranınm bu müta
lc'<lları, Çara da hoş gdd( He -
yeo\i, huzurur.a ka!ıul etti 

- Sizi, bir şart ile affederim .. 
(Daha var) 

P e t r o 1 o f i s i Anka-· 
raya nakledilecek 

iMTiHAN LA Hulki -ire.; bu Fransa sahilinde 

TALEBE 
Harbin Talih Zinciri.. hususta izahat ki tecrübe .. 

·Yazan: HAYRI MUHİDDiN veriyor Yazan. ALi Kemal SUNMAN 
.... 

Bemm bülün dün.ya ayni me· İngiliz ve Amerikalıla.rla çar- Traın\"ay \"e elekttık umum o ugiliz ve Anıcrik:uı kuv,·et-

A L 1 N ACA K seickri merak ed.i)or: pı~ma}a ba~la<lıkla.rı takdirde, müdü,ü Hulk Eı'<'m idarenin 1.-ri FN:.o•a '8hiline çıkarıl • 
Almanlar bu yaz S<>J>uıı.a k.a- bugün, bir yıJ sürec~k Mr harp iihtiyaçlan hakkında bir mu.har- mış, uyanık bulonan Alman· 

-~---

ikmal imtihanla· 
-rının günleri 

tesbit edildi 
Bu yıl unk'E'rs.it.enıin fen 

Voe litp .fük:iiit.,...w.i'e Şmya 
enstjltüıiiir.e im\.lhanlıa talebe 
a.lırGca.ktlr. ı.'.\Jarif Vek:rleü 
td m ve terbiye heyeci bu 
ıhu.sustn ıb., karar lıazııı"amak
tackr 
İmtihan şcilırimizde yırpUa

caık v:: i'mllh:ında h<;oıgi ders
Jeorderı taı....ıbenin kültürünün 
yok:a~ tal:m tdb)"" be-
ye te!lb't cdi.lecekti.r. 
Bıı yıl rıp fakültesine an· 

cak 500 tıırlcbe al;ru:Jbllecek
tir. 

1Kl\IAL ThITJıHM"LARI 
l)nh"erSite ikmal imt"lı.an

taruıın ba ·langıoç günlen tes
'l:ı;t erfl!nı(~tir. Hukuk ve !kın.
sat !aküllelermm eleme imti
hanlan 26 ve 27 Eylühle yıa
pi.< 1'.'akt r. Ayba.~nc>a ,.l.eıne 
cb:-si J.çin <:ekileıcc.k kur'a nc
tıctt;i td!<lbeye ilan ed ':ooek
tir. 

Sö.dü imtihanhr t~ Bi'rin
te....iııd,> vap.l.acoaktrr. 

Kağıt tevziatı 
~ ........ --

dar K&fk.a<ı)aya ak.abilecıekler o abileceğiıni kabul etmemek • tıirim"7<> şunlıan .söylemi.şt.ir: Jar tarafından bunlara mukau:-
ı.e<lider. Oııım içindir ki Alman- •- .Koman.)...dan yenid<>n ;~ met gö<;t..~ilerek arada şiddetli mi? 

İngifrıler ııe Aınerikalılaa- ;,... 
kinci cephe açabilecekler mi? 
ı...,.,,ıJ ve uerede? 

Japonya Hind.isi.ana mı, Avuı;
tralya)a mı, yoksa Rusya)'a mı 
salacak? 

Bu kış da lıarp jçiııde miyiz? 
Harp daha ne.ka.d"'r sürecek?. 
Ha.lbuki: Ayrı ayrı ,...,,,.,Leler 

gibi gcl:ın bütün bu sorular, ger> 
ç<.kte ayni felaket ve saadet zin
ciridir. He(l'Si birbirine bağlı hu
lu'nuyor. 

Btl'.uiyor ki Alnı.an görüşüne 
göre bu harp ı·a üç, ya be~ yılda 
da h'.tccektir. Rusya üzerin -
deki hesaplar birdenbire kay -
dığı için üç yılda bitemedi. O 
halde. t"ı çok, be'linci yılda mut· 
laka bitec~ktir. 

İngiliz ,.., A.ıııerU.- Jıe..abı 
daha bol kere<hmdir: au harp 
en az 10 yılda bi!eet' ktir. 

Sanılır ki bu k"sılirişler sad<>
ce bir sezintioon '1ııı.rettlr. lla.1-
buki, gerçekte, iki taraf da ken-di 
be"'P yekiınlarına • dayanm<ı'.i 
tadır. 

Almanlar, harbin "" çok 4 ün
cü yılına kadar Rusyayı u.alro
vut ede<:eklerin.e taroamile inan 
maktadırlar. O halde, geri kalan 
bir yılı da İngiliz ve Arut'<rika
lılan yenebihuelı: iç.iın aoçık b>
rakıyorlar. 

lar bu harbin en çok 5 yılda iri- lband .. j 'tsmıar1adık Bugünkü va ~arpıs.nalar alduldan wnra her 
ıoceğin.e inamıyorlar. zivett.. elııı,:-zdc mevcut otan iki tal'af ağır uyiaı nnneğ<ı 

İngiliz '"'' Amerikalılar ise b~ndajlarla :ıeferleri• şımdiki ta- ınttbur kalmış, Anglo-Sak.son 
.k..ndi harp hazırlıklarını öl\ii r~fe mucrbınc:e K'Ş mev9imi ııo- kuvvetleri de gerisi geriye lek-
olar•k ahnaktadn'lar. mına kadar idame <>ttireceğİ'"L. rar dönmekten ba<,Jta çare gö • 

Aııglo-Aı~crikan. harıı maki - Bundan sonı'dki zamsn için ıs- rememiljl.erdir .• 
o.esi ancak harbin 5 inci yılın- mruladrğıın z baııdajlarıın g<"le- İşte malüın •İkinci cephe• ra ... 
da en mükl"m.mel h.acın:ne ula· ce{:in.I kuV'·eı:le ümit l'diyoruz.. lının iki giindiir dünya matbu • 
şabikcektir. F,.kat 'bilim ihtiyar,mtz vıalıı'2 atıııı pek meşgul eden hiidi.se•i 

Ondan <0nra Milıvcrin 5 yıl- band.r,z ckğıldir. fil• ihtiyacımıı- budur. Fransa sahif;ıı.ı., Angkı-
da yaptıi;"ı harbi tekrar ederek ııı tmm\-ay ve c}E-ktriğe aio\ di- sak.<;on tarafının asker çıkardığı 
Alınanyaı·ı, soor.a da japooyayı ~ bT ç;k mahemNh. Bunla· söılcoen Diep ile İngillereniu 
nıağl{ıp e-decckıcrdiT. rın tem.ını ü.;in d(' b:r çok [irma- Nc\'ha\'cn areuı.ı.ndaki en kısa ıııe-

Bu lı.,.;ap, ~üpltesiz, çarpı~a :la:rla temaslarda bulunuyoruz. safenin 67 mil oldwjımu haırita 
çarp a \·arılarak bi.r zafer yo • Trz,m\.,. v sr!~rle 4'nin n«mah gösteri)or A~ikar olan keyfiyet: 
luuun ıne!'l.aft?...,idir. şeki!.dP ~~:csj ıbu mal.ZIPmenin Alnıanlar,n Fr.ansa ~ahilinde ne 

Yok-.. :\Iihver, bundan da.ha ıerr,. rndcn sonra mümkün ola- kada.r lınzırlıklı olduklarını. kaç 
Ötf..T di7e gelirse ne muUu. O • cakt>r,, zamand1r tcdbirlorini aldık.lan-- · 
nuıı kindir ki Almanlar, Kal · nı İngilizlerle Amerikalılar l>i!-

ka>~ a;··ı ak•alar bile lrak pd - Onı·versı'te Haftası mez değillerdir. Anııpanın A.1-
roll&i yo:L·nu da kesmek i~ man i!ı;g-ali altmdaki ~·c-rkrin•n 
Basra körfeziılıe JÜriinıek zo • -----.o-- deniz kenarları boydanbo)·a ınu 
rund<ıdt!lar. hafaz.. altına alınarak mümkün 
Omın iç;ncFir ki hu Y"7. Ru' 23 Eylulde Elazığ· olan eınni_,·et<.n teı.i.,ine çalışıl-

harbi bitemez. Onun içindir ki da llÇthyor dığı besbellidir. Bunun etraiın-
bu kış da di>nya harp içinde o- da Anglo-Sa.kson matbu.atma 
lıı-cııktır. üııun içindir ki Ang-lo- Bu yıl 23 Eyh'.ıl Ça.rşambıı gü- geç<ın ha)·Ji malumat da ,·ardır. 
Amu:k2nlar d:ı •• bir mağlfıhi- nü ba;;hyaC'llk ünıvcrsitc hclta- Her halde İngiliz ve Amerikan 
yeti~ bitere~oi muhakkak dahi smrn El.17.ığd"' yapılacağı lcır.ır- resmi ve salahiyell\ maka.ınlıı • 
olsa - ikinci oephc açınt)·a ruec- i~mlmtşl:r. Haftaya işfüak e- rı.mn bildikleri ise daha ~k ol-
bur olacaklardır. oec<>k profosör \~ doçentlere duğuna şüphe edilmeınıeli. 

Ve onun i(n.cfir k.i harp, hiç 11Cbllğat ya.p·lmışt,r. H.-yet Rek: Bu keyfiyet bir kere böyle or-
dei;ilse 4 üncü vıJma do~nı vın- tör Cemil B.ılsc"n riya-;et.ınde 20 taya k<ıııduktan sonra zihinfori 
Jayaıı bir merıı;i dehşctile, göz- Eyluld<' şe-hrimizd n hat(ket e- me~ul ed<'n diğer sual şudırr: 
Jeri.miz öuünden geçmrl<ledir. decockt r. Hafta va istir"k ~ek - Hal böyk olunca, o sahil .. - .. 

profwrlıer şunkrdır: !erin ner.,'<ine ~ıkılsa Almanlara 
Profesör S:ddık Sami Onar. raıstgeleceği de ;;:•.itim iken ne-

hiı·cr s!laııı olan ka2o.klan 
rıo.~ tuıtuyorlar.. Onlardan a<ıa
mi dcr•'C istifade edı.bil;mek 
ıçın, a<lota hususi bir (karlak sa

yaseli) tat.ip edzyurlanlı.. Sert, 
ı erkcş, ınhzarr. ve inzjbattan 
hıoşlanmıyaıc bu tınliUrU di.:.-fplin 

:ıltına alınak için ocele ve t.elaş 
giıst"'""":r'Oılıırdı ... Bt.litkis on -
iarın yatunroa gidiyorlard:. 

Tevziat için yeni bir 
esas konacak 

(izı,-at.:ı.da Kozı .h ""13. caişar. pf'\... 
ıoı ot mfıdur'c;::unun Ankaraya 
nak ıne karar verılm ,stir, Umum 
n:UcU.r y<.>kında Arıka.r.a.ya laj!naca~ 

İ.;;ke de un ve Ltan·bul<la ıre-rkeze
IH!"' I b rı·r Jitıbeo;ı olacakıt. Kad-ro
t!a. rla bazı dOR'altm:t'a.r- y.Jıpılacağı 

Sa na y i bir 1 iğin c-e 
yapılması kararlaştı 

Ağır işçi 
çalıştıranlar 

ıseyyar satıcııar 
pazarlarda 

satış yapacak 

Fahrettin Ke,.ım GCikzy, Sedat den İngilizler, Amerikalılar bôy· 
Tavat Ziv::l'E'tt n Fahr> Fıınd:.k- le bir h.arekete tü-ı:nm görmeli?. • 
oğlu. F&lı-;.i Ack>l, Besim 'Barkot '.U,ad.,m muvaffak olamııyaenk • 
Şevket Sdih S<W!!"JI, Do~ll'nt Hııf la.r? .. 

Akıls • çarlar ise, )ap>lılkları 
tıv.;, lk.1.crle kazaklann i:>yanla • 
nııa sebebiyet veriyorlar. Koc.
dile"ı de böyı.ik tııh.likeler., gi .. 
r iyor lardı. 

Ka•ııklar, üç defa :ıiddeLle baş 
kaltlııtııla.r, Ve a.z kabın, kıur -
kunç hır daı<lıe ile Ç&rl.Jk taç ve 
tahtını parçalaY'~C21klaırlı, 

Bıı isyanlar, güçhlklc bastın.
:!..>Qilı.Ji. Asıl ıhllkfıte şaıyan olan 
cı.hEot şurasıdır ki, bu zaTar!ı ha
rokQUer, Rusyanıo (iGtila .s:iva
sotı tı._-sab.na, bfryoiiJ< bir faytla 
tomin etti. .. Çarlığın mahirane 
bir manevl'\8., isi 'k.:aalkıları, 
(K::dfk;;sya) hudutlarına sürü.k
leıdı. 

