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Kan yapıcı, kuvvet ve tştUıa şurubu 
Piyasaya arzedllmJşttr. 

HALK \. Her 02JCahane ve ecza depoounda 'buhırıur. .J 

, Milli SEF iSMET iNO ü ==' -
Dün Gece Ankaraya 
Hareket Buyurdular 

İıılanl>ul 10 (A.A.) - Şwi
milllle buluıta.n Re9ııiuımhur 
M1i11i Şef İııııMt İnünii bu ak
şam saat 19,30 da bareloet e
~ busuııi Y'ellle şelıriıırritııleo 
aynlarnk Aakanya müı-ec:· 
eihen hareket e~ıeo-•. 

istas · ... 

yond.a Vali ve Bele.Dye rWi 
Dr. Uitfi Kınlar, örfi fü.re 
J{omotam Kqei!enl Sal.it 

Noy...,, ıwwti idare M)'eti..,;.,; 
Su.at Hayri Ürgüplü, <>rı:ene· 

:ral Fahrrifiın Altay ve daha 
bitrolı. gıet1.endHtle tammnış 
zevat uğurkmışiar ,.., Milli 
Şelimi>z uğurlamaya celenle • 
ltİn hepsinin .,ıı.,r:ni sıkmak 

....,..,uı.. iltifatta bulunmuş -
lıırcbr. 

BAŞVEKiLi iZ 
Son seyahat notları üzerinde 
alakalılara direktifler verdi 

ALMANYA AVRUPADA NASIL 
MAGLUP EDI LEBILIR ? 
~------.. ı~------

Bunun ilk şartı Avrupa karasına 
çıkmak, son şartı Avrupa meydan 
harbini Rus - Ortaşark cephel•rini 

elde tutarak kazanmaktır •• 
Yazan: Ş0KR0 AHMED 

Hl enürı ne Almanyanın 

nıaj:lıibiyetifı;, ne har· 
bi.n bitmesini, ne A.nM:

ı-ikalıl.arın Avrupa karasına çık· 
maııı11ı, ne de So\'}'et Ru.s~·anJD 
yıkıhnesmı l>cıkleıneniıı zam.ını 

gel.menıiştir. 

Ar.kara, 10 (İkdam mu· 
habirinden) - Sayın Bq· 
vekilimiz Şükrü Saracoğlu, 
bu sabah eriı:enden Ba§,,e
kilete gelerelc çalı,mağa 
baılamıJlardır. Bqveıkilimiz, 

doğu ,,e Karadeniz viliyet
lerinde yaptıkları son seya
hatleri esnasında halk ve 
köylü ile temasları neticesin· 
de aldıkları mubt.,.if notlar 
üzerinde alakadarlara yeni 
direktifler Yel'IDİ§lerdir. 

Birinci dünya harbUıôıı ikinci 
ve dünyaya şamil bu safhası 
i~ henüz bütün kozlar oy • 
nanmadığı gibi oy11<1.rureak dev· 
ı-e de pek yak>ıı değildir. Ruz • 
wld'm son «akbaşı muhabbeti 
bmum en baria. delillerini taşı· 
maktadır. Anuk, umumun ;11;. 
fok ettiği kk nokta ,.., tek ni!· 
tice vardrr ki, o da Alınanyanm 
Avrupada uıağlüp e<ijfobil.etti,<İ· 
dıir. hıgiltere buna ha:ı.rlanyor, 
Amerika buna baz.ırlanıyor n .. 
her lılU devlci de buna inanıyor. 

Bi:r Alman dm.iıoaltıs AffAnillde ia yareıerle işbirliği halimle n..Nıiyor 

O halde, mu.ka<ld<'r sual k.eıı· 

d:Uiğiııden ortaya çluy&r: 
- Almanya A\"ruıwıda nıasıl 

mağliıp edilebilir?. 

Alman denizaltıları 
geçen yıldan fazla 

lng:lizler denizaltılar için yeni bir usul 
tatbik etmeğc başladılar 

Ankara, 10 (Radyo r<>:ııet.·s') - 1 
&Jiitı>yetli LoııdMl kaynlllderı Al~ J 
manl.ann bufti.ln geçen s~ind"'n 
<lcıha çok dtiıi.allı gemileroıe .,..ı.;p 
olduklarını bildirmf'ktEdir. 
İIDAM -Bir miiddı•t ör:>ce i:ng)-. 

Jiz bahrOye nazırı yept4iı bir de-

me<t.e AJnu:n d.f'!llzaltlarına tuı~ 
w.a.ııca<ıelı· içı.n. ye-nı w.ul ı Pr biiş v,ı
rul.n-....ı lüwm""~ b.Jdonniş ve bu 
1nıi.ıdıliliaa. ~ılerin.n tatbiiainııe grç
m<lı.tt> olduğunu iJ<rve t'Wnlşti. 

Alman dmoı:a.JıJ:ı-ım~ k•rzı lica....t 
fil<>lanm müdafaa iç., OOş vurulan 
~ı usuller1e grm kay1bının •.U
la<-'9Wı b: kiııri J mekttdir. 

.AJ.MANL-ARA· i6RE 

Stalingrat 
önlerinde ____ , __ _ 
Yeniden bazı 
istihkamlar 
zaptedildi ____ , __ _ 

RIJEVDEKI RUS 
TAARRUZLARI 
PÜSKÜRTÜLDÜ 
Berfin, 10 (A.A.) - Alman 

oJ1duları ba~umandanlığ:ntn 

tebliğinde bil&ıassa şöyle dcni.1-
mektedir. 

N ovorosisk'in cenubu şarki-

s. nde yeniden b~ sırtlar .ijıgal 
edilmiştir. AWr t~umuıı Kaı<ı 
deniz sallıil açığında düşmanın 
5 nakliye gemisi.ni baurmıştı.r. 

Terek .>zerinde, zııtıh bir tii
mene mesnup bir Alman muılw.

(SA. 3, SÜ. 3.) Stalingr.ı.ıl rı:nılmdaki istih kamı göstcıTİr bir hari•• 

Türk Gazetecilerinin 
Londradaki Temasları 
lngiliz istihbarat 
Nazırı Diyor ki: 

"Gazeteciler milletin bckçiıidirler. Gördük· 
lerini yazmazlarsa vazifelerini ifa etmezler" -Çörçil, dün parlamentoda Türk 

Gazetecilerini kabul etti 
[,oııdra, 9 (ala.,<ı:nıiharriri nız

den telsizle) - Bugün öğle yE
rn<'ğinı İst>h!baııa>t Ne41retinıde 
<yedik. Bu ziyafette de lllkanta
Iarda miJSa<1de edilen miktarda, 
yan üç kap yemek Yerdi. Ye
mekten oonra N~ız r N. Bren
den Braken pek sa.mimi bır nu
tuk söyledi: 

ı krı U) and.rmak gibi bir fay
dası -.;ırdır. Sız dE bram dos
tumuz ve mütt.E>fkiın=iniz. Si
zin de f,kirJ.e.r.n't:i ""ten.killeri· 
nızi {lğren.rr.<'-k isteri%.• dedi. 

Bu s;;ınmııi nutka l!ÜSE'v.tl Ca 
!lııt Ya>çın dostıça cevap verdi, 
~ekkur etti Bu mü.'lasebetlc 
şu ı.ı da .15ve cdeJim ki ziya

(81\. 3. SÜ. 7) 

l 

.saşvekili Çörçii V<' Ha..Wiye 

Nazın Eden c- Ne görmek ist'yor.;anız 
OO-,·lc •iniız, sfıe göstermek ve 
~ Türk sey)'abı gibı sizi dola~
lrnnak isliyorııız. Yazarken de 
istediğiniz gibi yazınız. Mısafir 
d.üşüncesi ile hareket etmeyi· 
niz Beğendiğiniz şeyleri t€'!1kit 
ediniz. Biz mz :ıbuata çok kıy
met vennz. Gazete',er Parla
mento ka<lar mü.h:w.dir. Tenkit-

AMIRASINDA 
. !eri hatta d,.ıa faydalıdır. Ga

z<eteeiler memleketin ve milletin 
bekçisidir. G(ird~klerini yaz
m<ızlan;a vazifelerını yapmamıı 
olurlar. Yazdıktan bazan acı ve 
ısırıcı olur, fakat lhükümettcki-

-
Mebuslar tenkidkar 
beyanatta bulundular 

. . -
SOV.Yi:TLIBİ: G6BE 

Son 4 ay 
zarfında 

Almanlar 73 
tümenlerini 
kaybettiler -8 ROMEN, 5 MA• 

CAR TÜMENIND6 
iMHA EDiLDi 
M<ı<;l<o.:a, 10 (A.A.) - Ta 

ajansı bıldırı~·or: 
Sovyet hab~rı.er burosu tar&

fından •Yeni bır yalan. baş!.gı 
altında neşredilen bır tebliğae 

şöyle denilmektedir: 

Almanı.ar son zaman.larda ';. 
ne b: l'Çok ~nlar uydurmaı:a 

bafladılar. 8 :Fzy.lı'.ilde Alman 
kumandanlığı yeni bir yalan • a
vurarak 1 MayıBtôll 31 Ağusto
sa kadar Faşist .Alman kıt'alıan
nın Kc>.lordu k\J\'Vetlerinden 56 
tümen ve 39 tırğay iııiıa ettik· 
Jerini bi.ldirm.iştir. 

Yukarıdra ba>hsı _geçen dıe•vre 

zarfında Swyet • Almaın ceptı.. 
rundeki mtıiıareblıerde 42 S<>vy.,t 
Piyade tümeni i\e, 14 ü taıık 

t~ayı ohnak üzere 25 So\·yd 
tuğay1 mütüın kawara uğr:ı
muıtır. Buna mukabil ayni dev 
~ 73 ~an tüın<?ni Kızıi· 
ordu lot'aları tarafından tam:.
milc yokedilm.ıştir. Bu tü~ı;
k!· şunlardır· 

1, 6, 8, 11, 22, 24; 28; 50; 57; 58· 
62, 75, 79. 87, 102, 113; 12.3; 132; 
161: 168. 170, 22:l 227, 256, 200 
-. 29ı. :ıw, !l!li •• 306 342 
377 ve 387 numaralı piyade t 1· 

menle,., ;le 3, 14, 36 ve 60 n ... 
maralı moıörlü piyade tümen
leri iki mo1ıör>ü hususi kıt'a, 4 
ve p nurr~ral av~ı t.ü.mcn!en, 
l 2, 3, 5, 9; il; 16; 17; 18; 19. 22 
ve 23 mım~rah Alman tank lı.ı· 

(Si\. 3, si'. G) 

' 
· ı Hitler ve 

1 Mussolini 
----ı•----

Viyanada ikinci cep· 
heye karşi ne yapa
caklarını etraflıca 
konuşacaklarmış 
Lond ·a, 10 (AA.) - Reu1er 
Hitler ve MUG90lini ~ c ta 

G<'r<;ekten yerinde lı-ir ı.oru • 
dm. Amerikan • İngfüz sanayii 
beııeır bav..,lasmm kaydetmedi· 
ii bir verim için<le silah ve h<l'"p 
nı.aluınesi hapı) or. İngiltert! 
ısefttberliğiıııi tamamlamış cil>i· 
dir .. Amerika 10,000,000 luk bi.
oı-ıhı )8p.n1"kt.ad>r. Ve. dünya-
1>1.n en büyük dooaom.ası At!Jln
tik te.rs.anelerinde inşa halinde 
buluıw.ıyor. Harbi bt1 macldıe ra
.lamları mı Jı..zaoocak, yoksa he•: 
lıangi &:.r mucize mj? .. LiTViNOF -------1 

Bir meb'us "Derhal bir ikinci cephe 
açllmahdır. Çörçilin iktidarda, kal• 
ması miHi bir felaket olacak!,, dedi 

olarak taarruz. projelerine n 
bah!>edeceklerdir. Mü>r.kere '1.r
~nada yçı!acaktır. Ayni zıt
nıanda Macarlarla Romenler «• 
rasındaki anfaşmazhklar da gti-
r~ül~Jct r. Yugoo1avyadı:ılu 
italıyan kıt'aları.ııın yerine Bu;.. 
gar ve Macllr k. t'aları konula
caktır. Yugoı;lavyadaki Ital>yan 
kıt'aları Rusyavıa gönderı1ect"'l< 

tir. Bize., Anııp.ada harbı ka>.nn· 
>nanın büyük şartı hiç şüphesiz 
.ı\Iman ordu, una H Mih•er Ot"· 

ta.k.J.arına ü.stii.n ı-.ililha, üstün 
•nalı.!mcye sarep bulunmak k.a· 
d,,r Avrupa kara.sma çıkabil -
>nektôr. Rru.vclt, bundan üm't • 
lidir. Çi;r~il de ·~ ni irnındadır, 
Fakat, bu ~rtın tnhakku ede· 
Jı.iiıneü mutJ.,ka ve behenı<>hal 
~flı.,..~ • Hind • ~ho.ıl" müdoıtaa· 
•nın fld<' tutulnı- ~'" bu 
cepbl'ferııı deumı içdnde Av • 
~ltpa lıaraı.ına çwlarak 'erile • 
•el. nihai ıuey dan ha~bini kazan. 
IDaya bağlrdrr. Amerika da bu 
1-bı ~apmışhr. RIYnelt ıı .. nun 
~hıQiT Jııi, 

Harp mevsim 
tanımaz,, diyor 

~==~~ YENi TEFRIKAMIZ..J~~=-.. 
Loncı~a, 10 (A.A.) - Di..n A· ----------·--- -----

- Ortaşarkı bıralır.ıryaaıifZ, 
.\kck.ııizl Almanya) a terlı.etnti -
>et: .. tiz ... 

l>i . .,... Eğer, hakik~cın de -
>n6 kJ'Hyalar booa muvaffak e>
i,ıb;ı.;,., Alınan ordusunun Orta· 
§ark ve Adeuiz halrimiye ' · ele 

(,5A. 3, SU. 7) 

Biytlk Elçi A eri 
Hariciye 

Nazırı 11 e görlşttl 
Va ·ngtoo 10 (A.A.) - Soı;

yet bi.iyük e~isi M. Llt111inoı( bu 
gün Hariciye Na.z.ı.ı-ı M. Cordel 
Hull'ü ziyaret etmi§tir, Doğu 

cephesindeki son durum doJ.ayı
s.ile bu görüşme biiyuk bir a'iıka 
uyandırrotjtır. M. Litv:no( mü, 
IDatın mevzuu hakkında d 
meçle buhırımaktan ıctinap et· 
mişt r. 

Guct iler, Japoeyanın Sfbır 
yayıı ıaarru~ geçm , lcin ınev 
~roı.n ilerkmi§ olup ofuıadıg 

(~A. 3, .Sl'. 8) 

SULTAN REŞAT 
VE 

iTTİHATÇILAR 
Yakm tarlhla şlm.tı1e kadar ıazıı
mamıı lllret verici s•'ll•elerlal anla
tacak olan ba eserde okayacatıaız 

BAHiSLERDEN BiR KAÇI: 
Sultan Rqad İttihatçıların yüzlerine nuıl gülüyor 

clu? - Pllditahı Bunaya niçin götürdüler? - Veli· 
aht Yusuf izzettin ve İttihatçılar - Miralay Sadık 
Bey ve Sultan Retad - Babıali vak'uı - Sultan Ha· 
midin ölümü. 

