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ii eşarlığı M.i L L i Yelken devrine dönüş la 
Tonaj a zlığından dolayı yelken devrine 
yapı lacak bu mecburi dönüş, memleket 
denizciliği ve i'ktisadiy.ah için ~o~ fay• 
dalı olacaktır; yelkenlı ve motorlu tek
neler inşası ve iıletmeıi yolundaki te-

Liğvediliyor 

şerl:i.islcri hima)le e!mek alakadarlar ı 
için mill i bir vazifedir J 

Müsteşarlık 
Müdürlük 

Umum 
olacak 

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

'----- Yeni kurulan bazı Ofislerle Su. 
Yazan: A B 1 D 1 N DAVER başı teşkilatı da lağvedilecek 

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

D ~:k~~a;:.~~:~;,~~r:- ıHatayın kurtuluş bay-
gore, bazı bususı şırket-

'-'re, ~ inşası için müsaade k u t 1 a n ı y o r .,dilmiş olduğundan Knadeııiziıı r a m ı 
m uhtel if sahil şc lı irıerinde tez-
gahlar kuruımağa başlan mış ve • ----------

~::~::~ gı:~:r~:~a~~~ 1~~ Dört yıl Önce bugün gahanc~ 
ton ara•ında 4-0 tane yeıll<cnli k / LJ d / f 
gemi insasına ba)lanmıştır. Bu as er er natay an agrl mlŞ l 
!:"miler' ~·akında denize ind ir ile
~ek bilhassa eşya noaldi i~lerin 
dc kullaoılacak hr. 

Bu ha~·ırlı i~n müle§ehbioJe • 
rİn.i takdir dmcıuck kabil de
ğildir. Çünkü, deniz nakliya • 
!ım temin için elimizde mevcut 
,·apıir tonajı a,Ja kafi olmadık· 
tan baska bunların hepsini bir
den ta~ıir edebilecek \:aziy'elte 
de değiliz, Bu balomdan gün 
ı:eçtilu;., olimi-zdcki \'apur tona
jı artınağa t-ğ·il, aLaln1ağa mah
kümd ıır. 

Harplc\l cn·el Almanyaya 
•~nı arlauın.ış \'~ in,aları il.mal 
e<lilmi, olan 3-4 'apuru alına • 
makla ne büyük hata işl.,miş 
olchığu ın ırz şimdi anlaşılıyor. Bu 
\·apurl arın biiyüklerioi nıu\'a .. 
zoneledııi f('m;n için safra ta -
tıma mecburiyetinde hulıwı • 
duklarından dolal'ı almamış -
lık. Gerçi bu bir kusurdur ve 
gemikr, .enelercc bu safrayı 
fiizwli ta~mak lÜz~nden bir 
miktar ?:ararlı olurL1rdı. F akat 
hl! zar rı şöyle bir ölçüye vur
nıak kabildi: Harp içinde n 
har.pten ~onra senelerce vapur
suıluktan çeloeceği miz maddi 
n manevi ı.ararl arla harpren 
b ilmem kaç sene sonra Anııpa 
lersaııelerinc yaptı.rabiltteğimiz 
yeni vapurlara vercce);imiz fıat 
farkı, acaba bunların safra ta
şımaktan doğan zararlarından 
üstün olmıracak mıdır? F ih-aki 
ha rpten sonra, h emen , ·apur 
y~pbranuyacatız_ Çünkü bV -
tiin devletlerin ticıare l filoları 
milyonlarca ton eksilmi§ ola • 
caktır; bunlar. eneliı kendi ı>k
siklerini tama(lılıya<'aklardır. 
Harpten sonraki yeni in~at el
bette harpten entlkilere nis • 
bttle çok pahalı (llacaktrr. 

K..~hraman ordumuzun lla taya faişinden bir h~tua: 
Halk kurba nlar kesiyor 

!Bugün Hatay en büyük bay- Hatay<lal;; Fraruaz o.rduı;unun 
rammı kutlamanın verdiği he- son ht'alru-ı Halayı krkt'tmiş 

ye<:an ve sevin~e ça'lkalann,ak- ve Tür.k: Hatay, yal'nı. Türk or-
tach..-. 938 yıl• 23 Tt'lr.ımULUnda (SOSU. SA. 3 stı. ı:ı ,. -- .. 

BULGARJ)ı 
\; ORDUSU 

• 

Hindistan I,id<'rlerinden 
Pandit Nehru 

Hindistanda bir 
ihtilal çıkmasın
dan kork luyor 

-------

Harbiye Nazır ı 
nutuk söyledi 

• 
u o r du, Balkan

ı ıarda nizamı te-
, mine muktecirdlr,, 

--ı••

Moskovaya göre 
, Romanya a leyhine 
'bi r an laşma yapılmış , 

SoJ:va, 22 (A.A.) -- Ofi: 

Bu1;,aristJn Ha"b.ye Nazırı 
G ,.c-..al ll-l'ko>ğ, Eu'-<ar muba
ı-i;ı1cri yü~·sck mccJ:;-inile yaptı
ğı dcmeç·te şöıylc dem''1ir: 

SOSl'. ~A. 3 stl. z) 

An!k.ara, 22 (İkld.a.m muhabi
rinden) - Ticaret Vekaleti 
meml.cketin ia,<e meseleleri üze
rinde aldığt ve alacağı yeni ka
rar~a muvazi olarak ;aşe müs
teşarlığımn da liiığvına karar 

verm:şir. Fakat bu iş mü5'!eşar
lık tC§'kit.atının ibaııtanbaşa ve 
esaslı surette değiştirilmesi su
ıretile ve peydeııpey ya.pı1"'cak-
1I11'. Bu değişiklikler neticesinde 
iaşe müsteşar!•;;, küçülerek bir 
umum müdürlük vaz'yetine gi
rt'Cek'fa. 

ö;;o..endlfıilnire göre -nemleke
tin hayati oJıı;;n ihtiyaçlarını te
minde herpangi bir duraklama 
ile karşıla.,«llin.lmaı>J için dcğ.
şikUklcr ve il,galar parti parti 

Savaşl ar 
Kafkas lar 
Sahasına 

• 

eçiyor 
---·---

İaşe l\lüsteşan 
Şükrü Sökmensiier 

yapılacak ve bu meyanda ev\'el
ce bazı V ck'iiletler kadroların
daJl hnaralk iaşe .mıilstcşar:ıığına 
,bağlanmış olan tcşklller tekrar 
Vck51ctlcrine iade edilecek, ye
n'det> kurulmu~ olan te<ykil~rin 
ise mü'ı 'm Obir kılını• hl{,'VOluna
caktır. Bu m<'yanrla HüJtumetin 
a'ldığı )'eni '-'"•rlor ~rşısında 
rolleri kalmıyan dağ.ima, teda
rik umum müdilT!ükteri ile pet
rol ofisi g~bi son zamanlarda 
kurulan of:slerin çak,-nwlarına 
nihayet veril<'!cekltir, Fiat mu
rakabe komisyonları da eskiden 
olduğu gibi l\ı.elediyeıere devre
dilecc•ktir. Bu meyanda ithalat 
Ve lıhTacat o:r\ikJerinin de Jağ

Ve<li\eceği SÖ:,'lenımektedir. 
Hükılmctçe muhtelif kararna

melerle el konan maddelerin 
(Sonu Sa. 3 Sü. Z) 

Cenupta yeni bir 
imha muharebeısi 
cereyan ediyor 

,--·--·----··----- --" 
Bc:lir. 22 (A.A.) - Alıır.an 

or<lu.rarı Başkımıandanlığıır-..ın teb 

~ ikinci 
, cephe 

ligi: 

, Çörçile bir tak

rir gö'nderildi 

Rostıof çevr<>sinde düşmanm 
muntazam anukwemeti kll'ıl -
nıııştır. Alman ve mü:ttefk lkıt'a
]aT sl.mdi şehri ~arım daire şek- , 
Ji.ı:.l~ çe,ıirmel<ıte <ılıı: müııta.'ı - '· 
:kem J<öprü 'ba-ş'na varmış bulu
nu\orlar. Doneç'in doğu:;ur.da 
. ·, , Don nehri geniş bir L'<'.'phe 
~');'-ti • 

üız<>ıir.rle geçihn:ı,.-tir. 11:2 ly arı 

te:;killeri 19 teınınu.ula D<>nCÇ 
di;;c.ğ:nde dil.,:ımanı ta:kip1eıi 
sıra .rıda ehemm;yetli , 'amür 
m:ıdenleri !bölge;;i olan Krasni
luç'u ele geçirm1jlerdir, Pek çok 
sayıda esir alınmış ve ehemmi
) etl' mi'Jcta!da harp mahcmcsi 
toplanm il'. 

DQcı dirseğinde myıflam:ış o
lan düşman ancak az bir mu
knvcmıet gö;1ermekte<lir. Voro
nejin şimalinde ve şimal ıbatı -
sında düşm.'.'nın yaptığı taarruz· 
lar çclitıı ~a~-aı;larla pü~kürtül -
rnüştür. ı 

SOSC'. SA. 3 SÜ. r.) 

-·-Mihver radyo
larının bir ld· 
dlasına göre : 

"lngiltere de Rus· 
1 arın yıkılmasını 
beklemektedir,, 

Neyse oı. ıı olmu , \'apurlar 
Almanyada bırakılmış ve l er
leri de deniz t iearel f.lomuzda 
boş kalmıştır. Şimdi bu bo~htı:u 
doldurmanın tek çaresi bir ta
raftan elimizdeki gemileri iyi 
muhafaza ctmeğe ç lışmakla 
beraber, diğer tar1ftaıı )'elkenli 
, . ., motiirlü küçük tek.I'eler yap
maktan ibarettir, Muharip menı, 
lcketlerclen ıncıtör tedarik '!:a -
bil değilsıe belki İ 'eçtı n motör 
almak imkiınları vRrdır. ~iç 
molor bulanrndtğınıız 'e hııdi
nili de yapamadığımız takdirıle, 
sadeee yelkenli gemiler inş:ı 
ıından lınşlı.a yapaczk birŞ<>y 
yoktur, Gerçi bu ıııotör ve ına 
kine asrında yelkenli ı:-emi ile 
deniz ticaretı ) apnıak pek hoş 
ve \erimli 1-irt"Y deği ~e de, h14 
Yoklan elbette i~ idlt. 

Nehr ing llzler 
jaıeyblne her tar ıta Kız Talebe için Zehirli Gaz 

nutnk !öyl yor j Kursu muvaffak oldu 

Lancsh re - :VlO'l'ecambe, 22 
(A.A.) - Elektrik sanayii .şçile
ri konferansı, harbin buhran:1 
durumu hast>bıle; Hükümetın, 
Rus~ara ya"dım etm~k ve na?ı~ 
Jerın !ngı.ıercyt karşı ik ne: bir 
cL-plıe çmalar:nın ör.üne geç
mek için bu yıl Avruyada ikinci 
bir cephe a~tl:-n sı hususuı:ırlaki 
bi!diriğ ni tatbik mevkiine koy
masını istiyen takrir suretini 
.sOııbirliği ile kabul ctrn:~t r. 

Talkrir sureti Baş\'ekıle gönderi
iccckı:r. 

Gandinin tevkif 
edileceği söyleniyor 

Bern, 22 (A.A. )- Havas a
jan bıld r.~oc: 

Gandi , n son nu ;.uoarınıT'! 

H ,,ıanclı çı.ka ıığı v ziyct 
L<,r.C..~ sıya ı ,.ahf .. n.TI hoş 

nutsuzluk d = ..,. ; Htr za
m•ıı ın•1t 'St:kl'.:, kh'nde ııq 
riya! yapa" ı' Kro '" ga-
zetesi Ye. D k. 

len 

Ur• dı· 

Ankara, 2'.! (Radyo gazete
si) - ıBazı mihver radyoları • 
'kinci cephenin eçılamı!}'acağını 
söyl dikıten sonra İggiltercnin 
de Rusyanın yıkı •nasını bekl.e
diğin.i ılıave cdiyorTa• 

iaglltereye ginderl
ıen ytlzlerce uçak 
Lond a, 22 (A.A.) - Arecr ita
dan İnıfıltercyc havadan gor.de
rikn 1000 uçaktan 995 i İngilte
ır<.'ye \'armaktadır. Evv 1ı: y;ı.
pılıın hcsaplar yuz.dc on kay.p 
o!M:ıilçceğıııi göster yordu Ha!r 
bu.ki şimd kı kayıp yüzıde yarım 
dır 

ŞEF 

KONYA'DA 
Halkevinde yol, ok 
ve ziraat işleri üze 

rinde konuştular 
K onya 22 (A.A.) - Milli Şef 

Be.isicuınhur İsmet İnönü bu 
sabah saat dol."Uzu b~ gı>çc şeh

rimizi şereflenclir~lerdir. Çift-

Stalinin 
temasları . -Stalin Kuybişe{t ! İngi

liz ve amerikan e lçile
rile görüştü 

---·---
Lltvlnol da M.Raz-

velile konustu 

So,·yet .Lide.ri Jozef Stalin 
Şanghay, 22 (A.A.) - Şang

hayda.ki iyi haber alar mahfil
lere verclen mafıimala göre Sov 
yet kumandanhğl ağaşı V<ılga . 

da 90k büyüık kuvvetler toplıa
rnıştır. Bunlar arasında ezcümle 

SÜ\'a'!'i kuvvetleri \'e harp mal
zemesi var(hr. Bu takviye kıt'a 

(S01''l'. SA. 3 st}. 5) 

dlerimiz adına büketler sunul 
muştur. Kendiler i halkın co~ 
kun te-zahiirkri arasında ~ay 
olarak Ha lkovine g• lmi.ler, bu 
ra d :ı ziraat, ~ol, mektepler hal.. 
kında nlak<ıdarlarla n halkl 
hasbihalde bıılıınduk1an onra 
saat onda Ksrap;nar kaza<ı ii -
zerinden Erl"ğli~ e hareket bıı 
yurmu~lardır. 

SOVYITl.İaı 16&~ 

Voronej'de 
Muhareb 
k at'i bir 
s afhada 

---·---
Don n~hrinin bazı 
k ö p r Ü b a ş 1 a r ı nı 

elimize geçirdik 
MoslroYa, 22 (lL'\..) - Buı;un 

kü SO\-yet öğle ıebl.gınde c.;en:li 
~<le: lti: 

21 Temmuz ge<:esi kıtal"r .... ız 
Voronej bölgesinde ve Vo.ro ı-

1'ovgradın doğu cenubunda duş 
1IE.anla ça11>ışmışlardır. 

Cepbenın ötek kes mlerıı.Je 
esas?. değişıkLlt y<ıktur. 

Moskova, 22 (A.A.) - S1,_ct 
tebl:ği eklnde denıli)<ır k,: 

Voronfj bölgcoınde &ıı·a:ar.

nllz d~'illlanr püsk'iirtn1uş.1 r ve 
Don nehri gcçiUerinde kendisi
ne darbeler m<llrmişlerdır. 

yoroşı!ovgrad'ın doğu t-enu
bunda kıl'aLarımız müdaf.a ra
vaşları nı.Jll1'.ışlar ve daha b a 
kesimlerde kıt'ı.lo.rmıız düsmo.
nın ü9tiin kuvetne1'nfn bas'k..sı 
karı;ısınca yeni-mevzilere çckı:r 
miıjlerdc<r. B<r kesimde Al!man-

ısmn:. SA. ı su. •> 

r---ıl YENi TEFRİKAMIZj ı---, 

Kazıkcı ile Arna-, 
vutoğlu huzurda ... 

