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cenaze töreni ~ 
Doktor Fikri Tüzertn cenazesinin E 
ceçen Pa:ı:arlesl glinü merasimle i 
bidu-ıldıtını yaı:ııu)lık. Yukarıda i 
r~mde :\filli Şef, Bıi~·ük Millet i 
Mecflsi ~isi Abdülhalik Rend.a, ; 

~ekil Şükrü Saraeotlıı ve Ve • ı· 
lı:lJler cenazeyi takib t'derlerken 

İ &'Öriilmek~dirler. Kenarda «ııa.stı 
! toı» araba&ında • . 
\-. .......................................... .) 

ol ) 

ldare itleri telefona: 20203 fıaıı 5 kurut 

~~ 
/ngilizler.e göre 

lnclliz Jmvvelıerı tıu3.lında.a St.. lllanlre n Boutorne 1•. 
~ .kıiçük ölçüde çıkarma hatttr.tıılf'rlndf'ıı .90nra tcbllt. 
terden &nlaşıla<:a.tı üzere Dleppe hava.llsıne d:ıha ıeniş bir 
ölçüde yeni bir akın yapılmış ır. ~slınler. kralın İskfı c • 
ndı& bir slyareti esnasında, akıncı mlif~lerl tarafından. 
yapılan çıkarına tecrübelerini ı-österme1d~ir. 

General 
diyor ki: 

Almanlara göre 
Birliklerin 1 Sonbahar, bu sene erken mi gelecek? 

lağvı \ Profesor, Fatin: "Daha 
Akıncılar 

bedellerine 
vardılar 

Dieppa akını bir 
istila hareketinin 
başlangıcı olamaz! 

inglllzlerla 
taarruza 

akim kaldı 

rivayeti yazın ortasındayız. 
r .... ~~.~!~.~! ........ \ telaş etmeyin 1., diyor 

72 Alman uçağı 
düştü, 10 O uçak tah
rib veya imha edildi 

lngi1iz,er 95 uçak 
kaybettiler 21 pilot 

kurtarıldı 

[ «Son Posta» nın a•lreı·l 
muharriri yazıyor] 

Duman çıkan yerde az çok 
bir ateı vardır, dwturu bu defa 
ela yerini buldu ve Bay Çörçllin 
Moalı:ova sörüpnelerine ltliri.k 
ettiği bu rörü.,neler hakkında 
netredilen resmi beyanname 
ile tahakkuk Qtt.i. 

1,500 esir ahndı, 7 
gemi ballrlldı 28 
tank tahrib edildi 
Alman deniz kuv
vetleri de harekata 

iştirak ettiler 

i Ticaret Vekilinin bilakİ• it· ~ Henüz Ağustcsun ortalarında bu-
; halat ve ihracat birlikleri • : lurunamı:ıa rağmen son birkaç sün 
i . k · . x. t - : içinde havalar birdenbire bozmuı ! nın ta v•yesıne uaraf ıgı : h ~ d ı d " ...... • . • . . : ve arar..,.. ereces UflDUrur. i bıldırılıyor : Şiddetli bir ıimal rüqarile ild 
'-·················•••••••••••••••••••••••••••./ pdür kısa fasılalarla devam edeD 

Son günlerde timdlye kadar tev yağmur. bu kabil mevsim ıürprizle
zi itlerini yapar: ithalat ve ihracat rlne a§İna olan lstanbullulara, bu yı1 
birliklerinin Iağv~ileceği ve tev2L 1 ~nbaharın pek erkJ:n geleceği h~._ 
atın serbesl olarak yapılacaiı hak. ıml vermektedir. 
kında bazı rivayetler dola,makta 1 Dün. bu ani hava deği,ikliği etra. 
idi fında malıimatına müracaat ettiği. 

Dün birliklerde yaptğımız tahki- 1 miz Rasadhane Müdürü Profesör 
kala göre Ticaret Vekili tehrlmiz- Fatin bize fU izahatı verınİftİr : 
deki tetkilderi esnasnda birliklerin <ı- Ağustos ayında timal rüzgiı 
liğvı değil bllikls birlikler arasında larının bu derece kuvve' li ve hakim 

(Devamı 4/ 1 de) olduğu nadirdir. Bu fiddetli rüzgi· 
- - - -o (Devamı 4/1 cie) Proleı1ôr F atn, 

Loncfra, 19 ( A.A.) - Kombine 
hareketler umumi kararıi.hı, bu ... 
bala afaiclaki tebliği nqretmittir: 

Buaünkü Çar,amba günü 14bahın 
Uk aaa:lerincle inal altındaki Fran
.ada Dleppe bölgesine bir akın ya. 

(Devamı 5 inci •oyfada) 

Acaba, B. Çörçil Sovyeıtlerin ıı 
rarla taleb et~llderi ikinci cep. 
benin tefernıatını tesbit için 
mi, yoksa bunun için biraz da. 
ha sabır rösterilmesi huıuıun
da Bay Stallnl ikna için mi 
Moekovaya gitti? 

Biz ikinci ihtimali daha va· 
rid görmekteyiz. Eğer İngiliz • 

(Devamı 4/1 de) 

Berlin 19 (A.A.) - Alman or 
duları baıkumandaulığmm hu • 
ausi tebliği: 

İngiliz, Ame rikan, Kanadalı 
ve de Gaulle'cü kıt'alardan mü
rekkeb bir tümen kadıtr asker 

(Devamı 5 inc:i •aylada) 

Tebliğlere göre C Askeri vaziyet ::J 

Ticaret 
Vekilinin 

Barsa 
tetkikleri . doğuda vaziyet Kafkas harekatı bize 

Baı:::da Rnsyada harbin bu kış da v;~~~~~~:~:~::yi 

Yeni IJlr memleket derdi 
· "Komar mncadelesine 
en az frengi mncadelesi 
kadar ebem.miyet vermeli,, 

devam snreceğini uosteriyor . Bur .. 19 (;.::,;) - Ticaret 

Yusuf Ziya Ortaç: "Kumar dün içtimai 
suçlardandı, bugün içtimai grur :arım,z

dan biri oldu,, diyor 

dl --·-·-· Vekili doktor Behçet Uz beraber 8 JOI' r ---······ .... -............ _ .. ____ .. _·-·· .. ····· .. ··--·, lerinde Toprak Ofisi alım itleri 

·ı Almanlarla müttefikleri efer Sooyet ordularını lrıfQ lradar ! müdürü olduiu haldıe bugün Mu· 
he.ah ltarici cdeıhilecelr 6ir darumda 6alurucılardı ••liri ti• i danya yolile halkın. c~ıkun teza· 

Bilhaaaa yüksek tabakayı aa • 
ran ve daha ııtai• tabakalara da 
sirayet tehlikesi sösteren kumar 
iptiliaı etrafında münevverleri • 
miz arasında açtığımız anket, 
yerinde bir ali.ka ve haıaaıiyet· 
le kartılandı. Fikirlerine müra • 
caat ettitimiz bütün münevver • 
leri, mevzu Uzerinde hasaaa, ıi • 
nirli ve hararetli bu)uyorıtz. 

Voronej çevresinde Kallıa•yanın İfwalini t•mamlamalr t•mcıyülünden 1 (Deoa~ı 6 ıncı «ıylo.da) 
Alınanlar muhtelif ! ltenJilerini alaltoyarlardı. 1 Ad 1 k 

tarihlerde 2561 '-. ............ ·-····----·· .. ----··--·-···--··-····-····-···.) ana opra 
esir aldılar Yazan: Emekli General K. o. ofisinde 10 bin lira 

-
Sovyet kıt'aları yem 
mevzilere çekildiler 

Beri in 19 ( A.A.) - Alman 

ıordulan batkoınutanlığmm teb • 
itlı 

le Alınan ve Slovak kıt'aları Kaf 
-.yada birçok yol güçlüklerini 

(• dağlık arazide mayinH tllrla • 
•rıa aorluklarını batararak ce • 

(Dee1amı & İllci •aylada) 

Büyük Don kaninin timal lan l»u temizleme hareketleri ne-
kıvrımındaki ve Sovyetlerin sün- ticeainde 12,800 esir ahndıiını zimmetine geç·ıren 
lerdenberi Kletsltaya diye ya • ve 47 tankla 252 muhtelif topun 
dettikleri Don nehri garb ıahi • tahrib edildiiini bildirdiği sibi f t k•t d·ıd• 

Anketimize burün de ıair Yu· 
ıuf Ziya Ortaç cevab veriyor. 

• Yu•ul Zi:>a Ortuçın fikir • 
,.,.i: 

lindeki Sovyet köprübaşı mev • 19 Ağustoı tarihli Alman tebli- şe ev 1 e 1 1 
zii birkaç gün evvel yarılmıt ve ği de 11-17 Ağustos günleri ara· 
Almanlarla mütt~ik\eri bu s u - aında Voronej nuntakasında vu
retle bütün .. i.q1~at\ınca Don kua gelen muharebelerde Sov • 
nehri ,. arb j'f'hiline ~aımı~lar - yellerin, kesif kütlele r halinde 
dı ""'" a :-geçircjtderi arazi yaptıkları taarruz la l'ln intaç etti 

«- Kumar, bugün coğrafi ... 
nırlarile tam bir memleket me • 

kıaıml temi~e hareket ği fevkalade zayiattan ba~ka 
leri icr~ 'ıslardı. 2561 esir ile SOl tank vesaire 

18 Atuı rilıli Alman teb· kaybettiklerini bildirmektedir. 
liii 15-17 Aiustoa aünleri yapı· (D•oamı 4/1 d•) 

Adana 19 (Huıu~i) - Adana selesidir. Salond ı:\n m a h a1le k a h · 
Toprak Ofis tefi Suad Gürlerin vesine, mahalle kahvesinden hah 
ofis kasasından 10 bin lira ~im- pishane koğuşuna kadu : Serse • 
metine geçirdiil tesbit edilmit, riler arasındaki bit yarı~mı, ha· 
suçlu tevkif edilmiıtir. yatta olmayan bir kumar edebi 

Mübayaa işlerinde de auiiati • yatı sanmayınız t 
mailer olduğu ıanılıyor. Tahki • Kumar, dün içtimai ıuçlar • 
kata devam edilmektedir. (D..ıant1 4/1 de) Ymu/ Ziya Ort09 



2 Sayfa 

r Hergün 

Rumi pue 
1858 

GONEŞ 

S. D. 
6 1fi 

10 11$ 

Şaban 

7 
( 'e ikindi Ah a n 

S. D. S. l>. S. D. 
v. ııı 11 11 °" ~o oı 
1:.. 5 ırı 9 08 ~ -

8 21 

Yatın 

$. o. 
ıı ~ 

1 4,() 

Bestmıı Jllakale : 

SON POSTA 

=Evvel ~e sonra düşünmek meselesi = = 

Düzeltme 
J)thılrii !aJJmtzda. bi ter1.lb .b3.llıası ·

\MU, :iıMulr1ll ahlıat miidiirö Saa.JiP 
Banmnı ilmi, llDJaiar Barua ıılunfhr, 
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~-- Burhan Cahid 
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Sayfa 3/T 

• 
meraklı 

T arilhi romanlar için ço-cuklu.
1
kes bu dir.li ıkıillaınıı.rdı; hd.e fi'llecinletmek icBJb ediyor. qeviren : İbrahim lloyi 

ğumdan:beri hLJJsusi b ir me- tasrifinde bugünün şek'll henüz İs.. Ben de roma.c ınTın her söyledö- S .. - 5 - 1 lambalar yakılır. Mahatma tabiati]e ı leri sever. Hele geçi süfönü kupalar 
taı~ sahibiyjm. Bu me.rakı bana he_ f tıikrar ıbulmamıştı. Hadım ağalar ı. 1 ğine kandıan. Başkalarını bilmem, on ~)ete kada~ Gandhl et yemez, ve gerçekten plşmlf ye. la içer. 
niiz pek genç iken Alexandre Du. nııın, saray hadernesin1n, celladlaıa bende Patrona Hal i.r İsyan.i, Üçüncü l t ~ Hlndıstanı~ en~er~bblr ~ın. meklere pek az el :türer. Fakat pek j Gandhi çok çalşan çok iti olan 
maa ~ılLamıştı. Haıtt5. ıhir arallıd.:. onun kadar bu. dl:l i· kullanmas ı na, efe.nd:. Ahmeclin saltanattan fera~ati, vezi.. n~ ~sı~n ortası: ad k'ar ~ )a~~- az yemek aldığını söylemek doğru bir insandır Dunnam~casına vatan 

Re'•ne Margot kitabtnı bir ham_ lerindem sire.ye.t etmıiş bir ıti:yad na. r i ve damadı İbrahimin feci akıbe. k'~da eazomakn 8 1~d~ •
8
en ucra ırf değildir. Ekseriy~ yemekleri hurma, da,.larını ~isafirlerinl kah 1 "'der-

lede terceme edı'verrru" ve koca bu· ; ı_ b k '- b' l . s· . . M h d d p oy e otur ta ı ı. urasını sır f d k f k ,.. , u ... ' 
Y zarı.re a· ma:-. ta ı l omasına mu. tı, m.nc.ı a· mu zaman .n a at- -L •• d .. .. .. )" ın ı • ıstı , bir çorba llaıığı bal ve muavinleri lle üzakerelerd bu 

yi ğın teşkil müıweddelerini o zaman kabil hallcın da onlara imtisal etırrriş roman ın istibdadı, tahakkümü, eu' - ~.~ellar on °!~su vz~ on kg~ruf u.. earmıEak, bir çanak taze sebze v~ lunur Her nerec1:1 yeri · e ; 
Bab ıal i cadcfesinin tanı;lm ı.ş kitab. ohnas~ pek d i!{kate değer bir hadise istima:lii artık sabredilemiıyecek rad. ~guilm e. ulaıeçmlmıştir. ..ırab' oy de.· portakal, Mango, şeftali gibi 'ıey_ (Devamı 6 ne ~§~rs; )oraı 
ctları ndan olan. Aleıksana tevdi et- idıi. İşte kitab ın ya7:tlı.şında bence delere gel ince onun da parçalan. ~f ıa:~j J.:. ~algukç ll' ye~ 1

." ı saJ'c. 
0 

m:ştim. Daha sonra bu adam hak- pek hoş ıbir çeşni veren nokta bü. maısl ka.bi1indeo tarihin geniş hatla. a ı' ~ . , 51 çamur ~r a r "S p b 
k.ında pek muvaftk fikirler almak tün müka.leımelerin bu dille kayde. nndan i ler İy-e giden bir vukufum çevre enmıttır. Üstelık de Hamcan 1 on osta,, nın ulmac lSI =. 3 -(1 4) 
fııtı3atın ı bullamamıştım. eğer bu ter dilmiş ·olhn~ıd'ır. Bu bakımdan ese. ydk'tuı; ve hu muhtasar malumat .i le larla·~~ke~isinln el sürülmezlere -
cerne vesllesi~e de daha iyi bir karar nin bir hu.sust kıymeti var. Patrona Halil beoce pek sevile<:eok ver~ıgı lsım) meskündur. HarrL 
abıış o~ısaydırn ona verilmiş olan Yapılı~ cihetine gelince hemen bir adam dcğil:d.t. Romancının elin. canın .asıl manası tanrı çocuğudur. Bunlardan 30 tanesini balleclerek biT arada yollıyan her 
müsveddeler z!yaa uığıraınalk ak.ibe. kay.dedeceğim ki lactu.re Mışa bakı- d'e onu•n mahiyeti tamam ile değiş. Gandhı bu. har~etile, Hindlstanın okuyucumuza bir lı•Jiye tahJim edeceğls 
tiındlc.n ma.sun kalmış olacaktı. Bu, mıınıdan, ııoman oımak itiba.ri le bu m&ş oluıyordu.Bu genç adam Hile dev ~~.~ak ~ y~rınde bile Gandhicf. Soldan sağa doğ 
ba;Şka bir bahistir. eser didldleın bir üs·tadın mahsu:}ü ol. ıfılnl!ın israfları na, İb rah im paşanın ! Iİğı one ~ure~ı!~ek, propagandası. ru: 

d Bu makalenin mevzuunu te.şk.iıl du.ğunıu ber parçasında göstermek. mesavi'sine, şehevani ipti laları na, j 01• i-apabilecegmı ispat etmek iste. ı - Dahiliye 
c . en tar,ihi tıomana gclıince: Onu, t.ed.ir. Bunun içind ir ki 'bir ket'e baş koynunda daima. taşıd ı ğı altın ·ke- , m~. dhi h b h 

