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lAvrupayı 
istilaya 
Hazırlık iNGiliZ KA.DINI DÖVÜSÜYO Bir imparatorluk 

yıkmak ... ---·---
Uçaksavar bataryalarında ate
şi kadın askerler tanzim ediyor 

Selô111i izzet SEDES 
• J brahom Peı;eü Elendi, lbl4 

de, )f' as o\a>ınd• at o)·nu-
1µ, otağlıırm kurulduiiu tr -
pelere çıkar, uç~uz bucak"z 
uzanan ) ·~il 'adilere bakar, 
•Süleyman Kanuııı'ııin altm 
toplar \C tıığlarl• parla~an u
Uığını, Tuna boylarında al o)• 

nalan alay beylerini, ıulgalı \e 
k~ı,enkli s<'rhad be~ !erini gô· 
ıü.nün önüne getirir bu son~UA. 
İmpaıatorluğun çocuğu oldu -
ğunu diişiinerel< gögüs kabar· 
tırdı. 

----,------1---------
Dudaklarını ve yanaklarını ruj yerine kanfarire boya· 
yan bu asker kadınlar önünde saygile eği!mek lazımdır 

••• 
Sov~ ..t taarruzu istkaınet !erim gösterir harita 

Berlin, 22 (A.A.) - Allman or
dukrı ~aşk maiıdanl..ğının teb
liği: 

Di;...wıan 21 Eyhl? ge<:esi tol'-

aras.ndald so·hada Alman kıt'a
lan ç<JJc ke<;if bir bıraj at"§><" 

(Devamı 3 üncü sahifc<le) 

\
----------

161 ı den sonra bu •onsuz 
İmparatorluğu ~ rlmıok içın 
bütün frengi~tan clbirli&i yap· 
mış gibi idi. 1614 den 5onra 
tanı üç yüz yıl 0'1ııanlı inı -
paralorluğu kemirildi, ~·akıl • 
dı, y kıldı, Buııa raj!"ıııcn: 

rn14 de Zeytin Dağından göı; 
alabildiğine gök bitimlerı~ 
bakan FaEh Rıfkı: •Ben bu 
sonsuz İmparıttor1uğun çocu .. 
ğll.}'UDl!• dedi-. 

• • • 
Almanya Rusyayı 'e lngtl· 

rNGİLİZ KA.DlN ASKERLERİ BtR GEÇİT RESMİNDE 
' pide muhrıplıerıle hiicuırıO:ıotJarı 

nm himayesinde Novorooiskin 
şimal bausında bir noktaya a&
ker çıkarmağa teşellfuüs et.mı~lir. 
A .nıan h~ gemilerı bu teşeb
bü:>-ü akamek uğratmıışt.ı'. 

tere) i, Amerika japon) a ı. ja
pouya Amerikayı, İngiltere 
Alm•nyayı yıkmak i•tiyor. Dô
külen kan1ar, ver:leıı canlar, 
ha\·a, denY.L \'e kara saldırınl .. 
lan hep bunuu içiıı, bir İmpa
ra,torluk yıkmak iç;;ıı,. ~----------~ 

Japon Hedefi -Birinci i h t im a 1 
ile Hindistandır 
-----·------
japonyanın Hindiıtana 
•aldırmaıında muhtelif 
hayati sebepler vardır 
ve ıimdiki halde Sov 
yet Rusya japonya için 
asla bir zarar ve tehdid 
ml}P.zıtıı değildir .. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHME~ 

<e alomon adalannda ,.e Pa
i;;;;;;J} sifi.ide de.anı eden harp 

japonyayı bütün kuvvet
leri ile bu cephede meşgu.I ede
tek bir mahiyet ilade>i içine gir• 
nı.,miş bulunduğuna göre japon
l'a en başta iki bedeli gÖL önün· 
de bu.lundurmaya \c lığlamaya 

ltlccburdur; 
A - Harp gayretini devam 

ctt.irebilnıek, taarruz edilemez 
hale girmek 

B - Kend;,;iıı i tehdit eden 
llnsuı:lardan kurtulmak 

Japoo,,-a hayaline sığmayacak 
halde genl !emiştir. Her türlü 
hayat ve maden maddesi kayna
i:Fna sahip olmuştur. Harp ga -
Yesh Bütün bu yerleri nıuhafaza 
<>tınek, işletmek, her türlii iktı -
••di ve sınai inkşafa kavuşmak 
~e japou megaloideıısını tahak -
kuk halinde bulundurruek oldu
kuna göre birinci der..:ede üzc
l"İnde duracağı hedef nıuzaffer 
<>lnı, k ve gayesine ulaşma'.k yo
l ·da lıer iiirlii tehdit ve taar
'Uzdau korıınınnk1ır. 
Japonyayı imdiki halde 'leh -

dit eden Avustralya, Hindistan, 
§lnıali şarki Amerika, Sovyet 
"tusya, Çin \'ardır. Amerikadan 
ı:~lcbilecek tehditlere karsı A -1 . 
1)ond adalurmıu bir kı,mında 

j 1[H>n3a ~·erle. nti~tir. Avu tral~ 
~•da"' gelecek tehdidi önlı>mck 
111n d., Saloınon takım adaları 
\'" 'Yeni Gine miİ('!ldi!lesini ya • 
p,~·or, Sovyet Ru.~·a ile saldır-
7,•nıı.ı. paktının hükümleri dahi-
ııdc mlinnscbct mııhafaıa edi

l <>r \c Rusyanın bugünkü şart· 
lı~r karsısıııda kendisi için a<la 
d tr t.elılikı- olmadığını, kendi 
lı •rdıııin kendloıe ~·ctip artacak 
ı.. 8 ldc h hınıluı,<ı.ınu ve yıkrlı,n;a 

eu.di.siuin Rus nıirasına kona • 
(DC\ilUU 3 üncü ""'1ıif~'4e) 

Orduya girince gönlünü erkekten 
ziyade vatana veren kadınlar -Aynı kıt'ada çalışa• erkeklerle 
arasında evlenmelere müsaade 

kadınlar 
ediliyor. 

Yazan: ABiDiN DAV ER 

Londra,21 (Telsime) - Lon
dranın simaısında göriilıen en 
'büyük değiş;klik üniforma !ıol

hığud'Ur, BiElhassa kadın eaker 
üniformaları ... Bu genç ve ffe 
zel kadın\arın yalnız ordunun 
geri hiıımetlerinde kuilanı!<lığını 
sanmayınız. Onlar uçaksavar 
\bataryalarda da hizmet etmek
te ve erkeklere taş çıkaran bir 
gayret ve cet>aret göstermekte
dirler. 

Asker kadınlar 'bis- bayan 
Generalin kumandosı altında

dırlar. Ve kara, deniz, tıava Ol'
dularına taksim edilınlşlerdir. 

İçlerinde bu generalden ba.şka 
her rü~de subaylar vardır. 
Londra cıvarındaki uçaksavar 
bataryalardan birini ziyaret et-
1iğımiz zaman bu asker kadın• 

(De,.,•m• :ı üncü sahifede) Fransa Başvekili Lava! 

Fransada beş bin kişi 
birden tevkif dildi .. ------~ 

Alman hava kuvvetleri G<>
v.-dt!Echuk civarındak d~tn 
mevzilerıYc Tua.pse a.nı.ndilT 
gemıleri boııibardıman etmiştir. 
Kuıban bö~e<>i!e Hazer deniızi 

~: .. -~ . - , -. •' • • !,.,. -1'< ~ ~-;;-.-

SOVYBT.lilaı: !a6aı: . - - ... .. .. c. • ) 
Rijevde buyük ölçü
de bir rruz başladı .. ~-------

f'mlanda Başkomutan> 

Bir imparatorluk yıkmak ... 
Bu güç, çok güç... Eğer harp 
İmparatorlukhınn ) ılillına. ı 
ile bitecekst: 2.242 ) ılım bek • 
lem.ek laum ... 

Uçsuz butak ız Osnıanh Jm
paratorluğu yakılmı~. yıkıl -
mıştı; buna rağmen 1914. de E
dirncden Zeytin Dağına kadar 
Osmanlı zabitlerinin kılıç \ e 
mahmuz şakırtılar:ı işniliyor • 
du-. 

• •• 
Bir İmparatorluk 

Güç, çok güç ... 
yıkmak.~ 

• Jannerhaym ---------------

Fin Budanın sulh isteği Alman müdafaa hatları 
Voronejde bazı yerler 

yarıldı 

iŞğal edildi Amerika Hariciye Nazırı Korde) 
------ıuıı------

Stallngradda evlı:i":n sofa.~r2 ve merdi- Hal bu hususta bir şey söylemedi 
venıerlde muharebe sahası oldu Va,;.nıgton, 22 (A.A.) - Havas yeti haki<.mda Qe\·amiı \t:ır •• nat '~ 

ejgnsı b:Jde!."l)-or: r•l r verfbr.e-z barpen çekılmıek aız. -
:Mcskova. 22 (A.A.) - So\'Yf t t.-a- i.ll't' şt . l.hı· n.."111ye1! l>.r scrvyet 6 unda oki•~una dak" Fınl;lnd~ya ı ~-V·a..,,~n~n <i. pl•:r.nll't!ic .n~ahfı)lıerin- .._ 

bah tebliği: btr ~ 400 ahr.ıa.."l Olo.U.rm~tur. . __ .. 1 ti tch ı-il1"' taı-P-:f'ında'l'l ~pılıa.n IOn '"---•ıa· 
M ~ dr, Fınlanrlıya.nın '""""""'Y' - •· •- ~, 

Gooe Stainı:r•d n °-c>< bölge. ll!ou>ok ~ • b;r ~es;,ndc, · (Devamı 3 üncü sahifede) 
lennd.e rr.ullllr<.b"lCJ' o~oruşlur D>- a nan:i.a< bir t<>pe ılı: m<">"<lın bJr 1 ~dltlen~~k~u~rt~ıı.!~ur~,~·e~k~f'ıl~d~s;"~e;e;mıru-~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ;::ı~~~rde mlilim I> r <iq,-.şJı.- l ~~~ :•:;;;Jt ı<lı:ınB~ap~:cı-:'":,rı 'ı ..6.. il# 1 T 1 U ,&. U • • 1 

Stıdingrod lbölı: slııW n.slazuı b;r ta t'!' P • •r- LoŞWr ı ~ ll't> .. ~ ~ kaç ıaarruı.u geri pusktlr oo.ı... Ş .r.- l: cP~n.ue ~n bJr L .. ...:._:.,.: _ _;, _______________________________ ,., 

kE5-:n!eı-a<' a.1·a1.1 k.a7.Mlçları e-:d.t~ et- ;yer ç::. ):lpılmakta utan şid<Jc lı mu~. 
t.ildı-ıi tc~ '.ctV-0 olur.rr.cı.lk.ta.dır. haı"Cb )O So'\7e.t lo- ı • R.. fa1"cılarla l\loıthıi< bölıcoindı A!.11ıın:ar bir i iaıı d<!şman mew•~M~ g rnı - o p 0 r 
Eırtı ve bir m~:oJ.ıal~ lı-g ı e-tm"şlt-r- lcr '\:t:' a nla.ıı geri a~ tdır. R • • 
d.r. 200 " o dıı.-.U!'m . r. öp o r t aı n a 

SOV~'ET Ut TFRT.i<;j Loadrn, 22 {R uy>) Sovyet!c. 
dair 

Lyon, Vichy ve Marsil yada bazı :;:~. e~~;;, 22 
(A.A) - Öğle ~el>-

8t n!{ırıad çc-v.re:sind"' a 'tnar ·""m 

R.:jO\ 'de y~pt:Cdarı büyi.ık b r t.tar
ruz ner~ OPSİnt.ie A !mwh bnt.arını ~r
mışl r \·ı· ~r .JY'U iki k sma ayıı.,,u.ş

'--lrd ·• Bu.:,~Llık u1çu .... e y.lpı. ·,ğı !>a
rıı~ ı bı· t:ıarnw <le' ::tl et:n':ektedlr. 

fE5) öportaj<:ılar la röpor -
~ tajlar. mevzulu bir 

yazı serisi hazırlayan 

•Kadri Kayabal• birk-:ç gün 
denberi suallerine kıdemli mes-( 

Yazan:-, 
( 1 

1 Naci Sadu 1 h 1 
kargaşalıklar çıktığı sanılıyor ,r::ı;.:,.,:; ::aı~~1':;.. .. '~!\~~':: 

A.f.MA:-;LAR Yİ"Z Bİ~ KAYIP 

Londra, 22 (Radjo) - Pariste 
Pazar gu u soktğa çıkmak ya
sağına karş> gelen 5000 k.şi tev 
ki! ecl:'miştir. B11ndan başka is
t.hbarat nE"Zaretüı·n ııld:ığı ra
kamlara ,göre, Almarıilar h 
bE.şınd;ınıberi muht ;r memle!ret 

]erde 20737:ı kişi idam etmişler
d r Bunların 6uçlan . -;:al ma
kam!.arına karşr gelmek, sabo
taı, ve kornıünistliktır Venlen 
r '· mlara göre Çekoslovakya
da ı 766, Yunanistanda 3000, Le 
histanda 200.000. Yug avy ada 
geçen sene yalnız ki ayciJa, 5000 
rehine idı:an edilmiş v ya teımer
küız kamplarında ö'<lilıiil:müş-
tür. 

Londra gcu:cte!eri 
J..ondra, 22 (A A ) :.._ Busaba'.h 

.(Denıt!J 3 ÜDCÜ sahıfe<k) 

-BASIN BIRLIGINOLJ O ~KU TOPLAN Ti 
YERDİ 

Loı>dra. 22 (A. <\) - ~l'ngr d 
ı:..t!ıı'blden b1.o• n ttıV~ I.er Vo1ga nclı

r ıta öte '3' anı: 3 j?f'tİr" \$lir 
S<>k..ık r o ·,, •iıt yar• ,.e dr-

'" r y g:"iLJ 1 ,Joe dol'll<lur. Almanlar 
7arah askerloPrini ka.1duwuıya('a!< 

bir hale gmm 1.crdir. 
A ır k<ey ıbı lı .-.da, 100.000 

b ı..Şt 

(Or\anll 3 iinrü <ahifede) 

Bugün 
KAFKASYA Ve 1 
PETROL HARBi 

Basın Birliği lstanlı'lll ı. Tk ·md.c d"n V'a/i Dr LUtfi Kt.-da.r a 1 Ar~'lllC Kı:ıdri 
Partm n !ı '11i ve ,Vger!i •darc heyeti T'M$İ Suat Haı.,.. i}rgıiplü'mo Kemal Kop un KAfka.s-
lıazır 11'lılıırı&u4u bır t.af>bı.tı yar.!111ış. gazeteciler P<ı•-t• Rruil yo hakkıTıı!a 3 - 4 ~ 
taınlıŞ11lışlmrlır. Valmı.ız ~iT v~elelcri etrafında i.Zahat ı•ermi.ş ı l d'."'·a.ıı ,.frcek değcrlı 
ırı afhler çay ı·e pasta .;le i::aZ e'dilnıi§lerdu'. Yukanda bti top- bir etiiıhı.nr. __ b~laılık. 
lantidaıı Uir intıb gonı!JG .. ıııuz. ' 1 YAZ! ·ı 4 l -·et DE 

' ' lekda ·lan tarafından verılen ce-
vapları ne.;rediyor. Bunlardan 
birisi, .Kadri Kayahal• a bazı if
şaatta bulunduktan son~a: . . 
•- Sakın bu . öylcd klenmı 

yazma! •. • diyerd<, ketumiyet 
taslıyor, n tecrübeli, hoca eda· 
sile. bir de nasihat veriyor: 

•Muhataplarına h'ç bir zaman 
ihanet etme! ... 

