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·/I ALMAN 
:ı GENILB.URMAD 

• / iKiNCi CEPHE 
. 1 AÇILACAGINI 
i t HESABEDEREK 
HAZIRLANr~IŞ 

' 

Milli Şef, Ticare 
V eki/ini kabul et 

------ ·------
.Inönünün Erzutumu, Atatürk· -

AtılayJaki türk gençlerinin, daha, vatana kıyme~li hiz· 

l .1 ed bilecek .)IQsla bir kazaya kurban gıtmele· 
met er ı a e • "k ıı·· · l 

• .1 J J , muz acının en büyiı fese ısı, on arın 
rır.uen uy ugu d . "l"k "h" 

.1 b d hit dii•mÜ.< ve Türk enızcı ı tarı ın· va.zı e aşın o şe ~ • 
.1 b .1· ~ ta mazhar olmuş bırlunmolarındaJır. u! e euı ,,oya ..J 

Boluyu şereflendirdikleri •• gu 
Halkevlerinde 

------~aa-~-~~~~ 

törenle kutlandı 

Yazan: ABiDiN DAVER 
---•ı---

T ürk deniz<:iliği ~e Tiirk ı-:-
milleti, afi bir kayıha r l 
,rı::, .. d .. atıla) dcıuzallı Japon Rus hudu· J 

Amerikalılar da 
artık cepbenln 
kurulması zama
aı geldljlne kani 

ArJw..-a, 19 (A.A.) - T ca et ve
kili Dr. Behcet Uz, tet:t.k ""Y•hain 
den, buıgiJ.n ı;aat 20 dı..: tayyare ile A .. 
dtıcı<ı<l•11 .'\dkar ıa aro ı ctan!ş ve 
Milli Şec Relscuınlı1'ı• i :<t iamu 
tıor.tınd;;ın k<bc, edtlereG< Adana ,1! 
Men;inli,P.r<iıo s• vgi Vf' saygılarını 
Milli Sere iilag eylt>rr.oÇ,eroır. 

Hindistanın 
son durumu .... d k'. "8 l<r'---n1etli Tiiık 1 - • J:"('\i01 ] ]('Ilı, 6 1 " .J 

.. 1 • l' n--t.,ı.,ılc Bogazıııın • genıcı ı e a ıtKh• 

sul:u-ına g~ıııiildii. Atılay, adı duna asker yınrlfyor 
EbNfi Şc! Atatiirk loıafnı.dau Y 

ilk !edıa· ~e.çihı.i~ o:nl.lil"~nsının. .. 
sı Dü)ük ~lifü Şef bıu"t lno· 
ııünüu huzurunda konulını~ .ve 
Tüı1kiycde ilk yapılan, ve Y '.ne 
Tiirk donarunasıııın böyle clıın 

. • . 'Ik d iuıl· bır kaz~1,ya ugr.tynn 1 en . 
1181 olmak gilıi şerefli \·e h.37:ın 
Jıatınılan bııhman bir gem.dil'. 
Atılay haıklrnıda ) azımın sonruı· 
da daha fa:t.la Wsilat bulacakıu-
nız. 

ÇaooU:ale Boj!azında talimltt 
yaparkeu 80 metre deriıılikto 
battığı te«bit edilen deniz~ltı -
nın hangi schcplc battığı hcuü.ı 
nıalünı dcg;J,fü. Başvekiiletiıı 

hu a<'ı habM"i Yeren resıni ieb· 
lif:ind-0 •Atıby denizaltı gemi
nıiz dalış y'3pnuş ,.e sebebi an
laşılamıpn bir .lrızadan dolayı 
hır dalıa çık-rn~ıııı.ıtır• Denildi· 
ğİn<-' görr. ı;:-rmiııin mukaYiln 
tekne dcnikıı kı~ınına bilmedi· 
ğiıniz hc-r.hargi bir !-it'hcp?ıJ E>\l 

dolduğu, ~ahut d~ elt-ktrik ı»o
törleriııi i !eten hataryalardaok.i 
a~-idlt.'t'İJ !t'Jnı.: herh.a ·;i l.Wr ~C· 
h<'plc dökiilerok gemiyi k<lp -
lıyan lıoi:ııtu gaz.lerin ıniirctte
batı şe·h~l ctiğiıne hiikn1etsneık 
lazon geliyor. Bu pek nıüesısif 
kaz.anın asıl sebebini gemi yüz
düriilebiklii,ri takdirde öğrcnm<!k 
nıüonkiin olacaktır; ş;IU<li!Sk bu 
h.......ıa k.e9fn birşey siiylemeğe 
iınkiıt yoldur. 

l'iid: deırizclliiiııi n Türk 
milletini en ı;ok mirteeJ;Bİr eden 
şey, geminin deni:rıin ii5ffiııe çı

kamadığı öğrenildikten sonra, 
f~aıkir ve kahraman mürette • 
batının kurtarılamamış olnıası
d>r. Kazanın Çanakkale Boğa -
zında, Sedıditbıtbir ön.Ierinde ve 
89 metre gi.bi derin sulanla vu-
1'.ua ~hnC'~, esase-n. güç olan 
tahlisiye i~ini biisbiitün gii<;leş· 
tirm~tir. Tiirk denizcileri, de -
bizin dilıinde yatan arkadaşla • 
rını kurtarmak için, ellerinden 
gel<>.ni yapnıışla-r; fakat ~jen 
\'Pnne tertibıttı zaten 70 saat 
kada .. denizin i~inde kalıma~ 
nıi'-ait olan gominin kıymetli 
ıniirett!"hatını tahliso iınkiın bu
laııı.ınıı.lardır. Böylece, Refah 
f..:iasıoıla ~elıit olan dcnizaltı
cılarruızın koyıılıından bir se -
ne: 9onra. 'J~örk donanması ve 
T•irk mllleti 38 kıymetti evla· 
dını daha kaybetıni.-ıür. 

Milletimizin fedakarlığt "ı -
Y<"Sİn-:iP, hC'r zanıan, bir .. il, 
birkaç Atılay yaplırınak miim· 
ki;ndür; fakat \'nzife ba~•da 
şei\h olan o gen,., o gim.Jc de
niz..l.h<"ıları yet" timırk kolny 
dt'ğ<hlir. Ve bu 38 Türk den;.,.,;. 

---·;---
V i 1 idi voatoka 
hücum edilirse -·-
Amerikada buna 
hayret edilmiyecek 
Nevyork 19 (AA.) Nev -

yoı'.k Taymi~ gazetesi uımuırJ -
yctlc itimatla değer kayp·:':J<lar
dan alınan ve Vaşingtona gc!en 
baz.ı haberlere temas t'<liyur: 

Bu haberlere 'güre: Japonlar 
f=i istikarr.etindc, Mançulm -
Sihirya lıurluduna lıaTp görmüş 
a~kıerrlcn rr.(hekkep kıt'alar sevk 
etmckt,,dir. Gazcte Rusyal'.la 
bellı b•!llı bazı hedeflerin belki 
de Rw'of ve Staüı•gı:adm Al • 
maıılıaa- ternfnıdnn ele gc-t'ii"i~ .. 
mc•·in.ckn sonra japonlerım. Rus-
. :ta karşı taarruza geıcırr,e\ · ~ 
Al:ın:ır.Jarla anlıı~tıı;;1 halok-ıc da 
Vaşiugt.orula mevcut ,iir;,'IJba He 
bu haberler> birhrinc uygun bG• 1 
luyor. 

Gazete şunu iln,·e ediyoc: 
Eğ'er japon!ar Vl:ish'OStoik'a 

yakıntla hücum ederlerse Va • 
şingtonda buna hayret ed:iJ.mi • 

(SOSU. ~A. s se. o 

I AVBUPADAİÇl - DURUM ~ 

FRANSADA 
SOKAK MU-
HAREBESi 

• 
Engelleme bareket

lerlde çojaJıyor 
• 

Yugosla vyada milli
yelper;rer hareketleri 

Londra, 19 (A.A.) - Reu1E'r 
bilıdiriyo.r: 

Londradaki Hür FrarunzJ..r 
umumi kara.ıgiıhına gelen ha·b.;r 
ı..re göı.>e, 14 Temımuz günü Gre 
noblC'dc sıokak m.uharcbeteri ol 
muştur. N'otredame ve GrC1ıet-

(SONU. SA. 3 SÜ. 3) 

sinin nvaıdır ki Türk milletinmr ~lllöi--iii·;o;··•~;;.· ---------.,-.,--,. l"llhuıııd~ derin bir tre ür uyan-
dırrnışlır. 

Bu Titrle genderinin, daha, 
~•b:ına kı 'tlletli hi:ımetkr ifa 
edclı<le ya ta bir kazaya kur- 1: 
ban gilnıelerinden duydu,i:ıı · 
ınıız acıııın en biıyiik tesellisi, ı · 
onlarıı:ı } ataJdarındo ölmüs de· ' 
ğil; '1>zifc ba,nr.da şelıit diişmüş ) 
Ve böyleec l'iirk ıfrniuilik tari· . 
hinde el>edı hapta ınaı:har 11!-
ını bulunnrnlarmdadır. Vazife 
ba~-ında, vatan ul!nnmda selılt
lik, uliimlerin en ,ercfiİt>idir. Bu 

iicc rncrt..beye ;rcnlcı', alt>U· 
de fiınJJer ıribi sön.nıe,ler, da -
lıııa ya ,arhır. 

U1nur Beylerin, Barba,.....la 
r111, Turgııtların torunları olan 

1 
l>u rilzhle Tiirk d~nizcileri, de -

(SONU. 8'\. a sil. 6) 

At Yarışları 
muntazam oldu ____ , __ _ 
Yüzme teşvik 
müsabakası 

• 
Ba llller kupayı • 

il zand lar 

At yan,ları 2 i c.i, su svariarı 
3 iincü aahiicmizdooir. 

c .. nııp orduları l.uıııaıııclaııı 
Mareşal Titı!<H'cnl<o 

r. 
l 

iBı-rlin, 19 (A.A.) - D. N. B. 
nin askeri muharı1ri yazı:ı-"Or: • 

Kafkasya kapılarına ,·aran 
Mareşal Fon Bak 

. AİMAKİ.ARA 868.E 

ERZl:c"Rl'.\IDAKi TÖR.Dl 
Elnzuı tım, 19 (A.A.) - :ı.tı!a ş.tli'-

1 
mSz c:i:ı"1urrei.i~ :Elczı umu şe
refi '1ı<lbiikleri gtiı.ün yıl döıı...irnll

nü duo h> lkevin<t,ı bt~ill< b.r lö- 1 
renk ku.ı.~t.. 

Bo.1u 19 (A.A.) - Ebedi Şe! 

• 
Konğre şef feri 
nin nutukları _ __, .. _ [l.fliitl44 if,f,):14 

Don Nehri 
Batıdan 
Geçildi 

•Görü!,üıyıor ki tehlik.e Sov
yetler için mua=m bir hhl al
mışnr. Bunun iç'.nd'r iti Alman 
askeri maıhfillerl ikir.ci bir cep 
h<! açılinası hususundaki Sovyet 
isteğinin m1lnasını daha iyi an-

' . . ... 

_ Boludaki iliren 1 

Atı.l:üııkün Boluyu ~erdlendir
dikleri günün yıldör.üıınü müna-
9ei>E't:Ie dün Ha1:.."Cvinde lbir top.. 
ıantı yap'l>m , nutu.klar sö:fleıı.
ıniş, batıralan taziz edilıt>#tr. 

Hindistanın siyasi 
rüşde ermediğini 
gösteriyoı muş 

-
' lııyoı1ar. Fakat İng'hlerin ~im

di her ne balı.asına olursa olsun 
girŞnelen Jazmı gıelen böyle bir 
teşclıbüı;ü b1e Alıınanlıır hesaba 
kat.mışlardJZ. Nttnan genelk,ur
mayı, Amerikan İngiliz şef;.eri-

d nin ilk bu~alanrulan çok ev-
8 i r Alman Piya e veı bu hU&US için hazırlamış 01-

csoNu. SA. s sti. 3) 
Tümeni i 1 e i k ij , ~,~-..,,.,...,,..... 
Macar tümeninin 
bir ktSmı yok edildi 

Cenup 
Orduları 
çevrildi ____ , __ _ 
Rostof şehri 

. yakında düşme
! ğe mahkum ol
muş bulunuyor 

• 1 • 

Romel'in 
taarruzu 

püskürtüldü -Sekizinci ordu 
aziyete b4kim 

K:ı u' , 19 (A.A.) - !! r 
l! cı.diı Cl !rg 1t.t ~ın H 1 d . 
&.Jy ... sctıll-! d.are etrr n \; 
!'rini ~teyl!'n ıtong,....,. kom 

b>r ;atekte ouluıc ı kan " 
<lirler, E ıs!<J< harp ı:a. • 
etcıe<ı g, rç•n cnd sc ve. ici d~t 
Fckat P.Odı•e vPr cı o au ng.."e 

leriirr.;., daha dbğrııısc bu "'"""" ı 
har et.'nt<- olaniU .. l~ ı;iya61 ru· ·C V. 
sıl olttnad t:a::,.·ıu ıs·.a: r· J o 
J<:ırıdır. 

Filhak, ·a b zuıt G'.lııd' t..! h 
drYam ett.ğ1 m:lddetçe qi 12.~r· 
H.lnd'ist':ında k::.!i:nalarının Jhnr· ~ 

~0'1;1'. ~A. 3 ~C. %) 

VüroneJAlmaa 
b~t e a~nır 

-· 1 Rus blcamıarı geri 
p sk rttildtl 

---··---
Mi h v • r kuvvetleri 
Berg li homb ladı 

Ruzvelt yeni bi 
plan hazırladı 

~-. 19 (A.A.) - Bu sababl.;i 
&wyet U!bliı;.no ~ıae ~= 

.Scn';)·et l;!nl< ll!"UPJal'ı Voronrj 
çt:\"'l't~n.-ı.e düşn.c;.r:ı ll>e--..~h .. 'rimilea 
çıkara.r•k Aln*> müd..t'aa h;ı,tlıruı 
~ ı:e<likle,· aQ<nı,,-11". 

B•::.ka ~<znde de. adı '~~yen 
»;,· nl!<'Sltıi n Yerde soltJık "'vııw lan 
btidiril<l;>'Ur, buıt'8.dA afar.1<1n.Iar aırka 

•ar~;ra kaı·şı ht..ıcan~ bulunı:nı.ı§
wrı;a da 400 klş; ve 29 t.ı.ll<. kıı..ıi>ct 
tilcten soru-~. i.Lk nı!·\~ in11 teki!
miş:~:dir. 