4 
d Vekilimiz (10). 1 

.~'hneırn, heınirn gibi ccSon. Postan lanınc~ sonuna kadar okuyanı sü. selem şuna buna fırlatışına, ve bü n er 18 a saat .JO a 2 - Bir kimya 
~tunlarınd1a takib ettiniz mi? Ben rüıkITeyıp g.ötüren bir kuvvete ma. tün bu kötü idaren in neticesile bi. ka~. Duasını eder. !.ste.~ ya~mur maddesi (4), Açık 2 
hilçıb ı r zaman romanları tefrika halin likt:iır. Ben d'e o kuvvete ram olarak çare ha'l'kın sJ.rHna yüklenen me~ak. yagsın, isterse etraf gunluk gune': (5). 

de ga:ze<e1e11de okumak ve sJrasile ta sonuna kadar sürüklendim. gitt im. kat ve zaruret yii>küne tahammül lik olsun kısa fakat seri bir gezlntı 3 - Bir (~~ 3 
~b etmek sabrını gösteremem, hat. aıyni süruk'lenişe tabi olmamak için edemiwerek isyan hareketinin önüne yapa~. Lond_r~da bulunduğu ilralar. m. Yürürken ar. 
t:~ ~erıeıri ni büyük bir alaka ve tak bu ıilk .k:ısm.ın :ııeyli ıcılau~ devam et_ d~en bir kahraman mah iyet ini al. j d~ bile, bu ıt.ıya~ından vazgeçm'!. ka.da bıraı.tığıını.z 4 
d:ir ile okuduğum Turhan Tan'ın meğe başlayan c.Patrona'nın akıhe- rnış -o/1uyor. Onu okurken buna ina. mtf, vlkel kendas~nı muhafazaya me~ <2>. 
r?manlarını da okumak için onların tl>l k:eml·nl onun Cti talb olarak inli. n !y:O'rurz, lbeı~ki de tarihi ha kikat böy 1 tnur .ta~arrı • memurunu Y.0 rg_un. 4 - Taharri e. 5 
f ~aıb halinde int i şarını heklerd im, şarı.na bıırakıyorıım. ıe i.d'.İ. BtJ noktad~ ımuharrir~n ihtı. luktan bıtkm bir hale getırmJ§•:I. der m. Anne (3). 
a: at naş :ba «Patrona HaliJ.ıı için Esasen Patrona Halilin akıbetini salsı.na güven.rne'kten. başkA çare yok Candhi, tıpkı meşhur Finlandiyal! 5 - Ayı yuvası. 6 

1 2 3 4 6 7 8 9 ı rı 

--~------r_'_ll 
• il ====.==•=,j ---.1-1-- • il • ---- ------- il -----••===-i~a\JıShluı·· tatfbi'k etım iyeırek ona tef. ve onıu davet eden amilleri tarih bi_ tıır. lcOfUCU Dıu Nuımi'nin koşması glbı Da (3). 

d a tnıde ba~lamı-ş bulundum. ze halber verd~ği iç.in buınu pek me. R.om.an.da bir takım tar~i şahsi.. yürür. Onunla ayak uydurmıya ça- ı; - Bir hıristi. j --.----------. - --
uını <ı·n nedamet et.tim, zıira eser ha rak etmiyoruıın; •c•lsa oll&a tarihçinin y-etieııden ıbaşk.a. ~ hayal mahsulü ol. 1!§8° nice Av.rupalılar ııö~dü~. E.. ya.n ismi (5), En. 

na o. dlerece merakı tahrik ed'ecek dıeğU nomaıı.rcının kalemitnde bu ak1_ d'ulk1aTLn.a şiiıphe ed•ilemiyen isimler linde uzun bır bastodn, gakrıb dıyar. fes mükemmel 8 
a:hll}~tt"'..görüınclü, ve yazıhşile, bet ne şekle girmişti r d 'ye bir me. d'e vaıı. M,eseia N.igar ... Bunu hi. ların bir kuıunu an ırara crpupa (3). ---------------- . 

~plıış ı le oyle caz'b geldi ki her gün rak lhasıl olabilir. kaye İçm ıbir caz!be olarak ku'11an. yellcenn gezer. '1 - İyi nutuk l --------ı--ıf------ı::==::Lıı 
alh1.1·rs :ı:l.ık!la gazete.yi bekler, ve 0 Romanclının el;-nde Patrona Halil tnış olduğu f:ı. .. udilen muharrir biT Candbi duaya. hatta gezintilerin söyliyen a.dam

10 ~ince her şeyden evvel tefrikasını zaten !bizim onun hak'kında has ıl de iğreti namile tab'b Abdülgani den bile fazla ria.vet eder. Londrada (10). l.!mı-e:.-..,,.,....,_...::=====:::ıı:ıi=::=:::iıc:=:!:z::=::::! 
ur.duım. ett i ğimi.z kanaatten başka. ıbir ma.. efendi İsminde köse cin g=ıb i her yuvarlak masa konferansı sıraların. 8 _ Bir srıor rı), Gös dikip ıözet ., f - ~Utan ve ayıltan bir il.ıtç t-1), 
f'.:scrin. yazılışı belki Turhan hiyete girmiş bulunmaktadır. Vakıa yeııe sokuUaıı, her ;erde gÖlgesi da, dua vakti gelir gelmez toplan- lf'me (;)). Bit- emir (3). 

a~ ın kıtaibJarı kadar nııiikellef, 0 zamana aid' tarihler bu Patrona göıııilien., 'bütün İ~yan tertibatının tıyı yarıda hırakı;ı (Avam Kamara 9 _ Jfü emir L31. Aksinin yapl.stı (~). 5 - Ka.dmlarm sa.çl.ınnı tolm:ıya. ya_ 
u tena hİır lisan i'le değildi, fakat Hal'ıl •ieyan!nl ya sUkut ile geçiştfr- zembereği kaıhilmden hareketin giz- ıının içtima salonunda bile) yue 10 _ Ne sıcak ne so.i'uk (4:, Olmı.. ra.r (4). 

'llıda bu bakımdan diğer bK mezi. miş, yahud, tafsilat vcnniyenk bir li kurvvet ini te~kir -eden biT adam o~urup duaya haşladığı çok kereler Jacak hikayeler (5). 6 - Gene...ı (4-), ..\d (i). 

et Y~r<lı ki bunu İşaret etmeliyim. kaç -satırla icmal edıivermiş oldukla_ halketmiııtiı' ki, bu, vakti.le İbrahim vaki olmU,ftur. Y-u.Jııa.rtda.n. aşs~ıY.\ doiru: '1 - Bir Runı lsmı (5). Zolanın nH'f-

. t~n:hte Türtkçe gariob ibior şekle rınıdan !bizde d·e tam bir fikir vücu- Paışanın gadırin'! uğramıt Mahmud Gandbl bir sabah, biri gün batı. bur bir romanı (tı. 
mtnı$t4 S d'l' 1 - Möbım'H bir ~ (lt). ··. · ara.y '! ınden. başlayarak da ge1ememistit'. Eserin ea'hi:bi ' tarih i.mı.;ıtıde b i.r cerrahtır, ve yı llardan mında olmak üzere günde iki dE"fa .. 8 - Bir harf (2}, Bir Ruın ismi Cll 
alk'in v b k 1 . 2 V uda r ·ı (4) F ' • aşagl ta a a arına, yeniçeri tetkiikJe:rinıde pek iht:Jsaıı sahihi. gö. beri 7:alim v~zirden intikam almak dua eder. Gün batımı duaları adeta - uc '"' ırı 00 • ·raM&Z 9 - Gen.işliil {S}. Bir göz reııırı 13l • 
. ~.-clıına, hamam uşaklarına kadar rü.nıdüğündeın onun romanıcı eıfatile eımeıl.iıle fırsat gözetmekted: r. bir tören teklini alır. Zira bürun ha. Başvelı!ill (S). Tersi ısı;m 12). 
~·~A~ °".'e ~a::ii kelimel~ile baya.linden d.oğan tafs.iılatun yanın. Oetndbili.r ld aısıl isyanın ilk ateıi ne halkı köylülerle birlikte bu tör:~ ,,. 3 - KaıUli.n işlool&i ıuo (7), &iM 19 - Karadenizde bir yer C~J. Bil'. 
---=-...=.:::.:ıo....~...!!.!:!!L.l!'!.e!i!l!ı.!!Llli!l..u.ı:il.Cln:e....ne:r.._.,ı~.t.ıa.ıdilh.-a..ıı...t-. . ....,.,,L.lrl.. ın..,.....,_ 4. _..._.._ c,.._,.A dualar ınoa uı). denbliır.e ( :n • 
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- Beli, on dört yaımda ve i§· 
ve tacı başanda, katlan hilal ve 
gözleri ahu gibi, billur gerdanlı 
ve püskürme benli bir duhter is
te r idüld 

Şüca Çelebi rahat bir nefes 
daha aldı: Yok yere ü~üldükle• 
rini düşünerek cam bile sıkıldı.: 

- Buyurun ağa hazretlerı, 
f akirhanemizi ziyaretten elbette 
memnun kalursuz ve ayaktaşla .. 
a-ınıza dahi sağlık verürsüz ! 

Diye mumu kaldırıp yol gÖs· 
terdi: Geniş taşhktan iki taraflı 
merdivenlere doğru ilerlediler. 

Şüca Çelebi arka odada, dö • 
temeler altındaki gizli «gözde» 
dört doğuran arkadatlarına bir 
muziblik yapmak için <ıihtilalin 
sekbanbaşısmı» ilkin ayni odaya 
götürmek istiyordu, sonra fü·ktü. 
Ya, bu pos bıyıklı ve beli yata
ganlı devrik bakışlı adam yap
macık yapıyordu ise? Halil peh
livan gibi bir adamla yüz yüze 
çarpışmamn kolay başarılabilir 
karlardan olmadıfrını düşünerek 
evvela evin içini, şurasını bura· 
unı öğrenmek istiyordu ise? ... 

Merdivenleri çıkınca, Udu 
evvelden biliyormu, gibi Halil 
pehlivanla arkadaşlarının saklı 
bulunduğu odaya doğru yürüdü. 
Esire' bir an iç~n çok korkulu 
§ÜpheJere kapılmıştı. Şimdi bu 
adamı bu odaya sokmazsa büs
bütün şüpheJendirınis clacacın
dan ürküyordu. Soğukkanhiıillll 
başına toplıyarak 1:apıyı ardına 
kadar açıp de yadı: 

- Buyurun elmasım. Bunda 
dahi söyleşebilürüz. 

Urlu İçeriye ıirip a~ evvel üç 
arkadesın oturdukları &~dire ku
ruldu. Eli?e sedir örtüsünü vok-

• lamı~ olsaydı b elki 1< otur~a» 
sıcakhğım bile lıissetrnis olacak
~·· Ayak ayak üstüne at~.rak sert 
sert öksürdü: 

- Peıii peyker duhterleriniz 
olduğu sö rlenür idi? 

- Beli sultantM, vardır. Ce
nabı şerifiniz •<gonca>.l mı murad 
eyler idiniz? 

Urlu kaba kaba aüldü: ı birer birer Urlunun önünden ge
- Goncası, karanfili dahi var çirdi. Sekbanbaşı arkadan gele-

mıdır? ni görünce daha önce gördüğünü 
Şüca Çelebi ellerini oğuıtur- unutuyordu. 

du: .. .. Geçid .r~smi bit~r bitmez Şü • 
- Goncuı «naıükufteı> [1] ca Çelebının çeneınni oksadı. 

olur sultanım. Yani: Açılmamıı - Güzel, Dahi yok ~ud~r? 
ve koklanmamıııdıd ~sirei güldü: 

Urlunun ağzı kulaklarına yı- - Sazende ve hanendeler var 
nlarak bağırdı: dır. 

- Bre şunun adına doz oğlan - Anlara Rumelide «güyen-
kızdır» desene! de>> derler idi, bir görelitn. 

il
. Afağıda, karanlık dıaliktc De- Şüca Çelebi el çırptı, içeriye 

Ha9all yavnşça fısıldadı: kırıta kırıta gelen iÜzel bir ka· 
-:- Kanndaşn':,', du!ar mmz? dına Urlunun anlamad!ğı bir li

H~nf. b_un~a .• carıye. aıın:ğa gel- sanla bir şeyler söyledi, DHbet 
mi! ~ıbı_ gorunmek ıst;'" · kadın Urlunun eteğine eğilip yeı 

Ah •f!• .. cevab ~erdı • den temenna ettikten sonra geri 
.. - c?~mek ıstern•"I', alma- geri çekilerek çıktı. 
ga gel0mıştırl .. .• Urlu ellerini kasıklıı.-ına bas· 

- <:m~ ~ gunduz anıın için tırarak sordu: 
gelecek unış. B hl d k' d" • 

Bel
. k - u _şe even ım ır elma-

- ı, yo yere vahın ey le- ınm? 
yüp telaşa düşmüşüz! _ Anlarm başıdır 
Y~~rıda Şü~a Çelebi Urlu • _ Ya bu olgun v~ ballu §ef· 

nun onune geçtı: talüye ne istersiz? 
- Buyurun sultanım. Bir saz _ Bet yüz altın t 

faslı eyliyel;m, Canınıza şirin _ B- yu"z altın mı? 
1 • • ' _,, 

ge enı seçersız · - Beli sultanım b ·· 
Urlu ayağa kalktı, fakat ode.- )ur. Lakin nasüfte d -~ld~.uze o-

k d 1 
k _ 

1 
egı ur. 

dan çı ~n a~ ~vv: . _. ız og an - Bre nasüfte ne demektir) 
kız carıyclerm degcrmı öğren- Esirci ellerini oğuşturup gÜ• 
mek isli yordu: lümsedi: 

- Baka çelebi, go1·up seçme- - Delinmemis İncüve derler! 
si elbet kolay olur. imdi tutar Urlunun ağzı bir daha kulak-
akçe~:ni dahi s<iyle.şelim. On dört larına yırıldı: 
yaşında kızl~ra ne istPrsiz? _ Hay benim yoldaşım, ho§• 

- Malına göre değişir benim sohbet ve bal ~ibi ademsiz! 
efendim. Bakışıp giilüı;tüler. Kırıta kı-

Urlu yük!elc :!C.-:"lle ~ütdü~ nf:a icerive gelen duhter1e!" yu. 
- Sebzizade ffbadincanı> [2] muşak balılar üzerine oturuyor-

satar gibi !Öyle rsiz. 1a r"• . 
Şüca Çelebi de gülümsedi: Urlunun <ı ballu şeftalü•) dedi. 
- Anın da hi «kemer>) cinsi ği güzel kadın gümü~ kupalar-

vardır ve pahaludur. da şerbet getird:. Ur lu avucunun 
Odadan çıktılar. Esircinin ca- ic.:Je pes bıyıklarını .sileı·keı'l saz 

riyelerini müşterilere teşhiı· etti- faslı bnşlıyordu. Fası) hittil..-ten 
ği iç odalardan birine gittiler. sonra kızlar birer iltiser temen

Ötc kiler delikte havasızlıktan na edio ç1ktılar. Sekbanha:nnın 
boğuluyorlardı. Şüca Çelebi j «akJı fikri n o, halh ıse(talide kaJ
tüllere bürünmüş cariydeı·ir .. i. rnıs gitmi~ti. S•ica Çele bi ile o-

l dada yaJnız kaJdıklı:ıırı Z!lman e-
[ 1] Açı~mnmış. ı!irci gülümseyerek sordu: 
[2] Patlıcan. ( Arkaa oar) 
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Erkeği kadın · 
N~Ç~~~~~A eofKUN ~aratır 
Çok zarif bir rob giymişti. O

muzlarına yaklaşan saçlarını bu
gün başka §ekilde tan:ı.im etmiş, 
d,~1a çok yakışmıştı. Odaya 1ıi • 
rerkcn kalbimin çarptığını his • 
settim. Bu sitem1i giriş, bu tavır
lar, konuşuş, her şey tamamen 
annesinin gençlikteki hali. Hele 
koltuğa kendfaini öyle şuh bir e
da ile bırakı~ı var ki.. muntazam 
bacaklarını birbiri üstüne l\ta • 
rak, hiç de garibsenmiyen deli§· 
men bir tavırla, bana siteme bat 
ladı: 

- Hem ziyaretlerinizin arası
nı açıyor,, hem de geç geliyorsu
nuz Vedad bey f Size darılacağız 
vallahi .. 

