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' S•h'ı' ,.,.. B~ h~·r : -ı : ETEM İZZET BENfCE ..J Cault'ye gö?derilen evrak iade edilmez - t-rrz -= iN SON TELOBAF LARI VE BABIBLEBİ YEBIN AKŞAM OAZBT~Si -
RU S CEPHESi Dördüncü o·ı urultayı u DÖRDÜNCÜ I 

Dil Kurultayı 
• Stalingradda 

~arpışmalar 
, ayni şiddetle 

ıdevamediyor 

ı Sabah Mesaisine Başla 1 
Dil Davamızda 
Hedefimiz Ne? 

Ankarada bugün topla· 
nan dördüncü Dil Ku· 
rultayı istikbalde Türk 
milleti için gelecek bü· 
yük ölçüde kiiltür hiki- ı 
miyetinin temel tattarın· 
dan biridir. I 

ETEM i ZZET BE.NiCE 

A.11.bnda bıı aabah Döıclüncü 
Dil Kurultayı toplandı. Dünya 
h..,.binin yaratWrı binbir ibuhran 
içinde Türkiye Cumhu.riye1i hü· 
lı.ıimet meır&eı.iııde Dil Kurultayı
ııuı top}anabilmesi ~..,normal me· 
111iı.ini yapması berşeyin ba:ıın<Ll 
m4'Jlllekdimizin bihakkın hır sıılh 
een.ne1ıi halinde bulımduğuııuıı en 
berirı mi98lidir. 

Uarbe rağmen, buhrana rağ· 
ın.:o, ••kıntılaıra rağmen ana da· 
\'&!ar.unu ÜU>rinde hiçbir noksan· 
Ak bi,.;etmerui~ bulunarak çclı§ı· 
)<>r, bedde doj'.;'Tll gidiyoruz 

Dil d ~ aınız, ii-lerı ode bclıeıne
bal n: •Y arla nıu\·affııkiyet gti l · 
t~ınü.z aoa bedeile•imizden bi
ridir. 

• 
Ruslar Almanları 
Don dirseğinden 
geçirtmcmiye çalı-

şıyorlar 

Voroneç'te 
·Ruslar taz-
1giklerini art

tırdılar 
Londra, 10 (A.A.) - t'imali 

Kafkasyada Alnıan ilerle;,· işi 
inki~ ct.mcktedir. Stalin· 
grad bölgesinde anııdaıne çar· 
pısmalar ~apılın:ıkt•drr. 

Armavir n Kropotkin böl
gclerindl' şiddetli bir nıiida

faa \'C ric'~t ha~kctleriııden 

babsc-d i im-ektedir. 

L 
Dou dirseği i~.;u de bu tiin 

'l>~·,·a1111 &ı: J, Sü: 4 <ııı.) 

----

AlnıruıI&nn eline geçen Krasnoda.r ve :Maikop 
§ehirJ.,rinlıı uıevkil erini ırösterir )ıarita 

------ı 

------~~-------, 

ALMAN'lar 
l Amerikalılar 
' Japonları Kis- 1 

ka'dan çıka
ramadılar 

Kıırultag 
kabrine 

üyeleri E bedi Şefin muvak kat 
bir ihtiram çelengi koy dul a r 

---· ı 
MİLLi ŞEF 
Tetklll 18Jallat· 
ıerladea Anka· 
ra1a awdet ita· 

yurdular 
Aııkanı, 10 (Teldonla) - 1 

Ctnna giinü M:şamı hvsusi 
trenlıcıile Ankaradan aynla
rak Orta Aıuı<loluda brr ted- 1 

kik seyahati yapını · olan Rei
sicumlmr İsmet İnöuü d\bı 1 

Anknaya aV'd.et buyul'JllıtŞ· 
lardır. 

1\-lilli Şef Sif') alıati esnn ~ın
da Kayseri vilayetine • bağlı 
Ürgüp. lneew ; • 'i ğdeye bağ
lı Ne\:Şt'h ir. Arapswı " e Kır
Ş<'hin- bağlı :\ rnn oz kazala ri· 
k yol Üzt rintlclc i kö~ lerin zi. 
raat, iki ı at 'c kültıir durum· 

(Dl', Sa J. SU: -t d l 

-----~----' 
AMERİKADA 

Dil, Tarih Coğrafya Fakülte
sinde Kurum 

tarafından bir serai aç ı d ı 
A nkaro 10 tHv<u•·: MU'lıal. en!;.

de:-. ) - Dördu ncu Türk Dil K u· 
nıltayt, <bu >abah saat 10 30 da 
Dıl - Tanh • Coğra.~ a Fakült ~
smde ·M~arıil V e-,1cl.i Hasan Ali 

1..,. i..ıce .n bir 1:utn1•"t. .. a ~ ı.:.-::;l>:s .!1!. ~n;t. 

laJruŞt:r . 
Maarıf Velolmirı •atıınd.'Ul 

sonra l!m mi K · ıp İbı-a'ıım ~ec
D v mı s:ı: 30 5'ı ~ <I< ) 

Ticari Mürakahe Ko
miteleri yarın Valinin 
eisliğinde toplanıyor 

Bu d a\ada bdlıba~lı üç gaye
IU4Z \'8 r. 

a - Dili tıısfi~ e. 

1 Emniyet kadro .. 
sunc!a Belediye 
işlerine bakan 
memurlar ço-

Vişi Fransa
sından yeni 

1 toprak isti-
y O r l a r '1 _Adaya y.apı~a~ taa~ Çok istihsal ya· . 

1 

Sipariş edilen geni gıda mad
delerinin istihsal mtnlakala

rından sevkine başlandı 
T:caret Oı ... a..-> a !'ın-1an r;_r- 1 btı lde s<>nra "tta '""' t...'1".r ·• 

b - Dili mazi ka)'1laldan na 
1agla:ııı a, 

e - Tilrl< dôH.nı gele<ek biı ·ük 
öl~ülü Tü rk kiiltür )ı,J< i mi;:reıinin 
tem~U Jıaliııe wknıak . 

1•asfi, e hanı1t'~i h<".rgiin mu,·af· 
faki:ret · kaydl'derek iyi~ e, olçu~a 
'(.!og'l"U gidiyor. -ra rını a ... ırla :,on 
&<'le.iz yı l !çinde·ki hamle ka4ıiHye
tin e 'e dcgişilJik mik~· tı:sın.a biz 
giı ı atmr .ı b ıı yoldaki ıerakkioin 
ne dexe<:<" ınuannıa olduj;u der hal 
gu.riıhir. Tiirkiyeı11i·ı. yaı.ı ve iHın 
diümlz hatta on be~ y ıl en·eli, ine 
naı• rau belki binl<·rce ~ abruıcı 
kdimeyi \·ulığındon kovmıı~. 
1.ıeutiz , te-rteıniz türkt,:e3-·e \'t' bir 
ha~· li ana kaynak kcliınek>rine k•
nı§mn~tur. Bu temizleme, )"enile
nıe, ö:r; ruldeıı. kelime alına ~alış· 
nıası beTgün biraz daha km»et· 
lenerek hi~ ~p~z lo:.a bir ati· 
de baıkiki·,ı:ayesiııe ula;ır..ı.ş: oku· 
mada, yazmada, konuşmada tam 
bir öz dil ·birliir;i meydana çıkmL5 
olacaktır. He~fiınlı., ne osmanh
ta g>l>İ tJydu1ma l>ir dil yapmak, 
halk dili ile devlet \'e <TeSmi ki
tabet. dilini ayırmak, ne de •le· 
kellfun,, v~ ·in~· te-zadlaorına 
dü~mektir. Bilakis lronu~ma dili 
ile yazma dili arasmdaJa bütün 
kıadları kaldırmak ve en muğ· 
lak nıefhumları dahi bir çırpıda 
konuşına , .e yazmada hakim kıla· 
eak bir dll birli&ffli temin etmek· 
tJr. 

Dili ınazi kaynaklarına bağla
ma, bedefin·iıde dil birliğ'in.i k· 
nıin he<lcfi ile sıkı '1kıl·a alaka
lı olarak Tfrrk dilini bilıti.kın 
Türk e.a ın lasınm ıununıi dili hali
ne get;rmek amacını l<'şkil et
n1 e-kti r . Bu an1aca vanl1ğın1ız za. 
m un bii ~· ıik öl~ülü Uiltilr lıiık iıni · 
yelini hiitÜh Tü~k ınill~tin·in ,·ar· 
lıJ:ında '\'C ya\•Yı'}lnda t&hkim et· 
mi~ olat•ğ•z. Bu, o demektir ki, 
tarihin derinüğinden uı.ak istik· 
ba U- doj;-nı Tül'k milli bünyesi· 

(Devıunı S. : 3, Sü: 3 de) 

Bir adam arka
daşının metresini 
ağırca yaraladı 
&§lktaşta Ç<l<alarucı<.tey sok.a· 

ğı'lda 2 numaralı evde oturan ka
n.arot A,ınıf"t, Cum~.uriyct vap;,ı
r undn ka':"\·ec ihk yapan Mehrret
lc dur ge<.~ sarhoşluk y üzünden 
k • ....gaya lutw;r uşlar, b u esn ada 
M.ehır.c• ııı.çı~. araya g<.ren Ah
mcdr ctl'€sı Fc·'clcyı mütead· 
cU )CTıc.rir.<1€n ağ.r sure-~ ya· 

r alam ı;:tı.r. 
Yara' Beyoğlu hasıanesıne kal 

j ruı; hare ,etının netı· 
cesi sonr& bildirilecek 

panlara madal- ca. 1 ar~ Ke " K c r. (f .. "oJü ;va(·aklard r. 
tÇ1u seç. l{'n ,_ ~ •e· • ,j .. rı < ı. 

ede onra Tıc r • Od•~ı sa o-

Her g-dn ı:nJJ.~k c a , i'I 

1 meşı:ı; oJnca.k <><ar ru:r ,, er n t 

ğaltılı or 
Şehrimizde bulunan 
Emniyet Umuin ' Mü
dürü bilhassa bu me-

Laval Bcrlinden 
ızaha1. istedi, mem
nun edici bir ce-

ap alamadı 
rn !lJ tA A.) Brı a ıO'I; 

1 
L .. .u .:.ı' el c.t: hd.ı:.'l..•'"l.!::.c> fO""e 

' ""·rr.::ornur #"'• J ra.nS .n ! -

J ~ 'c ~·r hu tut ıı.ın t ... J une 

ı 11Rrı r· a ·' .. oott) .. ·' t·· -.- ·e 
du)-a:-<.·"<:<i l ... B(·r~ ~e'""'" :ın 

d'1.:; ·Jeı ~ g ll"E ,.~Lr:ı: .ya m 

Sele ile meşgul oluyor ela( AlmPnı<r turulı.,<iJ h.·:< r-

~<:h :-;ı.iuic buıu~;..ı1 Eiflt.. .. ·~·tl t• n ı 
l\iiıdi!rü 03.rr. a.ı.ı Scıb. N J'l tl•1ıt \..e •
ne d , .ım !'-t? t.okt.c·dir Uı-rıuını :'l!iidJ.r I 
bı "t· u., iaşe ~lrnn., ~ ... 'tlo.· c .... t!i- nı>.., :ıın r~g-~ C•\"J.?°"J ıdu. b~ ur..ı.n 
d<> !'U iı ö&.hah v t:.:mı.ştır· 1 T J·epc "tan ~,rJ.cı e ,.e • TancJdc~ 

'D ~amı Sa. 3~ Su: 5 dı) 

L<>ndra . 10 (,\.A .) - .\ın l'rikan 
v e n liitt<"f!k doııanına :o. ının Salo
n·ıon ~d a lar ına kar~ı ha -;lad ığ;ı t.;. ;1-

nıb.n ta ırrıızıı de' aın t•tıııektedir. 
:·TJ b't"i u n ond 

lt .. n tehliAd c, u;.ar ruz horc l..rt inin 
ink isaf ctııu• kt r oldnğıı \ {' ulJ 1d· .. · 
~ a ku~· ,·ctl i blr rlii~1 .:.ı • ıuukavc-
111cti il~ kar ~ ı? a ndığı hH ri İ'rilt ıl"k · 
tt- "'-' ah!ııın netireteri n hl•niiz ın a · 
liun 1 d rn.ı .. lıgı ilj,·e t:dilnl t•kted iT. 