KAFKAS ~ \IUJIİ.NİN BİR 

DÖNÜM NOKTASI 

1 Bu mahirene o:ııaJ'evra ÇC>k 1-
sit .. Fıcl<at çok d.llikati cahptir. 

Çar, (3 üııOO İvaın' lroJ11rur.ç 
bir '9i,yaSct takip edi')'urıdu .• '>y
ni zamarı-Ja kazaklara da el",em
ımiycıt vemriyor .• Onlara da hirl
t'~. ,..., şKldl't gösteriy-orou. 

m:ıy azan !cıuakları)' bu mu
ameleye tı-.hammül edmnedi -
!er Evveı.a, isyan etımElk isle -
diler. Lakin, kcndi.J.er'ine ı..taf
tar bulamay.ınca kaı:br..!nTını, çı<>

~'IJ!k}arını, hayvıa.ıılarım önlen • 

rı.c kataraılt yurtlarını teTlı: etti
ler, (Don) nehtiWen aşağıı. in
diler. (Volga) ndırini geçtiler. 
Hazer deniz.ine ç>lııhrar. 

bıçakla yanamı ~çm<>ğa mecbur 
oh:lum. Doğruca t.anıdık:la.ctlan 

Bcnni Prays'ın evine vardık. 
Preyw bizi gece misafi.rüğine 

k.ahuL elti. Güzeil!e kıırnunızı 

doy urch.ı. F:ı..l::at oa un evıncı.e ~ 
u.aıı. müddet kalama'.:dık. Çün
kü ~damın <"mniyeti ıehl.ıkeye 

gırdi. 

Bu mıntakada ıne~rnr at hl.I'
su:.a=>ncı..n Bckl:r i~rrr.nde bir 
abJııl>ımırı: daha vard' Meks ile 
b:!r g dip k<'ndSin. b<J:duk. 

Baker biri istediğimiz yere 
gütüıımek tekliiinde bulumu. 
F'raıtk'>n 1>u iııdaıma itimadı ol -
madığı için biıııimle gelmEllt is
temedi. Ben Molo!i ile birlikte 
arnbaya bindik.. 

Meks yaralaınnda.n ölec0k hal
de idi. Ben de dtzirnrleki yara • 
dan d<'h "tli ımırap çelciıyio.rduin. 

O katlar ki bayılım~. 
Ayıldığım • zaıman, araba bir 

ornınr.lı:k:ta dunm~lu. Arallıacı
nın yanuıda yeni bir ada.ııu.n 
peyda olduğunu gördüm. 

- Kimdir bu adillil? diye ooır· 
dum. 

Frank'm sestri işittim: ı 
- Benim yahu! Şuradan ya

kay ı kurtar ahın. 

:;::~"ır w ze mah,.us, p.•troI. gaz, ma
zot ve ~otorun \.t.>\"2li ha:k.kıncia Yt'
nı bir «~ bulunması ;çin de tPt
kk!er yapılmaktadır Petrı;I ofisi
,,• ay blşına kad<M" Anlı::araya ~t

a.ıc6:.f::ı SÖJ1«ıilmri:.tE'dir 

""' 
1 il. 0ÇUt\. HABı! Len 
* Limon tuzu ve karpit ııev

zii işi. Timret Ofi.s<ne verilın2ır 
tir. Of<;, tevıziat için h"2lıtlıklar 

yapmakladıır. MedkeOO.en gıelıe

cek emre göre ha.relnıt erulecek-
ti~ . 

* Ticaret Of'li narıuna A1-
manya w İsveçten getirti~k 
üç ıbin ton demirin. mühim hJr 
kısmı Bung3111.1 ge'ım:ş bulwı
malctadtr. Bütün siparişleriiı. yıa. 
kında teslim almroağı ümit e
dilmektedir. 

* Bcl.-dıye memurin lokanta
sı, idare edı~eın.ecbği için l<apa
tılrıuşfıır. Yakında yeııidc·n fae::;,. 
)"<'1'! gooçmcsi:ııe ça!ı-ştiaoaıktıır. 

* Belediye Konserv.~uvam
dan bu yıl 17 .kişi mezun olm~ 
tUr, Eıunlaxa. ditploma "'9riılmiş

tir. 
* B'ır Türk mU5i.ki antol.ojisi

nin lhıwrlanmasına baş.larım.ış
t.... Bu eııer Türl< musikisinin 
1ıatı.<hlni tesbit edecekfu. 

VAŞANMIŞ 

rı.,vlet ;ht.yaçları ,.e basın istih
kak haı•ıç olı11ak üzcrt1 k{ığ1~. kar
;~ı \..l u~uka\'va tt>ı:ıia.tunın rnHli 
!aıı..a.yi birliği tarafından yaıp!lm.a

i"!!"IL' l:Jrar vrril:l.'j,ş:t;r. ~vz!atı. bir·· 
er.ci.lır:f-.n idarr l <.t>cCktil", 

Dün tl('.aret odasında milli sa.na
yı t>~riif!' umun1i: •.:ı.tibt Halit Gü-
• 'f.) l .... m1rı1'.ık~ ~Kti11::ıi n!üdiirü 
Keır,aJ Tilk;c;oglo. ecz>c1.lo.r, liıbo

ratuor ıahip;erı. kutu lır...a.ULcılan,.. 

:rıın ıhr-.lu7I~ y..'.lpı~an bir Uı>lan

tı1a encüır.cnin ~~?ııişJı•tiJ~tne Vf' 

eıırümeıe her sınıf sa;ıayi vr .ihti
y:;,-ç erbabından üyel~r gorm-.ine 
ka.ro.r voı·Un>iştir Tı•\·z..i için bir de 

El!"a.s hazır*1.aea.k, vek:3lt!l'e arro1u
nacn.k""ır S :--ntv i hi:-Jiıti idha.I edile
•"!< ve İzmltte yapılacak bilümurn 
k&ğıt., kınnn. ve mukavvaları ckl.ğ!
tt..caktır. 

Adliye Müsteşarnıın 
te ikik!eri 

Şc<hr m~ tetk.iklerd,. bulu
nan Adl!ye müsteşarı Selim Na
firz Akyoı:u dun öğleden sonra 
adl;v.. dairesine gelmiş ve mulı-
1.elil işl<e~ üzerinde tetkikler }'ilp 
mış, ir.alıai almıştır. 

Et 90 karaşa dilşt 
Et fiyatla ı dUsmc.ğıc ba.ş!aınışf.ır. 

Dücı tq· ('ok kas" p~.-ı'da 9-0 k11rt111& 
et r..-:tı'1nı.ştıı·. B~nı srıbt":p Şl'hre soın 

z:unımlarda fal'fa rr.llcta.rıda k:ısap
rıı..- ı·a .... ;:ın ge'L.işidir. 

Müva,..edat daha da arta.caktlT'. Mırz
bdhacia canlı tarama~ ç:rti va
.s:ıti ~O liraya 93t1Jmalctadtr. 

-------
.Belediye İktisat 

""' Müdürlüğüne 
cedvel vere:cekler 
E>..mek tevzlat.ıOO.a loart usulünün 

tatbikioe nrüt~!lik t.alimaAln.amenin 

20 ine; ma<ldoesi tarifat.ına uygun 
~r de çcıılı~n if<.:1 j,st.Jhd.am ed~

ı~!l çehştırtiJKı işçilerin adı • .oy

adı. doğ'ım tarihi, İli•' başladığı ta. 
rilı~ QRlışhğ;. it. t.1ılıçinin çalıştığı iş

dcr. ma1-t yaptıgı ;;ıı;r. Çalıştığ< 

kt:)ttn dai.re vr-ya makin.enin. nevi 
dcğilıli~.• Bu işe hangi tarın~ baş
laytp ne, kadar çalışaca.ğırıa. bildln.r 

iki 11u~lıa ced-vel tanzi{n ederek Be-. 

tediye İktisat Müdürlüğündoo nü

m~ıtııes:ni alacaktan bir nvcktupla 

b:r);l<.te 25/8/942 alq;aınırıa lradıar 

ge-

tirmtlerı ve bundan sonra vuku bu-
1&.c:;.k rr.ürncaaUarın kabul t..ı.di'mi

yocr g, ve tı;Jafı hak>IG!t beyanda. 

bu1 un:ınlar hakkında lakıbat yapıla
C'agı ilin olunur. 

Kızılayın sünnet 
c üğü11ii 

Kırı:ıılay .A.Iemdar nıih'yesi. ta
rafından Münir Nurettin, Mü
zeyyen Senar, ismaıl Dümbüllü 
ve aTkadı.şklwım iştiı'<l!<'l.e ter
tip edilıen büyü.'< sünnet dü,,Oü
nü yaorm gün.düz ve gece yapı.
lıacakt ır. 

Belediye bu hususta 
hazırlıklara bc-ş'aciı 

Bel.ed.ıye reisi.iği, meyve "e 

9e'bze satı<f..an etroaf.ında yen\ 
kaınn-1.ııır itl1lıa:z etmi İ•. Açıla

cak yeııi pau rkı.rla mej"•;e \:e 
sebze fiıa<tlarınm ucııe.lıııtılma.sma 

çakş.'!.aıcakıır. 

İlk olarak seyyaır !;a lıcitık iılg~ 

edilıecek ve sancılıar muayyen pa 
zar yerloerindc dıaima to,plu bir 
haldoe bulunaurulacaktır. 

Bu ih ususl.a kı hazn-lıJ<lar 

kmdıa ikrı:dl. edilıecel<tir. 

)"ll-

Mıataka Ticaret 
Mü d Ü r 1 Ü ğ Ünde 

değişiklıkler 
r.ıa:taka Uc::ı-ııet mUdürlüğü kad-

• 

ro::.unda bazı drği~ikHk!er yapml§

tır. E!tki iaşe mU.diit• r.ıuav~i olup 
t'.'.tanbul iniie te:jki·J[ıt.1 kuruldlığun .. 
<lan.beri rnuva!faklyctle çalı~an Hur

şi•. Ko• oi, t:car~l müdürlüğüod~ 
ı hem'tr,iyrtli bir vazifeye tayin e
diJıı• ~tiı. Mü<lür'ilık 1"8.portörlerin
dcn Fahri Kemal, Erzurum ti~ar1..."t 

mJciUrlüğüne, k..3.ıLm Re:flk. S8n'l5un 

ticarı.>t müdlırlôı(ü raPortör}üğünre, 

H-ılit tp başka bir va.zif~ tayin 
~d ' Iıl·.~'.eıd.i r • - -- ------------

ÜTHİŞ MACERALAR 

ALLA/11 N BELASI 
ıoest hayat;;, alışmış bit adamı, 

hapi.!ilıanen.ln dört duvan iıçin
de tasavvtır ediniz. 

Malı.kı'.ı"'Y' ... ıuşwnu ve hapis. 
har.eye giı i;ani bütün gazete • 
ler .bütün tı.fsilatile ya~dılar. 

Bımu lı~ ber alan tren soygun
cularından ikı nnhkı'.ın. ruhbaba 
hapjslıar.ede rastkdım. Faıloaıt OOğ 

rll!iunu ister~er..iz, lanıyamti.imı. 
Bunlar mahkıim olalı bir sene 
ya o1muştu, ya olmamı;ıt;. Fa • 
kat nf!kadnr değişın.işlrrcli? Su
ratlan kirt~l dönıınüşlü. İçim, 
den: 

Yazan: 

AL iENINGS 

Y alnrz ben değil, Meh de ba
yılmış. Ayıldığım zama'l"l, Jreon. 
dh bir onnau:la bu.ldum. ı 
Meğer &ı!rer bizim iüniıziır.. 

de bayıldığmı.;zı görünce, ara • I 
bayı ()'l'!Ilana çekmiş, bizi de ara- , 
obadan ~rıya ç•kaıımış. 

KeOOinıe gel.ıniğiın zaıman göz
:lerını.i uğuştıırduım, elirafııınıa lba· 
kındım !bir de ne göreyim, M~ 
ölm~. Viicııdü kaskatı ... 

Ben arlık keııd;mi eıımiyette 
zann.,.J.iı)'Ortluın. Birdenbire kar
deşim yanımda peyda oıa.u. Par
mağını dudağına götürerek; 

- Sllli! dedi. 
Ben de yavaşça: 
- Ne var? c>eclim. 
- Sus. valiba yakalaıxl.ık . 
~ )ıayı.>et eder. Böyle ha-

l~ efrika No. 7 Türkçesi: 

1.IUAMMER A L A T UR 

bersİ7ce lıirdenbire sarı.lmak, 
hem c!e hiç umulmıyan bir yer
de ... 

- Hiıç kı:pırdama! ruye bir e
.JT'Jr gekii. Paşunı çe,;rdi:m. B~
hm ki bire karşı on ~yiız. Hep
sin 'n elir.Je bbanca .. 

Keneli kendMrıe: 

- Ey,·~h jeni.ngııs, nihayet 
yalka landı.k ! dedim. 

Teslim nlmıııktan başka çare 
yokıtu. Bı>ni ıı;ardıJar, samıaladı

lar. Mahkemeye vcrd;Jer. Rok 
Ayı;lanc!'d"'kı tren soyg11rJCuhıgu 
iı; l r. mı ücbbe t kiirege nıahkü.m 
roi!d>m. 

B:ııı;ıl<a sııhıkalarllllJl cNası da 
bôrbiri arkasına yeti.şti. ~tı.k 
battı balık yan gider. 

Beni Ohyo hapishanesine gön.-

de.....-Oi~cr. 

HAP.!SHM<'"EDE 
Hapis.ıaı ulc geç<>n haşaıt, ta. 

bii h:l'yatır :anı zıcld:.dır Bir de
fa yı.ın.rı.:.k ciaôrna insanın ba • 
§mda<lır. lVıuhpusfaruı sdkudrlW<:. 
lan odal;:mla ha.va ahnağa bile 
ırukiın" \Ol:tur. Verdlkleri yiye
ctk anc:;.k ölmaınek ~iın kı.J'idir. 
He.ricı akmlE bütün n ii.r.aseıbet 
h>ilrr.l;ıt'r. Kimse ile görüşmek 
mLlım..'<ün dtğildir. Hele o hapis-
1ııne memw·l:µ-mm, gaırdi~,-~ınla.
rının zuhr.ü a.nfatıbnıy<.calk. ka
dar mÜı~hi<ft>r. 

