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M.illi 
'-----------------------J 

şehrimizi şereflendirdi 
1 . Başvekilimiz I" Kocatepe'de" 
Orta Anadolu ve Ş~rk Büyük tören 
Vilayetlerinde tetkik' .,_ 

1 h t • kt Büyük taarru· seya a ille Ç I 1 zun ylldönümü 
heyecanla 

BAŞVEKiLE kut~ndı 

Milli Şefimi-Liıı d:iln H<eydarpeş .. da istilolıallerkıden ld -.ttıı.: Ref skm....,alUUll tJ'eınden iııdikteo so.nn r<etikıdan wı ~ley>eılar 
.....,....ıa. İnönü Orgenerırl Fehret tin Altay'm e&i sılı:rycıır ve G-1 lmrmeıl' ikind b ılnm ~l Aımn Giindiiız'e ittifat ediyoolar 

Orgeneral Kazım . 
Orbay ve refika· 

tarı refakat ediyor 
Ankara 27 (A.A.) - Başvekil 

Şükrii Saracoğlu, şııı:K vilbet • 
ı..rind., telk»< Jerde buhınma k 
iisere, refıı.katindc Org~ral Ka
mn Orbay ol<h!ğu halde, lı<ı ak 
şam ı.aa! 22,30 <la ~ehrıi.ınrwen 
hareket etmişlerdir. 

Me rasime cıvardan 
binler ce halk İşt i· 

raketti 
Afyon, 27 (A.A.) - Büyük 

TaaTruzun Y•ldönümü mür.nse
betile dün Kocatepede bir tören 
yapılmıştır. Ha'kevi tarafından 
tertip f:'diien ve ci'\·ar na.lıiy('~N 
blakmın iştirak ettiği bu tören
de Türk uluSl!nun halas günü· 
nün tarilıimiızdeki önemi bclır
tilm~ ye !'flh•tler:mizin hırtırası 

taZ!z o!unrnuştur. 

Alman ordusu- /nönü Haydarpaşada hararetle 
nun can noktası ! d t h" / k / d _ _ ve can an eza urat a arşı an r 

K afkas iatilasını tamam· 
lamak azmi i le •avaşan 
Alman ordusu •ırtından 

sokulan hançeri söhüp 
atamaua çoh müfhül 
VOLİyete dü§er .. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

H fıdiselcrin iıı.ki§afı i9 n • 
de d<>ğnıyu goriıp mü • 
,alcJı edebi.lenleriıı ga • 

liba; 
- Öoce Kafknsya ve Qrla'l"''rk, 

90.nra me-rkot.~·ı; KtbJaSı .• 
D>ycnler oldukiarı azıla§11ı • 

yor • .ff>kikalt"ll, Alman ordm;u 
brr yar.d"ıı Stalingradı :ıorılııT • 
.kcn bir y nı>dan da yepyeııi bir 
tiıbiyc ve stut..;;i uı.ıdü ile Kal
kasyanın ><; in-c y ay ılıyor. Alma.o 
orduo.uııun Kaıfk•S') a isindeki 
y&y·ı.l.ışından bugün için ç>kaorı • 
la hiJt1ı tek m"ııa, her vesile ile 
bu .;ü !unlaTda tebariiz cttiNli • 
ğ ım iz gibi Mihveri.n 1942 ilkba · 
hnr ve sonba har plan ı ıı.ın taha·k · 
1..uk ettirilmek istenm.,.;wh. Bu 
pliını bir kere daha derli toplu 
üa<le cd<>b il irh.: 

1 So• y·et Rusyayı parça • 
lamak ve en büyük dacbeıy i onu 
petrolsuz, ekrneksi.z, n1ademsi~, 

ball8)·İsİz ' e yardımsJ:Z bıraka .. 
rıı.k vurm ak. 

2 - M.,.-kez ve şim .. Rus or
du:qınun i:nı h.asını gelc.cek ha .. 
hara btraknıak 

3 - c .. mıbi Kafkas)•Dın isl i
l asıııı tamaml•dıktaoı ı;on~a in
ı;ıliz }lind, Orta , . ., Yakın~rk 
mıparatorluğıınu yıkmak 

4 - As)a, Avrupa, şimali Af· 
ııi ka hava, kan ve denizlerinde 
h akimiyeti ele almak 

5 - 1943 yı lı ilkbahar ve ya· 
:ı:ında Rusyay1 ta-z);k etm iş bu
lunarak dcmoıkrasyalardan ge
J.._-ek taarru:da.-a karşı bülün 
Asya vı! Avropa k•ynakıanru 
el<le tutarak karşı koymak ve 
nzun harp yıllarına t.abaınmiil
lü olmak. 

Almanya şin>dilti hJilde bu 
ıılimınm d:thJI ba~langıç nokta -
laırmı geçmektedir. F aka t, bu 
geçid nıi.i.ntchayı slir'atle e.Jc ve 
R\uç içine getirebilecek Juıdar 

7or, çetin bir başlangıç geçididir. 
('i>nkü, Mn""§al Thnoçenko or
d usunun en anut mııkavemetr, 
tabiaün en •~ılı dağ, r.ehir, tepe 
gibi nı.5.ni.leri, Kafluıs ihtiyat or
dularııım en zorlu harpleri ve· 
"'!'İ. ı..,,- çeşit yemlm""i wr müş· 
kıilün bu bôlgelerde toplanmış 
bulurunllbı Alman ord u"1ınll bir 
hayli uğraştı-rmaktadı.r, Rus mtı· 
lwıvemeti kmlıp İran huduU& • 
r.ın;ı dayanıldıkt•n ı;onra Almaırı 

•kılllnı kar~ılay·aruk ku\'H>tler 
her haLıle Mare~al 'limo;:enko 
ordu ı;nıı>lnrı H Kafkas ıniıda
faa onlu'1ı kadJır -;eri, ha,.jn ve 
ınıı:rZTam <>rd·ııla-r olmıyacaktır. 

1-'ilhakika, İnı;ifrı:l<..- burada 
•iır'atlt! lran • Irak müdafaa"1nı 
;.,,.,.;,,,. alatak bir ordu knrmuş
lard..-. Bu ordu irin.de Hindli, 
.ı\ıncrik.ıl~ l'<>lon~·alı, Yeni Ze· 

!bONU. l>A. 3 SÜ. 6)_ 

-Reisicumhur 
Suvat vapurile 

Floryaya geçtiler 
Evwlk akşam A:nkaradan sa

at 23 te kalkan hususi tn!nle İs
tanbul istikametinde harek~t e
den R!'ıs:cümhur Mılli Şef İsmet 
İnönü, dün ŞEtırimizi ~r~flen
dinn erdir. 
Reısıoümhwumuız Ankara ga

rında fü~kH ~krü Sara<'<Jğ· 
lu, diğer Vı>killer \"e askeri "er
kim tarafından ugurlanm~iar

d:r. 
Reisictin !ıJ.Jrumuzu11 raJı:ıp 

bulundukları hususi katar, dün 
öğle ü&ri saat 12.15 te bayrak
Ja:-la donatılm"l bu~unan Hn:v
darpa~a garına girmışlir. Mllli 
Şef HaydArpasa garında s« ın 
refikaları Müvetıtıibc Jnönü, o· 
ğulları Ömer İ~önü, Erdal inö
nii kerirne!eri, Istanbul Vali ve 

' :Belediye Reisi Dr. Lfıtfi Kırdar, 
Genelkurmay İkinci Ba<kanı 
Orgeneral Asım Güııdüz, Orge
neral Fahret.t r> Al.tay, dığcr as

keri erkim. C. H. P. İstanbul 
idare heyeti rei,i. Vıliıyct, Par· 
ti ve Belediye crkiın c<ki Ti
caret Vekili Mümtaz Ökır,<"n, 
Bükreş büyük elçim·z' Hamdul
laıh Suphi Tanrıöver Rorııa bü
yük elçimiz Hüseyin Ragıp Bay 
dur, Doktor Adnan, Doktor Ge
neral, T~·vfik Sağlam, şe'hrımiz

dc bulunan Meb'uslar ve büyük 
bir halk kütlesi tarafından kar
şılanmıştır. 

Katar durduktan sanra hususi 
vagona sayın M<"\,.,ıb~ İnönü 
ve çoeukları, müıeak;ben de Va
ı: ,.e Belediye Reisi Doktor L(ıt-

(SONU. SA. 3 SÜ. 3) 

~1111 hallııın ........,ür&tl arasında istasyondan çıkıyorlar 

c. f.\5.1.(i:f !jif.l r l ı l : ij = • J 
Kafkasyada bazı dağ 

mevzileri alındı 
~------... i--------

Rijev cıvarındaki Rus taarruzları 
geri atlldı, Stalingradın bat unndaki 
karşı t a arruz l ar da püskürtü ! dü 

!Berlin, 2'I (A.A.) - Alman or 
duları başkumandanlıgının teb
hği: 

K•ıfkasyada durmadan taarru 
za geçen kıt'alarımız inatla çar

pışan düşmanın elinden baz; ö
nemli dağ meıvzi1erini alımştır. 

Stalin-.grad lı<ıtıwıda düşman ile· 
ri dogru uornklara kadar gömül
müş olan Alınan h'iicum noktası 

na karşı ş!ddetli ker~ı t.aan-uz
lıarda bulunmuştur. Düşman a
ğır kay1parla püskürlÜlmüs ve 
bu harekete uçaklar d.a büvük 
kuvvetlerle i~ıirak etmişlerd:r. 

(SONU. SA. 3 SÜ. 4) 

(--•--= -_ --~ . ·.. . ..... . - -:'" 

SOVYl.TLsaı ·aOaE 

Şiddetli keşif 
==--• J hareketi oluyor .. . . ' ~ 

Rijevdek i t aarruz 
dün i nkişaf etti 

ltalyanlardan 
esi r a llndı 

83<,YtD Be)'an Sara~oğlu da 
Ba~vnill<> ı,,,,-aber seyahat e) • 
leıın&lı.tedi:r. Ba~,~il Şfıkrii Sa
r~'lu, is1"•ı·<>nda Vekiller, 

meb'1161u, geııer.ıl~r, miillô \'e 

aMoeri erkan ve dfflilan tara • 

f.mcl<ın utitırlanını~tı:r. 

r-

~ ıemurlara 
kumaş ve 
ayakkabı 
---·---

(ht iyaç listeleri 
tesbit edildi ____ , __ _ 

Tahsisat için bir 
layiha hazırlandı 

Ankara, 'J:I (İkdam Mu1abi
rin~n) - Memurlara \'e l'Şleri 

ne veril<'<!ek parasız ayakkabı 
ve elbiselik kumali hazırlıkları 

devrm etmektedir. Vdci.l<:tler 
ve resmi daireler ılıti~ aç 1,stele· 

rinı tc"1bit clmiışleı-dir. Oiğ~r ta· 
raftan. Sümerbank !a.brikaları 

da kumaşları imale devam et
nıektcdir. Bu husu~ta ]uzum gö 
rülen taJıs,sat ıçin bir kanun la· 
yihası hazırlanmıştır, Layiha 
Meclise veri:l'«'kt.r 

FON PAPEN ____ , __ _ 
Hariciye Vekilini 

ziyaret etti 

1 

Ank.<;ı-a, 27 (lif.dam rou.OObtrındıf..n) 
_ Dt.ınku ek~N'!Je ş.<1hT'ımize gE-len 
alman bı.il'UK t !\·ısı Von P'<.tprn bu
gün (dün) U.yyaı'e J,, 1-1.anbula don· 

miiş~ür: 
Alruan bUyü.k t1';.: H<ıncıye Vt'

kili Nuır.an 1'1cn~(·fK··ollunu zıya-

ret <''-'---~~---
Lruıdra, 27 (A.A.) _ Askeri 

bir membadan öğrenildiğine gö
re, Mısır cephesinde t•ce bir 
topçu hazu1ığından seııra Yeni Radyo için • 

yenı 

Şiikrıi Saracogıu 

Kocatepetie topla'1an bınıcne 
!halkın ht:yecanlı ıcza!-ii-ratı ara

sında hatipler dahiyane se·v!< ve 
idaresi ve şahsi kahramanlıkları 

(SONU. SA. 3 SÜ. 5) 

Yeni Kararlar 
. 

Resmi dairelerde lüzumsuz 
kağıtlar lop/anacak 

Patates eken veya ekecek oJan h öyıüye 
dekar başına iki lira p rim veri lecek 

Ankara, 27 (Radyo Gazete- ı 
si) - Yarınki (bu.günkü) r<'Smİ J 
ı;raııct.ede yeni baı.ı kararlar in-
1.işar Eciecckl.ir. Bunlar n m1l
him ol,anl~rı şunlardır; 

1 - Ziiai istıhsali ~~t:ll'mak 
için teşkil edilen kombinalar teş 
ltilirtına milli korunma em6nde
lıi sermayeden 600.000 liralık 
tahs sat veri'ece 'ktır 

2 Resmi <laırelerl devlet 
seıımayesile kuiu1an müe~-;('
lerin yazılmış \"e yazılmamış. 

renkli veya renksl'Z, çi><gii. veya 
9zgıı,;z lüzumsuz kağıtları ve 

kartonları rütubctsi:ı ve trm.z 
yerlıerde muhafaza edilecektir. 

Ankara ve İzmir vilayet hu~ut 
!arı ıçindekı 1üzumsuz kağıt Te 

kartonlar Sümeı'lıanka pa• ::sız 
olarak devredilecektır. 

3 - Bu yıl patates ekilen ,. 

yıa ekil!.'Cek e>lan sahalarda hl'r 
dekar c~n köyliiye 2 lira pnm 
ve,.,~ektir. 