-== Pell yalunda baslayacatız ==' 

\' rr Kamarasında M. Kiııgsley 
\Vood"dan sonra soz alan M. 
Lawrcnco bıJlıaı;sa M le dem,ı;;· 
tir: 

M11lct, bız: m ı.çın ne kadar 
ağır olul"'::ia ol"Sun1 cesur mütte .. 
fikleriuıız Rus;ar<l ilk fırsatta 

yarchm llıususımda hiç bir feda
dalciıılıktan k;açı nrnıyacaiım• e
min olmak ostiyor. 

Libera:lılerden M. Gralıam Wı -
te İngiliz rnolletirrn büyük ekbe 
riyetınin l"mdiye kadar hiç bir 
meli fedakarlıkta bulı.ınmadıl!J
nı sôyl.em!ş ve ıun1arı lıiive d· 
Jn4tir· 

Biz haftada ıa; ve ·a dört cins 
knlemc Y"Yip yiyemiyeceği· 

miı. hususunda münakaşa yap· 
tığıma sıralarda gau;tekr Atirnı 
sokaklarında ıı<;l.ktıı,. öknler n 
fotoğraflarını neşrediyordu. Ge 
rek 11!. Çörçıl'ı~ g<'r~k başka 

( ,\, 3, •• 4) 

Yağmurlar 
Diiııkii yağmur biw kı>jın çe

lı:cc<>ğimiz sıkıntmın ~k çapta 
örn.,ğini gi;stcrcl.i: Tramvıa ·l.ara 
bimııek ve inmelc, bindikten son· 
ra da o(ıınnak n ayakta dur • 
:mıık hanen hemen bir uda Şl!llı:
lıini alıyordu. 

Yaıı: günleri bile tremHy ve 
otomobil darlığı kendine l<lsset· 
tirirken, yı;ğınW' başlay'""'a bu 
iarlık bir kal daha arth; baibu· 
iti henüz istarıbul tMn yükünü 
almış değild.ir, birkaç yiiz biıı ~ 
Jıirli henüz yazlıklanladır. 
Kı~ gelip de, göçler inintt, şe

hir tam yükünü alıru:a halimiz 
aire o!Kaktır?. 

Trıını\"By idareııinin l>aııdaj hl. 

Başlayınca 

1
- YAZAN: -, 
_ Seliımi izzet Sedu _ 

k.iıyeııi nıüttefikle,rin ikinci cep. 
he hikayesine benzedi. Onlar na 
sı.i: Açılı)·oı-, aç.ılecak, a.çıhıı.a.k 
ü.aredi.r diye sçınak filmi tR'-ftf 
edip dunıyorlan.a, tr.ınva) id.a 
r$ de ~imek Ulini tasrif et • 

.-kıedir. 
Bu tas~if dl'\ am ede dun.un, 

bi2 gelecek baııdajlann g<>lı.e 

bf!e traunay lann kafi gelece • 
ğioe i11anamı~·oruz. NM'ınal La

manlarda tTamrn)·larda nıhat 
) üzü görmiy~n İstanbul balkı ilr 
İstanbnhın misafirleri, bu ola· 

CSA. 3, Sl 0 
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KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Beıediy;' rADLiYE _J Beykozda ıoıs -P-OLrrfKA) 
- KORIDORLARINDA • 1 · -

inşaatı Metres tutan koca ayda 45 ·~enen RUSYADAN 
Yakın Mazinin Kanl ı Hôdiseleri -• C 1 n a Y et Bekledikleri •. 

Tahdit kararı lira nafaka verecek 
1 Yazan: ZİYA Ş.AKİR 

'----~~~~~~~~~~~-
No. 28 

'Diye ,.(ize başbyar~k, rüyaSJ-
111 'j(iylece nakJ.e gi1işt : 

en tan nmı~ o1at1 3.! mlerinın 
kalbltrire, (Cil>at) a~ vumek 
le gösternıiştı. 

kaldırılıyor Çocu1' on yaşında mı on b ir yaşında mı 

- Rüyamda, (Ha-..:reı; Pey
gamber) i gördüm. Son d rece
a.c müteessirdi. 

Dara hitabım: (Ya Mansür! .. 
Yurdun, kavmin, kabilen, bü
yük bir l"hlfke içinıdedir. Bu gr-
oı ~'.e \ılt<tıı,n, kamiloen kW'faır 
eline geçeçektir... Buna mani 
oln1an için, san.a bir vazife ve
r:yorurn. 'te sana, emred~yo
ruın. Kalk!. .. Evve'la halkı doğ
ru :- ola da, . .,. et. Or.daon sorıra 
ela (C>hat) 'bayr.ağmı aç. Eli si-
lli lu!ar>ları başma topla. İleri 
at l. Korkma. NIJSl'et, senindir.) 
dedi ... Ben, (Ya Rasutufro..h! .. 
Cu.hilirn. a_'·m bir adam değilim. 
Ben. balkı nasıl ;dare edebili
r·- Ve böyle ağı.r bir yükün al
tına girmiye no!>·l cesaret ede- f 
• m. Senin mübarek emrini aca-
ba nas.] )'erine getirir'm? ... ) de 
dim... Resu!ullah Efendimiz, 
l<'krar ban'll hitap etti. (MUJe-
t nin !bütün üleması, sana yar
d.m edecekle11Clir. Onlar da se
n .n açtığ:n cihat bayrağ!f'.lın al-
t na girecekler. Yurtlarını, kıa
f:rlere t.eslim eyleıniyecekler
dir.) Dedi .... Ey hocalar... Ely 
mollalar... Ey alimler!... ·İşte 
bt·n, gördütüm rizyayı si2ıe nak
lettim. Da.ha doğrusu, Resulull'.aiı 
Efendimizin emirlerini tebliğ 
e\·le<iim. Benden günah gitti ... 
Söyleyiniz bak>ahm. Bu rüyaya 
siz!Er r.e 'buyumr.runm? ... 

Diy'\ı>, siiküt etti. 
Ü~ürmanm davetl.Jıeri, bu söz 

u..~1 büyük bir dikkatle dinle
m. ·!erdi ... Evve!a, derin ·bir h••Y 
ret içinde ka1dıl:ı-r. Sonra, ken
clı .ralarındoa bu rüyanın ı.hkfı
m:nı mU.Zakereyc ba-,lad>lur. 

Bu müıukere, uzunca d..-v::.m 
elti. \'"e ııı.fıarel, şu karar veriJ.. 
d : 

- Bu rü.v.anm (Satlık) oldu
ğun.;. kat'iyyen inanmak lizı.m
dır. Çünkti, haki: a-t<ın tehfike
ye ınlıruz olan yurdt!ll'l"n:un bir 
lı askara. iiltiy ac, vardı:... Bir 
,!m:lı3i şer' ite '7.:kredil'mlştiT. 
(İs!<im belıdeJ.erinden ·bir lnsını 
fohlikeye .gU'ecclt... (Mansür) 
;srııinde bir milca.t.;t ortaya at.
lııo. o tehl.>keyi '<lale ey!Pyecek) 
denilmiştir ... Şu 8ıa1d<> o (Man-
sur), sensin ... Mademki Resu-
luHa.h Efc-odimizin emiTı..t-i lbu 
ınerkezde<l'iT. 'Kalk!. .. Cıhat bay 
rağ nı .aç. •Biz de :;enı'.nle lıcra
ıberiıı:. 

Cahil, fa.kat zeki lıi.r adam <>
lan (Üşürmarı), ilk barek.Ninde 
böylece bü;'ill< brr muvaffalciyet 
kazan.dı. O giiıOOen itibaren, 
(Mansur) adını aldı, 

Bu rüya keyfü'yeti ister ha• 
ki kat \"e ister !hayali bir sev ol
s~m; mul1<1kka.k: c)lan bır i'n~scle 
varsa o da, Mansiırll'l'l saf ve ha 
J;s bir vatanperver olınası. idı. 
O, en bii;yük muıvaffakiye'\•n i. 
i,<e 'lıaşladı,ğl gün., memlelret:n 
r~~~~~~~~~~ 

Beyaız saçlarite Maraia1, yara 
Ja.ıı.nırş, b<l>:k bi.r Som:son'a ben
ziyorduı. 

1lüıcresinin içinde clol.o§an ba
lqşları !benim 'bakışım!,a karşıJ.a 
şınca, aaeı.a benden. korkaT gibi 
oldu. 

Hapishanenin bu uouna ni
ç.·n geldijlımi unutmuştuıın. Se
ne lerdenberi ~u derece insafsrı: 
ca muarocleye tabi tu~u.kn ka
fes iıçindeki adama ka,.. içim
dt· derin bi.r ımeıilı:mıet l")'an.m'l 
tL 

Cebiınd..ıti elmayı çıkardım. 

Kafese yaklaşarak ;:ıarmakhk

tan U'lattvm. Maralat bana doğ
ru ynklaşmarlıı,~ı jçJı., elmayı 
k•f""'in içinde ,y::-va~a ona tloğ 
ru vuıvar,lad:m. 

Maralat, belki de bir feııal>k 
yapm·ğa geldiı.;im· zannederek, 
ger'ledi. O 'Zaman ke'lldisini is
mile rail'troım: 

- !ra, bak sana elma get.ir
d.m. Al, ye! 

C<·v2p vermedi. B r köşeye 
ç.,kilip bekledim. Oradan neden 
s• ayrılamıyordum. .Allaıhın 

belası. nı heni.iz ıgece olduğu 

için ke'ı!lPÇelere vunnarnoşlardı. 

iBL.az oonra dev adamın kıırnıl

dadtğırı ,gördüm. Maralat elle
rinin ve cf.2'1erin>n ü.ze••nde dik
katli dikkatli yürüyordu. Biraz 
viirüdü, durdu. 

Mansürun elr•L;nı, dettıal bir 
halk kütlesi sa m·erd .. Ve bu va 
fanperver ki.itle, gür..dt11 güne 
KUIV\"Ct!endi. 

CİHAT! ... 

·o zamana kadar muhitinde 
hiç bir kıymet ve ehemmiyct.i 
olm~y-an (Man,,.j; biıderl!: 

çok yüksek bir mevki kazacrıdı. 
Fakat o, mütev-34' hayaLmı hi:ç 
buzmaclı.. Ve, halkın lttr anda 
kendisine gösterdiği bi\~·ük ba~ 
Jantı k~ında, zerre <adar şı 
marmadı. 

Bütün t<tı1ant.larda. habka 'hi 
rap ederken: 

- Ben; c:;.lhil bU" adam olduğu 
mu biliyorum. S:ıze ancak, bilıdi 

1 
ğim kaıdar sözlerle .hitap edit)'<l
rum. Eğer süıılerimde, şü}Jlhe ..,e 
tiğiniz bir nokta varsa, (al'im)
lere gid'niz. Öğrenmek istedik
lerinizi, onlardan öğreninlz. Söz 
!erimin haJtik:ı-tine jnandıJıfan 

sonra, benim ba~T&ğımın altına 
gelini'Z. 

Diyordu. 
Onun bu safiyane ifadesi hal 

km bir kat daha emniyet 'Ve iti- l 
ma-dını oolbcdiyordu.. 'Manısiır 

böylece ışe grr~. Fakat bu ba
sit başlangı~, uzun sürmedi ... 
Derl!ıı.l Kafkas kabileleri arasın 
da bir (İttihat) \'.Ücude geldi. 

Bu h[ldise öyle lıir .zamana. tıe
sadL>f eım.şti ki, Kafkas u
mumi valsi (General Potem
kin de son kararınıı \•ermt<ti. 
Art.ık (Kafkas istila projesi) ni, 
aynen ve tamamen tatbik i~in, 
:h&rcke geçecekıi. 

General Potemkin, butün Kai 
!kasyada kullaruiıığı Emıent ca
susları vasıtasile, (Mansür) 'lln 
harckelini haber al.makta gecik 
nıcdi. Bu kurnaz Genera.l, evve
la onun hakkıı.nda tahkikata gi
rişt:. Onun cahil ve b<:-sit bir a
dı;\'\\ oMuğımu öğreni~, telaş 
etm<>di. Hatll, .kendisine ehem
miyet bile \·ermedi. Hayatıru 
koyun sürülerinin ark.asıooa ve 
ıanlalarda geçinniş olan ~di b:r 
köylünün girişe<:eği teşebbüsl-e
rin, kerrdilıpi.ııd.en sönüp giıdi

vereceğine hükmett.. 
( Da.ha var) 

Tramvay idaresi· 
nin ray ihtiyacı 
-İstaıibul tramvaylarının ka

visli ray ihtiıracı olduğu malı1m 
dur. Üskıüdar tramvayları ile ya 
pılan bir anlaşma neticesinde 
Feneıftıahçe yolundaki çift hat
fardan biri sökülerek istanbula 
naklt'dilecekt,.., Bu ray'.ar; İs
ıanbuhm tramıv,3(1' yo!larınd:ıti 

tamire mulıtaç ye.rlere konacak 
hr. Bundan böyle de Fene~ah 
çe tramvayları, tek hatta çalı.
şacakıır. 

. 

Ankaradan verilen malu
mata göre belediyelerin ımar 
ve in§aat faaliyetini tu1Ldit 

eden koordinasyon heyeti ka 
ran değôştirilecektir. Bu ka
ra.rla belediyeler hiç pır in
şaat y~amadrkları gibi tez
yinı m"'lıiyette olan başlan

mş i~t-cri de netict'lendireme 
mektj? idiler. 

MıikaL!ara gelen haberle
re göre, bu kararın tadilr ile 
belediyeler imar pliınlannda 
bulunan lıer tür!ü faaliyeti 
göslel"€(!ek'<>r ve bu işler için 
büt.çelerir.de tahsisat ayı•a

bıl€'ceklerdir. 

Üniversite 
imtihanları ---·-----Bu yll hangi ders· 

lerden imtihan 
yepllacağı be:li 

o•du 
istanbul, 10 (A.A.) - Üniver

site <Rektörlüğünden bildirilmis 
tir; 

İstanbul Üniversitesi Fakül
telerine \'e buııı.ara bağlı okul
lara talebe yazılab:lmek için: 

Lise olgunluğunu vermiş ol
mak;. 

Bir Fakülte veya yüksek mek
tepten mczu rJlıulunmak. 

Talhsil ve '1.ü\'iyct belgesi ile 
müracaat edilmek >~tındır. 

Tıp tahsili için müracaat e

denler (600) ü geçt:ği takdirde 
fizik, kimya \'e •biolajid:en, 

Kimya miilıendisiliği için mü
racaat edenler (100) ü geçt'ıği 
takdirde fizik., kimya ve riya
ziyeden yazılı imtihana tabi ıu 
tulacaklardır. 

İsiml,,J>i iki defa iftihar liste-
6ir.e geçmiş oL:ınlar imtJıansıız 
alınacaktı;. 