Hapishareye dÜ.'!ffiek en sa -
l.ifn .;damı bile, ısl:ıı!ı etmek şöy
le dursu!'• !Jil.'tkiE çileden Çi'ka-
rır 

Dagl.anla, ser .. 

- Va'Y, <ledim, hapishane bu 
tıa? 

Haldkırten 'hapishane mü1hiş 
lbir yerırni.lj! Daha ilk adıırııımı 
atar aiımaz r.e olduğunu anla • 

. mm. 
Beni daracık bir hörercye ka

~«1rl4'!ar. Hiltü.r. dün.ya ilıe W'!Mıa-

tını kesilm;şti. Burasının dışa • 
rıya bakan br penceresi bi.le 
yoktu. Hava anca.ıt kapının üst 
lusrmna açılmış demir paıımak
lıklı bir pencereden g•·!irdi, 
lıapislıaneye gjriı;min ertesi gü
nü, beni müd.iriyet odası.-ıa ça • 
ğmlılar. · 

(Daha var) 

zı Vekkt. S.;ıbri F..s<ıt Siy:rvu~gi~. Galiba a.ill hataya düşülen 
°:'in t Erc·r nokta da bu sualin içindedir • 

Galatadaki yangın 
Dün ~bö.11 Ga::.at.a Fernı ~n€'C!t

:.erdc İstcpan İrnr.un 145 num<J.· 
:ııalı boya irr..aLallıanesinde bir in 
rm olmuştur BiT !ku"l!CI fır;,. 

st ateş aln'lt(j vıe :a~ sebabi
y<>t verml<jtir Yzrg,,.. d 'ğer bir 
dükkiına da si:my etmiş ve dük. 
"kanı 2 iııci katınıa kadar yakmış
tır. İtfaiy<> ye<ti...oı-e!k ~-=~nı sön 
dürmüştür. Dükkanda çalış2n İ'! 
çiLerden A f,..k:;,i ile N ıko Ağtr 
surette yammrşiaT '"" Beyoğlu 
ihaıstaıha n e.'L rH~ k aıld m hııı:.-ı '•l r d ı r. 

Dükkan 7 bin liraya si>gC>rııalı

d'T. Talhk:k~ta başlanmış1ıır. 

Gı a mad elerıne 
kredi kesildi 

Gıda rnadıdelerı "'stoıdan için ban

~"-'a::-ın kıreıdi açrr.amırları.nın trmi
:-ıirr karar VC'rikl .~ln burui.ın d-0-

loyı da salı: .,.an .iC:da ınad<l4·leri lt;in 
ver:le11 krecı.ut•r Udenınediğt bıkdir

d'(• Fa.ktanan bı..ı malların ııS'.'.l~!f·a 

çıkarılacağı yazıJm~lı. Keyfiyet T i
cart·l Vt'kilıne arzcdi !1n~i ~ljr, '\'"' :C • ., 
'ka~0.•1. L3 v.p eLtlğinden bar.ko;llıQl' 

deppların.da gıda. mad<!e!t•ri sakla
:ran.l::ıra tchJi.ga.t yaparak mallarınıı 

15 gUn .zarfında ('i'\QmeI~ı'İni bil
diTece-klf'rdir, 

r soz GELİŞİ l 1 
~ 

__ _, 
Karanlık elbise 1 
fosiorlu elbise giyen se:l"l'üsefer 
memurlan varmış. Gece ot.o • 
mobiYer bu ışıklı elbiseli me -
murla.rı pek mükemmel göre • 

biliyorlarnı.ış. Bir gazete bu ay
dınhk ellrisel<ıri pek metediyor. 
~ birader! Bizlerin ağızla

l'ı:ınızın suyunu akıtmaya lilium 
yok! Biz Hydınlığından geçtik. 
karanlık elbiseye çoktan fitiz!. 

• YALAN? 

Yİ.l>e Amerikada sıın'i malı • 
sul yetiştiriliyormu . Saç lev • 
balar üzerine topraksız ve su
suz tohumlar serpiliyor, elek • 
trik cerı-yanile rouazzam mik • 
tarda mahsul alınıyormuş. Bu
nun harikuladeliği bu tarlalarm 
tek damla susuz yeti~mesi imiş!. 

- ? ... 
Yalan kardeşim yalan! Çün • 

kü, btanbuldan elekır;k cere • 
yanı geçiyor: Eğer bu doğru ol. 
saldı terkos borulan "'k sık pat
ladıkça her türlü gübl'e bnla .. 
nan İstanbul caddelerinden tat .. 
la fı.,«kırmll51 lazımdı!_ CIMBIZ 

lngıliz.lcrin daha aylarca evvel 
gene bö.\ le bir k'J'llbbibte bu -
Juıı<lukları ve- o zaınanki •k.eşiC• 
barel<ehnden -ı:ayıat \ererek g&
ri döndükleri hala unutulma -
ıru~hr. Fakat g<>rek o scler, gıe
rek bu !-.eler erbabınc.:t öğreni -
leıılcl' vardır ki buıtları gene df 

babı hiç ihmal etmiye«klerdir. 
Evvela Alman t.araiı Avrupa 

k.ıt'asına Ingili-ı:lcrle Amerikalı

lart.n yap-nıak .isti~ ccekleri her 
lıaııgi bir ihraç tttşbbüsünün şid 
detle kar~ılanacuğını söylemek· 
tcdıir; Tabii olan da budur. Öy
le ki Anglo-Sakson ta.ra!ıııın 

yazdıklarına göre ise bu husus
ta İngilizlerin, Aınerlkalıla~ın 
ha~aliila kapıldıklarına .-e ça· 
bucaJc elde edilerek muvaffa • 
~etlerin neş'<!S ile şimdiden 
keudiı..rmi avuttuklarına ihti • 
ınal ,·erilemerucktedir. İşin çe
tinliği a.şıkardır. Fakat ~ihver 
tarafının ~yat aleminde gö
ze ç...-pan hali şudur: Avrup.a 
sal.iline çıkmak te~ebbüsünde 

bulu.nan rn bulunacak olao An
glo-Sakson kun...tleri için ora
larda barmınağa, tulunmai;a hiç 
imkan bırakılımy&raktır. Bun
lar eğer talihlerini gene lıe<:ırübe 
etmek isterlerse bir kat daha a
ğır zayiat ve telefat ,-ermek a· 
kıbeti ile dönüp gideceklerdir. 
Eğer sağ kalabilen kalırsa yüç 
hal ile kendini tekrar İııgilte • 
:reye atabüecelı:lir-. gibi. 

Mib"""'1 .neşriyat aleminde 
keyfiyet böyle lı:üçiiltülmek ü
teose de gene Mihver taraim.m 
bu harpteki. mııkadderab111 ;da
:re mevkimıl-e bulunanlan dü -
şündüren başka cihetler vudır. 
Vakit vakit A.nglo-Sakson tara
fufm re bugün Fransa sahille • 
rinde yakın bir ye.re, yarın şl
malde Norveci.n kuytu büc ke • 
narında böyle ma.:erala.ra kal • 
kışması Milıver için de gülüm
seyerek ""yredil.ecelı: vak'alar • 
dan değildir. Bunu Alman ta • 
rafında hiçbir işi teı.adüle hı • 
rakmanıak, harbin her ihtima
lini mümkün oldugu kadar kat'i 
hel>llplarla ta iın etmek "'"'"ki · 
inde olan anlatnwt.a, dü§iiın • 
mekt.?dir. 

Şarkta Ru ya ile me ııl olan 
Alnıanı-a garp taralında An • 
ı;:lo.Saksonlarla ı:Lıı nğra~ağa 
m~bur kalmaktan ho ·!anma • 
dığmı belli etmektedir. 

Otomobil IA!UOI 
tevziatı 

K&n:yon ve otomoM h\sUğl ! v-
• z!a lt bu.nJ n sonra brliklrr unu.~ 
ld-tipl:ğl kana.ile yııp la< kUr Be. 
ediye 11:1" mlldu~!;:.ğü dun lilıs-

lit ;~ı"' ini biri· il'J den-0•tıru t.r. 
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Berlin 
bildiriyor 

m._, tar:>iı 1 .nı:i sahifede) 
s~rl<'Pllrl yanla.r;!kl.a ıneVl)llle!>

ne )'PrX"J"r'lren iıww. krtıv·a-"'" 
v<· muh r '!>İeriının c;l»isöe<r< şeh
rı'n V'C ı~ıı.ı. Üll""""" yıa.gmaya 
b-t~-a.n.·.ıştıT. SU'O'l siB a-r:ka...,ına 

g<:•ı-1.; ıım:Jı! olan n;ru lıasaca bot!"""' 
=-i hücumbotl•ı.rı '~ bPr ~'Ok 
d:t"""1n tasıUa.r.ı biraz sonra g& 
züJ,.nii.<tür Bun-hrı AJm.;tn bıel
taTy'(ll:>rlJ'..o.rı jw.;lf & 1~ k.arş>[ı&
ffi"ı"{fr 

'&-rün. 20 (A A.) - Alman 
arö.ık r.. OOışk ııınoı,ndı:ıll}J4imııı 
l1!'lbliıı1 t 

Hususi bir jıebl:ıığ\e dıe ~ 
mic' okloijı.ı üııet"e İngiliz. Ameri 

,; ve Ka.nadalıı ve de Gaull'cii 
lo:. . frır dün Fnı:nsli'fl m Meıış 
ı;.:;b ·t'«.>rlne """'"'1 :ffi kiJomebre 
ı:~niş"~-f'~clb•r ywe çıkail'm!I be
~rı..~~ü.siir"il' bulunmuslaı:drr. Bu 
rnı .:>iivilk -ını.z ve ha,·a ktı\'"\~et 
'er '" ve 'kG,.., l"'l çık.ı rı 1.an k:ın.k 
.. ..,. '· T."·veoin,fc yopm~sh.r . .Bu 
t,..-'!Jbiis Alman Jruvv:etlerin<len 
n " k'."'p ~l muhafaları .ro
llıf:d<m pu~dirtübıiiştür Dll:j>' 
1q,n çok ııığır kıavınl:t!"a u,_~.cş 
hr D i":(ım.'.ı 'U~ ~o ' - 4 00 çık ""1'TlSl 

ta~ıtı ~c lrar:ıva <' ırrdi!• J.-ı:l'a
lor, Al• .n kıım:ıwla: 1'fun-;n :h
tİ\"ll '•·"1nr ktıi!Jarmıaifa liiırom kal 
mak ıv.m kısa I> r m~feden va 
pıı'..:m mul rebeı...rde yok Pdil

mi< "'"'" c;,-rı;z,. alılm•şlıır .. Ka
rava c.ka111ı;cO'l 28 bnk111 M-psi 
t~ .,;'P olunmusLur Ş!rruh~·e ka
<fa·r ôO ı K:ımıd:llt şubav o'mak 
~ ı ~oıı e,;r' ..a:, im ı"'tı:r. !:'iiş 
ırr wk ,.,k ölü bı" kmıs!r Al
ma"P \re)-ıplat· itle ö!ii \"{' va
rol nlarıı:.k 400 <>en ib:>relü S<ı
lı'MN:· lbiitün üsleri, topçu rr.ev
z"leri :r ·2, 1e~ te.•6lc.-inı i;t>t'a
'la-'ml z (.(,ele 1:ı>1lun<:'Urm1'~1;tt>rhr. 
Çık r."T!':t k..ek~ l<e"" 1:1 "n C.t"\·3rnc 
rı • "?l")TI · •:rı :ıt.;]k cter.J.dıe 25 n?.k 
l?fy-c g'E'1'Tl <;··J?l.i<' \"C pc!:: çr.k ~~Y'lı
d :ı kntı'\''UZÖl\ «01-p: 1o mL'h.r 1f.. 
ve cleW:ye CMn'le-r. 1nin Mm'°y<>
s:ır.de ,hawf bulumn <lü..,'1n·ın 

nıV\"E't:crinm büyii;;ii ır,.Üd~ll~·le 
'<lcmeô'klcn .başka topçumuzı.ın 

""'""''''° 'X' hao1·a kuvn!'tJerim.:Dn 
tıır~_ı.:.r:yıe aığ>r kayıplara uğ 
ra vara.k hareket lınanlarınıa. dön 
rrı.>k zorunda Jrahmşta. Bu bü
yük kuvvet hııgfüı: limanlarına 
~a kadar A"moo ııoçak 
farının d<"rom'!ıı takibine ve t.a
arru:zllanna tığnanu'§tır. 

Diişmaın nakHye ganisi kafi. 
b-i, Wpçumu:ın.rn at.eşiyle 3 tor
pido mıfurib~ iki torpido ye iki 
na.kHye eem<s• ka;ı.lbetmiıştir. Al 
ı:nan lhaıva .kuV'V'e'tleri de bl"r tor? 
pido muhr.U>i, bitt' hiicum'lı<>lu ve 
b'.r devrJ)'e gE"l'l1İSi:y'le 13 'bin to
.'lil,jtG tu'larıı:ıda 5 naklıiye gemisi 
oc~ırın~la't', 4 kruv:n:ör, 4 tnr
P"<lo muhr.ıl>\ 4 •hücum botu, 
1 Rnmonkör, 1 hususi ibraç hü
cı..m l!"'m»i ve 15 bi'll loıı-ilato tu 
't.arır.da 5 nakJ'ye gem:S:ru hastı·. 
ra uğrotmışla:rdır. 