Hopa açıklarında 
Bir Sovyet uçağı denize düştü 
mürettebattan ikisi kurtarıldı. 

tayyare hattı 
Hopa 27 (A.A.) - Ene.iki gün Aıiıa\·i "~ıklarında ale,·1& 

içinde bi.- Rus tayyaresi denize dü şıuiı~ ve derhal Jui,di,c )·erint' gi· 
den nm hataza ıno törü miiırett.eba tı tarabndan tan arede bulunan
lardan ikisi .lnırfurılmı. lır. Ta)' ya re l>:ı tnu~tır. 

l6ı•· ,,,1 .&14.ı:;tıt§ ;n] 

BiR HATIRA 
Sovyetler Rij v sokaklarına g irdiler 
Merkez k s iminde yeni terakkiler 
k a y d e d i 1 d i, ç e t e 1 e r f a a 1 i y e t t e 

Zelanda kıt'aları merke:ı_ kes:- binam 
1 mindckı İtalyan mevzilerine 'bir Salı gUııii Üskiidar adlİ)·e.in- L! Y J. Z A N: 

b k ·-~ 27 (Lk. ~- -~~--.ııden) ~- ese! edilettk bir h adi.,.. oldu. ı ~s ın ya .. pm .. ış.i,aı-d.ır Bir çok ~~ar: ~· "~-~ ..., SEI...J.Mt İZZET SEDES_. 
d .. ]d - Et.> MesuUak• AnkM1ı nıdyoeu Saat 14 de başlıyacağı illin cd>. ıışııan o uru'mıiş Vı>)la esir 
edilmiştir. ıı;na)arma ıikvtler "" ayrıra bir len muhakeme saat 15,30 da baş· Üskild ar Adliyesindeki e,...r e-

~ yapılac:ı.lttır. Bıınun ıç,.. 355 bin lama)ını:a a~ukatlar Adliye Ve- dilerı-k olay bert•kd \ Cr!>.İııı hu-
K•h•re, 27 (Ra<ıyo) - St.al' <J.. mı ttnubunda CJllT'l"ll'a Ç•fJ>Jirr~· Baskın. miJttefık ta yarcleri- )lra lalo5'6 E<l<lnıı r. ki.iliğine bir telgraf çekip mah- giirı ut ık mev<ii sayılabilir; OU• 

da h •cum tc.en a m,;n,oı- on 24 s;ı...ı. ı.....ıır. n n dü,man gerı)erine ve mu- keme kapısında beklemiyerek nun İ\in aı ukatLınn bekleme • 
te y('?ll krakıki lluıydederııt'nıi~lt.·r- T>.1 rk"t:·z cqtıırsı'lCle yQp an mı.-.:af~ vasala ha.t1z.rına ta.arruz ettik'.e· 

f k il b •. d fi A 1i gittiler. mcle riııi r .. , ı. ,.b .. ,ızıık s•ya . dır HIJ<!'V ll()'.~ndek So\~t ta- oı. ıy(" ı ı taarı·u:ı nc ... cesın e ,.,_, r~ gı.in y~nı}IJ"ı~t r. 
arı:uz • 1 .ol; ı e,m Gı·M• iw;- K.al nôn <"\phe. ııde x.ıa arım 2 610 -.- "' Cumh ur iy.,te kadar, hattil r101. Adliye \'ekiUi\(iııc }ı.ka)·et 
berl<'r r, J('v o.<>•. ında ~arpıı;me- m• hün rn.h.ıl k I• 'lll'lş 1 roır. Bun Kalıırc, 27 (A.A.) - Bugünkü - - - Cumhııriyc l in son r.am.ırılarm.. ..tmekte ise letden guke k;ıdar 
lor old~~ \tl biJ<l ımckt'<hr S<>11yLl· !arın arasınd.'.ı Z ıbı :.<>! K rrnonvo, Ortaşark nuı,terek tebliğinde YAR J Ş LA RJ ., kadar oınhkemc kapılarında sa- hakla.rı \&rcl.r. Çektikleri §ika • 
lerın V yazmod<ı da ,tclC'd~Jer, t..,_ 1 Pq: ro oyc G<ırod :ıc ıclıır erı de bi'rl •Y<'r: - atlerc<' beklemek tnanıü l 'ıtılin<> ~et tei,!{rahnı nıiiekkillermi m~h 
be v iJm 'l<tA!dir b·ı 25 • ~ Ağu:ıtos gece:;i kıt'ala- ginnis.ti. Hangi Adli)·<' Vcki~iu1n kem" salonunda '· alnız bıTak • r~ 11 s et Pazar gitıKi )apılacalı 

M !ko 27 (A.A l ~ ~,, Y• - ovy rıır z mc•kez kesin: nde El.m. giiLcl bir icraatı old ıı f:unu ha • ma:ınak ,artı ile de "'kehilir • 
1 -ı •-b gı· b1ld r 1 rvo,.. yarı lura aıt prognun ~ 'J~ 

"' en oov,. K , ~ ı-J>ol..csinde ır.ıva!fakiyctıc bı" tırlamı.-o..ıun. gitnlerd<.'11 bfr giin Jnrdi. 26 A ;.,;ı k ~ 1 ı Klf t ~ t ' ıım z 'a . ~ t<"Sbit edıhni tir. Dtı J " 

k v 1 ıb böl e, ı d de\'B n k n bır akın vanmışlar cı ma- pırcgranı cehd eıldin<kı 

1 

hakimlere •iddctli bir tamim Her ne ;,e, bu ciheti bir tarafa 
s· nıı ga b! n& Ko- ıh mııha. na kavıplar verd rmışler ve c-sir geldi \'c mulınkcmcleri11 ilan 0< bırakıp bu nlliııa,,.,betle bir h~· 
t~noko ı ı. ~ w ıışk d- ler almı lard.r B. har k<'t es· __ 4 Üncü ıahifede bndıığu »alt.- ba~lamal..ımıı tıranu anlata)ım. 
PrW<:~1•, Moı.dc>1< v' Kra no00 - ( ~NU. SA ~ S'L •ı (SfJNli. SA. 3 SÜ, 5)_ ı lllllllllW !!Wll~I temiıı~~ ç:rl'~ıldı. De' . ıw 2 ıııc:i sahifwc l 

~~~~~~~~~~~~....:......::~......:..::..::....:.....:..::..:....::..:.:.........:::::::::....~~~~--=:::::::::::;....;~...;..;.~~;...._~~~~~.>.;.;:..~'-"--'-=....;='-"-~~~~ 



S..tYFA - .2 

KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Yazan: ZİYA ŞAKJR No. 19 
K.ıeı•'1ı. cesux Dağım..r.hlar 

·,. Ç~ıılerle birdenbire h•rtıe 
gw1serek, ak~i rn.eçtn.ıJ. bir 
m~e".aya giri.~n1t."Y1 gözüne kes
tmımed.i ... Bu.nı.ın igiıı her ~y- · 
~n evv-el kazak nr.cir h~mı 
t>., kwt ooha ktıvvetlmıffiro~. Ay
r..ı 1rurnıında (lrale)"i içinden zap
tetrrtt>k) siyasetini t~ gi -
rqti. 

Hiç ;'Üpheaiz IQ bu kad.ı«.ı, çok 
y;.LJ<,,'Eiii iıdaa'f.' ve srya.;et k<01>ni
~..,tmc ıııaJi<lcli. Nciıt.ık<irn \mnu, 
KöJilkati ~!erinde de gösterdi ..• 
A.slan (Kabaı'tay) kwbilesme 
mcooup ve islam din:ıne sallk o
lup sonraları hırj,g(jy anhgı ka -
.O\tl etmiş olar. (50 aile) :•i top· 
!o.yarak (.Moniuk) rr.evıitiiııde 

bunJara bjr köy te.>$ e-~tirdi. Mü
ıı·:..~ı bi'f para saırfNiereık bu köy
.::0 P -~err.ımel ve müzey'.)'en bir 
kıilise ya'!>tırdı. K.öyün etraıfını 
da, san derecede kLDvvctti i~ -
kirnJaı-la lwşatıtırdı. 

(Mozıddk) köyü, böyle bir 
(pı c.,..::.;;:.ı.r:ıda ıne,·}:.ezıi) .. ve a:ıınıi 

u•;n.T.da, bir (Ru.s ileri karııl&o· 
lu) lıal±rııi abd .. Artık buraıfan, 

Ka1ı1:ıc.eyarr.n ht'T tal'aJ.na f.,,,;at 
\'e .. i..')o;,·an t.ohuırrları saçiLınaya 

\; jl<J<lı. Kab.ileler, parça paı-ça., 
k.ı~.ı.11 kıs:ıı.n h&L'ekete ge1i-yor -
la-r .. \raırirt \•a1cit h"!U7.ak ha1tlı ü
ztırin-e hücınn ediy.url;;rdı. Fa -
l· .c'. küçü.k küvnetlerle bu hü -
ct..ıruf·urı J .:.ıpa.n!a1·1 dıt.•.nı..a ~

lar"' pw,l.knr>a dfüjÜyaırhrr .. 
Ra•in at.,.,.,JC<" ı\Jtıncla eı'iJ·orlaı:dı. 

K,;,b-31taykr. K"terinin bu hi
l&>ir~ k"'>--fetrrrilkte gecikrıı.edi -
1er. i\fo;oUu.k ka...,,,:rı.i orl.aıdan 
~~ 1 ju,ır."-~:k i'Ç'•n L·\.ıvehi hukı.Jki 

te~e . .Jbü·s!e~· g~riştiler. (I-"o~ers
b'..!l-S) a a ... i.ıafınlar gör.ıd.-ere1•1;1:~ 
.:\f.r,.;_.~~·ri: n~ev~·~ı:ı.rn, kerrdi h.a•y -
van sürlil·erimn merası olduğu
nu .::dia cföler. Ve >sıi,b'.4.ınla

ı"!n l}rujar:. kıa&:1ll'1larak a·ı·;,jrztln1m 

kcdikn;ne teslimini istediler. 

Bu strada ~ Osmanlı bükfı
meti de kanştı. (1767) senesi leş
rini.~h~isiruin 18 i noi günü Osman
lı hl>kumt'ii ÇaırLğa resmen harp 

1 
ilan etti. Os-mwı.lı devlet adam- ; 
!arının makıs&'tlı Ka:tıkaısta.kıi ıs - · 
liıım kabilelerile b'ırleşrr.,~:k. ora• 
y.a o>ikeri .!ruvV'et yerl"lltircrelk 
o mınıtai<ayı Osmwr.lı üik-eısine 
illı;ılk e-Lmtık~i. Osmanlı hüku -
metiı!oiıı:ı i.,."l! kll'I" ıışma.sı Kafkas 
halikWJıın müh~ın bir ru~nı"ESi·ni 

t~'Ci etti. Er. e;-vel (Ki.;tin) de
ıı>len (dağlı Çe~'>OCller) ile (A -
varla~) derhal ileı•i alıklılar. 

Kaza.k ha.tt1nın en mü!l~ıJn1 biır 

a<J.loeri kara;rgahı ola11 (Kı.zıl ya.-) j 
kalc.S.:10.i kır~att:.!ar. Cebri hü -
cuırr.la kale)e gi,rdileı. Eüniin mu 1 

lıa!ızl.arı kılıçtan geçW'ller. Dağ 
Jı.lar'n bu muvöifaltiyeii ka:za.k
lal'ı !kıorku'1.iu. Aynıi zaımıar>da. 

- Rusya hıüik'Umetrile h?rp ha -
tinde buhı.naor. _ Osmanblarm , 
pek hı:ıcjooa gibti. Qiinıkü Osman
!ı.lar art.ıık o t.adhteıı ıt:bfren 
kenld:iler~.ıe en ta.biıi bil· şokıi.lde 

bir yardımcı km'Vebi elde et -
mişle.rdi. 

E=cn uzun seneleroenheri 
Dağ.,,,--tan hükwneti ile A1ıadolu 
ve faia:l"bul ha>kı araısnxla ma
nevi bh· r<Jl>,ta mevcll'ttu. Iİfoh
telif seıbeplerle bfaıııbula ve A
n•a.:foluya gelen dağlılar ve Çe
çen!er haJ\kt..n daima hürm.et 
göıın:ü~i er Dağrstan uıl-eıınaGı İ.s
rar.ı!>ul ve Ana.dolu medrerele -
ri.l'.de mühim rr.evılciler ihraz rYY
Jerr..işlerdi. Bı.ır.ıiar Aııaıcı,',ıu TÜrk 
leıir.doen gördü!kler.i bü..;nü ka
bulü daima meın1eıke'1.lerine bi1-ı 
<l:ir.iıyorlar. Arıiları yalç;n kaya--
lar v~ derir.. u.qu•rumlarla aornl
mış olan bu karde.ı · .mıilletleri 
bir<birleıfoe daılıa ziyooe il<e'\ırlıİ -
ri.yodard.ı. Bu manıevi raıb.oba 
in'.<lJ bu harp vesüe .. iie hiislııü -
ıün kun..,tıleomiş _ aı'2letıtiğtimiz 
g:,bı - adeta b>r ıttifelk hal'i:ne 
gelııım;ıti. (Daha var) Tcibiidiı· k!i Çat· ~fm:eti, bu· 

tak'in reddetıti... İşte o ıaırıuın 
K~rtay lı.T'da da, QarLğa kr.rşı 
b;r hu,;unı<'t b&j gö.<ıter<h. 

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

K<•tQrin, bu hı.ısusu hisseder 
e'.cı.,v, (K.ızıl .var) k.:.kısi ku -
m<.·•1d.:ltıı ((}("r.eı':.:.J Pıotıepof) u 
Mcoxlı;ı:.: kalesini.ıı OK>n had<le 
kı.ı:lar t.ııi"ı'<lrniıııe momur etli ... 
(1f-r:(.:ral 1 bu emTti. alır a1ma.z:J q"e 
girAi. 

'l t',OÇUll. 

K.r.ı~-ı-tayl.a-r btmu haJber alıı:
<:a ıı.;o derece t<lhf!V\'Üre kıa.pıl -
dtla.ı-. 1795 "'nt"'i lı.a.7ıi1·rn.ınıd·a 
.,Ji·'>ı; sarıld,lar. Kml yın: üzeri
ı~e hücuın ederek kaleyi 1..-uş.ııt
t, ı.r. [i\.,'.<-1<l bu rı:t·'.in kaleye 
:-,,_1 n:ı;;·yc mu:-..·affGk oınn-:a,d1Iar. 

Fak;,, kalenic !'Crafmda ev, köy, 
{"~f~ r:i, tarla, h~las.a. b-er n<C var~ 
.a ' ıM.ılar \'e ya kıtı iM. 

Çulık. te!ılik("yi anladı. Ka - . 
·· • h3:trnı bi-r kaıt d&ha lruv -
n!leırouırnF.k için (Volga) ne'h
rı bo0 c: ı.ı,.ı:o loa"tı:ıklan da (Te-
1'€k l .saıhillerir.ıe naklet.mıeıye 

meabur kaklı. 
Aıt:l< Ka.llkl!fl dağlanıun etek-

!• fi.ıı i·c b-u :k!>Z:>klaıla Ka•::ı.aı t.:.y- j 
]ar Komt>kfa•r, Çeçenler \"e hat
tıl Avarl~r <ırasırııda -bir lııoğu.ş- \ 
nın başla.clı. 

* Me7.lbaalıa.'da hıra.kıl.an i~ )'ağ· 
Jaun ma<ıgaı".n yağ falbrıkıaı;wıa 

verihnesi suratıite bele!d:i,yeye 
şiıııcL~ye k:ıııd:ar 55,000 lin hasılat 
teım'-n eıd.il:ır""'t:ir. Bu mıilkıtm:m 
yüOO:ş.tna 'kadar 100,000 li;r aıy>a çı• 
kacağı sarulmaılcta'd.ır. * Kacagıüıım1üll<ıte mıı.Jh.telıİ'f 
l<ıuır.ıduıracı dıiitldk.timtııdan ılJıet ve 
ed.ev. ıt ça.ı..ıı İbraır.iıın ism[nrle 
biri yıaıka lia!l'.lmış, 2 illci s 11 lJh ceza 
~oır.esinıde sorgusu yapıla
rak tev'kiitf edaıruiştir. * Petrol of:i.siın Aııl<a,ray-a n<ı:k· ı 
ı:.r.e karar veıildiği"!l.i ya.:om:ıştık 
Oiis, elinde mevcut mu=ele -
lfflı ş'..ı::keılere de.,refıme€:e haş -
Jaın.ı,~iLI', 

Diğet ı.ı,.ra!tan SCJkıoı1i Vaıku -
mu.n 15 cylfıle l<aıdar eski yeti o
laın 4 üııcU Vaıkıf hanına ta.şın -
mış buhı:ııca:ğı yazılrıuş9a da bu 
taıber d<>ğTu değildir. NW:.i1 gü
r.ıü h.enüz tesbııi edilmamıi...,.ttir. * Viılayet emrine 200 ~ çi.
rr.ıer:.to verilm;şı;,,._ Çiıır.erutıokıırın 

tevxiiı1e y akmda !lxqlımacalkıtl!r. 

VAŞANMIŞ 

~. iKDAM 

Nöbetçi,! Noksan ve karışık 
Taksi ekmekler bulundu 
usulü 
---<'----

Eczaneler ,2"ibi tak· 
ıiler de muayyen 

yerlerde nöbet 
bekliyecek 

Nöbetçi eczaneler gibi ııö 
b<':tçi tak..i usulii ihdasına ka· 
ru \.'erilın·iş-tiır . Emniyet 6 ın~ı 
şube müdürlüğü bazı )"'rlerde 
birkaç taksinin gece ııöl>eti 

y.ıpnıasına \'e vukuu melhuz 
hadiseJ.erdc kiralanruJiSma ça
lışmaktadu. Emniyet 6 ına 
şııbe müdürlüğü taks>lerin 

1 

sn·a He nöOOtıl~mesL için bir 
program lıazırla-makla.du. Han 
gi taksilerin hangi gec-e ıı.e • 
rede l>ekliyeceği kendileri.ne 
biı- lıafta içinde bilıüri!erektiı-. 
Ayw zamanda nöbetçi tak.ı. 
lcrc birer de.fte rverilooek, bıı 

defterlere ıı.öhel esnasında lınr 
ha.ııgi bi:r nı<ıeburi sebep dc>
layısile kllıı tarafından nere
ye götiirüldüğ(i kayd..,dil.., -
rektir. 

Ayrıca şehir haricine gide· 
t-ek taksilerin pazarlık yap -
ııı.alarına ınüoaade dilmişti:r. 

Bununla beraber azami pan 
ist<lme Jıeddinin .ı.., tesbiti lü· 

zumu ha<ul obnm;tuır. Eeledi>yc 
dajmi en.eünreni b11 hus11sla 
tetkikler yapınaktadır. 

----~- .... ----------~-----· 
Adliye Vek;fi · 

--<>----

tlskCdar hatislıa
nesıat gezdi 

A<ilıiıye Vek.ini Ha-sını Mer.e -
ımencOCıglu dün smbah da şalır•
mizde tet'kı2klE<rine devam ede
rek heraiherinde kalenıri ma•hsı.ıı> 
ıtıı:Qdiiır.ü Şdltiı· old~u hal.de Üs-
1<üda.r ·adriyı>si'1e gıtnr,i.ş ınüıd -

<lei uıır..u;mi İ"a.c>tıin defoa,kaıtiınde 

ce:oa rw.iıvi zzyaret etıııiŞlir. B,.ı·a 

daıl<.ıi ttJ1lm1rnıa tc•Jgiıılıhırrllıl, pa -
<'nulk bü.kım<ı atıöl;yelerill<i., mıa -
rwgc.zlulk, kuıı.duracı!ılk imalıiıt
haneleır'.r..i geıımiştıir. 

Bu i~lerde çalışan l<ıadm eıık.elk: 
m~üml'.ada kıorııll:ŞDmŞ iş '"" 
faa1iy·€'tle<rin;n dııha vooiınbi ll>ir 
şekil alması için tezga.'lı ve ~J. 

yeleıir. ııırttı.rılaca-ğtnı söyl~ -
rnı'.ştıir. 

Hasan Mer.:eınePc.ioğlu ~ eısası 
üzıerıi.nıd e inşa ooüeceık yenıi, 

e<."Za evir.in kurı.l;;,eağı a·C'OOıyı ct.ot 
gözeler. ge<,irmiştoiır. 

Vt<kil Üskıüdaıı· oeza ""~ fa.a - j 
liyetidl'den memnun \'e iyi bi.: 
in.tiiba ile a~rı~mışt.ı.r . 

Ekmek karnesi 
tevziatı 

Çıı.talca kaornısı hariç olmak ıü
zere İstanbu.l V'ilaye!:i daıhıiii.n -
deki büıtiin semt!eııde evlıil ve 
teşrimevvel <ryla.rına adtt yeni 

alııınek karnelel1inm tev.ııime ıl>aş
l&r.nuştır. Krurneler. G:ıu defada 
da hıaıhk d..ğfüna bi.rlıikı.eri ta -
rafınıdıaın daığ1tı-lımaıkıtaıdııır. 

Meğer lırıacllar cemiyeti reisi de fırının
da ellsik tartılı ekmek çıkartmış ı 

