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Amerikad Almanlar Biri" ği 
Reisi Tevkif Edildi 

Chitaı:o 6 (A.A.) - Amerikalı Almanlar birliı:i rei,i Wrr

nedrsin diin polis tan>fından teüif ed~tir. W<'ll'11ccksio u 
kere alınma l<anwıunu ihlal etmelde sı.\ludıtr. ___________________________ J 

Ba vek·ı 1 rabzonlu DOYER LiMAHINDA BiR HA A 
Çocuğu • 

1 aye • ne Aldı MUHIREBESiNiN iNTiBALAR -· _,__.;.. ___ - -
Saracoğlu Trabzonluların dilek 

DQver'deki sığı· 
nak ve hastaha
neye hiç bir bom
ba tesir e d me-

ve ihtiyaçları ile meşgul oluyor mektedir ____ , __ _ 
İngiliz milletinın 

ğukkanlıhğı Fahri Engin < 

Doğ ya Giderken 
Şarkın derdine, garbin· ihtiya
cına da bir çare düşünmelidir 

Geçen kıt lstanbul ve Ankara 
tsi:.ı: günler geçirdi, doğu bir 

çok kessphk hayvanını kaybetti --
Yazan: Ş0KR0 AHMED 

M iiulu~ voıiH A"'ir~I 1;
12 

______ _ 

Falı.ri ~ şarka gidı-

v k ···-
3 

- iU . G.R.T J ı>r, e ,..,. .,np e - 1 1 
1 

rıudc-~ ge:i~iniıı on be§ .giin ka- ı 
<iar suıe•e~ı h•ber nrıl~Nr. 

ADASI 
Doıttıda Vekili yt>lundım olitlıa

laodıran ttsitli mevzular ··ar • 
hr. Bunl~n- yerinde görttel<, fi- 1 

..ıir edinttek, kara.-hr alouktır. l -
Ru arıwfa ı..e.Oclisinc azç.ılt önem 1 

''·~·~.·n bir nolrta~~ 1ıaıızıa~"''k ı Amerikan uçak 
ı<lerız. Bu nokta 'l:İudt iarkın ! \ 
bır derdi, ı:arbiıl bil' ilııiyııcı 1 1 t f d 
•)ni unıaod• memzu~ıur. !Hrd: arı ara ın an 
Kıt1D §J!rktan garbe kasaplık 

haf'an naklinin zor olması, ua· 
kılsiıdik yü2ünden fiatlann diiş· 

JUP-Si v" hatta bir kısım lıayvan
lann da lelM olması başta ol -
ma-k üzere hay·rnncılığa daya -
nan >anayiin şarkta teessiis e
demem~i gibi iki safhalı bir 
dttddir. Garpta isc birinci saf
hadım müteveUit durum lıunıın 

tam zıddıdır. Kışm et fiatı Ql'tar, 
mİİ'llakalesrzlik yüıüuden ekse
ri~·a kesil<'cek ka,aplık hay\•an 
bulunamaz. 

Geçen kış bunun ibret verici 
mi,,allerini bilhası;a Mnedrk. An· 
ksra ve İstanbulda günlerce et 
bulU'1amadı. Fi.at 350 kuruşa ka
dar fırladı. Halbuki, doğu vila
yetlerinde de kasaplık hayvan • 
lıır nakledilenıemek yüzünden 
b:r hayli ağır zayiata uğrad.J. 
1'ğer münakale kolaylığı mev· 
ut hulun..aydı bu hayvanlar so· 
uktau 'e bakılamamak yüzün-

d<n ölnıe.lcr, et piyasahırına 
ı;tiııderilirl rdi. Hem Ş<'iıi.r etsiz 
l.almaz, hem hay\'nncılar zarar 
görme-ı, hem müstehlik yüksek 
fi:.llarla et tedarikine mecbu.r 
l..alına:ıdı. Hulasa sağlığınuzı, ta
'31'rulumuzu, serma3 emizi bir 
arad.a kau.nırdık. 

ağır surette 
) bombalandı -------
Bremene 3600 ' 

: ton bomba atlldı 
Kıillıın! 6 (A.A.) - Ortaşark

ia bulunan Amerikan kuvvetle
r' .tl'.loi.n • umumi kar arg'.ı:'h ı bi J.Jiıııi-
yor: 

5 eıylı'.ilde Ameriıkım ıığır OOnı
ba uçaıkla!."ı ır.uvaffaiuyetı.e O. -
rit körfezUıde deniz tes'.ısleri~e 

\'e bir elcl:ıtrık saaıtra1ıi~ t;ı.ao: -
nııı: e1ırl şleıı:lir. Elektrik sootra
lirun i§lemez bir hale ~rıikk
ği .'ICiıylenın~kıtcdir. Antr~a 
ve dolklnroa tam lsa'betler gö • 
rüLm~r. Doklar mı.r..tatlrasın • 
da yımgınlar çikarılmıı:tır. Bu -
tü.n Arneı'iikruı uçııtldarı sr.lıimoo 
fulerıine dör.mü..ıJ.crdir Bu tadr

ruz e.;nasında ir.giliz h .. va ku\"
vetlıerine mcru."'Up bon.ba uçaık -
lar Gnid körfoı:i cl:olaylaruıda 
bulunan bıir hava al anı.na mu -
vaffwyeıtle f.a.am.ı2 etmi.ıJ.cI'dıir. 

Arncikan uçaklaırıoı::ın Om ü
cı:erizıe ya~ oldukları !b'ır a.1<m 

(Oe\'anıı 3 üncii sahifede) 

• 
BAŞVEKiLIN HiTABI , r Darl•ktan neı'e yaratmak ancak genç ruhların ve Jnnr 1 

1 
vetli kalblcrin karıdır. Ve bunu ancak sizin gibi Karır 
denizin sert dalgalarile boğuıa boğuıa yuğrulmuş v~ 1 

,::tiımiı İnsanlar ;yapabilir. Bu büyük ruhu .selamlarım) 

Trııılızon, 6 (A.A.) - Evvelki 
akşam şehwnıze gelen Başvekil 
Şiıkrü Saracoğ:u dün saat J 0,3-0 
da V:<o'iyet, KomuıanlJ€ı, Parti 
yi, Be~;yeyi ve Kız Enstitüsü.
nü zıyarE't t'bııi~lerd'r. 

1',.ıat 15 te sayın misafirimiz 
ve ~eıi K:sama Maden 9Uyu
r.a g:tın.iş!<er ve oradaki tesisatı 
gördükten 90nra ı:eh're dönerek 
belediye bahçesinde bir gezinti 
yapıruşl0t<lır. 

!Buradan sonra J•ya olarak 
çanşıdan gE'ÇC'n Ba_..vekil ve eş· 
le.:i halkın ro•kun tezahürleri a
rasmda bir müddet yürümüşler 
ve bu esnada muhteM san'at 
\·e ıneskk sa.?.plerile temaslar 
da bulunmuşlardır. 

Başvekil yeni yapılan lise bi 
nasile çocuk bakımevinl de gez 

mi~lerdir. Çocuk bakmıe-.1nde 
gördükleri inl.zanıdan n:emnun 
o:an Başvekilimız bu yoldaki ça 
lışına.arda mües>escnin daha 
90k faydalı olması tomennis:n
de bulunmuşlar ve müesseseye 
ilt."Velen alınacak daha on kim
lle6iz çocuğun bakım masrafını 
del'l. hte buyurmuşlardır • 

Saat 17 de Beled;yc tarafından 
Halke\fode sayın nıL<a.firimiz 

:;erefine bir çay zjyafoti veril
miştir. Bu münasebetle beledi
ye reisi bir nutuk •i\yleyerek 
Ba"'1ekill<'rin Traıbzonluların 
aralarında görmekden doğan se 
Viçlerini bildfrmi~ \'e hoş gel
dlniz demi~tir. 
Başvekil bu nutka 4jağıdaki 

söz'.erle rnukabde etmisıir: 
(~antı 3 ilndi ""bi(e<le) 

Vand 1 Vilki bugün 
Ankarada olaca 

-~~~~~--ı-•~·-~~~~-

Vilki, H ükiımete Amerikanın 
harp gayretlerini ve harp 
gayelerini izah edecek 

Ankara, 6 (İkdam muhabirin 
den) - Aldığımız son malüma-
1.i göre Re s Ru:ı:vcltin şahı;i mü 
~ssili yarın (buı;ün) öğleden 

sonra ~aaı 14.:J-O a doğru şelı.-imi 
ze gel~ktir. Vlki için Ankara 
Palasta b'r da:re haz;rlamnış-

1ır. 

H<ınrlanan pmı,'I'anıa göre 
ısaat 17 de Knvaklıd<'rcdeki A
mcnkan S<!forethanesinde gaze
tccılcri kabul cd<'CCk, Salı akşa
mı Hariciye Vekilı Numan Mene 
menc.oi;lu, ViJJti ~re!:nc bir ıi 
yo.fel ver<"Cek, Çar~amba günü 
<ie giıruşmc'<'rc tahsis eililccek
r'r. Öğle ,.e akşam ~ omcl<lerini 
İngiliz ve Nmcrikan sefirleri ile 
tıususi olarak y:yecektir, 

Verilen malumat gi:ire V:l
k:ııin yapaeag• t~maslarm esas
ı.arı şunıc...rdır; 

• _ Ame,.,ı<umn h rp gayele
ri hakkında Türkiye 1-ükümeti
ni tenvir et.mcl;:. 

:ı - Harpten oonr ·,.: dun>a
nın tanzimi hu>U>Unda Tıırk tıü 
kümetinın n-0k1aı n-zarıııı öğ

renmek. 
Vandel VıJkinin Pc·r;embc s;, 

balıı tayyare ile Tahraoo, ora-
1•n da Moskovı;.ya gideceği sa
nılmaktad;r. 

VİLKİNi:'< BEYA"\TATI 

Kl.fdüs, 6 (Radyo) - Ruz\'<ıl-
1.in saıhsi mümessil. Var.del Vil 
ki 8 inci ordu Kı>mutanı Gene
raİ Mongomeri ve Amerikan 
kuV\'el'.eri Komutanı Maksvel 
ile binikle b~ün lbat• çölü cep 
hes:ni gezmi<tir. Vilki, geziden 
ı:ffirdüklen sonra ştınlan süyle
nıjş'tir: 

.(Devar.!• 3 üncü sahifede) Harbin zaruretleri, biilüo nak
liyahn dcmiryollnrına b;ıımesi 
karş:sında Müı>al<ale Vekili11deıı 
~ı~ın şarktan garbe her i~i dur~ 
durup kasaplık hayvan t~ın • 

Spor mevsimi törenle açıldı 
n1.ası için emir \-crn1es:11i isti .. Jkı* 
Yetek değiliz. Sadece bat;rııuu.ıı 
gelen şudur: Karsta, Ernırunı
d.a. llıuşda , Vanda ve buna ınü
ıtıasil kasapl:k bay\·anlann "'' 
çok verimli olduf:ıı bölg\>lerde 
bazı -.oğul< hava depolan ve ke
silmiş et ista51 onları t~ ecle
•.-k buralardan ke,ilmi' hayv.ı 
tıakley lem ek. 

Bu tecnibe en ı.ince demiryo • 
luııa bağlı bulunan Kars, Erzu
rum bölgelerinde yapılabilir, An
c"k ıwkil isi ile kcsını ,.e mü • 
bayan işini- lombine etmek la • 
~ın>dır. Acaba, Kar \'e Erzu -
~tun belediyeleri mübayaa ve 
lıe im ışini derulıde edemezler 
nı; Hp :llünakale Vekaletini.o 
bir faali\t't şube'i halinde bir 
le,i_. •'iirude getirilemez mi? 

TTıuhtelit takım 3 - 3 berabere kaldılar 

Fa.!ıri Engin'deu doğu se)a
lı.ıı;.,., çıkmış bulunurken tet • 

(Dc,amJ 3 i.uı~-ü ı;;ıhifede_} 
\le-.ııiuno ıııc mAcma iştinık edesi "ı>Oft'Jla.r ı tıkılı! marşuı.a amı.e yor - llfurıf Velı:lli ıvp.o ıik 

'ıınıııu )•ptılrtan aonra IY~ı.sı 4 ıı.ncü ~e) 

10• 

StaJiııcradm müdafatunuda mtı.lıiın bir rol o~an Sov:ııet 
hava dili ba.taryalıın 

C• •) 

Loocira 6 (İng lt.t.c)e da·ll't:I 
eeilen Baş maı.arrırın.' n t.:. 
s:ole) lngilttreri Kaie ""'" 
:zındak:i iki mıilh ın ıın .Jnı D ,·er 
Folikesıon'J .!ıyareı cıtik. 

Sa..'"lk.ı b zı ' bal <1lrr. ' ı~ 

ter g-.Ji t.am D:n·c. ·e girclig:ı:- :ııız 

:ııamaıı bı:r Alır.an ç ı da iİJ'•a• 
nın iıstl:ı:ııcJ:e ı.: '\U \~ UÇa:k:s..ViJ 

bataryru81'ının ıttcşı ıl karşı.• -
dı. K .. ,w.: bır l""'" ıarelıesi 
~. Uço5': y"'·sc-.kl<1r. gc -
çip ~ bomba ıttıradı. 

Novorosisk müda 
f aa atları yarıldı 

~------~-ı~------~ 

Taman yarımadası 
tamamen zaptedildi 
Almanlara Göre 

Stalingrad'daki 
çarpışmalar düıı de 

devam etti 
B~rlın, 6 (A.A.) - A'.ınan ı>r

du bajlıomuuorhğımn bUd!r 
d.it'.;lne ı,"İJre, Alman -.e Jromen 
kıt'alar, 'bctı>n sığınak sistemle
ri araımda cereyan eden ~;ddet 
ı. mu~:ırcbelerd<)n sonra, No
vocosd.t ;stihkamtanmn dış çem 
beriıu yann lardır ,Alınan ve 
Roman k•ı'alan şimdi Novoro
sisk §c'hrıne doğru yak '<15makta 
drlar. 

'.Alır.an tebJ.ği 
ııer:•ı. 6 (AA.) - A •ı>t\n b•ll-' 

lt omı;tanhlçnın triıl i it : 
(Devamı 3 üocü <•lıİ(ede) 

MISIR HARBi 

ingiliz 
Baskısı 
Altında -Mihver kuvvetleri 
dün de biraz ııeri 

çekildiler 
1 

Koh..ıe, 6 (AA,) - İn •!iz orta 
"** tcbliğı~ 

4:/'J ~·ylüJ gecesi ke~ıt koJa•ımu; 
ceph~nin şimal kesıntind !ıı.aJiyt:Ue

rine de\.'<im etmlitlr. 

Dün cenup kesiminde dUŞ":n.Dn sey .. 

Sovyetlere Göre 

Stalingrad'daki 
harpte Almanlar 

25,000 ölü bıraktı 
Ioskınva 6 (A.A.) 

iiğle 1>eb1•Jti: 

5 Eylıll gecesi kıl'alarITT'~z Sta 
lingradın batı • şimal ve batı • 
cenup bölgclerile Novr..nJ6Sisk 
Ye Mozdıok böt,gelCTonde dü§· 
ananla ç~'mışlardır. Oe:Plıe-

. nin diğer kesimlerinde hiç bir' 
deği~lik haberi verilmiyor. 