Kaçın.akta o\ırn İn~~ deniz 
ıtu,-vetleriııin borrıl:ulanm111Sı es
'JA<;J'nda A lma:ı 'l>Ç.? "'1:ın PO<t9-
mou bh limanının rıhtım tesisle
rinde, dcılılbrım<lıa. ve cenu'P İn
giıU.e.re saılı.ılerit>'ın dioğer ci>em
m'",...' I flkerl Jlıed .. fk>ııinde cid
di hasarlaT va.ı•mş!at'd:ır' Bu ha
r M< \erde Alman hava kuvvet
J.e.rl 18 uçak Joayl>l"tmit;t'.r. 

Alman ka:ı~tirny•rra lopla.n ve 
İlliw· muharebel.-rhı& Alman 
ıtvcılan 112 düşman tayı.,....esi 

di.i1ürmü~r. 17 Mman taıyva 
,.,,..,, k:l'\•ı:plrtr. A~an t"""'o,..,...;.. 
b-ôırd<>n lbiır 4aaıcı aıçtk denizde 
d<.urları 'ıımş\*. 

19 Ağustos gooesl düsm:ın çı
k:.>rma kuwctlıeri biordcnbi:re ha
!if Alroon dcnirz 1<.uvvoetlerivle 
lrnr<:>!<ı~;1Y11•şlardır. Ahnan ~niz 
ku'"""t·•~ri ası- dolu bir çık3'!'
ma lı·ı<ıtmı ,-e büyük !()'IJH3'todıı 
to~ri. tOOn-mı.•la:rdı.r. ~ 
m.ın kııvvctlcrh bund.a:n OOşka 
V;p a~ı,ıe bir fl!.ınllıi kumanı 
da ~t'll lbSJUi V'0 rn'Ü teOOd l! bÜCtJ m 

bo•lannr ha."""'8 ~ardır. 
4 -li1sm8'1 tıe~ <\e düşürül-
rr. ~ ~r 

v·' 20 (AA.) - M~~a-1 Pe
k• 1}0 VE'kıl L.avaLt kabul ft 
''e "<>ıun ı..z.a<lıya ken~ si ıle gö· 
l'Üsrnü • nr 

Vi:;-. 20 ( !\ A.) - Mareşa-1 Pe
beı bu "'ılxıh A iman ~ral 
koı ·ı-ıoou Krug Vrın 1dda'Vl 
k 1 eln\iş w on•olos Ma· 

le Dieppe bö~ı<ıe "llmlaoı 

ihraç hn""k._.ti ôıle lbu hareketin 

ne g3bi Mwal ve şenı. ında 

Yaıı»kl•ığ'ı. aJdcmda ma1ünım 
V'e-l'ID"§tiır. 

-Londra 
bildiriyor 

(Ba1 l.arafr 1 inci sahifede) 
l<il, k n:vtttı>erunııkl Ingı,t.4'tıeY-e mu· 
"~. la.:ı.rvl.tııı:ı e\•vtı.l c;.Jmam.ıy-dcaktı.r. 

Bll!:l;..ı .. u evvei:ıt.ı tıeb{:fiın'1.ıele bil<iıW
dıijoo;r. i-t 6 top 1 1k b;r ıll .. ..ta.yanuı ,,,. 
bir tf'phaneh11;n t.ahribindt1l ba~ka, 

bir U('ll'k din: IDe J)-'",,tası ~ bir ucak. 
ı;avt1r bataııyası da taıl:Jri.b ed61.miJt,U-. 
Du,'1Ulna ~·len koy•plııcdon ~ 
ka. bir aıkmda mühim sayıda ~
!ar kullıı..n.tl.rnMx Vd lrou'lı"oın.e hare-
)dtta a;;~ ııt!ıçjw.<H•ı n.t1kl1 vıe i9tL 
malı bütı'6leri.aie hııy•tl ~n'Yınt
ye:t.: t~ib9e< rıcı. edi ......... r. y,._ 
nl tank kanya çıkarma dn.i~ V'"dSıta-

. arınuz. bucw:ı •tk d.!f'a ola.ralc kulle
nı iın.ı.ıt ı r, 

ingU<t ha.va tıı.vvetlerin;,, bütün 

ıı<'Tvo.slerdıe ™'"'""' u.çak';um <foüı.. 
macıı.n kl.IY'vet~ nıüdef.aalarma karşı 
kıta i.a.rırnınn karaya çııkınlGııbw dea
lıel<le)'l'n ,;ddotll faaliyeti loııydedil" 
rniştO:-. Çok biıtyük illçüde bor hava 
mubarbtsi de ~!lşm~t:ir, Şhnıdiyt. ka
dar alı.nan rapoı•l.ılro göN>, g(\..ın111..'Tl

miz<ı dü.;-ürdü1t:l•rinırı dışında., 72 dfuı 
ınan uçcıgı1111r1 diışü."'Ülrnüş oftduğu 

°""pil l'd;!miştir, Yinelen fa7.la baş

ka dÜ1TI"~n u~ağı d:a muh·temel o!&.. 
ı ak tt.hr~b e-d.l~m~ ve1atıut hu:ara 
c.ı::ı-ah!,. '.~ır. ·l\fuh'.ıe~it sıc·rvis:lemcn 

95 tl(,::ıjım•z 'k.aJ.·?pt1r. Fclcıt 21 a·ı· l'i
iotıt.umuı. kurtulml}ıflur ve sa~fct.ğına 

gıJCe ~odaa başka. rxlat.!onmızın 

da k•n luldu.ğu anlaıılil<'a!dtr. 

L...,dra, 20 (A.A.J _ S.·J;rt.:dogi
nıe göre. Blrleo±k n·,i~'f't'e c~~
.sup h:ü<: 1Jm 'k:fı.armtn Dİ$1')t"' IJ.'V

.rt"9ior}.,, yaptıklar; miH·h~ .ıkı..'1. ""
riti-e y.J.µ 1ac-..:k aılaoola 'l: Ye tıe-ı~o 
de i:!:1i'i.nln uf.ak bQ- .OOŞ!angıcını tr.s
kiJ p.ln::.Jşti.c, 

Mli!-...•haaıı;HI bJal"&f mtişahitl.:n- f'l
Ue el\.i'ıen nrtıi(\t'le,r b3ıkk!lldıQ ı:r.cm .. 
ııı«ıı J tdc ~::ırı~"ll bt.d; rn'lişll'.ı:dit 

:r.ıuı~tik k.ıtal&T, A\nıooların h~t
la'ai'\.ı.. rıber: za-pt(•dilm<ı; oMı\Jgunu 
fddt:ı ır,tt.i.'kJıcr1 ışgu: altınd~ an1-
z.-ide 9 ~..ıat f'.ı.a;ıyette bı.ıltmnru~tur. 
i\lüttof;k k,' ;,;,,. r.ılruz i;11al altın.. 

daltt a ·~.'!ld~ toı·ökrt rt""k~ri :.ç'..ıı 
d~giJ t-Jka.t lahm'nlere göı-e bu La.
zin•:1. kı1l'\~ctlı• ınildıı.faa ed-ılmt"Si 

icap f"r!cıı bir oo\tcw:;ı.nda harekete 
p;'(1.çeU.;.d «lı·ri fçin çok rnı....-Yaffnk ol
trn.t~ :-171,ıı·lar. F'irtıakika D~ 

go".Qi Uı!' l":t::.m~ h.;ıyaU bir Ehe:nmd-
,:,--cU vaf'l.\ır. Bı.rrunla bt·rabf•r hii-
eum cdf·n k.ı.w\ııe'l~r miidafaıalan 

kımı::ıı.;J. a[:maın!a.:ı ağır lra-y.plan. 
tığro.rr. ~a. çı>k mühim bir r.ıılyo 
.d .Ytl.n\i le 6 top.an müteşrk:c.il b1.r 
bataryJyı \"'-e b~r· mfihoirNr.at dıef>o
suoo tatı.r:b ortır.~e mwNak ı>I=~ 
lal'd:r. Bundan b~ka dil.'j.md.ll mürl.a. 
faa !'.iııı;ten:ııi ve i.stihkılmta.rı da bo
zulmurtur. 

MiJt.l'!ilcieıiıı nılidoıfaa '""°u\inlrı 
h<ı.k.ı1d l<~i k;>şlletınelr'" be
- kend~erini •fışhmıak ..., hü
cı..m kıtaloa.rım.n kflbilıyelıDi ö!~ 

~ı..r; ıo003ld<alrt.ır. n:t>.igde 
de lıÜlirildiğ; ~;ı,; bu tecnıbe ,..,.. 
ptlnı~ Ot.~ v~ kıtalar Fı.-ansa-
00,, Ur~ ,...,, la=k oksıı l"rda çok 
işe y-arnyeıcat: malümatı get.irm~ 
titr. 

B·;y'eıce matw:Lnt kıwvet'iJ•Ne ve 
muayyen bir zaman zar.tıoda müt
tıetikll'I' a trru:ı<fllaı-:n ~uc «Zapt 
·tdilmtn ~t.nnı :ra.nooğa 

uı.uva!Ia.k o2:rnu$lu.r. Eğeı- t{JJ"..cii bD.Y
ie ne-ticeier C\lde ro, bihniışle~ 
müUr(ikler ilZ ku\"\~t kullan:ıcak

la.n Yl~rde On bin.'Prc..."e \."e h~tta yü:ı 
b~n!erce a..dkıf'r kt l'.anarak bir ih
raç ba!~\l y&ptudarl z;ı:?Wın aca
ba ne olr.cl<tlr? 

Londra, 20 (A.A.) _ D!t>ppe cı.,.. 

lay]anrda oen':f'an etm~ olae mu
harebelerde ıtl men ı..,. 500 u('Ak kul

la.nm~ardrr. Bu, lbat1 Arı.rrupada bu .. 
h.ınan alman ha•va tl!osur.ıun tamı... 

dor İng;J.iz lı9va +aıvve!Jpri mıı!ıglı;
kaic. ~!arak 91 ve muhf.emf•] olar.ait 

191 aa..~naırı U("".ğı dilışüıjmJ.-..ı:ıerd,r. 

Karo l>ardreilcnııde elde e6.ı"1 rre-
almaın!ann 

ha.ta A \'lf'Upeda bulunan uçak mıflv

eudunun yarısının tahri>i ebemmL 
yetili alcislx lYa.ıı-calıihr. Am-ıt.r 
RU6 C('plı.esinden ..., trallı:anlordan 
b!!e ı..:ç;:ık-'lıarı &.~ri ~ med>ur 
obcakl.al'll.ıo'. 

Bunun için, Papas, kan· p ta, ı 
Golder ailesinin masasına• yakla
şarak:, 'lina öle dansetmek mü
saadesini i.steyin.cıe. Mösyö Gc!
der, hiç ıanmıadığım, fakat h•
lind n 1<.:lbar olduğu bel!ı olan 
bu r,ence red cevabı v<>rmcdi. 

Esasen Tina, ey-ağa ıh11e 

k:rlkm tı. Madam Golder 
nevrayı göıiince art k k ~n 

sırTmı öğrenrıı.-şti 

Pap:ıs, Tina üe dan ooeri<en 
sordu 

- ·e var, ne yok? 
- Annem üç gündur heni göz 

1 apsine n1dı. Beı.li etmiyor am
ma, anlryo.um. 

- 'Bir §eY mi haber aJm la r? 
- B;lmiyorum, Yalnız dik-

katli otmamııı l2zım. 
- D mek görüşemry-ece~2 
- Bir kaç gün için kahil de-

ğil.. 
- Ha\buki hen bir 

kadar 11ıd~ . 
Tına Papı;ı;'m bıllannda tit

redA. 

iKDAM 
·------------------- ··----- ----

Sosyalist bir 
mebus 

(Bllf tarıııfı 1 inı:i sahifede) 

tlılıbalinder.. eminrlir. Bütıü:n Fnın 
S>Z ıışçileri Aim:ı.nyadan nefret 
etmE4ııte ve mıntefikle-e tıa:raf
daı' buJ un:mıalk tadır .. 

Ri::mı daw.sında Blurn'm nıü
dafiıi olan Gouiıı, kEr.ıdiisi daima 
~aicJ!:ıus !:>utu~ Bomwesd1 
"31iıı.;tında görebildıiıi'ini ve son 
görÜjmeleri S>l'aısında Bliiım'ün 
. ' 
Ir..g:iherenin tutımıııc&ğllxlan ve 
Ame~ ve Rı:sya ire bİıt11iikte 
zafen mu!»:&aık ı.tıT~ ekle 
edeceğmden emin bulll'!ldu.ğu _ 
nu söyledigıiıJ.i tekrar etmiştiı'. 

