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-Atılay denizaltım z 
Canakka!ede· .battı 
Talim yapan gemi 38 er ve su
bayla daldı, bir daha çıkmadı 

Atılay denizaltı gemi,;inin 

Moskova mı 
Kafkasya mı? 

Alman ordusunun Sta· 
lingradı dü§ürdüktcn 
sonra Şarka teveccüh et· 1 
mesi ve ondan sonra ge· 
nif bir çevirme ve kıv· 
rılma ile batıya lıayarak 
Kafkasyayı tehdid altı
na almaıı mulıtemeldir. 
Göriinüre göre Almanlar 
Kal kasya davasını hal· 
/ettikten sonra MoskoL•a· 
ya saldıracaklardır .• 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

e O\ yet ccphcsi.nde Ahnan 
r;;;;;;J) ts.arruzu &iiu gıeçtikçe 

Sovyrtlcr hesabına reh-
' likeli gelişimler kaydetıııelı.te 

• . -~ . 
/ 

donanmaml24l iltihak etiği gaıı aımnuş bir ~i 

Gemi ve mürettebat 
--------·---------

Bütün gayretlere rağmen 
maalesef kurtarılamadı 

Ankara 18 (A.A.) - Baş·\'e • • 
kiılctfon tebliğ edilıu~1:r: 

Çaıuıa'kale Boi:azı ününde U 
tenınııız günü tulirn nzifosini 
yapmakta olan Atılay denizaltı 
gemimiz dalış l?Pm , n sdıebi , ____ _ 

ikinci cephe 
işi etrafında 

ı Rusya'da 
1 infial 
başladı 

• 
Sovget elçisi 
Çörçile bunu 
bildirmiş -·-

anlasılamı)'an bir irnadan do· 
layı 

0

bir daha ~wwınııştır. Gil • 
minin 80 metrıe d.erinlikte bat· 
tığı t"9hit edihniştir. Merulcl.e
tınizdc bulunan bilfunıım tah • 

< oıs . ı;.t: s s . o 

Sovyetler Birli.ğinin Lorıld.ra 
büyük elçisi JILMaiski 

-------'------ -
Türk gazeteci

leri Sofayda 

-
ALllA1'LABA~ .. a6aE 

- ~ . . - . . ' 

____ , __ _ 
Roıtol ,ebrl 
kuşablıyor 

Cephenin orta kesi· 
minde temizleme 

devam ediyor 
llerlin, 18 (A.A.) - Alman or 

duları başknmandanlığının teb
liği: 

Donetz'in şarkında zatı!~ tcş
kıH1er.imizle mıJ«irlü piyade tü
mcnlcrintiz cenuba dot,1ru ileri 
hareketlerine devam ederek 
Rloorofun şaırkırulaı geniş bir cep 
hede Don nehrinin aşağı mecra 
sna varnırşlardır. 

Piyatle tiianenlerimio: çember 
içine alınnuş olan düşman kuv 
ve-tlerinden mürekkep gTUp

!atl eeph~n yapılan bir taar
ruzla irr.tıa ederek şark istika
met;nde arazi kazanını.şiardır. 

Mühim hava kuvvetlerimiz 
bilala&sa e•ağr Don bölgesinde 
düşman gerilerindeki askeri nak 
Jiyata imha taanruz'.au yapmış
lıardır .Don'un cenu.bundaki şi

mendifer hatlanna ~-e nakUye 
trenleriyle dblu istasyonlııi'a hu 
susi bir muvaffakiyetle taarruz 
ediBmi.ı.ir. 
· 17 Temmua: tarihli hususi teb 
liğde de bydedi!diği veçhile bir 
kaç gün dC'l'am eden çetin mu
harebeleıdı?n ~a Donet.z en
düıstrı bölgei;inin en büyük ve 
en mübim şefıri olan Voroşilov
grad Al'man p~adesinin b'r hü 
cumu ile zaptedilhıJ~ir. 

Şeilırin ban büyük kısımları 
alevler içiru:kd'.r. 

Voronej köpriiba.şına karşı 
düşmanın yeniden yaptığı taar

(SONU. S.4.. 3 Stl. f) ""·-----
Uçan 

'\ vapurlar! 
lj AMERiKA'DA 

ı 70 tonluk tayya· 
reler yapılıyor 

,-·-----·--------~--~~------.------~-----~ SAYI - 1069 - SENE 3 _ij F i A T I ' 
DİKKAT T A K V l M .! 

Her Yerde 
Gauteye 

gönderilen 

enak ıreri 

Y •· 19r.! - ~ .'ey; i, G.ın· 200 1 
19 ~1. n:z - Par:ı · i 
ıı ı ı $ ·ıT ruz - 6 
II c ı 1361 • Rec p - ;; 
c:~t>t; 4,4-l - Og e l~.~ 

5 
Kuruttur 

GAZETESi l. n•ilmez. 
~k • ı Hi.18 A;t:;•:1: l9,J7 
'Yat...:. 21 .,3 - İ; ...... -.; 2,34. 

Şark ccpho..İnde s.on 'aziy"ti ,-e A iman 

,östCTir harita 
isliluıme Ucri.ııi 

TiCARET VEKiLi 
Dün tayyare ile Adanaga gi
derek çiftçilerle görüştü 

·------
Vekil, MJIII Şef ve Baıvekllln seıam 

ve sevgilerini çlffçilere bHlllrdi 
Adana, 18 (A.A.) - Tı;:c ti V<.- \ Topla:ı\ıda bu!unan ç>ftç:lcT.mh, 

kilô Betıçet Uoz, bıı ••balı, reW<a- bütün Seyhan v;l;JyeU ı:nüzla!ıgilleri 
tinde iccl mebusu 'IU.rdıan Cemal adma, hükümeümiZin hubcilat bsk-
Ber<ker, İ~ ~n ŞU.:< il Sö!t- kında vf":>\Lğl ııon karardan du;ydlık 
mensüer Ofis umum mlldt::ıil old~, !an ~ük •eviru; lıislct'nl Ticaret 
lıaJde ıa,.,are ;ıe Anluı!'lldan Jl'"hı'i- v~ııine l.ıiıar eımı.ı.omr. 
mk.e gt!!rnişbr. 11: 

~:Umii SaraooğJ11 hiiki'ımc1inin huıVokil, v;liiyetı, par.iyi ve kX>rr.w-
tanlı.ğı ııiya.ret e>tikten """'a "' ıeus- bll'bat hakkındaki !kararı, bil!ün !n<'nı 
lfrini ve fa.brikaları tetkik etmiştir. Mrcl.tt! san yılda ım;hl•kt s('.bep-

C H. Pa"14si sıılom:rı<ia <:ıa.JOOhEil- le:-.:Icn il~ri gelen sıkıntılı dıırum 
lPrin ŞUralı.iyle yapılan bir. tupl:u>- iı;:ıııc!e !eratlı verid bir bava yanıt-
tıya başk:ınl:k eden Dr. Be~t Uz, mıştır. 

Milli Şe!:mız İsmet İnönü'mln ve Tioaret Vdtilimiz yann ub•h Me:o 
Ba.,<vl'l<'I Şiiuil Sa.racoı:ı<jı:un Çu- s'.nt' lıareket edeco!dtir. Dön~, 
lmr m-a çiftçilerine se!om ve ,evg;. ~ olursa. Tarsuı;a. uJtr;ıdlk.. 
lem ib~ğ t!ltikle:ı sonra, ~- tan ~n •• a ,_, __ ."an~·,·n -ıecek 
sil ve teşkilat ı,e!leriyle yeni ekim ve ~· ~-~ ~- _,,. b-

iaııe mewuu er (\ 
lronuııma ;rapıl.'1ışt-..r. 

- --------- ~-.. 
v b il. aya 

, ·Afrika :Harbi . . - . 

lngiliz taarruzu 
durduruldu 

----ı---
lkl mukabil taarruz 

ı sonunda · 
ı1 lngilizler aldikları ara 

zinin bir kısmını 
geri verdiler 

Voronej 
önünde 

Almanlar müda· 
faaya geçti -Almanlar Kafkasya . 
kapılarında 

Timoçenko ordula· 
rının nerede dayana

cağı belli değii 
••. Rus~.uı-a gVre .•. • ............... . 

1Ioskova. 18 (A.A.) - Ö.;!e 
üzeri neşredilen Svv;ct tcbl:
ğinin ek;nde :ıüyle den'lnıfi' k 
dir; 

Voronej bö].gesıP<le -,!'al, n

ml'Z d'Ü<>manr bir miktar geri p•ıs 
J..iirtmü.<;Jerdir. A!mnnlar bura
da iJJ·t'.a mukavemet etmekte
ci'irler. 

Mille;:-.:ı,-o'nun cerubu~Ga kıt 
2.İar~m ! z dü.~nın tarklar \'C 

motörlü piyade ı..-.ıvve !erile yap 
tıkları bir çak kc,:l taa.ru~.ın 
geri püsk.iirtmüşk-d'r. 

Bir kesimde k:t'alarımız b.r 
tek güJJdc J3 tankı yakarak kul
lamı:m~z b'r hale getinnişlerd.r. 

(SO!\'U. SA. S Si.l. t) 

r. 
lskenderlye 11. 
manında yatan 

FRANSIZ 
GEMiLE 

• 
O· OtteHkler de 

in emrine verme 
istiyorlarmış! --·--

Bir Amerikan gaze· 
teıi böyle yazıyor 
N<!\').-.rk. 18 (A.A) - N •.-orlo 

Herald Tr!lıu.n pz. •Cf:i.i: b,;.. J: azl8ı.n
d:a P7.Yie dem ktedir: 

cV~i ile müna.::f'ıbe•terl 1t t: ten 
~a y-ııac:;Jc bir fl'Y 1'3 n.yoı. f,-
ke.OOe-"iJcd<>ki Frar-..; ~ !•! ,,_ '1'1.'t 
tef'l<ler tara!ınd'1.ı> ne gibi srlıeplcy 
;y.lzllrıden general De Gaul[e'in t • 

rine lı-eı i.l~cr ğ!ni, Frar.s:z ırJJ. 1 .eti bı:
oıek..te ve ta..l\ı-Ur ctmektf Cir > 
Amerı"1.:a 1ıtrrictycJ'1lcu;;nı. susuyot 

Kahire, 18 ( A. A) - Cunarte; ı 1 · k 
Vaşington, 8 (A.A.) - Is ·en günü neşredilen ıngiJiz cıı.."'1a ~rk 

haı~ teb:iği; der.iycnin ttılıliycsi liiıTumu !'ıa-
Dün ş;rr:al k"-'b U><lr kıt.llarımız sıl o:l<luğu takdirde bu limaTJ.da 

ct•nlS>a ııoı;ra bir rıı.lktnr ılcrlemlş. bul\.ınm~ kıta ola" Fransız harp 
!erse de son. .... ıraa yapıfon iki .,,0 • goıniler·-in tahribi iJı.t;maü do-
1"'bil taar.ruz ıı.a:::;ısında k. -~dık- lay1si!c Fransız ve Amcrikaıı 

Yeni Berlin büyük elçim;z luı araziıbn blr kJsmını tcrkrt..'?liş- hükı'.\mctlcıi arı:sında ç:kan go-
Saffct Arıkan !eı•fr. rüş aynlıltları hakkında ga2cte-

dern:m edi)·ar. Bu aziyet kar -
§1Sınd6 So,·yetkrin cennlıımda 
§imali Kafka• dağlarının arka
sını kecıd:lerine mü.dafaa mes
nedi ittilıaz ebnelcri bir ihtimal 
nl:dıaı,"'u kadnr Sfalingrad - :ıto.;. 
tof arasında ikinci Stalin hattı 
denilen nıüst.ı.hkem hat bölge
sU.de kat'i netiet'!li bir meyden 
mıılınrebeı;i vermeleri de ihtimal 
dahilinde görülrııeılotedir. Ancak, 
A1nıanların Satingrad.ı dü,ür
dü:lcten sonra şarka tevecciilı et
meleri V<: geniş bir kavis çizdik
ten S-Oııra batıya kıvrılarak Sta
lin hattıoın gCS'isine \'e halısı
na dü')llleyi tercilı etmeleri de 
yaba.na atılır bir tahırnin ola • 
maz. Bu takdirde Ro,tof istika
nıetindeıı Sfalin mil.stahk('TU 
hattına karşı gösteri taarruzu 
yapılır ve asıl iler-fome Hazer 
ucundan. batıya kıvrılmak üze
re tanzim olunablir. Ancak, bar
b 'n mahiyeti ve iııkt<af <ekli ne 

Bu ziyaretten 
sonra bar abl· 
nesi Çörçllin riya. 
settnde topl nt!.ı 

Sofya, 18 (AA.) - Loodradan 
ı:•len b;r habc:e göle, Sowct bü
yU~t e!çtsi M. }.!:ıi!Ccy d..:n \t. Çô."'çl!i 
z·yarı:-t edıcr~k kendisiyle uız~Jn n1üd 
<ki kon1Ql1UOtuır. n· ıiir~"<ien 
sonra b~·ekilin rc!s1it:,1 altmı.c''l b:r 
genfl' k1.L11ınay toplantısı :l apılrmış ve 
bUndao s< nr<ı. da hry k bin.&,i top.. 

lanmıştır. B:, eörilşrnclerln b~;.ea 
me\"Zuw..u Avrupada ik:n-c::i la.- C'\.~ 
hc aı;m;. < meselesi ıe,,"1< l <ittşL:. 

----
He} etimiz, Bulgar 
matbuat müdür ·ve 
e r k a n J tarafından 
hararetle kar~ı!aadı 

Vaşington, 18 (A.A.) - Va
şingtonun bav-acılık m. lıfiller:n 
de s\iylendiğine göre, ş mdıy~ 

kadar in.a edilen tayyarelerin 
en büyüğü olan llfars t:p:ndc ~' 
70 ton'.u:C uçan vapur':aı n ıaş:
dı.kları mu azam !xımba han1 Jle 
Jeri Atlantilfile dc:O.:za. ı:aı-a kar 
şı büyfı.k bir rol oynayacaktır. 

M 
Cenulb lkeslmlOC.• Sfy;y'ar kQnammz ellerin sorduğu suallere h<tr.c:-

ı 8er1 in v,e 1 o~- • (S;~ S-;~:.tl. ;1 ldönüm~:~~A. 3 SÜ. 0 

Kova elçılerımız Akademi sergisi dün 
, , 

olım;a olsun bu defa a<;:ıl dik • 
kati cclbe<den Al. an gen"l ku?'
ınaymm harp pUnıııın hariç • 
len bakanlar için vuzuhla an • 
kışrla-mamnsı veya kestirilcme• 
ln6Sidir. B1111un içindir ki, 

- Kaf'kas) a mı, l\loskou mı?. 
Sorusu şirodl cC\ .plandınl • 

nıak istcnıncJ..-tcdir. J..'ilhakika 
Alman ordusunun 'bu lıu.~usta 
Deyi \'O hangi hf'dcfi tercih ede
ceği ' ü,lün tutacağı belli de
gildir. Acaba, Kafkasya ile Don 
ve a ~ğı Yo~a bölgelerine yı~ 
ğılnıış olan ilıti)at Sovyct kıl\"· 
'' t.J.cri ile l\lareşal Timoçenko 
nrıdusunu im,'ı.ı eylemek mi b<
r nci planda geli) or, yoksa §İ· 
n111<1i kafkasyn dağlarına varıl
d :lttan sonra fosJ;.o,· a istika • 
llıeti!Jld hareket mi hl"defi teş
kıJ edi) en<'. Bu nıerakı kesin hır 
surette İ2ale rdebilınck güçtıir. 
Ancak, bu defa Almanların si
l ası l;.lfer yl'rine asileri zafer 

(so. t • .s.~. a st\ o 

Lcı .. .radal<i Swyct bızy < •"çiliti 
ma~JtH1?rlDde söylcni.ldıgc..ıe r M. 
lfa. "-cy siddetli bir d"l iı. ' ~ 

m .tı !ik devletlerin bir faa y 
te=el r ;y !inden et ı 
ve Sa;vet ol\1usuı>da ıı;;. "' süren 
iıı:. ale d ki.;.a4- ÇC'kmi::t ı..·. 

