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M•lta 13 (A.A.) - Bli)'ük Bri!aıı~ a Kralı George tar afıııdaıı 
k~h raınan Malta adasına ver ilen kız.ılhaç ni~anu1 1n , ·erlo1 e5ine 
aıt ınerasfın bu sabah yapılınıstır. l\lal ta valisi nisa nı nı::ıhkcm e 
reis ine ve mahkeme reisi ni ş;.,, lif alt aa lı a lisi adma kab ul el· 
J!l.İştir. 
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c. • ) "ATLANTli<TE" MilliMüdaf aa Tahvilleri 
Almanlar Stalingrad'ın 
Cenup Kısmına Girdiler BOYOK BİR . ıBugün Satışa Cıkarılıyor 

DENiZ HARBi 1 
• -

1
-'--

Sov yet gruplarının çevrilm~si başladı ) , 'Bu tahvıllerden bir kısmı yüzde 
.AJmaa denlzaıtııa-1 7 f . 1. b. k .k . 1.d. 

S.n'}"ct köy lerin<ir.e bir.ine do;lru y<>l alan Alman aokerJ.,,-i 

ingilizler Kafkas cep
,esini aç 1 ı rl ! 

Alman O r dusu Cenubi Kafkasyayı istila ettikten 
lng iliz g ayreti b iraz müşkül dur u ma g ir eb ilir .• 

sonra 

Yazan: ŞtlKRtl 
--~~~~~~~~~~-

AllftlED 
JN.. nıeriJ.a ve İngilleredc 
~ rkiııc i cephe aç ılmas ı tek-

l ifl eri ye niden tazelen • 
ıneğe başlandı. Bıı t al~ ı.Jerin he·· 
def \C gayesini biç §İipb esiz 
•garpte bir cephe• açm ak• ınii
liilıazası teşkil edi;·or : 

Bunun ıanıanı gelın iş utid·ir?. 
İngiltere ve Amerikanın hazır -
hkları tanıo m m:<l i!·T. Bunu ta· 
Yİn etme)" ş'.ınditı k i nı~an yo~· \ 
t ur. F akat , Jıazırb,; ın bır hay lı 
ilcrlenıİs bulunmasına rağnıen 
tamanıl ;nnuş bıılunduğtınu i~ 
dia e.ylemek güçtifr . Her şey ın 
başmda A~rııpa k ara>1na asker 
~•karacak taşı tla r hazır d<ıği ld ir. 
A.ınerikan ordusunun talim ve 
lerbi)esi il~n;a t ol unmamış tır. 

İııg:iHereyc ııa.kledJ,Je ıı Kanad a 
•e Amerika kıt'ala r• nı'Jyonları 
bulmuş deği ldir. Tal ya re, (a1'k 
Üstünlüği.i :ıenüz lıu ce pheyi a· 
çacak ve i ·~h-ıme edecek SCYİye . r 
bulruanıı~ tır. Fakat, 1943 yazı .t · 
da bu n<>k!>auların b>r ha~ IU ileri 
l'aka m1ar hbl'.nde ik nıa 1 ed H nıi"' 
bulunacağına şiiphc e ıFlcmcz: 
Sadece, gal rtcki ikinci ceph~ 
tn evzuıı ve haz.ır i ıkl:ı rı n ın a h . · 
}'eti ne oltu·sa olsun ı~ l n1-0-kras -
Ya ların lıaJati m eufa a tlc.rini Ü· 

terinde dctlryen ~ t•ni bir cephe 
\ aziyeti hiid:s oln1ak ta<lır. B,r 
< •:ılıe, Kalkns - o.-1a~<1rak cep • 
Lesid:.-. S("Jingrad ,lliidafa.ıs• 
Son günlcıini ya~ar haldedı'. 
Rus ve Al-1-:.ıı n •ak;:tt Jcriıui bir 
h<:;yli htl'paiay ıp crif('n bu şeh· 
l"İ·n za p t ı nrit.n sonra J\l manl";lr 
~ınhakkak k i, göb•ğinden kesip 
1kiye ı>yı.r<'ık l arı ~o,yct Ru• • 
~anın merkf'2 ve ~in1aldek i sor: 
talı.at \·e i mkiin·larııH ınsrruz ka· r 

hihl~etind~~ ınahı·n•ıı bir hale: ' 
tret 

0

T'me:yc ;::ayrct .. ;,!rl e lın el:.Ie 
be..,.ı,.,r bch•cnıclıal haya ti, askeri 
ıktı adi se•,cplerlc cenubi Kaf· 
kas~ anın ;,ıi lysını tamamla • 
'llıal'a çal •acaklaı·dır. llaıacna • 
ı~;yh, St2ıfugradı 11 J. ""lfın ı taki .. 1 
:;ıı Alman or<lu su-ıun hedefini 
aktı ve l!atu111:-ı \"C binneticr j 

)( nfkasyan tn tama :!" 11~ salı i p o~
IUak tc~kil edcc«kliı. Ccııubı 

Kafkasyadaki Rus nwkavemcl 
hazırlıklannln nelerden ;baret 
bulu-nduğu1s u, burada ne m ik • 
1a r So-vyet k uvveti ln ı ~ unduğu -
nu h' lnllyorıız. Aııcai<, milyon -
lıık biiyiik Rus kın \"e tlerinden 
ınal1·runı olOuğu·n ıı z,ınnetirecek 

sebepler " ardn. I:.i;:er, hakikat 
bu lalımin':ı <ze h • ı k w rdirecck 
şekilde ise Alıııan t :ıaı·r uz ordu · 
sunun Sta1ingtrad , .c Noro\•o . 
si~yi işgnldcıı. SQ ttrıı 1-la'Zer vr 
Karade-niz İ<ıyılarnıci u .n büy ük~ 
ölıliiriiei.i nıuka'1'Cınet1cre rastla
madan Bakiı ' 'e 8a ı m11 hedefle
rine ileırlen; e"in i ın i. i n!kün k ı J ~ -
cakhr. 

(SA. 3. ~ii. 5) -------

V. Vilki 
Bağdatda 

-------
Kral naibi Vılki şe-
refine sathyda ziya

fet verdi 
iBağda!, 13 (A.A.) - •Reu!en 

VandeJ V:lki, İrsk hükı'.ımetiıı;n 
mısafiri oıarak Bağdada gelm.:ş

tir. 
iM. VJlkiyi buraya ciöı·t nıoti'r

lü ibir Amerıkan bf'rr:fnr ll'l!üg. 

grtirm~~tir. Uçağın -ını.· ..:· Jı l'a 
meydanı Amerika'1 , c I 
rakları ile Ç"üslenrrıi~ b'l tnu o 
ıdu. Bir askeri kı t'a '\"ılk.iyc se
Lim durmuş ve askeri bando i
k. menıleketin ımiili nıarşlarını 
<;'ıın11ştır. Irak :baş\·ek iı Nuri. 
Pa,a M. Vilk:yi han meydr.ııın 
da kar::,:1 lt1nı 1 sıtır. l(arş1 1 :ıylcılar 

arasında vüksek devlet nemur
ları; İngi;. ~ clçiEğ. n1en1urJarı, 
Ba,ğdat 'ralis! nrdu yn haı,ra kL.V 
verleri mümes~ !'eri de bu'unu 
·ordu. 

Hava nıeydanırd.ıv B. d•<la 
o oınobıll~r c g.dL:rn ' ' ılk o
le x;bıWe oı:unan ::\'L \ lki • 
ka~l'-lrda hu 1.k t .... r ... f. laıı ~ lk -

(S.\ , ~. SÜ. 61 

----··-----
Terek nehrinin 
bir kaç mevzii de 

yarıldı 

~ıllemlttellkgemıı aız ı, 1 r ısmı 1 ramıyeil er 
ııerı arasında çar •1 

- ----

pışma oluyor / kramigeler yılda iki defa çekilecek -Bütün Rus hücuınları 
geri püskürtüldü 

'Berlin, 13 (AA.) - Allman 
orduları başkuman.daı>lığının 

tebliği: 

Tere}< nehri üzerıinde Alman 
kıt'aJ.arı kale şeklinde yapıllml§ 
olan düşmaın bir kaç mewıii
ırıi yaı:mışlardrr. 

Stıılir.ıgrad önünde hü"um kıt 
aJarıımız düşmanın inaUı muka
vemetine ra.ğmen ça<rpı.şarak 

§e'hrin hududuna daha çok yak
laşmışlar ve bir çok mdhare'be 
tesislerini hücumta za;ptettikten 
sonra şehrin cenup kı._"'1Ylma gir
miş]>erdir. Düşmanın şimalden 
yapl:ğı şaşırtma taarruzları ge

ri püskürttülmüşll1r. Hava kuv
vetlerimi:le menslJ!P mühim t.eş. 
kiHer muhardbenin naw'k dem
lerinde kara ordusunun müca
delesine iştirak ederek şehri ge
ce ve gündüız borr.Jbalamı.ş·'"r ve 
geniş yangınlar çıkarmışl>ardır. 

'Rjev bölgesinde düpıan muDı 
tel'f mahal!erden )·eniden taar
ruz etmiştıir. Bütün bu taarruz
lar ~et'n nıuha1·clbeler de geri 

(SA. 3, SÜ. 4) 

Son günlerde Alman 
lar 121,500 toailato· 
luk gemi batırdılar 
Bedin, 13 (A.A.) - Alın<ın ordu

ları boiiJ<uınandanlığı Jı;J<füiyc>r; 

A1n~l'Jn dıenıizaltıla.rt ştddetli mu"' 
!ıaJ<ebeler ııomında. 1ıopy!'kıin 121 bin 
500 toni!--Jtoluk 18 gr".lnli bakrnuş
!ardır. Bu 1'(lmileriıı JıaUrıldığı y<>r
Jer arasında Sakıt La'Uı<er.t n~bri, 
Kanoda kıy'5ı a~ı!rları Alfantidr de
nizi ve Afrika saıhlli )'Clkınları var
dır. 

Bir ıbaŞka gemi ci~ torpillenmiş
ti r. 
Şu anda. Atlantıikrt.e büyük? mik

ıyıaet.a bir kafile m\l'ha r'e*si cfl'l1f
y-an etmPk1>Pdir. 

Mogolistan da 
Büyümek davası 

düştü • 
peşıne 

Tol;yo, 13 (A.A.) - Do.ınei 

ajansnın bir mü.messiuine beya
natta bulunan ımuıhtar Moğolis

tan federali tıükfunetinin reisi 
Prens 'I1he. şunl.arı söylemiştir : 

Yeni ve daha büyük bir Mo
(SA , 3, SÜ. ? ) 