-------~-~------~ 
Neşrine başhyacağımız eserde pehlivan
lık tarihimizin parlak ıahifelerini teşkil 
eden büyük ve meşhur güreşleri bütün 
heyecan ve teferruatile okuyacaksınız 

'-·--Yazan: SAMİ K ARA YEL - - J 

1672 
Zamanla h ükümler n<!kadar 

Mğişirse de~işsın, trknik ne ka· 
adr değişir.e değiş,in. me.ınle • 
ketlerin coğrafYadaki durum -
lan '\e bu durunıbı.rın doğur -
dnğu gü lük vc3 a kolaylıklar. 

uyandırdıkları ilgi veya ~ i:ı 
li.kle• hir türfü değişmiyor. 

• 1942 
YAZAN: 

l_!ELAMl İZZET SED~ 
samak olduj;"U yine m<'ydana 
çıktı. 

16i2 de Fraıı. a Kralı H üııciı 
Louis'~,e Lcibnitz'in \:Mdiği ~u 
öjüllt'r gö'LCn!in ı;etirdinı: 

o}'raıısa 'arka hakim olmak 
• . 1 
ıçın ·yaratı m~tır. Bunun i~in 

Karadeniz ln~ılarll'da, bil • 
hassa Bartında elkenli genıı 
in lyccılij',i eskiden kalma bir 
s.an'at olarak bayii iler;dir. Bu 
harlı Hl n mofö"lu der.ıır 'e çe· 
lik teknelerFn yelııen •. erin l c 
•İni alı sı üzerine bızde yd • 
kenli gcmı ınşai)ecilı,ii ,ok düş
nıüş ise de J,erek< ı '•rsin ki 
büsbütiin s-ınmcnı' tir. Yokıwt, 
bligiin, nıoılern ı:oe..Ulcr yapa • 
llıadığınıu. ~ ibi ahşap ) ••keııli • 
ler, h.attii hiıyükçe ka,,ı:lar ya
l>ılrıııy acak kadar fro '• •are• 
s' :ı. ' ~ uir \azlyctte b:ılunıı.rduk. 

<' H n. ı k!!'ıaliaı a.t 
. s.: rın haJ İ\ a ık bır 

m:icadc;e olac-J1;ın. kJ ''"r 
<SONU. SA. S SÜ. O 

Du.nkü tecrübekrd munflak olan Fatih ~ orb okulu birinci 
sıud talebe dtn bir grup Zt'lıirli ga:ı: ekipi lo.·afolinde 

( Yazııı 3 inci ıayla4a ) 

Bu uçaldan kullanan p.ıo.t ar 
çak a.aman oks jen m esı Jcul 1 
larnnaktad rlar. Bu pıl !.ar Ka
nada t.limkrinl gonr u. e•-da·, 

4 iintil Muraddan sonra baş
la) n Girid deniz harbi Avru • 
payı ·erinden oynattı, Tiirkle -
rin ada~ a sah.ip olmaları .Alroc
nne hakim olmaları demekti ki, 
bu C'in<'vizin i~ine gelmiyordu. 

Bugün Giridiıı Akdeniziu hü· 
\ilin altına alınması isin ilk ba· 

de .\Jı<ırı fethetmek gerektir ... 
Cihan hcgemonı·n,ıııı ele almak 
için bundan ha ka çare yoktur .• 
~(\sırın fethinden sonra cesare· 
tini '" a.J<erlik kudreti ilP bir-

.lDnamı 4 ilncü uhlfede) 
\50. 'ti. SA. 3 et}. 1) 
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Yedi yüz_"'ı1 f'(GoNüN tçlNDEN .• ; JI 8 Fınnın 1 DIS POLiTiKA 

Yazan: ZIYA ŞAKIB 
K;şlanın a.vlusur.u d<>lduran 

'lıatk ile serbazlar, büyük bir 
ıhcyecan içlr.delerdi. Büllin göz
kr, (Ba.b) ile, oo un yambaşınıda 
ayrıi iıkı.lbele hazırlanan (Aka 
Me-hmet Ali) ye çevrilmi•şli. 

Ali), ortaya atılmıştı. 
Bu ceo'llr ve fedakar ada,ın, ba

şına toplay.ıbildiğ1 bi~kaç yüz 
kişilik bir (Babi) kuvveti ile 
(Bestan) şehri yakınlarında 
(Berleşt) köyüuııii kendine mer
ke<z yaptı. Ve ora<la, isyar. ıbıey
rağını açtı. 
Hacı Melmıet Ali (Haızreti 

İdam hükmünü infaza memur 
olan wbit,.ölüın manga5ımn ba
şına geçti. (Bab) ı ı:işan alan 
se bazlara: ı Balb) namına hareket ediyordu. 

- Ateş ... 
Elmr!ni verdı. 
Siahlar, biLyiJk bir gürültü 

ile patl3!dı. Orayı bir an için si
y;,ılı lir dü.rr,an kapladL 

Fakat hayret! ... 
Ayağınm al\mdaki sandalya

rnn çekilmesini müleRkip, (Bab) 
darağacında saHaıı.mamı~tı. Bi-
11'!kis, sanıdalyanın çekilfüği yer
<le, dimdik kalmıştı. 

Daracağır.ın ipi, boynurıda 
sallar.ıyordu. Ve gözlerini kıIJP
m.ıdan kendisini temaşa eden 
halka bakı,yordu. 
&ıb, bir an öyle kald:ıktan 

sonra ktmıldand1. Ve, metiJıl a
dımlarla, kendisir.i temaşa e -
den halka dogru ;·ürümeğe baş
ladı. 
Eğer o anda ona kurşun sıkan 

askerler, - batd hırafelere bağ
lanmi'Ş olan - müslüman a8lrer
leri olsa:ı;dı, lhiç ŞÜ•plıesi.z lkıi mou 
(Allahı·r. öldürmek istemediği 
bir veli) zan.nedecekler .. derihal 
ay:ılklarma kapanarak af dileme
ye başbyacaklardı. 

iFa:kat seııba21lar, fena nişan 
aklı!klannı ve attıkları :kursun
lar la, Babtn l>o)T.unıdaki ipi. 'lw
pardJklannı anlıımışlardı 

(Brıb) tı:m halk kiltlesile te
masa gelect'ği zaman, deıihal 
yakalandı. Bu defa, elleri ve a
yaklan bağlandı. İhtınıvlki ona, 
bir'kıa.ç sııırJiye fazla ıııtırll'P çekı
tirmek için darağaçlarınm ke -
narına alın<lı. 

ıBu defa, evvela Aika Mehmet 
ortaya getirildi. Bir yaoybm ateş.
le kanlar i{'inde yere serildi. Sa
dık •mürlıdiırin lhu fed Mu-llı<ıti 
(Ba!b) ı son derecede müteessir 
ebtL Ker.di uğrunıda caır.ı veren 
bu adama karşı, çehresinin halt
ları rnırap ile gerildi. 

Fakat ·l:ıu ıztırıı.bı çOO. .çekme
di. Sür'atle do1du.rulan tüfek -
ler, kendisine ÇB\'rildi. KGr!kunç 
bir gürültü ile patlııyan tüfek -
lerin siyah bartıt dümanfarı s:ııy
rıldıgı zaman, İrııT..ın (hUrI'iye1' 
mehdisi), sadik müridi:nıİn naşı 
üzerine 'birtih olara.k serilmişti. 

• •• 
KAN İLE ÖLÇÜLE.1\f 

FEDAKARLJK 
Hükfımet reisi, (Mirza Ailııası.), 

serıb:ıızlar kışlasında yaylıım a- 1 
'teşkmle yere serilen (B.00) ıını 

ölümünden sor..ra, aııt>k (Ba'l>'i
ler) den llıiç 'biı- lroı1m :kalma -
dığını sanmıştı. Fakat 'bu kana
atinde çdk aldandı. 
ŞXmdi meydıına. (Hao:retl 

Baıb) ın er. 9Rdık ve en 1manlı 
müritkriruden (Hacı l\fohmet 

Ve her tarafa, şu mealde beyan
nameler gönderiyıordu: 

[Ey İran ha}k1! .. Salfanatm ve 
saltaınıat etrafıır.a tc:ıplanan mü
teassııp softaların esareti altın· 
da inlemekıtcn b:ikıp usanma -
d ınız mı?. Son mürşidrm!z (Hw
reti Bab) size hürriyet vadet
mişti. Sizi, esaretin sefalct:nden 
kurtaracak .. Heıpdntlzi 1-.. Llrriyetin 
nimet ve satıdetine isal edcceık
tL Ve, bu uğuı<da can verdi. 

[Faıkat onun ölümü, açrn>Ş ol
duğu hilrriıyet ci.dalinir_ )Vlu -
nu, bri zerre da:hi değ4tim'aii 
Bilfiltis onun rmüılıarek vücu<J.iit~ 
den fı.şkıran kanlar, o bü.yük 
rnücaihidin yolllr.u klflıl nuTla -
ra garkdtL Bize, yürüyeceği -
miz l9~ika<n1e'!i daha berrnk ve 
daha aydırilık olarak gösterdi. 

[Ey zuliim ve i.stibdat alıtın
da zebunı olan İranhlaT! .. Açmış 
ol<luğu<muz ciılıa.d bayrağı altına 

geliniz. Ve yürüyeceğimiz yı:ıl,
da, bize refakat edrniz... Emin 
olun ki, bu yol<la rellı;bersiz de
ğiliz. Önümüız.de daima, kırzıl k>e-1 
fenlere bürünmüş olan (Haz • 
re ti Bab) ı göreceğiz. 

[0, ölmemiştir. Serbazların 
kul'ŞıJnlarile yere secilen vii<:ut, \ 
filni 'bir cesetten ibarettir. Ha<
buki onun mübarek rll!hu, eıbe

diıdfr. Ve bizimle daima bera -
iberdir. 

[Ne şa<hın ordula rmdan.. ve 
ne de para mrstle san.y:m kapı
larıı:a sarılmış olan sefil rullılu• 
müçıtekit~erilıı taassuplarndaııı 
korlkmııyımz. Hak ve adaletirı, 

he.r kuvvetten daha üstün ol
duğuına iın3'1lıır.ıl:ıl... Cesaret ve 
azinı ile meyıdana atılınız. El -
lerinizi ay akftarımzı baığleyan ı 
iSt.>bdaıt zin6rlerini paralayrnııı:. 
Esarı?t altında sürünere'k fil -
1ınekltan~, hürriyet uğrunda 

'mücahe.deye atılarak can veır -
menin daha şerefli olduğunu u
uı.1ımay mıı:... Koşwrın, geliniz. 
(Hazreti Bab) ın ma= kan
laTile lıoyaııııan kızıl sancak al
~ı~a t<:\Planınız ... ] 

(Da.ha var) 

Okullara talebe 
kaydına başlanıyor 

CLise ve ortta okullara talebe 
k.aydna 1 Ağustostan itilıaren 
başlanacaktır. 111rokullara yazıl- 1 

mak istiyenler 1 - 15 EylUI ara
sında. ool.gelerindeki okullara 
müracaat ~erdir. İlk. oı!l;a 
ve liseler de tedrisata 21 Ey!ul
de baş'lanacağı sanılmaktadır. 

b d ~ Unlan . 1 AFRIKADA 
a ~ a~ 1 Harp dünyayı aptallaştırdı! Kesiliyor \ ALMANLAR .. g e l ı y 0 r Yazan: HAYRİ MUHİDDiN ----0-- 1 

Noksan tartılı 2234 _____ ,._ __ _ 
Yeni seferler ıçın 

hazırlandı • proje 

Yedlkule battı ge
ne Sirkeciye ka

dar uzatılacak 
Bu hafta iç'nde ~chı·imızP 

135 bandaj gelirılmektedir. 

Bu suretle 31 acaba d~ha s~fo 
re çıkabilecektir. EylıL baş'
na kadar da 700 b:.ndaj:n 
şehrimize gönderilmesi ı~ın 

Romanyadaki f',rma il~ bir 
anlaşmaya varılmışt:r Bu 
bandajlar da gel.dikten SO"''a 
tramvay idaresi k•ş müdde
tince yeni 1\atlar tes\s edıbi
k<Cek ve Yedikule tramvaila
rının s:rkecive kad'1r gelme
si mümkün olacak, tramv;,y
l~rın harC<ket saatleri -le ye
n'; baştan tanzim ooi'.er;>k 
münakale meselesinin haUi
ne doğru mülüm bir adım a
t .J'D'!ış clacaktır. 

Çok ciir'etli bir iddia değil 

mi? Öyle ya, eloğlunun şeytanı 
kafese koyacak kurnazlıklarla 

perende attığ11 her aç1kgözden 
bir yeni harp zengini fırladl'ğı 

biı' s.ıı;ada, di.inıyayt aı1tallasmıs 
• L 'S :ı; 

görmek, pek sivri nkıllılık id· 
dias1 gibi göriiniir. 

İnsan zckasın_ııı miit1ıiş bir 
düşüklük geçirdiği, bir de(a, 
.nm:ıakkak ya. Açlık, yoksulluk, 
zenginlik, vuııgunculuk J1ırs ve 
kaygıları, geçim dehşeti, ha~be· 
den, etmiyen insanların miilıh~ 

hiidiseler arasında serseınlcyin8 

ceye kadar 93lkanışları, etııııft· 
mızda Jıer şeyin yıkılışı, insaıı 
zckasmııı elbette zarar•ııa <>l -
muş ve <>!maktadır. 

Fakat bh nı bah.<et ıı•k istedi
ğimiz şu dünyadaki fiat lıii.Jts.el. 
mesindeki ınnumi Abdallıktır. 
Evet, bu [iat yiikselmelerinden 
oturduğu yerde zengin olanl'3.r 
vardır. Fakat, kaç kişi? 

.. Dü:~üniiliirse 'hakikat şu de· 
gıl mı; 

Knınaşcı \c,ya sarını.sakcı e
lindeki kumaş veya sarmısağı, 

pirinci veya ekmeği 3 misli fi
atıııa alchğı için, kafasını kes
sen ıı-cu-ı.a ver-c~nıcı. İyi amnıa, o 
da a•ldığı fiat f!l2llasını pirinç 
veya ekıı:t;;e verecek değil mi? 

Böylelikle karın devredişi yine 
a~·nuhr. Sen malını pahalı sa -
tacaksın, fakat muhtaç oldu -
ğun diğor malı pahalı alacak -
sın. N-e oluyoıı; hal yine ayni, 
devir yine ayn:i devir, yalnız 

devreden para eskisinden daha 
adetce f.azla! .. 

Yani, bir şeyin fiatı yükselin· 
ce ötekiley de yükseliyor. !Eb, 
fark ne? 

Fark, az paralı insan sınıS'arı
rına eziyet, Ba·şka h ~ı ir şey 

değil. 

İnsanlar eğer aptallaşmamış 
olsalar, clbirliğile (iatları indi -
remezler ıni saki? .. 

- Nasıl olur? Diioyada harp 
var!.. 

İşte ce\'ap. 
Baylar! Biitünlemesine bir 

bakı~la bakılınca bugün diiııya 
yüriiııde iktısıat denilen olaya, 
ilim şö)'le dursun, akıl dahi ha
kiın değildir. 