Lolldra, 19 (A.A.) - Almıınlar 
Ru<'Ya<ım oenubuada biri Miller°"""" 
nvn cenuiıınt:ı, öbiKü Rlll!llı:ıı! dbğuı
m.nda iki taaı'U"UZlarlll:dG da tehlikeli 
~:ık!e ilerlt•neye devom e<liYQ<lar
oo dJ bugü:ı 'bu Herle>y;,; terııııosu
""" baf.loe ajırla.ş\ı)!ı int.J:ıaı mev. 
cutlllft'. BtırıooJa beraber, bu ağırlaş 
rr.11: aricacı :k.rt;~ar.ın barı·K~le m·ı 
hafaza edilrn~t'\! olan ı·us mukave
metinin ııdf.,tine ot!e<lil~lld<·. 
Alıoon <>r<hll'u lı<'lk'i de ~n 
başındafib;>ı·i gö<.teri!to,n \·-e bu gay
:re:..ire dr·va.tu c.!r!le(..un «ıce tıiır par 
ça ııdf\< altr..a ~:na g<"lmişiir. 
Von.c('j kP.shnaDde RUG!ar CV\'Cla 
hu ııe'nt''1 ıimaliDde TmJ\•a!faltiyet.ler 
lta<a."ll!r.J§l:ırilıı:-. Alm=lu ,.mıı a:
dıklar..,ı ;ı.,... edi'li il g".ı.n o~ 

halde ~ b.:iı~ ruıslaoıın elin<l<,>dir. 
R~lar bundin soura ÇP\"'·iJrr,ı(' td?.!i
keslnin \tllha cidcit cJdu,ğu ~nıtllta 
d'ıJ muvaffakiy(t!~.;.· ı·~d e1tnişlcr-

01r. RooJar Den neiı;.·.il"!i telarar bı.tı
ya ,-Pç.ıncl.e muvaffak olr:nış ve çok 
şôddl'tll mvhorcbe lir a~an P'.Y'a<le 
WnıPniyle 2 !\.·J:a.ca.:.- ıLf.imcn.inin bir 
kır.mı.'\1 ~ etmi3le:ô.f- Diişrnıarı. 

k•VVt>tJeri nl"hrP döküln:ış büylik 
bC J.:ıan;t boıi.~!mu$1.u:. 

(SOSU. S.\. S SÜ. () 

Hava Mareşali Gö.ri.ıg 

Bir Habere Göre 

iBedin, 19 (.'U\.) - Resı:ııi 
tebliğ: 

Doğu ce,Fhesll'lın c~nup l<esi
min<le, y-enikıı düı1m,1nm takibi 
)'Otların pek Zi\Oı<le harşp olmuş 
o::ıtna....::-.ı~ a ra .. ~f'n, seyır(ni .ta
kii> etm"~- Hava kuıvvct
leri, Voroı;;'ovgrad Çl'\'<esinde 
~ldmelde olan yeniföıi~ &:rv-

CSONU. SA. l sn. ıı 

Lord Halif aks 
Nutuk söyledi : 

Mareşal Göring • 
. . d Amerlkada günde 

v a ı ı f e s ı n e n iki gemi denize 
ç 1 k a r 11 d 1 indirilmektedir -Yerine Gestapo 

Şefi Himmler 
tayin edildi 

Zfaich 19 (AA.) - Buraya 
gelen, fııD<at henüz teyit edilme
miş olan lba'bcrlere güre, Göring 

Aı.man hava kuvvetleri baŞl<ıu -
mandanlığı vaızifesbıı:cıen abl -
mış yeııiııe Ge>jtapo ~efi Himler 
tayin edimştir. Bu habcrilerc 

göre, Göring bir Alman hava 
birliğine ek umanda etınıek Üfle re 
Rl29)'aya. gönderi:lmiştir. 

Bimrıh;ehavı, 19 (A.A.) - Cumar 
tcsi g;i}nü. orta İınG:il1.<'n."yi i'Jyarct 
eden İng>tt..L•onin Birl!'f k Ame!'il<a 
btiY:rk el~ Lo:'U H&llfaolas B·mı!ıııı 
h•n1'da bir nut\t!c söy;f'.>e.rok dı n.z 
naklivatı rrwsrlt'~ haJlt"dll<ll'kten son 
ra ai'rleş.(k n1ıl et...ı r.itı cnalJ c~e hJ
rekcl etmeleri >••:n ıı:a~lw:n rbeple.-l\ 
daT".ınaıı:ırceğ<I• brl<rını<şL. .. 

Lord HaJiraM 11~11 Hft\·e f'l..-nlS 
tir: 
Ame:·.k~hlar g.:ı'li in.: a~· ~ı çabuk 

ıa,tı!'n1almid1rl<.l'T. Grçrn ay t ben 
57 g><·mi ;,ııp r<l'J"luş, yani l'\lndl! h•• 
mtn ki gcnıı dCJ 4.zıl .icıJ:irrln4~r 
Amr.l!)kQ h1ar biivtik" bf: iht n1al!e
yak.ıoda bir giiın ' O<; gero • yapabr
Jecr•kl<ı'<lir. Ha: •. y F<1rd !Jw.>l"<~o Y"C 
m bir fa.l:rrikll k..ııvnuşt ,,_. DuTa<b 

(SONU. SA. 3 SV. 5) 

D 

HAREKETLER O . .. --- ·-

At yui§i;ô r.eyircilerlni ,.., yüzınıe nı.üubakla rını e&terir bari ta 

---

Ka!ııre, 19 (A.A.) - Reııter 
ajaıısm:n hususi muhabıri bil
diriycr: 

Cephedc:ı oiınon cm "'->n ha
berlere göre Cun.a günti cere
yan eden nıu!ıarebed<'n 9')nra 
Elfil<.'lltleyn'ın ~imali garbisinde 
yeni zaptedile!l tc·pcdeki sc<i
zmci oro"nım meullcr' henüz 
Thlgilôzlerin chııde bulunmak:ta 
der. Cuır.a günU veni bir tank 
muiıarcbcsi oldul!ur.a dai~ Ka
hireye hiç b'r hı:.her gelmem;ş. 
ti.r. Rommcl o.tomobillere bin- ı 
dfrihniş piyadesiy]c taarruz et-
m:ş ve bu t.iıarrıuz bir Hint tü- 1 
men. tarafı!'ldan gcr1 pü>kÜ:rtiil
müştü~. Daha snnra c>ii~an pi 

60'.'\ l-, SA. l SÜ. r.J 

----ı---
Ordu ve donanm 
kumandanhklarr 
bir:eftiriliyor 
V<i§ı•ıııton, 19 (A.A.) Vc-

şington Po.st gazetcsır · b.şrııc 
kalu;ine göre. Ruzvc.t <ırou \ P 

dbnanııııa .kumana-ar k',.ır: ın 
tam sure-tte biı leŞ:irilır.<>5 ne nı 
tuf p}Unın tanzi~_,_ni b.cırm:T• r. 

, ... a~ngtnn Po~ .... gazc!csi r€ mi 
ka ·m'.:lardan 2M t:;ı ha~·•!-~ 
d:yanarak I~;.hyr n Rı . 
muaviıııi o"'nası .ı11rrakndo1 
bah;e'.ıT'eku• fai<;.t \aıifP rı n 
Amerıkan kuvvetleri ba >nım"ıı 

SO. ·t•. S:\. :ı ~ . "?) 

r 1 Yeni Tef~ikamız /1---

S U L TAN Az·z 
Baş Pehlivan Yozgatlı kel 
Hasanla nasıl güreşmişti? 

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

Neşrine l:aşhyacağımız eserde pehlivan
lık tarihimizin parlak aahifelet ini teşkil 
eden büyük ve meşhur güreşleri bütün 
heyecan ve teferruatile okuyacıtksınız 

PEK YAKINDA ---·"" 

Gtlzeı Sanattar Akademisi ser isinde 

Akademinin yaşın 
dan cok başı ilerliyor .. , . ·---Tlrk çlnlclllil, 

cılık sanatı 
Terk tezblp ve yazı- · 
çok lül•af etmiş. 

G n'aU Alud~ i bu d'rrs 
:JJ.lı 00 y._ g· yor, ~<:O> :va in
san lÜiltrı som.ın.:ı. ~ u 'k ba
IO.ma.tt;. Fakat ruh , e f' ı<rin en 

• anıa,. , t>D e«v; c!...'lç buL J~ 

Yazan: NERiMAN HİKMEr 

cağ ~t'. G~ı ~ "t'at.• r A e:r: ı.!ft 
p.'ıs: '>da \oıı!A<lı o:m "n t d Jn;y ~ .ın ır. 
en oi~t'"l en \·e: ... ~Ji bir m.,-in(ıı 
&irn;J'ş~r IlLınd::ın l h~ had~ 

fDE\ MU Z et ;;AJJİFJ.DE) 



SAYFA-2 

,--------
FIRINCI l f DIS ~otlr;KlJ 

HiLELERi FRANSIZ 
] TAHiR'E 

Yazaa: ZIYA ŞAKIB 
N"e m t,.., on.ı kı.. binlerce 

lr.s&raıı, d~p de SO):lıİiyamıe
d iği acı lı&ik:ikatleri, o en efı.r se
., 1lc lıay•kıa·n:aya hazlilanı~-oc .• 
!\ e b.ıohtiy •r adam ki lir tara!
t..n hükuınetio zuiırii, cıiğer ta
tı.ll.ın da lıa.m 90fuların taas:;u
bu ile ınil<:aueleye b ll)or ... 
Sl'lıiıı\ acındığım bir nOkta vaı·
sa şOOu,r ki o, guyes:iıt e t-n alain 
ı.u . yoıllau:-.kfan g.•tmek is>ti,1•or. 
Halkın her fenli.ne .,yrı ayrı 
hürriyet ruhu aş-ıl•.varii.k, ll'l<!fr 

ı:u drlot 'eri birer birer mağlup 
et.miye çal~ralk 'lıil,.vük mam
d•na '.isli oJ.mayı dü~nÜ.y'Ci" ... 
Faka;! acaba ~uli.u:ıı ,.e taassup 
bıma n:eyx>ıın hırak~ak rr.ı? .. 
Yoı a bu sulhperver a.daım, nef
ret ettiği cellatlar önü.ııde diz 
çôk.ıneye meobur kalacak mı? .. 
Er:cr ben, (Bab) ile bizzat gö
rüşmeye muvaffak olsaydım o
na şu sözleri söy ler<l ım: 

[S ·n de, (Nasıralı Mes''ıl [1] 
in ; olucu taklip ebnwk istiyor
ın:n. Fakat bu yıol dol:ruca iya
ll<'lgfı'ha çıkar ... Kendine ac"tra
dığıı: gibi, zali.ınleıe de acıma ... 
Btı ·r.illatin selfur..ct; içir., bin 
k• '.. On bb kh;iyi.. yilz bin 
kişiyi fecla et. Vur. Kır. Eı. De
vir. Bavvağtr.ın allına topladı -
ğın masumları, zalimle.ri.n k:ınlı 
naı la.rı.ndan yapılaeaık ıköpıii -
!erden, hürriyet a:lemiııe geçir. 
Siy38ette merhamet olmaz ... E
ğer (Ha;aet.i Peyga.n1bcr) Mek
loelilE'!'e ve n.il~riklere mema -
mel et.seyrli isüınıiyet, bu,,aünlaü 
parlak nurunu cihar.a serpe -
meııc!i] derdim ... Falka.t o, i.rter 
sulh yclu.nda yürüsfuı .. İsteme, 
Sİ) ;w._.t rr.C')'<lanına sürüklensin 
onu büyük bir baıd;;ılc:;tle talcip 
~ek tek i.nSa n va1"'a, o da !>e
r.il" 

Fabri.iııni.s:onı.n bütıün vücııdii, 
hoyecarn:tın sar811ıy<>r.. Sözleri, 
boğazın& düğWnletliyordu, 
Amucası Mı01Ia Ali, gö.;olerini 

kıııpmadan or.:a badtryor.. Derin 
bir sevgi hissettiği yeğeninin ne 
yW...ek bir cc'iıer olduğıınu 
bliLün ltııyımeW.e alllcak şimdi 
an-lı;yonlu. 

F ~hri.i:nnisa 9""1ll~-tu. Ş'ındi, 
sesi ay r.i heyecanla titreyen 
Molla All ~ykıce mtrı~nı)ı;:ır.. 
ci.u. 

(Babi) mel'cr4r1, (Uııt) ~ -
dutlaıi.le beraber çalı§ııyorl;ıc -
Inl§. 

Bu söıJer, heı:ık:esin üı:eriııde, 
ayrı ayn aJiika bı.asul<e geıtıi.rdi 

Fahriinnisanın bııhısı Molla 
Mehmet Taki: 

- Allah, o dinsiz ve irneostE 
mahl:Cıklan kahretısin .. , lıulriı • 
met bu hef'i!ler halılkmlda bir 
kere Jıareitete geçse, he]lbİr.in 
k::ıU:ne beo fetıva \-Croceğim. 

Dive, söykndi. 
• l\ful la Melımet, bi>yi.ik bir ~ 
vinç ile ını.ıWıele etti: 

- Aımıca! .. O halde, !etıvayı 
hazırlıyabilir.sin. 

- Niçin?. 
- Şunun için ki. Bu ınel'u., 

giinıhuı:u id::ro edoo z~tbgın 
bulıutduğu ;er, keşfecfümiş ... 
Allaiı>n lanetini kazanımış olan 
bu ır.ürtcd IM>ri!e, (Ballı) deni -
liyornnuış. Ve k.endis~ı de ge.ı:ç 
bir Şirazlı olduğu Jd'.lia ol~
yoıımuş. 

Bu sözleri dinleı•ken ·baygın
lıklar geçire!! Falll'ÜnnL<ıa, arbk 
tah&mmiil edemedi. Koc:ı.sıı:a 
döı>erek: 

- M"Olla!.. Sen, ilim bir in
san olacak:sm.. İimin en bü:yıül< 
şartı, füanını fena SÖ'ıJlerder.. e
sirgc.nu'ktir... (Bab) de:ııilen zat, 
her kim olursa olsım, şu anda 
isiaıın camiası arasında bıllımu
yor. Onur, halalo..00 lanet aku
mak.. Onu mürted!.ikle itdıama 
kallru;mak, sentD gi>t bir adama 
yakışmaız. Diye bağırdı. 
Heıikes şır.şımıışb... .&mın 

n.arJ.a.r, Fatınitıniısarun. sedef 
glbi parlıyar.. simasnıda, kwıl -
cıınlaır saçan siyah elmas gı!bi 
gözleridde 1J:ı>landı. 

Derhal babası kaşlarım çattı: 
- Fahriiınnisa!.. Bu sörzlA!ri, 

seı:ıden beklenM!ZClim .. Karşmıdıı, 
(Daha var) 

fll Hazreti i•a. 