C• •) 
Sovyetler Barentz'de 
bir çıkarma yaptılar 

~~~~~~~--.. ~~~~~-~-
Stalingrad muharebesinde 
silah kullanılmasına 

yeni üç 
başlandı 

Mo"1<ova, 13 (A.A.) - Retl'er a- 1 
jan~nın hu,..;usi. ını.ıdı<.:b'.r; bilcMı:riyor: 1 

Rus ~•;aıı cndaz.-.n Bart1nlz deni
zi ~1s1 nı.n b.r larafıra c:.sker çı

kıarnıa haıoekc1inde bı.ıhnı'i11u~Jard!r. J 

Burıı<la muh:Jrc!J.elı·ı· el'an devam 
-.etmı•kted~r. Çıkarrna harrk'(ti t:op... 
çr•!\"rl.cr vasır:.s;'t- yap;lınt~br. Dü~

man bu ani z.Aın bı:~ısı;ıda şaşır

mışUr. Ru..s silah cn<laz1a!·ı S'iirıgao 

'hUcuın'l ile alnınn s:pe!'!erini a..lmı.ş

la.rdır. 200 di.lşnıan öldO.rühnıiiş, bir 
t,.'Ç:}i 11.'i:!' a:ın:n:ş. b'Li)"ü'.c vro küçürıc. 
ç-apt:ı 10 top U:~r:p t.•cii!n~i-şti.r. Bu 
h:n·t.:tet!er ha~cl\ın<la ht·nüz ta{siliıt 

yoktu.r. 

Mosk(}va. 13 (A.A.) - Sov
y<:tlerin öğle tc-bliği: 

12 F)yl-01 gecesi k•taatlJTlız 

S~.aLııgradın batı ve cenup batı 
çe,•res'y'e Mocdok çevresinde 
ve Volkof cep:ıesinde Sir>yavioo 

bölgesinde diiışmanla çarpışnı19-
la r dır. 

Diğer cepı.':ıelerde kayde de
ğer hiç bir deği~ilclik olmamış

tır. 

l\foskova, 13 (A.A.) - Gece 
yarısı neşredilen Sovyet ı:elbliğ'
ne yapılan bir ekte şöyle denil
mektedir: 

Slalinıg-rad ıı1 batısında diiş
man durnnadan meYızil ·erimize 
taarruz etmiştir. Sayıca iiıs ıün 
ku~·ı:etlerle yapılan bu taanuz 
ların hepsini Rus biıtlikleri geri 
a tanışlarıdır. B u son gün'erde 
bir Rua t~hği cereyan eden 
muiharbelerde 4.000 dü,man su 
'b<y Ye erini öJdiirm~tÜr. ()Q 

düşman ııanı tahrip edilmiştir. 
(SA. 3, SÜ. 3.) 

Ankara, 13 (A.A) - Milıli 
!Müdafaa tahvilleri yan n sabah 
tan itilbaren ııatıça çıkanlacak
tir . iBütün milli davalarda ç<>k 
lhassas ve şuurlu olan. har;;.ı:mı

zın milli müdafaa ihtiyaçlarını 
loarşıflamak üzere çıkanlan bu 
devlet istikxazına da bü\ü;n diğer 
dalıili istikrazlar ve tasarruf 'bo-

MADAGASKAR 
HAREKATI 

DEVAM EDiYOR -Adadaki Fransız 

mukavemeti 
pek zay ı flad! 

• 
Müttefik kuvvetler 
adanın baş şehrine 

doğru yürüyor 
'.Nair0bi, 13 (A.A.) - Mada

gasgarda .!eri hareketlerine de
vam eden İngiliz ve imparator
uk k t1 .ı:t ları w:ayri b Y. ~ye-

metle k•rştlaşmaktadırlar. In
giliz umumi kar argahı ıarafın

dan pazar günü neşredilen teb
l~ğde şöyle denı1mektedir. 

Mııhtehf y-.trüyüş ko!:larımız 

adanın içinde y.eni terakkil.er 
kaydetmeğe devam etmişlerdi r. 
Şimalde cenu,p istikametinde 

garp sahilini takiben ilerleyen 
kı t'ala rımız dün şehrin ş'malin
de h afif 'bir m ukavemeti yendik 
ten sonra A n baıpa'yı ~aQ etn'ıiş 
lerdir. Şimdi!)'e kad;_r iki taraf 
h'ç ,bir kayıp kaydetmemiştir. 

Yürüyü.~ kolumuz Tananarive 
yolu üzerinde Betısiboka nehri 

üzerinde]<,; köprü~e geldiği za
man bu kqprünün ortasındaki 
kemerin kabloları kesiler.ek su 
seviyes ne indirildiğini gönmüı;

tür. Köpı:üyü müdıa!aa eden kuv 
v etler kayıplara uğradıktan son 
ra ıınukavem.etleri kırılmış ve 
kıt'alarımnz ileri !hareketlerine 
devam efüni~li r . Bu arada 47 e
si< alınmıştır. Kendi kayp~ar
JllJZ 4 yaralıdan ibarettir Kfa
larmız dün sab<:>h erkenden n.eı.':ı 
ri geçerek başşehre doğru ·ıerle -

' (SA. 3, SÜ. 8) 

lik Maçlarına Başlandı 
~----~~-~-- ~-~---~~ 

Fenerbahçe 4- O Sülegmanigegi gendi 

' 

---~--- r • 1 

Fcnerbahçe klübü 
f evkaladc k ongresi 
yapıldı - Reisliğe al• 
kışlar arasında Ba ş· 
vekil Saracoğlu ge• 
t ir ildi • At yarışları· 
nın sonuncusu dün 
yapıldı • Dahi, Va
ranbir, Sava, K•ran• 
fil A lc_eylan koşular• 

da birinci geldiler • 
İkili bahis 16 lira 50 

. kuruş verdi 

, ' 

Ö iinkü Fener . Siilt:;maruyc maçından bir gorunu. (spor haberlcrı 
4 üııci~ a t yan~l a rı 2 inei salı ifc<l e) 

1 

nolanna gösterdiği rağbet ve 
atakayı gö.ster<!Ceği şüpllıesizdir. 
Aliı1t.adar makam\ar Jıalkımızın 
milli b:r vazifeyi ifa ederken 
kendi tasauufJ.arı için de çok i
yi ve ihraç şartlarına göre çok 
müsait •bir plasnii ıbulıu:aklan !bu 
yeni MiJlii Miids1aa istikraz ta!h 
vi!ileri hakkında billhassa şu nok 
taları tebaı:ıüız ettiriyıo<lar: 

!Bu tahvillertlen % 7 f;rizli 
olanların kupürTeri 20, 100, 500, 

1000 lindır. İkram!;yeli ve % 5 
faizli olanların kupürleri de 20, 
100 ve 200 liradır. 

İkramiyeli t ahvlllere lıer ay 
~.kacak ikNmiyelerin ~·ekünu 
da 100.000 lit"-ya yalanıdır. Bu 
Uıftıvillere ;;, 5 faiz ve..:ldiğine 

göre faiı.li tailwillerle faizli ve 

Bulgar Meclisi 
toplantıları dün 

sona erdi ____ , __ _ 
Harbiye nazırı 
Bulgar ordusunun 
her ihtimale hazır 
oldu~ u u söyledi 
Sofy:ı, 13 (A.A. ) - Par anırımto 

t'ksıeriy-etinın toplautıiarı sona er
miştir. 9 s.:ıat. devan1. etmış olan son 
C'f'lsıed~ 5 nuzıı• s5l. C?lmışlardır._ 

Bahr'ye nazırı n:-em!ekcti."'1 her 
tarafında. sükön fhüJ..."Ürr\ sürınkıti:' 
olduğunu ve y ahudi nMSelesinin ye

ni kanun n11ucibincc tamam.ile ha1- ı 
lot:dHeceğıni söylemC.Ştir. 

(SA. 3, SÜ. 5) 

ikram:yeli tahviller arasında 
faiz farkı olan 7o 2, 20 li..a kıy
ımelind.e bir tahvil i<;in 40 kuruş 
tutmakta ve /bu 40 kuru-ş tahvil 
satıibin.e senede iki dcla çdulen 
ikramiyelere iştirak hakkını 

veıımektedir. Yani bu !:ıes;ıJba 
göre tahvil:tıt ·ha:miller.i O:ıer k
raımiyeye iştirak için faizin 20 
kuruşundan ferağat e tmektedir. 

Yeni tahvillerin getireceği la 
ize gelince, bunların ffiraç fia
tı üzerinden yazılan miktard::n 
% 5 noksan o!.d'll'ğun~ göre 100 
1iralık b'r tahv ' 95 liraya sa
t:ıiacak \'e -.erolen 7 lira faizle 
hakiki faizi niıfueti %,368 i bu
lacaktır. İkramiyeli talM·il'erin 

de ihakıki failli % 5 i geçmeh-te 

ve % 5,263 u ibumaktad•r. 

Romen - Bulgar 
ticaret anlaş· 
ması imzalandı -Romenler Petro 
verecek, Bu!9arlar
da tohumluk buğ

day gönderecek 
&>fya, 13 (A.A.) - Bir kaç 

hafladaııheri Safyada devanı et
mekte olan iRomen - Bulıgar L
caret görüşn1eleri sona ermi~t ,._ 
Dün akşam neşredilen bir t~b
liğ, müzakerelerin komşu iki 
meıml<>ke ı men>faa!Oeriııe en i\ • 

yanyacak bir tarzd• idare olı. ı-
(SA. 3, Sl. 6) 

~-'pı.1.. Yeni Tefrikamız t:ı 

Umumi Harpte Sul
tan Reşad'ın Rolüıı. 

--~-~~ ... ~~~~~~ 
lttihatcıların nasıl güzleri. 

ne gülüyordu? 

Üstat Ziya Şakirin Gazetemiz için hazırladığı «Sul· 
tan Reşad ve İttihatçılar» adlı eserde bunlarla b e ra· 
ber, yakın tarihin ibret verici hadise ve sahnelerin i 

zevkle okuyacak>ınız. 

'-•('_Çarşambaya başhyoruz J-~' 

(tcj&I Çil IÇ 9 j i44iti(lk§ 4jJ 
Vur Patlasın Çal Oynasın! .. 

Arjantina filiııı inin bilmem ka · 
çmcı baftası .ıda bir pazar tesi gii · 
nii iki buçul: mal> nc<i nde yer 
bulunmadığını, sinemanın tık -
lııtt hklım <kılu oldu ğunu duy · 
duğum <zBJnan inann1ak is teme
diın . Bu filimin bu den•cc rağ· 
bet giirınes :nin seb ebıni şö;vle 

anlattılar: 

- CaLlıand \'ar' ho~ una ca-ı 
çall'll.lyo-r , :en:eı i ha valar.ı ile şar
kıla r söyl.,.niyi r ... 

• ' . 
Cumartesi günü \"t! g~resi raif

)omıın ba sında bütiin oünyayı 
dolaştı111, An.crikaya, jnponya -
ya gi tt i nı :vahut oı aiarı bana 
geldıi • her ne ise, rl Oğ"nıcği çe 
' ird iğinı )"erden ;ra propagan:fa 
.1's: çıktı. yahut caı \'c Lcud ~aı 

kıları d u~ uld~ 

1
- YAZAN: -ı 
_ Selami izzet Sedes_ I 

- RaJ yo makiııc:clcr i nin sd

yısı htt ycıdc arttık•;a artı } O <, 

çünkii ya}'1 ın stüdyolarında bo1 

bol cao:band çalmJ) or da o n<l:uı! 

dediler. 

•• 
Granıaf<Hı \ 'C p Jkı k !'a t ı~'a 

hayli durmuştur . Radyo gra m a· 
fonun çamna Jı aı· li ot tık a•lL 
l'liık t icarch yapoıı l.ırla göriı ~· 

tüm: 
- Bcrek• l cazb•n t h"•alarınd 

dediler, g ran1afon un b.1hran r; t: • 

çird iği bu d rl· irdc gene ca•bant 
plakları satıl.~ or. 

U o:ı fif m..,.~ ·ki Jıcr ZilPı ~• n a~ır 
(SA. 3, :SÜ. 2) 
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fiafı da Parmak kadar çocu- ve karton 
Yakın Mazinin Kanl ı Hôdiseleri •• k I d. .., k l k d f ev z İ af ı 

Yazan: Zi YA Ş ABi ll No. 31 1 i YU ;e 1 gUD !ar lll!l 1 aVaSI Ve illet lı 1 ea 
o.ma ~ ~.üı:jımeiı ·ıe ÇJır 

4 . ..u<; e ·ııııı. ara>tooakı müna-
6et.et feı;a halde ge.ı-gir.ıcl •• Ya
kı:ı<N, !<i devlet arasında mu.
h kı.4 b.r ha111 zuhur edeceğ,. 
ı e cla<r kıw,,.,tli şayi far de-.·f'
ran ctml'~e dr. 

Se}ıh .\l:lı;o ur, 'jlındıi o tarafa 
ı;tderetı Osmanlı kuvvetlenne il 
t '1 ıaka karar veı i. • •·~! ıb:r 
n.am nıhur edel'!>e, o z<mıaıı 
k ~ 6e ~ıarlbe ~~ rak ~d-ecek. 
<C nat) a-ı fesini bu s f'lte ;
ia eyliyP•:ekt. 

~e'h lllansür, bu kararını 
l ıtbiJı: etti Bk kaç $adık 

a<l .. m n -ı·e bir dıe, muharebe-
'® ·· t a dir kı ;'ljttn yara'.arı 

a.., · ;e kısnıeıı paJ>alanımıs o
l ·anc :ııını• a!arak: dC>ğruca 
( \n p l f.a)<>sirıe gitıti. Kale 
n utıafı7j (Fernı.h Ali Pa~) ya 
nı r.ıcaat erek vazife istedi. 

Al paşa, asasen Şe_,tı Mansu
rı.n menk let1cni U,1tımıi ·ti. Ve 

ooa ka ' gryaıben bir .!ıüornet 

''e muba!:fueı •slemekte idi. 

B · a 'binaen bu Kafkas mLoca-
1-.id r; t'2e'I ve ikram i1e kabul 

ı Orıa b:r ika>metgaJı ~öster-
<1 ,\, ıli z&manda o ci,·ardaki 

1' ':ıa rtay \'<ı Çerkes k ıbı !.eri
'· rıı" ,~r n; kaleye ~bederelk 
Şe\'lh Mansur ile lıirt~irdi 

\nl;ıj :•yor ki Se)ıh l\lpnsur, 
C 'I ve "bas:: bir köylü olmak
la beraber, iıısa;• kut!cleri rıızre
r ~tesir VI' nüfuz •Tö.5lerceek 

d•·re«>de k 'ret ve k·~' lıy<'te 
r .kti. Cün-'kü, Da? ·ta~da \'!! 

Cc ııistan.da olduğu glb bura

da da, lbir kaç gün zarfında. te
ms eıtj!i in.~anların kalbler n
o de. (Cihat) zevk ve ·kini 
ı~~ııd r~!:ı'kli. 

ne.iral 'b\nleroe Çenkes ve 
K<ıbartay :1ı M~nBt,run etra

fl{la !cıplaııdı. Bu b · 'Ü"k müca
hit, İh•lil cneyıdıı.nlıarı;ıda liyme 
i nıe olan c·ofıat bayrağını tek
rar açtı. (Kııhan) sıııh!llerlndeki 
Rus . i;ylerine akıııiar yapnııya 
ba.şladı. IBu akınlar emıasında, 

önune g !en dii'Jn1an varlık'ları

nı kı:imifen yıkt ve yak

tı. Geçtiği yerleNI~, taş< taş üs
tünden !ı;rakımad.. Her altında 
Ru.>lartlan ıbir çok esirler aldı. 

D~ır.an ' ·· yıleririden slirlip ge
hrd: ıği b "nle -e at, ökiiz ve ko
yun->an, ma·}°t'tındeki (Cıhaı) 

ankadaslar•na dağ•ttı. 

B.r kaç deta (RastoJ) scıhr ni 

t d t elti. HaLta b'r de!as:nda
D·:m kazakllarının karargfilıı o
lan (~k~) a yaklaşarak •!ıii
tu.n o mıntakay1 .kırdı geçi!'d . 

Seyn Mansur, bun orla da ik

tüa et.ınedi... (Tatar Top) ta 

u,g na <'N;l ımu.vaff ak'i<ye tııirl; ğin 
ac~ım çıkarmak ig;n, o vak'anın 
y;ldönümii günü, (Baki: Vlrel) 
ka!esirıe lbir baS'ıtın yapar&k o
rada bulunan üç kazak alayını 

G4.-nç ka"-'l, Mar&lat'ı kiiç~ 
evın b~inin kapısına kadar 
geçi®. Orada öpifierek ayı:'«lı
lar. Mural&t arkaaına baka ba
ka. me ndili.rıi 1ya ıaUııya u
za kaştı. 

lstasyoua gekiı. Trefıe art k 
b daha g<'nç k.2 ,. sm < glimıe

me üızere bınm!ş btıWnuyordu. 

MADF..N OCAGL"IDA BiR • 

KAZA 
!ara at, Virjil'1ya hı.iku'11eti

n•n llAilp tarafındaki k m;.r ma
derılennde bir i' lbuimuştıı. 

B r gUn komür!eri ıa•ıyan hat 
fuc r.nd<> çalıışzyord u. Amele a-
sa r\e \'llkarıva çıkarılan kö-
:ııı ..,rlcrı vagonlara do:dW:ı>yor 

'e bunları rnevi1h blr 'hat üze-
~ .:kn tşa .. , saJıvcriyoolardı. 
F.tkar o gun bu \'agorlal'Cian bı- r 
ri aşa~iya salıwrı1d!1!; zaman, 
m •kas ır-emı.ı.ru galiba hattı vak 
tin<le R9ffiaımışt.. Yukarıdan 
bl!tün düran<> gelen vagon, ma 
ka.sı ae·k bulama)mı.ca, o hızla 
y'C>' an ç ;nuş ve Marelat'n ça-

:rt ğı vere doğru yuvar1anma
ğa a.ı, 'an: :şlı. 

llalbukı. aşağıda daha bir ı;ıok 
~ t>le çal ıyordu H~ üphes';z 
\' gon a'Wğı hızla, hic bir şey
den haberi olnııyara,; çafışan 

imtıa e0eıves1 oe dü"mana tele- 1 lj r gıda mad· Ramazanın ilk günü bir kova su bul· teni aıaHlal 
fat verdırdi, * 1 deleri de·metema- mak tçin sokağa çıkan k üçük, kendi kab etti 

Bu ... rada, ı11ın 0smaıııı _ dl ""k k 1 ya ında bir kızın dav tini kabul T . · h 
R ı lıartbi bapa.n tı ... umu- yen Y• 11 • edine 

1 
adamakılll bir dayak yedi etkıkat yapan eyet 

mi valı ve kumandan General atla ... tlllJQr bir rapor hazırladı • 4 gar•b b•r lıad"8 ki, beoüz çeşıue:eıi ırt.nwt IUU?lll, aı y* 
Po!em.kil\ ·büyük işlere ba~-!ama ---•--- nı hlııen>eye i"'!l!ııL! şl.ınek iil: Elinde """ loav1ı ı.e dlioıniı, Ytı., 
dan evrnl (Şe}'fh Munsur) u or- .Ben b:ıaı ı 1 d<ı.vı'1aıp size ...,_ Eve gekiıııı zaman b•ı;,;k lııımşu iu.-

ladpn kalıdırmayı kararlaştırdı . B azı maddeleri bul l•H•Yr"" Zl iooodi evlerinin kapısı öndnde 
J3umın için, çok c ddJ tıerlb'rler Yine beımulad ildlin Jııoridorı... dut~. Bi"zi <>ı;'.llllt elcıde bot 
aldı. Oııdusundan ü~ f rka ayır- m ak İ m .< a R S 1 z •,,.,aoyım Müd<lciwmnnl m,;av~e- kowı ae l,"<>lÜ!IOe; cO<!l, br.I\ size bl-