DENiZ HARBi 

Alman ar 
21 24 Saatte 

şilep batırdı 
T o 18 (AA ) 1 pon 

mi t b 4;, 1 h~.ı 
ınurı:a kati J par 
rın.n tJCıro • :ı 20C,OOC 
tı!t~l"lll.d.ı 25 gemı t ı 

(SOstı. :\. 3 SÜ. G) 

So.fya, 18 (AA.) - Allnanya
ya g:dccek olan Türk ga«etec'.
leri dün öğleden soma buraya 
g<clıı:~lerdir. Heyet g;>,rd.ı Bul
f ~ ınaubu;;t umum müdürü M. 

Amer"-an yyP.rc • 3atı ko
mıtesinin dlrekrörıi H >nld T Jl· 
boti bu büyük tayyarenin tcc
rüıbelerin.clen sonra ş •nt.ırı söy
lemistir: 

Saffet Arıkan Berlln, • 
Cevad Açık Alın da merasımle QClldı Şi~1cli in;:a edJ.ınck!e olan bu 

tip.\e bin uç:ıın vapur Atlantik
te vazh·etin derhal d.eb"''smesi 

Kuyblşel'e tayin • , 
edildi 

r 

. , 
(SONU. 6 \ , 3 Stl, 'l imk:lnını verecektir. 

l Yeni T;frikamız 

SULTAN ZİZ 
Baş Pehlivan Yozgatlı Kel 
Hasan/a nasıl güreşmişti? 

Ankara 18 (lkdaın muJıabi • 
rinden) - Er.tincan mcb'u..ıı 
S ffot Arrkanın Berlin bü) ük 
elcillğine ve Hari .. ~ye Vekaleti 
1D~lmıi katip mıı.ınini blıiııd 
sınıf lıiiyük d 1 Cc,ad Açıka -
lın ııı. da K ıey l:t ! lıü~ ü it dçili
ğiu c tayinkri yüksek tasdilio 
iktiran etmiş \'c gaute ile n • 
r~ihıı" tir. ----
60 Bin yahudi : 

Neşriı: başhyacağ:~~ eserde pehlivan- Selini te; lk&r i .
1

1 
lık tarihimizin parlak sahif el etini teşkil rak slrtllecekml 
eden büyük ve meşhur güreşleri bütün 1 Os!-0, ı8 (AA ı _ Br ı: 1 
heyecan ve teferruatile okuyacaksınız l 60.ooo Ynhı:d.nın se ~ kt ~ 

1 p E WI' YA K J N DA J Ç knrıl.ırak süritle<:eklcrı o~c-
' a. - n:~ iştir. 

Maarif Vekili nutkunda akadeintnıa 
tarlb.çeslDI ve bugtlnka vazlye•Jnl anlattı 

l\Jaarif Vek>li se.-giyi açış nutkunu söyloiiyor 

Güzel san'atlar akademisi - ı Maarif V<'kili H:ı.<ıan Ali Yücc:W 
ıı.in 60 ıncı yıldıönümü münas<> bir nuUku ile a;•ln:ıştır. ::>.kra -
betile te'1rp ediler.. sergi düıııı simde Valj ve Btlediye Reisi 
saat 17 de mektep bin;lj)uıda (Sonu.::~. 3 Sü 6)_ 
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EK~~ K"'ı[, 1 r GÜNÜN IÇIN~E~-~~ ~Jı ·ı Dahiliye Vekili-! 01.S :.POLiTJKA 
Yazan : ZIYA ŞAKIB .... 

- E, ot... Bu eser, onuını bü
tü.r dLişij,ncele>iıni ootaya kD -
) ll.) uı . . O düı:iüınceler ki., şim
di;, e lvada·r ben de onları zih -
1' :ııdotn geçir.miştiıın. Faıkat ne 
kıer.dfft.e \'C ne de 00.;d<asına kat'
~ t ifa.00,,e cesaret ed-Olııenı.işti.ın. 

MoJ.:la ATI, dayanamadı.. Bü -
yük bir heyecan ve harım.Ue, 
Faohrür:mi.>ıanın elleı:1ni ya,kal;ı,.. 

dı. Genç kud.ır>m nemıin elleri
ni h«raretle sık.arak; 

-- F:ı:hrıümı.i>'ıa .. Şu halde, önü
n .. büyük b.ir yol aç>lııu§tır. O 
yo;,'!;ın, yürü. 
, Diye b~ğırtlı. 
~ Ger..ç kadın, :ı.m llCasınm bu 
sÖ?leriır.~lcn büyiiık bix memnu
niyet hiS'>ll.•tii. 
. :_ Evet.. O yolu, ben de hlsse
diyorıuın' a:nuca .. ve o y;olı<la yü
ııU~ eceb. cılonların, ne bü.J'ii!k ibir 
sa-.vlet n"•ı•bıalesiine vasıl olaca
ğına da kanaat ge>tiriyorımı. Fa
kat, ~ ;ıeylerde olduğu gibi, 
bu rr.eselede de bar.a retıber ol
manı i~tiy=n. .. Açık söyle, 
amuca.. a:yni yol11n yolcu.su o
la:rr.n.z m y:z? ... 

- Açık söylüyorum, F&lırii.n
:n.i.,a .. a)-n1 yolun yol.cu9!JYlıtl. 

- Şu halıde bana, evvela (Se
y;d Aıhmıet) den .. sonra da (Bab) 
da.n 'baıhsG-t. 

(Batb) l<eli:ınesi, Molla A!l!iyi, 
yerlr.ıden sıçrattı. Adeta, kulıdt
larma inanamadı. Genç kadıruıı. 
gözlerinin içine bakarak: 

- Faıh rünnisa !. .. Ce!'<iibıhak 
seni en yOO-k mertebelere çı
karmak içim., hiç bir lUtfıınu e
slııgenıô)or ... D6IOOk. ki, (Bab) m 
da kim oldu.ğoou biliyorsun? .. 

Di!]e m1rıldaooL 
Fa.hDiinı:! ·a, bu t.akıdi.rden bü

yiik bir memnuıniyet hissetf4. 
- Şiıındilik, onan ha1:kıı:nda 

bildiğim şey, pek az. Faıkırt, ş:m. 
diden kendbın:i, ooo bağlar.mış 
bu;hıoyıanıım. ... 

- Bana, 'kmca cevap ver, 
Fahriiı:rn•isa.. (Baıb) 4 nasıl ta
nıyorsun? .. 

- Çcık kısa cevap 'oet"eyim, 
amuoa... (Bııb) ı, bir (hakiikat 
kapı.sı) olara:k tanıynrum. Ve o 
kapıya sarılmaya da, lkm'ar 
'"'rııüş bulu:no.fj"Orum. 

- Şu halde, kMi.. Söııü bura
da keselim ... O kapıdan (haki
kat) i.ılomir:ıe gireıl>'ilmek: için, 
)ıotumuza devam edelim. 

İKRAR VE İMAN 
O .~iın, söz burada lımilıdl. 
İki gün sonra, teıkraır genç 

kaodrr.1 riyarete gelen, MolJıa Ali, 
- Yarın, öğle wlotinden son

ra beı>.i:m evime gel Fah.riilııınisa .. 
Orada, bir zat ile göriişeeelosin.. I 

Dedi. 
Genç ve aiTher karlın, erteıi 

günü, büyük bir sabırsızl.rlıiliı. ı 
bsk.ledi. Vakit. gelir.ce, doğnre.-, 

amııcas>r..m e-ı"ine gitti. Oradı\, 
tak.rJ:>en k,..k yaşlarlllrla biir a
dama talırli.ın edileli, Bu adaım, 
Azeıı'oay.:ııın hıwalisintle, (B&b) 
ın me::ıh~bini nl"Şreden, 0,'tolla 
Yuısuf Erdeb!H) idi. 

Mana Yusu!, evvela Fll'lıruı:,... 

n1sayı dilikaili bir iımıtıihıandan 

1 

geçi.r<li. Genç ka<lmı o karlar ol
gun b uklu ki, aı.ıan. en m.çülk 
bir i.l:ıt.i.raıza bile ~üorum giimne
di. Evvela (Bab) ın şa!ısiyetin
dec başlı.yarııolr ollAlll ıneZrelbi
n irı esası haıl,ikn:ııda mali'ıırna t 
veı<d:i. Fal~aııım ba~ı sual
leri frzerine, btrçdk maı:ldeleri 
de şertı ve izah eUi. 

Cknç kadm, Molla Yusuıfu 
büyii.lı: bir d'illdkatle din}edi. Ve 
&Or.<"a hiç ber<tiüt etmeden Mlol.
la Yusu.f'uın önünde eğidtli: 

- (B ab) :ını ha.kıikıa ten bir 
(Mfihrli) ohluğu.na kanaat geti
riyorum. Onoa, kalbi<min büıtıün 
safiyet ve lıalisiyefli ile iman e
diyorum. Oı:.un en sadılk bir mü
ridi olacağıma da itkrar veriyn-
rum. 

Dedi. 
Arlik aradal<ıi pertle kallkımış

tı... Bu genç alim kadın, sane
lertlenlberi aıradığı (halcilkat) ile 
karşUaşnııştı. 

• .. 
l\fo lla Y usuıf ç>kı.p g:i!tik!ten 

soru,.., Motla Ali, Faıbrünniısamn 
üzerinıde h11Sule geleı: tesiri öğ
rmoan~k iS'te<ii: 

- Eh .. Söyle l:>ak.Mım, aiie ye
ğenim!.. Şu anda, ne düştıııi.i -
yorsun? .. 

DedL 
FWürıııııisa, o kOOar bıliyü.k 

manevi bir heyeoan iÇ!lr.de idi 
ki, kendiıii güç.lü.kle tqıarlrya -
bildi Ve :Dllıl'a, ağr ağı:r dUşün
celerini söyW: 

- Sözlerıhnde, gayet sımı<mi-
yi:m. (Bab) ın, luıilı:ıil<aten bir 
(Mehdi) olduğuna kanaat ge -

1 tirdl:m. .. Faikat o, öyle bir (Meh.
di) b.. bir talm.m sa! ''<? oa!hil \ 
halkı aldatarak (dk.) yapmak.. 
(Şeciat) çlkanınııık.. kendisini 
budala günııhtma (Al'laiı) tamt
mak iıstişen adi bir şarlıtan, ~
fil b±r yalaaııcı değil... O, bir 
milletin (Mewi) si ... Bir mil
l<>tin >!l'.liiiım altında irileyeI> ef
radının Jıalfıısk.ar ve hamisi. .. 
F~a biraııı. sükUt e<tıti. 

Ve delin derin içini ÇEikıt.i. Ve 
sor.ra, ağır ağır başım sallaya. -
rak OOızlerla:ıe de-vam eyledr. 

(Daha var) 

1 i'OÇUK HABERLER 1 

* Kapıkale<re 'hudut civarına 
yakın bir yerde Şevki isminde 
bil' gümrük komi'9y<>I!CU6unwı. 
ü:ı:erinde 46 İsviçre franğı bulun 
~ Şevki mallık.emeye seV'k~
lerek tevkif o'unmUf!ur. 

* !vrot:örlü nakil vasıtalarının 
mu~ yencl.eri sona erm~ir. Bir 
kısım arabal'ar da f~ımJ mua
yeneler neticesinde seferden a
lı!.İ;m U:ması ka rarla§tırı'ırn1'lt~. 

* Salı gününden ;t;tıaren mey 
ve ve sebre fiazlaı:ının fatura
lara göre kontrolüıııe başlanacak 
tır. 

* Birinci ağır ceza mahkeme 
siıı,de, SJ;ivride Fatuş adında bir 
ikızı kaçıran Osman, 2 ay hapse 
mahkUmı o.lmuşıtur. 

ı " _ nin tetkikleri M ~ d · t --• ısır a vazıye .• 
Bu sabahtan 
itibaren 16 ku· 
ruşa satılacak 

Yeni halk aşhane/erinde ilk- Vekil Jandarma ;re 
Polis mekteplerini 

Önce pişirilecek şey.. gezdi 
-'"2:an: HAYRI MUHiDDiN Şehııimime bulunan Dahiaye 

Huıbubat fiarlarına zam 
yapılmam imal~:e ücret\e.ri

nin artım&ı ve mab.rU!ı:a~ fi
a tla rmın yiillıst>bnesi gözö
n ünde hıl1ll.aı'ak 600 gra.mlt.k 
ekmeğin fiatının 16 kur%a 
çıkanlhıooı kararlaşınlmL'i"' 

W'. Bu karar .bugünden itiba
ren yürürlüğe gireeekt.ir. Bir 
ÇlWal un fiatı da 1486 k11ruş
tan 2420 kuMJŞa çı..karJlmış

tır. 

Adliyede gaz 
tatili garın 

Nöbetçi mahkeme
ler tesblt edildi 
Bu tatil müddeti içinde mıiista. 

cel davalar jçin nöbct.çi kalacak 
mahkemeler şunlardır: 

Sulh hukuk mahkanel.erinin. 
hCJJ6i çal~alarına devam ede
ceklerdir. 2 inci ağuc6Za mah
keme;i, 2, 4, 5 - 7 incı aı;llye ce
za mahkemeleri; 2, 4, 12 inci 
as1iye huku:k maihkeme~ri, bi• 
rinci< Ticaret mahkemesi nabet
çi kalacaktır. 
Diğer t~rıd!tan Beyh,--.z, Gala

ta-, Eyüp, .Beşilrtaş; Kadtkıöy; 
Üsk.üıdaT Bebek; Kartal; Adalar; 
Sarıyer, sulı ceza mahkemeleri 
de nöbe!:çi<lirlet. 

Fatihte sulh ceza moahkemesi 

Kwlııy ve ovbf öniiıınii2ıleki 
kışa, İstanbulun ~"'itli semtle
rinde y•w halka sıeak yemek 
verecek möJl aşha.ıaler açmak 
hazırıhıklarındadır. Birç<ı!k va • 
taıııdaşlar biliyorum ki, çoık ba
sit san.dan dimağlannda, müt
hiş 1>ir kontabilitc hesabı açma
yı çok güzel bihnişlerdir. Bıwı • 
lar, eeınôy..t ve .femm J<a.t-şfu\:lı 
ödevleri ıncıselerıioi ~ığı.nız za
man: 

- Hep cemiyete mi vermeye 
mecburuz!. Cemiyel bize veri
yor nıu, birşey yapıyoıımu iki? •• 

Şikayetİi!l.i InılatrrJ.ar. 
İ~te Tii:rk cemiyet~ çıdışamı

yan veya çalrşmasile hayatını 

lııoruyannyncak du.runıda olan 
muhtaç vdım:daşJ.ara, içtimai 
yardım elinde, kış giinü, sı:oak 
yemekle ~eliyor. 
Halkının ~fordeki acıyı kendi 

etilllde dU\l'an bir d!>vlet kema -
!'ine yülmeldiğimiu, deWıct ve 
haik birliğine en güzel. deliller
den biri, şüphesiz, budur. 

Fakat, lıa~, biı:b.ç on ıbin 

kişiye sıcak yemek vemıe1c, sı
vil te.şkilfıtta, hiç .ı.ıolay bir İlj 
değildir. !akat bir devılet iı;in 
de bir hiç olması L't:ıım gıe}.diği 

şüphfıs0lir. 
Omı.n içi.o yeni milıl1 1ıatk aş· 

haMlerinde ilkönıee .iyi pişip 
pişmediğini göreceğimiz şey, bir 
kaç bin vatanıılıışa da olsa niha· 
yet bir kap yemek vermcld>en 
ibaret olan bu ~. teşkilatcı -
lığımız olacak:l.ır. 

Biz. Türloler, ta steplerden f11· 
k:ırı:p Avrupa kıt'ası.na Şeflik 
ettiğimiz ve ııncden.iyeiler kur· 
duğmnıız deviıılerdeııheri birin
ci sınıf teşkilakı bir milletiz. 

Tekrar caııla.ndı.rmaya ve şah
lanıdumaya ıı:mnettiğim.iz bu 
milli .kıılbiliyetimizi çeşitli alan
lar.da ne dereceye kadar yeııoiıden 
diriliebilıdiğimizi, bu birkaç bin 
kap yeıımok :ı>işirmek işinde ve 
sivll ihalk teşkillltcılıi;'lnda, bu 
şekilde, ilk def,.. imtihan elmiş 
o1acağız. İyi bir sonuç a~ 
en çok seviııeceğiımiz bu ola -
caktır. 