Stali-ıgrad ı•e Noı,-oro~ırkl 
et1a.fında 

Mookova ,6 (A.A.) - Sc.vyet 
gece yansı ek'nde denıli:or ki: 

(De,anu 3 ün.cü "81Ufede) 

SINES AÇIGINDA 

Yeni bir 
deniz 
harbi ____ , __ _ 

Harbe Alman ve 
İngiliz uçakları da 

iştirak ediyor 
Lilıbon, 6 (AA.) - s"rnes'<irn bll· 

clirildıg"ne gCıre z cemil rile a!
man deni ihiarı c.r· uxta Sinı s sa
tı ili açıklarJfl'da b:r denız muhare
besi oım:.ı.ladır. Buna her iki tara
fın uçakları da i..<;tlra',.\. etınw.:j(tcd"ir, 
SaJıfldrn f,liddetH in:!iJU!dar : ilılm.clc
tedir. 

iHTiKAR 

Bu hnarrıM" Fransız kry . .,md~<ı' 
~ Alma" -tr.ml.:>~ın aıtcşıre 
mııııınodıır Ik f• rJi bnızıın bir • 
llıtiırırerir.e ateş açar Fakat o g:ıo 
6ii!lı:iıınet vardı. Fısloi Dovcr ru •· 
TlDı geoxlik. Sonra So\er de!'!"' 
muıtanı ohrn amirali :d_ <ıret eot
.tik. Am1ralin kararg<ihı ka:ı .ı • 
131'>.n JÇT.ıe OJ ulmu,ıur. I.P.ır.ıana 
naızır ve hii:k.im l:»r yerdedir O
radan F'arn.m kıyıları gii21e d;;
;ıın görülebiliir b r haldedir, B .• 
ra>sı İJJ€itlıereınln A VTDpa(yıa en 
yaılcın cephesi olduğu lıalde ha 'k 
şehri tedretmenı Ştfr Bir ıs.rn 
ihtl{y aır la rl a QOOtfklar i atı • e 
dilmlşee de ekı;ıeriyet ) er tie 
kahnJNtır. Ha<yat b:ırış zamanın· 
d..:mne y1llkııı biı· ~lde <k-1; om 
Ediyıır. PEic u düıkıkWı Graıp.>Iı
dl!l. Buraları çak aız ~ r.ıı ·ı. 

\ 

miştıir. Ha)b\lkıi en fazla lı:iı:ı;;
(De,•rırı• :ı üncü sahi!edt) 

SALOMONLARDA 

Buna'ya 
bir akın 
yapıldı ____ , __ _ 

Karaya asker çıkaran 
kayıklar ve vapurlar 

tahrip edildi 
Melbourne, 6 (A.A.) - Mıil· 

1efiU< umumi kar. ııgaı- nın •eb
bği: 

Yeni Grne: M tittt'f k bom . 
ve av uçakları, Buı: •cta duşm .. -
nın ha\'a meydanına. \•e c:v r 
lbölgey,e tahııp ediei mlilıi) d.ıe 

~ akm yapın ve bomboluını 
attık-tan sonra bu b<.'ıg )ı a;ı:r.ı 

Z201Janda maltineli tiiick at • -
ne tumıuştur. Yerde duran t;· 

çaklar yakılm'ş ,.e b.r cephane 
lik infJak etmiştir. Otomobılkr 
lkar.,... asker çıkarına kayık:arı 
V<' vıııpurlar tahrip olunmuş ,-e 
ı • .ıks,.var b:ıtaryalan susturuh 

- (Devamı 3 ii~ü sabifl'<le) 

NEDiR? 

J ar kol! a rm:uz.,n ,,. e topçu:ll>UZUll ct-d
Qet.li ba$>6ı alt..ı.rtd::ı ba-tı istıkamf tin.
de geri çtkilmes.ınc dr\cın1 e~ll~r. 

Düşmanın sas lapltJhıklan 30/31 a.
j:u.sio6 gf'cesi ye.c;dcn ilcrlemeı:e 

>bıı.şladığl nlll)'n ta.ı·lalarımızın ball
sı:ı:ıda bul\Jrı<Jlaktadır, O z:nnarul:ı.n

beri alman A!r;Jm kıtalanndaıı. 15 
inci \·e 21 jnci rırilh türr.CD!enkn 
19 uncu h3lil' ttimP!","-lıde.n VP ıta]şan 
zırhlı "e 6Pyyar USllr;ıUl"l.aı-ııı&n m!'J
rel<itep olarak bu k IBle faaı:yct
te bulıunan Cli,.~ n k~v\ittlı·rl kı:ıra 
ve Mv!l kLWVt'iler.rr:izin dıa:mi b:a~ ... 
luıSJ. net~1nde inaanra '\ c mil l2e. 
m.C<:e ağır kayıplara uıinılJ'o191ır. D -
rnan l>iltüo gayrll•rine mitm<'ll h•ç< 
bir ;yerde l'6al; mWıafaa a' .. tım!m'ze 
giımeğe ınuvatfak ola Dllftır. 

-~~~~-.. ı-~~~~ 

Jiavanm fena olmasına ratmrn 
barrü ve ;ı.v uç:ıkı.anmız, d!irı ce
-nup kesiminde rical tıaliııd k• ~ 
maru hır.palama.kta dtvam ctm ltr
dir. Dun gece, oğır boıı:ba uı;alt.la

rımıı Tobnıl<•u bordo• m~llr. 
llfalta'cla b-r düşman av tt'lltıl!nin 

yaptıj:ı ka.);f hüc.mu esnıt41Dlla av
cılarımız b>r :Maochı - 20:? - ~j 
fü.rmüş ve biı• çoit ·u 
ıı-ra ~ l;'a tımJt•r. 

Bunu bir türlü anhyamadık gitti ı .. 
Büyük.derede ~ kımışluk 

mayclanom yedi buçuk kunı,a 
sata.. gC-Lgin zenevatcı i!ttikil.r 
suçu ile mahkemeye veriklif't 
gün pırasanın kilosu elli kuru
şa fırladı; yirmi beş liraya is -
lı:arpin sattığı için kapahlan diik
kinm karşısındaki kundura~ is· 
lr.arpi.nlerin üstüne •40 liradır. 
yaftauu yapıştırdı. 

Hayat pııhırlıbğı ha1lı) alıdan

beri, piyasayı kontrol ile nıü.kel
lef olanlarm da ihtikarın anla -
mmı ÜVl'llm.antlf oldu:Uan an. 
laşıhyor. 

J>iyuarı kontwl üe mükeald 

1
- YAZAN: --. 

_ Sel:imi izzet Se~-1 

olruı.lazın da diyorum, ~iinkii halk 
da hayat pahab)Jğı ile ihtika • 
rm anısındaki farkı bili anla • 
mamaktadıT. Beyaz peynir yüz 
yirmid:>n iki yilze, zc ·tin yet • 
ınİıjlen doksana fırlayınca hatlı: 

- İhtikar -.ar~. 
Feryadını basıyor. Soıırt1 pi

yasayı konlTok memur olanlar 
tarayıp yokluyorlar, 

- İlıtikar yok!. 
Baponmu ya:ııyotlar .•. Orta • 

(Devamı :ı Wı<ü <:ıhi!cde) 



SAYFA - ~ 

KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin 

Y~zan: ZIYA 
General ~vorotun korktuğu 

bu ıntikam v()Lkanı o kadar bir
denbire patlamı.ş ve o kadar hızla 
etrafa Y·•nlf'!.ıştı ki, millet v• 
"·atan!arırıı şaıhsi meniaatterine 
kurban cden.ll'rden h!~ biri. kur 
tulamadı. 

Kumar.d.aıj Sovoı'O!, bf.Tden~ 

bire ~nşırdt. Bu intikam kasır
gasının ,kendi kuvvetlerine de 
~arpmak ihtimalinden korkm.a
ya başla.clı. De!fual tedb.rler aJ. 
dı. Fakat. ölümü esarete tercih 
eden bu remiz sec'yt>H halkın 
ıınezbühanc 'hareketlerini durdu 
ramadı, 

Noğaylar """ pddet ve teJıev 
vür'.l?r:!c kt'nctılerine en yak.ın 
Moskof a 1 wlarınm üzerine aııl
clthr Fakat bu bedbahtlar, Ge
ııcr•I· SoV>ııvfun büyük bir ma
naretle irurou~ pusuya düşerek 
her taraftan lru.şatıJ.iılar. 

Gen<'r•~ Sowırofun son sistem 
<l!.!lh.ladn. mikel>hez olan alar
!3.!"t. _,adeee '>kl,aır, kı!ıçlll'I", bal 
!a\aT saıı.rlarla silahlanmış olan· 
'loğayarm 'her taraıftan sardılar. 
Top ve tüfek ateşler: altında 
imh:ıya baış'adı\ar. 

"l'oğa~·IF.'l'. 'bu atet v<> blüm 
rernbe,;; i<;mdP de emsalsiz bi< 
f~ahramanlık gösterdiler. M1ill 
,çereflerini mtılıafaza ederek fıl
meve karar veroiler. Büriin mal 
larınt, kadınlmnı, ('{lcıuklarını 
top!adilar .• "ükalarını b'r batak 
lığa dayadılar. iAnudane bir 
müdafaa te-rl:ilbatı aldıl.a~. Çar 
o?dul.amım toplarına ve tiiiek-
1<-t:ine l:aı-:;ı, günlerce kılıç s&l
ladı:n. 

- MÜTHtŞ BİR F Aci.A -

Lakin bu k.-ıh.ramanlıJı: sahne-

Kanlı Hôdiseleri 
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ı 
si, uzun silnnedi ... Artık bitkin 
bir ba\e gelen 1.avalh Noğaylar, 
son ku.vvetlerınl satfetı:ktcn son 
ra, son kararlarını da tatb:k et-
mek mecburiyetini hissetm:~'.er 
di, 

İşte o zaman, insafsız dü!lffi"n 
ku:-şu nlarile del'İn bir bataklık 
arasında sıkış;p kalan o kahta· 
manltk sahnesi, tüyler ürpertıci 
ilıir şekle girdi ... !Birdenbire, her 
taraftan Kızıı alevler, siın.s1yalı 
dumanlar, yürekler parça>ıayıe1 
foıyatlar yükseldı. 

Şimdi hurda, dünyan.n en fe· 
ci bir hailesi başlıı.nıtilı... No
ğaylar, bütün araJbalarmı ve eş 
yalarını tutuşturmuşlardı. Bun
lar, cayır cayı:r at..şlerde yanar
ken de, hayvar.ıarını vurup öl· 
dür.üyorlaT... Diişmana bırak· 
mamak içın parça parça edi~r· 
!ardı. 

Nihay"t butün kanlı s.k'ıı!ılar, 
o miıih'!! h!ile sahneıknde, son 
roller:ni oynadıla:r. Artık en son 
ve ıariıhl vazifeleııini icraya baş 
lıyıın NQğaylar, ellıeıindeki o 
kanlı kılrçlar ve kamalarla ka
dınlarmm ve çocukla<ının üzer
ı.ernıe attldllar. Onları dü,'ml3n 
çil:melerinin ayaklar altında ez
dınn«nf>k için !birer birer kes· 
me-.re öldürmeye başladılar. Haç 
kıra hıçlcın ağlıry.ıp feryar ede
rek sc·vıgili!erinin knlı cesetle
riru bataklığa fırlattılar. Ve bu 
mukaddes vazifeyi ifa ettikten 
SOlU"a da fl'(iğü.sleTini ""l ılar. 
Kendilerini düşman a&kerlerinin 
sünıgü!Pri kR:n,-ıı:ına attılar. 

- Gelin ... P1ırealay:ın. 
Diye bağırdıl.ar. 

(Deva:nu va.r) 