1 dal •-· :ı- ınm t.erkıosdıan eu vereyim!> demiş. dı. Bunları, Şe"h (Mar;;lırun ta- r ~ ıırtıfltn11 o ann .;Qp1<11r1 <in=-., ' h a 1 e g • 1 d ' b " bi ·"-· d ı Benim <>f!.an da ~ luııvayı dol-kibıne \-Oliadı ,.. l e ·T 01' o'l, r y..,_·ı o.<ıoıyor-
dLim. durrrm.iı .. 

Yeniden kan 1 ı mü.<·aJeleler G d dd 1 · f la · ; a ma c en ial rı siır Bir rahk göıiim, bir köıede, ha- B• ""ada 0• ""b.l>i, kıun l>:ıbllöt 
ba-şl 0 dı. Ga1lbıyet, 1<1i.ıh b•r taraf ratıc yü.ksermckıe dev•m et- rarelli h•raretl! kon~n bir gruba çı tein ı;. Ku· <Aman bam ı · 
la v k';h ci· r larnfl;ı .i<al-<lı. 11 ,-ek;tedlı•. D~ıı pero.kende il•<ti: B4 arın bir aruı, 4<ı• ol- ]iy"'· tık dışarı' .. > di;yin.cey~ kadar 
Fakat ""''1h Maı-...ür, •"r lürlu · · ·1 au.dannı soınradan öğrendim; ız- komşum ıÇ<>l'l gil'!?Wş. BMim oğ;a.ru .,,.., "" w; tın)·ag, ı c perakende pi-
yakalanam;.dı. b" k !Grıu 13-14 ya~Jıı.rında lir r.rke!ı: evinde ır<ir~: •V y, •!~r,dnn sen 

rın.ç · ır ÇO bakkallarda 180 ar<i•l' <le ;ge idQ müddeiumumiye misin o,,Ye g;ren! 5e'nin bu!'llda ne 
Aradan bır sene o,.,...i. ~ne- kuru~a ;;;ıtılm lır. "'-"ut ,,e · · ~ ....., "••la ~·-~-

.. ~•· ' """ •[ad~ vermel<le imi,,. Bunu da son- "°n var;. ~,~ .,.,.. ffilf """"'""''-
ra Poıenı.~ .n, (Kafkas umumi kuruliımlye . se 5() kuruttu. ,...daıı oğnı-ndi!}l ., Aralanııı:ı. l>ir de j:a ..• llı"1teıı e!..-.ctlm, çoe-Jgumun 
valiııi) ünvanını muhafaz:; el- Meııcilliek ortadan k;ıldırılmış ,hek<j var! M"hallç b<l<çisı... çtğlığına \ıız ye~;ı.. Evüe erkeğ•ıniz 
nı~ Je bcra'b~r, Çar oraularının tır. Sadey gı döııt ljr~dan a- Soku!dum yanların.. Bır nıim1l- de Y<>kt;ı. Hemen. t><ıınim Joız kOf\IP 
(Tlıııa) sarhifi.,rine sa'.ıcLran or- ~a~ı satılm81JT;!t\!ı!ooır. Bak- •<'.be•.ııi i<!tirlp: bel~iJ>\ t•ıımiı. Zavallı oğlanı a&-
dularmdan lbirine tayin edildi. lu~.ar, bu halin Ramazan do- _ N~ meselrı.. mm el<nden g~ bel~ kurtardılar. 

Karal<rola gıtLlı:. Bir de b:ılttık orda 
Kafkas oı>d~u kumandanlığına layısile talıaddiis etl!ğini söy Diye ·ordum. o.dB!ll 

1 
d~va.cı ttlunuuı m<! 

(General Tekel;) !liiııdcrildi. IemLılerdir. Şc>hrlmii!de son ~im anlamak · led:ğiı~ ı:i- c'::in(x>, oğlum ,kızma sarkıntılıic et-
Bu General, her 'hare)<et: ni 15 gür.dür lı .; mir sa.deyağı :ı>ade onlar anjıalına;ıa, dert 7"'1- m;q,ı diy~ iddia etli, Muayeoıe filôn-

ince !hesaplara istin&t ettirmek pıırti• gelmcı •fir. ze>·lirıya nı aa te~ııe iml>ler mel • ... A-- dan som-a bu 'la.lın ><ılı a.tarı Çlk-
ve harp işlerind<ı daima bü ·ük ğı mUvaredatı ~ pek ar>dır. lpr~ ıranım4 b\raz dam ıJllı; mayınca, şimdi de •Evime hı.rıı~ 
jhtiyar1ar göıı!ermelole :ı~t·ı..ar yana yıaln a ~i IJikfal'e'e i>Ml*1ı. !* iç;,, 'eirııı; h ifttraaında buk# 

llitıabl ben de d.ııl'emqto k<ıyuldtım.. ntı;)"Or! '.lltMbe estaıjfur<>llııtı w""• ı. 
etmişi. K a o ._ Ah, e.vladım, - dedl - sorma Mübart'lc: rama,,~ Ciiniinde bir 1<0-

Kuı-naz General, u usulünü. Um r ve ha!>mırai ... Mübar!"Jı: ...,,..,..nın •Iıı: "'a 1111 için ~!'dUnilz mü t'U bNUlll-
Kafkasyadü da takibe girişti, Ni ll"<lOllİ tmrokıolltlk olduk... Evimiz m golen!cri' .. 
'\ayet. ııııahirane bir ımanl!"'Ta Odun Sat çhıı~~mda. Hani yeni bir ,.,ı 
• e, Sev ı ::\lan uru ro.a l\ıp ve · çılıyvr 1•·. Daha 5ar!l<)banııy~ cit.. 

n:rden, Uukapanına g;cıe,,, bir C<ld
ırıa 'yetindt<ki kuvı·c ler p<'rişan s d" .. İ;te, eV'imilı orada. Kapı blti-

~ıti. a t 1 ş a r 1 i.k bir kamı;ull\\lZ ' r. Kom"j'lm>U-
yh l\fansür, General Teldi 7.un ela b;r kızı var; on ilci on ilç 

r.ir ates vc d<>mir c:erıiber ntlen ---- ya,ls-rmtıa ... benim de b'r otlıım 

·cndini pE'k giJçlü~'e kurtara- RasmAı mö"'s s· esa le rı"n var; A:lıı.l\ ba~larııa on yaşlanııd•. 
..... '-' .., Diln a.k,şaın, ramaz<.!nın ilk gecesi, 

!lnl<li. Ve doğruca (Anapaı ka- "h . ) k _ı ma!Oıı\. El\, ,.c •u lazım talıil ... 
1 s ne ,-ekildi. ı tıyaç arı atşılan cu Gön ııHm l>Pnlm <>il 01 0t1Y•, 

İki hükürr.et aras ndaq.i !ıarp Mahru<at Ofsı namına 'Bul-

* 
Ne tulıa.ftır ou düeyanın ;şoı 
za.vallılar, <Mü.bara ra.mauırun 

ilk günü onıca ıfreFm• derk•"1 bl;
farı el.erde c1.rm;,,ı .. 

Balcalım mahkemr.de neye vara
cak parmak !roda r çoouılun ııeb<'1> 

o!dultu bu dava? 
/b.lam muhabiri 

dna.m edivordu. 0;.marl ı - fü.ıs ı:,:ıristandan kcirnür satın almak 
kt"-vl'tleri: mütemadiyen bir:b!r :çin ~acirlerı.e temaslarda bu'.lu 
Jcrıle ça ı ·ıyordu Ç?r or<i•·su 
bazan gaif>be ka'°n:.vor .. Ba- nan OH~ veznedarı R&jil Seken 
zan ela peri an bir hslde geri ç - d rı il'k partide ş<'i>rirrıia.e 3,000 

Dünkü yarışlarla At yarışı 
mevsimi kapandı 

kil..ve>rdu. ton mar.gal kömürü getirilme-
sini temin elm4j ı 'r. 

(Anapa) ka-lesi, içi~l\.i bir 
avu.c kahraman ile, ya' ın bir Mahrukat Ofisi getirilecek kıö 
ku a ı: 1 döyaıuyıo,c;u. Bu da, mUrleı· beraıbc r V\'e e otok 
Çar q,ıi~ ·:meHni fena ıa de s:- cttlğ, ocltın ve .:ıımarun ep -
nirlendiriyordu. n! satacak oluIBa . hh· haJ:kının 
Ca~ık. al'!ık her ne pıclıa,'na ~1üzde 60 nın yılltk ihtiyacı kar-

olursa ol'sun bu ka!.eyi düşfrr- ş;Janmıj okcal~lır. Fakat Ofis 
meye kar;;.r verdi. Bunun için tacirlerin bir müddet sonra fiat 
<ıe 15 ıabur piyade, 3 bin nişan- lar birdcn'bire ~·ükseltme.meler, 
cı, 54 lbülük. aiivari, 2 alay kazak için üç bü ük depoda lbol om k-
&Ö\'ar si ve 60 toptan mürekkep tarda o.dun ve k<'•mÜ:r bulundu-
b!r seferi kuvvet tertip ediltli. racak ve tac"rllerin lı€ııhangi bir 
(General Kont Yodoviç) in ku- f at yükseltmes!ni ön!.rmeğe ça 
ımnndasında olarak (Ar.apa) ka l ·acaktır. 

"~>Si üzerine ı;önder:ldı Mıı!brukat Of. i kesilmiş cııclun 
(Daha ı•ar) da satmak içiıı bir keski makine 

. 
Ecz cılar da varg o· 

culuğa başladı 
Silııhat \·e !çt i 'Mua,·enet 

Yekiıletı, ~erli müolahza.J&rın 
f atlarının auttırılması iç n yapı 
lan müracaatları ekseriy3 red
detmektedir. Şim<ii~-e kadar an
cak bir iki yerlı müstal\ızarın L 
atı bira;: aııttırıhnı<ıtır. Vaz:yet 
lböyile otd~u halde .bazı eczaha • 
neleme yerli ım\:..;tahzarların 

si satın \mı~ ır Resmi mıiessc

seforin od-.n ve körnila- iMiyacı 
temin edılnıekted r. B'r ay 110.n 

ra resmi miie elerde çalışan 
memurların y~buı istarıbul vi
Ua ·eti kooperatifi auısının yaka 
cak ihtiyacını karş,l.amağa baş 
lıyacaktır. 

yüksek fiatla satış yapmalım 
Velaalete bildiribnişt!r. Bu hu
susta piyasada tetk:I<lcr yapıl
maktadır. 

!star.bul at yarşlar.ının lilQil 

hafta ı kıo§ularır..a dün de hava
nın :ıuıpalı w ya,ğm\ll'lu olımıısına 
raijıncn 'kalırlı hk bir ımeraldı -
:ınn b ı nm.., l V lief~n<li ~ 

yerinde devam e;F!ır.~ ve ço".ı: 
he'):ecanlı geçen çeıkiı_nıdertlen 
lk>I!ra İstanlbul wt ya:r~lar.ı nıiıa
yete ermi~tir. Dün yapılan !ro
şuların neticeleri i veriyoruz: 

Birkci k~: Üç Yll§·nda!h! saf 
kan Arap erkek ve dişi tayları 
arasında olan bu koşunun mesa
fesi 1400 metre id.. Uç atın g -
<iği lbu 'koşuda Dahi birinci, Rint 
il<mci, Can üçüncü oldular. Ko
ŞU'mın ganyanı 125 kuruş wrdi, 

İkinoei 'koşu: 1ki yaşır.dai<ıi ve 
kll'2ançları 400 lirayı geçmeyen 
saf ıksır. !ng !iz crkeık ve dişi \ay
ları arasında 1200 metrede ya
cpıldı. Çok hyecanlı {,<!çen bu ko 
şu sorıunda Varadinlbiı'incj Pı
nar ikir.ci, İz liçüncü oldular. 
Koşunun ganyanı 160, 160 pla
seleri (350, 610) ikili bahsi 
{4450) kuruş verdi. 

ÜQÜncü ko~u: Dört \~ daha 
yUkarı y llitaki ~af ikan Arap at 
ve !kısrakları arasında 3500 met
re mesafede yapılaıı •bu looşu so
nuır.da Sava 'birinci, Tuna iikinci 

VAŞANMIŞ MÜTHiŞ MACERALAR 

ALLAH J N BELASI 
Yaz an: 

AL jENIN G S 

u za,a,.ı am1>le ekibinin i1zeri 
ne devrıl<-cekti. Maralat, bu a
rnelen.n nas! ani ıbir tehi ,Jc.e kar 

' da lbıJl"Uoduklanını gör-
m\&:jtü. , 

Hemen yerinden fırladı. İrı el 
!erile paltlır küldür inen 'bu de
kovil vagonunun arka ıı~dan 
ko.ştu, beşerin fe\·kinde b:r gay 
retle va(l't>nu yakalıyarak . .i.itı

k.ameif.nl değiş<i111neğe ır.'l1Vaf~ 
fak oldu. 'Bu WT"IJ<' vııgon, ça
lı-'."'n amelenin üstüne d ;\ '!. is
i.kametini deği,llircliği .çin, baş 
ka b .r yamaçtan ~ağ;ya yuvar 
dandı, gitti. 

Dev adam. süraU.e a.'ift~tya i
nen ,·agonun o müthiş 'hamlesi
ni kırmağa muvaffak olır.u.ştu. 

Fakat bu gayret te hııd;sıtı<e 

çok p~halıya mal oltn~tu. Va-

Tefr ik a No. 31 Tü rk ç e ıi ~ 

'IUAMMER A L A T UR 

gonu tulaymı deı'ken, o da •r
ka ından d<>rio yamaca yuvar
lanıp gitmişi:. 

iMar.afat bu suretle, çalı.şan 
b:,- amele ekibinden kim bilir 
kaçının hayatını kuıtanmıştı. 
Fakat aşağıya yu~·aolanan o iri 
\'UCtıdü de hurdahaş Omıt"ŞIU. 

Tabii koşup geldiler, zavallıyı 

bitkin bir halde haı;tahaneye k:.l 
dırdılar. 

İra Maralat bir saniye tered
düt etmeden, diğer işçi aılkadnş 
tarı 'çin ~ndisini feda etmişti. 
Eğer o !bayırdan aşağı yuvar
andık<an sonra, ölmüş olsaydı, 
Jı.atırasını hürmet~e anııcaklardı. 

Fokat Mnralat butün ağır ~·ara
lama rof,'Inen ölmedi, 'bu bi.iyük 
fedakiM ğı ona minnet ve şük
ran duveu!,arı uyandıra.cağı yer 

de, ıb\)akis kerıdl.sinı ıA!lııhın 

Betası. mevkiine soktu. 
UGL'RSUZLUK NASlL 

'BAŞLAR? 
İşte bakınız. nasıl başlar? 
1arı; taı maden ocağında ba

şına gelen bu kazadan sonra, 
'h•stahanede aylarca hayatla 
ölüm arasında çırpındı. Niha
yet ıyil<'şmeğe } liı tutunca, 
hasıt haneden çıkarıl<l •. 

Öteden beriden sordu, sorllij
turdu. I<:levlan'da grevin niılıa
yeı bulduğunu öğrendi. Bunun 
üzerine de evine dönmeğe ka
rar \•udı. 

Parası yoktu. Fakat eSki fab
rikada tekrar ustabaşılığa ge
çeceğini düşünerek sevin,yo.-
du. 

Sonra Dora's!na k.a VU§8Cak • 

Tomı.nutk ÖÇ'Üncü oldu, lknşu
n un g&nyam 22<>, 220 plaseLer, 
180, .'150 iloili balı.i6 1650 kuruş 
verdi. tk:ıinci ve üçüncü llıxıışu!ar 
il'z • • '4ci I' h ;,, e 4Q(l 

ruş kazandırdı. 

Dördüooti ~u: Üç ve daha, 
ytıkan y~t · yerli saf kan İn
giliz at ve kı;;raklarırun gird\&>"İ 

bu koşunun m1'safes 2400 met
re id. Dört ahn. büyük lbtr mü
cadele ile llıitirıiliği bu i!roışu şu 
m1 ceyi verdı: Karab>ber ibirind, 
Davalaciro ıbr..ci, Demet üçüncü 
oldular. Ko7ur.un garıyaııı (370) 
kuruı verdi. !kil! lı.ı!ıi,; (1025) 
l"'ll'''IŞ hzaı:dırdı. 
~mci hw: üç vo ttah:ı :,ııı

:kan ya~taıkı yerli yarı~ı kan ln
gil z at ve Iu.sraklarının girdi~>i 
'bu koşunun ınıe.safosi 2400 metre 
idi. Döııt at·~ girdl/1 bu ko~ı.. 
sonunda Alc<y1i·n birinci 1' r • 
yaki ikinci Acar ü;üııcü oldu -
lar. Koşunı:n ganyar.ı !20 kuruş ı 

vel'd. İ'kili bshie 170 kuru' dör
dün.cii ve brş;rıci k-0şular arasm
daki çifte obaılıis de 510 kuruş 
ikazandmlı. At yarışlarına ayın 
27 sinde Ankarada L1şlanaca'k -
tır. 

SPiKER 

~ı. Karısı Oll'll görünce,_ kim bi
lir ne kadar sevinecdkıti? Hiç 
!haber vermeden, onun kal'Ştsı
na çıkıvemnek ne güre! !bir sür 
priz olacakh? Ayrıldığı günden 
'OOri ona b: .. h:rbercik alsun, 
gönderememişti. 

Evini bırakalı ne kadar ol
mll(itu? Durun baka' m! Dört 
ay m.ı, beş ay mı• 

İra Maralat bunu pek iyi ha
tırllaımıyordu. Sebebi de ma
Iıim! Madendeki ka.za! Haftalar 

ca hastahanede ateş bullıraru 

ge~iren bir adamın geçen gün
ler hatırlıyamayışını mazur 
görmeli! 

Soııro tie\'<Üği insanlardan ı.r 
zaklarda hayatnı kazanmağa ça 
lısan adam gün~rini naı9tl geç

tiğınin farkına varrnazı;a, bu eı
lhette;n de mazurdur. 

Sapa bir yol vardı . İkı tara
fında yalbani çiçekler a ıştı. 

Bu y>0l tepenin ~ndekı !kü
çük bir ew doğru gidiyordll. 

İra M~ralat 'hrzl hız.lı ~·üru. 
dil. Böyle lbi r adamın 'b.r aya I!: 
ev-.·el evine varmak için göster 
dJği isticali tasa·vvur edın. 

(Dev ını ~ar) 

Tıcaret •·e l!ıııısat Velcıllh!ri, 
sanayicı1ere ait muka"'1a, kar
bon ve amba'.iıjlık kağıtların tek 
eklren ~~vtii.n.e karar verınif bu-
lwımakta<lıriar. Bu maksat ile 
İlmsat Vekaleti sanayı wtık•Jk 
Jıeyetin~n ba.zı zevotıc. U,tki.k 
ler yapmak ütere elırim 2e gel 
diği yazılıı~ıtır. Heyet, r ml'!! 
deki tetkıklerinı bıtıreı k An
.karaya döımıiı tür. Bu hu.wı
ta ~azırlanıın proje alakalı ma
kamlara veri lece k tir, 

Haber aiınd.ğma göre proje
de .aJe lıariqteıı getirilen mu-
kwwa "~ k.aı<torıların el:l. l.z
mit mamülatının da tıı. eiden 
tevzii lüaımu !eri ı;üriUmüıitÜT. 
Tevziatın hakkanlye-\1e yapıl

ması için bir erreümen eçılrni -
tir. MiUi Sanayi Bi.ıilij;iıı.de ça
l~ağa ba~lı~an ı..Cmen, Nev 
mi Uyıgun r, Ali Altıner. Kema
lettin İpak, Al.met Suyoloeu ve 
TodC>ritis'ten ımürekek:ptir. En
cümene, San&)'l Birliği unı.umi 

kı&ti'b, !Hali.t Gülıeı•yü.z ba~kan
lık etımektedir. 
E~Ü'men, ikinci parti tevziatı 

<la iııtizamla )'Ürütmüş ve t1~tın 
cll paııt! ·'iin em ·r bek'eme 
fba:ı,1.amıştır . 

"\"erilen malumata göre ıe,·zi