Hayretle bakıyorum ona .• şim 
di bende bir genç kız değil olgun 
bir kadın tesiri bırakıyor. 

Yüzünde alabildiğine genişli -
yen tebessüm, gözlerindeki neı'e 
li parıltılar ruhumda bir pence
re açtı, bu pencereden içeri bol 
ışık girdi 8&Dkİ •• , 

- Haklısınız Gönül Hanım! 
dedim.. ziyarette kusurum olu • 
yor, fakat bugünlerde çah~mağa 
başladım. 

Semahat sordu: 
- Yeni bir esar mi? 
- Hayır, t< Kızılayıı menfaati-

ne bir konser ... 
Gönül ellerini çırph: 
- Sahi mi aöylüyorsunuz? 

Oh ne iyi... 
Sanki, konseri hemen veriyor• 

muşum gibi: 

- Amn anne, babama aöyli
yeliın ,ona kalırsak bu sefer de 
ancak paradide yer buluruz. 
Sahneye yakın bir loca alam! 

Semahat kızının bu tehalükü 
karıısında memnun, gülümaeye • 
rek yüzüme baktı: .. 

- Gönülün musikiye kar,ı gos 
terdiği bu alaka beni çok mem-

nun ediyor. . .. .. .. b't' 
Gönül anneaı •ozunu ı ırme • 

den lafa karı,ta: 
_ Eksik söylediniz anneci • 

ğiın. y .JDJZ musikiye kar~ı deiiL 

Vedad Beyin san'atine karıı da 
diyecektiniz. 

İçimden, yddız düşmesine ben 
ziyen, tatlı, isimsiz bir hfasin ak
bğmı, hazlı bir ürpennenin bü
tün vücudumu do1aıtığını duy -
dum. 

Biz erkekler, çicuk gibiyizdir. 
Bir kadın tarafından medhedil • 
mek bizi en zayif tarafımızdan 
yakalar. Hele bir kadın meclisin 
de bulunduğumuz zaman o ka • 
dar gevşer, kendimizden ceçe -
riz ki, saatlerin h~cmı cünleri 
doldursa farkında bile olmayız. 

Yalnız bu kadar değil.. Cönü
lün bana kar,ı gösterdiği alaka· 
yı bu haleti ruhiyeye bağlıyarAk 
izah etmek eksik! Belki bu ala
kayı batka bir genç kızdan gör
seydim,. ruhumdaki his akı~ın! 
cildimin üstünde koşan ürper ~ 
meyi daha az hissedecektim. Bu· 
nu daha kuvvetli duymamın ae • 
bebi, şüphesiz onu karfımda ay· 
nen Senıahatin hüviyeti içinde 
bulufuındnr. 

Semahat, bizi piyanonun ba • 
fında yalnız bırakb. Gönül, pür 
net'e piyanonun bafına !eçmi~ti. 
Ben de aandalyamı çektim. Şrm
di omuz omuzayız. 

Beyaz ve biçimli elleri, klav • 
yeler üstünde ne .k~d~r ~üçük 
kaldı. Bir aralık, ıkımız bırden 
parnıaklanmızı ahJ!hrırken, elle 
rimiz birbirine değdi. CaYri ih. 
tiyari raşeler 11eçirdi~. Niçin ? 
Bilmiyorum. Şu dakıkada bunu 
kendi kendime de izah edenıiy • . o r . k e ceğım. ke _ıru 3-:çı~adı. Ben ya 
va~a çe tun. ır muddet çalı~ 
hktan sonra, fasıla venniftik 

Vaziyetimizi bozmadan ko . 
0~.'~8:~a .ba,Jad~k. Birdenbire 
Gonalun hır .sualıle sarsıldım. 

- Vednd Bey, aize b'ır f • 
k 

. . ey sor 
ma ıslıyorum. yalnız rica ed . 
rim hunu küstahlık addetm · e! 
S d b

• eyın 

a ece ır merak f Şimdiye ka • 
dar niç;n evlennıediniz? 

Gözlerindeki ınerak ve teces
süsün önünde kaç•madım. f ti a
la.ya vıırdum: 

Aiuatoa 20 

- Kıametirn çıkmadı. 
- Kuzum alay etıney • 

Niçin? 
Terlemeğe başladım. Genç kı 

larm tecessüslerini.n ucuna mu 
laka inad bağlıdır. Tecessüsler 
ni tatmin etmeden yapamazlar 
Alaya devam ettim. 

- Beni aize evlenmedi diy 
kim söyledi? 

Gözlerini açtı: 
- Ne diyorsunuz? 
- Ben evliyim Gönül Hamın 
Boğazı kuruyan İnsanlara ha 

madeni bir aada çıkardı: 
- Ya, kiminle? ... 
Elimle piyanoyu gösterdim: 
- fıte yengeniz! 
Bu niçin ya?.. Rahat bir nefe 

aldığını gördüın. 
- Çok alaycısımz 

Bey!. 
Vedad 

- Bu mevzuda naaıl ciddi O" 
JahHirim? 

- ~~n ?labilirsiniz aanmı~tım• 
_ '' Nıçımn soran bir yfü:le bak" 

bgımı görünce ilave etti: 
.. - '?YJe ya, sizin gibi böyle 

tohretli ve yakıtıklı bir san' a.tki 
n pak yalnız bırakmazlar da ..• 

- Evleneme<iiğime göre yal"' 
nız bırakmıılar demek .. , 

Gülümsedi. Yüzünde güımek 
için hasıl olan çizgilerde birçok 
manalar keff ettim. Merak, beni 
de bu manasız mevzuda ısrarla 
durdurdu. 

- Dilinizin altında bir şey 
var sanıyorum. Bunu aöy!cyemi• 
yor, cevablarımı birbirine ekliye 
rek bir neticeye varmak htlyor
sunuz. 

Müreddiddi. Fakat mutlak• 
bir JCY sormak, öğrenmek arzu• 
aile kıvrandığını görüyordum. 

- Evet, dedi.. Bütün büyü1' 
saıı'atkarlarm hayatında olduğıı 
gibi, sizinkinde de, hayatınızda 
ve istikbalinizde bir rol oynıyaJI 
kadın varmış. 

Baıtan aşağı titredim. Ne müt 
bit ıeydi bul 

( Arhcuı var) 
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General 
diyor ki (Baf taralı 1 incı ~ayladd) l her znman y zdığımız gil>i Al -

(Bali taralı 1 ınci •aylada) (Ba:; taralı 1 ınci Şllyfada) Her iki Abtıan tebliği, Knfkas manlru-la müttcfildcrinin arka • 
yeniden ihr cat t i · ve itbdıis! v dı. Bugiı.:ı, içtimai ~ururları- dafrle.rının, birçok geçid ve yol - lannı Kafluısyaya, yıınlnrmı da (Bal! taralı 1 ir.cı ,aylada) 
ihracnt işlo-Jnln da-"ın esaslı bir ha. mı:ı:dan biridir. ID.l"ı Üzerinde vücuda getirilen Volgaya. emniyetli bir surette BlrlC§lk Aınerikalılar Avrupa ba. 
fo ifraği mese!esılc m~zul olmuştur. Harem - selamlık hayab kalk muhtelif mnnilerle ve knrn mnyin dnyamadıkç bu esaslı harekat tısına ikinci bir cepheyi derıı.J aç 

Mevzuu bıılıs rivııyctler öğrendi- tıktaıı aonra, kadın da, sinirleri- tnrlalnrife dnha ziyade lônrpJaş • hedefi üzerine harekete bS§la • mak kararında olmuı olsaydılar B 
ğİnıize göre Ttcar~ Vckfllni,., bir- nin dizginini kumarın eline tea- ln~lan ~e çetinlc~ti~lcn. nr~:.:isine mları bugünkü strntcjik duru • Çörçilin Mısıra da uğnın'!Ak • ., 
liklcri ziyareti na kolaylık ol- lim elti. ra~en cenuba dogru rlerı h~- mun şekil ve şartlarına göre retile Mollawaya kadar çok 

70 ınnk üzere ~dair eltirliercl. tiiccarb Mutfuğmı SfÇ~ anlonunu hiz- ketın dcvnm ctmcJ.:te ve Stnlın- doğru olnmıya.:ağı dolayım1e Al- nıcu bir seyahati ihtlyaı 
ra dağıtılan ve dllclıtleri toplu ela.. metçi, ynvrusunu ecnebi dadı ı:rnda karşı olan hareketin her ----l ı ··ıt fikl · •. 

1 
.. . ebneslne hakikaten }ÜZUJI' 

.. . ~ara mu e erı oy e goru- Marmara kupcuı kürek yan·•arı ı_ı..._ __ _:ı rak ifade etmek gaşesile ha:ıırlanmı id&.re eden bir aile kadınından gun _d:ıha zıya. de sıkıştırılmakta niiyor, ki biraz daha g"yret mnr- r IULllilaZiOI, Bay Çörçilin. Mısır hare. b. -------' dan ı h b kt .. u Pazar günü Tekirdağda 1...ı!>.. k _.__,_, ır nevi ~eı ç IJllr, ne olınaunı iatcrshıiz?... O, ar- o duzunu druu a er verme e- file Kafkaaynnın İsgnlini tanının pıl l öiUIUJ aı lr.uUAAAa beraber fimd,ia 
İthnlfJ! ve ihracat birliklerince ha tık analık denilen büyük vufını dirler. Moskova birnz doln§ık la ı_ t ül' •• d:ı: k d'J • • ya-ıyor Irak ve İrandan Kafk,.~aya müte-• . b J m u emay wı en en ı ennı -J zırlanan mez:lı:Ur maddelerde ise bil- kaybediyor! ifadelerle, Londrn iM! un ara l k d A alllk bazı yardım vaadlet-inde bulum 

b• d ı ih .. a amıyeca ar ır. Maarif v-·-~·etJ L_.JI t~=--..· bassa it A e tçı lru:irkırin Bütün bir ünün bo, ve ten - nazarıın ıraz n ıa sar cuın • • . • ~ ~~ "'"..,.,.~ı mak suretfle Bay Sıallni ikna etmit 
_._._ _ _. '---•I ~ u__ •. L _l tl · · · -ı - -~ ı· 1 1 1 b h b . . 'd _ k Almanlarla miıttefikleri eğer hocalıırı ııçm bir tekimuJ kursu aç- _L._ __ 

1 
daha fa-'- iL •. _ _. V muaınere&erUe -rı aı.ıa.urcı Dlllf- ue san erı ıçın en eg enl;Clı yer e er c u a erıerı l~>:ı euue - So"-vet ordul rını bu in"- kadar H d • uunaa :ua me&UUMlur • 

kül!er gözön·· aUnmrf ve toplu o- onıaıdır: Yeıil çuhnlı masa! tc ve Sovyet cephesmın cenuh ·.1 • • • " • ID~f ve . ay. ~aıa &lisesinde fa&li- Ortap.rk Jngiliz komutanlık~tDd. 
~ 11.c:aret V-ddllnc arzedibniı- Or da, para h znnmnnın hırsı Jtanadındaki durumun vahnme- hesab harıcı edebılecek btr du • y~e ~lmİfti, Vekalet ~en ter- yapılan değifiklilderin ba vaadin lllı 
. o d r··· o d . . . rumd bulunsalnrdı o z.s.man blyesf yardımcı hocalnrı ıçm de fa- bU'' , ............ _,~._,_. edilm ... : çok .... tir. var... r n ·ao>:-t v r... ra a tini muha.fn::ı:ada devam ethğını b . . . r->''" ·u:acuuu .... .1-

n:::...- t-h- aldı-ım- --1~- hey--- var... ._, kt •· I böyle bir ditw.üucc belki de va • tan ul kız hsainde bir ay devnm et rinde bir u-ydir ""ili~ uruıum ·~ u1.a.uuua.. ....._.. gıuemenıe eau· er. -y ek •. ilan . b' kura d :r- • 

~a göre birliklerin umumi bir idare Aile top nbl rının iki ca:zi - Bu haberlere göre Almanlnrla ri~ olm zd.ı. Faknt, Almanlaı·Ja m u~ hafta • ır ~ aç.. İngi!l:derln dün sabahtan itibara 
heyeti tarnfınclan ldMe edl esi ve b.c:sinden biri rumnr, öbfaü içki- müttefiklerinin Kuban ve Terek muttefiklerınin harikulnde dene- :;1'fl~ har ~ kad~~ kız lisesln- Dleppe'e bir akın yapmaları, kendi. 
ithaJ edilecek maddeler için birlik. diı·. Fakat, biri diğerini menet • 

1 

nchirlerilc Knfko.:. dağlarının şi- bile.cek gayretleı.ine ve muvaf -~ ~ ckeller uzerlnde çalı- j lerinin de itiraf ettilı:leri veçhlle biı 
lerdcn müsaade glın.."tt&Sf ve böyle- mcz ! . .. mal etekleri ara:ıınd ki petrol f ~lr:iyet~~rine r _~~en görüyoruz, Ha d c Y_"11'd_ımcı hocalar kuru 1 istila !t areketl~ baılangıcı olamaz 
ee iıhalat ~ı fiatWrnın daha ıı N~m .. boyle} ıınhalnrına ve ondan sonra Kaf- kı ı~ boylc d_eg!ld~r. ~c hcr.ab, lef' Y. nrpaşn lisesınde dev~ e~ecek Zira, Dlppe §ehır ve limanı Somme 

ı bir §Ckll:le kontrolünün temini .Çuı;ıku, kumarbaz, nrtık cc - ltaG d~ğlanmn bi:rıat kendileri- dnha fazla bır ıhtim 1 ıle bunun 1 ~- Yardımcı hocalar ıımdı her nehri mansabında Abhevüle fdıril• 
l'lliluadile biri& azalrrnca Tıçaret ıruy tın yıblaaığl bir tib olmak- ne kal'fı bugün cereyan halinde böyle ol mıyacnğım dn göster • ~ V ~l .ıo n.~ 12 arasında Maa. Seine nehri mansabı yakınındakı 
Vekalea nud.irule but t~bbüskr. ~ çıkb: _Yü~ek rölanalal', zeki bulunan taarruz ve tehdidleri - l mektedir. So\•yetler, hiç kimse-

1 
eki.ı.l~ mufcttlşlerlndcn tlya.. Le Havre tehri arasındadır. Yani 

de bulunubnuı ~8JlrılmlJ{ır. ~ler, şımdı şosycte hayatının nin taınn.mlanmuı hnlinde dahi nin tahmin edemiyec ği derece - ~ n nezarel:..ıc ~~dn çalıpnruuına bmaya yapılacak paslı bir lb"81 
Bu ared iUuı A•çı ta~ Tız rot d d rJlık DleV2ulan arnsın - Kafkn.sy i§inin pek sonn ermi - de hazırlanmışlardır. Sovyet evl ebn t er. .. bu iki nehirle P!'ris arasındaki yan 
V IU • avdetınde kendisinden ha n ır . yeceği anla ılmaktadll'. Alm n _ Ru:ıy nın son&uz geniflik ve de- &tanbul • Ankara CUTl!f ALnanların en zryade kuvve•ll olma 
zj dileklerde daha bu ı karar ~~ne hayatımız, ayda bir ge- larla -u fikl . b .. b" .. k rinli.kleri de onl nn kuvvetleri- karşılafmcuı farının en çok muhtemel bulunduğw 
altına nlmı§İarcf ır. ~zı ruıcak dolduruyor. Mwi- bir =ete ka:a.~ı::n un kı=n rii yrıca artırmaktadır. f)onra, htmıbul • ~a serbest glireı Lir mıntakayı istihdaf eder. Sonn. 