Sinema ve Tiyatro 
Mevsimi Başlıyor 

~~~~~~~~ .. 
Bu kış yeni revüler ve yeni artistler görüle• 

cek, birçok filimler Türkçeye çevriliyor 
Sın~a ve T(f',J.tro mev&-imJnin 

ye I<!"-"'""" mü.oascbeti\e geı·eıı: Şe
tı.ir '('ryatroısu, gerekse Ra.ş.t r"ız.a, 

Bu!'ho.netLin Tepa: lTllPlart ve cAta
t>;.nja • revUs!l saa"ali<ilrlan ile bi
rk-n.c: ~~ruf şinemal.ar hazn·l!klanııa 

ıı:z v~'lı-dtr. Bu :yıl ııebrim>zde 
yeıti bir sa!OD ıı.çılme.ı;L de Iuutrlaş

t1'"ı;nuş ve hazı.r~ık'iar ı;()Mıtfend1-

riı1n~ti:. 

don cs•.rie<ıni tam olarak O)'l"Amklo 

için leş!'U>üııı(ere girişmiştir. 

Slnemalan. gelince: Bt> sene Aıv· 
ı·uııadoıın bol mlktaı:ıda film gctirJle. 
memjş olmasma rağmen birinci m. 
nı.ı: aı-tiotlerle bazı filınl.eri tem.in 
rdi.lrmştir. Bu yıl dublaj ;ş;,ı,, doha 
çok önem verilm.iı, Sovyet ve &rab 

!ilimlermdoeıı tr.r Ç<>ğunun <!Wl•i• 
buırlanıruştır. 

Be,.-oğhmda aç.ı.J.ııc&ık b-.ı salcmıda 
revülrr ~Ö3t<!ri!~:e1ct!r. Sin~ma mevsünine Süıner sinema-

Şchtr 'I\y.atf'06u bu yıJ da drum 'Slll.ın y:ınn akşam ıgöstereceğ1 bir 
kls?nına Vliyam Şe~rin blr eseri !dmd-e baslanacaktır. Bu yı! SUmıer 
i,e cKl(5 rr.a!>aİı• ::ıQiı bi.r p?veı&le S!U(.'milSJ.lllh Şarl Buvaye'niıı A...Gk.-
ho.>layacaklı.r. Bt> yıi Şehlr Tlyat· srz Bir Gece, Marlen Dltrm"in ~ 

r~ı sıı..hne~iı:ııdc yeni artistler g(Wü... Güzeli, Gari K·UıPer v~ Ba.rbara sıa ... 
l~C<'i<:;ı'. vU>k'ln At~ Balo~ filmleri göote-

u~~cr taraftan C"~m.al Reşit v& ll'ifccektir. El4ıam.ra sinemasınd11. da 

:rncreın H.eşit ılt.ard~er de yeni r-~.. Tfuıkçeye dııt>le edilmiş cDon Ka· 
oajJ ~r hz:<ı:-la.maga lbaşla.m2şJar<lır. zakları> adlt b r sovyet fJmi. g;;ste· 

Dı.ı.rlu.net~:n 'l'epsi Abd'Lilhitk P.am.t.- • !'ilrcc..oktir. 

Yeni bir 
ekmek 
çeşnisi 
-------

Belediye iktisat 
Müdürlüğü yeni bir 
çeşni tesbit etti 

-------
Dünden itibaren 
ekmeklik unlara 
arpa karıştırıldı 

MtJbte!if semi fınnl»rında çı.. 
kon ek.n>ei<ı!eı+.ı evsaf ;ı;ı:.ı.rilfle 

binbmru ~ ve l>il

bıızı fırnların oır! hamur ~ 
der~cede g;r,r-i sılbiıl ekmel< çar. 
1lıtıG.I b.alk ar..,Jll(ta i'l<>ii7eti mu
cip ,.ıma1;ııı.. ve bu m..ıu.ta aliıl«ı
dar matcaıma&ra lbrtşvıtndma.kif.a

dır. 

Bele<hy., İk.IWt üıfürlügü Te!
~B ve Mııı.ı.kabo Bür-. k~ı-a.fm. 

dao alman tedbirlere ve yapılım 
kon.lroü.<?re mlım>en dmV8k iııi· 
ın~D bir dWıeıne kan.u4amaıması 
~ mürakabe ·teııcllatı ıı..r 
gün Yeni ve daha m:ı t!'dbirler 
almallcta'Clır. 

Bu cüml<>cfon olmak W:e.re ye
ni bir fl.kn)Cık nü.mu.nesi tesbit eiti
z-ı!erek ·tıekııı:ıil fırınlara bu nlimu
r1cye tamamen llJJ,)"gun ekmek yap.. 
malan için yenJMn tal.\ınııt veril
mesi, lbu:ııa ria,yet otmiyen fırın
lfl;r için ağır ce-ıa!ar *a1bik edil
mesi İl<tlsat MüdOrl!iiiiince bu 
ıln.ısusta alınan lreT.aırilar arnsın... 
dadır. 

1: em cılmlekı cıümooeı\nde bU
h- elıcıneiiin lııııınıır blmıım&
&1 için ne miktar una. ne kadar su 
ve ne Joadar tuz lroı:nıla<:ıağı tC&
bit ~ilerek bu miktarlar ftrınct
la1-::ı bildirlleceJııtır. 

Beledfye Tettis ve Miir.ıı.!Glbe 
Biirosu t~rafından ş<ındi>ye ~ 
yaptırılan kıoutrol]e.r ve t-t 
n..t;cl)Bi~ bazı !~a.rm <*.. 
meği hamur bıroıloımsı. sırf ağır 
ibGsm.ası w pfştiktr.n 2~ sonr.a iren.

dini çekip ık:IJodaı:ı lc:eybetmeme
sini ı.eroin ve. btı suretle a.z wı.

dan fa:ıla ekmek çıkıuımalı: ga:re
ti'le lıar~ket etmclerind<OD. ileri 
;ıelmektedir. 

Bd.ed\ye İik tisat Müdiiı:l üğı.ıı.,,.,. 
bu htA.Eia • ~ .man esaslı kararı-. 

!arın talb~ine yakında başlı;..na
akt>r. 

Diğer ta.ral'lan bugiitıdoen ;tiJcı,. 
ren ekımeklıtte af\)a unu ~
rı:lmıcıtıc. 

Beıeaı1eata çibaeaıo 

lbUyacı lıarşılamyor 
İstanbıtl be!;;d;yesi, ııelıir<felci tıe. 

ledi:,ve in§aatı için lüzumlu olan çi

ıınıeııltanun verilmesi için İktisat Ve· 
k'Allelim ıır.ıüıı,.,,ıwı.t rtım§ ve bu mü· 
r"""at VGka!r.t tarafından kııbul edil>. 

m~r. İldisat Vokfı~ti. bekdi;renin 
lüzıurı.1 göste.rdiıği çinı-eart.oyu vermlt'ıyi 

·ıı.Qul eıımişfu. 

Bwıdan ba,ıkıa İktisat V$ıôleıt~ 
İstanbul hall<ı için <le ay<la 200 tem 
ÇJt""'1>/o ayınrır,ş ve l:ıu çlın~ 
~rhrimize go:odrrrn:.ş.tir. 

Belc<iiye, inşaatı [l·rBO:üt bitmıem:iı3 

·bT.al.at~ıs, um.ı.ri ol.an tamiT'lcr için 
çtrr.ento v-(•rlll!nCf'4ni 1.e.rviç eıtmrek
l.{ d'r. 
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1 j( GÜNÜN tçtNDEN .•• JI 
Piyasadaki Sıkıntıh 1 

Muammanın Esrarı ı 

-1-

Sıkın tılı nınanıınıı.; çünkü bir 
k.ısııu fiatlar dört misli i'.Üler; 
•erbest pi) asa usulünde 5 misli
ne çıktılar. Bu demektir ki ev· 
nlce 100 üra ile geçinebilen bir 
vatandaş bugıin, a~ağı yukarı 
500 lira bulmaya mecbıırdu:r. 

'\'ahut, YJ§an1a ve· geç:ru.ini 5i 
defa kc,acaktır. 

unnu içindir ki ınüstalısil de, 
ta.:ir ve c~naf da, m<.mnr da 
geUrini, Jn~~u veya ~t:ği1 1 fa
kat, hu 11isbcttc ::ırttır1nak ve a· 
:yarlnm&k i~iu her §eyi yapmak 
zonnıdadır. 

Gelirini arttırabilecek duruın· 
da olmayanlar ise ııormal za · 
mandakinden 5 defa a-ı: yemeye, 
giyıncğ·c ve ya-şaır.ıya ıuahki'inı
dur. Bu dmum her halde rr.em· 
DUlllıd, .verid değildir. Fakat, 
piıyasada gerçekten bir ınuam
nıa mı yuv.or1anıyo.r? 

Bunu şuurlandınnak gerek • 
ti:r. 

Bunun için de nıeselele:ri açık· 
ca ortaya koymaktan başka yol 
olamaz: 

1 - Fiatlaı· niçin artı)or? 
2 - Serbest piyasa sistemi 

yanlış mıclu? 

3 - Yeni mahsul piyasaya 
gelince fiatlar normalleşecek 

·~ illi. 

4 - Ne yapmalıdır? 
Fiatlann niçin aı<tbğ:ıru bu &Ü· 

tunlarda birkaç gündür dilimi% 

l döndüJ;<ii katlar hntırlatmı>ğa ça
lıştık. Çünkii, fiatlarm genel 

ı 
muvazenesi bir kanundur. Bü • 
tün fiatlar .,yn; seviye~·e hücum 
ederler. Çorapçı 30 k11tuşluk 
çorabıDJ 5 misline sataı'ken köy-
lü :ı lrunış.luk yulafm.ı niye :ı ku· 
ruşa satamaz. 

Onun için liatlarm düşmesi, 
ancak, bütün piyas..yı hep bir
den ele almakla mümkündür. 

Fiatlar haıngi rniıkyasa göre 
artıyor? Önce bunu bilmeliyiz 
ki o ıııikyıısı ele alarak bütün 
fiatları dütürmek kabil ola'bil· 
sin. 

Altın mikyasma göre mi'? Ha· 
yır. Çii:nkü Altın 10 • ıs liraya 
olduğu 2amandan nilıayet üç 
misline çılmııştrr. Halbuki fiat
Iar 5 misli olmuştur. 

Ha-yır, :fıatlar, istilısal ve İt· 
halat bac.ınile istihlak h2cnıinı> 
göre artmıştır. 

l'ıli!kyası budur. Fakat, görülü
~- ki, bu da ahın gibi ( vahid· 
leşmiş) bir ıuikyas değlidir. Bu 
ruın şudur: 

İstihsal ve ithalat lıa<:mi azal
mıştır; şüpbeııiz harp yüzünden. 
İs bıınunla da bitmi)or: İstih • 
ııik hacmi de bü) ümilşıür. Nasıl? 

Seferberlikle ve kısmen de 
aruı gıda 'll.3<ldeler1n tzhdidi ire 
sefnberl:iğfo ·istikli\.k hacmım 
arl'lırnıası üzerinde durnıaya hiç 

Yauın: HAYRI MUHiD.DINI 

bir liızuın olmayacağı aşikardır. 
Ana gtdn maddelerin tahdidi 

ise başlıca birmci p!anda ekmek 
,.-e i'ki'nci planda ~ekeT ve sa;re
dir. 

Ekmek, bizim piyasamızda oy
nadığı rolü belki dünyanın hi<; 
Mr piyasasında <ıyttamaz. Çiin • 
kü, bizim başlıca ınilli gıdı mız 
eı mcktir. .Bunu tahdit wlncc 
1distehliki, k:ı.mım d<ı;·urnıak, 
;.çin diğer gıda maddelerine lıü
cıım ,,Mir;niş 01ursıınuz. Onla:rın 
da lstihsal jıacin. leri dar old1tğu. 
iç~n fiatıarı ·ıbai::ıt.ile rı.rti:.r. 

Amma • esikaıı kaldırmak, 
gerçekte, tahdidi kaldırmış ol· 
ıuak değildir. Çünhü, fial yük · 
sekliği ayni tahdidi kendiliğin • 
den yapar. 

Dcm<>k olu; or ki ortacta )1ir 
ınuamma yoktur: Fiatlar istih· 
sal ve jthalat lıacmıııın daral • 
masından ve istihlak hacmmın 
çoğalmasından artmakta ve bu 
suretle istihsal, ithalat ve ;stiblak 
hacin1leri nrasıında nıuv~ı<:ene 

z()riJc, fiatlar yükselmektedir. 

Piyasanın bıı geli§imi karş• • 
Slllda piyasayı S10rbest brrakınnk 
doğnı mudUT? 

Vakıa, piyasayı bu otomatik 
gelişiminde serbest bıra~ak 
demek fiatlann zaruri olarak ay
ni seviyeye bücmnlanru serbest 
buakmak delllek olaıc~k gibi 
göriinür. 

Nitekim korkak kara borsa, 
serbest piyasada sitr'atle fiat 
hedeflerine ulaşmaya yiirihniiş

tür. 
T.icaret Vekaletim.iz, doğru o· 

larak istilısal ve ithaHit hacmını 
genişletmeyi hesaplamış; iç istih
sali arttırmak ve ithalatı !;Oğalt· 
mak için tedbirler de alnışhr. 
Ekmek meselesini de ele alını, -
tir. 

Fak&t bu tedbirler, heııöz pi· 
yasada nazaridir. 

Yeni :nabsul piyasaya gelince 
fiatlax düşecek mi? 

Bu sorıınuıı cevabını an~ak şu 
sorular verebilir: 

Yeni mahsul gelecek yılın re
koltesiıne kadar ihtiyacın birkaç 
misli bol bulunmakta devam e
decek midir? Çünkü, (arz) (ta
leb) den bU.kaç misli fazla ol • 
duğu uunandr ki, ancak fiallar 
düşebilir. 

So11ta, öteki eşyanın fiaUa.n 
da toprak mahsulleri fintlarile 
hirlikt., iııdirilcbile.oek mi? 

Bunlar olmadıkça fiatlar ken· 
diliğinden._asla düşemezler, veya 
düşüş iğreti ve geçi.:i olur de • 
ı.nektir. 

Şu halde ne yapmalıılır? Bu 
kördiiğiinl n:ıuamn1anın çözüm 
anı>htarları nered.edir? 
Memleketiıııin biricik ıztırap 

duyduğu bu mesele üzerinde 
daha bol bir şuur aydınlığına ih
tiyacımız ortadadır. 

DİK PRAYS'IN ÖL'ÖMÜ 
Blr n'1'fta kadar dırektörün 

kırtasiye qkırile o kadar uğraş· 
mağa mecbur kalmıştım ki, ara 
da bir kerecik o1Bun. gidip Diki 
görmeğe fırsat bulamamıştım. 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR ağlat.makla kalmamı~. onun 
minnc•ttar!ığını da kazamnıştı. 

iBir akşam bitli posta odasın 
da kalmış olan tiıtiyar Radler 
beni yakalam~, hafiften geveze 
lik edİy'OTiiu. 

Gece an,garyasına çıkmış olan 
~nci, yine önündeki eı araba
sını iterek'. kapının önünden 
geçerken, !bermutat durdu: 

Biz de alıştığımız için, zenci
den bu seier arabası ile morga 
kimi götürdüğünU sorduk. Zen
ci dedi ki: 

- Nafile! Şu arabanın iç.nda 
kimi göı!lr<lüğürnü dünyada b;. 
len·ıezsiniz. 

- Allah aşkına söyle Sam! 
İn>anı meraka sokma! 

- Hani ~u küçük iDik Prays 
y10k n1u? İşte o ... 

Dik arka<laş:m ve sevdiğim 