attan .şimdılık yüz kutu.cu ve 'bir 
çok laboramvar sa:hipleri istfa 
de c•tmektedirl<>r. Şeh rim e 
kutu üzrrine her gün 8 - 10 bin 
lira döNlü 6 ü lesbit ed ·ımıst r 

13 vün içinde 
11.000 ocak 

koııgresi yapıldı 

Kongrelera yarım 
milyondan ıazı 

partili i JtlrAk etti 
P rtı Ocak kongrelerin.n ~ a

prlmasır,a devam cdilmekt.e<iır. 
!Beleaiye ~eri iLe aynı lla
mana rastl~yan Parti kongrele
rinden köy ye ımrıhalle Ocakla
rı kongreler;te nahiye kongrele
ri bu ay içinde b.ti rilın ~ o\a
caktı r. 

Yurdun .her tarafından gelen 
ilıaber'.er gür.de en az llıin Ocak 
kongre,;in:n yapıldığın~ göster
meı<:ı.edir, Her gün 40.000 pa<'
tili korngrelere ;§lirak edere!t di-
1-eklerinı bildirmektedir. 

Parti anE'Tkezinc gelen haber
lere göre düne kadar 11 000 0-
cağı·n k:ongres . .nin yapı:.Lğını 
'bik!:ı,,nektedır. iBu Jro~lere 
yanın milyondan fazla vatan
daş i<tirak etmiştir. 

Dün İstanbul vilayeti hududu 
iç nde kongrelttinl yzp:ın O
caklar ~unlardı.r: 

Heybeliada, Arnavutk.öy, • A
nade>l.uhisarı, Cünfuuriyet, Mah
mut sevket Pa~a. Paşabthçe, 

Kas:mp2'a, Hacı Hüs""'·· ES!ti
şellıir, Sül.eyıınaniYe. Iİm raho.ıı, 
Garipçe, Emi~giın, AyazBJğa, 

Rumeli Feneri, Çanta. Karaman 
dere, Kurfalfü, B.çendere, Has
nııhatun, 'KuJ{gurıcuk, Dudu.l:lu 
Kandilli, Vsnik.öy. tlısaniye. 

Şeb'r Meclisi 
azAsının seçimi 
Şclıir Medi•l •dlarını ııe~cekle

rin ttfPmlerın.l göster1r b&beler ~qıe.m.
ba günu a.k:tamı oaat ıs e kadar ası
lı 'kakıc:ıklır. Bu teknle lmıi Çjlc
mırya.nlar :ı.ııkemel<>re baf vura,..k 
adlıannı yazdrra.caıd.:ırdır. 

Bu yıl ya.pılacok ııeı;imde td>i• 
nilfıı2U 130 b n l<W..r arttı!t ıçııı 
azA mutan da anac•tır Mewııt 
7t a7lllllm 8G ya bdaı· g; 
makladlr, 

Pa--ti, mecl.. ıl%a 
g lcr cttle :ı bir ltwm:nı 

etmı ı., tadır. 

- . .. .. 

TASHiH 

narı:z;,t 

·ı 

. '"' ... 

Dı.inı<u ı.ayımıızda cHaf!n'.ık 

• ·ouar. pzısmda geçen Şopen 
isını hır tashih ihatası olan Şö
pen dı; e ç itmı.ştır. DÜ7.eltir ve 
•lı.ı.ir dileriz. 

1 [QIS 1>0tiTrKAJ 
Yeni silah .. 
Yıızan: Alı Kemcıl SUN">fAN 

K
ırım muharebesi :r.ama -
uındaki topçuluk ile ge

rm ,..,feclci dunya har -
brnıl.,l.ı topçuluk ar"-'>tnda n.ı lar
dar bü) ük hrk var;a geçeıı har-. 
bill son aeııeleJ'inde nıe,}dana çık-. 
mı~ olan tank ile şimdiki harbia 
tankl.r ı arauıııla da Ö) le bir farlt 
nrdU', Tayyare ile tan kııı mıi

essir bM- muharebe vasrta~ı ola
rak kııllawlıı:ı.ası yenitlir. l1akat 
bu ~r iki va;ıta aı ı.aı:ıaıı i~iıı 
de Ö)ie lleri gitıni'i old u ki har
b.in cliğl!'r usıtaları bu sürate 
ollla:ra ye · menıiştir. Ta) ~·are 
için hareket sab aıtı deha ı:en"ı -
tir. Gök yüzünde alabilrugine gi 
debilHı ta~ yure imdiye kad11r 
u umanda büyük bir lekanuil 
ı:eçirm · oldu. l.rh11bıoın pelt 
elr nı aıı!J ·~·n• ;<iıe bfr m11 -
harip va,,.ta ki d~er .a ı talaraı 
)·anlunıııdan ~"ııdiııl n k r 
kurtararak hı!Jı ba,ma i :öre
hil«ek h le elir.e hemmiye -
li ıU de o ~rıere ar ı ıı ... r. Tuyya· 
re de hu dert"eeye çıknhilıııi -
tir. 
Bunmı hö ·le olacajjıuı, ha.ad• 

ur n va ıtanm bir gün mU ·t IUl 
hır ·ilıilı haline ııel rek harple 
en mü ir i~i ~•CC!itgio l vak 
tinden enci dil ütınıii , söyle -
mi} olanlar ,·ardı, Bunltt yanıl· 
nıaınıştır. Fakat ruilba lıiğaya da 
varmakta n kendi!l'riui alamamlJ 
!ardır. Öyle ki yalnrı bu vııınta 
ile bir harbi ben~n kaunmak 
mümkün olıırağma kat'l sııntte 
inanm k bu mühalel:anıo dere
Cb:ni :(isterdi. 

. imdiki harbin ögrdtPi şu o
luvor: Ta~ )·are de, tauk da mü · 
hiıu ' ılalardır. Ail<'ak bunlar 
dan ~ olnız biri ile hii) iik bir har 
bi bn annak nnkiins12dır. Onlar
dan e\'\ l'lki 'a ıtaları küçük 
görmemeli, Büyük harp gemi -
!erinden nıakôueli tfüenge b· 
dar !Hıp io 'r ayn n~·n yeri vardı 
Hurp ancak ~ütfrr, H aite n•~li.k 
olarak bunları yefinde \·e iyi 
kullanııınkla kınamlacaktır, 

~iındi ·' .._.ni s..il3h bahsi yine 
ta-ıelen'' or. Japonlll'fıo yeni bir 
tan'M'e icat etikleri veya b ir 
ıı,ık ile dü nıan lannı öldiireblle 
cekleri sii;vleniyor . 

'Ophe yok ki yeni bir ımıha
rebe va•ıta.ı bularak dü,.rııaoa 
kar üsHi11lü(iinü büsbütün iM 
:ılnıak n nihayet harbi kıııcatt
mak bütiln muhariplerC!e isten
mektedir. Amerikada, İngiltere 
de, Alman~ ada, İtal~ad:ı ve ja
ponJada kinıbHir nckadar fen 
erbabı var ki yalnız bu i~i dü· 
şünmek.le mü llef bulunuyor. 
Lakin yeni silah ne .olıı.raa ol-
un bir kere meydana çıkhktan 

sonra kar~ı taraf onu er geç öğ
renm;, ve ona kar" kcnd\ru mü 
dafaa çaresini de bulmııf(ur. Heı 
tecrüb<-lor bunu göste.rrniştir. 

Bir ıle yalnız y~n< siliılıı bulup 
l-nllanınak d~ğil onu yeni ihti -
yaçlara ı:ö•• htr vakit dcği~lı· 
rerok daha miilc.mm 1 hale "ge
tirmek var, Bi.r uman tayyare 
ile tank yen)oni \a«1talardı. Buı 
)ar bugün ııitikçc dej;<işmckte 
yeni lccrüb 16l'le daha müessir 
bir ha.le getirilml!'k i~in çalışıl • 
maktad ır. Fakat diirdüncii sene
sine ırireo bu h"bion öj'rettiğı 
daha başka bir keyfiyet vırl'dtr. 
Tank ile tayyar nin, deni:z.ıtltı 
veya üstü g(>milcrlnio çok ya
pılması yalnıı hilri, f n, para ve 
çahşmık işi dei:<ildi. Fara>a ta7· 
yareden m isal geti?':t. in: Bımu 
çok Y•\lmak mümkiln olsa da 
tayyarenin gelceekte uirayacajı 
değişikliklerin iinüuı: tr<'Çtnelı. b· 
bil değildir. B ir muharip tara
fın ,·ücude ı:etird'ti eu m\fhm· 
met ~idi battal etmek için kar· 
. iki taraf vn ku vvet'.le çatışmak· 
tan g<-rl ka!·.n~ oc~ktır. Ii;,Li. a 
lıırp vasıl'" ıun ırıÜ<'.,,;.. olabıl· 
me,,i için hem e\ afı mükemmel 
olacak hem, sayısı çok. Fakat 
bir ~~man . onra yeni rak·.ıler 

kar ı ında i e yaramaz olacak 
çe itllrde m ve)u bu ,i!ıibın çoJı; 
olına.ı mühim hatıı-lara da >·ol 
açacaktır, Demek ki )·er ~ üziıo• 

de görükn er iş gibi harbia ıl" 
ek· et:ı \Rrdır, Dıın)J kmuldll 
kurulalı bu böyle. 

Sandalcılarda twı .. 
leyi ylkıeıtttı r 
Y.>!~ .... t:;::;; f"° ı;:ar:da c ar ~~, 

r» bir sat.ilden karşı tarata r;e<?" 
d le eri "°'culardBJ> alt para ı ı-
tat"lcen 80U S3mıın'-arda tı ~ 

J 
""""' t lcanmaı!ıudır: H~r oand• 

b< r ı icı<i• 5 yo"'1ıda.ı fJZW 
•ını !Nııııaın?.k nltd>uri:r lind dit. 
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Amerikalılar Japon 
üslerini bombalıyor 

-------
Yeni Ginede Bnna'ya yapılan şiddetli 

lltlcam iki saat ılrdl 

Japonlar, Amerikalıları S.lo.-ıon takım 
adalarından çıkaımağa uğraşıyor 

Me!~ıını 13 (A.A.) - Mütte-
i <!i umumi t.atarganı.ı lan tebl1ğ 1 
e<li lınişt.J.r: ı 

Buraya yı:.ıpıfan ham hü<:umu 
Yeııı Glne çevresinde şimdiye 
.i;;odar yupdan Jıüc~..ırn}aır~r.. en 
.d<ıc~l'•,i clmu.ııtur. Gün doğar
ken oaşl•yan .. kın Jk\ >aat !kadar 
~urınıilij\ıüı·. 

V ı;.şlı>gtotı 13 (AA.) - Balıt'i· 
~ e J1ezarelirr.in ct~maı tesi alk~a

rnı neş:reıl•ıJ. üıb1iğ: 

Ct-ouı> ~k: 
l - SaLonıon a<l:.J;,r.nın Tulagi 

Ye Gu:ı.daJ.canal vevrelerinde bu-1 
lu:oan Amerilun kuvYellm"ini 
me J !erinden çıkar~n•ak ;çln ja
poı.l•ı· kat'i gayretle•· sarfetmek· 
t&diner. 

2 - füı Qevt-edıık.i ır.ev'lJileıi • 
ır.iıze kuı~ı düvrıan hava .,ıun • 
!arı devam etmektedir. 9 eyllıl
u" n:ı;oka ~J-eıwıde • Q, tiıpı ~Jde 

avcılaıi" ·lmlun.au 26 au~man bom. 
bu u<;:tğı Guaıdacanal aıdasındaki 
tıeıı..:;lerimi.ı.e la.arwı: elrni'}ler • 

~!er~ '"ıllıuA ı:el~ iı.ıtiiôl<Ja;r ~'il 
çıkan y(ln:guıiar 50 kaonııe4ire mesa· 
~den görU!üyoTdu. Düşmana insanca 
agu- T:9.yia.t v«"di rtlmıişt.tr, 

o.\'eD S'lal~ bölıje.$: Harp l•ali
'YCt~. nrü:nfıoıid keşif kll!VV't;blcrin~n 

· hatieklctl·c>rine milı:basır kaltnıf;lır. 
Birtkıl.'~1'in-1alcu ll:>irı dıl ına.n1;u 'bıir 
kır-ş;r tı:.ohına hücum ve bn ko-lu tu
za.•1a dü~U·ı>erek. 20 dl't'1111lnı öltt.iır
di:\ğotiıın vp ı...endi zıayiıf\tnh1 [)l'lt cii.z'i 
qjdıığu-nu l\Jiıldirtn4tir. 

Yeni ir::.ınrla: !l'fütıtct:I<lt."t'~n biT 
·tt1'3l'J Hl. kı~s-if b:rliği Ka'\fit•r.g•;n CfL-

1,t.:ln.! -..da ci:~~n~anın bir m.ıy:'ıın ge11Yi .. 
ş:rn nı.11.rn.yöz at-~ş:n.,.. tı.ıt~1-:t~ır. 

Anca;k rkt1t1 '€Öi~ıtln net."ice1'~r nNi·llrm 
tl!oğiid;.ı-. 

Şim.a doğu ke:->lm~: 

ftır.1 ··.Y'fti olırı;~Lur. 

d~ Aııııenjkan lAl,;a;dan 5 bomba 
ı .. e 4 av o~nlan u~4g_lll.L ta.G.1rlp 
"la>ijlcrJ.ır. Hı ey lt.ild~ 27 C.:.ı~

' ~ Lüksemburg genç· 

n:, ıı bnu.ıl:ıa t;ı;::ıtı Gu&dacanal'a 
' ı. leri zorla Alman 

ı;.:r hava akuıı y;ıpmıştır. l japon ' 
u\'aığı d.;ı>;Üll'<iımiıştür. 11 eyhllde 
,-,.nlanıııda av uç::ıklan buluı.an ı 

2ö dt:·~moıı ilııomıba ı;çagı yeni.den 1 
Gudc·o;ır,al'daJci tecl!slere taar -
n<t otmı~leı-.ıhr. Uçaıklarrmız 6 
b)ıulJ.a ve bi.r .o.v dti-,ır.cı n uça -
ğ~Pl ~Üırll'l'.Üef,[iı·. 

ordusuna hiımete 
alınıyormuş l _,, __ 

Dükallkta grev 
ilin edildi 

;ı - Geceleyin dİijP'an des
troyerLeı•ı •ıneırz;iılerinı1zi !bom -
lı~>d.man et.ıı.ı şlerdir. 

4 - 11 eyh1kle .Duglas. p.lk.e 
boırJba ıı.çaklarmıız yeni Georgis 
takını adaların-da Giri:e adı;.smda 
bulunan dii.,<man t"5isleıine ta. 
armz etmişlerdh'. B r düşman 
gemisi •ba tı.rı.hn'l.Ş ve teri>ler 1e 
binalara ağı:r lıa<>a<" ilka edilnıış
tll1. 

G - Amru'ıka n si liı[ıe.ndaıı !-arı 
Guada.caııal i-çerJ..erl:ıı<le dtl§man 
b' rlllk1e-~iıni aranıaga ve bunlara 
tDarnııza devam etmişl~di;. pi-
ke oomba ve av uçıııklarıınl!' bu 
.Ihı.'"' 'Cltlerıiın"2ıi deııtek lemetlı;te 
•d:ler. Düşman, !karanlık sayesin
de kl)'1ya y-0ılola§(llbilen kü9"k ge-

V;~ inglO n, 13 (A.A.) - Bo~-eşik 
Amıc:dk.a ~ı&.d'-'iYS ı..azlrı ~'I. Cordoell 
lllıll, L(;1'.:;oeınbu•ıı d(ikalığu1'iaki son 
a. '.m::ı.n tr~üısii W.r L'ine A-rnıeri'k:a· 
lılarm duydu#Ur ueofr:et ve jniia.Jl Lü-k! 
s?n-jpuı.-g el~i9'0il bl\diımlwtir Amıtr 

rika 'h-O!k:Umeti1 ATnıanların Lüksıem

burg ~1a\k.1nı cea.rete, g'{.'1'lÇleri al
man ordusunda bi7.mıete me<."bU'f et
t>ği te bunwı dük<>lık'la grev iliını· 
na scibrp olduit.md:ır;ı haberdar ed~i

~tir. 

M. Hull şunla.n ilivıe etmiştir: 

Hit~r'in LU.'<senıbu,'ll gençl"1'i".e 
k;rşı ta.ful< lı\tiği ~•ret mwamel-e-
s; ne oluraa obun, Ameriloan niille
ti, IAlk...mtıurıı '4',nı;]eritıin. da»ırıa 
memtoı<etııeıinln rsıi·klftli için müca

.,delıe ıeQ{ln tbür ıiınsanların 0€E"Rreıtıil@ 

harek(..t ı·d·ece.kleı~in'dıen emin bl1lun 
maktadır. 

milerle tsjlı:vıye ık•taatı getimıeğe Gu··nu·· n tenkı"tlerı· 
ve biırl<'lkler. tt'..e İB§e maddesi tı>şı-

mağa muvaffak olmuştw. Blı çı· ••:?!:~~~~~~~~~~~~-~ 
ıkurına hareketlerine karşı llro • : 
nulım mtikıavemete ·rağmen ta -
mamile mani ohnak rnıün'.iiilln o
lam am.ştı:r. 

Me.'l>urn. ıJ (A.A.) - MilLrdiio
h:ır1n 0~1ıup batı. pa.::;ifik>'.ıı.:ki uınwnl 

kararg.._')hıııJıı tebliği: 
Buoo·: Nı>.ndil<!rlrı<' avıcı taqyaı~

Prrt d·e rıt?li.kat ctnı.ci!J~ o.\a-n ağır 
\'<l orta hüewn boıTibardLn1"11 tay
yaı-eltlı-.ıniz, dilfmB.n1n ıbLr u;ıyyrarıe 

nı<>ydıı.nma. döot şidde'\U hücum 'l"IQ· 
mı,Jo.I' \'() 2G ı.>n bon11:ıa atmııılardır. 

Mii't1ı('tıldrrin büc<>m t&yyaı...[>eri 

bon1balar~ aııtıltrtıaıı sınıra ıı-vcı tay
yareleııi i'e blrHkt.e t3"7at<e m>e'Y
dıooı {lrııcırinde '!çak i~lı:Cadan yedi 
tıÇ•lli y;ı.prruşl~rdır. En azı 17 di.işnı;ı<ı 
ta!YYamti )"P.rde Uhı·ip edilmiştir. 

Düsnanın bütün uçak &\•ar batar
!'l!arı auı: tuırultn.uş'tuı. {l!(lıpJ!ada t;e. 

'. - Gayet basit. 'Bail:ıamın a
damfarırıd"an ıJlö,rt k.albada.yı a
hTıız, üst taralı 'kolay. 

ilk.i genç gül'rneğe ba"1adtlar. 

(13a~ tarafı t inci sahifede) 

haval-ıırdan fazla revaçtaydı; fa· 
kat hiçbir zıı.man Ştraus, bir ı 
Betlıofenin, bir Şub<-rt:n ııesini 
ktstıramanıışh; Uri ile Dedenin 
yaııında bchtekiırların.uz cüce 
kaltrlardı. 

Sb: şu işe bakınız ki, bir tam -
tamcı Vaıınerin bile b3.ıına çorap 
örüyor ve Nevakar tangonun 
yanında si:ıiyol'. 

Bu kim ne derse deşin zıev • 
kin deJellin'e oldni;unu gösteri • 
yor; yalnız nu pailasıl), çal oy· 
nasııı 2cvki vıuhakkıı k dejen<ıre
dil'. 

SELAMI iZZET SEDES 

•1 K DAM' 

Sovyetlere Göre 
(B~t.arafı 1 inci 'ahift<le) ı 

titalingradın cenup bat.sında 
kuvvetlerimi-z düşmanın tank 
ve motö<lü piyade ktwve-tleri!e 
ı:;idd·etli çarpışmal•ır Y·''P'mj;lı.r. 
İna;çı ımulh:ıl>Efoelcnden sonra 
kuvvel1erirniz bir kesimde mes
kfın bir .ma'lıalden geri çekil· 
ııı·Hler ve :yeni crrı~·zil-er tu~mu~ 
laıdır. 

Son lbeş •günlük çallj)ışm<ılar
da Almanlar 6.000 subay ve er 
ka;,betmi':'ter.cl'ir. 

Moz.dok çevresinde kuvvetle
riırniz neJ1d g<><:meğe muvaffak 
olan düş.rrıan gru.plarilc çarqıış
mıışlardır. !Bir dü<\lffi&n piyade 
1iö1üğü imha edilnniş ve bir düş 
man lba-ta~ası susturu,lmmtur. 
Bir çanpı~ma e!:>nasında bir.So.\'
yet millrez.,si bir Alman karsı 

taarruzunu defetmiştir. Km·v;ı 
leri.nin yar<lıınına .~nderilen 