'C" __ •• 1 b"":<:-- 'th-'~t ılar Mer. ki b yatımız bemcn hemen yok. L d kı d • · d Almanlarl müttefiklerinin Kaf- maçı Pazar gunu Ankarada yapıla- -42 Alman denlultısının son on ae-
&J;CWD e uı.:u.ıı ı au: ç O uma :z:.evki d b .. n;enann a, smen e ı~m e - __ ,,_.. t , .• -'' _ı.:ı... C .. .. kiz .. __ J nd t 

dn v İt.kend---.:ıı _,, · • bil en enu.z aza - · • kaa da -1arı cenubundan İran ~ır. J.fWY101n çıu.ul uma gunu gun z;an-1 a yen den 480 b8ı 
e crunuan i"".rımu:e ı:. Fikir ve san'at b>plımtılan dırler. Tabıat nunlan aJ'~ın - Anknraya hareket edecektir. tonluk ~efit • .. bat d kL ~ den.iz yolile yapılan na!tllya- yı.sı iki elimizin on P nna - ' da en kuvvetlilerinden biri de hududun ve oradan Tebriz ta- .. dal lan ı:~~ bl 1~li 

le. kolaylılt ö erllrnNİııİ ist~ek. ~miyecek İn& nlar a:a.sı:ıJ~ cazibe aDWlU olduğundan bun- rikile~ Kerkük ve B?'ğdada g~ - Marmara kapaa kurek yan ları ;ınn f r ~ .. - t~n d ı b rl nm: 
te ve nnkllya.."'ta kullanılacak olan haftalık itiy dlardan ibaret. l rın bu büyük kaynağın cazi • den oüyük yol bakım olmaga Su sııporları federasyonu tarafın.. elgra ını rozonun e u u ' 
~ril-d~ ith.nla~ılar lehine tadil e. Hayır ... Bu ko.,.kunç illeti~· bu- besinden kendilerini kul'tnrabil • çok yakında yeni inkipflar g&- dan hazırlanan Marmara kupsı kü. mak lcah eder. K. D. 
dilnıesuun i'Jınlat tlc re.ti bakımın- ·· ehiri, bir kalem dokunma • meleri imkansız gibidir. Onun tereceğjnde üphe edilmemesi rc:ik yrıtlar-ı Pazar cünü Tekirdağda 
~"~ ehem oldnklartnı iterl sürmek· ~7: ~~ilip akıtılamaz! Kumar için, Alman başkomutanlığının lazım gelen .OJ:tnfBrk hnreltiitı bn ":J>1~acaktır. ~bul eklpl tek ve 
edırler Bu arada muhtelif mınta.. •· d lesine, en az, en az ~n kı~ gelmeden evvel Sovyet ordu· lamından ıhtıyaçları da vardır. 'iki çifte Galatasar yd n, dört tek 
~aki blrllklerin bil>iricrinl tem mu~ e. • mfü:a.deleııi knd:U. e- farının §İmalde bulunan büyük Bu mühim bahse tekrnr tem s e- de Fenerbahçc klübünden aeçilmif-
~l eddxlmeleri, vize ve lisans i;te. ~z, r·~

1

vennek lô.zım.» kısımlarını imha etmeği en esns-- deceğiz. K. D. tir. Kürekçilerimiz C sabahı Te- R~o de_J~airo 19 (A.A.) 
rınde kolayllk gö:.terilmesl için ay- emmıy G O lı bir harekat hedefi addr.tmcai ............... _ ... ,............................... kln:lağg gfdecehlcrdir. Y enıdcn ıki Alnıan dcnizalbai • 

Batırılan Alman 
denizaltıları 

rıca Vckal~ nezdinde teşebbüsler- .............. - ............... - •• .-.: •••• : .. _ nazari olarak en doğru olmakla lngiltereye yeni nın cenub Amerika yakın sula • 
de bulunulaccldır. d h beraber bir taraflım Sovyet or· Sonbah ır, bu sene rında batırııdıkınr• öğreniımiı • 

Avustralya a mu a- dutanndnki sayı üstünlüğü ve Kanada kuvvetleri til'. Bundan başka iki Alman de-
ffER ÇEŞiT l<HŞELfRINİZİ . 

ISTA BUL 
KL.$EHA Es· 

ANKARA CAb. CA6AlOGLU YCKUŞU-29 
UCUZ.ÇABUKv~Tooz BİR ŞUİU>f YAPAR 

TA :4 SiPARi liiİsU/iifü. 6Öl!DleİLİR 

lifler hükumeti büyük müdafaa kudreti. dolayı • çıkarıldı erken mi gelecek? :L~t~~~ba bu civarlarda &Ö-

sile bu hedefin, hatta buna bu- (Baflaralı 1 inci 3a;yfada) o·---
devİrmek istiyorlar günden itibaren teveccüh edile- Londra. 19 ~'\.A.) - Londrada ra ve yağan yağmurlara rai:men ha. 

Sydney, 19 (A.A.) _ Avas. bilse gene kışa kadnr elde edi - wylendiğlne göre Büyük Britnnyaya rar~ derecesi nom aldir. 1stnnbulda 
tralya ~ekili M. Surlliı, parlamen lememesi, diğ r taraftan da Sta- gelen son Kmıadnlı cfradhı beraber bu çeşid hava lahavvüllcrl sık sık o. 
todnld muhalttet teflerinin hükiı- lingrs.d ile birhkte Volga sahası- müt~ıslardan nıürekkeb tnhvlyeı hır. Büyük bir süratle esen şimal rüz 
meti devlnnek için çevirdikleri ma. nın ele geçirilebilmesi keyfiyeti- ler ve Kanadn bahriyesi ile hava carının bugün lodosa dönmesi müm 
oevrabrı takbih ed~ d~ ki: nin bütün g yretlerc rağmen bir kuvvetleri memubhrı da gelmişt!r· kündür. Henüz ynzl.l or!alarındııyız. 

Tenlmllcr ancak parlameutoda ,.a müddet daha uzayabilmesi ihti- Kaf"ılo Atlantikten salimen geçm~- Önümüzde sıcak geçecek birçok 
pıl•alıclır. malinin ınevcud bulumnau Ye tlr. eünler vnrdır.» 

Bir Japon harb 
gemisi hatırı ldı 

Vaşington 19 {A.A.) - Bir 
Japon kruvazür veya muhribi A· 
lehut adaları dolayinrındo batı-· 
nlmıştır. Bu haberi bahriye ne • 
zareti bild!rmektedir. 
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~~ ~s~.~~.~,~~ıı ~.~ir : !~}.~~.~;~,.,~~!,~d~,o, 
Y dd .. ibrahim Pa.ş-aının Nigara tesallutuGl. N~ söyleyor? Bunu Li.irlü türıu tah. ur a &Zmirde da't'.., bir d'.eı bU: cerrah Mahmud'Un m rnlcııden geçirerek bir hal suretine 

IDL(a aAh111et 
?i>;şey=y~.2;: :=:,: == i & i'f4ilifJ 

Pehlivanların ihtiyarlıkları Halhı • .h . 1 valkt~le uğ:ramı~ olduğ;u m~duriyet • ba.ğl'ayamadım. Muharrir vez ir:n ku 

Ç·ıı . k rı l h l' d ah ıçme saya ı tıyacının ten. tıu.t~uş, ve köse adamın nef~. lağ-ına fı.;ıldanan bu sözleri kitabı 
-~ .~ı ~ ı e er a ın em. ~ bol olarak lıa:rfllanması için aale alevleri ~trafa sararak n;hayet n:n hiıçbir yerimie haber veunl.ycr. • 

luuu ofu anb~lcum~ gef!'i • ŞafQl yolu vilayetçe bıiiy.U"k bir in.kıl'ab ckığu.ran bir is. Ayıp d·eğil a, bu bana merak oldu, 
yor, Balıkeınr Ve Bıgadıçte yaptırılıyor ;raıo eheımımi(yet!nı ahn~ştır. Köseniın hoğdurulmak üzere olan 

mahml iyi Ke>se Albdıülganin.in muha!Yel Fbrahim Paşa içi'n relladJa pa:ıarlığ :, 
İzmir (Hua.usi) - ŞaeaJ suyu şahsiyeti teshi altında yer yer k ıtab bunun neticesi!e vik.uda gelen sah. 

kaynağıntn w:alçlığı ve yolunmı da da tarit.'U mahiyet in.den uzaklaı<:arak ne hele cesedrn öküz ara-basile ke-n 
uzaklığı yüzünden son zamanlarda b.ü;..fuütüın hayale dökii1mektedir. di konn.ğın.a nakle.dilerek orada bah 
İzmlre Şapl MIYU yerin~ daha yakın Buını.n lbir ku.mr ?!'ara·~ kay~etmiyo: çeye göımıülmc'Si. Et.meydanına bir 
ve yolu mükemmel olan Bornova.. ruııno mn.dharrir b ıze 'hır larr.h e.scrı zeımm/iınıiın ce~edinim götüri.i1mesi 
dan <<Bornova içme SUJ'U» getiril. deığil, tarilh '"e ıhayd ile 1ı:ar.ışık bir ve buı sureı'ıle Üçfüıcii r\hemdin plan 
~- Çaı-Jılardaki sucuların sa~ hikaye kitaibı vermek ernehııd·edir. la, h il!e ile ith.ım edil~rek saltai1at. 
tıkları bütün sular son zamanda ta O lhakl'e, kendisin in d'i ledıği mik. tan fe.raogati neticesine varılmamaı11 

Bigadiç (Husuai) - Bigadiç • 
te bütün müatah~il mahsulünün 
~ 25 ini ofis ve hükumet anbar· 
larına hararetle sevketmektedir. 
Nahiye Ye köylerdeki müstah&il· 
ler mısır hariç olmak ÜzeTe 
( 750.000) kilo hububat verecek 
tir. 

İstihsallerinin % 25 ini devlete 
seve seve veren çiftçinin bir kı -
sım tooumluk ıhtiyacmm hüku -
met elile teminini arzu etmekte· 
dir. Çiftçi fiatların istihsal mas
rafo:u kartılamasmıd&n ve lıar • 
manl.o.rını istedikleri yerde yap· 
mak imkanlarını bulmaaından ö 
türü çok memnundur. 

Balıke•irde 
Bal kesir (Hu11usi) - Balıke· 

sir müstahsilleri b4lrçlu oJdukla
rı mahsulleri ofise akın h a linde 
getirmektedirler. Ofisin önü her 
gün mahsul getiren arabalarla 
do1'-'P taamakta, mahsul ~etiren· 
lcr bir iki gün sıra. be\cl~mek 
nıerburiyetinde kalmaktadırlar. ---o•---

Y ardımıevenler karumanun 
gez.in tisi 

İzmit (Hususi) - Şehrimiz 
yardım&evenler kurumu 22 Ağua 
tosta Susak vapuru ile İzmit kör 
fezinde bir gezinti tertib ebnİ§· 
tir. 

izmit halkı, güzel ve nezih 
eilencelerle geçecek olan bu ge
zintiye İftİrak etmek için hareke 
te g"'çm~ştir. 

Di~~r taraftan sehrimiz Kızıl 
ay km·umu 5 Eylulde Saray bah
çesin..te fakir çocuklar için bü • 
yük sünnet düğünü tertib etm.İf· 
tir. 

Sam~ın Em-.,i:vet Miitf f:rlüğü 
Sal""'sun (Hu!l.tlsi) - Vilay~•lfıniz 

Emni•rpt MüdüTlüğüne tayin edllmif 
olu• T-:\"--.,n Emniyet Müdüri.i ,eb. 
rtm•-~ ":elmit ve vazifesine başla • 

rnamen Bornova s~ur. yasta ib.aya.tc meydan .bı.rakma& S~- h.ikoayıe bakırm ·nıelan pek iyi tP.rt·b 
Vali Sabri Ön ,, j J L lk lalhıiyetin.i kabul etımel ! d ı r. He.1e h ı . edilmilş olmakla berabeT, b izde 

ert :un r na ınm le . 1 d ~ h .. 
İyi Ve sıhhi İçme !!UYU içmesini te. ayen~n ~ arıl.nba .. b'°.~~ muh~ akrkrırın cckaba bunlara tarih ne der?)) ııu.. 
rnin maksadil C:? ı k ak- ka~ıne naya us utun ta a • üm a.lini uya!"ldrrıyor. Beın muıharrir ka. 
larına gidere~ ~~-~ısuyu a':tır etmişe ben.z.iyor. Mesella. i.zler)nl pel',c daır tarihiın bu dıevrt>sİM ard tdeT. 

~ er yapm""i' · ına d'ımb .. · k .ı. tt'"'· N' • b ah d .... r Orada bazı yeoi terh"hat alınarak ~ y~ . r -H ayu~. ı.gı J ıgar !.U.a:ta vakıf ir müt a~l'S egı ım, 

otomatn_ d 1d t • I iJe Ha1ilin 9oınradan. huvıyetlerlni Jhtimall ki o bunları •ta.rıhe dayana. 
rK o unna ve emı:ı eme L.J · N. • · · · · · · · · 

i L- 1 .J_ lmak d ş---' ou uveırııyor ve ııgnrın, lbrahım Pa ra1k terslbrt eddbılecek b1r teıtılcik ser. 
c DftZ.arı un yapı ta ır. <q«ıu .... _ıı. • t ıı~ k rb · · · · ka . • ta:11 lın '1"'110:'1 esar utuna u an gı. mayesııne malıktır. 
. yn&k~~ına l'Jclen yol ~a yemden den zevcesındm. ya.eli.gar kalmış kt. Eserıd.e Patrona Halilin pek sevim 
ın~ ettirilmelcledlr Bu ınsaat ya.. H J., ,_ :ı - "'l ld ... , · · · ·· k d li · ' İ z.ı~ a •wn cı.e og u o uguınu ke-şfe. fi olmu'.•na husus.ı bır ıtına gost~-
I~ 8 ıtecek v~ Şa}al suyu

1
n.unb -z. dıyoır; ve böyJ.clikle bhibiri nıi se. n1mkşttir hatıta bu sayede o bi2de bıır 

rnıre nakli ve ucuzca sntlfl fi• azı ..ı:ı'-H.•! b ·u· · · ' ~ k h·ı· k 1 • ven, "' ıu:t.nı anan u llıçJ genctn karın ı nıc iızab d>0gurnıa tan a ı a ma. 
auculara ver~ecek.tır. • . • daş ollduık'Iarı meyde.na çıkıyor. maktad'ır. Bwmnlı beraber omm 

Vali, İzmirde Ş~al suyu ıçın bır Kösen::'ın nas;} olup da çoculc.la.ıik .de bıiııd. e palasını savurnşun<:lan, 
~~IJ yeri tes~~ et!lrecek ve &u, bele. rı.nıın ~erini bulduğuna da İT bizde 1 eallayı'Ş'lndaın an.l.aşılıyor ~ ~anın 
dıye kontrolü altında satılacaktır. bÇr fi'k.r haaıl olamıyor. Gene bu Jbaş1ıııa geçmiş olmak ımttyaıını 
lzmire 33 kilomell'e ın:a~t~ hul.unan kabildıeı.'\ o1aırak AhduJ.ganlnhı ikide eoınradaın !bir ıni.is-tebid, bir müte. 
Şa.fal suyunun ~Jhh~ ~e ıyı tcsısat1a bir dle şuna buma a.vuç a.vu.ç altın hakkim olmak için i:stima!l edeceği. 
ileride fzmlre getırtılerek halkın V'Crdi.ğinde.n ve yaşayıs tarzından ni peşin olarak gö3tereın b-iT öğün. 
bol bol İs~ifade etmesi de vali tara. anlaşılııyor ki pek zen.g~ b ir adam. gen, bir şımarık olma!t tıynetiınde. 
fından tetkik olunmaktadır. d·ır. Vaktide R.umelinde · küçük bir clli.r. 