D:k, üzerine eski bir çul örtüle
rek, şu küçük arabanın 'içine a .. 
tılm~. önümde duvuyordu. Ba· 
cakları kenardan sarkmıştı. 

Heykel gibi donup kaldım. 

Zenci Sam ihiç aldırı~ etmeden, 
ı•lık çalarak arabasını morga 
d 1r11 sürdü, gitti. 

o: ama dönüp, o geceyi yal· 
n ": geçinneğe cesaretım kaln1a
m:ştı. Geceyi Raylller"n yanın· 

ALLAH l N BELASI 
Yazan: 

AL jENINGS 

da geçirdim. Uyku <ınun da be· 
nin de ıgözlerimizden kaçmıştı. 

Raydler yatağında s•ğa st>la 
döndük;e soruy.>rdıı: 

- Jenings uyuyor musun? 
- Nasıl uyurum yahu? 
- A!laıh, Allah, şu zavallı Dık 

şimdi aşa,ğtda. intizar salonun· 
da saba'hı beH yıor ha 1 Bunu 
düşündükçe, insanın ·vücudüne 
öyle bir ürperme geli)'Jr !c ... 

iRaydler nihayet yatakta du· 
ramadı." kalktı, elektriği :yaktı. 

Ertesi sabaıh erkenden alelii
cele monga indim. 

Dik'in cesed:ni ka1ba tahta
dan bir tcibııt içine kapa.mcşlar
dı. Ölen mciıkü.mlarm cezanele 
rini lhapiillıaıne mezarlığına g.{) 
töı-en tek atlı araba da, mor· 
gun önünde hzztr bekli~'Or-lu. 

Tabıııtu arabaya koyduk. Bu 
iş bitince, rabacı d~ha fa1J.a bek 
!emeğe lüzum görmedi'n. afürJ 
kıılııaçladı ,süratle hareket etti. 

Tefrika No. 24 T Ü r k ç e • i : 
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iBen de arabanın arkasından 
koşuyordum. Hapishanenin şarık 
kapısına varruşbk. Kapıcı ih
rdyar T()Iruni göğsüır.den ıuttu: 

Mister Jenings, siz bıralar 
rla ne arıyıorsunuz? 

ı 
-Tommi, şu kadını g>ördün 

mü? Bu kadın Dikin anasıdır. 
Tomıni kad.na gid p bir iki . 

keLime söylameğe vakit bul!a
marruştı. 

- Ben bir dosıumun arkasın
drn, o nereye kadar g.ckrse, gi 
dcr'm. 

Ne kadar irn.!İ)'2.zh o~sam da 
hapi~1ane sın'r1ndan o.ışarıya 

çıkmak kabil mi? 
Durdum, clurdı.;m değil, dur· 

duruldum. 
Kap t~ıld . Sisli, sc.ğuk bir 1 

sab"htı. Dısarn·a göz attım. Ü· 
rada, so~ak!a, sıımda eski kır
mızı !bir sal, l:ı!;_var bir kcdının 
ağaca yaslanmış, bek~emekle 

oi<luğunu gördiim. 
j İki ellerini kavuşturmus, iki 

ı 
bü.k um olnıu~. sanki ızt!rabım 
uyulmak için. bir ileri. b:r geri 
hafif h~fif %!1anryordu, 

Kaı;ı:c:ya bağm.ltm: 

Çilnkii araba kapidan çıkınca 
aynı hızla yoluna devwn edi
y.>rdu. Kadının önünden geçip 
gidecekti. 

O z>aman Tommi arabacıya ba 
ğırdı. 

- Heeey! Biraz yanş git! Şu 
kadıncağız yokunun anası i
miş. 

O >:aman ar:. bac:nın arabayı 
Y"l'""aşlatt;ğ.nı gördüm. Diltin 
anasr da etek!erini toplıyarak, 

arabd .. n arkas1ndan seğirttL 
~te bültün Amerikl!arı.n lb.ır 

romdııd r diye okudukları Cim
rni \;-aıt.ıntin'in hapjshanede ce
reyan etm;., ol.an hakiki hikaye 
si budur. 

O'Hanni romanını neşr.,,br ğiı 

z•ırı~n. bi.itün bir ınilltti yalnız 

Hapishanede kendilerine ben 
ziyen diğer insanlarla bütün mü 
nasebetleri kesilmiş, harici alem 
le aralarına· kalın hir duvar çe
ki~ mahklımlann halini bir 
;göz önüne getirmiş olsanız bile, 
bu mahkumların ruhi ahvalini 
anLıyabilmeniz yine çok müşkül 
dür. 
ıBu ;oavallılar, '"kendilermi ora 

ya atan su.gun sebeplerini ve a
millerini heııkestn daha iyi lbil
di.klerı için, kendi kendilerine 
bayatta başl.arına gelen bu fe!a 
ket.n .tahilllerini yapular. Ken
dilerini bir kere daha iartarlar. 
Çoğu.nun düşüncesi, işledikle

ri suçun 'bütün mes'uliyetinin. 
k<>ndilerinden ziyade başkaların 
da olduğu neticesine vanr. Fa· 
kat ne yazıktır ki, öldüren o
dur, a,ç!&n o dur. Konun bu suç 
tan ötürü onu yakalaınış ve bu 
dört dııvarııı arasLna sokmuştur. 
Yalnız benim söylemek iste

diğim ''e dikkat ett:ğim hır nok 
ta şudur; 

Hücresine kapahlan mah
küm, bü•tün bu dlisünceler ara· 
srnda cemiyete karşı ifrit kesi· 
liyor. Serapa sönir haLlne gıri· 
yor. Bizim o ka<ler sakin kJü.bü 
1.1üzdo bile. kae dr·fa bu s n•r 
hl.kimiyetıııı göniün-

fDa1•a • .zT\) 

ONIVEASITE 
ASKERLiK 

KAMPLARI 
Dün ~ona E?rdi. 
Gençler Taksim 
Abid es ine bir 
çelenk koydular 
Üniversitelilerhı 941 • 42 deı'S 

yılı askeclık kaınpları C. dr·,rre 
de tamamlanmı şve C:ün &-:.• e. 
miştir. Binberce üniversit ... ~· J->
dıkte yaUı olarak talimir:-q 
yapmışlar ve geçen «ıla n.:•,.. 
le imt:ılıanlarda <lalıa cok p 

vaffak olmuşlardır. 
Kampların sona ("rmesi r. Li.nii 

seıberile üniversiteli gençler bir 
tören yapmışlardır. 

Dün s•bah Pendikten Lııstısi 
bir vapur!~ Kaba-t.ış i~kelesi:ıe 
çıkan Ünivers teliler kornu\Gn· 
lal'! ile bidikte Taksime vkıınış· 
lar ve Cüm'huı'1yet abidesine 
bir çelenk koymuşlardır 

Üniversiteliler m'lll maıışlar 
söyliyerek Taksimden tramvay 
yoiunu takip ederek Sirkeciye 
gelm:işl<>r. Ankara caddesinden 
"ecerek Üniversiteye gitmişler 
b .• • 

ve meydanda komutanlarına ve 
da ederek dağılmL>laırlır . 

Dün 47 Ocak 
kongresi yapıldı 

Yeni idare heyet• 
leri seçildi, dilekw 

rer tesbit edildi 
Parti Ocak: iko:ıc:relerinin ;rapıl

ma<Stna. dün ha-ı~rf"il.e devam .cd.'il
ımiştlr. Dün mublefü ikıızalarda 61 
ocağın idare bcıyt;ti seçilmiş ve hal
kın i>lek]""I taııılt cdi:.p;şl:lr. DiilJl 
Y.o.ngrc:eri yapılan ocaklar şunlar

dır: 

Kınalı, Btwııaz, Meııır,ez, K. Çek
ıı:f:<:e, Şeıl>i!q, Koc.,,\nan, D]<ill\aş, 

A. ~'<:ııeri, Poyraz, A. Kıwağı, Süt. 
lücc, roececipiri. K. ~a. K:ü .... 
9ilbl<öJ', Çiftalan, Akpınar, Ağaçlı, 
1ırle.rkezefendi, Caferağa.1 Hasall!Pa,
§a, Os. Mecidiy('. Osmaınıağ&, Rasfm... 
paşa, Züılıl!lpa,'1a, Tuğlac~ Gtiıtf<:pe, 

Mero;veıııköy, Yenisahra, Koz.yatağı, 
İçcı•anköy, Samandat·a, R. Kavağı., 
Sarıyer, Taraıbya, İstin;y~, Uıikl.>IMU• 
köy, Zekeriyııkö;r, K. Kılıçlı, Saf.. 
ma.zlı, Korucu, !a.-enler1 Soğullu, 

Muratr~is, Top!aşt. Kadıköy. A. Ko· 
ca<l,•re, L5ledere, 

----<>----
Akalliyet ve ecnebi 
okulları 21 Eylülde 

açılıyor 
Şeiırimi2Dflki Aka.!liyet ve {'Cllebt 

mektepleri aıyıo 21 :inci gü.nü. açıla.
cak ve ıyıecıi. yıl tedır~~a.tına başlıya.. 

caklmiı.r. 
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11·m4;ı 
Harp 

Genişledikçe .. 
Yazan. Ali Ke·rıuı/ SUN.AJAN 

9441 senesi mayıs ayının 10 un· 
ru günündf'n o se-nenin haziı·.ıo.r 
nm lU uıırn giiniine kadar Fran
saıun yıkıldığı ha[talar 7i&rfın-da 
ortalığa yayılan kat'i kanaat şu 
olımı~tu: Tanktan daha mükem· 
mel bir Jıaıp asılası yoktur. 
Fakııt ..rtık o hilkiinı ik; sene
dir bin müıı.akaşa kabul eder 
oldu. Harp genişledikçe hüküm· 
ler de darlıktan kurhılnyor. Çü1> 
kü ı .. nk o kadar iri ~arı olnıası
na rnfnıen sanki bir cep saati 
kadar ııazlı bir cihazdır. llöyle 
bi<r harp vastl.ıuııJun döğü§mek 

ı müddeti de heo- hal-de uzun ol· 
ınıyacaktır. Çabuk bozulabilir. 
ve onu lmlla-naular da çabuk yo 
rulabilir. Sakatlanan bir lank 
artık hareketten kalmış demek
tir. O xanıan eğer vazi;·et mü -
sait ise onn ta.n1ir etıncnin çare· 
sine bakaı·lrır. G"'rek şimali Af. 
rika barekabnda Alman !IIare • 
şali Romnıclin tobnılı. mnvaffa· 
kiyeti sıralarında, gerek hal:l 
Rus • Alman muharebe ~ahne
sindeki tan:rrUz, müdafaa, mu • 
kabil taarruz hareketleri kar~ı
sında İngİIİ'l)erin pek ısrarla 
i\zcrind<> durdukları bir nokta 
dıı bu tamirat işidir. 

Bozulan tankların tamiri için 
Mihver tanfı vakit bulacak, m.,. 
cut şeraitten azami i9tifadcye 
balı:111:aktır. Tamirat için en el
verişli zama-n olarak geceyi sa· 
yıyorlar. F&kal şimali Mrikada 
yaz ~eJeıinitt kısalığı üç dört 
aydu, tamirat işlerini kolay - ı 
laştıruıış değildir. Onun içiıı ar
tık g"-"eleri.n iyiden iyiye kısal· 
mağa yiiz tutması, gündüzle ge
cenin bir olması tank tanıirlCTi· 
ne de miis~it i>ir zaman temin 
etmektedir. 

Takvim ile harp arasındaki ı 
münasebetlerin pek eski zamll'll• 
lardanberi ordular idare etınif 
ohmlarca nekadar takdir e • 
dildiği malfündur. Fa:\rat yirmin 
ci asrın ortasındaki şu büyülıı 

harp büliin y.,ni . vasıta!ımaa 

rağmen havayı, sıcağı, soğuğv, 

yağmuru, çamunı ve sııir&yi 
hiç<> sayBT gibi ölamadı. Sis ile 
fırtına tayyarecinSn 'birçok b.,.. 
saplarını altüst edebilir. Afr,:..ı. 
güneşi albmla yanarak m• · 
rebe edeni.,.. de gecenin gleime
smi beklen-e güııdüzlerİ!n ne va· 
kit kısalacuğını merakla takvim
den sorarlar. Geçen seneııin ha
ziranmdanberi devam eden Re 
Alman muharebesi de Rnııyaya 
mahsus takvimin birçok husu
siyetlerini tekrarladı ki bun • 
ları askeri tarrh aynca kaydet
mektedir. 

Rus - Alman nıubuebesinin 
bugünlerdeki itıkişafına dair 
gelen haberler Rus tara.fır.m 
nmkavemetini ıınlatıooktadır. İki 

.----------------, iiç hafta evvel nttede ise Rus • 

1
1\ÜÇUK HABl!llLER I yanın Alınanyadan mütareke is· 

tiyeceği \'e artık bu kavgadaf4 
çıkmanın çaresine bakıı<:ağı SÖY· 
lenen giitıler olmuştıı. Öyle ki 
Anglo-Sakson matbuatı da Rus
yada vaziyetin \'ahim olduğunu 
tekrarlamaktan g"'ri kalıuı;vordu 

İngiliz Başvekilinin Ru•yada 
bıılundnğn gi<nleı.de bu kabil 
şayiaların !;ikmtŞ olmasına da 

,,,,..;;..,.__.,, . .,.~.,..-~-~~-..-~~_,r,...."~ 1 ayrıca maıı-a veriliyor, Ru~lerhı r--------------. ı İngiliz ve Amerikalılar a.ra&Hl· 

* Bu yıl 'ııtdtzdaki leyli ilk meıo. 
tcPJ<> pansiyonlu ~öy mf'1<.t.Ep1"1i<re 
müracaat sayısı geçen yıllara naza
ran 91>k ar'.nuş!ır, Kadroları muay
yen olan bu mektl•plere vaki olan 
ıır.W·~aatların lhepsfili ka·bılıl c1.ımıe

ğc in:f&~n lbulı.ma·ma.ma:ıcta '\'le tercl
lhaın ldfv'1ü cocı.ikları s.lı.nım'alk:t.ai:lır. 

1 s6z OELIŞİ İ daki mi>nascbetıerin bundan son. 
~ J ra alacağı şekle dair mösbet ve 

Günün 
Bilmecelerinden 

Günün şu l>ilmttelerini eşe 
d<ısta sorabilirsiniz. JJakahm, 
kestirebilirler mi? 

ı - İnsan ayaklarile yürür, 
kollannı sallar. Fakat, in.sa.n.m 
kollarile yiiriidiigü ve ay;-.ıu,. • 
rını salladığı yer neresidir? 

Cevap - Traınvaylar sanma· 
ymız. Denrade yllzme. 

2 - Şol nedir: Eli :.yağı su 
ile bağlı arslan • her parçası yağ· 
lı arslnn ... ti yenmez, paçası 

kendinden pab:.Iı arslan! ... 
Kn·ırcık kuzu saymayınız: Bir 

tekerleği 1600 liralık kamyon! 