Bu iki ştJ'beye girmek isteyen 
lerin 15 Rrincitesriıı. 1942 Cuma 
günü akşamına :tadar Fen fa
kültesine miir•caat etmeleri. 

. ..... .., .. "..,•,,, 

1 t oçu . 
* Hay'<la.ııııaşa 1.ismiooe e>v

velse ~ıl'nıış olan beden terbi
'yesi öğretmenle"i ku;rsu bugün 
Maarif Vekilinin de 'bulunacağı 
bir toıpla ntıdan sonra tıörenie ka 
:patılacaktır. 

'* ~imi; l• bulunan Sü.
mer Bank Umum Müdü.rü tet
ki'klerine clevam etmektedir U
mum Müdür, evvelki gün 
:Ileykaz k.u-nodura ve deri fabri
kalarını, dün de Bakırkıöy kom
lbir.esini tetkik etmiştir. 
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DaYa; Boşamna! 
Davw<kiler: Kan - Koca, 

lrocanır. veJ.ıiH ve i'l<ıi çocıtlc. Ka
d :n, gözü :;,çrlmoclı'k b !r Anmlu 
kızı. 

Er.k<k de ayni memle<ketin a 
ıdamı; hoıbta köyden ... Kömür 
t.ü""'arı miş. 
Kadın ar.lııtayor: 

- Hakim lbey heni i'1Gi çocu
ğumla k}msesi<:, bakımsız •O:!°a:k
tı. Hiç k:msem ok Al!Obtan baıj
ka ... 

Hakim: 
- Ço~L"klann kaçar yı;~·nda? 
Kadın, kucağında, sııeaı:.tar., 

ve kalr.ıbahktan g 'lgide hu'.}"SUZ
laşan mini mini 'hir ya~Tuyu gös
tererek: 

- Biri bu, hiıkirn bey ... İnci 
lruçıJk y aşrnıda... Ötelf. de dıışar
da: Or.. yaışında ... 

ÇocuğLlll 'babası asa.'hiyetten 
ağzının içinde lııomurdanaraık: 

- On bir yaış>l!da! 
Kaıdın: 
- On yaşında! .. 
EPkek: 
- On bir aşır.da!_ 
Katlıın saf AI.adolu ŞJ\'esile: 
- in.anmayın hakim. bey ... O-

nun her sfüıü yalandır. Allah bir 
dedıği 'lııile ... Çocuğum oıı:. ya -
şınd.OOJr: .. 
Kadının şahitleri dinlendi. 

Şalritleroen lblrine hQkim ooru
y>or: 

- Bu kaı!ıır:la bu eılkek ara -
sın.da boııamna davası var. Bo
şamnayı ica.bedecek bir tııtlleri 

var mı bunların?. 
- Var hô:kim bey ... 
- Ne var? 
- Kocasının ıbir me-treısi var. 

Ser.elerdir onunla otımıyoc ... 
- Pclki, bunların at.ı·lk lbi.r a

raıda geçinmelerine .lmıkiin ;'dk 
mu? 

- Yoktur ... 

- Neden? 
- Geçinemezler arlik, 
- Niçiır. geçin~zler? 

- GeçimslzU~ yapan ikim! 
Kadın mı? eı1kek mi? Kabahat 
hallgisiıııde? .. 

- Her ilkiısıiıııde de var! 
- Kadının ne kabaha1ı var, 

• 

evkeğin ne !kabahati vll!'? Söyle 
ba.'kay>m. 

Şoıh.it de ayni mmnlek.c>tten., 
ayni 'kölıden. Garip bir ~e le 
ıkonuşuıyıor. 

~ Erlkeğin ka.bat.'ıa'lı': Metresi 
vn.ı:. .. Metreg tutmuş tkarıısı üıs- 1 

tüne ... 
- Peki, kadııur. 'kalb~abi. ne? 
Uzun U?;WI düşündüJaten scm

ra: 
- Onun kabahaı1ıi de, m~mle

kette duyımıı.ş 'kıoca61T. 'il buıroda 
metıres tuttuğuımL. Kal.'k.iı lbu -
raya gelmeğe ... Kaç kere ya.zdıl< 
gelme diıye .. dinlemedi, geldi ... 

- Kooınm lka.lba:hati ıde bu 
mu?! .. 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLAHIN BELASI 
Yazan: 

'.Al jENINGS 

KemL.sine yeni bir fena11k 
yapıknası korkusu içinde idi. A
:ııaıda bir yine kını11Jd1yo:r. ayak
lanndaki zincirin çimento zem;n 
ıiizeriıırle şı;ngırtıst işi tr'ı 'Yordu. 

Ben dikkat kesilmiştim. Mara
lat'ı.n iri eli uzandı, elmayı al
dı. Ve deıfual k~sine döndü ve 
artık biç kıımıldamadı, 

Ertesi akş~ m i'e'krar kafesin 
öıııüne geld'm. Bu zava.l?ı Mara
lat 'bana aklını kaybetmiş bir 
;nsan ol.ıııadıığı hissini veriyor
du._ Bilakis tetlh'>şten ve zu.liim
den gözü yıld.ınlmış birisi. oldu 
ğunu anlı}'l)r gibi)"dim. 

Kafesim önüne geldiği.Itı rı:a.
man: 

- İra dedim. nasıl elmaYl he
ğend n mi? 

Dev atlam heıtıalde sesimi ta 
nunıştı. Çünkü bu sefe r tered
diitsü.z kafesm önüne kadlor gel 
di. ParmakWara tutundu. Ba-
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na baktı, fııkat ıbir şey söyleme
di. 

Hem baııa uzun =un baktı. 
Sanki beyninde bir ı.şık parla
mıış gibiydi. Faka t bir şey söy
lemedi, yine enerile ve diı:ulerile 
sürünerek, köşesine çekildi. 

Bu hıiidiseyi· gidip Bil Portere 
arıJattun. Maralat'ı viicuıdüııden 

kan fıışkırıncıya kıadar ku'lıaç

ladklar zsmanlar , Bil hastaha
nede gece bckıçisi olduğu için 

aşağıya 93/lırılır ve dev adanı 
kendisine gelsin ~~. onun kan 
lı viicudi.iııü süngeı•ler Bil'e y>
kattırırLa:dı. 

Kafesteki atlama ya;pııı.ğım i• 
ki ziyareti ona aııJattım. 

- Bil, dedim, sen ki kaç de-
fa ()llun kırbaçtan liyme liyı:oo 
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olmıış derilerini s.ldin, yıkadın. 
Söyle bana! Ha·kikaten b u a
dam dedikleri gibi cA.llıahııı be
li.'.isı} madır? 

iBH'in gözleri cia-ldı: 
- Eger fikr.m' sorarsan, de

di, bu zavallı adamı demir ka
fesin içintle tutmaktansa, !imar 
hanede tedavi etmek da·ba in
sar,ı bir harek<"t olur. Kafasıno
dan sakat olduğuna şiip'ıe yok. 
Bihrtlyonım, beyne ms·1 'bir 
tazyik altıı.nd.a bulunıı:ynr. Ya'.~ız 
kanaatim şuıd·ur ki, bu adam ha 
reketlerinden mes'ul değildir. . 

Bil Porter'in sözleri içimde bir 
seviıııç ızyandırdı. Çünkü ne ka 
dar müphem de olsa, z.'hnen 
v.armak istecl:oğ;m ·bir hak:kale 
tevafuk ediyordu. 

Artıık ben lher aqam kafC'5in 
önüne gidiyordum. Ona biskü
v Her ve direklıöriin safrtsından 
aşırıhğım et paııçal a.rı ve mey
vala r getiriyordum. 

A:ı. zaman içôınde, Maraı.:ıt'm 

lben:m ziyaretleriırni 'beklediğini 

'hissettim. Çünkü her a kışam ka 
fesin parmaklı.i!ı önüne otura-

- E\•et, onunki de bu! .. -
Hiık ım, kadına 90rııyor; 

- Sen bo.,-.aırıınak i9biyOI' m~ 
6un lwcaııdan? 

- Hayır, hiıkmı bey, ister mi
yim hi-ç ... Benim Allahtan !baş
ka lkı.nısem ydk .. N.iden ım fi ço
c~la ? .. Yalnız nafaka ıiıste
ôm. .. Bar.a ı:ıaıfaka versin. .. 
Kadın veı.ıd.iğ!i i&tiıcla ile aıyda 

75 h·a .istiytmlu. 
Kocaya ~<X'uldı 
- 15 droi. 
mki:m >k-ocaya sordu: 
- 15 lira ıile bir lkaıd'ın ini ço

euı'k geçinebilir mu? 
- ?!. a 
:nır ehh wkııf teŞkil edilıdi. 

Her .iloi tarafın durumu iııcelen
dir. Nihaıyet tıiılcimin kaıran yü
rekleı e su o;eııpti: 

Kocadaıı:. ıkadına her ay 45 l!iıra 
r.afaka ıkesılmesine ve .. muha -
keme ba~ladığı tarihinıdeıı. itıba
ren davalı llnılur.duığu karısına 
verdiği iaşe bedeli bakiye"i o\a
mk ayda 24 ~ radan tutaırır.ın 

bkden taılısiline ... 
İşle metı'es tutanın 90QU. 

ikdam muhabiri 

Ayakkabıların 
Maliyet Fiatı 

Meğer çok birşey 

değil 25 li racık mışl 
Ayakkabıların maliyet fiatla

rını tesb't etmek ilzere bir müd 
dettenberi çalışan eıı.cümen, ça 
l'Ş'111alarıf'ı bitirmiştir. Y341ılan 
tetkikler sor.unda seri işi bir 
çif terkek· ayakkabısı.ııın mali
yet f,atı iızami 17,90 lira, ısmar 
Lııma ayakkabı ise 25 lir:ı 4-0 
kuruş olıırak teSlıit ed:;Jmişfü. 
Kadın ayakkııbı.ları için aza

mi fiat bilahare kona<;aktı.r. 

Kayıkcıyı soya
mayınca bıçakladı 1 

Dün Şerafettin isminde biri 
İbrahim atlında· bir kayıkçıyı bi 
çakl.a ağır surette yarala~ 
ıır. Vak'a şöyle olmu~tur: 

Şerafettin, kayıkçı İbrahiınin 
k&yığında =mıış uyumakta 
oldu4{unu görünce hemen kayı
ğa atlamış ve iiızerini araştıra
rak cebinden para cii?ıdamnı 
çalımak istemiştir. !Bu esnada. 

birdenbire uyanan ibraıhunla 
Şerafeıtin arasında bir boğuış

ma başlamıştır. Nıh;;yct, İıhra
himle başa çıkamı(Yacağına ak
lı kesen Şerafettin boçağı çeke
rek kayıkçıyı ağr stırette yara
lamıştır. Etraftan yetişenlıer Şe
tafettini yakalamt<lar, yaralı 

İbra•him d-e hnstahaneye k.aidı
nlmıştır. 

zak, ben; lbeldenıekte olduğunu 
görü.yordum. 
Bım gelince, kafesin içinde bi 

le ortalığa dehşet saçan bu v~h 
şi ad<ım gÖZ'lerini bana ka1dı.rır, 
·bal<ıtşlarıruın bütün kesafobrı.i 
üzerime topla<l ı. Bu göz ilerde 
iyice ;anlıyamadığım, fakat yal 
varır gibi !bir şeyler oldıJğunu 
sezerdim. 

KiAR.ANLIKTA BİR I.şIK 

Yavaış yavaş 'Mara1at biski>
vileri elim~ a·J:mağa ı;ıitştı ve 
bunla"ı gözümün önünde yerdi. 
Ş:rr !iye kıadar hiç ki.ıme bu 
ae>v a<laımın bir şeyler yroiğini 
görmemişti. 

On diirt sene onun yiyeceı';>i
ni, va'lışi b'T hayvana verir gibi 
demir w.rma•klıJı:tan önüne atar 
tardı. O da giin d.üzieyin bu -:;u
lan şeye elini süTJne<1Xii. Ancak 
geceleyin ne verdilerse, onu a
hr, yerdi. 

On d(irt sene 'hu böyle devam 
etmııti. Şimd Maralat bCl'.lnı a 
vueumdan yemek yiyordu. 

Bu ilk netice ba'l'a cc93ret 
verdi. Art.ık kcl'..d'sile konuşma 
ğa, ona bazı sualJer sormağa 

başla m ışttm. 
Maksadım onun ağzırı<lan ha 

yatı hakkında baza malumat ko 
parmaktı. l\faral:at bazan bana 
zekice denecek cevaplar \"erirdi, 

(Daha vC1\i 

G be bir kadın dövü• 
lerek öldürüldi 

Elvelki glı.n Bey.k<YZda feci bir 
cinayet 5.şlenmiş 8 ay1ıkı gebe 
/bir kadın bir .k;;ç kişi tarafın
dı: n dövül'erel öldıürülmüştür. 
Yaptı,ğmıız labkikata göre hadr 
se şöyle olmuştur; 

Beykoza bağlı İshaklı k.öyü 
hallmıdan Salih Albayrağın ka
rısı 28 yaşında Fatma, e\'Velki 
ıgün Beykoz hükumet tabipliği
ne müracaat ederek bitkin bir 
!halde olduğunu ~·e kendisinin 
kurfartlmasını söylem;.ştir. Gi.>ç 
iıal'le bu kısa ifadede bulunan 
Fatma de~hal yapılan bütün te
davi.ye rağmen ı;.z sonra ölmüş 
tür. Tahkikata el koyan Beyl:oz 
jandarma komutanı ile mü>ddei
umumihk Fatmanın Ömer oğtu 
'.Mdlrnet isminde .birisi!e bu ada 
mın arkadaşları tarafından dö
ğüldüğünü tesbıt etmişse de da 
yağuı seoobi henüz malum de
ğildir. 

Tabip raporun.a nazaran, Fat 
ma. 8 aylık çocuğunu dii§ürerek 
fazla kan zayiinden ölmüş, ce
set morga kaldır1lmıştır. 

---<>---

Gümrüklerdeki 
mallar çekildi 

Mıntaka ticaret müdürü Ba
llıa, tccaret ofisi ·:.mum müdürü 
Allımeı Cemil ve biı·likler umum 
'katibi Saliııhattin dün mıııtaka 
ticare1 müctü~ünde bir loop
IJ.aıı tı )'Eparak gümrülo"lerden 
çekil.ecek mallar hakkında bazı 
kararlar almı,şlardu:. 

61 firm.,dan 57 sinin, verilen 
mühlet dolmadan gümrüklerde
ki mallarını idhal ettiklerini ev
ve">ee yumıştık. Geriye kalan 
4 .firma da mallarmı kiimilen 
itlhal etmiştir. 

B:r Bu gar heyeti 
g e l i yor 

iBu,gün şehrimize bir Bulgar' 
llıeyeti gelecektir. Bu heyet pa
muk ve pamuk iıpliği alım satı
mı için a:tıakadarlarla mü.zake
relıerde bulunacak ve on gün 
.kadar tetkiklerine devam ede
ceklerdir. 
Diğer taraftan Sofyaya giden 

'heyetimiz C:e y.arm şehrimize 

geıecekur. Bu heyet•n Iromür i
şinde bir an'aşmaya vardtğı bil
dirılmektedir. 