~~~~~~~~! .. ~~~~~~~~ 

F asulya ve Nohut unu karışık ek
mekler tahliihaneye gönderildi 

Be tediye ' müfıeb~ ııoe ııa- 1 
bili.ası dün l:ıir gak fırınl·aırı kor~ 
trol etmlş}er ve nıcikl9an t<ıırtıJıı. 
ekcıeikJe, yalbamcı maddelerle 
ıkar.ış.ık e'lınıek aıraını;şlaın:hr. Dim 
•mı.futelli bölgelerde salbahleyin 
735, öğleden S<>r.ıra da 300 ek -
meık olmaık ü:ııeıre 1100 elkıırııeik 

müsaıdere etımişlerdi.-. Fxrmında 
noıksan tnırttlı akmeık l:>uhıman 

fırııııctlar aıt'RQOI'Jda dkımekıoiler 

cenı<j,yetj reisi Ahmet Rnıa To
g.ay da bu luıııııooil<ıtarlı.r. 
Diğer t.&ruftan nohult'. f.aısul!ya 

ve )>alola unu kru-JŞtınl:ar3'k pişj.. 
rildiği san•lan elın>E.okler de kıim
y.ruı.a.:eye güııderi.lm.i.ştıi.-. Bu eJ<ı. 
melk.l.eri-n Dıçiınde y M>anc.ı madde 
bıu.lwnıduğu aınlıışln;a fıcıncıılıa<r 
milli korwııma ınalhloemelerine 

verilecelh"tlİo:. 
Tıfulıab.lede oıtu:raaı bıir işsİ21İll 
Be}~ fıtınlao:a kaçaık ek -
ımek kıarr.ıesi sürdüğıü görulmüş, 
yaıkıahın.aırr.'k milli kıorı.uım<ı. müd
deiomurruiliğı&ı.e veri~tıiır. Bu 
ad amıo iıızernide 400 kadar ~ 
bu1uınımuşıl=. 

-----------------
Seyyar temizlik 

ekipleri kuruluyor 
Belediye seyyar tıemiıbti:k ıJkıiıp

leri teşücil etmeğ:i kararlaışbr -
ınıştıı·. Bu ek.ıpk:r miiı~en 
şeıhırın iç ,ı:ıka.k:ların ı dolaşacak 
ve sh-risir.elı: üreten çöp topl'l1 -
l uk lan n ı kaldı raca!kla.rd.ıır. 

Şclırin rnnuını< t.eım:izJoik oişle -
Tmıi. kıantmle tayin edilen Bele
d>ye ren ~J..,ri müşaviri Nadıi>r 

faa:İiyete geçmiş ve t<ınııiı'zllk işinr 
de tailtip ooileook metıodu tıemi!L
lik mid ürur,e ;t,i l!diıımiştlr. 

Damlupınara gide
cek heyetler 

30 ağustos Zafer baıy:raum için 
Duımlupınaraık g.<d!!<:e'k h<l.)'etlıer 

bu saibah şclı<imizden haı-e.ket 

edeccltlerdir. Şeiııir rneolıisi.ııi a
za Zalhıiıd Oral ie:msi.J edec€1kıtir . 
Üniversiteyi <le Hukuk Fal<ıül -
tes; doçeıt~€1'inder, HiJıır;i Dörıı

ını"""'r'in ~km1.hğmıdalkıi 2.5 ta~ 

!ebe temsil edeeek1ıir. Bugün 'bı.ı 
'heyetle-r 9('lenl<W1e hiı1lik:t.e şeh

r iıın "1ıd ..,n aıyrıl aıoaıklaırd rr. 
.... .. V'" .......... 

Te.-. ,:ızıık aımelelerinin teınııiz>. 

ıLk işin.1e i:.tm, yapmala:rı ve Günün tenkitleri 
bu mesleği lbeniıımemeler.i -için J 
":"'eleye gece dernler.i veri1ec!'k-