1--ADLiYE------;; 
'-----KORIDORLARl~DA _j 
Çocuğunu yol· orta
sında bırakan baba 

ile Su1'lanahmet 1 ve 3 üncü. • 
sulh ceza mahkemeleri de nöbet B s.._ _ 1 k d w l b k 
0 kalacaklardtr. aması a.mayınca a ın çocugu yo a ıra mış' 

İktisat ve M8nakal4t baba da arkasına bile bakmadan köye gitmiş! 
Vekilleri geldiler 
lMünakalli'it Ve lciili Anriral Fa.lı 

ri Elt>gin ve iktı.sat Vekili. Sırr1> 
Day dün salbahki ekıspresl.e An. 
karadan şehrimize aelmişleı:rlir. 

Bir adamı ıersemle· 
terek soydular 

IBeyoğlunda BOOl:anbaşı Hfuıe

yin ağanın bahçesinde oturan 
Süleyman. sa.ttığ~ lroyun.laruunı 
parasını cebine ktı\}'aTak e-ı"Ve!lki 
akışam bir ça~gıl~ gazinoya gidip 
otıırıımrştur. Evine dönerken Ha 
er sokoağmda k.arşısına bir adam 
çıloınış, sırtına bir ıaş incEirerek 
celb<'ndeki parala.-dan 3&7 liras.
nı çaııp:ıp kaçtruŞttr. 

Meçhul şallııs zabıta tarafın

dan aranmaktadır. 

Çanta k•p1cılan 
iBeyazılta oturan Hikmet adm 

da bir kadın uiin .a.k~am üzeri 
Fatiiıten gc.;erken bir adam e
lindeki çantasını kaparak kaç
mağa baslamış krdınm bağır
ması üzerine de çantayı bir kaç 
adım sonra yere ;rtıp göoxlen 
ka yflıo l'mu§'tu r. 

Ü'stü başı harap, genç olduğu 
Ilı.er halinden beDıi iw. Fakıaıt tı
raşı uzamış, ıwıır'tları biı:birine 
~krnüş.. Okunan tezk.ered:e 
ı:m doğuıınlu olduğu yazılı bu
lunuyordu.. Numan oğlı Hüse
yiıı Maraşın ElbiStan kazası.nı.nı 
!Bercene köyünden idi lM.a.rnş 
ağıroe~a mdı!kemestne brr öldür 
me suçu için verilııniş. yaşı kü
çüık ollduğ'lLlldan mahkemesi. gay 
ri tne'Ykuf olarak yapıhnak.t.a i-

an~. 
F'4tltat Hüseyıin bu seribe!lt:l.iikteı:ıı. 
isıtifade ederek İstanbuta kaçıp 
gelıın~. Araşırrııalar sonunda da 
yakayı el.e vemııiş. Kendtsinl Ma 
~ mahk~esi isti:yTOiıı:lu. 

Su1tanah:met 2 inci sulh ceza· 
ma'bkemesine getitibıişti. iHfı

kJm. ona bakarak: 
- Ş>md'i ıber şeyi ha.na olduğu 

gibi anlat, ~. neden, nasd öl 
düadüon de s.en k>a1il oldun? .. 
Kati-~ Hii5eyin meselenin esa

sına geçır.oedeıı e'V'Vel, hayatı
nın hikayesin> anlatmağa baş

ladı: 
- Benım evılendlğim kadın 

başkasının karısı :idi. İ'lk kO<ıaJ 
s. onllJlla senelerce beraber ya-

şad$ h·aJlie bir ~ğu okn"'" 
ımış. Bu'na ~ üızüılen adam üze
rine bir ba.'ll<a kadın aldı ve buı 
ilradmdan da üstüste bir çok çer 
cukfa:r:ı o1du. Kader kınınet böy
le imiş. 

Tabii kadın, yeni geleni çok 
ikıskamJ'lllmuş. HU!>'SU2.fuk1ar 
edip duruyo.mnış. Bir gün koca
sı gerdi bana çattı. cSen ded1i be 
nim birinci karımı al.acabnış
sm!.... HaJlbuki, benim böyle 
bir şeyden haberim ydttu. Ben 
lkadınm ismini cismini bihniyor
dıım, 

Fakat bir gün baktım, evime 
lblı: kadın geldi cıtu<du. cGib de
d6ım ,gitmedi. cİlle beni ak diye 
beni zorladı,. Mık bana açıldığı 
jçin beni bırakamazmış. Sonra 
ikcnd'5in i ölldüriinn üş. 

·Etraftan &raya: girdiler: Bu 
senin alnının yazısıdır, onunla 
evl.eıımoelisin, dediloer. Ben de ev 
lenden.. 

Allahm dileğine bakın ld, bu 
kadından benim bir e:ı:ilook ço
C'llğum dünyaya geldi. Babamın 
!köyüne gittim, orıırla rençıperlik 
ederek geçinmeğe ba<;ladık. Ka-

(Devamı Dördüncü Sahifede) 

Vclti.li Doktor Fim Turı:er dün 
kendtlsile görüşen bir muharriri
mi7.e şunlan söylmı~r: 

•- İstanb\tla bazı kususi iş
lerimi ıalcip için geMim. Bu fı:r
sattan jst\fa<le ederek Vekalete 
bağlı müesseselerde tetkikler 
y~. Jandarma, p!>lliı mektep 
!erini gezdiıın. Bugün de jandar 
ma dilcim evinde meşgul o!ıdmn. 
Gördüklerimtlen memnın1 ola
rak y-arın a:kşam An.karaya oo-
neceğim .• 

Bir iğne kaçak. 
ÇiSi yakalandı 

iki bavulda 2185 pa
ket gramofon iğnesi 

ele geçirildi 
Haytlaıpaşa istasyon unda me 

murlar tarafuıdan Şua Franko 
isminde bir yahudinin eŞj!aları 
a:rası.ıı<bt yapılan bir araştırma
da iki bavulu dbldll4'.an 2185 pa
ket gramofun iğnesi bulunmuş
tur. Kaçakıçı ya.hudi Irakıtan 

memleıketimi-le geçmiş ve Gazi
antepten şell:ıriımize bu iğneleri 
kaçırmak istemiştir. Yapılan tah 
kikat neticesinde Şuanın dön<iiş 
te İstanıbuldan kaçak suretile i-
1(,ç &'i>türmek niyetinde olduğu 

an'laşı.lımş, ayrıca üzerinde: 
~GebzEde seni karşı1ıyacağız. 

diye bir te\ı>-af ta bulunduğun 
da·n Iazun gelen takibat iç.in 
Gebzeve emir verilmiştir. ı;ıua
run uzun müd\l.ettenberi çalışan 
ibir çeteye moensup oW.uğu anla
ŞI!mıştır. 

Tünel sirketinin 
sakladığı binalar 

Belediye mubblr ile 
mukavele yapıyor 

!Belediyen.in eski tünel şirke
tinden 2 milyon lira alacağl ol-· 
ıdu,ğu hakkındak; ihbar ürıerine 
tetkikler yapılıınış ve m u.lı'bir 
il.e temasa başlanın.ıştır. 

Verilen ma!Umat ve alınacak 
binaların belediyeye devri lazım 
geldiği hak:kıında bütün lıuku
kıi dıeliller beledi:ye lehinde gö
rü~ktroı:r. Muhbire yıoode 20 
hisse verilmek sutclile yapıla

cak mukavele sureti hazırlan

makıt:ıdır .Şehir Meclisinden bit' 
loarar a\ındtktan sonra çalışma
lara lbaşlanacaktır. 

Hırsız ambar memuru 

V eni ge.I.m haherleı><len 
anlaşılıyor ki .Mı ... ı.n 
dJı.hili siyaseti hadci Ş. 

lecin, ln11ıassa Mısır budndan 
igiıııdclııi. mulıa.ııelıe<nin g<>çhııneık
te '1.Iııl.uğu saflıalatıJa pelk • Wca
d-ı:.r, ilatidar nıewnnde bu» 
oon Mustafa Naha.< paşa.na 
Vdiıl brkasmda ı.;., tabın ayn
lılıılar olnyor, ıpeşanı;n en eski 
dostlar.ıaılan ve fx:kawn emtllı;. 
lıarlanndao baala.rımu fııb ile 
İlİşilıl}ildeıi kesiliyor. Buna ıı.... 
Jun.,a Velldhı ar.ıettiği nwınııara 
bir ibtilfrf halidir. Fııkat ihtililm 
her halde ~a ~ı.ka.tı!mım 
steımıiyen derin sebcıple!ıi var 
görünüyor. Mı.<>ının 921 de lstik
la.J ilan edildiği tarihtezııberi g.,.. 
çi.rdiği siyasi tcl<Amül sıılluıla -
ruııd.a, parlrmı-to ve fırka inti
hap ve teşııkküllerinde 1ıiııçolı: 
bııhraııh gii;nW!r gehniş, geçmi§"' 
tir. İngiltere ile olan mesdeler 
yii'ziinden çık<m miişküllt yiır
mi bir senedir müstaki1 Ma.ırm 
siyaset tarihiıııU pek belli başlı 
hirıer Y1'r tırtmal..-taııhr, 

Lakiı> Mısınn şimdi karşıla'° 
tığı hal ıdaha bıı.,...ka dır. Bu se
fer .l\lı.sır şn bii.yük d.ooya har
binde bitıa.r.aitır. Muharipletdc.a 
İngiltere ile miittdik bulu.nu • 
yo:r. Mısırın htıdutlaırı içinde d.o 
İngilfure diğer m uharİ:p d.<l'Ylet. 
lerle mulıınebe etmektedir. 1taı
ya ·v~ A hnanya gibi diğer mu
harip dwle<tlerie ise M•n:rın da
vası yo)gtur, Geçeııı ha.zirıı.nm 
o1'tıısı.ııda.nberi Mısmılaki. siyasi 
' n ~;,et Liby-ada lwışlP'IMŞ ve 
Mısır hııdutı..rı içw goiıımiş o
lan muharebeyi yıı.kından ta -
q etmıık St-tile bir .inıkişaf 
göstermektedir. Haziran oı:ıta
sında büyii:k bir ta.nk muha.re -
besi ohnıış ve İngilizler açmı 
Mihver llmvvetleri laarşBmd.a 
mııwıffaki;y .. tsalik bıış göster -
mişti. İngifu taraıfını.o Wll'diği 
zayiat ağırdır. Bwıun ii2eriııa 
İugilizkr Mw>rın hııdmian içi
ne çt!lıilııı.ek suretiLe daıha -
niyetli bir vaziyet almağı dil -
şümnii?1er ve öyle y~ -
ılır. lngi!mer için ta~iye kıta.... 
tı, f>arp mahıem.esi betiemek l&
........ Ta ki <teiknıır mahatt -
heye tutuşmak iç.in müsait giia 
~e kadar. ~i aradan 
geçen bir .-s :ııarfmda harekat 
İngilizlerin l<>h>ıı.e biz sa.ftı.ıır• 
gi.rntlştir. Faıkıı.t hl!11biıı blR'.da,. 
smırd<i saflıaJannııla Mısınıı w
ziyeti da:ha na7'ikleşebilir; diyor
lar. İn:gitizler Mısırı soıı mclicloıı
ye gelinceye kacl.ar miidafaıa ecl:o 
cekleri.ıtl her vesile ile anL.n • 
J'll'I' )ar. 

Son btt ayda görül<ıniiş olan 
çeloilmek hare.keti de zaruridir. 
Çiinkü daha iyi bir müdafaa te
mini için elde edi.lınesi 13zmı o
lan vaziyeti tehlikeye koymak 
iktıza ediyordu; mütaleası.nı ile
ri süriiyonlar. 

!Cir uyanıklık .•. Garip ve tu
ba! bir uyanıkhk. 

l K D A M 'm T AR 1 H ve M A C E R A. R O M A N 1 - No, 168 iNwetçi lhfilıiı işin farkında ol
mamıştı. 

'Bakrııköy Sümeriıank bez fab 
rik.asmın an'bar memuru Musta
ia iki parça be-z aşır"!' fabrika
dan dışarı çıkarken yakalanıp 

üçüncü asli:ye mahkemesine ve
rilmi~ir. Dı.rruşma oonunda Mus 
tafa 2 ay 10 gün 'l:ı~e mahkum 
Ql'l!tuştur. 

Geçetıilerde Başvekil Nahae 
paşa da Mısır için endişe~ ma
hal olmadığını söyliyerek Mı -
!<>rlıların siiıkı'.tn ve huzur için
de işlerile meşgul olmalarını 
tavsiye etınclcten geri !:alma • 
ınıştı. Bununla berah~ Harbin 
Masır hudutları içine girmiş &. 
ması halde bir fe-ı·kaladelik vü
cııde g...tirmiş dmnektir, Mı ·ır
lıll>T kendilerini teüış ve heye
cana kaptırmalı:sı:mn bu fo, ı.a -
lô.de halin karşısuııda m.iı!lbetwı 
sü.klln ve hmur i.çu.de bıı.Iuııu • 
yodarsa da vakayü tabii ulaııt 

bir hasııasi)etie tq etınekter. 
de kendilerini alaım.cyodar. Ha· 
rid siyasete bağlL vekayiin, as
keri vaziyetin Mısır efkarında 
birbirinden fark.l:ı cereyanın yo.l 
aça<:ağını tahmin etmek zor ol
masa gerı:lk. Harbin ilıir kere 
!Uısır hııdutları dahilimlen ılışa· 
n a.tıldığı ,.e Libya hududun -
da İngiliz: tarafı için pek emni
yetli bir vaziyetin hasıl ()bn.ası 
iiotıza ııdiy&r. Henüz l\lısırdc 
simdiki nisbi sükiin ve huzur 
~zaman daha tahii bir lıal ala. 
cak, efkfırdaki ihtilafların hıtlli 
daha kolaylaşacaktır. 

Evet ... Kısın devamı müdde
t.ince cBolu> yu nısfılle-yl daima 
uyanlk bufilrdu. 

Ci>n!<ü Nurettin deni'len heri
fin şerrinden kendisini bir türlü 
masun adldede-m;yen cBolu• lu
Jl'U uyku tı:ılmazdı. 

Gece olur olmaz IGokıdan ve 
~araptan gayri bir endişeleri ol
mı,·an muhartz.lar kafalarını 

tütsükd:kten son~a şehrin so
kaklarına dağılırlar ve bu mel" 
ı.nların n."ırofarla; kiifürlerle 
karı:;ık katn tehditlerinden za. 
\'allı Bolu halkı ne )."<-tıacağııu 
0 •şırırdt. Ana baba, ço!uk ~uk 
ıhPr B<>Tıu lu yatağında 'bağdaş 
kurar a;.la)'a a;,laya titrer du
rurdu. 
Fakat yaz gel'nce iş değişir. 

'i'ckta k ' saray bü,ün rezalet 
lerde, bütün namussuzluğu ve 
a' ' eklığile ber.lber ılıcalar civa
rına göç «!er; o zaman şehirde 
herkes derin lbcr sevince müpte
U olur. 

Çünkü sokakları dolaşan ser 
ecri mııhafttlar artık kale hari
cinôeki köylere musallat ol:ma
ğa başlamtşLanirr. Artık şehir
lerde sarhoslar nara atmaz. Ar
tık (l\'urebtii-J) in k.öpi'kleri ulu
ya uluya zavallı (Bolu) bemşeh 
r:sin'n uykusunu kaçırtrnııız. Ve 
~rtık Bı:ıluda he.d<es bütün bir 

kıflll uykusıı<Llu.ğunu, ürkekli
ğini ve zehirini gidermek vazi
ye<tini elde eder. 

işte şehir bu ge<:e, böyle bir 
sessizlik içinde idıi, 

Sokaklarda bir ıek ziruJı. yo<k 
tu. Herkes evine çeki.lmi.ş, bel.ki 
de yaıtsu namazından sonra ko

caman şehrin hiç bior tarafında 
yatağma gimüyen kalmamıştı. 
Yalnız büyük kule önünde bir 

nöbetçi 'ardı. İşte bu "kadar .. 
Maamafih o da, galiba çohtan 

derin bir uykuya dalmıştı. 
Filvaki ayakta durwyordu. Ll

kin bulooduğu yerden kımıkla.n 
maması gösleriyorou ki, hazret, 
n<i>etten ziyade gömüğü rüya
larla meşguldu. 