Zavallı •Kadri Kayabah da, 
muhatbınm kend;,;m., bazı srr -
lar tevdi ettiğini yazdıktan son
ra~ okuy11cularına: 
•- Ben, diyor, bu giz-tice söy

~nil.,.nleri sizlere de fıslamak 
i ı..rdim amma, tC<trübcli mes • 
lekda ımdan aldığım ders, buna 
nıS.ni oluyor' .. • 

Bana sör.arsanız, bu ~atırlar , 
•Kadri Ka ·aba! , ın bütün oku· 
;ı. ucularını gücendirmiş, hatta öf· 

kclendinniştir. Zira, bir ınuhar .. 
rir dü ·ün tin ki, b"r ın~lekda!i:.llll 
konu~turmak iddiasile bir ıııula 
kat 3 ap.yor, sonra da 1. rşın11a, 
dikil p: :iÜliİm,iycrrk: 

- Muhatabım bana bir takım 
ınrlar te'\·di etti aını.ıa, onları 
size söyliyemenı! .. • dilor, Bu ... u
retle, h~ııt teccssü~ünüzii ayak -
]andırı;yor, henı de, • zi~ afet ... of· 
rasında, ınisafirlcrinc birer npe· 
retif sunup da, karınlaı·ını do
yurmayan ev sahipleri gibi. -
ayaklandırdığı tecessüsi.iuüzü 
tatmin etmiyor! 

Bence. karşınıT.da • id~ta •ite 
njsbet verir gibi . b;rbirilP giz. 
li gizli konuşarak gülüsen ntan
daşlann bu garip hali, size <.adecf 
tecessüsiinüzün ~alılandırılıp ~ a· 
tı~tırılmayı~ından mütevellit 
haklı bir öfke duyurnıakla kal· 

(De\ amı 3 üncü sahifede) 



S.4fFA -- % 

SULT AN 
VE 
REŞAT 

ITTiHATCILAR 
j Yazan: ZİYA ŞAKİR No 8 1 

Ka' lıne de ta.rPami4e ıman ~ .. n 
lmen;m ... Bövle olmakla 'be
raber, bin (i\fune<:c;mı \'e di
~~· (Fak:ı) bu ki (Ke!>.net) 
te g&!lerdilo'<?r! bu ('•m i. a
beıı lı>re, bugün b.:e derin bir 
hayret içindey:m 

SULTA...'11" REŞADLN 

ÇOOUKI.JUGU 

l'l<~ · s.ıraylılar, Sultan RE'fia· 
d.n çoculuğundanki gü•elliğini 

bV "~ye söyll)"e biUrerrıeaıC'r- Ve 
onu ŞÖ\" tarif eckrler: 

Çehresin"n rengi, ıamlbak 
ı;lbı beı .. rc1 Fakat kendisine 
h.tAp edildiği zaman dıeıtıal ya
r.aklan kızarır. t&U!ı b.r pembe 
l·k har<'Le,rc hare'ene, yuzünün 
her tarafına da~ lırd. Saçları, 

'ktı< r. 'e t:ab~a k. 111ik alt n 
&.~· sJr idı Uzaktan. iı; . ta güç 
( rked :l"<li n·· .ü. !'Oz k~pak
lar.nın a t;nda, çini ma\•ısi göz
J.er lbırer ıŞJk ze:-resi ,. parlar 
d. Ve simasmda. bir car.':1ık ya 
ra·t.rdı. B:kışlar, sabitti. Ve ]?ir 
şe ·e bakarken, sanki ona hasret 
çı;k<yorm~ gibi, başını b>raz 
saC tar o fınA d()ğru eğerdi , Ayni 
znın;ıııda, kıpkırmızı dudaklar:
nı b.ı~>irinden aytrmıyarak ha· 
!ike güliimserd: .. Büt.tn \'ÜCU 

du. bemı':x>yaz ve yum~ k yumak 
tı 

Duruşu ve oturuşu esn;ı.ı;ında, 
cidden ve hakikaten çok gii'zeb
<t Fa:tat ayağa ka ~'il yürüdü
ğü Zll'maıı, derhal çirkm,ı.e 'rdi. 
Cünkü boyu k,ısa \'e baca.k,ları 

iz:me doi;'Tu eğri olduğa için en
ôrnn,,·w ;i<k>tı:1 sekalet \'erirdi .... 
Hareketler!. gayet ağrdı Ço." 
zam· n, oturduğu yerden k.mıl
<far?"ncll.. Arw:ak bir seye ihU
y.aç hissedetSe )~rinden kalkar
dı ... Kafdbalıı.;a g'mıck•en ve 
r\lok uzun $Öl d<ıı.'ıerr.ekten h•Jl!t" 
lazmauh. Kendiai de kıonuştuğu 
zıı:nan ;ozü pek fazla uzat..'TlaZ· 
eh ... Nadiren b&h~eye inerdı 
Ekseriy•ı yalnız başına, ağır a· 
i':tr gezerdi. Ve bu gezişi ~ der 
hal nazarı di.kkati ce1hederdl. 
Çünkü onun yürüyüşlerin.de b:r 
çocuk hafifHk ve çevikli~!ndf'n 
kat'ıyyen eser görülmezdi. Ba· 
cak..ları eğri old'Uğu için ı;yalıla
rın.ı içeri basardı. Viiıcuoonü 

;!eriye doğru eğdii°(i için sırtın
da da adeta bir kambur çıkardı. 
Bu yaziyeli ile, yll§lt bir adama 
b.-n.ze•di. Valdesin n, dad1larmm 
ve hatta yaş'lı ka:ıtaların: 

- AsNınım! ... Niçin ö~ •e .kam 
ber yürüy<mmnuı. Arkantzd•n, 
~ıpkı ihtiyar bir mahalle imamı 
rıa benziyorsunı.ıız. Şöyle biraz 
d·1, viirüsenize ... 

Diye bir çok defalar ,-iıki olan 
ihtnrl rma ya•n '- gülilınısemek 
te kt fq eder ... Vaziyetini kat
iv.'~" değ:ştirmezdi. 

S itan Resa. bu cocukkk <ek 
ı.nı, vefatı gününe kad~r mı•.ııa 
fi-z.a etmislir. Ve bu ciootle de, 
ı pkı biiyıük lbira..rleri (Sı.Jtan 
Murat )a 'benz€1Tti)!r 

Sultan !\forada en çok benze
yen tara:ı. çok sJıxien ~lme 
n·p~ı Y.e kend!sinin de az su .... ıe~ 
a: ıdir. Hal:ıuki sultan ~Icc:din 
d:jıer ~adeleri dinlem..,k ve 
söylemek hususuıııda, tamamile 

babalar na ben1.em· lerdır, 

SuO!an Mecit, kendisirıe anla· 
tti6r en U\7.un şeyleri 'bile, W.'.'ii.k 
bır sabır ve tah:ı.mmül i!.<- dinle 
meyi pek senrdi. Ve kend'si 
de, -adetfı tahammül edilmez 
derecer\e- ~k söylerdi. 
Kalabalıkt"n pek hoşlanan 

bu hiikürmlar Ramazan ayının 
hemen hemen 'bütün ak.~am'.an 
nı (Tophane) deki (Kesri hü· 
rnayun) da geçiril'd.I. Tuindi vak 
ti ora~·a gelır, pencereniQ önüne 
oturur, gelip gcçen1eri styreder 
di, iftar vakti yak1.aşmcP, atın41 
lbıner, maiyetind<> bir kaç ya\'er 
o'ciuğu halıde, Beşiktaş sal"Jyına 

dönerdı. 

Bazı akşam sadrazam Babıa
lrdeıı cıktiktan sonra. bu Kssri 
hll!"'avuna g~lir; resmi ı !er hak 
loında Sultaıı Mecide ma'.ümat 
YerL<I Fakat sıadrzarr .n bu 
zıyaret crı, ker.<li hesapiarına 
•tüyiik bir fecaat teşki ederdi. 

Çünkü ... Padı~, sadraZAT!l) 
uzun uzun dinledikten ve artık 
konw;ulacak şe)ier lbitlllcten 
sonra. Sultan Mecit saat ne ba
kardı 

- Eh ... ifta• \'·akli gelmiş. 
Dlye, ayağa kalkardı .. 
Önde pad'tah. arkada sad-

1'lzam .. Korusa kont sa, 
merd\"enleri inerlerdi. Bır.l"k ta· 
şına gelirlerdi. 

Padi ah yı;karı.dan inerken 
hemen at uşaklarına lıaober Ye • 
ril r. HüıllciıTır. bin('Ccğİ a0t, der
hal binek taşının önüne Çl•kilir
d i. . . Ve oradakıi ihtiram 1<ıt' a • 
sına da· 

- Se!fım dur'. 
Emri vertürdi. 
(:\-fa~·eti şahnne) <le tıuı =r.. 

yaverLc:-r, hemen a1larına ~.ıoşar
la11<h. Ve binmeye ha'l o·\anır -
!ardı. 

Faıkat.. Padişah, b"r türfü sö
zünü b>-.mn.,zdi. B'1ıek taşının 

ort.a<ında, kıhcına dayanarak ve 
ayağ· r.ı ay.ağırım ü..~e atarak 
l.ikmdı ına devam edercl!L 
~ısında. di>van duran Sad

razam, mütemad~ren ayp,k \ie -
ğiştiırirdi. Ve dimnik dwıml1k • 
lan, be11 1ıde ağrılar h:,sc<leııdi. 

Nihayet, Seli!miıye l<:şl;;ı ı:i:lan 

iftar Jıo.pu patlardı. Ar.ctC< o za
man, Sultan Mecit. kend:ni ~ 
laroı ... Çok naııik 'bi~ hü!kümdar 
olduğu çin dcrl:al gü1ürr:;eırdi: 

- Affedeısin;ız. Siiyk: ımeye 
da'ldı:k. Sizi, iftara geç b'Talk -
tık. ı 

Diye, Sadrau.ırrden özilr dl -
!erdi. 

Sultan Murat ile SuHar. Reşa,.. 
dm sükut liklerine rağmen, Sul
tan Ham-:0 de uzım uwn ·sGylc
meyi ve söyler.en şeyleri dinle
.ıreyıi p<>k se\'erdi. .. Fakat (Sul
tan Vahdetti'r). t;;mamile ha • 
tırı sa:ı·ı lan (geveze) lerder.rli . ~ · 

Karde~ler nin hiç birine ben
-zcm·yen bu mii<teredtli rillılu 

hüküırr.dar,. keı>d;,ıiııe bİ<r{ey an
latıl<lığı zaman gözlerini yı.,mar, 
lıiç!:ıir mukabele göstc:ıımeden 
•oo.,·ük bir d lklkı;tle dinlerdi, Fa
kat karşı.stIYdakinln sözü bfüp de 
ken.ciiısi söylemeğe ba.şlaıdt~ı za
man, artık susmak bilm.,.,.ıi. 

(Daha ,·ar) 

( 

"' ı 
Havagazi , 
Saatleri 

---·---
Meğer bozuk 
olan 19 saat şir· 
ketın aleyhine 
çahşıyormuş 

H4'ı\qazı bauı:o{"t Oıdtn şı.~ ,..v€t.. 
l1..•r:n \'Oğ1imaıın U.ıı~rlııı.c B~!t:a:ye 
Fe.n n1U: v.tr.erinıcien Nadir Cilçü 

ayar~r nri.Khi.:-luğüne bır 'kz
lkl'l't'I y4a1a·-ak ron wurıJ.e~ ya
Plhın t>czı·k Ga;,ı,t müracaatları 

h•i<K da izahat iOle·,.r. A:man 

rnalUm<ı1a göre san 150 b0?;1.Jk 5a
art n:u!°"dca&tınC1an t9 ın>.1l1.~n bo
zuk o ıc.. .:.gu, f .ı:. .. • lı:.ı bowk ı :.ı

g-.:.n d4 Şinket 01 f'yhıne- \"e f.ıbo.. 

re ıı.-h·ne t.(•ceiıtı p't ği j!örü1mür 

tur . .c\.hıe nıe a eJ- 1 ne y:ı.ln ı z 6 sa-
t.n bonı!t o~ gu 11.rJ.iışı'ın-..ştı.r. 

ile 6 sa tt~n 3 .ı yilzde 2 n ,Qe, 

t.1.r.de. d t>r 3 ü Jilııde G ~<be

l'nde ra~la sarf,ya.-t kav.ı..lbti t('<!

b • edü::ıi§'_ • f.s en yilz<!e 2 fn-
1-a ga7. tkayO.ının müım.kü..n ola
c•b. )"ilzd• 6 fazla •kaydlıı .ı.. 5 

)'rıı.: 'k bir fatL aı'oa 30 klll'\~ Jcıı
dar at bir paraya 1.€ i-l:hül ~
C"Pg' oi bu ;t·bar ş'!~clyı•t'"'r~n 

ğıı;,m «lil:nc:!1'E's! ~ım g•'<!d"l!)l 
nctiC"teinı• V34"L nı tır. 

Geçenlerd~ i.rtıır.lıul , t.:de 
torn~·n no'ks:ın tazy-!kll g~zlt: da 
Ye4~ul~ Gaz F;..ib~as:nın oca

a köm a'n • iıletinin kırıhıası 
Y .ı.;ı ~. r o,.du-'u anlaşL ı~ttr . 

400 bandaj 
yola çıkarıldı 

·---
100 Tramvay da· 
ha sefere çıkarı· 

lacak 
Tram,·ny •daresi Romanya

dan bandaj getırlımek için t~ 
büs ve s.par' Jerde bu1u'l'lm~ 
tu. Yapılan tesel:lbüsler net'ce
sindt- 400 ıian ıın daha meırıle 
ketımize sevki temin e<l.lıdiği 

ve brn<lajlarm )"Ola çıkarıJ.cl "it 
dün Ron,anyooan 'belediyeye 
b;'dirilmiştir. 

Bu 400 lbanci~J!~ 100 t..aım·'y 
arabasın n dah~ sefer<> kanması. 
mümkün olaealilır 

~-~~~~--~------

1 t G<: UK HABI! LE!'.R 1 
* İs\·ıçre, Almanya ve İngil

tercye ip:'k 'bükme makir.eleri 
ısmarlanmıştır. Bu makinele.:in 

b'.r kısmı memleketimiıze gel
m· tir, d'.ğer b!r kt'!lllt da yol
daciır. 

* Mayi mah~ı;kat tew> için 
oon beled)·e iktisat müdiirlü

ğiinde bir toplantı yapıtmıştır. 

Te\'Zi icin yeni 'b. litte h.12ırlan 
nı•• r. Bu liste ,·akında gazete
lerl lin edilecektir. 

..,.. ... ... ' .. 
r- DOGUfJI -, 

Gazetcnıiz tevzi n1emuru 

Hasan Kazma'ııın dün a'k.,<::ırn 

bir kız çocuğn dünyaya gel
mi~tir. Atkada~ııııızı ve eşini 
tehr'.k eder, ya\'ruya anno ve 
babasile birlikle uzun ve mes· 
ut bir ha~·at dileriz 
:.-~~~~~~~~~~~L 

ı r..D A~. 

(GÜNÜN iÇiNDEN .• ~ J 
•• 

Türkigede Uslit.p Kavgası 

Be-iki bir miuhn de,il, bir 
hicivci ol n Naci S:ı.dullah sır • 
kada~tJUl'Z 1'ürk ınuharrirlcriuin 
tislüp m..,,.,lesine dokunmuş. Ba
zı rnuharrJrlerinıi-ıin mevzu.a 
göre Ü>lup değil, ti>luplarına gô· 
re n1e,-zu renklcndird:.klerin' 
belirti) or. 