1 

~~~~~~~!!'~~~~~ 
tır. (Baş tarafı l incide) 

Bir kadın tren altın- •Srm Telgraf. arkadaşnnız bu 

da kaldı l olay• :onlatll'keo: •A<lıtrcnıizde 
ilk defa göri.iJ.,..,. kaydını ko -

K.ü<ç.ük ÇEikmeoecle V'arlıahıi yuyor. 
fam!inie 35 yaşlıa:rıllda biır lk;adın Adlryemiıde buııdau ç<>k da. 
dü-n sad:>ah Sinkooi garı:nıdan hııı>- Jıa enteresan bir olay :vardır ve 
.-eıket 00"1> trene binmıelk .ister- bu da gene Üsküdar acili;res;.,.de 
~ t&~er.leklenn aitrıııa dıüşmıüış 

olımı.~tur. 
ağ,..· surett.e yaııaıl~. Der- Tariılı bakımıstdan lıaf:wıma 
hal Haseki h~t.:ı.nooine kaldırıl-

pek ııüverun.iyerek yaııyonun: 
ml\\; ise de h-0yatı tehlillrebd!M:. Zaonederiın ıncınur ma~laaoı • 
MüddE!Ium"1TIÖlilc h.i ifaeyoe .,! 

nm bir türlil verilcn1ed~i ıneş-
kı'.>yımlJ!!'tllr. ruli)'et devrinckydi. O zaman da 
MÜ d oe i um um ini o tıpkı Abdiilham.it d.!vriıwJ.e .,, -

dünkü tetkikleri duğn gibi maaşlar çıkınazıh. 
Hani Abdi e!eudi ıne-rlıwın Ab-

kkıııı.b<.ıl Mıiddeu;m\lllnM Hik- düllıam1din hın:unında bir oyun 
met Onat dün saıba.h saaıt 10 ıl.a oyn:rrken, ayağındaki çizmeyi 
OOıı m<.ıa;vfrn Nail Öııkııtn hera - çdautınak için uşağııa uzatmış. 
'ber.i.nrle -olduğu halde Emııılyeıl: Uşak bi.: iki k<ıre çektikteıı s<>ll· 
Müdürkiğü~ gi'bıniş ımi1teler - ra: 
rillra neurı'e'tlhaıne9ini tefti$ ve 
ilro111Lrol e:umi§ıti•r. 2 inci şı.ıfoo.mü- j - Çıkııuyor efend>m! .demiş. 

Abdi kızını.:ı; 
dürü 1.'ıı.l'gut Başkaya k.eııdis>-
ne vefa.kat ederek kaibe<leıı hıuı- - Bu memur aylığı değil ki, 
suslar lıalkrk.nı<l-.ı :ııalha.t veıımı:,.-ıtıir. çıkmasın! demiş. 
~ • t...li l k da İşt.c gene böyle bir devi:rd.,, iiç 
ulr .a.ı.ı:Ş ar a ŞIDJ a.ydanberi aylık alm•yan üskli· 

bıç~kla yaraladı d .... Jıakİmi celseyi açlıktan S{)ll· 

Hasaıı ve İsmail aıdmida i!ki ra <> zaınrunki kanıınlarnı - bil -
arkaıdaş Beyoğluırııda Cı..rrJıuıı.·; _ mem belki de bugliR d& böyle 
yet ıtı.ahçe;ıir.de bir mıii<lıdet be- bi.r ınıı.dde vaırd.ır. · bir madde· 
r"'ber ra.k.ıı içtik,ten oorura gaz _ sine ·dayanarak: 
me.ğ-c çıikıınŞarcıı.r. Bu esı:.aıda - A ç hakimin bakk1 kazası 
aralarıntla ,geçen bir miina<kaşa yoktur! 
oorıunda ismaıil H.asaını bıça!kfa. Diyip davalara bakmadan cel-
ya:ra!kmı.ıfjltı.r. Yaralı l>ast:ııro~ seyi tatil ctıniııti. 
ikald:ıırılwl'.'alk suçlu &dlıiyıeye ve- Üskiidar Il111'hl<.,mesindeki <> -
ıliimıis 8 ir.ci a·sliıye oe'Za ınıan-ılkıe- layı e>kıorken bunu hatırladım. 
rnesi;..,e tevloif edilrnıiı;1:ir , SELAMİ iZZET sımEs 

Kız kulesi, 
-------

Münakalat Yeki· 
leU tamir için tah

sisat verdi 
• 

Kule ile hangi ma
kamın alakadar ola· 
cağı ayrıca te11bit 

edilecek 
İstanbulun tarihi zıyneti Klll!

kulesi son günlerde gazetelerde 
bahis mevzuu oldu. :©vve!ii bir 
gazete, bu tarihi binanın çök
mek üzere bı.ılundu.ğunu yııozmış , 
'bir kaç gün sonra bir iki gazete 
bu haberi tekzip etm:ş ve daha 
SQnra da bazı gıozeteler, Kızku
lesin in hıirı.g; makama. -ait olı<iu
ğu henüz leı>bit edilemediğin

den senelerdenberi tamir namı
na h:ç bir himmet görmediği i
çin harabeye döndüğünü yaz
mışlardır. 

Niha.vet, öğrendik ki Kız:kule
sine ·sahip ç;kmLŞtır: Münak1'lat 
Vekateti, 

Vekalet , limanı.ar umum mü
dürlüğüne gönderdiği emirde 
Kızkulesinın· tamiri için tahsi

sat kaA:ıul edildiğini hildirmi~tir. 

Kulenin tamirine yakında başla 
n6cakhr. Henüz tahs'sat mikta

rı beLli değildir. 

Fakat taınir için hir esas hazır 
!anacak, ve kulenin ıariih1 hüvi
yetine hal.el gelmeden tamir 
yapılacaktır. Bundan sonra da 

kulen'n ıı..a.vat ve iıkıheli ile 
lıangi ınakamm alil.kadar ol;aca
ğı, ye-ni bundan böyle Kızkule-
5ile Liman Rei~liğinin mi. Li
manlar Umum Müdürlüğü v.eya 
Belediyen n mi, yok.sa Tarihi 
EserLeri iKoruma Kurulu, .vah Lıt 
ta Müzeler veya. Saraylar İd«re
sin:n rrı.i alftkadar o1acağr tayin 
edilecektir. 

Vmanlar wnuın müdürü Ra

uf Manyas gerek bu mesele hak 

kında., gerekse diğer carl işler 

etrafında d. rekti.fler al.malı: üze
re Aııkaraya gltımiş ve şehrimi
z,€ dönmil~lür. 

Sadeyağ 
ihtiyacı 

Getirilen yeni parti 
yağların fiatını 

belediye tesbit edecek 
P iyasada \·emeklik sade)'ağı 

ihtiyacı artm~a baş!aıruştır. Fi 
atlar yükselmekle ber•ber ihti
yacı gider"tcek kadar iyı yağ bu
lunaınamaktad! r. Bu meyal' da 
ela ]tından kilosu 5,5 - 6 liraya 
kadar satışlar yapıl:maktadır. 
"Bazı tadr'er muhtelif mır,ta

kalardan Y'""ğ g.etirtmek için si
parişler vermişlerd'r. Bunlardan 
küçük bir parti ewelki gün Ka
radenizden gelmişhr. Getirile
cek vaı\'iurın fiatı belediye 'ktt
sat müdürl,ü~ünce tesbit e>lı..na

cak ve tacirlere muaı,yyen btr krir 
ıı.isbeti bırakılarak satışa müsa

·----------1 ade olunacaktır. 

MÜTHİŞ MACERALAR beni k.ırh~ç ve ağır iş cez&llllldan 
km·tarma;ıa çalşaın o idi. 

. 

r 
Beiki bu rezaletin ıwnu gelir. 
Bu ne zuJ.ümddür, bu ne hıcap
tır ?. 

P<>rter ihtiyara baktı. Soğuk 

bir tavırla: 
- Sizi anlıyamıy.orum Karno, 

dedi. siz beni burada gazete -ttıu 

t1abirl mi zannediyorsunuz? Ben 
bit.ne bir mes·uı.yetiıı yciki.i.nü 
y ükleııemem. Bu hapi.slı.anenın 

zulümleri de hX!apları da ben4 
den:zin umur~mda dC'ğ!ldı,·. 

ALLAH I N BEI .. ASI 
Dik Prays eski ka.nunuo -eari 

olduğu zam.-nda 1ıapsedi!mi-ştir. 
Bıı katıwıa .göre, üçüııcü ciefa 
suç ;şliyen bir a<lam, üçüıı.cii.sün 
de mü<01bbet hapse mahkum edi
lirdi. 

1 soz 
""--

GELİŞİ ' 1 __ J 

Coşkunluk •• 

:1.ıa-.adan ka'.ktı, dışarıya çık-

il. 

B~n de arkasrnd~n çıkarken, 
. ::.1';.·~r Karnonu.n B l Porter ı· 

çin Pis hodbiıı. ded.ğlni işit

tim. 

- Bur~da ~aşkın baz; insanlar 
Ya:. Buntan l&bi ye elır..eli. 

Bil bu sözleri looğulacak gibi 
söyledı. Şimdiye kadar .kendı
sinin bu derece kızdığına >hiç 
rastlamamıştım. 

Bıl P<>rter gaııe\<!lerde O'Han-
ri ''17.asile ,·azı yazardı. Başka
larından fikir alma.klan kat'iy
>·en ho.ş!anmıyan bir insandı. ,

1 

\r[zilacak bir ~'a.z.ı rnevzuunun 
ba~kiı1arı tarafından verilmesi
ne b.r türlü tahammül edemez-

Yazan: 
AL jENINGS 

di .. O kendi mevzunu kendi bu
:ur, kendi seçer ve öyle yazar
dı. 

Fakat hapishanede beraber. 
ya adığ' mız m"'hküm!ardan Dik 
Prays·ın macerasmı bir gün ken 

dlsine anlatmıştım. Ya1.sın diye 
değil, k()l1uşmw; olmak için ... Bil 
anlattıklanmı dinledikten sonra 
b.r müddet d~ün<lü: 

- Bu olmuş, güzlerimi.zin ö
nünde ,geçmiş hak.\kl vak'a. ne 
güzel bir r0man mevzuu olur, 
dedi. 

Ve hır gün oturup bu vak'ayı 
yazmağa böçladı. Yalnız bura

da şahts!l~ın isinl'ıerini d~ 
tirınişti. 

Dik Prays yerine Cimmi Va
lantin ·smini kıullanmıstı. 

Tefrika No. 14 Türkçeıi: 

~fUAMMER A L A T U R 
Dik iiçüncü defa mallklım ol

du.ğu zarrıan, yi.rm·i yaşınıa o.aha 
yenı ~inn1şti. Fakat kaııun icabı 
bu üçür.oü mahkCımiyet, D k i
çin öl,{:ıı.~ü\·e kadaT hapishared.e 
kalmr yı icap ettiriyordu. Nite~ 

kım o kadar genç vaşnda bir in 
san. bu derece cg\·ri jn:3arıi \re 

barbar bir hapishane rejiıni için 
de ölür.cüyc hdar yatma·ğo ve 
yaşamağa mahklım edilmi~tir. 

O'Hanrinin bu roman. Ameri
kada çok satılm ~. çok okunmuş 
tu. Bunun gibi her bak:mc!-<n 
muva.ıffakiyet k"azanmr.:i ro:ran
Lar pek azdır. 

ESRARIElNG.İZ Cİ.M.'Mi 

Hakiki Cimııni Valantin'ın ha· 
pişh;;nenin bir köşesinde gEçen 
'hayatı, ,ztırap dolu, u·zoun. kor
kunç bir fasıladır. Karanltkta, 

yalnız!Jk ve adaletsizlık içtnde 
yaşıyrn bu rnahkiım f€Ci aLbe
ti Bil Porter'e d~rıda serbest 
yaşıyan, hükfırr.et mes'ul ma
kamlarını i~gal eden, ,.~rdikleri 
s&ı:ü tutm.ı.,yau s:nsi ve son de~ 

rece zalim insat'krın hakiki hü 
viyeılerini ve kara k\Prlerinı çı

rdçıplak ortaya atmasına fa-sat 
\'ermiş o'ıdu. Bu bakımd•n da 

O'Hanri.n~·n romarrı bı.r şahcser
d: r. 

Cımmi Vafa.ntin, yanı Dik 
Prafs on bir yasınıdn hapi~h;ıne
ye ginnişti. Dışorıcia serbest ya
şacbğ' bır kaç sefil senesi ıstis
na edil.rse. Dik, hiç bir zaman 
hürriyet yüzü g.5rmıemişti.r. O 
kadar zarnandanber; haıp'shane 

de ~·at•_yorda ki. artık hiç SPS< 

cıkmLyaıı bir haşalet halini al
mı.)t'. Fakat muchakkak ki, yer
yüzündeki en tvi· insanlardan bi 
r.si de ociuT. 

Ona kiiçük bir iyiliğim d.okun 
muıştu. Dik bana minnet ve şük 

ranrıı göstermek i,çin, kcndi.s.ini 

Dik lı<.pishanede ne kit2p ne 
gazete okuyarnazd• .. Ne m··" tuo 
yazabilir. ne m-ekttıp a1abilird1 
Eğer 'hariei alemde kençl sine 
merhamet eden. ket'disile konuş 
mak :sliyen bir kiınS<' var;a, bu 
kimse ~te IJm i.şi ka t'iyyen ,-a
pamazdı. 

Dik, on altı ~ene h!ir;,,..l al~m
den uzak yaşad •. Hap"-..'ıoN·nin 

kalın duYarlarmclan :Ce• ;ve 
paran1parça etmeğe hazırdı. kenÜı•i için ne b ı· kel m<', \ at-

Hapi,'<haneden kacrr.ağa te;;E'h- rfı. ne bir :>aret bile ,g•rmedi 
btis ediıı te yakalandığım zaman _ (D"h~ var) 

Olradruıuz mu: .İki d.-lik;ıınlı 
F1·oryaya gitınişler, ora-da iki, 
gcıı.ç k~dınla tanı~mışlar . Rakı 
ve mezıe de almışlar. Bir a.ralık 
coşarak çiftetelli oynamaya, gö· 
bek atmıya kalkmışla-r, sandal 
d<>vrfüniş, hepsini boğı:ıla:cak 

lı.a ldıe kurta rınıışla r .. 
Aşkolsun, doğr11511, ooşlruıı do

likaıı.hlarnuş. göbeklel'İni s:uı 
daldan denize atmışlBT! .• 
KİM BİLİR'~ 

G112ek!<.'rde SÖ) le bir haber 
var: 

- ŞebriınUıe 2 milyon l?ralık 
pamuklu mcnsueat get.riliyor .. 

Cıi.iz"CI, aınn1a. bu hah-ere 9e -

vlıımen1iz icin fiat değil, ııırktaf" 
bildirilmelildi. 

- ?\ ed't"n nıi? 

Çiinkii, bu nıa.nifatu.rantn neo 
fiat &1acaguu bileııııcdiğiuıiz ve 
tlatlan bir had olına-dığı için 
2 milyon liralık mal iiç lıe<ı ma
nifatura ~~yasLDd.an ibaret ol-a
bihr!! ... 

Cl.i'.ffi iZ 
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[DIS POLifiKAJ 
Harekata 

Başlanırken .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Ş 
irual'i Afrika salmoesin<lo 
Y"niden muharebe ba~ 
lanuş, Y"'1ıi ~anda kıt

alarmm İtalyanlara taa.ı:ruau iho 
harc.k.fttm salha"1 açılını':'l:tr. 

B:ışlama-sı ya.kın olan harp ha
rekıitmıo ııilisleti birbç gün
dür orbı.lığıı yayılıyor, siyaset 
aleorinıie l>uoıı gösteren aliımet
ler gitgide beliriyordu. Mısır ' 
Ba§vekiliııiıı yeoıi beyan.atı.m bu 
ali.met1er arasında saymak yaı>
lı! olnuyacs.khr. M\lstafa Nahu 
paşa dem<ılmotlaırın davasına iş
tirak etmiş olan Mısırm nıütıe
fi.kkrind.,., ayn:hnıyacağını ik • 
tidaT mevkiin:e geldi geleli her 
vesile il,. anlathğı gibi bu sefer 
de· bu esası ıe.krar etıneğıe lüı;uo. 
görnıüştiiT. Siyasi beyan.at ile 
gelecek askeri hal'ekat arasın -
dairi münasebat da rastgele de
ğilrur. Şimali Afrikada harp s:ı.Jı
nesi Mısır hudutlarına kadar 
girın!şfü. 

Alman Mareşali Romm.el bir 
taraftaın la7..e kuvvctl·m· Jıazırlı
yara.k yenid~n Sü\'eJş üzerine 
yiirün1ek cn1eliudetlir. 1'1ayısın 
sou haftası arasındaki de,~rmlıoı 

Mısır i•çi.u n.cJc.adar iizüntülii geç

tiği henıüz unutulmaımşhr. Ma