Manifaturacılara 

Loha=':lbi!~!~lt~~~ır,dan \-, -ADLJY E 1 ___J 
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8-10 bin lıralığı İstanbul biı:Uık- b k 
lro-indcn. 1 milyon 700 bini Mer- 1• r ) z k d 
~; ~:;k~;~=~~de~ü:!~k: 1 açı r ı 
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j t: 0ÇUK HABEllLEıt ! 
* Vali ve Belediye Reisi Dr. 

Lütfi KL<dar ciün sabaıh E·,kal 

Umum mÜ>dürii !le bir görüşme 

yapmıştll'. Vali, bu k:ış yapıla

ca!k içtimai yardım ve açılması 
kar..,,rlaştmlan aııtıancler etra
fındakı hazırlıkl.ar hak.kında i
zı:1tat almıştır. 

* Daı;ülaceze pavyıonlarınm 
ıı;ı":ııı ve yeni tesisat vücude 
ı;etirilmesi etrafında düın b;r top 
~antı yapılmışlır'. 

* FLorya plajında dün iki hır 
s.z!Jk ha<Lsesi olımU§lur. Teodos 

adır;da biri bir celket, -,rı.kt.o;r a
dmda d'iğer :b'r hı.rsız da bir çift 
·kundura çalıp kaçadaıker. ya

lkalıaımış eürmıi meş'rnt ırüi<ldd 
umumiliğine verilıniş!eı dir. 

* Kızılay Cemiyetin in Alrn~
dar şubesi A~'1.Stos içinde Sa· 
ra)'burnu gazinosunda bUyiif< 
bic sünnet düğUnü tertip etm~k 
tedir. 