·Blum ..,ctk rukınr...ıı oliduğu 
g>bi faal buhrnan dıemokt2'ii. kuv 
vetleriıııin totaliter re jiınlen de
V'ireceğine de kal'iyeMe kaın:Iir. 
Frar""lnın dör<lünoü bir C\JllTl -

hı.>riyet devrine daha ulaşacağı.m 
ve iklısadi tnesc'lelt~rin siv:ıısi 
me.;elelere iistün gcleceğmi ·tah- ı 
miı:ı etıımıkıtl:'dır. Bluırr, de Ga
uiie'ü cidden talkıdir elımc-l<ie ve 
mfor kazamldrkt:>n sonra Fran
sız mile:.inin ken.>i fİCTm 
biz:ıı;:,t Sl"Qllle.i hu;;ı..~t..nd wr -
diği vıwrl. tlJ\.ae:ıgına eron bu _ 
hır-,u;.'cta<l:.r. 

cBlıım ~mel. "-c ka. ar. I'r.ın.
sa~·, terk .;ı.rı keııdıs e ya:pı 
lan tel\iJ. ı:_ır •• ı d 'fl'tmi~. F::-v·n
saınm t•ğradtğı felaketrn lııulciret 
ve •üt• .mınu arttırdığı siya5i bi!r 
part.,,· m ;<:fi b•ıhıırnma:k mUıı: a
seJ:.rl.k', her şeye rağmen \.,,,her 
re ohu-sa •. b'lln, vaız'feı.ini, Fran
sada k.,lınağa eımrt'ltiO;i cevall!llll 
,~1".'r,mı.ştir ~ 

Lkinvı bir c"!'he Jrun.Ima,., 
t.ıP..dı1·; • Pransız rr.illt•binin a
lacağı dı.mıını.dım bahseden Gou
in. 'l>ı.mun şi1ph~·e yer bı.raık -
mıyac,w'.< kaı:kı.r açık uldu.{:'tllr..u 
ve bütün millatm müıtteflkıle -
rin gelmelerin< bı>klediğirli sby
lıcm.'t; tir.• 

-~--~--~~ 

Hindi standa 
(Baş tarar, ı ill>ci "8hifede) 

rine a trş i.('UJ zor lIDda x.alm.J.st ~r. 
Ö!enlt..r :ı \'e yara:anqınlonn ı;aylEiı 
h<'r.w. ~ echle,_,,;ş;r. 
Başn !"J"O!ıetlenle • nmra,;şler 

greve ~r!n 9Clkak~arda tertip cUiği. 
alayja,r.ı lf'bilar rtır~,.....ir. Barc J"ft'

le.rde poC.., m!i<!ahalı..ı nPldces.:,,,. 
<lr y&l"a.!amnlar o!mftur. 

B\r ('(.k bö'reler<le vaııiYl't rıcıır-
ma! . til"Yt 1nt bultn.. ~ur. :Iadr&.sda 
~er YNJİ°"1 -lrruşt.r. 

Dün ;fk defa oAft K&ııv1.~n .. da 
br nL..nvıı.yi.,.;i"" d;.ıtyölk ee?:a&ı verı1-

miştir. Bu a.cbrn ~~ mahnı ka......_ 
1ıen -ra uıınıt:naıan suçkıdu.r. 
P:1tn.."L UnWeırsl kG1 rr.üıdi.rrü bi.i ~ün 
fakültı Jerin bir :ly :mih:L..ieCl,e ka
pmwn.asını emretnıiftir. 

lllÜSl-ÜMANIAIUN K.A.RAlll 

Yen! D '1bl, 20 5A.A.) - Müslü
man biı"ôili icra k9;r.iteo;,, üç gün de
"\""lm e<!ıen müza ke "'<' 1"erden sorra. 
ner<>tt.iğl bôr tebJ,ğc~. Hindôsian
da mınııklrat bir b&Jtıime.t lruru!
ınaSı hususunda yapılacaıt tıoıcı;neJ'l 

tetk?ke haıır bu!t ndniuınu bi1d..:.r
rn<şti•. Fakat müolilnan birJ;i!f bu 

kararı \"'erir\t'en mils1t.hna~arla rne&.

ı.-un eyale)lerin a,...~ nıpcus!Lerle 

me<lı:ı'.>n eyale\lcıin de ayrı b'rer dev 
let tP~1.<il ('ıtrnN;inl şart ~muı;.tur 

U$li1'ITDn birliği içra kumite-si bu 

eses ~ı,n0e, 'her hangi s~ bir 

Mosııov ' b yCk 
Elçi iz 

Mcn'rova 20 CA.A.) - Tiiıf<ly.,.. 
niırıı yrni 1.ııi;yt-t ''c;:si B C~t Aç:k
a'ın. it.ima!:n.aroıN.'..ni "~ı-oek üttt"e> 

bu ııatioh Kuibİ6rl°dr.ı -.... ı 
gdm;şlir. 

Ticaret Vekili 
Din Barsa'dan 
şellrlmlze döndG 

"I'ıcaret Vekllı Dr. Behcet Uz, Oün. 

öji'l., tiz~ri Bursadon .eıı.n...._ döR

mü1lir. 

V.,,il ö!l- sonra, lo(>r.ılı: rn&h

!ul!«i ofisine eelmTı. atyoorı ~ıl&nl

pulasyamınu !ıelltlr ~r~. buntiaııı 
son:a mıntab: ttca.reı: müdürlüğüne 

ge leııelt bir müddet meııgul o lnıul
tur. Beboet Uzun pa.za.r gü"!l'Ü AD

~ ~ haber aUııroıı;tır 

Sovyetlere göre· 
(Bq ta.rafı 1 incide) 

nehrmirı ba1ı Jıı.yısı ıiııerlmle ce
reyan etmek~ 0:001 muılrnrebenıın 

bızı oq,al.ın211ll1Şt..ır, Maca.rla< bör 
ooıhiyey gıenı alına:k <'ltldile kül 
liyclli ınilkta'Irl.:ı. tak\·iyek.-r gön
d.ermi:şlercüır. Thusl.a-r bun'ıarı ted 
rıd su rette svk:akiıaTdan kovımk 
ta ve imha e\m.-ekll'd ('!' 

Doğu Kofkıas ·ada 7.l"!'.gin 
Grozııc pE'lrol salıa.'bı-nı • .1 et 
r.ı.,ye ·lıışan dii:[.,.-eıın Pi,a'\.i
gorsk Ç>e'Vres;n 1e d ,<•!..ıMa l>ır 

ge<lj;k ltÇll13lk ~n uğrı:.,;ıırx.<:ta

dı:r 

Kız:ly<ldı:z v.ı:zeı..s;, dun '>ı• 

Çl".'re<!" ~,, etmE ol:o."l ~ d
dc• li caııpışmal:ırdon · snPra Al
rran "'°' llerlcyıem~kltt ,,; 
1>ı1d ::mıcktecr,,. 

Mo ko11.\ 20 (A.A) - }t('ltle

,...; .. n l 1u"JU.;;'i m !hr lıi'ri bdıd~:Yür' 

Don lrovslndeki l'lü<l<liııa h.at
:an.na kar~ Alman hüoumu, sor~ 
helıerkııc gorc, ~eb.:nalen kay 
be lfY'.eden devam eylcınektroi.r. 

Km';yhlz gll2lE'll"'-l!İ şüyie d,;... 

Y'OT" 
Bir k:c.smı<le !=a bır ,it:rum 

pcoyda olmuşwr. Bu balwndan 
bura<la baOf\-e g.:rı çekı1dlk. Bu 
mm.fa oor:dber Klelskaya .bo',gesıi 
"'n b3ış'<a krsimleı:iınde A '.rr.~J\. 
lrJ:ı.tırUzLm: çok 'büyük ba:~ı-:laT 

elde etmıştir. Dün bütün kes'm-
1€'I'dc- 1.500 .ı'>'lmıro öldürülmüş 

bi:r çok tank muharebe e<Wmiye
yecek hal.e getiıri\~l•ıir. Buna 
ra.ğmen d~an kl'alaı,. b•itlbol'V 
ardıstra d.aŞ.1"'r lıal>nde gelıni
;~ devam etme~dir. 

Potelnı"l<<M>mm şımal do~J

sunci:ı Pazıartıesi ve Sa".ı günren 
tıütün ~d~ süren saw~rdaı 
AJ:ına.r.la.-, mıdi b'r yeni!gi:;e 
uğran~. Alrna"1lıtT butı!.da 
5 - 6 Jdoll'lll-tre kacar · r'e'J'Diş 

lıerSe de etraP!Wd tepekrd>e'Iı. ge 
len Sovyt kıt Ua:rının arıkadruı 

Jıücumlıarına uğı-ı>•hkJ.a.r:md:ı.n a
ğ>!' ka:vrplar vere""k geri <_-ek&. 
m.ijllerdir. 

Kraısnodar ,b04ıesinde vıe bura 
nm doğusunda s:rv~ dağ'A 
araziclc:<i boğaz\:ıırdıa ve vad'·k'T
dıe gen~melctediT 0<>"2'k b'.ı 
ft)ölgoe<ie, g<el'ek Pi;-:u: ""r<;da w 
cemrptaki dtğoı'r 'lıöll""3<"!'Cie Af. 
mım kuvve <TeJ"\eoni'ye ve 
Sovyet krt'a.: da onlan önlr.>-
m.,..,.e çal•~,..,.,d::r 

Vomnej höl~ind.e, lbilhaıssa 
Don rrohdPin batv cukurnnd.a 
s'Metli Alman k~ı·k hücum 
laın vapfumşt" Df; ~v~ ka
dar bu hüı:urn'ı:'l". ~' fıu.;kür 
tülrn üş tür. 

-~~~-<>---~-

Kanadsda h r e 
(B1~ tarafı 1 in tide) 

liyt-1.W:-L tarm:;m • ~ o. 
wa:k. veya aza'~~ .Jt 
m~ ve eyni zttm~~~ 
. ik-rin. iı$Jlf'! nih.ıy \' 8 I"me'k b:rk· 
!arını \'e memrlıın,?' th tş ~k 
ll~USllNiak• hürriyet .t!"İQi de f'eh-

Anglo -Sakson 
alemine doğru 

\Ba} tarafı l incide) 
'lu.kM'Tft' olduğu gibi !?eyaha

ümiı Aınerika~a katlar uzadı,; 
takdirık, mütı.efikler gn1punuo 
130 milyon işçili bör harp fab -
rika.o;ı lıaHnc gelmi' olan Bİ'I' • 
}eşik Aıncrika Cumhuri)dini de 
göreceğiz. Asfrononıik demlen 
lop, tank, t.yyare ha.rp gmnbi, 
ti<:aret vapuru isti lat.nın 
huımna.lı faaliyetini yakından 
<elkik<ı imkan lmlac'>ğı ... Bü • 
tiin bunlar, mr gazeteciyi tclı

ükeli bir sey ahı>ti göze aldınna
ia snkeden imıillerdir. Gaze1"· 
cinin vaz'.fesi, masa beşında doğ
ru yamış tahmmler yapmakt:m 
Boğazın mavi sularmı seyrede -
rek, müta!<ıa y·ürütınekteu iba.. 
ret değildir. Ga>.el<><i, h.,.,.:ıe»' 

olduğu gibi harl>i ıle yalcından 

t~İp ve tetkik ederek mu!1>&rip 
l]l!lletlerin g.ay~tlerini yakın • 
d:ı.n görerek. mü.,.heılcleritıi "e 
'ııfı.balarını oku.yoculatına bir 
fotogmf,. dakatile bildimıekle 

mükelleftİT. 

İşte, hiz de, muharip Aııı:;I,._ 
S:ı.kson dıi!ıyasmdA ,o harp za
manında, ifa" pek kolav olmı
Jan hn vui{e)i yapac~. Ora
larda lıarp i<•ıı yaptbo muaz • 
zam ıraJ·rctlt'riu \'C katlanılan 
büyiik fedak:lrhklarm :,ahidi .,_ 
lacağunıza şüphe yoktur. Gör
dükll."rimİ7.i muhı ... r,.m olnını 
ucularmııza anlatmıt!Fa, !ıeld·r . 
ını·t?-e çah~acn~rn. Bunu .Yıapar -
k>en de bitaraf Türkiyl"lllİn bita
raf glrl.etttileri olduğumıızn , .. 
nutmıy&M>ğtz. Allaha 1"?1ıarl..Jık 
aziz okuylK'ular. 

Gazet ec · ıer 
heyeti 

(B"'! lımtf1 l U..:ide) 
Lo."'J'll mıl1m:ır..d:ır!ık edt'Cd<ı!.IT 

Dün al<şam Hayda-rp ., >&.~. 
a.yrılaın heyct gaı.oleoık-r ve 
dıoıstlaırı tsrafrndan lll,'llTLliırrış
laırodır. Gahl.'lt'Ciler <·kı!ıvrese ta
!kalan husuısi bı.r v~~n ~ bir.ırn:'i _ 
lar dikriz. 

Aı:iload a.şl arım rz;;ı, iyi yolcu. l u:k- 1 
leıxJi.r. 

G::~~~:.~~ij 
bn şiir rcaliznuı önoeği.dir, gel 
goeklrm •Ul11>• refik:imi1in ·bir 
kaç sahrln. muharriri ooyle bir 
şnrin inklıarıçı bir gençlik mec
mu.a.s..uwla çıbnas11•• kız.ıyor, Bu 
ın.ı:s•alara num-a d.,nıeğe bile d.ilô
n1o \.'8iJ'madığını bÖ)·JUyor. 

Hele 'fU a ğacbJııi nuornlara 
bütiin bütün köpürüyor: 
•Dağ başmdasm - Derdin, gü

nün, hasr>eOik - Akşam olmuş 
- Giliıeş batmış - İçmeyip de 
ne )apacaks.m?. 

Yabn mı?Bu u.uık kaı;aba • 
Iardaki insanlann dil pelescs.ı. -
gi<Er: İçmeyip de ne yapacak • 
sın?. 

Fok.at •BCrl<ı:ıç satırla. mulıar
riri bu duru reali:mıaya .geı'I> • 
zelik!. dı>mgasmı vuruyor. 