yısın smıunda Alıuanlacm tanr -

ruzu başla:1nıştı. Haziı·anın oT _ 

tasında da İııgilizleriu seki1'inci 
ordusu i"Çin T<>bruk rnağliıbiyeti 
ka~ dedi idi. 

l\llhverin Tobruktaki muvaf
fakiy'Cl"inıkn St>Dl'a durmııyarak 

yürüyeceği \ ·e artık Mısır ve 

Süveyşin de ele geçiriı..c..ği söy

kuir.kwm sek.iz\oci orduııwı mu

.kue.meti başladı. Taarruz halin

de bir müdafaa ile sekizi.ıı.ci e>rdu 
kendi varlığını göstemıi.şt.ir. La
k.in Almau ordusu Nil vıı<li.."'

yak.rodır. Bu takdirde: 

l - ~areşal Rommel'iı> biran 
e\'vel Süveyşe de inero.k coğrafi 
\'e asloeri h<ıJ<ımdaıı pek büyük 
lıU ınuval1"'1<iyet kazanmak, 

l!.- Yahut yalnn İngilizleri 
me~gul ederek Angkı-Sııkson 
tarahıun Ortaşa.-l<lan Rusyaya 
yaır<hnı <>debiJ....,,.;n;ıı <>nu!W> 

geçn.e-k ist...me1ti gibi başftt,a iki 
ihtnna•ileR bah9edilmekted.ir. 

Fakat Mareşal Roınmıel'm ba- · 
rek<ıte ~mo•i heklenmeıkn İn
gfüz taraf1 faaliyete girismis e>l-
du, İ'llgiliz tarııfının şu • ..... ; üç 
ay ıarfın<laki belli başlı neş -
ri:vatı. ara~ ında ş.iı nali Afrika 

sahnesine dair ileri siiriilen mü· 

foleala» ;ven·ideıı başlıyacaık o • 

lan lwı.rcl<iıtın ariiesindc birbi -
rine ekleuı.ek I~zun getirse :ıu
na \'arılatak; İngiJ:.,Jcr l\lıs;rın 

miidaıfaas1 işine ehemmiyet Ye -
reeekkNlir. İngiliz Başvekili de 
Rusyaya seyııhat sıraların ıl.a Mt
s.ıra uğtadığl 7.aman lııt, noktayı 

pek ;yi anlatmış. lı.ıar edilme -
sinin de sebebi yok değildiı' . Çiin· 
kü daha evv-el Nil "adisiıı.i.u "" 
Sü veyş -ka.ıı.alımn i1hemm~e -
tini 1ıkinci \"e üçlincii derecdere 
iniliğl tarzuwla <Ortaya konan nıii 
lilıa;uı.lara da rastgelinjyordu. 

Bu çeşit JJ\üa.lealar isıe şimdi 

es.kim.iş g;bidir. Ancak i.ki '""" 
e.....,J.Jcl devrede, tngilmerin l\h· 
suda bugünkü .kadar lruvv<>tle
ri olma<lıgı stralaroa bu kabil 
filcirı.e.. hatıra geliye>r, miiaı&ka
şa ediliyordu. 
Şimdi .tlı>;:lo-Sakson tarafı 

ktmdmi J\lıSJrda biri-lmıiş lmv -
vctlere malik görmektedir. O • 
nun için !\Jısınn nı.ü·d2{aası işi 

biriıı-ei derecede gö7..önüııe a·h • 
nacak, işlerden sa\'thYor. Ru tak 
dirde l\li.hvcr tarafı yu.kanda 
işaret edilen iki ihtimalden bi· 
rhıcisi, yaıH Mıs'r \'e Süveyşi ,ı .. 
mak ınak.adım tahakkuk etti • 
remi~k olabilir. Fakat ildıı<'İ 
ihtimal daha hesaba ) akın gö . 
rünme.kt.,dir: Y2ni Oriaşarktan 
Rusyaya J.arduıu.n önüne g-eç -
mek içiıı iugihıleri snıalı Af • 
rika ... ahtıl· ... uıde nıe~"uJ etnre.k. 

l\lts1r sahn.e ... ind-e ba~l:.ı.nıı~ ola11 
asl.~ıi harekattan ene! siyaset 
fılem:in-dt- de söyleu~ıı sözl..rle 
dk.arın ~d<·• k vekayie kar'1 
haıırlanma"'-'1a dik\o.at eüilınis· 

tir. 
,.. . ,.. ..... 1: • .., ... ... .. ....,,. 

fiatrarı 
DL.n l>iır re~a<l~vP altL n••ı fi· 

vt; 3'~ ı· Lra, kü<çf' altunı bır 

granı f .. atı ~ 454 t· 1 1111 :-
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.SON HABERLER 
. ·~ : , . 

Salomon harekatı 
Denizde ve karada çetin çarpış

malar devam ediyor 
•l"'elon CY<ni Zel•ı>da), 27 

(AA.I - U. P. 
İ.l 1HııbeL· ..-dan ~ m.abıfı.ı.le1', 

An1e:·kan ve ja.p,)n l.."U\••rttm ~ra

!*lımı.: oova ,,~ deniz. çarp~ı

nın kat.'i sıJhasına c•ocüğtru &Oyle
m:""..:a. ~ .ı ~:. Ça..rµışm.a ş.ıın<h MA
vay MC!••oau Qen'.l:ı n1u.hn1-e1)'0frin· 
~ olctuğ\ı g'-bı d11nizde ve: hıa'Vadıa 

bıe sıı1l VJ1h$ıyAne koar,:ıJasmalar şek

ltııd"" g..·lı!'n-ektfodir. iyi tı.OOr alao 
rr.ahfı!.er, Geoıl. faahyotinin, jüdlan.d 
mui"Wiı rr~ıll0'6 ol-:1ua:u ,-bt. barelcit 

.!!W'4.\ ·:rıın ~ok genl.ş olnta111 yiltün
Om. büyük biı· denır. çnrp~ası iitk
Jinch- g~<ı~•rnf.r.inin pek az nıuhtemeI 
oldı.f1l:nu knydelnı{'lrte \"e balen 30 ... 

ren (;B •ı>ı.,.m.ını.uı kat'ı neUcesithn an

oıık bir rok giallf.lr sonra ms !Cım ola-
'ııi e"t-ğ n iıve eylP.mekledki.er. 

H m:ıhf·l"er, s.Joınon ada!arının 

tJ~ilX"t ntn devam Pden n1uharebe n~ 
t ~ n bag olduğunu ış.a.reLle Aıne

ritı donanmMJ11ın {'Z~J bir gal~!
~ t lca::Enac $:1na "Ve böyle bir gali-
b .,_ 1•rrrwıdJa h~len.ebilPregi ı:k. 

r"n ':ı.ı,ar ıJ..ı> bu takrliı-d.• Aırt'l<eri!can 

k 1 ''\•'l o('· ~ şı:n11Ie do.gru lel<:-aT 
yıı J ~"ıt:çn-rf'k icın ·'O!uk a!abi· -Mill i Şef 

-------
Macar Naibin i ta· 

ziye ettile r 
l\." ·a 27 \A.A.) M~car k<&l m.-

br \ Xt Sl. fan }loJt•t.ı•n.ın 0,uınü 

o•.Jl ) ~ e_ı.ıc.•,1.ııl1u; ha.et İnonü. 

M~Tırta..n. n.aib: Hllrt 'yt!' 'bir t:ıziye 

teig," ıı gorMi{•müş, krıı.: ruub. de bu 

tcl: ı'a tr~kıku-ı<e ın~l>ole ı_•t. 

Bulgaristana 
eyannam~ler 

attldığı b ild ir ifi y or j 
Sofya, 27 (AA.) - Stefanı: 

Pasif müdafaa koınut.ı.rıı ta- 1 
rat r ·an naşredi len lhr u!blig: 

:>i;/27 Ağu tos gecesi iki yaban-

c t:ına.ren.n Bulgar loıpr:ıkları 
ıiJLUndc cçLuğunu, komüntst be· 

ytn11an1eı;c:t'i att"ğını v-e ha.k.ı ko 
miır m lehinde r.ümayisler yap 

maga Ga•-et ettiğıni bll.dinnckte

c:lır. Yabancı tayyarelere gece 

a• t:Liarı tarafından taarruz E:dil-
m ·~ Ye 'lıunlar cenup Bulgöris
tan i'-ii..kan~ettn<le kııçmı~lo;lr.\lır. 

()rtaşark Devlet 
Nazırlığı 

T vıı ı, '!7 (A.A.) - n~~.srnen bjl .. 

c r a. ;:;:.nı~ gOre, l.ord l\Iorıe Orta 
;..ı·kta ı~i!iz devlet nnzır nıuavin

lı,{;1~ toıyın cd!lm;ştit rı.o:'d bu:·ad.a 

c!"\•°1 na.ıırı M. Ka.ısey'P yJrdnn e

d.:-c;C!':Lr. 

fJ;. ı·p lraıb! n{";;i nanıtua iş gören 

dt: \':t-~ raztnrıın ışJerl son ayla.cı:i.a 

ol~.~nU~lsü ftız.lal~ıı:rnlı)1ır. Bundau 
00 .. ı.;: I~cı.lıır,"Cie de iklnct b.ir naz:..cln 
bli.ltınQugu dt·yltlt nıı;ııun.a. ı.'Eya :r::ua.

vin·ııe fı,,.11· dlt'lnoa O• \ol • ..;rk'ın 

aş.~,.. hüYl\k ın.Pc~z'.~'n ;y:ıret... 

1-A::- y&pll'!!'..k ln.kı:)nıtıı ve~k.t:r. 

Oı~a .şa.t.:ttaki d•·\•{tt rnu.avirıi k'a

b:,ne ~:7est dRtt<..'le.~nde ol2.cak takat 
h "'ı> kabiııe:ı·ı 17.aS!ndan • ayıl•ruya

<J.~t'. 

l~gın; iltve eLnırkif'dırl<:r. Ayni 
ınahttller, ~imdiki taarruı ak4ın Jca
hrsa jcı.ponların tekrar bt\yük biıt 
taan·wsa gec:i"biltnı·k ıc1n hazlr bu
lı.ınmttdıkları tt.krin.dedir. 

Amerdtan ~~d&.rullerv:si, Sa!Cl
n>On adaları ctA.nubunda bıı'inci, ıkin
ci, l>f'ı'$ın'-..; v-e altıncı ftlo!arını kui.. 
landılruın~ burulan ~ 15.000 u-
1(.er ile 200 ~•kıarı bulundııguna 

haber •ımııhr. Ancak, k~ kı11-
lıırın1 ve çok uzun muv~ala ;volla
rmı koruınak ilnlyacı M\'a~a sürü
JPcek hc.ırp g('miJ.e.rinin sayı.:;;ını tah
dld etmek mrund.a bıralc.nıal.-tadır. 

japonya kl.Yılarını himayesız bı

rakdtğı tak<hrde Oldt~ücU bir yıl
dırıın t.aarruzunıı·1 b~şka bir ~tik.a
metten j.a.ponye. i.lı:c-rinc sald:rmryaca

Rından emin d.i!gıldil'. 
"" Bu it.barla jıaponya, karada ço)1 

buyuk kuVYetior kul lan,,_ >mkıl
nındo. oımakla b ·rJbef' h,.rp fıloıa
rıntn 1Bn'l lctdrı- tk kullanıiabtıme
Ieri o kadar kolay değıJdir • 

japoniar. nıahı-3 Amerikan kuv
cttı•rı~ bir ~8..lırtrna ha~t'lıi yapa. 

"'bı'..f o!rT"a.k i(' n ümitsV: bir ıanı:fe 
i e Yt"nı Ginl" ~nıı.p do~ıu;una as
Ker ç.kar rt,jl~rdır. 

Nahas Paşanın 
Bir Nutku 

"Demokr asiler 
bu davadan . 

galip çıkacak,, 
Londra, 27 (,,.A.) - Mllitr baş

\f"it•lt Naha.; paŞd., hı.gılız. - Aiıstr 

ı:"l 1 1altr a.e:~-n ... 'l &Jtınc; döllU.m yıh nıi.ı.· 

nasebe'f..!e ti.Un Ogl.e-0-en .son.ra radyo. 
dıı hir h'lal>(odoe lıı.,ı:ı:.ıxaıı:ınok ~tısırın 
nıu:abı<l'eye J;,.avlrn degil filen de 
iKl.dık ka:rnak hU"ill."ittncM:rb kJl'i az
tr .nı · rl a11u.z: etıirrn1ştir. 

·a.'.ul. paşa 01 l h.i.::..:..ı ş.u.e.liı. ı 1 c;Oyle
ınit:Ur; 

I>er·nt•KJ~S\ <Mlvaa· bıN..-. dıavru:nıı

O:r B..ı d:tva.ra t•lıtnızdetı geld~gı 
J,f!'<h:ı1· ,:.-urdım t'ttik ve &:eiı;. tıe de
' 8.m OO"'C:'ei(1z.. K..1r'ltUtıl~ ltiılyö.ık 
:lııriilkJer buJ<1tt~.11kl.adu F.ıı.kat d-e
n .. :-ık-!'3.siI<r b cl"\.\'6<lan cı&iip \lka
ca~..a.U.r. -'----<>----

Etiycn Horti 
---·---

Büyük bir tören le 
dün def nedild i 
Buda.p;.4"2 1 27 (ı\.A.\ - Naıb ve.. 

k; ı Bt;yt'n Hortıniı.r ceruJ.P :.ören~ b.ı 

~b~~n Bt.<ı.apı.~,;-tcı.:.e yarn ! rnı.t;tır Par-
1-..nrtnto oiıt.:1. ı.nd:ı.n gara kadar ce
OO'Zt' 81.ı.y.ıLLn ıu1ı;. trxlan y.a,Ctz pay
ta.ht hali' .... d1•gll nı-em:ekıc-Lıa: her m
r~ruıdJn -1e.n ı.n.: nıarda.n mürek
t.',b biı)·uk bir kA ha.l•k )~rüın\ı;..;

t'.Lr. TOr;.•ı:e pa• ı.aıt"E'nlhnW\ k-.1.Jbeh 
Qı ~ük ~.ı...ounıia yupıi.cın eli: ti bir 
ay~nle b. unmLJ--iu C.en.~ Ourada 
b:r kıatıf .c l.1~·111P yerl-e.·tiri!.nlİT 

MUteı.~rnlJl L'f'o"C,.!Jl, itı-a;ya tı..1-
rı..--;y€ na?.ı!'t kont C'ı&.."10 1 ıı1nı"-n ho.ı
r'cjye nrtz!rı, daha h.:.~ f'c•n-eılıi dı ~v
!f't n•iL""JC".;.S.:ll<f"rıi ,.~ hükUmet Pr.Jcııi1H 

Uörer.dı• h.a.zı.r bul\JnuyorJartiı Ordı: 
pp:,1... ... >po$tı n1ü~fr::ı.nın h .. t,ra~.ıu 
b hıt..ıll(' ı'e ann Lıt __,., __ 
Yeni harp gemiJtor İ 

Lon.d.ra 27 (A.A.) - İı'Ci ;z sr.
Jı:l nı ıhıı.!alSfft iıç•n BreuiTS tırı:g;;..+. 
Jarın.a rllı harp .g~mt!;i 1.ımar!an11ş
Jar ve lnı gtmll •r.n in.~~l! b.ıırr.iş...e 
dı.> Br<'z!lyıanm. Alnıaoy.;.' . .-a harbt
giri:ıı u.ı.:Pı· !l.(', ;ngilizlPr, bu gerr.i'cı. 
Bıx•zıfyoıvB txıdiye <-tn~~rd,... 

A N K A R A Almanlara göre 

HABERLERi 

Basın 
Kartları 
Nihayet yakında 
azaya dağıtllacak 

Ank..'lr , "l7 (İlcd m •1111.abLrınden) 
_ g;rk:&.ç a.y f'\'\'el mı•r'iyeU gir
mi.f olan ~111 bı.rligi ka·i. n . .r..a1nn2-

ın.eeı m-tı<:iO.ııcn ~ ın bi!"l gı aza.sı-
na vt>r.}ıı;esi tkt ı.a_ rden \-~ 2.ı.ci:ya 

bazı luo.k.a.r tc.-.r.ln ı'y(eyen ba!'iHl 

ksrt!arı niha..ret hıH.11r1.rınnuşn-. Mat.. 
buot Unrum Müciür\ .iğlt kartla··ı ya
kın~ !V:aya d'.:lt;:t.acaı-tu· Buliun 
iç-ln dı• lı riçtc n.enn•ı'iyet gibi iki.n. 
ci bir ... i olm.tty::ın aun i hde!f"ri 
ınıott.ka.klr ta~;\fındun ~j_r'at!e- h.3· 
z1.1·loınaca~~tır. 

Ankara plajı 
Aulwr.J, 27 (İk:ıa.n u.1.;Juıb rınucn) 

- Ankı.i. .. a Gene :t Park ud.,. te::.ıs 
(•diıt•n p aJ:n nıe\ ıtne yet.. t r lı.r.es:ne 
ça,ış:.lma1;.t.adır Kaıb!n~ler bıt.:r.ıs. 

kurn ci()h. 1:1".hl!ue ..><t.~lan. 1 t r, 

rJtilli Şef 
(Il.\Ş T.\ll.\Fl SAHLFF 1 DEi 

fi K;rdH girerek hoş geld:niz 

demişl.eııclır .. 
Rei.s'.~üınhuru1nuz 1 vo.gondan 

cıkarlorken Roma büyük elçi
mizi ,qörere]< kerıdis·ne: H~ 

ged! niz dcm;~teı· \'C kendisini 
hususi vagon.t davet ederek sa
mımi mfa;afaıtıada bulunmuş

lardır 

Burd3n sorr~ vagonaan :nen 
Re:.:;.cfuı:ı.huruıni!tl, sivil \"e as
keri erkanın elkrini s•kmışl.ar 

ve digc-r kar:sılayıcıAara iltifat 
etmi~I<?' d r 

Rei.ı;:çi.iınhuruınu.ı. şehrln1.zde 
bu'.unaıı B. M. n. Rc-;sı Abdül
halik R<>rn:ia \"e 1\taar'f Vekili 
H•~.ın Ali Yücel tarafından rnl
da karı<ı'3nmı. !ardır. 

MJ!i. ~ef İsmet İni>riı, tren
den ç k• ktan soı.'ra saglar·•:da 
reofik~'' n, sollar ı.da Bii\"iik 1\Iii
lt!t .. ·' e·cl" :.,i Reısi' o~duğu h-. lde, 
ik tarafı do:duran kalabalık 

hılk k.uıle' rinir. c0>k'tn ;ı'.k: 
·ve can•ian tez l•iiral · ra~ındn 

gardJ "lf"rliy-er<'k \'e al:kı ... !ara be· 