~'Hapishaneden çıkar, 
gene kaçırırım,, 

onu 
diyor 

~~~~~~~~ .. ~~~~~-~~ 
Hamal Salih King·Kong filmindeki 
korkunç aşıka çok benziyordu 
İriyan pos bty,klı 35 yaşların 

da kadar ibir adamdı. Gümrük
te haımallı'k ecf>yormuş. .Elrzin
canda doğmuş, senelerdenbcri 
rle İatanbulda bulunuyorm~. 
TcııJhaneııin Karabaş mahalle
sinde ohıruyonınuş. 

Ha.mal. Salih dün üçüncü. sufü 
ceza mah1kemesiııe veTilmişlir. 
S()ı'l:usu yapılacak.tı. Suçu da 

15 yaşında biır km zıorla kaçıra
rak onu yed1 gün evmde alıkoy 
ma.ktı. 

Malhkemenin yakınında b;,, 
ikena~da oturuy<ırdu. Yanma 
sokuldum ve ooııdum. 

- Neye mahkemeye dü;ıtün? 
dedim. 

- Sevda yüzün.den ,cevabını 
verdi. 

Nasıl olldu? 
- Kaçırdım işte. 

- GönüL rızası ile mi? 
- Yok be cnrum, gönlümün 

fermanı ilıe!! ... 
- Anasıntlan babasmıhn is-

teseydin. 

- Veru·le.: mi idi ki? ... 
- Neden vermezlel'dl?. 
- O kibar evlerin kıızı l<k 
- Ben ona Bş ığ1m. Onu o ka-

dar çok seviyorıım ki ş;mdi bu
radan kurıtul:saın, tekrar kuçınr 
arılık lbir dalha göze görünmiye
c<ik yerlere ·götıürii:rüm. Onu 
·benden hiç bi-r !kuvvet ayıra

maz. Kenri: i ister gelsin ister 
gehnesin sü.riiıkleye sıüriikteye 
<l';tediğim yere götürürıiirn. 

'.Bu çek zorlu bir 1>.şılkıtıL 
- Adı ne? dedim. 
- Safi Oiilı' 

- Güzel miıdir?... 
(Devamı IJördUncil Sahifede) 

ekmek müsadere 
edildi 

Son bidı.aç giin içınde y pılaı> 
ruın kıontrolleri sonunda yeni
d·en 8 fırının unlarının kesilmesi 
kararlaşLırıhnıştır. Bu fırınlarda 
karnesi2 ekme>k satıldığı, ur. hı; 
lit.esinde de değişi'klik yapı\dığı 
göı<iil'ınüştür. Belediye teft.ş he 
yetinin sı.kıı kontı'Oll,eri sayesin
de şehrin ekıml'>k işinin iyileşme 
ğe yüıı ıutacağı muhakıkak gö
rülmektedir. Şehzad~baş:nda Le 
talet apaııtımanı l<a·Pşısındaki 
iHii<Sey.'·nir. fırının.<la 234 cl<mek 
müsadere edilmiştir. Aıyrı.ca A
dalar. Kafököy, Üsküdar semt
lerindeki teftişler neticcs 1nde 
2000 ekm<"k mü~adere edi!,'lıiş

tir. 
Ağıri'§Çi olduklarını 'd<lia e

den 6000 ıkiş!den 500 nün müra
-aatı vilayetçe kabul. edilmi~t;r, -----

Aktar cinayeti 
duruşması son 

salhada 
Dün 2 inci ağır ceza mahke

rnesir.de Aktar apartımanı ci
na.yeti f.a.iller~nin duruşnıala'"1na 
devam ecLlmiş. Hi.iseyini ö!dü;r
mekten suçlu Haydar ve Meh
medin avıııkaıları müdafaaları

nı yapm.şı.ardır. 

·Bundan sonra Müddeiumumi
likçe »vvelce idamları islenen 
ka.liller:n suçları hakkınrlaki 

morg raporu okunınl.l.';ltur. Ra
porda otopsi ~·apılan cesedl'n 
başlıllda_görülen yaranın öldürü 
cü o!dt>ğu ve bunun kurşunla 
vukua gelıdiği, kurşunun sağ ku 
!ağır. biraz a"k2srndan girip be
yinde tahribat yaptığı yazılmak 
tadır. Ma-nkeme karar için baş
ka giine bırakıl.ın"ıdrr. 

Sebze ve meyve 
kontrolları 

Dün şehıin muhtelif bÖİ~ele
ırinde sebze ve meyve satı~lorı
nın [oorl'trolli ~·apılın!!jtır. Kay
ma:l<aımla'kla ı:a gönd-erllen oi r e
miııde kazalar· dalulin<leki P~zar 
.yerlerinin gün adedinin ı.csbiti 

iStenmJştir. 

Verilen malüma•ta göt'e icabın 
da Pazar yerJ.erinin çoğaltı1ma
sına çahşı!acak ve bı! suretle de 
me)"Ve ve selbze fiatlarınn u
cuzlamasına yardım edilf.'cektir. 

Belediye Reis muavini Lutfi 
M<.~y ile ''kıtısat mıüdıUrü Saf
vet Sezer dün bir çok ;1:rrleri 
tefti~ etmf;ier, faturR usulünün 

·andımanmdan memnun kal
il1UŞlardır. 

Bazı birliklerın 
durumu 

Ş 
imali Afrikada kun·rtli 
b;r Ah11an ordusunun hu• 

lunnıası şundan ileri gc. 
liJor diye de hiiknıedilnıekte -
dir: İtalyanlar evvelce orada 
JCı\ ı lın işJerdi. Buııun üzerine 
müttefik Alman~ a <la hemen 
imdada yetişerek şimali Afrika
ya böyle bir ordu gönderme • 
ııjn çaresini bıılmu~, artık on. 
dan sonra Almanla. orada y.-r
leşmişlerdir. Şimdi İngi!İ2 tara
fının başına büyük bir gaile aç
mış olmak için Alman orduı.u 

orada bulunuyor ve çarııışı)·or. 
Fakat daha evvelki vekayi 

ve Libya ınuharebclcriniu ge
çen senelerdeki sallıaları göz Ö· 

niine getirilirse keyfiyetin bu 
kadar basit görünınediği ve sa· 
dece İtal~·aya yardım için Al -
ınanyantn bu işe girisıniş ol • 
nıadığı da aıılaşıla.:ak. 

Alman tarn(1 için Al'rika har· 
bi lıck zaruri göriilen bir ha· 
rekettir. İngiltere ile 1111that'e • 

be edilirken Afrika sahası ken
di haline bırakılacak değildi. 
Bir gün gelip de iııgiltere ile 
ıuutlaka n1uhatche edeceği dil
~ünü.lürken Afrika ciheti Al • 
manlarca ihmal edilmis olmıadı. 
Öyle ki Rusyanm İngiltere ile 
beraber olacağı da hesap edile· 
rck bir taraftan Kafkasya cihe· 
tine bir lıareket, diğer taraftan 
Süveyş üzerine )"Üriiınek çare
leri gözönüne getirilmiştir. Ge
ne anlaşılı~ or ki bu hususta ha· 
2rrlanmış planlar hemen bu se
nelerin işi değildir. Daha çok ev 
velki senelere çıkmak liızıın ge· 
liyor. 

Bir kere e'·veldeııberi ıııalüm 
olan bir b)iİyet ,•ardır. Geçen 
umumi harpte şöhret kazanmış 
Ahnan generali Ludendorf Kay
ser Alınaıı~·asınııı ınağlfıbiye • 
tini bir türlü luızınedeıneden 
937 de öluıüş1:ii. Generalin ge -
çen harpten ve Almaıı~·anın 918 
deki mağlüb'ıyetindeııberi düşün 
cesi hep gelecek ikinci cihan 
harbinin nasll olacağı ve şiın
diki A.IDNl.P~·an•n öyle bir harbi. 

nasıl kaza.na-cıığı noktalarmda 
toplanıyordu. Ludendorf topye 
kfın harbi gi\ze alarak ona göre 
hazırlanmakla Alıuanyarun mu• 
.affak olacağını düşünmüştür. 

Fakat gene onun fikrince müs
takbel cihan harbinin sahası Av
rupa gibi dar bir kıt'ad·a kala· 
cak değildi. Kat'i neticeyi Afri
kada alnıak vardı. Bu seferki 
harbin sahası hakikaten böyle 
genişledikten sonra generali· ha· 
tırlamamak nıiimkün değildir. 
Ond-an sonra Almanyada top -
yekun harbin imkanlarını, va • 
sılaların• lrnzırlnrken Alınan ta• 
rafının hiçbir zaman Afrika 
harbini hatırından çıkarmamış 

olauğu anlaşılıyor. 

-~~~-~~-----~~---------~~·~--------~--~--~ 

Bir kav m<:usu d'uyutdu. 1 KD A M 'ın TAR l H v .. M 4. C 1": ~ A. R O M AN 1 - No• 172 atlıyarak indiler. 
u·mn ve karanlık dehiliz. al-ış

kın adı.rr'.•:rla geçtiler. 

Yeni kurulan motörlıü ve mo
töı,süz nakil vasıtaları birliği ile 
cam ve zücaciye eşyası birliği 
ile ıooyalar ve kiın\\'evi madde
ler i41halat ıbfr!>kleri me<Vzuunıa 
given mad!delerin kar ha.:Eerine 
ait projelerin hazırlanması için 
nn~'Ür birlikler idare heyetieri 
tetkikler yapmaktadırlar. 

Ludeııdorrdan sonra da şiın
diki Almanyaıun pek tanınnuş 
bir generalinin 938 de şöyle de
diği meşhurdur: 

- Düşmoıun yollarını tııltnalr 
ınecburiyetindeyi-.. Nakliye va
sıtalarını, harp kudretini vur -
mak lizııı1dır. Onmı için dof,rru
d.ıın doğruya müessir harekıette 
bulunabilmek üzere istinat nok 
talarına sahip olnıam1Z lizım -
du. 

Üç dört göğüsten çık.an bir 
-üfil'yiş işi\'iltlL 

Akabinde, evveLl. ölgün ve son 
ra gittil<.oe fazlaiaşan kızıL b'.ır 

lŞlk 'k ~ra n lı!kları yırttı. 

A'ıt 1adam damdaracık bir mer 
ıdiverıde buhınduklarını görtlüı

ler. 
Köroğlu, yanbaşında duran 

(Bürlıanettin) e merdivıenin sol 
.taraf>ııdaki cı;darı göctererek fı· 
sıltladı: 

- İşte dootum ... Babamın ııa
ri(ine göre hazinenin bul·und'ı!
ğu yer bL>rasıdtr. 
Sarı ıbıyı~ı adam eım:nıyetsiz 

bir tavırla: 
- Burası mı? diye muıldan-

dı. 
- Evet ... 
- Yan•lınış o!mıyasınız? 

- Neden yanılayım?. 
- Ben bir türlü emıniyct ede-

rniyoTum dl. 
- O sizin bi1 ... ceğiniz iş .. Be

ni tarifle buraya kadar get ren 
babam burada beni ardatamaz. 

Ve can s•kıntısı ima eder 'bir 
ta rz<la başıa:ıı geriye çevirerek 
adalT' la rina emretti: 

- Hazır oLunuz .. 
Duvar d'ümdü7Jdü. Ne bir gi

r:nt'<i, ne b.r çıkıntısı hiç bi.r 
şeyi yoktu. Sarayın her tarafın 
da o'iduğu gibi burada da ren
goo:eıık nant'§-'• r göze çarpıyor
du. 

Kiiı'Oğlu e•rar<•ngiz 'bir tavırla 
e"ilidi. Sol ellle mıerdi\~n basa-

mağından hHi1ıiıbar yukarıya dxığ 

r·u duvarı kıaır~laımağa başladı. 
:Bi.r taraftan ikar~lı5•ı;r bir ta 

raftan hafif hafif sayıyordu: 

- Bir .. İlkL Üç, dört, beş .. 
Tam beş karış ö!ÇmiŞU. 
Basamol«an itibaren burası 

.kendi cımuxu hizasına ıkadar 

yükselen bir idifa teşlk.it cdıyw 
tlu. 

Sonuncu karışında kıüçük par 
mağının vardığı yere bütün kuv 
vıetile dayandı. 

Hafif bir ça tıxdı işitih:ll. 

Alkabinde, gece yarısı ziyaret
çileri gözleri önünde duvarın 
b5r kısmını, tıpkı bir dblap ka
pağı gibi açıl!ro§ bul\iular. 

Evet, evet.. Duva.da bir bu
çuk karş irtifaında ve dört kıa
rl§ geniş!,iğinde mustatilüşşıe
kil J>:r delik açılıvemrişti. 

Sarı bıyııld'ı adam hayretle 
!bakakalmıştı. 

Delikanlı müstehzi bi kahka
ha fırla arak: 

- Nasıl ağam? dedi. İnandın 
mı şimdi? 

Ve suallıeftne cevap ahnad:an 
ila\.'e e ıt i : 

- Benim babam öıııü sözü dbğ 

YAZAN: 

Nizamettin Nazif 
~u bir adamıdır. ~Bedtıetltin Ve
ti. nin hazinesi işte buradı.:ıdır. 
Bu del'ik içinde taıın alltı çekme

ce bulacağız. AğıZ ağıza kıymet 
tar taşlar ve al'tınlarla dolu a1n 
ı;ıe'kmece ... 

İki e!ini birden delikter. içeri 
roktu. 

Hakikaten burası lbir define 
idi. Çcık geçmeden çe'kmeceni-n 
birisini de'Pikten dl§arıya çıkarı
vendi. 

Bu som güınü~n marm'.ıldü. 
Aıdamlarından birine ıızata

ralk emretti: 
- A:I şunu! 
Ve akabindle ellerini te><rar 

da~dınlı. Bir ;kinci, bir ü.çüncü, 
bir dördüncü ve bir beşinci çek
meceyi, binbiri a.rdısı.ra delikten 
çıkaıxh. 
Bunların kimisi gümüşten, kıi 

misi aııtından ve kimisi attın kak 
malı cevizden mamuldü. 

Fakat öyle ağır, öyle ağır idi
le.: ki b:r tanesini bile taşaruık-

~J 1 

ta bu iri yarı hayıdutLar bayağ~ ı 
mıüŞkülat çekiyorlardı. 

De1'kanlı dlört çekmeceyi, döııt 
hayduda verdi. Beşinci çekme
ceyi de (BUrhanettin) in ellere· 
arasına koyduktan sonra, giııli 

<yerde Joalan son çe'kın~eyi çe
kerek deliği kapad<: 

- Haydi arka<laşlar! cied1i. 
Şimdi süratlıe tıu menhus yer
dl:>n dı~arı ç•kmıya çahşalım! 
Meşaley' söndıürıünüz. 

Merdivenden indiler. İk!nci 
dehlizi geçerek, cBed.rettin• mer 
hıınnun odasına gird1!ıer. Bııra
da meşaleyi tutan adam kuca
ğındaki sandığı yere lko)"sraık 
sfl'tmd'an salı2sını çıkal'dı. Me
şaleyi ani bir hareketle buna 
sararak yere attı ve üııerine bas 
tı. 

Bir iki daıkika kadar durdu-
1.ar. 

Etraf yine zifiri bi• karenlı· 
ğa bül'fuıüverd:L 

Meı;ale sönmüştü. 
Herif tclcrar sandığı kucakla

dı. 
Odadan çılkırl:ar . 
Sola OOrıdüJer ... Alt kah fl"Ü.ıt 

teıhi merdıiveni dtiroeı: döıder. 

Kul!en!n dar ve <basık kapısın
dan dışanya fırhıdılar. 

Şehir, ay:nı bunaltıcı sii.kün 
içinde uytryoııd u. 
Kapıyı ihtimam ile kap«dılar. 
Kalın zinciri.eri tekrar ha'.'ka

lara J!~irrliler. Büyüık asma ki
lidi tekrar yerine bastıhır. 

Kulenin yanebaşındaki muha
fı"Z kıoğuşwnda kfü;ük: bir ha
reket bilıe cıı'Jmamı.ştı. 

Herifler eşşekler gihi horul
duyoırl.al'llı. 

Sehre bir sürü yabancı gir
mişti. Bu yabancılar ,zinciıer ve 
asına k !itlerle ka~lı bir kapıyı 
a"rnı~lnrdı. Bu v2hancılar bü
yü.k kulleye girerek sandıklarla 
~a aşırmışlardı. Böy!,e olduğu 
haX!e mulh.afıı:lar el'an her ~ey
den bihaber bulunuyı:ırllardı. 

Kapı iyice kapandık-ıtan 'onra 
cKöroğtu• arkadaşlarına başile 

b:ir işaret verdi. 
Hepsi birıdlen surun büyıük 

kıapısına dıoğru yürüdQillıer. 

Bu sırada muhafızların ~<o.ğu
şuna neza•et ed"ıılerlıe, surda 
iboylu boyunca d"2ili duran hay 
dutlar da ır.iilltehiden yerlerini 
terkıetmisler, sandı'kları ta~ıyan
l;arın a~kasına düoşırıüşlerdL 