R: ... ka n ;\ 1.~ 1ndn y apılan taarr uz 
luırek'l'ti de uih:ı~ et bulmu~t ur. 
.1\rnt1' ikR11 filo::,nını tr ~k i l eden 

1 

h~-.:rp (!"enı i lrri ii.sh:r iıH.• d<> ndllkten 1 
sonra taa;rr111 nctit r k•r i etr.afın · 
da n.aıl'uoııt olu:. a bi lcl·ekıir. 

= 
.: - la.,~ ve murak .. 10e .~rı ın n Be- \ 

lııed.~ rre de\·ri tiu ·,;JC Bl leoiye ~l- • 
bl"ı.d.6~nın va~!t'$1 çok g-enii-.cnı~tİ'". İ"- 1 ============= = = === 
t.uıbu, <>ll'11'Yt ·t te,;<ilHımoa bugtn . ~enı· mahsul bug"'day m.ervcu! B f''.{'(Jiye ZabıtaEı kM .. <Jru ile 
~ \ "E" milra\.:abe if'e in l[;yı~ le ba-
~H"a h;ianıck iırnL'tnsıL buLın.rr:akt.::ıciır. l 
Z ir ... iıtdl"lbul anniy-e1. k.dti .. -0ı:1unaa Bı· - l • b a a' 
leci:ye ., ı".rıne b.ıka.o """""' 1 09nıeı;""'1 g e m ıg e a ~ l ,aıd:.r . Dıgııe-:- ta raftan bı ka .JC'o zc:(Jı - V 
~7:~,:~v~:/~~~v~.~'.'."f::~ . .''.;~~~ ı .. ' .. ' 
o••« kt oı. ıstaniıuld•~- ,.,wk:~ '"'-,,,,_'Ekmek ceşnısı nittikçe düzeliyor' 
na:;:. ı nda E mn-)"lf." Muuurlugunu alatt ..\- ı I::> 
<!ıa r cctc.n d iği;~· ~ı r n;e~·a :uııda bJ- Blr K~ gü n.CI.enoeri .. .ı\nc:ıaolu- 1 İl c.Ja ;.;ğ u un!arın bug ;;!l.V ml·\ :a-
ba t..sa bu ın1ft e-l~ ıJe ı r.ıe;;gı.ıl o:ac·dM:iQ"' •. > j Öiin "chrı;ıılt/.€ yeni m . Ua. ouğ- .- 11 her gün artıl ırmak·ta \·e OOy-

l Jmum :vı: i.Kiur, bLl hı.rStlfıia, tatıbl"-ti ., _ - · d 
ictp ed en teOO>rlı·n kara:·:"'' "'ak ;;_· ı d2"· (')mıege lxış. a ıru slır. Top"ak cc eJ<,"1ekJer « C ti·•', «'-""''fü 
t:t re ,~;ıtı y-e~ ve .BE".t-<l"ye "l"'~\....-·'l•~··, cie ma:hmılloPli of"SJ: f:rın l ara Yern1ek- tD \'3..ıf\ı Sa. 3, Sü : 4 de) 

tem"·l a.rda bıl~n-:~".<"o<lıl'. 1 ==============~=- -~==== ' 
1 Pazar Giinleri Nasll Eğleniyoruz? 

ge. verilecek 
Loı;dta l' ıA.A) B rL;ik A· 

"" Cu ~l' · Ru ,eJ• soy-
• • • 

, A .j. , . ·ın 

t ır. ~ '.l 

lup c- mesi' 

ın '"'· m c--"r bu o' ğ.-

ıu . \ t' '.l t sa le:. •r -

d-cı OÖ\ \.:-< ış•t r '" ... ;.. 
n ı- p n ... _ı .... 
di in·ı ı<l'l.nrr1 ·ır. -- - .,._ _ 
Ruzveit Stalin' e 1 

yeni bir mesaj 
gönderiyor 
der VUkl yakın a 

. es o~aya ,;:dccek 
V • mg,,,,., 10 ( '\ A) - s:;,- .,.,. 

<1'6.nP gorc Vcn<lel \ .i!J>.i y3.»nda 
0·'1!\ .ŞEırk \{· R "' cPpbelerini zi
) ~ , . e<kc<kt.ir \':'~: düıı Ruz
vC:lt ılc uzu!' bir m 'laka, yapm ış 
, . ., bunrlan sr a ı:ı:.zetcd!ere 

CLrn~ .... t.~i l bu \J ıt l·ıak

kırd.l g<- " tJg-~nü sôy' em tir 
V lk: ll' <ı urc• e şeyaL.:ıt edl·· 
et.·~ fn'·: • 1 rL. ~ı.ı,. ·· 1ıükjme t 
Ş('ftr :~ :r.c...ıcu:; ıuru, b• m e
C'.a "'11 ,.e S < :C l- LUtı bir me.:;a-

n u .. <.?a \'ali '"' i: NJiye Ik s t.a<la ıkı de1a 'l'ıcarct Hl 

l..ı.. ~ Kuıı •• ın r • •<>C urr.<1.mt topı.. rak c l:ırf• sa•ı 

b. ı • ıt. J cı.ıJaCd vt has- t •• 

v ı • 
1 1 

) 

Hindistanda menfi mukave· 
met şiddetlendi, Almanlar 

N ovorosisk 'e yaklaşıyor 
H d!&ta i , -ac) tt G.1..'ld.

" ,.e lro'1gre cr2 komit~mm 
<ll1ntl.~~a ~ ..... t id; .. ! rnealin
dcl<ı ka..ar· . ıcor.g"< umll' ' f'e · 
yet.n;n bL\•jk btr (" ~·~ ~e·lc ka-;; 
bul l-t":"i""ılS. li'7.e JDC b. denb~- '(!- Ya

hirr hır şr-1:\ cir.....;ı! ır . B r.L;'"'ta Gan-

ı c 
Dedi-Dedim 

:NECiP FAZ11. KISAKÜMK 
• 

D edi: 

l 
di, kcngrc ı~ • Azn4 n ) • H. t 
l clulerin<i<n. ·~h.ru oıdugu h l 
·hır çok ltim6eler lev;c,f edılm• 

Bı mba~·da arbede~- ç• k,.,.... ıc 

AV'rupat. poı ;ıc•e hiıcurr c 
ti r . 

c 
Dedi: 

Sekiz milyon.İn
giliz kadını harp 
işinde çalışıyor 

Loo.dra, 10 (A.A.) - 1899 do
ğumlu kadınlaruı da çağınlmasiie 
İngilteredc harp lşl.,rine davet e
dilen kadınların miktarını seQ;iz 

V a p '! r l a~ın istiapı~~s~a·;~"yapılan · 
haddıne dıgecekgok/' , Amerikan 1 

hava taarruzu 

- ((ö r il) ı;'İı) a Ro. ı a 
d~~ ınış~ N e ~- apmıya git nı:iş olabi 
lir der :!Jin? 

Dedim: 
- (Çörçil)in , Rıı nıukavenıc· 

tini S-Oıı haddine kada r teınin et
ınckt~n ba.ska ~n! esi o1an1az. 
(Çöİ-ç il) bunu tenı i11 euuiye ~alı
şırı..cıı, So\ Y<' l l·r dt> dcn1ok d :'·a 
L.:r dan kop .l rılnı.ı.~ ı ıntiınk\in en 
bj)ilk l ardıma b ühkak ifade d· 
mck istiyr<ektir. 

- Acaba Soy~ etler, >h tidnr 
n1c\kiind<'n \tki1111 ey i , -e · l9rr. -
ketl~rindc ınc ·ru t i) r t id .J :~inıo 
ku:ruhua~ını kabu l eder r. . ., Bo -.. 
le bir hareket, kend i!.,.; i •11, b ·• 
tü n Ru .. y anın, L!ıtun nıc ~·cu.J le 
fetla cdilm<' :nden da .. ağır ol 
n1az nıı"' 

n.,dim: 
- ı:,ı.:t , So \ yc tlcr·n bunu k •. -

bul etn1 n-:-ı i ihti ı n;ıli 11ck :za ıf' O 
ıaın no da So\'yctlerr d rm~!.r. > 
~·~dar ,. i .. tl· ... iıt· 1.utu, k u \ l'tı · 
n1 zlc ~aı rl un r tırrk i~i~ i' e 
altr~ı n11z en canl ı snr~ ı rf· "" t ti· 
nlı! Ar tık ba~mızı~ çıırr... · ~ 
lün ve lrer nel icı..• yc r zı olL !• 
de r ; \C So' yet Rıısva a daı '-' ı llı 
\Cktlı kteıı ,oııra ) a kend i ı k er ~· 
Jıclcrini açına~.- ı . yahut da ln1a11 .. 
larla uyu~nıa~ ı düşiiııtir. 

nıilyona çı.kanlm'ı~hr. 

Vali muavini Şile
den döndü 

Şi leye bir teftiş seyahati y~p
m~ olan Vali muavini Ahmet K :
mk ~ehrimize aönmüştür. Vali 
mu avini Ş.lede yapı lmakıta olan 
mekte pleri Ye nahiyeleri kontrol 
etırıUş\i<. ----0---

Himler, Mareşal 
M ane rhaym ile 

görüştü 

Tıklım, tıklım, kucak kucağa seyahat eder
ken, safrası kabaran çocuk- Buz gibi soğuk 
ve tuzlu deniz ıuyuna 70 kuruş verilir mi? .. 
Yeğen hanımın cildi ve Patlıcan kızartması .. 

Yalı değil, çocuk kampı .. 