!:Ü~ b r ç~hre i!e mu:.rabe~e ede~ 
rck r lı'.·ma g~hıislerdir ~füli 

Şaf bu•rada errıir~.er:ne ta~ı~ s e
dilen Suvat \'~!)~ırt 1 r.a binın:;le!'" 
\•e k3r..:ıla:rağ·.~ ge-1f'n crlt:ıt'!.d~·n 

lbir ;:•sm · ·ıe b· rt:kte F!or,·a)•a 
~tX·m.~' 0rd"r. 
' . ----·---
Yen? avrupa kuv. 
vete değil hakka 
dayenac' k diyo r 

.NE'\·york 27 (AA.) - E~r!-e -
şık Ar:.-cri~.'.Lnrn ·D bin tl•niiıito
It>,k Fowa iSmiı:ı:h.ki y-erri ~ır'h -
lı:;.ı ll'Uay~ cıı t:ırihden l ay e!\

0

-

,-el Wn:~ı.'t iizc-re ı\.tl~.n.Lık kJJyı -
~.ıııdc.kL oeııı~ İn<iaat tczg.7..hla -
r'!lda r. binr.de <leniw inıdıil"i lır.i.ıj
t.i:r. Gc-nıın:n fı«l\<f•i Birle~.ik A
rrı~1c.riik-a Cunııhız rels ffiUi•-'\.~IDirıin 

;o.:,vcesi !\!iı4ers W a llce Iw.ı-.m uş -
tur. 

--ı-· 

A lmanlar k onserve
leri miisadre e tti 
Sto\-..rı ,,., ~ ( \ .-\.) - .o\.urar:,ar 

O· :o'du, :ast.3.hArıt.:r .. ~kder ~ <'ah.l 
o ınAk ti: .. ı~ bhl~•~· kı.kı koımıı.rve

I• ı·ln. tıt~ ..o.ere ritni.:.lerd.it. 

(Bow; ıarllb 1 iDCll ı.alıifek l 
Kaluganın batı şimalinde ve 

Rjev d.olayl.arında d.üşman ye
mden taarruz etmiştır. Butün ta 
arruzlar karşo taarruzlaıia püs
kürtü lm ü.;tür. Modin'in batı si
mal nde cJıi.;_,qman b:r Alman kar
şı taarruı:u i\(l ilk mevv.j1.erine 
ta rd.e<l1 lnı i~lir. 

Bertın, 27 (A.A.) - Askeri 
bıT ınenıbadan alınan haberıere 

güre, Alman kıt'aları Novoros
sik'in simabıde dikkate ~Lyan 

terakkilor kaydetmis\erdir. Bu
rada geri çekilmi>kıe olan dlliy 
man vakıodan takip t"d'1mc-J,,"ie 
dir Kulmuk borlkırlarında da 
Alman iler' harC'kelı /urmarlan 
dev.m etmektedir. 

Ayni rr.erıbadan ög~nildı.(tine 
göre Eforu-l'un en yüksek tqfe
sine eı-i~n Bavyera d~ ;;..~'a
lıar· ~-etin nıuıha!·ebelere giriş 

mck zorunda kalnıı.slar h;.ıliı 
4200 r· kımlı tkpede cef'lıann de
p<ılan bulunan b'r lıava tara'-'lut 
"stas\'O! unda bir Sovvf"t mufre
zesin"ı e~r <'tmi<;;!P.rdi~. 

S~khnlnı, '.!7 (A.A.) - Sw
)'et kumsndanl ğ:na ~orc lJ gün 
e"\·vel RJC-V istıkarnetlnd<" ı....~,., a

mış ol&n merk .. z kes!ınincl 1< ta 
arruz hareketi halen R.it'\' ~l"iırı
nin Varoşlarında ılevam f'lırıeK
te'ıiir. Almanlarm ııcçen Sonba
harda ,~al ettikleri bu şehrı Son 
kan.un ,-~ Sııbat •!·!arı za-fırda 

tekrL:r zapu•tmek için boş yt'-re 
uğ1·a-şm1~!ardır D~·ha cenı.tpta 
Ru.slarııı Kal~'ı geçtikleri ve 
Viaznıaya doğTu lerledi:.:leri 
~y\entyor. Şurası asikardır ki 
taarruzun he<l~(i S<wyet k: fa
larını centljltan l?"'k-n Alman 
l::iaoı;;kısının sıkınlisından kurtar

maktır. 

Von Bock on:iuı>u kuvvelieri
nm Kaılk:itiyadan ve:- a O..n hav 
zasınrian çekilerek. merkt..l'Z J::.esl
mine gel· riln1i~ olma:.arı n1Uıh
temel görülü~·or. _ :\1rnkffi•ıınm 
bu taarruzdan bt:gün ilk deh o
larak bahsetmesini tarafsız m"'h 
filler So\·yet h:ı':kının dikkatini 
Kafkas.r~daki hareketlerden ce
kİ\l durumu her sa<ıt v&h ınle~li
ği Stal"ı·.p,rada çfl\·irın~k •fbi 
psikolojik •bir zaruretten nıute

v-e~rı l .. hmin etmektedirler. Ger 
çek Almanlar Sovyet halla.nın 

Calı~ <k:tutiuntl~ varmı, v~ dün 

ilk defa olarak Volgaya ul;.~u.ı 
buhıu\·or!ar Diger tarafrau O n 

ile Ka1&<;·'1 a.şan \ql ... vvet'Le-r Sov
yellerı doğuva 1oğru püskürt
mü~lndir Alman twyarel<'.'rile 

bü~ lik rc.pta Alman topları ~r-11-
ri ~itı;ıde ar"tan bir kesaieUe <l<Yv 
nıeklcri rler. Bu da en son lıu
cumıın başlıyaca~ırı ~steren 
·bir he1iı"'i g1bidir Ru!<lar bun
dan ın •<in kadar '"Vcl vukı;bu-

" l' n z~"t., .. o'nan up::n<lan!>->ri 

fazla lerı :hareket ka_ydetmeınitı 

C •bt g~;riı'lf.'n A'ımanlann bulun 
ctı;kları .,.,,h.rin bctı ·n,ahndc 

tcsirlı sı.:retle mukavemet edi

'"' r!ar. Hal<-n en büyük m~lıa
~ rbe bu kt.~'.n:de cerevs.n etrn~k 
trdir. Her ı;,i tar3'f muhareb.ove 
vt:?ılf.rct:' tank v.e on 'bin~erce 3.S· 

kr-r ~it rmÜı':ı'tÜr. ı\1manl.ar sayı
ca ü>hın oldu-kları g;bi çaTpHma 

kuwc-t:en de da!ıö hüyüktür. 
Alm:ı.r.lar Odesa. P.arkof ~c Sı
v"-5!!'. ıl g-bi Stalmgrad.n ıh ni 
hayet d~eğine kıı.n~ler ,,~ 
ic&p ~den fedak.irhğı Y•pma.k 
L'..fıd.r. de-kledırler. Buau·ı>
la l)er•bcr hatırlardadır k cok 
dda n ... ~ıa r kat'i sİıretU- nıtw f 
fa.ı:iyete ·Jf~ _ gııbi giiri.in<!ft 

Mua~-yen saa tle iş, muayyen 
oaa te uyku, '111\layyen saalte ye 
nı(lk, muaycn s.:ı.atte bil11-,cm ne 
İn ııın dün\; a Uzcı.rinrie saate 
~ J:··. tın n ncticclerı<lır. Görecek 
su z, bütı\n diinvada, hPrkes sa· 
atleıiııi alıp k·wn. dcı'haı. yep
ver.ı b:r ;i\ı'm yaratım~ oiurıız 
~'alfa! ş "• da emin o!uııuı iti, 
buy j'< '1 rcket o duğu aı ıa.. vı-
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No. 26 ~~ 
Papas uyar.digı zaman at g 

1d F rl;;dı. Yar.'ll dakiırnia gi-
11. :L ıııcı.ı "Otr ..A .ın b 1 ~· :.ci.L 
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Sovyet Uçakran 

Berline bir 
akın yaptılar -Banliyo yanında 
infilakla r old u 

Berlin, 27 (A.A.) Alman 
radıy-OSUnun büdirdiğine göre 
So<. yet Bomba tayyarelerı At
manyanın şark, ~ima~ şarki ve 
merkez kısımları üzerinde ~

mu.şludll". Bir Sov~·et ta) )'•re<>i 
Berlın üı.erıne kadar gelıneğe 

muvalfak o1mu~·lur Hasariilt e
hemmiyeL>izdır 

St.okiıolm, 27 (A.A.) - Ber
linden alman haberlere göre, 
dün gece Berlin banlıyö, çevresı 
üstünde uçan b:r Sovyet tayya
resindt>n Zahlcndorr ve Dah 'em 
bölgeler ne atı 1.a.ı _, ang· n ,-e in
tifak bombalarından hasar ,.e kıa 
y p olman1ıstır. 

Ba~.·a 3/4 Sovyet ucagın.ı Ko 
en'gsbc<'g. Dan:.:i.g ve Stet•ın ü< 
tünd<> m:tııkları sövl~rm lcedir. 

I ondra 27 (Radvo) Dün 
B~rl n n lhan~iy<Herinde ik ""'a· 
halle'" vaksek nf :ık!, bor. ha
lar ah 1 ıı. ~ır. 

--" 

Afrika harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

nilSlnda loJl';'ll'llıuz nırkez kcsi

m·ndeki dü~.: n mf!o\-"Zilerini 
bombardıman etmiştir. 

Ceptıenin diğer kesımler'nde 

d.e\oriyeler.ır.iujn 3aliyct· de
vam cdi.vor. Dün ka a kU\'\ 'e
rimiz bi.djrtncğ~ değer bir "' 1 e~ 

ket!e btı'tınnıamıvlar. !\1uhare-be 

eevres1 Ü2t>r· nd('.'.-.ı;. hava fao. uye 

ti küç-ük öloıide -0lmvı;>a u'.ı ha

reket sahası geıı.~ av uçak arı
mız sahıl yolu üıeı-:ndeki ciü~

man ma lıcme arabalarır..a .v<>ni
den tmU\•al'faki.vetle taarruz el
m~lerdir. 

P..:>ma, 27 (A.A ı - ttalvarı or 
dt.;J.arı umumi kararg:.h.ı ın 822 
numaratı tebl' Ji 

!\fıs<rd 'Jt>;ıi.iıı > cid,.tli dEni
ve hareketlen oitmı< "" bilh· s.;a 
ct1Jhenin ~imal ve meri<ez k ··.-ım 
lerlnde lrryçu aıes l!'ks'f edil
m _tir. D\L;man uçaklarn:n Tci> 
ruk üezı.; e \·aptık!arı b r '•n 
da \'ang1n cıktrtılnı-~"sa da der· 

' hu! s<iı dürülmu,~ür 

Koca tepede 
(Baş tarafı 1 indde) 

ile bugünloiı şereflı var,-ğ.1'1,zın 
kurucusu otan Ebedı Şefin hatı
r3.sını tazin1le anrrı s1.lr ve 1'1illl 
Şc.f İn<iı:u le k. ııraman or
duma= ~ükran ve b·.glılıkl~r nı 
bir 1efa daha teyit eylem: ;l~rdir 

Al'l1:ın •ıarPketinı akim bm.k
mak iç n son dakıicada lo.'.r; lrnv 
Yet top!ıımağa mu,·atfak o'mL-ş
lardır. Lenir.ıgrad \'C Mo !o:-0va

da böyle olmuştur Cenup cx>p
ihcsinin oon ı:oktas:nda Taman 
ya">m adasında tem ılik h>re
ketlerine de-vam o!unttl)'or. bir 
çok ml!'Vkı~r Almanlar taraf:n
dan işgal edilmiştir. 

Berıtn, ~7 ( .A.) - Al'lRln ra<L 
yo3u, Sovyeıt biJyüıt 'kuvvt••fler'ndr-n 
~yrı L-. !rrJ:t ın~riti ~ kıı.vvetle
rin·n rralı:t-mt' çWtar.orrak lÇİll b-r ~ 
rus f""!tıfler.nın Kt. <' boiJa.7 .. nde..ı• 
gtrnı.,;(,· ~ kıytrı """""'& ~ 
bü..:.; ~)lik1<."'rin: bildınr·eıkttdir. Bu 
gernile!\iPJ' :; i lL•tu,1turulmot bil'i. 
cie vah·m h.-.amıra · rMıhJ'L~tr 

naberdaı· olmadığı ıçııı, kan.ara 
sına çekilmiıı eş>·~laı-ını ye.r""ş
tirdiktC'n sonra arkada.şlarr ile 
beraber konur,:tnaga oalm..;tJ 
Helın.ib. n1lJ~terek a,.1;aport~ı .g-0-
türrr.Xi~. ~ıslıer <le, e ... a en t.anı· 
d.klan Yunan art.sllenne her
k.e3e ~Öiter-d.ik!e-rt mu.._n1.e ~cien 
dalla l,lJ.., bl btr n1u~mc.e \(1pa
ra~ Ç'lbı.;.caıc passµort ı~l ame-

e!er ' pm~h'"'1 
'Ç p ıa o r. p ı en t• y.cı1<>r 

ka.Jbn , oa tc-ş,obu un ı u\ .r 
fak olm m. 

Pap r d. 
Vapur zakla. rken, 

em r nı il b r 3 zar . hem 
de \'oda n sall al' menthl 

TUZAK 

MY-FA - 1 

Alman Ordusunun 
Can Noktası 

(Başnıakaı..cıeb olennı) 

laııdah tümenler vard.ır. Belki 
d.. her hirlit ha.rp ma~ ve 
bol ıniktan:la htyyar.,, lan k, ın<>
törlü "' zshlı vasıla ile il.mal 
edilen bu ordu in>di çok lriiyük 
bir onlu olınuştvr. Fakot, - de
rece takvi;w eclilıni., bulunul"Sa 
huhmsllb her hal.de Alınan Qr

dıısu tabiat ve lıasııı!ll ~tinliği 
bakı:nundau ilk deu-edeıki zor -
hı,,"u \'e . arpltit karşıo.ında bul
mıyacaktır. 

Malıaza, h-eoii:ı bu vıw;i_ye{ hi
dis olmadan ve İngilizlerle Al -
ınanhır filen karşı karşıya gel -
ıned- bu )Olıta ne söyleı>se h•· 
kikali.ıı ke.ı:ıdisi gibi olanı<tz. Bel- 1 

ki de, İngilh:ler Kafkao cepl>e -
sin.de RWt ntuka~ınetinin ta • 
manıile > ıkılnıaswı beklemeden 
eeınubi Kafkasyada ııu~ ordusu 
ile ortaklaın.a harbe girC'<ckJ.er 
ve iraw, Hind ~-ollarnu, Or~r
kı Alnıaıı iı.tila tehlike-inden 
ko.ru.ıno'.\ ı di.işüıı-ecek~crdir. Sa • 

dece, Al:nan istila ordu•u lıMle
fl11e vaAnak ~-<tluılda e.n 2or}u 
sam !ar nı yapu >e bic ağaç 
kökü gibi Kafkı»yaııın her ,-a
nıruı saluıırkcn bu safha iı:iııde 
S<Jv yeilerı de SO."l l.ozlannı oy • 
ııanıa-.) a se~ ke-den baı.ı hareket~ 

ler baş güsltrn~tir. Bu hare -
ketler, en son RıL'> kudretinin 
tekiısüf ettiği nt-erkez o:rdtıs.ıı • 
ııun AJman sırtına sapladığl 

hançeırdir. Ese<.en bu beklen -
ır.iyC'Cck birşey değildi. Ahnan -
far Buz denizin.den cenup böl· 
!{esine kadar ş.iınal \"e mttkez 
Rus ordularına ka~ı ınü-dafaa -
da kalınav' '" bıitiiıı ga~retle -
riııi Kafka,ya -. Ot-ta~ark pla
nına tah''' etme)İ ler<İh etmiş
lerdi. Sov.ntler de bunu bildik
leri için Karkasyarun \i! cenubu 
~arki Ru~):.ı.nın nıürlafassını ora
daki ku,·vetlere terk.ebmi~ o
lar2'k hütiin güçleri ile teı>eden 
Alma n ordusunun sırtuıa bin -
ıne~·i lı~aıı -ediyorlar ve buna 
haı.ırlanL~'Oı htrdı. llu.!1-1.a-r ıner • 
kez böl•csinin ~imal ucun dan 
a:şağıy.a ) aııhklırı bu laa.r.cll'LUn 

J\n1 , ·al(a. J.. olduğunu vo Alnıın 
miida.faa ceph iııin 115 kiloınet
r lik bir k1'1ll! ft 1"1 5t • (it kilo -
n w.: l re dr-riuJ iı;-inılt" yarw.d ıf:'mı 

tcblig" ed i~·or , .e garwa intdcn, pa· 
nik t t>n, Pf!lr Ahn111a za.yiatındsn 
ba1Kı>diy<1dıtr. 

Heııfu kat"i vur~et taınamiloe 
•ydınlanıuı~ değilJir. Hadise 
belki nıeV">lİİ bir muvaffakiyet 
ınahi:)·etini lıai:z alarak bu ka -
darla kalacaktır. Fakat, bu ka
darla luılına7 ve Almaıı <ırdu u 
;on Ru' takat \e imkiwıl.a.rrıu 
dcrle)eıı bu savleti dın<lun -
nta7. ve !)trhu.a savlanan. lıanreri 
söküp alan:az.a çok •ııüı{kül bir 
durwr..a -~i.cr ve .. bütün lte~ap
lar, nıu' :O:.li..tle ve 111il.:lafaoıı plin
ları, iknı.ıl \'e ;.,e ~ıılları altüst 
olt>r •e her .ev d<·i:°;Ş<'bilir. 

Rw.larııı bu baıt'keüerio.de 