Arkasını kulen.in saııp yapılı 

duvarına vermiş; başı.ıu; iki e1i
le sıkı sıkı tuttuğu mı.uağına da
yamışt. 

Kale kapım kftnali dikkatloe 
kapanlmış ve emniyet mandal
la'l"l da sürülmüştü. 

Büyük kule {Nllfttt.i.n) in i-

YAZAN: 

Nizamettin Nazif 
kamet eUiği daireyi ih!tiva etlen 
ye:rdi. 

(Büyük ku•le)... Şehrin o za
man!Q halini bili!Iliyenler bura
sını kalenin burçlarıııdan a·yırl 

edemezlerdi. Fakat haddi z.atın
daı bu.rası sarayın ta keııd.isiydl. 

!Bu kule ve bu kule ile bera
ber diğer ·iki tüçük kule bir 
mti6e13esin üç köşesini teşkil e
diyıorlardı. 

ATa.Jarınd'aki sabada büyücek bir 
bahçe ve bu bahçenin ort.asmda 
biT kaç küçüciiJı: köşk vardı. 

Harem daoiresi büyük kulenin 
hemen yanıbaştnda idi. 

cıBedretıtin Veli• nin yapbın'.lı
ğı. bu mükel'ld daire şu anda 
~u. Ne kulelerde ne bu. 
da,irede ve ne de beyin şıabsıııa 
mal:Eus olAn bütii.ıı müııeMes i
çindeki binalarda. bir ıştk yan-

dığı görülım.frym-du. 

Saray civarında şimdi hayat; 
ya•Ln.rz ,şu (NUTet~in) in haydu•t
luğunu temsil eden tinandazın 
şallısında temes.sül ediyordu. B11ı 
haydut ta. k'ttlbilir şu anda ne 
hüdıyah rüyala.cia m~uldü. 

Birden biiyük kulenin yanına 
tesadüf ed<:>n sıır par<,ıasının ü
zerinde bir hayalo belirdi. 

Nöbetçi bunun hiç farkında• ol 
mamışt.ı. Hayal surun iç tarafı
na şöyle bir gelişi güzel nazar 
atfettikıten ronra dı~arıya dıoğru. 
mu ile bir işaret y•;ıılı. 

'Henüo: göz açıp kapıyacak ka 
dar bir an geçmemişti ki surun 
ürzerinde lü ikinci bir üçüncü. 
ve bir <liördüncü hayal daha be

lirdi. 
l.çlerinden biri belindei ka1.n

ca bir urganı çıkararak büyük 
bir iiınek yaıpcı, Ma?€allal'dan 
birine geçiordi. 

Ve akabinde... Hepsi bimirt 
ardı sıra buna tu.tu.ııarak a.şruji-ı

yu ir.:11ler. 

Horul horul uyuyurtlu. Maa
mafih bu O:dden şayanı hayret
ti. A:yakfuıtü., d'imtlik, yalnLZ ar
kasını duvara dayıyarak uyuya
bi'lmek,. haydi diyelim ki heı:oke· 
sin yapageld:<ği işierdend:ir. Fa
kat bunun niıhayet bir derecesi 
wırd:ır a efendim. . 

İnsan, beş dakika, oın dakika 
bu v.Uy.etıte k~lıebilir .. Fakat 
S0ıI1ra?. 

Sonra patdır külıılür burıın üs 
tü yere yuvarlanı.verir. 
N-Obe~i galilba, bu ta.nzrla uy 

ku uyumağa pl'k eskiden idman 
lı bir adaınrlı kl, hİ'Ç kant!klıanmı 
yurdu bile ... 

Teres herif! ... Sank' kuş tüyü 
şi1'leler üızerinde uzanmış imi1 
giıbi üstüne üstün bir d!e ağLZ ta 
dile boru!ıiuyordu. 

Hay;alJ,er yere inince, ayakla
r.ınm uçlarına basarak iMryatlı 
yiirüyüş-lerle onun tarafına d'Oğ· 
ru ilerloed.ler. 

İl.erlediler. Ve taım yanına y2k 
laşınca hep birden üzerine yük
lenivetdiler. 
İclerinden b'·risi elinde tu tıtu

ğu kalınca bir odun parçasını 

küt'tedek kafasına incLrdi. 
Herif cllh!• demeye vakıt bu

lamadı. Bir kütük gibi kask.atı 
yere yuvarlandı. 

(Dalla va-rl 

,,, ,,, .,,, .., .. 

1 86~ fiELIŞl l 
\. __ J 

Heyecanı. tefrika 1 
Bizim (İkdam) ın birkaç gü.n

dür iliin elliği, gerçekteıı. çok 
meraklı ()\dıığwıa şüphe ıbuılun

mayan: 
- Sultan Mecid devri ba.ş 

pebli:va.Wan .. 
Tefrikasını, yalnız okııym:n -

lar değil, biz de pek merak e
diyoruz. Amma bizim hiDıassa. 
merak ve lezzells olruya<:ağı -
ınız cihet, d<>i,>Tt1Sn, şu: 

Bu koca koca pchltvanların 
bir zaman .. asıl yendikleri de
ğil: N:ı.:;ıl J'CdikleTi!. •• 
HER HALDE! 

Yeni karara göre manavlar 
meyva satm alanlara fatura gös
tenneye mecbur tutuluşot'lar, a
caba ..00-?' 

BİJ.e öyle geliyor ki bu fafa
ral.arda her halde limon la>lon
yası, eter gibi ayıltıcı şeyler bu
lunacak!! 

".Ill-fBIZ 

Lastik tevziatı yarın 
başlıyor 

Son parti petrol tewiatmdı 
150,000 kişiye petrol fişi vera
mişt-ir. Pazartesi gününden il"'
baren ıje otomdıil lastiği tevı:i
atına başlıana ak ve evvelıce tes
bit edilmiş hakıki i:ht·:vaç safı'p
lerine 250 cift lastik tevzi cd1Ie
cek!tir. 
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SON HABERLER . . 

ismet paşa kız ensti
tüsü 114 mezun verdi 

Ankara 18 (A.A.) - İernet 
Paışa Kız Enstitüsü ile kız mes
lek öğretmen okııl'u 1941 - 1942 
~rs y~ı Haziran <!evresi me
zunlarının cli:ploır.al"'rı, okulun 
konferans ss.loıınrnda Maarif Ve 
kill>ği Mii.5tc n İhsan Sungu 
tarafınd= mezunlera \'erilrnioş 
ve bu münast'betle yapılan tö
.:-enden sonra. ol<ul idare ve öğ-

Mısır kralı taz
yik edilmemiş -

retim lıeyec\ mezunlaır şerefine 

Gar gazinOIS'll1lda a~<am yemeği 
vermj,;j(it. 

Okul.un en.ıtitii k.ı.ımından, 

59 u biçki - dikiş, 9 u Mlda ~ 
besindeın ol'ruık: ü:ıere 68 ıaleıbe 
mezun olmuıı ve im: mesl,.k öğ
retm,.n oktoon un muhtelit ih
tHıs şubelerinden 46 genç im 
diploma allau!Jhr . 

Hind istiklali 
ve Amerika 

• 
KABİRE'DE Kongre reisi Amerl

bu kaye barp gayelerini Sofya radyosunun 
haber yalanlanıyor 
Kaiı ı rc, 18 (AA.) - is:anbL~ 

g.ı:zetelerı 14 Temre u.z.da, Sof ya 
r&d)osunun b:r gün evvel verdi 
ği ve AnkE ra nady,> Ga?:etesi
n.r de ikt bas cttiği bir haberi 
neşretımi;;lerdir. Eu hııbere gör~ 
İngiliz ktİ'alan Ka!ı:Xc<le 1:ra.lıu 
sarayını ~bluka ctnhşler ve In
gi'.iz el~isi de Mı:;ırın narb~ gir
m<:s.ı için Kral Faruk'a bir ü!tı
ma~um veımiştir. 

Resmi kl\;naklar bı; haberl 
en kaıt"i şekilde yalan!ar ve bu 
baber b~an başa esassl0dır. 

ALMANLAR -Bl'e'&llya tallaunı 
tevkil etaaeto 
11a,1adılar 
---ıa 

30 Brezilyalı kampa 
gönderildi 

Berlin 18 (A.A.) - Almall 
radyosunun DlJdirdigino göre Al 
man ma.kamian 1şg<ıl altındaki 
araz.ide bulunan Brezilya tebaa
sını tev.o<if c:.tnfie k~rar ver -
m~tir. -Rad,ı~un ilave ertiğine 
4i(öre bu karar, Brezityaıda A.ı.

ı:na.-ı teba .. m.a y3pılaı:. ga.yri in
sani muaınel~lere kaışı bir mi
sillarne tkrio'ri claı ak alııımış
tır. 

VİŞİDEN VERİLEN MAL"ÜMAT 
Vişi 18 (AA.) - İşgal altın • 

doiki topr~l<l:ırda buiunan Bre
zilya teO..i!S.!nm Alınan işgal 
m~kııımları t:ııafı.ı:xlan t~idf e
dildiğine d~1r Brezilya elçili -
ğin!de bunu teyit eden mahiyet.. 
te henü·z resmi malümat ydlt -
tur. 

Bununla beraber humıısi bir 
k:ıynııok.tan öğrenildiğia:.e göre, 
ot t , kadar Brezilyalı tev!k:if e
dilmiş ve Ccmpigne l<ıampında 
goz altına alınmıştır. 4gal al • 
tındaki tapraklar<la Brezilya 
menlaaUerini kxıruyar. Port~ 
elçisi bunları ziyaret cdece.h."tir. 

Yeni bir dünya rekoru 
SldkitıoJım, 18 (A.A.) - İsveç ""

ıuc;ı laırıııda.n Gunde rehar· gı 1500 
<no<t.ı:-t'yi 3 dakika 45 saruye 4/5 
:!e kıışn~ ..,..et;yl;> ,.,,. bir düıwa 
telroru. tı>sla etımişlir. 3 dakb tT 
•aıSye 3/5 den lbırı-t olan eliti dlln 
ya '""k<>nml"~ da yine atlet ~ et
mit bulunU,TQ?du. 

llabrlabyor 
Yeni Delih;, 18 (A.A.) -

i...nngrmh~ reisi :Mı•vla."113 Aı..ad dün 

b•yanalla bıJlıma<.ık mı !;r>perverler 

tnra.fuıdan liitli.W.:.tanın dfrfı;.ıl h'Ürl'L 

Yt"'fe ka-Vl.$1l::ıı&Ina dair !ıa21rl.aıoan 
ka.rar euretin;n bıı a me~P.Cere 
ol~u I<ador B!rlcşi:C An.erik:lya da 
1ıi tat> (jltiı:inô 9iAY !""'iş ve oı.n-1 ıın 

ilave •tını,lir: 

cB~leşik: J\ımerHconın h~ı.ııbe gir.. 

m"'8İ ıın= dWııYan.,,. df!malı:rııt mil~ 

:ı.i!rl'iM .karır mGB~~ aıı\
tııımıı~hr. Çürdo!l .A.m.,rika ara.zi kA
zaıı.ınak için dejil d~ıookrasi ideal 
!eri için haııp ed;:ror .> 

M<'vk>na Azad şıınl•n aave ~ 
ttr: 

cHindliler, İnrgi!tere t?zerinde nü

!~=ıı lrullanmu.1. l<;in. ~rınl. 
Bir)eşiiı: Amerika.ya ~ımii:.-.rdir.• 

LOSDRAYA GÖlll! ZORLUX 

Loırlra, 18 (A.A.) - H~ 

meS{l'lesi~ rorluığu arttJ:ran en 
mi~hirn nısur bu mrınbekettırki nüfu... 
şun mOtecaniııl bultJ1"JIIlaY1şıdıır. Fil
hakika ne1ic•leıri bu defa ililn edi· 

len son nü.ful sayımına gö!le' Hin.
d;etan.ın 388 ınilTı>na varan nüfu-
Slından 255 mityoou me.c-~ 94 mil
.J'>DU mii1111man , .• diı)orlcri m<Jı
telit cLn v e•rkla.rdadtr. 

Dün geceki 
kır balosunda 
Canhbalık lokanta• 
sının zemini çöktü 
Yardıınsevenler Cemiyetinin 

Sarıyer şu.besi dün gece Sarıyer
deki Canlı Balık Lokantasında 

bir kır balasu vermiştir. Hayri

ye Lıitfi Kıı-darın himaycs:nde 

olan baloda Maaınf Vekili Ha

san Ali Yücel., Vali ve güzide 
bir kalabaJık hazır !nılunmuş
tur. 

Saat !ı<re doifr'u neş'e içinde 
eğlenilirken müe<tıiıf bir hadise 

ol'ınuş, gazinonun ince dökül

müş ol:an beoon zeminınin 4 met

re karelik j<adar bir kısım rök

müş ve bir kaç kişi bir bu.çu.k 

~etre kadar der'nliğe düşmüş
tur. 

Şayanı memnuniyettir ki ze
minin fazla gelen ağtrl:ğa daya
yaaıamaması neticesinde vuku 
bulan bu kezada kü:nseye birşey 
olmamıştır. • 

CALMAllL&•Aı 
aOaE _J 

ruzl.ar geri ,1)tisk;iirtülmü,ıtür. 
Cephenin orta kesiminde cep 

he gerisinde yapılan ııemizleme 
ha.-ekf."l:leti devam etm&tedir. 

imcn gölünün cenubunda ctüış 
manm mühim kuvvetlerle yap
tığı bir taa.rruz aitim kalmışta. 

~ii b;r akın bir mukabil ta
arruzla clefedilm.ştir. 

Rostof ihıı.t'ıı t..ltlikıl!sirullı! 
Sıokholm, 1B (AA.) - Hıtvaıt 

ajansının lmsusi nıı.rha'biri bil
dirİiY"or: 

Dün Alm:ııııların Roolnfun ba
tısında elli kibrrıelre mesafede 
bulunduklan bildiolirken bu
güıı bu şehrin de !!usunda daha 
t.eh!ıikeli bir tehdit beJ.irmekte
dir. 

Askeri kaynakların mütalea
sına ııöre Rooıof mü.ıafaacılan 
va !.ıı ız kendi kU\.,.,etleTile batı
da-n hem d"e dPğudan Alman ta
arruzunu k:ı.r;ılamak zorunda 
butunuvor1ar. Rosrofun Voronej 
w hatf,i Sivar'"eoıx>l mLiiıarebe!e 
rine ben.er sa\•aş!.ara sahne ol
m:1S1 b<-klen";nr. 

Macar tebliği · 
Bı:dapeştc, 19 (AA.) - :\fa. 

car gcnclkumıay tt>!ıliğf: 
Geçen hafta ;~inde Macar or

<'usu harrkfut:nın tanzim edilen 
p~Wıa ııöre ,·apı!d ;;ını bildirmek 
tedlr. Önem' hiç bir çarpııpıa 
olmaml<l!ır. Kucsk'dan Don neh 
rine varıncaya kadar Macar 
kıtaları iştirak ettikleri hareket 
ler 90nunda 7.000 den fazla esir, 
104 tıoıo. 140 maym atıcı ve e
!lıemmiyt>tTI sa'Yıda malızt>me ele 
geçirm şkrdir. 

Afrika harbi 
(~ Taıa!1 Bi.r;ıı.ci Sa.yf;ıda) 

raallıyette b•rl11renu11ard.ır. Hava faa 
liyeti bühoaıa mc-ıGcez kesimio:fe ~d
detli o!m~ur. Hafif bomba t .. yya .. 
ırıeleriımi7. düşoıan t~ıtlarına ve tank 
Jarma k.aınş• yaptıkları taarruı es
rumma şiddetli intiliı ı.ııı.r vuıruuıı& 
ve ya~ın!ıaır çJknı.asına se-bc-p ol
mll$1al'dır. 

