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Yeni iase tedbirleri kar- Gizli Bir" 

ık ·r · Vesika 
BEHÇET UZ'UN TETKiKLERi -

sısında ha _ ın vazı~sı ı ALMAN°LARıN 
Yeni sistem, lıalkın şuuru- iŞGAL ETTIG"I 

-
izmirin Ekmekleri 
iyi çıkarı acak 

na, sağ duygusuna ve vatan .. ı~~~-~---
severliğine dayanıyor BÖLGELERDE M ani sadak i Şarap fabrikası 

bir an önce yaptırılacak 
111111 ve ferdi mealaatter, blkilmettn 
bize glsterdltl IUmada ve bizden 
beldedlll yardıma uygan bir şekilde 
bareket etmemizi Amirdir bu bayati 
lfln başka çıkar yolu yoktur 

Yazan: ABiDiN DAVER 

Ş
- ükrü Saracoglu kalıinesi, 

çok cesaretli bir lıamle 
ile memleketin iaşe ıni

Eanıım !!'nıelinden değiştirdi; 
lıütün el 'e fiat koymaları, tah· 
ditleri \'C kayıtları kaldırdı. Ye
rine ~erlK'~t alını satınu ikanıc 
elti. ll<mcn hemen bütün iaşe 
maddelerini devlet kom.trohme 
Hıbi tutan sıkı müdahale reji -
nıinden sonra kabul ediliııi5 o
lan bu serbe;t sistemin tek da
yanağı, halka tanı bir emniyet 
ve itiınAttır. Evet, hükumet ye
ni iaşe sisteminde kayıtsız nı 
şartsız halka inanıyor ..-e bal • 
kın iyiliği, ı·ahat.ı için tuttuğu 
Y"lda halktan yüzde yüs yar • 
dım bekliyor. Daha evvelki sıkı 
rejim ise, memleketin iaşesin • 
de, en ziyade hükı1metin mil • 
dabales>ne isiinat ediyordu. Çok 
biiyük \'e rok muntazam teşki • 

·lal iı,i olan 'bu müdalıale sistemi, 
beklenilen neticeyi \ermedi. İa
şe ınadd<'leri ortadan kayboldu. 
El konulan şeyleri hiikUınetÇe 
konulan fıallar üzerinden bul • 
mağa imkan kalmadı. Umulan 
ucırzluk temin edilemedikten 
başka bazı maddeleri narhtan 
birkaç misli fazla fiatla dahi ya 
hiç tedarik c.tnıek kab:J oJ.ama
dı; yahut da çok zorlulli bul
nıak mümkün oldu. 

Bu nıüdahal<ı sistemine aleyh
tar olao iklı>a!eılar, tek çare o
larak sexbe•t ticareti ileri sii • 
rüyorlardı. İşte, Saracoglu ka • 
blnesi, iaşe maddeıleri iactinc 
konulmuş olan bütün bağlan 
bir hamlede kaldırmak suretile 
bu tek ve son çareye baş vur • 
muş bulunuyor. Bunu yaparken 
de dediğinı.iz gibi, halkın şuu • ı 
.l'lln~~~ duygu~uua, \1 at~per. 
verlııguıe tam bil' enınıyet \e 
itimat gösteriyor. 

•Halk. derken müstahsili, 1 
toptancısı, perakendecisi, me • 
muru \'e müstehliki ide bütıin 
millet fertlerini kasdecliyoruz. 
Halk, rii diinii, şuurunu göster
nıez , . ., kendi menfaatini kendi 
anlamaz v~ ko.nınıaz.sa, esas ni
zınıı piyasa olan yeni sistemin 
rnuufiak olması beklenemez. 
Nitekim yeni 'lüarct Vekilimiz 
Bebcet u~ da, radyoda "yaptığı 
hitapla halktan yardım istemi,. 
tir. Harp yüzünden dışarıdan 
ek~ikk-rinlizi tan1amlamak :im -
kant olıııad.tğnıa görç

1 
balkın 

k~ndi i) iliğini k<'ndi,i diişüne
rek hükıimcle yardını et•nesin
derı ba~l<a yapacak J. ir~:ı- lok-
1ur. llastahi;rn panzehirini ha • 
riçlen alınması mümkün olıuı • 
ynn ilaçlarla değil, kendi biin • 
yemirin mukavemet kudretin ' 
de ve aksiilimellerinde ara ıp 
bırlauğız. 

Bir Japon Gaze. 
tesinin fikri : 

Müttefikler hare· 
kete geçmezse za
man Mihvere yar· 

dım eder 
Lorıdıa 26 (A.A.) - News 
ronid e Baı: Wer. 

ner imzaslle ~ bir :yazıda 
şö y 1 e den il 111'(' l<ıted ir: 

~isandanberi ·bekleııer. büyük 
Alman ta.arnı::ru nihayet b"'§kı • 
m'ş bulunu~"<>r. Bu taarruz illıti
mamla J:ıazırlanımı,...tır. Vaziyet 
Rus ordusu iı;in giiti:.lı:ç.: ncza • 
ket keSbct:noktedir. ~'ak;;.t. dıır 
runıun Almsı:Jar bakımından da 
n.umkhir sr.:flhaya giırrcs; mıuh· 
tcmel<iir. Fiföaıkiıka bııgiınıkü Al
man ifori hareketinin 1941 se -
ferinin akıbetine uğraması pe
kfila mümkündür. Bu~r.kü Al
man taarruızu, şimdiye kadar 
göze alınanların belki en tehü. 
keli.sidir. Rus müdafaası Avru -
pada lk:iıııci bir cephe açılm<ıSı 
11'\(>S(>Jesine sııkı <>kıya l:>ağlı.dır. 
Mıiıttefrl;Jerın şiar.di bu esaslı 
yardım fırsatından istifade et
meleri lazımdır \·e bunu yapa
bilirler. Rusların yiikünü hafü. 
lei<?Cek tek ç&re budur. Artık 
Manş'ır. İngiltereyi korııdui(u 
söylenemez. Manş der.izi .şimdi 
Almany&yı koruyor. 

Bir japon gazeteoiııin fikri 
Çur.ıking: 26 (A.A.) - China 

Tlınu gazetesi d i;'Or ki: 
B.'-rleşnıiş nı.ill<.-t:rıir müt~ • 

(SONU. ~.\. 3 st'. l) 

-
N BUG 

BAŞLA IK 
ı llükumetin yeni kararl.-rı, pi· 

:rasada ~ev~le kar'iılannuştır; 
fakat bu sevm~, !M'rbe9! tica•et 
ı.ayeı.inde başıboş bir kaznnr 
•• ihtikC.r bayramı yapmak hul
ya ve bırsuı.dan doğmamalıdır. 
G"'ı..elefor, daha .tıııdidcn l.t.n
bul ttytin~·ağı pi!·asasım yiik<elt· 
ıııeğe •:alışa11lu aluğu·nu haber 
Hrıııel;tedir. Bazı tacirlt'rin 
nt•şru, haklı ve nı. !•dil kaıJnc• 

Mecit Devri 
Başpehlivanları 

• 
Pdılİ\'anlık tarihııııiziıı par -
lak sahifclıırini leşk·l rden 

bii}iik 'e 111t bur ır.ıreşleri 

Sanı Karayel n bu .-;.erinde 
biitün hr aıı ve teferruatıle 

uk~acaksını:ı. 

-··--BOcum kıtaları 
Almanyanın naıuz 

ve kudretini saı-
ıamlaŞtıracall 

Sir ~ipps 

Sir Cripps 
b·ir nutuk 
söyledi -Gandinin fikirleri 

tenkid edildi -··--Gandi Japonlara 
mukavemet edece
gini söyledi ve Japon 

Iarı takbih etti 
Lordra, 26 (A.A.) - Bırleşik 

/\merikay.a h ·ııı:ben radyo ile ya 

yılar: dem'Cçte Sir Staffurd 
Cr;pps Gandin'n duru.mumu 
'i.enki~ etmi~ ve şö,; le demiştir: 
Geçmişte :ne kadar şöhretli 

csos-ı: SA. ! st~. o 

Sovyetlerin taarruz ettiği Brion ask bölge9İni gihterir ha.ita 

sowYıTı.ıaı iOaı: . . . 

AJ.MANLARA oOaE ~-
. . . 

Don kavsinde Aşağı Donda ---·------ -
~ 1 muharebe iki yerden 
başladı geçtiler 

• 
Volga Üzerindeki he• Ruı mevzileri daha 

bir durumdadrr defler bombalandı -·--Don nebrl yeniden 
gea.ifçe geçi dl 
tBer)in, 26 (A.A.) - Aırııan 

oırlı;Iarı ~k()fnutanlığının teb 
l:iğ;: 

Rostof'ım cenubunda ve doğu 
sıında cc.rqyan eden çetin muıha 
rc~eleNkn sonra Don nt"hri gc 
çJrni.ştir. Nelıciıı cenup kıyısın 
tla muntazam ve irısicmnlıı 
bir cephe kurmak ımaksadile 
düşmzmın yaptığı. tı>.;;cl:lbü.,Jer a 
kir.ı kalın~tır. uçı;.klarııruz Don 
::ıclıri ma~abtnda bir Sovyet 
tc.ı:ıçrkerini ba!.ımıışlardır. 

Volı:a nehri üzerindeki hedef 
?ere g«eli gündüzlü lıücıımlar
d.ı bduaıan Ahnan boınba uçak 
ları topyekun 6.000 ton hacmin 
de 3 petrol gemjsini y.ıı·kmışlar 
ve ocphC>ye malzeme götürnnck
ta olı.n 3 büyük mavnay, batır
m1~1.~:rdır. 

dar -·-B tün koılmlerde 
savaşlar oluyor 
1\foslrova 26 (A-~) - So\')'et 

tebliğir>e giire, dun gece Sovyet 
kıtaatı V<>rom•z, 'I'symlian..kia, 
MoseYsc'hıerk ""-ile Ye Rostof böl • 
geleriaı.de düşmanla çarp-:ınış
lardır. 

Ceplıcnir.. <ltğe.r i<esmıJermde 
deği§ikliık olaı:am tır. 

Lonciıra 26 (A.A.) - Rcut<>rin 
Mosko,·adalai hu~uısi muhabi -

( O~l', bA, 3 si!. 7) 

VIŞIYE GÖRE 

Ticaret Vekili mahsulün bu yll çok 
bereketli olduğunu 

İ.zmir 26 (A.A.) -Ticaret Ve- ı 
kili Dr. Behçet Uz bu sabah 
Topra.k iMahıulleri Ofisine gi· 
d\>rek bir mii<l<let me§gııL oldlllk
tan sıonra, Ofisin toplama an
barlarınıı; un fabrilk.alarını teftiş 
e1ııniş'erdir. Tica<et Vekilı.m<zıin 
Ofist<eki ~t.ilgalln·ın nıc,-.munıı 
bilhnssa g<!rek İzmirin g~ek 
mülh~katın iaşe iştnt teş.1<.il et
m ş bu ·husu.sta aldıkları malü
nı3t üzerine gereken talimat ve 
ti:Td:t .rleri veıım;şlP.rdir. Dr Uz 
~ur~dı; İ:ıını'«lc ba'hll.';ı;; son 
fiinlcrd<> pek fena çıkmakta o
ian ekmek m elesi ile de mEŞ
gub omıuş ve frıncılarla bu ıbu
su.sta b'r konUşma yapmıştır. 
Bu konuşma neticesinde, ekme 

söylüyor 
i;in yarından ilibarcn dat:;ı iyi 
e\'•safta çıkmasını temin ede 
teclıirler almm~ ve bunlar.n a
zami dik!katle tatib kı eımroı.:ın-
ııı:uşıur. 

Maaılsa 26 (A.A.) - Ticaı et 
Vekili da1dor Behçet Uz bugün 
saat 14 de lbera.berlcrinde İz:ıni~ 
ve Manisa meb'm;larır.dan batı 
zevat ile İzmir Valisi, bek-diye 
reisi, İ2l!1lir t1ıhalirt \~ Llı1-ac«t 
birlikleri umtJm kôtibi, toprak 
ofisi umum müdürü ve pfisirı 
İzmir şubesi erkanı, DevlE>t De
rnlryolları sekiziDd işl~ m(;. 
diiırü ile m:ı-tbuat ve ajans mii-
1™!ssilleri olduğu halde ibir otc
rayla Bam.aha."!e istasyonundan 

(SONU. SA. S U. l) 

Bir Alman Proles6rln0n Keşli Etrafında -
iki Türk Profesörü 
neler anlatıyorlar? .. ~-~-~~~ 

,_ eni Gülhane Hastahanesinde 
kefille alikalı ameliyatlar 
ötedenberi yapdmaktadır 

Bir k.ıç ıııaı ew.,ı """llhıı:r alm.o 
praft'5ciril Sanerbru<Jh'un kaıtıe " 
ciğerlere gi..."en !IUf'mı.i pa.rçalannı cı
ltarıp atarak ya.ralıyı «*' kl.o;a bir 
zamanda i,yileştiroiğini aJaıııs biı.
l>erleri bildimı;şıJ. 

H-rde profesötil,n ,...ıı loeıı!t>Ctıil 
bir alt·tin \'ÜC'U1't.aki madeni ~mleri 
tıabeı· verdiğini de ı~.,,, ed~. 

Ct_-Il["'olı lkta yeni bir adım dalla 
5'J"ı1acak olan bu ımll\'U.!fakı.y.etln 
ilUn b<!D<ımından da lyi ka~tlnnabı. 
)""eık bir had..., ol""8{!tM ~ 
)'d,.--tur. 

Zan-.a.,_ zaıoon hb ciUn;yasıno.a.n 
Cen.nett..en duyuı.ın sttlcı gibt böyle 
haberlrr gelir. İM:n zek!tları.nın bir 
b>rk>r• " öklilrtıp m ah\•('Om,(>ğe ço Iış. 
tıkları bir dev1l'dı' tsydah inoonca. 
bir ,gay:'."C"tin mahısuh.lnü iş.tme:;c na-
1'1 ·ı:ı..~n n hli:ırwnız-l!a ;yı bfr he .. -a 

YQan: NERiMAN HIKMETc 

'Don nehrinin biiyük b!r kavis 
<;iu:Lgi bölgPde A ~mon ve Ro
me1' kıt'aları düşmanın zırhlı 

·bidil:.!cr "" piyade kı ·vctlerı 
iie muharebe ediyı>rlar. Alan an 
ve }'ömen öncüleri nehre v,.j,r6 

Mareşal 
Voroş·ıof 
Londrada 

VL'i ~6 (A.A.) B<'rliııin bi-
taraf sıyasi ın;.hf':k·rinde söy -
Ier:digi.ne göre, .Oldre~al Voro -
şil<Jf ~im.:h LenıngroıdCır bulun
maktadır. M?~l'- L•-.ndraya 
İngili:clcıı:lerı acele yanlrın iste
mek için gi•t'i!i il.he ed'lmck -
te<lir. 

,. ya r-a1ıyor. •D<lınek ln&n!.ıj;a y&rdı.ın 

hissi aJmıcmlş o da ::r~ ~"Ol'> d:Jurut. 

llı'"'n ... dır. 
\Toroııej bölgesinde biıtıın Sov 

ye~ Jniıcumları kıt'alarnnızın şid 
(tiOSU. SA. 3 Stl. 5) 

Diir. .'\.lncan p:"Ofesört..lnfin kfışrin& 

iki opt'-ati\:'(lm'fae onh Dll. BJ hu
su ta ö!'llar-ın n,.. dC~fındtikif.riJıt sor 

(S0~1'. S.'\, 3 ~l'. 5) Operatör '.\J. K•nıal 

S(poır· ,, iaıe te'ıkilatı ile fiat müra • 
kabe komisJonlnnııın ltığndil
m~~i herkesi sc\ indirdi. 