Pa r t i Ocak 
kon g re l eri 

Parti Ocak kongrelerinin ya 
plımasına devam edilmektedir. 
Dün Kayalb:ğı, Muratlı, Es.en
celi Koçullu, Ç. A.Piıett;n, Pet:
;rıahur, Samatya, Kaıdıkı5y, Ü
Ve'Zli, Alemdağ~ Soğu-cuk Ocak
larının yeni idare heyetleri se
çilmiışt:r. Bı..;gür koııgrelerini 

yapac<ık olan Ocaklar şun1aıxl<r: 
İkitelli, Türkah, ÖmerH, Ha

sisli, Sıra,p:nar, Langa; Edirne
ka.pı Fetlhiköy, Su!ıan çiftli,ği, 

Kirazlı. 

..... ,,, .., 
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dELi Şİ 

Yükseltelim 1 
Pirinç fiailan 110 - 120 den 

140 a çıktı . Gıız.eteciler pirinç 
taci:rlerlııe: 

- Bu ııe i:ş? diye sormuşlar. 
Tacirler şu cevabı vermişler: 

- P iyasaya mal gelmesiıoi ·te
min için fü:tları yiiheltmek la
zım!. 

Bunun üzerine bizim (ikdam) 
da coşmuş: 

- Aman pir inç fiatlanru yük
soltcHnı! 

Diyor. E\Ct, yükselt.elim. Zi
ra imlere oıe ol ur ki? 

- Neden onn? 
Eh, eskiden, evet, piııiıııçtaı 

pilav ynpıldığmı batırlanz. Fa
kat şinıdi boyuna yilkseltikl.i -
ğine göre, kıiınbilir gıtliba ya1>-· 
gın merdiveni yapılıyor!. 

• ŞEHİR SAAU! 
Üoiversi-te rasathanesi bild;w

d.i: 
Bugün gün"'ı s3Glt 18,5 - 19,23 

arasında tutulaC"ak ve şehrıimrz.. 
den de görülttekmi:ş. 

İyi llıtlma bu saat ler hangi sa
ate gö?'t"? R1ısathane bunu bil . 
dirmôyor. Çünkü: Eğer şehir sa-

Yazan: Alt KemaJ SUNMAN · 

R kinci cephe bah9önde imdiu ye kadıır söyl<mu~ olan -
!ardan ikisi ortasını bulmak 

artık kabil oldu: Mısır harbinde 
sekizinci İngiliz ordusunun Mih 
ve-r tarafuıa göııterdiği mulaıve

nıet bu ordu11ı>ıı. kuvvetli "' ha
zırlıklı olduğunu anlatunşı.... O
nun için Anglo-Stıkson matbu
atı da ikinci cephenin Mısırda 
açtlmtş olduğum.ı beyan etmek
teJ~. Fakat ikinci eephe d 
diği zaman hatıra ilk gelen Bus
yauın yiiirü-oü haf'ıf!f!tmek üzere 
A\•rupa kıt'asm'll yapılauk ih -
raç hareketi ve onun de\-aınlı. 

nriiessir ulabifoıe,<i, Almanya Ü· 

zerine ka•adao )Üt'Üyebilmek loe.
Iiyetidh. Hahsiıı bu faslı simdi 
Aogl<>-Sak>.on ınatbuahnc,;' sü
ki'ıt M g~iştirihnektedir. Çün
kü ikinci cephe ve A\'rupe kıt'a
sınıa asker !Jkarıııa. etrafında ile
ri geri )·iirütülecek miilihara -
lardan karşı taraf111 istifade et
mesi mümkün olduğu düşül1'Ül
mektedir. Onun için bu sükt'lta 
t abii görüyorlar. En ziyade ıs· 

rar edilen nokta iı.e şudur: Bu -
yaıuu mua \·emeli. 
Aııglo-Sakson tarafı için Rus

) a, Çin \'C Hind gibi Üç lıüyük 
ülke paha biçilemiyecek gibi 
nii(ııs ve kuvvet meııbaları teş 
kil etmektedir. Bu harp baln • 
mmdan o üç memleketten edi -
lecek istifn deniıı azami derece
sine çıkarıhnası isteniy"" Rus • 
'anm ınııJ.:a,·eıneti balım.de Re
is Runeltin ~eni söyledikleri bu 
itibarla rukkati colbetnııektedir. 
Harbin müttefikler için bu çe
lin devresiııde Rusyad.an iste -
nen de da~anmasıdır. 

Fakat Rusyanıo yükünü ha -
(iJletnıek ifn Avrup.ada ikinci 
bir c<phe a~'11U1k keyfiyelıi crtrlı: 
eHelki gibi miilalealar yüriit
mcğc ]ü.zuın göstcrmeycıı bir 
mevzn halmi ahnıstır ki tabi< <>
laıı da bu sayılınak!adır. Çünkü 
bu hususta söylen.,.,.,kler an -
cak resmi mah1yette olmtJ'a -
cak müliilıazalardı. R esmi mü 
liıhauılarJ da saliih iyet~r olan
ların gazete sütunlarına ak&et • 
tirmelcri:ııe imkan görülmemek.· 
todir. Şimdi anlaşılaı. şud-..r. 

Daha ha=lık denesi dev:ıım e
diyor. Bu ha'1:ırlığı daha olgun 
hale getirmeden ikinci cephe vı 
Anupaya ihraç bahsinde fiii -
yat sahasıı.da herhangi devamlı 
bir harekete mahal görülme • 
mektedir. 

İngili-z Ba~velcil i de yeçOO'let
de Fransa sahiliınde yapılmış o
lan aı;ker çık.arma tecrübesinin 
bek lenen muvaffakiyetle neti • 
celendiğiııi söylemiştir. Bu mu
valiakiyet daha evvel de o te
şebbüsün tahlili etrafında An
glo-sakson tarafının yazılığma 
göre merak şundadır: Kara, de
niz ve hava kuvvetleri orasında 
tanı bir ahenk lrurulabibniş ol
n1ası. 

Fransa sahi.l:inde Döep'e ya • 
pılmış olan o te<:riil>e bu ahengi 
gösterınişfü. Fakat bu hareket 
ufak mikya.~tadl"I', Daha büyük 
ölçüde girişi lecek hareketler içi• 
daha vôsi ha:w:hk lazım gele • 
cektiır. Deniz, hava ve km'<a kut 
vetleri arasında tam bir i ş bir
liği görülmeden atılacak her a
dını yaln111 beyhude değil, teh
likelidir de. 

Göı:illiiyor ki harbin müşkü
latı hep im üç kıwvet -ıııda 
tesis edilecek, devam e«Wile -
cek olan iş birliğini k:urınakta • 
dır, Bu da her sahada daha ha
zırlamnakla olacak. Hırzırlık den 
diği zaman dör t senedir müttc 
fiklerin hep t.eknlladıkları bir 
sözün hal tı d ilden düşmediği 
söylenecek. Fak.at bu da.ha da 
tekrarlaıı.acakta-. Belki de hiç 
diiden düşıniyecek. Sebep aşi · 
kar: Bu seferki harbin başka 
zaruretle ri vadır, Geçen seferki 
harpte denrz ve kara kuvvet -
!eri arasında tam bir ahenk kur
madan girişilmiş işlerden pi~ -
ınanı'ık duyulımt<Ştur, diyorlar. 
Bu seferki harpte ise deniz ve 
hava kuv\'etlerine ilave edile - ' 
cek bir dt> hava kuvveti varıhr. 
Ilnada ve karadaki motörlıi ve
:ait ile diğer kuvvetler anı ındı 
k urulacak iıjbirliğinin müe ıir 
o\abilnıesi içiın de daha :zaman 
istiyor. 

atlerine göre ise demek besı 
semtte öitleden ııonra, bazı ... m~ 
!erde e:e<.-e hıtıtlacak!! .. Cl:IIDIZ 
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Sovyet uça_kları 
Berlini bOmbaladı 
lngiliz uçakları da F ransada bir 

treni bombaladılar 

f'alEıada ban ılnnları fllldeOeae:.ek 
Std<holın 10 {A.A.) - Sveııoıkal 

Tagbladet'te ~e, dün gece Ber
füıe yemder. bir ha.va 'hıi.icumu 
~ dflılnı.ı§ltır. HiJcum ıı(:ıi< ölçüde 
o !m~..tut', Tı;ıkımin ectild~ ne gö
re, !hi.iıcı;m eden tayyareler Sov
yeı lbomba \ıçakiarıdır. 

!Wrllıı bombanlonaıw 
!Bedin 10 (A.A.) - Sovyet u

ç:;·kları dün gece doğu Almaa',ya 
Ül.eriru:lc i~'ıoc; uçuşu yupmı.;lar

dır. Bfr•kaç uçak Bcrliiıc U<adar 
gelrci'J-Sc de Bertine lııçbir 'bom
wa otı.lnıam!§'tır. 

Bud&!"'şle l>oınbafar>dı 

Times garıe1esi, :müıttcl>k 1aıyya
relerinin Alma.cyaya taaorrurı: e
den Ru.s tayyareleri ile glıtt:ıkçe 
daha sıkı bfr şek< l alan bir ~bir
liği !ıı>lirıde faaliyette ıbulunduk
larırn yMJına:<tarlır. tin hafta Rua 
lar Koeni.ı;sberg, Bı.ıda~le ve 
Berhr.i lbombal,.mışlar, nilit.tefiık 
tayya·releri ise Du.isbur.g, Frnnk
fort, Lieprig, H"mıburg \'e Bre
mene taarrurı: el~lerdir. Bu 
müddet içinde Amerikalılar İn
giltereye ve Rı.csyaya birçolk tay
yareler göndcrmı~lerdir. Vaşing

lnnda p<ik yakın bir zam,.r.da 
Almanya ve bilhaı.>a Bcrlin faob
r;kaları üuerine demir Ye ate~ 
yağacağı söylenmektedir. 

Bt.tdupeşte 10 (A.A.) - Cuma 
ge<:esıi resmen bildirildiğine gö -
re, ç~amba ve perşembe gün
lcu &.vyet tayya•relcri Buda -

Yeni hrr bomba uçağı 
p~teye \'e Macı•s!aruı: müte -
addi•t mahallerine hücum et.miı;;- Lonı:lra 10 {A.A.) - Ayı>i za -
!erdir. Şi'tr.<liye lkıodar alınaıı ha- manda hem <>V hem de bomlbar-
bcrler bu h...-<Jketi11 ancak hafif dıman uçağı olan yenı rn<ıdal 
h..sarlara ;<<tbcbiyet veııchğ/ nj bil- Whirlwind u.çaklan dün Hk defa 
diri_l'or. olarak faaliyete geçm:i,~ler ve 

Fransa üzerinık Cheııbour.g açıklarında silfıG:ılı 
Vt;>i 10 (A.A.) - Ofr 4 Ahnan balll..""Çı gemisini ba.tır-
~ıgal altmdakıi lxıLgede Drl"wk.s mıışla,-dır. Whirly,ı ıııd uç aklan 

;ie Sant Mal.o a.rasında bTI- yoku tek k~ililk ve ık.i Jll()törHidüT. 
tren; İ~ uçakları tarafın - Sür'a·tleri Hurmcane'lerin süT'a-
dan m tral,vöz alışine tululmwı- tinden fazladrr. Malum olduğu 
tm Müteadd•t öhl vardır. vcghl ı,, Hurricaneler, ayni ~a • 
Alınan-yaya daba çok akın J manda borr;ba.ı:dım.lır. uçağı 'ha-

yap.ılacak !ine getiril~ olan ilk av uçalk-
Nevyo11k 1ll (AA.) - Nevyoıık 1 lanrlır. .. ,~~~~~~~~ 
SOVYETLERE l 
YARDIM iŞi ___ ,_, __ _ 
Nevyorkta bir 
toplantı yapıldı -Harriman mühim bir 
h:tabede bulundu 
N<>vyorl<, Ul (A.A.) - A'V~relle 

H<Arrinıan oa.ı'Ş<Mliba günü Rusyıa.yaı 

haı<l> yı;rdımıuda tıu-lı>rınuık üz.ere 
iane toplamak ına.Jmndiyle verllı n, 

bir 2'y-a<elt.e \'ll ıı.;la.bcdc buhmmuır 

tur: Alnunlar ve miil.l..tiklex bu kl3 
y-a.hud öııl;iıniJaıd(.'ki J'IZ çetin mu· 
harcbelu· vermek zoı-und~ kal1U:ak

laro4r. Fa:ktll ccl:hcnln nerede bu

lun3.<"ağını k()9i.irmek giiı;tür. Çünküı 

örx.den tt~hınin. ~fmiyıen bir ço:· 
>milleı· v;mlu-. 
Rus!~ joabcdcrs~ kendı k-aynt\k ... 

ları '\'&rıd;nu ile ça.rpışa.caklardıır. 

.F'a·k·Jt b'z. onla.I'a ~h J"Mr ya!'dım
da bulunacak olunillk dalla kuV\"el
lc vr daha cesaı:etle ım;e3<1eley-o 

Oe\"3m edecl\klerıbr. 

Hıırriıoon1 bihndiği gibi Çörçilinı 
Moskol/'a Gl("yahat!.nde loendsıne re
fa.kıı.t ettiği için sözü Ç()l'Çil - Stalinı 
eöı•ü..,c;mıc,s\ne gctiı~rek bu iki at-vle.t 
adıuırunın biı· tek ıheqeflerj olodağu

m.ı, bu beOetin dı~ HiUer'i ve onun; 
tennil ettiği 41er şeyi inıjıado.n iba• 
nı bulunduğunu ®ylemiş <Ne Cör
çii ne de St.alin bu işi ilın"IGl etın.iy~

ceJt~;c> Birle,ik. A!nt'rikıa.-nın vazife
lerind-en bi·ri Rus.ray• çabuk vıı git-

Dev yük 
uçakları 

• 
Mümkün olan süratle 
inş;ı edileceği 

bildiri1di 
Vaşington 10 {A.A.) - Ha.tıp 

istihsal daireı9 reisi. Rı:ınald Nel

son, çarşamba günü alkşa.ını, dev 
~"İilk ~<yarele.ıi inşasını •tasar -
layan 'ba.tı sa&ı'ili gemi inşaatca.ı 
Haır.ri Kayser'le b4r buçuk ısaat 
görii§'müştıür. Bu görüşmeden 

SOMa Kaı)'ser gazeıteeilere d91lliş
tir iki: 

Bu işi hıbil olduğıu katlar sür
atle ve neticelelllİne ye kada'l' ta
k;p edeceğiz. 

gide aı-~an bir ylii.rdl.ITıdG. buılı..ı.mnakla 

bc.raber .bi2'6 olan !tlır.AdJaı·ının ye ... 

rinci~ oldugu Lerni.n.atmı ver,.nı.ı•k;tir. 

nu:;yiıl'da yen! ~f'.r açıldı.ğl

nı, Yetli petrol kuyuları. k<ı.zıldığını 

,.c Ukı~yna'daki ziraat sahalarının. 

yerini tutm.a.k üı.C'rıc yeni topraklar 

ckildr•ğini il erıi sü.ren H::ırriınan. şı..11 
söz.l·eri il5'v-e rtmisti.r: 

R:t"lar, kt'ildilerm.e gönderdiğim-iz. 