* 3 _ Ayklarımn altında 50 li
rayı çiğne~·en kahraman kim • 
dir? 
Rüvasında görmediği .kadar 

ı>ara ''tll'nıu~ bir bnzi-rg~n san
mayınız: Y"ui a}akka·b\ alnll,? 
adam! CIMBIZ 

menli tahminler artıyordu. 
Bugün hal {.yJe değildir. Siya.sel 
ile harp arasındaki yakınlığı tat 
Hı ederk.eu göze çarpan başka 
noktafar beliriyor. Onun ~in ı.., 
giliz askeri müoekkidJerini.ıı boo 
yeti nmumiyesile Rus-ya hare • 
katına dair yürüttükleri müta •. 
lealara §U hakmıdan da göz at- · 
nıak tazım geliyor: RushtTın nıu 
kaveıııeti l.akit vakit artar. s~rt 
lcş!r, \"akit vakit de '2nki gev• 
şemiş gibi anlaş,~nınz bir hal a
ltr. Her :!;erin ke-ndino mahsus 
bir döğiiş tarzı vardır. Lakin 
Rus ınukavtmetinir oıı dört aY 
danheri türlii misalleri görülii:l'" 
keıı gözden kaçnuyan pek başlı; 
bir keyfi)cf daha \'ardır ki () da 
o muka\cn,et sıralartnd::ı AlıJ18' 

taarruz h&rt>ketlerınin eski sid· 
detini ınnhıifaza cden}ey·is~io 
ba~lıca sebebini araıııak lii-zıı • 
mı;dnr. Bu başlıra sebep gene 
tankta aronn alı. Bugünkü hn~· 
bin kat'i nel·.,esini temin eılc• 
cek gibi goninmü< c.lan tank ) 11~ 
karıda ·,arel edildiği gibi ~ahı• 
OOzul.lbıl~n ve kendinı J,ullft r 

nanları tl:J. çabuk ho~an bir " 11 " 

(Der;ı :ı üncü ""hifedt) 
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Bahkesirin kurtuluş bay
ramı dün kutlandt 
--~-----111--------

T ören heyecanlı oldu 
Şehire girea 

bailı bir 
bil' süvari 111üfrezeai elleri 
kızın bağlarını çö.ıdü 

Bat ... eslr, 6 (A..A) - BabkeeirlO
'~ b.~ ~!arının ymnlııc• 
y J dcirM tnW Kt Ü jg ıtl acie.J a.r. Saba!ıın; 

a.ltlennde> ;tıblo'en bailıı caddelere 
ddidıl.q ve her ye< ıxı.yrUıla.r!a 
.oıcı~. Saat tam t>ııdıt at.ıla.. 
ııopıa b.- .1.,,.·ari .-....,..ı lnKıdoıı; 
,..._., yıJ ôucc olduğu gibi iroJon!u( 
~ ~ '9t<kan>e!tıtıdı: ş<bre ııi:reııekl 
'J"'lldl,nnı n-q..iyi-e c:ürn11UriYet m""")"da
m- eln-.ıiııı ve mtiı[reze kıomotam 
,.._n ai!CYinlc elle.-i b.ıjlı bir 
hoald -al a!Undök:i Balııkes!ri telllllİl 
ed<;u genç <.ı=ı baflartnt çöo;rıWş

ı.ı.r 9'.ı anda meydanı ckııldonıa hal
ırıa yap ~esleri \.'C :ııtı..:şf-.rJ bUtün 
llai.Aus.n sanmo bu <;<* h~ 
t.:ıv;ı içinde blr ııııbe7 ~ın ~1-
0Qtı t..-ı ~· ile ;;;miı ba.T,... 

ıtın-ı diretc çekmiı;lir. 
Bumlan soııı.., B&lıl<eı;l<lilctin ~ 

ta Atatin olmoı'<: Uııere b!ti bucwııı> 
ulaştıraııJaN W>l .,.,._ ml.mıet 

<iutY&Ul•rını ve Millt Şef İ:nönüye 
ı..ğ!ı~ımııı tei>aroıc etairen ıı.<1t.a:-

!ar 9CfJ'lenmiıı w l:rii;yillt b!r geç;d res
mi yapı~. Bu geçOcl resmine 
:ıs.kert krta.Lard.aıı ve J:m.da.t'ınala:r

<lan m:uıda oıcul\ar ve osnal ~ 
kit~ ar •tttreıı: e~ecdir. Gece 
bl>o-"\ bi< tencr alayı yapıJB.calı: ve 
Halkevl~ blr n\Ü68.mrre ve.rile
ce.lctiı· 

İNEGÖLÜN KUB1'VLUŞ B.U'JLAJIH 

inew.01, 6 (A_A.) - K-•!Nrı 
lıalkı bu e\ln 2 ncl llı:u.rtuıuıı ıı..na
nll<ll b.ll!amıFır. 

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

Başvekilimiz 10 Trabzonlu 
çocuğu himayesine oldı 

(Baş ıa-raf, 1 iıı.cidıe) 

A.r'<Bd;ışlar, Karaden1"ilı sert 
t'. t.r ı·c k~ı rs:man çoou.k.lan1 

H · :ı - a ,ılcri görmek, sizler
' ~ı ·1,.;1.\,;k, dertle':"inizi ve ~
•••>o;.ı'ıtı-.ızi payfaşmak iç>a gel
.! ru. Düodeııbe:; aranı,da bulu 
11uyı.ırıı.ır. Gilzel :nemleketinizin 

rttUı kleriıü görciüğüm gibi 
K r ·dı·ni• çocuklıı.racdôn pek ~ 
~ k g.öılif;tüm, Bu görme ve 
ıciı'°'enin bende uyandırdığı 

Uli}ıgu §Udur: Türk yurdunun 
h:ı gil:oel lröşes! çocukları 'k! ne 
hdar m:ığrur ise bu çocuklar 
rla Y'·rtlanıı:n gü:r.dliğine o ka
ri;. ı ıı:ığıı.ırdur. Buraya gelme
den ~vvcl b•z• y~rlerimi:l.de ol
dugl. g;bi i>urada da bir ekmek 
ı:ı.,r\.ı!ı bulttndu~ınıı biliyorwn . 
~a\a votda iken ve buraya 

v2rd1kta•ı 90nra ö,Zr,-nd . .m.•Bu 
darlık !<izlerde bir ıztır&p kayna 
~· değil b:lakis sizler ;,ın bir 
eglMıee ve •aka mewuu ıe,kil 
~trr.istir. Darlıktan nes'e varat
ma atJ<'?k 11enç ruhlarm ve kuv 
vctli kalblerin kıılrıdtr. Ve bu
nu aııeak sizin ııilıi Karadeni>in 
S<:rt dalgaları ile boğuşa boğu--
Belçika kongosuna 
ve fngiltereye Ame 
rikan askerleri geldi 

Vq•ngl.ou, 8 (A.A..) - Belçık.ı 

lııı>OlllO"UN An;onkan ul<er!erl fOI• 

ın ~t·r. l'lurtl4ı, mü.ttfofilı: mittet!cria 
Atnik.a ktt'aı:.mda Mıeıra kadıar o;an 

ia" ltatla.rı çio bir himaye bt>Cesi 
teşki.1 Pbırtlt ~r 

:Eı>:i~ ... ....,.e yni ıw Ke.ootla a.ıl<rr 

kıtar5ı geNniştir. Bu kıta Kan.aciah 

haMı"1ardan ve blllıa""' ltat1l, h -

va ve s.ıhbiye birliklerintlE-n rrıüratt

l<eplir. 
Bu ko.tile>er yerier'.rı.e, lıA; \:a711>

..._ vamı..,lat'thr. 

lktbat vekili Day 
Zonguldaia g"tti 
2'.onguld:A 6 (A.A.) - !ktı.eat 

Vekili Sırn Day Ha,'7.3da tet
kık!erde bulunmak üzere bu 
scihah şoehrimize gelnıi.tir. 

Vaziyeti anlattı: 
- Demin gazetede okııyor

nuk ... Benim hadise gü~a rek
Uım çın ıuydurulm~ diye. öte
k ı;.ızeteler şiiıf>e etmişler, ga
zetecileri seferber hal.e sokmuş 
lar. bışanda arkadaşlardan lbiri 
hkliy\>r, beraber resmimizi çıka
' p gazet~ ine basacak, 

- P kı burasını nasıl bul
lnll§? 

- O cı.lıctı boıı de bılmiy~ 
ruıu Sormaılı,n d •. G:ızetcci 
bu İs edı ml bulur?. 

- Ya ıb ti po'.isc haber verir
l<'r e 

- Gazetecıler bu g•hi !erde 
k 'l'..j(>y e iıalller vermezler. Hay 
dı kalk r, re ' z çı

k, biraz da guzelle:ş 
Kil nukrtarda değil ôlti-

rp• 

!3u J u.ınle ben m iç·n r 
d güzel Hl fak baş 

n i:ıöv. ı;Zıruumen.e r. 
d" .!.m. 

ı:ı .,..nd u • Y ~ • diye. bir 

:ıa yoğıo'ulınuış ve yetişmiş ;n
sanlar yapıılbilir. Bu büyük ruhu 
'bep beraber seltmılanın. 

Bundan sonra muhtelut: dllek: 
feri dinleyen B"'!Vekil bunlara 
bjrer bicer cevap verdı.kıen 8Ql'I 

ra bu dıileldetın pek ~nun 
hü.kum,.tç~ dı>!ı.a evvel dfi1iiııü 
len tedbirlerle karşılanmış bu
lunıiıığu:ıu izah ederek; · 

•Görüyorsunuz ki hük.ümeli
niz arzulannız k""'Ş16ı.nd-a si
zin aırıularınız dahilinde ı;are

!er de aramak yıolundad,.., Ve 
hük()metiniz mümkün görüldü 
ğü f'i&bette bu çarelerı te:nin e· 
decektir .• demiştir. 

Geç vakte kadar devam eden 
bu •emimi top16ntıodan BatJVek.i' 
Halkevlerin ve binanın etrafım 
dolduran Trab:ııonlıuların he\"e

ranlı te<>.'\hürleri ve alkış:lan•~ra 
••nda ayrılmııd.at' ve ik:;metle
rine tab..«is edHoo köı;ke gicntiş
lc·rdir. 

Ba~ek:>Limi.,. ve sayıı~ Pşleri 

Orduevinde yapılan bir a;Je top 
lantısına şeref vermiıtl.e., l)'frul.

r.an 'llilli oyunları takdir],. sey
retmişlerdir. 

Behcet Uz -Ankara ya döndü 
.Arucara, 6 (A.A..) - Aıılı:ara ve 

Es.1cişchirin k'11'A vr küyltrinde tet
kiklerde b•ılutııın Ticaret Ve!dJ. 
Dr. Betı.;ı;t Uz Arl<arıeya rlötm\iiş
tür 

Salomon 'larda 
(Baş tarafı 1 İıııci sahifede) 

n>»\<\'Ur. Dfrşman avcıları hava 
t.+:i llcrim.i-ııi ka.ı-,n.bmağa çUı:
maın'fl.ı r 

Kokaria'da; Muttefrk av uçak 
lan k&ra kavwtJe.-imizi destek
leverek cii."ıaıau mevz.ilenni ma 
~ineU tiifek a!e~ine tul.nııı.;ılar-
fur. • 

:M>lıne \:öı-fezinde: Av uçakla 
rımızri&n mfrzah:ıret gören ka
ra kı.rvveU<lrüniz, ıiiişm{ln çete 
kuvvetlernıcien gen kal;;nları 
i.mh.aya d.e-.•l.lll etmektedir, 

Yazan: 
St'S aüYalma. aydı b 
he!l. ıhıha çok ll'Yay 
ze•c-c 1- rsızl rt.. a-
yet g ıer, çıktılar, ~ i.rde-
r.ru çıkarttıkır. • f 

!ki saet sonra, bi.•::ın At :ı 
kahramanı.a.uı foboğrıı! nı orta
larında g.zetecl olr!vju halde 
seyı-emy0rıardı • 

Kııd l r d~. 1 T nayı te -
k!tle başl:ıdıı:ır. B assa Pöpl· 
sın ~ e\g lef' ·B nlaı • e
kim r 1 li kal k ı Kı>n 

1 

. 1 · · Ta.nıa.n v.1.nm ı~·ında -. &ı..ı 
Dcwe<"de kayah'I< t~lean al - (Ba,...akale-d~e devııın> k.ıt·ııl:.ıımız \ıoir kaç kes~ ı;ıd l.ıj'ı -•n zauıatı bulN>dran, ~ ;apıllllll~- .ouıomarun ı•-
tınri,. irıçiıôr ıxw.ııi>ıv.·lft <!.-~ !ll"'- 1 ldknt; ı·iu ettlg....,. m~·•u işi.<> detli sav~şlar yapm~rdtr. Tek ,.,,_ :.&matı fn~ şüulvctlerc r~inc yapılan bu lıulunlar. ceı\)lba 
çeıniyec~ derın.lilı:iıe s>gınak.!ar 1 budıır. PilruıkiM, menu, nakil b!lfjjna hir biı·iik son gımJ .. ~e yol ~u sel>ep budur: lblifilirın &<Fı. ,~.., ..,.;""" ve a.ı.şru•nlQ 
ve br haıı_t~ yapılm'!tll' . .Bft' ve sotuk hna vaıonbu temini takriben 3 bin A1<rhln.ı y<>k et- a'lla~btıa.ınHı. Bu ltust,.ıa ba· _, Rl'.JO<av..,.~ti k"""">fl. • u .._.. 
'kaç bin ~ı :ıladıOfon ou ya-- clwııa c·ıkıoc-• .Nafıa V~ôliui mi~Ur. '"" luılk ile le,kiliıt, bua.n leş- ~ "'" K.scç tx;cu.un ""ro.ııı<>ib 
l<ın:le haızı çok ibtiyar 1lo:ı.dıırılala 1:k d - t · ,,_,,_ v k'I Stalinıgr<.dın batı. oenubund.a kilat ile tticcar lıi•laleri ·~'- . IT..ı'"°' Y"'""""°" "·"''"'' C"<;>m .. ı-r. 
ı,.,;;,,..;a_. ~•'·"r ·~ ~~'-- ~.._. - » a a ar • mez '"""''''"'· t ı ' _.., 8. or çok OM' •l:ciıgunı:ı ı.ıı. 37 ı..r.ı 
·......- ~~- ·~ ~·-~,.,. ~· niba~ el, düşman t&nkları i~ poiyadcsı ke- ~.ıuı.-yoria.r. Çok kue hAl.k:ın Ü>-
dideo :ı<(l(Y(ll'lar. I)oıye,-'in pıısi( siıf ııryyare tC<lltilteri 'le destek- Hkiir dıetli;;.;,,e te. ilit d.,;,.:.. d'- 'e •ıı:ı<" l"P 21'!>:.e!L'I<. 

- Ilay, hay hayvaalar t<>p - • •·- -. , ~ - onl.tlde a """ vr .ro-
l<v~rumn.a teşki.la.tı ı,'Ok mıuııta - lallsıtt, Jıesi.lsin, yeri gösteril • leoerek bir çok şiddetlıi lıikuıın• ~·or, çok kere tikcar birlilı.JeriıtWD ,,_, .. ~r j;ı.r, o«<>rııı pri< y.ıtıoo.ıe-
zarndır. sin, ben keodi payıma nakil için lar yapmı~;ırdır. Sov)·et bir!ik- nonnal knanç telakki eotti.lde • i<i kMYYt•le ıa.ıı... caıhn!,; m.,.,-,.Uere 

Aıı.glıkan kUse>inin en bllyük birkaç soğuk hav• \•;ı.gooııı le _ lerı dü:;manın yeni baskısına ri satıdarı te,kilit ihlikior telik. Ya1<._..g1.a ve ı..uouo ıçc ç.ıln .,,... 
...,,, ol~ı K·-•-..a...·-' b.., p·...ıı- t ulcav-et e'-;"'er k' . ..ı· ~ h.iebeler v('<·meı.lelbr~r. Kara-...... - .,.._,.,..,...., '"" ....,. ıııin elmdile ıne~~ıı olurum. sarsın 1S1Z m ~.. ..,.,,. ı .... ıyer. 

t rd u • k d .. & ~ •• ı.:: ... ·· cK.nız·r. daıt>rn...ı. aunan wi hü-o 
