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İrtihalini Teessürle Haber 

' F 1AT1 
Her Yerde 

5 
Kurut tur 

z Başvekilimizin 
~~~!!!! 

Veriyor 

AŞVEKIL 
Muhtelif işler 
rinde izahat 

üze
a l d ı 

---~-~~~ ... ;---------
Başvekilimiz şebir ve iaşe işleri üzerinde 

dalml enc6men i\zası ve 
to olarak ~aymakzmlarla görCştö, 

SOVYET RUS
YA MÜŞKÜL 

DURUMDA 
, 

Almar.lar.11 çok hazır· 
lıklı ı;e yepyeni bir ta
biye ile Rus mukaL'emet 
hatları üzerine atıldıkla· 
rı anlaşılıyor.Timoçenko 
ordusunun imha edilme
•İ takdirinde Rasyanın 

1

1 

çok miiı/,ül bir duruma 
gireceğine §İİphe yoktur .. ı 

}·azan: ŞÜKRÜ AHMED 

/~. lnıarı. ordu"ı geçen 1a
~ arruı. Jılına n.azaran bu 

lsta•httl 7 (A.A.) - Ba"ekil 
doktor Itdik Saydam bugitn ôi:
lrden ene( b<.'rahcriıırle Ticar<>t 
\rt:kili \"(' ıase ınii--trı..arı olduğıı 
lıalde ,·i);İ) ,:ıı., itlıalı:ı1 'e ilıra
l'a.l tacirlerini l~nh11l t"derck ·Ya
ıi~·etlerj lıab..kıııd;,t ınaflunat al· 
ın1 .. ıır. 

Ea~nkil üğlcdeıı ""ıru Bclc
di~·e~·i zi,\arct et -t~. tophı bu
lı1n?n daiıni cn)·iin~en. ilznları i1c 
oı;t'htr \ c hcledı' e ıc..:lcri hakkın-
da konu .... mu ·, buıu:l::ın ~onra o
dun ve küıuür tarir1erir.i, fırın .. 
~\}arı ,-e değirr-1r-nC"ileri kabul -
ederek ı.~ııtlilcrinrlen iz-.Jıat al-
011'.;:f iT. 

J<A Y:llAKınıLARl KABt:L 

İslnııbııl 7 (A.A.) - Ba~\ekil 
doktor Refik Sa,·dnın dün öi;lc
dcn sonr~ ,·iliıl clleki wplantı

l I ıııüteakiıı İstanbul kaza ka;-
nıa~\aınlarını loplu <ı1arak ka ... 
bul cimi' 'e k<.'ndikrilc kazala
rına ait j,Jer ,.c İH"C ıu~ele!-.i ii
:ırrinde konu~!'l1uş. ,.c ta\·ı.,j~·e -

~ "' daha geç kalnıı, o
larak Rus ordu,unun üzerine a
tıldı. Fakat, bu defa geç kalnıa· 
nın h~ın ıne!<.afe ~ akuılığı Jıe-nı 
de çok '1ıa,.rlıl..Jı bulunmak ile 
t._..ıart cdihnek j .. tcndiği anlaşı

lı) or. \3 ırı ıaıııa~da tiıbi) e la
n1au1ilc dl·i.,ri~tirilnıi':tir. 

I ]erde bulunn1u~tur. 

r 

So, ~et ka) nakloırı vaziyetin 
nıii~küliatını anlatmaktan ~kın
modıkları kadar Loodra da du
rumun müşküll\tını saklama • 
makta \'e hatla tehlikeli akıbet
ler Jıu,ule gelıııe,ioin muhtemel 
bulımdırgunu söJkınektedir. 

Pra agand 
""\ 

harbl 

Sur·ye 
irak ve 
il istin 
---•'---

Mihver hı rafından 

ku~tarılacal<mış ! 
-a-

in gl llzler eski 
eserleriKap'a ta
şıma istiyormuş 
.Aoı~"a, 7 ( H d~ O gcıt:etE ) -

Tikyo r:td;>o.ıu ~I•ln·ı·ı· Kt;\.'\"t"••1l'ri! 
ı1'n ;yabıız :'.\'1 t·1'"1 c! ·K·l FilsL"t1~ S..;.
rtye ve J ~·~ı ôa k .... ;.a ı-acagını •iS
!iyt' ~t aı vb cfk:ı ı Ü,j~nde t ..;ü• 
y. pn· .ık l6tt•ın kt•·di~ 

D gc'r 1.1İh\"er r<·<iyuları db h'1ı;ıliz 
lE't' n ~Jısı..ı'(t: ~ e ık! escıleıi ;ıc._ı ... ..;.
trl;.':.-:: b2ha~e bfilt,".I csk· t·~c ·!·' 
ri Kapa n~lt."1ınE"k ~ed k'!E'>rinı b•l-
d .,mt:.._lf"" .• Iı ı :ıı 1 7. :'l ~-

t.in-i ı...-.elbet-ını; teo . B.ı ı ,;:ıdl)vla.ra 
~l"e Kaı...' '('ntn nıç f(hır O.:aı .. k 
i!jn e-dılre n o ı ıng t. , rm 
1t11 :\'la tah:"lı t :vapılm& mı ı.st~ duc: 
ı~ ·mıt•n. lr ,•J '" "teC r. 

,. - ? .... 

r SOVYETLERE ) 
'-- GÖRE -

ıKalinin de 
1
4 kasaba 
zaptedildi 

-------
Almanlar 2000 
tank kaybetti 

Looc ""-• 7 (A.A) - ::\To.,'M>'a 
ra ye _ Ge<>er~l Ztlkof"un 'lm
m·ndas, aJ;!ınc!*' So-\']ct ıkıı·~
l rıT''" Kal n cC"pl: s.ınıfu dıiş
:mı m ş <'< t'' b:r J,jzuT"-·U 

• pL ·Uı.-1.'t..ı«n sıonra 4 kaSGl!xıyı 
nıp:r1.:..1cıini ye 14 t-11k ıiiıır:p 

f • ik f""· 1 ın1 :b.nboer \·er'!Y'J~'.t''d'tr, 

R·u.-:1~11·, h.'r rr.uha.-P.ıe c~~ '!'lda 
3 A!mil..n p ~acı.e toburun'll )"L < 
e'ır.~. d:ı,n ı· · mu:lıarelxde 

so:-;ı. s.\. 3 su. 2ı 

Dögolcüler 
Fransızları 
14 Temmuza 
hazırlıyor 

-------
Lava ı Alm anyaya 
işçi gönderiyor 

---·---
Fransada topsuz bjr 

ordu kuruluyor 
Lo trıı, 7 IAA, H F""< ·.sa 

SÜ'Zt..\.t il ışg:JI aJ•;.nrfa ~' ,n,ın .t .... r<in 
aıraı. n I..cndl"a;ya kacıa g,.leb.l.:r:iş 
olan gız b. g .. ~ı Yl cM.UC)ll.şt.UC": 

B·• ~na :;gol a l!lC.a b"h "" 
ı:ı")<ıy&;ı top ·ak· aki tr:ıns12la a-
... > cf:yc b; ~.ıyan y..ı.z .şoyJ.e- • ... 

' etını etedir, 
T ... \&. Al ~'lY .n ga}ıbcy('..n!ı 

.s!..3 ~ .. ı ~ ...;n n-a~ıi ... 
< SOXl. ;;,\. : S\İ. 6) 

c~LMANLARA~~ Son Dakika: 
GÖRE _.J --

V0f0n&j Dr. Refik Saydamı 
sa hası dün gece kaybettik 

gö~terir h.ariıa 

zaptedi di 
350 

____ , __ _ 
motörlü vasıta 

tahrip edildi 
Beri'r.. 7 <AA) - R<"llili t.E'1-

Doğu l'<'J.".' ~er nd:->k t..:ı.r-

1 n;..: har<ekat• s ras ~a Dcın ~.ch
ı-. gü =~ '"" unc oıJ; V oro:- j 
s.ma;i s.a..'1 c;ı , l c-d Dır ~;t.i. • • 
Es " ga Cm < sayısı devam• 
>u..,. e arıtmaı<tadı~. Düııroan '1 

~.:x~1 ~un .ı ·ı T" ·t ı: ·z kal
ımştır Bu he.:-ecit t-rna, ntla b:~ 
k:< A"rnan zı · ı tün . ,., 60 ' 

(!<OXl'. SA, 3 t\ 3) 

! 
-:-:.,....~~~--.,..~~-.,.,~=>--..,.-,.,....=---=~·~~~--~;:....... 

1 ASKERi VAZİYtT 
1 

Mareşal Timoçenko 
ordularının . durumu _______ .. _ 
Alman ilerleyişi neticesinde 
bir imha harbi başlıyabilir 

('r==\\ i.ı. gc'cn hal>erlcrc gc· 
lb:&' l"(', ceph .. Icrtle soo va

:ı:iıye""n f<•Ylıe hul<is..ısı 
mfur..küruliir: 

Ş.1rl< cep(ıt>sinde 1 nl"lyondanı 
!a:t.J~ aııet<;r 6 bı11 t.ınk ve 7 bin 

. . Af. ··r;· .... -H... bl"'"'·.i 
t'ı;. \ .~ . (.1'!".!'fi-~ ... I!!.. . ·~::t'.~ 

iki taraf ta 
' 

takviye aldı 
---•ı---

T cşcbbüs Ohinlekte ---··----
Muharebe· mahalli 
mahiyeti geçmt: di 

Anl:<ara, 7 (R~ayo gaz.o\e
s:) - An~< (qcJ:ııbibıln ü!wrıle
ke g""ıımş oldugu gürülü~ur. 
Mihver te'bl!.gkri d bunu ka
pa!, ol'ara:C uade ~d.yodar. 

:ı.ıa-~~al Ro=el gıi~'erde"
Jx>.- İng: t< faarruzlarını ka."";"-

1::'Ilak:a ~1 clnınak'.<ıdır. 1n
g.u_ taan.uzl:ıı:~ .b·ır haf• on gün 
rr.iid:dc::e dcva'."l ett · ği t<>kdırcic 
R'J,."nme!:..'I J.!aı :ı Matru ı böl
geS>!J(' ~r<'k kl'1l<t · e ycni-

ı~o.~t'. S'\. 3 ~t'. Gl 

tı"'. ~a ~lFanBook ..... 
rinde ı<.. .A: < !'d - • upu 
b:r kolı:l'aıı..Kurs;: 1ı;..ıınal>ooen er> 
~ 1"'r ;çobcfaın da llarkof cenu
b~.::osin<t<ki Kupyan "·~ ta 
arruza gc~re-k simıt.le Doıı nch
Mc u1ain1L~ vcı bu nehri muh
tc J~ n ;ıal rd.;n geçmiştir. 
Cenu~o.n ıl '!'itte~ Kol Don 

Jl(.'h i'1. g<'Çm Jt> Rootof - Mos 
k<wa arasmdlı..'ti. y,g· deınJ.r
yo!\:nu kesm:ş ve şimale ..;..gı·u 
kn·rılmıst ~. Şi.nr..ın.,n lJ<.'."1e;,en 
kol da Don nehriıni g~ı·n 
S<.~ra mıihim bir sanayi: şehr; 

olnn \'o."O.."l<'ş'ı ~al ülm"> ve a
şağ.J:an i.ıCrl ) 'n koll.a bi:ıleşe
:re-k araö g<'niş s:ıhada ka<an 
So\") et ordtt1armı çembere al
mak ü:ere c.-nuba dönmüştü•. 
Bu \-az:iyPıtc Don M"hrin cı ba
iı>ınrla ka~an :\fa.-eşal Timo<;ell 

(SO. T .. A. 3 SÜ. 4l 

Malzeme yUklü 28 
ticaret gemisi ş!
mal buz denizinde 
tamamen batırıldı 

• 

- ------
Merhumun Istanhuldaki 
tedbirleri ve ihtiyaçları hak. 
kındaki beyanatı ve direktifi 

• 
lRŞe 

istanbulun ihtiyaçları ı giderme yolun-
da tetkiklerini yapmış ve kar rl r ıu 
almış bulunurken gecenin zalim buaııma .. 
ne kurban giden uhtarem Relik Say a-

mın aziz öltima nasıl ol ? 
Aıılkara, 8 (A.A.) - Kr,yııneili 

Ba.ş\'cKıliır..L: Dr. Rcf" Saydren, 
İstanb~ 'da le~ • Ya cl<'ri Yaıt>
ma:ı.ta iken dii gece saat 24 de 
kalp sı~<ıtıesindcn a~ zrn vefat 
etmi{'l'r. Yurddaşlanm za fHı 
acı h· ben wrcken iş ba:şmda 
hayata veda ed n m • .ıwna 
oonsuz rahmetler d'ler, aiJesl 
efradi!e b!itiin yurd:d larm acı· 
larına i~iirak erleriz. 

Hü'kôın<·tin kai'i ola~ak t.e
~klkf.lüne kndar Başvdka~t 
vazif"Sl Dah:!',ıJ Vdoili Dr. 
J<U-; Tüzer Uıra1dıdan ifa c·d" -
lece.• r. Bu husıısl::ıki '<:bl:ga 
a.Yl1Q1 neşıx•cli:·oruz: 

Bay Dr. F"kri Tiizer 
D<.iı. iye Vc~ıl; \ Bn:~v.:-.1<...l:let 

Vekili 
Ba '~'lrı-1 Dr fu:f'k Sa\ t 

t anbu ld \ !e tctk.:k r efüın· 
smaa ka:p sclt te;ındc:n · =n 
Ü1!ihal c1moşth· Y ıı hfrklin-~ ,.. 
kat'i ula:ı-ak tcşcl:..<'•l:üne ioad<.r 
Ba.,•,wekalct ıvazScsi.nın \'<.<'.;:filc
ten Dah •. )e Vcılcii Dr. f'iCcri 
T.üwr <c..ı.f!lld.,, iıfa edı mcsi 
kn&ıp edıiiı."Tliş\ir 

P~ _. m· mh .ır İmır t İnönü 

:\IERJIU:ll B,\ŞVf:KİLhtizj_ • 
i 'T \ . ·al'LDA ALI. "A'i TED

BiRLER ÜZERİ. ;uı-; 
SON BEYA'iATI 

İ.- ·' bı.l. 8 (A.A.J - B r ha! 
tadımber; lııta ,bulda 1st 1 
ı;ehriıün İa§C '-a:ııiyct . '"'lC <t.cş
ki atı, ~,·hrin kı.)lo!t m.ı ':-ı.:!kat ilj 
ili:er''1rlc tetkikat ''ll"-'n Baı~..-c-

• w !,,.,,._. J 

kH D«. Rcfı.k Sa) dam, Aır...,olJu 
Aia;~sı muha.bır'.a><' aşa;,'ıdakıi be
yana;~ta bulunmuştur; 

Cog·rafi va-1JyeU ı:c rıüfus taık· 
siaı12tt i!Lbadle bılgünün ~:ırhlar• 
na tam uygun bI< ı ,kWiitJ bu
lunmıyan İsti nbut ·~ 'Un ı.:ı.
şeı;i meseks aynı zam::: .dıı ia
şe tr'lltilltı ;ı bC'Telber gunurı en 
n:ü'4·em w·yacı h:ıllncJo t ba-
rüz c·m:ş ve b"r d .:ı ')aş-

l.a.nıp süz "ırn l c 1 ~ mcc 
bur'~ 'ı karş sın• kal.~ .ır. 
Bu "ak!; le-rj ~ 

za;rurı \ ·· ımu ur. B"J. ar.:: 

BC'l ' v •c"• 1:- ~~. n dı.cnı ... 
ıni.;ı;~ .i bir .... rC1:~ ah:')• , 
B ,' -diye zab !a.;mm v ı:z bu 
ışlt" ·e m~l o ·ul!!'l'e m.ı 
sus 'h.T kadıu haL~e getr. ("11 , 

~E'lı•j~ odun ve kö.-uur dt .eı

mıı ö umuzda;ı ıiç Jy ı ;:.J.c :ım 
fi s~.o.:.ı sah ip C: ı hcl'~ b -
!.i!dc:ı n y bir ın:.>v ~-
1.iıw getr ..mcs., f bı'rl' < -
rinin <-..: ı"'ma o! 

r. 
Düry3ll;n w;. d 1;: undt:, l 

bü1 u < bc;hro-:ıda n uuc o~
rnam3! ına lokill buhır:ır.ıa~an 
İstar..bu' ""!!' n >Hl\ n hal.~ın:::ı 

,.,. - ' c 

' ........... 

ANKARA 

HABERLERi -
Afyon alımz 

-------
Yen! şekil ve Hatla 

tesblt edll'l 
A'ı..•ra, 7 (AA ) - 'l'oprck n< -

BUi! ı ofı.;.ııdao b• 

lır ' 

Alman genel kurmayının S-Ov
~·et ordu'Lınu bu defa parçalara 
laksinı ederek \·c <ar:>rak teker 
k.ker imha e)kmek istedii;i 
'hilJıa"a l'enup bölg.,,;indcki ha-. 
rck•t ,cklinden an\a<ılmakta
dır. . l~r.-al B°"k ordusu bu 
bolomdau nıu\·affak olmu< g;. 
bidir. Bu ordu :lloskon • Kaf -
kas rnuYa!!Hlla<ii:ını kestiği gibi 
l'itnoçenlo orduMmu da çen
berleıl\e ~olunda siir"atli bir hız 
l:Ö61ernıi5tir. Çenbt>r tamanıla
DJr, Tinıoçenko Volga3·a doğru 
rekitt.:nıl'ısc so,·sel Rus) anın 
•.n. lıl'!Ii lıa~lı üç ordusundan bi
rıı;.ı, Alınan taarruzunun daha 
ilk hatnle\İ.nde iınha edilıni~ o
lat-.ktır. Bunun nctiec;i-;.de 
So,yet Ru sya Kafka~lardan tcc· 
rit e<lilnıiş oJarnk Alnıan §İnıal 
\le merkez orduların lD çcvirıne 

hanıll•lc..-rdnc n1<ı1.rnz. kaJa<"ak, dc
ınektir. Bu hakııntlnn ~lart•şal 
Ccd'un cenuphı kazandığı n1u

\ nfl~kinı merkez ordu.unu ge
t~i hır ın~nC'vra iınka.nı ile )los
ko\n llolg<' ini tutan nıiidafaa 
1-ıt\\eıl • · · · • · 1 d' ( crın·n gt.·rıı..:hu tc 1 it c .. 
•nck fırs;ıtına dn ula tırat·ak ,.c 
Su, Yt.·f . nıildafan5u1ı ~ok d~gi~ik 
'" trhlıkdi bir dmıınıa soka
c:ıl. tır, Bııııuıı i\İııdir ki, ark 
<• Jıht»'ndcki nıuharcbclcr bil· 
· ıik bir dikkalle göz önünde tu
tulmak iUıı.a •den bir safhanın 
ıç;nd bulunmaktadır. So•· et • 

lenn <'iden g .. J,.bilco her tiirlü 
İınkrıııla Almanlara karşı kol· 
~ ..ıkfan ce-kinwı t~t>kleri ~iip
ı, ızd1r )ille bi,,at So'l•lle· 
r ıı ta \ İr r1tikh\\'ine glırc :llos
L..,, a hulgı inden li..arade-nizc 
~ ıda.r hldun ı·f'phc bir eeheıı .. 
n •n1 \Olkanı halınfll~dir. A11la-

Japonlara g-re 

Çinlilerin kayıbı Surğu Kanalı dün bü-
2mllyon~anfazla1yük merasimle açıldı 

Barentz 'de 
Yeni bir deniz 
Savaşı başladı 