Şf'"ylıe-ri akıl!ıca kulianıyorlar. Sov
yetler taı-a'fından yapuaıı tayy&l'('ler 

ınQ<iemd•r Ve işle.Tini hakıkiıyle gör .. 
n1ektedir!er. Rus pilolları iyi talim 
görmü.ştür. iııgifülerle b;z]<-rden al
d>karı t.y-yarel .. ri yerinde lrulWır
maltta.dular. 

ALMANLARA GÖRE 
(Baş tarafı 1 in.:i sahifede) 

reb1! grupu siddletJ.e taarruz-a ~ 
çen düşmımı geri püo;kürlnri.iır 
ve bataryalarmı tahrip etımiştir. 

Staliıııgraa bölgesinde hava 
kuvvetlerinin yardımı ile yeni
den bazı islıihk.lmlar :~gal ed•l· 
mişt:r. SCJVyell.erin cephe yü
künü hafifletmek için ya,ptıkla
rı ş:ddetli taarruzlar dolayısile 
cereyan eden mu.harebeler es
nastnda 54 dü~man tankı tahrip 
ed imiştir. 

Muharebe tayıyarcler' Astra
ganın liman tesisler~ ite .aşe de~ 
pola.rını bom'balamışlardır. 

Staliııgrad muk<ırcml!ti i,enin-
grctd mıikavemetiııe benzit;or 

Stok'holm, 10 (A.A.) Ofi: 
Almanlar Don ile Stalingrad 

arasmda bazı sırtları i'Jll3l etmiş 
terdir. Bu sırtların iş.gali strabe
jik bir ehemm.o•eti haiz ise de 
bundan kal'i neticeler çıkarmak 
doğru dcği 1dir. Çünkü &razi Sta 
liı:;grad etrafında tabii Ye sun'i 
manialarla doludur. 

S<ali.ngrada Rus mukavemeti 
nin kudret: goçen sene Lenin
gradda ve üıç ay evvel Sivasto
poJda gösterilen mukavemetin 
derecesi i!e ö~jle\ıilir. Saltiıhiyet 
1i Alınan makamlarında bile 
o.un, geçmiŞ'tekı' teerülbelere 
rağmen böyle bir inat karşıs111-
da kalınacağı ümôt edilmediği 

söylenmekte idi. Rusların Sta
li.ngracirlaki k11vTetleri tüken
m-ez g:bi göriinmekted!ir. Ateış 
hattına durmadan yeni k·UV'Vet· 
ler sürülmekte ve tank 
\birlikleri mütemadiyen mulhar<'
lbe meydanında görülmektedir. 

Stalingra.d ' muha•ebesını.ı 

gü!;liikleri 

Roma, 10 (A.A.) - Berlindeki 
İta1yan muhaıbirle.ı·inin gazetele 
rine gönderd•ğine göre, Alman 
ma'hıfilerl, Stalingrad ~ydan 

mu•harelbesinde Alman kuvvetle 
rinin iktiha:m zorunda !bulun
dukları işitilmenriş dereeede bü 

0·ük gi1çlükler ~erinde ısrar et
mektedirle.. Vollga ne:hrinin sağ 
kıyısında 40 l"loıııetrcden faz
la uzunlukta bir yer kaıplıvan 
şo1ırin fiiliyatta çember atıma a 
iınmasının k .. bil oımadığı bil'lıas 
sa bildirilmekted.r. 

Harbin başlanıgıcından11eri ill< 
d efa o1arak kıt 'alar, ste.p:n mut 
lak ku.ruluğu yıüzünden kiç bir 
s•ğınağa malik butunmamakta
dtrlar ve '.ı~ker'er, kendi'.erine 
Scın'bahan nilk kötü zevkini tat 
tıran sağnak yağmurlarla bir~k 
defa sırılsıklam olmuslardır. 

Sovyet mukavemetinin devam 
edeceği grzJ,enmemekted'r. Hat
ta Lavoro Faseista gazetl"Si mu
hab'rin;n ileri sürd'>ğü mütale
aya göre, Stalmgrad şe:hri i'1!!1l 
edilse d hi. Rus1ar ıbuma rağ

lnl>TI şehrin ittisalindeki Sarpins 
ka~a adasın-da çaı<pışmaya de
vam edeceklerdir. 

Eelediye'er ban
kası umumi he et· 

Ankara, ıo (1\ .. A.) - &·lpd~yrler 

lJ.arrk:irol umu.ıtri heyeti bugÜın $.0.t 
15 d~ C:.iv2nl mOO'lSebat rei6i B. Se;r
f~ Oran'tn reisliJi altında toplanrruş, 

bankaya ve belediyC' n, 'murl.arı t.e
lkaıüı "'"''hğın.a ait idare mecı.;s; ve 
!Yll~rıakiplı'r rıapoıJi&r1 okılınduktı:ı.ıı 

sonra bankanın vr sand:,ğın bJ.anço... 

1arı tetkik ve 'basdik ve idare ımıecli-o 

si ibra t•d;!ml.,tir. Umwn'i b<'ı>d, müd
deti biten nrura.k~bin yc-cı.:1e yeni ıb:r 
mliTa kip secmistiT. 

~ 

1 

Vandal Vllki ---·-----
An karadan 

Beyruto 
hareket etti -------
Vilki Lübnan 
Cümhur Reisi 
ve Dögolle 
görüştü 

Ankara, 10 (İWam IPUiıa.b«"ııdrn) 
- .Btrl ~k Devletler reisi M, Ruır.
'\."el Vn hwuıst JPJ.mt-ssi!t M. Vandel 
Vilkı bu o.aban saat 7,15 de A......,. 
llıaıva ıuey<i.aaırulm la;y.)'llre ac Bey
ıuta hanı.et e\mı~tir. M. Va.00.el 
Vilki'yi Ank.aradan ayıılışı.nda hü,.. 
kılmct "dı.ıa p:-oloirol ıı:ııii<!iirü 56-
Uı.battin Artbel ile hari.c!ye hueut-l 
kalem müdürü Şad. Kavur ugurV 
mışlaırdır. Uğurlarr.a börcnind'!- B~r
leş;ı.; de\"leUer büyük e l<;i.>•. M. ste
.ln!ıard ;ı,, rcfU<a~, Biı'l~ik Dcvlu1ı
ler elçiliği erık!3:nı, ina:ıl&z hava aJ..e
şcs; vr irıglllz ·bilyiilc elçillğirtd"'1. &
iler bazı 7.{'vat tı,, bir çok \lück ve 
y.abancl gazQteıciler ha.zır bulun
muştur. 

viLKİ BEYRUTl'A 
Londra, 10 (Radyo) - Atıita.a.

dan sabahleyin ayrılan r.Pis Ruz
wlJ;o ş~ı..ı mümessili Vanlel Vılki 

bu slba.lı Be)'rula var~lır, Von
del VilGd, Lübnan .,.,..,; c1.l1Tllıuıru vo 
Savaşan Fransı:ı lideri ~·ral Dl\ 
Ga-ulle'i ziyaret et.ınişti.r. 
VİLKİ, DAKARA ÇAGIRIL!llAMIŞ 

Vişô, 10 (A.A.) - Y~bancı mı:m
lolretlcre ya.y-ılan ba-zı. şayialara gö
re, M. Vaıl'deJ Vilkie Frııns12 hiiit(l
meti tara.iı.nda.n batı Afr:kası.na. da
wt edllmi~tir. Bu habe{in o&lt yok
tur. Da.!rar'da Birlrşik Amertkanını 

bir konool<>sıı vardır. Beyaz Saray 
bu sureU., batı .Aıfııikesında daimf 
·bir müşahide maliktir. Bu setıcplo 
Vandel V.lkinin zı,.reti hydasıooır. 

-<>-

Çorçil 
Hindistan hakkında 
beyanatta bulundu 
Krlpı tekllf;~rlDID 
asli. dej!şt rllend
yecetını s yıe ı 
Londra, 15 (Radyo) MÖ511o!' 

çarç;l bugün Avam Ka~·ara.smda. 

H\ndistan ha.ki<ında bcy-a.n•tla bu,. 

lı.nmuı;tur. Çörı;il Hindlsıan duru
muntm. wnurn5yet itibarüu elve!\ş{.i. 

ve tatmıin edicl şekilde oldll>'.'Ull!UJ 
blldi.ı-m<otir. 

Çörça, Hmdist.an:ı. yapıl3.n Krip.! 
tekll!:erinin hüküm.et.o bt'i s>ya.. 
setinin delili olduğunu söylemiş, btJ 

t<>klı!I ere ne bir fl<"Y ilaw edile
ceğil1' ve tıekliflerden nP de bir ş.'$1 
çıkarılacağını ı!ave l'l.ınlş~r. 

Çörçil: cfündliko h:ı•'l):\~ SOM" 
kendi aralarında :bir tE.1' .. •ı, at arıl.aş

maGWıa \'!i.rır \'armaz lanı. bir istik
j;,\Lc Jro,vvŞ'lcaklardır. Z:ıtr n !kong
re parı.ı .lin Hin.di.E;ianı t\>ms!l ctrle
diği 111 ~andadıı'. Kongre parti.si
nin ~on f::ıal~y~tlerinQ bilyU"k. ö:~ü
de ç:ılıŞ<Jn JllI>On ~..:n:-1 ı<olunct.J.n 
yardım gürmüş o!ımsl rniln1kiln
dür.> dı-rniştir, 

Seferb rlik 
müdürCü{Jü 

A<ı!ora, 10 (hdam muhıı.b:rinclen) 
_ Ticaret veJ<aleli d,_;:ı !nO. umum/ 
müdürJüğiind-En açıkta killar.. 1-{l~,a~ 
mPttin Tuı:ıı.ç D•hUiyc Veidleti Se-
1.e-nberl•k n1Mür}·:frğü.ne -tayin edi.l~ 

nqUr. 

r _ Bu adamla :ıtaçt.ğın uman 
bh- çok kiımeler biNıassa genç
ler, senin \bi.r aşk macerasına 

atıldığını görerek sevindi. 2 cep 
'heden: Hem dedikodu mevzuu, 
ilıC'lll de bir nevi kahramanlık. 
Bir çok kimseler de, 'blllhassa ~ 
a<lamları ve kadınlar Papasın 
seni drahoonam a•ımak Jçin ka
~ •:Uıil•nt ızannett411~. Hem !iki 
taraf tı> aMaıııyıordu. 

,8 PAPAS UÇ u ... 

T na kendisin• tutaınıyarak 
haykırdı: ,, 

- Nasıl otı.ır! 
Golder bir el işareti ile sus

turarak devam elti: 
- D;nle .. Söz vermiştın ... 

KE""J.,-...e! Şu <mret!e o1w- ki, Pa
P<'S seni sevmiyordu. Bu itibar
la .riociler a~ı:land D•ğ~ ta
r .. ft n, senın de söyled ğin g'bi 
<' • nmek için senden drahoma 
da istem>yordu Bu. itibarla. da 
so uncular t'ldandılar 

Tina v'ne ~ndini tut ~adı ve 
bu sefe~ ayağa kalktt. Per•ıan 
bir hakle idi: 

- Baba, diye haykırdı, benim 

Ya zan: ıl'iKitET 
le •~ay m• ediyorsun? Mademltı 
beni sevmiyordu, ne dı 'I' kaçır 
dı. Buna hem kaçırdı da dey.?
meyn, çunkü or.-n\a gelmek i
~in ben lSrar ettim. Sonra, ma .. 
dem ki· benim ile dı:ahomasız ol
mak ,'lanile evlenecek ... D ·mek 
beni seviyor, ba.şka nasıl olabilir. 
Benden para ve aşk kôtemiyor
sa ne diye evlenecek? 

- Çıinkü kızım, bu Papas de
nilen adam senin servetini isti
)'Qr. 

Tina bir kahkaha &tlı · 
- Seııvetirni mi? \Benı.m n.e 

servetım ''ar?. 
Golder yerinden kalktı. yaı..ı

tıanen.n üzerinde duran çanta
sın• ol rak açtı. M;indcn bir sü-

rü dosya, seret ve banka mek
tup çıkardı. 

- Tina, dedi, hatırlıyor mu
sun. Bundan b'.r ay bdar evvel, 
seni bir gün İstanbulda yazma
n.eme çağı.rmış., sigortan için ta
zım d'ye bir sürii kiığıt imızalat 
mı~ıım, 

- Evet, hatırlıyorum. 
- Ve sen bu iıw..alarıo angar-

ya kabılirden. hiç le neyi imza
ladığını farketm€den atmıştın. 

- Evet. .• 
- İ~te o gün, ben, bütıiID ser-

vetimi, emMkimi sen ·n üzer ne 
devretmiştim. Bak ..• Oku ... 
Tinanın başı döıuneğe başla

mış!t. Rüyada, blr uçurı:an ke-
11arında imi~ gi'b: idi. Ora~a bir 

·=-= ""-

çiçek vardı. Onu koparm:ık ıçin 
c,."(laıcıyor, yeti,şcmiyor.' JF3kat 
bof'Jk onu çekiyordu. Bir an 
g<lllerini. kapadı. Elinin teısile 
saçlarının dibinden alnı~ sızıın 
ıct"leri sildi VE" kNlini b:raz to
:ı:ıarladı. Sonra gözlerini açarak, 
OK m a baı;k dı. Babası doğru 
sövli!<vrrdu. A ıartımanlar nm
ğ~alar hep kerdi nanıın~ idi. 
Bankalardaki hesaplar kendi n 
mına devrcdilmq idi. ilir d~ ba
basına Ycnlm"ş bir vekıiletna
n.e vardı. Şa~ırdı: 

- Niç n, diye kekeledi, niçin 
bunu yzptın?. 

GoJder baŞını önü,,,. .,ğdi. B:r 
masum kuzu tavr• takınarak ce · 
vap Yerdi: 

AVAM 
Kamarasında 

(Baş taraft 1 inci sahilede) 

bir İngiliz devlet adamnın At
la:ntiğin öte tarafında söylenen. 
11utuklar gibi bir nutuk söyleme 
ımiş olması teessüf edüecek bir 
haldir. 

İşçi mebuslardan M. George 
iBenson şu 9ÖZlıeri söylemiştir: 

Ba~kaları, ımu'kayese ed.iloe
miyecek kadar yüksek bir ha
yat sürerken işçiler, gündelikle
rin tesbitini kırbu.t etrniyee .. kler 
dir. 

Yine .işçi mebuslardan M. 
IBevan, !bundan ikj ay evvel 
sansür meselesi hakkında yap•
la kıa,rşı}aştığın ilave etın\şrir. 
Çörç.ile şiddetle hücum ettn.i§Ur. 
!en münakaşada olduğu gibi M. 
ımiştir: 

:Müzakerenin böyle bir çik
maza girmesmden Başvekil 

1\iesuldür. Son gizli celsede.n. 