I>Cşnıan har<'lk:ill d':ı go>niş ölçüde 
olmuştur. A•rcılarımız ~ nRhver 
taY'Yllre•i dilşüııınUşll'rdlr. M11.ttefilc 
ağır boınba t:ıyya ı eleri T<i>rulo !İ<na 

runıla. bul"1lan bü,yiik b'r V<ıpU!'a 

ve b;r petrol gr•nislne isabl'llrr kGy
doign;,Jer '\'e An!.rı·pclsr bölgesine 
kadar L"'7<'lnJn bir yarCm çıka~ 
1ardır. Avcıla.rmuz. hiçbir kayba 
ığrama<1.1n dö.ıt M~itt 109 
~ü .. ı..r..ı.ir. 
Düıtü hardt-etlerde 7 ta~aremic 

ka~llmiıJ ise d~ iki pilotumuz ııaj 
dır. 

Berlı.n. ıs (A.A.) - Almfln tıt.
liği: ?ı.1·tsırda. Alman - İtalyan nıev
z>lcrine ka~ yaptıoğı ,,.,ııcefk b;r 
1ıaatıruz ""'asında dilşmaı> bir kaç 
y{b 65-ir vemıiışb•r.. A'~eılar~ım.ızla. 
hava balarya1arınıız U ;rıgiliz tey
;l"lr1'6ô d\ıışüıı:m{lşlerdir. 

.t.kMnı..de bir Atman aen;,,ıtı.sıo 
bir iıngi~z denir. ttayyaresini dilşür
mwıtiir. 

İTALY N TEBLİGi 
ilama. 18 (A .. q - İtalyan oı-

<tulannın umı.:ıtnt karargahının 781 
mımar<ılı tebliğô: 

ti.Sır ce~e ctfı..c;1man p~yadııe
si ve zıı<hlı tasrtlan tarafından Trt>n 
lo ,.., TneM.e tümenleri k<sÔ!Linde 
yıı.pı!an siddıetli bir ta:ınru:z grri püs 
kürtlllm~1iir. Bilyfik b"" kısmı A
vuslılıral,yalı olmak ü•ere bir kaç yüz 
ı·sir alınm.,t.ır. 

Miln..,.. tayyareler; dün de ha,-e
~tı 1nilc'ISS~r sure:tıte deıs1ckle.cıişle.r... 
d~r. Y.apı.lnn ~etii b:r düello es
na6Joda. 3\."Ctlarımız i.kl ve Almanı 
a'\-cılan 9 ingiliz; t:ı.yyarr~ c1 •:şü.i"
m~Prdir. Diğer iki d{Şnan tnna
:resi dr buyi>lo !<ara tıitlil<lerim;zin 

hava batarya.lan ~ınd&n dil,;"'
~üJmütıtür. 

Hava. hal'ekdtı 
Kaıhire 18 (A.A.) - Burada 1 

resmen bildirildiğine göre düı:. 

fecir va.idtinden havıa kararmcıo
ya kadar garp çölüı:de mütte-

ılCDAM 

r SOVYITLIU ı 
1...._ aoaı · ) 
Benz.in n b>nılba kullanan bir 
birliğimi"ze ~nsup a•k.erier b<>ş 
tankı ve iki zırhlı otonDbi'i ha
vaya uçumnu..5lardır, Yapılan 
muıharel>elendt! Alınan kayıpla.rı 
1200 ii. bulmuştur. 

Ekle şunla.- ıkİ·\' e f.'di1mekte
dir : 
Amıanl.ar Norvc~<t.e ya.ğınalan 

na deı;a.m etrocktettrl&. Şimdi 
ele bi~ikl!.'tlcre el koyınağa baı_>
lam P!lforcbr . . . 

R~ııter 1uttJM'll>?ıı uaziueti 
mı.latıyO"r 

Loodra. 18 (A.A.) - Reu\erin 
MoskO\ ada ki husu.;i mulrn'.Lirin 
den: 

Almanlar ileri har<'ke\lf'l'i hu
dud'l!n u !Wstnv'e d\:lgm geniş
letn1f'ğe ve biiylece Kafkasyaya 
yaklasmağa muYaffak olmuslar 
dır. Bir Çok günlerdenb<'ri J',{ille 
rovo cenup doğu•unda çarpış
malar yapılmaktadır. 

Al'man!nr dlin, J\liJlerO\ıo'nun 
tam cenubunda bir köşeyi ya.r
mlf<lar<lır. Bu yamıa hareketi 
düı:omını, Don havznsında ehem 
miy~tl~ bir ~C'hlr olan Vt?' dE'tri:r

yo\ı-r lon 60 kilomt"tre kalt'.lar me 
safcde bulunan Kamensk"e yak 
laştırmaktadır. Ancak Çu n· !<ta 
•ima'te Donetz nehri yüzünden 
bir dereceye kadar Al~an taar
ruzundan korunmu.ş bulunmak
tadJT. 

KIZllordu kuvvetleri ,dü-ıman 
ileri hareketini geciktimıek mak 
sadile Al'man üçg~inin yan ka 
nadma taı>rruz etmekıed:ir. 

llıoıstof etrafındaki kuvvetli 
Sovyet mevzilerine A.irnanların 
cepheden taarruz etmek n'ye
timle o1;:nedıkları anlaş:hna1<ta
dır .Almanlar görüırıüşe. g<ire bu 
şehrin sağından Dun'u geçerek 
bütün Rostru bölflcsini kuşat
mak istemel<ıtedirl-er 

Almanlar Biper yapıyorlar 
Londra, 18 (A.A.) - B. B. C. 

nion Rus cephesindeki hu.stl6i 
m'lllhalbiri billd'.riyo.r; 

Alimanl.ar Voıxmejde ıqıırak

ta.n ve betondan siperle-r yap
maktadırlaır. Ahnanlarm niyeti 
cerıulba d~111 sarkmaktız. Za
ten ş;ındi bu ta.ııııda hareket et
mekıtroirl.er . 

Muntazam bir şekilde gerile
mekte ola.ıı Timx;enko ordula
rının nerede daıyan;.caldarına 

dai~ hiç bir sı.zıına yokWr. 

Fransız gemileri 
(Baı tarafı birinci sahifede) 

ye nazırı Mister Cordell Hult 
cevap vermekıten i&tını.at etmŞ 
tir. 

M'ster H ull bu meseleye dair 
bir t:kir beyan etmeden önce 
m~eleyi bütün teferrüatı ve 
şumuhl ile tetlkik etmek isıt'dıi

ğini ilave eydemiştir. 
Vaşinı;ton, 18 (A.A.)- Fraıısanm 

Vaşington t!l.;isi. A-merika hariciye 
nazırı ;I11 ~deniyede bu:'IJIDl3aJ 
Framız harp gemileri hald<ında gı;.. 

rü~ilştür. 

fik hava lmvvelleri genış ölçü
de faa'Jyetıe bulıınmu~lardır. 
Gündüz bomba tayyareleri ile 
av . bamJ:ıa tayy~~elE>r'nin va
"ifcSi b:flıassa muharebe bolge
sinin orta kesiınlne yakı:nşan 
d~man nakliye Jrollaruıa •:ıa.r
ruz ecmekti. Düı;nıan nakl<ye 
kollarının bombaıxiımanı ~~ti
cesindc bütün gün bir ~'Ok yar.
gııilar çıkmış, infil:aklar olmuş
tu~. Dü.,=anm tank ttrnir atöl
yıeleri bombalanmış ve topçu 
mewilerinde iki büyük flıngın 
ç1karılnıışta. 

Fakat gitmi~cekti gi1ımiye
cekti! Canı h:'Ç giıırnt'k istem;
Y<ırüu. Bir dHim ekımek, için ça 
1.:.!:. ralış! Ya sonu? 

1 KADDN 1 
Calışmaktan yılacağını sannu 

>ıordu. Amma bir dilim kuru ek 
Tnek iç'n değil... Gençliğ \"C ha 
Yat muka:bilinde böyle bir mii'ba 
dıe:eye razı clmak ts•emryoı:rlu. 

F ' t ıi ~er taraftan annes'ni 
cı. ~L ., n,,ek ona yam '!' etmek 
.. .k md . MJ Gwct hanım kaç 
d " or.a: ..Ber. m ser.den ba:ıka 
k "11 ' k'. ocmcrııiş mrydi7 

f·. r n artrk evll"lltr:işti. De
l!Tlf·k ki h .vatlan ıtvnlmıştı. An 
nesine ı: • k lilz'm g~li -e, o 
z ır n kuru ekm('j\le de razı ol
ır· ı ""<m n 1 "ekti, 

f.tc buna razı ohnağa bir tür • · ' r • mu! ı:aemiyecc~i. Genç 
lı kuvvM ; aklı ye•'nıie kL Ş 
~ ayat.nı ı.;u C.t.iynr kadına mı 
4eda edcccl:ti' 

Kararını vermiş g1br haşıru 
GaUac!ı: 

•CitJni;eccgm cLdi, Sam·ye 

1 
Nakleden: 

Muammer Alatur 
1 DEGiL Mi? 

Terr~ka No. 
( 42) 

ya1'varaea ım O ze ın olalı
bızi hıç dWjUnmedi amma ne d~ 
<>!sa karoeşiyiın. Şimdi o, benım 
iç"n ne isterse yapamaz ki! .. 
Nufuzu var tanıdıkl:an var. O; 
zanıanırıda nasıl kayı abasın
dan istifade etmişse, lx! de şim 
di ()lldan pekôld istifade edebili-
rim.• 

Birden S:ınıin.n QO('tık1uk za 
manını hatrl dı. Kendisi de o 
zaman ;x-k küçüktü amıımı; bü
yük kan! ııin çocı:k'uk vüla
rıru pe.c ıyi hatrrlıycırdu. Bir o
dada bcrıı.te" yatar! rdı. Sami, 
sanki yata ııa sıtamcyormuş 
gibi çıplak bacakla" le ya a1tn 
,a!'§alını tepeler sereserptle. bır 

.sağa bır sola dUner cliner; "v!e 
Y8'1anlı. Bu 90Cuk nasll ol,,-uş 
ta, bUyüdüG<tcn sonra; zeııgın 
hı• !ıiccarın kızıru almıt şırr.rlı 
kcndısı de ze~ın olmuştu. De
ıınek kı hayatın çah ıp sadece 
lbır kuru ekmek çıkarımakıan 
baska tarafları da varffi. 

S, mi htt şey> ne yi anlamış 
tı Hayat.en &T'lık düzene koy
muştu. rt ılbukı kendisi n yatı
tıı kaz:ınmağa dıaha yeııı başlı
yacakt' O cta CV!':e!ce Suninin 
d:.bjündüğü gibı gt't!Çliğııı S<ZU· 
lanT'a ve emellerine kn'T du
rar m5n aları yık k izrm gei 
d 11'.ri dü~ünırvcrou. Artık on
dan ronra her ış )Oluna 2.rcr ve 

kıc a 1 mı:ş olurdu . 
H kmet te Samiye benzemek· 

' hatta onu fersah fersah ı:e.mek 
is: ~ordu. Evet; neden bir gun 
ken<I ı de m<>vaUak: o' ıya
cakıı? 

_ Ağa4>eyim otuz y~nda var 
d <ve düşund:ıi . ihtiyarkmış sa
yı r. Ha!l:ıukı ben ••• 

Miıru'V'\·eı ban mın sesi du.yul 
du: 

- S ükran orta h k karardı it.
zem, kallk, şu elektriği yak? 

Odaya ı ık dolunca, iki kadı
nın yin" ererirıdicki ~ d!a-ldok
lan ve H · kınetın hd!Q ahımı ca
ma davamakta ol!cl utu görüldü. 

MurLivvet tıanım, Hı.kmetiıı 

Moskova mı 
Kafkasya mı? 

(B•lf"MaledrD devaııı) 
peşinde ~nalarma ve Mısll" 
kıskaeı da dahil oldufu halde 
uınuuü bıırtokot tanların& lıa -
lulıl'Sa Kalika>ya da\"llsuıı hal -
lettikttcu ve O~la - Y~rk 
İncila lıak;nıiyrtiııi tehdit al • 
tıııa aLclılı.tan "110.ra Mcıo>kAıvııya 
karşı lıareketp gcı;ttdderini ü
mit etmek ihtinıaldrn çok ıızaık 

sa~·rlamaz. Alınanla.r, Kalka" • 
yaya girıııe~c muvaffak ulur ve 
İran hududuna ur>r ve Basraya 
doğ"ru aJıma.ra başlariarııa gf;t
desinftn ayrılan RıE ııediğio • 
ıkn aşağa~·a s ............ a iratlar her 
türlü mukın-.,met bertaaf edil
miş ve Rusya yalnız Moskova 
ve ~İlnal bölgesinden Asyaya 
doğru uuanaD bir Mrt halirıde 
kalmış olacak, 61-melııtir. Bu 
takıdinle ağuslosıın son haftası 
ve e) liilü l\loslwvaya karşı ya. 
pılacak taarruzlar balunıuıdao 
ve bölgelerde cereyan edecek 
harpl<>rin en ~idd.,Ui saduıele • 
rine maruz lml~ak ıtylar .ay -
ınak gereklidir. Aı>la~ıhyor ki, 
Almanlar: 

1 - Kafk•s:adan 
2 - Mosloo"\"adan 
3 - Leningrad ve •irnalden 
R~)·an bu ~ıra ile Avnııııa 

haritası d~ına tardetnıt>k H' bu 
bölgelerdtık.i Rus ordusu grup
larını teker tc~r yenmek he • 
defini güdüyorlar ve Asyanın 
temD:lenm<>Sini de japon - Al
maD m~er.lı: hareloetinılen 

belı:liyorLır. Eğer, So"VJ"etler Ce
ımpta tutunabilir ve me&eıı 
.,.,plıesinden Alman möclafaa 
haiianoı cenılba ıloğna ranp 
takip bırreketiıııe girifei>iltteılt 
bir taamaa muvııffııık olabilir
se ancak bu planı vP harp b
dt.rlerini değiştirmeye nruuf -
falı: clabilirlcr. 

S0KR0 AHMET 

Atılay denizal
tımız Çanakka

lede battı 
(Bet; T".mı!ı Bk"1ti Sa.yfa&} 

liııiye nsıtaları, en h'Nl ZMllan
ıla vak'• mahalline gönderilınlf 
ise de geminin ve mörelıtehaıtı • 
nın knrtarılması müımki>a ola
manuştar. 

Atılay denizaltı gıeıııiıniz mü
rettebatının bu suretle §"hit ol
muş aldu'.klannı teessürle bildi· 
rir, kederli ailelerine MWGurı ta
ziyetlerinıizi sunarız. 

Dalip da çtloınayan gemi içhı.
doli ın iirctt..,baıt ve s~arlann 
miktarı 38 dir. Bımların i~iınleri 
bi.talraft bildirilettktir. 
İKDAM - Bu hariD hiıdiııe 

ka.rşıs.ntda duyıluğıımuı acılan 
ifade ederken vazife uğnınıla 
şehit dfü;en bu .kahraman va -
lan çıoeuklannın ke-d~·rlj allele
rine ve Tü~k donanması meD -
suplaruıa baş sağlıj;'l dileri"Z. 

Akdeniz lngiliz hava 
kumandanı değişti 

Lonrlra 18 (AA.) - Akdeniz
deki lngiliz hava kuweUerine 
biT ser ..ıer:lberi kumanda eden 

hava viıs Mareşah H~ıe ~-
• 
in yerine hava viıs Mareşali 

Keinh Rodııey tayin c<lihn-iııtir. 
Vis Mareşal LJoyıd pek ya.kın

da baŞka mühim bir vaaıifeye ta
yin edilecE'lkti.r. 

sıon günlıerde değişen haline dik 
kat e-tmişti. Kızınm kuhığına 
doğru eğilerek dedi kıi: 

- Acah 3'oık mı oldu? Bu 
günlıerde pek düşünce* görünü
yor. Saro:rıin bize hiç bir ya.ı:tlı
mı olmadı. Amma Hikııru!t ne de 
olsa kardeşhlir. Acaba bu ~.ı::cu
ğa b'r şeyler yapamaz mo?? Bir 
ış bulamaz ItJ ı? 

ükran h Lf bir k:hkaha sa
h\•(;rt!i. 