Diğer taraftan lzmir su firketi ya. cerrah ola'l'l Mahm'-ldun aonradan MuıharrlT bize kitabının zeyli o. 
kında büllin teslsatil~ hükumetçe nasıl oiuıp .da servet ve saman sahi. laın <ıPaıt·rfoın.a.ntn ak:ıbet.i» eseriınde 
aatın alınacak ve belediyeye devre. bli Albdütgani Efen.eli olab i:ldiğinin de hu adamın hak ikatini gösterecek 
dilecektir. Bu takdirde yüzde 25.27 liza'hı Y'Olk. midh? Gösterirse o zaman bizim 
nisbetinde kireci ihtiva eden H:ı~a Muharrir eserinde ciddi b irr taıh.. tanhe aiicl naıkı, bil'gileri.mizle onun 
pınar suyu yerine İzmirlilere Buca kiye kuıvveti göstermiş olmak.la be. ta.~v ir .ede-ceği Halıl arasıın<la pek 
nahiyesinin Tahtalı köyü civarında. raıber uıfak tefek tlhşmek imkanını fa.ila aykırılık buJu.nmllyaıcak mı . 
ki dağda pek .m.e!'zul olaa tf'ml~ iç. buhı:yoruım, fakat bu k.iiçük şeyi-er chr? 
me suyunun tçmlme.~I ve fennı te. onun hakkında du.yula.n höyük tak. BU1ıu 'b.eklemek. husU8ile hu ze. 
slıvıtla İzmire frıtle edilerP.k Ha!kaoı d 'i r 'hislerin.dem bir n.eıbze bile ek. minidl~ tarııh mütah_assıal'arını dinle. 
nar suyu borularına bu suyun akıtıl rsiıltmeğe kafi değildir. mek ııca'b .e~eır. Ben o zeminde bir 
ması tasavvur cdllmek~edlr. lli~ileoek noktalardan cir kaçı.nı ihtıısas slhıbı değilim müta1eamı 

Garbi Anadolu b1siklet turu 
Bahkesir (Hususi) - Garbi 

Anadolu bisiklet turnesine çıkan 
İstanbul Eminönü Halkevine 
mensub iki bisikletçi Balıkesire 
gelmi~ler ve bir gün kalchktan 
sonra turnelerine devam. etmek 

ılmı lardır. 

lı:aydeıdece:ğim: Nigar ç.ıklınnıştı.r, yıJlinız...hiikaye bakımı.~.dam icmal 
İ'brall:im Paşa onun tedaYisine Ah. ~~eıc~ım '. Bu eser lbir hiıkaye olmak 
dlUlgamiyi meım.ur ed'iıyor. Bir gece ~t.rbarıle şıttndiye kadar bu tarzda 
geli.p kıtz:t mu.tlab. görmek istiyor. biz.de görülmüş olan tarihi hikaye. 
Köse buına muıvafaka~. ediyor. Çıl. ~~rıın ~ i~ dü1iinülmüş, en iyi ter. 
dıırmış :kızı o halde goTeın ~~ mute. tı'.h ed:ilmLş bir nüımumesidir. Ben 
ess.ir dl.an V ez:ir Abdül.gaın ı!)'ı ar.?u~ kııtabı biİ'}"Ülc bir alaka ve takdir 
suna göre ted'a.vide serb~ hıra~a. i~e oktııdıurn. muha.rridni büyük teb
ra.k çı.kı.p &itmek üzere ik~o koae D.lderle a.tkitiarım. H. z. UpklııU 

' Koca Yuauf, Avrupaya, Ame
rikaya, Aayaya hakim olmu1 bir 
Türk babayiğitidir. 

idi. Zavallı l:feraeleci, aJur ö... 
r~de çok fık.va dütmiiftü. M.. 
attee&süf bug~ namdar bAf'" 

Fakat Yusuf, çetia. kuvvetile, 
sallı vücudile, yüz on be}, yüz 
yirmi ağırlığında okkasile bir ya
radılış idi. Kara Ahmedin ustıuw 
ise onun yarı okkasuıda bir a
damdı. İşte okuyucularıma bu, 
mukayeseyi yaptım. 

pehlivanlarımız ahır ömürlerin
de hep fıkara düımütlerdir ve 
zaruretle vefat etmişlerdir. Za
vallı Kurddereli bile zaruret .,.. 
ızbrab içüıde gözlerini hayata 
kapamıştır. Kurdderelıye kim
secikler yardım etmemiştir. Soa 
z~anlar~a Kurdderelinin gÖ> 
lerı de gormez olmuştu. Çok aa 
Y~acağım ve b;ra.z ınkılmama 
lçın yazacağım. Kurddereli ahtr 
Ömründe öyle bir hale gelmifd 
ki, içtiği sigarayı bile bulamı
yordu ve çok elim olan bu bal 
ka'"'ıaında furadan buradan si
gara aldığı görülüyordu. F evka
lide izzetinefis sahihi olan ha. 
naındar pehlivan kimsedkl~ 
avuç açmadan öldü. Ben, Kurd· 
derelinin aoa hayatını yakı~ 
t~tkik ettim, Balıkesire gitmif
tım. Oradan pehlivanlar alarak 
Türkiye aerb~at güre~ p•ofesy~ 
n.el §~piyonluğunu vünıda geo 
brecektun. Bu suretle BandlJ'Oı 
tna, ~ahkesir, Akhisar, Manisa 
ve havalisini dolaıtım. Bu sır .. 
l~da Balıkesirde Kurddereli,i 
ırormek nasib oldu. Ke,ki - gôr
rneye idim. Kurdderelinin köyl 
Balıkesire dört beş saat mesafe
de ~ir dal köyüdür. Burası pıu
lıacır köyiidür. Deliornıandan ve 
Bulgarlann zulmündtn kaçıp 
g~\nıiı bu, muhacirler, DeliOI"' 
nıandaki köylerinin i.smini yem 
köylerine koymu§lardır. Orada 
da köylerinin iami Kurddere i
rni, ... 

Bu, yüce üstadla Kara 
Ahmed, Gömülcüne güreıinde 
tanışmıştır. Hergeleci, top deli
kanh olan Kara Ahmedi, kendi· 
sine çırak edinmittir. Bu, itte 
fsmail ağanın rolü olmuştur. Ka
ra Ahmedin Hergeicci İbrahiıne 
n~~s.ıl çırak olduğunu sırası gel
dıgı zaman yazacağım,.. yalnız 
sursını arzedeyim ki Herg 1 • 
f • , e ecı 
brahımlerden sonra pehl" 

1 • • ıvan 

ge memıştır. En sonları merhum 
Kızılcıklı Mahmuddur K 1 k • iZi Cl • 
lı Mahmud da gayet · • b. h 
1
. • . ıyı ır pe • 
ıvan ıdı. Pariate Arn ik da 

T .. k"' , er a 
ur un yüzünü ırüfd!ı .. ba· 

b ·~· 1 .. urmuf 
ayıgıt erdendir. KocA Yusuftan 

·~.nra, ~ Avrupada, Amerikada 
yuz agırtan bahayiğitlerimizin 
aonudur. Ondan sonra Amerika• 
ya götürülenler maatteessüf mu
vaffak olamamışlardır. Kızıl-
cıklı Mahmud Hergeleciden 

t • nl 
ıonra yeti~en Türk pehlıva a.rı· 
hın tam pehlivana benzerlerm· 
den biridir. Ben, Kızılcıklı Mah
tnuda yetittiı:n. Hatta onu Ame
rikaya götüren Tata~lah Mösyö 
Piyere tercü.ınanhk ve ~a~ıta!ıL. 
yaptım. Hergeleci Jbı·ahunın. ·~· 
tiyat-lığına rastladım. Onu ihtı. 

1 ak buldum. U-zun boylu, yar o ar • 
iri kemikli, kumral re.aklı, kahn 

d ·ı . kırıfmış. derın oyuklu 
erı erı • h ld .d. 
.. da getirmı' a e ı ı. Enae-vucu d . 
• katıner katmer erıdea ve iz-

lsı . kalmış adalel~rden ınürek-
erı . 1 !'-

kebdi. Sırası ge mı! ~en okuyu-
cularım• Hergelecının bazı ha
tıralarından .bahsedeyim:. Her· 
elecİ f brahım, son dcvrın ınetf ur baıpehlivanlarındıın ve Sa

rı Hafızın uvaaı .,ürnrük vezne
dartanndaıı Cemal Be:riaa ut.uı 

)$.urddereli, tıpkı e&ki ark• 
daşhı gibi sefil göçtü. Heykel 
dikilecek bu, Türk babayiğitle
rinin yalnız avuç açmadıklan 
kaldı. Her ne bal ise işte zavalk 
Hergeleci de bu halde idi. Kos
koca cihan pehlivanı Ka,·a Ab
medin ustası olan HergEıled, be
nim gençliğimde Ramiı:de ota· 
ruyordu. Arkasında eski ve sol
tDUf deve tüyü renginde salt .. 
•vdı. f..A.rkaa var) 
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1 B sabahki l gil"z ere u- i raç a -Haberler 
Stokholma göre: teşeb nsn s ı y ı? 

Akdenizdeki son 
harekatta 

İngilizlerin zayiatı 
Londra 19 (A.A.) - Amiral

lik daire3i bildiriyor: 

Yed.ık subay o ulu lay:na 
törenle sancaı v r"[ecek 

Alnı ani 

Dış müdafaa hattına 
h ... cum başıadı 

(Bapcaah 1 inci •aylada) 
pılmtJ!tr- Franslz bük" eti. beyan 
nam rle ba akının bir irtili olma. 
dğınclan baberdar cdiJml •• 

Lonclra, 19 (A.A.) - - terek 
ha"'Cbtlıet- umwni karargihı fU teb. 
IJii aep"dmektedir: 

Dieppe baskını akkında, sabah 
altıda Defl'eUlilmiz ve Fr ızJara 
radyoda 6,15 de okuduğunua 
sarih rağınesı, Alman propa-
g barekitın aldı'"ı tekilden 
başka bir netice çıkarmak imkan.. 

- &ızlığında bulundui'1ndan. bu baa-
Vi:P, 20 (A.A.) - Stokholm- kının bir • • • lefebbüsü olduğunu • 

• • PA )$ 

Cairo uçnk:ıavnr kruvazörü 
ile Foresil'ht muhribi Malta de
niz kafilelerine refakat hareket
leri sırasında batırılmışlardır. 
Evvelce kayıblaı·ı bildirilen 
Mancheater kruvazörü ile Eagle 
uçak remisi bu son tebliğle bnt
bklan kaydedilen gemilerle bir
likte inriliz hub gemilerinin ka
yıb yekiınunu t~kil etmektedir
ler. Bu hareketler uraı.ında en 

z 66 Mihver uçağı tahrib olun
muştur. İngilizler 8 uçak kaybet 
mitlerse de bunlardan 4 ünün 
pilotları sağdır. ---o----an aluıaıı haberlere nazaraD ve bumm Almanlar t fından aka. /~'P.~~~~~~~~~~Sl Alman :zırhlı kuvvetleri dün ilk mete uğTatıldığtnı iddia etnttktedir. ;q !f y,1t 

def olar Stıılilla~ad fehrinin Harekita iftirak eden kuvvetlerin ~ A J •• 
rici müdafaa bati nna kar§l killliyet)i kı inin yeniden ıemilere man ara gore 

• h'. • l dı'r Bu bl d' 11---• ... .ı...· -~·ı 1 ihraç yapılan ,e1ıri no"•ferı'r amı ucum geçmış er · n ır QllCil ~it oı::uı en saatten a - .. " (Baparafı 1 inci &a>·fada) 
tehir üzerindeki tazyik arlnıak· tı dakika sonra yapılmıı ve bu ha. lıarita kütle halinde Fransanııı Mnnı 
tadır. .. reket karaya ayak basıldıktan hım de yapılmış olan akınların en sahilinde Diepp.;! ya.kınlarında 

Rusl r Donwı CeDub kıyısı.~- dokuz saat sonra sona enniftir. Ka- §iddetlisidir. İngiliz tankları, K - büyük deniz ve hava kuvvetlcri
zerinde şiddetle mukavemet. ıoa· r da cueyan eden çarpıpna)ar es- nada kıt'aları, Amerikım ve hür nia himayesind-, karaya çıkarıl _ 
termektedirlet'. Almanlar §tm~I- n:ısı da birkaç t k kaybettik. Alı. Fransız müfrezeleri hareketlere mııtır. Bu çıkuma karaya. çıka-

bazı ter kkiler ydetmış· nan raporlar mahan~benin çok iıtirak etmişlerdir. Almanların rılacak batka kuvvetlerin ilk dal 
lerdir.. f d-'-· .. d f fiddetli olduğwı;ı işret etmekte- top hataryalal'lnın ve mühimmat gasını teıkil ediyOl'du. Sahil mu-

c..ı.ır etra m _, mu aa d' f k l h "-· t depolaranın tahrib edilmi" oldu· h f · d A ~ rd· Şeb . ır. nsanca o.y1p ar er .uu a- "' a zaaını temnı e en iman 
hatlan kuvvet 1 ır. " aynı rafa da ağırdır. Ancak bütün iu §İmdiden öğrenilmiştir. lngi - kuvvetlerinin hareketi sayesin -

Ankara 19 (H:.asusi) - Ye -
dek subay okulu alayına sa~cak 
verme münasebetilc önümüzdeki 
Cumartesi giinü mekteh konıu -
tanhğı bir tören tertı"b etmiftir. 

Törene İstiklal ma..-şı ile başla 
nacak, a)ny komutanı Rıza Yur 
can bir hitabede bulunacaktıı 
Mcraaimi bir geçid resmi taki 
edecektir. 

Brezi yada Almanlar aleyhine 
nümry" ş er devam ed;yor 

-------
Rio De Janeiro. 19 (A.A. ) - da mihver aleyhinde kızgınlık de 

Rlo De Janelro'mm bazı mııhalle- vam e!mektedir. Rio De Jenalro'dr 
!erinde hadiseler olmııttur. Brezi\y d- polis bit- İtalyan binasına hiı 
vapurlarının torpillenmesi üzerine cum eden binden fazla İns.3na kar§ 
p)eyan eden halk Almanlar tnrafın havaya kurıun sıkmı§lır. 
dan ifletilen bh-ka.ç bara tecavüz et- R • ·· h y M 1 mfftlr. Sokaklarda galeyan de,•arn eı~u~ ur nrgııs « hver lx 
.-.ı:.. U • .:. t· 'eb 1 mih hareket er nden dolnyl cc:z.alandırn.. 
'""'"Yor. nıver-e w es ver - 1 d · f 
aleyhinde nümayif yapml§ ve mih. cag m n ertl1§ ır: 
ver tebaasına aid ticaret evlerinin Rlo De Janeıro, 19 (A.A.) -
kapatılmasını ls~em~ir. Mihver te- Bugün halk yeniden 5 Bre7.l}ya e
basına aid binaların çoğu polisin mu misinin torpillenmesi üzerine hükll. 
hafazası altına alınmıftır. me! merkezile diğer büyük f hirler· 

Reiııic:ümh..urun sö:r.leri de mihver blnabrile bürolarına hü. 
Londra, 19 (A.A.) - Brezilya- cam etmİ§tİr. 

a~a yn tarlalal'ı ört- kuvvetlerim.iz İnı:iltereye dônd- liz tayyare kuvvetlerinin birçok de, tankllll'lll d.a desteği ile YU -

ekted~ . k' l' dükleri vakit ta.nuııninyıcı rapor filoları, Commandosların hare • kubulan bu düfman hareketi a • 1· t V k• • • T b'.wl •• 
d 
~osı(~~ ı)ma~ıRus a- lar neşredilecekti.-. ketlerine yardım etmişlerdir. ğır ve kanlı kayıblarla akim kal ıcare e ı ının e ,ıgıef8 ro e 

Lon ra, ~u • • Y B nd 1._. ı,ı·-d b·ı Britanova, bu akının güpegün t S t 16 d be · .__ • ·• ~ 
~- .,. ___ od rda Ru.Iar geri çe· .• u an evve aı .te ıg ~ ı. - m.&J ır. aa an n AJt a u- B t tk • 1 • d ..., d • 
u.a ~1·-~=- 8 .. 'ne No- dırılen 6 topluk bır batarya ıle düz Fr nsaya yPpı)an ilk akın zerinde silahlı tek bir düpııaD Uf sa e 1 erı ogu a v zıy QJt 
ı.....'1-:... ıcruu- unun \1Zerı L!_ ··ıı· d h . oldtıM.na isaret etmektedir. kalmam B b k f ~ • . • ka • bir orr mu ımmat epo:ınmu la rı - ... - ııtır. u üyü muv -
voroaiski lımaıııDA r§ı ycnı binden batka kuvvetlerimiz bir Londra 19 (A.A.) - Dieppe fakiyet t mamilo bazı kuvvetler (Baı taralı I ınci ~aJ-·lada) (Baftaralı 1 inci aayfada) 

d~ iııkişafaSL li~amışdtır=. . uçak aavar bataryasını tııhrib et akınına iştirak etmi, olan asker• hariç olmak üz:ere batkumnndnn hüratı ara.unda şehrimize gel • nuba doğru baı.lu harekctlerinı 
MihYerciler ta ngra u:zerı· . l _1· lerden bir k11mı, bugün öğleden lıam iht.iyat.larına müraca ta mittir. Vali, Prti müfcttiP, bele.- ı'lerletmektedı.rler. 