Şa~ırtıcı birşey •Öylenıiş ol • 
mak için defiil, fakat derin-deki 
hakikatin ü'tünii açmak c:ay;re
tile bu rnc>ı>lc etrafında düş.ün . 
düklcrinıi sö.~ leınek isterim. 

Ben ö)·le inanı)orunı ki, h:tki
l<atte, Türki)ede bir üslüp kav• 
gası .ardır. '\"ahut, ilsl(ıp altın

da ıbiiyük bir ka,ga ö11tiiliidüır. 
Nasıl bir kavga? Ben bu kav· 

ga) ı ~ö~ le :örii~·orum: 

Ü>lüp ınesek•in ·n altında, cet· 
lerinin bütün n1irası Ü5tünde 
yan ı:elip vaktini hoş geçirm.rk 
:istiyen 'l'iirkiye ile ~alışan ve 
diişünen Türkiye mücadele eıj. 
mektedir, 

Bu iki bli~·ük cephenin de 
üsliıbu \e muJıarrirleri var, Ger
çekte gelenek severlik olaıı mn· 
hafazakar ismini ba !arına bir 
takke gibi geçirmiş ve hıtkikat
te (idarei maslahat) cılardaıı 

ba "ka birşey olmayan birinci 
cephenin iislCıbu, büyük medo • 
niy"t milletlerinin üs!Upların• 
kulak bile ••mazlar; cetlerinin 
sarfettikleri enerjiyi kiıti bu • 
hı.rlar ve Jıiçl1ir şey yaratmak 
davasında değilllerdir, 

Bu üs!Up, onun için vaktini 
ho~ geçirrnel<ten başka biqey 

Ya.:an: HAYRI MUHiDDiN/ 

dü ıinmeyen riimrelerc e ki dil
le ve e ki i<letlerle mt<ldal1lık 
eder. Fran'ız gazetedliği böyle 
bir iigltôba kapılııu~tı. 

Fakııt bir çalşan \'e dllşiinen 

Tü.rki) c ,·ar ki onıın iislubu )·iik· 
sek medeni~·rtlerin lt.lfıplarilc 

boy ölçü:ıen, çalışan ,e düşilneıı 
Türke ıoeı.cleleri birer \•ltamin 
dan1last gibi siizi.iJnıii~ \·c i~len· 
Jni bir halde sunan, , e, ller il-
11ında 'I'ürk Ruhunda Jeni bir 
şe~· ~aratmak isteyen ii>l\ıptu.r. 

Tabir caizse birinci iisHlp hala 
kah\e içi;vor. höı>ürdctiyor, fa .. 
kat ikinci ii. IUp vita1nin alnıak
tadır. 

Alınatı gazct~ciliğ!ni örnek o-
1ar<tk ~ö~terc1ne)eceğin1. Çiin ~ 

kii burada her n1uharrir bir nıü
teha sı tır ve her ya.tı bir ilİ.n• 
ellidi.idiir. Fak~ıt lng tiz iislübu. 
örnek alınacak bir iblCıı>tur. 

Çünkü Çalı~n. yani efor halin· 
de bir İngiJi, dün)asıııa bütiin 
olay \'e me•cleleri cevher lıalin· 
de v .. rme)·e yükselmi~lerd'r. İn
giliz gaıeteleri, denebilir ki, bü· 
tün dünya olay ve meselelerinin 
üıiinü ~ıkara-n bir cihaz iluıl1 -
tur. 

Biz ııutttlliğimizi kendile" 
rne muhafazMkar Ü•Ü \·eren 
opurtıiııi. tlere bıraksaydık, Tiirk 
gazeteleri, belki de pazar pana· 
yırlan ı:ibi ayak ıneddalılarile 
ka~·nardı. Çalı an \'~ dütUnen 
Tiirkiyenin ll•lubu Tilrk ııı.zote· 
]erine hak'm olacaktır. 

Fırınlara sahte ağır 
·şçi fişi sürmüşler 

-------
Binlerce fişle günler en beri 
fırınlardan ekmek alınıp durınuş 

Belediye ik.tısat müdürlü,ğü 
fiş kontrol >memurluğu geniş 

ölçıütde sahte ekmek karnesi sıi 
rücüle-rinin mevcud!ıy-etini ımey 

dana çıltamıtŞlır. Ekmf'k karne- · 

lermin hemen hemen aynı olan 
fakat kiığıd!·n mat ve parı.aklık 

dereceleı:ile s•Jıtekarlığı anlaşı
lan b.inleree ağır i§Çi ekmek kar 
neleri ile ay'b~ında·nlberi flrın

lardan ekmek al.ınmış ve n:>!la
yet evvelki gün iktisat miidl.tr
lüğünıin fiş k.iğıUarıru kontrol 
ile hıi'ıdise anlaş>lınıs-tır. 

M~ır.urların bi',e sallteliğini 
şüplhc ile karşıladığı fişler Maa
rif matlbaasında resmi evrak 

sahtekilrhkl;crını tetkik heyeti
ne giir.deri1.mi}i Ye bu mülehassııs 
heyet ağır işçi ekınıek karnele- ı 
rile bu şCıphet~nilen ni.imuncleri 
mukAyeSf' e<lerek müSbet bir ne 
üceye varmıştır. Ağır işçi kar
nelerinin 'bii)m.k bir mll'hal'<!t!e 
fot.oığrafileri alınmı.ş ve bu su-
retle tire k•lışeleri ya.pıIDıı.ştır. 
K>l'şeler çok usta bir ma t!bıı.ada 
ağır iJiçi karnesi lcil.ğıttaril'e sa
dece biraz parlaklık derecelen 
itibarile ayrılan bir cins kağıda 
bas;lmış ve fırınlara sil~üı'ıerek 

'ııol miktarda ek:mek alınmıştır. 

Belediye teftiş heyeti reisliği 

ıbu sahl<e karne fişlerinden bırer 
taneyi bütün kaymakamlık\ara 
ve fı.rınl~ra göndePmiş, bunddn 
ıböyJe alınacak ağır işçi fişleri

nin behell"ehal bu niiıınune ·ı.e 

karşıl"'itınlmastnı ve sahte!ttri
nin alnman1asıni, süren ;.d:i:rr..1n 
da derhal yakalanarak polise 
teslimini hildirmiştir. 
Şimdiye kadar ikt;so t miiıilür 

lüğüne gönderilen sahte ekn ~k 
fişı...ri için fırıncılar hakkında 

tal<lbat yapılmıyacaktır. Fakı t 
bugünden il:'baren sdüe ağır i~ 
çi karnesi alan fırıncılı:r ceza
tandırılacaktır. Teftiş heyeti re
isliği ve cmnlyet iaşe müc!«ir!.ü
ğü bürııım bu sahte karnel<>ri 
sürenleri şiddetle araştmmakta 
ve bazı izleri ya!:alamı.ş bulun 
rııaktadır. 

Yün ve yapağı be• 
yanname verme 
müddeti sona erdi 
Ello2<rinde yün ve yapağı bu-

lundUTan•.arın beyanname mütı 
Jeti dün ak§am bitmiştir. B€yan 
nameler, şctır'm'2ıde z:.,..ant ban 
kasır.a veri:!miı~tir. Ne n1 ... ktar 
beyanname verildiği bııgünleroe 
Ticaret Vekıaletin~ bi>d:rilecek 
tir, 

- A•i, Ça&! Seni namusum
la temin edeyim ki, artık.ben bu 
is:erden vazgeçtim. Bur~da tey
Zf'T bekliyol"tlm 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR 1 
Ne yaptığını bilıniyen bir med 

yum g;bi, ih tiyarsıız, şırrsuz sağ 
1 t-ıini pantatonunun anka eroin-

Polis, bu söze inanrrad1: 
- Hangi namuısunl.a ulan' diye 

b f:•r<lı. Banada mı tn!O'.o? Ben 
b" doL-nalart yut-r mı:y m? Hay 
d vürü baka':m~ Şöyle karake>
la k~dar g'<lel'm de. ~da., son
rıı.s." ı orad3 giirü.,<ilrüız. 

F<' ev ·a ·ak<lla göturmenin 
ne demek olduğunu \'e ne ola· 
I; ilce nı deıti,a! ~.nlM'lt§tı. 0-
Td .ı gıc.erse, hur b;r hav ıçın

cle ~ nefcsin;ıı vemı &..i~e ım~ 

k ı, rak.ılmı acağ. I!, ıakJ<ak

\t Cünk, kim bıl r ale) tııne ae
lı ves.kalı re .ıçl.ır icat edi· 

eek, belkı de, nutulmu ı:it

rr- ;; kücük lJ:r ) ankesici" k \·ak
a •azene!ecek \'e ha dı ... YE· 
r.idcn ha.p· haneye. 

Foley, ya)\'arır gilbi; 
- Ça rls, <lcdl, Allaılı aşkına 

b na dol'arma! Sen yine benim 
r't"'mt~Tl"a ·nanma a.mma. bPn 
do~rusunu söyledim. ~r fazla 
tceb' eş o1ıırsan beni günaha •rr 

ALLAHIN BELASI 
Yazan: 

AL jENiNGS 

karsın .. Bilkhı tem:zl-erim! 
Fu; y, şö~ı.e bir sılkiııdıi. Bi

le[. ni kLrtardı \"e bır kaç ::dun 
ger>lea , 

- Çarls; 'beni tehdit etme! 
Ort..ıda ne suçum var ki yaJ<ama 
y p.~ıy0rsııın? Alhh aşk.ınıza, 

b.raıun !beni rahat art:'<. 
De vgibi bir adam olan Çar

les, hıç eline geçirdıği böyle bir 
av kaçırır mıydı? Hemen belin• 
deki copu (1) sıyıroı. 

- Yilrti diyorum sana, dedi, 

(1 ) Cop polislerin en ·Jrı<k 

kvr.dı.klal'l lastikl."'n kıs-a ~Ol"> 
dır. 

Tefrika No. 40 Türkçesi: 
11UAiHMER A l A T U R 

) oksa k, fanı parçalarm keçi gi
bı senin!. 

Foley p<>l sin yeniden saldıra
cag~nı a. \. \ ır.'-a bir iki tdım 

da!ıa gcri!emck istedi. Fakat 

o vakte kadar da kafasma cap 
şıddctle inmiş uuluodu. Foley 

sananıp yere dili;'tü \"e ağzın

dan kan gehneğe haf dı. Da\·

ranmak ;tedi.. Mecal bt>la.,..ad· 
Çarics, hir ka•t&l gflıi Fo\eyin 

üzerine röktü. fkt kunefü elıle 
iki omt:zundan kavradı \'C aya· 
ı;a kaı:dırmal" isledi. Bu sıra.da, 
bir tr'lıar.ca pat'adı. Çarles: 

- EJ.·,·~llı! Yandım ... dcdl ve 

yere yıkıldı. 
Karf.kolun, karakoı<lan sı>'1ra 

ki haı:ishane eza.s.nm r.e ohu
ğunu ga~ct iyi \'e yakından be· 
len Fo~€), ç,_ıes kendisine ka-

rak·?ıa gitmeyi wkEI ettiği za
rr.an, butün bu karakol ve a.
piShane manzara_armı gö~len

nin öründen b:r sinern.aı şerid'İ 

gibi geçirm ,ti. Bu tahammül 
ed. ı:rl<'Z azap onun başını dön
diİ<n-:ıiştü. Zaten, şura.da yaş.ya 
cöık l:aç günü kalmıştı k.i... 

Zaten, ayaklı çekiç dairesinde 

gl'çird ği bir ay, onun ömrfüıün 
kalın bsmı-ı alıp götürm~tü. 

de ıciı..'I"lln ve ktlıfı belindeki ke
mere takılı bulunan Bı.:Hok ta 
b;;.n.casınm kııbcesine atmış, kaş 

la göz :ırasında tElbancasını ;ek 
miş parmağı tetiği <kavram ş. 
taıl><ncaıstnı paU~!mış ve llur
~un, Çar\.esin gö~ünü dekrt'k 
ka'bine saplanmış. kalmıştı. 

Çar1C'Sin koyuverd ği ~eriat 
b>le a,t<ında kahnış, sır•üstü ye 
rt" yıkı·nn ş ve cans:z 'bir c~~m 
halin~ yere yıkılmış. n mllZ 
ka1!m ştı. 

Zavall Foley, ne o gec tev
zeSini sinemaya götüreh:ldı, ne 
de c\·e dönob•ldi. Taos nca 
ne kQŞan pol:.'Sler ve halk keçiy• 
cesed n başında göroüler ' s
k:vrıtk yakaladılar; · ese de 
i:;temese de, sürük1eyerek karııı 
kl)la götünfü'•r. :ısısa 'bir ist"e· 
vaptan sonra, polis, taanur :.ıden 

katil &uçunu ets!>it eden bir fez 

l!'lce hazırladı. 
(Daha ur\ 

---------

Vurguncu 
Bir tacir 
yakalandı 

ı[oıs ı>oti~ 
GELE CEGE 
HAZIRLIK 

Sami Abuaf mu· 
vazaa ire destere 
ve diğer malze· 
meyi satmak 

i•temedi 
---.o--

Tacir kendisini 60,000 
bin lira bo çlu göster .. 

mck istiyordu 
Emnivet rrıücıur!\l~l1 kaı· •ktı

hK büro.'ı.ı tar:ı(ır.dan mü'h m 
bır cJrmilme hut :v•pılm ~· Tah 
ta.ka'cdc \ 'ı. tl'Sltre ve d, re 
alt re uNcllf ,.,, t1e"T \'e ede vat 
satan b.r mağ~uının sıı.lı'.ib' Sa· 
mı :ı\'bu isı- ndc b!r t...iccarma 
gazasında mevcut m•'ı n:uvıızaa 
y-0lıle elden çıkar'llaıt Ü/l<'re i
ken \'a'1cı ı!bıır uıerine yaKE-ıan 

m~ \'e milli korunma müdd,.ıu
Tl'll'"llll ı"c verllm'şt•r 

Jfad.8e 90~1e o'!mu.ııur 
Tahtak• ı de F·nd.kıç.laT saka 

ğ nda Halil Hant ; !tında 6 nu
maralı mağaza sahJbi llya o,ğlu 
Sami Abcaf bir buruk sene İs
tanibtı·Tıdan uzakta 'bulunduıi(u i· 
ç•rı mağazasını kapalı tutm 
tur. :.ıa~aııısında bulunan 40 
b·n liralık mal da bu ımü.ddet 
zarfın.da s"tı a a'"Zed;lffii)l1\!ştir. ' 
R·r müadet ev'·el İstanbu.la ~..v
det eden Aıbuaf mağazasını aç
m , maıa~a açı~ınca !bir çok 
müıter>1~ gelip kend$ind<!n mal 
a mak ta!c'bır.de bulunmuı)lar
d~r. A.buöf mü crilerinjn islm!ıe 
rınl defterine Y.a:ıımış, kendHerl
ne ımza eLtınn!ş ve bir kaç gün 
aar.ra ma. vereceltini söylem~ 
t!r 

Fakat. b.~ kııc ı·:ü.n Mllra bu 
n.: .,terı~er kerdiSır.c nWıracaat 
ctlınce, m&ğazasında m~ut 

ma!l;ua, vakti!e 60 b'n lira borç 
lanmı, oldı.ğu tiiccaı-dan Rdik 
İsfrr.diyar tarafırdan !haciz korı 
dı.ığunu ve maTiarı satmaııına 

imkan o>madı · ını ·biıldi'l'l'l1işt.ir. 

Y<pılan bir ilılbarla tacire cür 
m ümeŞfmt yapılmıştır. 

An'a~:ldığrra göre; Sam:. A
buaf Refik istendi-yara kendisini 
60 'bin lira borçlu gösteımiştir. 
Bu para ı.çin de 2Q şer bin JU. 
tık üç senet iır:za etımiştir. 12 
Eyl\ı!ıde dükktı.n:na haciız koıy
durtmuştur. Gayt>Si bu malları 
mü-zayedc n., ve Nttabi bugün
kli Hatlarla sattırarzk aradaki 
bfrvü.k karı elde ~t.meldl. 