belki l\oJo,ko' a ıniilakatımn da 
bir t r.rtihi \·e karan bulun:uyor. 
Fakat, şimdiki halde Alııı-ıuıla -
rın bıı Ru'.> savletini bulu.darda 
bmı.kacakla.-ı , -e valıiın oot;<>e
ler doğıı.ral>Uecek lıarekctlere 

IDÜ•aade etıni) ettkleri hakh o
laı-•k laoınin edilebilir. Yalmz 
şwıu .ı.. tebaniz ellinuek :verin
cı.. olur ki Sovyetler bütün kı~ 
ilJCbahar , . ., yn boywıca hazır
ladtkları bn lrnvvetl<>ri bu ıa.. 
rU7Ja yıprattıktan s<>IV1I da Al
man ordusundan gelecek mü • 
le31ci.p d&rlıelere kıı-r,ı pek , ..... 
~·;f dii~CC<!kler ve bdki dıc Al • 
ıaan lara Rus dırvasııu tani} e e• 

debrlroei; nnkıintnı kendilikle • 
rinoon veı~l'dir. AlmMı «<>
ne! Kw-!lMlyı ~r halde So\ > <I· 
ler>ıı bu tar.t.ı luweketiııi he...,ba 
kalıncı, keıııdileri içiın can nok
ta..ı ola n bu böl~le<-de kaJ.e • 
morli nı<i<iafaıı ter ti~:rl almay ı 
ihııııaJ etnı<>ıniştw 

Sovyetler için bu toarnızu 
ileri7e götürmek ~• Alman or
d w;._, merh.o; ve siınalde bo • 
zaralı: beyaz &u_ra;a inmek ıre 
loadar en "6l1 b<tyati k07 ,e ii
midi ~<;>kil ediyorsa bu pl~n• 
lı:arşıJ.anıa • akamete ugralmak 
da ınuluıkkırk ki Alınanlar · in o 
ft.recedt- lıayaoli ehemiyet a:ze
diyor. Hele, Kafkas harbi diiu"a 
harbinôıı mukadderatı bakıın1°ıı
dan eu nari'1c dıwresine girnı.iş 

bulun.urken .. 

SVKRV AHMET 

Sovyetlere göre 
(BAJ! TAllAFI 8A.llİJl'L 1 019 

detli bır ı .. Yli:J neUces.uwıe d m .. r ın 
önrn1li b·r nrUst.ahk!'m mf\k1o.ni e'.a 
geC"ir'lıt~kr. 

sı.a ';ngredın dogu j)•fll&lındek, böl
~e n.ıtaJaruuıı. önemli dü11ı1an ku. 
vetl1•rıne ka,~ı -iıdn.eUi mutwrebe
ler ve-rnıı.şveı dir. B:r ke9imde A'-.J.ı n 
!ar lop tP.}Ylt.• ve uç kları i:e taar
ruz ha.zırhgt yaptıktan 6'0flT'IB mutıı.... 
r~bf'ye önemlı bir tank grupta Ur-

ı,. ·erdir, ASk.erlrrımız.uı U<"lıgı a
tpş 18 tankı parça µar-'-·a e-tmı ,r. 
El 1bornba-faı"iy1-e ve ,;ıl»ı\.·lı şişe.l<>rle 

silcihlı tu.~\J.li.t mütrt zelf'riıı:ıiz. hatla
r rNZl Y<irmaga muvJf(ak. olan bır 

ta.kım tanklarıa hakkından ~?.., lş-
1\"'rdir. 

Ko~ln•ko\o'nun imal b(lı~""tınıdıe 

d-~ıı;,,ın hınk hırı ,~ p yadt"I\ Jıerlr-

11 e.:~ 1.e>şrbbus etm ı df' toı><;nmu

z ı.n ş ddeUl müd.ıı.ba!t·sıyle püsköc
tülJTli1ıti.r Süvari lbirl kl~rımı~oeu. 
bi alma~ h.Jtlar:n1n gıe-nsine ul

ını.~ \~ dü.şınana ağır kayıbLar vı·r
d i r•nişü.r. 

Kr.moaar·ııı cenup böl;ı<ıoin<I<' şiıl. 

det ı n'.uha•'N>P dCY'llm ~·di.ror. Bır 
k:ffl~ aiıuanla'" 0,11~mJi bir tıepı•yi. 

~ga'e ~blls ı·tmiıl de lop
<;ı ,, uz: dl.~'UiAU tuph.;I ığunu dagtl 
mıştır Pıyaie-~z. ~ ıı taarruııa gıe: 

miış ve- gö~üs gö~ yapılan. sav~

lıt.rda ylızO('n faı!iıl alman öJıdıun.ıJ.. 
ın14ttü.r. 

P:ıoklad'tıaya b01gı·~ udu' ,.._, 
n: 3k İÇ'io ya.pı:a.'1 ~·ddet, i muha ~ 
ci<!V&m i>lrı -e:k· .. aır Di.ışm.anın ik, sa. 
lrh köprw-... tahr;'!> -Od.ı.ln:iş \"E' bıT' 

hı.nk ve .r>iyade lt'Jp~ı.>1~ dagıtıl

rnıŞ>t.ır. 

Mo~ol bö~n:ie ri.~i~anın hı1n\c
i.ı.1·1na ve sryyar pi.,edıe ıı...oııarınıQ. 
k .r.şı nrüe:ıf:.a mulı~relıelcıi yapıı
il·Jı b:!.dirilıyor l\!':au. .. kdakl ı;e-teler 

llnk vr 1-.am,:ron raJt't>d~n b;r a~-

11"'3.n ır.atarı yo' n <·ı\c:anrnıtlard•r. 

40 \.1igon tan·"'nıı~lt- taht.ıb Mıl

ml.şt;r. 

Strikıh-Olnı 27 (A.A.) - Stok -
holm Tidnrugen ga-refıesinıin yaz,
dıf(ı.ııa ı.;ö..,,, So\•vet kıtwve11ori 

SUılio,grad ~en:Uimel<ıi it.al) an 
italy3n iı1il:larına ·a:··ı l:ıolh ~ 
siıdd e!J'i 1.<ı • ınııdar "8'Jlllil akıt&ıd ı r. 
Bll lböl;;oedeı!<ıi Rllii t811JY71oi çak 
ibü._\Wdi.'"r. 

Ruzvelt üç nutuk 
söyfüyecıtk 

Yaşinglo" 'CI (A.A.) - Bu
gün!erde Ruzveltiıı i.ç nutuk 
söylemes: b.:klenrnekt-edır. Cüın 
.hurre;si Pazartesi geinü M.ry
land'da yeni bir den ı sıhhıy 
merkezinin açılma.•ı münasebe-ti 
le mlJıin1 bir nutıı-k söyliv~k 
tir. 3 Eylıild.e Ruz\'elt dii;ıya 

gençüğine hitap eılerek ve 7 Ey 
liılde .ş ba~ram• münasebetıte 
millete hitaben Enflasyon ~ley
hinde ·bir mesap neşredecekt'.r. 

,----------------------~ Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
İlan İşleri İlan Bürosu Limited 
Şirketi Tasfiye l't1emurluğundan 
Temyiz ticaret nıahkemesince tasdik edilmif olan 
lot.lnbul asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 
esas ve 942/38 karar numaralı ve 6/3/942 tarihli 
ilamı mucibi: ce lstanbulda Yeni Postahane kar§ıaında 
ErzW"um hanında ic.-ayi faaliyet eden Türk Maarif 
Cemiyeti Resmi ilan İşleri Bürosu limited Jirketinin 
fesih ve tasfiyesine lstanbul avukatlanndan Necati 
Yaltmın tasfiye memuru tayin ve intihabına karar 
verilmiş ve tasfiye memuru tarafından münfesih §İr
ket muamelatının kemafissabık tasfiye memuru nam 
ve hesabına ifa olunacağı ve şirket müdür, memur ve 
müstahdemlerinin vazifelerinık kezalik eskisi gibi ic
rayi vazife edecekleri ve münfcıih §İrket alacaklıları
nın §irketteki hukukunu bir sene zarhnda bilmüra-

caa iıbat etmeleri ili.n olunur. ıc 8751 ıt 
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~SULTAN MECiT 
DEV R 1 

BAŞ PEBLİVANLARI ii5E 
1 Yazan: 111. S A Mi KARAY EL Tefrika No. 28, 

' Kazıkçı Kara Bekir na.mını j 
,biJmiyen kalmamıştı. O devrin 
bütün başpehlivanlarıle boy öl
çii§en Bekirin güreşlerini tama
m1ıe bilmiyoruz. Türk spor ta
nhi, bu bakımdan eksik ma!O.
ma~J.a 1':alacaktır. Ben:m, 40 se
neden'lı€-ri oradan buradan top
ladığım malumat ne ise ancak 
onları okuyucuları.ma yazabile
ceğim Bir çok babayiğitlerim;
zın varlıkları kaybolup gitmi§
tir. 

HaThuki, eski devirlerde peh
liıv•nlık, seyrandazlık, gürzcü
luk, cıritçilik ve sürek avı gibi 
sıporlara taalluk eden menkıbe
lerimiz vak'a nüvis tarihlerin1iz
de k•smen yer tutar haldedir. 
Tanzimatı H ayriyeden sonra 
bunlara yer verilmem:ştir. 

İkınci Sultan Mahmut devri
nın sonlarına kadar yazıl.an ta
rıhlerimizde spora ait 'bir çok 
bahisler vardır. 

Hatta başlı başına yazılmış 

spor tarihlerimiz dahi mevcut-
1ur. Surnamelerde Türk sporla
.. rna ait malUmat olduğu gibi 
Telliisülrima glbi Enderun tari
tıi gibi ya21lan eserlerde de Türk 
sporlarına ve 'ba~adırlarına ait 
yüzlerce sahifelik menakip mev 
cuttur. 

Tanzimat .ıevrinden sonra, her 
nedense Avn.ıpalılaşmak ve mu
ka1Jit olmak sevdasına düşen ri 
caJamiı?J ve münevverler-imiz 
Türkün eski an'anesine riayet· 
ı<>n uzak kalmak teliı.kkisine kur 
ban olmuşlardı, 

Turk milli varlığı üzerinde 
ayrıl ruMan kopacak bir inkı 1ıi.
bı vücutlandıTmak iktiza eôer· 
:ken mukallitliğe yeltenen Tan
zımat riıcal. ve münevverleri 
Türk sporunu yeniçcrilıık gihi 
biT baydurılu.k, bir kabalJk adde
derek ihmal etımiştir. 

IBu sebeqıle Sultan Meeit dev
rine ait spor biiıg;miz çok noksan 
ve hat-u\ yok gibidir. Yalnız Sul 

ziz ,devrini tamamile Oilmiyen 
bir palıl>vandı. Ka.zıkıçJ Kara Be
.kiri, Kara Sülo da biliiyordu. 

Deli Murat, Kazıkçı Kara Be
:kirle Kara Sülo ile tanışmı~ bir 
pehlivandı. Kendisi o vakitler 
küçük ortay'a güreşirnıiş. 

Deli (Murat Şunınu güreşini 

bana şöyle anlatmJş1': 
.1270, Sivas1ıopol mooarebc

sinden sonra Kazıkçı Kara Be· 
kir namile bir pehlivan türemi~
ti. Uzun ~lıı ir' kemiikli, fav
ka!ılde adeleli, sırım giıbi, elli a
yaklı, çabuk yapılı bir adam. 

Ben. o vakit ~'OCuktum. Deste 
ile, loüçük Ol'taya güreşiyordum. 
Zamanın en büyük pehliva!!ları 
Araboğlu, Kara Sülo, Arnavut
oğlu Karamanda gib; pefıfü·an
lardı. 

Kazıkçı Kara Bekir, Araboğ
lunun çırağı idı. Fakat, ustasını 
kolay!Jda yenerdi. Biz buııiarı 
bebamızdan dev masalı gibi din 
l.erdrk. Ro- ~1;.o<~ eok menklı 
olduğumdan bir gün bab<>ma 
sormuıştum: 

- Baba, Kazıkçı Kara Bekir 
nerel'di.r?. 

O, bana: 

- Oğlum, bu adam aslen Si
vaslıdır. Fakat 8;vastqpol mu
harEbesinde Serdar Ekrem Ö
mer Paııa Malakof istihkamlar>- 1 
na vaki hücumda Ç<Jk yararlık 

gösterdiği ;çin Paşa yanına emir
ber almış ... Mu!ıarebedea son
ra Varna kalesine topçu çavuş
lıığu ile gelmiş, o vakit Vuna 
kalesi kumandanı olan Hüseyin 
paşa güreşe meraklı olduğundan 
Kara :Beki<e, yağ güreşini öğ

rettirmiş ... Araboğlunu da ken 
disine us1a yapmış ... Kara Be
kir esasen pehlivan olduğundan 
yağ güreşİ'n. çabuk öğrenmiş .. 
Yamada asker bulunUiken De· 
li0rmrndan bir krı: aldı. Bu su
rede Delia.rmanda ye-r',eşti. 

Ben, Kara Süloyı.ı görmüştüm. 
Hakıkaten Kara Sülo. çok ya
man bir adamdı. Diye bilirim ki, 
Sı.ııltan Az'z devri başpro>hlivan-

ıan Aziız şalı.san ııııora meraklı 

olduğu :çin bu devre ait rralu
matımrz fazladır. Bu, -nıalumatı
mı2 da ağızdan bize naıklecLlen
lerden:diT. Yoksa kitaba geçen-

J ;arı içinde Sülo, ayarında 'Pehli
van yoktu. 

l,er değildir. 
Yani S'111tan Meciı devrine ait 

malumatımız kıttır. Yalıuız. Bü
yukdere çaylrında, elçilere ya
G'.lllan ath cirit oyunlarından ha
berdar bu 1·unuyoruz. 

Sultan A;zjz devri başpehlivan 
larmdan Kavasoğlu Koca İbra
him, Makarnacı Hüseyin, Slvas
lı KeçEli, Arnavutoğ,Ju, Kel, Ali· 
ço, Kara İbQ, Yü"ük Ali, Yürük
oğlu g'bi pe&ılivanlarla berober 
Y'aşadım. Ve sırasına göre gfüÜ§ 
tüım, Fakat bu, yliz yirmi ve o· 
mz okkalık. pehı,;vanlar içinde 
ne Kara Sülo, gibi Ye ne de Ka
zıkçı gibisine rastlamadım. 

JJCDA!llı 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında, günde 3 kaşe ahnr:ııbilir. 

29 Ağustos Cumartesi Oönl Akşamı ~ Aleni Teşekkür 
Bundan kısa b ir mi.lddet evvrl İ:ı:

'kF>nd"'1·un1da kan1yr~ c:arptş?n.asından 

ba:;ı: ı.ı dan, yüzüırndc:ı ve gözümde,\ 
~o&: t. h'.ıi:keli yaralar 1-'arak İskeni'.!' .. 
fıJr, memleket b.ast\l.ll..1r.es.ine ya.h-

BUYOKDERE BEYAZ 
PARK DA 

Zafer bayramı şerefine fevkalade proğram 

Müzeyyen- Senar 
Necati Tı k ve arkadaşları 

O gag KONSERİ 
Parasız Kıymeoı Hediyeler Piyangosu 
6 MUHTELİF VARYETE TROBU, ALATURKA OYUNLAR, 

KOMF.J>i, M.İLLİ OYUNLAR 

K-semasyon 45 lruruşiur. ., 

İstanbul ve civar köylere otobüs vardır. 

TÜRKiYE 

ZIRAA T 
CUMHUR!YETl 

BANK ASI 
Kuruluş tar1hi: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türok LİTllSL 

Şube ve ajan.s adedi: 265 

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

Ziraat Bank.asında kumba ralı ve ihbaırsrz tasarruf hesap
kur'a ile aşağıdaki plana gö arılara senede 4 defa ~k 
kur'a ile a~ğıdaki plana gö re ihamiye dağıtılacaklll'. 

' .ı\. 1,000 linlık , ,ooo L.11 ıou Adet 50 liralık 5,000 ı. 
' • &ılf • t,oet • ızo • " • •,ııoo • 
' • Z50 • 1,000 • 

to • 100 • f,000 • HO • Z9 • S.ZOO • 
DİK.KAT: Hesaplarmd.alti parai.ar bir sene içinde 50 lı•ra-

dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdin:\e % 20 fazla
sile veriıerektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyliıl ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekilecektir. 

l ıl>n1•tım. 
Beni müşfik t€'C]Qvr.;ine a]arak ınu

Mkkak bir ölümdc-n ktıTtaran bu h:ıs 
t ;ıh1'1<fnin çok mtıkt<:di.r baş h~k;;ni 