ca t,. '"\1 ce-\·~p \• ""'e.n1cmc . para 
sı ve kadrosu 'iC"rİl{n " .t{ J 

derhal uvı::un f){"l'SOn•" bu unm:ı 
mr.,:; ... g b' ..:~·11 r 'k.a~ ı" la tr..n1 
b. h. ·r. &ıg · ı 

. .,, 
t 

ıl1 or ı,;, Ahnıtnlar hır , andan 
•olUın katnn• uıırunun. İfl1·;ı.ki 
ı ind., hnrbcıledcrktn bir lan· 
dan da ate kudıctini en l iik
St' • haı.Jdine uhı-.hrmış bulunu .. 
) nrlar. 

Her lıdlde tahııı'n ldikbill.r 
\.i ~lnı.>nlar bu a1eş ku\\eti ve 
ııtı;.eJ i almak n1.111ini güıl~u 

I O 1. A. 3 Si'. 7) 

Amerıkalıl r 
Çan kay şek ordu
larını ıelamhyor 
Tokyo 7 (A.A.) - Doc i a-

J ı, Ç' r:. - J"JlOll tiliifın.'l"J 
b3şlar>gıcı olan 7 temmuz 1937 
cim 15 lıamr n 1942 t rihlne ka
dar g<-çen devreki asktti hare
ketlerh ncticclcrirı ulasa ct-
1"' l'lttedır 

Bu hulılıııey a gör<', Ç e",ı>hc-
5U 1ıı Ç'n larında 2,338,000 
C: • n ,keri ı:::"'harolıe mt>y -
cı.. •. • ,ında bıç,,kı..ınış, 150 d~
rr-:ı:n ıicll ve h p g( misi ba
t.ı ı!ınış 'cya hasara fığa;t lır -
tır • .A,yr.ıca 2800 tayy re di..ı:ıü -

tS01'tT. ı;A. 3 St.'. 1) 

Asırlardaaberı ıayduız olan IJa Sa 
timdi ızo bın. dla mG sulayacak 

.ı\Aı.;ıi~'Q, 7 (A.A.) - Suıgu 
suyu knııalJI" '!l açdma töreni 
cıun )llpılnu tıı-. Törer;ci(' Va ı, 
Pa · müfettişi 'e < · bıı:J('rce 

halk ha•ır buluıın~t:.rr. 
Vali nutkund'a, Cıi::'lhuri wn 

l iı < ek başarısm •· \ e ziraaein n. 
k , s.ı ı:.ı b kı ınmd.ı ~.n c
.hemm.';s· t.ı.ni mwr etm::., ,_ il
tea b:n söz a su rru
lı · de kan b r tarihçesi· 
ni vapmış, <' · yı! onee tnışa :a 
tcşehbüs 3.cn b n u:ı=m e
scr-.n o zamanlar b tıirilemeruği
n., a ca'k Cuıriıw ~ ı ıkvn.n e 
buna mı..\ ajij; k ohınduğunu 

k. ş, '.I'ür<k müh=ctis ve ışçi
krınıın y•ul<l".dk 'başarılarını be· 
LT mi \e bugunıt dururnurı 

Zt rın.n r~1 mşaa<ı t.ı

nıern•ı) an mu nhlh(f tobri.k et 
mı r. Bun<ıan son.-a pa.k1ar 
açılarak ru ye., !kan~ akıtıl-
mış \ c Y .ın akı~ı oroda top-
~ ~ o b:.ıı.lie-rcC' halk lil1 coş-
gu_ 1ez h :occ \ le uş-

tu~. 

Asırla.rılanberi h•çbia- fayda tc 
~ n etm.ycn bu su, ~m> mecra
ı; 120 b;n diıtnum araz.1yi ısıliıh 

e ~ "'• h ı ziraat bakımından 

Bcrlin 7 (A.A.) - Ahnaıı u
nıumi luırargiıhı aşai(ıdaki hır • 
su~i tf'hliği nr~retmiştir: 

'imal burnu ile Spitzberg a· 

rasınd. Sone~ imal ••lıillerİ· 
ne 300 .._~ a 1110 millik nıe..afcde 
So'··" tler BirLı;"ne gitmekle o-
lan dıi man ka!ileleTinc 
bü) iik ham H' deniz lıarekt'tleri 
l apılını~tır. 

~İnıal buz deniı.indc ,\lıuan 
mnlıarebe ta) yarc)erİAd n 'e 
deniıaltılanndan nılirekkrp le . 
killer bül ük bir lnı;t1iz Am • 
rikan ka{i) ine taarrıı~ eti k 
bu kafilcl i kı ınen ok etm~ • 
leNlir. 

Ta art, tank, •il h, ha-
ne \e )İyttrk nllü 38 ticaret 

('0 \ . A. 3 ;; ... S) 

Benzerliklerle 
,\nk4t.,,_ 7 Tnt • 1!142. 

Bıırada Sinemaya giden is • 
tanbulhı ile Otomobile binen İs
taubulhı birdenbire kcndi,iııi 
ha ka hir diı arda sanır, çünkü: 

ı _ Şoför tak.,iyi indirıned~n 

önce n1ü~teriııin yiizıine bakıp: 

nt"r"~ e gidecek"ıiniz? ıti~·e ~r-

mar. 
2 Parkla heklc~eu ofiôr. 

Gidemem, benıiaim ı ok! de -
mt:r. 

3 - Bakanlıklar~ mı gitnwk 
i tı ·o~tmuz? Şof'Or: Bcıı Kr~i
füene nıü~teri bdJiyoruın dİ) İp 
sizi olo111obile bindirmeıne1lik. 
f'tn1ez .. 

aykırılık' ar 
l' AZ AN: 

L.!EI.Mıl IZZF.T SEOF.S l 
Ha.}ı rt buuları, ~oraınnı, di • 

Jenıtz, cdenıez 

BincrsioiL; ı::id('t.:t·~Juiı ) ere 
gi.dcr~iniz, iner,iJıit, ..,~at l iiı 

kuru:;- J3lW1~,a )ÜZ )CilnİŞ. lh·~ 

H•rir<iniz. Ş<ıfor para) ı iade. e • 
der: l üz. otuz h<' 'errcck\iciı~ 
) üzdc otuz brs 'laın "ar, 

Allah A.llab'. .• Ya ne di~, i-. 
tanbulda taksilrre ) iiıde \l'lmı~ 
be~ rnnı yaıııldı? 

• •• 



SAYF'A. - J 

TAHiRE. 
- -azan : ).lY.fı ŞAKIR_ 

Derin derin <lüşüııcck-r<kn ~ 
r .. : 

- h'y zavallı İran! .• Bü~tün 
viı-an ve pcr-~nı oJımadan, ao .. -
ba ~ro. kim halib. edebilecelk? .• 

D.ıye viro- ile hasbi:lıal cy
li,Y'Onlu. 

Bu suale ıuııun müddet ken -
dli de ccvaıp veremedi. Faıkıat 

bi gün, yine derin bir vccd ve 
lst'ıgrak içir.de a}ırJi su.ale cevap 
aranken, birdrmbire 0cdamnın 
deriınliıkkrimen gür ba- ses işitti: 

--- Ban' •. 
Bu bir wk kel meUlı: cevap 

karşısında, evvela tıir tereddüt 
bi.'lSl'tti. Çüılkü o tarihdıe h:müz 
y;r.mi dört yaşında bir gooı;;ti. 
Kcın.di şıfusın<lan ve nefs.i".ı:kn 
başka, h.iQbir yardımcıya ve 
taraftan malık değ1ldıi Nefsıni 
feda l'<ierek ort::ıya atılac~Cc ~a, 
k.eııdıeinıi kim takip cde<.'{!ltti? •• 

' Buyük .ı;ılere atılaıb .ı:ııek ıçın 
mııt'aku ht'l'kesce tan=ış bir 
şahsıyet olmak.. Halkı ~ırıa 
toplıy'8ibiimek iç~D de kuvvet ve 
kudretine herkıesi immdmm:tk 
li2mndı. 

H- bukıi koendlsıni, (Şeyhıy • 
Y") t.ari ati-nıın beş on müridin
dftrı başka ruç ikılmse truımııyoır
ou. Bı •.. ıarı da, keııdı duş .ce
lennin p~ ·rxıcn sü · 'i~ ~-bil -
mek içm, >hiçl:>ir kuVV'Ot ve' kud
rete r.callk bulunmu,yor<lıı. 

Zeyoop, l>ir gün omı h:\fnra 
hıçkıra ağlarlren bJ.kiu. BJy>iik 
bir .mePak ile, ağl=asır.m robe
birıi oordu, 

O z."'!llan (Ali MclmıM) >bir -
denbire b..'\Şaıı.dı; · 

- İran, ibaş~ vkan ve 
periıı.-u ~-·· Bu faciaya, 
hcrlres ~irci kalıyor~· Ben, or
ta,ya ahJ<:cağmı. En kx:>~uaıç A
kıbetleri gt•ze alacağım. Fai<at 
ya şim;. tero:;il! ediyorum ki 
hiçb:r {leye muv ffaık olamıya -
oağım. 

Diye b.ı:ğınl._ 
Zeynep, georıç Şirıızlıyı büyük 

bir rukkatle cfüıledi. Beya:z baş 
ortüsünıin uçlarile onuıaı göz 
y;qları.ıu sı.ldi. Ve sonra, Ali 
M( hınroin ilikkrine kadar iŞle-

• yeı: muE."S6ir ir srsle: 
- &-n de \<ak • sen" 1 gibi 

ııığlamıstım •. Be.! .de \•a1'.tile A
ka Mehıoorl ahın ırudımu kar\1-
~ındıı at·~ içinde luvromnıçtım. 
'l'mn üç sene, yeis ve ıııtırap a.
teşieri içinde cay>r oayır yan -
rrootım. Fııiirnt gür.ün birinde, 
bu ııalım şa,hın, kılııç1aır altında 

parçalaııılıgını ha'ber aldım ..• 
M.a&rr.Gti vfodanı:xl:ı bi:r ses 
yükselmq1fir. .Maılcını'k.i ruhun

da bir va-.ille hissi ~. 
Tl'redcfut etme. CeiilH' <>1. Atıl .•• 
Ben, ir!anıymum. Sen de emin 
ol ki, başlryocağ.n ;,,;, tıa.,<ıara -
caksın. Büyük ml;rşid'ımiz Ş~yh 
AJımed:in tebşir ett:ti (guccş}, 
sen olaC'akmn. 

• Dodi. 
(Ali Mefımet). kcr.dimien geç

ti. G<izlcrinin örıııindcn Zcyır. p 
siliooL.. Şimdi, zaFm ellerde 
viran \~ perişan olan İr&.c.ı gö
rüyordıu. O lroca ülkcr..inr her ta· 

'ra:fııd3 cfümımla.- tüt!lyw~ Ha
' r.:belerde baytkuşlar ötilô·or •• 
Zıııcirlere wnumuş halk küt -

Ba7.an bır çalı lılr dev gibi gö:ıı 
leri öııiiıı.c.lc büyür, bazan bir a
ğaç dal< b !!" lwyüifı gibi flÖZÜ• 

odam, hem de atlı ve cDa\'11all
s'.,. ne bir ağaç dalı idiniz, ne de 
l:ıCr çalı dıcmeti ..• Basbayağı bir 
adam, he ındıe atlı ve cDavran
m"' derdemez kılıca duvran.an 
bir .:atışör ... Elb~c ki kork
nıqt uk w elho~te iti iş.niı.i bi.t.irc 
IJlC'k, mazur gorünüz anmr.ı, si
u öibür dli.nyaya gön.dlemıek 
boynumuza bC<rç oluvemıişti .• 
Maımar:h ... 

Giı!:>voırlu .. Kahkahalarla gO. 
~urd,~, 

- ~'ııkat ınzi -diye ilave ettı
Diş:m:z.e gore bulmadık. Siz.ı ı
smnak is:tcrken ~ıı.ııniz ka-.
hvcrdi. 

)'e, eğildi· .• D~likanlınm. ali:ıın 
dan frptii: 

- Ah .. Çok yazık oluııdu. Pek 
yazık olurdu. hte o zaman iki 
elıiı:ni dibinden k2ser ,.e kendi•rm 
diri diri ynk!ıroım. S zi ö:d.ür
mü,, olsaydım, cNurett'nlı in e&

rarı :ı!"1ıcbet yW.üne vurulan:az 
dı 
-Yalnız çınvr. mu? dyc ce

vap vtrdi geLç silfı!ışör -b-abam, 
'bı!has.o;a mıüfti olacak sarıkla yo 
bazdan" intikam ahna!!a beni ıne 
n, ur etti .Onu, ak saka l~ndan tu 

lelerj yerlerde sürünüyor .. Daır
ağa.ç111lında, lxzyuırla:ı bülkülmüJi 
masum ve mazlı'.ı:n cesctı.,.· ~ -
rilnüy<>rd u. 

(Ali Mahmot), kıcırkunç bir 
ruyactın uyaııımaık lati~ 

gibi, şiddetle siılkiııril. Ker..dine 
gekliği zrunan, biraz evvelloi söz
leri i?ff'1ıi: 

- TeredrlUt etınıe" Cesur oL 
AtıL. 

Artak bu sözleri söyfıeyen, Zey
nep değildi... Doğrudan doğru

ya, yjcdanının sesi idi. 
• •• 

!'t1EIIDI ZUHUR .EDİYo& 
Ali Mehmet, artk Keııbe>JAda 

du1"a.mıyordu. 
Birgür:., mürşidi ve hocası se

yit Kazıcının karşısın.. da,yandı: 

- içimde sönımek bilımiyen 
bir ateş var. Kerbela, baırıa dar 
~li~"Or. İzin vcr, biraz gezeyim. 
!ikaza gideyim. Cenabı Pey -
gan'iıerin merl<Bdir.:i 2liyarot e -
deyİinl. Belki, içimdeki ateş bL
raz sükün bulur. 

D::ıdi ve birtleıılb&-e orta:dan 
ilroylbo!u>verdi. 

He. ııı yimtl altı YllJil!la gir -
.mlş olan bu Şirazlı genç, kısa 
bir müddet ror.ra, mcınloketicı
de zulrur etti. BüyiiJı: bir dik -
katle mcmlekotlni gôııden g.>çir
dl. (Celul ve taassıio) ur. umu
m! aıh l>k üzerinde Yatım~ oldu
ğu ta.1::ribat ona ıbüyıük bir ür
kürrtü verdi. 

- İ{lte, doğdıwğum ve büyü -
dü.ğıim muhit .•• Ne iJ!im vaır, ne 
aıhlak. •. Ben, bımlarn arasm:la 
nasıl yaşmnış.. w nasıi Y<'llİŞ -
ıınişim?. Burada esen bu müte -
affin havayı, nasıl h>İasEtınemi -
şim?.. (Müctehlt) Jıer, (atı.oıııl) 

lar, diııl ir.ıhlsar altma alımı~bır. 
İstOOiklc<ri glbi hUkımediyor-lar. 
Dilediklerini (Cennet) e iste -
medikl<'rini (Cehennem) e gön
deriyorlar. Kendfleriır.<i (Ali.ah) 
ile (kul) lar arasmda bir vasıta 
~r... Ha1buıkıi bu ad.anr 
lar, yalmz (para) ·y& taıpı)lor -
lar .. K:m daha fa:cla para verir
se, oııu ( AJ.laılı) a \"e (Cennet) e 
yıılolaştı.r~-orlar. Par= o\nıı -
yanlan lcrtldmın taşlan gl:A ıt
yalkkı.r altnda sürü.r.diiriilyor -
la.r... Bunlarm VEidikleri keyfi 
ookfuıı !er le, ııe ahlak kıdınış .. 

(Daha varl 

1 il 0ÇUK HABF.RLER 

* İ.>'tanbul Pa!a.i, Se1'1ınıcl, 
Ay(=, Günay atelkrindıcn muh 
telif zamanlarda eşy.ı. çııian ö
mN Çankaya: isminde bir hırM!Z 
yakalan.,,.,ış adl:ycyc verilmiş

tiı. 

* Tmınvıay ildaersirun Amer.l 
;.'.ldı:n ~ilecek 9 otobüsfin bu 
gürılertfe İskcnderiye<len ycü 
çı;.:ırılaroğı bi!dirilmek:t.cdıi.r. 

* Belediye bazı inşaat içfn 
günd~liğ'i bir liray;-. nmdb al-
nı ı: ki<; dır. • 

* Esk. Ses sınamnsı.n.n salııJe 
!.hmı bcledlye tarufınJ:ın piana 
uygun b<r şei<il.ed yapılnınk ıü
a !-.:! 16 bin ıı raya ihale edi~ 
c~kt'ir, 

tarak sürüıklemcye ve sarıgmı 
boyrı una sararak boğnıağa ı;iiz. 

verdim. .• 
Sarı bıyJdı adam: 
- İn;alrah ... diye söyledi. 
Akab >11de ellerini bir.birine 

vurdu ve bağırdı: 
- Çocuklar! Çocuklar! Heyy 

çocuklar! I 
Tahtelarz sa:-0.ınm dört bir ta

rafını golgeleyen l.OŞ'luklar ara
sında bir harelret oldu; ve bir
den, sakın ağız ağıza ınsanla 
doluverdi. Talıll:z:ı:emin sarayın 
ne kadar esraren,glz saıkini var
sa hepsi birden sarı bıyıkh ada
mın davetine icabet eyk>mşti. 

cBürhtınetıtin .in bir el işare
tile herkes olduğu j"eı-de dlız 
< okıü. Sanilti. h~ dil'lıJrini yut.. 
>rr.Uşl.al'llllŞ g.ti, deıtin bJr ses
salftt: oldu. 

San bıyıkl• ııdam ayakla du
rı yorou. Yalıırz o otuıımamuın. 

Ye eTIU"eden, hfrkmeden. bir 

Yıllık 
komar 
ihtiyacı 

• 
Zonguldağa yeni 
Yapurlar tahsisi 
kararlaştırıldı 

• 
Maden klmlrl 
için fana bayl
ı ere mtlracaat 

edilecek 
Zoogu1d;.k kö.-:-.('r navza

sndan gıehriıniz:e bir seneli!k: 
'htiyacı karşıla-nak JDl!re kÖ· 
mür nakli i~ın yeni vnpur4ır 
!.1hsis edilt~•~ öğrmilm:ştıir. 
E.Ubank İstanbul k?mıür tev
zi teşkil.alı bunun çin a!,'<ka
du makamlar nezt!' nde te
~e!:ıbüslerde b~lur.nıuştı:r. 

Köı:niir t~vz;atı <'Snas.nda 