YAZAN: 

1 SEI.AlUI İZZ "-'T SF.DES 1 Dünkü At yarışla'rında bildirdiği
m iz favoriler aynen kazandılar 1 

! 1 

Bu teşkilatın lüzııııısuzhığu • 
ııu, fiat mürakabe koın..İ.'iyoııla • 
rının faydalı olmaktan :ziyade 

zarar nrıliklerini ilk >öyl!'yen 
!!-imdir? .• 

Hi~ şiiphe yok ki, halktır. 
Bu teşkiUit faaliyete ı:e~tik • 

ten birkaç gün sonu, icraatı bal
kın dilin de aCJ 'e ta Ilı niikte • 

ı !ere yol açtı. Bn niikteler, ga -

1 gv.etelerin miı.ııh slitıınlarmda 
yer buldu. 

Atalarımızm korktukları §CY 

dikı düşmektir. Halkın bir kere 

odil>ııe dii}m!'ğe g'Ör!. d<'mİsler. 
Bunun hir hakikat olduj::u her 
~ağda, her H5il!' ifo m<'y·dana 
çıkm tır. 

- -bir !i"Jin, bir kişinin, bir L in ne-
den fena olduğunu uzun ° uza • 
dıya izah etmf."7, buna lüzuır 
görmez: 

- Bu icraat fenadır, çünkü .• 
Di3·e konferans yermt.'z, ~ade .. 

c~: 

-Fenadır? .. 
Der, kesip atar. Onun hakkı 

vardır. l'tla~<'ri Vicdan, bilgiden 
riyade görgüden örnek alır , ı; 
onun sesine kulak asmayan bil
gi başarı g&stereınez. 

llfülga i•)e teskilatı ile fiat 
miirakabe komi. y ~nları balkın 
diline d~--uıüştü; niha~·ct liti; _ 
,·olundu .. 

Duııkü l at'ışlara ;.1irak ed~n .atları ve l arı lardali 

lar yerine ala.bildiğıne ilıtikar 
Yapmak tiyeceklcri daima goz 
İiııüı>de tutuhruılıdır ve elbette 
tirtulacaırtır. m khlik balkJn 

UiO. t.. SA. 3 St. 5) ıayf da 
eyireileri gö,terir resimier 

t11ı.~ .... ..,.....,.,. .... _.~ ............. ~ • ...,.._._...,."--~''!!'!!' .... ...,....,---........ '""'!'_(_Y_o_zı_sı...,4•ü-n•cu..-.s_a_1~fCrr.'iıt.d._..,.•_)-rll 
Hnlkın beğenmediği, halkın 

tenkit ettiği hiç bir ~ey yoktur 
ki, fuydnlı olsun. 

Halkın ııi~n be{:•nnıedii:iıı.i, 

İdarecilerin kulakları lıallun 
dilinde olmalıdır. Halkın öıü
ne, n1a~cri ,~icdan111 eki\lerine 
kulak kapamamak idarode en 
uliııı Joldur. 

Hallı.n ~özü haillD süzüdür. 



• 

SAYFA-% 
--------------~· 

• Yazan : ZIYA ŞAKIR . • t 

Ne yıvı.k ki, lrndmlığın m .. v
ııiı l.öyln eueır"edi. Oı::u, anki 

biır müçieyit o>acalom"i > l;ı,.. 
Hm ve teı<t:>;ye eltL Bir k mnıın 
.b(h ültliiğü, yüıksekligi hiç bir 
zarran hQ-r.ncd<unİ) L>Cegi1li dü -
~:neınecü. 

Fahrıiıınioanın babası, ken • 
diri ır.i.ıdaıfaa odiyortl u: 

- Birader!. Ben oı::a sadece 
§eriatin esaslarım öğretec • de
recede tahi,il verm;.ı;;: is~"<>r -
dwm. Fakat onun şiddetli ze -
kJ.sı, ıbeıı7m anulanmı yendi ..• 
O, benim çııkardığıım ilim saha
smda birderJbire o kadar yük -
sekli ki .. arttk onu oı-•d= indir· 
mcğe güaüm yeWedi... Eğer 
(Şc lı Ahmet Ahsai) dCotil:en o 
müruıfik Arap ile, (B:.ıb) denilen 
bu zındık mc,l'un ortaya a1ıhıa-

• m ~ obalardı, biç şi>pfıcsi:z ki be
ıt.m kızım böJ le o!!Tıı c ı. 
K · ; ne ~üst~ ~ rİ:>t yo
lu JJan j<lşmı:raeakt 

Kan nm Oh bir ta:l) !<ll 1 
marır.ı. kalnıasından k rkan (.fol j 
la ::lfclımt.<!) de söze karıştı: 

Hayatta, herşey olabilir. 
F.hıilnri:;a, cher nckacl'r bir 
m\."n:ı.fı.k j\e :biı· ıındıl\•& tcs!rine 

1 kBG>Jhru~ · de tımı vaktinde ho
!aı ım anlarn"i-. Artık şeriatın 

hak'.lkatin.e rücu etmiştir ... Gö
riiyıoı s:ınnz ya? .. Bir ayd~ !az
l;ıdır ki, evinden ve ha.tta <ıda
smdan dl§arı çıl<ıınıyor. Hrıtta ne 
bir şiir yıwyor ve ne de bir ki· 
tap okuyıor. 

Büyük amuca, lnrdenbire par· 
!adı: 

- Km-J>il:ir ne mel'anet dü -
şiinüyor. 

Diye bı:ğttdı. 
Birkaç saı:iye sükı'.ıt ile geçtL. 

Kalbi, taş gibi btı olan bu mu
>IJ> bUyük ;ımucarun şu a-

ğrr itt' amını, küçük amcca 
(Molla Ali) tasciik etti: 

- Ev~l. kimbilir ne mcl'ai:et 
düşünüyor? .• 

Bcyük amuca, Joanaath>Jj da -
}:a açıık söyledi: 

- Ben buna o kadar kar.3iın 
ki .. (Şe, h Afmıet) ile (&b) ın 
zelıirforini ruhwıa 5lııdirm.İ:lj o
lan ıbu dino.iz 'kadın n, günüı:. lıi· 
nııle bir ddi!ik edeceğinden ve 
bi:r.im ;ıerefli ~ leke • 
leyeceğindcn Jroııkuyorum... İş
te bu bırku dolay>Sile de, bu Jaı
dın ilıakkır..da ciddi too'birler a
lınmesını iwitiyuum. 

folla Mehmat, oturduğu yer
de Jcı.\Tandı: 

- Baba! .. Çok şiddetli~ -
nİl,Y'OIIStm.. Adeta, eVhama ka
pılıyorsun .•• Fahriinnisanın bu
gür, ~ bir mahpus gibi, evi
ne il;tapamp kalınası lrafi değil 

•• mı..-

Bu suale, M.o!la Ali cevap 
,·erdi: 

- Hayır ... Bugün evine ve o
dı;ı;;;::a kapannuş olan Falırün -
nısanm, yanı~ e\<tloo ;açarak 
i'htillı'ld!erin arasına kanşması 
ihtimali vardır .. Aile ~reflmizi 
altüst edecek olan ıböyle bk tıa
rE!kete mani <>lmak için, büyük 
binrd&in dediği g'bi, bu mec -
ll'IJll 'l<adı.ı:. !ı alWnda ciddi ted
birler ahnalıdır. 

fol!a Mehmet, bu sinler kar
§lS'llda !ena halde sersemledi. 

Karı,,:nın yenı bir i.p.eoc-e kar
~ıs.nda kalmasmdan eı:d~ ~.de
rak: 

- Ne gibı tedbitler? 
Dedi. 
Bll suale, 1-Iıolla Aliden evvel, 

Fahrümıls~nıu babaı.sı cevap ver
di: 

- B~ıı onwı bir ınıW<le-l. (Beh-, 
cetabat) öşkür.ıde kalmasını 

düşünüyorwn. 
Bliy>Uk aınuca, bu fik.n derhı.l 

tasvip eLli: 
- ÇOlk nıfuuısip ... Oı:u, Graya 

göndermeli. Köş1d.ekilere de sı
kı emirl!.'t' vererok bu mecmın 
!k:adır . .m iter tarafla alfı.kasııu 
k.c<ımcli. 

Kü~·liı< amuca, ~üpheyı davet 
et.reemek f.;·i.ıı u mütalcalara 
lbirdeobire itiraz etmedi. PJıiru. 
nı. 'büyii k biT mehırretlc şöylece 
t tbika gİ!iili: 

- Aile sırnmızı ba ·alarır.a 
i ,a drnf'kıte mana ne? .. Kı:;cası 

Molla Mehmet, ona en crrin mu
hafız olmalıdır. Bir an bile ya
mnd~n Hyrılmamahdır. Ancak 
u var ki, Molhı Mehmet neka

<lar or.u an11hafu2sya çalı..-ırsa 

Ç.1lışı;ın, o yine, o civardal<i (B.i- ı 
hiler) ile temas hasıl etmeye 
mı.rvaffak ol•caktır ... Babilerin • 
iç yüzlerine vakıf olanlar, on
larm en lı:uvvetli teşlciliıtıııın o 
civarda ol~wıu sö.·Jiiycrlar 
ve halta bu git!i te;kilatıın hü
kumet kuV\·etleri tarafından bi-
le !lıooüz keşfedilemediııini iddi
a ediyorlar. Eğer bu cihet nazarı 
<llkkata alınırsa, F:iliı:ünni6allm 
(BWca';abat) :lr.öılkü:r.c gör.de -
rilmesi, münasip olamaz. 

Büyitk amuca, 'hiddetle ıo -
murdandı: 

- Dı, ne yapalım? 
Küçük amuca sükiiııetle ce

vap verdi: 

- Ben, !;'ÖY le dii9ün~'Ul'Um.. 
Fa.l:ıriinrJsa, batı:! bir n.~ 
tarattarlrk ettiı;mden dolayı, hiç 
-p11ıcsi.z ki giinaihkıiırdır. Ve bi.. 

zim ailemizin ııerefini kw-1ar -
mak için de, 'her şeyden evvel 
bu gWıl'..Junı tmnizk"IIlesi 11ızım
dır ... Bu. münasebetsi:z işlere 
karışmddaı:. evvel, bir şt>yleı 
söyliiy'Ordu. Nasip olsa da, (ate
biıtı iiliy)·atı) [lJ ziyarete git • 
scnı; diyordu. Bana lııalırtia oııu 
buradan alı:p doğruca (Kerbe • 
lıi) ya götürmelidir. Bu (Ihlbi
lik) musi:lıeti tamamhle zail o • 
lurıcrya kadar, onu orada ikame
te rneo.'ıur elımelidir. 
Hacı M<fmıet Taki ile ':\tolla 

Sal' h sanki b~tt yay He hare
kete gelm~ler gibi, 

(Daha var) 

P l ş;al&<'"" Ira4<daki mukaddes 
ıiyarl't.giıhlaın. 

Açılacak ortaokul 
ve lise şubeJe, i 

?ı<Iaal'.ıf Vekaleti ha yıi şeh
rimizde yeniıden orta o.'<ıul ve 
lıse aQrnaga karar vermiş ancak 
EıniU>nü, Ü&J<ü.da} IFa tih ve 
Beyoğlu g'bi kal.abalık böl(eler 
de bııılunan lise- ve orta okullara 
yoeni şıAbeler ilavesini kararlaş
tu~nıştır. 

r 
ATILAY 

ŞEHİTLERİ 
BugQa Yavuzda 
uauıaı yapılacak 

G~enlerıle Atılay deni:zal
tmuzda bir kaza ııcticwnde 

~ehit düşen 38 •uhay Ye eri· 
ınizin hatırasını anmak için 

bugün bü) ük bir ilıtiCal yapo
lacaktır. İhtifal Yavuz zırhlı· 
mu.da clııcaktır. İlıtifal pl'O

graını hoz-trlanmı~lır. 

Mahrukat Ofisi 
Odun ve Kömür 
satışı başlıyor 

Tacirler makaveıe
ıerlnl leılledlyor 
Ma3ınkat ofl.>İflin odun satı§ 

lan b~nlerde başlanacaktır. 
Yarın Vali muavini Aılımet Kı~ 
n de mahrtı;kat e>fi•i müdürü 
iv.Et_Gi1ney ve beledıye iktısat 
mürii.ırü Saffet S<vz<"tl bir çeki 
odllft'>un maliyet fiatını tefibit e· 
dece k ve bu. fi ata fire farkı de
po üc<rcti, naiklJyc ve no=ill kar 
ilave E.d- erek pe.rakende sah~ 
fiatı iı::ln edileeeltiir. Bu iiatm 
8.';0 - 900 kurus arasL olacağr 
billcfi rilmek tedir. · 

,Bu fiat H.in edildik.len OOf'.ra 
tacır!er de fiat. kısmen düşü

.reeeklerdir. Zira taciri.erin de 
maliyet Iialtı mahroka t of'ısin-~ 

ıın:ıbyet fia!ına aşağı yukarı 

denk olacağma göre pahalıya sa 
tıs ?TNl!li korunma mev.ı:u urıa gi
rccek'lir. Esasen :Ciat meselesi 
Ü.Zerinde b.lrİ>irlerde anlaşamı
yan tacirler aralamdaki şiııkeıt
leri de fesbeıtroeğe başlamışlar
dır. ş;rketlerin feshi ile başllt. 
yan ticari rek&het gc,rek odUın, 
.geırekse kömür fia.tlarının dür 
mesine sebep Dlacakb.r. 

Malınıka.t o~ si Istnıı.ııca va· 
k•f ormaıı1aruıdan, Hallaçl.,ı Sa 
yala~; Alatuna ve Yaytfııcıl!ı: böl 
gelerinıde 146 vagon kömür yıık 
tıracaktır. Betıer kilk>&u 7 kll'IU! 

paradan ş<>hrimrz iskel-eleri
ne teslim edilecektir. Ayrıca o
fis odun ye mangal kö~ sat 
mnk ;,t.:~·cnkrin de mallarmı 

almayı kararla~ınn'F· 

Parasız Yahlı Talebe 
nin kayıd muamelesi 

ManifVekilliği besabilHI oıota 
okul \'C lise'lere alınacak talebe 
nln imtfhana talı> tutuf'ması ka
rarla§'tınlmı:;ıttt Şehrim"zde yapı 

lacak imtihanJara girecek tale
henin kayıt muamelelerine a:f· 

ba;ıııtla başlanacaktır. Erkek ta 
le-be Cağa'oğlo.r 2 inci erkc.k orta 
oku.lıına k?T. talebe ise İstanlıut 
kız Jisc~ine müracaat edecekler 

dir. Kayıt mu.ameleleri! 20 Ağııs 
'tıı6a kadar devam edecclctiır. 

llCDAM 

macerası 
~--~---~~- .. ~-~-----

mua-Emanet edilen paralar 
melege konduktan sonra •. 

Aktar apartımanı cinayetinin sebebi 
Parasını adliyeden soran ihtiyar 
Bir karı ile beş çocuğun intizarı 

2 ine: ağır ceza mshkemeı.inin 
önünde durııi}'Pl"<ium. B.r arar 
lık yanı.ma bir fatiyar ge'.di. E;
lirıde bir isıtida vardJ. Gi) mişi 
ooun rençper veya amele olıdı.r 
ğunıu gf. ter lyon:lu. Ya.şı da bir 
hayli geçkı'ıodi. 60 - 70 araların
da bir şeydi. 

- Baba, dedım; derdin ne
dir~ Ne isin vnr buralarda? 

İ'lıtiy.ır: 
- Aft diye :Çini çeklı ve de.-. 

d"nl b:ışahma!< i~-rn dcsara yas
land>. 
Paslanm:ış demir gib o!muış 

b!r tabaltadnn b'r S:ıgara alarak 
yaıklı ;·e ı.ı.eu~n ron.ra: 

- H.ç sormayın hiç! dedi. 

Oraya buraya g:t diyip dlll'u
J-.ırlar, 

- :Neden ver:mı.ştin, verme
seydin de kenıdi.n ı;aklasaydın? 

- Bir memleketli idik. Bura
da kazandığmu harcarım <h)c 
vc=1ştim. Ş:.mdi memlekete gi 
deceğitİı çocuklarıma p&ra gon 
doreceğ.ın. Fakat paracıklar.ın 
mu:ı.t'l'W!'leye lmr.du. Bcr.ıları bir 
türlü nasıl kurt racağım. bı:e
TPiynrLl'll'l. Dü,ıiniin bir kere bir 
k~rı beş oğlan ~l:ik ciyde hep 
beni bckliyr)rlar. BC(".'UJıa ü:c.;~Üıs 

be ~ktup yaz p çağır:ynrlar. 