İxin, m ' 1 koruımıa mü·dtlei
umurriliği Al';,uafı, tücear İsfen
d:yart sorguya çekmiş, bı> me
yanda m .. ,ıeıi s~f;t;\e mağaza 

ya müracaat edenler ~ahit ol::r 
rak dinlen~tir. 

,\buaf. ısO'l.~~su;nu müte:ı,kiıP 

te\'kif edilmiştir. Muv•zaaya iş 
t•ra.k.ten do~ayı fü:ı!ik t'1'f'endi
yar hakkırda da tahikata devam 
edilmektecl.r. 

"\ 
1 (siz GELKŞİ 

'---
___ . ..1 

YA N MAK! 
Son giinlerde bavagazi .idare

sinia ~ebre verdiği gazm iyi yan· 
mad.ığı için şiüyetle.r oldu. Ga· 
z<>teler bnnnn kömiir kalitesin • 
den olduğunu, yeni kömür ve • 
~ilmeye başlandığı için bundan 
sonra ba\·agazinin i)·i yanacağı
nı haber veriyorlar~ 
Doğnisunu ister misini"L? Biz

<:e ne yapılsa nafiledir! .. Zira bu 
ba~agazi nekadar iyi yano.:ı, asıl 
uıııı )·akanlar kadar iyi yanamaz 
.li!! .. • TERSL'\E ŞİŞE . IODı\ il 

Gıhurdağı orınanliLfınd.ı bol 
nıiktarda ;yerli ınantur istihsal 
ed ldiğini ga1t>lelcrin1h: müjde. 
li~ orlar. Buna e\ iM< "k olan 
işeleıie (tersine çewını· şi e 

endamlılar) dır!~ 

- ş:<eleri anladık amma, td:· 
sine çevrilıni~ 'şe endamlılar da 
nedir~ 

Di~·eceksiniz, elendim, sİ7. ke .. 
fedin 

Bildiğimiz işelerin tep.. ... ine 
nıantu konur. Şişe endamlıla 
rm ıse ayeğına! ! 

Cll\IBIZ 

Ycı.uın: Alı Km.al SUN,\lıl.V 

,,'N., uglo-S:akso•~ iilcıui i~ia 

~ Ru Alman ınuhareb&-
sinin nekadar dikkatle 

takip rdildigini >ii.• lenıe~e iti • 
zu'n yoktur. Dün~ a harbinin her 
•a.fhasındaki vekayi yakından u
zaktan birbirine baO:lı olarak ,..,_ 
reyau ttnıektedir. 

Bir bakıma giirc Alıııanlaruı 
ceııııbi Rıı:.yada .kaLandıkla.-. 

mıı\affaki)ctlcr bugüııden ıi • 
yade yarına hazırlık nokta>JR • 
dan öl~ülnıekkd"r. Rus. ı\lnıan 
Jıarbi daha bitınediğ'.ne göre hec 
iki laraf da i r b.l iç;ıı kendi -
ine en el\ eri li voli~-eti hıı..ır .. 
laına~a çalı~"caktır. Bu nıiilci -
haza) ı 'ıÖYlc geııi~lctmek kabil· 
dir. Ahnanlar 'ndi Ru >a a .k!U' 
i' büyiik b:r ıarp lıazırlı)orlar 

deı:ıektir. Jfayı~taııberi cereyan 
eden harckflt ALıuan tarafuıın 

murnffakl~·dlerini gö•tcrm~ ol
du. Kalka )·anın ııarblııde Rt • 
!ar pctıroldeıı uzak kaldılar. Ua
zer denizi ile Ru!iların 11.ra.~ına 

giren Almanlar hey.,ti wnumi • 
ye. i itibarile Kafkus sahne•'"'d" 
ınııvaffak ulnıu.şlardır. Bu ı~Lık 
bir eınri\Ukidlr. Ru. lar. uzun 
zamandanberi L'ral sahll<'lında 

biriktirmi. oldu1'ları ilitiyat mr/ 
%emeyi kullarunuk vaziyetiı.ıe 
girmi' olu.rnrlar, 'o.kadar Ure
ceği belli olmıyan bir harpte i. e 
ihtiyat malzcmnln n• vakte ka
dar dayana.biltteği mt eleııi et· 
babını rok diişiindilnnc '<tedir. 

Bwıun çi:ı ~imdiden birçok he 
saplar 3 (irlitıfünektedir. J•akat 
bu lıesaplaroaıı ç.karılan ncti • 
celer ise birbirine uynıama1'ta • 
dır, Çünkü eoaslarda ayrılık var. 
Cenup sahne iodek.i Rus ordu • 
ları hıila çarp1fD1aktadır. Petrol 
ve buğday yok uHuğnnuıı dö -
ğü~eıı Rm orduları ale hinde o
lacak ıes;rileri de daha bir 'IUücl 
det k"ndini ııö.ıtumi)·ebili!. 

Cenuptaki bu orduların \esıl
ili petrol w: kalarak işlenıi)eceI<, 
asketler de a~ kalara~ döğil'<t' -
miye<:ok diye çabuk bic hüküm 
vernıeği doğru bulmıj an lngiliı 
askeri miinakkidleri asıl Ruıı 

ordusunun sağlam kaldığı husu· 
undaki kauaatloriui deği~tir,,,.. 

mişlerdir. 

Bu da Alıwın taralıııın ekle 
elltiği muvaffakiye\'leri küçük 
görüp göstermek suretile anla • 
1Uııuş değildir. Bilakis Alman 
taraf111ın Rusyada olsun, bu har· 
bin diğu sahııeleriııu olsun da
ha birçak kullanacağı vesaiti ve 
müracaat edec:eği çareltti oldu
ğu düşünülmektedir, 

Bugün de ortada bir emrivaki 
vardır ki ~ da Alman taarruzu· 
ııun cenul>i Rusyada muvalfak 
olduğırdur. Bunun sonunda Rus
yanm >.arar ve ziyanı daha da 
artacaktır. Burada da biır sual: 
Rm tarafı bir giin mukab'l ta • 
arrııza geçmek i.ınkfın ve kabili· 
yetini karhctmi~ olacak mıdır? 
Bug-iinkü enıri\·3.kli dü§iinürken 
yarının tiirlii ihtimalleri de göz 
önüne ::;ebnektedir. Onun için şu 
mülahaza ~a yiirütiilınektı>dir. 

Rııs tarafııiın asıl kuv\'eli dura· 
bildikçe Alman tarafı gay•sİne 
tamanıile varmış sayılamıyacak

tır. Eğer bu dağılmamış ordıı • 
lar mukabil taarruza g~wııi)·e· 
cek hak gelmiş olsalar da gene 
müessir bir müdafaa vücude g<I" 
tirebilrler. İste Alman tarafınıJJ 
muvaffakiyeİlerhıi kü~ültmek • 
sizin şu son be~ aydır cenubi 
Rusyada cereyan etmiş olan ha• 
rekatın en tLrlrlı her surette nıii• 
tal<!lı edilmesinden bu net"ce)e 
,·ar ılıyor. 

Alman tarafı içiıı çnh k da~· 
ranmak, harbin son be~ a~·dır 

.asılasız wrette de\'8m r'1en ,af· 
hasındaki gıt~'l'E""t ve fenliyetiniJl· 
zayiat ,.e fedakôrlığ'ınrn ~eme-rt" 
s:ni topla1nak d"fc;;iinüliiyor uıı 

snrt"'Ue gt>lt<ek kts i~;n kcud: ne 
ıı kcrlikçl' en rnÜ•ait bir \·azi • 
yeli fem "n .. ım li i teıne<i d• 
tabiidir, Daha iki ay \'ar. Onda~ 
sonra Ru sanın k ı gelecektir· 
)lıırnffa1'iyet1c ilerle en orc!ıı • 
!ar İ(İn za)·iatı .he ap etınef:C· 

kendini dinletn e VEkit ~ c!ıtıl'' 
Fakat bir kere kar ınd• nııt • 

ka,·emet görüliir e ZAY atm ~ ıl' 
lıi'.,'1 •la kendini rıi ı~1ir, Jluli'ı' 
harp ilerle~ enden d"• gerile~.,o· 
den de çok şe) ist~·or. 
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çeteleri 1 ln {!_ı~ı~ .. adını 
300 lt.ı;:n ıubl\y . d o u şu y o r 

Ticaret Vekili ·Deniz-
1 ide tetkikler ya. pt ı ! 

--~~----ı;;m 1 

Doknmaları ıstab lçf n Denizlide 
derhal bir santral karuıac&k 

D ·niuo, 22 (AA ) _ Ti<>ıret Vt•- ı 
kı.t D~. B hcot \Jz~ bu ~:..a'OJ.h 5ı30 
cı:.... Deniz!.iyıe g-t•l•erlık l1a.lkcvinde DC
n:zt:dcK· garbi An&d-Olu dvkuttl'I ı..0-
ıcıpe!'atıMt!'!i birll~i. ,,e lkooperu:liCl-'Cıl.' 

ij<lare ht:,J't"hlrr' ~rı.nın y-.ıptıiı 
lJ r l.{;p1nuttya. 'f'iytı:Jet etrrıi~ir. Bu 
kıpJ.anbutJııt dıc.-kuın•a. fiy<ıA:ıtrııun yük
~eln~t>i: ı'n ~t·bclılıeri göıil:/..ı.lrrnl~ fJ.:J•, 
\•"t :..tı,. G.' ık:L.tn!lCLlı:il a. ipi~k tEVl.::iı .. de 
'e t( 1 ın -rl~ kleri iplik ni.5i:>1:tın<iı1 en 
!y kaLlt.td dolk.tıma. t-e3ltm t·~ t-le
rı1dıl ıu kontrolün !kuvvet:lt·udlıi'nı~ 
Bır,ı ye dOıknmalarn.n m{ ,.('ut •. ın:tro 
:;;.ıl'ii:eti tarafından mem1eket d'-i.tııLü•. 
a.e .:;~tışa a.rzf'dijnıcsi .hu ,t, 1 rncia 
a iAk:l..ıCT .. rlara eınıL•!er vı ı-nı·~. kö' ... pe
raı.ıf~ ı-n bugüttkı(i ~artlar dnfhitı.ı<le 
Yt.:ık'f' ·ki-eri vazlfl·f'ı•in e:hcınnM"YC-

ııo ",• yarın için <i-c La .. trlı';lı bu-
tı ~ma. rı iüzun1una iı;ruıret ı•ln1 ,tir. 

~Iü&ea.k ben çar~ıda bir gezinti ... ya
pa.u v"CJ.til. muh~i! ıınüçı~ea~:cre ve 
döıkkinla.ra uğrıE1un1$ ve h:xlık .ii-e :k:o
rtuşara.k tetkikler yıaphi)\:tan aonra 
9,30 da (.r{•nl-e yo!unıa. dl."va:m ıeıt
nilfWr. 

BüHin lroopera1'.tlel'"' >şl ·Yooe!<.ıeı
ri .ıpl,ı~eri nra.~1'11Jp c·vıs:a!rla. boyrunak 
v.e doktınııaarı da. apre a•ıneliyesôıe 
~ff~ ( tn"!leih. 'tiıı.E.ı-e, iıaJk bankası ta
r~ofınıd-sn Den:i.zl l \\r.üt'k-l""ı.iude bir sanıt 
r.ıl kuııı: r..at:ıına karn.-r veı-i1rni!'.tir, 
Bu k-ara.rı' tahbiık için bjr n·l tebn;s

sıs gı·Jnı.ı,;, t-etıkiJı;;:Ltır yap.1:ln11.ş vıe bir 
ll r~d ~l.ın aJınıa..ı'.tk i$e iilcı_1 ba~ 
lanıntŞlır. M-aklrreJıeri sipcıı iş ed lc:n 
vr 6-7 ay sonra 4§1.er bir hale gc
lcbilee<1k olan bu sanbralirı b;\f-.0.<6<i 
riok.uına ~3.n.atYi.inin ınki~ nda ınti

Jıi.ın b~r ya.rd.ımı ola·eakt.u- Dokun'\6-
cılflr ıbu ıkara,rdan çQk n;en1n1ındur. 

Hariciye vekili - Almanlara Göre 
h ı 

v müdafaa edHen ve bir çok sıra 
asta JgI mevzircrden rnüteşekkH bir düş • • 

mızın 

ve erini öl<lürdü 
---·---

Vatanperverler 
Cazin şehrini 

alddar 
Mookova, 22 (A.A.) Sov--

yet h:'berler bürosuna göre Yu
goolav çete gruplan B~nadaki 
Banajaluka şehri dış mahall!ıel<>
rinde y'IJ'ılan savaşl•rda 3-00 İ· 
ta\yan s•ıbay Ye erini öldürmüş 
]erdir. 

Çete gnıpları geçenlıerde mü 
'hi.mmat yüklü bir treni ele ge
çirmişlerdir. 

•Hür Yugoslavya• 
tarafından biMirilen 

rE.dıyoou 

mm affa-
kiy.ctler arasında Bosnanın şi
mal b& tısmdaki caz:n ııehrinin 

zaptı da vardır. 

1 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
ları yakından gönmek ye nasU: 
yasadıklarını öğrenmek imkanı

nı bulc)uk, B• tarya yarı yarıya 
erkC'k , •• kad:rı askerler<lıerı mü 
rekkepti. Kadın \ara güzel b.r 
'bayan yü'2lbaşı kurmanda ediyor
cıu: sivil hayatta bizirr:!e mes
lektaş imiş. BarakaLarın kapmn 
da bir kadlıı orıha-şı ilıe 'l>ir ka
dıner -ne tezat değil mi?- nö
.hetçi i<iiler. Fakat nöbetçile. si
lfulı:sıııdıJar. Yanımı.Wa 'bulunan 
nta.~emiliter muavini Ku.rmav 
Yü:>J\ıaşı Emin Nir"Varıayı kesk:~. 
fıkat zarif !bir askı2ri s€1J3'1'!1la 
seUımlac!ılar. Londra uç2.ksavar 
·bataryalarına kuİmaııda e<len 
pek nazik bir General i!e Kcır· 
mayı bizi beklry.ırcıu. 

ve tevc'h &letf.crini ,·üb<>k ses
le kı.;ımandaları tek;ar edtırek 
büyük bir sürdle o sırada uçan 
uçağa tevci.h ettiler. On!arm 
gayreti ile roplar dakikanı. on 
iki atış yapıyork•rru. Ha~iki bir 
!hava akınında eı·kekleri bay
i-ette !bırakan bir soğukkanlılık 
ve ce96relte karp ettiklerini Ge
neral 'n:har!a .<ıöylüyQı:dU. Be
deni ka:biliyetlerinin erkekler
d-en az olmasuıa. rağmen kadın
lık gurur ve jıızetinef•i onları 

lmmc; ı !.ı y <> r. 

ıc DAGARCIK. •• JI 
Yağİar ve 

İ•tanbuluu eski rüp<>rlajeıla • 
r~ndao S· it Keslt"r, geten gün 
bır yazıııı.ııda Topkapı d"'m<la • 
ki bağlarla 6rada yeui ye"",.; kıt-
rulmakta ola.n fnlrrikaJardan 
bh;edi)·or ''e bu fabr:ka • 
ların o yemyeşil bağları birer 
kiillüğe döndüreceğini sö~l.ü • 
yordu. 