* Ali Gezer adında biriıW; 
Binbiırd:irekılekı;. kanali2u.yun · ka 
paklıar:ıru çtiarken ya.kaAanın'! 
a<f.liyeye verilm);Jtir. * Emniyet Altnıcı şube ~
mu.dan, oon bir gün içir.de 6 
diJ.enc~ 4<l tt'aım•aydan altıyan 
6 mulıteH suç işi.iyen ş:ıfii<', ı o
twıı>bil sahibiı ve 2 .araba ~ii-

- Ne mes'udum .. n.- balrti -
yanm, Fahrünnisa... Bt>gi.lr>e 
k"'::!Rr ta up '7tliıınellerile bana 
zil'<lan kıcısi:lmiş olan aik ",uca
gımız:la, bir nur doğıduğu.r.u gö- '• 
rüyorum... (Bab), hi9bir za. -
maıı bir (Mebı'.tt) Qlduğunu id

. . . 
*Bu yıl şehnnmıdieki l<;!tmıı 

lise olgunluk .iınıW:ıanlarına 1379 
!.alelbe girm;.;tir, Bıunuın 796 Sl 

mutvaHak <ıi'ınruş, 583 ü şnıı!ta 
kaJıın.ştır. Dğer taral!lan geçen 
yıl '1ın.tihanlara gil'ip te muva-f
faok o'ııı.mı<vanlarda~ bu sene 672 
si nntihan a glmıı'ş ve aıncak 277 
si kazanmış, 485 i kalmqhr. 

dia etımiıyor. O bilakis, ası:! mııh
diı: ;n kendinden sonra gelece • 
ıf.ni söylüyor... Cer...aıbıtı.aıclta 
yemin edeı im ki, o l'rehdi, sen 
ol::c tn Fıılırünnsa ... 

FAHRÜ, 'NisAYA HÜCU~I 
Genç kadın, yine birkaç gün. 

ka2.. d: içır, b•ba&mm evine 
gltr. ' ~i. Koaa.;ı, Molla Meb:net 
de, , .,am yemeğini ailece ye
m<>k iç·n ora;-.a ge.lmlşti. 

Ham )~ yiyorlar .. Hem 
de muhte}i f ıne<vzular üzeriırı.de 
Jo ":•u}uyorlardı. 

Molla Mellınet sözü, o gü.n.ün 
en ı-hommiy..,u; havad ~!erine 
ınt"kal ettirdi. Ve konUŞ!ll,]sıı:a, 
şöy !-ece de...aıın etti: 

- Isfahan clvarıı:ıda, yine 
oonlı çar:pışmalar başlaamş ... 

norya ıahmnde 
lalr ceset balnndu 

!Dün Florya pll1j4. a~ııklarında 
bir çocuk cesedi bulunmuştur. 
Ya :'.an 'lk fahki'kat 11 ya1ların 
da.ki Ç<Jroğun plaj dışır.da bir 
yerde ooyunup denize ind:ığ .. ni 
'"" VÜZJJ'l<C h'lmedif,i ı.;;n boğu•ı• 
duğunu göstem'Iİ!'(ir, Cesed'iıı 
baiılli~t; ~~ edilemem~ ve 
ır roa ka ' ılmeır. 

Ucuz 
yemek 

Kızılay ve evkaf 
k ı ı ı n yoksullara 
yemek vermek ha
zırlıklanna baıladı 

Bırbbyemek7,5 
lml"llp g1U1or 
Şehriroiein muhtelit semt

lerindeki fakir vatandaşlan 
sıcak .vernek tevzi eUıtdt üze 
re açtlacak o.lan •Aı,ilane!er. 
detı ist>Lode edecektem tes
hit olunmasına baş}anılaca.k
tır. Bu tesbitler Halkevletj, 
ve Paotı tıe.şk" •tı tarafından 
yapıl:acak'tır. Eıvikaf İdaresi 
,.e Ksz.ılay a,ıbanelerin tesis 
r:Gıınacağı binal:ın da teshit 
eımek!.ed±r. 

M-ıı.ktaziı er=kın depo ~-dil
·ncsVıe bugünlerde b~na
calrtır. D.ğer ta.raft.an Halkev 
led de bu kış mevsiminde 
ım.;l!ıttlerindeki fakir ve )'Qk-

• mır.ora ,-ıyecelc ve yakacak
la g>.veeck le\·<.i etmeyi 1<::ırar 
laşllrm!Şla.-dır. Kızıol.ay ile 
\'d<11flar İdarEScn·n ve Halk
c:,·!l'rinin yardtm edecekleri 
y<oksunar ayn ayrı Olacağın
dan da.Jı-a Ja7Ja yoksula yar
drm yapılması temin edilmıs 
olacaktır. , 

Diğer tara!tan aynca Aş
hanelerde kabı azami 7,5 ku
ru.şa sıeak yemek satı:l!l':ası 

da düşünülme' ctlir. Bu su
retle fa.kir IJstesine giremi
~-en kazandarı mahdc:{ \•a
ta r..daş a da ucuz yemek te
m<n etmiş ol'acaklardn:. 

Bu hususta Kızı<ay "'" Va
k:.rlar İdaresi tetkikler yap
,...,~ktad'ırlar. 

Meyva ve Sebze 
fiatı kontrolu 
Yana 

lttltarea 
aaltall.taa , .... ,.. 

Yanndan .rulbaren bütün ma
navlarda. pazar yerlerinde ve 
seY'Yar satıcı k.iifeleriode satılan 
meyve ve sebze fiatlacmm kon 
t&-olıüne başlan:ı.caktır. /Bütün. 
beJ.ediye ilı:lısııt müdJı-liiğü kon
~ri 'lp belediye teftiş he
yeti ve belediıye ız.a.bıtası yarın 
sab'ah !aa!lyele geçecek, sat.ş 
fiatitarrm faturalarl'a lkıonlz<yl e
decektir. 

Evvelce de ya7.dığ:m , g.:Öi sa 
!Şarda esas hiıldeki tıq;>lan sa
t.ş aı:-da alınan meyve ,·eya Eelı 
ze fiatı faturasına be 1 ~tliyerun 

te,ıh:t ettiği mtı&}')en k..'ır i!~ve 

edilecek ve bu sw.etle meyve 
ve se'b·e ra•Jarmın yiik6t'l:mesi
l'e n:iini o!.tınacıd--tır. 

Dalllllye t'eldll 
Ankaraya glttt 

Bir kaç gündenberi şehrimiz
de tetlük~eııde bUlunan Dahili
ye Yekilj Fikri Tuzer dün ak
ı&mld trenle Aıı'karaya hareket 

1 • : • 
e .mı..~·.:r. 

Büyük bir kalabalık tarafın
takip edildi 

Karnesiz Ekmek satışı 
devam ediyor 

--<>--
dan alaka ile Dla ltazı yerlerde 

elullek 1talaa•B1adı :IBIWı. Encüıne ni taraf rnda.rı. 
tertip edik't'ek o.ıı haf<e devam 
e~ek olan İstanbul yar~lan 
dün geçen haftaya ni9betle da
h•· fazla 1>;r meraktı. kıülı.les; ta-

ı ralıııdan heyecan ve alaka ile 
takip edilnıiştrr. 

~ganizaoörler at yanşlarma 
Oılar. r~eti görıönünde tutaraık 
dü.n bahsi nıüşteı-e-k gi~J.erine 
b>r •-Ok ili-veler yapaıak sat~ 
ve tediyenin sürat ve iınti.zamı
nı temin eımlşlerdir. Bundan 
başka kq.u ~:erjnden !kalkan 
hususi trene 19,:ıo yeni bir tren 
tahrikine muvaffak olarak hal
kın kıo'.ay'lıkl'a İstanbula dl'.inüş

. .Lcrini temrn etm;.;lerdi•. 
Dünkii yarışlar~ Arrkaracian 

9498 ı ral.ık biletle _ ti-rak edil
mi.'.'ti'I' ki bu sUri'l.İe Ankarahlar 
g€'Çen m·tfa 2179 l.ira fazkılıkla 
İstanbul yarışlarına iştiı·ak et
miE;lerdir. 

Bmıu:i koş-u. 

Üç Yd~ındaki yerli yarın. kan 
İ!:ı@'!iı: erkek ve d:~ı tayfarmın 
girıLği bu Jwııu nıı.ı ıı ınıesafcsi. 
14-00 ll>l"lre rli. ~'Uya üç at gir 
di ve neticedie: 1 - Tiryaki, 
2 - Ac•T, 3 - Ceylan g .. kiilcr. 
Bu koşunun ganyanı 150 kunış 
veroi. 

lk:hci koşu 
Bi<r dc!;.da (2-000) liral ... k bir 

İıkramİ!\'e kazanmamı' olan üç 
yaşındaki yerli sarko,n İngiliz 

erkek ve d<ji taylan g.rdi. 1800 
meh<ede ;vap·fan kO'\'\!Ya altı at 
g;nli ve n~licede: 1 - Bükel, 
2 - Demet, 3 ·- Senk11. gc H
lt>r. Bu lroşunun i'kili bahsi lGO 
kuruş . .ıanyanı 100, 1.fU?sesi 15-0 
100 kurş vE"!"di. 

Ü çiin<'ü. ko911 
i[)Ört ve daha •yukaı yaşta · 

safkan Arap at ve kısı·a.k!.anna 
mahsus olıup 1600 metre ii<zerin

de yapakb. Bu lııc§uya beş at 
glTllli ve n tôcede ı _ S-a, 2 -

Tar:zan, 3 - Tuna gelidiler. 
lBu 1roşunun ikill bahsi 300 

ıku.ruş, ganyanı 100, pllisele:ri 
100 ve 250 kuruş verdi.. ikinci, 
üıçünci.L kıoışular aNLSmdak.i çifte 
baılıis te 130 kuruş kazandırdı. 

!Dördüncü kD,jtU 

İki ya'iında ve koşu kazanma 
m:-ş yerli salikan İngiliz erkek 
v.e dişi ta}-:larma malwus o!.up 

Koça mezarhğı 
soymağa kaldı 
Dün Şişlideki Rus mezô111.ıığın 

da bir Jıırsızli~ lıiı<l..sesi o:ımuş
tur. Sofok1~ oğl Koço Kapl:an 

b~lıın e~<en saatlerin.de, ehn
<IC bir çanta olı:!uğu lıalie kar
de.,..r.in mezarını ziyarete git"ll.İŞ 
,.c ziyaret vazifesin: y:ı.phktan 
-sonra çankı>ından çıkardığt a-
1~.er~ıe- C'İ\~arciaki ıd,ğer mezarla
rın dtınirl<eröni kesın;ştir. Koço 
Kaplan, mezarl:ktan çıkarken 
)Zıka~anmı5 ve ,dlif.yeye t·o,İim 

e<Yılııı4ı.-r. 

1000 ane'tre mesafe üzerinde ya
pı~ıl'. Beş atın giNliği bu Jcıo 
şuda: 

1 - Pola l, 2 - Zehritnar, 3 -
Vid:> gelmişleırl.ir. Bu la:ışunun. 
ikifi bahsi 175 lwrı,ış, g<l'llyanı 
100, pli&cleri 100, 150 kı.ııruş 
vennişt:ic. 

Beşil'ld fco§U 

Dört ve daha yukan yaştaki 
safkan Arap at ve kısraklanna 
tmlısus olup 2()00 metre .ınes&
!e üzerinde yapılmıştır. iki atın 
iştirak etti~i bu .kxışuda: 

1 - K. Hita.T, 2 - Fidan gel
miştk 

iBu k~·unun ikili bahsi 125 
ku.ru~, gaııyam 160 kuruş ver
miŞitt'. 

Dördürcü ve ~inci ko~ular 
ürzerindek.i çrnte bahis te 230 ku
ru~ kazandmmtEJ!.r. 

Maarif Vekili 
bugün Sporcularla 

görüşecek 
Şı>fırinı'roe bul.unan Maaıif 

Vekiti Hasan Al! Yücel bu.gün 
s• at 15 te Maari:f mürlıürltığüoı
de şei>rimi7,deki kll:p r«islerile 
eski spnrculardaıı be<len leıb'

yf"Sinin ı .. ~ı için ne qiıbi ted
b'.rlC'r :c~n ctti.t!ini t;)rü~ec.cl<t:ır. 

Veo-ilen roıt1 ka.rar ü:ııerine 600 
graıniık ekmekler dün sa-balıtan 
~<ibaren 16 kuruş ü;cerinden sa
nhıağa başJ.amL1-J.r. Yatıu:ı: bazı 
brıncılar yi.i0dc 4-0 rütübefü ol
ması !Qzım gel.en ekmekleri ha
mur çıka1·ara.k sabahın eııken sa 
aUnde satı§'! ar7..et~:ıenmr. 

/Bu sııı"e<t:le kazan.Wan undan 
ya.poılan fazl-a ekmekler de el al.
t.ıdan bazı lt>kanta ve kebap
çıkın sa-t.lmış, dün bir kısım 
kııkaıuada karnesiz ekmek ve
rilıniŞtir. 
Diğer taraftan verilen malu

m.ala göre IJ"·zı .fınncılar mısırı 

öğüterek bı.ığıday un le karı.ştır
ma kıta l'e bu suretre kame alma 
c.ian ekmek s21..,bi\mc'kted~· 

Dün ö; den oonra Besiktaş 
\'e• BC'Y&6lu semıtleııinde halk 
eJınıc.k btılam'amışlır. Fmnlar111 
önler;nde bir'kl.'n mil~ieTil("re 
:f\ır;"1etlar b 'tün ı;oları · lediJ<lc
rin; sö>·'r.mi,PerdF.r 

o::ıer taraftan Paza.r glinleci 
Adalara :;!.; n eden halkıın ek
m~~, !ka-.ır'a.nası i<cin 'J'Qprak 
Mah.-ııl:!.·ri Ofoi Adala.ı-da i>ç 
Y'" 11iycl'k un hukndurnı;;.ğa 
karar vermi.'<!'r. Adalar ka~~na
kaml,ı,,'t ı;:-.um goreüğü anda 
fazla ekmek pi..-;: rtecck ve karne 
mukabrllr..d~ satl!ıracala!tr. 

aazeı Sanatlar Akademisi sergimde 

Ak.ademinin yaşın
dan çok başı ilerliyor .. 

(Baı tarafı birinci sahilede) 
p!'\c "'* l>ckleyeoeğimle. ~ v"rdw:. 
Her ar.ıu \'e ürr.'it ettiğ:~ni.ô onda bu
lıı.ca,ğırr.url.1:11 e:ı)iniz. Çünkü ln:ıtün 

bizr \ıenn,. ,~ g.ö:-ıt.r-rni~ oldL]thın 

öme!k l'!f'1'1er bu '\ahınirı.imf~ al-

ı .... 
~m. san'~la.ı:ıda il~ri W ııe

kôın•ul g;..., çarpmaktııd r. Sack 'e 1 
gaırb u.s.tUoları htJ!U61 değer ve 
kı,yım<>t lfacle ediyor!ar. B•lha,..a ıı•ıt> 
teızyö son•aıı "~ garp trk
niğtıne- bi.ı.rl.111rtNJ"' mll it bir ret~lt ve~ 
rine Selçuk sadat; -.Jlze <'<fil.e
H'1ç farkına vanmadıın kı>~cılık!tan 

o kadar ıazakl•Jmlfl• Ilı.'! .. lt·:l\\·irıi m~ 
tep tM'8.fında.n ı esııııııt"tiil.miş ve ü-ıe ... 
Tae Srlçuk san·atı cteali,., edile
rek Sabih Gw.oo'ôn i:şlı'Y;P meyda
na l«•y.Ju*u hıılı Ç"Q1( giizc-ldi, 

Yine güzel s:rnı'Jtl;ır .Mtadem.'tinin. 
bu 6{) ıncı ;,ıldönUınü sergisi iç~o. 

yapı.lan amn.a bi.J:tün riildkıatl~ri k~ 

diae ı;ek;yordu. Bu üçWıcü suııııtan 
afiş tal ebesi O:ı!ıan Onay>D idi. Bu
r.ıda gı;,ye '-"e ma'Kaa<im, r..n. basit 
b;r ~f'kilde acla\lı.ı;ı bttlımu,y<N'du. 