G!drceğim gideceğ)m amma pa 
rasıız nereye varay!m? 

Zava1'1ı ndamcağızın karşı!~ 
tığı bt ·azi e~ cidkien ço..1< S(:;ldı. 
idi. İhti. ar talihine küssün. Ka· 
til arl<.~tn saktıyacağı para-

Hani şu Aktar apal'tımanı cina
yeti ol'du ya! O kapocı Ra,ydara 
85 lira para vcmıi.ştim. Po!is Ü· 
zermi aradığı zamrn diğer pa· 
raU.ıta beniım paramı da alılı. 
O gün bu güT.lfür uğr:ı.şıytırwn 
par&.ml lb.lr türlü alamı:-rorwm. / 

dan ha),r mı gelird ki~ ... Za
ten Ha~·dar memlelkell i Hüse
yini cebittleki paraya ta.maen 
öld iiıırn ÜCj.t Ü. 

ZİTA 
EŞYASI 

Geçen yd Temınuz ayında ve-
fa t eden göz dokıtoru z;y a G ü.-
n iin Cı;.ğaloğ!umlaki ev;nde mev 
cut eY eşyasının Sultanahmet 5 ı · 

inci sulh ce7.a 't'nahkemesir~e 

sa1ı!lmasıra karar verilmi~ir. 
:Meıtıum Ziya Gün va.siyetna

masinde bir m.l\)'Ou lira kadar 

tutan sen"etini ün>verı.ıteye te 
·beITiı ..t~ti. Fakat verese (te
sis) in gayTN:anl'mi o)iıığun'll< i
leri ııüo:erek melrl«ııueye ınüra
<aa't etm:ş; uııwı muiıa.kemeler 

den sonra Ünitversitcnln açtığ• 
tesis tescll dıovası. Ünıver.ıite le
hlıne neticelemıı · f. 

iki zelzele oldu 

Zelzeleler z şer 
saniye ılrdl 
İstanbı.i, 26 (A.A.) - Dün 

'hafif şi.ddetlte iki zel2elıe k.sydıe

dilm 'ştir. Bit-incisi ya:ı: saatrıe 

11 i 15 dakika geçe, ikinc.si 18 
yı 41 dakika 43 saniye geçe ol
muştu. Ayn merkezden gelen bıı 

iıki zelzele ik~er saniye kadar 
d:.-'Vam el!ın"şt'r. Menkez üstü ra 
saf.h.rneden 90 ki]ıcmetre mesa
feık dir. 

iki Brotür 
hazırlanıyor 

Üniversite Rek16r.lüğü .ı.c.. 
:zarı. adlı tıir broşür hazmama 
ğa karar vermiştir. Bu b.oşür· 
de bıı yıl ve geçen yıl yapılan 
törenlerde Rektörün söylediiği 
'llUl~ukiar bulunacai&r. 
Diğer tara.ftan tıp fakü!ıtesi 

de .Tüliin• hakkında bir broşür 
lıazmamağa bS,llamıştar. Bu bıo 
şilTde geçenlerde tüliin ale)-9ıin • 
de Vekiıl.ete gönderilen raporlar 
bulunacaktır. 

•• • 
,,,, 
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5 * Üniversitenin ikinci devre 

asker);ik k'6lll1Pları bu. sabah ba.<j· 
tqyacaktır. Bu deV•eye iştirak 
edecek fakfüteler talebesi saat 
'130 da Ün ıvensile baıhçffi:mie 
tQJı!anacaklar ve ban<lıo ile be
raıber SiDkeeiye hareket ederdk 
hus~ vapuırla Pen.diğe gide
ceklenlit. 

*Eminönü Ha!M:evi cTürkiye 
Halce<vlleri neş.riy,.tu adı al.tın
da bir ser>g>~ açmağa karar ver
mistiı. Sengide ıt..~ir edilecek 
e<;eıılerin tqıılaıwııa:;;ıııa başlan

cınlljlır. 

*Kum kapıda NL<ıaııca hama
mmda yıkarrnaga giden Mch
mct Sıı.bri kenldiş;ne a ~ olrnıyan 
hır bohçayı kararlaşlı.nrken gö
rültmüş ve mahkemeye verilerclk 
20 gün hapse ma~um edilmiş-, 
tir. 

Deniz kenarında bir gazinoya 
g.miler. Sami şarap getirtti ve 

· ka<iebi iıôeta bir yudı:mda 
içti. Kadlehi teknır masaya lıı>
y~rken ,Meta eBeri titriynrdu. 

i,.ır.r-e acai!p ıztı:rap verici ve 
deıır.den deıVne 'it'cl.eyoen bif' 
his varoı. 

KADDN 
baya bit kaç odun daha a~tt. 

Sal'.>n.u.n köşesine hemen ~"' 
tem.i>z beyaz (fr ört[i.lü bir safra 

hazırlandı. Üstü dontndı.. Şam
panıyalar da geldi. Bir taraftan 
da radly.oyu açıtıı.ar. Arasıra dı~l-I.< 

rııcfan geçip uzakla_<;an olom-Obil-
1erin homurtu~u duyuluvN'<iu. 
Salonun içi ~:mdi i;.'den iy:ye 
ııs.ı l"!iffi 1 ~ 1. 

IBu kadının yanmd:a bulur.ma 
s-.r.dı.n nasıl rı.;ban derin bir sü
künet hisediynrsa onun ağzın
dan bir ba..ıcasının isminin ç1k
n-.ıı~1rdan da e kadar ürküyn.r-

1 
du. 

P.ızar•oa yai)nıur tekrar ba~la• 
m. tır. Mekk ha~ıtn uzak bir 
hü'tva,·a dıal ış g hl hic; 'l«ınuş
muyordu. Boğaza, karşı •*ille 
tın yağmu'r d mdaki silik man 
z~,asına baıktyuı- h:ık~.:aen bu 
t; iri.D.d.c' her c~i, her ağ3cı 
tanı)"c:rmtr. gibi görünüyordu. 

Sam· düışiindü. Acaba Melek 
;hM .m hangi halır.a•arı U}andı. 
n!ak için bu.raya ge!mck isle-
mı·şı· • ı .. 

Arıık crtalık iyiden iyiye ka
ramnıış, ıa.mha"1r yanrna.ğa baş· 
laınışt:ır. Ya~ur iyice dinmişti. 

Sami lle Melek gaz:ıı.oda.n çık 
tılar. Genç kadın mantosunun 
yakasını kaldırdı: 

- Şö)"le b!rıız ~ek ... 
ıy "ümee-

DE<GiltL MI? 
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sin.iz ..• 

- Hayır, bayır ... Biliıkis içi
mi o kadar sıeak buluyo.rU!lll kL 

Melek hall1!n gaz'noda şaraplı 
sıea.k bir çay içmişti. Sami ise 
kadehleri biI'hıt'> uzerine yu
varladıığı çin o kadar üışüıniiy<o.r 
du. 

Yüriidü!Et". Akar bir çeşme
nin önünden geçeııken, sanki 
SllYUlll sesİlli daha iyi ditıiıyejbil• 
mek için giiczlerini- kapadı. Son· 
ra bırdenhire ııende!.edi. Sami 
knlunrlan tulımasaydı düşecekb: 

- Ne oldun kızını? 
Melek hanım cevap vetmedi: 

Yoksa farkına varmadan 
üşüdünüz mü? İsterseniz, biraz 
lhızlı yürfry-e lim. 
Kadın baŞlllı sanatlı ancak 

dudaklarının ü:otüııden gelip ge
çen ha!il bir tebessümle gülüm
sedi. Koyu siyah göı!ıerinin u
cunda l'ki damla yaş>n pırıllısı 

göründü. 

Caddede yam'2dılar. Sıwn.ı 
g~nç kadınm kolunu biram~ 
mıştı. Şirr.ı:li biraz daha hızlı yü 
rüyerek1 c·cıe ya-k!::.ışlLk1.vı za .. 
anan; genç kad·nm kulunu gö~
süne cloğru basl•. Akşam:n ala
ca karanLığrnda bile Melek 'ha
nımın haf;!çe kızardığım gör
m~ü. 

Otelde ki.mseler yoktu. S:km 
boıırJboşt.u. Şim:ii yakılmış olım 

sobaya yakm sandalye:crden 
birinde beyaz bir ked uyuklu
yıordu. Melek hanım: 

- Oh ne iyi. Sobayı da yak
mışlar dedi sahi b:rdenb:'t'e se
rinl.ilı: bastı. 

!Bir müddet sobanın yarımda 
durd'U. B ır aralıık içini çeke
rek: 

- Oh; ne iyi ettilk de gek!ik 
dedi. 

Samiye m!nnetta.r bir \'()CUk 

gibi el:ni tıızetu: 
- Teşe lcldir edet•m. 
Semi, e];ni Melek hanınım o

muzlarına ko;du: 
- Dünp<ia berkesin lrotü ha 

tıı.atarı o1cıbilir. Hiç o'.tna.zsa 
bir saat ıçin bunları unu1alıın. 

Bak, buradn ra<fy ca var. ş·m· 
di şerrr-anya da aç•ırınz. Fena 
mı; oh.:r?. 

Şezlbnglardan birini snhanııı 

yanma çekti: 
- Doğrusu ya böy'e 'havada 

otele killliC g<>lme. d~di, ne ka 
dar zaman :staseniz bunda ka. 
lıınz o!mnz mı? 

Patronun ltarısı güler yüzlü 
bir Enrrenr kadını salona ge i: 

- Rahatınıza bakınız efen
dim, dccli; belki j)ir ~PY emre
dersin:7.: dive so1ırna·ğa çıktım. 

- Vall·hi bize bir şımıranya 
sofr~t-;ı haz·r1asan,. fena ol'ıınaz. 

Kadın aşağıya indi. Sami s<r 

Artık:•) ice gece olmu~~. 
Patronun karısı misafirlerin 

b!r şeye ıh!iyaçıuı olup cJınad1-
ğıru iınlarr:nk ·ç:n, tekrar ~a~n
nun kapııs:cıı açıp yanı.arına gel
di: 

- Ah. dedi hava bö) 'a o1:na
s~}ı:it; ş·n:di ne gıüzel serjn se
rin b;:hç~ yemek yerdiniz. A 
han-m efendi .biJsen::z, b'zim 
bahçemiz çok iy'd r. Re le ak
şamla ı manzarasına dıoycrn ol
maz. tmn'I bütün gamını kasa
vctini unuiur. 

Sonra oo~mı Samiye çevirdi: 
- Bu gece burada kalacak 

mısınız? 

l\fo'-k ha.nım hemen cevahı 
yapıştndı: 

- Hayır, hayır madam'. Nere
deyse gideceğiz. 

(Daha var) 
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Bugün VUiyette 
mühim bir top· 
lantı y•pllacak 
Bu sabah v 'ye~te mühim bir 

teırlanlı yapıl.acaktır. Toplantı

ya Vali Yalovadan· dônen;e biz 
zat riyaset edecelııtir. Ak>! tak
dirde Vali muavinol Ahmet Kı
nık toplanotı~·a baskanlık yar 
pacaktır. 

T-OıJl'laıı:tıda lııöylüyü borçlan
dU"tJta şekıl i borçlandnma heyet 
leri ıhul>ulbatııı ıailim 1ıadı 1.eri, 
rekl:>llte ve verim kaJ:ıiliyeli. borç 
landttmn dIŞJııda kalan mahsu
lün satılrea va2ı.lyeti görü~lile· 
cek. bele<Lıyeye ve Ticaret Oda
lar,na denedilen ~lalüvdli 
kL11anı:ma şekli etrafında ko
nl'ııınalar vapılacaktır 

Da.mi eı.ecmenin yapacağL 
;şlı•r ve kararların tatbik şekli 

·)~ın yeni b'.r 17.ahnaine bcklcn
mckıtedir. D'ğer taraftan miihim 
vaz fc~cr deruhte eden belediye 
>ktı.;at ~<Kırli" ünün kadro
.-u!lda dt.'ğ şik~·k yaptllma91 Jiı

z:m gcl'rnelctedır. 

f!tıisat müdürlü.,"ii•ıe _veriden 
üıç ~tı::ıe şefi ve bi: kaç rapo!'tör 
le takip maır.uru alınması lazım 
gelmekAedir. Bu suretle tak\·i
ye ed.•eeek lmıii.dürlük iaşe ve 
ildlbat i'jierin: layık olidıı,;u ö· 
nemle talcip edeloekıtir. 

• • 
gezısı lnönü 

-0-,--

Aiustos sonuna 
kadar tamamlanac<tk 
şekilde ha:ı.ırlaınyor 

Eıokıı T&kı.> ım kı~L:-~ı ~ah~ır ja 

1, yapılan in<.>nü gf"ı.iiinın ta:ızimi 
nihayet Ajustoı. ronurıa kadar 
tam~rnlan&caktı<. Bt;rada e>'1<i
den havuz için a,yrıJ..an salıanm 

cı; 'oe haline lır:ınwması saha 
rle Takı;im bahçesine geçen kı.. 
mın. tanzimi, ~abanın tran-.vay 
t:..adesôaw lbaluın ~ek& 

meınfi,·enlerin illl]fsı bu arada 
bfürr!ece'k't)r. 

Sdradan Ta~im bahçesine 
bir mend;ven ile geçilerektir. 
BuTı.da yapılan setin altı<nda 
'biir helıit ile saıhanın el.ektrik ce
reyuıu için lbır de mulıa""·ile 
meıJiezi y.:ı.pılımaktadır. 

Be i.rı§aat biıttik.ten wnTa Tak 
sim b~esile Sü.ı'Pagop sahası
na geqmck üzere •b'.r de köprü 
'.Y'l!Pılacaktır. 

. .,,,, . . "' 
,,,----------------, 
l_s_ö_z OELIŞj J 

Kadın gözül 
Okudunuz mu: Bir adam mah

kemede şu hnki.usız düsturu bir 
defa daha tekrarlamış: 

- Kadın kısmının gözünü 
korkutmak lia.ım!. 

A arkadaş, işte hiç mümkün 
olmıyaeak şey varsa hu: 

Baksana, ayakkabıcılaT hile 
kadın kısmının gö2ünü korkut· 
111J1 k için karon iskarpinlerini to 
liraya çıkaMı!ar. 

Ne oldu? 
Yine zavanı erkeğin gözü kor

kudan dı~an fı~ladı! .• 

• EllLİYETLİ ELLER.. 

Gözlerimize güç inanacak bir 
haber okuduk: 

Bank.1 larınıızdan biri bütün 
maden Uetmelerinde teknik iş· 
lerin ehliyetli elemanlaxm eline 
verilmesini tem n i~in hazwlık • 
lar yapıyornıus .. 

Ehliyetli eleman!. nn eline 
mi? 

Demek l>ıın ka, :ı._ 

nıadeni k~;.fetti:~ 

• 
olrfa, asıl 

Aôm SİKLET işCİLER 

T.tıii okumu uıımdur: Ağır 
,, i,oci ekmek kamesi almak içiıı. 

&,OllO kişi müracaat etmi1. Bun
lardan yalnız 500 u ağır işçi ka
bul edilnıiş! 