'\'akın ck>s tJa rci an bir..n<l€cl •ge(,"ı ·n l er- ı 
d f' b ir rro.ı.t wp a1ıchn1 . Boği}.zın Anadolu 
yax::ısınd.u k .s.ayf.,ye )C:::er"ndeıı birine 
:yazl4:;a ,-: tm.ı.ş, a d r"&ni b : dir"Ciıkterı I 
ı:;O.n !" U. : 

Y iNE .-KADI N 

#--.ı\şkoıs:...n sana ci·yoıJr, Pa:ı.a.r gu.n
ıer ıt~n sc\,ı kli pltı :n J>'ni Ç{:k r>r-
81:1 aC' bızc· ujra mak h"° te aklına g tlJ-

nH'Z • 
m,• v:ı.mı Sa: 3, Sil: 6 da) 

YÜZ Ü NDEN 

Sirkec.i'de dün gece 
bir şoför öldürüldü 

Lcrur:ı l ıl (AA.)- Salomon 
net .. · a~1na karşı yapılan A.merlk.an 
taarruzu :Pakkıncla te's:rlerd~ bu
luna~ Brı'tarova' aja nsıntn deniz 

(Dt'\-aır.t Sa: 3. S u: 7 ıl<') 

lzlanda'a manevralar 
Londre 1() (A.A.) - Geçen ha f

ta hlıandada .A,me<r.kan \'e İngil iız 
k ı t'a\annın ya.ptık}a<ı büyük bir 
m anM'Ta muva ffakı:.yetJ,, netice· 
le omi ıtiT. 

---<>---
Yunan donanma
sında bir destroyer 

Dedi: 
- Demokras~ ahırdan 1.o-parıl· 

nıa31 ınüuıküo en lıü., ü k ~ arJıma 
su,·yetlerce iJ,ti lıkak üade edil
mesi de ne demek"! Hala mı buna 
istihkak ifade edemediler? Fa.kat 
dur! Sovycl Rusyada ~jiımn de
ği~ceği "c me<ırutiyet idaresinin 
kurulacaJ:ı hakkında bituaf bir 
ka)·naktan tuhaf bir haber sızı· 
yor! Sakın bu nokta (Çör~il)in 
Rus)'alı zi)areti!c aliıkalı olma· 
sın? 

Dedim: 
- Hahl"r in doğrului;u ıizerinde 

bi~bir fikrim ~ok! Fakat hölle 
bir ':'-eY oJursa, )·in i b ir ne,·i e~ki 
Rııs;· a a' d .. ı edecek oltır<n. de
mokra ·3 aların Rusl arla or !akl; ~· 
bir ikineı cephe açmak ta hi ~ te
•&ddiitlcri l.n 1111'1ı.. 

Dedi: 
- 1·a So,- ~- etl<'r .ı\lın .. nla-ra 

ba~urup d3 tntiotarekc , -e ..,nı 

istl'rse? 
Dedim: 
- Ahna1.lur111 ınidc..,İnt~ t op

yrkiın inip lıaz1n('diln1i~ l' l"ZJ ' a 
hunu isti~ t'h ilir. 

De<li: 
_ Kuıunı: Biitiin hur.lar. hep 

hirtlen , nl'~e del ıil<' t ., 

Dediın: 

- Blihin hunla r. lır ıı bir<h •n 
S 11\ ) et R11.>~ a 'a ı;al b ı on fl 

f ırtı na 1 nın c-.ml~ c. ıı..: ~ı r'ıı. ı· 

delald ... 
dınm.;. canlı tutulmuştur. _ t 

Lond.ra, 10 (A.A.) - Alman İs· 
tilılmr bü.rosu hildirdijl:ine göre, 
Alınan polis Şl'.fi Himler, geçen 
hafta FinlandiyaJa gitmiş, ROO;i
cıımhuır ile Mareşal ~lavnerheim'i 
:ıôyittet etmiştiı, C Y•aı;ı S.: 3. Sü: .ı de ) 

Loodra 10 (AA)- Bfr dest
royerin Yu'lan donanmasın.ı ,J ti

hilk1 mürıase'betile, Yunan Kralı 
Jorj bir Btitanya tenanesin. zi
ya..'"Ct ctmşt.r. 
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HA 
==:ESLEK ve MEŞREB 

REŞAT FEYZi 

Ber babar yeatdea 
yapılan ev 

Hare Vazi~l~ ı 

lstalingrat, Astrahan lehlikedel 
Göç .en küylın.e rl&tr, bı... sütunda, B k A B t 

bor Kıl<; gl.n n"Vel lı<r yazı yaz,nıı;tım. a u ve a um 

MAHKEMELERDE~ 

Yaz tahtaya, 
al haftaya! 

Drı\.-a, alı•lndıe bir dovüt ıla\"R aıı 

Geçaılet-<I<!, -~ f>hdeW<üıı 
"a7dı!;:ı •lle. ek 5eçimi 1aev~
mi. iltllı bir m. kaleyi, lıfr alı
boıp medwıık mü.a.a~ ed.i
~·m·duk. Gençlere hangi mes
kklui tu >İJe eWıeli?. 

tn,i ·e eden aileleri, bir piyan· 
go bilet gişe>i öniiaıkki müş· 
terinin haleti ruhiye.i içüı .. o 
bıral..uıaktadu. 

Bu eey~ aı~ ıııut •ı-ı k'i.! · 

.ıetit<'rimıl~ Y•"' aa::.. • ,, ... .-ı.... · ıs· tika eti de t eh d ı· t artıyor :Y•yanı d'k!lı:"'I. b dlij:um bu intiuu!arı 1 m n \ 

lba,.etı.. ... FJık>t, ="= enteı;e

:sa.ııd.t. Daha kapm.ı.ıı iJtıÜQQe dava ıuev
ru.unn. n.ıul\.ali a:m~~ ını·ralk1a bekle
mege başlarn.f#tJım. Sıraları gelip te 
müh&§fr ça"ın.nca, mlıllA:etıtje htr
keıılen ~vv.I sil!'ZiilGp ly1ce tir yer tul
tıJ!r_ 

Bv möeleıle, ÇIM'tığu11 kabili-
3·et ve istiWııılı ön planda gel
n~k laamdır. Fakat, .., kabi
i rt ve i5liCadı, Jaao~ ~k 

.üiç- :v~ı.-es earzuile 
kım~tırmamak gerektir. Biue, 
ç<>mk oeçeceği me ·!eğin adını 
likV hafuKie ittri siirebilı.rsi 
içüı en az ltuli'ığ devrini i\i yıl 
"'f'D vlma hdır. 

EWle. yerli 3eriıı e kulhnı
lan ad:mı pek azdır. Bunıln !><!· 

hebi, me lekkori daima tesadüf
kric se. iş ~e)a,nu te9Hü.l
lerle birtakım mesleklere gir
ıni ohna • DeG'j'ianiı: ça· 
!a gelmiş bır çocuk üzerinde, 
ana e bnba, lıiz11mımılan fazla 
miiıfaha'ltti ''C esirfi ol•naıruı.k 
~ ar, 

'on yıllarda meskk ~imi, 
lir neri oyu- olmı.ıştıu. 

Uayu ve ma' et 4eğiş
mr,ı \"e d:ı a a.zıı içtbnai, ikh· 
ı;:ıdl 5Clıepler, çocuğu= meskk 

Acaba, hangi mı»lek, daha 
~ok kaznıidır•! 

Diin}atııa a~tiP.,i "":r· 
lemek çok malum bir cümleyi 
Jtimbilir kaçuıcı defa te'krarla
mak olur. 

Fakat, bu düşünü~ tarzı ile ' 
çocu lanmızı hayata at:n+-..en, 
oıol.arıo isti-iıot ve kabiliyetini 
hiçe •yıyor, ilolayl9İle, ııe•i· 
) et içinde, insanları yeT!i )'eri
ne kopnanıış olayenız. Zaten, 
çok az yerli yerinde olan insan
lar ziimresi, bu şekilde tevali 
ediyor. 

Yerinde çalışmıyan ve kul· 
;J.anılmıya.n fertler, cemiyet için 
trir fufeyliôen başka bir şey 
ol az. 

Çoccldara ş<iyle tavsiyctle 
Jml.uıı k liınndır. Der mllb· 
lek iridir ve ~er uıeslek çok ka· 
zan4nv. Fakat, a m • -;n en 
i) i deın:mı olmak şartik. hı> 
lllDl iı;in de çocuklar ımaa çek 
ç~ k zevkiai ,,.,..nıeliya. 

j Evkaf müstahdemleri niçin 
) odun ve kömür tevziatından 

;=:,;:~~~;:;;:::~ hariç bıralıddı? 
Aldı.gır.. z bir mektupta evkaf 

idaresiııın imamlara, müezzinlere 
ve cami hademclerinc çok az üc
ret verd.. ı ayda lS.:20 l ra gibi 
cüz'i biır pıra iie çal.şan bu kabil 

.1'l C.ılDELE 

(,;~İTLERİ 
İlıtikerla mı.icadele, sivri. inekle 

mücadele, dii mania mücadele, 
bq"n.ci kİ>lla mücadtle, rakiple 
mucıul le, lu>yalla miicıı4.e"', İs· 
tanbul dilendlcri ile mücadele o
lur. F.ıııkta, tahtalwrastle mlkade
le olur nıu?. 

<..ünkü, btt z:avalla \'e liıpr hay• 
va~ mücadele teşebbü ünüziiu 
il · mda t~i nıh rtaektrdir. 
Di r arkadaş, tahtakuru · miicıı
ôel.,ye 4air =-bir m.dalc yaz· 
•nş da, -lla içia bu tıdazı ka· 
ralı~ orwıı.. 

UN1JTUUI. • 

M(CADfı. 

n. yıı nl!ııld fık.-:ı~-ı ynYar· 
"· bizim üs.mu c~-al., omıa:-

jıaşımduı. uzann bal.ı,...,rdu: 
- .Cir şeyi uııutta.n, de:l.i.. 
- O nedir?. 
- T.raın\·ayda mücadele~ 

Tranı\'ayların · 'atini arttır· 
re· . ~ ilk alda c~ teılbir, 
daiuıa,, ti}nn dııraklarııı .aultıl
ıııası ol uy< r. Yüzlerce ihtiyari du· 
.-ak . ldırıldı, hala da ,. r. 

Meğer, \ıd<tilc lıtanbul halkı 
ipıı ne kadar da ~ok ibti~·ad du
r~ l ap:1nuş'? Mctburi dıını.l<laz 
da n}rl. Fakat, lıcD<e, mecburi 
duru.:ın ndmı • lecburi biniş yeri• 
yaıııııalı. Çünkü, buralarda haki-

•ka len mecburi olanık saatl n 
duran beldiyeıı Wıriı. 

1 i il.EKE 
DAİR 

Jsıııila müsemma oluııyan ne 
,.kadar ~k şey ,-ardır. Meiela ma
fln111n fu.eriade ok.vrsımm.: •Te
şebbü. )·ağ t.ica<el nİ.t Balbuki, 
., ın ..,_eısrie yağ .satmak içi.n te
.şcbbüs deeil, niyet dıWııi y'*tnr. 

AHMET RAUF 

1 mıis!ahdemllerln ,<iarenin odun 
ve lıi>:nür tevziatından da hariç 
mrak.ld:ğı bikfır • .lerek h .. yaı: pa· 
iıalii:ğı ka~mda QOk rnn~'kfü bir 
vo:z.iyete düşen hademei hayratın 
kıurunulması rica oılumı~1.-W<r. 
Keyfiyeti eWcı.! umum müdür'ü
ğüniin ebcı:ı:nıiYell<e aazan d'k
kati.ne l:'Dyuyoruz. Bir taraftan 
bu kab] mü.stalıd<'m~erin Nfihi 
düeiınıı.'.ınc:kle berdb<:r evkaf ida· 
rcslı'.in memurlarına ) aptrğı g.b: 
bu üı5t ~rine de od ve 
1ııöınür vermesi ki=ndır. 