dL\.şman 1anklan tuzağa c)ü)lit·lil 
mü,tür. İki tank mayın tarla
larmdıı havaya ı.:•çmuı;ıtur. 

Volkor cephcsi~dc, Sinyavino 
çevresine dü~man ihtiva t kuv
vetler getirm'"! ve ka')"bet·riği 

mevzil-eri geri a1mak için .kıarşı 

taarruzlar.nıı yen~kııni ~tir. Kuv
vellerimi,z ıbütün karşı taarruz-
1.arı savm:sladır. 'Bu mtıııareıbe
de düsman Mkriben 5.000 öl'ii 
ve yara! ıvermlşlirö. 38 A'!nwn 
tankı tahr;p cdilm'Gtir. 

MoskoYa, 13 (A.A.) - M.asko 
''a ra<l.-~rosuna göTe Fin ceır.Jhesin 
de Rus kı>vvetteri I<'vkaladıe 

fabkim enilmis ll'IÜhirn !bir mu 
.ka\'f'met noktasını geri a1'mış

Uardır. Rusl<r m>.>har<"b<"ye tank 
Ye z-ı>\ılı c<!omdbil'.er sokmuş
lardır. Di~"111311 rnevzi1erini rlöv 
ımektp olan Rus tnplan Finlileri 
m•hirden öteve !{eri çekilmeğe 

ımedbur eum· 1erdir. 
'Moskorn. 13 (A.A.) - Kaf· 

kasya~·a bd\ miktarda kar dil~ 
ımeı.tedir. Her tarafta RIL~ tıw 
çu.su• Almanların önüne 'bir aU,Ş 
barajı çekmektedır. iBu baraj. 
bi<hassa Terek neıhrinin cenup 
kıyısında lbuhınan kıöprfrbaşfarı 
na kar.ıı yapıl'ınaktadır. Rus u
çaklar ve .topçusu benzin kıtlı
ğından dolayı hareket e<J,enı.,z 

bi·r halde bulunan tank ve zınlr 
h .ılaylarına i~ ımıaddelerinin 
gelmesine mani olmaktadırlar. 

'.llfuslrovıa, 13 (A.A.) - Reuter 
ajansının Maskovadaki llıuııusi 
mulha'biri Harolt King y82ly<ır: 

Stalingradın ga~binde lbir 
saat bile dur:ınadan iki nmharip 
taraf ta !büyük tank ve tayyare 
teşk'Ilerinin iştirak ettiği 10 - 12 
kadar rnu'lıardbe venni.ş\erdir. 
lher karış trıprak ıpek !büyük bir 
inatla y·apı\Qn r,anpısmalara s<h 
ne o!maktııdır. Kıızolol'd."tcya veri 
len eınh·ler elinde bir tek ımerımi 
•veya bomba 'bulunan Sm."Yet as 
kerlerini.ıı teslim olmamasını 

tavsiy" etnnektedir. Almanı~nn 
sc,;yet mevzilf-'rinde husule ge
tirmeğe ml.l'Vaffalt olclukfarı çı· 

kıntı daıha şimdiden salhra· i•iih
kfur.Jarı ve tap<:u ve si,per ha
van tc;plarile takıv;ye ecFl<mlş 
b'r müırtaqıkem noktalar sistemi 
ile kuV'vetle ıınüıdaiaa ed:i1me.k
~edir. 

Yeni üç S wyet sM.lıı 

Slnklholm, 13 (A.A.) - Ofi a 
jansının mulhalbiri bildiriye>r: 

Sta!ingr&d mıılharebesi lbu•gün 
dördüru:ü lhaftasma ,gird•ği !hal
de şiddetindıen lh!ç bir şey kay
~, ... tmem~~ir. 

Sovyetler Stalingrad muhare
belerinde Uç yeni silah kıılloan
ıma_ğa başlamışlardır. 

Bunı.rdan bınsi Almaı as-
keıierinin beton uçak dedikleri 
bir Rus uçağod.ır ve bombardı
manlarda kull.anılnıaktad.ır. İ
kir.cisi Japonlarda olduğu gibi 
Ilı.tim göııfülül~~ tarafındar, 
ktıllamlan ıı~k filıolftr:d.r. Pat· 
Jay,cı mad'<lele .rckıl11 olan bu 
uçak<ar ck>ğruca düşman meni
lerine dJü.?mckte ve patlamakta
dır. Üçür.cüsü de sz•yıları At
ımanlara sürpriz teşki'l e·!en hız· 
lı Vo!ga nehri botlarıdtr Bu 
'botlar ıoplarla mikeihı'1ıezrot ve 
kuvvetti 'bir müd.afaa stl.'ih"1ır. 

ALMANLARA GORE 
(Ba~ tn&fı 1 inci sahUede) 

püskürtli.'lmii:s ve düşman 1)üyüık 
:rnyıpl_ara u!(ralünııştır . 

VoJkQf ceıpilıesiıı.de &ıÜıewn 

kıl',d.arınıız tarafuıc'.ıın Y"ı>ılaıı 
şiddetli bir tr{'E!bblis nE ti.re inde 
bir rok Sovyet me"V'li1eı,, tıl!ırip 

''e bir dii1 mı n tı;buru yok edil· 
mişlir. 

Ladoga gö~ünli.n. centıbunda 

ve Nev.a üz.erınde dü;ıman~n ta
arruzları Alman müdafaasının 
ate~}i karşıtı:nda eriıniıb r. Bur:..~ 
da 11 tank \'e 8 geçit v~p,mı lı 

r:p edilm'~tir. 
Berlin, 13 (A.A.) - A!m~n 

baş'komuıan.Jığ1 1lv3.~ı:l Stulingr&.ct 
ctrafır.da vukua gcle'1 sic;tk'IE 
<,•anpı~mfl 1 sr ıhakkın.da ,ŞI"ğıd<:ı.
k" lamam'.ayocı malı1.rııatı wr
mekırdir: 

Piyade tümenlerinden Ve! zınh 
lı tuğaylardan alınan ta·k>v;ye 
k•talar!yl.e iBd(,evikler, ~alin.
gradın ımüstahkem ıbül'l~C>-inde 
Alman tc;ıfübü.~•.erine en Şiddet
li bir ımukav.,met güsterm'Şler
dir. Sm'Yetle• Volganın doğru 
kıyısmıfa boır.lba uçakları v-e a
ğır topçu ile muharebeye iştirak 
etmişlerdir. Muhasara cephıesi-

, nin çemberini k:ı:rmak ve bu 
çemben· llıeıfuan.gi ibir noktada 
yarmak için yapılan bu nevmi

dane hiJcumlar dıü;şnıana-kantı 
kayıpl.ar verdirilerek akamete 
uğratıt:mışl:ır. Bir .Afman grupu 
misal teşkil edecek bir taarruz 
hareke-tine girişm'ş 'Ve sayoca 
üstün dü:şman Jruıwetlerini bey 
hude yere müdaiaaya çalc;ıtık
ları bfr müsta'lıkem mevzii al
mıştır. SM."J'Ot k.t'aları kalele
rinde en büyilk inada çaJ1Pupna
!ar ve irrllıa edil:ıııciye kad.aT da
y.anmışlaidır. 

12 EJ•l:ıll salbahı ibaşlca Qıir Al 
man grupu evden eve yaptlan 
çetin lbir savzştan sonm · müs
tallıkem IJ;ıir mevlcie giıımi.ştir. 
Düşman her evi bi? kale ihal.:ne 
sok.muştur. Fakat buna ra:ğmen 
çetin bir sava§lan sı:mra geriye 
püskürtü\müşlerdir. 

StaHngrad.ın şimal kesiminde 
iki Allıınan tümeni kuıııvet!n .u
rette tamim edilmis müdafaala
rı del'ıneğe ve çetin !bir savaş
tan sonra bir çok müstahkem 
ımevkii ele geçirnıe-ğe muvaıffak 
olmuştur. 'Bu S&'Va~1arda çevri· 
len müıh m bir So'i"Y"t grupu 
imha edilmek üzeredir. 

Savye.Uerin Volga ile Don ara 
sında miJhim ztrhlı ku!V'Vetlerle 
yaptıkları fevkalade şiddetli 
karşı D:ıücumlar Alman müdafa~ 
ate'§iilln karşısıni!a erim:iışııir. Bu 
kesim9,e lbir günde 44 Sovyet 
tankı ta'lırip edilıni§'ti~. D\Şma· 
nın hlieum harr!k-atı için yapt•
ğı başka llıazll'i.ıklar da top a· 
teşi ve Stuka teşkiHerinin bom 
bardmaniyle bozıilnıı1$tur. 

Paıpasın i:ıımıt.iııef.si :fena halde 
kıır hrıışbı. lB\ı fikir onlara ho~ 
gd ·ordu. Tina•yı ·bir . da.ha ka
C'lrmak, hakikat.en pek eğlenceli 
o1ac:.•kııı \·e Papas onu, bö,·1ece 
i.kinci defa febhed~kıti. 

Yazan: FİKRET ADİL N o. 44 ;;;-~;;; 

- O haid>e şimdiden 1harck.e 
geçmeliyiz. 

- Hay hay ... 
Ç:ktLiar ve hazırlıklara baş

ladt1'1r. Pek t~il>ii iaık •<ı olarak, 
adamları tedarik etmek Jf.zım· 

dı. 

'\·uno.nlsla.nda) s1yas1 partileri 
bol bu menılekette, lher pat•b'nin 
•b slırü kabad-cy,sı ı.a "<l· Bun· 

ın işlere, güçUıri .rneylhanel.,r
cle kufayı çekmek, sabahlamak, 
ı ıııap zıııınarıhn, me.!1'lıı:p ol
d kıları .partideı1 ayilık1~rını..'l 
B•ttmlma.M için gürfütü ç kar
;n. k. söıı' .;n; d:nlet~ 

.-a 1<ıp paTtıye, daha fazla Ücl"('tie 

g~kteaı ibaretti. Hiç bir 
yaptıkları da yok dıeğ 1H 
olmazsa 'bir parti rafı da. 
kalabalık teşkii ediyorlaırlı, 

Papas l~e Merkuris, l:ıunlardarı 
en ~.erire iııana.labi!eçe}j',eri.
ni uı:ımağa !roy u!d ular. Bu se
bepten Atinanı nbütür meyllıa
nelerı dl:ıilJaşıl\iı '"" saba'h o]Jdu. 
Bir kaç kİ<li bulmuşlar, ertesi 
güm ve öğleden sonra lçin söz 
ai:mışlar, evlerine dönımıü;şl-2rdi. 

Papas, o günün yorgu!lllıığuııu 
Ye gecenin lçkilH41 :n tesit'lle 

i>ı b r deliksiz ll'ykııtya dalıruş 
tı kı, erlt>Si gi.ın, kapısının kın
at'a k .gi.bt wrulma · • b er tür

lü duyr'uyordu. 

Halbuki kapıvı vuran Gac!atis 
ıdi. Ga1ati6in Atinada O:ıir ~i: 

çı!kımıs \'e bir "kışam evvel gel
ım'ş idi. D<"ı1hal Papası ı;radı. 

Nerede otllll'duğunu öğrendi. 

Gt'ild->. 
L5.kin Papas e'V'de yoktu, Ti.

nayı beklıem-eldl'! .meşguldü. Bu 
seibepten, Galatis ziyaretıinl er
ro_,,; sabaha bırakınJŞ ve Papasın 
sabanı!U.Jl ancak saat 12 den 
sonra olacıığım bi!ı:hğmden o 
sa" t te ge lımı:şti. 
Kapın n ıbu kadar ıgili"ü!tüye 

rağ'111en açı·lmayışı Paras06u ıme 
raklandırdı. Fak· t Galat s: 

- ıBen simdi onu kaldırması
nı ıbi1oclıirir;m .• dedi ve kapıya, ti· 

yatrolarda ıperdc açrlış;n hab& 
veren vuru~Lar gubi fasl.ah üç 
kuvveıli darbe vuırd'U, seslen<t: 

- !Haydiı salhneye, sıra senin! 
Ye bel<lofüer. Fühııkika iç-eri 

de bir hareket oldu. Papas i.nsi
yaki olarak bundan stçramış u~ 
yaıımıslı. Uyku l*'rsemliği ile 
bağ""'1ı: 

- Geliyorwn. 
Sonra o da :şin farlluna vara 

rak gülıdü, ka:lkıp kapıyı açtı. 
L[ık,n Galali5i karşısınıda göre
ceğını hiç ümil e~mr.;ord.u, şa

şmh ve deı:fual, o aıı:a ka<lar ak
lına gelımem'~ olan Tinayı hatır 
ladı. İki a.lıi!>a.p çavuıı '!ı.>ı.ıcakıla"-
1ı.lar. 

ıc D AR C 1 K ••• JI İngilizler Kaf
kas cephesini 
yarmalıdırlar Bugünkü fıkram gayet siyasidir! 

(Ba~al<al...ıen devalll) 
Alman ıu·,fosu bu ıı. deflerine 

vardığı ıan·an bcl1'i de ;ooba • 
hamı soğuk giiıılerı ,.c lıattiı iılı. 
kııl'lıwı başhınıış lwinnacaktır. 
Bu sıralarda ve kl> iciııde Almaıı 
ordmu Orla~arkt~ ı~ınharebe)·e 
girip- 111! ı;irişıtıu ıııi bJmeyiı. 

Stal..,grad mil<lafaa ının uzun 
sürmesi Alınan ordusun un plü • 
nıııı bu balwııdaıı bir hayli ""'
satmış bulunsa ger~)>.!:.-. Fakat. 
ne de olsa ~muhi lidlkasyan .. , 
ta.ııı.anıi)e A~ınon isı'lôsı altına. 
geçııı.esi İDıriwlerin Ortaşıırak • 
tıı.kô lı..rp gayretini biraz ıııiiş· ı 
ktil dm-u.ıııa ı;oluıhilir, Hat_tiı İran 
.-e frak petrol bavzo>ı ile Iran ve 
Irak limanbrındaki İngiliz ınıı· 
vasola enuttyeLi fl .. lnHHl tayyare· 
ltriı>'n tanı lehditlı a,!ına gin· 
bilir. Bunun iç>ıırlir l<', Kafk•. 1 
mlidafaattnda denıokrasyal.ara 1 
bliyUk bir lıfıınet '•sitesi çık • 
lltı§ltr. Eu bU)~ük A[•neu knv ~ 1 
vetlerini ııı~gul etn\-Cl.., n1cr-k.eııı 

''e ş'n1al ke~lmleıinri.~r:i Ru-s ~Ü· 1 
küııii hafnle'.ıııek h:rnıd oldıııh: 1 
kadar bizzat keu.lı cuıu;yetlerini 1 

nı OrtaşaTk İngilbı İmpmator • 
1-uğıınu K:>fkasyadan itibaren mii 
dafaa eylenuk v~ J{•ıi.rns ceıı· 
hesi<ıi açmak vazife ve hizmeti· 
diı·. İhtiyati tedbir. !ı.ı~·ati ted
bir bakı.ı:ıılanmlan İn"riizlt>riıı 
ICafkas ccı•lwsi:ni aı:mu k 1 o gedtı.· 
nu.ıneleri biri.ne; plıinda yer al
mış gi!M görfnmekıotl.r. inııilil· 
ler bunu yapacaklar nıı, yapa
bilecekler mi b>hni~·oruz. Fakat, 
yapından muhal:kıık ki. bir za. 
rııret ve hata nıecburilet bük · 
uıüne girnı,i~1fr. 

ŞÜKRÜ AHMED 

Rumen - Bulgar 
(Baştaufı 1 iııd sahifede) 

duğunu ve netU!eJ..endiğini •bildir 
ınıektedir. 

Bugün Mya.da Ramen iktı

sat müst~arı M. Dimitr-exw ve 
Bulgar ticaret nazırı M. Zaharef 
yeni bir anlaşma imzalayacak
lardır. 

Romanya Bulgarisıana P"trol 
ve buğday .ihracatını hiswdilir 
derecede fazlala-ştırııcaklır Bul 
garistan ise, Rcananyaya ml.i'hi:n 
miktarda kömür, ham pamuk, 
bakır, krom ve maı1ısulün kalite 
dü.şüklüi,-'Ündan dolayı Rornan
yanın ihtiyacı olan tdhumluk 
!buğday iohra,ç edec:ektir. 

Diğer tar.anan öğrenildiğine 
göre her iki men11-eket cenuıp 
Roınanyanın ve .şimal iBulgari»
ıtanın Tuna sukıır:ından istifa.de 
edilerek elektril<leşl;ri"fnıesi me 
selesini de tetkik eylemektedlr
ler. 

!Bundan bir kaç ay evvel Scxf
ya, Roma ve Bülcreş hülı:Umet
leri arasınd., ,--mlmJsı kararlaş 
tmlmıs o1an Adriatik • Bu.'<garis 
tan • Tuna - Romanya nakliyat 
yolu işi d~ U!tkik olunmakta· 
dır. 

Bulgar Meclisi 
(Baş tarafı 1 indde) 

s~fya, 13 (A.A.) - Parramentn 
elkseriyi'ti. toplantılar;ntn son cel9ı..~ 
sinde beyanatta bulm1<1n ha.ıtıiye 
naz.ı.rı, Bulgar müaell.1-b kuıvv~tleo.
Tıinin. talim v-e tıectıiıat b'ıkın-ımd!ın 

mük<'m.mel <>ldulcl11.rlnı '"' torl<ma
dan h('r ihtim•le bllt koy&C3ık bir 
ha!de bulunduklarını si:ioylemlı; ve 
ş;tlde\le :ıl.ltışamn1Ştır. 

- Nel'e-den çıktın böyı)c? ... 
- Dün akşam geld":m. Seni a-

radım. Bu1aıma.ılım. 
Galaıtis bumları söyl-erken et· 

>rafına •bakıyıor, gözleri H-e 'Ilina
yı •arıyordu. Parasoo ona, kızm 
Papas ile 'bera~r j-çe.Nle olduğu 
nu söylıemişti. Çü'nkü onun da 
meseleden hab:!ni yoktu, •bir ak 
şam evvel Paıpasın ge1d'ğini 
duymuş, Tinııının bera.ber oldu-. 
ğunu zannetımişti. 

Papas, başını önüne eğdı. Va
ziy-eti bütıiin teferrüatile an:latt.ı, 
'.biti.xıiıiken: 

Ş ;mdi, d-edi. Nerede ise Mi"i
kuris te getir. 

Şair ile Galat"' şa[ll.I11lışlat!d,. 
!Bilhassa, Tinll!lın Papas ile gel
me için nas.ı lSl'ar ett>ğin · ;ı-a
kından bilen Ga1.ali6 hır türlü 
bu bal'e ina.naımıyordu; 

-IJ\Iu hakkak diymU'lı, bu ;ş:.n 
jç:ınde bir iıı ~·ar. 

Papas suııuyordu. O arahk 
kapı çabndı ve Mttkuris geld" 

;T\e.-anu var) 

L-eytekleı-den, ça;, hklatdan, 
turnalardan, kırlan;:;ıçl9rdan ıı.ıy 
lılc;Rı! Bu mlil>M't>k b•ynnlar 
9.ııinıa ya:ırrn S6m~, k•'!'n ılıe"a 
koşarlar. Bahar geliı· eenup!al\ 
şimale, gU-z gelir ·iıtı.,ldttı ce • 
nuba göçerler. 

Bu il) le bır teııliıediı· lı.i ırü•eı 
hep ıloğııdan 4oğar, lıul•dan ha. 
tar ve ı•alaımttla l'>r'lı denizde 
diklıanıeıtiııe &id<ır, tabla 1l be 
)Jln yatu gibi bir ~do'r. 

Böyle oldı.ııiu halJ.., iıauCan • 
ıun h&l:i 

-·Almanlar tullııı:rıtdıd~n 
"o"'ra tiuıale ::ı\I dön~cdılet, yok
sa ce-nuba nu ~·ükle:ı~ı.:ekl~t'? 

Di)·e wr·ıııası n.:kJ l ·r b şey .. 
Eğer öuiin1ü-ı hah ar \'e ,\az ol
ooydı, ~ıııııl'ıı ser•ııllkler·ı:., dö· 
onlerdi. l''akaı tlıılluıil' ka<ıın. 
Onl\nıüı kı . önilntü 1 1enıhe1·i, 

linümiiz titreme gcıdau bin 
b" ~Uz oldu.@u i~lıı ıı:ı•.ı le) !ek
ler, n)·lakla.r. lutııa'ar, kulaıı