Tuhaf dt-ğı1 mir 
Her halde bnnlann geri ka 

lıınlan cüssece aiır işci olacak!. 
CIMBIZ 

IL..JI :nd lonf~rant;.ıuın ağms ... 
lr'U tostaki faaliyetinden mü.o 

him aetittlue karar ~>
kac:ak görünüyor, Onun i~in bu
nu beklerken Ilindistaoa d•İ<" 
gele.n haberler bugünlerde da • 
lıa az kar~ değil. Birbiriui 
tutmaa görünt.ıı malı1rnattaa 
netkc 9•karınıık iı.i belki biraz 
daha mü kiUdür. Liıkin hal ve 
ke)Iiyeti gösteren bazı esaslı 
alametler bellidir: 

J\1eselıi ıui!lı kongrenı.n kayıt· 
sız ~rtsr& istiklıil yolunda ka • 
rarlar •·ereceği eİrafında kat'i 
t..hnıinlcr ~ iirüt.ülebilınektedir. 
Bu tahminleri ı..~wveılendireıı 
haberleri takip eden baska ma· 
lumata göre de Bindisla.ndaki 
ekalli)·eıler a)kırı bir vaziyet 
almağa haı:ırlanıyorlar. Uindis
tau meself>i SİJaSCt aleminin ··e 
hu lıarbin gelecek aylarda gene 
en çok hah<-edilen tne•'%ulan sı
r:ıısıoa g<"ç....,ektir; buna ~iiplw 

yoktur. Hindistanda silahsız ita· 
at,,izlik hareketi baş gösterdiği 
vakitler buna ekalliyetlerin ııo 

bdar uzak kaldığını daha ev· 
velki tecrübeler gö'ternıiştrr. 

Dün~·a harhinin en nazik bir 
safhasında Hindistanda b3Ş gö!l
terecek •«kayiin ehemmiyeti a· 
ik~~rdır. Onan için ınrseli on 

on b<"j sene eHel llind:iı.tanda 

olmıış hadiı.leerle silahsız muka

•·emet ile eğer olursa şimdilrıiılu 
&r8"mda t~rleri itibarile bü
yük farklar görii~ceği de siiyle
nebilir. Evvelki tecrübeler ha • 
tınladır, SiliJısı:ı: itaatsiı:lik ve 
nınka>cmete Hi:adistandak.i eka1 
liyetleri ~ işürak ettirebilmek 
için sariedihniş mesai netic:esiıl 

kalın>Ştı. ÇimJı:li Hintlilerle ek~l
liyelkr ara,ındaki ihtiliflar bu 
kadı>r mühim bir işbirliğine mi· 
ni olacak derettde hiiyüktü. İh
tilaflar :ise buı,riin ortadan kalk· 

mış değildir. Bindislanıa istik
lali bu harp çıkı.klan ve Biıı • 
clistan hudutlarına kadaı sı)lful. 

dulrtanberi ise Hindistan m
lesinin alınış Ye g~irmiş olduğu 

saflıalar cösteriyor ki o koca 
kıt'a.nm ~tiklüi eınıasında mÜ· 
:yoııılarca Hinclli araJWMla fikir 
ittifakı hasd olsa bile bu istikli· 

lin anla~hnası ba.,.""8 h~dır. 
İngiltere ile alalrıı~-ı lıüsbütiin 
kesmek .istiyenler nr, İngilten 
ile nwmfaat lıiılliği dairesinde bu 
alakayı geae muhafaza etmek 
fikrinde olanlar var. Afrika mu
harebelerinde lngiiiz kuvvetleri 
arasında sıcağa tahammülü, a
teşe karşı mukavemet itibarile 
Hindllierin nasıl bir kabiliyet 
göoıteı:.ıikltıri ~ !maktadır. 
Bu kuvvetler Hindistaıım İn -
giltereye taraflar olan yerlerin
den getirilmiştir. 

Bindi.standa mühim siyasi fır
Jı:alann ileri gelenJrri art.it İn
giltere ile Hinıtistaı>ta müna50-
betlerinde derin bir değişiklik 
olmak zamanı geldiğini, bunnn 
zaruri olduğunu müdafaa celi • 
yodar. 
Diğer traaftaıı Hindista.ııda her 
ay 40 • 50 hin kişinin asker ya• 
zılclıit söylıenınektedir. IDndli
ler arasında böyle asker yazıl • 
mak hareketi daha japoıMann 
Bindistaııa girecekleri söylen • 
meden evvel lıaşlaımştır. Zaten 
daha evvel 939 da garp ceplıe • 
sine de Hindli kıtaat gcıtirümiş, 
Bunlar Hindistandaki nal..liye 
''asıtalannı da beraber alarak 
Avrupal a gelmişledi. Beygir, 

.katır, araba ve saire gibi. Çünkü 
nıcWr devrinde de kamyonun 
bozulacağı dilşüniiler"k Uindis· 
tanın daiilı.k yerlerindeki mu -
harip alınliden yaı:ılmıs a.J<erin 
karda. çammd3 AHup~da gör<ı
"eklcri işler brsap Nlilmek is • 
fenmi. ti. Bu hallere bakınca Hiıı 
di.standa askerliğe elveri~li olan
ların İngilizlerle beraber mu • 
harebe etmeleri işinin t'hemnıi· 
yetli bir nfabette temin edilıligİ 
görülınektedir. Fabl Hindi 
tan meselesi bir taraftan lıiıtfiı• 

Ilindlileriu, diğer tarıııftnn İn· 
giltettnin arasında tam bir an· 

!aşmaya ,·arıltDCıya kadar •" 
btiytik askerlerind• ı.iri _,.. 
kalacaktır. 
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HA v A HAR at 'Bir f ransız mebusu 
INGILIZLER l Dö G ol'e iltihak etti 
Alman hava 
alanlarını bom· 

baladılar 
Loı:dra, 26 {A.A-l - ıog.ll,orc ha 

"·a naı.uılıı;ı iıelb!~ı;:ı: 
Dun .g~ lı.:Jn:ba l.h; ..._ t ııruzdılnt 

nıüıı.. ::n:t:"b büjllillt bı. ·tıe~ci! Rutu· 
ba\'Laı::ıl ustimd:e uçnı C"iul' Ana h·c

def, L<>u'"1>ouı'e .Je ııoJ!:ındadaki ba 
\ a ıt La.o lan o lım:Jşt ur. 

.BlJ s;:ıbo·b, er~end,.!n boo.lb 1-aır atan 
n~ferid uç;.la.runız saıın.yi böl-'~
lı•riıı3t~ \"e Loui:Uuı"t: dok}a.nnaa. 
Y•n;;ınlaı ı.:.ıa devam ~ ol
dugunu gormüş?ıerd~. 

Geoe a.v 6eı'V'-shro ılllf'nsub utak'"' 
larHmZ diJom:ı.n eısleri y.ı.Idnfode U.i 
.rı.lihver boıl~ba uc;tı.ğı talmb ı&.·~ 
ıer dt'lllf11Yt>llaı~ 'flıa! aı.,nrl.;ki 
~aklarda ba..1ko. h<!detı...-i boaiba
l.aınışlar ''il F·-.ı.n.•ız lryısı aç>ğıoda 
d;ü:tuan denız tılÜ b}atwa bamız 
lar y~l'~1 :dır. 

(;t'<. n ha"ta zar1IDGa b:»Y.bo.ro.ıır.:.n 
St-1'\ c ..ı '1m:.z dUşman sula ına 
Tı"l ,,1 l dL'ıCf"lne··~ dr•va'"ll -chnış
~-rtl.İr: Bu har~ tlr f('ımı.nda da 
ik· uç·~ımız ~r. 

Dün g• ee h:ı dil,Joıan u<;alcl&rı 
;cg;ıter~ p;mı.ı d<Y. kıy"ı ~..ı,,.,._ 
n.ı· Jraı;ı kısa ,~. b\r tarruz yap
m1'11udır B'raz hasar olmuştur. Az 
mı.tir. i'.d cliişır.:ın hooıba uı·aitı inil 
rip -0iunmu~tur. 

-<>--

Behçet Uz,un 
tetkikleri 

(Baş tarab 1 inci sahiiede) 
Maıniııwy:ı. ibareket etmişlerdir. 
Gerek ista..")vr.ıda gerek yol ü -
zerinde!kıi diğer istasyon ve köy
lel'de halk Vekili camlan bir 
sevgi ile selaıntayordu. Vekil 
yolda bi]',ha~sa harunanlarda hal
kln çalı.,.m""mı derin 'bir alaka 
ile taktip ediyordu. Otoray Mc
nemer~'de durdu ve kayın-.ıkam 
Vekile kaa:ı.nın vaziyeti, halkın 
borçland ığl htimbat mllit.arı 
''e n1ahsulün derecesi hıhldkın<la 
ılza!ıat verdi. Dok!>or Behçet Uz 
.ka<)ımakamm jjaliyet:ni takdir 
ve ııeııcliı:;..; itıahattan dolayı ken
disin<> teşaklrur et<ikten sonra 
kıı-beden direk.l.fileri verdi. Mu
radiye iköyünde de duran Vekil 
k.üyMlerle Jronı.qtu.. Kendilerin-o 
der. m;ıılısıılün vaziyeti h:ıl<ıkında 
izahat aldı . Al.ıım satımda serbest 
o!Ju!klarını, hiikiımete borçla -
rını yerdikten sonra ma.ıısulle -
ri.n[ isted3kkri gilbi satal:>flecek
lcrimi ve ihtiyaçlarını istedik -
leri yerden gctirtebilece!kleı:inİ 
söyledi. 

Vekıil saat 15,30 da Mar.~·a 

Andre J.'lllpl oesta
taklb ediyordu po 

Iı<>:·dr:ı, ~ (A.A.) - Reuter: 
İkı aı-danberi. Fransa.da Ges

<apo a~afından her tara.ita. ta
k en Lyoıı. seçim dairesi 
sosyahst mebusu Andre Pbilip, 
General de Gaulle'in gizli da
veti üzerine İngiltereye gel.miş· 
tir. 

Antlre Pbilip'i Fransız mu.ka
vametinin idarecılerindcn biri 
olarak tarif eden Loııdradaki 
milli Fransız kmnitesi bugünkü. 
bildiriğinde şöyle demektedır: 

Onun buraya gel'şi General 
de Gaulte'ın Fraru;a miUi kami
tcsir."n teşekkülüne ve Fransa 
içınde mukavemet hareketinin 
llıaşına yüksek şah<;iyet1 r ge· 
~-innek dü~üncesine yeni bir ör 
nek te~ 1 et:mektc<lir. 

AndrP Philip, Lyon ün:versi· 
tesinde siyasi iktisat pr->fcsörü 
\'e Fransız sooyalist p: rti.>i aza 
sından bulunuyordu. 

FRANSADA 
45 Alman 
öldürdüler 
:!vfos.loova 26 (A.A.) ~ Sovyet 

istilılbarat bürosunun amı,ı. ol -
duğ<> haberlere göre, Besaoçon
daki Alman garıWıonuna yapı -
lan b'r taarruı esnasında Fran-
517. ,.n t:T?Sever1eri 45 Nazi öldiir
m~krdir. 

Aııger:s'de diğer bir takım va· 
tanseverkr, AJm:ınlar için mü.
iı.:l?'.cıat im.al eden bir fabrika
yı a~ vnınişleı<dir. 

Bre<:t'de vatanseverler, Hiüe
rin kara muhafızlarının bir müf
rezeısine hücwn ellm.işlerdir, 

Gizli bir vesika 
(Baş tarab 1 mi sahifede) 

l.ncl hafif 1.ümeuıin 75 inci a~ın:.n ku
n~ndan rouavinli.Shıde ele ~oçirllm.lf
tir. 

Bu Y<>.3ikada Füh,,,,.r oilühh hücum 
kı'tEilıı.·:ına olttn JC.,.ı.."'lllun d.ayand~rı 

p:t>r..s:.pleri k~1>4t elrn<oC<.tedil·. Şiındikr:c 

I
Almar~ya'ı:ın ~ndı· oldu~u karlar dı· 

şındn da Almanyanın d hilt nOfuz ve 
kudı'Ct1n1 tı msH cdebilt•cck ve. ı:a:ğlam
lM~ııOOHt-cclt dr\•lct poli.3 krta-Ia.rı bu
lundwmıak lilzımdır. 

gelmi;JLir. Bu v.Wycl al>Cak en büyük alman 

PASİFiK HARBi 

Japonlar 
Gona'ya 
çıktılar -Yeni Ginenin bu 

kısmını Müttefik
ler bombaladılar 

---•ı---

İhraç hareketinin 
muvallak o ı ama
dığı bildiriliyor 
Va ingtıoıı 26 (A.A.) - Ge

çen .I-.ı..ftadanbcri cenup batı Pa
sıfikte harekm hakkııAJ.a alınan 
bütün lıabeıier bu kesimrle as· 
keri fa~hyetin tekrar 'b3§ladı· 
ğmı açıkça göstcımektedi.r. 

ı:ı.ıın un en gö<ıe görünür tara
fı Papouas:e şimal kıyısın.da 

BT.üttdik ktNvetkrin· bulun
ır.adığı çöl kcs•minde Gooa'ye 
Japon askerlerinin çıkarılması
d:r. 

Bu cıkarı!.madan sonra Ameri 
;.an ve Avu.>1ralya hava kU1.-vet 
ieri Yeni Gin1'nin bu k!smına a· 
va~ basan Japon kuvvet!eri ü,. 
zerine bu nokta.ya karşı çok şid
dH!i taaı4,ruızhra geçın!,;ıterdit. 

Miııttefik kuvvetlerinin hava 
taanuızlan cenuıp batı P36i.fikte 
~lnlld.iye !<"adar bir eşi d:ıha gö
rül.ınm>iş ı,'d!det ve kesafette ya 
pıbnıştır. 

H;ç şüphe yok ki G<ma'ye Ja
ponların asker çıkamıası, mütte 
;fik a,,.ıı.eıi' mü tehassıslıarı.ıı da 
kabul ettikleri g'bi More-,.byde
ko müttefik üs için yeni bFr teh
dit leş.kil ~tmektedir, 

iBu..,unla beraber Yeni G.ne
nin bır 'kı.."'1lınd.l Ftırt 1.fures
by <stlkaınetinıie arazini.n ol'R
gan.(;stü manialı hatta bazı yer
leı.de açda.mıyacak nisbeUte güç 
tükler göst.erımesi 'Yüzünden ve 
?;,{,.. ·e dloğru Yeni Gineyi 
geçmek t~'bıbiisfuıde bulunduk 
aarı takdirtle japan ku.vı.-etlerl • 
nin bizyük :ııorlul&.ırla karşıl~şa
cakk.rı bakımından bııı tehdit 
balen hayli. uzak g\)rünmekle
dir. 

Böyle olmasına ra,ğnıen•; Bu
na ve Goma hava alanlarında. 

japonların elinde bulunmasmın 
A'llılEtralıva kıt'asırun dkı,ğu ve 
sima! kıyılama taaııruz ·,.,:n ken
tlilerine yeni kolaylıklar temin 
edeceğine hiç şüphe Y'Oktlll'. 

Bu yeni noktalardan hava!ıa,. 
r.an jaıpon uçakları çok çabuk 
y.,,,; Ginenin ortasında buhı.nan 
yük.•ek dağlar sırasın ı lrolayıca 
asabilir. 

kuvvt tlr .. 