poourıun o u uınt "''"'a mu a D<ıınek ''aziye(indedk Bunda dir Almanlıtr savı üstunrngune Ayvalıkta 60 kuruşa mal olan <l'.ım botları, bir k"1-! h~•~ yap.. 
cies şehtl- olan Kenıtıeri>uri ııclı - da lıaklıdU'. Ancak 11<eV'luun hu· raıimen :lerlem<'ke mııvaffak o- bir kilo yağ>n İstanbulda 148 ku- """1ar ve bu harek•t ııımaıw<11. 
n Alınao uçakları taraırı....ı.ı.ı sıısiyeli, teşvik ve tatbi.ka değar lamamıışlardır. rıışa satılıuaı;ı ihtikir mıdır drr d'- ~oo tona b&'" olan t 
çok hırpalaronUi. 7000 evden ınahiye!i, \·erimli tarafı vardır BiT hirliğ~ men•up havan to- ğil midir? .. Bu suale henfu bü- \"lpUrul>O.J baı~r'Clll\ 
600 tanesi tamamile harap ol- ve çoktur. Yalnu böyle bir fikri pu efradı d;;.,,..~nm büy 'k bir k .L K~a..;ada aıa& kın'V tterı, gun-

-r·- yü bir çokluk cevap Hrcce.. 
muş. 4000 tanesi d,. hasara uğ- organize edip ortaya çıkaracak tıopluluğuna karşı ş'.dd<:>tli a\eş dUi'Umda değildir. Çünkü: thti- let"ce <>eV&m •d n ,.,_.,..reb•lcroen 
raml•. M~ur kilisenin etrafn salithryctli biı· mııba.tap ve mer- açmışlar ve 1200 Alman öldür- sonra dlıı;manın ln.><llı mukav~ı. 
da pek QOk bomba düştü~ hal- d yoktur. Bu mubat•n metti m;;~ı.erdir. kar nedir? .. Bunu bilmiyoruz. ne n~J"'t Yeıvnek .ç~ı ~ yük>e« 

.... ...., Ih. ttL•- ld - b' tü' ıu b'r """'"'" iıılı•I eı.n;,ıem;r. de asıl binaya hir şey olmamı~. belki Tirareı Vekaleti ile bir NO"\'Wosiskin hatı ~malinde ...u.m ne o trg'UDU ır r 
Yaln k .. "ph · b ··• d . '---·-•'-- :. bu··- a-1-·-·"dı.k .nu·ı SWin~f;;.d lu:•.mllld<ıl<· ~ıdUelli tZ uıu ane"' v.. az.ı mu, ara a .111iiııoi<ale Vekillrtidir. Bel- önemli dfüınıan ""'"""'""'• u ··-- ., ... ı .• 

~ f'lhJha!'eıl>elrır, devam etme+ı:1cdır. t<>m>lııHı :;ık>lıp yanmış ve bu- ki malıalli belediyderk Devlet yük bir tıopçu hazırlığından Dün ~ima d'"" ı:elen im kıw-
rada da hayat tab.i seyritıi ta- demirynlkındtr. Bc·lki bn işi soma ve tayyarelerle destekle- o I Ş 1 • t • k ,-•\leron Şti~c """ıY"I uo;altlan-
luı:ı ediy<>r. yapmak iiure ~ekkül ed~ı:ck nerek bir taarruz .. g.,..,oıô,.Jerdir. p o 1 1 a ""' yapmış o'tlui!ltt "lı>arr....ıar -

in,~iüz mili<'ti rn şi<idcılı bom bir şirkettir. Belki, Jı.ııyvlllW!ılığı İle<i hatlaTımı:r.d.a ıank•avar IMle utralıl,,,,..ır. ~ın &1. 

baronıanlarda bıle rr.etaneı ve te~vik ,.e h&J>ancılan 2 iya kar- ku;"Vetl<>"'m•:>. 5 .Alman tankını ta.au :..ıır.tı ~· Gece ııw... 
roğukkaıılıJıığını mutıafa:ıa et- şısmda hinıa.n• b<akınundau Zi· tuta<!urmuslardır İki Alman Harp d~ s:aı.tıgradı ve vo.:~ &.~ 

d ......ı.a uçak a!wlannı ve _,et\&. miş. Bu sakin ~nl.er c <c san ra:.t Vekıil~tmin kura-eağı bir f.ıö uğü ve bir Romen süvari bö- an ı-.e ve iloınal h.atJanıı1 00.-nbar-
·1<;, harp i.,-ıde d<'ğ:lm~ gibi ya- teşekküh:liir . Belki de hir <>1111,.., Hi.ğü boagun • .ığratılnıışt•r. Al- G~nı· şJedı"kçe.. -- ett>ııı. 
şıy'Or. Y~ i~·or, ~k-n:ioy<>r, o ise kış aJları içinde bıı ·bölge - ıııanlar ancak ıaze iht yat kuv- <;:; Kaugüun .,,......, botıeı'><i• ve 
kade.r kıi yollôa'da ~W>or bile lere birer iki,<'r müba•aa nı<>- veıleri getirtliktE-n sonradır ki hi:( d ) Rl.,..'io cen<tı ....,.. __ , .. d4in"Jl"1ı 

' (Eaş tar•h 2 jnci sa e e -~-
gördük. nıuru gönderip Kars,.., Erzurum birliklerim<ıt yen me\'?.İlere çe- ,_.,,. o!dıo.J&U yeni tariiulıır, aka-

İngilten.·de her gecırdığ•miz ınezbah.>larında kestirteceği hay- kilm;~lerdir sıtadU', eıı vRSita ile 940 yaoııı.· met~ ugramışbr. 
gün b;ze bu menTlekA:-t ''e mille vanları doğrııdan doğruyu va· 1\.1\osd-Ok bölg&inde aı;kerleri- da Alman tanılı l'nn•ada tok 35 Atwı\oe ile 4 (')'lw arA!ıW. 
tin kuwetli taraff.arı hakkında gonlar:ı yiildetip getirt.ecek ve mi7. ,rma'{ı aşan bir düşman gru iş ı:örd-ü. Lakin Franııadaki bil' Sooiı.Yet ruıva iıl>YVCt.ll'J"ı, 1* uo;&IO 
~'en' müşahedck>r ve filoirl,.r w ııiJas3J a dökecek Aııkua ve ı:ıuna hücum e1ım;-ıerdir. Gün- lı:ll,7!ıe~tir. :ewıann 812 oi • a 

._ ,. ayhk m<>hırceeniu kualığı bun- mu1ıarot>eo; --· 115 l uçı.iı: ı.stanbul belcdiveJerinin, k<10- "-''- muh·-"-zlar -"''!111anı mm.iln riyor. 
lı.B1D(N DAVF'R 

Girit adası 
(B,.. tarafı 1 .iııı.ci sa.lıiiede) 

te,·e0."•ıtsııı esı::asu:ıda Aıneri.;rn 

uçalk:lıarman Uberawr t!ipi.ııde 
dört t;qyaro taılırip edilın.i.ştiır. Bu 
t.:ıyy"'1'ck•l\lıen iki.'li Aınıan av u
çıdklQll'ı, · · · <le ..O..nın ucaJ<GAA ar 
botı;.ryalaın taraf.ndan 1 a!ı'l'iıp e
cli~!.rr. BoıırA>ardınıruı 1a&ıya _ 
relcı:iıınız. düı. de Mikı.bba uça!k 
ala:mrıa taOı.rip edici. ''e y·a.r.gın 
.;ıloo'l'lCı lxı!yj)ııı)ar aiıını,<lard.ır. U· 
çöi!<laır,mıırlaın üçü, iiıslerine dön
.ınıeroi<ılıeıtllir. • 
İng 1izlemı :w ııç:ıkları, -~ai- 1 

gert"..e'de Sicugliana Mırir.ıı o - j 
çılklaınnda binksç tıa.lııkıçı gemi-
6İ.ni lıomıtıanlıma.n ~ ljler ve ba
lılrena.roıı.n bir dcişilırn C.lüımai.ne 
'oe O;ııirltaç lı<!i«in yaıralaomasıııa 
~ \•efirişlerd r. 

Londra, 6 (A.A ) - Dün .•e
nideıı Almanya her ik, !•raftan 
'oon•Jhanhmana uğr-.ım<jlllr. 

İıı,gWz uçaklar. Brcn>en ~eh· 
rine taarruz etm~lerdir. Deoie
altı te:ııgi\hlanr. da \'e uça'<. ial>
r' ka•anııda yangır>lor çıkanl

mı;ıtır Bt. akın İn.,<>iliz u.çak.la
rının Bremen sehnne yaptıkla
rı 99 .ıncu akııdır. 

]ki tonluk OOınbala.r saniyede 
bir ıane olmak l\zeıe şehre atıl 

mıştır. Atış, 1800 sanı ye ne'\ :ım 
etm.şUr. Dumanlar 2500 metre 
ye J<adac yllk.selınei<.t.e •di. 

Diğer tara.l'ıan Mosk01.·a rad
.1,-osunun bild.ıd;ğınc göre, Rus 
bvmba uçaklnı Koenigsberg'e 
taarruz etmişlerdır. BurLda 24 
yangın ~"'arılmışt.ır. Bır Rus u 
ça~ı kayıptır. 

i.)ndra, 6 (A.A) - Hava Na-
2'!rlığı ·ıe Ameı'kan um,,mi u
ra.rıt:rtıaıın miış.tereıs: t'f!!b.Lgi: 

Bidesik Amerika ordUS'Una 
n.enoı..ıp hafif ve agı.r lıı.>mba :ı
çakları di1n Fraıısaı:.ır. me~ul 

arazisindeki hedefiere ıki ciefa 
hücum eunışleroir. Boston '.r7 ti
p: ıı.çaklardan bır filo ögl-eden 
evvel Havr ddklarmı ıbamlıala

mıştır. 

FEBBET ADİL 
apası T.Mı bağlıyan 

a 1~laclc b~r r~..b' nır .. !J3 
ğ. tl~ dı • 

baglar 
t.k iptı 

ın geıçm , Ş 

rt l( po • p pası rac t bı

• Bura uk bıl Golder 
At naya g •lrr Lş. lı.l<Weu r. ev
velce h'...:nattJr etmış o duğu 
Yal-ucu " u at '~ te~ .. ,a geç 
r: :rt gorme ·" 

u Sad e 
• A 

Filhak<ka bu yukat Papas ,.. 

.# t"'""- Ul.U Qlll uu dan SOn" 1l • • d b ska y Baı9ar bata.10"21an Vfl! 33 Ü b~. 01'1* 
:mtiflerUıiıı bir işidic. bir malhalden .;,ka~mı~ardır. ;;. ' ıçnt " 8 ' er - dwn.ı ~eri t.ara!ı~ ve nu. 

Her ıte bal ••, bıxnt yapı;cıM<, Düıımanm takriben bir t~ur pi !erde ll"" ~· erek "ntbarebtlerın ı..mı.;ai de yem• tatı.-t> tru'~w. 
fonniile ~e kon>b'ue cdehilecek vadesi vok cd'lmi;ıtir. mutlaka ar •amaod:ı bilırilel>il- A3'<u dewe ~a ~9 ıan•·•miz 
bir makam, Mr teşebbfü. bir · Stalhı.gwıd. yonorula 25 ıb<rt mesin.ı t ·.,:>ııu cdcnıuni1ti•. Tank kaııt><>lnaııflur. 
müreniç her halde bulu....,.ilir Alman ö!ü 1/Gh!I01' Rusyada h'.l~iik bir ımıihaa ge- STALİKGaAD llTltAFINDA&İ 
\ 'C bulunınaolıd11' da. Bizim, A • Londra, 6 (A.A.) - Reuter çiri,oor. B• taq>te :n aıul".e·, • TAl!KjMAT 

mira! Enginin dı)j!11 gc-ı· ind... ajamsnın M'os1<ovad&ki mu.lıabi mel siliı!i~ , c vasıta:va n•alik oJ. Bed'll, fi (A.A.) - SWı.ııcraa 
istii de edu1ek bu mevnru or- ri Rus mukavemetinin a,:tmak m\ııslabl<.ı-m ıne.ıt- upll için :r&-
•·- t h kil' mağa ~a ·ışııs Aııglo Saluıon tıı • _,~ ..... 1 ~- .. .._ --.,a a mauıı" em saynı Ve r la olduğunu b•ldirmektedir. Seh ' pıl<Util<to ola11 ...;...~ e = guıı a 
nriinakale h•kımından bu llıti • ~;n c\olav1arınd.aki ~teplerde 25 rafı bu imlıhaııı d.ıilitle takip ._, cı.-.-ırt me:-nr:i b nnmın dılo-

.. • d d •-L-j)ı t--1-6-1 ~•il• eit Ulıiı b&i!>ca -.....mır. 
YIOÇ ınerm e unn&)"' ve .-u e bin Almanın ölüsü vatmaktadır. e '"""""''" v...._,.,,. Beob><iıler ıı•~ 
,-esile olmak ,.e hem de bir ilJı. Mu.lıabi~ göre, Alıman hava s~ böı«ooinclt-k mı;<! la& 

tiyaç "" hatta nıecburi:ı-et kar- kuıvvetlerinin de uğrad.ğı kaY'{l Van de} Vı"}kı• terti:ı..tııım cıqet dıeriolere ı;.ad:aı< 
Şlsın<la umumi alak•yı cclbeyJe. iar ağır<hr. Günde takriben 50 ~""1t ııeklide yopıltnıııl oldujµıu 
mek içindir. Muhakkak ki bu· Alman uçağı ise yaramaz bir (~ tarafı 1 ind sahifede) V• s-tıP mlldafa• tci;Id;jin! ve 
nu yııpn1adığııutz, yapamad.ığı - ihale .aeti-rilmektedir. 1>ura..., admı acı- upt, alınan. 
mız iç.in hem her kış ınad<k ve " <GöMUklerimden edindiğim trilcum lol'•laıt ta atwlao eoo d...,.,_ 
mana bakımından büyiik kay•p- Mo•ikova, 6 (A.A.) - Reuter kanaat, son hiıdiselıerhı çölden ce tıüıyill< eıı.-reUer aar.!wlf. lcap el-
lara Uğrıyoruz, hem eli pahalı ajansının husu9i muhııbid bil- tı.rclıi'"" ..,,-lemekted>r. Sannr;tu.-

d . · Mmra kadar uzayan tehlike'" n~ tanı:tııdıo yapıl°"" bir mü<h· ~·iyorın, hf'ln KaJ'adenizdc va • ınyor: '· 
K • Verd Ki !kıdchnn•a olduğu mer'-···· .. ııde- l&a ;yuvaları -•k.,.., t\o" blodr.-purlarımm, Dnlet Demiryol - • a;ı, uıı. un ne parı - .,.. ~,. baullu, zı.ıiı1ı ıı..Hıe.~r. genif ma-

lannda vııgonlarıınızı ıucşgul na olursa olsun müdafaası !ü- d:!r. Diişmarıın bertaral edildiği ,.in tlOl'!alıaA ve ÇOtit (e ·t mıuıl&-
ediy<>f>llS, b~ <le ııailığnnnı bı\- zumundan <lııiıseden Krıııınaya ni ııöylıemi)"Ol'llm. Fakat bu mu lor mliıW~ Mr lilıill ~ 
vi:ved ... ....ı,,_ .kaJıyOl'IH. Z 'l.'sta gsızeıesi. d.İ)'l:ır ki: fıaroebe Napolyoft<.in -..n ı- ,. ;r ıı.-mla bl"l'tlber hJ.•a 
~'- Stali.......,,dın muazzam b:r ıı.u-etttmı<ıı 7a"111môl• sıaı;,,,:ra-~ce, Ticaret Vekıileti &li - -... -- le neticelenen muharebe kadar ..__ .-~ •hMıu .,.,.,_ ı,1 ,.. · • bi t kkü.11 L-"~ bu kı m!nası vardır. Volga CN~rında- _, -·- -•ımsı r· "'JC e .... ,.. ı- önem taşuııaktadtT. '·~nı ha.."ll oı.r.ı.t-.ır 

truı b~h>arak ltu işi ıniikenı _ ki stepleri yüzleı>ee tahrip edil· 
meleA> organT.ıe edıebil.ir , e Mü- mış Alman tanlcı ile on binler-