• ku l · • · k'l mq ercır. • d'" ·· 1 d. M ..,, d' H lk · T' d ne yenı vvet ~n ı~ıra ı e ye· •. 'lk def 1 k k sonra gen onmuş er ır. ane· kat'iyen lüzum kalmakSJzın elde ıye, a ev~ ıcarct c. uı ve H 1_ 

niden fiddetii hücumlara baıJa- Bugun 1 •• 
3 d0 al"a . k&_~•!.: viyatları yüksektir. edilmiıı.tir Sanayi Birlikleri reisleri Vekili ava auvvellen yeniden Ka · 

ı _., tank çıkarma ışın e yenı uçua ,.. • M d d ka l radeni:& Rus limanlarına taarru2 mı~ aruır. i . . Tahmin ve tef.iİrler K t' l d 1 u any an Tlı amışlo.rdtr. 
Dun.. ..-... • rı•ı neıı. .. - ..ı 1·ıen eemiler kullan. ılmıştır. ngı .. ltz: 1 a nrımız an ae en rapor • Ö etnı:·•er, 4 sahil muhafaza ge • 

.......... .1 _, :rca • A k 19 (R l t ı d · t • ·f d ı · d ğle yemeD-ini Çelikpalar.ta ~ 
Sovyet tebıl·-.· s.'rasnodar1n tahlı'· hava kuvvetlerıne mensub bu - n ara al yo gaze e - ar an ve esır erm ı a e enn en • misi babrmı,.lar, bir Sovyet muh 

A ') l ·ı· ı t f d F k h -'- · · ·• ı yiyen Vekil müteakiben Merinn.ı> "' 
Ye edl"ldı'g-ı"nı,' Kletıkay'"~ Pı'ati'· tiin aenr· erin uçaklaı·ı kuvvetli ıı - ngı ız m- ara m an ran- Çl arma aron.ehnın !}OY e cere- ......, ribile 6 taıı.ıt gemisi •e 8 kıyı na· ~ o· h"ll . ı . . 1 1 k d lpeki" fabrikalarile, aehrin ek - :I' gorskta ıiddetli muh rebele.rin dü,~an müdit.faaaınll kar~ı ha • sanın ıeppe aa ı erme yapı an yan ettığı an a,1 ma ta ır: :w. • • x kil vaaıtaaını ağır baaara uğrat-
ccreyan ettiğini bildirmiştir. rekatta bulunm\;f ve karaya çık çıkarma hareketi müna~ebetile Bu ilk çıkarma kafilesi sa • me~ ıhtı!a.cıru t.emın ed«:.n un mıtlardır. 

---o-- makta olan aakerl&rimizi destek- ikinci cephe meselesine temas e- ba!rleyin açık denizde nakliye de~ır~e.nı~ı, b~ugd:y ;11üb yaa Don büyük dirneğindeki temiz 

''D h k ti
• b• lemiatir. Gen· mikyasta h;r 'ha- den müşahidlor Ş\l müt&leaları ıı:emilerinden 300 ilD. 400 taıı.•ta yer erını, u al epo arını ay· l h lr. ti · d d • 

a Uy a r 
'.I:' :r k t tk'k tt b l e nre e en sna.sın a agı-1 Ya muharebesi geH,miştlr. Şim • ileri sürmektedirler: aktarma edilmiş Ye 13 lla 15 rı ayrıt geMze.~et k~b 1 ab aled~ udn· nık dü§maı:ı ku·Netleri yok edil· 

diye adar alman raporlara •Ö· 1 - Bugünkü genel durum, kruvzör Ye destroverin ve keza. m. Uf ur. u ea .ı en e ıye e · t' 

' 
d 

6 J t t rb b .. mıt ır. 
·ıhraçt 'TI n mü a re 72 dü man ı1çağı tahrih edil- ikinci cephenin açılması için en çok. büyük av tcıkillerinin hiı'na· •.car~ .ve sanayı e a.' mumeı.- Voronej çevreıinde zayıf mev 

t mİftİr. Bu sayıda, gemilerin dü - mü&aid fırsat ve imk"nı arzet • ycsi altında u.t lbyı beş geço ın~l;rını ~ab~l eden Tı~.aYet V~- zii çarpıpnalar olmuştur. Başarı 

i k k 
.. d'.kl • k d d' d mektedir. sahile varmıştır. Bu ilk kafilenin kilı kendılerıle uzun muddet go· 'l b'tir" '\ "dd ı· l 

aasl YI aca tir şur u erı uç il e ı mevcu • .. •. r· S tl d ı ı ı en p et ı sav § nr esna 

'' 

değildir. 95 uça5'ımız kaybolmus 2 - Dünyada cereyan eden hi. arkasında ilk ihtiyat kuvvetleri- dr~mbuı ukr. aa edrceb'lbe am ke • sında, dütman, 11 /17 Ağustos 
0 - • k ik' · · ta 6 ı_ı• · • ·ı en u onu ma a ı assa o- • • . fakat 21 av uc;ağı p;lotu kuı tul- dıaeler, bu sene artı ıncı cep· nı şıyan naö.uye ıemısı ı e k- .. . l'k d • ta tarıhlen aruında 2561 eıoır ver-

mu .. tur Dig· ~r ... iJotlnrın da kur he açılamıyacağ1 kanaatini uy üç yük gemisi ve daha şimalde z~b'. ombutr'ı·'fP 1 
' eml ır, •. ve ~od mi§, 501 tan~ 31 top v,. 250 mit-

d •• k'' •h r • ı· - •• b 26 akl" Tkd·- b' gı ı mu eı mevzu ar u:z:enn e a1 .. . k . un u ı racın tulmuş oldukları :ıı:annedilmek - dırnuıtır. Bu kanaat, anı bır aı- n ıye aenn ı ıger ır a:rup .... ··ı .. tü r yoz Ye mayın ttcı aybetmq-

t d . kın yapılması için en mükemmel bulunuyordu. Her halde bu grup goF~~_!'örl. r.L_ .L1 L mab tir. Birçok defalnr toplu kuTI·et -böyle bir kanaat e lr, h k 'h • "h k a~ er IUQ aert~ aOza 
AmeriA!an tebliği zemini hazırlamıştu·. ~ek.~ı~· ı t.•Y.a~ın~ le ~· raç d ul~k &U1ünün kooperatifler b•rliği tarafm lerle yakip~land" S\)vyE.t taa.rrb uzları 

Verdl.gı"' ·nı" so-ylu''yor Londra, 19 (A.A.) - a~-leıik 3 - Dieppe yapılan çıkarma yı u ıyeaını eşil:ı e ıyol· u. _:ı__ al-~;;... 1 k dil . . . sonunda uşman knyı ları o -- . . s .. . k k f'I . o· l'manı ~ ID ıuuı ... u , en erının " l - .. .. L~- yük' kl'k .. hareketı evve;:CC t. nazaıre ve çı arma a ı e:n !eppe ı d ki il 1 tt •• 1 __ aganuatü uu- se ı goster 
L Amerika ordusu umumi karuııahı ' 1 f d b. · - ··b k • yapama ı arını er aurmUJ.ter • ondra, 20 (A.A.) - Royte- ~· Boulogne yapılan hareketler e etra ın a ır w:op;u aşı urmara k atif alJ la b k mektedır. 

rin ukcri m.ahfol\ dea ögren· tcb0U~ı: __ !__. .L '- mukayese edilemez. Diep- muvaffak oluv- olmaz bu gerideki ooper_ ~b ':~!11 ° knb.u f'ozal - Dü§man Volkof üzerinde ili -
d ·-· .. 

0
. -~ d ..npe çevr-e yapuan aom- . . ..k - • iht' ti k çıkarılma 1 )arı munaıı roru ece ır ıaf a .. 1.. .. b d ~ d 

ı1tme gore ıcppe etraıın a br ·~":_ _ __.. __ .. .__ __L • ..!b F _,_ pe hareketının ~trateıı onemı ıya arın araya s . • • d b men go unun ..:cnu ogusun a 
C ... _'OF•- e~-- -uı...·----L- d-L- ne D&l"CBLC.ııel"e mwuuı ransı:ı:.wı- Al l b ··h' I k ı t 1 ,.t, kendıleruıe satmagı rıcaun a u b ·- t l 

...... ,,...... UeD _ au.n:ıue &Da .. • •• • • vardır. man ar umu ım not- arar aş ın mr.., • l J d G f b "k t" Of yere mevzu aarruz ar yap· 
evvelkilerd-- a-.. ; .. :.:.,ıçüde fark- ra memub kuçük ~r müfreze ile bır t ld karmftmak irin bu- Eairl6J' unmu§ ar ır. ene a rı a o:- mı•tır 

,.... ...... "T .... tikte mütab 1 iliz. k • Jar ayı e en çı ' ' 1 l d · · fı maden ko "' · lı bulunmaktadır. Resmi tebliğ- auıs nı . . ıt a 1• radaki kuvvetlerini takviye et - Bu köpriibaşı kurulamamıştır. e~. e .. emırcı ~sn:a • 1 - Moıkov 19 (A.A.) - Suvyet 
de ilk defa olarak tauklardan Kanada kuvvetleri ve Birlqik Ame.. mek mecburiyetindedirler. Bura- Karaya çıkan düşma:ı yakından murune olan ıhtıy çtan bnhıs. e tebliii ekinde bildi.ri!diiint? gö • 
bahsedilmiı obuası mul~imdir. rikanın (1Ranjen» taburunun bir .. deri en takYİye ise şark yapılan muharebeler neticesinde kıt gelmede~ evv;I b~ mcdd~nın re, Sovyet kıt'aları Klet.skayanın 
Diğer taraftan §İmdiye kadar m~zesi q.!lrik etmektedir. !:ı,~~nin yükünü hafif)~tecek- her tarafta darmadağın ~dilmiş süratle temm e<lılınesı talebınde doğu cenubunda yeoide:.1 baıka 
Man .. denizi üzerinde bu kad~r Londra, 19 (Radyo) - fnıiJtere tir Ye denize aürülmü•tfu-. Karayn bula~~uılardır.il kJ • mevzilere çekilmi§lerdir. Ric'at 

" h d lc.i a._....-!I...__ d k ~ı... • •• • "' Bütün bu dı i! erı ayrı ay- Al ki ·ı Alm ki tayyare · cörülmemitti. Bu are- e ~ or usu &rW11WIDln 4 _ Halen Afrikaya muhım çıkarılan ve sonra tahrib edilen ede T' V kir man tan arı e an ma • 
kette güdülen mııksadlardan biri tebliil: miktarda ktn-vet ye malzeme tanklardan timdiye kadar 28 ta- "rknc;;, 1 ~- 1C"-re1t t :n· 1 

neli piyadeıine kar§ı yapılan 
Alman müdaiansını yoklamak, Bugünkü harekat eanuında iki '- 1 Al la ne •a•ılmııı.tır. BüHin dayımak 8 a 8 ar ara aznnge en a m kanlı bir savacıtnn sonra olmuş 

Ameriı;;a,n ··--L .. _..ı.n: Ab lvil'd Al ıönderme&le o aıı man r, .. .1 ,. kar cevablarda bulunduk - b "' d d" 
diğeri garba ııaker çıkarmak i- _'1:" 'i:; ... b' ak e Dieppe hareketi neticesinde bu noktları değerli sahil garnizonu tao IOn1'a hülıUınet.in hububat ve gı- ve :o aav';! e~~~tn d":lm~şm:C,O 
çin İngilizler tal'afıncfon alınan ma:! avGu~ ı a ,._~na ır .'~ Jlda~ sevkiyatı durdunnak 20sunda k:a tarafından tutuimuştur. 60 ı Ka- da maddeleri üzerindeki son karın. nAıln !~lnd .. ı _t

1
p.. ~ı t-e ı8 ış, 

tedbirlerin mahiyetini ölçmek. ~ı~ır. orut f&l'JarJ gayet ıyı ı. lacaklardır. nadalı sübay olmak üzere Al • dan çok etrallı bir Jekllde bah!iet- ll!an o uru .mı.ış ~· • u cep • 
Bu muharebede ilk defa A- Binalarda, ılmendifcr garlarında bü 5 ş· d" k d Fransız: manların eline 1500 oir düşmüş . b d - 1 kt l henın baıka bır ke:;ımınde 700 

lnerikan kıt'alar1 Avrupa.da mu- yük yangrnbr çıktı· J tesbit edllmİf - ım ıye a ar, h tür. Dli-.manın ug· radııı:.1 kanlı mış azıruna ogru u an a:1r1 - Mihver askeri duba telef ol r 
llarebeye girmi~ler ve bu hare- tir Amerikan uçakJ!.. hl . t sahillerine yapılan çıkarına ~ • kayıbJa; .. ok yu .. kzektir. n mamalannı bilbass i~ret ~de- muştur Kotelnikovonun doğu ıi-

k V...:._d ,._,_....: __ ~"~-·· J~-_J~ayıa reketlerine dair ilk haber J~ı. • ,. rek cümlenin sevgi ile S'"'lAm- malinde. du"ıı.man hücumunn gö • 
kellere ilk defa o\ar ta sava§an ~·-= en~ avuu•Uf ıenur. Al ) tara.fından verıhr· Topçunun ateıi ile 3 torpido 1 D d'Lt bn s 
Fransı-lar ı'ır.t'll" ak etm••lerdir. Londra 19 (A.A.) - D'ıe e m.a man. ar • • hrib" 2 .d 2 '-1· arım. e lA en aonra avrı ış-- i'riis aeren Sovyet kıt'ab.rı bir ka-.. "' ~ h • • pp dı Halbuki ba son ha.reketın ha mu ı ı, torpı o ve naıı.. ıye la~.... ·- • d" ··ıd·· .. 1 
Bu iki hadise eheınmiyetı aız- çeTI"esmde yaptlan akın. Com - b~rini ilk def fngilizler vcrmİf· .ıemiıi batıralmıştır. ~ Veld n tettffne bir C. H ıı2!1>ada 600 uşman ° urmuş er· 
dir. Bu hareket ıunu g&tennİf" mand~lar tarafınd'ln yapılmış }erdir. Bu olay, hareketin ba:.k Alman havA kuvvet?eri 83 düş p tarafından ziyafet berflm;~ • dir. 
tir ki Almanları., çok giivendik- olan blJ' akındır. Fakat bu harb- mahiyette olduğunu röateren bir man tayyareai düiÜrnıüş, hususi · · Sovyet kıt'atarı Almanlartn 
leri arbdaki müdofaaları daha delildir. olarak yapılmıt 2 na.kliye genüsi yıplarını timdiden lahnün etmek İm Kubanı a§tıkluı Krasnodar böl-
pddetli bir baskın kar§ı&Ulda )'l• Auchinleckin tebdi İ Hülaaa, Dieppe'tP. yapılan te· ile bir hücumbotunu batırmış ve kansızdır. geainde kar~ı hUcume. gt.-çmi,ler· 
'-ıt khr k b b • b tl · il 5 kr ··r :J!_ t jı·r. Voroneı'in cenubunda yeni • • aca • L d h tebbüı büyük ölçüde bi!" hare e· om a ısa e erı ı e uvazo BerWı. 19 (A.A.) - ngilbler 

lıtgil~ kayıblcın OD ra a ayret tin ba;langıcı sayıll\hilir. nya büyük torpido muhribi ile tarafından Manchdakl Fransrz kıyı- Jen şiddetli sokak muharebelo~ 
Bcrlin, 20 (A.A) - D. N. B. uyandlrdı .0 iki nakliye aemhini ağır lı..."tsara sına yapılan asker çıkarma hareke. olmuştur. Bir m1ktar Almnn eall' 