IVL::ni,n, 26 (A.A.) _ 'l'corct ve- devletinin. hayat fcls<>fc&ni kayıl>;ız 
k ı; Dr, Bı'bç t Uz ı asy<mda v:ı•li, şarlc.ı: kabul etmiş en saf Alm~n k<i
beJ.>dOye 11e<>I, parli ve Halkev\ re· nını tao;ıson insanlardan ın.\k,ek1cü 
!eri, Jaııd.ıuıma lromutonı, ooıni;yct ı.r d \kt poliı te>kilatı ._,.&tındaıı. g~-

-ı~ıı· 1 rin vakit gec:;nnedıt'-n möd:.ıhaleleri, müdltrü. da~ tnUdü.rlı:-pi, T:~ret ru '-lU ır 
od m ,..., Boııc-.. J>eyet!t.r.ile d4\er 1ıti<>k B(\yle bir k\;ı hiç ,rıp~ gururla- Gon.a'ya ~ıkarı!an japon kt:welle,i-
1 lller f':Cııibu ·ve kazalardan gl·lmlş nacak ve prole-l:ırya s:nıfı i)e 1.rrr~ıı.;a nl, ti!ı}erilp, olan rnuvarolal:.•r·ını kes 
J11trC't\T \"() birer jo.nduınıa "·e po- teM'!Z.Zül rtrnf·:>"lX'Ckfr. Bu devlet poF~ mrk tehd d karşl.!!.rı:!a bır-J.:Jmn&tta-
1ıs mı.CT-t Z09i tara!tndnn ın~e sinin cer-hf'dc döğüşt•n hü.cUllTI lnt.alaırı 
.kaıv.1 ... r.m.ı.;.ıtı.r. V~kH, cOtr. u.~ ommn<!d harp f'drrrk biltun diğıer as- dır. 
H ,-;: p~.ı bir ınUddt•t ist.ira,.. lkert sınıtar gib~ kanını akıtırnaısı \"C Afidı rt ıı ·teh~tı 1

"'"· bu keslr.;,dt.o-
lc11 ""· ll"lkeı-i s, ıonımu dol- lecrfıJ>e gunm<ısl zanıri<l1r. ~~ jıı.pon mılzrıne , . ., ilomal gt>mlle 

dıu·an lücmr \i! m!iı;t.ahs;Uerle •nem- Muhar<'b;ı ım~)"Clanlarınclı imtillnn rir>e irııi'ıilm durl>!·1"rin c;ıcik ağır 
,.e",,;clln ;aşe mziyrtJerl hakkıııdaloonU$ verd1kıten oonra ru '.u •otları arrunnda '"" Pap;>t« ·e kıyısına çıkınıl•n ja
n::alar yt.pnuş ve bu yılın berPketin- Al:r..atzy'aya dönecek olan bu lı:üıeun1 pon kı...'-'"'eLlı rlınin vaı.:ye:t~Jnin bil
dı•n ıb:ıh:. k! S>kın.tı ç.Wtıni;rpceğin(ı k·'.ala-rı llwııdilerine verilı<cek ,.nz;"'7i 
.ışarcL et~r. başa.rc:.l()..ı.k bir yaziyette bulunabilıredc.- t= ~ıkn't:lı olduğunu söylemıck-

Dr. D<bQ('t Uz Manlsa!:ların b~ l'•.'nlir. l<>dirk·r. 

b<a dild:.leri <>lup olma.dı;i·n, sor- Bu lk,talan Aka.oyada ciııjjrudan Md'burn, 26 (A.A.) - P<ıs;filı: 
muş ·ve Eg('nitı en tnü:hin1 ç-ek:1rdt·lt- dıoğrı.ıya alıııan .":iilfı.hlı kuv\.·eUen em- barb!ndo. ilk dofu. olJ.ra.Dc ja.pıonlann 
&!z okuru tl.zftuUtü istlir;:ıl C'd(n J\.fa- r.ind.-. CcuPanma.k da münJcündür. bir ihroıç trareketri yapma)arının ö-
nisa ,,..raJ·<:fb:n.ln üzü.:n i,:p ke1ld.ıil•eı·lnıc Alman rn.illetinin lçinden ı.--.ıonan 

-~ nüı>e geç;lırnlflir. japoıı:lar Pa.puonın 
f.z..""h edile!'dr lŞ maerat!annın raız.. alman eilatılı ktıvvt>tJerinin, OatıiU buıh-
' l · ~· ·• t·' ,._ ı dmalinrie 'bulunan Bnna.rı ele geçir-aa W """"~"' ·"""' .-....: ünün rcın =ıranlarınd.a kendi vatandaş!,.. • 
n- 3!i}'('I fi;ratınııı l'i*ııeic oJ<il:ğu te- ruıa kııl'!< kııllarıılmasına mi.L"llln3.ha mıJk iııılO;r<>rlardı. ı.Mut:ıef'kleım şid-
baırilz t'liı>lel'dlt bu kı;rmctll matı.on- ı.-ıeıt laz>nıdır. Oüdciı bo:Yle b.r dclii -=larma uğrayan japoo
lliroC•ii>. ly; flatUırda sa.1ışının te- ıte<lblr he~ şı·yin yıkılmasını lnt,ı~ ede.. lar bir g<'tt>i ka.}'belmiı.Hırdir Diğer 
nı'nl rica cdilmıqlir. V('ltiJ 1 şkrJdiyl' lı·h.r, )a.paı geı:nileri de harp ~'llllleı'inin 
kad..ır h~ .a!ma.n tedbir ve Bun.don ~:t sil~hlt ku~r.tlf'Tin va_ 
kararL"'rda~ nasıl mAmntı~t du- \zir-esi, şim~\ oldoğu gibi yalnız Atman bimay{"SI altıl\da geri5' g('riye dön~ 
yulmakta '31! bu iş ('~ de 15_ yanın haı·icl clüsım-nlanna karşı ha.. .,,ü_<ll'ı<dlr. Top yd<ün ola:-1.ı; japon 
y·ıt o, Ou "1a!ca vo ehemırJyı•lle 'rekatta buiumna.kt,..,. !barefür. ltıtaları ;yljl<lii 3 taıııt batın!mıştır. 
d ":'gıru. ve nıiMoit$1!1n .,,,.,.,_ . H~ k \~arının güziti(< b'r ie;lk>-
l. n -~lıncs."Ile lt;i!.:ıc ını bil- •a.t n-ıahıyet...nı muha1'a2:a rdl'bilıme;i 
d r .şiir. iç· kOdlX.'Sımun mahdut olma.s1 J4zım 

\ı"ck~l. koaperat:P1(·r blrıtğ~ntn p.r.ap '!u. Filbrc,. bu k:taJar k ~'1u.r1 
ffl')r·kası olmak ~ l'·a.pt;rJı ı bi- wiltı z:a:ı: lndaki o!'du te'\c dunun 
n•yı gezmiş ve ı;amp fabril<asının Y'l'ıııı:le 5 l!A 10 u gcçm.,,,_ l gcl 

bir an evı."'l ,,apılm:ısı cin .ailıle dit• r.ktir.d•·dir. 
hu urnnuştl"" Bu \"PSik bfltün ondu '\e ...,, 

"çet Uz, ı.t ~: ndc huh"1nn mıt '11 loı· ~drı"lm '\~•'"1 a-
:te>'llt taral.nd tp.şyl ' relı: 17 50 yında Alman ırmnnıt kara.-.ıft'ıı taır 
de otorayla İıt:Ilir'e harele ~!ıni;- 1<t<- b .Uram o:'du ııra.ıntla do> 
t..r ııct>'ll bir ölçüdP yaydır,ln< nı is-

Ba.lıl.ıc~rin h'u.buba.t ·.ı 

'B kesır 26 (A.A.) - Ba' ke
Sır v I'>i bugün Demirkapı c·va 

\ci:~..Jere g'derek hıı'b bat 
1 " c~k yu2l".le 2.5 de\ et his 
n lfmini işleri ;:e :rı:ıel'gu? 

1 

Vnli bu arıı<la bir köy 
tx:.h \ ti i.r.nrn istasyon 

nu k !ah !ık brr km'lü kiltes'. 
l'ı•ı h"uru il., açmı<tır. l~O ~ 
~ ' k rılan !;) ;ta9ı•ona _ş-:'lnıdil 
ıy· c· ~'"' şo baş bozırk dana 
a ıııı011Ş!ır. 

!r 
F 'ı r'' dQş .ce•,. "n.ln 

n1<luğu k ar yııyılmasını 
le! lstomi~r 

rn !in 
,,...,..1 Kel. 

füı gizli emir {'V"~J~ t tı böl,ge«in-
do" • arou.aım nclkurma:yına gön-1e-
ni)m;ştl, 

il!t"" ~.a 6 ağ> °" 1°40 taribml ı.... 
' rıg,<;'la bir kıw; aııy.:1:m 
bllcum k n >im<lô rnü-

'lı:.""1!t ~ı ~ miş 10 til-
.,,,.,ı bulmaktadır 

4 w e"'/\.--eT bu k '1'a"' 1=!
0

1T'o~'lpr'ın 
..,,,.,..;ndrtd rol lruvvell.l'nne kat.' -
mıştır. 

Bir ln~:iUz 
Gazetesi 

CB•1 tarafı btTinci sahüede) 

!ilci olan z~, n eğer bu flllllet
ya imdi cc up • batı P. ifiktekı. 
ler lıart'lıl.siz kalırl:m a dmclkra
s:. :ın tıııraluıxı r.: geç lir. japon 
kazançlannı ~1ımeıde eş
gu! rur. J;;ponyruı.ın za~ nn ıh
ti;)·aıc• vardır ve u: • tiği taı:-'llı:
la:rı rilfı:ıtca 'işlote'brrse ız ımın 
on,.;n rnutt~J< olacaktır. 

Bu Almanya· ir. de ~cdir. 
Bı' assa Kalkasyayı ele ge\ırnbiL 
lirse. 

İJlllillz\erin Rusvıııya olan yar
dlıll! ~ı daha ziyru:le artt..:rııcağrıu 
ve Awen1tan :n da · n '"Ya ta-
arruza geçece&'mı ümit edertı. 

'CDAM 

Yeni iaşe tect.1.:>ir -
Mevzii savaşlar _ leri karşısında 

devam ediyor Halkın vazifesi 
(Bqmakııleden devaın) 

da ihtikarı, .istüdlik dediğimiz 

iddihar ile teşvik rn teşci etme· 
ınesi. tnilli ,.e ua1un1i 1nenfaat 
kad•r her {erdin kendi ınl'nfaati 
lcabıdır. 

Afrika Harbi 
» 

-Karşılıklı bava 
taa'1razu oluyor 
Kalıire 26 (A.A.) - Ortaşark 

İngil'z tebliği: 
ıL ün kara eeplıesınin bütün 

J.-esım:~'<illdek> lıarekeUer yal
nız dHriye ve topçu faaliyetle
rine inhisar etmiştir. 

}fava faaliyeti mahdut öl.çüde 
ıolmıı;,~; ) alnız ıhaiii baırlba "-Çak 
!arımız ciiişman taşı.tlarına kat'
şı &abahlcyin tcs•rll bir taarruza 
geçmişlerdir. 

Ağır barrlba uçaklarımız Tob 
ruk tepesine \'e harp s:ı1ı= çev 
resine başarıla gece taa"ftlzları 
ya;ı-.-,,·•!,srdır, 

lkım~ 26 (A.A.) - İtalyan 
teb~iğ : 

:!\fısır cephesinde tıat:ıryalan
dii.'.)lllan kotlarına müfreze'erine. 
ve nakil vasıtalarına 'saıbetli en 
d~htlar yapım•' ardır 
Milıverin teşkilleri İnr,ıf.z tay 

~ar•' rinin faaliyetine şfooctle 

mı.ıkab lede bulımmu.f0artlr. 3 
İ:::gitz tavy,aresi dÜ!jü.r.:1•müş-, .. 
,Jf, 

Sir Cripps bir 
nutuk söyledi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ve maruf olursa o\suıı bır rnef
ı..u,.,cinın hürriyet iç;n ya:[>tığı 

müc•del«nin Birle;µk MiLlelle.rin 
dl'. ğUıda zaferıi. tamin •çm gay
ıeıl .. r:tıe t:n.gel ~t ıı!ııneımıe 
mıi~&ooe edeme)h: .Baıhis mev
Zlm olan aneseielcr bütün diin
ya 'çin !Pk b-O'ük, ço!ı: vahimdir. 
G~nöi, memleketi ku,vvetle ve 
ç.ok derin anlaşn~lar arasın 
<la çaııı:ışan. bır ~dini me-ıAıep 
lerin ihı1ilat içinde açl:kıındıklan 
bir dı::ruında bırakıp Hındistan 
dan çlkmamı.zı i.~tedi. Bunu ka 
bul et.mEk herhangi ııekilde hü
kimıetsiz ve teşl<fl:itlandınima
mış 1daresiz olarak mem'ıeketi 

ibıral;ımak demelatir. KE'Mi hare 
.kct'enıı.ın mes'uliyetini idrak 
eden hiç bir bükiımet !böyle 
harp oııtasıııda bu tarzda bir ted 
bir atamaz. 

Kımı!re parti..<::inin ve Gand'i
'!'ı.in isteklerini kırlıul etmek iç
tinıKıı kabil olanıyan k~aşalık 
l.a"a yol aQmak manasını verir. 
Bı\ yalnz benim görüşüm değil 
aym zamanda Gandinin ~ ifa
deı;iyle teeyyüt etmiş bir haki
l:at1:r. 

Bcırrlbay 26 (A.A.) - Gandi, 
ntşııet~iği haftalık H l "'jan ga
:ııetesinin bugünkü sayısında ŞÖY 
1 e O<"me k t.cd i r: 

cSo'lıısan ben ve kıongre Hint 
Mü~lüıman part;si Lderi Jinnah 
~le anlaşmıığa tamamile haz>
rız ... 

· Unuhııaınak Lhııudır ki ıııer· 
hum doktor Refik Sal·daııı ka· 
bioesinin tedricen almak ve art· 
tırmak meeburiyetinde kaldığı 

bütün ıııüdahale tedbirleri, ilı • 
tikir ve iddialar ~ iiziindon doğ· 
m~tıır ve vaziyet, l nvaş ~ arnş 
fasit bir dairenin içinden çıkıl· 
mazlığına doğru gitmi~tir, Hü
küınet.iıı halktan tam bir Kİ ·• 
matla beklediği ve istediği şuur 
sağ duygu, feragat, valanı;ever· 
lik yerine, vurgun ,.e istif ruhu 
hakim olmağa ba.~larsa, tekrıır 
yeni trdhiTler almak n..x.buri . 
yeti ba~ göstcreteğine ~üphe 

yoktur. Bu hah L'te ise, her gün, 
yeni bir rejim ihdası miimki.ln 
değildir. Ya müdnhale ~-ahııt da 
serbest kart si<kmlerinden ba~· 
ka bir şekil ve usı l bulunıtmı . 
yncağın:ı göre, insaf<ır.lık .-e şu
urstı7lıık alıp ~-ürür.c, yarm yİ· 
ne düne benzeyebilir. 

Bula,a, mill1 le ferdi ınl'n • 
faatler, hiikiımcHn bize gö. tt.'r
.ği itimada .-e bizden beklediği 

• yardıma uygun bir ~ekilde ha • 
ttket etmemizi amirdir. Bu ha· 
:<ati işin başka ~ık ar yolu yok -
tur. 

ABiDiN DAVER 

CALMANLABA-ı 
&OBE ; 

(Baş U.r~fı 1 inci sahifede) 

detlı mukan=etiyle ka~ıla~ 
mışt.r. Şehrin şimal - tıatısiroa 
cl\4marıın keşif a.>.ker tqıltJ.wkla 
rı piyade ve z!Jlhlı t~iUerimiz 
ve hava kuvvetlerimizin roiiışle
rek i::ücumlan nelo'cesinde da· 
ğıtıhnışt•r. Düşmanın karşi hü
cumları neticesiz kalmıştır. Yal 
n<z bir kesimde 48 dü..'llI!an tan
kı tahrip edilın~ir. • 
Doğu cephesinin diğer kesiııı

lerindc rnevz·i faaliyet ka)'dedit 
miştir • 

A'1nl'!11 ~elemıjın 
ın:~rı 

,IBerlin 26 (A.A.) - Son hafta 
lardıı. Alman kıt'alawıaıı doğu 
c<>piıesind.eki JıarekeUerini hü
td.sa ~en Berlin gau.cteleri, 
Sov:ve~ Mar~ali T!moçenloonun 
ne Rootof önünC:e ne Donet-L't~ 
ne Don'da. ve ne de Dt>n'ım 
bü.vüık ~evresinde Alman ileri 
tıareketinı dtmiuraımamıs oltiu~ 
ğunu yamnaktadırlar. • 

Voelkischer iBeobachter diyor 
ki: 
Bo~evik kıtaatı, Ah.nan taar

rU'Zuna karşı ıınukM>eleye ayılar
daırl:ıeri hazırlanmıs buluııuyor 

Jı.rc!ı. Ve ço~< kuvvetli ist:ılılcim 
!ar viicudc getimıtş!.erdi. 

f c DAGARCIK ••• JI 
Ev mi, dükkan mı! 

Bıı n ·adar ev hölle? Et evi, 
süt el-i, boya evi, doğraın..'l c\·i, 
kömür et.'İ, !kola '\'e ütH evi, do
kuma e\·~ tatlı evi, gi~·im evi ... 