Bilmem U)8T un? Aklmıa ha.
rem ağO'Sınm bir ınüd.ıhaJ.esi 

geldi. 
Efendi hıaretlcri oturml.1' lli

yası ile b.ôr muka ele m"""1esi 
müna!~:a ediyor ve diyor ki: 

- Ef~"dim;z oorlanıı hakkı -
hıyan var. 
Hıyar sözünü dU\·- ~ilah 

hemen kiıhyruun ommıma vu
ruyo~ 

- A.vıptır, cl .. ıwli haZ?'Ptleri
nön htızurımda hıysr de1>m~ 

sala t.ı>l •k de!-

PA •• 
~~Yaza 

mısın? Olamaı:z.: 

Hem niç'.n• 
- fücin ? Çunku bi ~ 

sun Trupun u an g t-
tiler b le Bız, Kıvellı, Kol .. 
falin filen çevı elt iç n kaldı:t. 
F >lnı de yarın hıl yor Perşemo'° 
Y" g; :yo,.uz. 

"-' nra 

Çiftler el ç rr:ı
t-ed '<>r Yme ba.ş 

laı 

t tu 

- G tm tled ka 
- Kabil ık 1 F kat islerse'\ 

yarın gel UZll ıı.:ıyt. it n 
1'!Z 

Al'n m. 

• • İL 
kıka pcpmi baaıtınıyor. Yaln:z 
l!t~ ~r g n •İ\.a,..a 

ya. d b r musame~c var. Ora
ou1uşa.oın 

f'a]:as, ..-uphem cevap verdi, 
Dans b"tinıe ' krzı,. ma~u go
fürd,i; Se ı. Dondu. Ga:rso 
nu ça ırdı. Hesap tt'tli. Ç•ktı
lar. 

Tına, buyuk bir h ver n ıçın· 
<le idi. Papasııı g'iıcfece" .n~ ıtk 

ın lıuhraN ç'nde ak
ima '< g<'lırme i. G' d€Cek .. 
Bu h ) al ııde tııs&n~r ttiği 
cr'<e ':ıulma le k y'b..tmesi b' r 

w' Ha,) lr o b!l'alan..-ya
caktı. !.;ap ederse h<'l' •e~ ~ apa 
cak onu bt:.:r.lda tutdı 

on ht:r şe:ı-iru verecek idi. 
O dakıkada, T:n:ı.run bakı§Lan 

annesi ile karşı laşt~ Annesi, kı
~• .n dilşundüklenru S::Ck.i an-
1.J<>rmıış gıb~ kaşl= ça • a,yni 
zamanda enC-şeli, ona bakıyor
du T·.. g,,i!f>nnı yere eı'ldı. Ka
ranı, karardı 

KISKANÇLİK 
İstanbul beok ·~in ht'ı'.'th: 

llın t yal'"<' binası oı::nJ.dığı hal
de ist.:n'J.ı.J ltatyanlan, kffidile-
rine 'bir salt c v· ahı' erdir. 
Bu sahne c'.K;l:aa d1tal da.dır. 
Ve orada o gün b ,. P'Y<'S ovna
nacak. 

'1 na. annesi · ri g 1"r !:l'r'-
mez gıdcri ile Pa.paı;'ı .ndı. 

le DAGARCI K ••• J! 
Kaşar mı, araba tekerleği mi i 

Tabii Cark•nôa;ınız kil 
t -· J -osu 
•m yu, doı......,. beşe "'1Ulaıı ka 
şar pe> nirlııin ne Ladı ,,.a:r 
t En ·ne uzu_ ııa ınh, şau lı bir hak -
kalUıı aldtğum bile halis .. 
k'-'- Dil. · ço -~.. ımm.i mangala koy.., 
)at, at~in üııerinde dal..ikaJar. 
c~ tuhı,ıo.r-.uuuz da mübarek, 
yıae b_ana mısın? demiyor. irin
cie Y"l,'ln :oer.resi olmadığı i itı 
&t<'~t.e b;J., itayı nu kayı.ı- keo;i

!i,or. Helo bakkaldan, yahut 

çakkaldan biraz fazlau alıp dıa 

birkaç giin t.eldolapta tuttunUJ>
nıuydu'. artık Oltu bıçak değil, 
baha bıle zor kesebilior. Eski-

.ı:~ f'.ndığı, ce' izi, aki<k şok1>
rınr m~ı ... kmnıık 1ı.,r baba,ıiği
tin karı d~~ldi. !fmdi i.'ie en 
sa~lam dı.lilrr, üç, dört giin d<>
lapta dunnus kaşan bir türlü 
öviltemi~·o.rlar. Mühar-1·fin lez
tttine ı:din<."e ben d:J <')"'11 ,,,. _ 

man, . iz divin tal . .Eokidmı, 

Oaman Cemal KAYGILI 

yani btwd.an birkı>ç yıl Öll<eler\ 
bazı ka~arhı.ra bolu pa.ta._,~ .,.... 
mes; katıldığı sri)J.,ııirdi. Şimıil· 

J.ıile.rde palalft ç~i '" ;vıımu
,aklıgı da ohıı&dığı için ""8ba 
bun;ara ...,ı.,,, katılıyor, y1lbut 
bugiin kil<ı<ru tanı yüz dolu.an 
be~ okutul<>n bu kaşıu-IM ne • 
~ böyle laıhu .. tut~ın. SlllTl

gıbi "~ ka katı oluyor? Bun _ 
"'."'• lronulın~ o1- 195 kuruş 
fiat~ tabii omı.ıı sütü, yağı, ka:v
magı hesaplanarak konulduğu 
halde bu sütsüz, y11hut sfüü bo
wk ve yağı nanay, k.....ı> ina
na~· çökelekleı. neden böyle pi. 
yasay.._ sürülüyor? 

Ve bir taraftan baudaj, oto -
mobil lıhtiği, t.eke1'lek bulua _ 
nından haa-ülirken, neden 
eel:stz, tnı..uz, sa:ıııan gibi ~ iki 
iiç giinde durduğu bir )·erde ka
z.ık kesilen bu yusyU>aırlak ka
'i-llrlar araba, otomoliil t.ek.,.,. -
J-e~ri }"er; ne- kW1anılmıyor? 

Bir karu borsa öldü ! 
(Ba~ taralı 1 incide) ' 

Bundan b•şk.:ı Tel A, \''cf.cn 
';<!.c.nml:;odıe ı l:ı3 ·~ · .tt:: ·ra 

ll ' ' 1 

<M:n '~ k.:.Se<t> siıpari~le-r.'.• k;;'bı.ıl ı 
c-d: bicecegi yıcı' "nda t..ııgra.Car 
g<: • ~~ r. Az .ı..manda Ttl . A
,.i'.\"c d ri ,.c ;cOOc.1.- > ap biJ.. 
znes, ha -reli muc1p ol'lla;.<a be
r..bc r { .;..,. müsait goru <fi.ım 

okQ·j . ,, .r'!:f'::r n:>ri!ttckt:ı. 
H.aı~çten gel 'riler deri ve ~le 
Iıer<kn- dclı:lde de ınL:hiın ı ktar 
da ıırua.Liı '"'rdtr Arıcak, ,·apı
lan !:ıesap' .ıırdzn d•J r·<V-..n g~tir
ti:<>n der: \"e kö:;ı::.Clcr!n daıhilde
:k.i.ne na:za-ran ucuz oldtığc. anl.a
şı.lm:!Ştır. 

y,,.,.]ı d!'c'r ve kii9clcl.-r. v~ba:n
or nı :rrml<ita n:rzı.ran ka-l:ı•e bl
k•mmdan d;:,ha zayi o'ma-<,na 
"'1'~~"n f;at ar:nm ço1, da·ha p.a
!:ıa1r ı- • .,,._, ~· dikkat 'blJtım... 
ır .klaci,r. Bu~1rı ~"<'r'i deri ve 
kiiro1ele-Mt resmi fiarlarm"' va
s& 1'" ;; - 7,5 limchT. Taba mem 
l<c"krl!.,..,. geUrU"'n malların 
f'ıelı ne gı rnrük '"l'rrı' & d.ıhil 
24') Jnrrumur Fi· thr irile 'b:ı.şm.3 
dtr. 

fadesi.ııe göre o 2l3Illa<ık& Fr.:ın
""''-' derik•r, üç tıattiı ~ w
rıe hav u.rla.n.r:lımlJ, pıı;iriL rdi, 

Bu kıada.- ım.ın müddet kim) 
muııan&>ye tOOo tu!aılan der· is<! 
kclimeının IJer manasüe köse'L~ 
l~rdi. Bu ıh.a.le gc-Imış bir d€r>
nuı 'kalay kolay yııpran•r.J36ı.
n:ıı dıeUi!nmesıne ıınkiın yoktu:r 

llizde .ise deifi, üç dlirt ay, 
bu: son zamanlarda altı ~ mud
det'.e ba\'Uzlaıııd 'makıadır, ÜI\ 

d.a.rı sonra deriler \J :bucak , . ., 
yaş ibOr haılde piya.;;aya arızed~
mektedir. Ya.ş den ısc çaıbıık 'küf 
lenır ve a,,ı· -

NE-llloe ı1ıib:ıı1le ~u söy\iy~ 
biliriz ki tr.€'mlek tte başka hlç 
hiır rrt:dde ile kıvaB ed il'.'fl'. ~..,._ 
cd< dercede dle-ri ve köse!<! k ~
l :ığı diye bir ~ yoktur. 1 !u'<it 
ta d<-\'e:m <·t:mekill'd·r.. Memlıek,._ 
tin bir çok ·-~'rori.r.ckıki deri .
maliıllha~ri ve Yah-.,, Wbak
hanelerlr tııar:ıı na.nı deri ,-e 1ı.t>
seı.... vapu.t~ktad ·'or Bımdan 
d<>laY't .ı..n lctr.a borıwıT o1mü,;.. 
tür. :Ban açGıgö:z.ler, mal sakbr 
mak 9LLJ'el!i1"' ,kara b<=1 Y• d rllt
me;~ ça.1r.~.,yorJ.:ı.r. Bunla.Tm n1c~ 
sat'l.arırııa n.ai1 o1 anı.atl'Jı;ı1.lrı alıı
rl:a<".ak tedbirlere b:ı.ğiıd;a- &>s
mi ihUyll<'.la:r llk!.r"·· bu<gün tıoer 
vaU.ındıa,,.a l:iak.a' ild ~ft ayakka 
hı y~ab~k kodı r bol d'eri \"!! 

kösele \•axcr.r t,,..a1'1t ta deı:am 
e1:rrıektıerur. Hıı.1:den d<"l'i \'I! kö 
6€'1.e gön<M-rmek hUS\lS'Und.a tek 
l ifl<>r ve'k'ı o hrı ak , i · •. 
Şu lır~. ayıa1clr.aln pa!ıa'tlığı 

sun 'idi!"~ •· . · n:ıısu:zdu r. 'l vur
gtmcııl uk e9C'Ti olmak •az md T. 

Bu ba..'lı n cyakloaım fiıatL n.a 
a..'t kı""Tıma ~..,.,.,,, tl€".-am <•d<>:::<>-
ğtz. 

'Bu malbr 700 - 800 kilo st.:ın
dort büvlik bas ha "\"On d<-n:ı.,,.;_ 

dtr "'"'n<'hi · rnıe.m'<'!<l!'!lı>rcien 
nalcl~. sıı?orba rizikMıı, güm
riik 1'.."'Sln ı d• öd0 11"'rcik g.-t:rt".:n 
dt"l'i ve 'kfü•••leler ac:>ba r."'1~ 
Y""rli mallaI'da.n <J!'iha t:<'l..'7&rr• 
Bu cihe ~ !ıetkiki bycl&dal' ' ]! 

olmasa l!'f"t'ektıır Yerli -ıe-:Jeır 
pe~ıalı oldu!!u iıcil" b,,. kısım .:ı
cirler f?at.lan düşünne'k Jçm .. ı
lıer.hdeki ırı.~lı b..k'\."<m..,k , o'u-
11~ ~:rpm~'r.rd~. Buıt?ü bu ~.?k
satla v•zı1r12 İsb.ıılbvlcla eski.,,.._ 
1-ı..fon ··kı->t' a.rk2S nda ki IJei_ 
ka'l'!'n han ndı .... ., d ·~ <l!'1Y>

~',ııd.a 7 - 8 '"7. llvn k"o deri 
vıe ki«,pı,. h<.>1<lct''n-~Jtı.ı> . 

Arıadolıud..-lkl mali.ar btı ra
kamdan barJÇlir. Pastı:.ına mev
s!ın.i oldu~ ;ı; m ikestm de f.....ıa
c:bır. Bu z'•,11;yet ck"Wm cttiii 
takdirde depn\arın ven.'l:len trk
lı:m t.c<h.m doldurul~.'.!'ğı ve .lo:
rıa bo= canladınhnak iste
neceği :r}.aş:t .JTla h:Iıır. 

Almanlara . göre 

Ha"j)ten i!VVel Fnaını;ı.z de-Ti ve 
k~'cr ııı:tn niıı;'ın ~ ol
dtı>ğımu lıetklk ..den bir zatm 

Henüz yoktu. 
- Tina, 'bak daha erk.en, biz

ba-.ka sekiz itişi Yar. Ne di
ye bu kadar acele <!ilin? 

- :N'e h•leyim ben anne, bel
ki geç k&ılrrız dedim. 

Madam Gnbc' - ., hürmere 
gc~en _bir r<'"P.>lp, genç kmzı bu 
mu'ikül yaıziyetten kurtardı 

Yıı:.v.aş yavaş sa1on dolrn.uşcu. 
Oyun ba-'<ltmak ürere idi. Ön 31_ 

rada annes· ile oh.ıran Tina., a?'
tık sabır.=Jığın. galemeğe lü
ızum görmüyor, müteına<liıyen 
dönüp dönüp arlııasna baıkıyor-

du. ~rdenin açıfocağııı. haber 

veren !birinci sopa vurdu_ Papas 

görünmüyordu. tı~hci sopa vu.,-. 

du. Acaba ge~k mi? Üçün 

cü sopa ile herabeT perde açılır-

ken, Papas, yanında ik' genç kl2 
la İceri""' ..;_ ..... ,. J ..... 6- ..... ~·ı. 