----<>-

§ehriınide bir beynelmilel 
sergi açılacak 

Bck:li}e r~' · iİs.iEı Tun 

Fali tara! ndan ':!P' .n 11 500 ün- . 
cu yı d:•"WmÜnde §cltr:ıniz.de 
lı~ynebı.ıle1 bir sP.-gi açılmasmı 

karn~~h~t.ı:r. 
Bu 'lıusıısta alakacl ; Vrolet

le:-e müracaat olu'>arak müsaade 
i.:; ııeccktir. 

T=. !t ıımelesı Cç:,, ey! lt.ıralac 
ııçı!ı.ror. Güzel t<Y demek Iiızım. Fa.. 
lı:M, bıı ğu,..,.Jann faydah ola ~ 
O;iq, Ilı: _,_'el· n k1Kl1'>da da-
im! olan · :ırd:ın mti~ olması 

lc.p e1ınP.z nv'?. Hruhu ıc;, br.iıı:IIJt a
melminin alk •ık değlotiıtı, b•r tarat
t:ın bir 1.-tSmmm ge[:p, 6Cfr tanı.nan 

· r kumm..n tlkıp g ttiğl bir b.::kikatt.ir. 

B un IN>ebi malWndur. 'Ucret me
..;Jeıol. IÜ<m; işi de ~ilt 1 l«Lle

mlJ"t'.OClUle göre, ku::s. bize göre, bi!
Laı>lcLlı>eıı. a.rett.ir. Temlzlllı: am(jeoi 
için aklı ba.,ında edam o'm:ık kafi. 
Ejer bu, bu para ile bnl ımam~-ona, j 
.ıor.:en. kumlan iotiradP ed...,.. oe"7e- ı 
dl! ~aıı bWuıı&lftl)W. _,....r. 

BURHAN CEVAT 

r 
EDEBi ROMAN: 57 

ş ve GÖZYAŞI 
Ynaıı: bEL.A&ıl IZ:t:ET 

BİRİNCi KISUI 
•«l koC""Jl b : i.n ~!u ana
~ d ~ hl:st za-

ı>ce lıuD.u > .. paımy..:ağmı, 
;ra :> .. ı anladı; 

ÇOC1J.fun ne-: c·hi.1'fbın u bil-
ın.o """- \"any~ b(l;rle <> unc:ı ı..-:ın· 

~ b:. iş: keındoslw"'I yapt.ğml 

aaA ~ .a~ ba,t<a çare 1t • 1yordu. 
K ı •:ila '.fd• middet a~amın 

lf. 'f:ııOn '7 Ol .klan 
d. .. 'tal ve t~\·. ında (16'Dl'h bir 

ır e • ıuruştı. Ho.aı.ı - tı. 
EıJi:in:n ı:o~weü ı..ı. J<ış, <ardcı;1 

:U; St \"gln de b•'..loin lı r Mld>e 
oı. -at Atıatafa ı.a. ı r:.e:ı&n Dağ
ı .r 1 t b a na<tl ı: g:ıtijj.n! 
b•ln .yo .~. bu hfıd'><yi .-.azı gizle

""f 
E•ııı•n de b!lliln ır.ııh:ı!Jbdni kar

dooır.c vı.: .. mişııi; Oın;\ btT +b.f\& ıer.ıtat.i 

i.e b:>Kl,yo.rdu; hele çocuğu Kenanı.ıı 

c;a!JCını smdılı iç:ıt, ona. t1ir .&at da-
acl)·Cd'du. 

g leni y • .,ıyordu. Kabil ols&ydı İ61an
bulu.n ıJ,nı ü>IUne geUr' de Yusu!ıı 

bıılnrdu 
Art.; y ~ eıno ı; tmnu yapabil

mek, bu:;". e bıır gilr:e r~bJ.nn~~ı. 
O~ı.ı arı7an Af ye de C" nd ıı ge

len yardı.mı yapmJftı !ki :eıe sonra 
Ali at mıu bu. mtlı: üıo>dini !t~bedru-
ce, s~..,, de ıı.yıı; ı;iz1;te du;;tü. 

All.:k ne .A ıyi bıiliıW'eOE>kler, ne de 
o KP2ll!no kavıışabil<c ıı. Bı:n!arm 

ılı.isır.den de ümlt yoktu. 
4tc btıın:1.ln sonra ~"'n:ieşin1n y.m.ın.

dan ayrı :m.z oldv. Gnu gırı:d.irfyor, a
vuıvittrmıya, leoe!l;,., çoı1 ,,.,,,-du. o 
gün de, yJne bu mat.ı;.t:a Srvg'"ın: 

- K1'lk seninle rna.& tıidelim, ha.. 
• alını. demiitl. 
Parkta biraz yilriıy \lD Eı'lli:ı .)'0!'1>1-

mur, bir tahta kıı.c •.Pt'Ye otunmışı.ı, 
Sevıinin bır &iz.11 Uh.:Uadı daha var

dı. Alıyl Mont - Kaıfo·da çoıc be
. 1er, ~ td<dir ~.ı<. Amf·-

da lıutnın kayciediyorum. 

~ k<>.l'ü, dl'lllıe :>--4 sf!..,, .. t. (Yazan·. 1. S. Eskı· B-k At ·ı·t · 
re 1DC afEılc T W8'k '1"7.i iJ:<erİnde U reş eş.emı } erı 
ı..-ıırclcıu,gu içm,, bol rilzl,irlı. Ha:ıl, böy- 1 
le gar gör!nea"•' d0$00t, caiz.. A- Pasifik ccphesiade: nı il""liyen AlmaD. kuv.-ctltıri, 
ğusıo. • ı b:nnc• l~~ı taVl.ıe p;ı10 Aıııerikaıı harp ıeıııi.lari Şimali petrol talÜyeluaeleri buluııan ı 
Y•~. ı.a .. :ra.w, ö..., bu köyde ü- Pasifik'de A.leoutieıınc takım oda· Krasnodar ile petr-01 ku3 ulazı lıu· 
-,<d · · O ~ar iwl rii$rı """Ik- )arından Japon"'şgaiiııe geçen Kis· lunan l\1aİk-Ofl şehrilerine ginmş· 
niz _.._.;yesind,-n yilksei<!iği 40 - 50 ka adasına taarruz etmi~. lcrdir. Kacadeniz kıyılarında No
met .. -e<'f~n '!'DA:a dt•gil .. Fa.bt, muba.r'E!k Dıg·· "r bir Amerikan ha\3 • tlcnn , ozesi!.k ve Tuapse limanlan Ja 
9C""1 ve so.~lk ,.. .• 

Dy!ük.-lle, ı•.ııcsrııaıı, ııavU.an, BU· Iilosu Yeni Gine adası a..ğusuıı· telılikededir. Bugün arın Al-
dan ıronu:t.yorduk. daki Saleırnon · dalar- karşı ta- ınanların bu ~lrirkd de ele ge· 

- Çok !azla rU,.g.ir, lnsann dolou- uru:ı: geçmiş ve Japoıı donalllDll· çirmeleri bekleneailir. 
"""°'• hile!a fldiFor. deda ~1ıoı;. sile muharebeye tutu~ııııtur. Ruslar Aruıavir, Kr .. potkin ce· 
ta böyle olw·u., k. ın l<ima>ilir, na.•ıl Bu harekete Avustrab·a laava • nubu ve Krnsnod.:ır şinınlinde dö· 
dır. deni.: kunctleri de i~tirak etmd<- vüşüiklcriııi bildinuişlerse de bu 

Ko:ı ışt -" .. nı l;:öylüler tu':ı::.ıft bRi· ladı!ar: ~ir. • ,ııchirlcr Almanların eli'"' gcı;ıniş· 

- K•ıı rnüllti;:.Ir, C!edı"ler k:ıp,da" J.qaoul.ır lıu defa da Aıneri.l<Al.ı· tir. 
d~r ç'1<ılma:z. ludan önce davranan& nı Daha ce ulıa ....rı.:ı.ı bir Alıaan 

Et?n illlve la:alı haberler vem1işlerılir. Ja· kelu Bakü dem~c>ln bo)·unu 
- llereJ.:ci ev]eoıılz çalı çr pıda!l, pıtn iddtusına göre şiındi<lcn Aıue- ikrlemis olman mu temeldir. Bu 

:pı .lliiloillr.ct aize rThalılar 12 harp ve 10 ta:;<t ge- itibarla NcdııoıninSk J:.ru.hı ılüş· 
·c~ ~ TJlf ""link· misi byi>ctcııişlerdir. Anıttı.kalı· mesi -de bokkuehilir. Bu şehir 

-"'"~..u.;. K°"O>Y ı, lst;uı. 
b\Jun ll1 1 !n1 k " ... ndıra-
caıc kJ.i! r gUııel bir ıertiple 1><- ".roya 1 
di%IJ 

1'ily ukr, beııir:ı ba slizlerime., yine 
Jas .ı.:ıs &(ı.lwye ba: ~ i~rlndıeıı 
en akıllı g "'"'en biri jlj;yle df'di; 

- Duvarları taşlır. Kapısı peı>ceı"C· 
si V:!rdır .. 1J'stü k rrmıti.ir~ ~+, nilrile 
}'1JP •·. S;:zii :ı.n, k'Urp ı çlen yıı p ıla n 1.-ö:r 
e-.lerl .ı:m. dayanıktıdır Bıı göı'lll~ğün 

ta., duv•r!ıır toprakla yani, bi:<IC<ı 
ı.:aımn-la w Q:>k cllıicıtliz J""pılm!Qlır. 
Klşı.!1, zıı.ıtr daha ~ ml, :ı'<'İl
nııc!ar Iuzlıı,nıp ku da fiiiltü mü. köıy
dekl j;İ!Çm('U e·, ter ;ı,:r Q:>ğıaı dı>· 
ı."1U'ları. bir cın-ı..l CC\•iz ~ltır gibi ça
tır (Uit:.r aşalı. iner. Evlerimiz iki gQz.. 
car. Bah:...'"fl be. iki giluioo biııin.i mu· 
ha~ r~ ç~ro:l t•n lcfiylü ~~·at .. 
a<!dedL '" ı::. ya eli y"'11 yıl oıı;. I 
,..,,_ Y yıldı.r, lıa ba!Jar. · • ;,lnılz, 1 
yi-ı:1I"-11 evle.rimi.1.) \-t'Sa. .dı.Aadarunızı 

?<31°deu • pmalı:.l.r. B , . ..,, çüllilk Y3<'-j 
1'· .. .ş!.ar ... Vu..'.;)\e, k :b ·-~7; d'\~.uı.Ui 

y p( na:ı.n.l§ ;Ca!iba .•• sr~ğtz.n. ya say
d: böyle, ~1kılır mıyıl;ıt. 