Komı>O".~n sel'giyi itaôt' ~yor
du. aı>ma An~k b'<r bıış, ık<>ion baş.. 

l?ğl '"' palebdcn lba-rı.tt;. Rıerucler'f 
çok 1ıat'1 bir tat2<la biıi>irin°' ~u
rulmuştu, Beyaz kırmızı grı güzel 
kaynaştır• !mı ıı\ı. 

Sı•ramık S!'"ıa'ati. r pıtC'>fi:'Gıl>t"Ü. V~

dat Ar'ın ~ndttkf zeng'nıl;ğı, ev 
içt ewasmı.n. ince bir zevk yumu.
so)I. iç açan, ruh ıilr.ş>'y&n ta.ih bir 
fOa.n'at heye-canı \'°Cl'rn e.;ı rlf'rini an. 
ldtnak mümkün dıeğiıl, o.r.ları gö.ş.-

1ıeotllelı:, göıtıT""< lfızın>dır. Bu san'at 
bug":nı• k!J.dlM" me<JJlekrt~miıde gö... 

rümnernı~ti. bugün Ç(tt. par.lak bir 
im~an Ve<"IJIÔf buhıtı.tıJ>or. ha llıı ;ç. 
dlotı ilg;Jeyeo art-..ıt p;,.. mon.:ı\)ti 

var. 
Tül·t tiıhcilig,:, tl)...-WC m'tllYaiLill"lcri, 

1ı_ıar..=p ,.C" yazıcılık ~ '"a ptQ.dlte't'l 
oiffi'b.ııe,i iür 7.!"\"k:n vt•od iç!f'rle:, g6ız:. 

nırile l:;l«hi; bloer pa~a ödil"I:. 
Renk veren ha.....,.,.tl~. ı;'i:ıı;:iJe:"d~ 
inoe ·ımı.!nr ta,ı1yorla!'clı. Profesör 
T-.>rakef h<maol H:ı.kkt A.ltJrlbaş b" 
rn.nu san'aotnrzuı (; b~i bel<t;isi ha..-
1 'nıle onl.ıı.ı'l dAha ileı'<iı1<i ne,llJe
r~ u laııtnmeğa bütün ktıdrctile ça-
1.ışwyor. 

Ht')ttel1.n$ia da ba<r;z bir t.rr'ld<ıi 

<>:~ır dx<tı"'l hi"5ediliyor. 
İ.lın«t İnöOO'ne ait hrıom büo.t QOlc 

ır.c"\·orJak'-'t•ıll b'r .an'at ...,..;.ı;r. 
Di!!<>rll'll':ncıe de biıt>;,.;meı, üstün 
bhibirinıdrn ayın ha-retı:pt ve 'll~Lna
lar \·ardır. Yalnız. ııesitn kı&ml ti.la
rimce fazla o lika çelorrl'y<>:-du'. ~ 
nin:.:ı, Fethinin, ?.lfuntazın, Nı.ır,bjn, 

Avnıtnin resfm1eıi i.Y'!. $yı.lm!l. Fa .. 
:kat cclar~n da b.:ışka ~ıgik-rdı> gür 
diiği."nııirl btwılaNlan d~ha ml!'V1lfia
l«y<>tlı olan r""rlO'ri btrrııı<la ,..,ıctu.. 
Bu ~ adc-ta ,,,.ı;., güzol, acele 
tanz,m edTlmiş gb! idi. 

Ya ıa; pro1 llr l.evRlin p:,yyaj-
1-ar na re&m '-e gravürle-rW &~yul
IDU"yorıctu. Z0ki Fail-;: İzprrn 'ft)togra!-
1ıaki '!'Örii~ ~·kruk uetalııC1ndla yaman 
bir san'.atıklir ka\oT&yış ve an!aıyltlı 
\•ar. 

DONANMASI 
T-: Alo JC...-J SUNlılAJI 

F ra.ns~. dooa.nınası, )';ne 
kead:isin4en balı&ettir -
mektedk. Vııl:it nkit 

düoya madıwıtırıı m•şeıol e.len 
bu clounma tiınoli de Vi~i hii-
k(ırueıi:i ;le Aı'&io-&ıkı.on tarafı 
a..........tatı. ihtilifların yeniden 
tMclaıınesinde ehemmiyetli bir 
mevki ahnış oluyor. Fakat bah
sin bu seferki taıcle~i Fran • 
sız ıl&awua5t- l\lib,·er tua • 
fına geçip l<'sııniyeceği yolunıhı 
ilJ :ıenedeobcri valı;t vakit av
det edilen mevzu de~ir. Bu
ciiDlerin ıncvzuu Fransn do • 
na.nıuasmdan iııl<enderiyede b ... 
hMt.an gatn.ilerirı ne olncağrdır. 

Bım!.acın Amerika sularına 
gitmeleri A"lgio>-SHM>ll tara • 
fıııca mı•ufık görülmektedir. 
v~ lıiilı.ılmeti İlle gen.Werin an
cak Frarunz sularına ge!C'bilece
ğin i, yoleıa ba~lar.ı.ıııo bu hu
&Ullta lıeııh.aııgi bir müdahale • 
sini taıınıll.} ...,..ğını b~m<k -
tccl.ir. i..ı.enderiyedcki Fransa 
harp gemilerinin • :\Tı;;ırdalı:i. 
şinıılikıi vazi~ot dolayısile - da
ha emrıiy.,tli bi.r yere gitmeleri 
lüzumu t.olayca anlu'j>l&bilir, 

Fabl Vişi FraDSa51lllll kabul 
etmemelııte ısrar l'Ü6terdiği Dilik
ta bu gemilerin gerek ~ye 
kada,,. J'.ikendttiyede, gorelııse 
şimdiden 90Dra Amerika sula
rına giıotiği t.ttdu.ie gene An -
g:ıo.s..ı...on iarabııın elinde ..... 
1'"'ak otırlft aılıır. Gen>Merin Ta 
nm«aki Bizarta limanona rt -
m'18i hlıızım &f'leceği ı;;;yı,.nmek
led.i.r. 

Ha.Jltuki 'l:ıglo-Sa"6on tar~fL 
bir kere Fransız donanmas111ıa 
kendi mürakaberi altllldan çı • 
kıp gitmesin; bugii<ı hiç uygua 
göıımeınektedir. Vişi Fraıt<ası 
ile ihtilif da bu yiizd"'1 bfö-ü
miiştür. İngittere İle V" i Fr~n
SMlDln arasa dıalıa eski-den a~d
:ın'!fh. Lakin V~ Frımsuı ile 
Ameribıun münasebatı de\'am 
ebniıptir. Şimdi de İskender~·e
deki ılc>na~nm variyeti böy
le ilrtilaflara )J>)I açtlğı bu sıra
da Amerika da nıüdaluı leye lten
d i!li m eclıur gömı:ıiiştür. 

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

'K~'Ptrz l\:!"Bba.iı> cYağmun Cül
hdot• parkı'"..da ı..abah» b"rer eniea 
foto..iı-•Mılar. 

!\-tim3ri it:ıs?ın1 L.~r ayrı bir Al.emdi 
Bu s<rhayı bırr:ıda <:-nlat.,.,.a"'a i"*6n. 
yoktur. G<>r.ç, cWç keü.lar zrk;).laı· .. 
4'.11 canlı numt.ınt•lt'1' helinde güzleri 
kam ş!ır~;~roı. Boo1arı sey,:'Ot
ıı.<>kte, göıınwı.ır çc4ı: bambaıtuı ı,;,. 
zevk ve hey(•can var. l\fimarl.lrtl114Z 
Blldf' lürk oian yalnız tnernl-c:krt.çi 
ol::ı mock•m bir bul~ıta Ye ya1-:ı.dı
~~l1;t;l 00 . u. gi"M ·kı~etfirler. I>pl-0-
ma k'o!ııkurlart:nd3 bı.ı giızi• çarv.ın 

ilıl".US~tiert kt"n<dilerldı' !:cplem'f 
oları J)('k ('(rk g.~nç kuUı't"t gö>:iUil
)-Oltl\1. Erı lyt ~r,.ceyi al· n et• n'.r

t..-ş Kam<"' ile S.G.tni.m Olrtay ('S("rJıe

riyl~ bun1t çı'k gu:zı•I bit ~:id" 
be!P rdiyr, .. nrd 

Lilkin Fra._ "°'1allm8ti1 mo
sel ... i yalnız hleodeft7edelü 
gemilerin .A.nttibya mı giıltte
ğl, hulırmlaklan yerde mi ı.&.
caiı veya Tımma nu yolılana • 
cağı suallerinden ibaret değil • 
dir. Asıl mesele F.ra- dııOJan

m.tsmdan Milııver ta11afuun istO. 
fade edip etmiyeceğ;dir. Şimdi
ye k:ıGar minareb alıkinruoda 

Fransız cronaııım~rnm galip ta
rafa teslim edilttl'-ğino dair h;ç 
bir kayıt ohnadığına göre Vişi 
Fransası da donamnayı Ahnaıı.
lara ve ital~ıınlara l'ermemİJ 
vaı.İ:~ elltedlr. Diğer taraflan bu 
me"4'1eyc dair An,gh>-Sakıson ta

ra.fuwı bilcHği ve aöy leci iği iıse 

daha bqlı:a tiirlüdür: Franosrz 
cloııaıunMmJn AknanJara ve i,. 
talyanlara veribııesine a.511 mi
.mi olan. keyfiyet clonaımna.dıalld 
Fra!MIZların böyie bir işbirliği
ne razı ohnay.lfldıır. Amerika -
nın harbe kanıpnasHıd.ıın -.-a 
ıloruıımıacbıki ....._ıı1ara daha 
başka bir emıoiyet gelmiş, ,__ 
leketlerinin kurtulacağı ümidi 
kın,·e'1~tir. Fraıısrzlarla 
İngiH:ııler BT95ınd~ e51ı:iden kal
mış ~-alıut soıııradan tazelenınıis 
soğukluk nya knguıhk otı.b~ 
lir. Llkin Fransızların Aıntti -
kalılara karşı oilan dtl)·gulan M· 

kiden.beri pek dostça de\'am et
m~dir. Bu lakdirde Ameri -
kalılBTa ve onlarla beraber olan 
lngilizJ..,.e kal)l Fraosırz donaıı
mMııım Ahrıan ve italyanla.rla 
hMaber olan İngilizlere k&l'fl 
Frall6IZ dona ıımastn m Ah-.-ı ve 
kall·•nladıa benıber hareket 
etmesine imkin göriilmiiyOnlu. 

Dcı1ıa1 tiıStü.ı:e ö~üştülıet . .3[
:Si çakşmnı çelCl, Obürii çep
Keninı a ld•. Göı: açıp kapayırıcı
ya kadar herifı çırıı.çıplak bir 
hale getir<tliler. 

T,. h f "Y··· Aca4ıa bütün bu 
('·u Ü pa!ırd> sırf şu b~t:fi 

ft), ,ak >y<n mi tlltiynr cdHm.ş
ti• Fak;ıt bu b!r manasızlık o
urxlu. 

Meç!ıul adamlardan ikisi clb -
ıc· • nelen lccril edilen rr.uhafı
rı:ı. c11crini lrollarır:ı sımsıkı bağ· 
•adJldan soııra ayaklarından kav 

'rı rak çektikr, yerde sü.rükle
ye sürWı.leye kale kapsının çok 
karan!·'.< b•r köşeı.-lne bırakıver
d' er. 

Be 1 d, ·- ka sonra b r ,kinci 
ll;(Jbetçi. ayni y~rde, U<ZUD mızra 

ğına dayaıı.mış nöıbel bekleme
ğ« baslanuştı. 

Fakat bu, b<rincisi gibi sersem 
•ersem uyuyup lıonılrlamıyor

du. Bir.llkis dört gözle etrafı sü
züyor, en küçük bir gürültüye 
k<:l~k kııbartıyordu. Maamafıh 

dom:n su«ian aşağı inen ıneç
hul a<laml.rın buna zerre kadar 
ehemmiyet y,ernnt'dikleri de g5-
rülüıyordu. Bunu şayanı hJyret 
~t<lma.vınız. Mesele tamaıııile 
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ba,ittir. Bu ik:nci nÖ!x"tçı gece
nin bu !!CTlerniş valct.ınde, kim 
bil;r nas:! eı;rarengiz maksatlar 
istihda:f eden şu IJ>E!Çhu'. adı.m
latdan h'risidir. 

Zavallı n~ıı;iyi bihuş bir 
halde bir kenara yatı..dıktan 
sonra, sırtından çıkartılan elbi
scl-erini giyinmiştir. 

Ve ... Bu sahte nöbetçinin illt 
işi büvük ka:pnın a.Ocasından 
mandallnrr çekmek oJdu. 
Dığer üç hayal de kendisine 

yardım ettiler. Az sonra kapmın 
bir kanadı ardına kadar açılnuy 
tııılunuyordu. 

Hayallerden birısi koşa ko.şa 
dışarıya çıktı. A~ sonra arkasın 
dan on beş, yirmi kişi olduğu 

halde geri dönüyordu. 
N""ooetçi bir kenara çeltikli. Dı 

ş.arıdan ge'ıenler hiç ses ı,-ıkar

IINiksızın, birer ikişer surun ö-

YAZAN: 

Nizamettin Nazif 
lesine berisine dağıldılar. 

Çok geçmeden, on kişi datıa 
kale kapısından içeriye girıyoır
du. Bunların önünde yürlio/en 
yalın kılınç bir adam yava~a, 
ardısıra gelen lriyan hır gölge
ye şu emri verdi : 

- Sen dOrt kişi al! Benimle 
ber~ber ge!eceltsin! Öbürlıeri, 
teee ... Şurada beklıesinler. 

Ve kılıcının kabzasile büyük 
kulenin yanııbaşında, iç'nden ha 
fif bir ziya çııkan küçük, kulii
beıru;i bir binayı işaret ederek 
i!an;e ek: 

- Orası mıı>haf.Ua.rın koğu

ş.udur. İçlerinden b'rinin kımıl
da~dığını 2Ôf'Ünee ... ii,. iki bir 

etme,;:nı.ı-r ... Derhal bassınlar 
paiayı' · Anl::dın nu? 