opı:ıratör İn.al'a vr ben·m gibi biltUn 
1 .• 1•. n ' a •· üzerinde ça·c. iyi ıintibal::ır bl .. 
rakan pansumancısı na ,.e sayıı:ı hem
:, i. lıcriur Vl~ ~ni yakı.i!,ımda z.iy::ıret 
et-rıek sw·eli!e baba~ :" şf'l:fkati gO:s 
t. r -eıı baş müdürün1 b-.y Fethi K·1:.
lc ~ne ve diğer mesl.:kiaşla.rtma en dr.. 
r'n n ı nnrt vE şükr~ın!ar .mı arza hı-
' as .. utunu sayın g.:.z..etrnizdeıı !"İca 

ederim. 
İ!.k-endel'un Güm·.-ü~~ muay~ne m.c .. 

nı·ı ·.u Nuri Öğ. 

Evlenme 
(el)(· ve kJymetJi gümrükc;ülf'.'r'

ın :ıo-en Maıhnıud N.rdi°' Okan ıle eş
r;:ıftan bay İrmıail Tı::zeJin kızı Mr
leJ.ı: 'T'ezel in rvJendiklerini ha.b ::ı r :ü
dık. Kendilerine sii:-eldi saadet ve 
. ıhlhat U•menni ederiz. 

ZA li - Er·tlııcan a or;.'k:erlik şubesin
d!'n aldığım tcrıhis ıı""e.Sikarnı zayi et-

1 t.im. Yenisini çıkar.acağımda_n eskisinin 
hü'kımü oJmadığı ilan olunur. 

A<l:·es: Sam.atya Hacı Haınza Mer
d;vffi 1 i · ı:~'l'lfl sok:rk No. 19 ı' vde Sü
Jeyın;ı ri ('lj{]u Durı;u n Aylu. 

ErzJnıcan 1321 

28 - ;.\GUST-OS - 1g.n 

f il • GÜNE BAKIŞ• 
MAHKÜMLAR 

'11 

J 
insanların esas babaları ve arule- ı 

leri Adıe-nı i1e Havv;ı'nın oğul:arı H.a-1 
lbiJ He K.abiJ 1dıen i.ıirinin diğe·rinıi öl
dülllllW ile cin.ayet ve oüriim haşla
rn.L\!lır. Diba evvel cennettı<>ki tüba 
ağııeırjın meyvelerinden y~iklerin
d:cın, memnu bir hareket~ bulunduk.
.lanndan :v-eya hırsızlık ya.ptıklarındarı 
Adenı ile Iiavv.a. dalı.1 cezsı. olarak 
dünyaya sürül..-nüslerdi. CüliJm, ci
nayet, c<1:ıa insanlık kıa.dar r.s.kidir. 

Ceza !arihi.rıd"' rnuhre!,r <afhalar 

ve aad -kanlmlar~le m.a:ın'l..ln,d!'d, m1iı() 
rimlere, mahkUmıcıra h.alcikaten me ... 
deni vr insanı usullerin i.gtbikini te
m\tl eylemiştir. 1'a.m.amlanması ıc ... 
mıenni olunacak b.tşlıcı:ı: lş ~udur: 

İm1'8:J1 ve beru.01·i .nıatmılJ.er-d<" çalış 
tırıla.m\j'an. hayatlarını me . .:;.ailerı;e 
kaaanam~ruı mücrimlere, maznıu1]a .. 
ra, maıhkUmlara yata~. yorıgan, t ıbı

se, ıo:ıçak y~mek temini ... 
H. N. ffiMAK 

vaııciır. Kı..c:.as yapılarak öldürülen ka-. ,,.,,..,,. • .,,.,., ... ~._.,,. ... ....,.., ... ..,-~.,,. ..... .,.... .... ,,..., • ...,.,...~ • ...,. ........ ~--."'"' 
tiller, )~ptı:k.Jarı hırsı.zlı:k:Lan par ınak

Ja.rının beşi, bir eli, iki eli, kolları ı 
lçesileın hırsızların istatislikeri ceza 

tarihirıde yoktur. Olsaydı, ıni.ktarı 

yüz 'binleri grçerdi. B-e1lci de n1ilyon-
]ara çıkard~ 28/8/1912 Cl"MA 

Kürek mıahkıiml::ırı.n.a. i~kcnceler 
dev.r\n!n c.P-zayı tatbik usullt•ri, bUı 

hususlarda filmler gören sine.ına mü-ı 
davimlerince dP a7., çok an l aşılmı§
tır. Mücrim]pı·e-- veı·ilen cezalar ..irıa.- 1 
sında onları .nr.:-l"'1nJ&nn, k:.ıplanların,j 
tintsah!arın iı;tihaJarına, zPhirlerine 
ter.keyJ-cmek .gibl usüll1:1ı·ın tatbikatı ı 
da görUlnı ü~iılr. 

20 inci yüz yılını .n1ede.niy1-ıti, maz- ı 

nun, mücr1m, mahJiüm olarak h:!l
piSh.anrlere gönderüenlere ber su
:retl~ insani .muıa..mele, l.3yiki]e b<a..kım 

um.ı ilerini meydana get.irn1i.ştir. Bu
mrn]a beraber bilhassa mllliypt]eri, 
'kamaatlerj itibarile mücritu ~i 
olunanlara orta çağın usullerini ::ın

dım.n işkencc-ılerin bu asırda tatblk 
edildiği d~ göı·üJmekt.e, işiti!rnekte

dir. 
TürikyP Oömhuı.;yeti, adli inkiliibı 

7,30 Program ve mt'm. saat aytır1. 

7,32 Viicudumttzıı çal!ştıralım. 
7 .40 Aja~ habt.·r~eri. 
7,55 Müzik: 
8,35 E\·in sac. ti. 
12,30 P!·ogram \"f: me-m. sa.at uyan 
12ı33 1\tiiz;ik: 
12.45 AJ.tıns heb<!-rleri. 
13,:-J.-O Müz.ık: $a7:tı,. vı: 1.Urkiı-leJt 

18,00 Program ve• m·enı. sa.at ~yarı. 
18.03 1\-lüz.k: E\\~ı J h-e~ti. 

19100 Kon ı ~ın.a: 
19.30 ıvıc- nl~kel ~Lt · ayarı vı· A-

jan, htt:bf'!0 lerl. 
19,45 Müzilt: Kliı<lk Türk mii•.iji;: 
20,15 Radyo g<.ııftesi. 

20,45 1\-tüzik: $.a~·kı ve türküler. 
21,00 Ziraat ta.k:\·imi, 
21,JO Teıl'lt:;il. 

22.30 Meın1ekf't saaL ay~rr. Ajr.nf 
ha.beri.eri \'e Borsalar. 

22.50 Yarın.ki program ve kıa)X nJs. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
1 - 19'42.-1943 ~-ns yılı için mühendis '~ It•n m<-muru luscın~arnnn 

inşaat v1r mi:lkin-e şube?-e-ri~e talebe k~yıt mu:ameif>~oE 1 Eylülde ba~a-

nMak 30 Ey1fıl akşamı son verileccktfr. 

2 - Derv1et Jm1.ihanını Vt'rmiş or!.a okul nı-ez.urıl:a.rı SM'lıaVla olın.u1luk 

ilnlihanı "·-e-nniş Jisı 1 mezunları sınavs12 kabul olunu.r, 

3 - Kıayıt ve kabul lt;in g.p~kli bilgilE'r ok'\lJ ka.pı~ınd;ı tı.Sllıdır . Taş.. 
radan 60 pıara1ık pul gö!'ldercnlrre $&rlrıarne yollanır. 

' ' 4 - •rrşrinievvıel b.1.şlrınıgıcınd.a yapılacak giriş sınavları günleri ay,rıca 

(9090) 

Yarışları 
~-~--~--,--~-...... ~--, . .---~-----~ 

HUSUSi ---... 1 

Şişli.;!,ı;:.a~kl !:.!!esi l 
KIZ - IRK.EK - YATILI - YATISlZ 

l!UVA - İLK - ORTA ve LİSE 

İ~tanbul at yarışlarının sekizinci haftası progra. 
mını okuyucularımıza veriyoruz 

Birinci koşu 
' 

Uç yaşında.ki yerli yarı.mkan İngilk erkek ,,. <l,ı.si tayların• ma .Jısru,'!uır. 300 lira ilrramıyem olan 

Peiılinnlık bilgilerimiz de, 
Yozgatlı Kel Basandan, Sülo
dan, Kazıkçı Bekirden, Arııavu·t 
Oğlundan, ve bir kaç tane daha 
favla••'ndan iJerti varmaımakta
dır. •Bunları da Veliaht bulunan 
Abdüllaziz efendi himaye etmiş 
ve yaşa tm>§ıır. 

Bununla beraber bunların en 
ustası Anıavutoıllu idi. Sonra 
Arnavutoıllu bunlar g bi okka:
deği.Jdi. Aı,ım~ alb okka geliyor
du. Arnav.utoğlu bu derece ufak 
olduğu halde bu devler onu kat
iyen yenEmezlerdi. 

1 - y.,ru ve eski ıaıetıen.in lş:erirııe 9 dan 17 ye Joadar ookıur. 

1 
2 - Eski talebenin 5 ı·yliı1e kadar k.ayJdlaırwı yooilemıeıreri g~reltıt.jr. 
(Talebcmize <leı'Ei saatlerine ~J.:frvet'fn ücr.41'lsiz y.o.bancı dil kurlan 

... ımı ........ a,ç1ı•Ja•e•a•k•n•r•ı .................... T•EL·· ~Em·FO .. •N•: ll:laa05m4m7:ıa ... r~ 

bu koşunun mesaU<esi 1200 metredi" r . 
Atın Numarası SaMlıi 

l Tahir İışbilen 
2 - Suat Karao-smsn 
3 - Suat Karaosman 
4 - MuStafa Gıüler 

Att11 'ismi 
Ka<ler 
Tiryaİı.i 
!Meneviş 

ikbal 

Ya,şı 

3 
3 
3 
3 

Ki!osu 
56 
56 

Binıcisi 

~it 
iMustıaf~ 

SokiUla• 
Zeki 

Binaenale}ılı, Sultan Mecit 
devri pehlivanı olan Kaz11k.;ı Be
•kir hakk•nda şahsi tetkikatım ol 
noksandı. Eğer Kazıkçı Kara Be 
kir hakknda .şalısl tetkilkatım ol 
mamış olsaydı, bugün Türk spor 
tariılıi bu namıdar ve namağlup 
Türk baibayiğ: ıini tanıl'r'amış 

oı,acaktı. Ben, acizane bıı.ı ka
darcığını yapmıs bulundum. Biz 
den sonra gelecek nesil in~allah 
daiha iyisini yapıır! ... 

Her ne hal, ise Kaz•kç.ı Kara 
B€1kirin Sultan 1fec t devrine a· 

rt yağ güreşlerinden yalnız Ka

ra Sülo ile yaptığı bir müsaba
kaya vakıf ·bulunuyoruıı. 

Sultan Aziz devrine yetışen 

Kar; Bekirin bu, devrin ilk za
manlar1nda biri huzurda ve 
C:amJ.kfışkıün baihçe~inde, biri 

de Kırlqıınarda cıdma.k üzere Ka

vasoğlu K~a İbTahimle ik; gü

reş yapt:ğı ve Arnavutoğ'!u ile 

l<anııla~tı!(ı malümumuO! bul.ınu 
yor. 

Şimdi, Kaınkç> Kara BeJririn 
en eherrıvn:JCelli cüreşlerinden lbi 
rı olan Kara Sülo ile Şumnooa 
yaptığı müfiı.im müsabakadan 
ba·hsedelim: 

Ben ,bu müsabakayı Su-ıtan A
ziz devri bawıeJ'llivanlanndan 

met.-llıur Pomak Del' Mur~ttan 
(SakalJı Deli Murat değil. din
lrf>dim. 

Pomak Deli Murat Seksen beş 
ya~ında vefat etmLjitir. Vefat e· 
d(l.i otuz seneden fazladır. Za
ı.,n Sultan Aziz ve Sultan Mecit 
devrine ait olan mallımaıım bu, 
meıılrnm pehl:vana ait notlardan 
lbaretttr. 

Pomak Deli Murat, Sultan A-

Sultan Mecit deni başpehli
vanları dalıa yamandı. Gerek 
güreş, gerek g&vde itibarile bu, 
pehlivanlar, Sultan Az.z devri 
pehlivanlarından daha farklı ve 
yüksektiler. 

Biz, Ara boğlunu, Kara Sü!o
yu bir dev gibi tahayyül edeT ve 
rüyalanmıza sokarak her gün 
çift sürereken önümdeki iri ka· 
rA ökıüzü dehlerken şöyle düşü
nıüıxlüm: 

- Allahım, h;ç olmazsa beni 
Kara SüJonun yarısı kadar peh-
JJvan yap!... (Daha wır) 

e TAKViM e 
· ı Aftustos: CUMA 

13&1 

Hicrt 
ŞABAN 

15 

Gliılei: 240 __ ... _ 
28 
Ay: 8 

1358 

Rumi 
Ağustos 

15 

I ::ızır: 1154 

-- --.,----~---
Ezan 1 j 

s. D. Vakitler 

Güneş 

Öğle 
ikindi 
A.qam 
Yatsı 

im""k 

il 3J 
6 25 

09 
00 

Va.sa1i 
S. D, 

6 23 
13 
16 
19 

10 
13 
2 :;? 21 

15 
iMi 
48 
28 
35 9 45 4 

DİKKAT: Ga,.,ıe.re &ijader;ı..,, 

evrak geri vrrılmez.. 
.................. ,., ..... ,,. ..... * ................ . 

Sahihi: E. 1 Z Z E T. Nl!fliyat 
Direktörü: Cevdet Karabilein. 
BaınWıi:t yer: •Son Telııraf• 

r 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkineileşrln 
Keş.desine ayn! an 

ikraını<yeler 

aaet 1000 liralılt 

1 > 500 > 
2 :p 250 :t 

40 
flO 

> 100 , 
> 
> 

• 

50 
25 
ın 

• 
• 
• 

Kız ve erkek kısımla·rı 

BOÖAZİÇİ LİSELERİ 
ANA SINIFI - :iLK - ORTA - LİSE 

Yatılı ve yatısırı: talebe ka:ı.ıdın.a ve eSk:i taleben.in kaydlillın 
ycni1enmes>r.e başlanın ıştııı-

ARNAVUTKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36-210 1 
"1 ......................... mııı .............. . 

İkinci koşu 
Üç yaşındaki saflrnn Arap er kek V<" dişı taylara mahsustur. 1300 

saıf'esi 1200 metredir. 
1 - Ali Ersan 
2 - Mustafa Bayram 
3 Cemal Büke 
4 
5 

Suat Kara Ch>man 
iNiyaııi Er80y 

!Rint 
Can 
IDabi 
Hızır 

:Vecize 

• 

Üçüncü koşu 

3 
3 
3 
3 
3 

M,5 
64,5 

ikra.nıiyes; olan bu koşunun ,ne-

66 Bayıam 

66 İih~an 
56 Ab..,.,et 
!i6 Sokul ay 
54,f> iHorvart 

·Dört ve da•ha yukarı yaştaki sa<fkan Arap :at ve kısraklanna ma lhsustur. 300 lira ikramiyesi olan 
bu k<>?unun mesafesi 3000 metred i r. 

J - ismail Hakkı Tekçe 
2 7 !sonail Hakkı Tekçe 
3 - !ihsan A th 
4 - Aı; Ersan 
5 - Şem•etı.:n Tanak 
6 - !Fehmi Vural 

Tuna 
Sava 
Bora 
Tomuncuk 
~ahtiyar 

Tarzan 

6 
5 
(j 

6 
13 

4 

ôO 
60 
~o 
60 
68.5 
68 

Dördüncü koşu: Bebek koşusu 
İki ya~ındaki yeri sarkan İngi liz erkek ve di$İ taylara mahsustu r. İkramiyesi 

şunun mesafesi 1200 metred' r, · 
1 Fikret At]; Vara! 
2 Prens Halim !Humayuı 

3 Fehmi SismaroğJ,u Des\~,gül 

4 - Fikret Atlı Zelırlmar 
5 - S. Seymu.r, A. Aynagöz Pınar 
6 Alımet Atman Hasba 
7 - d!\bami Aytaç Nifüfer 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

56 
6'6 
54,5 
54.5 
54.5 
64.5 
54,5 

R~at 

:iıhsan 
Meeit 
!Ba, rGm 
Zekı 

Ahmet 

Ahmet 
[)avut 
Bayram 
Re"at 
Zekeriya 
F'I~ 
Rı<lıvan 

Beşinci koŞu : Büyükdere koşusu 
Üç ve dallıa yukarı yaştaki sa fkan İngiliz at ve kısraklartl'la ma hsustıır. İkram'' e,.; 400 lira 01~11 

bu koşunun mesafesi 2000 metre dir 
1 iDokt0r Sefrrof Komısarj 6 
2 Hasan Alağaş Dand 9 
3 Adımcı Atman Karabiber 3 
4 İlhami Aytaç Fle} bı"l' 3 
5 Salih TPmel Çobankızı 3 

60 
6() 

47 
47 

Sc•ku]ay 
IMe<:it 
Fi1f~ 

Rıcivan 

Şakır 

Bu haftaki koşularda ikili bahis 2, 3, 4, 5 inci koşular Üzerin· 
de çifte bahiı de 2 - 4, 4 - 5 inci koşular üzerindedir. 