Ben de öylfı sanJyOrllm, S ... I 
Keslerin memleketi &lan Top • 
kapı dışındaki o ycmyeşıil Uzllnı 
bağları, o dut, kiraz, v~ne, ar • 
nıut, asva., ecviız., i•ncir, lıiinuap 
bahsel-eri oralara ~-eni ye-oi ) a -
pıııruıJ<ta olan fabrikalar vüzün
den hapı yuta<ağa benziy';,.,. Bu 
pazar giinii baktım, gayet meş· 
hur ve gayet giizel bir bagın gi. 
riş yeriadc dört kö>e, oturaklı 

bir ecza fabrikası .. On n karşı 

tarabııda l\tarnıaraya bilin n 
içinde :; iizlert"e nıey\·a ağacı bu

luu11n ga~·et hoş bir ıneyva -hah· 
çc ini-ıı ağz nda yine nıüstat;l ve 

Fabrikalar 
k..,.k<>ca bir d&kurna fabrikası 
Da-ha ötede bir ba~ka bağlu lo 
ıurıooa l>ir salHtıı, Mr başka 
bahçenin köşesinde bir çid ve 
şura-da burada yine yeşillikler, 

ı,irinllklec, giizrllikler ar.,.mda 
bilmem nelerin fabrikası .. 

Hu fabrikalar, ,·akıa oraları: 

nıalca, toprakça pRlıalandmyor 
ve bir yandan pahalandıracak. 
•oııra da kalabalıklastrracal<. o
rada :VNıi. yeni ma.tıalİcıleıin. rar 
şılann, pazarların kurulması~ 
al~ veri~in pek bollaşmMı.D<t~ 
sebep olacak ve bu ~·ü.z.den bir 
çnk kim!lelerin yüzleri gülecek. 
Fakat bahar, yaz, güz me·vsmı • 

)erinde İstanbuluıı en yii:1üna 
b:ı~ılaok. en güzel yerlNinden 
biri olan Topkapı d1'arı ı da 
bir gün g~lecelııi Unkapannlıa, 

~·alrnt da Galalud.a Perşembe pa

zarına dönecektir. 

O•man Cemı;ıl KAYGILI 

____ , __ _ man halını yaı-mağa muvaffak 
o'ınu J· ur. 

Sloven çete gruplarından biri 
Zağ~ep yakınında Şi~ak . Luka ,. 
hattı üecrinde mihverin biı· zırh 

lı trenini y<ıldın çıka t m,~tr. 

Bosııadaki Tarvik ve Bugon
jo şehirleri yakntarınca savaş -
lar devam ediyQr. 

A~ker kadııılar bar. kalarda 
\bir harem lha•yah yaşıyoı'ıar. Fa
kat hizmet ve vazifede erkekler
le bernber ve karl•'ı1ktırl,·r. Ye
mekleri erlerinkinın avııı, ga
yd •bol ve çe itlidir. Kadın as
kerl~i kısa pantakın1.ar \ie k >« 

kollu gömleklerle jimn!lbtlk y -
par bu'.duk. Güıfu.ız ve havli 
çe"iktirler. Aralant,da kızlar ve 
<:vl:ler de bu\uncuğunu öğr.eo -
d:k. Yata.klar.nın 'b:ı.<Lcunda 

ni~t 1nhlarının 1 h."'()ca1arttıın "'~e 

çocuklarının resimleri vardı. K<r 
ğu~l,arı fevakll.de ternlzıdi. Hep
sinin üçer kat üniforma1an ve 
kunduralan vardı. Bir aralık 

siP.&hıba;?ı işareti verikli. Kat:ar 
adımla topbaşı -ettiler. Erkek
!Er, dolduruıp a t e ş edi
yor1 kadınba.T Cse atışı tan.zim ve 
idare ed>en muhtelif ince aleüen 
kuHanıyorlar. İşin en mühim 
kısmı onlıarın elindedir. N:şan 

Kanın askerk-r İngilterenin 
içbmai her sınıfına mensuptur
lar. Hepsi de gönüllü olarak hiz 
mete girmi"-!~rdir. Onların or
duya gir:şi İngilrzlere muhare
be s~ narında hizmet etmek ü
zere ; üz benlerce erkek kazan
dırm ~tır. A;,ni 'kıt'ada acl san 
c;r~ekler, kad1nlar arasında e\ .. -
leı:me,·e mfu, sde edıli~ or. Ba-
1.an b'r ba;·an t<'.'·~meıı bir onba
şı Y<'ya er\.e e\':€niyor. fakat o 
zam;;n kocası ile ayni k•l'ada 
kakmıyor. 

Vaki olan <kd'kodular iı7eri
ne shl:ik lb:ıbmından bir anket 
yapı!mış ve ask.er kad;nların si
vil ha»attaki kadınlardan dnha 
mazbut o~ıdukları te~bit eai'ım:,. 

tir. Böylece İngiliz kad.nmın or
duya girince gönlünü erkekten 
z>yaC.D v .. tana ye1"tiigi ar.laşılı
y<lrdu. Bu asker kadınlar ,.,asın 
da muhardbe ederken yar.'.a
nan ve ölenler varc)ır. Dudakla
r1n1 ve y~naklarını ruj 3'i'rinc 
kanlart ile boyayan lbu asker ka 
dinların önU.nd.e hürmetle eğil" 
me k Jazmıdır. 

r AKINTIYA - . -°'ı 
- -= KtJ EK 

l\. .J 

mukadder alnbelc rağmen, mes.
leğini ıuaz.hari.)'ei.leri \e n1usi ... 
bellerüe seven her gazeteci, 
ınüliıkatlaruıı. mulıa taplarına 
meddahlık etmek, muhatapla • 
rma hi;ı;mette bulunmak, 'e mu· 
hataplarıııa yaranmak için de · 
ğil, okuyucularuıa meddahlık 
etıuek, okuJ·tH:ularına hizmette 
bulunıııak, ,.c oku~·u.cularuıa ya~ 
ranınak i~in yapar: Hatta onun. 
bu \:azifesini yaparken, :ıama.a. 

Alman profe sörü tara• 
fından bugün bir 

ameliya t _yapılacak 
Ankara 22 (ikdam muhabirin· 

den) - Bir nıüddeUcnbcri ra • 
lıat;ız l>Uhınan Hariciye Vekili 
Numan l\tcnrnıcncioğlı11111n göS
lel'diği arzu iizcrbıe tıp aıenılnDı 
maruf mütehassıslaruıdan üç 
Alman profesör doktoru Anka. 
raya gelıııi !erdir. 

Doktor ıırofesör Zcverbıırg, 
doktor Şimit ve Baovning'den 
mürekkep olan Alınan ınütehas· 
~ı~lar1nın iştirakile bir konsnl -
tasyon yaııılmıştır. Neticede Ha· 
riciye Vekilimize yarılı (bugiin) 
profcwr Zeve~burg !~rafından 
bir amdiyat yaprlnıası kararlıış
tırılnıışhr. 

Ameliyatın muuffakiyetle ne· 
ticeleuerek Hariciye Vekilim; -
zin sür'atle iad.ei a[iyct etıuesini 
dileriıı:. 

~ vrupa yı istila
ya hazırlık 
(Ba~ tarafı birınci sayfada) 

Gerıc,r.al dem;ı7f.ir ki: 
Düşnıaııı lııa.va bU-cuml:ırile y.en

ımek müın:.ıoüın oldıuğuııa emı!nim. 

Diı9m"""'1 tıa;rya.r~ labrikaijanru -
rib e1nnek sure~!e lkiıfi miktarda taw· 
y~reye saıhlb ohn.asına m-a.nl o}tnaık, 
mühirıımut f®rikal.aTtı:ıı tahril> ede-
rek. ordularını. acı içilıde bıraicıı.nak, 

deniz te7_giılı.lanru tdırib edere!t: de
ni.altı g<ım.1.eri \f'1lpn1'11Sl iımkftnsız. 
lığı.na mo!ila1m etmek ka'bildir_ Bu 
muharebade ga\;b grlecek &lan ta
rof, en QOk saıyıda vıe en iyi tatvYa
reyc sr-thıD olacak taraftır. Hdç bir 
bô~ yı')1,.tu.r ki ıt::ııcmıba uça'ld.arırruz 
W.:ı.;an a.;,.\n. Amerikaın. uQalldlM'ın.ın 
.L~trtl, i~iliz 'kııYYarlSrerirdn işb.ir
l igi~ blr n1.is1iı "S.ıl'tınışiır. Bu suret. 

11" ınütlef;kler A!nu:.rnyayı h>er gün ve 
ıL ı er g t' oo bcmlbaJ a,,y:iliil eoeki erdir. 

Fin landa 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

CJ.lıt üzerine ba.ricye ı1aı.arl.ı.ğın1n res-
ınl >ı•pkloi merakltl lıek\enmek:ledi.r. 
Fln\aı~diy.aının. Amer~kıan e!k:Arırun 
mA.ııı&h:ıxel4ni temin amacını. güden 
nçil< bir d~mecinin bahi<ı :ıneozuu 
olduğlı ıblldirJl.m€ktedir. Bütün Av
rupa m<>ml<>ket!eri ılçiııı:le Bideşik 
Amer'kaya oloın borcunu ödemiş tek 
m.1.'1nl<·!i.et olan •ıe RuSla-ra kıa('Ş'l 
'°.;...ll"ı.ı13.m.ar.ıea müdafan.?:1 umumi tak
d·r ve hJy.ran.lığs toazanımış olan 
F t n 1 a n et i y a'yıa kar'ŞI burada. 

' hüyük bir scmpnıti vPJ'ıdı. Bunun
u. beraber, bıı hl!de. hillı~ Btrle
ş c Arm;t>rik.a •trar'be g'.rdikıten sonra 

(.'111k ~ğuı1dluk hSsLl olmu~ur. Bu
nl n ~! .bı"bi Finlandiyanın ş!IJll.ij mütte 
fikler tl'l.ı-afınM 'bu· urncın Rı.ıı..<::yay.a 

bro:::ı ha'r'be den.ram €trr.~ Ye bı·nun 
l'crsı olnı.a'k Finkindi'ıya ve B r!e

\ ,, 'kı -erırrırllt'rr~ ıin bi ifrı
:ırşı bul~n-:'"' dır ik me-mle· 

r:n: "'ibetıeı :rw?P-k' n-~ ~:nlik, 

d o"" Hı! k A, rlk'iı 

gl..>n, 22 ( A.A.) - Hariciye 
rt 1.1 Co .l'e\1 liull1 gıazPt eli.er 

1r:ıp anlı rwl:ı F~.,·:ı~a hak1<ında 

so ulan bir RUıa.\e ocvap vertt.:reık bu 
h susıa b<>3tuı s~cy ·cık 

'ad.Jit.nı, faıkat lru 
Bi e k Amer·kıa 'te 
ha"k.'k:nd.a danı sonr" d-cn1eç ..... 

İskoje şehri hüıcwnla zaptedil 
miştir. 

Staliııgrad nıuha!'ebeleıinde 

düışrnanın taıhkim etmd~ o'ıduğu 
siloları göğüs göğüse şiddetli çar 
pı;.m~ !.ardan sonra ele geçi.ri.llmlıj 

tir. Düşman bu rnu.harebclerde 
çetin bir mukavemet gösiermi~ 
tir. Kıt'alarımız Bolşl'Vikleııden 
esirler almı~ardır. IDUtınann 
şimalde şehri kuşatmış o'.ıın kıt'a 

larımızın 'bulunduğu mevkilere 
kal'Şl teeŞ!lbüs ettiği kurtarış 
hücumları aldın kahnıştır. 

Don cephesinde Alman hücum 
kıt'aları nehri geçmişler ve sağ 
loyıda ii;i mıüstaJık.,m nwvkli 
tahTiıp etmişlerdir. Macar kı~'a· 
!arı mevzii dii~an hücumtarınr 
püıskürtmü*1erdir. 
Dü~an ağır kayıplara uğra

dıığı için Voroneje diin hücum 
temcmiştir.Vororıejin şimal balı 

sında c)ü.şmanın 'bir çok 'hücum
ları bütün mn~Jllara mensup kuv 
voetlerim.i<zin mukavemeti karşı
sında kırı'lml(ıtlr . 

Rjev y>akınla l7ll da. dü~man ol 
dukça büyük kın"Vetlerle yeni
den hücum etmiştir. Bu hücum· 
!ar, kısmen başlangıçta, kııımen 
de kar§ı hi.iıcuıniarla püıskürtüf" 
mü.şt.ür. 28 diişrnan tankı taihrip 
edilmiştir. 

Fon Bock, ordul4ıı'ırı/ı .topta:mı1ğa 
çalışıyor-

Stokh&m, 22 (A.A.) - Hali· 
hazırca umumi intilba şu mer· 
kezdedir: 

Fon Bock, yeni bir h i.iıcuın 
için kuvvetlerini taplamağa ça
l"imaktadır. Daha şimalden Rus 
!ar, Stalingrad civarında Sivas
topota karşı kııl'ıanılmış &an 
toplar nevinden ağır toıplar bu 
luııduğunu haber ve'"11ektedir
ler. 

Kafkas ce;pihesinde Alrrnanlar, 
Moııdok kesiminde hafif lbir t~ 
rakld kaydetmiş'ierdir. 

Bu cephenin lb~tt kısmında; 
Ailm-.ınlarta Rumenler, takı\'iye 

kıt'aları aldıktan sonra, Karade
niz salhili boyun.ca imticat eden 
ve Tua.pseyıe giden yolda tekrar 
Hıerlemeğe başlamışlardı< . Daha 
şimal\:l.e Voronej kesiminde 24 
saatteıfueri şiddetli mu.ha1'elbeler 
devam etmektedir. Sovyet er
Rliı.nı harlbiyesiıı in bu kesimde te 
ışelbbüs kuVV'etin; eline almak i• 
çin sarletmiş olduğu gayretler, 
şimdiye kadar elhemmiyetli bir 
net!ce vermiş değildir. 

İkmal yollan ü=rlnde 

Berlin, 22 (A.A.) - Başkwnan 
tan ıbildirilıdiğine göre 20 Elyl'Cılde 
Alman savaş uçaklatı Ejcerhan 
ikımal yoUıarı üzeride uzun lbir 
treni tahrip etıni,."1.erdir 

Vo}ganın doğu ·~·ıs' i..zer'ctıde 
bir tren<> alçaktan loü<ıırrrl'.ar ya· 
p1larak üç :lokomot·f tahrip ediJ.. 
rniştir. 

Almaırıl.ara yardın• 

Roma, 22 (A.A.) - Fasist par· 
tisi s:kreteri \.,.idusoonı•, Ru"Sya .. 
c)aki Italyan!ara dağılmak üıze:re 
içidne "0 bin paket bul;un<m bir 
trenle ~ark cepihesine lhare!wt 
etrni·şticr, 

Stokholm, 22 (A.A.) - Oslo
dan İsvl'Ç gazetelerine !bildiri!· 
d ·e göre 1200 hvçll kadııı 
basta bakıcılık et~k üzt"re şark 
c phesiııe ııidecekh 

6 Alman uçağı düşiirüldü 
Loıııdra 2.2 (A.A.) - Yu.goolaıv

yada. Yu800J.ıW çeteleri f8"1iyet
lcrine deva.m e1ımc!kıted ırler. 

15 gün zarfında" Yıııgoolavlar 
m~trniyözlıer sayesinde 6 Alıma.-. 
ve İtalyan uçağını tahriıp etmiş
letıdıi.ı:. 
MİIIYERCİLERE PUSU KURDULAR 

Br me. 22 (AA.) - Il,>ut(>r ajon
.-.ı bildi::y-or: 

Yugoslav gazetclr.ırinin y~rd.ğ.i. bir 
ha;"bcıre görP. bir .alırnan subsıyı i~.e 
bir Pol'is ımıMTıuru ve bir sivil Tuna: 
üzerinıc:W Zt maın·dn pu3uya düşü~~ 
loerek: öldıi.irilhnlli.Şl-er'dir. su•ka~t faJl,... 
1-er'i ıbulun.aı:nıa•mıştır. Fo&rl!-::at şünhrli 
kim;.elerden 10 ık:iji kur~un:a dizll
ın~r. 