- Beli agam. .• 
1r yarı gölı,;ı<: bu eevLbı verir 

vcvnıez derakap srkasına dön
du ... Haf f e bir kaç kelime fı
sıldadı. 

Bır dakika sonra emir yerine 
getirilmiştir. İk:nci mtlıfreze
den a;-rıbn beş ktşi ses Ç•kar
makısızın >.lıtiya.tkar bir yw-üıy~ 
le mclıafızlzrın koğuşuna d! .ğru 
ilf<r!.cmişler ve kulübe}"i dört ta 
rafııufon sarm15lar<İL 
Yalın kılıçlı adam bunun üıze 

rrne iriyarı gölıgeyi kolundan 
tutarak: 

- Haydi aı:tdr ... dedi. İşimi
ze başlıvalım... Evvela büyük 
kuleve girec~z.. Sen git kapıyı 
kapat... Adamlarımıza emr mizi 
tekrarh ... Yanlanndan geı:ecek 
ydıancı kim olursa olsun der· 

hal tef)('l"'necektir. Kimseye a
man vermıe•;inler. Hiç 'hi'risi ye
r.m teı'ketmesin ... Soma karıs
mam. Böyle bir zamanda tıa bi
ze lroncıklık e<tmitj, ha ... Yerini 
terketm:ş ... İkisi de birdıir. üç 
ıslık se;i işiMirse vakıt kaylbct
meden kacmağa çalışsır.lar .. Bu 
telılik<:dc bulunduğumuza işaret 

olacsklır. Kendi yüzümüzden 
başhalarını öli;ıme sevkctmek 
ıkığru değilGlr Anlaşılıdı mı? 

- Beli &ğam ... 
İriyan göl{.e, seri hat-

vele.le evvela ktpıya sıonra sa
ğa ııola seğirtti. Her g'Uiği yer
de gizlenmiş bulunan arkad~ 
larına birer birer bu sıörzleri tı-k 
rat ettiği anlaşıl.ıyordu. Çok geç 
meden avdet etti: 

- Tamam ağam. .. diye mırıl 
dandı. 

Bunun ü.zcrine yalın kılıç a
dan~ kuleye t!Pğru yiirüdu. 
Anlaşılıyordu ki, bu adamlar 

buraya dtıst.ane b:r misa!eret 
için gelmiş c!ıeğiI.letdi. 

Gizli ve düşmanca bir ziyare
te QOk benziyen bu gel;ş, elıbe«e 
]r k•ılPVe di.i.<rnanca bır g r . İ• 
caı:> ettirirdi. 

_(Daha "1') 

Güızıt>l S.sn'rt:t1ar Akad misinin bıı 
SPtııİ& anl"tılmak,a ht~f'Z. :-yr'no 
kanılrrı&~ Blmdarı ao· yı mıı 1 l1 bir be
yrca.ı ve .ıı.uo.r e.urnaır.ak k.cb>l 
dcğ;'d• 

S y~ D h n 1"pr k. u h ıırı
t "" ktı<lor övün•• nmr. AJ<.aıl<oml 
s.:n n yaşttxb. ?' " ·~ ~ ' e -Pr'. . 

NERiMAN HİKMET 

Çorap 
tav ı 

hfrsızı 
edildi 

Tat<akçılarda Nurettin isnün
dcıki bir tacıre ait 18 ı;tıt çorabı 

çatan Mu •er sakalan~. ad
liyeye \•erihnlştil'. Dııl""~a so
nmıda suçunu iılirM e<len bu·6rz 
tevkil ~hııi~' r. 

Vi i Fransası Alınan !ara ve 
ltalyanlırra istediklrri deniz ii&-
1erini ve}'a snir vesaiti verehi -
lir, bilhassa şimali Afrika mu• 
barobelerinde Mihverin • 1 
kolaylaştırccak çareleri tc-daric 
ederdi. Lakin Fr~Mn d•manm•· 
sının tngatere H Amerika ale~
hine filen vaziy .. t alması mfuıt· 
loiin s.a~·ı1amıyo,,Ju. Sonıra d" • 
nanına<laki Fraıwnzlnrın a'lll 
mak.<;ı1dı gemilerini hiçlıir "" -
retle bu hartı<' kan..ıırmryarnk 
..whafan edebilmektir. 
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Avrupada 
durum 

SU SPORLARI Türk denizciliği 1r DA GAR C 1 K ••• JI 
Ma zeme 
gemileri 

-------
Alınanlar 35 gemi 

daha batı r dılar 
Berlin 19 (A..A.) - AJ;roo;ın or

duılaır; Ba..<lkumandaıılığmııı:, ver· 
eliği habe~lt'T'e göre, di~:.n 
01al:romo gemHeri geçen ,Jıafta 
wrl:.nda yeniden ağıT dll!rbclcre 
uğrarıllijlaı'Ciır. Alınan den~aHıı. 
gereHeri topy<'kiın 231 b' ton • 
luk 35 gem>)i \'C 3 yelkenli taşı
tı h1'\ ır~lrurdı,r. Bu muvaffa • 
kiyetler ınmaı Buz denirinde 
orta Atlfmükle, Afma batı sa
hiliı ·le, Mİ9İı ıpi ağzında ve Ka
raib der.izinde elde cdilnc.i.ştir. 

Almanlar göre 
(lhş T ra.Iı Bi<'ınO SllıYfarla) 

~et ıtuvvctlerinc ml vaffakiyet 
le h ..ı<ıu ııı < t • . de ı niı) olla rınl 
ve Rostov C<'pht!!i.ııdC tq>larr:mş 
d'Ü'.;D'llan kaf'\el~ri aras,nda tah
rı•l,a:ta ~'E'l;ep ol.rrıuştur. 

Mar·upo.'uıı <l · •w;onda, R<>
~n lut'aları hafif tlil'J'lllan l<uv 
\'Ct trı tnn..i rd3n yrıp1lan bir Çl 

karma t tbüsünü akim bırak 
ml{i. rd-.r. Macar te<_ddleri Dem 
nclırmin ötesinde nl"hr.n batı 
k · , ı.nda kalm"i olan bir dıüş· 
man grupu nu pii!dciiıUiıüşlerdir. 

İ!ım~n gölünün cenu'bunda 
Bollşcvik!cr muvaffakiyetsi-z hü 
c"' ı;ırına d'ı'vam etnn.i.şlercfır. 
Kola körle-zinde, Root'daki ı:ınan 
t :s:ıerine yeni<fun ve ş:ddetle 
bombafam;şılır. 

Stu.~o'm ,19 (A.A.) - Havas 
ajans•nın muhab'ri bildıriyor: 

İkr....ad'i bak.omdan Dcneç hav 1 
uısın m muazzam demir ka:nak 
1ıar Rus ha.-p l<ı:d:reti içın kay- \ 
ocd ·ııı· .i.r. Rusya artık Ural 1 
\·e Sib ryadaki sanayi çevreleri
nin vercbi!eceği miktarla iktifa 
roruııdadır. ASkeıi balunidan 
j, c, Voroşi~ovgrad, 'Rırıstov ve 
Dor~ kavuşağıııın te~il etliği 
üçgcın .içinde ·lııplaıııin.ış olan 
So\"Vet lnn"Vctlcri çevrilmişti,-. 

Bu ku'V".'el'ıeri n önünde va!nııı; 
şu ik. imkıi.n vaıdıı-: Tahi<imli 
R""°tov bö?gesinde şid etli mu
ka\•emc1i k:foul ctıınck y&hut 
Do.. nehrinin cenı.:buna çckil
ll"« hernalıde Rooto.f, az çok 
yakın bir zamanda dü.}meğe 

matı.kUmdur. Bu suretlı! Ma<kof 
Pt el sahasına giden yol açıl
Illi" olacaktır. Don ha\ka.~ındaki 
Soı::.·<'t kıt'alıarmm durumu d,. 
h.ı şekilrlcd:r. Soıvyct haberi-e
r de Stalirıgrada karşı yapılan 
ta.!r!'lı~n bi llhassa Don üçge
r ·nin ~ağı kısmında. şklı:letli ol 
d· "L'l'U teslim ediyurlar. Aynı 
h •,bcr'ıerdc, bu kcsi'll"deki duru
mun ı;ok tehilikele old:uğu bildi
r!ımeıktedir. 

RC";to,fon en kuvvetli tahkim
lenr.in yüzü i.ınale ve doğuya 
değıl hıç sü,,ııesiz 'bat ·ad1T. 
?.. ;slmvadan verilen haberlerde 
ş~jen Rosıtnf çev:rcSJnde Sov 
yet geri teşki'ı1ttını ooımıak için 
A.'l'flan parö-şütçüforı gi.irüllüğ·ii 
b. dir:lmektcdir. 
Doııeç s~nayi ha'l.-zasınm te

mizltnmesi ,.e Roısuı.f'un zapıbı. 

az çok zaman alacaılııtır. Von 
Brı::'l<'un, 'bu temizleme isi bit
meden önce asağı Don ,;ehrini 
g!'C1llesi az mulrlemeld~r. Simdi 
d'\,,,-kat daha z',·ade Don havza
••IX'la ki lıareldit şahala·ıına ve 
Staı;ng~ad do/!ı,..,ndaki taarru • 
zunun gclişmcsine çeovrilmeli
d'ir. 

Tayyare 
hücumu -İngilizler Ruhr'a 

taarruı. ettiler 
Londra 19 (A.A.) - Hava Ne

zareti tar afıııdan cumartesi ak
şını neşrechlen tebliğ: 

Bugün öğleckn biraz sor.ta 
Lanca.<oter bcmi>a tayyareleri 
hi\·bil· kayV:>a uğramadan Rulır
da bazı hedef1ere taarn.ııı; et -
mişlerdır. Daha ronra Hurr.i -
cane lxımba tayyarelNi ile Fort 
Spitfire'ler OherbıUl'g ;ı, ar-.m 
adası ı:.rıklarında bir d~aı ka
filesilr.e hücum etn ~lermr. B~ 
ia.1e gc.nisi ale\~J.er içtr •. de ve ;;~
na yatmış bir halde bıra'lodmış
t:r. Ba~a ti~ ia<oe gmr.isi de ka
fileye mcr.sup ıki ta}yare sav
ma gemisi bı;sara ugratrlrr:ştıır 
Bu har0k,,.tler nt'ticesir.dı- bir 
tayyal'Y'ml<Z döu mcmiştir. 

Afrika harbi 
(Co>j Torafı B·r · ci Sa.y!.da) 

yadestnin top.!anı.r gtb. olduğu 

görüılınüs ise de yenı bir taarruz 
vuku bu1ım.arnıştır. 

Bugün al nan ha..berlete !Mre o 
malıı:eme ve mühimmatın Rom
mele gönderibne;.inde neniz 
ydlundan giı.tik~e büyük bir ~ 
çüde istifade edi!ınıektechr. 
İtalyan hava faa'.ıyct.ı hisse

dilir duecede aı'llllllŞttc. Dün bJr 
kıaç gündenberi ifk. defa olımak 
Ü-zere mihver taytyarel-erı BPrgıel 
a.-a.b 'bölgesinde müılıtefikierin 

bir in': sahasına \.aarru't etmiş
lerdir. 

Atma.n tıebliği 
Berlin, 19 (A.A.) - Mıı;11'da, 

İng;:Jizlerin me\-zii mahiyetteki 
müteaddit hücumu d'ilşmana ka 
yıp verd"rcrek püskü:ıtülmiiş
tür. 

j t:al 1-(aA 1'!b liffe 
Roma, 19 (A.A.) - iitalyan 

tebliği: 

F'.alemeyn bö~nde ın-evzii 
mahi,-eı:tc carp~lar olmuş
tur. 9on günl-eroe yaprlan muha 
rebelerde 30 düsınan tankı tah
rip ecflınişti.-. 

halyan hav a teşkiller< pek al
çaktan uçmak su.eU e yaptııkla 
rı cüretli hareketler esrı.ooında 
onlarca zırhlı taşı.ta isa,betler 
ka)'tlederek bunları kultwı.ıl

maz b ir hale geti!nınişl.eTdir. 

Hindistanın son 
durumu 

(Baş tarafı 1 in ci shhifede} 
ıın....ı aıı t 1 eri ı cab ındaın. ol<luz u . u "" 
müttt !il<lerin hat'bi kazıınmahrımn 
Hiodliler için hay&tl bir ~ti 
haiz 01.ô1J~Jnu söylrımiştir. Bu 1tbar 
la zaırl!r kaz<!tıılm:ıtlan evvel inglliz 
~ares'n!n 1J7JDklaŞ°tınlınası11L iste.mck 
tee~e ı:ı;yan bOr harclcr~U:. 

B"Dlooik, 19 (A.A.) - Hiniliı;lan 
il<oııgresi 9 Atıı<>lost& Bllmlı<iy'da lop 
lanacağıo<lan Hind môlll p:ıı:tisi mer 
lrez 'b!il'!>Su 2 ağuııi<ı•'da Allahabat
dan ı:ıo,rlıay'a n:ıkledae.:c>kt!•. 

Ruzvelt yeni bir 
plan hazırladı 

(Baş ta'l'a.fı 1 inci sa.1)fada) 
dan m ua,-ini vll<lifelerinderı a a 
ha şurruh ü olacağın ı ve bu su
retle Leahyn<n askeri iş!.erde 

P uzvelte sağ kol vazifesi f!Öre
ceğiTıi ilave -evlemekıı.edir. 

• 
ıç 

(Baş tarafı ~ iori sah ifede) 
te mey<lanlarında toplanan halık 
makineli tiife'klerle müıc~z 
polis ve a~er k1t'a<art taraf"1-
dan daitılf.rnıl'tır. Ka.rga-t.şahk, 

Peten ~i.ıonuna mensup 20 k-
şinin •Yü.,tı>ın Peten· diye ba
ğrııması üzerine ba'\iarnıştır. 
Halk bU'na cYasasm d-e Oaune, 
yasaınn rürnlıuTiyet. di~·e bağıc 
m«k 9Uretile mukahel-e et:mi.şti r. 
Lyor.da 100.000 ki.,i bir araya 
tc.ıJdanar&>k ~ald~rda ci!olasmrs 
tır. ABker ve po'.is hu halk..; 
Lor.d~adak hür FTansı.2%r ka
rargahı tarafuıdan lıoplantı veri 
ruarı>k ka,arla.':1>rr':an Varru>t 
me.'lrianına f!;f.ınesine mani ol
mak maksadile kordonlar tesis 1 

E'<lll1 iş: i r. N' l:ınıa ~-işçi ~<'f c:Elloınc k 
ve s.7-<ıh ıs\.e-rız. Yaııasın de 
Gauifo, kah~sun Lav;;!, d:ye 
bağı.rırıı~lardır 

Londra, 19 (AA.) - Fransa
da engeJ./>nıe haT<'keU,ri fazla-
1-aıwn aktaıdı.r. N Ol\!l\andilde y ürii 
) ü,ş hal'ı;& lıir Alman lroluna 
el bo'T~ba'a!'ı atıl!rn Afil". Lillcs 
l'<'hrinde de tank aksam, imal 
<'lırrekte olan bir fa;brikad~ bal
talama har,..ket"c>!' olmuştur. 
800 tank zinci~' ku.llanılmaz bir 
hale gelir iştii'. 