gıçlar gibi Almanla~ ,fa , 'mdi 
ceımba, eeııulıuıı ıhk ba,alarına 

dön.,cekkrdir. 
Amma di.\ttcksin t ~i ; 

·imdi talrngraıi ~ü rken, 

bir ya..nd.an da Lruıh•ı:rtda hı • 
arru .. başlamış.. 

Ona Ioak.ına)I ıiz, o ifaMle öııo 
mU.:dt>lti kırk günlük pa>lıtnıa 
yazı meselesi:ıııdeıı, sonra hu h..r 
bin bİt'aı: ıla Zlll'll:>f• b•num• • 
si.ndendir. 

Jl.latlhn a, mrıta.ı.a pe§rri -01 • 
maz, ne çıkarsa bahtoııa! lleın 

oloğlu ikinci ceplı.~ içltı tam on 
iki ~·.,... sayıp .tökerkrıı b«ikfür 
Jılç btt- cephede tııılılaıı.qı kalır· 
lar ıııı? Çocuklann ko c kaı>ıııu 
ca oyununda bile muvaffa-kiye . 
tin birinci fl'J'iı f&§n-f ına, ya~ ı 
ğda• geli)•orum g'hi gözüküp 

&nld"1oi kö e~·i kapmakl>r. Aınm, 
~en kıırşınıla.kiıtl ~aşıı·hıt ıl.a soi
daki kö~yi kap17ını d<ırhıı 
bir de bakarsın, kü••lerin iki>i 
de ıı·itıııl~ d.. açtkt• kaıııuş.ı n, 
cı da lra~ka., Hulasa Stalitıgrad • 
da1ı sonl·a -..mıaJe nu. t•euuba ını: 

di~·e kafa ·yOl'IJl'ak taluııin yü
riiteuloere i.,te gayet •·~riu dü • 
~ünülerek yaalımş b:r nı:ıılıale .. 
Bı>nu okudulı:tıuı li0h'3 bu ın<>
sele ij;iu artik ucun uzwı kah 
)·-0rnıaya hacet kalı>ıar. ~an mı. 

Owmın Cemal KAYGILI 

FRANSADA iŞÇi MESELESi 
HükQmet yeni bir 

kanun çıkardı 
--------- --------

18 cl~n 50 yaşına k~dar olan bütün Franıızlar 
ve 21 den 35 yaşına kadar olan kızla· 

gösterilen işleri yapacaklar 
Vişi 13 (A.A.) - Resini g"'e • 

tede çıkan bir kanun ile m•!·le
tin menfa.a·tı lba.kımınd:t.r. hülkil.
meı·n elzem saychğı oşlerin •ba
şarılm:ı:sııru kıolay la.f:mna:k ;için 
jışçi <kııydı ve kullanılma6ı bir 
ıniı.ama lbaığlaına.1'.tr.dır, 

Bu yer..i kanuna göre, ıa den 
50 y.aşı.na kadaır ıbütüın F'ral'$.JZ· 
laria 21 den 35 yaşına kad.aır bü
tün evlenm<"IDİŞ kadınlar bu iş
ler~ imn.et&.al.ı.r...;Jj 1 ce&.ler -
dir. Kanwıda, yu!<;ı,rıda ziıkıre • 
d le.n yaşlar .içinde bulunan bü-

1ıü.n e~ke1clerin nıemleıketleriıc. 

m.tiyaçları lba:kımınıdan fı.tY\Jıalı 
bir iş yaptıldarmı i9bat etmeleri 
lıSzım geldiği taısriıh olunmakta
dır. Bımu sl:>a.t edebiyenlere bir 
iş göstecilecc!ktıir. 

Kanunıda, Frruısada yaşa.yan 
ecnebileriın de !buna beırzer hü
ümlere tabi tunılabilecelderi ay· 
rıca kaydedı lme)gtedır. 

----.~-

Madagaskar 
(Baştı.rafı 1 inci sahifede) 

Çinde daha 
5 yıl harp cdt7-
cek kadar • 

ın

v ar san -10 Milyon kişi 
harp için çahşı)'or -Çinliler Japonlardan 
bir kaç şehri aldilar 

Çun:.:"111J, 13 (A.A.) - Çoı hartf.~ 
na2.1-rhgt ~ ıı~nl"U.r:..rınd.kn g~ 
tDeral Ç:ıqg - Tl'tjyUe1'''4 büwro.
&ı.ne- z.ört:. ç:nin a:.:ra~t \'e ı>anayi 
~-n lüı:uın!u insan ka'Jma.&lann:a lug 
n•'At'•.ınun.:.ıttatı <i •ba be:1 s~ae ml1!e
rr~a<ii sure~ ha..rp oı._'<İ.ıea.."ık t~ 
'a~\hr. ıt~ -0n mily-0-n )"e'll~ a... 
bar ~.,._. ayni sayıda ıgö:ıu..iü f;Jaj. h·'Z-
1n•t yapmak lizer~ ya owhı,..., gön
citrilmtş W·Ya.h.uıt tai m ('tı:n·•ıı.tte bu
lunmuşilir. 

meğe devam et.nıw..!.erd!J:. ÇUll'l.iUg. 13 (A.A./ - Ku!aog ;ç;., 
Cenu,pta Ambozitra'y.a giden ;ı-..pılan nwı-.al'l.b<>l-er e dtı>ıı=m 

1 da l ağır kayıplara uğrtı<höt vıc K1n1ıva-
yol uzun uğun yapı· an D:ıare· mrı balı gir.,i noktalarına. doğru ~ 
ketler de muvaffakiyetlıe devam r>l't'diği bila.rJıl.ınelctedir. 
etmektedir. K•n4ııv.W.ın >O kilom.·tı~ ı;irıı4l 

V.'/İ, 13 (A.A.l Mad:ıgasgar .doıi~ OO!oowı Pt..ıoacııı'a. var· 
hı&reloı\tı llJıtlıitırulr. De'}red<loe.ı bir mtıı bwunıın dii:er bir Çin kolu tıu 
id>li§de ııUYl'.) d~niin-.eklıe<hr: ~ vimıa.l. doiiusı.mda jı.ponhria 

ılidlie1.li bir lllll~!\'b\>~ tu.luwtı:wı.>-
MaJUJ>lll. bölı:>lnd loao'da. dt>ğM tur. 

bir cletJıııildik o!mamışlu. ~ Çı.mkiııc, ıs (A.A.) - Cepolıe<k>t 
l"l'Ebrini bir kaç ingiliz .tankı geç- ~ ııe.lıe<ı bir telgnlt,. b;j<iiri!. 
meye ınuvidlfaic o11D:Ulf ise de bu · diji.ne göre, çin k.UVV"{"tleri Kinhv& 
1ıaırıkhr Ma<!>V11.lanava böl;resmdeloi nm 10 kilometre kadar ca<bisirıde b• 

1- l>t.;b1ııllml&rla. k.ııI\H!a~nuşlar- ı lıınan Kupa.ııc'ı ren a.lm•şlardır. 
dır. Fraııooız kı\3\an Anıjara';ı-ı tGlı- Jl<ı §ehir ~ l<llalarmın cepboden 
li & e.,,ı,ıoer v<ı <W!larda ıraldaiaa l"i!Ptık[a<ı bir taarruz .rıelicesinde ~ 

Y . . ,,,.-ıülıie gerı alı:mm~tı r. Kup:ıng Çe-
iıerlibatı almışlardır. Ceptı~ın dl- k;ang ~yal1!1ıinin ııtnıteilk :ılmendi-
ğer .k.>sımlarınd• kayda d·~ııer lılir fer h'1ttı fuoer>nde buılunmak'tad.ır. 
şey y<>ktur. Tolcyo'Y'U bomıb:ırdım<1n etıı."k Uı1'-

V. VILKI 
Bağdatta 

(Baş tarafı 1 ind sahüede) 

lanmıştır. iM. Vilki ev·veli sara
ya giinniş ve sonra Kral Feysa
lın kabrine bir çelenk lroyımı;;,,ı
tur, !Bu akşam Irak kr.all naibi 
M. Vilki şere.fuıe sarayda bir 
ziy.aıfet VErmiştir. iM. Çlörçilin 
O<taşarkta y39tığı. seyaharten 
sonra ve Amerikan harp mal
Winesinin g>ötikçe faz\a miktar
da durınadan Irak'a aktığı bir 
zamanda vukua gelen bu ziya
ret memlekette 'büı}iik akisler 
uyandırmıştır. Irak gazetelen 
ba.ş yazılarını M. Vilkinin bu zi 
yaretine tahsis etmekte ve l<eıı,. 
disine hoş geldiniz demektedir. 

• re buraı:!an ta_vyareler'ıl yola çık:a

r!lması rrııi.İ"m..lti.ir.'Cl\ir 

Çımki;ng 13 (A.A. \ - Parzar 
a.lc!;aıını ~len Çir. tebliği: 

K w.antııng eyaletin n batıımıd 
bir Çli.n mii:fre-zesi Ciıhapan çevre 
siııod.e Swafıc>v yakınlarındal<i ja
poıı mevzilerine baskm yıopm~ 
vıe <Wışmana ağır kanplar ver
rufiniştir, ----·---

Mogolistan 
(Baıı laı'aiı 1 incidtı) 

ğollltitôrun ~-üıcude ıgetı. lmesi 
IMançuk.o ile Jaıporıyanın iŞbirli 

ğine bağhdır. Büy.ük Asya ha,... 
bi biz Moğollar için pek e.-:ı
bir Md:ise ohnuştur. Bu ~ıarp 
bizim j,çln şarki Asya ırklarının 

-bürriyeli demektir. Vazife ve 
işimiz onu bir an evvel yapmak 
ve bil§Rrmakıır. 



SAYFA - • 

===SULTAN MECiT 
DEV R 1 

PEBLİVANLABl 

1 Yuao: M. S A Mİ KARA l' E L 

- Efelld:rr,ı,ı n .r ekri ooy
ı~. 

- O. b!lmcdi.ği halde ya.ğ gü
rr::i y:;pt1 yn!.. 

- für kere elend.:nı!ı:e arzct
r1.!ş o s~k .. 

- O~;;m;.tz. 

- Y<msa koı•lwyor n1'US·ın? 
- - lfato!anırım uiye korku -

~t>:.-..rnı. 

- Orasını l;i!mcm ... 
Dıyı: alı .kesiıp atmışı .. Ka

vasoglu bir türlü gtcr"'ie san<l§
mak ~,temiyo.ııdu. 

N'.ih· .. et güreş gur.oü geldi. Da
yar..c!ı. Itc.r ;J<ı pehlivan da kı>çi 
kılında:!' yap;lmı;; kiısp<'t!eri gi
yip ır.eydana çık.tJar. Vücu1le
rır..dc yc.ğ !füm yo~u. 

Suhtan Aziz maiye-tile bcra -
her me:dJ almıştı. Keçelı, oo 
sder d:ır.a canlı idi. Çü>r.<kü ku
ru gü.-~ olacak1ı. 
Ka•·asoğlnnun rt ngi u~nılJtitu. 

N y•p:ı<:agını bilmiyordu. 
Ka,·asoğlunun ayakları t\tri

;vrdu. K<'ÇC'li ise demir g ı du
r•.l)"Or<lu. Padış~~l iraıde ett .. Ka
rakocak güreş ilıa1!adı. 

Keçeli, } ağ gürc;ır.de olduğu 
gıbi değ lıdi. GÖ/.ler.i kurt giıbi 
parlı}Or<h. Sor.ra KLçeli, •kara-
4-ucak gı.irqindc lın,mı Kavas 
oglu'Ilu 1T' hll>ldkak y<'neceğini 
bıJ.tıo..'"du. Çürak:ü yağ güreı;inde 
rı~ mrıun derecesir.i an! ~ı. 
F~~at S•1ltan Ar/ı:.t., şu.phelı IQ'. 

K vaso !una ncı de olsa r iınadı 
~rdı. Be 'd Keçcı., Karn."'fllU

nu bo:ıamaz di~ rd . !laıtiı >ki 
ı •~an rreyd:ma çıktıkla-rı za-
1ıan suıı l! A::.i.z seryaver 11~
JI pa.şn) tı: 

-lI'~rc 
Ef r.t:' 

'1ıkmem k.'. 

un1try .. ,rsun? 
, ı ' ~e\im?. 

Bı..n, Kav~ S:J .... nu &yle ko
l~ bo; • , <1 yca_m. 

K~lı..'ll4"Z da Ö\ le dü.şull\ı -

"'"rum. 
- KrrA_~ı k.1· abli: .. O da 

ı .. pt m ken:l.r ".. 
- E\ pac' ol 

H a.c.e bu rureş Ç'>k ır.t -
r, h ol, .:Jt.. Rılı:a' r. Kc.,_ct -
11 kar l('al:,ı nJ ı ? .. 

-- •y ol..Ju gerP1\: tJencL"n.iz ... 
ra gill' : tufo/arından &yl.? 
nlaş-hyord:ı. 

De<!!. 
Ve g: eJ ba.1l'l<lığın<lan .fr?r 

k<'f.I <'! ı:;özlerrni n1cydana dik -
t rr Keç · ı acayıp b ı çıp:nm:ı 

ve Jl'ŞTCV yapı)-.:ırdu, Ayaklan
ıım üzerındc havalanıyor ve ... 
J..aplar, gilii horr.uıdam ·or ve 
s:çrayarak hamle yapar gib: ıleri 1 
~.l:hyor ... Sonra tllerir< ı;ere vu-
ruyor .• ve birdc::>bi şahlan!p 

yine aj·a.klaı,nın ü~erir..de sıçra· 

yor , • ., homuro~n.;o,·. Ellerid 

Güreş de se!Wt bir şekilde 
bii:jladı. Keçeli, hasmının ilize -
1 ine görül~mi~ b<ir tar.ala tıc -
men sokuluyordu. Yağ güreşin
de olduğu gibi ense eru;eye gel
nwycrdu. Hasnıır.a üç dört mC't-
1'<' uzaığına kadar sokuluyordu. 

Kcçel, on metreden haı;mına 
doğru gclirk-cn ellerini yere vu
n>y•or ... ve ellerini yere vura 
\ 1ura ha rrı.ına do~ru sıçrayarak 
bir 'keklik gi'bi sokuluyor. Üç 
dört metreye gel r gelmez ~ki 
tarafa rran~•vralar yapara'k ha;
mım bir yerinıder. k?pmaya sa
vaşıyordu. 
Kavsoğlu Koca İbrahian, has

mını nereden tutacağını şa~rr -
mıştı. O, Jwllarını uzatın~, rü
küa varır- g>bi Yazfyet alm'li has
mı üzerine saldırmasın dLye tc
t.ık ve müdafaada duruyordu. 

Keçet, ıhasmL'ıın etrafırda bir 
kurt gi•bi kapmak iç·in dolnşı -
yor. Kav:ıroğlu da gözlet'İni dört 
açmıış kencl:sini !:aplırmamağ3 
çalı.şryordcı. 

Fakat !ki pehlivan da brrbir • 
!er ni tutm&ınıış naldc idiler. A 
rayıp duruyıorlarclı. 

Sultan A:ôz, Hal' 1 paşaya; 
- Halil, bu nasıl i.ş?. 

- Efendimiz, tam 'karakucak. 
- Kar kU'Cak boy!~ midir? 
- Evet eferuümz ... P.,hlıvan-

lar yağ güreşinde olduğu gibi 
blrbirlerinı rnse cru<>ye lulma~-

lar ... Açı!ktan kaµmağa çabşı~ - . 
iar .. . 

- Eh!. Nasıl .kap· caık ya? Ka
varoğlu da kaptırmaz Jwnıcl nı .. 

- ........ . 
- Böyle g'dcM bu gurcşce Ka 

vaooğlunu yenemez Ke.,eli .• 

- Delı m. Kavasoğlu :kap 
tı.snn kendir ... 

Halil paşa. c•evap verınivordu. 
Çurıkü karnkucak güre'§ ne 01-

Gugıır.u b.ıi;or<lu. B ır kapar•l 
pır ~apaı· ve yere vurunlu. 
Güreş b'.l surelıc hckkahez oyu 

nu gııbJ k'ii'§I kul"ŞlYt on beş d1 
J:.ıka kacl.i devam edip duruyor
d KCÇ"lı, h::ı.>mını ;.aım>ak. .çır. 

ı; dOrt ~ ede J'l ._ r a !:r s -
13 manevralar yap>yoı-, Kavas
oğlu da k~ı~Jis nı kvrunı k içı ı 
havalamp sıçraıyıp duruyordu. 

Keçclı, ;;.ide birde haı,rnınır. 

üzer ııe ~ır.<j>Elk sür'atile atılıyor 
koh.mdan <<> ağır,,dJ.ı"' i';apmağa t~a 

lışı:yordıı. K~ va~'>ghı ıs~ müdafaa 
ediyordu. 

Sultan Aziz, heyecan içir.dc 
kli. :!!ki d(' b;r de IJ 1 l paşaya 
~ııtabcn: 

- Halil bu nas! is?. 
Diyordu. 

(Devamı var) 

.,rparak tekrar tek,ar yere iıı'p Camldepapuçhırsızı 
dunryıor. işte bu n, nv 1 Uızere 
ı't1ruhnC'mi.j :j:ddette ve ba:1kcılık., .ful ibm ıde bır rr ,( bcr B"yaz.:t 

rd K "J ır c;. uJJıdc dJn na.no.ı klldıktan .son-
la 5~ıru~o u. . avaso~ u ~~ ~- ra b•r ç'ft papuc ça!aralc kaçm•:C 
\~~n 1'~ peşov.:1~e~ urk1:1tG~ i.: tcır..iş, l<Akat ya'.i.ı .r·rnşt "'.'". Ali A -
1Jc-rtf ade~a kend IDJ. Ç"Y çıy yı-1 l'ye. t.'<!7A n alıkı'JT11•. "ıuic 4 r.y hap;:c 
.}<'.Ceık imi:) ,gıbi har·1:2nıryordu. nı;;,hkü~ olmuş \'C t \·k·C t~d·I:ni~tir 

1 O. Dımlr Yolları i;lıtmı U. M.1!1ıları 1 
~ltılla rF.c~ bcd ı, 2100 (>k bin dö·t :1ÜI<) U a olan 30 (O'«z) adı t 

~<'rolle yaoon lok<>1110~l lenı·ri (22/Eyı:ı.]/1942) salı g<iııü saat (14,30) on 

cluı t otuzda liJycl!ı...'ıl3p.d.a GJ.r binası da!ı l'Jıdfk~ koım.-.yon tlra!ından açık. 

.Jtmr• ıi.le s.atın a .nacu'.ltır. 

Bu ııc ı;frmr't istcyC11 rrn 18-0 (yUz'if'ln'.t·n) lirallk m~1w;akknt tt-ıırünat ,-e 

t un t y n ett.iı \: esaik!e b k1C cksıUme gV,n 1 :ı-a.aı.ne Kad.ır ko~·nıs

J l>f'il ınılrl!:c tlar. 1!.zın tlı"'. 

Hu ·~ aıl şa;rt.: .a!Y'l r kcmıeyc.n.ia.'l p.i.-a.s;z oTara~ d;:ı,ıtıJrn.:ıkt<.d.r. 

(962~) 

ıt..ı.• .1!1!- lc'i no.!n \'{' hesifo·na mubayaa. ohn: k ,..-e n1 ·ham·rn<:n b.'-

dc ı (~'7 ~00) 1 ıa uiW1 1000 000 tuğ!n 30/!.t/l 12 ç'lr :tıı i.J.ı gu ı.ı sı:tat 15 d 

ı>-ı.; ı·kt. !!ne ıı.JUlü ı 1 r• An~:ırad:l. ::da"C bınasında t(lpJan.:ı.n .1. ?;, z 9 r.cı...: 

ren ~r.ca ;--atın alınacaktır 

Bu ~e g'.rn~ istfyl nJ.. .. rln (2062 50) liralllt n1u.;::ıkk t ter.: not il~ k .. -

rıunun tay n -ettiği Vf'ffik.ıf::ı.!·1 Jı.anı~lcnaynı gtin \'(' .saattıe -.dı gc,·cn korı:,;s-

) r. rt • , !.ı• bulL.nn»l:ırı l~nrr,dır. 

sartn:ırı ~er Aı ka ·a :ı m l~ıne daı ·ı·~ nd 1\ llaydaı-p ... sada. k'Mlh.ı-n ve 

ıt'\ .. ~ cc• ıdt,1 gör·ultb "· (9988) 

.)ilvan Jandarnıa Satınalma Komisyonundan 
ı - O n hin k Jo J.J r~nç oıı b :,;. bin o er; _ 

<ks ~lmt·ye r...onulı1nı .. ~ur. 

2 - r ı-ınC"n mı.h mmen k:ym<P.ti yırnı dört b:n ll""a rr. ı\;ıl.k'~ .t tf.m:natı 
Jf')Q J::-adt"" Sad yaiın malı.an :nt bt de.ı otuz Yt'd . bez ) uL J.,oı ten~i-

n ı 2812 ra 50 tur t ı"'. 

~ i ~e 3/ll ı~c1.r , 94:? cu• 11rtcs' günü saat 14- c!c ic"'a t'd 1..ec k :r. 

fz.! p o n r bu L'lr ! ' t::ıy • edL;t·n sadtttn bir s; at Cv\·eı tıekl..t ın. .. P-: lıı 

~ \•' k'n. ııJt arın.n kom'S) •n-. \'ernıc!cıl. (9836) 

iKDAM - ..... - -

Tlrlllye K6mlr Sahş Ve Teyzl MO.eııesesınden . 
~~~~~!""""""~~~~~~--~-