Giiırülıtii çıkarmaınağa d'ikkat 
ederek kapıyı açtılar. SiiTatle 
d~arıya çııktılar. 

(Daha var) 

Pek yakıııda hazırlanacak prıo 
je!er Ticaret Vcl<ale<tinıin tasvibi 
ne aırzedilecel<ıtir. 
.. . .. -

r SÖZ 
\. 

Hekim 

-
"\ 

GELİŞİ 1 __ J 

lfstesi ! 
Diiııkü g•zetelerde, bir hekim 

öğüdünde ~iiyle bir tavsrye var: 
- Armudu soy tbı ye! .. 
Ya? Sa)ın hekim, mutlaka, 

çalgılı guiuolara lıitav edi • 
yor!._ 

• 
İÇİ DOLCTL. LAB.!.. 

Oh:udunu~ ınu: 

Sarımsak 30 daoı birdenbire 
60 a çıkm,ş. Seb<,ili uraştırıl -
mı~; meğer piyasana İfİ boş sa~ 
rımsaklar bitmiş içi dolgıınlar 
gelmiş, ond•n fiata z•ııı olmuş!. 

İçi dolgcı, ar m•? 

Aşk olsun: 

Demek, tııısusi nıüesseseler 
daki az maa~lıların yalnız sa 
rınısak me.Jeğindekiler karlı 
çıktı, haklarını alabildiler! .. 

CIMBIZ 

Bu sözler daha bu harp çık -
rruıdan evvel söylenmiş ve Al· 
manyanm muhtemel bir harp
te muhtemel düşmanlarna kar
şı nasıl bir variyet alınası i.cnp 
ettrği miitaleasma göre ileri sil· 
ciilmüşlü. 

Sonraki vekayi bunlarm bo~ 
ohn.adığmı gösterdi. Onun için 
Libya harekatında da Alman 
tarafının şimali Afrikaya mü-
him bir kuvvet göndermiş ol • 
ması yalnrz müttefiki İtalyaya 
yard<m için değil, istikbale gö
re ha'Zırlanmış bir pliinın tathi· 
kine ''erilen ehemmiyetten ileri 
geli~·ordu. Bugiin artık şiiplıe 
kalmam"ltır: Alınanların bir la 
raftan Rusyada ilerlomcleri di-
ğer taraftan da şimali Afrika -
daki hareketleri birbirine a • 
hancı olan keyfiyetler değildir. 
Bu itibarla şimdi Mı&ır hudutltı 
dahHinde cereyan Eden m ıcl•a 
rebenin lnırilizlercc asıl hedt:Ji 
Mısırı müdafaa etmek, ciil ınu· 

hareb .. lerinde nasıl bir ii't:aı ol· 
dıığunu gö•teren Mare~al Roııı· 
mel'in kuyvct.I.t>rini yenmek '/t 

İran körf""' yolu ile Rm pva 
gönderilınrkte olan yardı uı 

ıJ>evamı 4 iincii sahifede) 



Bir Alman 
Profesörünün 
muvaffakiyeti 

'f. ürk gazeteci-
1 e r heyetinin 
yaptığı temaslar 

---·---
Yaralıların kalbin-
den mermiler ç ıka
rıp lylleşttrlyor 

Be:\ ı~ 22 (A~~·> - ı>r\Jie:ıôı So.L~
cub~uclı"un son <>.ıru.•liyatları saye .. ın 
dı• Ct':~r:ı.hhıh y-enı blr adını ci-:ı·La at· 
mı.ştıı'.Bu yuK.19Clil opl~-..ct:>r harpte 
y.ıı 11.:ın11nların kajb,;.nıdeın ve çıd~· 
'""dln n~C<rıı'1lt..ri ç•kar~p l.>u yaraiı
la.rı ;t~bl'tf'.'n 1tt9" b1r xanı.ınıJıa ta
ma~lı• .,. l·eş.tiıtruı•ge ~nuvl'lffa;c. ol

nııu~1ı • 
ıır'Ctt!SO lliı. bll 1nt<-.;&ffdkıyt•lli a

Q;.!Ly..ı.tı yt•nl .,1t'Ciilen vr vilcud
da:li n: der. i ci..iiı1 1 t'l'ı. habtır vtn'n 
bı sesli :lll'l S'2Y~ 'nı.:iı· e:cı c :t:ı ~
ır. 

Amiral L eahg . 
1 

---•ı---

----Heyet Dr. Oöbels 
tarafından kabul 

edildi 
&elin ,22 (A.A.) Propa-

ganda Nazırı Dr. Göbcb, hıJ<ü
ınetin ckveti üzerıne Almanya
da bir te ık~ seyahati yapmak
ta olan Tüfi< gazetecileri heyetı 
ni dün kabul etmiş ve mısafir
krle uzun uzadı-Ya görüşmüş

tür. 
Berlin, 22 (A.A. )- Haricye 

NazırlJğı devlet sekreteri Ba
roın Von Weiı.ssec'.,cr dün ö~lfl
den ronra Harlciye Naz!n Von 
Ribbentropp adına Tü;'k gaze
tet'iler heyetini kabul e miştir. 

Dcyl,et <nk,reıeri A'ı-r.anyada 

b'r tetkik seyı:hati yarmakıa o
•~n Türk heyd'ni s.e 1amlamrş, 
kerdJerile samimi bir konuma 
yapmış ·ve HaıicJ~re N~zırı adı
na iyi seyahatler dil.<>mişlır. 

Müttefik d eniz kuv 
\retleri başkuman· 1 

danı oldu 
V aşlgton 22 (A.A.) - Salı 

gimloü gazeteoiler toplantısında 
Ruzvelt Amiral Leahy'run Cum-

' hur ReisU.ği genel kurmay baş -

iaşe müsteşar
lığı lağvediliyor 

kunlı.ğ1na ta<yin eciiltliğiı:i btldi
:retı1k derffiştir k:i: 

An ~riıkan o!'dularınm ba.~ku
ıınandaru olan Cıını'hur RciıSi, 
l.e.föy'nı;n, gö~1erine karşı lbü
Jiiık bir itimat bcslemekıtıcdir. 
.Acoiraln tayiır.'i başlwırr.ırndan -
lı.ğa zaman ve kJS'metli 'bir gay
ret .kıazandıracakıtır. 
Melbourn~22 (A.A.) - Gen.e

r.al :<\lac Art:hur bugün Avı.ıs -
tral;ya Başvalcili, Birleşik Ame
ri.kaf'.ın Yeni Zelaooa orta el -
çisi, Yo-,i Zelanda Başvekili ve 
cenup batı Pasifik müttefik de
niız kllvv;,ıleri ~kuımaooanı 
Amiral Leacy ile görüşmeler 
Y~ır. 

A..'1İRALİN HAY ATI 
Vaşiugtoa, 22. (A.A.) - Reis Ruz

V('l( !.ı genı~lk.tlt'lrnııft.yı ba~3nlıi:tlt 
~n edilen aıuir:ıi Lca.hy b'7 ya,ş..:<1,.. 
dad..-, 1939 da de,,Jz tıa~, ın>!li-
nd~n "'1Ural ı'illhP · ıe telcaüd ol

n1~tur. 

A<Thrnl yeni \•U.tesine cl(>mal ı,-. 
lıyacııktır. 

Rel,e malbuat lloon!t'!r•l1'1ıilda bu 
ih'JSusta sual oorulnı-u.,.a da M. Rll% 
velt an-ıi.ra\ın vazifrıl hakkında ·a
Nı molılmıat vermeık ;s!ememıiıı, ıa
d ece ı,..,kum.andan ı ilk: gen P lkıınıı ıı.
yıııa ba.,l<an layiu t)dildi!tirıi lıildlt" 
•ııiııtir. 

f:'ordell Bull bugln 
·bir nutuks6yleyecek 

Vaşington 22 (A.A.) - Hari
ciy>e Nazın M. Oordell Hull saat 1 
3,30 da radyoda dünıya <hırumu 
hcitkında ör..emli bir mıtıik: ıı&y
liy ecaktir. 

Hatayın kurtu
luş bayramı 
(Baş tı.rah 1 inci sahifede) 

dusunun mıidafaa etr.ı;; bir yurt 
paırç ı haline gelmişti. 

Çök uzun siyasi mücadelele.r
,de'n sonra Tünk diplomasisinin 
ka:zaıı<lığı bu büyük zıı!er mü
nasebefüe Hatay:da yapılacak tö 
renlerde dü<nya durumu ve kom 
şu m<>mleketler'n uğrad1ğı harp 
ve ı7l<tap iç.inde Halayın Tü.-ki
Y<>Y<' i'"·1· ' ellde et'l.iği k a
zane•,ar be\ırtileoekıti:r. 

Mah'.ım oliıhığu üzere 1938 yı
lında ?lf!~etler Cemiyetin'n ver 
diğ k> ;rara tcv.fiıkan, llata)"daki 
Sf'tlmi idare eden kom· . 'tın, h~ 
,fürlu talır<k ve ootrikalara rag
men Tür•k Halayın kclı. r Ekse
riy;etir.in ır~ l<>k arzusu bulun
duğuna sa1ı t ol:n~ \"C ayrı ayn 
da\r.lar güc!.eı-ek Hatavı bir po!ıi-

1,,,a ve fı~kalar mürodc!csine 
• hne ya ::nakııan kurlaran Hn
~ Y n uyanık ve şuurlu sakinle
ır • I' avet ~-;tım\iklcri m~ak
katl.i ç2'Jşmamıı meyvesini re
fah ve saooete, hüniyct ve b r
J, "'t- knvu-:ık retile b '1UŞ
ı 

93S yılında bugün Ant kya
n.ı~ kı 1 ı ciniı .. de yer alan bir 
Tü.rk 'k•t'ası se1:5ım resminden 
sonra y ancı ba:y.-ağm indiği 
dı~<'ğe 1'ü , hın r·ğının çekil 
~nl setamıamış ve sürıgülıü 
'l'uc < nskerloedn nöıoct bekle
~gi k!.$la k<:;pısmdan çj]can ya-
ancı askerler T.ür.klere h1s 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
müiıayaasına şimdiye kaa&r 100 
milyon lira talı.si:; cdi!dig. anla-
şılmıştır. • 

İaşe müsteşarlığmı pe.\' erpey 
lögvedecek olan kararnam>ler 
esbabı mucil:>elcri1e birlikte ha
zıTlanmakta ve Vekiller Heye
tine takıdim edibnek ii1lere Ba~

v~kiı!cte arzed lmek!tedir. 
HUBUBAT SATIŞI HAKKIN-

DAKİ TA.Lİu'\11/\.'IINAME 
D:ğer taraftan Ticaret Veki>

leU hububat satışları hakkında
ki son kararlara ait talimatna
meyi haz.rJı:ı:m;aktadır. Talimat
na.menin bir kaç güne !kadar ık
mal edileceği anlaşılmakı r..i:r. 

Evvelce hububat mahsuhınün 
mübayaasında vaz:~-.r.dirile
rek kısmen kuru:mus olan köy
Jeıdcki sulbaşı tcŞki\itının da 
lüzumsuzluğu anlaşı!m~ır. Bu 
teşi<' l;i( '1caldrrılacaktır. 

G<!çenlerdoe getirilen 2000 ton 
:tük buğday parti.9i.nden ıb:ışka 
hariçten yeni parlilıer getirilmek 
tedir. Ayrıca arpa da ~!!lal edil
miştir. 

Son kar arnameler mucibince, 
huhub at m-ahsulünün muayyen 
kısmının yeni fia.Uarla mü'l>aya
asına başlanrnı~. hk .bübayaa
lar Cenup m.ınta~alarmda yapıl
mıştır. Binkaç gündenberi Polat 
lıda da mübayaalara başlanmış
tır. 

-~--

BULGAR 
ORDUSU 
(BCL§ tarafı l inci sayfada) 

•Bulgar <ıırdusu talim teıJbive 
' -v~ teclı.izat bakınunda.n son ay-

larda kayda değer t.era'kfi<:i•.er el 
de etm:ştir. Ordu şimdıi en mo
d>ern sil.ahlara ~ahip bulun.mak
ta ve kurmay heyetleri de doğu 
oopihesinde'ki savaslard~n günü 
gününe kıymetli tecrübeler ka
zanmaktadır. Bu'lgari:.lan '.halen, 
Balikanl.arda nizam1 ıem>ne .k.a.
bi'liyetli olttuğu kadar, cabında. 
meziyetlerin i harp meydanla
rında da isbata rnukıt>e<lfu, sağ
lam ve k~vvetll bir O'I'd'Uya. ma
li:kllr .• 
Romcnı,p ııleylıme anl.ıı.§mo 

.,,.,,. ... ,1r; ı ~ 

Londra, 22 (AA.) _ Moolro
va Tadyosu et.yor ki: 

Bulgaristan ce Macarı.stan Ro
man~ aleyhine mütCVE'CCih bir 
n!Jkeod ant=na yaprn• a . r Ay 
nt r;;dvo Romanyan; R l'J• 

esindeki kayıpla<ına mı; ibı! 
tazminat makamında k ·ndkine 
Transi va ... ,... 'e Dcr.:--:-t:ıcanın 

"" ""1i Allmanyadan istediğini 
ilave cd vnr 

ve-kar ve sükül · hill<c>m SÜI'

düğü Türk An1rkva srık !arın
dan a)'rthıuşlar<i .. 

Hatay>da yahı.PZ Tü11k <l'Sketi
nin bulunmağa bıışlac. g ıugun 
Hatay ıarJıo~ Kuriuluş bay-
ram,. rak geçı , c.ı-t1 r. 

Tıiı'ı< dop sıslnin buyiiık 
zafe ı caıırl n alkışla.,. v biw 
bu zaferi kaza.-dıran Ebed Şe

f:mıu rahmet d. oel1kcrı .1 • Şe
fiırıtize oran ~innet ve şükranla
rmuzı arzetımeğı bir borç ı!ır.z. 

Y elkc~ ~evrineıSo~?~~~~r!i s~~~~ t- N K A R A 
do n u ş lar az ~ Hedemeğe muvaffak HA B ER L E R 1 
(Ba1111akaledeu devam) olmuşlarsa da tqpçunun ve ha-

Karadeni% kıyılarında 100-150 \'3'n toplarının şiddetli ateşi üe 
to11luk yelkenl iler yaı11•.rS11, bu desteklıenen bir yan kar<jı hücu 
nıcmlelretlerdeki yelkenli gemi mu neticesinde yok edilntişlet'-
inşaiyecil iği de ~·en i hir can - di ... Almanlar bir piyade atayı 
!anma ve ilrrl~me de,·resine 19 tank, 68 kamyon ka)'betmiş-
girer. J.e.rdi r. 

Yekcnli gemi inşaatı. bütün l\fo,kova, 22 (A.A.) - Don 
harp müddetınce devam ede - nellırill'İn Vıronej bölgesindeoki 
ceği gib i harpten sonra da, yeni yukarı ır.ecrasırda buhman bü-
vaparlar tedari k edecc!lınıiı za- tün aoıı.a köp~ri Alimanların e-
mana kadar daha hayli zaman imden alınmıştır. 
siircceği içi n, Jelkenli inşası ve Londra, 22 (A.A.) _ Mookova 
işletmesi maksadile sirketler r~u. bu sabah, Voronejdıe 
teşkili Türk denizc iliğirin is tik- muharebenin kat'i bir safhaya 
hali ve inki~afı bakımından ha- giıdiğini bi.li:mıiştir. Alıınanlar 
ldkaten haJ7rlı bir iştir. Şirket- Don nelıırinin batı kıyısına geç-
lerin fertlerden daha kuvntli melkrtedirler. İki bi)yiJk nehir 

Memurların 
gol paraları 
Anıkara, 22 (İlk.dam muhabı

rinden) - Malivc Vekalıeıi ala
kadarlara yaptığı bir tamimde, 
muvalkıkat kaza salahiY'eli veri
lerek veya kuı:s, staj ve imtihan 
zamanların a bir yerden diğer 
ib;r yere gönderi\en memurlara 
verilecek yol paralarının kılo
ınıetıre lıesabile ye halciki m.3S

raflar gözönünde tuıularıik he
sap1anmasmı biliirmişt,;.r. 

old ukları ve daha iyi ça l ıştık - geçidi Rus}arm elinoe diişmü§tür. 
lan me~·dandad ır. Ifarplen son- D'ğer iki geçit te tap ateşi nltın 
ra yelkencilikten şilepcilige de dadır. 

geçebilirler. B. B. c. nin Rus cep'hesinde-

Ankara Adllyeııaıa 
yaz tatili 

Hulasa, Bartında yelkenli ge- ki hususi muhabiri Rusların Al-
miler inşasına başlandığı hak -
kmdaki haber, gerek Türk de
nizciliği gerek Tiirk iktısadiyalı 
bakımından sevinçle karş>la -
nacak bir miijdedir Bu ~·elken
liler, münhasıran Türk liman -
tarı, hatta Karadenizdeki ecnebi 
limanlarile Türk limauları a 
rasında (~alı~arak deniz nakli -
Jatı, ihracat ve illıaliıl i !eri -
nıizde nliihiın bir rol Oln aın-ağa 
namzeJtirler • 

Basla l\fünakalat Vekili Ami· 
ral Fahri Engin olmak üzere, 
bütün devlet teşkila tının bu işe 
eiddi suretle- yardım etıneleri, 

memleket için pek f&Jdalı ola
cakt ır. 

• ABiDiN DAV.:R 

rALMANLARA) 
'--- OÖBE _ _; 

(&ş tnrnfı 1 inci .>ayfada) 
Cephenin orta ·kesiminde ve 

gerilerde k1uş:ııtılmış oran ')"eni 
di.iı~ gruıpları ııerisintn yok 
edilımesi tamamlanmııştrr. 