Fransada 
(Baş t~l'»fı birinci sayfada) 

ki Lond-ı<a gazetelerinin ilk sa
hifelerini naziler tarafından 5 
bin Fraıısızın tevkif edi'ct.iğini 

hilıdiren ho'ber işgal ı>lımcklt'dir. 
Liyrm - Vişe ı>e M.ctrslf.!}adl(1. 

kargaşalık 

Londro, 22 (A.A.) - Berne 
ellen alınan bir habere göre, Ll
yvn, Vişi ve Marsilyaya A1man 
mıüıfrezeleri gelmiştir. Bureda 
~a..gaşa!ıklar olduğu söylenmek 
te.dir. 

Pariste yeniden 120 kişinin 
relhine olarak a1mdığı bildiri]). 
mektedir. 
Fr<t>ımzla,r :Ahıuı:nymımı l~ıır~ 

kaybadeceğine Tvanıi 

Zürih, 22 (A.Jı._.) - Vıı;J\<is
reoht ismindeki Isviçre gaz-ete 
siniın Marsiyal mu!ı~iTi gazete 
da Vişiye ka«rr mukavemetin 
artı;ğını yamn-aktadır. Muhabi· 
re köre yüksek rUtibeli polis me 
rnuT1ıırı işgal altında lbuhmmı

yan Fransız topraklarıııda Ya
hudili'k >leylhindeki arriiı:ıadele

nin geniş ölçüde akamete uğra
dığın ve 'bunun Fransz polisi
nin bu müıcadelede giist<;rdiği 
kayıiısızlktan ileri geldiğini a· 

- çıkıça itiraf etıınektedirler. 

Muhabir, Fransız işçil<!rinin 

A11mıa'Ilya tresalbına oo{etfber e
dilmesi hakkında Laval tara.bu 
darı verilen kara rı Fransızlıırm 
il!k defa obrak İngiliz radyosun 
dan öğreıııdiklerini voe 'bu kara
m 'bütün Fransada lbir inıfiat 

uyandırdığıııı lb"di ııııı ekt~für. 
Makalenin muharririne göre, y>aı 
zın Almanlar tarad'ınıd-an elde edi 
)en muva;lifakiyetler FransızlaT 
üzerinde hiÇhfr tesir yapmamış 
tır. 

Fransız milletinin 'büyük bir 
kısmı Almanyanm haı'l:ıi kayıJ.e t 
TJek üz.ere bulunduğuna kanidir. 

Hir çok Fransızlıar a<;ıkıça şöyle 
demektedir . .,Bu iş arlık uzun 
siirmi•yecektir. Şu halde vazife· 
ımizi yapmalı ve hainlerin ceza. 
sı nı veıııııeliyiz.• 

•Fransız - 1talı,urı &§bıtrUği 
suya ıd.iiştü.. 

Curidh, 22 (A.A.) - Visinin 
Almanya ile yaptığı iSbı r• ğinin, 
İtaly~ya karşı senbest katmak 
için yapılan 'bir manevradan baş 
ka lbir şey o!:ıııadoğını söyliyen 
Realıwni İnternazionalı •dında 
ki İtalyan ı;ıazetesi ı;öyle yazı
yor'! 

Japon hedefi 
(Basnıalaıleden dovam) 

cağını takdir ediyor. Çine gelin
ce, Çinden gelebilecek tehlike 
sabalarmı işgali alı.uda lı>tnıak· 
ta ve yndımsu bir Çinin. büyük 
bir tehlike teşkil edemiyeccğ'.ni, 
bir mum gibi yana yana ;öne • 
ceğini ılahm.in edjyor. Fu.kaıt, en -
b üyük tehlikeyi Uindistanda bu· 
hıyor. Hindistan İngiliz İmpara· 
torluğunun muazzam harp ve 
insan kaynaklarını, her türlü ha· 
yat ve maden cevherini sinesin· 
de barındıran ülkedir. Demok • 
rasyaların vAkit kazanması ve 
bmayı tam bir organizasyona 
tabi tuhnası, &Şl'lmaz ve geçil • 
mez bir sed haline sokıması ve 
bilahare en muazzam bir taarruz 

1 üssii haline getirmesi japonya • 
nm bütün hesaplarmı altüst e • 
debilir ''e büllin fodakarlıJdan. 
nı sıfıra indirebilir. Bunun için
d'.r ki, japonya İngiltere \'e A· 
merilcamn Hindistanda iyice 
kuvvetlenmesine, Hind efkar ve 
hissiyatını kendi lehlerine cel • 
betmesi ne vakit bırakmadan bu 
davayı hallotmek, Asya kansı 
üzerindeki en son ve en büyük 
demoknsya üssünü yıkmak, 
keudi selamet \•e emniyetini bu 
yıkışta ar ıak mecburiyetinde
dir. Geç"'1 her giin japonyanın bu 
bakımdan aleyhined.i.ı- ve Hin • 
distan harp gayret ve muka' c • 
meli art.maktadır. Bu böyle ol • 
duğu g;bi .Mihverin nihai ·zaferi 
elde etmek ve uzun harp yılla • 
rına mukavemet göst erme,k yo

lunda halletmeğe meebıu olduğu 
b ir d ava da yine Asya • R usya • 
Ortaşark • Alodeniz hak imiyeti-

ni ele almak dav~lllır. Bu hedef 
başarılabilirse harp yıllar harbi 
olıır ve l\Iihver bitibiri ile mıı· 
vasala tesis etmiş olar>ık harp 
gayretini geniş ölçülü bir hale 
yükseltmiş bulunur, Bunun da 
ilk şartı Hindistanm japonya, 

Ortaşarkın ve Akdenizin Alman· 
ya ,.e İtalya tarafından zap.tıdır. 

O halde Alman ordusu bir ta· 
raftan Sovyet Rusyayı çember· 
Icmek, parçalat lıalinde imha 
eylemek gayretini güderken bir 
taraftan da aşağı. Kafkasyaya ve 
Ortaşarka inmek, Hindistan İaı· 
paratorluğunu gerisinden taz • 
yik eyleme.k ve Mısın dü ürm~lı: 
hedefine gidecek; jopjonya da bu. 
na muvazi olarak ve bayati da· 
nsı addederek Hindistana sal· 

dıracaktır. Alman ordu'u ken • 
disine dü.jen vazife ve lıedefi 
başarabilir mi, başaracak mı? .. 
O ayrı bir me•eledir. Yine ja • 

ABiDiN DAVE.'? 

Sovyetlere Göre 
{Baş tarafı 1 inci sahifede) 

A~manlar kuvv{'i:-erinin b k.ı.s

mını Voronej ve \'olkof kesinlJ.eIVıe 
gbnd-E'-rmeik ıneolıuriytı tlndedir l er. 

DON NEHRİ YENİDEN GEÇİLDi 

Londra, 22 (A.A.) - M.OOJawa 
l'l'){\y<>•mrun bu. saba.il bildirfüjl'•n-e 16-
.ı-e So\'.Yet lo.La.l.aı-ı d'üşn111tuun şiddet- -

il:i :ateşine ırağın.en Don llC'htlnJ y?ni

®n geçmlşlıcroir. Nıe.hrin b&tı. k~
Sına iyice yerl<'şt"k-tı•n ll!kHlT"il ro\~""e:L 

1er ileri'.etWş ·v-e d~na.lU ıpüskil.r
troe:k birbi~i arlııasıı:dan blir QOk dilş
man m'6vz:Ierini znptıeıtım.i§ltir. 

EV MERDİVENLERİ CESETLERLE 
DOLU 

1':ındra, 22 (A.A.) - :r.rıc.~a 
ra.dyoou. bu ..a'lxıh e:rkendoen ŞUJ>[.a.n 
seyl,·miştlr: 

Slalılr".ıgrad mulıare:beııi dıü;n o.zamı 

şidde~nt bulm~tur. As!rerl>eNmiz 
sünıgıi:ilerini kul/anımık a!manılan 

9lğındıklıarı her ım:ı.baiden çık~ 

~ardır IHıı."" lıjıı"1l'<iıığı :ıa.mı:ın tıir 

k<>ıç sokok düşn.a.ndıan temizi ı"ll. -
tı. Her e,-de her oofa bir muharebe 
mpydanı cWnu.<rt:ufl". Mero;.,.'"elLe.r el
man coscdl"riyle dolmuı;tu.r. 

YORO:.'\'EjDE AL1IAN HATLAJU 
YARILDI 

Maslrova, 22 (A.A.) - Bu sabah 
l\'.lo.::.k<>va raıdı;)roslJ!'lıUn obıldirdiğiOO gö
J'e, Voronej kPsim:nde pak ınıühim 

bir alman m-t.\\7.ii dün sovyetiı"r ta
raıfmda.n '1J3ptedLlrn.istir. Bu böhgıede 

şiddetli bir muharebe cereyan et. 
mrodedir. Sovyrt kıtaları durını>da.n 
ruuk"""'1ıet ceplıel erine taıı.uuzelmd< 
le ,.e düşman istlıtikıôm\aruıı ya,,._ 
madtı.adrı'!ar Düu bir çdc: d'ÜŞmlln 

b\o-khaıvzlıa.rı talhrip l>dlltmiştir. Al
m-anta.nn ümidsiz k.arşı taarruzı.m 

geri püskürl.ülırıekltedir. 

Bir katil 1 sene 8 
aya mahkum oldu 
Bir rr.ıüdıdet evvel Şilenin A.ğ-

va köyünde t.ar',asında çah~aıı 

17 y~ndaki J:bral:ıinıi ®'·erek 
öldürmekten suçlu 70 haşların
daki Hasanın muıhakemesi, rtin 
ikinci ağır cezada rıetieelendi
:ril.ın işfü. 

1 sene 8 ay ha;psine ve mak
tülün baıbasına 400 lira tazmınat 
ôdemesine karar verilmiştir 

p<ınyanm Hindistan taarnrzunıı 
başarıp başaramıyacağı ayn bir 
davadır. Fakat, japonyanın er 
geç Hindi tanın içindeki karga • 
şalıklardan ve demokrasyaların 
burada üstün bir hal iktisap et
mesine daha fazla vakit bırak • 
mamaktan istifade ederek Hin· 
d.istana saldırması ı:-alip ihtimal 

dahil'.ndediSVKRV AHMET J 

'• Röportajcılarla 
Röportaj,, a dair 

(Baş taralı 1 inci sahifede) 
nıaz. Ve bu vaziyetle siz, ç<>k sa
mimi bir do t olarak çai;mldı -
ğ1nız herhangi bir nıecliste 1 ken.· 
d.nizi içine aln1a,yan bir mahrc
nıiyet havası se~ınenin tubii kiis· 
kilnlüğünü de duyarsınız. Si7Ju bu 
du~·gunuzu nda, re~mi d.iplouıat 
buluşn1alar111dau sonra, - vai.ki 
olan :kouu~nıerun tnevzuunu bil
dirmek değil, biliıkis gizlemek 
ga~; re tile . neşrolunan komüni -
keler kar~ısında lıi.-erilc.n o so
ğuk ''e şliph" dolu intibadan far
kı yoktur. 

Vakıa, şüphe )·&k k~. gaz.,tcci, 
ağımda bakla ıslaııııııyan bir ge
veze değildiı. 

Yerim dnr olduğu için, gaze
tecinin ketumiyetini farz kıl.u 
ah valin tasribine girişmiyeee -
ğiuı. Fakat, • tak<liriui oku~ \ cu· 
!arın ın ince ferasetine bıraktı • 
ğnn - bu ender ve muay.)'en ah .. 

\'&I miistesna, pzeteci, içine her 
girdlği mecliste, muhataplarının 
gü!liıbisi değil, okuyucularınuı 

ınümessfüdir, Onun o meclİ$ie 
öğrendiklerini gnlemekle mu • 
hat .. bına göstereceği garip sa • 
dakat, okuyucularına ihanettir. 
Bnnwı içindir ki, biı: röportaj 
mııharririndeu, yalnız kendi is • 
ted.iklerini ) azmasını bekleyen 
anket mııbat.abı, gazeteciyi keo
di hususi katibi sanan bir gafil. 
dir. Zira, muhatabının yanma, 
ondan okuyucuları hesabına ıa. 
kırdı, yani sır koparmak vaille
sile giren Mr gazetecinin: •- Bu.
nu yazmayınız şunu yazınız! .... 
!ArZJ.n.da blr emre itaatkar dav· 
ranması, ancak mesleki gayesi· 
ne ihaneti göze almaslie .münı • 
kündür. J{öyle olduğu içindir ki. 
bir gazeteciye hem sır veren, 
hem de ona, o sırn yazıuama
suıı tenbibleyen vatandaşın, e· 
debi bir casustan ketumiyet is
teyen bir safıl.ilden farkı yok • 
tur. 
Vakıa, gazetecinin, bu tenbi • 

hata rağmen ifşaatta hulıınması, 
muh..tapları tarafmdan hoş gö • 
rülmeyen b ir gevezelik sayıla • 
bilir, Zaten haJı:iki gazetednlıı, 
dil:nyanın her tarafında ·kaptdan 
kovulup bacadan giren adam
şeX.Iinde sevimli bir şöhrete sa
hip bulunması da, bu meşru ge
vezeliğinden korkularak 'birçok 
kapıların onUJI suratına kapa • 
tılnıası yiiriindendir. Fakat bu 

' zanıan okuyucu5unu kazanmak 
uğrunda muhatabını kaybetmeyi 
göze alıuası bile, bu nctaıneli 
ınesleğin ı;aruri kıldığı bir fe -
dakarlıktır . 

Nitekim, kalemleri sayesirulc 
ahbaba, hatta belki de ikbale 
kavu~uş, fakat halk se,gisinin 
o gen:ş, o s:cak ve o sihirli hile· 
sine daima hasrei kalnuş ıne~ • 
lekdaşların basit günahı, bu ın.,.. 
leğin, - bu misaldekine benze • 
;yen, ve benztmiyen - niec fe:da
karhklarından, daima, • ve ken
dilerince makbul uy.ı.laıı titizce 
bir ihtiyatla - kaçınmalandı~ 
Onlar, dikenine katlanamadık • 
ları için, ı:-ülü koklayamamış • 
lardır? 

Bu«Wt mevzv ed.iudiğim mü • 
l~tla, ay ..... e.old.-.i.o.§M, •Ka4-
rı KayabaJ. a bir ııashati daJıa 
var: 
•- Röportajeılıkta muvaffak 

olmak i!lliy-enler, Hinde, Çine. 
Afrikaya, Amerikaya, hulisa 
uzak, ve başka ilemlue giWa • 
ler! ..• diyor,. 

Akla; 
•- Nasııl, lwı.ııgi imkiıılarla! -• 

suali geliyorsa da, bıı hıı.stt>ta 

ben d.e ayni fikirdeyim: Fa.kat • 
giıdecelı:lerin, ı> ilk nasihate asla 
uymamaları p..'1.il<>! 

Zira, guetec.i, şöhretini, .,._ 
leki itibarını, hatta yap-it bu 
seyahatlerin yol masrafın.., oku
yucuswıa boJ.çlud 1>r. Bunun için
dir ki, <>, lııodaman bir muhataba 
yaranmak için okuyucusUJ1a iha
net et.tiği talııdlrde, veliniımetine 
l<iiI yutturmuş bir nankörden • 
farksrzdır. Ve bu nanköı:lüğü 

yapan gazetec~ Hinde, Çine, Af
rikaya, Anıerikaya değil, • bam· 
başka bir alem olduğu için, • 
taa cehennemin dibine gitse, btö 
beyhude zahmet, kendisile oku
YD<!uları arasındaki doldurulmu: 
uzaldığı madd eten büyütmek • 
ten başka hiçbir fayda veremez! 