'B· a ,~li.~.,iln r.ıU ·fa.sın\ G·~1.-

l-e- .P• \" ı:oek ocva.p · tu. Ya-
i'. ta, &<lk u.;: 'b r ci''1lp lz:ııındı. 

;:um, "' so~a. y c .:. ::/;·· j 

1ar taıı.rrıızun Ja n kara ta3·}a• Grozr.y '" B;ı il)& ,,.;deıı demir· 
relerinin ,--0 garıılzonlarınııı ıııu· j ynla hattı üzerindedir. Alman or· 
Ka\'cnıcline rağmen mü.ait bir şe· du,unun demiryolu hattını taki-
kilde in~~ ildi~er· ben Grozny ,., B:ıl.ü istikametle· 
el.İT. rinde ilerk-miye çalışması da U· 

Pa ifik'ılc Amerikalılar ilk de· zak bir ilıtim•I c>lanrk ileri sürü· 
fa Japon İ!IJ'Rlioe geçmiş o!a.ıı a· leiıilir. 
daara karşı taacru7.i hvckita ba • Staliıuacl cephesiııde:ki areket· 
lanı b.i tQ-orlu. Bu ba~lımp;, ler gitf ı - im bl~ safhaya 
Amerikan ha\·a • deniz kırnetle- gir-ktedir. Alman kuvvetleri 
rinin epeyce takviye edildiğine Kafkas • Sbılingrad deınfryolu 
bir del:i:l sayılabilir. ~luharebenin bo3 UJ}(;a Jle.rlemiye devam edi-
netiee•ini daha sonra öğrenmek y-0rlar. Stalingrad ba.tısuıda Don 
kahil olacaktrr. BaAnııı.la loeraber kavisini gc~mck için Alman km·-
Aınerikalıla:rnı muvaffak olması 'etleri muanni<laae hiicunılanla 
kuvvetle muhtemeldir. buluııuJorlar. Ruslar bu kc>iınde 

Mısır ceplıcsind<': bira daLıı eri çe.ldlmi.~focdir. 
Giinlerılenheri dnriyc faali~·eti Bu i1<i taarn<zla Almaııln·r ~la· 

l'e t.o~ dü<."Uesu olmaktadır. Fa· lingradı ve Don knisi iizcrindeki 
kat <·ep!ıe gerilerinde ;ki tnrnfta tlağlık araziıle müılaf.aa muluıre-
lıarardJi ı.:.r lnınrlık •·ardır. Bu heleri vel""~n Jtus kuvvetlerini teh· 
haurhk, sonbahar bnşındn grrişi- dit etmcktcdır. R lar Kafkas • 
le<:ek Jeııi harekcllcor için yapıl· Sta!i•;;ratl deıniryulu boıunca 
malı.tadır. i.n.giii~ • Amerikan ha· ilcrli~-- Alman .kun-etlerini dur· 
,.n ku\' etleri Mih.-er iisleriııi ve durmak ıçm büyilit miktarda 
tu.~ıt k fıll'"ll'rini bombnrdmın•a t&nk göwenn' !erse de buna mu· 
de•a ırı....ıiy rlar. Mİil\·er OT41usu- rn·ffak ollilllamı ardır. 
ııun ınuhtcınd bir taarrıızwıa Rthların Stnlingrnd'ı lmrtarına· 
mani olmanın ilk şartı, ya.rdım Jnrı ihtiınııli bııgiinlerde auılımş 
kıt'al:ır1 Ye ınal:teme almasına btı.IWlu)·or; aşağı Volga boyuna 
mani olmaktır. ric'at etmeleri halin4e Stalia.-

Harpte veya ijgal altındaki ! D · u tt h ·· e: grad' ıı.t. kuZ':tarılma..cu 

ol~lıilir. 

bir mucize 

~ c •. raf ı.. OiıWic·loGeıı da..-a ve dö
vüljilğünü ıdc!:a eif;:yordu. Ev-.·r.ll, Ni
al ay,<ğ, ka!kıp dansını ıwılııtk 

- lle<1<ııı;I,, ı,;,- lrt<Ya vanlır. Benim 
de, ayıp deg<l ya, deflrr aıetmı 'Vardı:r. 
İllet de il yaJ d~rısı r b~ı-
m ... ıı. · aaıedf .• Bil clelter, kil-
çik:ük br dttlt•r<iir. Faık•t. not delt<e
ciruien ayrı. MunJ.a"""" .ı..-ıeı.e aynl
m11tır. Trı>lt! bi~ licaı...cıDıı.ı>e de!leri 
gibi, kar ve zarar haneleri va.roır. Bun
"•,.it~ ve ~rmı, giiııil 
gün.ün~. d Kası dakıı.'.kn.sına ya.rarım. 
Ark~11::. 1 ım_ bt"".nde bir illet# baJaıde 

ola'l bu h:u,yuınla al:ı.y .ederler; !ark.at, 
adı-:ıomır.ı. Stıntı da '$0yfiyy~m ki, dün
yada bll!lun udar iyi f'lT T<f,.-ta·r. F1 
z=-11anına, b n üç yirJTj sMz &enQSiıı
ae ÜUi<<o1iar tdwbs!nde .-riü ~leI1 
1lıPc.!. nı.z Farı:;: Şf'\."'IJ~ ,a:'dı. ~mı ~v

siyı;: yic ılı o z..;.mau ba;la.c::.. n.. Otuz 
~n°nenoc-t dı !!er tut..ırım. Sağsa Al .. 
la..b uzun örn ]ı· \-ersin; tiki· e Al)
ralr.nf;t ıı;; u fayda.arını 

guı·cı . 1ıı ~ al !-uını, verdtğ e bili
y<>r. Hundol un, bu sa.Y'Cde. hlç ,.ııanı. 
:yuz.,, örrreci.'!ll. Simdi ge e.ılm asıl me
sel~c A!-ıtadroı:;r bn.na hrr zamıuı 
tarld p duru~ır; J:ı<>s ..,riılilrm. Dun 
gec.e de, ~ mzı.'f ~. ıa
kıldıla.r... Sc.ıı; çLl{:ınnadım. Adetim 
vı•çhfle .kab~e ıı:ıara.yı veı'p defte
re ynaıkC'n1 Nusret, clirr.den defteri 
Ö»IP ~tı. 

- Gcti.J Deı!l.n olmadı. Dme, de
dOm .,Jır.a<l. Fyleme dedim olmadı. 

N.moyet, acı oöylmı.irye başladırn. O da 
lra!kp ge 61. Bmıı !ııı'brete başl.ciı. 
Bca d ar.3 ai:>y!~klerlni iatnı ettim. 
El lv.ldı Vur:ıııy• adı. Kend>-
1'İO<ii'ıı .:a,_cıyım. Şu · dıı.!!:ı da lak· 
ıLm «!.;==· H:t.lı:aret • d<llayı itı:i 
yüz c n lıra anevi zc.ra ~ m~ 

isti<t.eyı \ •rdı.. İ ...... '""'J _cİ!l \"C~i:~ k.aY

dl:ı-1'Y• ""· r l cOO ndrt: 'klıçük bir 
dt'fı.eır ç-*a.rar&lt J;e-;r. li. ıt.i.na ile kay .. 
detti ve yt'r:r.c otardı..ı. 

N'teh.ıi ;özleı ini bit!:"<.i\tkn SOIJl!'&ı, 

N~1~ soz n 
- A~tl dav Cl bP irn cf'en<:. oı • DtJ-o 

c.. Be.1 laU!e o""" dtyc defleri ka
t>!(> k">Çlı . Al:ka-nıı 1 med<ti tiÖ

Z'lt, eln1~-C.:ği hakaret.. blt'rL :mach .• Son
ra da ;ro=a g•· ;,,,.., yuıııırllitlaııuya 

1ul:a:t4~ ~ ya bn.';?-adt. 
Her k" üıin aritadaıı olan Lütfi, ııad.Z, 

Kwi ve \ecUıi şabü. .o1ar.C dinlen.iW~ .. 
!er. JI5d Ol'nı> yok\ar, çıklığı.ru, arka
daşça ralk.a ,cdli rkrn ... 'idairıin sintt-
ı ... ..-ı tızerN 'ita\·- ı.atı~an-

(Dttall'' S·: 3, Sü: 7 de) mem e:.Zeilerde bulunan ak- J Şimali ıtafkasyada ceunha <loğ· 
rabalarından h<ıber almak j-=====~:=:=:=:=:=:=:=:==:=:~~===:=::==::==::==:=:=::==:=:=:=::::::=:~=:=:=:::====== ·ı 

ı~~;:;;:;::;~~~:~;~~~:ı~ C .... ___ G __ u_·_·_R __ E_-=ş=--=M __ u __ s __ A __ H __ A __ B __ .E __ ı_· _d_E __ R __ i __ ~) 
~~."ndo<>n~~Öü~~~~~~:ıd:;~ı~:~ TENEŞl•R PATLAT' AN Jh,Jilo~da maKımat venncl.: üze- .J"t 
tt bir .bıılıer :ılıma ve ...-emıe ser
visi tcs:is ctmiş'..ir. 

Auu eıık.2- Y<>nıpost~e J.-.ar
~ı ıııda'kt Kız,lay hıznbul meıke
-·:lde bulLı&:.an •·e f:ıatyete ll.a,.,.. 
lZL~1 !' ~n bu !"ViEa mu '."nc~nt· 
c<l'erck ibir c'hab rl;:şm e • kiıg rd'ı 
um.' ~aJfütdır. 

• T 
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kad>r uzMı: dilfmeden önee Ali lıtan
bula r,elır.Jş. S ·vg1ne yalvarmış: 

-Btni J1QD bir .kc.re da.ha Eng~n ile 
görilftılrl lle=ıiU. 

S.vg n, Engınin hfılA Aliyi sevdiğine 
~indi, Ka.rd 1

, ~>~tm.u.n J:ıabasını · 
da uttu tamzyordu. 

&•og'n .'Uyr: 
- Yarın par!<:a 11"1. ben do Eııg!ni 

Ot"al~oı g5 ı.r.:n~ >Ç!l: ırım! Deniş1A. 

Seve. in Eagorı tie berabf:r parl<a 
elWUllllr:Jci gizli m.aık:rat b ·c:ı.ı. 
A ı ~ .. ı:ı görünm..fıyor'Ckl; E...'lgin de 

etraf~ oyw:ı.yan çOı.!trkltra bakar_~ .ağ
lı;yordı... l.1ua, etraicıdtki çocillaıdaın 

-=ı kendi çac:ığu ı:JUi, Yu•o:CııılJI> g>bi 
ge!.lyordu. 

Ç<>ctlk,at"llan birine !t'Ş[endi: 
- Yanıma cıel çocı: !Jln! 
Sevgin .ıuf..ni <ı~a~ 4-ledi.. Enf:in ya.1-

vard~; 

- Bıratc kıonu~Yi'n Sl'vgin.,. Ben 
onun annı·siyim ... Bu geleo YU$uf ... 