na.kaliit Vekaleti de beş on so- ce Alman cesedi kapltym-. Al-
j;'uk hava vagonu trıııiıı ederek manJarın Volgaya doğru ileri 
nıcmlekcu çok hayırlı bir bn _ ha~ket.J.eri durourulabıli.r ve 
mette bukmabilir. Hatta, klfln Stalinıgr~d tuwlabilir 
Kars ve Erzıınnnd.., arık \'a - T,.e:kfııehri geçildi 
gonlarda getirilecek kcıiilıniş ka- MOOkova, 6 (A.A.) - 35 ·tan-
saplık ha>"'aıılar için Ankara kın desteklendiğ'> mühim mik-
\'e İ..tanbula kedar soğuğun )İd- tarda Aı.man piyade ku'l."VeUeri 
det ve ~hemmiyeli k:ırşuwd:ı Cuma aksamı Terek nehrini !(0Ç 

soğuk havalı vago>nlara lıilc lü- rnişler ve Cumartesi günü şa-
:ıwn ~·olmır. fakJ,a Rus meYZilerine taarruz 

Yine, bu veo.ile ile Wlu da et~rdir. 15 'J'ank tahrip ed;l 
sövlemrk yerinde olur ki ha i "!J)işti.r. MUl•arabe naırin cenup 
an~ak •·e sudece hir jı~an - Jl,y(nnad el'an devam etmek-
fıçtır vo birinci sı.rtıadır. F.ğer tNl.'T. Groımi p~trol sahaları is-
Kars, Erzurnuı, l\Iuş, Van, SiiTt., tikan,.,tinde i1erlem<.'ğe çalısan 
Eliizık, Bitliı., Kal'll~ gibi löl- Alman tank tiimenler: w Ru-
gelerde ciddi bir teşebbüsle bu men aı.'.ly!arı ağ:r zavlat:ı uğra-
;~ başlanırsa ikinci tafhad.a hem maktad ır. 
tek ha-yvııın :ıayi olıua., hem --------------
lıayvıw<:llık tepik görür, lıonı 
de Juısa.ph.lı: h ·•> van yetişnr;ı • 
mesi ve hsİ1Jli<ıt"me bağlı ...,. •• 
yi t..es•iiıı eder, Süt, tereyağı 
pe,..ı.:, deri, kOOS6rve B&nayii 
basta clmak ii-ıere lııaıı damla • 
s~ dahi :ıri~·anına meydan <>er
m.iyecek sıııai. ilııtısadi ve tôcari 

------

N ... 38 
.eyhinL do;ya hazırl.amı~tı Pa
pa vaktıle b·r cınayet davasın
d. ahı! olı>r~k o'.llunmu.,,,. Bu 
dava ç bır zaman net.«lenme 
m, c nayet;n faıli nıeşı. J ka,
m t 1\ ukat dosyavı yenı 
~an !:> ıun de ıller, <'mare - P -

leytnne olmuk uzerc ,cr
B~ ı:ryle lıir polıs N:lma
t k afi he ok yan

b>< 

Dos\ a tarram1 n ca A\ kat 
.le G l r kalkı At'n b. Nea 

toossüslcr biri.birini takip eder 
ve dogu iller.imiz bu sebeple çok 
w pek çuk şey'ler krzaıur. }'&

ter ki, bİT lı..,Jıyalını ve <ın baş· 
ta ba~-vau sah:bmin elindeki 
hıyvıı.nın artık telef olmıy- • 
ğ- gösteıelinı. 

ŞlJK.RV AHMED 

gazetesinin müdiminü <Ziy.aret 
eıttilıer. Papa.s ve T ina ile ilk te
masta bıılun,.bilm.iş olan gazete 
bu idi. Golder, sahte bir tavır 

1a.kt11arak: 
- '.M!ö.<:vU decii, za\•allı b:r ba

bayı. mer.lıa~t ediniz. Kız:mı 
gö11111ek .stivorum. Lül!en dela
let!nızı rica Mlernı. Bunu red
debıneyıniz. Sze şerefim (iı:":cine 
~ôz \c :'(>r· m ki kend'•ini ar
zusur.ı ragrnen alalwya·ak de-

m E ascn buna kanunen de 
ı<k li' k. Ti na rüştu '..ı 

!:>at em b r k ::dor Arzu ett.i-
gihı h rekc le serb • tt r 

Gazete muduru v·~ıvetten Ti 
navı hı.be :rr d('('e ı.nı ' ce
\'2 Jını telclonl.ı Jluyuı< E n
Ya• o eline ldirec-c' n vndc.f
ti 

Goldl"r l:!'ernn n, ~ 

Gnzetre -ie bir o atlı-
' lllt'a" Pd'pMa t>ldı v ar 
lal:t· B:r saı>t sonra ge p e-. ap 

ld 
(Dııluı ·ar) 

,_. ....... , ........................ ... 
KIZILAY CEMiYETi 

Umumi Merkezinden: 

A TEBRİN SATIŞI 
~!'dil Depooıuzd& 8.llt.ı-aM olan ...-noıe.-.... .,,ı,e.ı6j ..,ıı.a ..... 
rile tiırtı..n a~ '°""'nm,ıir. 

O, 10 X ıs J<tdoOat Kom riar.'Wi ~ 
o. 10 x 3flO • > • > 

ı..lrt. Kı' 
1 10 

21 -

1 D. Demir Yollan isi tme U. M. ilaılan 1 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - 4223 sayılı kahve ve çay inhisarı 
kanununun muY.akkat üçüncti maddesi 
hükmüne tevfikan 7 • 10 • 942 tarihin
den itibaren inhisar kahye ve çayı İnhi· 
sarlar idaresince yeni fiatlarla satışa çı• 
kanlacak ve tüccar tarafından yapılagel
mekte olan satışlara nihayet verilecektir. 

2 - Kahve ve çay ticaretile iştigal 
edenlerle ticaret maksadile bu maddele• 
ri ellerinde bulunduranlar 7 • 10 • 942 
gününden itibaren 48 saat zarfında mev• 
cutl•rını bir beyanname ile eı ,yakın İn· 
hisarlar İdaresine bildireceklerdir. 
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ıııiiiıııoiiiii SULTAN M EC i T E5i 
1 M. SABRİ AYKAÇ 

=AKIN= 
DEV R 1 

BAŞ PEBLİVANLARI 

1 Y .a.u: l\l. S A Mi K AR AY ı: L 

DERi ELBiSE DiKiM EVİ Futbol mevsimi dün Maar·f 
ilk vuruşu ile açıldı 

- Ke yııpı;.c.;. ?. TanmıG<.Lğı -
n ., bu çoc bcr.r.n Jıı;,zı.a nıi

...r o::.du. Ben :.ı lm•yord:ırn o
ı:u b a gtiı'<'şcce,:;iııi.. Onu ye
C::..·dm> içn'diın. Altına da gfrz<!l 
t>lr ) :ıılı:>k seıxbın. Düıı akşam 

1:.. \-cdt pey ı vanl:ır t.oplanm.ıştı. 
S !unu ııelrnfını :U:r.~şlaırdı. Su-

berııdcr. b'r sicim ~- EJtrQ
Jırı<lt<kı pehl.van!ru-ın eo:ıesini 
ol~mcge ba~l2!dı. Fok.ot evv<>la 
krnılıi en; "'l'..i öl~muşLü. Bu ka.. 
dar po.'111.kamn e11t-..si '<endi f'!':

ses'.nk" kiiçiik düşıtü Kı>l.''1ıSOğ-
1ıJ da, ber.ım yanımda oturuyor
du. Sulu, hu pohliıvanın <>nsesnıı.ı 

öl9:ttdi. Bıı, pehl ,.an Sulu~·a 
tJj t:ııbc1:: 

- Pr.h .. ·a...'1 ber..im de en.qemi 
ol<,t.eııe. 

Dc'Cli. Sı;..'u gülerek: 
- Seı ·ı n enserJn nesini ö içe

cı:ğiz?. 

Diye alay etı., İbr•him, bu
nu:ı üzerine sustu. Kızanp (>nü
ne baktı. Biz ne bilelim bu ya· 
bancı adamın b:ışpehHvan ol· 
dl'~Unu ... Onu biıyük orta gü
~i.:ıi zannetmiş.tim ... ır·~ şüp
he yok ki, Sülo d, öyle z:ın..-ıet
ı,_ Ve. lı<!r'''e alay etti. Ben. 
ı.se mudıııh:ı•e et• rrı, çünkü ga
r.r, w y&bancı bir adam Hiç bi
rimı.z tanf!l1.)0CUZ. Su'oya hi'.a 
lwn 

- Su'.o . Ne çıkar? Ga p b r 
adanı. .• Bunun da erı•es.ni öiç. 
Deyıne<>, Svlo bana: 

- Be!!, burada başpehl.ivan1 a 
r·n enscsinı O' üyorum .•• O rfa 
ki.m olu )"<>r'! 

D }e mııkaıbele etti Hoş, Sü..kı 

nun sôy~dıı,gi doğru ıd1. O baş 
pehhvanların emesını ölçmüş
tu. Onlu keneli aralarında re-. 
kabet iılçusü yapıyorlardJ. Fa
k.at bu, garip ~dam da. 

- .13eni de olçüver. 
Diye rôca e\mJşti. Ben de o

nun >Çin Sül!Jja ricada bulun
murtum. Sillonun verdJği cev:ı.p 
dogru o\makia tıeraber ac~yıp 
ıdı. 'Megcr ensesıni ortaya koyan 
her< başpehl.ivarumş. B;ı;k Su
laya neler yapıvor ... Oördür,ilz 
n • Ka7an d:b nde Sül'oyu ısıc

dı Ben, ne bıleyim onu ... .l:lü
Yiik or!aya pohhvan çıktığı za 
m:n yan:na g!ttim. Ve: 

·- Pehlıvan, büyük orta p,'.i-
J't'ŞICri oluyor soyun! 

Ded:rn. 
O, bana dönert,>k· 
- Daha •ıra ge!m•cdi .. 
Diye cevap verd, 
Ben yanından ayrıldun. Eaş· 

altı ~eş1eri ge'di. O, y•ne so
yunma.ıuş duru)"OI'dU. O vak>t 

1 
lekrar yanma gittim ve: 

- Peh lıvan 90yun. 
Ded.m. 
O, yine bana: 1 
- Vakit gelane<L 
Deyince, öfkelendim. Benim

le ı.Lay ed.yor zannettim. Baş
altına ~ıkmazsa daha .ccrf'ye çı 
kaeaktt. Sc.J.oya m.ı?. Sö:;J..tı,ern. 

- Pehh·aıı, başa!t •ll b.le ~ı 
karmak güÇtÜr. Sen. ne söyliı
yorsı.:n? Ba~a mı gürc,:oceas'.n?. 

- Sc.ibırlı o\ ağa.MJ. 
Diye mukabele etti. Ben de: 

1 _ Oğlum, kemikler:ni kırar 
lar adamın b'.1.Ş güre~e ... Sen 
d~lı misin, ha;."di çabuk ol çık 
Örtaya ... Bunu bile çıkaramu.-
1111 .•• 

Deyince, o, mül.iyvn bir çch 
re ile: 

- A!':aını, rabır1ı ol! ... Merak 
etme ... He!e durbakalım ... Al
lah büyük.tür .. dedi. 

Doğrll.9.:, beı., bunu ~buk sa
buk bir aaam za:ınederek yanın 
dan aynldım. Nihay~t baş gü
reşler ge!incc soyundu. Kazan 
dibine gitti. Ve, gördü:ıüz ne 
yaptı?. Süloyu isledi. Ve, hN
kesi de hayretlere düşürdıi. Fa 
kaL ne mal imiş bu heri!!. Kim 
b:!Ur bu herllin böyle olduğu!'tu. 
Şimdı Süloya, şöyle bağırın.ak i
çımdcn geliyor: 

- Sülo, nasıl öl<;rrH?z m.sin 
ensesini?. 

Sülo, kirnbilir ş.mdi ne :!<adar 
pı•man olmuştu. Eloğlu bu, iş
~e höylc ağlatır insanı. .. 

oğlu da gaddarlığı ık>rı götiır
rr.Uştü. Nıhaye. Sii o, gaddarlı
ğı!! ve zorun sökrrııyeceginı sc
z.r.ce zıorbandoluğu b:r tarafa bı 
rakım!"§tı. K;Jlı~·<,ci bu hali gorün 
ce bagırmıığa b,.,,]ariı: 

- Sülo ... De\'&m!. De\-:un! ... 
Seyirciler de Gag rıyordu 
- Süfo ... Devanı etsem• den

Sl'.ere .. 
Kavasoğlıı, ha·ı;n ııı süt ook

m:iş,J:edıye çevimı:şti. Bir elen 
seye mukabil, be,, elense ... Bır 
boyunduruğa muk bil beş bo
yunduruk ... B r tırpana karşı 

on t<rpanla mukabele etmişıi. 

Sulonun .nzavurluğu su)a dü,
miiştü. 

Fakat bu eler K.va:ıoğlu Ko 
ca İbr:ıJıım, gaddarlığı el<l<'n bı· 
raltmıyordu. Sülo, el ayaji.:nı 

ç•kt:igi halde o. habire g>d<lar
lrğa devam ed;y-ordu. Sc>yirci· 
ler bağırıyordu: 

- Bırakma ~ra.himl, 
- :Devam ibra<ıi nı 1• 

Kavosoğlu Koea İbT'hım, Sü 
1oyu yice benzetmişti. O, 0-1' u 
ezeceğine, şimdi S;ilo ezi!iyor
rrı. 

llzatmıy~Lm. Nilıaycr Ka-\'as
o~1u Koca İbrahim. Süloyı.ı mağ 
ljlp etmişti. Sülo. bu m;ıf;l,:Wi

yet üzet-ıne meydan brakıp ka.ç 

* Sülo, o devrin Raşpehl "an-
larırıdan ve n.lmağlüplarından
dı. Karaobekir, bö)le bir Siiloyu 
ımaglüp etmi.ş ve. Kı~kpınardan 
gayn olan verleT-de güreşler ya
parak an ve ş;>ref almıştır. 

Deliormanda. Rumel'nin her 
yniııde Knrabekiri., nam ve 
~reri söy!en·r o1.rııuşfur. 

* Akkoyunlunun Kazıkı;ı na-
rnile an:ldıktan sonra Memle
keti olan Sivasa döndü. J,rtık 
askerliği bitmişti, 8ivastaki de· 
de yuvasına dönen Akkoyunlu 
nun hayan b·:ııce meçhul kalı
yoT H r -halde aralarda yine gü· 
reşler yapm~ır. "kin kim~er:e 
güreşti.ili malum değıldir. Ya1nız 
Kazıkrın İstanbulda ve Kırk
pınarda buluyoruz. Nihayet Sul 
tan Azizin huzurunda yapncağı 
güreşlerle tanıyoruz. 

Kaz,kçt, Sivasta fakir düşınu• 
Şevket Paşanın vakt le kendisi 
ne yaptırdığı kisbet omuzuna 
vurarak h.tanbııla gelmek üze
re )"Ola ç>k.rr.ı ... .Akkoyunlu Ka 
zıkrı Kara Beklr, pehlivanlıkla 
İstan'buldı ve R.:mel:nde çok p;ı 
ra kazanıldığını b:Jiyord~. 

O vakit~erı paşa1ar, "\'e2'i.~ler, 

,.,ft!ik ağalan namldar J>("hl -
vanlar he<l@rler bolea hı><liyPler 
vE-rirle"di. Kazık.<- bımıı ıbıld:

ğ· lçi.n sıvası terk le fs,atıbul 
..-oluna ~ıkmış1ı. 

Ku~k ı, s: rlıncla i!. ··be'.i S""~~• 
hn İ s t a n b ı:ı J a ıpdar 

(Dnanu var) 

S..hlbi: E. l Z Z E T. Neşziy•t 
Direktörü: Cevd~t .Kaı .. lıilı:in. 
8-ldı!ı 7er. •S•n Telıı:raf• 

H 