8 tell"lllı.;u,dan 20 temmuza ka
dar Sovyet lıava kı..v'Veti-cril'Jn 

kaybı 829 byyaredk. Bunlar -
daııı. 640 ı hava muk .• <:belcrin -
de 6'2 si karşıkıoyma •bataryaları 
ve 9 u da ordu birlikleri ·tara -
fından diiışüıiilmüştür. Geri 'ka
lanı da yerde t.lhrip eıfümiştir. 
Ayni de>vrede Alman hava loiıv
vetleı1 doğu cephe9İnde 70 tay
yare kaylbebm· !.erdir. 

Berlir.. 22 {A.A.) - Rus ceıp
hesi'l'l.İn. cenup :kestmb'de 'büyü'k 
bir mıha meyd<m mu!ıarei:>csinin 
cereyan etımcıkte olduğu 'bikii -
ril:m.e1<1te<lir Kuışatılını~ olan lbir 
çdk Sovyet te9killeri vokedd -
mekıtedir. . · 

•BE'rli" 22 (A.A.) - Voıur.ej
deki <XlPhe hattım gösteren \'t! 

bü.tün Bedin ~ım tarafından 

neşredilen bir harita He lbu ha

valideki Rus ve l!r\giliz ıoa~·r.2k
larından yayılan ha.hederin ya

Jaıi o1duğu !lıa~ndll'ki BaŞl<:u
mandanlık tebliği Volkıişer Beo

halhter'in ba.şmakalesir.e rneovzu 
teşkil ediy>0r. Gaz.ele diyor kıi: 
•Şimal doğuda !bir Almaırı or

dı.ı.su Doncç halkanın ucu ü:ı:ıe
rin·.U! ilcr lem ekte ve iki ordu 
'l>iı1bh1i.ne 80 kilometre kadar 
yak laf'llruŞ 'bul umnatktadır .• 

Kız talebe için 
zehirli gaz mu

vuffak oldu 
Fatih Ha!kevinde tecrübe ma

hiy'Ctinde Fatih kız orta okulu 
b:rinci sınıf talebesinin ;şti rak 

e't!tiği bir zehirLi gaz kursu açıl
ırmştır. Kursta dlün tecrübeler 

yapılmış ve ce\ muvaffak oldu
ğu ~übıüştüır. Kızlarııınız gaz 
ernıııleme, maskPle!Ml>e ve muh 

telif ;,lel'd.e muvafiak.yetle \<C

riııtirihn~ir .. 

ViJ,i'lyet, !\faarif Vekalet. e mu 
racaat cdere'k Wtiln mektcpli
lenn b.ı kurslara isti.ıı.k te
men~ €1ıır4- ~ Kur.;; .n fahri 

mool mi -t.a~ Dr N hat Özgen 
vil.:ııyetçe bir takıdirr _ e .l! lal 
t f ed lın~tir. 

Amerikanın gemi 
in,aetı 

Lc:ındr<l 22 (A.A) • Aııwrikada 

gen:: lll§• .. tı tam andrmankl IJ!eme 
:ı. rağmen ıı n.ı ka.Y pata-

ır.a lda~ r. B n de yı buııdan 

mantardan ~;''ı'm mik'larda ga
f'',,., ot a 1d:klarrnı bildirmektedir 
AJ.nan kô ~'lbı çok ağı..dır. Son 15 
günde Alınanl;r bu ke•i' -.de 10 
bin ölü n•mı.işlerdir. Voro~ilov 
gradın oenup doğusunda geri 
çckil..--r,iş olan Rus kuvvetleri 
muntazam bir surette rica! ha
reketi yapmış1archr. 

Mosknva 22 (AA.) - Pra\-da 
ga.wtesinin cephedeki mu>ha:bi -
riooen gelen bir telgr.dta de -
nillyor ki: 

Voronej çC'VTe!rir.dl'iki sa,·aslar 
kat'i samıasma girmiştir. Rus 
hava kuvvetleri biiyük faaliyet 
gösteriyor. 

Harp durumu 
l\~ova, 22 (A.A.) - fıeut<'r 

ajansının husu:-;i muhabiri bilr 
d; r~yor: 

Voroşilo:fgradrn cenubu ~~ı'ki
sinde Kızı!orduya mensup mü· 
him grupları çemlber içine al
mak için dün azim!~ yapıla, te
şebılüs Kazak &iivari kı,t'aları-

. nın da i~tiral\c e·tt'klcri ~ ".ietl. 
bir mukabil barruz neticesinde 
ak:m 'ka1ımı,tır. Sem ki hafta 
içiııde·yani Ro&w.<'un cemıbuna 
ve Eisi~insk't11 şarkına doğru 

g~ri çekiLmc hareketi basladığı 
zamandanberi Almôn kuman

danlığı kıt'ala~ıni başlica Sovyet 
kumaooanlığmm taibiyesi tabii 

crnüdafaa hat<!.ı11>:ı doğı:u yapılan_ 
ı::e~. çekilme hareketini himaye 
için ançı mııha.ebeleri yapmak
~an ibarettir. Son dllkuz harta 
içiııdoe Ahnanl,u, 3 bind.-n fazla 
tank ka)'betınlş o1malarına rağ 
men yine büyük miktaıtla tank 
\'c ha\'a kuvveıleri toplayarak 
bunlar~ cenuba drV'-lJ yaptık~i! rt 
;le-ri harcke«e kullanmak ikti
dar:na malikıtirl<'r. 

Don rnuhar.etesir.de Alman
lar Ciritte yap:ı'kları g'bi para
şütrü kuı.!anm-ı:!<ta ve aS!rerleri 
tayyarelere bağlanan ptanörler 
te naklctın<'l!r h;,. dereceye ka

d~ başlamışlardı::- Bu usul mun 
taz<m bir rical yafl'llak hu 0 usun 
da Soyyct kumandanlığı tara
fından tert:p ed.len p'3.nların 

tatbikim güçle-ştirmek için kul
'or-lm·l;,.d1r. Şurası da kaırde
diluneğe değer ki sima\dc liman 
i:ıöl ır",erinde ve hava meydanla
rında haıra yolu ile nakJed len 
kıt'aların taarruzlarda ibulun
dukl.arı bir kaç kere haber \'t!

rılır.;,,ııir. $imali garbi cephesi
nin bır noktasma deniz tayyare
lerivle asker çıkaımak t.eşel1bü
süııde bulunulmuş i>c de h:ç bir 
paraşütçü sağ olarak yere ine
memıŞ'lir. 

Şimdiki askeri vaziyetin en 
ciddi meselelerinden biri, oenup 
la münakaJalı ve muvaı;al.ayı .
daıme etımektir. 

:tvioSkovadan giden başlıea ıl<i 
şimendifer ha.tından blıı~ cenu

ba diğeri cenubu gartıiye uzan
ın.akıta ı·e 'bunlar şimdiki halde 
kullanılab:IimcJ<t.edlr. Bu. hatr 

larclan biri Saraloi\:lan geç<>rek 
A9tıragana g~melkte diğeri Sta
lın.,"Tada uzanmak.tadır. Bu hat 

\..ı Ta ne ri ile Hazer denizine 
bagl Bu hatların Don n<'h· 
rıne v kın olan kıs.mlan ş.mıi' 

ter• A' ~n ~ava meydanlarına. 
pek tm.l< değildır, 

EnıUHl Proles6rlerl 
la tetkikleri 

""'1"11 tlccrct ı en harp rnnlze- J 
mel.,,." ~ ve harp .,,., ez,. 
....,.._ olan ınallora •ı&sr .emt.r, 

Kars, 22 (AA.) - Şark vıla
vMlt>ruxle tetkik seyahatine çı
ka.ıı Dil, Tarh 'e Coğırafya Fa
küılt<"Gıl Yeksek Ziraa;t Enstı
tüsü Profesörü ve ~ntlcrin
de'1 on k şıli!< hır heyet dıün şeh 
noıiZf' gelmiştir, 

Ankara, 22 (İl<ıdam muhabi
rinden) - Ankara mahkemele
ri de, bütün yurıt'la c>llduğu gıbi, 
yarın (bugün) yaz tariline baş
h~acaklır. 5 Eyh'.ı'.e kadar de
vam edoecek tatil csnasına.a müs 
tacel da,·a'ara bakmak üzere 
An·kara ağır'ceııa, asliye 2 inci 
sulh hukuk maH'.'<'meleri I'Öbet 
çi kalacaktır. 

Hind is tanda bir 
ihtilal çıkmasın-

• • 
dan korkuluyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

P•rrlit Nehru biibün memleket
te İngiliz hül.n'.ım<>tı alevhinde 
nu.tuklar vererek dola,;ı tt. Bu
na rnukırlıil Hindistanda.kı İrgi

l'z makamları şimdiye kadar ı..

ti)-,;tlı hareket elm şiir. ~Iaama
~:h bu mr..kamlann gi1.1i faaliyet 
te bulunduklarını ye pcrdoe at'
kasında bır şeyler hazırladııkl •

finı hatıra get.i.rnn<:k caizdir. 
Hindis1'önda mer'i oran kanun 

!ara göıe; H:nt hükUıne!inın 

''"- 0 -·
0 :,.i ve ta.ruftarlarıını hap

setme<.., L.1ıhıycti vauiır. Böyle 
oknalda lıerabei" bu tabirleri it
tfüaz etımeğe mey.dan vermemek 
iç:n İngiLz mal<aımları elterin
iden geleni yıı.pacak.itr. Gelecek -
miiszakereJ.er zoc olacaktır. Her 
iki taraf satranç qyuncusu gıbi 
yaq>ccaklart hareketleri uzun u
zadıya tahlil edecek \'e bu tıa""
kctı.,ri tevl.t edeceği akisleri ev 
veUen hesaplamaU-3 çahşa-caktır. 
Lor.d.ran:n hi1kı1rnet mahii).lcı1 

İngiliz ır.<'k.unlarının h<>rtıangi 
b:r i.s~·an veya ayaklanmayı ko
fayca bastırahileceği 'kanaatin
dedir. Fakat bu t, kdirde y:ne 
hapse gırecek olan Gandinin tek 
rar aç!.4< grevine başlamasını 
gfü'1l'ek ffi~a gider bir şey de
ği'.dir. 

İşçi partisinin da,·eti 

Londra 22 (A.A.) - hgihz 

i,'>Çi partisi bürosu, Hind mille

tim Brit~nya hüb.ii:mc-ti ile an
lamıa yapmağa d:ı'\•et etmek 
hususunda lbu>gür. 'bir karar ver
mştir. Karama deniliyor ki: ln
giliz i-şçi pa1'1isi Hındistanda da
!hil:i ıbir itaat.si:z.llk !hareketi ihti
malini ve lbu harc-loctiın birlıeşik 
milldtleı..rı. ga:yretleri üııerinde 

yapacağı tesiri ıbiiyüık bir end• 
ile d~r.ıınekt.edir. Böyle iM- ha
rekı>t lıiirriyele tıeşne bütün .mil
lmwin ;stiklıalini tehlikeye R:o
yabilecıek ve bu suretle Hindıiıs
taın için her türlü hürriye'! ü
ımı!dini m:>!ıvedecek mahiyette
dir. 

Stalinin 
temasları 

(Ba~ tarafı 1 inci sahifede) 

fa1'> Orta Aı:ıyad:n 'Ctmqll! :;tir. 
Şaıı@ıa} maıhfıUer. kırt'i muha
rc"lenin Stalingra.d ile Kaf'kasya 
nr .. soııda c yan cdeeeg. nı tah 
mın cylemektedırler. 

Diger taraftan oolaşan bır şa 
yıa va giice Stal >ıgrada ek
te olan M. Sta?:n K, b erde 
dunmuş ve Qt1!.da 'ıü' iik Briıan
ya w Bi:leşi.!t A,.. ka l ~ 
elç•k!ıilc öneınlı goru• r ap 
ll'!Ş! ır. 

Litviııof dai Ru;;ı-etle görıı •ü. 
Vnşın rtxın, 22 {A.A.) - Re s 

R\121\'elt bugün Sm'}ct bü ük 
clçisı M. Lltıvirıof rl<' öJri it
ti€. Bu gorilp:nım.ı , Atlanl·ğın 

( DAGARCIK .•• 

Topkapu t araflarında 
bir muhavere 

- İngilizler hala ikinci cephe 
dalgasında imişler! 

- Domalez mi dedin hila el
li ile al tmış arası! 

- Mısır cephesinde ik i taraf 
da yerinde sayQ-'ormuş! 

- Ayşe k2dın elliye, o da biz
de yok! 

- Ame rika denize gü nde ik i 
gemi indiriyormuş! 

- Şu uytinin kilosunu altm!f 
beşe al ıtl{'.•Y• kadar akla karayı 
seçtim! 

- Japonlar Ru lara saldırmak 

için sınıra boyuna asker yığı -
yorlarmı?! 

- Patlıcanın kilosunu kırka 
al da silkme yap, oturtma yap, 
ta~a yap, karnıyarık yap, inıem 
bayıli!ı yap ve afiyetle doya do
ya ye! 

- Yugoslavyada ihtilal hare
keti gen~liyormuş_ 

- Yerlisi çıktı, fakat bamya 
lıiılii cılli~e.. Ye Mehmet ye! 

- Fro,ada Lava! ale~·hinde 
nün1ayiş1er yapıltyormuş! 

- Yumruk kadar karpın yir-

: · Afrika Harbi ·· · 

Cephede sükun 
devam ediyor ____ , __ _ 
Fulla bava meyda
nına taarruzda ia
glllzler 30 aça.il 

tabrl11 etuıer 
~' 2"ı (A.A.) - ıoo den taa 

la nütlrf~ ucatı dün Fukadıa h11.va 
alanına t&a!Tlıı: elınişlerd!lr, Yenilı 
30 tıı;.<C ı.ıır;p edilin lıir. 

El D-a·ya geoetey;,, bl r alı:ın 

y,.pılmıştır. Yüla;l'!kle patlayan bom 

bal:ı.r a.tıhnıı; ve biiyük. basarlar k"1 
dedi~r 

5;ıı; Ba«aoô ır.çıldarıııda uçalola
runa: mu\.·atf'.;Niryetle bir mAV'D.& kıa

iilt..,;n., taarruz elmiller ve ;ıaİınde 
yangllJlar çııcııml)lal'dır. 

Donamna.ya mensup gıerniler 4 cfiD. 
zadı.rıaa üçiincil de!a o.lıolı8k. üzere 

' J\.~vcrin 1-t>v;ızn. üssü olan M-eıa .. 
matırub'u bcad>aT"Clıman !'11l'işlenllr. 
Rıhtım boyıu~ b.lnalara. tam isabet 
!er ıkaydi•dıi m·.,Lir. 

İT!IL '1:118 Tt:BLiGi 

Ro=ı, :ı!l (A.A.) - İtalyan let>-
lıği: • 

Mısır cepı,c.~ şiddetli lopçu 
ooclloları v~ .keşif iool!an f3a\'Y~ 
olnıuş, ıya.pıla.n müteaddid hava sa
vaşları m.:1hver tayyarecih.ri lehine 
biıtmi~tir. 

Vişô, 32 (A.A ) - ~ıısır cophi'<rin 

dt' yeni<ien f a.ltyM 'b;,ı~ gö..-:Let nı.iş.. 
tiır Roma nıc~ ~ .. ·Z!N'in ?.tih-
vrr tıatlarıaıı. taarr.n rttikleriıni fa... 
k:ırt geri. at.~dıklarm1 bildirm<.'ktedıir, 

Muğlada zelzele 
Mugla, %? (A.A ı - Bu sabah 

81at 8 30 da ~f b·r yer sarsıntısı 
otmu::;lur. _..,.,_ __ 
Üsküdar Halkevinin 

Lozan günü 
Ü:iltilOar Hallrevi 24 lemımuı lnzıu> 

güniinil po.rla.k bi.r ~,,,.,.tf.e kut malt 
için bliy\ilt bir 1ıören tıazırl<>mıştır. 

Öğit'd<!n .-.-.·el saat 10,30 da hali< 
µlfıiında OOüı!<ı.rlı gmı;k-r •NISW>

d.a yümıe mü.."'1.l>ilkalac• terlib edi
lret:·k, blrinıciie-re Lnzan ınülııcatah adt 
altında mükafatlar ten! oluoaca.1<;. 
tır. 

"BADiN DEÖİL Mi,, 
TEFRİKAMIZ 
•Kadın değil mı?• tefrika • 

tnı2 oordü neii sahifeye nak -

~dilmiştir. Böylece romanın, 
ınünderecatmuz lada olduğu 

günlerde fasılaya uğramaına-
temine çahştık. Karileri -

ma t..frikaınız.ı muntazaman 
orada bu\a(lalolardır. 

her ıki loyınnda il<ıinc ~ .h!r ceıı: 
be kunılrnas:ına ait ısteklerin da , 
ha sıhştına otiuğu bir an& 
ra.-ıt l3dığı a~uıımalc'badır. 

Reis R U21Ve it Lit-\'inafla görüş 
till<ten SOl'ra Pas>fik harp mec
tisı toplantısıında bulunacaktır. 

Ounan Cemal KAY 

mi beşe, o da kabak oğlu 
bak! 

- İngilh ve Amerikan 
n1alzemesi Alınanlardan ü~ 
n1iiş! 

- Şaşa rım otuz otuz ~ 
veri p isk arpin alanlara, ben 
gü n al tı tahta çi.-ili n d 
gibi sapsağlam bir yemeniyi 
buçuk papele aldım! 

- Yeni Zelanda kuman 
bir günde iki defa c.-sir diişn 

- Benim çorapların yam 
dan görünür yeri k.almamı5:, 

zim köroğlu ise ipek çora 
sokağa çıkmak istenıiyor. 

- Bombala.nan gaz gemi! 
rinden, Tobruk limanı petr 
dolm~! 