- AITT'atı anne, sen de neler 
düışünüvorsıın • Samı şım<I. bü
yük adam o!tlu. Artk b ıı:e te
nezzül eder mı? Ben de cvlen
d:r,:m i~in, şimdi b"zi aklından 
b le gcçirrre-z. Paraı;ı var. El
bette ola~'<. Zerıı:'n bir kadınla 
evlendikten soora ... 

- Arana şiııket ıtlls ctmi, di 
yorlar. 

- Öyle olsa bile i!laıı eden 
şirkettir. Şırketın başandakilcr 
hiç i(lQs ııdocorler mi? Onların ha 
ya.tı _vıne eskisi gbi 1E'tıd ı

çinde g~er. _ (DaJıa ur) 

SAYFA - J 

Akademi sergisi dün 
merasimle açıldı 
(Baş taraf• 1 inci sayfada) 

Lutii Kırdar, t..tan bul kumu _ 
tanı, meb'uslar, ga.ı.eteciler \.., 
gii<zide bir dıtveUi kütk's! iıazır 
bul·unmu,."'1.aııd ... Yeki! hazır 'Ju
lmıanlara hitaben söy !ediği r.u
tukt.ı ellC'Ümle demi'.'lf ki: 

• - Türkiyenin ilk ve tek plıis
tik san 'at y un.sı olan yüzıel 
san'a.tlar akademiısi önümüzde
ki ders yılına flO ya,ınıt g·rc
cekıtir. Bu genç kuruım kıudret 
ve kaıbiliyeti hakknlıa bir fi
kir vermak i<;in bu giiıı:el vesile
den istifade ederek bütilın ~ 
bel.erinin işblrliğlle roplu bir ser 
gi meydana geir.rniş ve bunun 
açıll<jını dağımı günür.ün yıldö
nümüne ra~ayı kentli için 
ba!:ıtiyarllk sayvn tır .• 

\'ekil bund:ın sonra Akade -
minin bir taıilıçesia:i yepıııış ve 
Akademinin 1882 senesinde 15 
maddelik bir taliınat11:ı.ıne ile 
Köse Arif Efendinin Tica:ret 
Nazırlığı :zıı:manıı:ıda saınaJ ·; ne
fise mek!tebl adile kuruknuş ol
duğuınu söylemiş ve Akademiyi 
her bakımdan Derletunek lçin 
Cumhuriy<'t hii'kümeti.ııce her 
fcdakarlığln ihtiyar olunduğu -
nu, mu'btelif şıhelerinin ba~ 
Avrupalı ve gerJ.ş şöhretli san
atka.rlal"1tl getirilmiş, öğrelımen 
ve ta~ kadrosunun ge~le -
tüın1ş ohnası bu gayretlEl':in ba
§Jnda gı!.-diğin: söylt'miş ve 'lluh 
telif senelerle bugünkü la1ebe 
nıe.-cudu hakır..da su rak:ım
lan bildirm4'tir; 
•- 1882 de bu müessese için

de ancak 20 tak-be vardı. 1923 
de, Cu.'l'.31ı uriyetin başında bu 
ra.loam 144 e çıktı. 10 yıl ııonra 
156 oldu. 1938 de 269 olualk al
dcğmı.ız bıı kadro, lrugün iftıiıar
la sövLyC'bilir'..m. 619 talebeye 
yükıselmiştir • 

Vekil bundan oonra Akade -
minin haz;rlndığı sergide!> bah
sederek sözlerin şöyle bktir.miş • 
tir: 

•- Bu :-eq:i, ya1nıız Abdeıni 
şllibelerinin .l.:ıooniiruısyQn.oou 
giistenınelcle kalmzyacaik, ımtün 
sa.a'aıtirlara bem ker.di ara -
larında hem diğer meslektia~la
rüe anlıış:.p birlikte çalışmak 
im:lclnım \"e • lıfkanhğHu da ka.
zandıntış olacalııtır. Akaıderl'i
mi<cin 60 ya~ma giımesi vesile -
sile hazrrlat><:<> bu törene devlet 
loonşervatıu.arınıız da k18sik bir 
eserin temsi:ıi iJe iştirak ediyor. 

Bu ne cür'et! 

Balat'ta bir 
fırıncı 

Teni narıu bit' tin 
eneı tatbllla 

llalkıştıl 
D'.hı gece birkaç okuyueuıınu

zım matlbadm12a kadar gelerek, 
y:ı,ptxk.lan şikayetler. ö/;'l'enıdi,ği
mize göre, Balatta çarşıdaki f1-
Mneı Mehmet Ali, ekmek fiatı
na yapılan zammı dü.n a.loşam
d.an tart>ika başhım.ış ve ekmek
leri 16 kuruştan satmağa baş -
lamı,.;rtır, Bal:ıt kDıni.serli.ilkıe ya
pılan ştiyetlere lroınıiser fırın
cının ertesi gür.ıkii uıııu sarfet
tiği oevabını vermiş. faılaı.t ~ 
kayet edenler ~ğalmca ı.ı fark 
sa.tışr y;ısakı ~. Falo&t 
yüzlerce eloınek 16 lııuruştan 
satıkhlctan !iQ!Jra ••• 

Halbuki ekmekler diinkü ta
rihli brne i~e verifdiğ ı ve un 
kıoııtrolı1 de buna göre yapıldt
ğı i'Çin bır gün sonraki undan 
sarfetmek iddıası varid olamaz. 
A12kadarların C'hemmiyetlc na
zarı rf kkat'~ " nı N'kcriz. 

Deniz harbi 
( Ba.ş tcrrajı 1 inci sayfada) 

bıkinıookıtedır. Bu gemilerin hep-ı 
si batı Pasifilole batı:rılmıştır. 

Ha:rhin b~ındanberi jaıpoJ: de- j 
nız kuV\-etlcri tar:tfından baıt.ı
nlan gomileriııo yekıirııu 1,930,000 
tıonil~a varunakıta<l:ır. 

1 

Onun i<,;"1 bu sergi ve bu to:en 
bütıün güzel san'atlu ara&md:ı.
ki aile bağınm ve ideal biri ği
nin ımutuhııaz bir ifadesi hali · 
ne gelmiş ııayılahilir. Devlet 
lromervatuannm heP türlü ça -
l~ en uzak kıöylenle ~ 
turaıı::. vatandaşlar:mna lro dar 
biıtüıı 'lUrık milletinin ~00-.. 
ği ""1gi, tsıır.ntıuı halbım bu 
gın; "1lln'at w yolcularına J>. 
ğışl:ıdığı yakın ~de son ta koli? 
derecesiıı; bulmuştur. SevgiJi 
~ırl'lu bn!eşlcrime, onla • 
mı gü2'e.l şehlrlerin.i terıuı1 e -
den belediye roei31eri!noe parti ve 
Halkevinio sıcak ~ ya
r~tan aı:tı:adarşlarıme ve nılıayet 
l:Jiitün bu iyi gös\eriktt imik.in 
veren bİ21Zat san'a-tlkftır çocukla. 
rıma ve onların di!ııkaUi, çallft' 
kan üs!adı.ııa w hocalarına bü
tün kalbimle teşekkür ederim. 
Maartt: hareketlıeririn en nkın 
takipcisi olarak, .:aygı dub-du -
ğum İstarbul matbuatını bu ve
sile ile de giiı;terdiği alakaya, 
her ıa.man oldıığ>u gibi, geniş 
Y"iireklA! ve s~ak gıönül il şfilc
raı::farıını SLJna.nm. 

Ümit, gih-eu ve bi:trnez bir 
çalışına hızı ile, miUetirniziıı 
san'at ve küttik- iS!il.ıbali için eı> 
iyi dileklerl>e en babtıryer dıu:y -
gular içinde bu güzel sergiyi 
açıyonıın. • 

Hasan Ali Ylücel bu açı'§ g(ry
levioi bitirO:e siil'ekli alıkışlu 
araosıır.dan yürüdü, sergiyi açb. 

Sergide ~ edilen eserler 
t.&eben.;n son det6 yıh içindeki:• 
çalışma mahsulü idi. Eıı•rler ~ 
bine yalan pargadan iıaretıi. · 
Bunlar rırlmari, resim, beyte! -
traş, garp ve şark teıı:yini san
a<Uarına it idi.lıer, h.epsiıııde l>ü.
y•wt bir satl'at l:itizUği ve t'Uiio
şesi Se'ZÜİyord'u. 

Vekil ve davetliler bütiin bu 
<"serleri candanı bi ralaka ille Let
ki!k ettiler. Veloil ınimart kıemın
da b'9ıassa mima" Seyfi Arıkan 
tebrik etti. 

Bundan sonra Abdeml nh • 
tımmda hazır !anan masalaa:d.a 
davetınere çay verildi vıe bura
da ııeş'eH birkaç saat geçirildi. 

Saaıt ddıruııda mektebin bah
çesia:le da-VeUilıere Akademinin 
6(} ıncı ylldör.ümii şerefine An
kıara Konserva.tuar t&kt>eleri 
tara•hııdan Aıntiganenin fıraje -
~ 00r:ı olaraılt çak olgun bir 
mııvafi&kôyetle temsil ed1ldL 

Türk; gazeteci
leri Sofyada 

{BBf taralı 1 iaei sahifede) 

NHrolayel. muavini M. Danef, 

Alman elçifiği Matlbuat Müşa

viri M. Be.ge TW!kiye elçiliği 
13aşk.itibi Ekrem Arar, Bulgar 
IBasın Birliği Reisi M. Belçcf ve 
bir ~k ~zeteciler tarafından 

karşılanmıştır. Türk gazcıtecile
ri şe'lıirde b'r gezinti yap.mışla! 
ve tarihi bir kıymeti olan B:yna 

köyünü ziyaret etmişlerdir. Bul 

gar Mathuat Müdü.rü heyet şe
refine bir çay ziyafeti venııit
tı'l', 

,Alman elçiliği Maeıbuat Müşavi 

ri M. Berge de Tü.rk gazetecile
rine bir akşam zi')'afeti ve~ 

tw. Heyet bu sabah sa.at yedide 

Afuıanyaya harek.et ~m'ştir. 

İKDAM 
Gazetesinin ticaıi 

ilanları 
ikdam Ga=tesi müdür

lüğünden tebliğ edilmiıtir: 

Bertin 18 (AA) - ıUınar. rad
yoounun blldirdiğine göre S011 

24 sa<rt içinde Alman deıı.l:mltı
ları 21 şilep batırmışlan:l.ır. Bu 
geım."\er Karaib deııoizinde, At
lantilcte, Mssisipi nehrinin ağ -
zında ve Panama kanalı önün -
de, Afrb sahilleri açıığıııda ve 
şimal Bu:ı: denizinde bat.rılrnış
tır. 

16/1/942 tarihinden iti· 
baren gazetemUıde nqre
d itecek bilıimıım ticari 
ilanları doinu/an doğru· 
ya lrabal etmeğe baılatlıgı
mız gibi Ankara cadde•in 
de Kahramanzade hanın· 
daki ilancılık §irketi vcur 
tasile de almaktayız. De
vamlı ve büyük ilanlar 
için hunıııi tıuile tatbik e· 
Jilmektedir. Sayın miiıte· 

ı rilerimize bildiririz.. 1 
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SAYFA - 4 'l IC. DAM 

Memleket yazılan : 2 
! .. "-------------.. Maarif Vekaleti 

Beden terbiyesi umum mldlrl0.01 
Neşriyatı 

Sihirli Tortum 
r 

Tortumlular memleketlerini liarl- Derlr~n tc:·b.!ycsi u: ~ 1 müdü.. ,ıgü tar, rııı'{hl'.1' ıı.ercdilı·n k:.tapl..-ı.rdan 

.3•ag tiaK1l1_·r k~ ·tfı:arıırl!C'aki br-deJ:ı.,rl~ s.;,tı..şa ç:J..:anltrış~ır. ia~t'yenl<'l' Ah~ 

ka'"'Uda A.klıa kit...1p ev~nı:d,::.ı~ k--tan)11lda rvı11~;1 1 'rnı Ahm,et lla·lit, İn~dlıap 

ve ÇRğıı· k:tap Pvlr..rind •n, Karstrı l\.J&.\ılJ.et Titrke]'dcn, Bol uda Zafer ki

t::ıp ev.imi4'n, Ank{lra 1 lıt]nbul, ~li ; 1 Di:varbal~u-. Alo/on. K~?Ya. Antal

y:ı, .:'.iYa~, El'Zi...Ttıın. r.rıı;..bwn, Sar~ IC!l l\ftı;:ı;li! Vf•k~J 1 :ği vay; .. n(·\·;e .. jndıen 

~atı:n alabıı:!·lcr. (7262) 

kulAde bir kadına Aşık olmuş 
insanlar gibi severler 

'-'--1 Yazan : M11rat Kayahan 1--..I 

T ortum u:zaınt:ı11 di~. ·ı• ;aır1< ka
zaları grbl bioolarıın toprak 
damlc.tı üu1 r:ooıe~i ot yığtıı .. 

lrır•lc insana ha!•n:ıa.n zan1an:nı h:ı
'J:•!.,.tLC. Bu ~r.ı.n kasabanın kerpiç 
t:v i •' rı ek.s:ı:•.riyeti teşkil etmesile be
raber ~ U'ZU.."1 meınılcketlere mah
s-..ıs kalı.o du'\·ar!J, çift caımlı pcı.4.!c ... 
rP li taş binalar da bil' haJ'ı.idi r. 

1\>l•luın .•• Harikulade güzellikle
nn s~i Torıt'tmı pek yakında sar
km i:ııdı>i olacaktır şilph.esiz.. Tor
'tt.Blıun kibar, çalışkan ve muktedir 
tnı:ra~kam.ı tr..ı. güzel beldıen:n ek.
~er;ni tattamlamı:k yolunda o ka
d':ır titiz davra.r.nıştu· ki her adıın
d.;ı .Jnurı bt:.· eseı\le karşılarınak 

D:..ün:ıkt.n. 

l'.fünevverfı'r:miz bt~yi.l~ kofih.•lcr 
·bıal:r~e Tortuma k<Aôa..r gitsrleı:; hiç 
6~% k,atlandııkl;ırı z.ahrr,etin "<. 
lrnrşı!ığını kar;.ııksız hava ile ci
ğı'rlcrinl yİk.amak. fırsatını a·a bula-

"" ld.'! "° ır. 
N~hayet bar•k.ülad<? tebiat tf•zahü

:rü i.ı:wnıa hay:tıın şeh!ı· içinde vcr\1-
r.·~di:;i zev~ti v{!rec-E.ktir. Hiç şüphe 
yOk ki tezek kokusu burn'llnıuz;.ı b!4• 
kaç gi.in sıkı-cı, b~naltıc.:. gelecekl;r. 
Fa.kat ı;ıplak a)·aklı gürbü;:;. köylU 
çc.cuğımıu,n y::ın::ık!arında.ki kıırnr,!lZJ.

lık. soği.lk pınar suları \'e nihayet 
kal:ı1 OOğüt yJ.praklan s:z.n tez·~ 

k('i;.;usundJ.n ti.Ksınt:nızi çoı~ çalıu...:. 

Tortw:nun n1C'.Shur şc·a~es. cdd~~n 

IH ~s bir tablo te;-kil oo:yar. Bll .su 
c·r ... f.ndaki tı~c;l:k Tortıı.n ha'':ı-

rıın mesire yeridir. H<>ltfı bjr çok 
aileler orada. çadırla~ kurarak gü!l 
lı·rce · kalırlar_ 

9 

Turtum h.a.ll;:ı çalışk..anaıt. Tortu
mumı en gü.ael ınezıjyı.: • t ıhalk:nını 
mı~m:1ettetini .r.?'\ı"IU~lr. 'Ibrtunılu

Jar- mc.mlt"krtlcrin~n ~k1imine gör 
topraı::;ı h.a.zı:rlıyon ve toproı•kl<ı.n g1da 
alaa i!"..sanhı.rdı.r. 

To1"°Ll.l!mdan 01~uya h>ırl'keıt biraz hiı 
zünlJ.riür. Çili;1;tü az ·çok e.n1.ek sar· 
!dlmrı, tabil güze]]!kll>ti iıısa~ı 
n11..~st eden bir yerden meçhule değ. 
I1U yo?a çılk!"!1..aktasın.ız .. 