Engin mAni olrr.adı. Bu nralı:k uzaık:

't.l AJ'yi ~ördü. Ali oni.arı llrı:rot·du.. 
Se'\-:ın ab1~ nıa. "ı;oiunu dürttü: 
- Şu ta~ bllı:ıoan& .Eıııı:Jıı. . Şu 

gelen Ali cie~l mı<. 
Ene"' kardeşin·n cöoLer:iiı?i ,_ 

bakt1 1 ı:ap.tıın oldu: 
- F.vet ..• O ... 

Yazan: M.SAMI KARAVEL 
i\ r:d2n otuz al'ı f,l!T\e eV\'el İs-

1, :ı'ıu t.:ı penUvaıilik yapmak 
l!Il€<1llDUrl U • 

,m7 -m n=lcli!n olın.yanıar yu-
kı,..-..ı::aKi y:ız•ml okm unca birde~ 
l..tre ~~şı:racoJdardtr. Ve, kendi 
kc:ıci: er. tlt': 

__ Kara.yel deli o!.muş. ·· 
D.vcceklcrd:r. Ha;;ır, hi-; şaşırıp 

bay~ eı.m~miz ... euna:.n otuz 
a~tı sene ewd pehlivanlık yapm~k 
lsta:;bı.Jda. ırncrr;r,ndu. Sebeplerı 
şud:.ır: Su1tan Abii'ii!hamit Sani 
pehlivcnı.lard:ın, ıpe!:ıi.vaciılctan 

kıat'iyeıı ~ı. 
Pablwan deyirııc'e aklo lba· 

ş:r..~.:ı giderdi. çün:ru Sultan A!b
,'ül.izlzi, Peihlivan Mııstaia namın 
da bırisi öldül"illlüştü. 

Sultan ~. peınkvan ol:d\.ığıı 
iç'11 sarayının t;ademıeleri ve eı-
kanmııı ekserisi pehl;vandı. Ham
kcüarı, hamlac•baş:ları, şamdruı
cıl.arı: şamdanCJJbaşılan, kuşçular 
vr. ku~cubıaşılan hC? baSPehlıvan
lar~an tn~ptL 

Hatta Sultan Aziz;n seryaıveri 
Ra1.ip.şa. bile mü\'.h'.11 bir pehli
vandı Sdtan Aziz, bu derece 
p ·lıli>:.an!ıırı h'~•ye edip nan ve 
ıı: .. mt~f1e pt:rverd.e rtti"i ha 'de en 
so ıı.uıt'.a en di,i\ ;><ohlevır.ı!ann
rlan \"C h~larırdan Mustafa, 
}~L·nô ı;iııl öldüııme~e vas!ta ol
mu.-.ı.u4 

Sufüm Aüz cesur ve cür'etloô.r 
otrlu~ıından onu karııı karşıya ge
::,, ı;!'~ öldürnoci< kola~· de
ğil:il'.. Yanın:Ja bir de koca palası 

;trdı. Pe-hl.ivan Mus::.fa gııbi cüs
se!: btr aıh!n an~k onun lher~ ı 
gidcbil:rdi ve böy'e oldu. ::lfosta
f.e, Çuıı;ğan sara ·ınd.a =h'ü olan 
p&chş&h. uyurken b;r gece odası· 
nı: girC"'ek ihu9yeler;ni biırlenıb:re 
sı.Jup ö"!dürdü. 

6iiren sclta1ııaıb.ııü3.tı sonr tahta 
çıkar çıkmaz sarr.y. tcp.lıaııtr.ış ve 
i~ alıınış ne ka<lar p~~ vau yarsa 
tıepslni meaıtlek c .:ı~ yolıadı ve 
:t[}'akiarın, luı.t'[yc\ 1<" sara, dan 
kesti. Bun.dan b~kıı İs1uııuuı da
ih,lir.:le p;anıt> herl•nngi o:r ve· 
sile ile güreş yı:pma_yı :ia meney
krtli. Yani, bLıim gcnçliğ:r.ıi:ııde 
İsta'lıibulria güreşmek mem'ludu. 
İki kişi soyunup evlcrhun 1,aiJı~ 
'Sinde bil1! ;gür~ip ıtlıınan edemez 
l.eI'di. Bu gi>iler. hh!cimet halber 
alır.;a - ki çal>uca..'< ho.~ ıı~ırdı -
bor tarat ha.fiyelerle dolu idi. 
Derhal posta edip k.ı.rakal.ı. götii· 
rürleıUi. Nitekim .bugün dclct-0r 
olan ve emrazı akli~ mütehassı
sı ibulunan İsmail Hak.'<ı BPyi A
li Seyfi merhum le bdıı;;el'<.l"inde 
soyunup idman y<.parlırKf1l. ya
Z...alaıınışl.ar ve kart.kula. sev ı<edip 
tekdir ve tel<i>ilı eyle:nişltrdl, 

İŞ't.e biz bu sıkı derv'.!<le g'zli 
gizli pehlivanlık y.aparöık. Mera· 
:k.ı.mıı fazla olduj;'Undar, en k.ıylu 
ba:!ıçcle:rdc soyıınu.duk. Veznedar 
meı;lrnr başpehlivar:arımızdan 

G.'mrüklü Cemal Bey b,ıe çtragı, 
r.1t ~ıur ba~livanlardan mer
hum San Hafıza itlırnan vermek 
;çır g:zli ve kirıısc tara.fJ•da!l gö· 
ru'mez bahçelerde klma.1 ver.•i!. 

O vakitler büyük yanş;•ı: olnıa· 
'fi ilı. İı;lanbul.uL Beyazıt, Tavşaı.. 
lı:tı. Koska ve civarı k'.;nakl::.rla 
dn.u idi. Ben de Tavf"nl<şıncia 
Be3 anda ya.kın olan bir mahalle
de cıuruyordunı. Buras, Mithut· 
J;a:;a lrnnağmın bulund.ı' -ı semt· 
ı.r. M:ıhallemizde bir küçük ha
mam vardı. Bu hamam büyük 
bir konağm muaddel hsrnamı idi. 
Şirin ve güzel bir hamamdı. Yalr 
n..: küçüktü. lsmin.e de Köşlii 
:Jı.aroam rlerlerdi. Bu hamam ıbü
yük -,angında yanmayıp kaldı. 

E~cvam beıtıayattır!?. 

Ilam:fmırı şz bi l\.llbey isminde 
bi.r .ı:n:irasycl.. JL... Bc-ı, haf! ada 
c:.r gün olsun ) agJ.:ı.ıup id1ruın ya
lJ""<iım. .KDlı<..'n budıım yer.ııde 
i<li. iyi de g~l'Cl:m. für gun 
yme zeytınyağa vUcudümü teım z 
l<>.'!lek için hamama gıttim. Kese 
sabun sıir;lnüyordu.m. Beni )~!a
yan tellak bodur, güçlü kuV\·etli 
!bir delik.anlı idi. Boyn.uıtda bor 
muskası yaıdı. Ben, 1reseleıti.-ken 
adak!.eriımi geriyordum. GW.lc
rim vücudümün ürerin<len ayrıl
ımıyordu. Kendimi b: r şey zanne
diyordum. Gençlik ve merak bu. 
TeHakla .koııuşmağ'a. ~.Ve 
sordum: 

- N erel.isilı? 
- Sivaslı ... 
- Bu, boynundaki mıısk.a ne? 
- Pebl' an muskası.. 
Deyince sen pehlivan mısın di

ye sordum. O: 
- Evd. Kıı.ra güreşçiyim. 
dedi. Ben de iri bazıı1arımıı. sı

karak: 
- B<m de pehlivanun .. Bak ba

(zula.üma ... 
ded...nı. O, .şöyle bazulenını yok 

ladı, yüzünü ckı;iterek; 
- Bunkır ~ ölmüş.. B zde 

camusJ.ar ı;ığırl.ııymca böyle olur· 
I.ar ... Artık birşeye yaramazlar. 

demes!n mi? Heri! benim sert 
ve kuV\'"elli a,d.aleleri.mi ölüye ben 
?.etm;,şti, (Bu görüş doğrudur ve 
iJnıid;r) i<ızd.ım, m~an okudum: 

- Benim le güreşir misin? 
- Hoınen efendıim. Hmci is-

tersen!. 
Hamam sahihi AJi Beye çıktmı. 

Me9eleyi anlattım. H-.rtm kül· 
han=n bahçes nde gü~eanizi 
rica ettim. AH Bey gülerek: 

- Bırak şu aydan. Uğraıııma 

OOylm. 

s .;g il ~ ~ fifleJ.- ı S-• IC>di:rordu.. 1 v i. ~ 51'ıir.<:en kalktı: 
(Devam.1 Varı 

e bu ·val<'adır ki tkinc. Sul
ıan 1JJ'11 di pclıii.<.r.lardan so

,ğutt \c Sulta Muı:ıdın kısa 
Semtin beyleri ve cleli.kanlılan 

h<;p bu hamama gider yıkanırdık. 

~ ısrar ~ de, ben de 
fısrar e'Wm. ~et tıamıamın 
lciiThao:ı oohı;esine ('"lctık ve iÜ· 
re;şe başladık. Ben, hem yali; gü-m<'k, onu iL-selli ~t..na ·pı., elinden Meml~ vı: ,,.,..Plioiaı:len bu 

• 

Harp ve z fer .. 
Yazan: Ali Kemal Sunmaıf 
Ang akson matouatmda. n.-Ş 

ri~at aleminde arasJTa su lhıaıı 
da bo•hsedilmı>k.Lelır. Lnk:tn bun
dan batb. n yakmd.a 'Ôi tl>C<)ğt ımiı
aııısını çıl~aı:mıyıGdar. Ş;l!'<'tıkı 
sulh bahsilı1n e<;a~ı <udur: B~ bar{I 
bi~ sonra - ~•ııe te llı:r gün 
bitcc-e.lt • dünyayı ddıa yaşanl.t' 

bi.r J:Wıe kqymak i;. n 'bii.tün .mi!,. 