N&fıa Vekili 
Diyarıbakırda 

I);yaıbalcır, :il! (A.A.) - Nafia 
Vlkill Ali Fıııat Cı-iıe"'Y dün :>lltri. 
mi7'C gelmiş 16~ baş mU.,"&v•r 
vali loomııtan w q,,, 1 Ni;ye ve h:ı ile· 
~'1 reisleri ve ıbir QOk zevat ıara.

fllldan kıal'l't!amnışi.ı.r. 

Ufa - Tobis • Terra • Bavarin --111ı. 
D. F. E. - CONTINENT AL PARİS 

Filtn Şi rk""ti nı ıulütmdan titiz bi.r it~na ·! yu.lnız en h..ı~·w.. f m-
·Irx;nl elde etRneğe :muv~rfak o'.a.n · 
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İLK BÜYUK Pıt0GRA.11DA 

HAYAT YOLU(ANNELİE) 
Bir kızın doğuşu ... BUyilrne~ .•. A..~"1' .. İ2Xil\."3eL. .• IV:.l ve Istı.ı:ab.. .. 

Nöıa.Y"!'L. öl· "" le !<Ona eren bü1.i..ı.n btr ha1Y 1. 

Wcrncr KRAUS • Luise ULRICH 



SAl'FA ' 

Ateş Böcekleri .. 
Yazan : MURAT KAY AHAN 

IA.\. ğu!:lt.cs a'Y'l genç- ihtiyaT bir QOk" 
~ insaırı(arın gönül nahraktrl'.nt 

taş.:r. Bu 'll!Ylll •rl var mı 

bilmem amma, a,şk:tn bu ayda bare
kPUıen-=-.:ği rnah~, hej~ ba..ı.ı yaş-

1.ı :.:.p.'clar:ın h:rJ:ıralzr1 •. 

Otu.z beŞ!c kıriı.: aı-asınrla olduğu
nu roy;ı~rdu ~r.ım.a kırikı bir hay
li zım;;rı ~'l.·v~l gflri.df'! bııTakilğ!- bell.i. 
idi. Yen;•~ydeki büyl'ı.k ya1ınlı'l tıa-

1t:.tba&r>!::ia ut.ıuruy<n'<iu.k. Meıh.tabı par
!:c.Jk bir gece XU .. Saçlarının bı yazı 
ıs:k te!Je.ni yüzüne a,yrı bir güw11ik 
vf'riyordu. 

S~rin bir pra.r1ak mehta.bı11 tt~tın
da b'.iı90ü<üo çıldırLıcı bir gfuıe!lik 
f..-ı;o::;ı..vnn dıen:z, hava ve onun ıçtift"çe 
esk.ıye cWa:rak kic>Jı."tışuşu., 

Söz bir anı. ıaŞka izıdivıaca geldi.Dc
r<-den. teı>eden loon\"iurkaı ıı:•drn
btre fL.q:'ka dai.r lkonı:şmak onu hE>ye
cM'll:ındırdı. Koltuğundan biraz doğ
.nrldu Vf' gö7 1K."f'İn'İ F}ağa.zın h~TıŞl 93-

hıhnıde dola-ştırdıkt.aın sonra: 

c!'eğn m.isln?. . O hz.lde sin.i.ı·ıenm~rı.e 
nw.hıal ~k. dedim. vr hc.>1nenı ilave 
eltim: 

- seni yakaladığım için bana gil
cerınıedin M.ği1 mi ateş ·böcrği.m? 

Berrin kalıkaıha ile gülmeye baş
latlı. sez1.e...rfrn onun hO.ŞUl1\1. gııotmıtşti, 

Bana..: 
- Ne zeki::.oin Harun .. dedi. Eğer 

bu sö:tle.ri söy1emeın1.ş ol.saydın bP.
ni bir daha gönnern~k: üzere k<ıı:t
bed~t;n. 

J-Iemcn onu g~iimt' çektim. Onu 
G\nybetrn-ek sôzü ıbif.e beni harap edi
yoı-du. iÇimde öyle bir his vardı k~ 
Be-rrini btr gün görrn.es-Pn1 haıyalın 
bence hiç manası kabnıyacnlk. .. Ney
Sfl, o günl.eri daha fazla hat.ır1orn.ak 
sözü s:abafha kadar u.zatıaıook, artık 
lıu bah<; kes<'lim .. Aşk hele ağustos 
ayı ve ates böoe'klPririn ç1 ldırtmı
yaca.ğı erkek :zannetrnem ki az olsun. 

Hanın hryeoarılı idi, o gilr"ıieri bir 
daha. Y'lşa.m.ak a.rzuı:su il-e !kıvrandı
ğını hi,.wttim, Hiç olnı.ıı:zsıı konuşmak 
Giyen bir lıall vardı }Jikıfi~\ne 
devam etme.si.ni ~oa ettim. Samiml 
ve e9oi a.rkad~ ım bantl heyecanlı. 
bir aŞk roma.nı okuyor.n1u.ş g:bi göz. 
lerimıi. 'k.apad'Jl11, onu din[:yt>rd.um. 
H::ırun k::ıdeh:ni b!r dcıba .boşatttı ve 

- Aşk .. d.ed'i, mı.:!OO•k'k:ı..1<: ki em
sa'bz bir şey... Bundan srkiz on 
ısr.nf' evveldi. Erenıköyd.ekt kö~.c ya~ 

L'!ll bana cennet ıgibı ge11rdi. Ne Iio

Y,az, ne Ada hiç bir yer ora!l'ltn ye
ı-i'ni tutm'tıyorrlu. Be-n l!l'ıe zanı.anlar
d:"ı F.rr:T'l.lkö)·ıdelti ,k-öş'ke ~ılı~ım,t 

r"r.cmlı: '1.ay~tımın b'...ır<ıda g"'c;rniş 
oımasına hamlediyord't.ım. 

\ 

sesi ·kısılır glbi: 
- H'ikfıyenin yalnız !:on bir kıa~ 

satırı kalktı. A.'}'k ron: merte......~i 
bulmu.<rtu. DeJ..fl.er gibi her şeyin 0ik-Th~ı<ıwt aradan b\r kaç zaman gC?

~n bir y::ı2 adada ·~alınca i~irrıde bir 
, ·likunbu ·,~. Ak~:ım üstJ.eri 
kö-!ıı:iin b:ı~ndıP ya.pi. ~ım12 t<>p
lartili\r )?'Ö3''rr1miın örijnri.en. gitmi
~rdtı. J-!e'•~ Berri!1. :;.dıntlakl ko.rn
Ptrm. ve arı.-r.ı.da~1mıTI Ş"!"I kshk~ha ... 
1..cın. insan• c;-l}e.J.t>'l çı'krıron k l\"riik
lıjh .gfuümi.~.n önünd" tütır.eyı~ baş
ladı A'12nın çam kc-kul""u. cazip tu
W1<"t k~.d:n'~·r 'bf'ııni tatmin etrni
yı<1l"(l' 11 

Eren!köv"iffihı topr<=·k k'olrusu ~ni 
or-wa tl"'.k:yonhı. Pı:ız.ı ~ecr1P.-r dıe 
(1;ı.1rt 1 nlığ1:m n.r'kadtn~larmı~n ooza·rı 
o:ıı...ld.!Tli o k~~r ce!befteroi ki bana: 

_ Yin-r da ldı.n, Ereo-;ıköy kuıınru~~· 

VP' 

_ Tab'.I e!'ıki hetıı-.;.lar bf'yim.izin 
-.,,\t .. 'i a'k1aı: başın&ı'Tl -abyıor, diye- ta
lolırlaroı. C<ld<!'n ben Ereııı<öyiiııtün 
sı-hrrinır ~apılmı$f.ım . Bil>h.a~sn Bf'.r
rml~ bir y<tz evvel geçi.rdigim~z A
ğu,9-~ <:.y1nt.n lezı:et'.ni unuta~nıyo.r

d·~·m. o yaz artık BPrrinl.P knyr.a~ 
m.~ aramızrla·k.i r?ıbrta dc.ıs:lıı~ten 
<kr''1 rli'ft?rrıiişlÜ 'SPTrin o karl.ar gii
:ı,..1ıc!'TI"li~. ErN'f'rt~ ona o kQ'<l.ar kuv
yertı;, f.>ir ca?fb!' t.Prın!.,crl-i k 1 hrmeın 
hrmen bütjiın b:r ay ~iç nyrüm~d·.aın 
Ağusloclı kö~lık geç;l'!Il;t.i'.< Hrle 
gC'f"e1,...:-iıı ı-:anan1ı~ırı00 a~e:~("l:ar ;ı.ra

sın® ut"'..ı..<t'ın ::t'R!J biJo<ı!kilrri.ni ~
kahnrra~ ıtf!~ak ze~lne <loyl'rn 
o111'ııvıo-rdtı Berrin. o k:ıd:ı·r kıvralk, 
o kadar r~ziu ve o kı;:dnr reı::,..ı.; rd:I 
ki ona bir gün: 

- Sen ~r ateş bö~eğisi.ı.1. Berrin, 
dt->cliın. E;,.er boşuna gide!"re sana 
aA.eş böceğim diy!'~im .. Bu sözlıeri·ml 
.nu, }'\)k.s<ı ateş böceğini sr vmesind.en 
nıi bil~'m bu isim çok hoşuna gitt.i. 

Bir gece gene bahçrd e a leş büce
t, aviıyorduık.. Ben ağ'acı.n arkasın.-a 

~iıfleıırniş Berrml sryr.e uğraşıyor

dum. Gölıg-e ha!ftnde bile vü:cudua:run 
haı·;•küladdlğ; bell!; ;o;_ o ateş tıö

ceğ! avına dillmıSitt Fakat uğra.şnı:a
&vna r.:ı-ğnıen bir türlü ate,s böcı•ğini 

~a·kalı'Y.:.ır11yordu_ Ber,rm tam benim 
»i:Ur.diğim a;ğacıın ÖllÜlıC gelir gel
nı.ez !birden biıre oou kuookl<ıdun. 
ÖylP h€yecanlandı ki, tasa.vt•ur ~
mrzsin.; I:la'W. biraz da baına kızdı. 

Jfcmen omı gü?ıdürect'k bir söz aTa
dtm. Ooo: 

- At~ böceği yalka1a~tya çu 1ış.. 
mıyor muyuz? $f'.n <ip atrs böc-eğ; 

sini düşür.ıüyor. b:rbirimizi çtldıras;.
ya seviyorduk. Bu hayaıt ve a~'k 
ta.m bir ay, bir ağustcs devnm ettı.. 
Fa-k~t son11nıek\'t1. tıic 'h"'oT'k":r.ırırl. ı~t;ı1. 
hayat b;rc1ı>nbir." de":sti. & .. gün I"'
ta11.bıJlcL1n clfinüşte Bf'T'rlnıi köş!-cıte 
bulamad·l!J:. 

o ııideıi<.en yo]rnz b;r kaııt bırak-
mı~t,, 

_ Hô..r~n. Ateş bi;c-.~<k~rr1nr'..n hrp
sı~ gitti. En sona lbrn lca1~·1ı.m Ynpa
yJ:n1z seni ve ~onra ikendirrııi tahrrı·n 
etmf"k im'k:a.Dsız.. Bu bir &;y ;ç;nrr> 
~'T) hr:ıdd-e ı..--ıarfı.ın. ~'!''krrn·ı1n ya!;n:rnG
gı if"!n bf'nim <11"' aıif"~ böcel<l.ıırtl E(bi 
j1'.itrr"'1TI 1.~7.ım F~er. bit· ba!"":ca- yu
vn. lj .. bar-ka ~1 br-ni ceknıez.se cıtL'~ 
böocğlıl ağustosta y;nc oohçende o

lacaktı.r. 
Ara<lan on yıldan foila b;r zıamaın 

ve W ço'k a!u;;ıtx:.E1&r geçti. 'F'a·~<'lt 
ateş böC'0ğ~mi bjr &:ıha tnı1am.a'<!1m
Artık Erenköy ve 9röşküt1 bahçes:ı ba
na hüzün ve...""1vor 

ll3/9/942 ÇAJlŞAJ\IBA 

7,3-0 Program ve m.eın. saa.t ayarı. 
7,32 Vücuduınuz.u çal~alım. 
'J .4() Ajans h;;;.berl~Ji. 
8,30 Mili.ile 
ı2130 Program ve rr.e.ın. saalt aya•r.ı., 
12,33 Müz;Jc K:ı.rış::< pı·oğram (Pi.) 
12,45 Ajans haıberler~. 
13,30 M.:.Zik: Kar~ m:ıl<anınaTdWl 

ııal\kı1ar. ' 
18,00 Proıgrölnl. ve mem. saat a.yarıı.. 

18.03 MiızCk: Şarkll"r. 
18,15 Müzlk: Fasıl l>ı•y(}ti. 
18,45 
19,30 

19,15 
20.15 
20,45 
21,00 
21,15 
2ı,30 

2L50 
22,30 

22.50 

Mü.zi.ic.: 
enJeıket swıt oıyart ve Ajans 
h<:.berlrri. 
A1ü:!;k: Yv.rttan seslıer. 

Rad~o gazetesi. 
Mürzik: 
K<>n'l.1Şm'1: (Evm sa ati.) 
Müıı'k: Vals\ler (Pi.) 
Tcms:ı: !Gmg:l .ruı.,.ı. 

Mıüzik: 

Mi•~lek-ct saat ayarı. Ajans 
l>~'becleri ve Jlol":'alar. 

Yar.uµti u_rotram ve kanan.ıs. 

Resmi dairelerin nazarı 
dikkatine: 

Evvelce tnevcııt ve Maarif Cemiyeti ile birlikte horreket 
eden (Resmi İlanlar T. L. Ş.) ta-sfiye haline girmiş bulun -
nrnktadır. Bundan sonra gazetemizde neşredilC<!ek Resmi 
ilanlar 16/9/942 tarihinclc )·cniden teşekkül ederek işe baş-

Ttlrk E:!SI J!~rı~:ı Reslı'l 
iianlax- Hollekiil .,·rke~ı 

tara!ınıdan idare edilecek tir, 
Gazetemizin bundan evvel iliin neşrine va<ıtalık c-den şirket 
ve teşekküllerle hiç bir aH\kası kalınad1ğından bımdan böy
le ilanlarm111.ı; aynı füat ve şactlaır dahilinde İstanbut-ıa 

Hanında 

ilanlar 
Ankara caddesinde Kaya 
Türk Basın Bitliği Resmi 

Kollektif Şirketi 

yollamanızı ve bedellerini de aynı aarese 
ıri>ndcnnenizi rica ederiz. 

Sahihi: E. t Z Z E T, Neşriyıı_t Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Bıısıldıjp. yer: .soıı Telgraf• Mı1tbaas: 

Jf..IJAM 

r •• --=ıı 

GUNE BAKIŞ• j •• L 

Sonu nere ye varacak endişesi 
umumi/eşiyor 

İaşe meselesi g'l"etelerde gü
nün en müıhim m<>vzulan arası
na girdi. 160 kuruşa çıkan zey
tinyağı ile pirincin, 60 - 70 kuru 
şa kadar yükselen nohut, fasulc 
yenin, 00 kuru'Şa kadar fırlıyan 
iç lhaklanın, 375 kuruşla 400 ku 
ruş arasında sallanan yine bir 
kilo Traıbron yağının vaziyeti 
mü'stehlik orta sınıf halk gilb1·, 
gazeteci1,eri de meşgul ey·l€!!Tlek 
tedir. End~e yalnız fiyaAlann 
fırlaması, vurguncu toptancıla
nn kıarları.na hac! tayin eyleme
mesile husule gelm<>mektedir. 
Bun1arın muı·akaıbelerinden hu
sule gel:en neticelerin bugüne 
kadar mü,lbet olamaması a!lfilı:a 

ve endi~yi arttırıy0r. 

sıl ol«ib~ir? Yalnız klöy!ü(ye ve
ya müstahsile senbest sat~ hak
k! ve.rımekl., istnlıısalatınm tez
yidini temin kafi değil<lir. İstih
sal sahalarında muıhteJi.f sebep
ı:erle azal~n çalı:şacak kollar ye 
rine ,yenil<ırini sevkeyieraelidir. 
Hükumet •bu koı:Iarı kolaylıkla 
temin ederek ç~ıkşmağa gön
derebilir. 