beyi1ıere !azh, ml.;racaat vaki 
olursa bu r~ürac•atlar !JJyi· 
kr tarafın.da., smı usutür.e ta 
bı tutulacakt ,. 

Dün de yazdıf:ım:z g;b; ma 
J.·.ı kömü :"li ~lma\: isıtiy"?n\er 
y ırından it b:ıren ba •ikre 
mtiraoaat edere'lt bcyanMme 
:er alacakl~r \~ hu"llar• dol
dura~ me:ısup oldıuk1an 
mahaITe birlikler:ne tasdik 
E,tfö'(hlden s?ı:ra avn.i bayi· 
den kiimürleriııi a:acakla•d.ır. 

Gemiler için 
gen· sıhhi 
lıükümler ----

Sıbbat Ve Aleti 
Lllkalılara b ı r 
tamim giader 1 
ruıebi 'limanlardan gc'lffi. bü 

tiln g001<1eıin tabi olaooğı y>eni 
llüküırnJıeıie Tünt ~i;nonlının a:re. 
~ın<l& muıntazanı sefe. l-ipan 
mi.li yoleu gemiierİillin rıay<"t e
dlce['.,; noktalar Sıhhat ve t~-ı; .. 
ır.nı Mua,-emet V<:1kaleti tarafıır 
a·an ıı.lfı."<alüa.ra lblldı.ıl'ttn:-şti.r. 

Rıı hülrii.rr-Jere ,;·;re, e<Yteb' LJı. 
marıl.a.ıd:ı.n grlecck, bütün g<>mi-
1· • ilk Türk lima:nında Pr:ıt.ikıaı, 

"ıhlıi sorgu, pater.te veya vize 
r 'am.-'rs:ne rahi tuıulaceklar
ciı!" Sıhhi muaıııeleleri de derıi2'. c 

ıirzeı11nde )'lapı!.ıcıkı:ır. Ya:ın.z 

TJı k wma•nları sra-:ında nrunta-
' a'"'' ~~f'r ,,~nan n1mi yu'Xu ge. 
lT'tlE'rl içleı<nde ü.iı veya bula
ş.~ı hastalığa t-uıu!m~ ltimse 
yckşa se~bes'.Qe kara iie t<·masa 

r ~:ıeook.ler<ı.r. 

Boğazlı:rdıan gelecek bütii.n ge 
cı;ler, tTil:n8.1t =<cm:ler de dlahil 
om ak üzere cc~ebi limanların
dan r.clcn gcmi.leci:ı W.bi ~kluk
ı,.,.. sılıl•i hükiinı1 eı e tiıb' tnıtUr 

laıakikırdır. 
B..:haılı, ımotorlü bütlin gemi· 

!er, bütün E.manl.1r-.mızda sclılıi 
mualtt'lel<'!''n; kapıanlan.nı <a
ı ja ~·ık.ararak yaı)::rac:ı.Maırlı.r. 

YAZAN: 

NizamettLı Nazif 
sesle: 

- Aağ1n~• Oostl::r! d.ye ba· 
ğrd<. Şu cie·lıkJPlı) ı g&rilyor mu 
su.nuz? 

Bu sua ı; herK'Cs, ı.,..p bi ,•den 
ru 'np!a)'"' w rd' :· 

- Beu. Ağa! 

-Eh .. Öyk>'*• ben, ı-.eıs.>nız 
ol:o.bk sıfatile · ndi si>:e SÖY'lii
yoırum ki bu g<'n>ç siliı.~, l:>Nl· 
den daha ö1.ge daha kıahraman, 
d'aha ~e ~·ar:ır bir a landır. Bu 
glınden itibaı-en me,·kiimi ken
disine terl<:ediyorum. Şimdiden 

soınra reisi'll,,z belı değil.lm .•. 
Budur! 

Buna it.craz ed<:n yalnız genç 
s:l'd.hşO..ün kendifi oldu. Tahtez
zemin sarayın esr~rengiz sakin.
J.er:ndl'n h'.1< b.risi buııda gayrı 

IEDAM 

1( GüNCN İÇİNDEN ... JI 
Alılaksızlıkla nasıl müca

dele edilebilir? 

Na~eddin Boca ve Tinıur -
Jenge atfedilen nıeşhur fil hl • 
byesi ıribi, önünüze gelen eh· 
liıksızlıktao şikiiyetcidlı; fakat: 

- Pekôlô, ~adi gelin, bunu 
dür.eltmeye salışalrınr 

Dediği.ııiz 7anıonsa ark3nızda 
acı sırıhunlardun ba~ka kimse 
yoktur. :!>iasreddmin ark8'\ında 
köylülerle fil irin şikayete gi
~iıı de tam Timurlimgin huzu
runa gireceği 'ZDm&n, ardına ha· 
kınca kinıseler olmayışı gibi. 

Ahliliuılıktan memnun de -
itil misiniz? Fakat mutlaka baş· 
kalan mı düzeltsin? Kim dil • 
selt.,.,ek? 

Biz <"C\·abını ver!'lim: Bütün 
millet. Zira, 'bu işin önemine 
inanıyorsan, bunu ha)·vanfan 
himaye cemiyetinin, yahut, Na· 
fia Veki'tleh:ıin yaıınmı) ocağmı 
da bilirsin. 

O halde, demet.: uluyor ki, bil· 
tün millete bu kutüliiğe karşı 

knLlunına ruhu vermek gerek.. 
Bu: Bir. 

Güzel dostmn, Türkün ciuıir.İ.· 
niıı "kdwnında dahi arslan cet· 
lerinin vatanseverliği yatar. O· 
nun blru yurt duygularını ok· 
şa, bir ıında dilediğin kahra -
manhih yaratlığmı göriirsiin. 

Bu deme>ktlr ki Türk milJ.e • 
tinin ruh ~ahla~n·ıtlarınııı elrk· 
trik düğmc•i ...liııizdedir. Bu güç 

faan: Hayri llalıitti11 

bİr§"Y delil. 
Ancak ıdıliıksırılıiJt, ilk ıdeia, 

eüna.mlı bir kadavra gibi, ce
aar<ıt ve lıakikat aşkile, teşhis 

masıım.tıa yatıralım: 

Şlibretli Fransız cdilıi jül R<>
m.,n'e yük>Pk bir İngiliz diplo
matı di~or ki: 

- Loııdrada Sili (iş ve borsa 
.nıahallcsi) adamlarının IIitler·e 
kredi açtıklarındao şiklı) et e· 
diyorsunuz. Belki el altındnn •. 
Çünkü l>ıı l\d·unlar babalarırın 
katillerile bile paralarını i~lc:t • 
mekte biran tereddüt etmezler!. 

Yine pek !ok defalar tı>krar• 

laılını ki İsn~li bir mil) oner 
'\'e 

0

asılzadl' k11r>t bizim İstanbul

cla~'İ !?Ubt>.Sinin Tür!<. ıneınuT}a .. 

rJndnn birine: 
- Siz yine söz \.'eriniz, zarar 

yok! .. ÇiinLü 'özün ma rafı 
yoktur! .• 

Demi§tir. 
YPni, deınek istl'rim ki, bize 

pek aVır gelen bu ahlak~mlık 

havas1 dr~arıd':ın, biitün dünya. 

dan gl'len hir feliık.ıtir. 

Eizt doğına alılli!t;;ızlığı \'C)a 

pi.,J;.opat deııılen ruh hastalan· 
nm ahlaksızlığını de~ıl, bu, diH\. 
~·n tereddisind~n gelnte, göre .. 

nek ,.e ~-algmla \'ayılan kapma 

1thliıks17Jıkla mürndele edebili· 

riz. 

Tiya 1rosu Belediyeye yeni} Fransız 
gelir kay ıağı Her an çökmek 

'tClzte 20 hlssa ile 
ıcııeo liralık ala
cak g6ıterilecek 
E:Mi tü:n 1 şiı-Xct! belciye. 'C 

ot:vredill<\i zama11 iş\etımc tesir 
satı ile birEdıe şiıikıete ait gayt'l 
r-rn.kulieri beled;yeye devıet

ınv.:ğe mecbur turuhnuştu. Famt 
be'eci.ıyeye yap.Lan ihbara gö
re eski ~rktl 80\l biıı L!r(l kıyın · 
tindeki ,baz~ gayrimecılkulkri• 

be:eclıycye devrct.ı'l' ıniş ve bu 
&Urt-lle beledl>yenın hakkı çalın

ı" ~tır. Müracaa~çı kendisine 
ı;. 20 veri!lmek farlile bu gayri• 
ır ıı:- n..'lruftıl er :n t'I'e Le rd.c olil u ğ un u 
b:Jd'.lreceği>ni söyıcıniş ve lhir ınu 
b.vele yapılmasrnı tekli! etmı ·
tır. Huk~'· işleri mtdürfüğu tet 
~·lelere bsşlamı~t.r. 

--<>---

Erzf k tevz:atı 
'I ~r.ınıuz ayı 't"Z3k tevı.iatı ;.. 

ç:~ hazırlıklar yep•lmakt:ıdır. 

Dağıtma uırJ,kter' ne Vefl;<!Cek 
aefteı1er vılayet ıaş" miıdürlüğü 
tan"'f.ndan hazırlanmak.ta.-1.ır. 

Eli <ll'flıc·ı'ltr b~r1i~l<>re t.-vzı 
ed.ild kten sonra erzak dağ: tma. 
tar'.hı ayrıca k:ı'!"arlaşW.~'.-ıca'k· 

t.~. 

ıaoıi bır C1het bı:lanamı~lardı. 
Sarı bıyıklı adam:ı ıoek b'1yülk: 
bir itimat ~e eın.'!1° ·et besl·yCJr· 
lard:. Mademki o cŞirr.\'.ien son
ra rcis.in;ı budur!. d· miş.ti. Bun 
da .L.ı~ bh' gayıit c>hllik gömı.Ü·· 
)<-.rlardı. 

B'l.,~ş a hu gen~ si.;ll ·· ü 
kendi göz! rıle işbaşında g&
mL.s.: rd, .Ot.ur. n<' n.lan yÜ'I'ck-
1.i bır dElikanJ; o!tlugunu i>t ., .n• 
d1' an:amıv<ın kaLmam; .tı. Hatta 
bu tay:ndcn memnun da o1'mUJi 
bu 1 u nuyeclard ı. 
Uıldn genç .sibi.h,?i)r galiba bu 

fik'rde değl'.l:li; kf, umumi sü
kun idilde gürleye"l se-Jik> hay
kırd•: 

- Hayır ağak•.. Ben buna 
muarızım. 

;Iaydutlar hep bird.?n bQğı

rtt!::lar: 
- !"eden? 
. - Cü·" '<ü eski tQ 5İ'1'''n ben

d, ·ı çek hiiyüıc hir kahran..an 

tehli~esine ma
ruz bulunuyor 

fen Mtdtll'Ullü 
rapor lıazırbyor 
Antign•ıe t<,msill~!1inin her an 

yııdma ilı:limat• olan eski Fran 
sız t"yatrosunda ı.crilmıesi de
d:kodulan mucip olmuştur. İle· 
ri ~ürüten fikirlere gr.re, b!'llanm 
yan riuvar an ye>ktur ve tavam 
bit'~'k binalar:n duvarla.rına is 
tinat etmektedir vıe bu yüzden 
Şelıır Tiyatroscınuıı komedi kıs
ının:n ayrıldtğı bir tiyatroda 
An .gone'nl:ı tc:msil edi:-znırs:.ı 

g~z yumulmaz b'r he.tacir. B<>le
cliyc bu mütaleanm üwrinde 
< lıemm:yl!1 1€ durrn:ş ve bcled.i
Yl fen işleri müdlürlüğiine va
ziye'ı b:lr raporla bdediyc reis-
1'.ı;ine bild'.irl:mesi istoııın.i.,<ılır. 

Ölümle tehdit etti 
C..laıc,da gece h~k~i' ği yapan 

Yakt.p Demirtaş ÜsLüdardaki 
t~nıdıldarın~dan KePJnm evine 
s~rhoş olarak giı·ı?l>ls \•e eSki b''I" 
a."ll,ışınazhğı ileri ~i<.rerek Kc· 
narı: o1iimle te-hdit eUrıı'ştir. 

Yrkup adl"yeye ver:faniştir. 

ve d:Jıa mük<'mml'l bir siıahşör 
olu ... ıjuna kana~tim vardır. İn
s&ı. l.ar kend'Herinden daha yük
sek blıl<lukla.-ı kim"<?lere hük
medu-nezlc·r. Halbukı ıelslik her 
şry~n evvel amcriyet ve Jıiılki
rn yet ınesel.s'.tl:.,.. $:ıhs.ma karşı 

1 

g>'.stenle ntitrnattaıa ve emni~"\.>t 
r tt'll çok memnu~!UID. 1§.kin SİZ

d€a ;a'IJ'm•yetle rica eder'm. Ne 
c·mrcderseniz etli 1 'ı. Başımı ke-
fı:ıv~ ko)~.anık ~öyli!)~orum: ta
r or ·ıe yerine g >t,.n:eğe rne
heyya ya.l:ıız beM b•.mun fe,ki
r..· ~:karmayınız .. 

,,,~ • Bun).ln• de .. ken as~ elini 
cBürhanettin \'eli• yl' doı;ru u
utıverdi. 

L5kın o & bunıa mµanz bulu
nuyorchı; ki smatmı 'buruşıtw"a
rak ha') k.u-dı: 

- O hadde sana ,•mrediyo
ıı on... Emre\.nıek hakk~ ı da 
bcr.tlen naı.odemeZS:n ya? Sana 
tmrediyorum ;şıt~! E:ncrcct vo
rurr. ki bug[inden Jribal'Cn tah
t.ezzemin saraydalt. vazifen bi· 
· re;s om:akhn iborettlr. 
Artık buııa karş: sö.vlenilccek 

b' r söz olamazdı. Sar: bl)'lklı a
d:ıır ın muhakkak kı bu.,<!a is· 
n.daf ett:ği bir m ··~a \•ardl. 
B;:ıı;enalt•yh: 

,·Daha var J 

'I ·- TEMMOZ - 1Hl 

Odun aa!lrıcak [DIS ~JiOLITrKA} 
hayvanlar ı~I~ fazla Muvaffakiyct 

yem verıllyof muvazenesi •. 
20 bin çeki odan 

temin ediliyor 
<,, ubuklu, Beykoz, Paşaıbahçe 

üstündeki ormanlarda kesilmiş 
okr;ık 20 biu çekiden ııiya.de c
cı.r: olrluf:."ll anlaş:lmışt..r. Anrok 
hu odun1ar sahile 8 - 10 ıki.IJo
r.-.dre roeMf.ede bul unma.ktncJl.ır. 
Onnan1ara giden yolkı• dar ve 
kaır.yon gcrmege musıait cilmadı 
ğıtıôan burıılann sahile aı:>abaliır 
la nakle<l'.il,mesi icap etmeJı.tt>

di·ı. Bu arabaların ha)"\'anlar:ına 
kiti miktarda yem veti•:mediğfn 
ıfun hıayvanlıır od'l'n yiiı.t-Jı:c bu 
u1.ın yola tahammül ~memek 
tedirl<!r. Bu sebeple ma.'bacılar 
a!·ıikadar makamlara mıü.-ac~at
:a hayvaınarına kiifi mrkkırda 
Y= verilmcsiıni lstem~. 

istanbu1un olun i<t:ru alA<ıı
<la · eden bu mese1e ram~ı d.k
kate al:ınmıştJr. Bu araıbactla<''rl 
hayvamlanna he rg~'!l d'aha faz
'a yem vcrilıcccği ıimit e<lElımek· 
tulAr. 

~üyükada cinayeti 

Sedad suçunu 
itiraf ediyor 

KaUlln 
dılı 

deli o:ma. 
anlaşıldı 

Büyükadada sevgilif'f' Fatma· 
yı bıçakla ölldüren Sedadıırı du
rı...şrnıasına dün i!tıncl ağı-r ceza 
m<>hkemcsiııde başlıımn'-i Lr. 

1'.' ahkemede Sedat ooklk nda· 
ki müşaha<lc: .rapuru dkllnmuş
tur. Rap<>rda S.:dadın dleli olma
dı& ı. ceza C'hr •etinin tam oldu
ğu ;:en &.ır'1lımı1~hlr Bunun U
Z•·'1'ııe yaı-ılan sorguda Sedat 
şunW.n söyler.~t;r; 

•- Ben Fatmayı çak sev J)'<.r
dum. Otelde dört gün g:ıy·ct ~ 
zel yaşadık Ben onu temnz bir 
k, · sanıyordum. Ha~'buki o bir 
Sf"nnaye- imiş. bunu bana o gün 
~öylcdi. Adanmı hyıalılö.rına 
çknıcştık, oraC:an k<'ndmi rüzga
ra 'l.~rerek baruı sordu: c'Ben 'll't 
güzcl:ım yoksa Kahveci Gürze-in 
dek\ k•z m~ güzeldir .• Artıist ile 
~Nısıaıda'ki fa:ııkı sö~·lem<'mi ıs

ra · etti.. Brn tabii Stn güzelsin, 
dl'~m. Buıııun arkasmdan, ben 
a•tık seniınle yaş.yamıyaca.ğıını, 

beı · m..\fersLnd.c çuk da;.llıarm 

,-ar, lıem beni tehdit etmeğe d'e 
h?~1 .:'(!,'~r ayrılalım.• 

Bu sözler üze1foe ııeye u~ca· 
chğ.mı bile~den lıeyni.mden 

vurulmu.,"8 döndüm. Hemoo ta
baııcamı jekt4m, f,ıkat ateş al

madı. O kocarr an iıl.r ~ yaka-

1•>• ııak üzerime attyordu, bıça
fm çe(km 1 ş'Jtn ••• 

;!ıfah.'kcme bu ifadeden sonra 
S..C·adın ~rgu h;ılJ•m[jğfndc!d 

tf«~s:İıi.n okunması ve bir usul 
noksanının tanı.amlamtası •çin 
dı;ru.ş:ınayı başka güne ıbı.rak

mı~t!l!". 

Bazı bayilerin halka 
noksan blcUIU kumas 
verdikleri anlaşıldı 

Teililkler yapıbyor 
Yerli maltar pazarJ.an tarafın 

cran hallca dllğ:ıbhınıalk ~ ken 
rult>rlrıe '···maş verilen >bazı 00.. 
y.ı:t!r.ic ·- 'lsuz harelu>tkrde bu
lündıuldarı anlaşılmaş!ıır. Bunlar 
fi.,.o;;'!.-,.;, ile 5 memelik hkakb