- Bir tenekesi bizim eve 
se idi, ferah ferah gelecek 
z.ı bulu rduk! 

- Hindliler tanıamile İnn 
lizlerden yüz çcıviı mişler! 

- Şu sebze ve meyvala 
içinde hıyardan insaOısı yo 
mas .. Çünkü berşey at~ pa 
sına iken onun yarım arşını 
kuruşa! 

Bir kadın - • 
Casusluk saça il 

tevkil edildi 
Metksiık.Q 22 (A.A. Bir mü 

sabaıka.da Frııosız giizelhk k 
liçcsi nüv;mıru kazanan f 
sonradan .Alıııııan okluğu anla 
lan Elisaıbelıh Plt:z dürı casool 
cüıımü ile teılkif edikııi:ştıi:r. P 
1940 da Mekmlı:ııya gelırniş 
zengin bir adam olan Eugıı> 
ile m•lemıtiştiı Şimdi Mlhv 
hesahma casuslu'k yapmak ' 
Gestapo he&abı:ııa faa 1iye1ıt.e b 
lllDrDBk suçlarile '.ittıam edil 
mekıtıedir. 

HAVA HAREI 

Almanya ve 
Fransaga 

hücum edildi -Kuybişefte tehlik 
işareti veri ldi 

Londra, 22 (A.A.) - Hav 
nezareti. tara.fıııdan Sah ~ 
neşredilen tebl;ğ: 

Bu akışam bir çok av filola 
i~a.I akındaki Fransanın v 
BeJç;kan ın sahil bölgeleri üze
rinden uçarak düşman kıt'aları
na taşıtlanna ve topçu mc\>Zile
rine taarruz e'bmişleırlir. 

Gündüz mü.rıferiden ucan bt 
ba!'<lıman servisine m{>nsup tay
yareler A1manyanın şimcli gar
bisinde heden.ere taa11ruz etmiş 
lerclir. 

iBu har<'kctter neEcesinde 3 
avcıınız dönane~ır. 

Alr:an ıeblıği 

Berlin, 22 (A.A.) - Dün gü.ra 
düOOcn batı Almanya topraklan 
üızerinde İngili'Z bcıım'ba tanıa
rclcri.nin ~'iliği mm·affakiyet 
9i-z teşe.bb üs1c roen son.-a düş

man gecele)~n bi'ha'<Sa Duis

OOUilı şehrine ... e dolaylarına 
olldukça ehemmi.yelli m;$ıtarda 
i nfüak Ye yangın boımba.Jar: at
m'Ul ır. Şehir balkı kayıplara 
uğram<.Şlır. Taarruz eden bom 
ba tavsaret..Nıd<!n 6 ı;ı düşü
rolIDÜ§tÜr. 

Kuytıişef, 22 (A.A.) - Bu sa
bah Ku:;ıbişef'de i.ki defa ha>'3ı 
l,; ·- tehl.i..1<es• işareti verilmiş
tir. 11'k işaret saat ikide veril
mıış. iki saat siinnüş, ikincisi do
kuma ver.!ımis ve aı1ca.k bır kaç 
dakika deYMD etmiŞtir. : 

Hiçbir }ı..idise ohnamışti/ 
_.o---

savaşan rransızıa .. 
ruı iıı gtllz kralına 

mesaıı 
!""1dra, 32 (A.A.) - fngl\lx m-Oıto • 

temleltrııl olan MOris •d••nm'ı<I • 
\'8.'8n Fra.nııa m(lmeıslllerl -l• bir 
meul gllnd,.,.emlt ~rnôyo:tıin -
•ı u~ ça11Pııanlara !canıı ~ 
duldan bO;ıoQlı: ~ıtı ita.de ti-" 
~. 
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Hükumetin yeni ~ar~rları 
'"{Nll k. !;ı.r •de zi .. ;.ı ~ ve t:ca et 

''ı dı~ıieı• yenı bıre-r ~-ılı Y• t:n 
Gl:ı..Jİ :W.$ onr.a-sı ~u ma1 oyı ıf .. de 
t:~.ııtk.e .d, cvvt·H~ ,·~·.lC"~uı .ızcr 

leı ndı~ yuru · :k el'i zirJa1, iaşe ve 
tı ı ·et tcnı le plln \'(' teŞ; ...... atın 
tı.ı gOrı.ıl.t·n. karşll&i•lan bozu,._ • do.rı 
t. 1nıek .. e y b:r yo\u yLı U-
rr.ek~ • 

1' vkJl<.<c.:_ i.a~; 1 ır, h:,~al.i.dc 

ıtc:db lı:. n ""hnn:oasjJc U~ru ~a-
J ı {dar, ~ıeseıcn:n esasiil-' mı.\"'3.f!a. 
k:yf'Ln 5UT d ha ,.yadp pıo .. ık: \'C 
lı "l ı te- ı t'<İece:c ka.,.,ea ·l:ırın ba 
ı: ... naraık l.i ~'trtır ll~u.bc::.:t fıyat 

l..ııYJı 1az!a.a$rrma el koymaları. 
tı Ot laıxhnnlJ, "Seı-l>est bırakıl.· rı ve
,a m\Utar.sılc tcl\k.l'C ;n :\.ISLr.laruı 
g;. ·hırını, iaşel~ri hUkt...'!l~e4;c temin. 
E-<lJJt.'O ~ay;lı bii.rük şehir}(" hariç 
oı .;ç; üıeı e serbest bn·u.i:r:ı.-:ı karan 
b klcnen iy. oct~.-Ieri vervr.ekte de
"' m cdı_'Cl~ti.r. Bu k.lrrarı t.ak•p ede
cek yt"lli. kararların k;~~lık ekif"..ll c,>0-
g, lt-nası, Jcnra bo!"Sada~i iht-.k~rları 
vılemesi, muhtt'lif g:da madı:ie!eri-

halkını ta plerinP- d€g1, hak"-! 
Jt)tjy .ıçlar~n.ı gört• arzmJı terrsn ey
Jeml's! bel<l•rıebdir. 

llalk vı• rr..;lll müdo.fa.. ibtc,yaç!an
nı •karşılayacak şekil ve n~roe-:.~e is
• t>E:&J3ttaı bulunn1a.sırıı tc:nıiın çarele
ri ara~ında y 01oi sanayi birilklerinin 
iı: ... rulm.ası lwraı·ı da müh1.rnciir, Böy

h-ce şı.ı ~lı ve tienmli iş!ertn ha.lll 
;tin dll'Mlı&dı..14>, az.imle yllriln.ecek ye-

nı bır J"tlla g r n 'I c. u)vı. 
Ilu .. u Ol, yt' tı t.ır... ltını f2z-

lal ~+ıım..ıK ı;.arcl•' ınt', • !~..tnı rı"a 
~,lre Y• ni, Yt'.111. !kar, rlaI' \"eı.!Lı ek. 
taıbı.ko.tına &-..""'hal br..şiama:~: k;.;l·a 
l>:) -s ...nın .hııc:·ıdu, nj:i>ı•tif•ı .. a 
la dt.•v :TI E lC! • CI.. •etiıu a1-tlj'Jl) ve 
VU1'1 ult!kıJ ln 1 Sı ç(>k,ııt"k., t.1.h· 
t.:•d ı>lurmu.s baL ülıı ..-~ ~:ıı.ı 1tla-
r1n • . al'ırı ... &P.:ıbe~ bır:ıf~r.a~ı .. 
beraber b ... şı ~ balae a:::;'.a bıro: -
m~.nak, k:'trlafda~i hudu<ll:ırı b ·li 
e-tt ten sonrl bı:.nu oşacakl.anı b;~ 

t•. uı eJle göz yUtı :la:1<Git1 her •ur 
ıJ tı~ üt, ı..ınal i,t su..ı.şl:ı tı.ndt. her 
zürı f'de-:ı h.al!~ın kc)Z'l ı:.;ı ıril·• snt.n 
a nak kabıliyetıe-r· aı;: '=';:ıl.f..- farkiar, 
ni~behızJik.ler husulr- gc1.."tle!ilni ôrı

le:meic., böy C'CP. ıst hs<ıla..•t:ı ve ima-
13t~a !az.hıl:g.ı.n bı.sulür.ü lerr. 'n ür.
kfınJ ar1111 altılt.:ıL zü. rırcl ere ver
ro . \ .. r netice ifiba::l·l nıı•.rr,lı·kcl 

ve ha·,, l"'korv>.ır.isini, bo~ukl •,..!arı 
d\iz.eJterfk :rürüftrr.~ 

)1. ehısıil, +Jcir, Cabr.ık..ıt.ö:·, muta-
·vd~l~ nd.it-'1.Phi k ber ın.nıt ha:ka dü
e;en v;.z fe a. dir ve monılekct, rr.~l 
letı kütle t:'<'nfo.nıt~erin' hı1 r -türlü 
it .• .t' a-s]mn ve ş;.ıh1;f ·r..1...:fnçhı:rm L-.
tiln<le tutırak, 5tlh'-1 hu;ı.;1· ve r.:ükün 
ların da bilylr.cr mUrr.ikün olaca
ğın· b\J•r•lt P~'-1"'" ~klır. Hükumetin 
L;ararJarmın tatı'bi:k:l.tmıı:Y.ı rlu..."lllayan 
&al"n-t, ~sıflamıyoı:çrrk tesanütle h:.l· 
rt:<ketıir. 

H. N. JRMAK 

,/ ·-

, __ T. ıŞ BANKASI -::ı. 
1 Küçük taıonul he,apları 1942 ikramiye planı 

KEŞıDELER: 2 Şubat, 4 Mafıa, 3 Ağustoı 
2 lkinciteırin tarihlerinde yaııılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 

• 1 

• H 

'' H 
!00 
!00 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

2000 Liralık = 2008.- Lir 
1800 • = 3GOO.-- • 

'151 • = 1500.-- .. 
soo • = 1500.- • 
Z5I • = zsoo.- • 
1811 • = 4000..-- • 
50 • = 2500.- .. 
zs • = 5000.- • 
10 • = zuou.- • 

ADLİYE 
koridorlarında 

(Buş tarııü 2 inci salıifede) 
- Glİ 1 de liıf ırı? ... O bir 

A!oıl• W:bi veo i. Ay ışıg nc.a 
~ı.ka"rrıı. T bı·i~r. 

\'ecJ çir< c rapt.i1ı uzun bıır 

:anr Er ne • lı h. mal Sa'ihi, 
bu au;ç_a ~:~ ... :l .h uı;ri. o hrt::t.i
kewn çılg:l'CU eş g ve tvtkun
dıJ. \rC' '' u bu ;ı ,{ıtırı'l K!ng -
K( K.Un g l (' k,:ıd n ko. 'Sl ciuv 
duğu d-::: r ı alaka ın bış\~1 tü;-
1.;; tı"r g··,ür:u i bı 1uPuy>oodu. 
Saf Gülü o Kadar cok sn',·or-
d kı . ·• 

A.. ' haır.al m:ıhh>rned~ c!e 
a~ .. r~ şeyler tın'aıttı ve tcv'<ıf c
dıiip hapiS:--:ı "Ye J<n<lerilc •. 

AYŞE GOL 

Dış 1 • f • k 
p o . .1 -·' a 

Afrikada 
Almanlar 
(Baş C.ırafı 2 inci sahifede) 

ke,,ilme,,;nc imkaa bırakma • 
maktır. Şimdi 'ekizinci İngili.ı 
ordusu buna çalı~maktadır. Şi

mali Afrika harekatının son bir 
aylık - lnrilizlerin tabirince . 
•1.:ıhtara' alli, oyunu gibi kah 
beri tarafın, kii!ı öbiir tarafın 
lehine görülmüş değişiklikler 
oo~·Iece göz önüne getirilebilir. 

' Zttcaclye Birliği 
hariçten Zlcaclye 
getı meğe çallşıyor 

ıKDA&. 

Mi 11 i 
oyunlar 
Festivali 

H - 22 Agustos 
n;J.,,tlcr :\!illi Piyango gişele

rilc Festival yapılacak gazino • 
l.arda satılmaktıdır. ı 

Her tii_rlii izahat için. Tel. 2334~

1 

7,30 
7,33 
7,40 
'i,55 
8,>:i 
12 • 

12,4~ 

13,:;Q 
18.00 
18.03 
19,00 
19,l:i 
19,'.'lU 

19.15 

~31711942 PFRŞDlBB 

I r.,g ·em \·cı ,rnem. s::.ıt aya? ı. 
\·i.!cJd.Jl . .ZU çalışt ;;ıı..Jnı. 

~.nıs haoerlerı 

:\1.ıı.ık: 

J:vl~ s:::Jt•. 
,,ı·ogr;ı \<e m•'\1l1. go,;;.1t aya'.·ı. 

:\1 ız .... K .ş.:-. ,ş ı '.\. ar. 
Aj4.l?'lıi hnbr•r ı' rL 
'.:\'!1U;t;.ıe.: ~arkı vr tü?t;~~ılcr. 

Progra:n ,." men1. 6<l.1t oıyar . 
~tüwt Çıf.l~ f.ısı]. 

1\.onı:~1~. 

Jı.lt.lı::~ 

Mı1m~zkı !' 'toııt c:..yarı ve A
jan:; habt•;·lı>rl. 
~ıu. ı.,c Y . ~-n ~.esler. 

20.15 Il cyG gJ"Z.!'tı•s!. 

29.~5 Jlfo..'k. 
21.r:o 
21.IO 

J'.·z 'a :t takYİmi. 

"?.Iüzi..~ Ş:ı r.c v~ 

KıJnt~r.~. 

lii killeı:. 
:ı,:!l'l 

21,45 
22,30 

Mti7.ik 
~Iı>m e-!t.c>t sat e1ayrı, 

hebcr rr ve Bort.a.lar. 
Ajans 

22,50 ·~tarmık! p.rogram \·e kaPa.!11.$'. _ ... _ ...... -... ---.......... __ _ 
YENİ NEŞRİYAT 

insan ve Şeytan 
Jlayan s: ıia .t'\Y'\·f'rdıf'irı insan 

ve Şt ytan acı ror.ı. 11 Gayret Kı
t.ape,•ı t:.:rr .. 1.nd 1 t vP 'fl~d im"
tir. Ti.l\·eıyc edt' ... , 

Günün tenkitleri 

1672-1942 
(Ha~ tarafı 1 inci >alıifrde) 

leştirccek olau ı~rJ.n<ı;a 1\l;rupa· 
n•n, ~ark ti<:tırı-tiniu, Okyanus 
p:·zarınıu h)kinli olıtr ... ~Jalta a .. 
da~ı l ransanın bir is ta~~ ouıı ol· 

nıalıdn· ... 1\-lısırda tutuuahilnıck 
i~in de Suriye tlc grçirilınt!li .. 
dir.n 

I*tc hundıııı iki yiiı ) etmiş 
sene e'\'el l .. cibnit:ıtin Fransa 
Kr~lı 1-1 ünt'Ü Louis'yc \.'erdjği 
öğiitlcr a~ağı yuk;:rı bunlardı. 
İki) iiz ~·etn1it: ~ene e\·\.'el sö~ .. 

J<:1.1n.ıi~ olan bu !'>Ozlc-r, }"'ransa 
Kralına 'rriln1i~ olan bu öğüd 
değerini kaybctn\l ıni~c benzi · 
yor. 

Ştl de-ği,ti. hi1 deid~ti diyoruz 
aınına, cihan h~kimi~·cti mev -
zu11 bnhs.oldu'u z..ını.an ortada 
ıniihim bir degi;iklik göı.e ~arp-
1nı~·or. 

A>ırlar bo~ ıınta. belki de Dii
rfı."daubcri, cihana hak.im olmak 
için ayni yol1ar {utulmu~. fa · 
kat lıiç kimse istedi!'.;.; gibi ve 
istcdô~i kadar cihana hiıkinı o
Ianıan11'-··· 

-SELA.'ıi iZZET SEDES 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN BEKİM 
OA r:iLn.""E l\1ÜTEIIASSISl 

DivmnJolu 104 
Mn~.yene sa"tl~rl: 2.!5-6. Tel t2!98 

ZAYİ 
17lfı, lil7, lil8, lil9 nınnaralı 

bisL;:lı'~ı •rı zaYı c·tti:11 MC'M • p1tık 
kı1·111 'i1f1-km'!l ()tı: '3dığ ru i?ftn t'd~-

rim 
s:ı. ntya 

ı:ayıdn A 

İst• r.bu!.da yeni tcşld ed.Jen l 
zJ.cı:ci) c b rl gi cam <şya ihtı
yac ııı koı;;ıl·mak için hariçten 
en :ııyadc ht yaç o aD nev ·E.r- ----------------------------

Istanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

den l-ir mıkta.r zücaciye ı tıı
mck içın ~ac: ·"yete geç:., ... tır. 
Bu'un iç n hariçten gdfcek 
zücaciye ..,.,a~Cr!at,nı:ı °"ddleri 
lbu<<idan tukas yolik < önderi:.e
ccf,.;: ruallar.:ı k2rşı1anacakt1r. 

Okul kitapları için 
kağıt tedarik edildi 
Kağl! ve mukavva birllğı e

linde mevcı.t bilinci ~amur k;l
ğıtlardan mektep k'.taplan tab'ı 
na elı:cr.!f'j 11)() ton Jıı;'ilıd Maa
rif Ve'-iik>ti emnne vcrm'ştır. 
Bu suretle aynı maksada tahsis 
edilen ırukt;ı,. lı;{) tona ba !iğ ot. 
ımuştur. Maarii V ekfılctı bir mü 
natasa açarak kitapian bu k.1-
ğıt!ara ta beti rce<>kt r. 

(İçinde elbise bulunıın 
1 boş bir s1ı1ndal 

Ort'lköyd<' Y .>!.:boyu civa•ın
da ~anil<lc <3~1 r.u mı.·a'• Nl.r&l 
isiIT'~' snhı.~ :l boş bı,. sonda 
bulı..nmu,«tw İ<;ınde bir ceket 
lbir pantolun o r ç:ı't te ayakka;b, 
ılıuilu:mıuştuı.-. Yaz.yet şüpheli 
görılbı~ hır cirayct H·ya her
hangi bır hiııdlıic vukuu ilıtima~ 
gö7onlinde tuıulara;.. <lerha! tah 
kiikata baş'.aııılmııştır 

Bir genç boğuldu 
R'zeli Dıırs n adı'1da bir gef'c 

dün sab-ı1 AzJpk3'!Jıda d<'niz~ 
gırrri , y ~me bilm•digı için bo
ğu .muş•uı. 

F.rr:-::ıiyrt ı iı& . .na. borçlu ö!U Sofı r..1 ıınciy.1, va.r.~lern t:: ılM yolne tebl:u: 
Sofl llul:"<:ıyan tı:ı.yııtta ikrı-:., Br:rog unda e. kı Biıyi'ük pang:nl' ı Yt': i İnönü 

rnaha!lcso Çımen <ak w· 34 yeni 5·1 num:ı~lı &I' ·:ıp r i: ,~;.n t '!J'lQ."lltnı. 
:a;:inci d(e"eccd ,.,.,t - g~ rf'rck 4/8/931) tar b.n~e 239:.S hr p nı;ma-

rasle ıand1tım d..ı!l .. .-ı d.:g:ı ıoo l boı'C ı :B/3/P40 ta. t kadar odemed~ 