Bu., galiba bu me»eleyi bir 
daha yazd.ımdı sanıyorum, dün 
)İue bu lüzumsuz evlerden bir 
çokları, inadına güziime batmca 
U,lı:rar vazıy...-uın i~I~: 

Ev, ötedcuberi içinde oluru • 
lan, yatılan, kaılkılan odalı, SO• 

lalı, mutfaklı, ku) ıUu, bahçeli 
yerlere den it-. Yukarıda adı g&

~en yerler i e ya dükkandır, ya 
makaza, yahut d• fabrika .. Böy
le olduğu halde buralara ev <!e
mekten ınal.~a.t nıedir:' 

Et evi yerine ka'8bın, sii1 evi 
yerine süU;ünün, boya evi ~·rr6ne 
boyacının1 kömür e\·İ yeı·int> kö· 
miiT~ünün, kola evi yerine ko .. 
1acınm, gi~ İm evi ~rer~ne ıea·ı;i • 
nin, dolrınna evi yerine doku -
macınm tatil evi yerine tatlıcı· 
mn •uyu mu çıktı sanki? 

Biliyorum ev lı.elim""i eski 
•hane. yerine almı;t.·or ve ..,,~ 

sela e,iki •boyahane• yerine 
•böya evi• kullanılıyor. Falrat 
eskiden kasap dükk&nına cet -
hane• kömiircüyc ·köınürhane> 
tatlıc:ıyn •talbhaoe• dtmllmiyor
da ki.. • 

08RMlll c-ı KAYGILI 

Sonları h~ne ıle bıten ycrkrin 
en ım:.~urlan ..,kiden ıne) ha • 
nelerdi. Fakat hi\bir uıeyh~neei 
tutup da kapısının ÜLeTİne mey, 
yahut •rakı, şarap f'\ i· diye l·az
dırmadı ve bereket J..i oralar 
bap •içkili lokanta . oldu da ·•o.la. 
~arap evi. olnıakta1> kurhıldu. 

Yok..a şimdi onlarJn da çoğu 
böJ le olacaktı. Hoş bu içkili lo
kaotaJarın! ç"b.;,.uu da Allah lo
kanta eyJey.,., Bunların liizde 
doksanında gündüzıio bi~ kap 
yemek bulaına:zısıorz, faket ad -
ları hep fokan\adır! Gelelim yi
ne dükkinlana ev olma '"""" • 
lesiue: _ 

Dükkan ba~ır. H ba~ka -
dır. On••tt için sonradan mey -
dana çıkan bu ın·lerin yerin.,, 
salıipl..,ri yine doğrudan doğru)·a 
kömürcü, oduncu. tloğramaeı, 
ter.ti, ~apkat:ı, ka56pt tatlıcı, tuz
hıcu diye yazdırsa !W'k fena ol· 
maz. 

Yoksa bu gidişle giinlin birin· 
de bakacağız ki h0>ta11 kapıla • 
rının Ü•.erinde upw.uu <:ÜY le hi· 
rn tabelıl: 

•Doıııatez, patlıcan, fasulya, 
lahana, pırasa, kereviz, havuç, 

şalgam evi!w• • 

Bir Alman profesörü
nün keşfi etrafında 

(Ba§ "1rn.fı 1 · i s111ıfad4} 
n.ıın. Değ•rli rıvf<'.Or MUıı Kemal 
~iti.: 

- Bu yeni tıir ft'Y dcğil'<Lr. Biz 
gOi/lC \>atan <ltıalir parçalaru"', lgııe
lcre ı::ıııskm>ti; lama ou<;.4ıile b:.c UEu!ü 
talb'-k rdı rt'llt isf!ade ed~oruz. Bu 
EltıktC'C'm:ıru .. :-tnt enslnt'a datv"r.nan 
l>r usul oh;a gt'l'('i<. 00.rül< nıeımi
len l<alb, eieer g;bı miilıöon U7.ll»lac
da.n tıkaınıak ~ <l\işünil1Wi1ir. 
F';ok;ı.t ,,..., k w UZUYda bulun•n yıı.
t•an<'' o'.smln Çl'l<;lm,...i ...-.nda o 
,..,,,n t; rlb «lilnı• '1<.hllloe ve mah
;t:.Jlt' va!'tilr. Bu usulün SıuVCT'buch 

t.'l<'hflntlnn n~ıl t:ıtb'k !'<ii~nl b•l 

B'.1 ~l '\ c ,-asıta cJ:ta. olaa 0te
d4'.-rbe1"4 birim bi!diğimiz ve- tatbik. 
o('litigmirr. wıut ve "l'86ıtanın mütdoj
nıll b•r ı•·k!i<ltr, Gulha~ bolıtahMl<·
simi.e dfımlrcile'rin gıü.zılı·ı·il'M:! b:ı.t2n 

da.ı.r pmı;ı.Jo.rı tchlik<-1 tarnrt.:>n et' 
cı~.Jc Uzc~ t~yin etlıkon yere 
mıı.Jm&t:sh cth.~ konulur ve yaı,.an
cı plld'Ça ç<toilip çılumlır. 

Yabancı modenl ır~e!J'rin bir 
uzuvdan r-t:karı1ması için tıa!tA bu 
nsı'.a Ilı• d<>I>l, ceı-a!ıi mfıdahale· 
1-erln tatıbi!rlrE' ınuıtJ.")'f·n Endüct.ionlar 
ı:ırs.nı Jtr. Zaırannı; kulan veya kat.. 
m~ı c;;ıkaı ı :ı ınd!ln daJ.1a az ı.a:;;tr

lı ol'3n ynıb~ncı mad-dı lerı bırntknin · 
daima tıkiib ll'Tt blr y<>ldcr. M<
aelA d·ınoğa !batıp d•rinde blnn, 
b'r n er.n.i vC'ya madeni Uir ınadd(•

:rı h..(t.!ııt..1rc;:i bic va .ıt:ı ıle olu . ol
Glın çık::ı.rnr-k, etıal·nd·ki t->.~ an 

- Bu lıa.bıri ağ!ebi ibtirral ile 
kanplarnak lliımdır. Telgr&.ıın bab
aettiji bu ••ll<'liyatlar Eldr.tro Er 
vıısı.lasile yapılacak bir _ _.. • 
ltıa~t alsa ı:er<ık. Bu d& ...-n ma.
IUın olan bir usuUlıı kalbe ta1!J.lııi 
demek Ohl'JW. • 
Ek'~-nan denilen bu ~ ~ 

1'eJ, gijajl!!ı:i y.ıtııma. cisimJerin l"'ri 
tıııYio .,,ı;ıır ve çıkırnl.ır. BllTlun ı.al
be talb;k <'<i•lmesi ele ınümküıwlür. 
Zaten b.lbcklı:i kurııun veı;air m»
d~lıer cı·n-alıl müdebalelerle çıb.
.nlm<0ktadnolı.r. Kalbin bazı muıta
lcalaı ındalı:ı '\""tıyatl<ır e.a'l!'n hiç 
de mtiıiır ııayılınazlıı r .• 

r SOVDTLEBB -ı 
L_ 8681 ) 

(Bq tanfı 1 lıaci ı.ahifede) 

Dün aşaı;'I Don mecra ını..n 
rindcn: 
rol ikzyısında büyük bir savaş 
ge!işıneğe b."'jla.mıştır. AhııarJar 
burada nehri oldukça önc-mli 
pcy·a.de ve tank kıuvvetlerile iki 
rn'<la.dan geçınıqıe mıwa{fak 
oLnuş.lardır. Sovyd mevzileri 
=rn.; gününe nisbetle daha dar 
bir durumdadır, 

G~ııll.i y aus~ a ,,öyle devam 
ı::1mekte<l r: 

cJ!rııah'nın islc<iiği Paki<ılan 
lıükürnlerine göre. cHint birliei• 
Mi><Wman devleünin daha düne 
xad;r birı"kte yaş•dığı devlete 
kar:;ı tıaı'lıe ~ir!.:ınesi kebu! c
d:J'C'bileeek bir i~ değilııi'r. Bu
gün artık Pakistan ve.Hindı'stan. 
değ'I, !ngilrzistan bah·• mevzuu 
dur. şın.ıi bütün Hindi,tana §U 

nu söylüyon.ım: cHiııt ülkesini 
her sevdıen önce cHindistan• ha 
linc ·g~lirel·im, 9001ra birıb'rine 
rakip olan ıbü.tün iddia ve istek 
lerl incelenme yoluna geçiririz.• 

Stal:n; mevzilerin her ne ba· 
lı«ma olursa olsun muhafaza 
l'dilınesıni emııetmişti. 

ı t:ı.l>ak1ı.. rı ı hrl.b <·tınf'k dt-ır. ki.,. 

Cepiıedt'll Kızıl Yıldız gaze • 
lesine .,<:len blr telgrafta derJl
digine göre, aşağı Don nehııtnin. 
hemen blitün 1-imler'.nde ve 
bilh::ssa RostıOr!a Simliyarıs -
kaya 'd:ı çıik bii; ülk ~'3i'pışr..a -
lar cereyan etırnaktedir. Akımtı
lar Volga'ya ~-e şimali Kait:s.; -
~·a,ya !<&dar bir yarma yapmak 
teşebbüsüne ~!erdir. Bu
raya bi1'0k yE>nl Atman tümen· 
!eri ~hııiştir. 

Aftoh&;J:ıad 26 (A.A.) - H'nt
ru .tyi dt:ışünü\mreni~ yer-ıiz bir 
sivagl erkflnına har'bin de·vamı 
ıni:ı:ıoetince bir anlaı::maya var
m:ıl1''Jr' ve- daUni ana)~a-sa rne
selef'n i ha;'!llRn sonraya ibırak 
an~·r-T.nı tekılif e1ıınist:r. 

ı, ıf.ilı~z 1darC'sinln H-lndist:ın

dan çr'k;Jırnesi hakkında Hint 
hon~s!nce ver'kn kararı Sap· 
u el~ i dii ür1L;~cmiş, :yersiz b!r 
kar~r suretinde tavsif etm\ştir. 

v 26 (AA) - Gand;, Ha-
' :ooe janon ~iy1ısetıne 

'":t j i>O ·a.nm ç n"" 
oli>lli r <ık .,.... y!e ı 

n ıız1 T'!a. 
':nSt alın bulu~ıı;yor. 

en bıl)'(T& $-""" P 
terl<l öl •m• l<ada• •il 
aıt clost<;a yapılan b'r 
~r. Ancak bu 

nrı dev'eU..rln :. "'1ı 
~'Oktu . 

nın lngil.iz f<U-ı,~·nın 

k 1 Is b n ~er 
h:iu ı köt..ı t.ar:zıda tetsır etli n mesı. 

A"Jrnan .ı.sker:, Botşcvikle.-ın 
anL>k.weınetini kıınııstır. 

7,36 
7,32 
7,~o 

%'/7/191% l'AZAJITESİ 

p,.,grom '17e meım. saat ayan. 
Vilcıalıımuzu çallflı.ralıın. 
A?>s haberleri. 

s.~ Evin saati. 
12.30 py_...,. ve m""1. sa.at &y&!'l; 

12,33 111~: Şa!<lcı ""' ~. 
12.4:i Aj>ns hab. .. Jeri. 
ı~,:ıo Miltıik: Şarl<ı ve t!lıkiller. 
rn.oo Progr•m vr m<mı. saat ayan. 
18.03 Müzik: 
ıs,:;o ırnzil<: FMıl ııc,.,ıı. 

19 30 A!>ır-'i'li:et saat ayan ve A-
jans h:ıb•rlcri. 

19,\5 Seı'bı!St ıo dıı.ldka. 
ı 9 < :r.~lr.k: Ş•'1<ı ve t~er. 
~o 15 R~o -tl'Sl. 
20 4< llliı: k: 
21 00 zz· t t ·kv"ml. 
•ı 19 'h it Ş"'1ı; vr tl.~Oler. 

2' -o K ' a: l\>sta kutusu. 
214S 1\ '! t.· !<: 

~ıo 

"" o y .... 
ı ..ı:nı..nu ~ ve t 
rumı J1ft ja.ponTu'y& hilal> <'<it 
l'flm f1fıY e bit yor: 

Ajans 

·-
Jılt 

• ıı6ıı: 

c:p,,. ial"JlllOC", l · g,ı:ıınd< 

(lmıdini IJrsl;,orlarsa şunu bilm l'-
1 er: Blz7ıı:t kftıd; kU"N le .:ıı.z 
~ ım., el 'ml:ıdc bu· uııan bütl!.ıı 

Ul!M' '" J, l!t"rlP tiVR rnuka-
kte hiçb<: kusıır ~ 

Du dim:.:ı ~"'ta o ·ufu glbi b: t 

lim u;:uvlıutda da a;rnen dUşünıilr

bllir. İc:>b ~:ı;ı> lıu ı:--Uld.,:Wr 
bı.. ralaman tlküT"lnıa.: 

Sonra Jc:ılbe s:ıplcn."Uı yat.>ncı bir 
maddeyi <:'lk;>rınok <:dt defa giiç ol
lmlCP'aD bir ameliye ile mUrr.ttfi:raiur. 
v(' znu.n.rdil&iğt k~•r ci.a ıx>r \'e bu 
yık l);{' İf d<'ı)İldi.-. Dimil. Vf' ka;b 
gibi miilüm bir \JZ\·un rr 111\~J OO!ıii 

olm:>111 bımlar& t"4b k <><iilcoı•k mü-
Oıoh.ılrıre kıynt,. v~ edir. Ba
ızan banwı.klaıdaki tılr n.melive bu 
uzuvhrd:Eiıııdrn daha Ciiç çok dalın 
ince alab;lir 

Kalbe ııaı;'.aıırnış bir iğneyi almak 1 
bugijnlcll gönne ve çııllf;mO vııskla.. 

rırun tetoilmülU kaıı:;ısıoda. baSlt tıö
rüid>Olir. Protesör Ban....-bructı'un 
bu ımıvailakly<>tinin alu>:leırıilı: blr 
kıymet k=notıi!.nı<"i lç;n de bıı ha
berin sıhha.ti.nıl ~--re~ıfz. bilıme
mz. 1"2ım<iır. ÇJnkli lııeııüz bu usu
lnn h.'.ikiıd ır.ahi;yelin• bitiııO:rorum. 
B<lir.,.IJiz. d3>ma gazetele1™' ilme 
ınl!moy:ın cl'.Qın ı:mı,ıınycde bi>r ala
ka UY:mdırm:ıl< düşüncce!le pıropa
ga'l:ia bn.krmından sahoip)coo-:n11 ~t 
tr-nin eden "ıaber!e""'f', yaızıla.ra. rast 
Ianrır. B<"lkıi hat.ıı·lacrsın z, kau{'l~t.tan 

y ;ıılmtş bir kalb ıle y:ı,~atılan has
blardaıı bnMe<l•lmlt. lcri bo.. 

2u ~ ins..ınların teı."t"S.r r:ıhbatıt 

b 1!f kalb temin edeb•kci'Gı:leri bil-
tlmıştl. H~ni:!. Nl!!'..ı,o o kalb? 

timin, teloniıl'fl ve b·lh .a cel":ı
hl " mnd:ıfıale oldUI<lnrınıo yal'll> 

nkuııd<:n da.ha f<ttl1 ger ce
t.ıne ~ edilmez. Fakat bu geliş

m in f nn1 Jı,çblr eooasa iolinad ~ı.. 

mey bT del'<'oe ve ş<ıkll.do oıabi

llece- ru ~ c!.nı{'k de dı:ğru 

dloğ d,.- sım--.ım. 

P "r Klı:nnı 

d& f ldırleriıı fOY:e 
İ•m:ı.11 Gilrkan 
hul~<~ e<t;.. 

l ' oronej'de ilel'J.,mekr 
Moski:wa 26 (A.A.) - Ta.ss a

jansı bildiriyor: 

Voronej çevresinde çet>c sa -
vaşl.ar devem etmeıkt.eıdir. Düş

man burada ~ği mevü

leri geri almak için karşı m; • 
cuımlar yapL)'Or. Voronej'm şi.
oral batısında birkaç defa el dc
ı';>iştaren bir yer için şiddf'tli bir 
mücadele cereyan etmc-kted.ir. 
Eı: şiddetli savaşlar ki su mec
rası arnsındakıi bölgede devam 
ediyw, Çünkü düşırxıa 'bu avan
tajlı movzıii üs:.iin bir şiddetle 
~ü<lafaa ediyıor. Şcilir bölge -
sınde savaşlar devam edi(yor. Bu
~ada da &wyct lat'aları düışma
nı oir mikıtar €Crt atmçtır. 