Tina sapsan -~ilmişti. Papa

! sı:ıı yanındaki lmlıarıı tanıyo.dıu. 

• (Daha var) 

CBA~ TARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE) 
Ore'l.'m şiıınal \"C'\~"i.nde, bir 

Ahmın taarı>uzu .,:.nasında ~ 
man ku\~.eri 11 A,ii'ustM rıbe
ti 14 ıı..rı esir aıırruşıa.-d. . 400 
tank ve 200 ~ talt;p etmifjltt 
\~ele geçaufşbdia. 
Vım:ma ve Rjev'in doğıusunda 

<lüşm;,,fl!n yapbğ; taarruz.l.ır dÜ!I 
de Alman ka.t'a!lan:nm şidd('tfô 
mukaoııemeU .k.aıJJsnıda ak.im kal 
!mŞ1lm". Oepheıı.in şi.ma1. kes;:mn
de dıü.şrrıcınm mütıeadd.'1 t:aa-ruz 
lan, bhr kısım karsı taarruz'ınrkl 
olmak üııere pii.skürbiilmü.<tür. 
Düşman bll'lldım başka di.:.n.lrü 

gün d"ğoı ~..esIDde 104 tavva-
re la.ızyfX"tm~. • 

Merhum Fikri Tü-
zerin refikasının 

teşekkürü 
Bi:-'c'k KpYJme<ıli 2!1"\/Cm D ı,;_ 

lıye Vekili Er.ourum M-eb-.ısıı Dr. 
Aıhmet F'llcıri Tillerin c<>r.ru:e tö
renine işb "'3k eden m [i>-,ı>m 

zeıv<rta ve vefatı doby~ ·ıe d<'t"n 
acura poylıaşrnak için !:""''k 'IMoni 
fıe.sellıye koş:,n gerek.~ ((! crraıf 

'> 
ve ınektııpla yaıırroo meıt em ol 
m::ta çaSışa.l1 d<lstları ma u . av 
n teşekkür ~ vaz~~İte bu 
h.ıııaırı;-.d.r~ımdarı her birme tıe
şekkürlerim n ~tenioz vaı ı<ta
siyie ıbh:i.ı;ma nica ederim. 

Ref kaso 
N F. Tüzer 

..... bilgİndl'G 
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memleketlerde Muharip 
ekmek ve • 

ıaşe tevziatı 
fia--bıirı d'ev~mı i~E- ışl'erini ve me

'ıel<l;•_'r'ni, başcl• geltı-n mirt ınüda .. 
f:,a n:exaloesJ ha!ıne getirdi. l\Iih
vı r dı•vloet~, rini.n jng;l"bereye karşı 
tJt.iJ.i!. cy!eti.k!eri ab~1*a ıle, B·rl-e
ıık .ı\mı;;r;.ka ve lng.ltereniıı ... A: .. 
n•ruıya, İt.alyaya. Avrupada ~gal 
•y 1 edik;eor1, :tt\fa·ltlarına alıdık!art 

m.J:('"tJıı:ı.re d-evam titird:'k'f'ıi ltarş,

Jık;ı abiu.ka . b-lr~ b;:- keyfi,yettir. 
iki dü.şrr.an ta.raf biııbirin1 haTp c•~p

~l't"rm..dıe yeoınek için mücadıe~eyJ, 
nihai •zaferi kaıann11~k 1çin dr ha
ıırlıgı devam euinr.ıekıtoc.d~riııs. Hu
,,., r:ıcmen :rine ilti ta~!. he"l''l.Y.a 
r n·ııt >!f pbe-1 Pr.dıe ve oopr..e g·?-rı lt" r ~ 
dP ;aşe 210rlıo.klarmnı. but.c"llDJ:..rın~ 
d:.n:ı tehh~<{\'.J safMlarmda hJ]ım

t.!ur·,,rak man~yal?nı bozımak :.,;t.1'f ... 
ti/•• intı;Ia/ husule get:rme1t, harbi 
k.;ııar.rr"ak plfr.ı1nt da.hl Mtcınmiy~ıı:e, 
Hııl•mı.;ımla t.ıt'bL:.C e,•lem lt l.ed.ir 

P.rt;t:şi~ An~rikad;ı, Ka.rıa<la A
vu"t• :)~<la bl~ğdoıy b:ışd.:ı ol~:a!;; 
üı~'"4' iase maddPTı•r:r.d·en sıkır.tı, 

bu y ızdcn n1<ın.c\:iyatın bozU.:1nası 

tı.'k:k mevzuu olaıntsz. ÇU.Trlt.ü i~p 
n:ı;oc!clerin n hen1en ~: yeterek 
tOY. •Jstüı1dr; Qenı·cek ha 'de boldur. 

Al , ,..nyada Oı.~ ~ahsa haftada ve
ı,..<'n ı::so g1'd:m t·kıı.l"'ğlc muk:ıb:J 
ir.(.!: terı•de ekmek t;ıhdidatt yOlk
t•ır diyebiliriz. İtt\:ya da dahil o-1-
d JğL1 hald-e Avrup..ınm diğPr m..."'m
~c>.<ı• l eı'indf' bir ş.1tısD h;.ıft:ıda ve
ri1en f'kme-k miktnrı 1000 gramdan: 
ı,,·ok C:ız.'a değfldi .r. ·r;ı."aflsı.t!ıgı mu
t.~raıa edı•n İııs\.rj<;"'C ·111 PorteJcizdt>
ki Eknck tih15kl H:•·Oı--e iği n1üs-
1esna bit• ha:dır. 

!',eli.er mık-tarı Aln~nya vı· İr.
rrı~i..rCcle hcı• şahı.s için ~yn1diı. A~
nıar.!Yada hartada bir şahc..a 290 g~·n 
·\·"r;:pn ~·~ mu!iabil t!lgilı~k· 

m:ktar 450 grarr.dır Yağ. çay, kuh
VC'. sebze, mıeyvr. b:ıl:k mlktarları 
t !3 h1giiti-"r(•de daha J~ız.lad ı:. 

En n:ilhiın eıbct, bı mı•rr <: ·ct
le•ni" i'iyat1a da'~t,-,ı la •d:ı k ,.~ konf
ro · 'ı'rdt-ki •:iz r"d ır Ti. S. JR"lfAK 

,,.---~~-------.ı--~---~ 
MÜHiM iLAN 

Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 
ilanlar sütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, satılık arsa 
kiralık ev, İ§ arayanlar, i~i arayanlar, zayi. ' 

ilanlar 6 satırı geçmem k üzere 50 kuru~a neşrcdile
bil-;ceğini muhterem karilerimize bildiriyoruz. İlan be-J 
tlelı damga pulu olarak da gönderilebilir. 

1 

Antakya Gümrük uhaf aza Taburu 'ı 
Satın Alma Kom~syonundan 

Koyua et. 
S ~ veya {>•~t'ç 

T.,,.eçı ct.ı 

'f'<:ı'l.., :-ıl ~1uvak.kcı.t 

T•.rt....-ı Tem rwt 

Kôlo Lra. L.ıa İhale gunü ve soaı; 

39000 42!NO nlB 1/9/942 Sa ı soot 11 dr 

19500 1463 1/9/942 Sa! SJat 17 de 
<Jcl un 9~3000 

K..ıı"U ot (tel bal- 2WOOO 
l7i27 1330 2/9/942 ç.ıı~anıba saat 11 de 

19800 1485 2/9/942 ç~ZO•ıb• ı,cıat 17 dn 
)'tt1 l dökU.rr: ha1i11dc o. ırsa ~hı'r 

k•losunun !•yat. (7) Jru• ıwr. 

\' .ıkards ~rıs ve m1kt."lrları y:ız•'ı d'Jrt k .. ~P,.,_ m ıklf" n ek. lhrı< ın~ is

tf'k ~kır: ad 1.."JnQan Ma11rında gösicrılen g ln ve saat:l"""de k. palı ı:artta 

) C'Tl•dl'n titsiltmeı "rı tab ID(lrkezinde yapılaca'-c.tır. Ş11rtname,c; her gtın 
k,_,:n.ısyonda gö:il1ebi1fJ". Tah°"'rl1nl t 1 ~arlnrı ".,-. ;r:uva.kkat tf'll"ıNt miktarJa:·ı 
ık.ırşıJarırırla y.ızılıc:a. .• İ_fteld lı·rin iha:ı~ BÜr v~ sa.;ılinden b:r saat t•vvelinl' 

k nar tek~:! mek.t\lpa "·~ hsbur s<ıtuı a1n1.ı kom1.~):"nuıa ""''r le .. l. (8607) 

\\~~l\NCl VER [Sv 
~.v 11/;'y 

_,.,~·"~~ ı M T ....c-~~;;;_,,,.,..-""-
.-t · ~ 4YışvrKÔSELt. \~ 

Fabrikaların Naz.arı DlkkaUne = 
Fa.o Jkıamv .. d .. "'i pr •:ı 011.ıt,~ ~ ız 1 Transmisyon ve vantilatör kayışları 

A\-rupa r:ıaJı..a··ır.ın X'ı.lv".ı'tt!"'ı ·ir. Sıt: tf lliitlıdı' 

Çift Arslan Markamıza Dikkat! 
'!!OL k No. 12 - 14 

BEKiR URGANCI ve RASiM ESKiN 
Kösele - Vaketa Fabrikaları 

Telçal. Organcı - i')-uı.ntıı.:J 1'elc:!on l' br~<a: 20390. 
Yazilian'f•: 22574. !\la{!Grr..a 21825 ·~ müracaat 
sa·.·~ .,.t ri: G...-1 :ı.Wda ·ııcrn1 cadd 12ô No. 

s YI 

21/81191~ <.tMA 

7 30 -ı-::ugraı.-~ ve ır-eın .s»t aywrı. 
'i,32 \'ücudu•r .zu ı.·..ıl.:ştl'';t.}un. 
-; ,4:'.> Aj~ns hatx'ı·:~rı. 

7 ~j .l\lü1.ik. 

t,35 Ev!n .s.üatl. 
!2,;)o Program \'C mem saat a}c:ırı. 
12.:'3 :\füzik · 
ıı,t.; Ajans haberleri. 
13,30 J\Jiiz,k· Şarkı ve türküler 
18,00 Pı"ı•granı ve m<'m. aat ;.yarı. 
18.03 Mii' k. 
l!'l,40 Müzik: 

19,00 Konuşn"...a. 

19,30 J.teınJ,·kı~t ~Hat r.yarı 

.ı;ın'S haberleri. 
ve A-

' 
1!1,4~ .\tüz~k: Kl~lsik Ti.ırk :,a::'.:ğı. 

:?O, 1 Radyo gazetesi. 
20,43 !\Iii1i1

·: $arkıl2r. 
21.00 Zıraal takv;n .• 
71.10 Tı•ms;l. 

'l2.IJ0 ~1üz:k · 
2:! ~O ... ·Iı•ır.Jt•ket sJat ayo1rı. Ajans 

hnberler1 ve Borsa!ar. 
22,50 Yarı.n':!t.i progr~m ve 'kapanış 

Mi 11 i 
oyunlar, 
Festivali 

21 Ağusto, <1'ıT.a sa.t 21 
Suadıye Plaj gaz.inoru 

D..ıhu1:yı! yoh-t ır 

* t>2//ı..ğu.otcs/Cunıartıe::i gü11ü Fe-
nc b })Çf Stadyon1>.::n<\a ~'lat ( 17) dt1 

ve (2l) de ycıpt 1 aC":.ğt ilan t:riile:-:ı 
it l j Oyunlar 1'"'e tiva l p:ogrrıJllın

cl • ik SL'bf':licr do.ıayı ·ıe r 'lk 
b1'" ctew. k yapıl-1: tır. Aynı tarı ı
le r ııt C17) de Fı rıe· 1b=m~ S1c:dyo
nıı.ı da bır matine veı-ı.d'ikt~n Fon1-a 
-suare, c-g.e.r hava :yagın.ı.. hı is(; s at 
(21 ) cc Kadıköy S,lıireyya Plşı. sıne

rr.a nrl ı•ğr hava :ıçık is-. Sürey
y;ı. Pu '1 B1hı;e sin€'Tlasmda yap1-
lae ... kt1r 

YENİ NF.ŞRİYA'l' 

Fen ve teknik: 
Fı n ve Tcknı'.:-c.'in on b<.'~lnci s::.y .st 

ze-::ıg. 1 m'i.lndcrı·catıa inıı~1r et.,.;,.:
tir içe; sır.ete Prof. Fah:r \''ıtr.ıc"f.ytn 

... j ~·n1 zıhrhyet:n!n doğrı.N;ı. "~ geli
ş ın ı-, CE-hl s H~ıı• cJ\.latenıatiğin 

fik~r tel'bıyes nı:h~kl roı ... ,. Dr. Ali 
R-71 P.Prkr.mın f'Klmyaya giriş.,, 
Pı·ot. Oharlı·g Frtbry'nin c.Yükscit 
otmo "'en. Dr. L ,t.fü l::rgt:O;!rin -t.Vi
to:: l' n 'er>. ~tuva!f:ık Seyha.ı1n 
cK ı·tusyo \'e renk>, I'rcf. Du
arcnoıs"n., •Gıcla'.arın 11J>Tlırlandıı·ı~

M:::!ı-., N:.:s:"t1 t KJ.rkcünğlıJntın •Dk 
ii • 1er> adlı ın;akale~c··1 vardır. 