Fiatların fırlamasının, vurgun 
culuğun devamının önüne geç
mek, ona kat'i sed çekm<ık için 
·bu hususta muıvallfak ol'muıı mu 
!lıaı-ip ve bitaraf memleketlerde 
ki te&birlerin !bizim mi:li'li ikti
sat bünyemire göre tatlbiki bek
lenen neticel<ıri verebilir. 

Mufu.tclif gıda maddelerinin 
-'bir kı91Ilının lbu seneki istiitısalat 

Profesör Neş'et Öme
rin annesi defnedildi 

Pr(!Jfesör Dr. Neşet Ömer İ'l'
delip'.i.ıı annes; Bn. Maklbule İ•
ttellp'in diiın yapılan cenaze töre 
ninde Cimılhurreisi namına U· 
mumi KMipleri Kemal Gedeleç, 
Hususi Kalem Mü.dürü Sfüey· 
ya Anderiman ve BaŞlıekim Z€
ki Hakkı. Pamir hazır bul,u!l<ll'lıış 
!ardır. 

Bulgariıstana kömür 
getirmek için motör 

gönderildi 
B·u.lgarlarla yapılan anlaşıma 

frzTi•ne maq,rukat ofisinin Bu•lga 
ristandan kiı<ıısu 8 kuruş on pa
radan 20 ıbin ton kömür getirte 
ceğini yazmıştık. 

Ofis son günlerde bu kıömür
lerin naklini temin eylemek ;_.. 
çin vaSıta tedarikine çalışıyor
du. Nihayet maııot v<ı mo>tör te
min edilmiş ve dün bir kaç mo
tör Bulgaristana hareket etmiş-
tir. 

Diğer taraftan gel~ek kış ay 
lannda miiıstehliğin normal ih
ti·;~aç'.arını karşılayacak !bu ka
bil gıda m~dd~lerinin mevcut 
olup, -olam,yacağı da lbaşkaca 

endi.şeye sebep teşkil diyor. 

miktarının yekuruariıe müste'lı.- " Nimet abla ,, nın 
lik nüfus miktarına muktazi 
kısmı arasında muvazene ve nis dükkanı soyu) du 
bet buJuıııa:ma21'Sa, ıg<ılecek k.ış Evvelki gece, iBaihçe;kapıdla 

ve ilk!bı:bar ayları için, satLŞla- c:Nirnet ah1a> nın piyango gi§e-
Sayın Ticaret Vekilinin, meım 

Lekcti:ınizde iaşe buhranı gö
rülrn'.ıyeceğine d·ııir söztıeri esas 
itilbarile bir hakikattir. Bu !haki
kati değişmez hale getirmek ve 
ieyizH tq>raklarımm:la isti!lıllik 

iJ<ı istihsal arasında muvazene 
temin eylemek için, isti'hsaillatı

nuzın ihiç değilse 3 - 5 sene ev
velki miktarından aşağı d-Ü§Ü
rili'me.mesini temin lü:uımları 
ıkar§ısııııda bulunuyoruz. Bu na 

nnı mesella ekmekte o!ld!J!u gi- sine hırsız girmiş ve beheri dö:r-
ıbi bir niSbet dahi.Jinde tevzi e- der li·ra,lık 200 ıb;.Jet'ie çekıınece-
saslanna bağlamak husu~ları da de bulunan ::ttıO lira kadar ufak 
dlüşünülebilir. · parayı alııp kaçmışt11·. Hıxsızin 

Yalnnda seyah-atinıden Anka- gişenin ta•vamnıla bulunan u-
raya ıl'önecek olan Ticaret Ve- fak bir kapaktan girdiği a.nla-
kilinin tetkikleri ncticeter:ıne gö şlmıştır. Hıı-sırz gece gi§ede bı-
ıre alacağı tedlbirlerden, verece- rakılrnş lb\r kavunu d:a orada yi 
ği kararlatıdan 'bu gi:bi ehemııni- )"'rek kabuklarnı dükkanda b?" 
y~li hususların daha fazla ay- rakmıştır. 

dınlanması bekJ12;,~_r.IRMAKI ,.. ... --i-~.,,,_,T_A~.~K-· .... V~i-M ......... ~.---~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ~~~~~~~~~~~~--. 

TlRKIYE cur~HUR]YE.Tl 

ZiRAAT BANKASl 
Kuruluş tarihi: ıssa_ - Se rmayesi: IOiJ.000,000 Türk 1'Tıı.st. 

Şube ,.e ajans adea\: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirert!ere 28,800 !iri\ ikramiye veı·iyor. 

Ziraat Bankasında kuımba ralı ve ihbaırs,z tasarrU;f hesap-
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çe1.-i.lecek 
kur'a ile aaşğıdaki plana gö re ikramiye da.ğıtı1ac:ıktı:r. 

t A. 1,000 liralık f ,OOI> L 11 100 Adet $0 liralık 5,000 L 
4 • 500 • Z,008 • l20 • &I • '.llOll • 
4 • Z50 > , > . 

40 • 100 • 4.COO • 1&0 • !O o J,ZOO • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paraiar b:r sene içinde 50 lira-

dan aşağı düşmiyenlere ikra miye çıktığı takdirde'% 20 fazla
sile veril~ektir. 

KLır'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyl:JI ve 11 Birincikanun tarih !erir.de çeki)eçektir. 

Her nevi kıymetii 

TÜRK ve iRAN 
HALDLARD 

Vereceğjniz para.mn k.-ırşılığını aln.bilmek için, cidjiyrt le taru.n
mış Şark Halı Ticaretevıni bir kere ziyaret ediniz. R~nkleri 
sabit ve fevkalade desenli yeni. gelen ÇCojid.lerle evlerinizi süs-

leyiniz 

ŞARK H~LI TICARE TEVB 
MUS'fAFA CABBARZADE 

Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han 'binası c.ltında No. 70 

·ile sabah, öğle ve 

~y&tıi • Çarşamba • 
1942 

1361 1358 

Hicrt 23 Ruml 
RAMAZA.'1 Eylül 

12 10 

Gün: 266 ~: 9 Hı21r: J 41 

ı .. E z a n 1 Vasati 
Vakitler ,>. s. D, 

Gl.ineş il 42 o 48 
Ögle 6 00 12 07 
iit.i.ndi 9 Z5 15 31 
Akşam n 00 13 ll6 
Yatsı 1 31 19 39 

1 ]Q nı 4 09 

DİKKAT: Gazeteye gönd«ilen 
evrak grri vetihnez. 

Acele Satıhk 
Hususi yapı!.mış, idareli ve 

içi mantarlı çinko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVİNATOR 
MARKA 4 ayak, evler için, 82. 

mCıst:ımel bu.z d1ılabı ve ikıi 

adet şık her ınağazaıya la -
zı"1 (Nrnn) ile pastanel<ır 

ve muhalle'biciler iç ın LÜKS 
TEZGAH acele satılıktır, ta
·Jipierin 
YUJJUS Sevlç'e müracaatları. 

Galata: Arap camo Bergamut 
sdkak No. 3 telefon 41237. 

DOKTOR 
Baafız Cemal 

LOKMAN HEKİJ\1 
DAJ1İLIYE MÜTEllASSISI 

Divanyolu ıo.ı 
:'tfr.ı.yene P.'\tlcrl: Z,5·8. Tel. 2.2398 

akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

, 
ANA - İLK 

ORTA - LİSE 

İSTANBUL NİŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA 

IŞIK LiSESi 
KURULUŞ TARllil: 1885 -TÜRKİYENIN EN ESKi HUSUSİ LİSESIDffi. 

KIZ VE ERKEK 

YATILI • YATISIZ 

Effis.ali aırasında şe_raiti en ehven v.e şahsJ menfaat ıbeklemeyen lbir ilim mü.esse&ıes.idir. Gü.2.ide bir ta.l:ro. 
hey·eu~ maliktil·. Öllıüanüzdcki dem yıJında lisan 1ıedrisat.ıııa bilhassa ehfımnlyet verileee'k.; ders saat~l 
dışinda hususi li.san kuıtı!ları açı~-acak, müzige istidadı aJ.an çocttiı;ların bu huısust2ki g.rJJjşilll'ine d~ ör.em ve-

ril~ce!ttir. Telefon: 80879 rlJ 

KAFKASYA VE 
PETRrL HARBi 

Kafkasya hakkında
ki e.f san eler 

y AZAN : Kadri Kemal KOP 
[Aşğıda okuyacağınız yazı, Stalingraddan sonra daha geniş h•· 

rekata ve kanlı mücadelelere sahne olacağ> anlaşılan Kafkasya 
hakkında tarihi, servet men baları, ve milletleri hakkında arkada
·şınuz Kadri Kemal Kop'un değerli bir etüdüdür. Üç dört gün 
devam edecek olan bu yazıyı okuyncularırnızın isti.fadelerne sunu
yoruz.] 

Pek eski çağlardmberi şiir, 
efsane ve talbiat güzelliklerinin 
füyarı olarak beşer hafızasında 
yer tutan ve ün sallan Kad:kasya 
lbö1gelerinin modern harp at<ı
şi•ne saJıne olıduğUJJu g<;rüyoruz. 
O, harp ateşi ki, tqpu ile, tankı 
ile, tayYaresi ile, para~ütçüsıii 
He geçmiş tarilhkrin hiç bir dev 
rinde mitine rastlanmayan 
il>ir drlhşe~ ve şiddeti canlandır
makta ve akla sığmayan ~şit
[i tahri'bata muktedir bulunmak 
l:ıdır. İşte böyl~ bir a!<'-Ş, bugün, 
meşhur (Kaf) dağla<mın orta
larına kadar yayılmış bu!,unmak 
tadır. 

Eski Yunan eis<ınelerinde in

san ırkının yaratıcısı ve insan 
oeh&sının bmsal\ sayıl'an Pro
rnetıhee. i1"ıhe Atlhene'nin yardı

miyle gökten ateşi çadarak in
sanlara verdiği için, mabut Zevs 
tarafından cezaJ.anma•k makısa

cJliyle Kaıt1<aslarda en yüksek lbir 

dağ olan (bugünkü mesaılıaya gö 

re 5629 metre yüksekliğindedir) 
E".lbürürz dağının tepesindeki ka
yalardan birjnin üz.erine zincir
le _ayaklarından bağlsıttı. İlmik
lerini kördüğüm yaptı rttı. Ma
lbut Zevs·e bu harck<ıtinde Vill

ken yardJm etmişti. Promethee' 
ye verilen ceza yalJıız bu ka
dz.-la kalmamıştı; Z<ıvs, onun 
!başına bir kartal, musall.at etti, 

•bu kara kartal her gece gele
rek Promethee'nin ciğerlerini 

did;kler ve ertesi gün de bir be
yaz kuş gel<ırek, onun yaraJan
~ ciğerlerini sıvazlayarak iyi 
e<lercli. iBir rivayete göre ;ı,u hal 
on beş asır sünmüş ve nilha~et, 
2ava!~1 Prometihee'yi ~bu zaJim 
c~adan cesdr ce azimkıar He
rakl<ıS kurlamııştı. 

Yine bir efsaneye göre de a
dı bn memlcket:.ere i.sim olan 
İı;kit çobanı Kafkas, oturduğu 

tıılhtından indireceklerini veh
mederek oğul'lıarını yiyen Kro
nos tarafından ·buı-ada ö!düriil
d'ii.. 

:liran ınitııır c:ll1o j isin-de ( G ülıi 
Kal'), (Simu..g) kll'iunun meka
nı tasavvur edilirdi. İranlıların 
lbu dôiğ ıhaıl<'l<Jınd!aki eJ/,an<>leri 
<> kadar çok ve çeşitli o'ımu.ştur 
ki, bu efsanel'er, bu memleket
ler haTkı arasında bir çok ma
salların gadp itlkattaTın doğup 
y~amasına yol açırnış ve 'bun
Jarın bazıları taırihin son devi'l'
lerine kadar sürüp geten :bir ya 
şama, kudr;>ti buJımuşiur. 

Eski Türk masatarıııın bir 

Ç'<>klarınd•ki dev. ciJl. peri, cü
ce, ejderıha ve benzeri isimlerin 

salhibi olan m"1.'hum tiplerin 

canlandırdıkları hikaye ve ma" 
salllarda Kaıf Ye Kaıfkas da_ğ"3-

rının adı da sık sık geçerdi. 

Kafkas bö'Jgeleri, tarihin muh 

telif devirlerinde çeşitli diyarlar 
dan gelerek bir çak kzıvim1ıern 

muhaceretl<ırine veya hücumla 
rına saıhne omnış ve Kafkas dağ 

Jannın girift ve arızalı vadileri 

bu kavimlerin zayıflarına veyı: 
kuv·vet•ı;Jerine bazan emin bir 

lhica maıha.ı.Ji ve baz~n da her 
türlü haşin ve se~t müdafaa ko 
layklarini içinde bu!unduran 
bir kale -ıazifesini göıımüştiir. 

Ve işte bu surettedir ki, Tü~k, 

Enmeni, Çerkes, Acarlıı D"ığis

tanlı, A.Jbarza, gürcü, Ç-eçen, Uset 
L~i, Kaıbarda'Y gilbi çe'lifü cins 
ve ırklara mensup insanlarla 

yetmişten ziyade lisanın ko
n ıışma vatan olan (Kafkas) ~ 

dlna, tbrani, Yunan, Fars, Arap 
ve Türk dillerile yr:zılmış eski 
kita.plara vakit vakit rasllaır.ak 
tayız. 

(Daha var) 

Gaziantep Bef ediye Reisliğinden 
ı _ Gaz!aut.e,p Bclıediyesıi E]Eid.1"tk Fabr.:.ktı..!;1'1.m VM J ,r, nıodel dutl'ı 

gaz motoruna ait A 17 tipinde 6 adet silindir kaia$ı dökfuıii~rr.ıesi 5/9/942 
ta:r.ihinden iti·ba.r.en ibir ay rntiidd~t!.e kapalı zarı usu}i.le eksllıtnıırye kon

muştur. 

2 - ihaie; ırat,ycsi 5/10/942 P"""rtesi günü saat il de yapılacagır.rum 
tekl:if!-ea-~ meikfu' gün ve ~aıt.1.e bulun.ma.lıal'ı. 

3 _ Bu işe a:.t şartname bedelsiz olarak elt:ıktri'k .işlıelroe fdarl·!:i;ndtn 

aiıno'bifü. 
4 - Muıı.mmcn bedri (10800) l;redı.r. :Muval:<Jkat tem'ııı:>tı 81 O lira ol-

duğu ;JAıı ohıırnr. (10016) 

T. iŞ 
BAN KASI 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 i!Oncit~n 

Keşidesin.a aşnlan 
ikram.iycler 

ı aad ı ooo liralık 

1 > 500 > 
> 250 > 
> 100 • 
> 50 • 
> 25 > 

10 • 
. "' ,,.: . -~~·~·-~ ••• ·, :> ı.s: .. ~4~. 