Seher \'akıt.ini hemen taki
tıen Tortumdan ara.balarımız.la. ha
l't:r.ct ettik .. s,ıı•p g~it araımay1nı2, 
Pı1 yo~lar eok ınüısait ve n-e§Clid.ir Fa 
kat bu Olteya k!adnr de•:nm etmez. 
T•~yleriJT..zi di~{f'n Likcın edPn, hat!ı 
z~ıtlJlda tehlikP.S;z b:r bo;;ız ...zi bir 
nılidıd:et heyrcnnad buı•eklJ.'. 

O!tu ~ni"k:Jn sert ikll:r.~i e.r::ı.t•nn f.1-
lu ni!Ş bir bahar Ul!ke-"1 g'.bidiı·. B:.ı.

r~<la yaz C-!..'kCo ge];r-. Erz~trUiin top
rıık :vüz;ü.n.J. görmeye çok uza·k!ten 
OlLuda bahar çiçıJUeri açnı~tır. 

Olt.J z:r:ıat !Ja,;,\·n:r..d n e-k.eaı 

F-kt1n, "I'ken b·~n m,•mle!tetler ara 
S!~~~d.ı:r. 

Oltu neşe rr.e1n.leketid:r. Erzurun1a 
çak yCl!kın olmasına rabırmf'n lebçele ... 
r-i, oyunları. y<ı~1YlıS şekilleri ba~ 

başladır. 

Er<u.rumd;ı m<ı.t oy\ın Bar' dır. On 
ikisi blr seri halinde otaıı Ereuruıın 

barları cidd-e-n b~rer san'llt ~ridi!.". 

Oltu. oyunları barı andııımakla be-
rabcr daha ba;<:ra b;r tenıpo ü.zc-
rine teııtiplennlişıiıl'. O:J.u oyunları 

ve şarkılan dtıha hareketli ve nc
şclıtdir. Oltu ~Ql'kılar.:ılın aheng! lıe 
men bir iiki türltiOOr yani mahdu.t
~. Oltulularm en fılıJa boğenilik
loci <Çavuı,> ve <Gece çıktım aya
ı..a> Ş&..°1i);larının tec:r~ı.l0-5u O:itulu!ıarı 
ooştm-an bir sihir taşır. 

OltulU>hir rr.rml1_•krtlerir.i çıoic se~ 

verh"r. Hct• hangi ıbiı· Olt\ıluya sc:ır
aanız mulhakıkak mooı-lf·ketin'.n en. 

güz.rl yf."r olcr~ıglınu. ıı:;ıra:ltı. s<ly!ı::r. 
Oltu Cidden Oltululıtrın iddiası ka
dar gilLeldir, Fuat bu gü.zel:lk daha 
taıl..ı hv.yrat, fi.o;;i lı:r gti:4el!i!.{tir. i..Tzc
ri sını'l bir i.~le11ıfyf"! k.:ıt•zy.en mü
• (Gelecek yazıda: İğodıra doğru) 
saib değildir. 

Kızılay yazlık balosu 

5() Atl-ctiım f'l kltabı; 

40 k'urt.b<>I hakem lldavuzır 

50 B<'yııelmil<>l futbol kaod~cı·i • 

50 Fcx!IOOl irlavuzu • 

'ôG Moo<>rn atlel!tıım, 

50 HaJ•kın k:.r k<lflU&ıı 

50 BalaGl?lı gür,~şlerj 

150 

150 Tcn~s 

76 Kill\'aik sporn 
E:.t ki~ cv!.ı rin<l.l bf'-,de;ı te:rbivcısi V'8 SS);()'r Jn&ol'•:UiJsı d.ı. bulc.nuT. 

Eskişehir Belediyesi Elektrik 
Sufar idares'.nden 

ve 

E.~kişe'hir beleciıiy~ Elt,ktriık ve Su:.ar ;daı•ı,e1i.:ıe is:-ac:y l!'?<iftn vag.,.1da.n 

mıı1<Jol11I1aca;c he.he:r tcnu 3 lirn ~:Jh:alill!lA·n ~el,i ~l·ırot ve be-he .. tO'llu 

3 lirt.J. ~l1~'->n:n1cn bedelli yağ 3/8/942 tarihine ra.sıJ.·.b~ .. c:ın. paza11;es,i • gÜı:lii 
sa"t 15 d'e ilı2!esi lcr.a edilmı:4c üzıerc kapoll zart usuı;ıe e:ı.-.st!too,e;-e konul
ll>u.,tıı.«. Mıı!h<mır-JCl1 l>edd 17712 ı;ra muvakkat teminatı 1328 J;ra 40 lruTııış

t-uıı·. Şs.:-tınıa:nıelfr bedelsiz o!ara..'c ~lşOOü• Bf'l<'ctisesi Elektr.ik Ye Sular ;da 

re~i n~iidü:-ılüğündnn v-er;ı~r. Taliplerin ~.raiti öğr.emn<-k Uzere Elektt:-k ve 

Su•la.ı• idaret;.i müdür)\iğüne müıracanı1jarı vr• 2490 nu'r!l.araıı k.ru'ıunun, tar:rn 

1.ı 00 ... -e$ lli" haz.ı.rlay3-c:J.k!an tft~Hf m.Nct.t l<;.ile muayyen gün ,.e sas.tto 

Eskiı;c-hi!" Br1ediye3: t:ı kt.rik. e ''.)" J.r müldıüPlüğü bjna~iJ1da baluınınaları 

Kızılayın )'azlık mı..:tad balosu 
1/ Ag,doo/942 tar:J,inrle Anadolu 
klli..bü.ni..in Büyü1oa.C::a ~ub• 1.sindc veri .. 
kcekt:r. iJfuı o!uıntır. (7647) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 11 - 7 
' 

-1942 
A k t 1 f 

ltau: LİBA 
Altın: safi Kilogram ';4,616.:laö 104,953,914,14 
Banknot ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,647,-012.50 

Ufaklılı: .. • ••• • .. • • • .. • • .. ... .. •• • .. • _ _,204.=..:4::.5 ""' ·::.61:.. 

Dahildeki Muhabirler: 

'.l'llrlt Lira ........................... _ _:7c::1:::2·::6;4:.:l.::.64.:._ 

Ba.riçtelı.i Mulıabirler: 

Alim: Safi ltilognm 23,91U,523 
Altına tahvili kabil a~rbe3t döviı1er • 
D1ier dövizler •e Borçlu kllrinc .. . 

6.1,644,722,87 

&6,8-58,711,16 
l.ıa:Jyekri ................. ,., .... .. ------

Hazine Tah~illeri: 

Deruh~ ..ıııen cvralr.ı na&.dlye 
k.aqılıiı .......................... . 
Kanunun t - o inci maddelerine 
tevfikan hazine \uırlı;ıd.ın dld 
tedl7at ............................. . 

Sencdat Cüzdanı: 

1.i8,i48,5G3.-

23.790.220.-

Tlcart Senetle< ..................... 3.11 815.842.sg 

Eııham ve ta!ıvil~t cüzdanı: 

(Deruhte edHen evraııkt na.k .. 
A - (diyenin karşıi:.ğı eıham ve 
U.hvillt (itibr.r! kıymeUe) ........ . 
B - Serbest e:ihii!.m ve t.o.OvlJ~t ..... . 

Avanslar: 
Altın ve döviz ü:ıc:ir.e 1-va.ıu ........ . 
Tahvillit üzerine avan5 ........... . 
Hazineye kısa vaô.et: ;.vnru ........ . 
Ha.2.ineye 3850 No. lu Kar.una göre 

• 

44,833,819,93 
10,U9,H343 

3,()J6,3 l 
7,980.,723.4.5 

LİRA 

113,005,384,26 

N,503,43-1,03 

134,958,343.-

331,815.34~.88 

55,122,0~3,38 

p • 
Serma7e: 
ihtiyat Akçesi: 

1 f 

AdJ ve fevkal:1de ..••.•••••••••••.• 
Husu.rt ............................. . 

Tedavüldeki B•nknotları: 
D~ruhte «!ilen evrakı n21tdi7e ...... 
Kanunun O - $ inci maddelerine 
te-vtiltan ha.ı.ineo ta.rafından vlki 
tediyat ............................. . 

Doruhte edllen evrakı ıuıtdiya 
bi..iciyesi ....•. , ...••.•..••..•••••• 
Kufll>:ı ta.ma-men aıtm o~rü 

lllveten '\edavnıe vueclllen ........ . 
Reeakon\ mukabili !llv.,\en teda-
vüle vazedilen. . . . ... ..• .. • ... . ..... 
Hazineye yaplıan altın kal:lılıklı 
ıvar..s mukabili 3902 No. lı kanun 
mucibince ilôveten tedavüle vaıe.. 
dilen ............ ............... ·-

MEVDUAT 
TU.rk Lirası ............. , ......... . 
Altın: Sa!l Kilogram 877,422 
3850 No. lu kanuna &öre Hazineye 
ıçıaJ.r.. a-..-aM mukabili tevdi olu
nan altınlar : 
Satı Kilogram 55,541,930 

Döviz Taahhöılatı: 
Altın:ı.. tahvili kahil dövizler ........ . 
Dl~er dövizler ~e alacU:lı Klirlnc 
bakiyeleri ... ... .•• ... ... ••• ... ... 

Muhtelif • , • , • • 

ADLİYE 
Koridorlarında 

(Ba~ tarafı 2 in<:i sahüeılc) 

nm bir gün bulgur kaynatmak 
için halasının ,k1.zr·nın vanına 

gilit , Kadı kanma bir çok dedi
ıkcdu!.<tr yapmış. Ona fit vermi~. 
Bu nclam seninle çvk zaman be
rabcı-· vaşama:z, sen o.ndan eok 
kart bir kadınsın, dul ederİ"c!i
niz. Vaktile baııının çaresine bak 
demiş. 

Ben ontı alo11ağa g;diyordum, 
yolda b:r tarla b;;sın.da kaJ"ı;ılas
tı..1<. Bana mrat e\t, benim~ h;r 
!aştı: Aynla';m, bu ı;ocuğu da 
sen al de<li. Baktım <;<ıcuk yara 
be<~ içinde itli. Vücudünlin ora
sı burası ~·anmış. Kar~m-a: .Ben 
onu ne yapayım, anası değiliıın, 
memenı, s.üitüm y-ok: ki alayım. 
Neden beni beklerr.edeıı bu. sı
cak temmuz a:>·ındu yollam çık 
tın, yürü eve• eledim. Dinleme
di. Be'1 de çocuğu al.ıpadım. O 
da· y-01,a bı~akü. Ay'·ıldık. Ben 
lt>i.>ye gelc!:m. 

B'ı- kaç gün sonra b'.>na ah
baplar c;cx:uğun öldütünü bildir
diler, çv;ı: ·ağladını. Kadın .Onu 
!bab;;s: öldürdü, d:yc beni mah
k"1!1ey e ,·erdi. Ba~ın!Zı ağr:ttun 
be~:im, ü;te vvziylı:nı budur. 

~1Icraş~ı kartıl H~ls'Cyin bunjarı 
söylerken o kadaı· masum ta- • 
vırlıır takııııyo:du ki bu and:ı 
onun hakiıkaten katil olduğunu 
ke;iirip atmak ç<:uc güçtü. 

Hüseyin Maraş ağır ceza maih 
kcmesine gönderilmek üzere 
tevkif edildi. 

AYŞE GÜL 

Temmuz Vaziyeti 

Lira 

9,412,1~5,i3 

6,-0001000,-

23,190,220.-

134,95P.,343.-

.40,000,-000,-

a.&8,60-0,-000,-

ao,:;00,000,-

118,710,636,99 
1234,164,05 

'7S.l24.l6'i po 

26.lOf.P.80,55 

LDtA 

15,oııo,poo.-

15~412.135/i3 

6~3.958,3~3,-

119,944,801,01 

78,124,167,frO 

U, 106,880,55 

140,228,056,51 

01tu ta~ı T~~kiyeı::.in hı>r t:ır-af1n
da bii..cw.'.c bit• şı'yW, Oltu t~şından 
yap:lan, n~>zlık: tesblb, k."O]ye ve y.li. 
zu;cJe:- men1lt'ke:t dışında da beı;ı·
nı~lr. Qltunun e 1 k:~·a'ıttcrlst1k v;;.:(: 
s:>rt ve ırırun kış f.'t!ÇİTl'D. memlekı:t
leı' _rosnrla. bt.lu.nıma na rağrnen 

ımr~· ·dil denile-bilecek bir iklim(' sa
hip olrnas:ı.dJ.r. Oltu.da hnyat e~~l·n 

tJa..-l~r, e:tten biter .. İru)Cl.n!.:.ırı gi.ir
tıti.z v~ d,inçtir. o:tulu1ar daha fazla 
~iraatlı"' uğı-aşırtar. Aldıkları muh~ 

ti'.Lcl. bol.dıır. Bu, berekrt!i topr~g1:11 

lrrıyrr-,etir..i bilt~n Oltulu!al" c;..ı!ı~:ı.n. İ 
lr.Gan'zr<lır. 

s,ıll!Jl altın kaı;ılıi!ı avans ......... 230,-0~~,000.-

Di•sedarlu 
Muhtelif • • • • 

YFK~N 

257,i;S3ı319,76 
4,500,000,

_!0,l 71,~5/i8 
998.7H.384.73 ~----" YetıGn 

993,774,384,73 

Fakat ötekiler, kendileri 
c•:< bu k.adar fedakarlık yaıp!ı
-' ~); sadaka i~teınel~ için beni 

:x.:e yarısı uyandıran, her se
'le mcı,h.sulli paylaştıj;'1m zaman; 

lıay:an olan ötekiler nerede idi? 
Bu kadar sevdiğim ve yardım 

·ar'1ı-a kıoştuğum, anamın ve Sil 
\o i; ar.ın nezareti at.tında <L1!oğur
,,a:, için kanları evime gelen 
·ö.-lüler nerede idiler ve tama

rr.·en benimsediğim köy ncr,dc 
idi? Herkes bana arka çeviı-i

Yerdi. 

Nasıl olur da bu zavallılar ka
rımı ve be~iki de kıı.ım ö1ıdü.rmü<ı 
olan aJıçak Koıllıuniın hak.kırr,: 
da tıc:ylediklcı:ı:.ne kanmıışlardı, 

bunu hala anlamıyorum ve an
hyöımıyacağ~rn. 

Zavallı h.::tyatı.ımı düşünmek ü
ıere bir kaç gün kapalı kaldım. 
Snnra Ninanııı çocuğu ile dadı
s nı Bükrese götürdüm. Küçü
ğü belediyeye terketm«len ev
vel bazı t<:<llbirler aldım. Ken
d isio' eviitthk edecek bir aile 
bu'cnmasıııı şart kO'ltum ve bü 
ti n elrr.asları sat.arak ;parasını 

k :çi1ğe çclı:z olarak verdim. 
Bu meseley: hallettikten sonra 
l:.öraz daha s;ı,kin, eve döndüm. 
Gazetelere bir ay müd'detle, her 
'gi.!n ilan vermemi tavsiye et
ti~er. Ninann bunların giirlip e
ve <;;ineceğini ümit edf.y-0rclum. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren iskoı, ',_ haddi % 4 Altııı üz~rine avans % 3 

-
Söz MODAF AANIN 

1 
rm.ırr 

Yaza.-: Peter Bellu Çeviren: Fikret Adil 

teyaz uimuŞtu. Gecelerı, evdt;, 
sini., sesler ''" adımlar duyu

yurdum. Rü~ .mda Ginayı takip 
eden Ninayı dögcn KorbUıyu gö 
rii'.Y'Qı'Clum. K"'buslu zamanlarım 
da ba3rkuş sesleri duyu1ur ve o 
d•amda hayaletleıin dolaştıklıa.ı

nı görüyordum. Uyuyamaz ol
muştum. B:r gece, kapımın ııor 
landtğını zannederek ı:<lbanca
mııı yedi kurşununu havaya bo
şalıttım. 