T ACtVIM 8 

Ağustos: C UM A 

1361 
JJicrı 

ŞA.BA..-; 

8 

Gdn: 233 

Vak tlf r 

GUD.CŞ 

Ögh~ 
ik -ıdi 
Akş;;.ııı 

y t.sı 

ln\Sa'.t 

21 
Ay: 8 

1358 

Rumi 
Ağustos 

8 

Hızır: 108 

E z a n 1 Vasati 
>. D, S. D. 
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5 
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3 
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04 
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--~--~----------~-------' DİKK.\T: G:ız.etfye gonôerılcn 

, 

K.ömiir Alım Satımında Rastladzğıııız 
• 

Zorlukları Haber Veriııiz 

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

Bu 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 

kendi hare kelin iz 
olduğu kadar, 

n1enfaatiniz icabı 
Vatan borcudur 

Müracaat yeri: ı.Ankara e lstanbulda,, 

T··rkiye kömür sabş ve tevzi müessesi 

l K DAM 

Bu ha taki at yarışları ) Adliyede yeni terfi 

l. ve nakiller 

Birinci koşu : Handikap 

Adi yede ~ ap ı.n yeri ıcrfi 
\"e ı~vııılcr MiiddC'ıurrnını.ltgc bol 
diı-i.ırııiçt r. Li:st"C}~ nc:jr''.iıy ~ız: 

İstanbul asl."e cP1.a lı.ikr.c ı;. 
ğin.e İzmtr m.lddeiumunü b~ -
mu~v;; i Zahit. Üskiid2 1' ku't" 
hj!ümhğ. l~ Tunc;cL Jıukuk lı~ki 
mi No.suh İstanbul sulh hiıkir'"•
lığine l<•rfan, İsl.:ınbu; sulh ııu
kimi Şevket, Y .ıo, a t .lln 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
mıy( i olup 1600 metre mesafede 

yerh nı mkan İngiliz tıt \'I' kJ. "klanı"Ja mahsustur. 255 lim i.klX~ 
yapılac .. k!ır. 

Aıtn 1\J1(nıarasz Salıı.bi 

1 - •Hüı,ey;n Kt..rn 
2 - Hüsnü Öz<.!11 
J :r.ıwıtnfa Vural 

.41ill isrni 

.Ne•inıan 

Alc~yl<in 
PPri ı· aı 

)' u.ı·ı 
5 
7 ·• 

10 

KilosıL 

60 
55 
50 

Bin.telsi 
Rıdvan 

Bayrah1 
R~ut 

lkincı koşu : Satlş koşusu ne İstanbul sulh Jıiıkim" Niya:zo, 
İstanbul sulh lıak mlirj:ne Gere
de h5k'mi iıbrah'ırı. İ;tar .)ı;] Ti 
ca:.."e-t rr:ahkerr.t.:ii rt:-.sl:~;" ... ~ ~
f:&n <>ski Teis Na'!. İs1ıant>ul cez. 
hakimi Cd51, htanbul müdd~·
umıunıi mua\' n~tğine F<'•·t.cJt: 
müddeium'1rni.,, Nihat ta;/n c
dilırnişleı-cl. .. r. 

İ~\; yasındaki ye,.ii safkan İngiliz eı kt·"" ve dı~i t«·yia=a m3\h8us tur. İkramiyesi ·4-00 llıa o}an 'bu 
koşunun m<'.safesi il 00 metre<l r 

l Suat Karausmaıı 
2 - Suat Karaosman 
3 - Musr2ıfa Tul'g. t 
4 -- Al; Haydar Albota 

Y.Jdır m 
Giırsoy 

2 
2 
2 
2 

58,5 
58,5 
56 
4.8 

Sokulay 
Mustab 
Baha 
Cemal 

Üçüncü koşu: Centilmen koşusu İstanbukla bu"uıı~n bir kı,ı!TI 
hakim n&'!'l'.Z.,..leri de terfian ve
n· va?.~(cJerc t..;'\ ;n ediJm! Jıe.r-

Ü~ ~·e daıha yukarı y&şt<ki saikan İng!liz at ve kısraklarwna mahsustur. İkramjyesi iOO J;ra- -olan 
bu koşunun mesMesi 2400 rnctr~ dir . . 

1 - Doktor Seferof 
2 - Ha"'1n Ala~ 
3 - Ahmet Arma~ 
4 - Ahmet Atman 

Komisarj. 
D...ı.ncı 

1 72 Sefer<>f dir. 

9 '12 Sait Aksun Şehir Meclisine 
seçilecek aza Özdcnıir 

Konca 
7 J;ı"66 Özd<.'mir

0 

Atman 
5 64,5 Aziz yener 

Dördüncü koşu : Handikap İstanbul unu.mi rr,..,.,lc' se~im" 
~aı:zı>rlıJanna blşl::mmı~·trr. Bu 
hususta Vckiılctl<:' ı~ma,,; ct"llck 

) i.;in bel ·diye muameliı: v<' zabJt 
Üç ya~'ndaki safk,.n Arap erk ek ve dı~-ı tc.:;; .orına mahsustur. i kramlye-si 2:>5 l~ra oian bu koşu-

nun memesi 1200 metredir, 
1 - Suat Kar~osman 
2 - Cemal Büke 
3 - Al Ersan 

3 
3 
" " 

65 
59 
58 

- . 

1 

muouı ü Zühtü Çubukçuoğ"ı 

dün ak·•am Ank;ımya h•n:ke• et 
mj1ştir. 

4-
5 -
6-
7-
8-
9-

Mustafa Bayram 
Omıan Genç 
Niya7j Ersoy 
Nezir Temizer 

Hızır 

Dabi 
Rint 
Can 
Ceyhun 
Vec'ze 
Feıhat 

Ceylan 
Koşar 

3 54 

Sokula 
Ahm<'t 
B:>yran 
'ihs;r 
Yula 
Hon·arc 
C'<>mal 
R-e·ş.;-ıt 

Bütün kazcrl:ı:rda Jef·cr y;ız.• 
mı 1 - 8 Ey:üıdc tamamlanmış 
olaca kıtır. :\füntc-1-ı'{)le" n Jıstesi 
8 - 12 E)o'liı!dc a"1larak ve, nam 
zet'ıer 12 - 17 de ıJan ec;Jece ·-

s 53 
3 52 
3 51 • 

Emin Pak 3 49 
' 

Kazım Ürküplü 3 48 '.J\lc'hmct tir. 

Z.ı\'\.'İ - şc.re n ru.:'\ı ... 
lı.ı!undan aldığı-n ~ nde a. e 

: Handikap Beşinci koşu 
Dört \-c daha yukarı y.~kı safka Anıp ;u Vt kısrakl;ı'" a m ahssu•ur İkrcı ·yes 190 Jra. iRu n ıcıyer(' ye yol.'~ ı: 8 o'f t) 

koşunun mes.fesi 1800 m ,,rerlır 

1 - Muammer Mudi Bor 6 63 Davut 

bulunan nOfuz tcs.ı<r'I" r.: zay tti 1. 

yenl. in• alac~gır.tdan ~/.\ .. 1 hil -
mu )oktu!'. 2 - F<C'hmi Vural 'Tarzan 4 62 Alımt• 

Şf'hremln' :Mr":. k hat ın r; <ı~ ... 1~ 
l\"le!e-x. Hatun cın ı sok. ~o. l 

MJh,lt.~ Bcdtn · • 

3 - Şevket Kırgöl Kuruş 4 52 M"cıt 
4 - Ş<C'msettin Tanak Bahlivar JJ 50 Zek 
5 - Nezir Temizer M•ır t 4 48 iMdıml't 
6 - Muzaffer Batur K1'met 14 Arknd. Ertuğrul Sadi Tek tiyalro.u 

Bu gece 7 - İlhami Aytaç Tarhan 4 Rıdrnn 

İkili bahis: 2, 4, 5 inci koşular üzerinde çifte bahis te 
2 - 4, 4 - 5 inci koşular üzerindedir 

Büyükd<'re l\ilC' Bahçec n~l,_· 
"\~e.,ı .. ,roo'":ı 

CA.1\ffRD.'\ ZAMBAK 
3 p, rde 

... --------..-.----------ımzr:i~ Türk Maarif Cemiyeti Resmi " 
İlan İşleri İlan Bürosu Limited 
şirketi tasfiye memurluğundan 

Şişli 
HUSUSİ 

Terakki Lisesi 

Temyiz ticaret mahkemesince tasdik edilmit olan İs
tanbul asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 
esas ve 942/38 karar numaralı ve 6/3/942 tarihli ilamı 
mucibince İstanbulda Yenipo stane karşıs.ncla Erzurum 
hanında icrayi facliyet eden Türk Maarif Cem;yeti 
Resmi ilan İşleri Bürosu Limited Şirketinin fesih ve 
tasfiyesine lstanbul avukatlarından Necati Yalımın 
tasfiye ınemuru tayin ve İntihabına karar verilmiş ve 
tasfiye memuru tarafından münfesih tirket muamelatı-
nın kemafissabık tasfiye memuru nam ve hesabına ifa 
olunacağı ve ıirket müdür, memur ve müstahdemleri
nin vazifelerinde kezalik eski si gibi icrayi vazife ede
cekleri ve münfesih şirket alacaklılarının şirketteki hu
kukunu bir sene zarfında bil müracaa iııbat etmeleri 
ilan olunur. (8751) 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 
2 İ'kinc;teşrin 

K~aidesine ayrılan 
;kram:·yf'Jcr 

ı adet 1000 hrolık 

1 > 500 > 
2>2.~0, 

14 > 100 > 
10 > 50 • 
40 > 2.5 > 
RO > 10 > 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Ne~riynt 
Basıldığı Jc.t:· .Son 

Direktörii: Cevdet Karabiluin 
'!Hıtraf • .Matbaası 

NİŞ,\"iTAŞI - ('INAR CADDESİ 

iZ - ERKEK - YATILI - YATJSlZ 
YUVA - İLK - OıtTA n LlsE 

ı - Yen· ve es!", t~lcb ·nın işle ~'le O dan 12 ye k d r baK r. 
2 - Eski tJ.!€bcnin 5 (·ylülo kad~ı- kJyıd" 1r -ıı ycnı1err.elıeri gcrı kf r 
3 - BUlLınlrm-ı .sınav!arına 31 ... gusto.sta ba.jlan:ı~:ık ı" 

(Ta <: ıı nıize deı ,;ı saat:<'r ne ilıJve n ücr ·~ .z Y'1b ncı d. ık.urları 
:;,ç caktır). TLLEFOX: 305A7 • 

~~~11:11!!:1:1 

ilanları 
rah•\' ın bNeli İlk tt n.ıratı 

s.;oa,20 

!lfı\?,25 Dar.ılar.rı.e müe..~6tliİ lti.n a· ı-cak 
kö~lc. v!dala, V•! gl:i~e. 

400,62 Kar".l::ğaç nıüesscı;t;E1 u;ln ... ın,.caıc 

b\Jya \'C boya malz<"'l\~ı. 
"lahn1in bf'delleri ile ilk tı~1inat n:ıiktarl~'fl yukarıda yazLı ış-lt"' u:)·rı 

ayrı kapa!ı zarf usu)ile &t.3lltnıt'Yt! koııu!ırıuştur. İhalei<"ri 24/8/942 p~7· ·
tcLı gJ:ıU saat 15 de ®mi encünu.1n .. (,'. y:;.pıiacaktır. Şanl"amelerı z<ıib·t '"'@> 

mua111c!lit '!lüdu:ı i.i.ğil kalıem\!:ıde gQriilebi'.ir. Tal:p1eı-=n ilk tP"llina+: ır.'kbı.:z. 
veya nlektupJarı 'l kanunLn ibraz1ı ltı.zım gı~ien d;ğ . \"'CSlkal:ı. J;, 2400 
::'Jo, Ju ka:ı.:.ınun tar}!atı ı:e·.·n·~indr lıaı1rlayacakiarı teklif 1-:lektu.p·~.,nı ih • 
1{' günU ca.: t 1·1 ele kadar dıin·! encü "!ene Vf"'"JT,elf'ri lt n~dlr. (8j~t"j) 

22 ağus~os Cll\l . .\.RTE.Sİ g;ünü a~rımı 

B'OYOKDERE 

BEY AZ PARK' TA 
BUYÜK SAN'ATKAR 

MÜNİR NUREDDİN Konseri 
istanbı·l ve ci,, 

TÜRKiYE 

ZiRAAT 

b n • 

CUMHURJYETl 

BANK ASI 
Kuruluş tariılıi: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türk lrası. 

Şube ve ajans adecii: 265 

Zirai ve ticari her nm banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat BankasıN!a kumba ralı ve ihbarsız tasarruf hesap
l<ur'a ile aşağıdaki pllna gö a.nlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdakl p'ana gö re ıcramiye dağıtılacaktır. 

' A. ı.ooo liralık c,eeo L 11 ıot Adet '° liralık s,ooo L 
& • Sot • Z,Mt • ın • CI • .t,IOI • 
,. Z54I. ı ..... 

ce • ıoo • t.tot • 11• • z• • a.zoo • 
L·IKKAT: l!esaplar•nr.:.ıJı.i paralar b'r ~ene içinde 50 lira-

dan •-'lağı düşrnıyenleııe !P.a miye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile veri1ecektir. 

Kur'alar senede 4 lefa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

Çorap işç"si aranıyor 
h ..l.anda "r N'o. !~ ı~kP ı d " e ç 

t " m ' a :n m• e r. 