SAYIN HALKIMIZA 
30 Ağustos 1942 tarihli ikdam Gazetesinde in· 

tişar eden ve hakikatla alakası olmayan (Eti Bank Ci. 
hali kömür bayilerinden ) başlıklı ilan üzerine aşağı· 
daki husuıatı tavzihan ıayın halkımıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tarafından intihap 
edilmemektedir. Bu bayilerin Eti Bank ve Kömür Tev· 
zı Müessesesinin namını kullanmaya hakları yoktur. 

2 - Maden ve kok körrürü bayiliği yapmak İs• 
teyenlcre luzumlu müsaade mahalli Belediyelerce ve• 
rilmekte ye bu şekilde bayilik yapmak müsaadesi ve• 
rilenlere müracaatlarında Müesıcsemizce kömür veril· 
mekle iktifa olunmaktadır. 

Bu bayilerin satışları, nakliyat işleri ve 
rındaki muamelat kendi mesuliyetleri altında ve 
sayılı Koordinasyon Heyeti kara rnarnes) ltülr\imleri 
ireıinde cereyan etmektedir. 

da· 

K 'I'ASARRUF 
JIU:;APLARl 
2 İ~incite,rin 

Kt'4iıdesine ryrı:!ln 

i.kr~yı•ler 

l:sir genç kuyuya dü· 
fÜp boğuldu 

nu,.. Sa'ıah Ba!.ldıda feci bir 
kaza olmuştur. Scy1t Nizam so
kağııoda 24 numara!, eyde otu
ra!l Mın1:t1.n isimH bjr genç, o 
civardaki ıbahçclerden bi<indc, 
incir ağac1na ç1kmJş, bulunduğu 
da.ın kırı lmasi\e yere d~mi~
tür. Fakat asıl ıfeliı.kct bu anda 
7.t."hur elrrU~. Muhı!til' üstti a
çık bulunan derin kuyu} a yu
vaıı!anımşlır. Etraftan yeti~en-
1eı"•ı gayrt:r:nc Tağmen ıavzJlı 

g<'nı; kurtarı'.arnam:~, !boğul
muştur. 

14/9/1942 PAZABTF~İ 
Program ,. nl'C n. s;.ı:J~ 1ı:yar1. 

Vilcı::<ltı''.r'oll.1U <,·alı tı b'!11. 
Aj<:tır.:s h1b • ..'r't.ri. 
Pro.G:·a.. ve m<'n1. :-ıo.ıat ;:.y:ırı. 

Müz\k: 
Ajans haİ>"rlfrl. 

Jı..JU.Zrk: Şa~<.;Jaı. 

1 aaot 1000 füalılc 

7,20 
7,32 
7,40 
12,30 
12,33 
12,'15 
13,3~ 

18,00 
ı8,u:ı 

19,3a 

Pl'ogran1 ve men~. 1:nut :ıyarı. 

1ı.ti.ız!:k: Fasıl h~·cti. 1 
2 

14 
10 

•o 
..~ 150 
ti " 

• 
• 
• 
• 
) 

) 

500 
250 
100 
50 
25 
10 

> 
> 
> 

• 
) 

) 

, . ~ 

DEVLET DENiZ YOLLARI 
14- 9- 942 -20- 9 - 942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurların 

isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Muclünya h.ıttı 

- S<ıı 4.00 dt' (Curr:hu.r:.>·C'~). cuma 
4

1
00 de (T<ırı) Gai;..ta ·thtl!li.ır.dan. 

- Cı.uru:ırt~,,,.. 18,00 de (Kadı•;) Sırk •ci 
rıh"ım:nrlün. 

19.45 
ı9.55 

20,ı5 

~.45 

21.-00 
21,15 
2ı,3o 

2ı.45 

22.30 

22.50 

. Jr-•nıle;.cyt ~.at .ryarı "\."C A
i ·ıu habcrlı~ri. 

Konuşnıa. 

Mür.ook: $S~.tı:or. 

Radyo gazete.si. 
}.füz:k: 

KOıll~ma. 

ı1üzik: 

Kon;.ış..>r·!l. 

Mü.zk 
1"1ıem'ıkı l ._aı t.'.loart, Aja:ı:-> 

ht:ıl:>f·r"t • \"t' B•1T!a]a 

'\~arın.' p~r \'ı· k pan1ş. 