rını a'!lmağa geı,..,, h 'ka evw '!cc 
k~. ·,.rfş ve paket!~ liôrıltrnış 
k.ırr 1 arı vemı~ •· w muş·ıe

r•ıı.ı.n gözu &ündb 'tumaşı tek
rar ö1çmektcn imt!>lla etmekte
il' ıriı:'r Bu surcUc ai >na nkuıı-.aş 
!ar dıı;;mda O!cillünce ekscrı 
2:, samiıın haıtıta 'lxızı yenm met 
ro ekı'ık olliuklnn gonilrockitc
i:r 

A vrıC'll bayd>enfunı b:ıull::ın da 
nı.Ptrebaru1a 10 - 15 kuruş faz. 
la fıat lstcrncktc:ü.r. 

po11; hususta~ ~n ıed'
lbir'ln!n aiırrn sı ve lıı:ılkmı is
t~h'-..- • ....,. nbu gibi cür"etlclir 
kmr s-ııMM''e c-ezal:ındrrıtıruısı 
i:;l'ı aı.:. am nazar <lkk:atö 
c~"h. mlşl r 

T-: Ali ıt.....ı SUNlılAll 

~ ilınya harbi nıcvzuundıı 
1!ı:::::=9 daha ziyade şimali Afri • 

kıı.daki Mihver kuvvetle
rinin !'t1ısır Ü.erine ;rürüyiişÜ.O• 
den bahsedilmektedir. Ditn1a 
lıarbiııio en ziyade şiınali Ahi -
ka sabası ıfikkat ve merak u • 
yac.dırmaktan geri knlmndı. Dik
kat, merak \e hc)e<:au •. !'tlih~•r 
tarafının fimnli Afrikada yeni. 
den yeaıiye muvaffakiyctler ka· 
zanırs.a bunun. sonunu ıııütte .. 
fU.ler için pek korkıınç bulan 
tahminler. eksik d<"gildir. FakRt 
Dünya harbinin .\lilınr tara • 
fımn muvnffakiyı:ti ile şimali 
Afrikada ket'i ..eticesi .alıoahi • 
lMeğine hükmetmek de acele 
olacakt.ı.r. Malum olnn baırka 
keyfiyet şudur ki 1\1ih.-er dev • 
kileri arasında danışılarak kıt· 
rarlruıtırılnıış hnr..,kctlar ·arsı· 
•ıııda bulunuluyor, Jupoıılaruı 
iki harbe girdikleri zam n ü • 
tüste kınaı.dıklorı mıırn fa ı • 
yetlcır, Mihvl'r tarafrnııı diğer 

u•uvları tarafından <la hos gö -
rülnıi)·ebilirdi. Çimkıi lihveri 
teşkil edc1ılcr araşın !a h1uJıa • 
fa7.ası zaruri görültttk nıu,·ai · 
fa ki) et nııırnzenı"ini bO'Zan Jı.i:r 
hal \'ard~ Japon ku\\ ctl"r {.; -
·za~orkta '~ Ok) aııu. un ılık su• 
larnıda geni. lerkcn .. u.ı.. .. .t\Jutıt.ll 
cephesinde de k~ın lıiitüu zaru
retleri baş giı. termişli. I•n.kal 
aradau a~ lor ge-çtikteu ve ja • 
ponlar için de ş.ıındi hır ı:ıurj!un• 
luk devr""i gelerek Çinde u ~ • 
raşmak z~rureti du)ulduktan 
solll'a Alman '\'e it .. lyan tarafa 
da şimali Afrikada uıuvnffaki • 
yetler elde ederek japona kaJ'lı 
muvuzen.e) i temin et1nck iste • 
miştir. JJu muvaffakiyet muva
-zenesinin ne kadar ehemmi) etli 
olduğu Almmıların \ e İtalyan· 
larm ::llısttl ele geçirmek V<' Sü
ven yoluna bakim olnıak i~in 
uğra"'ıalarınden da anla.~ılı • 
yor. 

Eğer :Mısır ile ·sü\ey~ tam& -
mile :\'lihv.,rin elınc geçerse o 
u~ japoniarm da li.ıı.d Ok
yanu,unu aşarak gelmesi ve Al· 
mın ve lıatyıın ku,'Vetlt>r•ı., 
hirle:,oıesi lazım gelerektir. 1a· 
ni a~·lardan.l>eri !'tutıver araı .... ın 
neşriyatında lekrar edilen \e 
tazelenen iiınit noktası btıdur, 

Ay lardanbcri teki ar l-dilıli ki 
japonlar bir kere IIind den.zin° 
geçerek Şnp dcnızioi bulduktaı. 
sonra Süveyş yolundan Akdenı
ze çıkmak j.. ponlar ;;:.iıı zoı: ol 
mıyacaktır. Fakat evvela Mih
verin öbür kuvvetli erkanı i\:iB 
Süve)·şe kadar 1;.elmek, yerk-s • 
mek lizım. Demek ki Berlin -
Roma - Tokyo mihverinin bu 
tasavvurları tahakkuk edebil -
nıek için Alınan n İtalyan ta
rah şimali Afrika çöllerinde b:ı 
mevsimde en zor hır .işi üzerine 
alını tır. O halde diğer müşkü
lata göğüs germek de japomm 
işi olacaktır. O da IIind deni:ıini 
aşabilmekl:İr. Bununla beraber 
japon amirallerini-o bunda ça -
buk harekele geçmek istedik • 
terini gösteren aliımctler eks:><
tir. Donanmayı olıır olmaz ba -
relı.etJ.erle tehlikeye k03·mak 
hem can d•·ğil, hem de neticesi 
şüj>helidir. Japonlann ilk sıra
larda birbirini takip eden mıı· 

vaff&klyetleri onlarda §11 ümidi 
pe!< kuvvetlendinnişti: Am«i· 
kanm hava ve deniz kuvvetle -
rine çabuk, şaşırtıcı bi.- darhe 
indirmek kilidir. Anerika bu 
suretle feke ıığrıyııuktır. Ay • 
larc:a deiilse bile her halde haf• 
tatarca kendi .. i toplayamayacak
tır. O zaman zarfında da japon 
·donanması belli başlı yollan 
tutacaktır. 

·Fakat bu ümit tahakkuk et • 
mNli Çünlr.il j•PDD donanması 
~imdiye ~ Çl'ıin mııhıı-rebc· 
tere g nnek ve zayiat vermek 
mocburiyetinde kalmıştır. 

Gerçi japou lann Akdt'l'liıe ka
dar gelerek oradan ıla ltall • ve 
Alm~nya llıı doğrudan doğrm.; a 
mUnakalata girişoo;Jeceğini , ti.b
ver tarahnın gazeteleri daha ev
vel vuarak beslenen ümiiien 
göst~riyordu. Anuk bu ilmitl~ 
rin hık.ikat sahllbında bir gün el 
ile tutuhır, ş:öz ile görülür gibi 
bir hale gelebilm"'1i için bütün 
Mihver erkanı ve urısurlaTı a.
rasrnıda muvaff1ıkiyet muvaze • 
nesinin sanılmadan temini ve 
muhafa:zuı lliuıo. 



Japonlara göıc 1 
tiiliıri4 veya yeni~ tahrip edil
m ." ;.uoo tı:.,, ün ele genrilmiş 
ve kuNan .ınıM ha.le {;C'tı.röcıa:.ş

tir. 
Bund· başka Çin cephesittı.. 

tle veya ceoup deııWnde 760 
oorp ve ti!cıaırett gomisi batırıl

mış wya ağı:r haısara uğratıl
mış, 2270 gemi ele geçiril.miş, 

0050 tııy ya!'!' dü§ürl:ümü.~ veya. 
tahrip oluLZITT1~tur, 

Vıışingtoo. 7 (A.A.) - Japoo
yarım Çine ı;alıim~ının beşlınci 

~ki6n'limü müıırıs-clbet.M:c, iil3r:(.-ş.~ 
A.mcl'iıka harb'ye ve bahriye na
'~ • t ı-afr <la rf.: '.ün Amerl'
kan k-~wetlcrine hiro.ben n-eşre 
dilen hususi günfük emir, Çiıııin 
ber karııı toprağından Japooya
nın !l'lı.b:n~sı hususu.r& Birlcş.'k 
Amerikanın kat'ı kıı:rao:ııu biır 

'k.eıe daha te; it ~ci<.ted:r. 
Gün~k emir, Çlıııli.k"<ı silah 

r :ı.~rı .. ~-e1aın1amak1o. ve 
~ Ç';n kıuvve«c-rinin g Ö~'tel'{f'j'\i 

lrntırımı.ıııl ~ ve ce'...atr<>t:ln bütün 
ceplı en:lcl<t dC'fl1olmısı müdafi
!e<ı ~in bıır ilham kayre,':> teşkil 
ett 'ğın1 ıll\ve t~. 

AFYO ALIMI 
----~~-~·~ .. ~~---

Yeni şekil ve fiatlar tesbit edjldi 
(Baı tarafı 1 inci sahifede) 

:yoıru D. C addedilmlycocritUr. 
Sat~ aı·'-'>dllen afyooi.;ır harıgi 

m:ıı.ı-ı:t:ı.l.;an.u vluı'5 0}1>\111 .k.aJtl..e.,.ine 
göre, yukarıda tarif cd·ilen wııfl.a.['1. 
dan t.~y .k oldu!!u bir al!ll!a klıııl e
di~..<. \"e o S'Unfm fiy;ııf.)na tabi tu
tulaeai!<l>r, Yu&Tuln1'1ll a1i)'oolar içia 
ilk tt• Jliml!.e av3ılll verilmıO'erek 
1.sttmbulda y...ıplJacaLc :ket'i rnuaye .. 
n " "°""" Jıed,>J:i derat n l):io.. 
nc-ct•ktir. 

6 - Atı"" r.,.,.ııarı bu ....... de 
yecıldm at<ıhrılm11t:r. · 

sıon.."81 oyırı tı.y,.ı ta.ı:tılaoak ve bu tartı 
üzerı·~en her mın .lk..\ ıçı.n sey~·~ı.""f'n~ 

D.A .s6!11Jfı:r.a. girenlerin bt.'ttıt"'r kıilceu 

na 2080 ku·n111 (Jık.i bın ""- kuruş), 
D.B ~ıfına giren~eırin bc-h~r kilOBu 

na ı:;oo .kunJi (bin be$ yü< ııit.mış ku
NS), 

D. C Sın:fı:r<a ı;'rmlcıfo beher kilo
suna 1210 kuru~ (bin iki yürz; on kuruç) 
i:!ıVans verlıecf'klJr. Bu suret.le ı.cs:r.m 
edôlen al')ouıJGll'ın laroratua.:-daı yapıla, 
c~ t:aJ.ıljl ve of"115in morli:ez dJ."pc:.t:;unda 
yapıJ;;aa..ıc nihai munyenıe&ıindrn iıVlll"O 

al>tıncı maddf'dC yaz1lr her s:n~hn bc
~D.A smı!ın~ be!ll!'r moıi:rıı derecesi her morfin dercce9i fiy;...t.1 üz:erlnd't.."fL 

rno kuııq (yuz all.m.\ kuruıı. tadıalld:oı&K edecek bedr-llerine n'1Z3.l'!lll 
D.B sını[ınm bc..41cı· 1001-f'ın dert:'cesi . alyaı t.es:hncdl'n mu.'>1:alJSil~·Nı aJ.aca 

ı3o kuzıış (y\lll. of/uz k~). ğı t=hü.r ettı:; t.kdinlr, bu P:ıra yi-
D.C smıfırıın· tıehı.r morfin derecesi ne 'k .'I l<!sellllmü ırıüta.kib ,;raaıt ban 

110 kuış Co-ilz on kı.sı.ıo). kası ~ube ve ajmslnrı tarafından alA 
7 - Bu sonıe miib.vaalanınd'a· da !<ıııdaırlaıl'lna ödeneoe'l<\ir. 

afyoo t.tdellori i.l'k: tı·selluındı>ki tartı.. 9 _ Blı sene mi.J:f..ah .. o;.il el.\ndc kal
ı.ar Uzeıdncten tclııakkuk ettirıiı·cek ve mış ~.;t!- Sı('t'l('Jıer ma l~ afy\Jlllar 
ay.ı-u.:a !ire ~·n.zil cd;,~cak;ır. Top- Jıa ciıısleri dahilindı' 9a1tm arınacaktır. 
r: K.nk.i ı~kltnJ mu:ıa.taza. t>1.rn'-1""'ecek .11i ı;ıh.ıil..n ba<l! aya an::ed!eceği e:Jtl 
k .. d'3' ~vıu ve .. ııulllbetli ar~1 .. , k"· l "~. "' .- scııı ·.er malı ... ü, m::ıır;uş o1mJyQn df .. 
rıı.t~ld~kteıı1 sanra tC!>f'Jlüm td.leC('ğin yon'-:ırJ yen.ı şı·ne rn~hsuh.h:~n aym 
dr.n ır.iEtaıt Ucrin n1a1Jar.1ttıı k ut.rna tasrt:f ~klı ta.Cl·k cdilıcc.."Ck ve azy-nı 
ct:ı 1 e\ vel saW.i-ı 'Zr.; .o"llE?icri. lirzl!:.:.dır. s· 'li n. ~ lt a\ u 1 •r \ L r4lecektır. 

8 - S t :ı. a ri ll',1 afy, ı x:ı.Aı ıo - '"...cft ~farın bı h('ıır kiJot::una. 

C' •'il, 7 (AA.) - Çin • i<pon 
ba.~nin l>j,nd yı!dön iOnü mwıa

srbe~ e 7 ılan t• Jer 100 ban 

k b _.!e ayaa. gorıııen.l.ıt a:. C1 "'-'1- az<ıml ~o eo l "a (yi""mi: • ra ~ 
!d .a iro ı ~di "'n sın :ı~ aeçıi dik'i.en ılaeı.""l.:Ş) tiy ... ıt t tkı..or ed \.ir. 

"- " ve ı1td< Ç'll 'n Ç n; so 
k • 1 .ı ytıp ığı f -.er • Y' il<ı 
~uırc~•ıır 

Surgu kanalı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

!ı«n doe kö;1ünürı kalkınması 
no1alasıınd:;ı.n \llk önem1i ve !ay
w~ı roı>uçl.-r '\-erooe1rt:r. 

.Aınt.alyahla.r Ci.imhurl)et.in bu 
~ n e~ ön.iiındc başta M.iJlt 
Şr.>l'ıruz ve büyÜ!k1E".'C sonsuz 
minnet ve tıa,,.;ırılleı<i<ı•> 9,ırı:mald<a 

, batıt"ym'<hr'lar. ----<o----
Bugün Ankarada bir 

sergi açılıyor 
Arı kıııra, 7 (İ'krlam mur.ahi

rlrıden) - Tmnc•t Paşa Kız ]<)rın-
1: ı;ü.sü sergL~ yıı.rııı "3.at 18 de 
Maaıtq Veki&ı Hasan Ali Yücel 
ıta.ı-a.fından a.colacaJ<ıtr. 

Almanyaya &leecek 
gazeteciler 

:A.nlcar.a, 7 ( İ1oi:>ro ıınuhabi
"'Jncı.en ı - A~manıya)"a g-J<leccl< 
'fürk ga.ze-teciler heyeti &ym on 
B!llısur.ıda b.tıınlıulldlaın A'tman
yay<ı lworek<et edecektir. Heyeliıı 
ta:lldk seyabaıt:run b ır ay ıdl"vam 
~ muıhtemelkl'.r, 

Hind .kongresi 
Yeni ~hi, 7 (A.A.) -Kung 1 

ren!n kar:uı:ı:.r koıınitesi topla.ntı 
hal!.nd'<.-ıi.:r Kon rıen.'n haya<ti ö
J>eını t .ya<ı kQll>adar vereceğ> 
ve Hiıntlı'crm müıtı!'ef.lk mttlıetılıer 

ta1'!l!ııı<lıı.1 sa.ıTe<l:r.en baı;ı gay
t'etine iştirak etmek uzere kütie 
hallrıd ay'3.lcl:ıınacaklıan mulıak 
s...ı • · o rlıir 

Sovyetlere göre Almanlara göre 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) (Bnş tarafı ı iııci sahifede) 

3lı0 usbay ve """~' ._... er o ...... uııı.ı .... -,uir. y't'l taı~k talltr, i' -O' :n •. Kuv-
. Mu.ıikovn, 7 <;'-·A.) -. ~~t~r ve.:'.' ht.n uş\il'cn J;;a,ra sava~ 

aJans.ının husu.sı mulıdbın bı <ii- laruı.a mlih3 eben.,; en lıa.s.;as 
r;.w~: r \!..a1a·rnıa fi'J~.iıaıhü~e { Oset-eık 

Kurs ve H~f cep1 ::mıne (.)Jiişm&ıuıı geri ile olan "Jiin:ıll<ıa.-
So\') . kü'aları Ş:mdi Btrnteı.lk teh·;,..; tıı.hr.ıp cd:ci dar~ iın 
e<hE'l11ıyeü cilaın Varoneş şclu1n.i aı: :ıır: ..ı.;.., 
.ki taraf'tan müdafaa et'ır.eKt.e- .. • .. , . 
d.r iki, buıııun bir~ şclniın h<:men Rı!ef bi>I~.~ genış blr oı:p 
i>atı:sında öteJC;• de dclıa ö~ he uııet".rı:ie ll4lcum edJ;en diiş-
S'.an:cskol'un cenup • doğusun- man •nC\"'1:~ çıık.aır.ı.Jmış-
datl'r lır. 

Gece yansı ıııesredilea-• Suvyet Ber!m, 7 (A.A.) - Doğu oep-
tcbI'~"l, san beş 'l!Jotı gün içııı:de besindeki A1man k.tt'alıuırun. 
Sıovyı't 'krt'ıılann<n L~tJ.' Al- pliın muc>bıınce .ııeri haı~C«>le 
ına."'·h=les.i k~c~ında r:<:-at et d<.-v""" ettiılrl<'rl \"e bir QQk ımüs-
mek wl'Unda kaM kJar,ııı :tey.ıt ta!d<~m mahallin ıişgaL ed ;d;ği 
etmekwd.i!r. bu eEıbııh Amıan baskumnı>'fian 

Mulıa1'0be bcşlad'ığ< sıırada haıt lığı ta:rafı.ndan .billJd.i:ilm!şhr, 
ları n<: V·aziye~ !buloodl.ıf;ı.ı ta- Kaır;,1 tııamclaır yapınaga te-
mooı"~e ~i.Lnıni)-O:'Sa d~ So''>et şebbüs cdrn düşrrıın kuvvetleri 