Bir sabah Parvunun odasıııa 
gittim, onu ölmüş buldum. Bu 

sadık dOOlun kayibolması ile ron 

rnukavcmetim de kırıldı. Zavafı 
lı iihtiyac ronunun yaklaştığıııı 

hissetmiş olacak ki gömlek de
ğiş!irm'ş, saçlarıııı kcı;mişti. 

Başucunda bir mum yanıyordu. 
UuyuYQr gibi idi. Onu, sevcl:Lği, 
muhafaza ettiği ve göır.rlüğü a
nam He karımın yanlarınaı def
neı:tim. Bir saç ayak daha. 

Ertesi sabaha kadar, evde d-0 
]aşarak bana bir kıymet ifade et 
mclcte olan ve beninı için hay~t 

ökberiy. aradım: Kum~ par
çaları, ayukkapları, eski ş::pka
lar. Tavan arasında, Ninanın o· 
yu.ncaklarını bcp~:dım. Bunları 
iki bavula, n1azin1den 1 idealin~.
den geri kalanlar•,, beraber dol
durdum ve h~reke< ettim. 

Yanımda kimse yoktu, kimse 
nereye gittığimi rorınadı, ltiç bir 
el eiin1l s!1~rr.tdı. 

Tepenin üzerine geLnce, e
meklerimi verdiğim, hayalleri

mi kurduğum, ve bütün saadn
timi içine gömdliğlim malika

neme son bir defa baktım. Kü
yü, başkalarına gülüımseyecck 
olıa,n tarlaları, kiliseyi ve orma
nın içindeki kulüıbeyi gfudlim. 
Onun çatısı alımda, beyhude 
yere haysiyel1 iade cd:ihrıı:ş bir 
piçin kıztnın da dünyaya b:r 
piç getirdiğini dü~ünmektcn 
kendimi alama<lım. 
Bükreşc gelince, parı,mı çek

mek üzere milli bankayııı gittim. 
IBankanın hazine da'.res:nin 
~.~~kovaya rakJıedilliiğln.i söyle-

- Hazine buTaya gelir gel
m.;,z, altınlarınızı iade edeceğiz. 
F.:;kat şimdilik ştt banknotları, a
lınıx. 

.SOnı·a arazimi satmak üzere 
köy kredi bankasına uğradım. 
B-ana: 

- Büyük arazi kanununu 
bekleyiniz, dediler, top.rak köy-
1.Uye ılıığıtılacak. Devlet bli.tün 
ma!ınıızı sat.:.n alacak. 

&ınra, maliye nezaretine gide 
rek işgal kuvvetlerinin mallka
n-emde yapıtıkları zararların ö
d'enmesini i.91edı'm. Ornl'.la da: 

- Bekleyiniz dediler, A'lman
lar ibize taımıiııat ve~s.in, biz d.e 
size veririz. 

İ:şte zafer bu idi. 

* Ile1ki de karnını doyurmak ü-
zere dilenmekte olan kımızı bul 
mak için yaptırdığım araştrma
ı:z.- .~tına ~ıktı. Her tarafla taş
kın ·bir rıe~'e o1~ası kederimi o 
nisbetle arttınyord'u. Dünyada 
kimscnln ~klemedim tek adam 

l:ıenim. İnsanlaun gülüşlN·i beni 
Y'aıdı~-ıor, lbaşkalarınm göz1,eriıı 
de okuduğum saadet iç'ırne fenaı 
l•klar veri•ytordu. .sulh, keli
mesi benjm içrn bir' hakarıet ma .. 
na;;ıııı almı'iıtı. 

Biı· gün, bfr sokakta Sil'v>iya
yı göıdüım. Hiç bir tesir duyırna
dım: Hatı.ralarımı deşen bir ha
yıalet daha! Onun da beni görün 
ce S(J~muş ve pörSümüş yüzünde 
hiç lbir şoeyin kımıl.damadığını, 
bir heyecan eseri göSternıed:ği
ni farkettim. Hayatımın facia
sını biliyordu. Sordu: 

- Ne yapmak niyetindesin? 
Omuzlarımı silMim. 
- Gel öeni gfü. , 

ned., ve adresini verdi. 
Bir kaç av sıonra gidLp görolüım. 

Onun]:ı;, görüsmek karımdan ve 

kır.ıırr.dan bafilsetanek illıtiyacıııı 

duyuy.ordum. 

Gene evı.!, §"'.!.1rin merkezinde 
idi. 

- Bükreşin rn şık ve en meş 
hur e..-i bizim evdir. Nenea harp 
te öldü, şimdi yalnı:zım. 

Önce manasız hikayeler an-
Jutıı, ronra: 

- Benimle oturur musun? 

Dedi. Susuyıoroum. 

- Sana ihtiyacım var. Dünya 
da ya'rur.ı:m. Kendimi yorgun 
Qıissediyorum. Sem• evl:irlım 

(Daha var) 
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~110~11 
At yarışlarının favo

rileri hangileridir 
IsUılı. enclimeniııce büyük 

himnıetlerie yapıfmak1a ve oı·
ganizatörleTCe hiç b.r fedakıar
lıktan çckinilıncden g€<,>en haf
ta başla;ııış olan meYsim at ya
rışlarının ikincisi bugün Velic
fcndic!ck: ko.şu yerinde yapıla
cakiu-. Ge<;ı:n haftak.ı· crr~akiz 
roğ1bcti ı,><ir<:'n o.ııgaıtizailir't~r bu 
hafta için b~si m~e.-ek gişe
cfct da·ha gişe inşa ettirmişleı ve 
det daka gi9e inşa ettirmişler ,.,, 
ıp.eraklılar iç.in yeniden otura
cak yerler temin_ etmiı;ler.dir. 
Geçen seferki tren karşılığıııın 
da düzelmesi için d-emir-yolları 
nez<l inde l'az11n ge;eı. ieşc-bbü
satta· bulunmuşl:ırdır. Hafta i
ç•n<lc baZ< üı:n ci<lllıyet ve P.hem 
miyetini ıak<llr etmiyen ve bil
miyen kaleml€rder 'ren müskü 
fütma ait tarizlü savruldu ·bu 
işi burada izah e<lelün ki bu 
seneki y~nıları tertip ed<>nlcr 
ancak koşu or·g.;·nizas}"Onu ile 
al:'.tkalıdır, yoksa DE.'Vlet Demir
·:roHarı 9 unct11 iş~..ctn1e nıüdürlü
ğünün bir trePi doğru dürüst 
taıhrike mu vaffo k olamam~sın
dan ot"ganiızntörleri: :ilian· et
mek bilgisizhk ve insafsızlık o
lur. Biz bu ba;it tren işinin bu 
gün-d-e1ı itilJaren İJiCe organ.i'Ze 
editmesini aliikalı işle',me mfı.. 
dür!üi;ünden b<·kLy-oruz, 

* Bugünkü lro§ulara girecek at-
laT !srnı»bulttulaıxa malum ve 
muayyen oınnasrna rağmen bir 
iki kC§UÜa sürpr'z beoklenel>iiir. 
Bugünkü ko'lu şu gntplara göre 
yapılacaktır.: 

Biı·'nci koşu lıandikaplıdır. 

Buna üç yaşıııd.:ı yerli yarımkan 
tngiliz erkek ve dl§i tayları gi
recek ve 1400 metre üzer.inden 
yapıiacaktır. 

Bu koşuya Meneviş, Tiryaki. 
Aear, Ceylan yazılıınJ$ır. Suat 
Kar®sm"1lm Menevişı 78 k.'ı> 
ile k.otji·nasmaı rağmen yar1şın 
favorisidir. 

İkinci k~u, iki bin lira ikra· 
miy~ kazanm~m".i üç yaşında 
yerh safkan Ingiliz at ve k:s
rakların gireceği bu kıcı5unun 
mesafesi 1800 metredir. Bu ko
şırya Yavuz, Alemdar, Buk(>t, 
Demet, Şenkız; Küçük Eseks 
y.azılmışlar&r. Yarısın favorisi 
Fehmi SismaroğLunu'n a>hındır. 
Alemdar pl!lsede ihıma 1ı etmemeir 
gerektir, 

3 üncü lro§uya 4 ve daha ;ıı
kal'! ya, taki saikan Arap at ve 
kısrakları girecektir. 1600 meire 
Ü.Zerinden yapılacak bu koşuya 
Sava· tuna, Yavuız, Sevim 8, 
Ba'hti<yar; Tarızan yazılmışlardır. 
Bu kt.Jı;unun favorisi İsmai" Hak 
kı Tekçenin ııbmdır. 

iDördüncü kx:ışu Yalova k<'"u
S'U namı altınd" i~d yruıın.da ·ve 
hiç k_~u kazanma!TI.lş y'erli s.:ıf~ 
kan Ini!iliz erkek ve db.;i ta·\' 1.a~ 

'" ' . 
rına mahsus olup 1000 metre ii-
zerinclen yapılacaktır. 

Bu koJU için Polat. Gürsuy, 
VaTadin, Zehriıınar, Re-n, y;do 
adındaki atlar yazıl>mşlardır. 
iBu Ko~unu..'1. favoris; Fe!ımi S!S

maroğlunun Polatıdır. 

B(\sinci kO§U sa11" ko:<;usudur. 
Bu lro~uya 4 ve dr.fiıa yukarı ya• 
tak Arap at ve kısrak]:; ~ının 
gireceği bu koşunun mesafesi 
20-00 m e trediT. 

Bu koşuya Ya,-uz. KÜ'ÇÜk H;
]lfı!') Fidan yazıiımı~tır. Bu kn~ıı
nun fav<>""isi Fidandır. 

Bugünkü kı:ışularda ık.ili ba
his 2. 3, 4, 5 · nci k-o,qıJar, çifte 
ba!ıis k 2 - 3; 4 - 5 ir.d knşu!ar 
üızerindedir. 

SPİKER 

---------------------

Yüzme teşvik müsabakaları 
-------•ı-------

Dünkü yarışları Beykozlu yüzücüler kazandı 
, Galatasaray ikinci, Beyoğluıpor üçüncü oldu 

İ.shınbul stı sp<; ·T J.I1 aja:1iığı ta.. 1 
rafındn~:ıı t('ı·ı..ip eıd:ll~n fcdıera~ 
yüzme t~"ik yarışları curı, M-Oila 

yüıı.oıe hovıı7.u'1iliı c]diukça. büyü](; bir l 
'kalabalık önünde ve mui111aza~n bir 
~ekiltlı' yapılınıştı::. 

1-lü..s;.ıb;.ıka~ara G::ı.Iatasa·ray, Bfyk'OZ1 

Bc~'XJ.11,1U5por kLiiph.'r~ il~ llayd.ıııpa
~a. li ı•sirlıden 78 yüz~icü i;.;t.irak ~!uru~ 
ve ka~ıl~n..a.lar bılıha.s....~ı Gahı.ıa,.,:a. .. 
ı•ay ile B,ıykoz yüziiı~ül.eı'ri. arn.s1nı... 
da ç-e-ki:-;"'t'.T: •1er olı1Y.:ştt:T. 

Küçi.ıkiL'l' ve büyükler llk.nak üıı:e
re iki ~11f yi1ııilcü aı';2;..ı.;mda yapılan 
mi.it;;abak·.ılar ıneticcsindı;ı Be~ıkozlu 
:yüı\ic:ü1-et· bilıyi.iı'!.r: bir vnrlıiıi. g~"1.er
m-iqlı'.''tlir. Küçüklerde ııı pU'\i'anla. 
bilG"i.}::.lı'ı>d.~ 109 puvanla g,in.ün bl
ıı~ııc!liğin! kazanarı:ık su ~)i):·lart fc
<;?er:ırı;ronun:ııda.nı kupalarını alırn~~larM 
dır. G~:ataSilr-ay ikinci1 Bı'Y(\.'$luop-or 
üc;ü.ncü olınuştur. l\Iü.sab[,:i'<..tarın tel 
u·k ne-~lcl'li~ri ı1~1la.:.°ldil': 

• -·}Akırr: 
100 S~"be<t: 1 - Laz> (Beylro7.) 
2 - Sal&h.a.ttin: (Gal.a.ta~aray) 1,15 

100 Sı:-1 ilstü: l - Nejad (Galata
saray) 2 - Muamımer (GaJ.ıtasar•y) 

1,39. 

Üsküdar halkevinin ı 
kır balosu 

Üsküdar Halkevinin yo~ı:sulla
ra yardım için haurladı.ğı kırba 
]asu ı Ağustos Cunıartesi günü 
akşamı Ktzkulesi parkında ya
pılacaktır. Bütün hazırlıkl,ar ta
mamlanmıştır. O gece Taksim 
Belcdcye gazinosunun artistleri 
ile Alabanda reviisiinün baletre 
leri baloda g&«teri ııet' yapacaklal' 

dır. Zeyıbek, Kazaska oyunlar; 
o:ynanacak, milli şarkılar okuna 
cakur. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİU 
DAHİLİYE MÜTEHASSIS) 

Divanyolu 104 
&1111"1ene ••\!eri: Z.5-8. Tel. !Uta 

!00 K '.bağa lama: 1 - Muıil'..afa 
(BeJ"lroL) 2 - Sm! (B,,yk.oz) J,3$,7 
400 Sel'be•t: 1 - L<'on (Beykoz) 2 -
İn:>! (B·yıkaz) 6,40 

4. X 50 Bayrak: 1 - Bryı:oz ıa

kumı, 2 - Beykoz i:ıkı!nı, 2114 
Bti~ülklrr: 

ıw S""bcst: 1 - İbrah!.nı (Bey
Jroz) 2 - Ornıarı (Galatasar:;y) 1,5 

10.0 Serbe.:it bayanln.r: 
1 - Melek (Fınrl,lolıspor) 2 -

Klera (E>'ykıaz) 1,.57,3. 
100 su·t iliitü: 1 - Murad (Beykoz) 
2 - Kemal (Gaktasaoay) J,2G,1 
ZOO k-uı·bağa]ama: 1 - Ai1mc! (Boy 
Jro.z), 2 - Tiı ~< (Galatosorıı.y) 3,27. 

15-00 Serbest: : ı - Ved~t (B•,Y
k.oz) 2 - n..:.,;rul ~ (B"ykoz) 25,2,3 

4 X ::!O B:ı.yra~: 1 Bı)ykoz takınıı, 
2 - Cal[ı.·tas.:ray taitı'ln1 11 .23.2 

KulP at]<ın1a!-0.n: ı - 1\hırad (B.:-y 
lu:>z) 2 - Necdpt (Galatasar&y) W,2 
takıın~lo ı - l bt.1 ı~be1\c ka~,nıı~1.ır. 

Su t-opıJ: Kırcnız! t.ıkuı.~. beya::. 
11.Jİ.:"'-~.lı:ıkalar<la .. ~ ı;o,..!ra d~rrre ka. 

zanant::ırın n1ükU..fatltı.rt B~<lı.•n T.•:.'
biyCsi mı1 rkez isti)ar-e heyrti :ıza
şınd.::111 l\Iaılıur f{.::ız ıııcı tJ.r; t '(\, n 
n1rrt1' ;n1lr Yı:>ı·:J·ni tı·· 

Mi 11 i 
oyunla 
Festival 
H - 22 Ağıı>to 

Biletler Milli Piyango gi~de
rile Festival yapılacak gazino • 
larda satılmaktadır. 

Her türlü )7.alıat i~in, Tel. 23.1· 

ZAYİ - Saıruı.tya nüfus nır.:rr:~ 

luğuı1J. n ald "l·n~ nüf'.ls 1ezatı.;rcır. 
zayi ett·m, yen1CSini alacuğ:ımdz.n ... 
kisinıi.n hülcrrU ydktı:;r 

Mt~•t:a oğlu Ha n '" t 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Ne~riya 

Direktörü: Cevdd Kıırabıl;:iıı. 

Basıldığı yer: •Son Telgraf• 

lstanbul Fiat Murakabe 
komisyonundan : 

ilim. No. 174 
19 Tcmnnrz !9(2 eii~ünden ltilla en % 40 ı ut .. t,ctJ; \-O EC gı •n' •:l< 

ı.ı..oo'loi bir aii't e;;::n<>ğ;ıı fiyatının (16) cm altı lurU§ ol.r•k ti" b t 

di&i lJ.a.n ohııoor. ?~116) 