Loııdra, 19 (A.A.) Evenmg 
Standart gazetesi yazı•yor: 

Yugoslav millivetperverled 
Belıgrad:ıı şarkında, Tuna üre
rinde l}("mirköpı et.rafmdakıi 
tepeieN? yerleşmişle !'dir. Al
manl;;r bıınlan bu tepelıerden 
~ \'!'Tlak :çin bir ne-hir filaı.nıası 
kulia.nmaktadırlar. Fııkat şitn

diye kadar ~yetperverler 
mev2'ilerini muhafaza eımeğe 

mtı'Vaffak o<mtış;,ardı<. Çünkü 
ll'l<"\'2Here 'karadan taat'!'urz et
mek hem"n mıkar.sı-z g:ıbid'r. 

Alman Genel
kurmayı 

(Baş tar"fı l iuci sahifede) 
<ivğu haıp ~ıkiııcsinı harekete 
get;•reii>i!iıı:ek saatini bekl.iyor. 

V~ingtıon, 19 (A.A.) - İW!ı.
barat dıa.ir-esinın b.iati.rdiğine gö
re Ameriloa hiiküımelı İngiliz 
rni".iletini tı a'll zamanında Ame
rL.adaki er k ıı i
yı tenvir e-lnı<ık rnı.lasadi!e Lem 
drada bir bi.i.ro a.çm:ığa karar 
verm.iı§'tır 
Amcrikahl1ır • i'ITI>(fi Mlhassa 

üç mesele ile m"'J!lul olu~r!ar: 
1, - Enflasyon. 
2. - Rusya ,.,.. kinci c('!lılıe. 
3. - Beynci kıol!ı ve baltalama 

harelretı ya:panlar. 
EnflaS)"Ona ve hayat pahalılı

ğına mani a·ımak için Ru-:zve1ti'n 
mu'l:rteUf tedlhiı :en aynı zaman
da alacağı sanıhnakladır .Bun
Jı1r arasında bililıas.sa verogiler 
ha.kkreda alınacak tediıi?llere e
herrmiy<ıt veriliyo,r. 

[)iğer taraftan Don vaditsini 
ele geçirmek için yaptlan muha 
rebe bu.ra<la bü<yük bir meraklıa 
ve hatla heyıecanl:ı takip edH
mel<Itroir. Amerilkalılara göre, 
Don nclıri etrafıııdaki CYVal.arda 
c<>revıan eden muharebe henüz 

oaıatasarayın llilrell 
ya!'ışları 

GaW...,aray kttlitnı ııarafın -
dan tel't p e<lHea \'e aja ~ . ta
rafından idare edilen kürek ya· 
rış],an diin Bebek koy<.-.ıda ke
si.f bk mera·lolı .Irüllesi önürıd-e 
yapwntıŞLr . Galal.a->aray, Tak
sw.n, Be;ı1kru, Baku'1roy kulüp -
lennd<>n maada lıııntt Kağrtw<>r 
\'C Ilerc.>k&ıpor ktd-üpl<?rin'.u, de 
isfüııkile yapılan bu JJ1'Ü'Sab3ka
lar çtil< heyecar.lı olımu.;; \'e se 
y'irci]('r tuafmdan al:ilka ile ta
kip e<lilım'ışt;·r. Miliıabakalar ni
hayet.ıı.dıe yapılan tasnifıde kı

dcnıt;iuerde Lımit Kağrt."!'Or, 
beyanlarda Galata.sa-ray, -kıclem
liler de Galata aray !kulüıpleri 

bil"inc:.liği kazar.llil'ak Galat3i3a -
ray kıufübünün ortaya !<x•ydt.r,ğu 
kupaluı ahnı.;lardır. Be~ sene 
içinde ortaya !loonan bayaıııılar 
ve erk.eloler şfidini ilk o1ara.'k 
Galatasaray •kulü:lıü 'kiirekcileri 
kazamnı.şlan:h. 

~Il'KELLEF S POll.CL'L.'JllS 
Y(';on; Y.\.RIŞLAill 

Su spo"Iları ajan11ğ:1 tarail'ıır.dta.n 
guııçl k klüplel'İ'!Wl rnük.ellef rpor
cuları ar.ısında lort.ip edilrn yUz:nH' 
ya11§ları ctün sabah }.lcda havı.;ıun.

da yaıpılm~tır. 
100 S..ıb"'11: 1 - ~attın (Rom;) 

1,29. 2 - İlhan (Z. Bumu) 
100 S:rt U.\ll: ı - Şa • (O;ia

kıöy) 2,4, 2 - Yaşar (Z. Çiırıl'nlo) 

100 K"""'8l· ne. 1 - Rrwrızi (Ra
mi) 1,48, 2 - o:yu..:;. (Fener) 

:ıoo St>ııb~.ı: 1 - İliYa (Ft'<ll"') 
3.46, 2 - Sa li\h•l >ıı (nam;) 

400 S~: l - H..ık (R ami) 
9,1~. 2 - Şahsi ıor~y) 

4 x sn bayrak: 1 - ()l'(olı:<;,y 2-12.2, 
2 - Rami. 

MüoıO.bablardan .,....a ke.unlln
ların n·ükılrfatlan B~·n n• '-;:resi 
ırrı.üık:('ı!J.efiyct ~·!i B. 1Ia·Y't': ttin taI"3-
fll!dar ",..,.....;rnl'e wrllmlııt' . 

Sovyetlere •• gore 
(B~ tara.fı 1 inci sa1)fada.) 

'1Prtkeı: ke-timıincie, gı·l'lo:.!n:ll Z kof 
A•"1ıı.n hilcuımlllI'lııa Ş:cldctle katŞı 

k<>;ıınıBktadlr. Ricf çe\Tes\nde dü.'
llıaTHt ~r k~yıp!::ıır \."etıFtrmişt1.r 

Vlaşi.rıgtan, 19 ( A.A.) - A <manla
rln Mlllero~·odan yaptıkları ıle-ri ha
~PI Stalioıırad iQ;n t<-hlike>~ ı:n•U r. 
mışQr. 

Raelar ç:CT'Pl'Şa çaırpışa ve dilptı.:o
nıı ag,.. zayiat v~ıılil'l'«'el< geri çe
kilmeı<Wd·rl~r. 

\"rııonıefde 200 inci aln!.a.tı p1yad.e
al.yı bıı:oıııma uğraltımı; , ... 222 iaci 
~ a~a3 ı et!\ tam:&ı!T.f"n imha odil
n "1lir. 

Lw'"°'"""· 19 ( A .A.) - Cenupta 
g .. l~Jme o!att a lman ta.an:lJluna 
T~-0 orduları ş"ddetle n::uka
'\"t.ım.f'l f'tx.ektrd!ırjf"t"_ Ba tnar.rı~-zun 
C"l."('.;i iitd<r. 
~i, Sta!ingrad. Qdoc:. fisı' Kat 

k•"Y•nın k~'PlSI lL>EW'dur. 

Japon- Rus 
<DF.VA)fi ı Cİ SAHİFEDE) 

~--ecdkıtir. Japoıılarm Alewyan 
ada·lad'ında Kiska ve Attu';.ou ha
la ellerinde tutmaları ıbaŞka her 
ha~ bir hedeften eyade Si -
birvava ve Kamçatkaya saldLT
m~k 

0

için bir nazırlık maJılye -
tinde sayı1maktaclır. 

başlangıcında bulunmaktadır. 
A11Y1erikalıların f>krince artık 

iki:ıci Ci'plıcnin kurulması :ıa
m anı j1elnıi~r. 

o. Dımir Yollan lslıtmı u. M. lllnlanl 
Mı>lı.ansnen bedel i 28000 iim C>l'a.n 8000 aı.tet travt1'1'6lik ~ hlao 3/8/ 

1942 pazart<>Si gü.tr'l saat 15 de kapalı :oart U9Ulü ,:e An!oaTada Idare b1na
&ında lop!anan mM<ez 9 uncıı k<>ıniS)o!ıca 9'll ın aJınacokhr. . 

Bu işe giıım<"k ıı.tı,.,.,.ıe,-;n !100 ıı ""'* muvaJ<ldll teminat •le ~un 
tayin e~i veıol!raları ve teklifieriD aynı güın ıa.at 14 de kadar adı geçen 
kom~ rtıisliğine vr-rmeleıli liıztı'tiır. 

Şartnameler bir lira mukabilinde AnkaN ve Hay<k\ı-pa..>G vemrlrl'i~ 
1-Sn olunur. (nısı 

'Mürüvvet hanım bu miitaiı>a- 1 
yıı cewap vermeii. 

- Su maka~ı uzat&.na kız1m. 

1 Şükran devam ediyordu; 

,,.,ııı:::ıl __ _ KADON 1--= ~ 
~ Sanıinin ne bize lın)"<ı do- 1 

kı; P r, T C kard('fİllC. J" OC8 

I 
Nakleden: 

IUuammcr _ latur D sağ o~ u.n, e ebe heplıni:ti r:ı.
ha• r koşed~ aturtu H '<mete 
c bulur Zat n bul<h:ı bıie ... 
G .ipg ~. 

H <met a- mm ca-mdan çek.i 
ve d nla1-a cl,ôncıı..: 

- Of, edır bu nur m:r mınl
dan ll'mıUllU'Z, 

K ınlar c ·ap verm er 
B ı el rınC:cki örgüıyc ~ğ-
d: 
li et ~u sefer pencereyi 

•<>tı ~e ı=ıya dı:ığru eğildi. 
Oh ak, u evd<.-n kar-

nıak! Kadı lann mırıltısını duy 
1"' tt k n kıı arını hkad.. 
S&rrin ıı düğü"Wr -yı:e bir 
f' "il· ti CPmi'ev'İ ıı:n 1'-
tıt. e gct rdi. Ne g ,_, kadındı 

ı 
bu Ctm 'e! Fakat ımdi h n~iısi 
ne lbdcsan, güırl değil kı.. Hem 
de ne k<;' y av',a,.,ıy<>r . Eski-
dl"D k na r"aJ. k. oın k ç.n 
dUıı ·ar.ın pa• ,l'l hatta• mı ·. 
Şin;d k..ı<:. n da, paran.o da 
'<'' meti ka1ma-d , 

T•m ? rada cadded n muh-
• teşcm hır h.ısusı ot.oın\ıbwu gel 

d ,;:·ü u H knıet fı.ıtr ni de-
ştc r bt. o ı: 

- Kadın kıymeti yok ı;ına, 
para öyle deği\ aızi:zim, diye dü-

şündü. 

Bir et.. bııktı ki, otomobi • ken 

G iL · ? 1 • 1 
Telri~ No. \ 

_{_43_::)_ 

di evlet' n l onı..ncl, d r u. Bu 
g-elen S mı id 

Bir olxmıobıhn kapı ndc 
durc.• ğunı ı, ten M .ru et ıu 
r ...m ::"'lCn rı bır r ..., a
yaga kalk.n. Şiıkrana ba ırdı: 

- Hay ı koış, kapınn, salo
nun eı ktıik • m y k. 
Ke~dısi ue a ya indı. Iik-

mct ısc, Sam•<len ziyade ol.On'o

\ı ha;;meti ı ~ a...ıKadıaT olı. 
mıışt.u. 

Ha t..ki otorıobil Samm'n.de· 
ğ'I, Hayr.et bey n d ş,ıi<:et.Jl 
yeni ınü<lü ;i Aff t>rv !l K.zıl 

toıpraktakı kö,kuıııiı saun almış, 

nd ki ~ıpa>:tıma.nıl" in 
a bc:ab r, ıroşkc de 

şu. 

K ı a ,Jdı. S3fl'U eşiğırde bi
raz a r ki.adı. Şapkasını <;.W<ar
r!ı. 

Sc:ı d<.-reoe ş.ı< giyinmi~ti. ü
~ y r sı n elınd n Şükranın 

mn n öpt · ELni H kmetın o 
muzuna ~ı.ı: 

- Map h H 'krnet, dl'd , gör 
"!'yeli sen bCnik adam C' •• uş-
sun hu! 

H .n ilk dikkat:ni ('eken 
, büv :ıc " rdic · n n ses'pde-

kı d ğ'şık t • (Daha ,·...-) 

nin acı kaybı 
(B•şınakal...t•n de..a ın ) 

ııizaltı•ı oln.ağ ı k:ıbn l e ttik leri 
giinden itiba ren, ül'iiıııo 1'a<lar 
her Ieraza t ve feda karlığı göte 
oklll'mı~lnd1. On la r, her deni
ze d a ld >kluı :ıa nı an, b ir daha 
ruyım yüzüne ~rlomanıak ihti
mal i olıdı.ıı.'~utrn bile bile dahy·o r 
lardt. 

Bir deuizı l h gemi,,inde her 
an ınevcut öfüın tehli.kesirulen 
başka ha3·at ıttın derece çetin , . ., 
rahat:s ıı.d ır. J)e.n.i ı.a l tı gf:'n isi 
ınaıldi \'e manevi hu7.ursııxhı -
gile mürettobatln •ağhj:mı bo -
zar; sinir~rini nıü ih ' _ ~urette 

yorar, be rbat eder. Onun icin 
denizaltıcıhk. askerliğin mul~le
lif smıtlar>1>ın H hizmetleri -
nin en ağın, ve en y ıpratıctsı ... 
dır. Çek*'klerini an lamak için, 
onıtn içinde, yar ı nı ~aa tcik de • 
nizin karanlı.k d irinlkleriae d al• 
m.a.k yeti-;.ir. Bunu yapm lJ anlar, 
denizalheılığın fokıııik bakımm
dan 11ekadar gü.ç, sıhhat bak>
mınılan nekad ar yıpratıcı oldu. 
ğımu asl:a a.nlı~·aınazlar. Her 
denizaltıcı, k ıymetli bir müte -
hasısıs ft.ılaki.r bir kahramandır. 

İşte k"ndilerine tabut olan 
gemilerinin iç>ode, denizc ilerin 
m-euırı denizde ebedi uykuları
m uy uyan Atılay mürettebatı, 

feragat ve fedakarlığın, vazife 
ve \ atan a.,ıunın böyle kahra -
man birer örne.i;i idiler. Bu şe
lı iileııi, sevgi il<', hiirrootle anar, 
ailelerine, Türk deıı&ciliğine ve 
Türk milletine ba~ sağlığı <li -
!erken ka~· rp!a r karşı.ında bir 
teı;elli te., ı.it eden ~u eski söı.ii 

tA!krar laı-ız: 
Ali h millete zeval verm<'>in. 