Ö'tl'ce M. Çörçrl 50 kadar gaze

teciye pek iaına marumat ver
miştir. Bunu M. Rırııveltin gaze 
ıtecile rı.e yaptığı ıoplanttlarla 

mukayese ed<ınıey:ız. Çünkü 
Ruzvelt ne ayan azasııdıT, ne de 
:mebustur. Başvekil, Avam Ka
marası azasından biri olmak sı
falile bu tarzda hareket ede
mezdi. Başvekil ga:ııetecHerI" 
konuştuğu sırada kendis.ine Lü
zumundan fazla tenkit fırsatı 

vermiş oldukkar:nı söylemek su 
retile onlada :stihza etmiştir. 

Bu, inıgiliz tarihinde görülme
miş bir nevi siyasi tehdit teşkil 
eder. 

M. Bevan, Çö;çilin A~rikan 
istihsali hakkındaki sözlerini 
cCocukça gıwezelikl,er• diye va 
sulandırmış ve Amerik~ da is
tihsal l~lerinin büyük zo. lul:lar 
la karşılaştığmı ialve etmiştir. 

Hatip sözlerine şöyle devam 
eyi.emiştir: 

Almanya en aşağı Amer'k~ 

kadar iktL'Odi randrman ver
ll'ek kabiliyeı:ıne maliktir. Kay 
naklarımızın seferber Pd;!rncsin 
d!"nberi üc 5ene geçti/(: haldıe 

yapabileceğimiz ycıgihe şey 

M.sırda bir kaç bin AJm.~n ve 
İtalyanı ~l,,"<il edrlıilmekten ö
teye geçmemiştir. 

M. Bevan sözlerine mhayet 
vercrken dcılha\ ikinei bir cep
Jıe açılmasınt istl"'mi, ve M rör
çil.ln iktidar mevkünde kal..<r.a
sını milli bir felaket orarak tav
zif etmiştir. 

Günün tenkitleri 

(Baş tarafı 1 in.:i sahiiede) 

ğanüstü zamanlarda hl'Ç gö~e • 
mez. 

Ancııık durak yerlerini bW:ız 

daha aıaltmak mümküıı değil 
midir? .. Şu Taksimle Harbiye a
rasını, Harbiye ile Şişli ar<ısını 
bir gözönünc getil'Clım, Ymıııi a
dımda bir durak •·ar. Brrçok yol
cu da . giin:.>.hları borunhıruıa -
kalabalıktan istifade edip, yir
nıi E un sonra incceklerhle g'Ü· 
\'em:rek, anafordan seyahat edi
yorlar. 
Kı~ bastıırmadan önce, tram • 

idaı>esi bu durak mesele:ıini bir 
k<>rc daha :incelese de, durakları 
hiç çekingis:z yüzde elli azaltsa: 
Bir kere tramvaylarda kuru ka
labalık önlenmiş olur. Hiç de
ğil.e bu ofor, bu da az şey de
ğildi.-. 

- C'ünk.ü. kızını, fena bir o
yuna aü:ştüm. Yanlış bir jş yap 
tım. Beni m,ahkem oye veı;dilıer. 

Eğer köybcdersem bütün mal
larıma haci-.: konulacak ve he
pimi-z IJlarasrı kalacağız. Buna 
karşı tedbir a:!mak; lillzımd•. O
nun için bütün 
r..un i<;in bütün servetimi, ha
yatta yl'>!f.ııte emniye1 ettiğim 
sana, ~vgili k~z1ma devrettim. 

- Anneme ne diye verme
din". 

Golder başını kaldtrarak: 
- KL"?:nı, dedi, anan se'\~erım. 

Fakat dü?Yya bu. Kar mca ay
ni il!r. Ne de otsa birbirlerine 
bagları menfaat üzer.ııed'r Fa
kat baba ıle km biıtbirınden 
loimse avıramı>z. 

Sustu 'e b;r an durdıJctan 
sonra il.'lve ett.: 

- Şimdi s~rve inin derec~s; 

h.ıkkmda malumat edindin mi 
ve Papasın asıl maksadını anla 1 
dm mı• 

Tina tl"krar müd faa vaziveti 
ne geçmiştı. (Devamı var) 

SOVYETlERE GORE Almanya Avru
(Baştarafı 1 inci sahittde) pada nas 1 mag" 

menleri kJ cem'an 54 Alman tü- 1 • 
meni yok-edilmiştir. 1, 2, 4, 18, 1 ô p c d. ı· ı e b ı· 1 •• r 
20 numaralı Romen piyade tü-
:menler; ile 1 ve 2 nwnaraı. av- (Bap:ıakat...ı,,.. deum) 
cı tümenleri ve 5 11urnar;ıh sü-

g~irmesi teM&esini önky!ebö-
vari tümeni ki hepsi 8 Romen lirlerse Avrupa harlJ.iıri ilk ·sar. 
tümeni yok edilmiştir. hada kll<""ıwntş oludM. Her '°" 

3, 7, 10, 12 ve 24 numaralı 
Macar tümenleri ile bir Matar sile .ile ı:örülüyor ki, Avrupe 
tank J:.vas• 10 uncu ve 9 uncu • harhmia oo&Aeesi Ortaşarkta ce

reyao ~ meydan harbinin 
İtalyan moıörlü tümeni ve 2 in .ııebicesıioe bailwlıır ve l\tib~er 
C• avcı tümeni, birinci S'o\•ak ordular, bu neı.it-eye u.rmak 
rr.otörlü tümeni Danimarka Hit kal'll'"mıdadıriar. 
tercilcrinm .Danimarka• adın- Staıingra.ı, harbici kazanır 
daki lejyonu da yoked>ilmişler- kazanmaz Ahnanl.,.m şıimaldelıi 
dir. ~'"' o<Vul.ııırile sava~mak ka<lM 
Bunı!an ıba~ka 1 M~yıstan 31 biran evvel Ortaşarkt...ı.i İngil:X 

Ağusı.osa kadar Sovyet k•t'aları ve Amer.iloaıı takatleri ile çıwpı~-
26, 30, 208, 212, 2.54, 248; 296: 299 nıa.lı. heddiutı koşacaklar~ da 
328; 329; 340; 344 \"e :le5 numa· muhakkaktır. Almanya:ınn , mül-
ralı alman pi)"ade tümenlerire a- tetikleri Avrupa karasına ayak 
ğır kı;yıp verdfrmişlerd'-r Bu bashnnaıııak muuffakiJeti Or-
tümen!.er rt..evcutların:n yii:zde taşarakta •e Ruıs cephesin<le a-
40 nı kaybetımşlerdir. İşte olav Ja<ıağı neticeye bağh olduğu .ka.-
!ar ,bunlaNlan yapılan savaşlar dar demok<esyaların Avrupa 
da ..Kız!lordu düşman kıt'·z.ları- karasllUI çıkabilmeleri de Rwıya-
nın önemli bir kısmmı yok et- da, KafkasJada, Mısırda bar -
mi~tir ''e yakında geri ka•;ın kı- bin Alman)·a a.leyhine inkıişaf -
S!m da ayni şerefsiz akibel<: uğ- Iar ka) detıucsiıte \'.e Almanyayı 
ı·uyacaktır. Sovyet ımilleti ve bütün inıkiin ve takıriler.i ile bu 
Krzılordu Sffi'yet memlekE'tini ceplıelfil'lle meşgul eyleıııesiııe 
ıstiliı eden her Ahnan, Macar, bağlıdır. Bu itibarla bu sruıba· 
J{runen, İtalyan, Slc-vak ,:;; Fin har •·e kış a)ları ·içinde renubu 
için bir kuTŞun Ye bir bu.çak şarki Ru>yeda, Ka(kaslarda, :.m-
metre kara toprak bulacaktır. sırda ve han cephesinde ecre - , 

'MO<ikova, 10 (AA.) _ Öğ!.e yan edecek muharebeler.ın bü· 
üızeri neşredilen s~vyet tebliği: • yük, hem de çok büyük önemi 

9 Eyllıl gecesi kıt'.alarımız vaNbr. Almanya eğer 1943 ilk-
Sta~ı:sdın gaıft:f:nde ve cenu balıanna kadar Rusyayı birine. 
bu gaılbisinde ve Novorosisk, planda bfT nnıhııstm olmak rı>-
Mozdok :bölgelerinde düşmanla lüDdcn eıkkramn ve Orta - Ya 
ça~ışın~lardır. kınşııd<, Akd~niz h&kimiyetıiıı.i 
Diğer cephelerde fiili bor de- ele alamam" bulıU>11rsa ınuhak· 

ği.~iklik olmam:ştır. kak lci, Anglo-Sksoıılıık alooıin 
dıen gerek bu cepheler bak:ım.ıır 

So»yet ek tebbyi el.an gelecelc clarbe;ı-i lwır ılaııı.ak. 

Moskova, 10 (A.A.) - Stalin ta, gez.ek Aıı:wırib •·e İngilttt&-
ıgradın hatısıırıda düşms.n tank- nin A'·nıpa karasına ayak bas-
larına ve motörlü piyadesine masım önlemekte büyük ın~ • 

k a d-·am etmı·.,tır' küliita uğrnyacaktır. Tabmİ!ll & ... arşı sav ş ~' , . 
Bir keslm<le üstüste yapılan Al diyoruz k~ hu a..lııınızb her il;' 
man lıücumrzrı püski1rtülciüğü t.arıafın da dii..ıı~ayı .kavrayan 
ıgibi başka kesiıır.'~rde de Romen atranç tahtasında bugünkü mi> 
ıp:yadesin:m hiiıctan.ları püökür- .,adete hedeflerjni ve ba).atl e-

hemmiyet atfettikleri noktalan 
tülmüışlür. 

kba.ca belirtmiş buhuıuJoruz. 
Stalingrad:n cenu,p batısında SOKRV AHMET 

düşrn<ın hücumlar• püskürtül- '------------
müştür. 

N ovorosisk çevresinde şiddetli 

sav3§ devam etmektedir. Şehrin 
d ı• maı\ı:allc:ninde dUsnıan kıt

al~nm12t gerilet~ de kt'a- f 
Jar;mız karşı 'hiiıcılırn yaparak 
dü*man ktNVetLerini tekrar ge-
ri atmıışlardır. Binden fazlıa Al
man ölmüştür. 

Mozdok C(!VTesin.de kıta'lan

mız nehrin c.enu,p kıyısı üzerin
de 'dli!ımana d-:.rbeler indirmeğe 
de'\·~m ed'yorlar. Burada üç gün 
de b'.r piyade alayı imha edil
.mişt!r. 

Patll§iiiçii.ler imh.a {edildi 

IJ.\foskovo, 10 (A.A.) - Mo.,;
ikıova radyosu, Kazak köyiı cı
varmda yere i·nen Alman para
~ı..itçül'crin:n ek.serisi ihtiyar, ka 
dın ve çocuk o~an 1::öy halkı ta
Nfından :ır.ıha edikLğini bilclir
m:şıir. Yere 200 paraşütçü ine
rek köyü >şgal etmişlerdir. Köy 
lüler en yakın karargiıha ma•iı
ımat verm'ş!erse de sonra&an 
beklemeks:zin :harekete geç
meğe karar vermişlerctr. Köy
lüler ecdattan kalma eski kılıç 
!arı kullanmıışlardır. 

'Par•ş-üt.çülerin 'Üz~rİ'ne önce 
bir ;htiyar saldırmış V<' bu sal
dı rıış hüıcum j,şareli olmuştur. 

!Beyaz sakallı karnının üwri-nde 
titr.yerek kılıcını sallaya sa!J:a
ya bu füti"Y'S-rda i.nbikam ruhu
nurı cisimJ.,şmiş lbir timsali görii 
!Uyordu. İhtiyar hücum ett'ği 
subay tarafından öldürülmüştür. 
Onun gibi bir çok başka köylü 
de ooyat'.:ırını vermişlerse de 

Scıvyet mü.frezesi geldiği Z&'Jran 
Alman para'liitıçüler:.,den an
cak yirmi kadarı sağ kalmış bu. 
lunuyordu. 

Litvinof 
(Başt.arafı 1 iııci sahifede) 

bıısuısunda bir sual sorunca Sav 
vey büvük e]ıÇisi şu cevalbı ver 
m~ir: 

cHanp mevsim tanrmaz .• 

Japon imparatoriçesi 
Sovyet l:üyük elçisi 
ve sefaret erkanını 

kabul etti 
Tokıyo, 10 (A.A.) - Japon 

imparaioriçesi bı.ı saba.h saray
da SoYyet büyüılı: elçisi Yokof 
Ma\k ile elçilik erkıinmı kabul 
etmWjtir. 

Türk Gatecileri 
(Baş tarah 1 inci sahifede) 

fetıe h.azrr bı.ıhınan sefirimiz 
Raı;'\[ Orbay burada pek büyük 
bir Se\'gi ve hWlın<>t kaZ'!lomış
tır. Samimi hali ve mert tavrı 
lıerkesm hoşuna gid1yor, sempa
tisi.n'· ceLbecHyor. 
Öğleden sonra Hariciye Na

zı.rı M. Eden bm kabul etli. 
Fe\•kalade nazik ,.., samimi idi. 
Kelimenin ""m mfı.nasiyle bir 
centilmen olan M. Eden ile res
mi lbir millıikat değil, samimi 
ve dostça hasbi.Jla1 ettik. Bu has 
·bi;ııal Türkiye - İngiliz 00.Stlu
ğunun b r teyidi oldu. M. Eden 
Türkiycden 'Ve Tür!Qiyedeki 
dostlar:ndan ve tanıştığı devlet 
adamllrından takdirle bahsetti. 
Aziz Milli Şefimizi hürm<>t.lıe an
dı. Basvekilimizle Hariciye Ve
kilimi;in ye Ma~alin sıhhat
ler:ni sordu. l!l4ö da Tii>rkiyeye 
yaptığı seyalıatin tatlı hanrala
rından bahsetti. Muhtelif siya
si ve a>'<eri meseleler hakkmda 
d':)'omat.ça değil, dostça konuş
tu. Bizi aydrnlatmak ne-zak<'t.in
de bulundu. Bera'o-er resim çı

karttık ve ayrılırken ilave etti: 
c- İy'ce geziniz, istedik 1ıeri

nizl görüniMz, sizi, yQr~rlarsa 
söyl1!yiniz.• 

iM. Eden'e çok teşekkü< ede
rek ayrrldık. Akışama Ha,•a Ne
zaretine davetliyiz. 

ABiDtN DAVER 
QÖRÇİL GAZITEC'İLE:Rİ 

K.M3UL ETTİ 
LondTa, 10 (Radyo) - Baş

vekil M:ster r.ö~il ParlUml"nt(>
daki hususi dairesinde Türk ııa
zeteıcilerini kabul etmiştir. G:ı
uetecileT Çörçilin yanınd~n ay
rıldıktan sonr"' ev'Vek:e kend.
sine kar~ı beslemekte oldukları 
hayranlığın arttığım b'' ;rın:ş

ilerdir. 
Türkiyenin Lorıdra bil.yük el

çisi R-auıf Orbay Tü•k gaz<'ll'Ci
lerine b;·r öğle ziyıafeti vcrtni§>' 
tir. 