Vekilinin Her çe~it d"riden palto eeket ve b~Jan 

numtoları uçak ve av elbiseleri hazır ve 

ısmarlama Y•pılır. Anadolu müşterileri -, ·-----

mizin sipari~Jeri aı7.l!lanna göre munta 

um olank imal ~ilir. Sayın nnitealı 

----------~.. -

bitlere klllaylık gösterilir. 
Dün Yapılan ·ık Futbol Maçı 3-3 

Beraberlikle Neticelendi ADRES: Galata Necati 
Bey Caddesi Numara 
49 - 51 

İi!lnI'Vbul futbol T.f/f VBl.lr.1 d~L"l ?e-

~ 7r4:>ahc;e Stadını dQld· • .ı.ı1a.0 bin~rn:e 
! ıper::w:lnı.ın .h.rıtu..riJe ve rne-ra,s;ınlP Bl•••••• .. mmm .. ~• .. •••lilm• ........ .._.;; açı!mışUr. 

M. 
YENİKAPI - SANDIKBURNU = 
CAKIR GAZiNOSU 

Sayın müşterilerinin 
vaki ısrarları üzerine 

TÜRKİYENİN SES KBALİÇESi 
Hamiyet: YiJcmGS 

VE BESTEKAR 
Sa.IA.h.a t:ti r:ı 
PJNAR'm 13/9/42 pazar günü &k şaınına 

kadar ...,;rnsJanna d~vıım edocclı.lerini bildirir. ____________________ .... _, 
T(i RKIYE CUMHURIYETl 
ZiRAAT BANKASI 

Ku.ruluş tacihi: 11188. - Se rmaye<ri: 100,000,000 Türk l.i-rıuı. 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her neYİ banka muamelelı:'rİ 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyc-r. 

Ziratt Bankaısın<la. lrum.ba ralı ve ihbaırsrz ı aısarnıt besap
k,ur'a ile aşağıdaki plana gö an1:ra se-oede 4 defa çclııiJecek 
kur'a ile a;ıvğı.dakl plBna gö re ikramiye rlağltılaealtbr. 

C .&. l,MO llrahlt C,IOO L r 1 100 Atlet SO liralık S,IOI L 
• • Sot • Z.• • lil • ti •. • ..... 
• • Zlt • 1,MI. 1 

ü • 111 • ..... • llO • • • UOI • 
DİKKAT: Heseplarındaki paraiar bir llE'Jle içinde 50 liıra· 

dan ı;şağı d~yenlere ikra mi.ye ı;ıl<tığı talıxhrde % 20 fazı._ 
sil<> venl~l"ktif'. 

Kur'alar •~nede 4 d!ıfa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekiJer~ktir, 

Çevalye satın alınaca~ 
Münakalat vekaleti devlet Jimanları 

umum müdürlüğünden 
y }J.k lıhı.yaç ol ""' 15000 a.k4 El'<.ijl• 5000 ..ııet k 3000 ad<! orta 

pa.ıa ve ıııoo adet k'lii;ti!k p- <;<·\Aly..,; sa.tıın alınacak.tır. Tal>Plerın l5/ 
919-12 e mma udaı nıJrnun<ller;yJ~ blrl.ıtte •l<>lte unlma.ı, ~~ tak

ı; ye 00.Jm·' c ''\alye t.eıclı.f.leri ten:i an t tk edilec~tir.> tc:klitlt'rin 1 

1dıaı'C merkıf"l.·ndckı le-v.nmı müdu.rhı ğüne tC'\idi etm(lerl l}ft.n oJ:unur. 970-!i 

A~IJll ....... 111.:ı:ıı ..... ım:ıY..ar:a:sESii~ •• -~ .. IS!lllllmıliiii!! ...... lıilllıl~'\::ı 

MÜHiM iLAN 
Gazetemizde bundan böyle her 1-:afta Sah günü ucuz 

ilanlar sütunu tertip ediyaruz. Satılık ev, satılık arsa, 
ki.·alık ev, iş araya;ılar, iıçi erayanlar, zayi. 

ilanlar € Htırı geçmem k Ü2.ere 50 kuru~a neJredile-

1 Nleceğini muhterem karilerimize bildiriyoruz. ilan ';,e
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. 

-----------------------~ 
E R AKŞAM 

Si '·de 

İslaııbul bölg.S:r.m bir 

kaııırı >le hiBl:latı me,-'hurn. sporc:ı;: 

Feth' Başaran \-'e Stdil l c·enaı'liıoin 

m=rlnrmın uı:sasl!"< saı-!rdcle-.'Cl< 

o!:ın bugü•n-ün programı m,...wa
man tatbik ı·dil<il, Merasimde şehr>

m:.roe bulunan M::ıar)( Vt'kıli ]:la.san 

Al.t y ı'ıc<:"l •le D..."'=l~n tı !foiyesl gı:ı

ne I •llil<iürü ve iit,.ri ae!erı 6J')OreJ
!ar da ın<>vcııttu. S•ot 15,30 da ltl\ip
lcrin yaplıtı bir geç;ı r<>mindfn "" 
İ51>1<.lal marşından soma sporcula t 
namına Ve ı. h l\Lııbt.cşe m aı>d ıı;d 1. 

Bt.mu m~tt·akıb .e&ki m.i!lt t.akttnda 

:(r aJ,nl$ tı.ıbol y>ldızl.anr..ıcrlt.n 

yapı!m:ş bir f;,ı.tıt>ol ek:.bi gUya :fıı!

bol hokcm.crinde., t.crtip edii.cn ı;, 

tak)IDLa maç yapıı. 

Blt OYl'n ıkı ta•a(ın butun l!<#Yrt'

ıine ragmrn 1-1 beral> • likle 

B.W'lıClan son;o..ı İ-.'t.lnb 1 k üı>]erinc 
men9i..~ıp ıutbol.cu!.ı."d.;n t rtıp ~d·len 

iki 011.:rhtelit bır tu~bol ma <:tn ısa

hada yer a:d:J.:ır. Bu takur.ia"d<\n 

b•rind esk ~nJli takı:ıı y~dızların

dan Galat.asaTaıyh Leblebi Mehnıet 

d~ğr.rine d~ Fenerbnbçrli sabih ka.~ 
ta.n!ık ll'd:yord.u. 

İlu takım sahad.ı töYle b:rer ter
ıt}p}e kar~ı k.aliıya buh.fıuyoı.~ôır'dı-. 

L•bl<bi Mehnırt ta.\,,,.,ı: 

O·rnan - Enver, Mııbtr~m - E.1-
I't'!, Tarık, Jlaıh.ad!.!' - Şi·auiJ, Şe

rtf, llalok.ı, Arİ'f, Fı~rct -

sabın takımı: 

1.Iuau!n;cr - Ö
n - Ga« t Kü"d.r 

Ta· mı~a.r hakt"mın iışarrtine inrtl .. 
za!'daşkı•n 1\1'3r:r Vek•ll Hasan Al· 
Yücel sa-hidya t~ldi. ve roc\·ı;imin ıı~c 

vuı'UŞU1'u yaptı, B·~ suretle futbol 
:;.rzonu. ,14»·ıln-u9 o.ldu. HUS\... ·i mshi

yette ola'l bu maçı g~nç h.Jct>mler
den ,. 'hıd A!.J.rr. cdiyo!'du, 

0yı. n t>.a.ş.a.dl',ğı z:nnan iki ta'k.n1m 
a bu.rtıın ga.y~tleri'e çahşh.ğ.ı 4örU

lay-0rda. Nclrklm bu a"ad• Şül<rü, 
tak n ·wn ilk gol\ıııl~ ,.aptı. BLJna 

DOKTOR 
rlalız Cemal 

LOKMAN HEKJM 
DAl!İLİYE l\TÜTEHASSISJ 

Divanyolu 104 
Mı>< ,..,.e sntl•rl: Z.5-1. T•l U398 

• TAKViM 

Eyi 1: Pazartesi 

rnıı 7 1358 
HicI1 Ruml 

SA.BA.'11 Ag""t°' 
25 25 

Gu.n: 2.;Q Ay: 9 Hız:r: 12.'i' 

E2anll Vasati 
Vuk~tler ;. D,, s. D, 

Mt'i1h *.1 .tt>!le muk.abele "?tti. n:ra.ı bu Gc·g~!ik seme:re.nı ve dl. .. 
sonra ~.J.aci dı• bir gol y4pr11ağ ~ Şa..h.a.p Uık>rnının ikinıcı bunu n. -
va!!ak O'ldtı ve bet • ...,.tıe crnrre t..aıvp de Şill<ril uçf.nc" go!il yar-
l-3 babioh takırrunuı i:alı l>f·~ile tılaJ· ve bu bUSUEıi. futbol mc\ 
bitt.l. nin a ı.lması içio terti.b olunt. n rnsç 

lkinci ckvrede Llb!ebi f.f. • e- da ~~ı ~htelitin 3-3 b<"!".ı.b rl ğı j'le 
dm ~YıY!JDdıa taoııat y. pildı .... :·e ~n e•·d. ________ .. ______ _ 
At yarışlarında bir sürpriz oldu 

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

Bahsi mlşterekler aormaı kir bıraktı 
lstanbul at yarışlarıa'ın doku

zunıcu ha!tası ıkıoşıu.laırma dün do 
Vetiefendi looşu y~inde büyük 
bir k·alalbalığm i~bTal;n.le devam 
edil~. 

Dünkii ve ge~k pruzara ya
pılacruk "'1o.ı-ıılar .i.darei. husw;l • 
yeye aiıtt. Buna rağmer.. ıneı a'k
Jımr )'tine looşu yerind doldı."11111Juş 
buJ.unuy-ordu. Koşuların mrmal 
IJC'liceler le rona C'rn1«li müşterek 
bahis! e bir değiş /klılk yapımaı:lı. 
V c koşul ar şu sll'.N!Ue netice -
ler.rli. 

Birinci koşu: :i!k:i ;, ~ınd,M• saf 
ikan İngilfiz ~rkıek '"C d~ tuyla.
nnın 1200 m~rrede yaptığı bu 
Jaoşı.ıy;ı il<ı taıy girdi. 

Ve ıı-cik-ed<' 1 Y ıldırmı 2 -
Gürsoy gl.'lıdiler. Gı:.nyan 110 ku
nış veıtli. 

İk:nci koşu: Bahar k.oşusu a
dile anılan w iki yaşındaki sai
kan Arap erkek ve üş; t.ayları 

nın 1200 metrede yaptığı bu ko 
şu güzel oldu. Ve neticede !.
Hızır, 2 - Dahi, 3 - Vecize 
ıgeld;ıı.>r. K01Jiunun eanyanı 100 
pklsesi 100, 150 k.ır~ vereli. İki
li bahis 180 l:uruş kazandırdı. 

Üçüncü koşu: Üç ve daha yu 

kan y~taki yerli sarkan İng.J.iz 
at ve kısraklarının 1800 nıetr 
de yaptığı bu koşu sonunda 1 -
Davalaciro, 2 - Demet, 3 - Hey 
beli geldiler. Ganyan 1050, pla
se 270, 120 kuruş wrdi. İkil, ba 
his 2050 kuruş, ik.inci ve uçüneu 
koşu!ar üzer:ndekı çiitc bahıs 
te 875 kuruş kazand.ıroı 

Dördüncü ko~u: Hand,kaplt 
olan bu Jro;ıuya ;;,, ve d0:ha yu
kan p. taki yerli yarımkan in 
g ,z at ve kısraklan..,ın 20".JO 
metrede yaptıf; bu koşu niha
yetinde J - Meneviş, 2 - A'
ceylan, 3 - Tiryaki. Koşunun 
ganyanı 150 kuru• vt>rdi. İkılt 
bofı!s te 240 kuruş remin ettı 

B<>şinci k~: Handikaplı olan 
bu kll§uya dört ve daha yuka~ı 
yaştui safkan .Arap at ve kıs
rakları gi.W. Mesafe 2200 metre 
ıdi. Çok mücadeleli geçen koıu 
sonunda 1 - Tarzan, 2 - Bora 
3 - Kul'll,\; geldiler. Ganyan 125 
plase 100, 226 kuroti verdi. 

İk,Ji bahis 24-0 kuruş, dör:i.u"
cü ve beşioci koşular üzerindekı 
~tc bnhis .te 240 kuruş tem n 
etti, 

Spiker 

ve·1Cil d let limanları 

Eşletme umum müdürlüğünden: 
K~ptan, ~la;'ı, 7JIN)ı\ yağ;cı, grıımici, a.t~ aıJınacalE:ttT,,, .. ıa ;llp ~ra ti 

haz arın GaJaofıada ld•TIC -~· ba, ~!<irlüığe m!lr""""''-
ları •'.ll·n olun'"r. (11699) 

K. Tı.S'\RRUF 
HESAP.LARI 

---

MODERN KD~LA 
BÜYÜK RE V 'Ö' 
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2 İkincıtPşrin 
Ke-şidı'tiine a,.nlan 

ikramyeloer 
aaet 1000 liralık 

• 500 • 
• 250 • 

60 KiŞiLİK 
%00 lroıstüm - Zcng<n nı•z;ın••••l. V•ıan: l\1•lınr.ıt Yc'S011 - Iı<:rtdlym: K.(ll'l,"'1li - R>J.sör: S. Aurn -
Bale Şe!i Mt,,..j - Dr.lror: Zannayr, ,\y!'lC11 24 Joişilik .,ıcırı:il'kctmfııın pz.d<' Saz Heye~. rcl: 42633 

Pek }'Q.kı.nda. fX>Wr awtine!erım.iz taşlı.yaoo.l..-tır. lili•••mımllllll,. 

ik!ndi ıo 16 16 ~ 

A~nın 13 00 19 33 
Yatsı 2 34 21 09 
lrıy•:: .. lc Hl 15 4 49 -
DİKKAT: Gaz deye 1 öııde<>1erı 

e\'T:ık. g ·1 i vorilıne"?. 

r l!AJtAÇllANEB.!1.ŞI HORHOR CADDE'<İNDE: ınısust 

Kız - Erkek 
Ana -tık HA YRiYE LiSELERi Orta - Lise 

Yatılı - Yatısız 

Talet>o kayda.na ~lanıruşt..r, E.tl ..,!ebenin F:yl<ılun b".Ş!ne :tadar ~fle<,ni yatıra k kayı1lannı y lemeJerı 
lMımcür, Smı! bütiin;leme imtl'ıanl1'rı.na 31 Aiusl<'e i'a<OT~ıi, ~ b t·nne lm\Lhanlar111<1 8 Ey'.QI S-.lı, O Msım 
eleme im\ihanlarıoo ıo r:;;rlfıl p,..1 nobe ve olgımluk imlihan!aruı. da 24 Eyliıl l"erf•mbe ırurın ~laıtGC lı.tır. 

1 Mür~caat h"1' gün ıo dan 17 ye ":'1""'dtt. Ecnebi lisanı lllc nnı!' :dan ba5Jar. Gidıdü:z.I <&lehe mekteb'n hıısu 1 
vrsa1tiyle rıüledılır, Telt'fon• 2\\;,3(). Kavaooglu Koca İlıralıım has 

nı>na h•zl:ı giriyordu. Siılo da 
genç hasır.mı h!:-pnlamağa çalı 
<pyo-rdu. Sü)o, n>hayet ı;e;ıc; has 
mıııı boyunduruklarla, el•nsc
lerıe ezmeğe lroyı.:lciu. Cao.r1ar
cru:ına f(İr"<;ler tabye•i tuttur
du. Hasmını bu suretle eze eze. 
fıa.,rp edip yenecc-k•i. Si\1'1, gad 
darlıiiı ileri götürdükçe Ka\·a.~-

aş, diş, nezle, grip, romatizmaır :m--~ŞU)TiTŞ°i:i ... iiERÇA idicHr• L İ sNisİ~ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser ı 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
Ana, İlk, Orta ve Lise - Y•tıh, Yatısıll - Ktt, Erl<ek 

Telıebe Jııayrt işlıerine he~ 9 da.n 17 ye k;ıdar btılulıc. Taleben»ze ders sa&tlcriııe 
( . . . . . :: ' . . .. . ucrew yalxıocı dil kurları açılaıeaktır, Telell'>11· 8()547 ------•"" 