•İn askeri kaynaklardan öğren- M b"• •k b• uiratmqtır. tinin püskürtülmesine Alman deniz edilmiştir. 
14· • d Ser 20 .a. JSJra uyu H' Moskon 19 (A.A.) - Rua 
ığıne göre Dieppe yakınlıırın a •, ( n..A.) - Neue Dü~ an.cak aiy~si ma~d- harb te~llerl de bAf&l'I ile qtirik tebliğinde bildirildiğine göre 

~üttefik kuvvetleri çok ağır za: Zürchcr Zeitung &azetesinin Amerikan sefer larla Ye biç bır aakerı ~de~.'.? - etmi§lerdr. • Cuma gecesi Ruı; bomba uçak -
J'ıata uğramL~l.ıudır. Mahıtlli Londra muhabhinin bildirdiğine la.mıyaJ'I bu çıkarma teıebbusun- Berlln 19 (AA.) - Reann tcb. l D t . K . be e 
kuvvetler temizlenen yerlerde göre Ortatark kuvvetleri başma heyeti gönderil ~i de bir yıldarım mailtilıiyctine ui liğ· 17 /ıs Ağustos gecesi Manch .;.~ •tt an:.~' .• ocnıgsff ~f! ~e 
J'Üzlerce ölü bu?muslardır. Auchinleckin yerine General A- ramıtbr• d~izinde fula sayıda İngiliz muh- boı 11bardşe ır cırını ~luvad' a ıye v· • •• . •h lexandre'in getfrilmesi Londrada N"York, 19 (A.A.) -- Kahire. ak' h f 1 riblerlle .üra.tli top ekerler birçok m ıman etmış er ır. 

1 şıye gore l raç hayret uyandırmıştır. den gelea telcraflardll&l bahseden B.abd ı Alman mu n JZ an, k ak çl emil MoskoYa 19 (A.A) - Ruı 
hareketı• tam b·ır Ritchie "'Jekizinci ordunun p.zet er, Mısıra ondan nvelk.llere bu amatör b. "eke:tine layık olan defala~! ileri ar 

0
• g erinin tebliğine yapılan bi; ekte bil -

• betle ok büyük d b' A cevabı vermışl-et'dır. Alnıan mu- refakaunde bulunan bır Alman ka.. d' 'ld... .• Grözhy petrol 

k mağlubiyetinden dolayı ıiddetJ"! ~-- .J ti sayıönd. a rrıu:.:.~ hafızlan yÜzleree meydaa mu - filegjne neticesiz taarruzlar yapmıı- ınh laıgm~ . gOl'et. hl"ke eitgidc art-a amete ug" ra } t kid edilmi•tİ. rHUUl M:lieS" eye 1 er ~IDe L--!-d ba --'-l f • la '- 150 lf f ' 1 d la a TI IÇlD e J ro en "' itaret etmektedirler. h re~ e . yra& annı11. :.ı~ et"• r M;lsmen me e mesa e ıç n e ktadır. Ek, petrol sahalarının 
Viıi, 20 ( A.A.) - Berlmden Auchin1eck ise El Alemeynde takmış olan •. bır or~.unu sük~~et ,apıhm deniz çarpı.şma_r.1 esnasınd. a. m240n k'ılomctre cı.ima1 batısında, 

alınkanbbir haber, Fr nsa kıyısın• Almanlan durdurmuştu. Şimdi Ye ku-nreti ıle ba ?~smanın ~ıger Alman kuvvetleri iki d~man gemrsı p t" rsk çe~sind•! Rusların 
•y:ı . ~smıt-.olan dü an b."Uv- kendisi lskenderiyeyi ~iddetle Memurlara ta <Sitle bütün t~bbüslcnru d~ beklıyor. Dİ yok etınl lerdir. Ağır hasara uğra ~ ıg~ldiklerini bildirmekte -
~herınd~lnd .•. u-!ük b:r kısmının tehdid eden Almanları geri ata- Berlln, 19 (A.A.) - D. N. B. yan dlğ.!:r i lngi1'z gemisine de ~~rı l.tmanlar bu bölgeye yeoi 
un Ha ek! ıgını b~ildirnıehtedir. madığından dolayı tahtie edil- köml r ver·ıecek Dieppe yakınlartnda Frama kıyıaı-~ nazan'le baktltıbı1ir_ Al· t ırkviye kıt'aları göndermekte • 

are at tam ır akamete uğ- mektedir. na kütle de lngft\erm yaptık. man k.afflesi zarara uğramaksızın d~ l 
ranu~tır. --o General Ale:ıı:andre'in Orta- Ankara, 19 (Hususi) - İktı· ları asker çıkarma tefChbüsö mütc.. gid~ Umana ubşmıfftt'. ır er. --o---

A 
prk ba kumandanlıgına vetiril- sad Vekaleti, devlet memurlan c.avlı!erin tam bir .n:uvaffak .. ıye~- . Berfin, J~ (A .A.) - D. N. B: ltalyanın nüfUSU 

t1 antikte bir Alman mesi General \Vllvell tarafından ile devlet iktııadi tesekküllerin- 1ilderile netlceleı:ıımiJtir. Bugun lkı.ıı apmsmm. f~n ba tahaL ,a.. 
k . . hararetle faniye edilmi,tir. de çalışanlara taksitle maden didenberl Avrupa kıt'asında Ame-lfakla Manı ltryısrnda lcareya askeri ltoma, 19 (A.A.) - Nefl"edilen 

orsan gemısı -~. tlg...i ömürü verilmesi etrafmda tet- r*an olsun, İngiliz olsun, Kanadalı ç1au-ma ~ ile afikalı olarak resmi bir iststlsiiğe göre, b~ harbde 
" v-,i~gton, 20 (A.A.) - Kuv- Tron ı' ikler yapmaktadır. Bu tetkikle- olsun. hiçbir d~ askeri kalmL aldrfı tmnemlayıct lıaberler-t' r3rc. ilhak adilen topreklar harıç olmak 

ef] ınlahlanmıır bit- Alman kor- Ankara 19 {Hususi) _ Bun- rin birk ç .-üne kad r mür.bet mf~lr. Alınan on haberlere göre bin İngi!°rT h6cuma. Dieııl'e ,etrnntn do. ~ seçen 31 Temmuz tariıinde 
•an 1remisinin A.tlantikte dolaş- daıı aenra treı.ı biletlerinin üze- bir ıekilde neticelt•ndirilece{ıi esir alınmıştır' Mütecavizlerin uğl'a.lğlmmda ~e 'batıırnd.. renit bir ee,.·ıan.a ,.ardım~ aaıyst tet'yekiin 
lrıakta olduğu tenit edilmiıtir. rinde &tı yazılacaktır. tahmin olunmaktadır. dıldarı kanlı vaziyet ile malzeme ka h. üz.erinde 7apılmıfl,lt. .45.541 kltfJo J"bdmfl bu!unuyor. 

Londr 
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Nefaseti cihan tleğer 90 derece H ... R ve 75 derece Nesrin Limon çiçekleri kolonyalat'i bir miiddettenberi yapılmamakta v~ Hasan kolonyalarını aevenler üzülmekte idi Büyük fedakarlıklarla bir miktar 

EsaDı& elde edildiğinden pek yakın IMr zarmnda bu nefis kolanyalar yapılacaktır. Hasan depOMJ yeni adreııi: Babçebpı Nimet Abla gifeai yanında, 

Asyanın içyüzü 
(Baf taralı 3L1 Je) 1 Dödüncü oilu ~ Maveray Bafve. 

Hind Hindlatanın bat ıehri olur, Ko kilinin kızı ile evlenmlt~ir. Bu 
DUflnal.arından möhimleri sonraları ela, umwni efkard.ı büyük bir akis, 
Harljen ismindeki gaze!esinde neıre heyecan uyandınnııtır. Zira Gand. 
dillr. Böylelikle hiçbir kdime israf biler Baıvekilln ailesi gibi bir Brah· 
edihniı olmaz. Bütün dünya insan. man smıfından değildlrle&·. 
larlle _gen.İf muhabereii .var~ır. Yor. Gandhi'nln gan"b hasletleri ara· 
gunlu~u banyoda gıderır. Yat. aında en önde geleni basitliği, günül 
madan once gayet sıcak suda kırk ıüzlüğüdür. Evine gelen bırjstiyan 
dakika kalır, ve ekseriya da banyo. bir misafirin kirli su ile dolu leğeni 
da okur. • .. • .. .. ni bizzat bo,.Ittığı, cenubi Afrika. 

Pazarte .. gunlerı suskunluk gunu. da hapishanede iken abdesthaneleri 
dür. Ne kadar mühim hiıdiııe, iı olur temizlediği çok kereler vakidiı·. "ça. 
aa olsun lrn4canı yok ağzını açıp tek maflr yıkamasını k~la yapması 
bir kelime söylemez. Şimdiki meı- kend" k d. ' ı k · '. 
galesi. kongrenin icr~at komitesi iç~ .. v 

1 .e~ mBel kuıç a.rındı desmb~s~ 
ti L h · d b f 1 k" .. 1.. ogremmşhr. r eresın e e ır 15 
maıarı arıç, a a az il oycu u.. d bl l ·1· · ~ inhl etrn '-ted" G 1 d taayon a r ngı ızm onu hamal 

ge &r en ır. ayes fU ur: k k d' · d"· · · 
K .. •· __ 1_nd k h . ~ sanara eıyasını en 11Hle ver ıgmı 

oyu CAD.Lll ırara fe nn agına G dhl' · J hl k 
diifürmemek, v~ ıelıirlilerin boyun. ~e ~ 11 nm t~ e t iç ;::sd çı a~_a. 
duruğuna sokmamaktır. Köy iktısa. d~.. ; arı ha ~ e e M go ur-
diya'lı ve yükselenut için hcf mad. ugu P mef Url uı". 
de de blrprogramı vudır. J _ Yer Ktric aenedenberi hiçbir cinsi mü 
li dokumacılığı teıvik. 2 _ Köy nasehatta bulunmadığ ı halde kadın 
tahsilini mecburi kılmak 3 _ Sağ. lardan ve onlarla ,akala~mak:an 
lık durwnunu düzeltmek. 4 _ El hotlanır. Müth~ ve İnce zekası var. 
IÜl'Ülmezlcri cemaat içinde kaynat- dır. Karıısındakinl sözleri, hal ve 
tınnak S - Hepsinden en mühim tavr~~~ .~a..~ıra~il~ek kadar da ıey 
mi köy endüe~risini canlandırmak lıtn uy ~dur ... sı.yası duyguları pek 
ta Gandhi meaeli vatand8flarını. kesklndar. Munıch anlatmuını uŞe. 
ö1ü inek ve öküzkrden gijbre vesaire ! ref&iz bir aulhl) diye vasıflandır
elde etmeğe alı,tınnı•ıa çalır.nıık. mıı, ve bu anla,manın sulha yara. 
tachr. Halbuki Hindlslanda öküz 

1 yacağından fÜph~ etmİ§tir ki, olay. 
mukaddes sayılır, Mahatma, tabii lar bugün kendisini hakla çıkarmı, 
ölümle ölen hayvanlardan istifade bulunmaktadır. Gandhl zemin ve 
edilmesi yolunda köylüyü kandır. zamana uymasını pek becerir, saç
mıya uğTqm.aktadır. Gandhi'nln rna sapan konutınasını. dedi kodu 
pek az paraya ihtiyacı vardır. Aile. yapmasını , sakalarda bulunmsını 
Iİni de dütünmek mecburiyetinde pek iyi badiği gibi icabında da, der 
değildir. Z1ra bütün ıreçiamesi ,cıa-ı hal ciddi mevzulara dönüp münua 
ntrn terden çılıcmakt~r. Mücerred talat"da bulunur. Mahatma'nın en 
manada iktıaadla :zerrece alakası IMiyük kudret, nüfuz kaynakların. 
yoktur. Metela bİ1" keresinde bir soı dan biri de Hlndi&tanı kari! karıı 
yali.l arkadaf& ıahH mülkiyete ve tanımasıdır. H.:ndistanda 700.000 
mit'1tf"~lrmiye inandığlftt söyl"1'1,, köy vardır ve Gandbi bunlardan 
filcrlni de fÖylece büliaa etmlıti: binlercesini gidip görmüttür. Seya
«~li. hir değirmen sattn alırım. batkrlni ekseriya üçüncü sınıf vL 
lıçllerlme bol ücret veririm.. İtte ıronlarda ve yaya olarak yapar. 
böylece .o.,.allzıın 'Yiicadtı gelmif o Canhi en fa2la çocukluı temiz, a. 
hır.. çık havayı, gülmeyi, doıtlarını ve 

Semimi doetlari onu Bapu diye hakikati sever. t:n nefret ettlgi ıey 
çağırırlar. Bu, c.Babao anlamına ıre de yalandır. Öz samimiyeti, hakikat 
lir. Sıhhati umumiyeti.- iyidir. Yal- sevgisi o kadar büyüktür ki. ba,ka
nız ara sıra Tanıiyon yükse~Jlğin. farını da bu imanla eıılar. Bundan 
den fikayet eder. Bcnye:JI sanki las dolayı da kimsenin ona yalan söyle 
t&t~n yapılmıştır. Resimlerindeki yemediği bütün Hindiştanda ,öhret 
gibi zaif. nahif deiild.ir. Hususi dok bulmu§lur. 
toru ve Hindistanın en iyi doktor. /brahim Ho)1i 

Tevzi işleri ofise ve 
birliklere bırakı1dı 

tarından biri olan Ray Gandhl 'yi 
crŞahane bir surette normal bir İn· 
sann diye ta;..;f etmekle beraber, 
Gandhi normal insanların yapaını
yacağı teYlerln bakktndan da gele. 
bilen bir varlıkllr. Meselia 25 dakika Tlcard! Vekilliğinin son bir e°!. 
uyuyacağım det' giY.ılerini kapar rile eski İa§e tefkilitınca idare edı. 
kapamaz uykuy~ dalar Ye tam 25 len her nevi maddelerin tevzi itleri 
dakikanın sonunda hemen uyRnır. 1 yeni belediye teıl<llitınca alakadar 
Bir keresinde Nebrunun babaaının ofislere ve birliklere devredllml~ir. 
cenazesinden otomobil ile dönmek. Bu cümleden olarnk vilayet emrine 
t~ olan Gandhi arabada yurken bir ~eri.lmİJ ol~ ~~mobil li~tiklerl, 
k a uğramlf o~omobil devrilmif lastik tenıa. bırlaglne, benzm, ma-
k=~~si de yolun kenrına f ırlamıttı. zot ve gaz yağı ırlbi maddeler de 

D ti b••yük· bir endi .... ile efen- petrol ofisine devredilecektir. Birlik 
os arı u .. - •11e O d•• d ı• 'b llA 

dilerinin yanına vardıkları zaman müımeMJ rl un en •1 aren v a-
kendit.ini bala mıııl mıtıl uyuyor yete ve beledye iaş~ tetkllalına '"!'~ 
bulımutlardı. Doktorlardan çok l&tİ· racaat ederek devır muamelennı 
fade etmelde beraber, bugünkii tıb yaptırmak:adırlar. Belediye iaşe leş 
dan nefret eder. ve tıb ilmini kara kilitı badema miinbasıren karne 
efsunun teksif edilmi, lübhü diye tevzi iflerile metgul olacaktır. Bu 
vasıflandırır. lnanııla bugün tıb il. suretle belediyenin iaıe işlerindeki 
mi verem ve efrend has~alıkların ağır ve mü~kasif vazifeleri de tah. 
artmasına ıebeb olmuştur. Hal fif edllmlı olmaktadır. 
tercümesinde J<..mdi icadı olan Diğer taraftan, belediye daimi en 
cıToprak tedavitnm in.kıbez;ı İyi ge cümen. e&ki flat mürakabe komiı. 
leceğine dair say'a\a1ca yazmı,tır. l yonundan devredilen itlerin te-~klk 
Hü1asa!!ı fQdur. inkıbazdan kur~ul. ve lnfuına devam elmektedir. Şim 
rnak istlyenler karınlarına çamur ve diye kadar yapılan 50 yi mütecnlz 
pisla&:lf' doldurulmu~ bir kuşak bağ- ihtikar lddia~ına aid ihbar ve mü
lamalıdırlar. r~aatleri a13kııdar makamlı.rın da 

Canclhi aanıldıiı 8'ibi ciddi. dur- fikirlerini almak suretile incelemek.. 
aun bir insan d~ğildir. Aksine gül. teclir. 
lllfJi'İ aeYer. Kot\l.14urkerı kahkalı,a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

atar ve nı'ell sözler söyler. Bir kere ' R A D y O 1 
..inde bir arkadaıına, vaktile intiha. 