mcv:z•leı-ını.n Stanool«ıJ ı:n ce-- · grupla.rile vi'pı!an lı"!r 8a\121Ş es-
nu~ ~.ı.>a.tısındı> buh.ırduğ\ı bil- nıısw.da Aimnn lkıt'aları, <1üş.-
c!a1 bıne nazaran yı·kan Os- mıaını ha ı.et ınoevı.;:t:"r.:ınrlı::.-n da. 
kol m~ının·&ıvyet l<ıf~1~n- lıa öteye kadar piiı;kü1ırııeğe ve 
nm gcrısi!ıde oti'llğu ve bu B"•i- bi;r nehiı- li:zıl-ri••.ck· bip k&ırüba-
gorod"dan gıelıe'n Aı.ı-n. lkıt'allı- şmı tııkvi~·~ mu ·~fiııJ<. 'o~~ 
rl!u dıın<l<rnıak üzere tıuradiaı lacdır. 

:mclmıven.<."l edl'll'ığlı aı•'laşı1t~nr. 
r,pro yarı<ı· tt'bJ.iil'inin. yen:Hğf 

h::lber\;r vatıiıru&, Buınunlıa be-
,.~ Sovyet kıt'alal'tl\.ll1 h3 T\ 
Os1rol nehriıniın 'batı satıUirırl'e 
bulunma!!IZ'ı Mımanlıarıın bur:ı

dla•lô' mevzilerini dahıa a.,a.ğ"la 
Kupi<ııısk'dıa.k.i meV?.Eez,u h;,,,.,ı

na gcl.it'eıruıdikluiru gös!l!<'lt. 

Lond~a, 7 (A.A.) - LenEn
gf'ad rodyom4 Alı:rımı.latrn. Vw· 
~a'l'ISk cephesinde Harlwfwı 40 
ki'.oonil'tre kadar d'>Pıı ş'malin
de şiddt"tll muhlllreôe"ler esoosıın. 
da 20-00 den fada tanCt lroylbct-
1...kk ,.;,ru lınbar vemıektcd.'r. 

Spt·k r ,düşmanın Sovyet mev 
zi'~'öe biır uç dııliclımıağa ımu
~füık okluğunu, fakıat Ruslann 
~dl.iet!l yGlll hiicımıl.aril'ıe Alhııın 
ı·am rcaı.e m~bur ct;ti:kler''ni 
sövlc>;nfştir. A'Ilınaaı1ar, az zaman 
evvel ı gııl etrni~ olıdulki!arı ııres
kı'.ın m~halli• t&ke mecbur cMıuş 
!ardır. 

Alman bava ordl.ısu, ham* 
leııiı>e muva:!fak;yotlc die'vain et
rn~iır. Fi!haık'Jka Alman uçak
biı 350 <kn fa~a mıot.örhi vusıta 
ve lıokomıoilf tıthr'p e'lım.i:ş!<ll', o 
kıe rve si·li>h yük!lü. 20 kadar Sov 
yet hat"l;ı,rıırıın eri> ndeki ..!<mı.ir 

• yo~'larma ve garl.ara diişeırı Al

man bomlbalarm ''erdk.t'l1l ço'k 
ağır ha;;ar!aırdıın dolay• se!erhe
ı-.'ıli durdwmaık ~rurQa ka.lın~ 
htdı.r, 

D'.lOOı Pa7..artcsi. gecesi t8'2J)" ikici 
-.ırlto·aıra:k Dem nehrini ce>nupıtaın 
g~ğe ıınuvaffak Oı!mustur. 

Kurs - Halikuf kesimirtle va
ziıvet sarah:ı.len Ruslaırm. alı-y-

1h:Oooı>dcr, ŞlddOOi b1r munaııb.:~ 
ta.aıııru.ı.a geç.en &>lryM kuvveot· 
kr.i A1ınıaııı:lar:ıı Krw;n.aya. 'llehri· 
nm (:enubuna atanaga muvaffaık 
cJ::muş1a.rdll'. Giirünü~e göre lbıu 
'kesimde nisbet.en az ıru,-wtkro 
m<:ııliık bulumm A'lrran 'kuman 

l ÜAM ---

1, Askerı -vazıyet 1 · 
- - ,-

Mareşal 
Timoçenko 
Ordularının 

durumu 
(Baş tarafı 1 inci salıifede) 

:ıro kumanüasırırll'.ıki SoV) et o;r

d<ılaruıın !kurtulmaları iı!Wmal\ 

çok güçl<!1jrniış ve azalmışL.ır. Ay
n• zamanda bu A'lin:m Jk{;J ı. V o
~ş şehrinden ba~ka Don neh 
ri:ni.ıı doğusun1ia baı:ı köy 'l."e 'ka
sabaları da i{;gal etın.ş ve nelT ~ı 
d'ıığu~-una sağlamca ycrıle ·miş 

bulunma.'<ta<llr, 
Ti.ıno;;C'!~ ordullaroıı bu bü· 

yük f'C'U.:eote dfuıüren sebeple
rin ndu olduğu her tarat!ta oo
rulıden şu ndkıtayt !ı.aıtıml.a.1ın:alk 
yc'I'inde olur, 
MaJlını olduğu iiızcre Mareşal · 

T'ınıo~ko İl!ndlxıhard:a H:ırl<ı:>! 
bölgesinde Almaaı4anıı yığınağı
nı aı.lğclmc k, boııgım.a uğrıa4ırook 
ve zrumı>r> kazıın.mal< i\in lbı. ~ük 
bi.r taamın kş€bb" .. , bu
}\.l!Uıl"": ŞtU. Taarruz o z:ı::ıı.a "3-
'ZI ı;cli,=ekr gösterm.\;, fakat 
ısonra l:ir karşı Al!ınan t:ıac.ıru. 
ile ı: lsM.rtür<liı.kt..en ba'1<a ayn, 
z:ımnnd:ı. üç Sov;ct orousu t<;_ 
guna ugra ış, b!r kısmı ,..,, :ı; 

veya eı'r <'1<illo"ş. ~ 'fi· 
moçc. iko.ı "'n o zamonn kadar el
de et'l.igi kıaz.ançl!:ır sıfwa inlt'J~ 
ti. Bu t:ıam.ızı.n o z:ımrı.rı ~ pıl 

ması ~eri b'.ır hara t.Eşki1 cWği 
bugün dal a >yi a.nla.~"tlrnoş ıbul u 
n uyw. O zaman bu taarruızu 
yapm;;.kta'lSa evı. eta S \"' . 
km:ve11eri için eh ti~ bul'll
ruırı o zam~ me\'zirertn dü
zehıiliınesi ve kU\'\•etlN-:n ır>iıT,. 
k,ün o:Juğu k.:ıdar k.ısalltı1aca '< 
b:ır cephe üzedt, ·Jln taze ol.anık 
bulundurulzruıs; daha yE"rınde 
oı.:caık1ı. 
Tlmoçen&onuıı bugüın ~ 

t&a.r.ruzun.a, d:ayan.annııya"11~ geri 
çaki!hıcs' ve bir'kısım kuVV<>ti.;
riaıi Amıan kıskacına. tedretmck 

1.arureıl.indc k:almnsı· tahmin oo:;. 
k\:ıiı!'r ki o zamatıld. H~ ta
attuzunıı.ırı verolt'i zaaf ve fena 
ooticeleriımlendir, Gerçi bu ta
""''""' belki Alman taaI'l'UlOUH•J 

b:~ mil<ll:let gecik'ti:mt:ş: lr. Fa' aıt 
görülliıyor ki bu kazanç ça1< mü
lı.:m o~ııımıştı.r, 

rvtalzcme yüklü ı, 
ticaret gemisi 

( BCI!} tarafı 1 met ııııfaııa l 
vapurundan mürekkep olan bu 
kafile Ankanjelesk"e gitmekte 
idi. Hu kafile dü~ınan buhı iye -
sine mensup büyük tonajda bir· 
Jikler, muhripler 'l'e konotforle 
kuvvetli bir himaye ııltıııa alıu. 
mı~tı. 

TayyarelN·le ıleni-zıılülor sıkı 

bir i~birliği halinde faaliyete ge
çerek a~ağıdaki gemileri lıetır· 

m1>;lardır: 
Ağır bir Ameıılkon krırvmrü, 

122 l>llı. tonluk 19 ticaret vapu • 
ru, 70460 tonluk 9 gemi. 

Bu suretle hep>i 192 bin ton· 
luk Zil gemi batı.nlmıştır. taına
mile dağıtılml'f olan kafilenin 
üst t.araCına da telıırar taarrın 

edilmiştir, İmdat tan areleri ta
rafından kurtarılan birçok A • 
rnerikan bahriyelileri c•ir edil· 
miştir. 

Barentz'df' ki 
çarpışma 

'&!rlm 7 (A.A.) - Alman do • 
nanm:.sına mensup ha\•a kıuv -
vet.eri i.)11" lıı,ı:ilız • A.ıneıı:ık:ı.n 
gc.'ni kafilesi anas.= :la çok bü
yuK bı.r h:ı:va \'t! derıı:z mı.fuare
becıi Barontz den irıde 3 gün -
derıberl c.<-YDm e t.mek t.cd • • Bu 
büyük J.:afi c Angl.Q-Sa:k3on b:ılı

riyesır.e mens~ mua=rn !kuv
vetler.in Mma'.}"(Sl alt n<'aıc..ir HJ
cu.ma ugrayan Jt,a<filorJ'.n ôıx•ırJ 
anıcalk 12 ve 14 haziran ta.ıfüle -
rinde Alman uçakları.rJn \il! de
:rı.izaliı. geur.Jel"İnin d~'>iek~ 
sile ltaly-..ın hava V<', dcrirı kıuv
vetleri tarofından ta'lırip edilen 
katiler.in önemlle ölçil.ıc'bıilir. 

.ş.'ıındilye kadar alınan halx>r • 
ler kafile;ı c refakaıt eden gemi
lerin 2 tayyare g€1TTili;~ biır A-
1111.:rikım ıııı·hlısı ve bil'çdk 'lcrıı
._ • .,,zör ve muıhıı;p olduğum! gös
teı:ımektro.r. 140,555 tK>nıdan faz
la gc•mi ~yıe kadar b.ııtırı.Jmış 
bulunı>yor. Bu kafileye a;ıaorşı 
Alıman lar t.ıırafır.dan yept~an 

'lrii.cıımu.ıı mısıl büyük bir mu • 
vaffalci:vctle bittiği oo.1 ... 'kııırla 
resmi bir teıbl'ığ be'klcnnrelkte-
dir. 

Lön6rada iki ca us 
f t.tam e41ldl 

Londra 7 (A.A.) - Bu sıbah 
Londrada iki casus idam ed.tl -
~!.ir. Bunlardan bil'l Celbclüt
ta.nk <klğumlu ve İngiliz UJOO. 
yetinde S.elle Key, dij,'e!i de 
Belçikalı Sugcnıe Tiın.meınmaıll' 
dır. 

Diğıer taraftan Aimanla.. cep
haı'.n nıerkE"L l<es:mi.rıCe ve şi
mar.ıe İlmen gö!il nıü.n cenu.hun,. 
dıı. b'.'l'l>iı-:..~ ii!giti !!ti ta.anruu. te
şebbüsüne daha gcı'i:;rniş bulun
rruakıl:dd t'rlar. Bu talbı'rui'aırıııı 

büyük çık>nlı ~eden. Sovy~ 

me_;ıı:"".eı\'.n'"' ~ı.:111~'".ıı oı.- •Amerika V.şJve el"-1 
dugu g:bı Kalilım uıen.r.ı:lt"tl J 'Y 
Moo'kt:Mın.n kuşaıtıTnıasını da . gGnderace it: 1 ? 
isıt'hda ettiği arıJaşı.lıyoır. Ya- Larıdra 7 (A.A.) - Amiral 
k•rıda ıharek:Mın biitıün cephede La-hy, Reis Ruııvelt ile görüş -
e;as11 nkişaflar g00\el1l*l>l l:ıeık tükten oonra, bir daha v~ 'ye 
lenehlllr. dönmiyeceği~i bilıHrmiştir. 

VG;:ye bir elçi göruderi1iıp gQr_,... 
deribniyeccği de henüz malüm 
değildir. Bu mesele hali<ıır..da 

bir tebliğ neşredilmesi bdi<lcne
bih 

M
ısın ha:nb:ne, gıe1irucıe, 
buNda tıeş<'"hôooün in
g·hz lruırna.nda.nıı ~ 

ne<'al Oh ırıWclk~ıın. el:ııe gıeçti.ği an 

sa.- durUı" • .da bulunmıyıan mı.h
ver kuvv.,tleril:ı ;rı. fai' a za vııat 
venne.n;ck iç.ın. Masra l\fa<tıruh 
bö" goo ne çeki •rck or;ıd/a ken
d'k~ine ~nd bir çela.Clilien 
ve=ıek Z"l"tnda kahna!.an çoık 
muhtemeldfrM 

Afrika barbi 
(B~ı tarafı birinci sahif Pde) 

deıı çeici<luzen voımesi .üıt>ırraü 
vanirr. 

l ı 9<1·• baskısı de1:a111 ediy01' 
Kah:re, 7 (A.A.J - Or::ıı, ra 

İn;;'" 'Z h.rvvctleri llll'Üştf.'rCk 'lı tıp 
. tc-bl:gı: 

Sa<vır, gı'lıplanml'Z 'b.:ır çnk 
küçük dlişmnn loolilar.nı ç• 
mağa icbar emni' ve dağıtım ~·<U" 
<hr. Kuvveo!l imıitZ, ren u.p kP
nadını batıya doğru ıı·aman dili 
man üzerinde be&küa.rma <le
v.amı etııni$kroir. 
B~ hwa b<nfu:n'dıımaın 

ga) t; düşrrumı;n El Dalla çcv 
resıir.<lc·ki ha.va alanına karşı tek 
s:f e.d.1mişt.. r. • 

Borr.Jbardmııınlar sorrunı:la ımü 
teüddi·t yıangınlıar ve Marsa Mat 
ruh lle Tobruk aı-asındaki &ış
man mabcme ve lkm:ao1 ilroltıırı 
arn:nda bır ~ karışı!ldd<lnr, 

çıka n.'!nışt rr. 
tn.g:fo \"e Amerikan <ığı:r bom 

ba uçıakları gü'1di.iz B~z'ıe 
ta~uzla düc.ma.n d•niı: müna 
!kalatma tam 'Sabetler elde et
roışler ve ib-.r çdk yar a <ı se-
bep olımuµıroı~ ~ 

lngilizler takviye alıyar":ır 

Vcş: "'· 7 (A.A.) - İr..gili''z-
h!r c: mı~ n takıvi5'e l<;t'e!:= 
"111. 1~ ~. 

Almcmlar da takviye aldı 

5r..:l'C -lrn. '1 (AA.) - M orer 
k<ı)'ll2~arrıd\.ıın geron bztJ::,' r; 
Ahı nCar tarafından 1 
mckte bu"ı an Tob:ru t ıına.ru
ıı,a <;<ın g~ 'lertll:> yeni tanılcl..ır 

yıuk'.ıl ':ı-Ovilk gemi kaU:errioııin 
g '~ "dir~. 

Alman tebliği 
Ber!m 7 (A.A.) - 1wurl. , 

Elakmıe> 'ın zaptı ıçı.n y;ıpı:.m 
muhnı'€'hcde dü.şmaın zırlılı lkuıv 
vetlc.r •.,. ek ;tek:ı:men hiı.cuamı 

akım kalnu i.Jr., :Bomba \ll şta
ka uçaklan d.li~ •11n :k:ınvyon 
rupllıl uJdarır.ıa,. biku!ll ~er
ü-. 

Alkdcni..:in doğu !kes'tıninde, 
'll:r .Afman cl""'11za.1tısı ka.fOe ile 
~·Jhat eden bir vapuru torpll
lerni~i.r. Ma!ltad'a, günıdfrz ve 
gece ~a bulıu 'la11 Alman 
ve lta~~>&n uçalldarı bava mey
daııforiyle askeri tes!f'lere tam 
tiabet ka~.,d~ir, 

Roma, 7 (A.A.) - İtalyan or
dıı'eırı umum\ karargah1nıın teb 
l'ği: 

Elaı...ıtıeyn bö1ge>linde ıma!!ıQJ
li maiıiyette mü.sırleme:!cr oJnıus 
ve ıı,;,,. ·kaç di.'~"871 tankı tıı.hr'P" 
edibı:şt.r. 

ingfü.z hava klJvv,•t.ı.erin.in fa .. 
aliyeti, düşman kıt'alnriıle zıııdılı 
kuvvetl'er'ıne ~L lcsir"ii har<: 
'kellere geçen m:ıhver ihaw. kuv 
\'C"J.eri tarafından önlemni"1!.i.r. 

Dögolcüler 
(B~ tııro:ft l inci sayfo.tla) 

ı,;yrt.ni is16,y<orı;1JDU:. Lııwl A:.maıı
Y•Y"' yeııl ı=ler gönd ıımdt ıstlyor, 
ık se ae , ... •velet eırneJer<n\ 's-
tıyon.un.12:. 

14 tooımu;: hep!n\ze h 
\·tğa vumıaınız içm bir ve51loC t(' il 

eııiect•k!tlr. Bı.t, ~.anın, h · riyet4 

baıyromJdır. 
şolina.ktadır. Mliılıver t<iblti;.eoı·i d1e 
bunu ;k,.,,paılt obiı· şakil:ie itiraf et
rn~er.cLr. Bu ceoplıede şmtl!~ 
bütıü.n taarruWr hep '.!ng.'lr-L1eor 
tarafından yapıılımıakta, Gı=fTai 
Rommel sadece taarııu~ l<M
şı.Jamııhla memul<lür, Bu vaD
yet bir hci: on ı;üıı kndar de-
Vlll". ed.erı>e mC'VZi itibarile mü-

~t al'tı..W olm.zyaın PmnıSız r, 
14 temmuu!a. ı-vıer>ni:za milli bı:y. 

:ı-alQ.rıruzla • tını:. Şdlr.nlzln bıi 
yük c-addde.ı""<l" göğsünü:2'de 3 rı'llk.

li kon:le lalar nıııla d<J!Joınu. ll!cy
cf ıuıJ.aroa to;..l•np mdl rnal"J:nız 
Marscnez' .ayteymb.I ıııa ~ lıı:1k * ltm::ınır. Kmsenln bana "'"°' n!ma 

K,.,~grede muraıllhas olarak 
'll~lman Hintllıi1erin çoğu Gan· 
dhıın t.~k:rar bilfiıl kıongre reisi 
&eçi.lec<>ğirıi tabıml.ıı. ediıyıolııa.r. En 
Ufak hesaplara varıncıya kıaıdar 
her tarafta Nahru ile Ga:ııdinin 
zaferin İngiliı:lıer tımıfınd.:ın kaM 

.zamlmarn11 terolli ettikleri ve 
harıbfr. hu devreE'inde lngiliızle • 
tin H~nt teııkelımoınoeleril 
li.ı.ımgctdiği.ne şimd> eın>n ~uJıun 
dukları soyılcnilnıek.tedir, ~ r.ıc.'lt emııiıni v~1ı-. 