ATO..AY HAKKl!'iDA 

. lALÜMAT 
Atıhıy, 1937 senesı,nde Aiır.an

yanm Krt 1-"IP - Gu..'l'lıama gemi 
~r t'la ısmarlanan ve ad-

Küfe ile satılan hahamlar I 

Herifci oğlu, doldunııuıı k ü
(e~e hir a la~· , l u ta bey armu -
dunu, kö. e ha.şım!a d;)r( ::ö:ale 
m~ l>ekliyonlu. 
Sokuhıp bi rlı.a rını elim.., yok

ladım. !llü barekler ta;. nıı tntı. 
Yürü~·ec.ık oldum, F akat h .;..if 
de kn:ar gibi uklu , . ., nesi nr ki 
bu armutların beğenmedin? der 
gibi b ir tavır ald1. 

- Ham dedim, hanı ! 

Galiba adamcai;>U bi.-.a& b 
kem e im~ 

- Ha1-n mı? 

- Yok papaz! Armut!...,.. ı...m 
diyonuıı! 

Yin e ha.fif kekeli3 &ek i.On -
de olgunları da bnloodufunu 
sö) ledi. O aralık tablaya bir el.. 
kadın sokuldu. Derken kadınla 
lkimiz kiiieıııin a lt taıra(mdan 
armutların olgımcalarını a.ra -
maya ba~ladık. Fakat ne gezer, 
küfe baı;tan aşağı kaskah m <> -
zalakla dolu idi. Kadın da ~imdi 
benim gilıi Japtı: 

- Bunlar h6p ham! 
Diy' p bıraktı, yürüd ü. Axmut

cu kadın ın b u haline dııJıcı faıı la 
.iç et leıli: 

- Sensin haham.. Dem de 

o._.,, Ccrnıd KAYGILI 

hah ıı.m ~u hah&zıı! 
Anahk döndü, hcri fıe çılupı.: 

- Ki-iş <> ... k•~ ım hah
o~hı. Jıaham? 

Day....ınaıılım, ben iıpi alaya 
vıırdum: 

- Heınşeırim, h iç loadı:aclan 
h•ham okır nm? 

- Habam ille.. demİJ-! 
- Ne diy<>rsun ya? 
Bu sef.er yarı şa !anlık yan 

h iddetle • ha • !ar ı üçl~~i: 
- Hahaham! 

Öteden salataWı:, d<>nıate. .,._' 
tan ~·arı külhani atıldı: 

- Ha hahanı, ha papın: .. hep
,,; 'bir! 

Bıma kadın bfu.b iitiin .ic;eriedl 
- Hay s.izin eibi esııalı ha

hamlar, papazlar çarpsın insal-
lalı e mi? • 

Diye lın:h hızlı caddeyi tuttu 
Zavallı.cı~ 

- Bari sen al bir kiloc.ıık! 
Der gibi yüzüme bakarkttı 

ökki külhani işi ~Y 1.,.,., altmış 
alhya bağladı: 

- Ne ya.1>Sm :ıdll'!n•ağ12 o ka
dar haham armudu .. Sen bu ba
lıanıları çabuk satmak istersen, 
·wla kiifeni de Balata, ya.hut 
Hasköye k~! 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
18/7 /942 c.-nan...,,; guııü Sara:rb umu _ s.Jac.ıı: an."oa, İ:itııııbul T9 

lefon '.'lüdürl~ı t.arafr.xlan ~rilrc<C• il<in ~ denwz '*" e!Q[l kalı
lasun.Aı vaz'ı, baz; fmcl sd><,>~ :ı:ı TMımUz !H2 ça~a guou ~ıııl&
c:ı4d!ı• 

Bu kabloyu dÖf<"YOOl1c \'&!l.t:ı aroa Mr.ilcl k~io düş ,..en ge~i.eTı! 
mahsue ..-ı·•tl<'r olaaıktı.r. 

Al:.kıula.·ı.arın """= "4ckatı...; c•lp ,e ...._,,~et :-im olıııooc (7805) 

~~;ni;~ ,,~~,; :~~ r~""~:~~e~1~ O. Deniz Yolları işletme U. M. il3nlan 
denizaltı ~ndeu biridir. 11-----------~::..:..:.:.:..:.___:..:...._:::.::_...:..::::_.::.::.:_:_ 

Bu gctr'. l,·rin ikisi Kıcl'd"· ikisi 19-7-942. 25-7-942 tarı.hı.ne kadar muhtelı"f 
de Hali\·!e, eski valde kızağı ya-
nv.da 4.urulan fabrikada yapıl- hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri 
rn!tf(ır. A1manya.da yapılanlar k Ik 
AtıJaym e.ıi olan Sakhrav ile ve a ış gün ve saatleri ve kalkacakları 
daiıa lıüyıük bir mayin döİnicii rıhbmlar 
denizaltı olan, fakat harbiın çılk
ma<ı üzerine bize teslim cd.il -
m ·. erek Ahn n dıowmması:na 
ilhak edilen Ba tıraydır. Bu ge
minin -de battığı rivayet odil • 
mektedir. 

Atılay ile e<i Yııhlı.-ay, 1938 
aJ!uı<to..>unda kızağa kıonı.ıJ.mt!!i
lan Alman roOhendis '\'e uııta -
başılann n<"Zarotiolde Tünk i<: -
çilcri tarafından en bü>viik <lik
ka-tlc yapılınıı;dardır. B...:.ıar . 
dan Atı~y, 19 '?13y1s 19.'l9 da, 

1

. 
Yıldı.ray ıse aynı senenin ağus -
fnsu:nda d enize indirilmiştir. A 
tılay 1940 da hfaımck gi:ııın:i= 
de Yıld.ray, ha.rp yiiz:frr.ldcn ın<>- 1 
törleni gelemcdi.ğinden hi'Zlrr! te 
gkememi:ıtir. 

Atıl")" da, Saldmıy '"' Yıl -
dıray gibi d-eniz.in yüzünde 934 
dalm~'jken 1210 tıonlu:J,;; sür'ati 
de st.ııY~ Üs1ıtİDi! 20, ;çrne 9 
mildıi. Bir tane 100 llik lıop, 1 
tar:e 20 Hk wçalokovar lıop, 4 ta
nesi başta, 2 tanesi. ~a dlmak 
~re 6 tane 53.1 l üık tıcı.rpdo k:o -
vanı taşıyıcırou. Kuıdretli ,.e .3iir
atti bir açıkldeniz deniuıltJISl idL 

A. o. 

Itaradtol& balboa 

Barba t ıttma -
bmıt haitma 

Bandırma h&ttaaa -

ıı::arablıa hattma 

İıı:ı.ro• h•ttına -
İzmir Sür'ıol -

- Salı 4.oo de rr·.ın), cwıma 4.oo de 
( ) Galata . ıınuian. 

"'c.l• Geuı.ilc.•r.n k-1.~.k .sat.leri ~. 4.00 
olX'ak tr.'i> edimı<ll!IO de nJ'Jn yolcu
ların bir gün evv{'lındrn " ""' pazar
ı,..; '"" peıııem!be ı~nleri ~oy~t .,...ı 
21,00 1' kedac- ıttıı 70 Ciı1n4 buluınrn<1-
lal'1 l1'<11rdıı: .. 

Cuma.<.,,. 18,00 ~ (Kade;ı) Siıtt-

ci. nl rrumla.n. 
- I'le,.croC>e ,...ı a.oo de (K~) 
T~""" r:ıhhı,,.,0-..ıı. 

- · "'""""· ça~a ~ CU'ln3 9.50 
<le llfı:m;Jcaz c.., rte:oı ı.ı.oo de Sus, 
f'ıuar 9.50 de lıllank&z Galala nbtı-

- Pawı'leoi, çaqamb<ı ..... C"'1& 8,00 
de Sus Galata rı!ılmUD<ian "7t'ıca ı;ar
~ınba 20,00 <1<• An&ta?ta ve cımı:ır1ai 
2D.OO do Aoat-...U ~ rıhtımı&. 
dar• 

- s, h ve ClllM 19.00 da Bartr Top-

hanP rlht:mmdan. C 
- Pazar oaat 9,00 do KevAl T~ 
r.tllJIU1dan. 

- C8111a:rJba 12,00 •:ie Btıraa, Cum:ır
t<'Si 12,00 de /u:i1a '.r• S' ıttccl r1ht:mm
d-..n-

- !'bar 15,00 de İ2mir, Prqerrbe 
13.30 da Tıı1ıao Gotat.a r.ılıllıcrundaıı. 

(7784) 

====::o=====;:=:=====:===== 
Lord Hatif aks 

NO'I': Vapur ıeferleri h•kkıM• ber t!lr!O. ma!Qmat qaiıda telefon mı
maralan r-wJı Acealeledıai.zdeıa 61 :onilebllir. 

(Baş tarafı f inci sahifede) 
illu n.vın .9Qn.UDd:an e\~l otıu ikl ~at 
te- dö_. matörtil bir ıbooıba t ayyar .. ~i 
<,"'!kar8caklır. Fabr·Jc:a t1nı ·verimle 
tŞl~ı za.n"8,n sa~te btr boonba u-
<='" ğı ·r ,.,A-,..hi'rc-Pkb.lı·. 

Galata Baı Aceıılel.lil -

Galata Şube • 
S!rltecl • • -

Galata rıhtunı, Lhnımlar Umum Ml-
dO.rlüfil binuı allmdıı. 433(tt 

Galata nhtuıu, 114ıntaka Liman Re-
ı.liti biııuı. altında. 40135 
Sl.r!r.Pei, Yolaı SalaatL %27'0 

77M 

Yüksek öğretmen okulu satın alma komisyonundan: 

EJroıd< 
&1cte·yıağ 

Zey1:inyatıı 

p n.~ 

Z ro' tin +..an<."9i 

Pıı.t&!es 

Kuru 3b 

Y~ta 

2lı bııcım .,.boıı) 

Mil<'Srı 

25()00 K. 
2000 , 

1000 > 
3000 , 

12il0 , 
3000 , 

2000 • 

25000 T~ 

10.50 

240,00 

125.00 
60,00 

72.00 
32.00 

18 00 

5,00 

2625,00 

4800,00 
1250.0S 

1800,00 

864,00 
960,00 

360,00 
1250,00 

4800,00 

Dat'>9 eli 3500 K. 155,0t 5425,00 

İllt l,ıa'Jn~t 

196.88 

360,00 

93.75 

135,00 

tw,80 

7ZOO 
27,00 

113,75 

360.00 
4'18,88 

Tarih Gün Saat llcsillme nevi 

:nr; 942 Pazanesi H \.tık 
27 , 9-12 , 14 > 
!rl/7/94.2 , 14 , 
Tl/7/!>U , 15 , 
2717/DU , 15 > 
Tl/7/942, > 15 > 

Tl/7/!>U > 15 > 
27/7/942 > ı e > 

K.......- et.! 1000 > 150,00 1500,00 112.50 2'1f;/M2 > il Kapalı 

K.ıru eı. rnoo • 165 oo 1650,00 123,75 

51t..- etıı 1000 > ıı oo 1150,oo 86.25 

1 -- OkJlumuz.ıın lıı.12 malt 7ılı ~ olen ~ ,..U.. 9 parti ,.ı7ecetı: ~ II/7/MZ 1ari!ıind<ııı 

itôb<ıc!'n 15 ı:ı.n muddet e 111 asay ı=ı~. 
2 - ihaı 27 /7/9-12 pau:-t""' gilnil btalarmda ı:öııleırilen -.Ueroe ~ - u-ı J8rtındalci Yülıı. 

- meldepl,,,. ~l lop Gbıl lrom"""°'1. b~ :npılaOllktır. 
3 - Şartna-1e.- her :zamncı okul ~ eöı'illelıilir. 
4 - İ~erin m..~ te.'nf'at ınold> ;ı ve ticaret odanrın ,,eni yıl vesbsı ile l:lirlilldıe ihaı!e saatinde 

koı...,.,... m!i an ,.., .....ıa dalresil>de hıııcrl&,..,.ııldwı kapalı. eksiltmeye ait m.elı.~ ihale sa~r 
bı<" s:ıet ...., k:ıı.d:ı-r m&'kt> z mu!.'1'billntto -vemıclerl. 

5 - Hılkllmelqe !•~ 'esbit len erzslı: bedelleri ~ kamoıl ft!Wİler, harç ve ""*n!eır ill>v~ 
olcul ı..nı.ıından mat ~ e:ı;leceldıir, (7480) 
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Pazarları Müessesesinden: 
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' NAZARI DİKKATE 

Sümer Bank Yerli Mallar 
ı • 

Festivali 
20.7.!)42 - 21.7.942 - 22.7.942 güııleı-i bugüne ka<lar nu.ınaraları ilan edilmiş olup da henüz malla rırı mağazalarımızdan ve bayilerden almamış olan miişterilerlmize tahsis cılllmişür. Bu mii<ldet zar

fında evvelce kupon ntllltl&raları i.liin ooihniş olan lıinıseleri.n ilan edilen mahallere ntüracaat sm'eti!c kuponları mukabilinde ;..1ihlıa·klarıııı almaları sayın halktan ri~a olunur. 

U - 22 Ağustos 

Biletler J\Iı11i Piyango gişeJe
rile Festival Ylliltlacak gaııiaıo -
latds satı\ıwllotadır. 

23 / 7 / 942 tarihinden itibaren yapılacak tevziatın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleri aşağ1da gösterilmiş olup; 
1.) Numaraları ilin edilmiş olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatları. , 

2.) Ayni Soyadım lR§ıyan bir kaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde istihkaklarının veı·ilebileceği. 
He.r türlü izahat için, Tel. 23340 3.J Henüz ilan edilmemiş olan numaralar için müteakip ilanlarıınızla. tevzi günleri bildirileceğindeıı numaraları ilan edilnıiyeıı kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 

4.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretlerin de evde bulunmıyan veya hen üz tevzi kuponu almamış kimselere nahiyeleri mınlakasmda tevzi kuponu ~erileceğinden 
bu dağıbnıya intizar etmeleri rica ve ilan olunur. • 

2()/7/1942 PAZARTESİ 
7 '.ll) Prog.:·. m ve ıncın. saat l.O'.cır. 

'7 ,32 Vücudwn!J'lu tal:.,.<rtı.ra1rrn. 

7,40 A}a.t'JJ habeı.reN. 
7,.'>.\ l\lüzlk: 
8,35 Evin sa~. 
12.,30 P.rogram ve mı?:n.. ~ua.t ayarı. 

12,33 Miü2.iık:: Şarkılar. 

J:?.,45 Ajans haOOrle ·1. 