jj;nıl ·n falı, k, ,,..,., ,.c ma ·a. !' ile ber.ıb""" !>O•~ 69 lı: 98 k • JT Bu 
E<"beplc 320;2 nlYllaralı k :ı ın mııcibin."'3 ha~ ın"'ia ir a u.ı .. bı başla T?Qk ilzc

~ tnm. n ol. ı 1hbar:ıı.a.m" bo~·çJ·.ı. n. rr . .;: \'t,en.ırr.ed gii9tercfJgi 1!-\.; -

metgi.lı1_ a gv.: rı • 1, r 1\1'.oı ı :aıon ~ anı.-..,ı.aw. 1ta 

tebliğ' yDp!la.m'atı 4 r :\.! :ıl<Ür kanunun 4S i_ı_o co<?ctesl. ,·c.iı.t ha ınde leb 

fli:a'ın i)n S\! ·1 1 ,. ya"lt'Lmt ... ını a:Md!r bo.ı<·lu ö1U Sofi rr ras--• ı !~:Ou 
aan tc..,.fil"ıxlrn r ... ba tn b'. buçuk ay i :n..ie fan:t ll'.1".;\ ;ılıtiraca.Gt Q reur::. 

lerinin borcunu öderıe!-e. i \'pYa ltanunfn kabu IC' -.ı.yH,.. b r itiMı.l;ı ıı. Vi'.l-SO 

kuı·t.:ırnıaı.'.ııt" veya.1ı.ı.t başlıyan takt 

öi uı;-.. Qafrc&ındr Ctı 'dl.ı'.:.n'..rz11rsa iPoteıkli s:!··Y·rl nırnkul .ntilk'1"' A01:n.ına gci 

""C Sandıkça ~at ,«l .. ı;tır. Bu ciht'U~r alfı.kll.darlarc.-a bilin.ip op-a gQ:c harC'ket 

f~dil.r •'k \"C' htfr b;ı c .-ı;y1·1 ay·•ı ihbarname rteblıgı mak< mınc ka .. m olın:ı.k 
\lıcr{; key(~y·•t 1Jıı oı .ır..ı.. • (79'29) 

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

1 
O. Dımlr Ycll'!n iılctmı U. M. ill ları 
Mtdıan-.ıııen br.de,ı 1600 (b•n •ltı YÜZ) li...--a olan 1000 (bm) kığ. acı; yu

varlak 13kı.m tfl•ği lll/og'· ~/'İı42) colı gün<\ saat (14) on d\;tf.l:c Hay
darpa~ada gar bm.ası C..ı.hil1n<lt.''·· koınisyo:n 1..ararıında.n prı.:.:..iJ'hC\ 1 a satın al!-

na<'3.~~t;r. 
Bu ışi" gıtın:cık :t.(.-yE-nı+ rın 240 ('iki yüz kırk) ll~·illtk kat't trn-.:.n~t ve 

ka.nllrt'Jn t.Jyin ('tttli vPSnik!P. bi:rli'kl.c paza:-ltk günü &,aa~in:o 11: .. dar ko~"O 

na mü ·ac. atları laıırr.dır. 
Bu ~l'" t ~il ~~;neler kO!!n~:_...·yon~an puır i.Z ol.11-ol'k d gıtlrr,a.:.~t..·dır. 

(7921 l 

-- Ya\.TUı?ll, Lana ne cevap ye 
fi' im, ben de bilmı)orum kı ... 
İr. , n!.aTı iy 'ı:ın•rağa bak. 
Hrı·k -'1 kzr .. kıt!'<irc göre yı!

ru B lk. Jl'~vaffak O.: rsun. Ga 
;, J bu ~•n yegane sırr. bu be
n n W:ı:."mde<."r. Fal· at bLn' ı~ 
r k• pte i:ii:•en ~miz kı. .. H"'·at 
t~ ögreıı•lir Haydi ben ş'mı.iİ gi 
ci.,vrum. Sen de arkad..,,ın'a .<i 
nem.ava l"l"I g'd~,ceksoin, n~re~·e 

ı:f.<1erelO"er, gıt. B raz eğ1 en. 
Panya ıh< y ıc1n var mı? 

1 KADONI 
refikan,z bulunu)·or. Her halde 
mc~ . .'utsun·uzdur inşaL~,1. .. 
Samı iç n i çek• . 
- Vallahi nH:!~'ut rruyun1, de· 

ğii mıyim? b.ln"'ı:,·;Jı·ur."\ 'ioğru

su .. 

H kmet se· n; çıkarmadı. Sa
m· cüııdan.nı &1;'.;Taık, kaı-dcş.nm 
~!ine o gecr )"Cfeceğ rıi tahmin 
e'J! •:i kadar bi~ para tıtluşturdu. 

- Ha ·dı Ali.aha Lwar'ad.k. 
- Güle güle ağabeyc.ğim. 
ll =et bir an Sam'.nin Voy· 

voc. caddes.ne dtjlru uzaklaş
mJsını ğöıleril'.e takip et.ti. Ken· 
disı de tiin<''c binerek Beyoğlu
nJ r lctı. Şi'lltİi onun çin de az 
çc•k serseri bir hayatın kapıları 
a~ı ışılı. 

-3-
Bir~z ıorran g<!çm~~L Birgün 

SJ Be,·oğlundan geçerken, 
G..ı' in eskı metresi Melek ha
m. ıa kar~ılaı:m ştı. 

Ga p on~n ı~ ~ iç yarası ol
rıı• '1t\ı. Or.a vak!:k yardun ede· 
rrt.meS:.ne hil'il içı ya!".ardt. ~\~e
kk namını g&ünce ihi:iyarsız 
or.a doğru yü,üdıü. Ayal. üstü. 
k-on~;tukr. 

Nakll'den: DEGiL M.? Tefrika No. 
Muammer Alatur 1 • ( -16) - --- .. --

• 

Sami, Galipte'"! bahset.nıeğe 

ces~rct edemedi. Genç kadına 
n3sıı ya,ad ğ rı, imdi ne yaptı
ğın. 1 ıla es, odada o~urup o
tunoac ,ır. so.ı-du [)olayısile 

Ga'ıp hokkına.ı da bı-şcyl\,r öğ
rcntet'ğıni umuyurdu. Acaba 
da•:p ceza~ı ı bıtirıp hapisha
neden çıkmış mıy-cı? 

Fakat Melek ı!ıanım da Gali
bin iımini hiç nğzına alınadı. 

Grn çkadın yine hala eski oda
da oturduğunu süyledi. Biline
mez nedir. Galibin •çinde bu o
dayı tekrar gormek i§'tiyakı u
yandı. H ç p.l-ıesiz eski serseri 
hayatının caz>besine kapılmış 

olacaktı. 

Melek hanım orta bOyl.u, na
h'fçe yapılı bir kadındı. Aynı 
zamanda genç, fakaı y,:;,;;ndan 
evvel yorgun ~:.;_ş görünen 
·bir hali vardı. B<ı,yu ınce, ;,aJça
st ince, yüzü fa!"clasız, çehıesi
nın hatları ince bir kadındı. Gü 
lilınse'.-ri b:l<' bakışlarına başka 
'bir z;.rafet verıyordı.:. 

Sırtııı<l.·!ki ıınanto e•Win ~· 
şaı;:kası esk mi~i. Üç sene evvel 
Srımının e\'""nc geld1ğ zamanki 
g'bi, ıhma! e<lilır. ş bır kıyafeti 

vardı. 

!Bu "yı.küstü il:.'< gorlişmc,lcn 
SOn<.1, daha bir kaç defa b riıir
lerıı:c tesadüf e'.tıler. Hatta bir 
gün bir bırahcned-o bir müddet 

• oturdu::-tan sonra, ikisi beraber 
eski odaya gitmişlerd'. Aynı bi
ııa ,ayııı mol"vilyc, her şo;y Sa· 
mir.·n bıraktığı gihi. .. 

Cerrile n., seviştikleri zaman 
üzer'ndo be• ber oturdakluı 
yine o kar.~pe, ~&.;ede y 1ne o 
sob~ .. 

E•,ndc satam~.;!.ığı giimüş 

~aım<lanla bu vd.ıya geldiği ak
şamı ,y lırtdij. Allahım. o gün 
ne sc-ğunc \--rd ? O g~ce, Cem.le 
ye mutlak~ nal olmak kararı
nı vcrdiğı gcce,·di. O gece Cemi 
leye ddktırunasaydı, onurıla ~ok 
tun rı r lrr .LŞ olsardı, aca .... ıa s~m 
<li h'ya ına k mb'lir hngı ka
duı karı.mı ı~ olacıJ<t.: • 

o ak.şam da mıornetten ayrıl
dıMan scıma, Melek har<'mt zi
yarl'IC git.ti. Knpıya vurduğu za 
onan, ıçertdcn Mele\;: h-:ınıırın 
cK•m o?> dıyc soıruşnnıfa öyle 
bir C1'd;•c ve ümit iht·zazt v<tr· 
d.ı k: ger.ç kadıııın kendısini 
tkğı!, b'r başkasını b~kled:ğ·ne 
şı:ıphc edı le·meztl . 

K<>pı açılıp •;ı S:ınıi i;criye 
·giıdıği zaman s?<r<iu: 

- Kimi bekııyor<lunuı, Me
lek hanım? 

Melek hanım CP\'o p vermedi. 
Samı kanapeye otuı·dı.. . .ı\1e~ek 
tınnım iSp~rto oc~ğıud.t 'ıır kih
v~ yapmağa hazırl.ındt İkis; de 
k-0nuşmuyorlaı-dt. 

Bır arauık Me ~k .,aıı•rn bir
dt'nbire sordu: 

- Sız esk dı,. ::ıu odaya sık 
sık Cemile hanım a !>eraber ge
lird n iı d-eğil m ? 

- Evet, g.'.rıt"m. Neye seklı
yayım? s·z Cc-mil<>yi tanıyor 

:nnıydunuz? 

"v v c k C t;. n: nıaz:d;;m. ı'U rrvli 

B:r a.1 bu knr!·. a but·":r. kal
bil'i BÇ'nak i.l>tiyacın· duYdıı, ga 
li!:ıa utandı Jti ~,i•ı· ç karma
dı 

!Melek hanım dedi ki: 
- Ben de çok sevdiğtn' bir 

gende c·vl:enmistim. O da beni 
çok scvel'di. Fakat bilmem ne
dense, hıç mes'ut olamadım. 

- S:z:n ailenız V'Clk mt.<' Ço
cuğunuz o'madı mı? 

- Hiç çocuğum olmadı. Boşan 
dığnn zam.ana ilernle de aram a
çıldı. Şimdi hiç kim~em yQ.lc. 

- Bari b!r yerde çalışıyuır 
IDt1SLi11.UZ? 

- Evet b!r avukatn yanında 
da•kti1oyum. Çok para vermiyoc, 
hatta paramı ekseriya munta
za.rn alamıyorum. Fakat ııe de 
olsa, üç bes para veriyıor. Gcçi
ncb.lıyorum. Böyle b:r zaman
da, •bıı da hiç rnk:an iyi sayı·ır. 

- Eğer isterserJ.z, ben size 
yaı dım ed<"bilıir>m. 

Kadın evvela cevap \ rnıedi. 

Sonra: 
- Hay,r, hoy•r .. dedi, h"ç bir 

şey.., :iıtıyacun yok. 
(Daha nr) _ 

.:n TEMMUZ 194Z 

KUPONLU· VADEli ·MEVDUAT 

YARLl61NIZI TE iN EDER 
~ 

ı.ll:Q AYIN BIRiNOE: PARANIN· rAJZl·VE:RILIQ 

:TÜRK·TICARET· BANKASl·A·S· 

TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURiYET) 

BANK ASI 
Ku.."UlUŞ tarihi: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türit !..Tası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zıraar Bankasında kuımba ralı ve ilıbarsız tasan-ut hesa 
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çel<ilec t 
kur'a ile aaşğıdaki pliina gö re i.Jr.ramiye dağıtılacaktır. e 

4 A.. t.toe liral.ık 4 800 L 11100 Adet $0 liralık 5,000 L 
• • 500 • !,008 • • 
4 • ZSO • l.tlOO , llt • .. • f,IGO • 

40 • lCHI • 4.000 • 160 • ze • 1,Z • 
DİKKAT: Hesaplarındaki pacalar b:r sene i~in<lc 50 lıra-

d~n aşağı dü§!C yenlere i.kra miye çtktığı ta!kdirdc % 20 fazla
sl1e \'e aı"'f>'r.t:k'f.lr 

Kur'alar cenede 4 defa 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarih 

mart 11 Haziran 11 
lerinde çekilecektir. 

Yüksek deniz ticareti mekteb! 
müdürlüğünden 

1Jiett1ı.b.:.3lıiL JlıS<' birklci ısını!tna 3/89-!2 gu·-..-uı.d n ilbarı 

be 1:-;"y '" başl."ac;•k ve ka3ıt lş . .:s 8/942 ıı :ıune kadar 
e<ık' 

Şart.ar OJ'ta ukul meI'-..!H .. 0
1ma"a. v ·ya.":.ıut ll.bt aelo:tincı rl!U!ı 

_l . ı on k f>I on ü °''""""'"'-< 
Zlmdı-. Qı.U dtul..ı geçe.n rene bfı\ff~ • a~dc gE(<'n hır i"'t' zar!·ndct n.• 

iJe n",,f:gul ol'dul<l<J.Tllll ~vs..ık ede~"!k~ -rur 
Aşo:ıg:da yazılı vr-sikalar 'nckteb~ mu•-ac:ı:;.ıt cd·~"ct* fstek• ~·· sıhbI 

ıunl:ın dc.n1ırilıtğP ph:eı·işli olup oln:ac! .gı dnıa,şıl <' ü:!e (' re tepce tvış 

n-.aayc:· e•K ;ı:ıtlaı·lte Kasınııp:ışacia. dt>nl.z hüst .. ıı..·uı :SUJ.e e.c.•ıtıerı.{'ce-klf'r0ıl' 

Sıhhf clll'!"Unlları clvl'"r~ı" oldugu anlasıla~ ''e m-usabaka Lntih'1nınıd'~ı m..i~ 
vaftaK (;ı~r...ık m~~kıtı be alı ... n:ısına ka;-ar verilen talc~Jr'll. n'O't~r· h(C ıti

barıı ın· addi1k i:-f'r\'I'~ saJı.fbi bir kf!:l \ı'tı.ya i.ic ·et a an b r mı:ı.ıur tllll'l.!$ c 
c.NoterLı.ı<çe m-ıı:::-acldak> bir taal"'..hü~cr:-e ı.hr~ .• 

istekı 'lu...'ıin müdUriyet ka •• ın 'le n1uı\lc;ıaLc_,fı. 

V<-Sik•lar· 
D ... >l<çc, •şı, ış.; hal, vt'li ldı.ğıUarileo.ı.lus c-.:::dAnı, diploma veya 

surrtle.:: Vf' 4 X 6 eb'adındıı. 6 k>t.c;ğ"öıf (737') 

Istanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

FfY'~rıı~ct Sand~l{ırı.a l:ıorç 1 ı ölü Sabra \'7'1"lSleTinr· ilfın Juli·~· tebliğ· 

Sf,bıh..L haynLta lk~:ı, B~!~ı~Oy .... nclc J\1~lt ._..,e malıall n:: B .7 m 

pıa~a f.CJ.kı:ı.ğ.n<ia :!, 4. 2, nu:n r : .. m::.d a111 bı h. nı· ve rr 

ID!'.1"1"".lf 

ı..d d •• J"lln t .... 

n:r ııcı d61'('(.>ed·• ıpoll'-k gi:'ts'tt•t'Cl'"'k 24, 1ı021 ta "LJl:nöç f.i.39 he!;..2mJ il ~-

.ras,1e tantltğun.ıuı-.n aldıı:ı 250 1'ira borcu 19181938 ~aı hırH kadar odı·.n~ 
t.IlA.i ... f 12, korr tt:)""Un ve m(l.s9 'f, ıle ~ .. .:>er 'f"ı<" "<' 17 1 4ol kıı ı B: 
t(',bc'p.e 32fl2 ntmıar.J,l k.ı.n n rm·01:.;ınc1s halc:onra icra tc:.,.bı t:ıa 1

a. k. f. 

re ...t.3nz ı olunan "hba.rna nı• oorç: unun mika\ .. Jenaıncdı go:..terı:l\g n • 

mı~tg.hın.o gönde ı mş ...sıı C" ~~!" S:lbJıa ...r. v- · lrda Yf"ZI il ı tp 

düğu c.nlaşılm .ş ve telı g yapıl .. 11. ar. ştır l\~~7Jk: ka u ın 4j ı c • A. 

dft.sı \"••!af. hahn'dt• .ıt<"blıı:at:..'1 i}f».l s-.ır ı.,e rwıı.nasını am (1 
:' b:·n; . ô u 

S(l.b.'.l1a nrirascılar~ ışbu j ~n taribl!'l:en it;b· rer ıH.r bı U'( ll ; n le s :
dtg:ı-ı. ZJ m'J:rııcaa'l.\a TJ'M.ll' lt'!"f--;1ın boc:C' ·n~ Odem ı~n vtya kanun ıb .e 

$d~·an brr iel:razlar~ vaffi:l blklı:nı.e'eri 1A.z.11T'.rhr }.-firascılar potıe. k .t '.- ... 

rnszlar vryftıhtol bil.>lıyarı t..ık'bi usuı dniı·esinde dLrdU ~ılama -o' ~i 
g;lyr;. mı.,lJ\:ul mrzı:~ür k· ,1urı.'\ görı• Sandıkça ıcttıhıcel'k'ı,. B J (".ltıc r ala 

~da !arca t>tlin.ııp ona ı,öre hart•ket d.ilırı.~k ve ht b1mr a3 .i. ayı b: ı-. 
name n1:-~ikarr.:ına. .ı...-amı okrak ü.2'ere ,,,.r:yet ilan olum:.r. (~94S) 

DİKKAT 
16/7 /942 tarihinden itibaren gazetemizde ne§redile· 
cdc bilumum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
etmeğe ba,ladığımız gibi Ankara c&ddesinde Kahra
manzade hanındaki ilancılık !irketi vasıtasile de al· 
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hususi tari· 
fe tatbik edilmektedir. Sayın müşterilerimize bildiri-

~-~-----~-----------------~ 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 

1on/l94(! """""'..ı s;ıat oc bc;1e •çık •k..Itmesi yapı ocak oln 500 k' o ri-
ym ı ~ ""3"Y1' ta!>P ıub •ctıı:ro·.iindrn 1/8/1942 c t 

.... b. &K :ıd:ll ll~n olunur (784J\ 

ISaJıibi; & 1 Z Z E T, N<şriyat 
Beaı\dıiı >er: •Soa 

Direktörü: Cevclet Karal;ilala 
Teı.raı. Matı.-