PERŞEMBE, 21/8/1,94.2 

SÜMER BANK _____ ı.,. 

DERi ve KUNDURA SANAYii MÜESSESESiNDEN: 
1 - Müeaseaemizin Deri ve Kundura Fabrikalarına daimi 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret iıçinln kabiliyet ve kudretine göre günde 120 

kuruıt.an baılar, bu ücretten batka fevkalade zamanlara mab. 
aua % 25 zam ödenecek ayrıca öğle yemeği ve it elbisesi ve. 
rilecektir. 
Arzu edenlerin 24 Ağustos Pa.zarteai gününden 8 Eylul Salı 
gününe kadar hergün ve 10 Eylulden 19 gylule kadar Salı 
ve Çarf&Jllba günleri Çarııkapıda İstanbul ,f.yakkabıcılar koo. 
peratifl merkezinde Fabrikamız mümessili Sinoplu Mehmet'e 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Yapı ve imar işleri ila111 
Nafıa Veka~etinden: 
l - Ei ııtmeye A.oııı.;lao i~: ista.n'bulda B(')'aZııdda Zeynw Hanım kö~ü 

7crinde yapılacak l<"en ve Edf'blyat Fakülteleri birinci kısım ınsaa.tıdır. Kesif 
bedeli «749 799,, Ur.a. «50ıt kuruşt.ur 

2 - Ekslnme i/9/942 CllD\a rünü saa.t 11 de :Sııfıa Veületı yapı ve imar 
işitti eksiltme ıııo..ı..vonu oduıııdıı. kapıılı urf usulDe yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü eferri evrak u37,50a olu?: yedı lira elli 
kuruş bedel mok.u.b•liılıde yapı \"e iınar işleri reisliğinden a.lınablllr. 

4 - EksUtmeye ılrelıihnt>k f(in is~t>klik'riıı w;ulü dair~de c337U,9811 ot.uz 
üç bin yedi yin kırt.: bir Ura ılokSan se'dz kuruşluk. rnuva.kk.ııt teınlna.t nr. 
meleri ve Nalıa Ve:ki:.otinden ba iş içlı.o almmış eh1!yet vesika!iiı ibraz e~. 
~!'i li.ıınndır. 

İşbu wsiJta:rı alml.k fçi.n isteklilerin etc<>llt~ tarihin.den en a-ı tatil gün~rl 
hariç iiç gün enet bir b-tida ilf' N.ıfıa Vekaletine müracaat f'tmtltrl ve dllr-k,. 
relerin.e en az bir kalemde bu işe be11n:er a400.00ıt liralık blr iş yaptıiına 

4* işi yapkran idarelerden alınmış VC'!~ika ra.JWfıfı'.tmelıeri mukta:ıldir. 

5 - İ»teltlller tdtlif nıektoblarını lha.le rünü olan 4/9/9-12 Cuma. ıünii sa. 
at ıt a. lcaci1&r maJııbuı m.ukabi11nde ek-. <ril~ lııomisyonu reisllğ-lne 'Vennelf'rl 
Iazımdır. 

Postada ota.cıat recık~ler kabı.ti edit UM. 

Nafia vekaleti Tire su işleri 20 inci şube 
müdürlüğünden: 

K~iik Menderes aaa ya.ia&ınm Km. 11 + :t29 - 1' + 418 anıtında ıı.. 
pı.laeak ris'ol k\avın kaaah »frlya'ı ln19111&1.a bpa.lı nrCJa eksiltmeye konut.. 

mU1t.w. 
1 - ı:biW.e 25/8/lHı Sah rünü •-t 16 da. Tirede sıı lşl<:ri yJrmlacl şu.. 

be müıdürliitii daJ~nde ebi"me kom~nea ya.pıl.loakt.ır. 
2 - Bu itin mıah&1naeo beMli 20091.87 Te muTakka.t teminata 1507.12 

llradr. 

3 - Bu ı.e akl prtnıuae Te ı>r0Jelertle ııMr evrakı İzmtrde aarıa ve Tire. 
de Al işleri yirminci •ııbe müdür!üklerlnde c-örülebillr. 

4 - llı:sSJtme7e c-lrmek isteyenler !490 -ya.la kanunun bükümlf'rine töre 
ba«rla:r&ea.lı:ları ve.saik.le euiltme tarlhinldm ~ ciin evvel Tirede ıu iŞ!"rt 

20 inci fUbe müdôrlüiıiıle yaaı ile miirıt<-.aa.tla ehliyet vesik:Mı almaları şart. 

tv. 
5 - Ekıdltmeye .-ırecekler teklif zarl'laırmı 2490 saytlı kanun ve ek.slltme 
~nln tarifi clairesind.- hazll'layank eksilt.menin yapdacağ'ı saatten 
bir ~ e'f'ftl Tirede au işleri 20 inci şube müdürhiğü eksiltme Jtomt'.l;tenu. 
na. makbuz mııkabili vermiş olmaları. limndır. 

Postada olan ı-e<"lkmeJAo.r kıs.bul olunmar~ d592o •8613» 

Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 
müesseseieri Defterdar fabrikasından: 

10 ton hurda çunt pa.rouı 21.8.9l2 C'uma &'iinü sa.at 15 de Ddterıla.rdakl 
faıbrb bhlMında a.ç.ıt arthrma ile satıla<'.a.ktır. i'Btok~t.erhı fabrika. idare.sine 

müracaatı. (88t~) 

Beyoğlu yerli askerlik şubesi rıden: 
Yd. lstllıkAm Teim.. Ha.y.ı Tokatlıcil c3'7Utıı ıin a.ce-le şubemı~ müraca»ı. 

oıJ:,3.89"6• 

( ___ İ_e_n_i_n_e_ş_r_iy_a_t __ ~) 
KÖYE DOÖRU - Bütün küy ~e. 

J.ekrinden ~ ıc 15 günde bir t-ı. 
kan Köye Dotru mecmuasının 52 inci 
sayısı bu&'ün ç~r. Okıryucula.nmi. 

ra taı\'Siye ederiz. 
~li:UiYETİN FELSEFESİ VE 'l't}RK 

LERDE ULUSAL i.'IAXÇ - İçinde 26 
Tür1t mü~fekkirinln ya'l:JSö vanlır. Mu. 
ltaddemesi İrr.c!iin Mete tarafından J8.. 

ptlmışttr. Fiya.U 15 kuruştur. 

Beyltoz Y ok•ullara Yardım 
Kurumu kongre•i 

Beykoz Yoksullara Yardım 
Kurumundan: 

Kurumumu-zca 5 EJlfU tn C11Dtat • 
~ ıtioti Te r~l büyiik Te ook et. 
}eıncel.i bir sinnet clütünii ~rUIJ edi\.. 
atiş!Jr. 

Fakir~r meccanen Ye hali mü•td o. 
ular (10) tin. iicret mukabilinde 6iin-

Saç bakımı güzelliğin en 
birinci ,utıdır. 

PETROL NiZAM 
Her eczaıu:de satılır 

DERMOJEN 
ra karar vemılş olduğunu, fakat 
aırf bu n~'ell huyu yüzünden hu 
vU'layı atlattığını söylemiftir. 

Gandhl'nin karısı kısa boylu, tos 
toparlak, ten fakıak bir kadındır. 
Kuurboi'in ~ büyük meziyeti tam 
bir sadakatle kocuının izinden yü
r~liılir. Candhl. dünyada hiçbir 
kadının . karısı kadar kendisini he· 
yec.ana diqürmediğini , wyler. Dört 
oğlu ve birçok torunları olan Ma. 
hatma oğullarına istediği gibi daha 
iyi, dalıa föıtün hir lahsil vereme. 
dlğiııdeu dolayı kendi kenislni ten 
kid eder. Oğul\ar~ndnn birisi hayli:ıı 
çıkrnlf· diğer ikisi gazetecilikte bü
yük bir töhret, bir ilim olnıu~lardır. 

7,30: Saa.t a.yarı. 7,32: Yimıdumuzıı net et.1lrilecetln.den poctıkla.rınl byd~ 
pl.ıştırahm, 7,40: AJMıs haberleri, 7,55: tirmek lleyenlerin Beykozda. C. H. P. 
Karışık proı-ram lP\.), 8,20: Evin aaaU, kaza merk.«ile Be:rk.oz • Yelıköy beşin. 
12,30: saat a7arı, 12,33: isfahan ma. c:I Da.i•tma BITlltl oc\ıl8mda bulundııru. 
klllnumlan şarllılar, 12,43: Aiaus lıaber. lan hUMMli memurlaTa ve A. Hlsa.n ile 
&eri, 13: Şarkı \ 'e hıtk.üler, 18: Sııa.t a- Pat;a.ba.h~ eıabemls mttkezlerlne mü. 
yan. 18,t3: Çitle Ia ıl, 19. mı ııolitık.a N<'.aa.t.lan. 
lemali), 18,15: D.WS müziği (Pi.), 19,30: -------------

YANIK., CATLAJt. &KZE.lılA ve 

CİLD YARALARINA fe.blUe lJi 
rellr. Derinin tauleomeslne ye 

7enUenme9'ne lalmaet eder. 

HER ECZANEDE BULUNU& 

HASIR KOLTUK 
ve m.ol>ll.yanlllla dit budak ata. 

cwdan bıbçe koltultla.rmmı 
Her yerden ucm 

İsta.nbut.cıa Rısa.pap yoku.,unda 
~ No. AHMET FEVZİ'nhı 

Saa.t a.ya.n \'C: a,Jans baherleri, 19,45: 
Yurddan sesler, ~0.15: Radyo gazetesJ, 
20,45: Saz eserleri, 2t: Ziraat tru."Vfınl, 
zı,ıt: Şarkı .,.e türküler, 21.38: (Kab. 
ra.m.-ınlar saa.ti), 21,45: Senfonik p~. 
ram (Pi.), 22.30: Sa.at aflUl, aja.ns ha.. 

beırterı w borsalar. 

Dr. lbrahim Denker 1 
Bal*1ı Hastanesi Da.lıillye Müte. 
hassJ5L Der sün aa.t 15 ten 10nra 

Beyoilu • .._,.a. B•lnzsl><J 
ca.ddesi Çöplükçeşme •okak No. 13 

Telefon: 42468. 

Asr.i Mobilya 
Mağe~l\slndan llhnı:z. 

IIESABLARI 
2 iklnciteşrln 

Ke,ıdeslnc ayrılan 

ilı:ramiyeler: 

1adet1000 Ura.tık 
1 D 500 » 

2 ,. 259 ıt 

14 • 100 • 
10 ıt 50 • 
tO it !5 D 

• 

Antakya 5 sayıb J. Er. Okul. Alayı 
satınalma koınisyonundan: 

Clnal. Milı.tarı Tutarı Teminatı JıliJı:Wı ihale 
Kilo Lira K. Lira )[. Ta.rihl ıünü 

Koyan eC.i .sooo 54000 00 4050 " 24.8.9"2 Paz:ıriesl 

Sıtır eU 45000 22500 08 1681 51 24.8.942 Pazartesi 

Bul&' ur 45001l 9900 00 '742 50 25.8.9'2 Sah 

K.111"11 fasulye 45000 12600 00 945 ot 25.8.9"2 Salı 

Noh11t 45000 8550 00 6tl 25 25.8.9-IZ Salı 

l\lerclmek 45000 9450 00 '701 75 %6.8.942 Çarşamb& 

Pirinç 108000 uo•o eo 3011 o• 26.8.942 Çarşamba 

Saide Y&i"t 86000 81001 " 60'75 00 26.8.942 Carşamba 
Beyaz peynir 5000 5750 09 341 25 26.8.942 Çarşamba 
Yemeklik o. 576000 979:? 00 734 .. 27.8.9U Perşembe 
dun 

~ 
11 
ıı 

l'7 
17 
1'1 
11 
11 
1'1 
1'1 
ll 

Samaıı 108001) 5400 00 405 00 21.8.942 Perşembe 11 
Sa.bun S641J 6998 40 524 88 27 .8.942 Perşembe l'7 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı on iM lmlem erıa.lıın kapalı mrf1a jhale 
{ünü olan 22.7.9'2 Ç.-ı.rş:amba pnu talJb ç!tmadığından hizalıırınıln. ,Üıh l'ÜD 

ve u.a.tleme kapah zarf usume Ih lesi Yenidf'n ala:v kararılhmıta yapıb<'akta. 
2 - Talımln tutarıarı ve rnuvakka.t temina.t mlktarla.rı ae tkslltmenln ~ ,,. 

saatleri Jım.l:\l"lllda ı:o .• terllmistır. şartnameler her &'tin koms:rond-ı. &'Öl1i1t'bilit'. 

3 - İ~klllerin liule günü ve saatinden bir aa.t eovvell~ ıkada:r tekHf mek_ 

tublarını khnls~·ona vermelidirler. «R233• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASJ 
Karul114 &arlhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Sube n aJaıu adedi: 265 

Zirai ve tic.-ari her ne'Vi banka muameleleri 

r l-\r1A tSıKiK 1 it<f:NLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYt:: Vt:.t<i tOtC 

Ziraat Ba.n&a.smcla k.wnbara.h ~ ibb&nuı taaarruf bcs.Wlarınd.ı 
u 51 lirMı b11lwıanları& senede ' defa -iıecek kur'a 
plina. röre ikramiye datıtıJaeakt&r, 

4 Adocl 1.000 Liralak 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • ı .ooo • 

40 • 100 • 4.000 » 
100 • 50 • 6,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

1 

Dikkat: Btsııbla.nndakl p:ıralar bir sene içinde 50 liradan apı1 

a~ı,.aaıere 1kram\7e çıktıtı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir 
x..-a>ar ecnt'Cle 4 defa, 11 I\lart, 11 lla.zlra.n, 11 Eylül, 11 Blrinrı 

klnan brthlerlndt cekllecektır. 

···········-····••••--6••••········-.... -............... -......... -····--···················· ..... 
ion Posta Matbaası: N~riyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAH1B1~ A. ELnm UŞAKLIGlL 
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