13,30 llfüıılk: Şa.ıt<ı ve 1.0<id>JM". 
18,00 Rtıogrıa.m ı..~ meın saat ayıırr. 

l 8,03 Mtil.ik: 
lB.50 Mfü:ik: Fa31.l heyeti. 
19,30 lıfeı:nl~k''·l s.:ıc:..t i\)'Or1 ve A-

Mü"acaat olunı::
cak maJıaı, 

Remziye Aatal•'Y 
Kasmıp~ Uzun 
Yol Turşucu so
kak No. 6/1 
Fctlli Bencr Ka
sımpaşa Bahriye 
caddesi No. 66 
Yerh :c\faUar Pa
za.rları Üskfrdar 

jQce tıabt:.rleıi. - mağazası 
19.46 Seııbest 10 claY.;ı.~ E\:enan Büyükak-
19,55 Mü,.;ıı_: man Eyüp Rami 
20,15 R"4Yo Gazeııe.;;. Mahrr.duiye catl-
2'0,46 1..{üziık: ~ halli: t.ürküısü ~-

desi No. 2 
~ı.oo 
21,lG 
21,30 
at,45 
22,30 

J'fl!')~l't\Z. 
Zi<:ı.at Ta.Jovim1. \Ie-hmed Kafadar 
Saı'.l<ıJar. Eyliıp Rami Ma.Jı-
Koouşma: Giln'J.:ı mesl'le'eri. mud'yc cad. No. 34 
Müa:'lı:: Senfonik pı-og.ranı (PI) Yerli Mallar Pa
M•m!<+-:t s:ın·t auıarı, Ajans zarlar: Kadıköy 
hebeı·icri ve B<>ıllalat'. 

Yarınki prQgı'lm ve kal>""'-~· 22.50 

Askerlik işleri 

Beyoğlu yerli asker
lil:; şubesinden : 

mağazası 

Kmarino Çirk n
oğl'u Kadıköy Pa
uu;yl'.llu No. 52 
Koncagül 
Sıtkı Zmılu Büıyük 
.\.da Çınar cadde
si No. 30 
David Bahar Bey
koz Fc"7ipaşa cad
desi No. 72 
Pertev Kontlu 
Beykoz Yalıköy'~ 
Cayır cad. No. 23 
Ahmet Turan Be\'-

1 - ŞubeuW.de ıcayJ.Jı ve tütün 
ikn:~e mfuJtehaı-;. m.alül subay 
ıve ma~l era~a 't yı..~nlerin.io 

194.2 yılı tıü:tiio lıkı'omLyeleıi aş<ığıd.a
k emıııenıe sa<ıalı saat dokuzdan 
cm ©ye lliıBdaor daı:ıtılacağından 

lı;(ullllori""' mıv... edilen eiJın11eme 
eJ..,rizııd,elci ve.;ailc ,.. dö:'<ier aded 
1\:>lloğraflariJe b-V'Jtk.te ftd>l'IYC gel~ .,oz Fevzipaşa cad. 
leı•. · No. 38 

2 - Tabs.Oı edilen ı:iiJı ve •aat!er Yerli Mallar Pa-
doo baflıo zamanda tevziat yapıl- zarl'o.rı Akıı.aray 
~ kaıl'l olarak bi!.irunesi maaaws:ı 
oa.yıı_ı aJ!lıloadarJııra ilan olu.nar, 9000 y,;'Ji Mallar Pa-
;ı.I:ı.lıil subaylar lll/7/94:! Salı l B _1 • • '23/7/'.142. Perşembe zar arı e:yug u 

" • 25/7 /942 c .. ertee;. mağazası 
MaJıll ..-a.t 28/7/942 Salı Hüs<'yin Öz.saraç 

• • 30/7/942 ~e Beşil..1:~ Oı"'laçeş-
• > l/8/'J4.2 c. erte.ol me caddesi No. 67 

Şehit ,.et;onleri 4/B/942 Salı İhsan ve Hüseyin 
> • 6/8/942 Perşe.,ıne özer Hacıkiiçek 
• > 8/8/942 C. Er'•esi 
• • I ı /8/942 Salı camfsi Ne. 15 
• • 13/8/942 Perşemiıe Mehmet Faruk 
• • 1518/942 c. Erteoi Kapalıçal'Şl Sipahi 
> > 18/B/1142 Solı sdkak Nl'.l. 20 

• Ahmet Güvenç 
MaJımutp%'a b~ı 
No. 149 

ı - 33Q :ı:JıQğı.mJkıl .. ..., ilk .,.. son Burlıan Sunar ve 
;JQlı.lamaJa.rıoa 6/7~2 larihiıJden ;t; Süleyman Ergene 
ba.l'eD ~il'Jde ba.şlazırn'll bu!Jun- Yenipostahane A
ciuğısıdıwı fui>eıııize mensup bu do.. şir E!, caddesi 20 
iıımlu mükellc!leri.tı 4 ad.et :M<ıgı'al Mustafa Sami Hu: 
'Ye poist..,, musacldad< ~ se-
....ııerile lıirblrte (Utırye rr.llracaat.. manazıl Yenipos
lao. tahane Aş>r Ef, 

2 - 338 Dağıznlu!ana mıuame- caddesi 20 
le ı:öroıüıı oltıııı mdıılet>e müdavim Şermin mağazası 
~!ehe bulu001*lımt><lın e-ı~esı se- Sultan Hamıım 
116J'e tcıtc ediiıni~ bulunan talebeltt Meydanı No. 112 
339" do,\iumlular!a yeniden muame-
.leye tebi bulunduklıuındıan b:r g;_ Şallür Şatır Sarı-
,biletin mekIIGp idarelerinden getırc- yer Sarıyer cad. 
celtleri y~ı:zi ta!.00 teciI ·V'Csikalarile Na. 9/11 
b~r!ilr.te şıj:>eye müracaatlar?. Bur1ıane1Jtin Baş-

3 :-- Ydklamalara Ağu;(oo 942 ru- tımar Sarıyer Or-
~ \.--ada.ı- dev<ım r<li!ec,>O<tır. taçemıe so. No. 25 
H · muddet zarfında y<:lkılamasun yap ' , .. 
tı~ı.,. hattında aslrerı•x karnı A_'.Jmeı Ata Kose
ıı "1Ul ceza hliılrümleri ta- edile- ogl,u Mahmutpaşa 
~ buna meytian bırai<ıılma- ba~ı No. 195/197 
aıa.sı içın yolklamaya tabi mllkP,llet Ka<lri Öııyrlmaz 
k>"'n bir an ewel şııbeye müracaat- j\.fo'ımuıu:>aşa ba ı 
)arı ehemmiyetle ilan oh'l'IUr. nı,,.;;,, • 

'-""'~ nıagazası 

1 
. No. 91 

1 K D A M ;.raı l Hikmet Er-
gen Mahmutpaşa 

Gazetesinin ticari 
ilanları 

trfaniye cad No.16 ~ 
ı.b-rah im zade Re
klr Sultanhanıamı 
ced. Ece mağazası 
Yer!; Mallar Prr· 

ikdam Gazetesi müdür- zarları Bahçekapı 
lüğünden tebliğ edilmiştir: ma,ğ:>zası 

16/1 /942 tarihinden iti- Mehmcl Nuri Top-

b t · _ .ı baş Fiı:ıoancılar aren gaze emı .... e nefre-
d .1 - L bil Mahmudiye han 

1 ece.< umum ticari 
ilanlan doğrudan doğru· ~~y;{~ğu ve şe
ya kcı!,ul etnıeğe bafla.dıgı- r!ki Fincanc:~.ar 
mı:. gibi Ankara caddesin Mahımudiye han 
de Kalrramanzade hanın- No. 1 
daki ilancılık ııirketi vası- Zt'ki Zerrin ve or
tasile de almaktayız. De- tağı Fincancılar 
vamlı ve büyük i.lanlaT Yu<>ufyan han 

ıı;ın hasusi tarife tatbik e- ı içiııde 
dilmektedir. Sayın miifte- Abd~l·»eıhap . Şeh-
'l . . b"ld' , . remını Sara}mey· 

rı enmıze ı ırırız. d ad N 37 
anı c . o. 

Sahibi: E. t Z Z E T. Neşriyat 
Direktlkii: Cevd.ıt Karabilgin., 

el af• 

Hüse~in Hi'lmi ve 
Süleyman Sırrı 
Kapa lıç arşı Ay• 
acılar No. 5 

Beşinci Liste Müracaat Edilecek Günler 
23/7/942 
Perşembe 

Kttpon No. 
226801-226900 

.... 
24/7 j942 27 /7 /947; i . _, 28/71942 

Salı 

Kupon No. 
!!27101-22720(! 

29/7/942 
o,.'ar§am.ba 

·Kı.:pon No. 
227201-227300 

Cu:ma Pazartesi , 
Kupa.-ı No. Kupon No. 
~l-227000 227001-2'.!7100 

220001-228{00 2.2.8401-2288()() 228801-229::00 2.'l.9201-229600 229601-230000 

210001-~ 78700 278701-~ 7!!400 2794()1-230000 342262-342800 342801-343400 

28l166-23l300 281301-Wl4<JO 281401-281500 281501-281600 281601-281700 

, , 

283301-283400 283401-28.3500 2113501-283600 283601-283700 283701-283800 

321001·321'95 328001-32()75-0 328761-3219400 f.29401-330000 336001-336600 

E327:il-53'2850 532851-5329&0 532951-533100 533101-533200 533201-533300 

3'iC5'il-356700 300701-~ııoo <>56901-307200 357201-357400 357401-357600 

4121}()1-ı;2ıco 412101-412200 4.12201-412300 412301-412400 412401-412500 

413101-413200 413201-413300 4!33{]1-413400 413401-413500 413501-413600 

414201-41430J 414301-4144% .. !44-01-414500 414501-414600 414601-414700 

43&201-4.%000 439001-430500 430001-440000 168001-468500 468501-469000 

450001-·l~lOOO • 4-51001-452000 465001-466000 466001-467000 

5~l01-GOS20-0 5~9201-509300 093 l-5094CO 509401-509500 

510101-510500 5l0501-51()900 510901-511300 \113-01-511700 511701-512000 

454001-4:14100 454101-4542-00 454201-454300 454301 -454400 454401-454500 

4552.fil-456400 455401-455550 455551-455700 . 455701-4.55850 

(]3001-473300 473001-413600 473601-473900 473901-4 7 4200 

476001-476600 4i6601-477200 477201-477800 477801-478400 478401-479000 

482601-4827E-O 48'2751-4.8~0 4821!()1-48305-0 483051-483200 483201-483300 

484001-484200 4€4.."()1-4M400 48-1.401-484600 48460 l -4M.?OO 484801-48!,000 

486201-486400 486401-48660.0 486601 -486000 "86801-487000 487001-487200 

312001-512600 51~1-513200 513Wl-513800 513801-514400 514401-515000 
• 

518601-518000 518901-519200 51 Q:rol-5195-00 519501-519800 510001-520100 

521901-522100 5W01-522300 422301-5:!.'.!500 522501-522700 522701-522900 

524101 -524300 W430l-5:M500 ~24501-524700 524701-524900 524901-525100 

526301-527500 527501-528700 528701-52!1900 529901-531000 531001-532000 

543201-543800 543801-544300 544301-544900 544901-545400 545401-545900 

~001-549250 549~ 1-549!'>00 549501-549750 )49751-550000 550001-ıi502~0 

552001 -502200 552201 -552400 i22401-552600 552601-552800 552801-553000 

554201-554400 554401-554600 554601-554800 f.'54801 -5550\JO 555001-555200 

\56001-556300 556301-556600 556601-5&.900 5569{1 1-557,200 557201-557500 

30/7/942 
Perşembe 

Kupan N<J 
ıı·ıno1-22740o 

2J0001-230400 

343401-344000 

n17&1-28rnoıı 

31,'7/942 
Cume 

Kuıpon Ko. 
227401-227500 

:.3040i-230Sü0 

452001-452700 

231&01-281900 

283801-283900 M3001-~84000 

336601-337300 337301-330000 

533301-533400 533401-533:.00 

357601-357800 ;l.57801-358000 

412501-412600 412601-412700 

413601-413700 413701-413800 

414701-414800 4l4fi01-414900 

469001-469500 469501-470000 

467001-46800Ô 
6

492001-493000 

560001-5604-00 560401-560800 

4545-01 -4M600 4')4ı;/11...4.'i4700 

45f 351 -456000 472001-472150 

474201-474500 '174501-474800 

479001-479600 479601-480200 

483301-483450 483451-48.3600 

485001 -485200 485201-4115400 

487201-487400 487401-487600 

515001-515600 515601-516200 

520101-620400 520401-520700 

522901-523100 523101-523300 

525101-525300 52·53(})-525500 

536001-537200 637201-538400 

545901-546400 546401-5469-00 

550251-55()500 550501-550750 

553001-053200 553201-553400 

555201-555400 555401-55-5050 

557501-557800 557801-ö{)8 l 00 

3/8/942 
Pazartesi 

Kupon No. 
~.27501-227603 

230801-231100 

452701-4.53400 

281001-282000 

4/8/942 
Salı 

Ku,pon No. 
2.27601-227700 

; 

231101-231400 

453401-454000 

283001-283100 

333319-333900 333901-334000 

402001-4-02700 402701-403350 

533501-533600 533601-533700 

358001-358200 358201-358400 

4127()1-412800 412801-41290() 

413801-413900 413901-414000 

4141)01-415000 415001-415100 

470001-470500 470501-47100() 

493001-494000 494001-495000 

500701-509800 500. Ol-509!l00 

560801-56120-0 561201-561600 

454701-4MROO 454801-454901) 

472151-472300 472301-472450 

4748()1-47S100 475101-475400 

480201-480800 480801-481400 

483601-4S3700 4S3701-483800 

485401-48.5600 485601-4&5800 

487601-487800 487801-488000 

516201-516800 516801-517400 

520701-ıi21CCO 521001 -521300 

523301 -523500 523501-523700 

525501-525700 525701-525900 

538401-539600 539601-540800 

546901-547400 547401-547900 

550751-551000 551001-551250 

653401-553600 553601-553800 

5555.51-65570-0 655701-555800 

558101-658400 558401-558700 

• 

5/8/942 
Ççrşamba 

Kupon No. 
227801-227900 

231401-231700 

496001-496600 

2aaıoı-2a3~t·e 

339817-339900 

40335 l -404CPO 

533701-533800 

358401 -356600 

412901-413000 

414001-414100 

415101-415200 

47100!-471500 

495001 -496000 

509901-510-000 

661601..56'.!000 

454901-455000 

472451-472600 

475401-475700 

481401-482000 

483801-483900 

435801-486000 

488001-488200 

517401-518000 

521301-521600 

523701-523900 

525901-526100 

540801-542000 

647901 -548400 

551251-551500 

553801-554000 

655801-555900 

5587o1-559000 

6/8.'942 
PerşC'ffibe 

Kımon No. 
227901-223000 

~liOl-'.!.32000 

496GOJ-497201 

28.3201-283300 

33!l'J0l-3.JOOOO 

532001-532750 

533801-5~390~ 

358601-:'5f800 

413001-413100 

414101-41420' 

471501-472000 

508001-SOOOP• 

510001-51 100 ~ 

56~00' ·5G~1il· 

455001.4;;;100 

4726-01-472750 

475701-47600IJ 

482001-482600 

{83901-484000 

486001-406~0. 

488201-4.38400 

518001 -5 lBCOC 

521601-521901) 

523901-524100 

5261 Ol -5lti30C 

542001-543~0\l 

543401-5490DO 

551501-55201)0 

554001-554200 

555901-5~6-0GO 

559001-55°1'00 