Mi 11 i 
yunıar 

resttvaıı 
14 • 22 Ağ tos 

Biltıtler l\tilli Piyango gi,,ele
rilıe F"9tival yapılacak gazino -
larda satılmalı:tadır. 

Her türiii ir.ahat için, Tel. 23311 



SAYFA - 4 

BAŞ PEHL İ VANLA 1 

Dünkü At Yarışları çok 
heyecanlı oldu 

'~~~~Y_a_za_~-·~-~-f.~S-A~~-I_İ~K~A~R~A-~_'_E_. _L~~~~~-ı \ 
1 Ak'<.<•yu u; Su&lan l\lecıt dev 

rı pe; .ı\'aT.a.ruıdan.dJ.r. Fakat; 
SJ' ı· ı '"-< devri ba•)ana çla
r-r,j,ı m.:h-.ıın rolli •1:ardı.r. 

ATnGl\'tııt ogl<uı Kel ilkmiş, Ali
~·ır.11. KaveilS oğJıu; Ka.tr~L; Koca 
J b-Jıi ı;>b. S an Aziz de\'ri 
pchl '"' 'ırr•nm ilk Lüreme anla
r a yet f111~ir. 

Sulıt;;.- Azi2. denıin>do Kırkpı
ıı,.rda yapılan ampiy<ına güreş 
mu :ııbakakı.r.ır.ıa halberslz gdıniş 
ve Kavas oillu ile boy ölç~

müışt ür. 
>Sı.:f't:!n A.ıı!ı. dC'VI'i b:ı§Peh.l:vaı.'l 

ı..,. nm dere<'Uini aınlarnak için 
S..tltan ~lecıt dcvımdeo Sultan. 
A:z z devrine inti.kal eden pchli
V'flillı:ın ıaoımaanııız \'e bunlaıın 
bır;ıvet ve maharet derecelerini 
bl rn.:t fayrlad.::n hiill değidir. 

Bıu sebc pl.oe;; Su!tan A:Co. dev
ri başp<.!ıHvanlaıruı:n sıravı.ıırl 
menıklıt.:lerini yn:ı..aı".Aen Akk:0ı
)·cınlıurlaın. bahsetınemen bir na
ki<ıe olur. 

Sı.iltan Medt devrinden Sul-
1 an Aziz devri.ne ir.th1 eden 
peY>.Jivaıılarda.n cSul.o. iısminde 
hır k:şi ıfah a vardır. 

Su'<> nam diğer Süli'yman Ak 
• G :nlu .ııeecesir.de nımıidar 

ve ktw\·eti'ô ;lıt pehi:va.ııdu· 
Suları un menlube'..cri bir dev 

n;:ısah g:b> daha hala Del.
orman JWyliiieriı a.rasrotla yaşar. 

A1 ko;)·ıı..'llu hal<t=da e1.i.ıniz
de bi~ çek maliıma.t van;a da, 
S'dıo için yz.zaca.ğınıa yazılar 

Ya'!ır,~2; s~rGnun AC{koyuJ""lu 
;;,. Scıınunda harman rney<lanın 
d.ı t• l· güaeşi var<h·. Bu, ııüre.j 
çok cıw:ıh ve yı.r.lıcırlır. İki peh
bvan üç saat gü.reşti:<leri halde 
.J:-irh!tleı:ni yeneınemişlerd.r. 

Şumnı..oaı harman meyd:aııın

tla yapJlan .btJı güreşin hikiıyeg ~ 
n ı sı:raGı gclJ:ği vak;ı cı.'<uyucu" 
lcır 1ma )·üvacağll'\1ı. .. 

Biraz da. olea, Su.'vyu rxac k
' " kı:ı;aca o.'rnyucu;la..ıma tanıta
yıım. Bu peMivanm lıo~'U iki 
nıe.'n'<len fazla. iııniş ... Kuınıraı 

O'cr.'<'!ı iı>: ve kk"Ç b"Y iU r v
k."lide adeli ve mı.anl32 :rn bir 
vıiar.le rr:alık im~. 

Su•Jo,, harım-yerinde d<>kluru 
l an yüz okkalok l:ıuğda.v çuval
lar>nı ökiliz a.raıbasmaı Tekirdağ• 
ka!llUlJU kuı.:a!claôığı gibı atar
Jrr . .:: . . • 

irt mandı:;Jar; n \'e ök :&le:ııın 
a1t111a g L"nc-k ayak"ları.m yerden 
k cseitJci<; ... P ençeler: hadtliııden 
fazla lıvi imi,ş. .. At nallarını 

ikiye alJ~"ırm:ş ... 
Suılo gibô bir pt"hTivan S.ıı'.tan 

Aızi.2 devı•hde bile ~;o.ktıır .. Su! 
t an .Aııi<z dEN'rinin en özlü pehii 
vanı Aliço l>ile SuJO gıbi tarif e
~l€'111ez ... 

İ~~e. Akfroyunk.ı diye yazma
ğa ba.,<ıla&ğ-.ını peılıiııvan; Sul.ıyu 
ç4f~ sfö·er gl>i harman yeri~de 
c. ayırla!'1 yo'ıdurarak lt\.irenı."ştir. 
Akkxtj·ı.:r.ılumun maksat ve men
sei ha,kkmda muh1elif ri\'a.~t

lcır \'ardır. 

Deliormanhlarm baz,larr, A'k
kıoyı.ıınlunı.:n fatrakaııJı clduğu.

nu söy!C"rlc ..... 
Çı'Jc seV'.lp büMnet efü.t;•hı'z 

okı pe!ılıvanlardan dc'.~gaıılıı!< 
Stıtjolcu Bay Mell:net de Alvko
)'rı:ıltınn'l De~'cmmanlı O:*lu u
nıu s&yler Haötıa; Suyolcu; Ak
yolunnnun Sultan Aziz deı"t"in 
dl' H3C('a giderk ı:ı İstanlılıla 
~·elf<en kayıklarile gelrli.i!inı ı c-.·
slk CÖ('r. 

Sd;'Olctı, ba.zJ ıxhl:.t;anlar1a 
N<~ı..m' ")ı.t YE·miş ıS!ı.d . 'e 
g•derek karşıladıklar•nı, f,t<'l· 
tıı;rıla ka'ıf;ııtı rııi1dlieıtçe e\ e 
nıı dir ettığini söy'•yerek Ak
koyu.rılluyı.. şu su !'etle tarif eder: 

- Karay.ağız yavuz. b~yı.k1ı, 

l'ıadd'ndeıı fau1•o adele)·e sah 'P; 
"~"'' ba"lı dindar bir adamd~ 

SU'Yo;.,u Mehmet peıhli an, 
.At.-~oyıunlunı.Jll güreş'er~ne ~a· 

}H olmamJ'i .•. 
Ml"lınret petı.Jivan ı n. AC<!<O) mı 

Jm:uaı DeEocmanlıı oJduğuııu söy 
leml'Sİ beni bu pdıli\•anın şah-

6!')'eli hakıkmda baz> tetıl<G<:er 

) r.prnağa fCvkett:. 

SrJ!an Aziz de'\'Tı pelı 1i\·anla
rmda.n P rrıak D~li ~4 W'at, bun
d ;;n otrJz sene m•vel bana, Akıko 

yu nı.u lan bahı;eıımiştl. 
Den llfuNda göre : Ak:koyun

lı.ınun i=.'I Bekimrr. Aslen Si
vaslıdır. Tü~entlir. Del!omı ıı: 
n a Siva&tn(>ol mı.:tı arı.>beısi sı.-ala 

.,.oda 2c:ır.i~ir. 

Bt:n, or ·ene e\;.·cl~ Eiazıg'a 
g;d'Crken Sivaı>tan ge~mi~hn. 

Kafraııc!lll<.'1 Siıl; asli> olıd:uğunu 

bi\1rclim. Ar~uınlunuın d" De
li ).fü.rada at:fe<ıı S:nsh eılduğ,:. 
nu· bildli;;,:m il:'n s;va '~t11n He
ri ge'"-"' lhtiyarlarmdan te1k<ı
karta bu1rımduım . Bu ihıt.ıyarlar; 
Sııltan :\focit ve SuJtan Aziz d'C
virleri arasında KatrallCrdan 
evvel Akkoyuıılu nami'.e bir peh 
livanıı.n Sivasıta ya~adığıru söyle 
mi · ! eı'di. 

~~~~~~~--~~~~ .... ~~~~~~~~~~~·~ 
Yarışları dün bildirdiğimiz 

favoriler aynen kazandı 
Zaten A!d<QıYunlu namcnı t~ı 

mast Bckuin Debmnanl oi
m<.l<tan ziyade Sivaslı otduğuna 

ı dera~et eder . .Aklmyu.'lm devleti 
nin füan eli ye ııızallrr'-..iş bir hAır 
du.ı:IU yo}:tur. Tam"mile Şarki 
Aııadohıda olan Akkoyunluia.r 
lhaiis TürkmendirLer. 

l3inaenale;>fü, Akkoyım!u Be-
1ürin Del?oııınanli olmaıyıp Sl
va<lı olduğunu gösletmeğe ltiif1 
·karip oldı.ıtğu g>bi merlıum D€
li Muradın otuz sene e\"Vel ba
na söyledlğ: de Siva,;ta yaptığ:m 
tahkikat ta Akkcııy•un}unuıı Si
'l.'a.si ol'duğunu göstermeğe kafi
dir. 

Neti(:e; Alkk~ı:ınlu lalkabı, 
her şeyi halletımeğe bi.!i b'r de
lildir. Ne :6c. biz şimdi• Akko
yır:ılu hakkında bild<klerim'zi 
yaza:ı.m. 

Aldroyunlu Sivastopol 12ô0 
nmlıar00€sine kadar Samsun, 
Havza, Onlu; Amasya; '.Ibk·at; 
Çorure; Kastamonuı haval!sinde 
bu!unan ne kadar başpeil:ıliYan 
geçinen; kc-akucak güreşen g'j 
reş<;"t varsa heps bi y cnm~i~. 

Bundan d)yksanı sc·ne evvel 
Ha\zada A'Yıboğan namile meş
hu.; bir ~i'lla,n varmış ... To
ka~ta da Yürükoğ:u, Ka,,famo
nııda da Kel Hasan diye sayı.L 
pelı!ivan1ar mevcutmuş. 

(Daha vax) 

• MOHiM 

İNlanıbuJ mevsim at .yarışfarı
run üçünoü haftası dün geçen 
Paı:zara nazara~ daha fa:ılala.~an 
b:r ~aklı kitlesi önünde bü
yük bir intizam içinde .ıapıldı. 
Anıkaraiılar bu seferki kiaşU\Ya 
daha faıJla hisse ile işt ~ak e1.ınış 
buhmuıyorlardı. 

BİR.İ:NCİ KOŞU 
İki yaşında n kaza'nçl.an ye

kiınu 1400 lirayı dbldul"lnıyan 

yerli saikan İ:ıgiJiz erkek ve di
şi \ayları an.smda 1000 meılre 
meı;afede yapıldı. Ve neticede: 
ı - Polat; 2 - Destegül; 3 -
Var:;t. Ganyan 100 kt~uş ver
mi.<lt.lr. 
tKtNci KO.<;U (Satış koşusu) 

Üç y~ımıaki saJ!kan Arat er
kek \€ cilş> t:ıyl!ara mahsuıs o
lup 1400 metre mernfe üızerin<le 
yapılmışhr. Ne•ice ~ : 

1 - Vecize; 2 - Ferhat; 3 -
Yaman. 

Ganyan 100; p'<>•clrr 100; 200 
kt~·u.ş venm'ş'.ir. İkınci koı;u ü 
zerindekJ >kıli babıis 275 kurUli 
VC'."Jll!ştir. Biri'1Ci ik 'nci k<ışu!ar 
li:;:crir.Jeki çi!U:? ~ih s le 115 ku" 
n.?F· kaznndırn11s1.,!·. 
ÜÇÜNCÜ KOŞU (Crnık bmJır' 

koşımı J 
Üç ve c. ha vukE"ı y -rt.aki 

yerli ~a. ~kcın İ ıg;l!7 at \'e kıs 
raklarına mnlı>ııs•ur 1600 mct
ıE0c yapılan bw koşuda: 

1- Elhan; 2- MeT! ~; 3-

iLAN 
.. 

Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı günü ucuz 
ilanlar sütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, _satılık arsa, 
kiralık ev, it arayanlar, işçi arayanlar, zay ı. . 

ilanlar 6 satırı geçmem ~ ü~ere ~O ~~.ıru§a ne§~cdıle
bilcceğini muhterem karilerımıze bıldırıyoruz. İlan be
deli damv,a pulu olarak da gönder ilebilir. 

~~~.;.....--------------

1 

Alcey::an gcl.rn!şt:r. Bu Jwıunun 
ga'1:yanı 100; p'JSCl>i 100; 120 ku 
r.._....,., vemi..~ti.r. 

DÖRDÜXCJ KOŞU (Ccııtilmen 
ko..usıı.) 

Üç ve daha· yukarı yaştaki 
ve sı:.ne ıorfın<la kazançları ye
kunu 25-00 lirayı ge\rr.ıiyen saf
kan İngiliz at ve kısraldarma 
nıa.'ıı;us olt:p 2-000 mt-ire mesafe 
d yapılmıştır. Amatör biln:'ciJe
r :n i~tl·rak ett;ği bn 1-:-0~uda: 

J - Daııli: 2 - Umacı: 3 -
Özdcn,,jr g~lmiş1el"dir. Bu kO.Şllr 
r . ın ganya~ı 130 p'iıselrrl 100; 
200 kurL'I~ nrımi.~.t.'r. B u kıoı;; ı. ı 
üo:ermdrk i ik'li bahis 425 kuruş 
Üt('Üncü ve dördüncü ~uJJ.r ü
zerim!ek, ~'~:~ bah's te (205) 
kuıru~ verımi§t~'r 

BE')İiNOİ KOŞU 
Üc ve da!ıa y.uikarı ya§taki 

sat·<Jn İng.liz at Ye k:.srakı!arına 

ı 
ma!ı,;us olan bu ko~cı3'un mesa
fesi 1800 melrcdl.r ,Yedi atın iş
tırak et~iği bu Jro;:uda 1 - Bü
kct; 2 - Gruı.ca; 3 - Daınet gei 
mi,lerd.r. Bu koşı;;nu,,.. ganya
nı 180; phiselerı 100; 400; 200 ku 
ruş \•ermiştir. 

DÖRDÜ .. '<CÜ KOŞU 
Dört, ve d2h:ı yu.'<arı yaştaki 

saikan Arap a! ,-e kı::;ra;~ıar .. na 
mahsu..>-;tu,r, 300 '.lra ikramiyesi 
otan bu lroşuı:-.ttn rr.€safcs: 1300 
nıctredir. Do'kuız at'n i,;;,"..irak et 
ti ~i bu k<I§llı)"l.l. 

J - Tomu~u!k: 2 - Bora; 3 -
Tı.na ola.rak bitırmi7lcrdir. 

Bu ·~un gau:cam l'.!"5; pla 
seleri 100: 125; 200 kuruş ver
n-U~tir. İk. Ii bahis 270 kuruş; 
beşil'lci \'e aHınıcı k-OŞular üızerin 
dek• çıHe bahis te (200) kurın; 

SPiKER 

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

Istanbul Yüzme Şam
ı piyonluğu Seçmeleri 

~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~ 
184 YOzOctlnlD lştlrlk etUğl hu Mftsa • 

bakalar çok heyecanll eldn 
Su sporı;arı ajanlığı tarafın

dan tertip edilen ve Cuımartes. 
günu başlıyan İ~tanbu 1ı Y'Üzme 
şarnıpiyonlu~u seenıe müsabaka 
!arına dün de Moda ~üzme ha
vuzunda büyük -bir kalabahk ö 
""'"""te d ,..... edil~ ir. i;.· 3Ü" 
xfe,·am e<lrn bu rnU.;abakalara 
Gala~asaray; Beykru; Orta.köy 
V<' Beyoğlus.por .ktüpleri He K a
dıköy Halkevinden 184 yüzücü 
Virak c.trnış ve neticede Bey
kozdan 76, G. S araydan 68 spor 
cu fin ale girmek hakkını kaza.n 
mış1aı dtr. Diğerleri tasfiyeye 
uğramışlardır. 