Lik Maçları Başladı .. ~-~-----'~ 
Fenerbahçe Stleymaaı1eyı, Oalatasaras 
»avutpaşayı, Vela Kasımpaşayı yendiler. 
istanbulspor Beykozıa berabere kaldı 

isı•oo ı fullbol IJ< maçlnna du" 
Fl"ru:rbal~ ye Şeref stndlarında 
baslann:~ ·ve Fenerıbaıhçe. stadında 
ayn.anan ~<,·lard:ı Frnerlilrr StiJEy .. 
ınao;yeyi 4-0 Galatoearo,1ılar Da
vuıp;ıi'ayı 5-0 yr:ndiler. İ-itanbul
•Poıia B"Ykm da golsüz beTRbrre 
ka!dılar. Şerl'f stadında da Vet<Lı
Jar K;:;sırr~pa~ayı 1-2 yrl"..ır.••ie mu· 
Vat!.'.ık o:dular. İUt: hafta oynanan 
ma.çiarın tat9ilfitını veriyolı.12, 

FL'\LftB,UJÇE - S(LEY~CAN'İYE 
4 - o 

ı-·e~:bahçc stadında b .. inci kü.
ınt.m :o i k karş.ıia$n..ısını Frrıeı~

çe - Sli.lıeymeniye takım!arı yap

tılar. HaJ..'"en1 AJıme_t Aden'tin idare 
€ttiğı ba maça F.enerlıI!'r şOyl • bi.r 
k.<-d 1'0 ı:-c ç-ıkmış buJuntpYorlaniı. 

Cihod - Aluamnırır, lı-Iurad - Ay
dın, A!l Rız.a, Esad }'ıkr•"'t. Naci, 
Mchh. jornhim, Italid • 

OyuJl bJşlar bı~lan-:O.;c. Ft!llCrlHer 
rakiplt·rlııi zor!amağ:ı başl;ıdılar. 
Fak! t Sülı•yrr.onıy ...:.in rcud:::ıfaası 

Fenırrıonhç•' hUcuın:lürına. ıyl daya
nıyo.'du. Dakikal;.;.r böylt' :'.eriı•rk€n 

ıı~r1ı,(!, • ... genç ool aç1ğı Halid takı

mıDtn. ij1': golünü ,..·apır.aga muıvaI

fak o!du ve birinci devre 0-1 F.c
~r lrh"ne bttti. İkinci dı~·ı..'tie Fe. 
nrr'b41hçc!ilrr da.l1a gayret:e çalışı
yorlardı. Yorulmu:i Sült.•yınaniye m:ü. 
dat~n ını (1"(..--meğe mvvatiak olan 
Jı.1elı:h i:J...-ioci golü. bcn\J: ta.;olıen de 
Halid ve lbrah!"";l üçünci.l \'C dör

diincü gol'eri yaptılar v-e nr,ç ta bu 
~t·k .. }dc 4--0 Ft!.Il'f1•b<ı}y;eni11 g:ık
ı,., J.e n"1ay~t!endô. 

GALATASAR.1.V - DA\"UTPAŞA 

5 - o 
Aynı st.adda ik:"J);Cİ kar~!n.)Jnayı 

Galatasaray DaYutpa:a ~kımtarı 

y:.ıptı.lar. Bi.."inci 'kümt.':>'e yeni ginnlş 
buluna:ı D:..vutpaşalıların kuvvetli 
Gal:ıW-a .. ay öntinde nas.il bit dr-rceo 
a!nca 1t ar1 Tn"l"IL edil'.yo·d·· 

Gu:.:ıt . .sar1',ı·1ılar bu yen1 takıl!' 
karş: u-:da ~lı b;r kad'."".) nıu!hafa

za. f•diyoriard.a.. 

Sa.m - Farurc, Salim - Musa, 
En\"(T, Kemal - lliltmı·t, At'if, Ce
m;ı, Muzaf!ı·r, Gafiur - Gala4l
saray tJknnında dün d.- ~:ıret rtti
ft!m gııoı E}Jfak yoktu. Bu~ nıuka
bıl mliddcttcnıbı·;·i f·Jlboldan 

bulunan . l a y r al
- b "•l utmYf"'rdt:._ 

Halct'm Ş!'kib., ;,::rrsınce oyun 
baş.ar başlamaz Galat.asar~ylılar 

hl~un a gf"Çtıler. Fabt bu hıkwn ... 
Jarıı:<ltı ·h:ç bir inb;cam yo'.<.tu. Gt'
li';i güzr ! dnvam tricn bu b<..Uı pe!"!
iıltıc. ı Ce!nil!n yapbğı ilk golden 
~nra AfllL<ittı~r d~ ikinci g-0Iı.i yaptı 

ve <it'vrc 2-0 Galata~;:ıray:Jlar Je
hiflll bıt:i. 

İk<lnc• dt>vrede bl.uz dsh; ·-
li. V{' ombinezt>nJı... oyn~)a Ca :.
tasara.y1ıJ-a.r Gatrur, lI k Tıt' ı~ ... y -
itle mütealoıb ıı.; gol yopaı~·k nı;: ~1 
5----0 k:ı2.:ı!ldılar. 

Ga=aJ aı'il·yJLla'"ln yap ·jı o ı ., 
ınaç n.~ seyrı:dt:n,c:-ı ve tl dot: .. -
raf-Oa:-l:-ırmı vt• halt.il oyn:.ıysrılnr" .3 

t:ıtmin e~ş bir dettc d Qpg-~d •• 

İST \:>IBUl-'il'OR - BF.YKOZ 
o - o 

H~:t~an.n en t'nhres~ın ve rrUıh m 
maçuH i~-tanbulspor ilt• ~ykoı. • 
J<ır ayn- stadda )·aptı·lar. Jlıe ı-;1 
t.kl'ıı. n lbu sı·.:11 Ai hk m-~ ı·ıJl9 

genç cJem.ankırla g.rlşi \~ &~ı.r:~,

sf)llelerde bu iıkl aynı renk f,"Oi.\l -

Jarmm dürlkü ne!"'Ct"lE"r a!d k..a ı 

çok defa ıöt·ülnı<iştcı;. ı;:ıe b>J il<• 
ht"nırcnk Ye ıhemfıyar tııkım di:i 1 .. 

Feı1er~•nin çimen o-ta~.d:ı lıcy 

ölçüııtill•r. ve tekrar yı·n ~M".t:diLcr 
Vt• hakl<'nı J.fuzıafC~rın ıda~~:ıd <'Y 
na.nan oyı.m. ç;ok çeı:n ba~ladı v bı

riaci devre fOnutl"'J ık:ıdar bL ıt -
poytl muh .. ~!aza ctı:r ü;ın .ıkl tar:.t 
da s:oıyı yapanıadı . .lr. ik;ncı dt.:\'.,...,. ... _ 
de ist:ıntıulsporlulor dalha canlı b r 
oyun tutturdular fakat Bey'.'toZU!l 
yllmayan müdafan:sı önlın.de 1r->l ya
pam:ı.dan JJ1'lÇ da 0-0 l>erııb< r •klo 
oi!ı.a)'!'tl endi. 

\ 'EFA - KASl!ltPAŞA 

2 - t 

Şerı·f stadında harlanır en ç l ~ 
rnüısabaka..c..ını ~:!a ~e K 1npaş:..

lıla.r yap1ılar Ha "' Mm. t Rc
şadın idare ıettii' rr.aç \.~efah nr 
töyle b·r kadro .Ie çı.kn1:.ş l:: ' 
yorlar<lı. 

Mu,·ah·t - Sul~ym • C\i d 
M~tafl:ı, Şüıkru, Sülryma.o - JI 
yın. Fik:-.ct, Zeki, liaydar l\Ius ia-
Oyım Kas:mp:ışalıla baş adı .. r 

ve .~ takt!n çok çetın ve f' • 'k 
çalış:yur' mı. B;ıı hal <t.."Vı:oemn so
nu.na m ar ~d \'~ takrıı!ar b " 
tii,)u fır t~ar-dn::ı .sfilad<> edp s~ı 
yapa-n~<L ar. Dev~· 0-0 bitl', 

İkinc:i devrl'do Vt~!alu.ı dal 
~u ça. lyor~ardı. ı.ı u:ru da:~.k 

llaydar a~dığı blı- pasdan •>• .. -
de ttl \"p akııl'lnm ı:k golü.nu y p
tJ Bun· 18 inci dakikada Şi.ık ı'l 

1tar3 ıle yapt!.ğı ik ne' gol ~ t • .. 

ti. Vaz-;y·-et 2-0 olunca Kası pa
~lılaı ço.1: açıldılar \'t' V<-l:ı. t:a ''ı 
ördutinV<> ,.a(>tlka 1. hücwn oıırd b -
rindE 37 ınıci d:.ı..'l: Jı:.:ıda Şı re"'. v. -
tınll<' b•ı· gol yap!:lar Ka.'ın:P" a
nın bulün gayreti b.."Şka gol .tıJm -
sına ir. klın vermcdigln~n nvUP. 2-J 
\.'lefaııın gal'f·hcsi .. ı b: ti 

İKİNCİ KÜME •;ltA('LARJ 

DH!l yapılan ikıncı kJrr.-e m:u & '"lT 

da Doğ!ı bkltt!i 1-0 Br·)~hff\« 
da Eyübll Z-1 yemni:;lerd'r 

Fenerbahçe klubünün • 
genı 

idare he yeti seçildi 
~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 

idare heyeti fahri relıllğlao alkışl2 
arasında Başvekil Saracoğlu getirildi 
fiı~t·"!iJ<ıJ~.· r,·:<a~Bdl' koııçesa ida

J't lıı yetinin da\.eti Uzıeı"İn O Un klüp 
loka .nd•! top,a:ınuş ve re·s,iğc Ma
lat3•..ı. n1ı busu N<.tf:Uhı Bıydi:l:~ ~>çil

mı~t-r 

\p:a;.111 .s<"bfıllt r<la~ h~·J."'tti nü
rrwt1 b k!iri:diktf'n '"'~ hl".}'-et-in müs
~ıı o rlui:u kong·-1f:yc t<bl!ğ oJun
duktar. soıra n.o~rf'_J1'İJJo ·nii.t.t(·fik 
ve t::;z r . .ıilr hi ~cıı bUyük reisl~·ri 

Şük~·ü S:ı.racvı;lu'na alkı~l'Jr ~rasın

ria t ·yıd olunara•;. <i:ğcr !da"P be
Y-€-l a1.n..arın:n ~f'('.mi. nlC"\"<·udun bü
yük b·ı~ e'· ı rıyı·ti ile yapı:rr~tır. 

Net~ct: şt.ırlı.tr: 

Rc.sl.ı;e Şükrü S:ı."e<>il u. 
Uınu.ni k.3.t pJı~" Ah M 

}Jacıbekır, 

ddin 

UnY..ı ı.t kaptarıI,ga Fu i --,, T 
M11llasebı•cil:ı,rc A!fintt.n Bayds , 
Yurt nrfıdaia-n ha, hk Amı liğ:rı • 

fsmaiı liakkı Aka ~n. 

Doktor tıı:ıalıga Dr N' .... 'Ctt 1 s 't'1 

İdare- 51nir!igirr M:.ı\ arfak f\h -
nem•"n'Cioğl11 9E'~i1 l')!Şlt·r.: 

S~ç m. n:ü-!ıeak b kongrr> t' 
yet ve~· lrn~tir. 

Brnclırnıa l.att" 

- Pazar 9,00 da (Sus), paz:.ırt<s+, salı 
9,00 da (Trak), çar~::ı.·1.ba 16,0C da 
(l\1.:ı:•.;ı:ı;az), perşemb~ 16,00 da. 
(Trak). cumıı 16.00 d (M,.rakuz). 
<.:uıııarte ı..ı,oo cie \SJ ) Galat.l 
rıh hın ınd:ı n 

-- P;!ılr'"c.)ı. S'a-pnu'b3 vr ctın::a 8.00 
d.e (Su ) Ga.s:.ı rıhtın1 .1d~n ay.ı.

(.\l çu1-ş3n1ba 20,00 cie (Anarartfı) 
<.'lı:rıa ti .sı 20,00 de (Anafat·!a) ~roo
h:ı11r 11htınınd~n. 

S"; ·~~:;ciı fa .. ;~~ ~ 'l 'n 1 fnhisarlar Umum Müdürlüğünden ı 
Petrol Nizam=---------.... ·---

NOT: 

..- S1Jı \"C cun1a 19,00 da (B:ırtııı) 
'l'(,[1h!.ınt.: rilit'ın~ı~dc.n . 

- C..\ı!l(l nba 12,00 de cUıgt ), ct.~nar
ı. i 12.(1(} c]ı (!\."!' lyo) ~'rk'ci ıh-
11~ııınd .. n. 

- Pazar 13.00 ciı· (İı.nll•). pe:şen b'' 
13,C-O dt• (Tırh n) G..A:a 1a 11ht:..nun

rlan. 
- Cmıa ıs,oo d·' (Çc"l'IRkkole) Sirkr

f•ı •·htımındur.. 

NOT. Jkir.ci bh• ~·<.ıri:! kadar İzrn 
YC İnl.:·oı. pıc·~ta:a ·ı yapıiırıı
l'~caktı!", 

Va.O"Jr fX·ferlrri ha.k::ı:,nrıa hp~· türlü n1allımat a~agı<la telf·fon 
n~marJları yeı· 1 ı acı·otcJı·rin1!aien ögt"<'"oil<"bi/inir. 

Baş Acrnte Ga1ata -Ga}G"J. r1htım1 L!n:anJ.a~ ıınıum mü-
dürlüğü bioosı altında 42362 

Şubı' ucı nt('-Ji~ - Ga!ata rıhtır.'.ı Jl'tnt.o.ka Jin~an reisiiği 

t:n:-:~ı altında 40133 

- Er~ rci Yulcu S...1onn 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşri~·at 
Bosıltlıfrı ·"er: .son 

Direktörıi: Ce.rlet 

Telgraf• l\fatba~sı 

22740 
(9994) 

Kara bilgin 

ıt:de J!.31tıJ1r 

"',,, .. .. ..... ...... 
T AKVİl\1 • 

EJI 1: Pazartesi 

1361 
H:crt 

HA..~lA<.A:-1 

3 

G ün: 257 

14 
A;y: 9 

1358 

Iluml 
Ajtustos 

22 

Hızır: J32 

E z a n l ' V.ırati 

V•kitler 

Güneş 

Öğle 
İk1ndi 

Ak.~;ı.m 

Ya!J;ı 

'>. D, S. D. 

'" " 

ı2 

6 
10 
13 

2 
ı ı n 

17 
48 
21 
00 
33 ,,. 

JIİ.li.KA T: G ll !Pye 

e\'1.~k gl'ri ve_ ·rr.e.ı.. 

6 
13 
16 
10 
21 
4 

gvn-d 

39 
19 
42 

21 
56 
~8 

Miktarı 
ı az 

Gur.ı "' l• 

Ya5'ı kaylll' 
> 

120 m/m J:k 50 mrtre 
80 > 
50 > 

18i9J9U '"" ıc.rn 
110 > 

> 100 > 
) so > 
> 300 > 

Bn.kır pı~rç.n ve Ron<l<'l cbny2 s:ın.. 
tirn 4 miiın1 kıo.trur.:da.> 

Gre-0r No, 5 
) > 6 

cıvota 6 kUj<' bu~ ı 30XJ, 8 ri~~ k<ı

&.!:!' '\ida'ı 
Cı\'a\a 6 kı e batlı 

> 
> 
) 

• 
> 
> 

) 

) 

> 
) > > 

> 
> 

Titan k zınıpara ta~t 

4<ıX3;8 

30X7/16 
soX3/8 

s~Xl/2 ha\ 
80.'5 18 > 

clb-0 X ıo X 20 m.m hu 

80 > 
18 ) 

20 kit 
50 ı.u.it 

50 ) 

8(00 • 
32»0 > 
2400 • 

50 ' 
lı;in 50 

so 

• 

• > J0.21 

1 

c&ıktır. 

Yu!t. rda ns ve m 'ktarlar ı yatılı rn..ı. zem.c pnıar' .kla .-atın aıına-

2 - ırazar .ı..lr h zuıa •rHia yazılı ı;1uıı \"E' !'B. ~ rde K.. b~ta 

şubeGmdı ki merk.c~ :alını komıs:,·o.unda y p ~cakur 
! · lı 'r n paz- ·lık )çın tıı ın o.!t.:~ &J.n ve gaa· rde 

ed .....ı. e.ı f<yal 'll<'nndt' '"o 15 le JJ..l\ nar~ •le b.r].ktc •r.<7.lt~ 

yor .. mır-ataatları ı1 n olun::.ır . ff)j2• J 

lcvaı ~ 

• k' r 
" . 