!etlerin elılıirllği r tı- :· ru ~ 
çalışması lrizıırn ge!t!Cl'klır. Çolt 
şey değişerek~ Fa.hl nelerin d>e
ğ:Şereğini daha harbin içln<ie ikeır 
ke.stirmek mümkün del':'!. Çiinkü 
daıl:ıa iıaıibin ögı t ~eğı demleıı 
~- Bunlıan görmek iç;n ~ 
~n soıaasmr he!demek '16-
...,,.m geliyor. ı 

İııgil::Zlerill tıa-rpten oonraki 
sı1lh aleminde neler yapmak :caıp 
edccğine dair mütal1!3ları türlü· 
türı.üeü't. Dünyan.., müstakıbeJ 
1iİyosi şelc1i ne olacağı bahsini 
. ~y!e=ğe lüı:ı.ım ~-ok kı . d~ 
rink~tirmeğe "Zaten şimd. mkan 
da görübnüynr. Fakın ,cya fi• 
lan devletin vaZ:.yeti ne obcakı; 
iıudutlan DEnde ~e.rak ı:~ 
rede b:tecek? gıö• sı..~ e cevap 
vernM?k · !n z1!ıın yormak bcıgün 
beyJ-.udedir Fakat d:ny~ırı bü
vük ~lekrlni dıipi eyı ken 
oiloer!M da!ıa bu J:ı.arpt.an ev
ve: i• edirun4' o1an fikı.- ı:ıdrunla<1 
Ylttdır. Bu 41"*1 de !Ön:! ü kt.en 
60I\r1l .l~k dü "1lt' ıl oı. 
m<:sı J'.a:zmı ge;eceğ;ni de düşüll>' 
mckten bunlaT lrendılerinl alamı-. 
) orlar Fikir>er bu i'tli:ıarla muh
teliftir. Fa.kırt 1rıgı'1ızlerin evvela 
~cnd· k<;nttilcrine anl&tınak iste
d ~erl l!Sll ~-fiyet udu'f: Bir 
kere 'bu 'harfbi kaza=k.. B r 
harp ge1,_..; g"zel kazamhtın ca 1 

g.bc 7.lf • ., "....,.ak iıçin rle ı;<>~ 

üğr~ak Bzını gekrektir La
kin l)ı;;.rp ka7:anıldtl<ta.A sorTa or
dan YOtbun argın <l~gilt güç '"' 
.kuvvEt ı;ıkıınak ;:. rc•k!lr. Mu>· 
tak!t>el dünyanın .;;urulro:ıs: ~in 

.·111h kuracak o1.:ın1nr muılai<:aı 
haııpttıı !;.'.!.<•lam cıkabilmclitlirler. 
ı ~14-l Q baıMıdcn al ıran derslel' 
gd~ önündedir. O harp bittiği za.
.ınan 'büyG.k J:ir ~'Ol'gunluk rluyuı. 
mu:'i, arllk büyük bir diinya har
bin ·ıı daıha çı.lcabiltııesine de i.b
t>roal wr:1ınıek ist.enmiyen~ din
:cr:ı:nelc C'heti t -c·h <'dı1n.~-tir. 
Din'eııme.k a~ulan ber.,, :fa.illiyet 
sah.asında koencLni gö~lcr st•r. 

Edebiyatta, sanayide, s y~stt· 
te, siliıhların azalulması müz:ıke
o~de, Milletler Cem•yelinde, 
lıuliısa her sahada, ia'kat görüklü 
ki büyük bir harpten çıkt~t.1n 
sonra dinlenmek arzum dün} ada 
rl'!Va'll'..lı tıi;:- sıı.l:lıu tr;r.:n e-dem~i. 
O un için geJ.cock ı:~ 1hu sağ am 
< ·,slJı:ra göre Jı;urmak c..,.,ı., · bu 
>ıarb'n üçı.ıncü s"ncsi de bit rken 
~ ycrinae göı"ülmEmektcd!r • 

SOil.r.a zaicr uğnında çı<>k uğ
r:ışmaı. .fnydasL>i ol.mıy2cağma 
çtiknü zafer!!' kazartıJmai:a layık: 
b-r Ş'Y Qlduğuna iy;cc inıın--rnk 

f:Crt'"-'!:ır İngiliz de. Aınrikalı oo 
'bu .ha ıiım :kia.zanıl.acağına inan
~:§ ı....<l.ır. :Fakat, diyorlar; zafere 
·a=ak için ona I.;i.yık olrluğunu 

i.s'>:ı! eim ek lı3:zııın gt lecekfu-. Bu 
da evvela baııbi soııuna er:I nnek 
için r.as.l çahşna1t ;küza ed'yo!'Sa 
C.yle çnhşmakla olacak. Ondan 

• ~-onn da yuir.anda ~aret etli d'·~i 
gibi cfünyayı ')'llpnır b.r Jiı:ıle 
:koymak için düşün'i'ccek, uğra· 
<;ılac~.lı:. 1Ş*I! Angll:ıD'cson .Pk•t ve 
matbuat aleminde su'h bahsinin 
bu cihetleri koo.uşu1makt.a<lır 
Fak:ı.t ilk b<>def .:ı'.l h.arb. kazan· 
m~k gayesidir. 

reşi \'e hem de k.araıgüreı, biliyor
dum. Gilıış; Jııarakı ıcak yapıyor 
duk. Seyircilerimi:z de ham •nıda 
buluııan m- eriler'le Mı:nıım ta· 
kmıı idi. o, ™;: bir 1f'!Y glb' gö
rünmiyen rı karrımda ş mşclc 
kes-:lm~. Yılan g;:bi s1 lıp '•ıv· 
rany benı k;:pmağa çal~ •or• 
du. Ben de onu k"'lp:l'ai!'a ' ı
yun.a get.ı::ıneğe p;ı.· ş oro ım. 
Elime €eı;se ona vapncag-.ım 'bI
liy<'.rdum. Eh!. O!C: kça usta b'r 
güreşçl .idim. 

Fakat iben onun elı1'C geçi m 
,"!!geçer geçmez de ..,:ıseonın kuv• 
vetle yere vunıp sırtıis'tü yere 
düştüğümü, gözlerimden kı\'. 1 cım 
çıktığını gördüm. Aman A11a:_, ne 
fena mağlup ol:m~um. Yemen 
süklüm püklüm ka!ktım. Asabım 
bozulrr.u.ştu. Herif beni, hnngi o
;-unla yenmi1'1? Kasıl olmu u bu 
iş?. K.avnyaınanuştı.m. Tellak be· 
nmı çok ruatıcu_ı.ı oldufrum u gö· 
rünce şöyle demesin m..? 

- Efendim... Kanmadın ise 
Mncik lir daiha d·l 'on' 

CDııvamı Sa: 3, sa: o da) 
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Aln1anla1· Kra,nodar \t' :\Ia.i~ 
J.op ı::ohirlerini de zaptelti
ler - Rus • Alman sulhu 
htıkkında yeni ~n~·ialar - 1 
Ba'1a Gandi olmak iizere 
lliı;tl liderleri tevkif edildi -1 
hawııkhk devam e<liı or. ı 

1Pazar günleri nasıl 
(BJ y;:.:.:.wıı ınt>t.lıle,.ı A.-ıadolu A
):ımı B..llt nleC'inc:k'n alınmı,Ur-) 

ToThl> rdrn JUuJrunıer ALATUR 

Aı,,,,dn tei)J;_:..ıer ne g.Ore, t.a
tt":r.ıtnül coıı!eınıycceK derecede 
:01.1,) uk lik.'<>kilir ;.ıtrnda fevkalade 
~ ürü~rden ve ~etin muhare
ilıc' rocn sonra Kııbaııın şimahn
d.. Krasnodar ve Malkop şehir· 
lcrı <k! z&ptedUıniştı.r. 

Yolga il.e Don arııı."'Ma. Rusla
nr büyü!<: ktıvvetierle y~.ptıkları 
taarruz!ar püskürtül.mü~. Don 
di cğilldc Alman kuvvetJ.cri Ka
J.a<- n şimal batı&s:.OO>a ilerlemekte
dir 

Rejev bôlge6inde ş"d<leıli- mü
ôıafaa sava;ıJoar. o!.maktad•r. 

Sovyct kaynakları da cx·rıupta
ki v&!V'Ctin cl'aha fenal~tığ•nı i
üı.af etmektedirler. Ru.s robllğin
dc Arananın ke>ını1n:fo ve Kr~
I .ı k. rrlc ş«lootli muiıoa <>J,,,\crın 

vaın 1o::Weldtc olı:lul!~ bıhl·rıı-

1.. ~ r 

RL'"S - .ALMAN SlJI.HU 
HAKKINDAKİ ŞAYİALAR 

C'.Grr !in Moskov.aya gitti·· şa
v • r nı..iı: Lorıd~n teyit e
um -.g 'dir B..ı 'Z'.-~retın Rus
;ıanın Almanya ile mün!eı"t bir 
sL h te<;cbbüsüı:ıii önlemeğe ma· 
tuf o ugu bnkk nadki rivavctler 
<ioe d kodıılard:m ıbaret k..lnnş

t -
B rnd<'n biklmldiğine göre La 

St s g·<Zet~sinin Bertin muhabi· 
rı, ~yn bir sıı'ıh \":ıptlıacağı hak· 
k rtlaki . ,;-)ann Berlin mcıhfi!
l·ı nde ciddi reJ:5.kki ecliLn1<'t!Cğini 
'b ~ırr 

BERLİNDEK.İ K.'\.BİNE 
TOPLANTISI 

Eskı İrıg,lfz nazırkırııııckın H~ 
li.şa son bı:r <.lemecindc müM.e

f kl r n ".k'nci bır ceı>he kmıma
hr nrlıan bwlı.s<-d!'rk<'-n. japonlıann 
J' re 1e i&e bu cepheyi açmak ü
zere oıdukJ.a,nnı söylem~tir. 

B rlirııde kıabcne ôki gün aır'.ka 
•kaya topbnm~ ~ konUo.'<lllalar 

lbı kaç saat sü:rmüştür. 
MJoSloova rnü;ıa.kerelerinde de 

İı'ig '•zk-rle Amerlkalıl.::.rın Avru· 
pa\'!ı o.r nsker çı..'<ıarma har<'keti 
Y~Pm:ııan ,.e ~ide kinci bir 
<ıeıfue teşkı.l etırııderi ile alakalı 
'k<. • r .alı~ ısaı..ı" mzktadır. 

HİNDiSTAıN KARIŞIYOR 

Bomibaydan bikl!riltlı;ğ;.nc göre, 
Gandl, Nch<u, AAad ve km1gre 
komitesinın diğer azası tevkif e· 
tl~kni),t:I". 

Evvelki gece su~t be~~e üç po
lis 0truncrbil.i Gandin:n oturduğu 
oey'ltl önune ge\eroek, Gandi~ e ,ha
urııanması için müh~t bırakırrnş
Jard ,r. Gaodi yatu,gıJ1 içiı • du
aeın.ı okuduktan sonm kalkıınış, 
sıııl>ah tuvaletini yapını~ ve koııg 
trenin d.ıger aı.as· e birlil<te lfü; 
bir ımuka'lıomet gıöı;temıcxkm gö
tiirülmü~tür. 

Gandi;ı.in mlitbi Mis S,:ad ile 
kongren ıı ımalhalli yirmi ileri ge
leni tevkı f edilenler arasmdadu. 

:J\IcvJ..ıuflaırın treni<? Poonoa.ya 
.sevked,ldikleri zannedilmektedir. 

Yap.Ian tevkifat evvelki akşa· 
ma k~dar 149 u bulmuştu. Beş 
ye-de lıalk ka.r.L~ıklıklar ç-•ke.rdı
ğ ndan polıi.s ateş emıek '!11€Cbu· 
ri_vet :de kahnt.~fır. Poli.s gözyaşı 
döktijrcn gaz kuflanmak mecbu
riye'linıde kıahrrHıtır. 15 lcişı h.ııt:ı.• 
neye kdld:.nhnıştı.r. 

h: zahire mağa2al>ı yağıı:na e
diirn ~. polis ta a tııtulanu,_.. oto
lbü~ler yaık"1ıınıış. lbilftla~ AVrU· 

po ı, polis meımurl<>rına Wc>aviiz
ler olmuştur. Karı.şı.klık çıkan yer 
le""1" örti 'rla.~ itiın edilmistir. 