~~~~-ıt.:;:._~-----~~~~--~~.~-~~--~~~---~~~-----~~~~--~-~~---------~--- T:1 l~ı y<ı(ctı.ır: 
IAVALIN BİJt .IEKTU:CU 

UXıranya cep'hf'Si, 7 (A.A.) -
V on, Book ku vetWriniaı sağ oka· 

Galip, Saminin anlatıtıklannı 
di:kkatıle d.nkd:i: 

- Bana kalı!'Sa, dedi, parayı 
al V@ nı- • ı a ... mat 

V• ·, 7 (A.A.) - Başvrl<it Lnvııl 

amele topl•ma iş!eııi m""11 4mll'me 
güadcrQ.ğ. bir md<tllJ)ta iÖ1le ııe. 
ITdi.ed\r: 

- Acaba yapılıacak lbıl..ka iş 
yok onu <lel"' Bir dda da Hay 
ret heyi görsem Ben kıendisini 
taııı ıyıoruım. Haıiiı şu sırada )'ll• 

nıLa Ynkiıasmıık ve ondan isti· 
f.adc etmek mumkündu.r Ka
Jınpederin vt!fatmdan soora, o
~:.m '>ana çoıK yardım edebıieoe
gır ı ed vnrom.. mbihr 
bc'k de hayatım yenı \lö r ·amet 
Verebı\ rim ParaY'I alırsam, iıu
n t ~nöm tahayyül etıtığim :a
t l'nı:e bil' faydası o\nuyacak 
ı.,. P: i'huki H~yrPt beye yapı
şır aa Q mtııhıte gırımeğe m ıvaf 
f o ~ d ha ıyı degı r.: ? 

1 

-
Nakleden: 

l\luammer Ala~ D GiLMi? Tefrika Mo. \ 
__ (:!4)_ 

- Affcde<&iniız, sizi rahatsız 

ett:m, dt"df,. Ha)=t beyeiendi, 
şim<lil.k isın><ni benden sorma
mam.zı rica cd~riın. Dün bl.r nt
la konuştum. Bu adl 'll benden 
kayıı:ıp<ıderin şirlcetıine a•t bin 
hisse sene<llni satın almak ;stı

Y'<l"· mali sıkmt.ı içındıeyim, Bu
nu biliyu.rrnnuz. Fa~at ôy1e ol· 
makla beraber, kcndl9'ne 'he
men mı.vafakat cevab1 venne
Clim. 

Alon-ade ııimcıi 5000 hal'i> eslr\ 
ıra.tona aonınt'k iiZcredil'lcr Bcııa
dan gıdect'lt olan işçiler elııip ho!ln. 
de g;deç< k' ,ın:lıl.r. iıçlrm b"iJOO& 
ı:eoe aynı iôa.rcci g<:Dc a)'VU m:llı.ro 
disler Vl' ust baell&rı bı.Jhmacs:ktır. 
Bu ekip:.,r g.decok:eri !abıika:an 

evvelden b>l<c.ıcıe.rd r .BI>:ım ;ç;n 
bu "*"'le e~~"' hOiı>ii . Zi
ra• ~Jkı.rrne.ını:ı bll!l tı:ıllı<!...•, 

- ~h, talihinı bir tecrılbe et 
ba.kalıw. 

- Necb;;1" etımıyeyım? Benim 
!çın r ıehlikesı va•• Zaten 
bu adıı.ır.1.ını a ağı yukarı .al~ 
tun. 

Fotc.,r~f hala eski: y<.r .de 
duruyordu. Melc.k han 

Sami :ıoıuu· 
- Melek bıınrm'a h 

b m'sin? 
- Evet, neden SO!'dı.:n? 

bera-

-- H1~ .• Olur ya? Bt~lki a)Til· 
mı n z diye d~WıdW"' 

Galip cevap wmı-ed. O za 
man bu .:skı ııhbabından 1a ha
yır ge ,yec<ğ ni ar1.a)-:an Sa
mi, yava.,..ça yerinden Jt:ıb: 

- SC'ni ırahatsız ettim, sura 
bakma! dıedı ve ..,k;a<Jaşıaıı se· 
ramı '>" ak çıktı. 

D. at:ıyn çıkı • zaman arbsin 
dan Galıb!n: 

- '>amı, Sami dıyc bağırdıı
ğıIJ• işit.!. 

Siıml ,tıır fetaket;n Ga de 

k ıne derman bulma<lı:lctan 
:son.re:, Jı.aŞkıasına lU) yardımı om 
J:.Ll.rdı kı? Ş>mdi tek hışıına ka. 
mış oWuğu iÇ"n ]Jüıt.im ~ ıciısm., 
bı.. un kuv\ lır> , bu<'.in s:ıre· 
tini ke-ıdlsiaw t rcaması ~ap c
eli sıoro~ naşkal n için pcrma
ğ ı j krır kllı.tır. ga cali 
yoktu. 

Bun:..tJa beraber ıı.ıita~n a 
i,'fnld ğıı ı işıfinC(', durdu. Tek
rar çağırıl1masıru be~ Baş· 
ka .ses gelmeyınce yurud'ü, git
ti. 

- Affan bey'.n d<lrn.lldıı gclı:(liş. 
declniz, 

!Icmen kıı'lıul edildi. Kad.n 
ken:..sın.ı sak>na aldı, Az sonra 
da Hayret bey g,lkL. 

Bun: bir kabul salnnı.ından 
ziy e b' Noter· res>-x n· 
:ı:tıyordu E v .. k • yıoz.ı • .as:ı. 

yları, grn b•r ına
cn kan pe, bır kaç 'kı:ıliı..k ve 

:a.: .a,ye sakıınu, bellib!lilı mo
b ı.;--es.ını t • J ed yordu. 

Hayret bey SarııJnin. el!ni 
sı.l<t. mı ar~ [' J ('f göst.C'rdi.k
tcn sonra, kcndisı el::. yaz ~e
n.in ba 3 oturdu, Tıraş uza· 
mı.ştı. Ve yü .,.nden pek JOrgun 
okluğ da anlaşılı~"!!u. 

S , eı'ldcat'c Ha!)"U'Ct beye 
baluyord ... : 

Jfayıııct bey l;ıemcn oillkadar 
e>ldu: 

- Acaba ne maks~tla? dedi. 
- Orasını kAııtircmed.m ... 
- Hımın' .. Peki s,ze ne pa· 

ra ıck' if etükr?. 

- Beş b!n lira! .. 
Havret bey dılşündil ve soınra 

so.rrlu: 

FRA.~SIZ İŞÇİLERİ 

V~. 7 (A.A. - A!ar..=Yadaıd f:ıb 
rlok -a göndt)cl ı p f'.ııaı:>sJZ ~ti
le ":l'ilbadel<> edüen Alınaıvada · 
l"ransız ....ırlerlı bflıti d'c yuv .~'Vmıa 
döııın\Yl'<"Cl<I rdir Lawl, lııç; 1ıopla. 
m;ı med<eZI teıttib bt'Y< tine glJ?>do'!'• 
cı;ği !>ör tanılmrle bu ı Pl't!en ba
<tı lııır 1D ..,,,b(' .. bırııltıldık!llıı u;m..

0 

ıra ~ kal.ıı.raık omdiı çalı. 
şacül34'ml ve kcmilcrir.e seNıe-" 
«>ter adı ...,.ııeoeğ•rai bildlnnt'l:te~ 

1.cruira 7 (A.A.) - Fraıns:ıda 

TrJ!ıX>lı:ır illmi altında bir ordu 
kuruhnıı!ktadır. 100,000 kişilik bu 
arduda ağır top bulunırreyacak
tu-. Bu ordı.ı işgal a itır.da bulun-

SAYFA -- .J -------
1 Sovyet Rusya 

inüşkül 
durumda 

(Uaııuıablede11 devaw) 
nıh ile mücchhe~ olarak '!imo
çenko ordnsu üzerinde kat'i ne• 
tice) i aldıktan sonra l\106ikova 
bölgesinde ikinci çe~irmeye te
şebbüs edecekler vo bu çevir
mey·i belki de başarmaya ga). 
~ı ederken bir yandan da Kaf
kasy·aya ı..arruz edeceklerdlı" 

O halde. Alınan ordusuı>Uo 
bugünkü taarruz hedl'fl.J'İni 
töY lece bt"lirtclıiliriz: 

A - Tinıoçenko ordusunu iıu· 
ha etmek 

B - lUosluıva bölgcsıni ıuÜ· 
dafaa ede11 merkez ordusunu 
cenuptan \'e merkezden daha 
ı;erilere sark:ırak ~t'nh~lemck 
ve imha •ylcmek 

C - Len.ingradı dii,ürmel;; 
D - So\'yet ordu unu parça 

parça imha etmek ve Rusya~ ı 
teslim almak mümkün olınndığı 
takdirde Leıılugrad - l\Iosko\8• 
yı içine alan \'e Hazer lu)ılarına 
kadar ineo bir mü~takim hatta 
sahip olmak \'e Rw. nıikla!aa'1• 
nı A\•rupa kıfa ı d ıuo sürınek. 

E - Kafka•ya~a far l 
Bock ordusu ile şimalden \'e 
Kerç'ten- salılırnıak , . ., Kafka • 
yaya sahip olmak. 

Alman pl:ı111, Alına'1 ih<'defi 
budur ve şııııdi bu plauın iare• 
al Tiıno~enko~·a ait olan saf. 

ha•ı tatbik mevk.iine komnut • 
tur. Bunu her halde Kafkn, Is· 
tilası ve mel'kez Rus ordu unu 
imha teı;ebbüsü ayni ıanııuıda 
takip edC<'.ektir • 

Ancak arzu ile ,·~l<ınnın bam· 
ba~ka se\ lcr olduğu da ayrı bi< 
hakikattir. 

Günün tenkitleri 
(Baş tarafı 1 inci •ahiftde) 

ruş uzatır: Balkon dersinn. 
Bilet.ei homwdanır: 
- Otuz kuruı daha! 
- Neden? 
- Balkon seben kuruştur. 
ilstaooulda nedecı elli ıhı bu

rada seksen? 
Anbrada sinema fiatlll'I' ıu 

artıp taksi ücrelJerinlıı neden 
artmadığına, lstanbulda i:ıksi 
ücretlerinin artıp sinema fal • 
larmın neden artmıııdığılt8 alo! 
tm!irınek pek kola) değiı.lir, 

• •• 
Geniş osfalt bulrnrlüt", mey • 

danlar, ağaçlar, park ve park
cıklarla bezeı.ımiş &Ü'"' Anka • 
r'"1a İstanbul ile benzeruik bul· 
ınak gii~tür. Ben ille bi<r ben • 
2erlik bulacağım diye uğraştım 
ve niha~ et buldum: 

Büy lik bulvarın gi;bej:indt" 
bir tanıkcu n maballebici dük
l<Anı buldum. Oturdum. İ tan • 
bulun Ankara caddesindeki gibi 
temiz olmıyan bir dükkiın. , la· 
salarının örtfu;ü, çatal ve ka • 
şıkları pis, hizmet eden garson· 
!arın üstü başı, elleri, tırnaklan 
temiz değil." Binbir lrkeli çak· 
şır üstüne giydikll'l'i beyaz ce
ketler simsiyah olm~ 

Ha şöy:. dedim, buranın da 
lstanbııla bit benzer tarafı bu· 
lunsun ~·ahu!_ 

Bir dostum: Bu gibi §C)'ier, 
dedi, buranın naz:ır hoıı.cuğıj • 
dur! 

Benzin tahdidatı 
uzatıldı 

An'kara 7 (A.A.) - Basvtkiı· 
fotten tebliğ edilmiştir: 

9 cylô.l 19 ıı tarmıııııden ttiba1 
ren benrı:ıin tevrııiatııda tafuilk e
dilımekte olar. 1l'ilıdidıa t ı O blrin
cit.€şrin l!HI tlll'i-hmde Han edil
miş olan eo;aslar dahiliırıdıe 9 ey
liıJ 1942 tarihine ka'dar devam 
edX<:!ktir 

6ğretmenlerln hu
susi ı~arelerden ala 
cakları 6denes:ek 

An!kara, 7 (İkdam rrulıclıır 
rind('!l) - ~eclisl<! bul o.u
naın 000 bütçe ne mıişk.ül va.zı
:yeıtte billunan vi! etler tıdareı 
ilıwusiye1~e yardım için bc'Ş 
,buçuk rnıt;.'?n lira t:ıhsisat ko
.ııulması D3>h<ıl.i>ye Vcka-!<:>tii tar:ı.
ıfrıırlan kar ar Jıa.,'ltırııl:mı ştır, 

Gaı p du911r ır lbi Oldu. Sa
tııi Cem.le 1le b.,. ç )j{ d~falar 
Ya• :ğı g~ yata· bakt Göz
lerue duvardaki küçuı. fotoğ:ra· 
fı, dlib'n rnetrcsınln rL'S?Il•ni a
ııı.I... 

!rovaladıgını b E w . Falkat 
kendi derdi1fden bir ~ oomıa
ğa cesaret edemen:. şti. Zaten 

Ha)Tet beyrn Tarlaba ındla o
turdugu apartmanın dı.ş man
zarası ,'dk rnütcvazicü. Sarrııı. 
koskoc" bll' şirket ıdare medisi 
rcisınin lıöYle faklraııe drn.ec::k 
bir apart ma~ tıımııasma hay 
ret etm~ı. 
Kapıvı açan h etç< kadr;:3 

-Acaba ;ı.yaı'E"tim·n sebebin. 
ar.1'\ mı! 

- O lr.ıi1d.e bu h ssc senetleri
m aaha Y·ıiksek b-..r !'atla alabi
lll' miyıl!'.', diye mi buriya gel
din z? Eğer mürncaat.nız .. Bemı: 
d.n.z? Eğer müracaat nı.zdan 
~.Jksadır <r,. bu ise, maa!memınu 
n ye kabul ederim. Ben, bana 
bir hı:::ınct teklif ed nteJ.le hattı\ 
ı ll<.-utiı: d::ılıi etmem. m> ıopraklanlıa ~edile - 1 

ceS'Giı' 

" Vekalet oo ıneb1ağın !hangi vi 
!ayetler bu ·i tlare~rine \C ne 
miktaoda dağıtılacağı hakkında 
bir !i.sıl~ hazırlıamalctooı:r Bu 
sıırot1e usi idareler öğn"!ml"ll 
leo-':n ıı,;,1ı_7r· alac::l<laxw azar 
aııaır ödey>?C<ıldcrdlr. 

d l<ı.. Soc r y '<Sek 5csle (DevamJ var) 



MİLLİ PIYANKO 
- ----· 

Dünkü 
nan 

k e ş ide de k aza
n umara la r 

N.ı.i.ı:ti pi~.all{,'0.0011 10 uncu ccr
t '}.i J u cu çekJJ~i dün. Ankara
Cil f u~i eviınde mat 15 te ynpı~ 
ıı1 ı 1 Çoluli.~ kalabalık bir halık 
l<ıitl~.~i takip e:.mi:;t:r , 
lkumi~-.e kıazanan ııumar:ı!an 

"i-l~ıya yazıyoruz: 
3ii.ı'00 bra k:r:anun numara: 

31~82,; 

i0.011 ra kazanan "umaı-:ılar: 
2.J~J:'l 2907il 31iW:Jl 385819 
5.000 lir .. k:;z:ına"'l numaraLır: 
OW' 35 121631 14H76 1:ı9~78 

:!963S5 3181~4 

"} JtLl li:ra. J.:az ın n nunJ.S..:J.1J.r; 
O 1: ıH 1)45683 1H4.ID1 084~62 

()99878 118538 1~8532 156'.!64 
ı G~ ıı 17950 • ~os:ea 249409 
~'i4475 2 8143 '.!)9162 2fl8197 
:11c..ıo 3;:;s40 ~32~0:4 3n596 

1 ~00 Ura kazanaıı nıınıarular. 
o 1 ~::! 017021 0~2467 0~3432 

o. 44~1 05T71S 061890 Otiı;,;o 
•l7 J933 039344 ll9J325 OJ6:120 
096H8 !l6~12 1 ''1246 114U20 
1'7 2 ]O"IJ.!9 i59-ıQ2 159742 
lGO~H 1G3!G3 ıti9372 Jf)'J4;.2 
, 14, 1 1751!14 181775 rn3:;53 
ıu~ı~o 121181 189460 2901os 
90734 19'533 J97Ş37 19 133 
'8906 204517 2il4621 2104.36 

211140 215850 22111'i 224877 
2".Jl55 !!.l2563 237661 2.ııısıo 
l' Sa 2490~0 251827 251994 
.. 63888 266260 268587 2694S5 
2•2ıs4 21••37 2~0684 2~:ı9n 
292547 199719 300435 3C16.97 
3:i6lt2 319440 J20361 3~3047 
.;'24241 S36229 340344 :J49~17 
• •J64u2 358493 'l6128.1, 367221 
~68..Q06 385946 :i1l9295 339562 

~00 l"ra ka::anan mı.moralar. 
Son dört r:ı.karoları 3862, 5421: 

5559 ve 9890 ile b'tcn 'c t! r. 
100 lfra kazanan numaralar. 
SoJı üç r a..'..;am ı 250, 366 ve .71 1 

i:.e b.•tenler. 