Gaz<?t.ec:ler öi':leden sonra bô) 

yare fabrikalarını gezm~le:-dir. 
(}<>mi t~;ihlarım da z! ·arcı 

eden ga~..et.ecilere Llman.Knmu-
1anı bir qay ziy.Ie(i. vermiştir. 

-~.._ __ _ 
in aat ofisi projesi 

Ankara, 10 (İkdam nruhablrindrnl 
- Bü.' n d.Pvl-et in-.aatının ve TnCll
zcme trm!ni işinin b::- f"'lc\en idare. 
s<nL l.ılhdaf eden itr,:ıwıt o!lsl proje
si Başvf·kô.lcte verilmistltr. 
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Bu Haftakf At Yarışları DEV R 1 , 

BAŞ PEHLİVANLAR! -
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ram ını okuıyucuların11uı veriyoruz. 

Bu 'a.cıam pelılıvarıd~. Tam Ana
<lol·~·lwdur. Helvacı oğlu helvacı .• 

- BiHyoı· roooun Nereli? .. Kas 
tmnununun k.ıy;oc.ğındıın! .• 

- .. ...... . 
_ &n eenin yerinde olsam. 

Bu, K2'>tomonuları tutarmı Val
lah!. Hem de yenerhn OllAf •• • 

- Görmi.i•y.:ır mu\S'Un bır avuç 
adam!.. insan toparladığı gilbi 
oı.u.ca.ğına alıp yürli~!. 

- ....... . 
- Sen nerelıi<;in bailucyım?. 

Yoln>a sen de mi Kao"tomımu1: 
ırı,y;cığından .• 

- S.v,.,,J! .•• 
- Sıvash mı? .. Bak hele ..• 

oradan da pehlivan çılror mı? 
Deymce, Arnavurloğhınuın A

nadıoruluık daman kabardı, Der-
11aı mıM<l.1hale ett; ve. 

- Çıkıp çııkıroıyacağ!l".J sen 
d<&ıa iıYi b .Jıryomur.·!.. 

Deyince Kavaıooğlu: 
--. Neden be? .• 
- Hele hele ... Sl\'3Elınm ka-

tıığı daha hiila duT'll!yor ardmıda .. 
- Ha, şur.dan bahsE'<l!~"Oll'SUr.!. 

Sıvaslı ne )aıptı se.u dendimı -
.zin önünde.. 

1 Ka~;;.;.;;ğİu, k.pıkırmızı ol~ 
1.u. Baltayı taşa VU'f!lll~u. Şaka 
man edeyirn der'ken keyll yerir.
d n oy naırnıştı. Şu Arna'Vtldıoğlu 
tı.iç de OOz.ünü esiırgeme?Jdıi. Ka
vasoğlu, Arnavudoğluna: 

- Ne o .. Anadolulu~·u mfu:la
faa mı ediyonıım? 

- Elbet. de hemşen sa(Yılır. 
Sen, şimdd bıraık btrra6rtlı da ge
lcliıın.. Asıl alaya ... Nasıl )aptı 
idi .sen.i Sıvaslı? . 

t - ........ .. 
Kavaroğlu gülüyordu. Arna

vuıdoğkı: 
- Sn-ııı;lı, l."UCaokladığı gi>bi 

efeıııdimizin önüne seni nasıl o-
1.urltu söyle?. 

- Ne olacak? Pehlivan değ'il<>i 
Sıvash. 
Arnavudoğlu, Kavasoğhınuın 

dah~a lbirıınt t;ıtıi. Ka.zı.kcı Kara -
be-kir, kul&iklaTmı diıkınişti. Or
tıı.ua ıbir Sıva5lı meseleı;i vaırd ı. 

Keçefüen lbahısolunuyorau. Ka
r~ıbeüci:r, Keçebıyı biliyordu. O, 
a...ı:~rlikıte ilken iböy le bir Keçeli 
yetışm!ş ve ooııa saraya gitmi§ .. 
Onu oor~da zeb o·lem:işler ... 

KaraıbıJkir, Keçelinin hcmşe -
ri:ı idi. Keçe! için Snvasta miiıt
.b ~ dediL<odular olnı·uştu. O va
btka: Sıvas valisi olar. Şaır Zi
ya paşa, Keçeliyi Sultan Al.ize 
yollamıştı. Keçeliyi Sultan A -
ıııZin ba§ ptehlivanlan yeneme
~i. Buınfarın ara.sıru:la Ka -
vaooğlu Koca İbrahim de vardı. 
:Keçeli yağ güraş.ı hiç bilmediği 
hal.de ooymı..rak Kavasoğlur.un 
i<arş=a ç;.k:mıştı. Ay ağına 'k.İs
l:Je.t gfy~ vü~ıııdünü yağl.aınl§
tı. Hatta, Kavasoğlu Koca İ'bra
:lıım, Sultan Azize: 

- Efendimiz bu adamlar yağ 
1 
güreşi bibnezlcr.. NaBıl peş 

tutuljl!Cağ.ız? 
O vaıl<lt Sultan Azjz, şöyle 

ıira<iede bulunmuştu: 

· - Blr kere yağ güreşi tu·lıu -
şuırsunuz. Sor.ıra da karnkucak!. 

Bu irade iiıterine KavaJS<Jğlu: 
- Efeıııdimiz, kulunu" lkaıra -

ııtı.-..~ık güeşi bilmiyorum .. Na.;ıl 
tu1u§"lbiliriıın Köleniz. a.ı: bteyu
ır.wıuız.. 

Bunun üzeriıne Sulıa'!". A:z.itı:: 
- Amma .. Keçeli de ya.ğ gü

O'eşi bilmiyor.. Güreş değ' 1 ım? 
Bir karaku·caik tu~arsın12 lbiT de 
:vağ güreşi o voık.it derec~ bel
;li ollrr •. 

Swltan A.zfaın bu iradesi Üfle
r.ine fü>vatsoğlu Koca İlbraılıim 
to'.< JM edememıi§ tL Çfrıılkü pa
dişah ha.klı söylüıyordu. Keçeli 
de !hiç ya!: gü<reşi bilrned gi hal
de tuıtuşaMJkıtı. Sor.ra yağ giı<reşi 
tıer gii<I"«ıten daha wrdu. Çün
d<ü yaığlı Kli. Mwvazene güreşi 

tdi. İnsan bu güreşte d~a ça
btnk mağlüp olurdu. 

Sul:t:m Am Keçel!'Ye rorrno.ış

lıı: 

- Sen yağ güreşi ooli~~r mu-
aın pehHvan!. 

- H?yıır efer.d:iı:ni.ı ..• 
·-·Amma lbfzim pelıli\'aııılan • 

nıız ya.ğ güreşi yapa~la.-. B~a 

[irreş bümezler. .. 
- Ef!!'Il"diıniız.. Oyle ise yağlı 

ıüreşiriz. 
- Bilmediğin güre~i naısıl ya

ıımıın :. 
_ İrade 'b-J'j~..ırursaaıız yapa -

un!. 
Diıy e 11.iraz.sı.z kabul etmiı; ve 

'boyun eğmişti. K"Ç€li, baba~iğit 
bir aıdamrlı. SuJ1a·n Aııio: Kese -
linin batı.ıyiğ ·tli:ğini görünce: 

Blrlacl koşu (Sangbel koşusu) ' - . 

- PekaeıL Biıı· yağ güreşi ya
paımn.12 bJ de 1karsıl<'U'Caıkl.. 

- İrade efendimirzjnd'İ'r .• 

Üç yaşındaki safkan Arap 
nun mesafesi 1400 metredir. 
Atın Numarası Salıibi 

1 Mustaia Bay.ram 
2 Ali Ersan 
3 Cemil Büke 

er kek Ye di-şi taylar""' mahsııs<ur. 300 Jirn ik~ami~'esi olan bu koŞu-

İsıni 
Can 
Rint 
Dabi 

Yaşı 

3 
3 
3 

Kilosu 
85 
56 
56 

Din•:"isi 
Bhsan 
Bayram 
.Mı met 

D'Ye ceYa.p verrr.;o;ıti. BL.Lnun 
üeerine Sultan Aziz, K<Nasoğ -
!una )azını geler.,i sıöylemıiışti. 
Kavr.ooğlu Koca İbraihim .. Ka
raıkıucaıi< gü'l'eşe yanaı;mı~·ordu. 
Haıtta Sultan Arı:iee itirarz datı i 
etınıı şii. Su Han A:ım.: 

iktncl koşa (Tepetlstl koşusu) 
İki yaşındaki ve kazançlaTı y ekılnu 400 lirayı geçmemiş satka n İngiliz erkek ve clıi!P taylarınıı. 

malhsusıu.r. 350 lira ıkramiyesi ol an bu koşunıın """"<afesi 1200 me tredir. 

- Bir yeğ güreşi, bi>r de ika
. raıkıu.catk yapansınnz . , BöyleHk -
le pe-blıi~·arhğınııı belli olun:. 

1 - Fikcct Atlı. 
2 - Cah>t Aıpayık 
3 - Suat Karaoomıın 
4 -Ahmet Atman 
5 Filcret Atlı 
6 - ltı.. Aynagöz S. Si n<iir 

Varadin
Iİ2 ı 
Ren 
IHaSba 
Zehrimar· 
tpınar 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

56 
56 
54,5 
5-i,5 
54.5 
64,5 

Reşat 

iİJhsan 
Sokul ay 
Fiti.Jıe 
Ahmet 
Zekeri va 

Deyir>ce sumnuştu. işte Aırna
voooğlur..un bahsetmek il,,tediği 

t:ün:eş bu ıdi, Bo güre!i haıkü!rn
ten macernlırl1r Ve çoık alaıkalı

lıdır. A:maV'Udoğlunun alaıy mev
ruu yapılığı ıbu güreş tarilhi bir 
• ,J&l" tıaıdisesidir. Ve şöylediır: 

Cçlacl koşu (Tozkoparan koşusu) 
Dört ve daha yu·karı yaştaki safkan Arap at w k~arına m a:lısu.stur. lkrnmı~esi 400 i:ira olan 

Suttan Aziz, Keçeli ile Kaıva.s
oğluınUill güreşine .rade ettikıter. 

sıc:mra ilik güreşin yfl'ğlı y apılrnası 
kararlaştı. Bunda da Kavaooğlu
nun tesil"İ oldu. Faıka.t S.<va;sh 
Kçet, hiçbi,. şeye itil' az e~mi
yodu, Her şeye evet di·yorou. 

bu ko.'junun mesafesi 3500 metre dir. .ı.: 

1 - Ali Ersan 
2 - İ. Hakkı Tekçe 
3 İ. Hakkı Tekçe 
4 Fe<hmi Vura! 
5 - Suat Karaosman 

Tomu..rcuk 
Sava 
Tuna 
Tarzan 
Sldi bar ani 

6 
5 
5 
4 
4 

OQ 
60 
60 
68 
58 

lBayxam 
Iİ1.hsan 
'Reşat 

!Ahmet 
Sokulaıv 

Fakat iş çoıtallaştı. Keçelinrin 
ayağına gıyecek ve olacaik ki~et 
'bulamadılar. En irıi baş pc..!ıli -
vanlann ~ti bile ayağıırıa ol
madı. Nilıa~·et seryaver Hafü pa 
pa, meEeleyi Sufu:ır. Azize ı;öyle 
açtı: 

D6rdlnca koşu (Alemdar ko,aıa 
Üç ve daha yuıkan yaştaki yedi safkan İngilitz at ve kısrak lan n a m~llıı.ııstur. 35C lira ;kramw ""i 

olan bu koışun<un mesafesi 2400 ıxı:etredi.r. 
1 Feiımi Sismaroğlu Demı>t 3 

3 
3 
3 

68,5 
58 
65 
55 

Bay:ı·aro 

Şakir 

Meıhınet 

Filips 

2 Suat K araosrnan -Davalaciro 

- EfeOOimiz.. Keçeli kıuJ.ıınu
zun ikispeti yok. 

3 Şü-k.rii Topçuoğlu :Ale:md ar 
4 Aihmet A.m;an Karabiber 

(Devamı var) Beflacı koşa (Handikap) 
~ ........... '"'................. .... ................ .. 
e TAKVİM O Üç ve daha yukarı yaştaki ye r'I yarımk<.n İngfüz at ve kısrak !arına mahsustur. 1kramiı:vesi 25-0 

~fra olan bu koşunun mesafesi 24 00 metredir, 

EylGI : C U M A 
1 -.., Suat Karaoı;man Meneviş 3 

3 
3 
3 

n 
60 
53 
43 

Sokul ak 
iBayram 
!Mustafa 
!Baha 

2 - Hdmü Özen Alceylaıı 
3 - Suat Karaosman Tiryaki 

1361 

Hicri 
ŞABAN 

29 

11 
4 - Ali Ertek Acar 

1358 

Rl!ınl 

Ağuıılos 

29 

Bu haftaki koşalartia : 

Gün: 25-l /ey:. 9 !Lı.ır; 129 
ikili bahis ler 2, 3, 4, 5 inci koşu üzerinde çifte bahis 

2- 3, 4 · 5 inci koşular üzerindedir. 
E z a n t '7s~a ti 

Vakitler 

c,uneı 

Ögle 
ikindi 
~m 
Y<ıtsı 

imsak 

-; D, S. D, 

12 
6 

10 
13 

2 

OD 
44 
19 
00 
33 
27 

6 
13 
16 
19 
24 
4 

36 
1 l 
4~ 

20 
f)J 

&4 

S;;:ıy<•r Icra. m-emtw 1ğundaıı: 1 
Muh: 941/19 

Bır bo~tan dolayı m.ahcuz <>lup 
p<ıNıya ~rilmesirııe karar v,c:rıilen ••••••••••••ıım11111••••••mmıwm••••• 
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DİKKAT: Gazı:tr.ye gönd«'.len 
evrak ı;ııri vetihnez. 

KARAR HVLASASIDIR 

ceza 942/1320 
MiUi Kon.moıa ·k;,.:ı')uınuna munıa

lefetiı·n suçlu Unkapanı TU<:irCaığ 

lske}('sı J numarada k.ömü:- ticare
ti]e m<'~ul Veli ogl u Lu t:!i Gümüş
ıe.ıcin hakkında İ ~anbul &J.]y.c 2 nci 
c11ı...1 ınahk"t·mesindt (.'f!"'C'yan eden. 
mahkemesi n:eticı·~r:.d.e suçlu.."lun 
f,iJ s;ıbit oldu.,"un<tan Milll koru.."1-
ma kanununun 31/2, !>9/3, 63 T, C. 
K. 55 maddl'leri nnıc"bincıe üç Jiraı 

on kuı uş pıara Ct'zası ödenıesi.n.e ve 
hti:ı~um kQt'~!~·~ğindi~ ücreti SJ~ .. 