Ağuslxı6un ilk hafta.<ında ya
pılacak olan İstar.b.ut ~c:·mpİ~'UD 
h:.i;ul'da G. Saray ile Bcyko.z 
yüzfu:o:ileri arasmda mül.iıiş bir 
çek ·ı;,me olacağı. f>nale kalan yü 
zücülerin adedin-den belli ol
maktadır. 

Muntazam ,.e heyecaıılı geçen 
dürl.ru müsabakalarda a lınan 

netıcel<'r şun!ıardır : 

200 Se.nbest: 1 - İbrah im 
(Besı:toz) 2.35.; 2 - M..st.aJ'a fG. 
S .) . 

200 Ser.beSi ku,ü ;;CT. ı -
Le<>n (Bej imz) 3.; :! - Gogo 
(Beykoc). 

100 .S:,ı.1.tl.;.'ii- Fuat (BP ·-
kxııl) 1.28; :! - :r:cn·a! (A. S.). 

100 Sı"1ı>üti1 kti i.ık[.er: l -
R asim (Beykoe) l .:ıs; ~ - Adil 
(G. S.). 

1500 S er.best: 1 - Vl at (B<'y 
koız) 24.4il; 2 - 0.;ıman (G. S.). 

800 Seııbest kii<;ü:kkr: 1 -
Ömer (G . S.) 13.; 2 - Llızo (Bey 
tkoz). 

Türk bayrak: l - Gal2ta,a
ray takımı 5.55; 2 - Beyk<:ı.z ta

kımı. 

Türk bayrak küc·ükic-r: J -

B csf,wz tak:mı 4.15, ~ - Gala

ltasaray takımı. 
K ule .t.tkıma: 1 - Fuat ('Bey

l<ıoz) 56.10; 2 - :tılu~~!f<T (Bey

koz). 

TÜRKiYE 

ZiRAAT 
CUMHURJYET1 

BANK ASI 
Kurul uş taA"iı!ıi : 1888 - Se rmayesi: 100,000,000 Türit l.resı . 

Su be ve ajans adedi: 265 

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

Zıraat Bankasında kwnba ralı ve i hb&rsız ta<arrui hesap
kur'a ile as~ğıdnk.i piaııa gö anlar a senede 4 •iefa çe;:Uecek 
kur''l ·~e a ~.:--'.1·d2ki p13.na gö ,..r ikt'f!"l1;vc:o ria· ·1iac?ktrr 

C A. 1,ftOO ı :nlık C,000 L.11 lOU Adet $0 icralık 5,000 L 

4 • 509 • 2,000 • 120 • " • 4,80t • 
4 • 250 • 1.000 • 

(0 • 100 • 4,0IJO • 168 • 1AI • :uoo • 
DiKKAT; ıiesaplarındaki paralar b.r se" iç n<le 5-0 liıra-

ô n ıısağt dü:şm•yenlere ik ra nıiye çıktıı,ı •ak:l;rdc c;. 20 fozla
slle ve<1le~ektir. 

Kur'a lar aent>de 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyiul ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

T. ıŞ BANKASI -"'ti,.. D i K KAT 
K:ıuŞ.~D~~~/ 2 heş:~~";,' I~!y!~'";.~iu~::~· ı 16/7 /942 tarihinden itibaren gazetemizde netredile-

1 
1 

• • :to 

" " ... 
ne 

1 cek bilumum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
2 lkincitetrin tarihlerind e Y•I'• ır. 1 etmeg- e ba~lad!;:. ımız gibi Ankara caddesinde Kahra-
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ıooe t.ınW. = zooe.- Un manzade hanındaki ilancılık şirketi vasıtasile de al · 
> ıoot , = 3000.- • maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hususi tari· 
• 75t " = 1500.- • fe ta bik edilmektedir. Sayın mütterilerimize b ild ir i· 
• 
• 

500 • = 1500.- > 
w .. = %500.- • 

ı·iz . 

• ıee • = 4ooe.- • 
• 
• .. 

.. • = ıseo.- • 
u • = 5000.- • 
lt • = Zllllv.- • 

Sahibi; E. J Z Z E T, N•triyat Direklörü: Cevdet 

Basıl.ılti'ı )tt: •Soa Tel,craf, Matlt- ı 
• 

Ülkü y©D~lYIDlYlk 
y a zan: l\lurat Jlayaban 

Y d bÜ)'U;( "it gifdı 2 b;:ıya-

1.Jtı oou iht!yaria•;..._gl kır du.
muş .. çmdan, bol ~ı:ıg:H yO.

ziırdern ~mbaşka bil' .i~ te. ı
yan güzl<ıılıı<lf'n belli oluyonlu. Si
gara iç.şi'flde bile hay-Jtın yı.pratıcı 

n l'';ıaketatıll"rinl' d'eyanaı1a...t :ı.o.."'Unda 

ka;an ins:ı.nla:-ın rrrGcadcleoi hJn?
kı~t:erıne u~~wa bil' taır.t var .. !.fuha 
\ab;na b."4 ..Şlar, onun her kı>lln1cısi
ne ayl'ı ITl3na \·er-ci"lini glzlemiyo:·
<lu. 

Kot!'. p~l'tı.n).('ltı ı,ı seı:.tiizllğint boı.l:na

d11.!l l<cnu:uyol'lardı. Du<Wklao'ı kıpır 

9a::n!Jo.·, e&;lcri çlluı11:> ıJ a..ılutıa 
gijzlt:rl binbı<nrlı'n ayr1lmııyordu. 
Gcııç ~drn hrı..y.ıtııın vakt:r.'tı.cn ev
veJ yıp.·attığı 'bı.> adama k3.ı'Şı neıı~r 
hi:-...,-c~g; bt•lli dı'g.di . Kompartı
mand;•1tı d),ğor iki )'olcuınun oto.r
duklaı·ı yerde rahat r.ıha.t uyum~
ları onlar iQttı flrsatt ı amma bir tür
lü glrılı .~inin· '~nden kalplcr.ni ok J 

m<ı!t n·r~an .k:urtul:ımıyorlar<Il. 

eı l~i Ü~ sat t~r hiç k.onll1J'Tlad1ln, 
yaJruz gö-.zlerjJe anl~"roaya çalıumış 
lar ve brbirlerinin o andaic:ı hislc."ini 
ölçtr.iye k.c:ılıkmurlard ı . Tiim Eminca
rıa gı• !iaccyr kadnr biç konuşm:ıdı

!.&r. J:~r.ı.~t E."2'iıı.can İ6taf.'Y'<Alund~ 

gene aıiam: 
- S:aık b~· çay İ9Jll!Cz rul<ln:z? 
dty11 ooııdıu ve cevap be!dt>mt•df"ll 

cay?:... .. ı 19marladı. 

Geo<; kadl,n rnütcrt'<kl.itti. İri siyah 
gö/.]P;üni kar~:smJa o~uran .adamu1 
ııcoS: çı~.gili yüztindıl dolaştırdı. Son;r ... : 

- !Jicin zı:ı.t.n,et ettiniz, ben h:c 
ç.uy ;çn: !n ... dt•cii. Bu sö~ ikıl genı; 

)"l 1("ı ara~mda muhQver nn R<."' ~na 

sına '"" :~ olnı.uştu. :F~/ıetk dalgın 
b·r hJ 'IC' 

- .. ıtı.Jted·n .. dt'dl. Si1.:.n ç:ı.y h;m1.· 
dig. uz, bllnıo.yoı"dun:. . FJS: t tren yol 
eu1u~t·rıôa mutlaka c:aya ihıtı'yaç 

var, Onun iQin silJı.n errwr; 'Zı bekle
me< 
~ E tağfuru/!alı .• Yalnız çay brn• 

ra!ı t. • cdyoL' d.1 .• on·un k;"in .. 
Öyle ise eıı:dişeye mahal yok. 

M.'.l at ıntz:, rsa en si2in lhha1!.'lıi.z:i 
ıro•· :n.:.k .. Mac?e-r-.i:j çay d~"Jnuyor 
H.'m y l taOıi efe-nd!.nı, 

- K . ... uro bakm~·ın b")e!en<iI, 
~zi l'o:..halsız ('ttin1. 

- N<' nni;n1ı..~f'bet ef'?':ıdım. Sizı" 
hiıml'! ed~'lr:ıt'!:, s'r.Anl<' konuş.-nt 

yı eL bu3 ZC!\'k :c m 
G ç k..tdıı.n 'ko ~uıWı. ;ın da sıkı

lıyurdu Ooun lıan.b:;ıl<a bir •hlt..'
t:ı oidtııunu anlamak ~ kı~a b!r 
teecssUs kafi idi.. Miıiema&yPn men 
~ilı~~ oynı.:yor ve <h.ıdtı:k ~ 18111-
;}ıı.1.·.,;.:.ı. 

Bıraz sonra taycı Dcl ba · ınuıt.. 

tı. Genç erlknk çayları a , Yol a.r-
kao:ı; r.• çoy lekUt e~i ve kcn
dı ç:ıy .:::ı c başlııöı. Aradan he. 
naz beş dak.ioka ı:ec;m ll'l'ist.i ki ta .. ı~ 
vtu:u u l<. dın da a ııer çoyı akh ve 
b.:ı:-Uauı d~d~ .ll!l. gOtü. tLdı::en ıö'l; 
](ır; b.! bı!" P to.lc!ld1. 

Yınc h"ç 'kon4~-mr.dan (1ly1amıL ıÇ 
tiJ .. r. Gr-nç k:ıdı-n t~eıkti.ür e.Ui. Tren 
Erz !ıeandan aynlı!G;:CJl et~! tazr be 
ya, h•' ası ile d<>lm;;ya ba,.am~. 
Bilnas..a d~la!""'.Jak' ~b,+ı mahmur
luğu ana tatl bir ?e\.~C: aş1J1yo'l:tu. 

'l'ı""' süırat:... bU."l>iı ~n -t·rdı . 
Onlar yine biııO,;::lcı'İle ~!ı ... Ta
~1L.'lsıl~ kul'u.,'1.ıyorJaı'riı. 

* Trrn PeDCk.gi gptel · on ı_1~r{ad.arı 
fazla olı.t;y0ı."'Clu. Butıin dta!;,T ,olcu .... 
laTı, bi'basa İlt.anıbı:lu U'Zun uı-maıa: 
d :ıır gi.frm.!yenlcr vaıtınlann pt>ncere 
!erine k"'1flu )ardı. Tr i•tao.bull>.'l 
yaz. hayatına, sıhhc:.t, ne c \ic ı~d::t 
ık.af.un g.ı~elllık.lPri içindi.YI Biır";ı.tle 
geçti, 

Hay<1llru>a~a bf"!r gü?UU a:bt kilw
oalıklı. ~ç eı1<ı;k k<:n<!ls'n•n "' 
)'Ol :ırkndaşını.n bıvuli~'"J"lı haf'!"' ,:;ı. 

v l'!'thk t e llSOD.l"a : 

_ Affede....-Sniı, birb r\m z'r. ti ·"" 
lerıni P-~e biln1iymuz a.rr.a çuı;c ya
kın a•lrndaşlar ııl>iyiz.. İ tanı- l<ta 
ılk ,.ilrra tıJ·1 beraber )'3}.r."• • ı~ı 

tek] t <:ts•-m hf•r JN::.lde rrdclf •. "l-r. ·z .. 
nı:t d+-·g:l mı? .. ıJf'di Gf'')Ç ırıı<lın b·~· 

nl ·~ ne cevap "\'PNr .. lar...u. bel 
dig :ıi :k ti•rmed' .. :ih:ıyı .. •·Azı ~t.ır.: 

- Pekı •• K P1:.r'.lll9i .Utıi<tildO.. 

* A,,..,~ oLı eki;pre p , n ı.ı:-c içleı u-
de .ır ::ı lr tle··l'.yo:du E raf c-, yrr 
den'rı r sınık\ , Iaci.t ilt" J.Jtıail da 

varch. \"ın~ ik.i6t, 11k: ~eyahat,pr:c_ .. 
dıok h:l>1 ıı.ynı kon"\ii>ft ·+ a .aT
şı taTE•ya ıd.iier. YahnL 1Jzl elan 
Yt dc6ışc.:n bir f"'Y \' raı M :i.l'U ın 

t<;ı n.: en gQ:ı;lpr:n· LY " r...1 lfa
c.0 k JC<ıı:ın<if.)';ı-.,..,\'X · 
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t - o. a?:CUZL!l 942 y 1~.,a. fl;t m~ ·ed;: llc \ l<'11. )"llıituPı<.:a y.~..Jı 23 
kaler:ı C'amaşırıı.ar1rıın ıyıkaıttıı·ılna-1 •\"11' .açık tK i ·rr;a::un 7/8 9-l2 cu a g.t 

nti ~-:lat ı ı dr. okı..:1 b:nas1r.J::ı topl:ın:ı~k knmısy'On a ıcra oll1na ·aktır. 

2 - 'l'ı~ıt eoılfln rn1kdarklır kah oe-f: l taJ · 'n.&r Faz. a vey ~ 

da o nbıı· . 

3 _ L.+Jtr ~., u.~tn~rneyi okul mı.Jıast• .ede g<;r< bıl"r c • 

4 - 300 lir..ılık tem'in<ıt makbuz \f' dil;,"( \.'e:a:Jc!e ya.zıh ıün Vt 93.ait a 

ı1üracaatları. cTe~ıı:ıat yül<lSt"'.k mc_o\.tep. 11r m;..;h il't.\: ... ne ~ 

(7889) 

Y-üksek Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden 

!\1.ı k""..(>binüı lLe blriıx:l sınıfına 318/942 e lin ünden it..bo:;).'En ı:ıa~Pt ta• 
l<1>e ltı>y<i:na baf'anacıılt Y>' koyıt .şi 28/8/942 günW.0 bti:ır devam eda 

cekıtır. 

Şrnıa : Orta okul mezı..n olmak '" yoh t l ., ""1nci •nu!ı "11 
e<ıa>ış bulunmak ve y141 onb..,.ten kıl Jk on n bJ;yı;J< olrcıı.mıık lıi -

&ınA Oııta l ıeç n senıe b 'kren•er. Arada- l:"çeo b r B{'ne za'."fında ne 
1~ r.- ~tıl old · nJ. te' • ed:eceklenlır. . 

~ğıda y~ıh ve&ikala·l mektebe iT ·caat ~rık · r .lıtıl du
l , dml=l>ğo eh · olup oh-r.:ı<l •ı ant nalt üzere "" l{>pçc ball 

nıuıwı • l<A• tlarile K ımpaf1ld• ele z h:\ abatıe'lııe cündoilec r 
s hl. d onla ı r'"e: lı o.ıd, !tı n ·!an ve m .. -abak..ı ı~anında- ım,· .. 

v;ıf:ak olarak me•~,, .. br> a +ımasına k a va-ilen tal~bedM; No'rl1lcç itı ... 

bar m dcla.k ~rvet saııJbi b!.t kt1f l veya ım .. mf. b 161 ~ ~ 3e \'C 

uN)lı k bütçolerde0 maaş veya ücret ,,:an tıô traınu• le N l'k;• 
musa<klırk blr ta•h!ıUtname a ·mır. 

ist lci.1 crın mildur·y..:t k.:ılerr.frıc ır aca:ı~· ı. 

\"e ~a:ar· Dilı•kçe~ a şı. l~i ha1. \'t k:ıgıt 1 ar' 1 e r.ı.~us cG.zd:ın, ~plıouı • 

'Vfl)"a t.ısdı~ı; ııur.tl<:·I \'e 4 X 6 <b dır.<ia 6 foto oı.. (7377) 