50 Uı·a 1wzaııaıı nu·ııııualor: 

Son ÜÇ l'llk:l.'lH 087, 134 '" :J95 
·ıe biten boletlcr. 

20 lira kazanan ntwıaralat: 
Son üç ra:kam1 227, 243, 247 

267, 289; 318; 653; 913; 957 ve 
997 1le biten biletler. 

10 lira kazanıııı ı mnaralat: 
Son iki ra\amı 6;ı ve 75 le bi· 

ten hikt!cr. 
2 lira ka:ar..aıı ııwııc.ralar: 

Son ı;akamları 3, 6, 7 ve 9 ıle 
, bıten 40.000 b lci kr.rniye alır

lar. 
İKRA.'\fiYE .-ERELERE Ç!KfI< 

30.000 K!'a ikramiye kazanan 
312~ nwnaralı bilet Afyorja 
sa• ıbnışt:r. 

10.000 bJıı lr~ ka..a~;m b fot
lcrin 1 ta.ı.c_ ~17 .... :~, lt.:ııı..es:ı İz
"ll' , l tan,,;. Hopa bır fancs. de 
Sarıkamı"ta ~;.ı~ı~ı.,. ~'"· 

5.000 er fua kazanan o;Jıetlcrin 
1 talies. L-tar.bul, 1 t:ınesi . ·.?il
ı 1 tane Ankura, l rJnesı Es
kişehir 1 !~nesi Ma i~"• 1 ta!M! 
de G~ucdc saı.lm,.t;,r. 

2.000 er 11 ~a kt:u n 'b. Jer.n 
8 taresı İ< anb;,.l 4 tanes> Ar.ka· 
ra, d ğN1cri de Karacabey, S n 
drklı, Saır.ısun, H<ıpa, K · kırc 
Kı::ıkoağ::ç KOLıya E"C'ğl:si ve Tor 
su sa• ~nı~ı.r. 

1000 C'r lira kazanan bıfot!cr'n 
24 tar.esı 1 tanbulda, 9 ta~si 
An:tara 5 tanesi hmir<l<', 42 ta
r esi d'e yuK'""m uza."l muhtdif 
~eiı:.lr ve ka ~balarıııda s:ılılırış
t r. 

ZAYi - K moru V. T 
'· ı:ae'.ı nüf», -:ne :r.ıı. lujısıd..1!lı aııımıış 
olc:ıJ,gum nflt • .s c · jan ı zay et.. 
tt.,., yen.. a. a 0 · ın e~ n 

~!tıll y -:.:· • 
329 Doğ';m ~ ! mli 1 ıact Ateş 

Fatih İkinci 
satış 

sulh hukuk mahkemesi 
memurluğundan : 

5.1'f yC' ı ~ı. H .,, OSman, !llJS ,ala, '.lüne,'\C'C, Fatm:ı, KıtY t, A<·.e 
ll'o<met ve R;ıhs:ı ın tasarruflar nd:a bulunan ç. -ş :nb::ıdaı B<'l ceğiz ,.,a_ 
h 'e-sincle scl..-tH K y _1 acikağınd:ı es'kt l7-1 ~ ı k::ıpt No. h bır taı--atı 
SeJ'"\iı>l' ile I,n.ai.l mı nzıllf"l"i Cevdet Li1cf'si ve ika ta a!ı Eıt .,_ ııaccr ve 
Hu<•Yit Ş eti"' nan.· \• b lıçe!uri ve tamfı rab ı ta ııın ile ıreh
dut t:-pu kaıythr.da 161 m<4.'C 5 c:!csimctıc Jll\ll·atıbaı miktarı'1Cla ş~r<ro 
ııatLJn ı."Olkfından 1800 lira m · hnmmı•n 'k:.)•mctli ba11çeli \·• izalı•yıi et:l"\l 
7 nnm;:Ja J2/8/9.J2 tar:hlrre n iis:l<l'.f to~a güc:il saat 10 d.ıııı ı ı re kn
doır ınabk...-:e baı k.t birLn oda <i!ı a,llil a,-t;rma su \i.e •' :ll•ki $Ut1'.r 
d rre..<iN!e ,.., t kaydına gilre uulacai<.tır. O ı;'.lnu mw~n k y-

roct ~" i5 n bl dttgu ~"'(firdc hale ed'i.' cfdt t.ks!' tak d en ~ aı'tır:ı.
r. ta dü bok.. k l :'- ... zer,) 22/8/M~ 1:<.:.'1:.'.~ifle mıüı::aı "f cumıart si 
ııunü ·-"' 10 <!an il ·• !<adar ı~ ıf?V m edile" en t<>'• ,,.. rw:ı h. 'e 

<'C!ll.rertir 
E\'11afı: K. pırlan ı:' ' ~ ce balı; dm grçilerı k a ı e, c ,,-; p a. t ka tt:ı b r 

t;Ofa bir odJ. bir rr. t!ak, bi .. ru-nlık 'e n:cdven a.t;nd bir kömül" 1K. 

ı.e k.(i"U on ayak n eıı·r!'vtnJe yJka'!*lya ç-.k ı~a sofa ilı:ı r :ıoo 3 od b ı· 
hf•-ı\ "·e t kı-::ı.r 12 S.l ak merdi ttle yı~ ı (,;.lkılt!'lea y n IJ r a U::· ı ic
co bıJ":.,iı..nctcn geçJ ı. sclcaJ:a nz.:.zo id oda de bahçe) e - bır od:ı vı) 
t- r hela mevcut o!up ev ~apti-.. 

1 - İ. bu gayri m t*-ulde • ec~l \'e gJyr..L n lsrcccl hrık ~?'-"bleri 
terihi i!Anda:ı itlba.~ 15 gün. zarfın 1a vt-saJk;}e mc lj e-t .rrJ.ze gc*,1 "'
lcri lazımdır Alı.1' takdiı-dc ır:ıyı·i mus=el Jr.ıo< sah p'e.i pylaırnada.rı 

h~•~ kalırlor. 
2 - A~··l'mıry& gc·ecekler % 7,5 nisbı•findo P"Y Vt'.rccck!erd •• 
3 - A"tınr.a bedeli peş;nd r. !Je ı• i<anurı1 Tl'<h 1 ve> el>;·., 
4 - M..,tert b"<ldi ,!JOOC); ın;atlınJa vermezse ihale roslı ed>l<'rc•- ı:--Y•i 

~nk...tl ~ f'ni:drn .,,,,t.t-ı:mcıy:t çıkarıl r \(' en. t,."Ok artt an iha e ed!ler~ s.
radlk.i faı1k ve za.::aı· b:Ia hli'~ilnı. m-tişt;•r d('t!l a 1.nu·. 

S. - ihale tıar"hi.11 kJ.<!::::· ol n vergı:er edm-?a ı ~o .,1) ~ t; ev',;;~f 
ı. bedelile d<fü y~ mli;;t• "Y• a>tW. 
• 6 - Ş t::·ame b g-~cn '"t barcn t:e: ke tn gu. tbı1<"~' ğ! s;.ı~ıtıl ar;-t

tll'. F'ir.tla lCım.at -nl Jk. i.:tt"ycnlcr ea.tı.ş 71 Xo. yn m ·s:cn..ı4..f;:ırı 1iiz Jl: ır. 
!:U4t?) • 

1 o. Deniz Yolları Jşlatmı J!. M. ilanları 
Y"ln bu !ı..ılay 

r"' <e Iıcr. t 1Q>t.. 

.a o • :i2ıe e 9"Tt 
ı yapılm y.ı; aktır. 

• p foe Ka al•
~ 7)t.i.>) 

--------------- ·---------
K nd .erine r mekt · p '"' 

SPOR 

Alman 
teniscileri 

Şehrimizde de 
maçlar yapacak 
ıM!'Şhur AT!noa'!l tooi&,ilt'Cin- · 

U.('11 Koc•!ı He Eggert enin bah 
;;<;hı iıni1.e ge lht.işlc NH'. 

An•kattdia yııp\ıJdarı müsab<:
l<"~Ttl'a yil''.roek kı:ib<Ji)etlerini 
b. haklnn gô.s>'.<>rcn ın:&ıfr b11Qr
c.ılar bu hafta 'eh1'inıiz~ ı,;r 

bç lıaç yapacaklardır. 
ls:,1nbult,n en C,ı l teni'.;ç!)Erm-

1:.: ı m iiı-cl<ıkep b'r ckıple t.ru:ş,:a 
C:l~{ AJınıan ren:.-;çı1eri lik maç~ 
J.::nr, Ct<n' i gü<.il ~apacJk
~ ~P·d. r. 

DağcıJık kl.ü..'ıü ten s kurtların 
da p;ıılacak <}lj bu mfü~,ba;;a 
!:... Cum-ar'f.e~f1, Paz"r, Paz..ı.rt.c~ı 

g:.nıeri d'~\ a:rr. e l'ıce o: ,.: c t • c r ... 
!<ek, ç·r erk kler aras.r,," o!.:ı
caktır. ;liüsa.':ıokaların Alınan 

"'P" -oo!l'lnı ka ısında şell-:
ır~z 1<.n sçilcrini.r a ac.ai;'L net~ 
v.ı~.ımındıa'."l be:,: c:,n1ı oı.acağı
na şupl. ~ o'lctı.r 

Bir n:otör haltı 
Dun lıd. ıoohık C!';18:ı BJ'hri 

~.otöriı AJvad.'.ın IS:arbu.a ge
ll '.:en Büyükde:-e Ö>t.l'erınJiı? 
Zll!lgukla~ g;tme;.tc cilan GO<."<
su rr,otörü le çm-p•şarok bat
r,>ı 'ır :!liürettebaı kurtlırı~ ~
t ~ 

Çocukları kurtar· 
ma yurdu 

Çocukla ı k ır':ırma yu"liu 
sı "'aıt ~kı.mında!l ,.e peclı>ı;ı,,~J 
b kım ndrn anornı ~ c .?n ço
cuk](lr i\,n yen! bir çahşrr.\l prog 
ra.ır •. haııırJnmı 1tır. ~,.h!.iat ve 
, .. rıt Vekıilcıl~r· bıı hususta 

a'Cli yard: nılarc.a buluııncak
tı. İJ< gn:pa ay:·ı!aı; anoıımal 

Ç'-C;~i!kıhının ıslahı i ·il lıazn1anaıı 
b.r rapor vil.; •et ı;:mderllm.,

t'r 
Paırasız Yatılı 

Talebe alınacak. 
Lio;c \'C oı~a okullara bu ) .l 

u~cc·•ka n·ı~~ar.i •a!ebe m~..a .. 
:ı ~u şekt!ck! ıe~~it cdJmiş:.r: 
L sc ve orta okıı:l!ara 2000 mu
t 1lim mekteplerine f.C.0, san'at 
mckteplc~n 700 ıal< b~ a!ınacak 
t. -. Kayıt \'e k!ılıul ı 5 Ağustos
ta başlayacak ve, ~:} Ai;ust.:ısta 
S·jlıa c-r<>C~ktil-. 

Vı•kalet bu y l her s.tıı!a mEc 
, taie ,.. l.oıa::ı:!ecek1ir. 

Kundakla yakılan 
dükkanda uyuyan 

Yohan öldü 
~:ıml'.tyadaki b r dükkiiıo :-as
ic. Tl )~r.J.:.ılırıken cluh.k5'nd:a u) u
:nı:kta olan Y >~ı.ı.n ağır yanık 
y21 ;ılaıile haStahan~ye ka)rurıl" 
mı..:;~ı. I:fasta dün ahltğı )·ara~·a
rı'". tcsiri1c ölırn.i.i~t.iı Bu sure:!e 

J<ıı.ıdakç • khmet Ali bak\"".!'C'a 
(. ;;ffi(: sebebiyet J ıçu ısııat ed 1 
nJ!-t,r 

7-'\'ı"J - Te 
Ja'l"ına 

, ag:..stos !J--42 • y .. 
kaııl.t?'rr. ka:ybe'!-

t..rn \'" yı•nı ... ı!Ü ..ı!rr:a~' ı;eı-e tı cbb145 
".. n. Zas •M?l h 11ıu yf>4 ı•. 

Kaı oy SiJ~ 11 l c;:C-Şn~~ T<:~ 
koı-..r~ • ·o. 7 o·ı;" Koo.<t.ımtlnl<!i 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. N~şriyar 
Direktörii: C•vd<t Karabilı;ia. 

Basıldığı r•rı •Son Telcraf• 

_________ ,:.?_-_:_:TEMMUZ - 194:1 

HALiÇ SAHiLiN~· jKok ve Maden kömürleri satışları 
Könıür sataş ve t4tvzi müess~sesi 

DE SATILIK DEPO latanbul fUbesinden : 
Kulor!/eı:~i binRlcıır~a rem11 we htlsu~i r.n~cs::caoıta. Wı&...ınta, tı.ih tH• ver 

b!n...,Pri ır. ıall'.'f' Jm;.tia .. !a:- r'e kıiJçi.i.k ô.tM'mec', d«n~:"d i,:hi esın.ı.ra vC!f"il .. 

~e-;•,,e o'.~~ :k<i.>'."'lüı•Jer1e .aı.-elen husı;.-I mc-At·nl"'.'r4n :-- l.: ıa. dcı kı, 

W'ltiyacı ır;:n ft'"'';. köm .. f!'ü sıaıtış!.arı'!: af3ğ!d2 J esa&kır Uabllin-e.: : 

Pi3·asaınn 6n ~"erelli bir ye rinde, Atatürl. köprii;iine yakın 
n her türlü deniz ~a,.taları nın Yana.,al>ilP<·eı!i ;ahili olaıı bİT 

d~tH> satılıyor, 

Emlak ve Eytam bankasından 
Esas No. Yeri l;ıymeti 

~-----

D. 1 Galata, Şehit )folımet 
pa~a mahallesi k.alafat 
yeri sokağında eski 6. 8 
yeni G,8, 8/2 numaTa 

25000.- depo 
(!lfağaza) 

tcmlııah 

5000.-

Yukarıda izahatı yazılt ga~ ri menkul pt,in para ile 'c 

10 Trmır.uz 194~ cu~'a güıııündm i>ibnrrn b~lalıoıcıuotı:, 
l - .-ı) S~:..aro, b) ka}«İ.f.(;r, d) ldcınta, set.hane \~e b .._f'ja l'•'iı .... n.ı-

haJlrr:n 1:e kü.;;: ~{ c':J.-Olnıcc.:• ve deY~ircl gibi • ~n~cın s;aıatlar:na ~ ... ın u-

ım.ı~aer i!,.-in tiç t:ı: ·~ ihtıy .. ~ bı\Ytınııamr~ haa;1Tlanıınıst:r. 

~ - &ıbal~ı· içın il tıyuç beya;,na nclcı·it'iin 10 Tl':nır.ı;.ı. IS-4Z c-. .ıtr..a ı...;µ,a 
h;nllon itiba;'<'n a.ıa~;.d ya;, :ı. ;rerlrrıle-'l tr•vzlbc b~a..,,e..:.ı.ı ı·. 

:ı) K&'Jl't'i:>y..-lc itfn') l kar~ıs.n~i !'.'.'ı~ b ı.~1 
b) Tophanede GJn.~ik. ~r-r~ısmda Koo~qt:-n h::n1 nl nc·~ ... i ~ bü~· ;n 

<lıtn, 

dt::ı oo.t "' b •. '1 '), 
t') B'-1 ı'.anda ya:z:ılı l1ayiJcrdı•n, 

kapalı zarf usulile uben1iz ~atı~ koınh.~ onu huzurunda ı...atı- ı 3 - Soobal r i~·jn kı...4< .. ·önı·ü.nl sn .. ·ş n:a~ Jlc4'i l'M:·. t' ıtı•H·~f.dıc z.kı ı:o-

lot'aktır. ' Çt"ll bayi~'CT n rr •·J' .. '-'.' \'L' d \'-.~ ·..ıı·ıe yi"'e ayn mru:kı· dfı :yaL!ı :g, d köy vo 

ihale 5/8/942 ~ar~aıııba günii , oat H d<><lir. İ'lcklilcrin şu· 'fuıuane "'' bil:ol3rı Vl' Y· lo Ga.lıa.1,.. dl 
ben1iz enılak ser \ isi.ne n1üracaafln tcıuin..."lt ak~csi yatırmaları J..::adfi\öy s~ ~ 1 bü ·o~ Ka ~&-J <lı•pc le Ku..~alı.Qe e gaıb rA.: • ,. n~ 
~e teklif mektııplarınt, biT lira mukabilkıde alacakları şart- Tophane.:.'< Koı "" hon ol:wla'<i sa+. :.ı> u, Ku~ıç ~c kclt ı><ı<"'e> 

O n,abah\"c ve i~t-'t tkw!e gad>G-nclf 1 ~in, 

n=.n1e hiikünılerinc ntu\·afık ~ı.·kj!dc tanzİiu t>derlk bildirilen Ycdiklllc gauı~r.e~ 'nl satış ıruıhallı doy bız Ye • e g • ç n • 
giin \e s.aaite ~uben1İ1 .. satı.5 ku.~ıtsyQnılJna ~·Pja ilıale saatine ,..<' b:y:!f>r de yalı1rı: ı."'{'f)dl mo;;a .a e e; !.ırı ~ 1 P~ ..ı '() r 
J-'C:İ~nıek üıP-re iadeli taahhiitlii olarak pv.:.L-ll a \·ern1cJc-ri. 73ll 4 - nr,3;111 VL' huca-. ~~4er KU• ·· drır..ırcı. c.v.l.. <'C 

•llİl•••m:miıaas;;om•mı:ıııı:amz=ımacıım----••ı:.i n:ua t.>tel ve P yıAllrra ,.~ kıılo:'!' ı li btn hırla t>; ü.: '!l" 

f bfIUCı ı eS 

ko J 

Teknik ()kutu satınalma komisyonu 
başkanlığından: 

t'l:n'l' s.id bryann •• nıpk~n tc\'"'.! m..'lh .. vt' k\'i..-ı;· :- sa:ış mf' it ı, ü t3,t41 a 

Yr'ı" yo!"u s lo.n:ı trı Lit; ne k:.t..rı·1a • m~... h · ... T 

5 - Kadıko:ı· Tupha'l!C "'t' ~ke· .. sat .,, b 1 ·o lr ı;e:!:h 

d· k büroda b te\n<la: c btlümu.. b.) ıl de y n 

ıvui ~ ~ r 'l y:ı~ Jrr.:ıyacıır:tır. 