(BufJala ~lal> ca) ıruıı'loalı lıİ'r ad;)t 
Baskül 15/9/942 ı;a]ı günü saat 11) 
dan 12 yp kadar Sarıyer orta ~ 
n1ıe ca.d~ 22/23 No. lu baldm)iye dük ... 
kinLnda :ıatıl.aeağ:ınd-an talıplilerinı 
mah3llindf" haıır buh..ınan ınemı.uı.ı
na mü:actıatjarı ve tı•lla]jyp nısu

mıunun ~fer~yıe a;t olduğu. i]511• 
ol'lr!lur (660) 

soJtantıhnıet 5 in~ı 

J'ıakimlig·f'l'dcn: 

Sl)lh hukuk 

Ert nköy EUhf~m eiendı caddesi 10 

No. d:ı.. ıkamet t:'de11 maihıı.."Uır Ab- 1 
duUe.h N-E-Cat;nm v.-ısi.sı anasının iti

zarı roo.hık••m·ece kabul -ed.iiıerek a-
11.ın yerine \c:.arısı HuJ"5.it 'k121 Oemı- ı 
lt1ni:n koc<ısı Abdul.1211 N.ecatiy;e va.s; 
tay;n eılil<Lgi llan <>lunur. (661) 

1 

luşa ait ol""'k üzerE karar hul;;ca- Sahibi: E. 1 Z Z E T. N~şriyaı 

1 - 15/9/942 tor;~nırjen ;libaren D.D/I No, lu .A.nl<ıra banlzyö (ar;fcsuıe 

Etime-s&~·t - Sin>ean k.öy bölgıcsl eklenmiştir. 

2 - 15/] 0/942 taı-.hiırıdt'n ltibarenke.pe.k, raamol, ıpaflJ)al ve bunlar gi

bi değ~rmtnlerdr. ha~ıl olo.n d.ığ-er zahQre gışaeı ve elek ti~ .JJ)dl.ddıeler DD/ 

209 No. lu t.aıifenin 11 ve III üncü kısımlarına idh.al edilm4'Ş ve bunlara. 

a:t D.D/211 No. !u turifc ile D.D/223 No. 1u külçr- bakır tarifesi kalöırılmı.ş 

tı.r 

3 - Fazla bilgi istasyonlaı~"Ln it:.{eni.J.ebılir. (7731 - 9923) 

Muhammen bedt•li 24-00 (iki bin dört yıüz) lira o1an 30· {otuz) adetı 

petı'<>lle yawm l<>komot.l foıwri (22/Eylül/1942) sah günü oo•t (14,30) Ol1! 

dört otu:OOa Hayda.Jl)3~a<ia Gar binası dah:lind<.ki komisyon tarafından .açık 

eksiltme usuli'e satın alınacaktır. 
Bu .şe g:rn1Pk isteyen.le,rn 180 (yüzs.ek~.tn) Ura.lık muıv~~k~t tc·1ninat ve 

!kanunun tayin etli.ğl vPsaık!e "ırhkte ekıs:il\.ır:n.r gıüııoü :-;ı.1.alıinıc k.ada.r ıkcnlis-

yona müııa.caatlan l&zı:1~rl1r. 

Bu işe ait şar-tnzırr.ıel~·r kınmisyondaa:ı parru;ı.ı olarak dıağıtılmaktcıd:ır. 

(9622) 
Wltın İkdarn gaz>ett·~ncie nr:;;·r~·dil- Direktörü~ Ce-vd~t ftar abilain. 

~_:_.;~_ •. _i!)8_4/73_:ı94_2_ta_r_"''_"de_· --ka-ra.rı __ s_ •• _.ıdıiı_-_l'e_"_._s .. _n_'I_eı_ırr_aı_. _·I i s t a n b u 1 B e 1 e d i y e s i 
Kilis Gümrük Muhafaza taburu satın alma 

ilanları 

Başkanlığından 

Alınanın cins ·ve miktarı 
Ciosı Kilo 

12000 

Mt•ıharnn;en Muvakkat eXısiltmenin ta;ri.hl günü 
Bedeli temınatı şekli sa:ıt.i 

Llr.a Kr. Lr. K r. 

5400 00 ~05 00 ~/10/942 pazarW,s; 1<l ka
palı ı.aflila 

A _ Tabur iht•yacı için yukarda yazılı !benzin rlniiltmey•• konıı.ılmur 

tur. . 1 · ı 
B - Şartnamesi komisyondadır görü:e \·e bedrls-.z a ına'Oı 1l'. 
C _ Ekı.illtmf' tnbur karargahında yapılacaktır. 
D _ Ek!:Jltmeye girmf'k isteyenler muvakkat trıninat nıakbuz VEya mek 

tubunu ıbelf:'diye ve Lic.aret odası vıest:ala!'J.<ıTl, tı·k1lf rr.ektup1;:ır1nı, kapall 
zarfları eksiltme t>-aatinden biJ saat evv.rl .ekli.iksi~ Mmi~oaı ba.ş.kanlıgına 
m<dtıbuz muk.abiJind., \·e-rmi~ olmaları ve "-elcsil!n.e saaıin.dP df' komisyonda 
!hazır ıtrulı.ımnaları il5:ı olıınll1·. (&500) 

Nafia Vekaletinden ! 
E~ltrr,.eyc konulan is: 
ı _ su işleri beı,;inci sube müdür,üğü bölg«:ti iç~nde bulunan .Uı•r.me 

ana ı..--analın1n temdıdi ile hafriyat ve sınai irn'Blat i~şaa.tı. ... . 
Tahrn.ıin edilen keşif bedeli fi.at vahidi esası üzerınden (424.100) lira (32") 

lru~ur. ·· ·· t 15 •· An 2 - EJ<ısiltme 18/9/942 tarHıiııe rastlayan cumQ gunu saa ""' -
ka.rada 6\1 lış·ler..i rrisligi binası ~inde '61.l eımHtme ikom isyoıru odaı:nrı.da ika-

)>'Kı zart usulile yapılacal<tır. . . 
3 _ istrık:lile-r r.ksiltme şartınanlie!d, it:>planan nıukavcle prOJıf"S~. bayındır

h:k işleri genel .şa.rtnamırsi. umuma su işleri fenni §ı&t'1rıami'~ ilr hu&.~") ~ 
"""1,1 ~rtnameleri ve projel""i (21) lira (21) l<oruş lı:aTŞJlıl:"1da O\l' ışlt>n 
.,.;.ı;ğin~ a.Jab;Jirieı" . 

4 _ Eıcsiltmeyc girebilrnelı: i<;Vı istel<lilerm (20716) l•'° (21) lı.u~tıld 
mu~aiıldt'a-t teminat vıCT-rrH~si ve ek.sütmenin Yı\l)llcca.ğı gündt-n en az üc; tüıı 

· wvel bir dilekçe ile Nafia Vt·k:Alet;ne müı-acaat ederek bu işe mabsusı 
olmak il'ZIKO v.ee'Jca alme.lan ve bu v{-'t\~kayı göstermeleri şarttır. Bu müd

det i~inde vesika tal.ebind.P. bı..ıhınmayaınlar eksiltnı•·ye gh'€rnezler. 
5 _ ist.Mrlileı.:n teklif mektuplanaı !kinci maddede yazılı saatten bir 

&ant öncesine kadar Su işleri retsli,ğine makbuz karş1bğ1n.-d.a vermeler1 }3 .. 
&ınıdlr. P<J.>\ada, O<•D ıı<C:km<>J,,r kabl!J f(iİlmC?.. ('i00-1) (!>121) 

Çatalca Aşım jstaSJ'ıOnu binasınU'l.I ta'miri açık eksrltmryıe ikkınuılımıuştur. 

Keştf bedt'IJ 1420 lir.ı \-ıe ilk !Rminat:ıı 106 lira 5-0 kurufı'tur. 

Krşıt ve ~r'tfname 7.abıt vıe mıuamcliit müdiir}fr,ğü kal.eminde görfUlebiJtr. 

İhgle U/9/942 pazartesi günü ..,at 14 de da;mı eocfunende !Y•ı>ılacaktır. 
Taljoletin ilk teminat makbuz veya, mekıtupKlrı, iliaJ.e tarihindr-n (3) gün 
E'\.\.;I Vi!fııyet Nafia ınüdü1·lt..igünıe mü!"ScaaUa a.lacıaJciları fPOOi ehılfy"et ve 
kanunen ibrazı lazım gelE-n a=ğer ve51ik.alarile ihale gW:l.ü IDWlryyen m.atte 
daimi enet:mende bulunm'3ları. (9'92ıl) 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
· Satln~lma Komisyonundan 

jst.c.<.btıJ Kız öğretmen oku!ll ö.ğrrtmen kısmı ;çin. a.}m.a.caık: olan (117) 

ton madt•n könıürünün · Kurı.ı("Cşmed.11n Çapada bulunan me'kt€p depo

suna n.aıkil, tahnııl v-e taıhliyt1si datil olmak ü.zere 877 Jira 50 kuırlıştan açık 

cksiltm/\yf' kotımuştur. 

Ekı-iJtıne B<yog!ı İsVkl;ll caddcsffidc Llseler mııhasebe<'iliğinde 22/9/942 

salı güıtıü saat 15 te toplanan koınisyonda yap~cakhT. 

isteklilerin 68 lira 81 lmıru§oluk ilk teminatını ıme2.kü:r ım.ıh,.'"J.sdJıe Ye'31e
sine yatırılarak bu iş ile rııe,gul oJduğıJrıa dair J 942 yıJın:ı. aıt Tl<aret Oda.. 

sı veyahut sryrü.sıeff..r :müdür\üğilnden verilmiş olan ~:a ve temtnat mak

b lllil(' birJikte ikomh-yooe. geJmeleri. 
ist.o!c1iler şartnamey; okul ;dat,..inden göı<iip ok.uyabilecokleıi illlı> .,:ı.ı,. 

nur. (9007) 

Silvan Jandarma Satınalma Komiıyonundan 
] - 01'.ıa bin kilo p;riııç <ll'l i>P(il bin k;Jo eTİJJlilŞ aıde yağ lıap&]ı 2'lrfd; 

e~iltm('ye kooulmu;tur. 
2 - Pirincin muiıa mmen kıymeti yimıi dört b in lira muıvakkat 1.fım.lnaıt~ 

1800 Jiradır, Sade yağın muhe.ırunen bedeli otuz ;!'tldi bin beş 1'"r. ·Jinı tı•m•

ırıa1ı 2812 lira 5{) kuru~t.ur. 

3 - İhale 3/B;rİ'Dc<!eşı·;n/&42 CUllJQ•rl>el;i gü:rrii saa t 14 dıe lcnı ~dilecto!t~r. 
Tal.p olanlar bu tarihte tayin edilrn saatten bir saat (.'!V'\·-el 'M:klJıi me.iı.i.tıp.. 

lah1e vPi;;ı.i!: ~~ 1.E'mi~ll~rırun komisyona' ve-rmele ri. (9836} 

11 - ·EYLÜL - 1942 

= YENIKAPI - SANDJKBURNU 
M. OAKiR GAZiNOSU 

Sayın müşterilerinin 
vaki ısradarr Üzerine 

:TÜRKİYENİN SES KBALiÇESi 
Hamiyet Y0crnEs 

VE BESTEKAR 
SalAhH t:ti rı 
PJNA.R"ın 13/9/42 pazar güııü ak§auıına 

K. TASARRUF 
KESAPLAR I 

2 hı:mc>t"'1rin 
K~ ~lan 

ikr""1iy e !el' 
1 a~ 1000 li"'1* 
1 > bOO > 

> 260 > 
• 100 • 
> 

• 
50 
25 

> 

• 

ORİON RADYOLA""I 
3 Dalgalı 4 liuribolı SUPER HALK RADYOLARI ııolmi§liı'. 
RADYO PAZARI: Galata Tünel cadde•i No. 17-1 

Kız ve Erkek Jnsım)arı :.~.;6;~~=~,..~ 

• 

BOGAZİÇİ LİSELERİ. 
Ana ıwıı:fı - İlk - Orta - Llse 

Ya.tılı ve y"tıısız talebe kaydına ve esl<i "'6ılebe-ni:n k.aydınm 
yeniieaı.mesi ne 'bıışlanmıştır. 

ARNAVUTKÖY ÇİFTESARAYLAR - Tolefoa: 36-210 

K ız 

Erlrek 

İLK - ORTA - LİSE 

İSTİKLAL LİSESİ Yatılı 
Yatı= 

TALEBE RAl'DI İÇİN HERGUN JIJiiRACAAT EDİLEBİLİR. 

E....ıci talebı· kayıt.arının yenolenm""111e 10 Eylıi!e kadar devam edilec<>ktir. 

ŞEHZADEBAŞI POLİS KARAKOLU ARKA~l 

TÜRKiYE CUMHURiYET] 

ZiRAAT BA NK ASI 
Kuruluş tanhi: 1888- - Se rmayeei: 100,000,800 Ttlilı: lımıııL 

Şube ve ajarıs adeili; 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para bir iktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kUlIDba ralı ve hlııbaırsoı: tasarruıf hesııp

kur'a ile aşağıdaki plana gii a.nlara senede 4 defa ~cek 
ku r'a ile aaşğıdakl pl~na gii re ikramiye dağıtılacak:br. 

t A. 1,tlO liH~ 4,099 L 11 101 A•.t ti lirdılı: l,tol L 
• • 581 • Z.900 • lJI • ., • • ..... 
• .... 1,Ht. 

'° • IOI • 4.ffl • Hl • !I • UM • 
DİKKAT: ffeseplıınııdalti paralar bir sene içinde 50 lira-

dan "§ağı düşmiyenl.ere ikra mi.ye ı;ıktıtı takdml.e % 20 fula
sile veril"<'ektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekilet"ektir. 

--------~--------·am~~ 
YDca Ülkü Lisesi J 
Kayıtlara başlanmıştır, Telefon: 20019 , .. .. 

1 Devalrl resmlyenla nazarı dlkkatıue : 
İmalaUıanemmn 1 den 3 ll'Umaraya kad ar İDEAL nınka 

1 
gayet sağlam ve tasarnıllu SOBA vt: BORULARI satışın a 
başlanDUŞbr. . 

Toptan ve perakende 9111.ış yeri M. GÜ REL Galata Fenne
nttiler yeni han • No. Telef on 41040 

Fenni E • F•d 
Sünnetçi m 1 n 1 8 

;.erdf' sün»r.t ;vapılrnS.61 mıı.iAAid oln;ı)·.anl•r~ ıap ... da1' 
bılhaasa ~·frnnet icin eel-en ve gayr-rrli.lsiiml.erdıetı il 

ameliyPye ihtiyacı olan yaslar'l. bü1YC!k 1 kik"iik ol& ıı ı. 
m~.ayenc-hanemde :vapt lT ve lst'rahn ~ 

~n o.lunuı•. 

KABiNE: ~ktaş Er;p Ar.artımanı, Tt· : 44395, 
E V J • Sııaaıyı\ Jsta~vu :..r.ı-:csı. Nu. 17, 1'e1: &1773. 

'· 