Q K ' if,·•'.ı t lala.«!a otu..a laY!ı te.:ı .. J<'ll lı. bt :lC:li" t ı 1 { tl' runa1İ 
Cın:: )li'i.t:'l ı 1 "l. 1 1 O . K L ______________ _;. _______ _:_ _____ ._.,, ,, 

S.ııctey •. ~ - t: ıf:t ~00 k.!o 2 O 1350 00 7 - Talrnıt.nn:r.<clc, beyJ'rUlamc'c,· 

l lçn k 

t ôa ya.'k- ııa.ıc 

Notı~• 2rıoo • ~o ~co oo ı ı: da Y'·~ılıdw. 
Be3az peyn .. • 1600 • ııo 1760 (J() ,lo<ltle 3 - A~ğ.cl~ y.wıı :;oh.. ve !P.r ibt o. :S.i 

B!.11~ • 2000 , 4-Q CO 0() rr . ::ı.~-r.(mı~ .. olr.\?k \~e . -tbu bcy'ln .e cı 3'!.cn e :al ·ı 

Ftf< 1yr ço.ı (k r ) 4000 • 15 HOQ CO mı,, li::~re J>rcr rn<ml • tup ı e b.lc".r b p • 

F • ..u".)-e IJo 'btrzya (L::u) 2000 > 35 _ 7_ı_o_o~ A Devlet, v.J.1ye', b«lo<!Cye foa e ve ır ı •• f" j. 

<t ·cı'inio ıhLy:ıçları hn ·ç. 

B - Jl!on> io·ı 3Gö9 ';,' 'ı kan ,;n '1~, 

n' ı• \-e rnll.-t:...JıJ nlle.: n 4n h .. iyaç:r_ ha-r!ç 1 

C - Elçı ı:t ve ~10.:: :tlar iLı,1 bunla 
m<-kt\Jpla""nı '1l<'":l.3VJ> bu .ın<l At'arı e1ı;; 

n n :C"lrr"'rıa 1, n-e-.r: 
o .\. "("\ a k\ lv!-1 k"ÇO 

Oı'"ll SJ }üzın 

' 

'\:J.l<bıo ••.• cr ~.dtn'k <ıkul..aı !l 19'42 mn 1 yı & ır~ Yr'-C o1 cı:ı Y'JkJ da cıns \l' 

tr.i!<.:i..ol-:'J Y• Zı - ~dt.' )'"at: \{' İ!'e f'J"'"'....cl'>: 'l p;rl.'la::-"'!'C • giiro 9 7/912 pet

şombo glnil saaıt H dıı kapa,. 1:ııt uruli' • lilıalı., y ·~ :>ı" <'nd s nı<k

t --.,inde topl&:.narok korr! ... I)' yapılır.a..tı u2{\."Y (.~ l!m<'ye 1 uştl,."t". 

1 k te-Jtıaıat (961) -ad.r_ istc-klılt--rin ş:: rtnamesini g-Or:n k 't"C ll!r t,-mt.. ... •ı 

y.t.ırmak ·i.;G,·.-e tk!l~ıt ııedec.1 b'r· ı:tn e\."\•cr:ı.e kacl. ,.• c&:u 1 o.:ım:....ı:!l ve c: t

ml' ı;ilnO Glmü$Stı'Yun<>a '''-"k 1\Iühenı:ı'S :e!dcb• l!O"_,j,:mhıısi.1e ı;• lmc
le-rJ, 

D - A. B. C. f!.k!t:ıt • ha,.~cOCe:d a.T. t' mLicru SC 1<'; ·ıc ..ur~ ı: meı. 

laalie:e had~n müesseseler nnemur v m~hdc·•Tdı ın·n. iliteya l"'rı .ta 
f'IÇ> 

c V'f'.:'~':-n·ş bulurrna!'ı lfız.nidır. 

l'ostod.l vaki s0c..cıııeler kabul edik .. (6'94) 

fnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ınctı~ ~ m/na. ve 50 re!C'trt:::d•• 50 m/.-o 1As~1t bo:•um pa:zarl· 
nacaktır. 

2 - P3"'1r 14/~1942 sdı il a:ı.t 10.50 de Kabat~1ıı lev:ıı ,n Ş",. 

bf $'JodC'ki TJ'e<rkez. alım ko:nisyoın~,da y pıJacak'.:.r. 

3 - NLimı>r.e h.,.ı;iin öğleclen sı>ıı -a :.6zil ~~ şııbcJe rivMl]cb;J;r. 
4 - İst liJt~r)n pazac"l k ıç· , , tayin oJur:ıa.'l g:.ln v' ı:tıatin ttklif eı.lı"· 

cefU.('t"l tlat uzerind.,:n % 7.5 yüven'11P: pa..'"3.r-::rla blrukte ıll<'Zk- ..._ ı.-oı -~YO 

tı• ~"""atlan. (7'>30) • 

TCRKIYE 
ZiRAAT 

CUMHURIY~T] 

BANK ASI 
Kuruluş tarihi: 1888, - Sc rnıayeoi: 100,000,000 Türk l:rası. 

Şube ve ajans adetli: 26:; • 

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

Ziraat Bankasında kuanba ralı Ye ihb:.rsrz ta<oarruf hesap
kur'a ile aşağıd« ki plana gö anlara seııede 4 de-fa çck'iecek 
kur'a ile aaşgı<laki plana gö re is"aıniye da(: tılaciıl<tır. 

• A. l,OOll liralık C,000 L. ı l ıou Adet $0 lıralık 5,000 ı.. 
'• Sot • z.eoo~ l!O •et t 
• •. ıso • ı,eoo • • ,BOi • 

(0 • 1011 • ""' • 160 • ıt • 3,2011 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar lir se-ne içinde 50 Jiora-

dall aşağı dü.~rn'yl'nlere ikra miye çıiktığı taJ<d;rde % 20 fazla
s~~e ve · erekt:r. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylfıl ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

E - İhı-:t.~iy.,; itffi gt m '.l'". 

Ya.ııl~ cak rf'9 ı1 n:ekl .piar v·eya bcyamı:ı c "'• milC"!SC9Clt. t,,.;rr.I ı e-
denler tı!ı:oo!ı:i.d;.ın irr..ız.ı. ,'\f'.: Bunların başka bir makam ta at.-::ıdnn tesr -

k111" ·htiyaç yoktur. 

• l\Llddc 4 - Lo'.kanta. ... tlıanc \."e b('nz l'l tt ... k oc.a::la l, k ,Uç. ~ 

n · ve d•ikümcll'er. d(ıkcr, helva, pa9ta g:l;i n:adıdPlC!' om l ı...cr loo 

ı. c-i, kkrU! g'bı ema!tan öll'doeı>beri kok, taş '·öm\İl'O, Jl ı t l'<" acak' •o.ı 
satı olup ta loriı; bımla•io gurti"kl · S8.b t bulun • r s Yer!eriı!<le 

kıı. llanacak'!a l'l k&n.üır fC:n ve-l'C'ceJtlcrt. aıtl,yaç b(1)'ftRna mı.:l 

likl~:iıııe, l'lk~t> belediy ye tasd.k ettimfor. 
Madde 5 - Dü · LJ maddede yaz.lı cilir,llyo'l ..,,,,.. nı0c.-s;.4Pı• ,,..~ 

c<it]eı·i ;tıt•yaç bey""'9 ~·cleı'inıl bnğ'ı bt..::ınduklun ınıntaa k cat mu 
d'i.itlütJnc 11 lJısdiık ~ırr·. ter. 

6 - Tc•lıin sob.l•rı 'çin ve"lecek Hıiiy~ç brynmıamcler Jl;,Jl< D.ğ 1ı- a 
b"ırli'.i}.e!; tarar-n~11 tcsd k ecu:ir. 

:-.tad<lc 7 - T'c>reth,ne, yazıJıacc gibi l!al'.c da~>tma )>iil•kl<» e tıı.bi 

ohıal'On mahalCTo aid lht:yaç beyanmımıelc''i b"i!lra tab clcif.l.d.r. Şu ka 
da· ıc bll mahA!lcre aid a.t;yaç beynnnarndcr;Jo köm lr ~leye Ct' ı.~ 

• ~ ' · ııı.: ,.,.,~-a rrı.sıddak ki:'U mukavo.cl~..ac lb:-"7. ede1l r ver n lı.vmrJ. 

rı 1' ı. v'~ il'lıik:Urı bu ves·KBlara fsaı-et o~ uır. 

ıı.r .. d.ılt' 8 - Aş3ğ:d• yazılı nrlil•i.il1SCler.4ı 
1..ılri cır~ jd"r. · 
A) ~ •. h~ıat n ('~:estlf'!', 

B} K orl!t rıii bir.alnı• 

C) oıe:lcr 

Bi.y !enn spo 1i ve atl:···slı··-\: 

Srmtl 

DJn'ş Po<"Oy 
Cenı•I ~!. n 

Ah lia l 

B<~·azıt Jl;,Ji Hayda!' 

Çfnbeı:rta~ ntı\1cr> Tu.."10(,. 
AJur:tapı Jo 

F..yüp l1:Eh:!n·"t Ali ü1.eı-

Hokkı Öğcı• 
Ccınil Kapıcı 

~1ı·h ~ eı K<1i"Ilıra~r. 
Fı .!'id11n Oçr·ıe 
Ali R:znÖ:1': ~ 
Tı•vfk Önrş 

l\Iu t Ba7U--U:'1 
Tak i.::ı i m.... 1 11.Jı~.::k;. Kabd..!a1cal 

Pa.r•naıkk pı S nvi A'flndt'!I" 

Fatih F\'yzull:ı!ı e!t'!.di sul< .. k 
İn•·bey mahallesi Xo. 19 
Cib'1li 

No 25 

Yoo;ı;crı?11r cncJcl" 
""l:ıtba ÜQ:"'.Janlye ! 

/\hıı·k':.pı 

Caıl.Jl ·b •· mc. 1 I c 
• 22 

, 'o 130 

~rıl"r- \"~\3 cadöıeSi ~o. 1~5 
ll•Ji,J:ôr Ga .• ca<kl Xo. 187 

J ~ ı 1 
> 

Xrşa11ta ı 

}leşi!;. ş 

• , 34~ 

------------------- Ga < t, sa:ay ibl'ııhlm ç .. yh<.n 

I 01 

fia a ;;ı--ay Yeı : .. 

A.:r a ı.e9':it ır lôtr"t• Ayaog1 .. Prcn ciro • .ı·ı. ıı 14 

J it k • " ds )" ,m, On.ara te nat ver yQr

d m. Harp ı.ıun 'ıımijece'.t.,; 
zııf'l'cr cm:lurar::nız Tra h -

v y J; a gİX'lll le!1ı.lı 'Ole, Ver
d .. ıı dayonıy'OI'<iu; Biıkreşe bir 
F'ransı.ı: =~eri heyeti gehniitİ; 

R a: ord'ularmı.n yıı~ıs ni birn 

ıuı.dcrc'(;dclcrd'i. Ben de en geç 
Noelde {11ömniiş o)ac:akıiım. 

Söz MODAF AANIN 
Be •m de \'opılııcak haııb:m ,·ar

.d. D~nyada 'b r tek ~.ınanım 
bulu u5·.,1dtı, Kcrrou. 

TuplJr oll:luKça 'a ktnrıa \e 
b r •ıa ıı: ş. u.ı gu::.·:uyn."du 
K, • o•du~. Buna ragm ·ı 

mt~ktup.ıarı tf··kro.ıı: okuyo..-d:um. 
kitt:p gidcccğ;n; ôÖ) :cd1, Oturup 
yaınıa -:a b::ı 1zmı..~1ı_m kl bıo~a

Za.!1 ic;t~;,-ı.an rağ!ıl'dı. Yalnız su 

~ }.) l!kull k izzet G '"' 
Ga ta 

To~Mne 

Ka ırrıpaşa 

Fı.nrtıklı 

Abd 1 i1 \."t' Buıtı.::.n 

.:\J h ret Şcngul 
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Ka ı:1'p:;,;a 

1' anes1rn aılıcsini istasyona ka 
dar ;;ot.!rdWı: ve Pc.' ile beraber 
h laya cı;;odük. 

İ'ki giiln sonra, biz·im bölük a
cde noorucaya sevked idi. Pal 
on.'b~ı Ot01U'ŞtU, 

Ve daha ııonra hareket ede· 
ııckt' Ben nef&diııı. Pol'u kıs
kanmıymdum. B iliikis onu mıı 
vakkaten de nlsa cnı.ıııyette ve 
a•!emizin daha yakınında gör
n,ekt n mem:ıun oluyoroum. 

* Harp sahasına gctd:ğimiz z;:. 
nı ı.n gece olmuştu. Ne gece! 
Z,ft g .bi b ;r gök) üzündcn ça· 
mur w m<k kikep yağıyordu. 
llu yağmur altırda, ıraatler'le 

lliiiiiii.iiiı~~~Y_a_z_a~n_:_P_e_t_c_r_B~el_l_u_::Ç~e-v_ir_e~n_:_F~ik_r_e_t_A_d_i_I~-
bır istasyon c.vannda 1*kledik. 
Şafak sökerıken fi~ek ci.agıttılar. 
Bunları çantama. mendi!Ierim:n 
ipekli gömleklerimiz aı, kol()nya 
ŞıŞ(t1crinin yanına kO)'lllağa 
moc<ıur oldum. Şi";'Cler k•rı!Jı, 

si;ıaralarım, güzel mektup kağıt· 

lar•m \'e bir gece en·et~i hayal 
!erim ısland ı , berbat oldu. 

Bü Jn bir harta, cephenin bir 
ucundan öteki ucuna "g; ·p ge!
mcltten başka b:r şey yapma
clııt. Glase ayakkaplanm dıayan 
madı, parçalandı. Altlannı {e!e
ron tellerile tutturmak isted;m, 
<ü•.&01. Dc\·let:n rapuçla"~ b:r 
giiın yilrüyi1şten sonra da bütün 
ayaklarım nasır lçinı:l!e kalmı ş ı. 
Eğer ayakJarıncı otlar ve kfığı:-

• 

l;ıı"a Sdrınasa.ı) .r, mı.ı"uı.ı:r-"ak. 
ıü. bizi .(!ii'üvth.l"kleri n:~~baharın 
kap· ıı fa durup ,,;,a!acakt').m. 
Bö:1cce, vatarın b:ıc l>cda,·a 
gös'.·erdigi ı·msak;iz t~m.ılin sey 
ıincle bulunamıyacakt en, 

Bir gf'ce, d;ğer kıt"a~aıı!a be
raber, b r kö:; de karatl'gah kur
du~. Bizim taburun ıkf·ncJ 00-u
[:ü bir gece CHel gehnil'ti. H~
men haber var mı diye gıttim 
,.e ır.ekıup dağl\an bir katibe 
ra5'ladım. B'r tane de bana yar 
dı. İçinde Pol'ün l).r hç •a: r1 

v~ Gina i!e Ninanın saılı feleı·Je 
' yazı!arı \•arılı. 

.-Dolbrucada, diyro 1artlı, işin 
iyi git.rnediğ>n;, haber aldık. TeıI 
birli oJ, a~ık!arda duıma ... l\tc-

şı- ;.tılacak b:ış.1<ala:ı çok, onla
r1 ı k.in1.;-ejcri de ~"Ok. Halbuki 
~enin ...• 

Pol evde her ~cyın yoluvda 
gıtı.tSnı ~yl.üyor ve şunJarı jJ5,. 

ve ediyordu: 
Sen= CCT';.fH~ ger;sine aJd,·~nııa':-c 

.ç, ı el.in·.d.!n ge:t ni vapacab~m. 

... '-ıt d~ k:ı~dı ki Kr> .. bu si·lah al
t.:ına a~ınm~ı:<ran kurtuhnağa rlııı 
,·,.ffa;;c ııldu. Sa'kıta ayn"dı.• 

Bu ha,·adis beni durdUTdu. 
G'.:ıa ıle Pol'ün yazdıkları tarih
lere baktıım. Pol iiç gün sonra 
ya:ıımı•tı. G'na, dı.'ll"3k K<>t'bu
nu'l askeııı:'<tcn kurlulth.~nu 

1 
henfrz bi·lırn:yortlu. Aklıma bir 
o;ey geh:l i. Kaçma'< ve vak:t ge
cinncd'en aileme ka\·u~n1ak. 

:ki keiimıyj yazabld'm: • 

Ko~buyu nezaT"r a:]lt.ncia bu
lun<llır. HarckPt ediyoruz .• Kfl
<ıp dimden znrfı kap1ı ve orta
clan ka:y-ba!':iu. 

Ev,~c;a cenuba (Jğru yüı ·· .. 
d.ük. İ!<i saat~ .1ra sin1:ıle. dala 
sor:~a da garbc clönıiük. Şafak
tan u·,·eı de, henüz kırağı ile ıs
J:.k b'· trpcde crurduk, B<ıı-b!ri

mizden >k!şer adım fasıla il:e av
cı hat:: ı·"la ) ayı~amız emırcdH
ci'., So.nra bu mesafe on :ne ye 
cı, be~ da!t.:l;a ."<ll'lra, yfuobaşı, 
bü!'"l< bi!Wn k simi tutabilS.n 
chyc ~·il'llli metr<'yr çık r:dı. 
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