- -
Yenı Meb'usumu~ 

zun tetekkürü 
Diır yapılan scçimö.e İstanbul 

meb'tı.sluğuna intiiıap ed.~ er 
lan }iar:ciye Umumi Kin.bi Nu-
1nan Mcoomencıo~riu, Dr. LUtfi 
Kntlar tarafmJan çeki'.rniş olan 
tl'iı~=k te\graf.ma ;ışa~ıdak.i ccvaıbı 
Yermişti•: 

clstaril>ul Mcob'usluğuna intiha• 
bıımı t<i\ıılı" ech•n t.elgra.frrm se
,inçle alıdım. İstanbul ha!kı.mn 
hdlılk·ımda gosterdiği iti.<n.a.t, iken· 
dilleri.ne karşı olan car.<Uıır. lbağh· 
lığınıı bir kat dıııha <.rtt.ıımııt;ıtır. 
Miin.lohip!erimiİ kıynı~<tu :şahsı.. 
wııda selrur.lr.r '"" derin ~iilkran-
J;ıu;:ıu ~unanm .. 

TEPEBAŞ/ Belediye Bahçesinde 

3J.y k nccw:ıffakiyctler bzan ~n ve 1.er gece binlerce kişi l~ra· 
f alk~lanan EKREM REŞID"in yaaıdıi\ı ve CEMAL RE· 

• 
1 y E 

ştD 'in be.>-telroiği; 

SAF 
ve 

UA MER'i 
~akleııi:';le 

L BA 
Sahneye kanuşunun 50 inci günü olan BU GECE 

Mutat progrwııa sürpriıı: ma biyetinde daluı birçok eğlen~eler 
ilave edilmek sın'etile B IR GALA tertip edilnı~ti.r. 

Be>tekar Tanburi 

Salahaddin PINAR'ın iştirakile 

Bahçemizin 14 ki~ilik sa:ı: bey'eti 
FiatlanLı :ı:am yoktur. Telefon: 42690 ••••il 

,.-111z .. --- GEDİKPAŞA: YAZLIK------. 
A Z A K Sineması Bahçesinde 

Büyilk ınuvıı.ffakiyetle devam eden 3 üncü yeni pzogramında: 
}'roiesör 

ZAT i SUNGUR 
CANLI BİR İNSANIN UÇUŞU 

Meraklı ıı.uımarayı mut.laka· görünüz. 
Temsiller tam saat 9 da başla.r. •••••• L 

!Almanlar şimdi1Hind lidcrlerininj Stalingrad ce-
N ovo r o sis k' e tevkifi Londrada nubunda Rus ı 

ilerliyorlar \nasıl karşılandı? cephesi yarıldı 1 
V " 10 (A.A) - Kafka~sanm 

şim:ı:indc Rusların takib; ;;·ir'at· 
k devam ed'.)Or. Aln'aıı!ar Kra•
ncd:;r ve Ma !;;opu zaptettikterı 
!>fi_;_"r.ı ,Novıc>rosi,.·,e l'~ru :ıerli
-;c.c:a.-. Riiyt.er ınuhabırı t~raf.n
dm M:o:;kovadau çeki'.cn bir ; eJ
!{r;.:. ft ı uurumur. daha zi)•ade f.c~ 
nal:lıjlıgı bJdirii.mcktedir. 

ıır adım birdenbire 
delirdi ve 6148 

llirdeobi:-1' d&.i.crı Mehmet •dııı.da. 
bir ıı.dGım ev~l~.i giln mU,ahede altı
na ahn~ti3k Qzerr A~ Tıp İşterl Mü
aü.rl 1rur.r getiriim'ş ve burada tMa

\'isine ba.,oı.a.nmı.:ıtır. 
Fnkııt .:a,·a' ao.am. ciOo a.::~ b~r bub .. 

rın ııct:cesindf'! olın ... ş~Gr. Cesedi, ölilm 
~~Uebl. o:.r .. la.ş+ln ak ... 1c~c ırf.lrCa • a-kle
di!mt~tir. 

DÖRDÜNCÜ 
Oil Kurultayı 

<Ba:-m.ıkal·~ti.en JJ~vam) 

ni rek kültur dili ile ..-e Türkiye 
Cuınhur;yeti J.<iprihü ile bir.lbiri· 
ne bağlam~k \e büyük Türk mil
Ieüne bas olan irfan \"O mroenİ• 
~et üstünlüi;lınü tekrar layık ol
duğu mevkie yiikseltmek gayreti· 
dir. Atatürkün delühında Tiirlı: 
milldi .-e Türk Dil Kurunru bu 
gayreti bnla sarfa başkrmıştır. 
Yüksek ;mııı Şe.f İnönü titiz ve 
~ıkı bir takip ile ayui h:ırule ve 
ayni gidişiu daha veliıd bir ıne· 
!oai ile üzerindedir. Dördüncü Dil 
Kurultayı da bu ınesainiu hem 
müsbet ve canlı bir delil:, hem doe 
ana bedd üzerindeki gayret ve 
vCl'iımn bir timS11.lidir. 

Birinci Kurultay • Dönlüncü 
Kurultay {n.ılası. ;~inde dillmiz, 
irfanımız, g~11çli'J!İmi1 çok kelime 
kazanmı tır. Davamız tutıınnm~
tur \e umumun ü:ıet"inde titiz biır 
gayret sarfettiği dava olınu~tıJr. 
Bugün herkeste temiz türkçe 
yımnak, \ıali.• türkçe 3·az.mak, 
konusnı.a ditı lle vozmak; fon, 
ilim ~e teknikte 'i'ül'.k kdimekri
ni ve terimlerini il<aıne eylemek 
gayreti biıkimdi.r. O halde, dil da
,·amı.z milletçe benim,e<l:ğimrz, 
hu>u,;iyrtini ve istikbale 11.il büy>iik 
lı.ıs ınctin-i ka\.l'adığımız milli da .. 
vaJarıınıı: ar.asına girmi~tir. Belki 
~eyrck asn sonra, bu;;ünkü ~alış· 
ınn ~yretirıtzin geni~ ölçU.dcki 
tesir ve leyiıleriui yaşı) anları
ıııız göreceı~, 'I'itrk ınilleti.niıı dil 
yolu ile mazi ve istikbal ara ·ında 
bugün gôrdUğü köprü hizmcWıin 
l>üsük olçülü semerelerini gurur· 
la dcrliyeceklerdir. 
• Onun içinıli:r ·i,.Dil Kurulta
yının dördütıcü toıılan~ına, mü .. 
tevazi edasına yıılıuz bir dil a.J..11-
deın:.Siıııiu toplaıuııı gözü ile değil, 
Türk benliğine ve Türklük camia
sına gctirec'.ği gen~ ölçülü feyzin 
bir kaynağı oldııgu sczgi>-1 ile bak· 
mak ve kurultayları onıı göre m.i· 
nalandmp mesaisi üzerinde mil
letçe alaka ve himmet muhafaza 
etmek lazımdır. 

Dilimizin tasfiyesini, mazi kay
naklarına b•ğlanışını, büyük öl
çülü Türk kültür hakimiyet.inin 
doğuşunu binbir zahmet; uzun, 
sabtrlı ve mücndekli bir Say ile 

başarı)'a götüıcn Dil Kur·unıına 
n Dördüııeü Dil Kurultayına kar· 

şı milletçe gö>le.ı·ilıııekte olan 
büyük alaka da esaı>en bu ilgi ve 

himmetin ifaoo,,;nden başka ne· 
dir?. 

ETE;\I İZZET BENİCE 

Londra, 10 (A.A.) - lngilioı. mat· 
bua.lı Hindistan hittli>elel'ine ge· 
niş bir y<>r ayırıuaktadır. Gazete
lerin bii~ük bir kısını !Mngre ~
le.riDin tevlıif:ini ve parti teşkilie
rinin dağıtılmasını hiikiıme!in ka
çtnanu,.·acağı bir .taruret olarak 
telakki etmektedirler. 

'.l1iınes gazete!!İ hadiseJ.,ı.in bu 
suretle nefi~eknıncsi b<!'klealdiği
ni yazmaktadır. Gandi '" Neluu· 
nun tevkif edilmelerini b<"t.ledik· 
lcrini ve onların bunu meınuui· 
yelle kar~ı.laıhklarını ınulıteınel 
ad<ledc~ bu ga,ete ~oııgr.e . lider· ı 
lcrinin lngilt.ere hükuınctınm kre
disini düşü•mek ve onu za) ulat· 
mak iinıidile bu tedbirin alınına· 
sına bilero.1< sebebiyd ,erdikleri· 
ni kaydeylcınel..1edir. lng;ltere 
hükumeti böyle bir zam•naa kon· 
gre ıuüzaı\.ccelMinin uzanınsına 

müsaade odemC7ldi. 
Iiı·. 

Dnily lkrald gaıetcsi ise kon· 
gre şeflerinin ııJelaccle tevkifle· 
rini Hindi>;tanın bir lıarp gayreti 
olarak telakki etmekte, çiioki> 
bu hadisenin si.-il itaatsi-rlik mü
cadelesini dl!il'durıuadığını yll'L• 

maktadır. 

Milli Şef 
(1 incl Slh .. ft>ck'n Dt•\·:un) 

ları.ıı tcdldk etmişk>r ve • "evşe· 
birde gördiilderiııden pek mem· 
nun kaldıklanm beyan etmişler 
ve bazı va1andaşların ~alısi dilek· 
terini dinlcm~lerdir. I'.eisicum• 
hW"un>ll'.Z bu seyahatleri esnasın
da halkın co~knn tczalıünıtile 
l<ar~ılanmışlar ve uğurlanınışlar
dır. 

Milli ŞoE dönü~lerinde AIDcı:ıra 
gannda Biiyük Millot l\tedisi 
Rei•i Abdülhalik Renda, Başvekil 
Sükrü Saracoj!ltı, G<!nı>llrurınay 
Ba§kanı Mareşal F<!'ni Çakmak, 
Vekiller, l'arli Genel Sekreteri 
''e idare bey'eti azaları, meb'us· 
lar, Ankara Valisi, Garnizon Ko
mutanı, Emniyet Miİ'dürü, asloerl 
ve miilki erkan ve kalabalık bir 
h"'1< kütksi tarafından k~an
ınışlardır. 

Yeni mahsul 
(1 lncl Sahi!eden J1evam} 

Ge'.ı.-nekte ol.an bu.ğday arttıkço, 
ve şehirde ~tok b.ri.kti4'c ekme
ğin ~indeki buğday miktarı 
da aı'tt!J1lııcek ve 'belki dıe pek 
rnkır.da eskl nmmal e:kımeği ye
~ck kabil ola"Ca!<rt.ır. Bu sıtbah 
kendis le görü,1ül;"Ümliz toprak 
.ma ısullcri or:si mü<lW.rü Şa.!{ir 
Turalı !ıcr gun ınuntaz .. man ye
ni mahsul buğday geltııL"k<~ ol
dğuunu \"C bundan sonra ekmek 
isı";qn'I sı ~·ı.:,-,,yeceğinl ve her 
gün el<ıınek çeşn~n· n &.ha dil· 
zeleceğir .. süylcmt'iltr. 

Rus Cephesi 
(1 inci Saılıifedrn Dt•\·nm) 

kuvvctlerile hücum eden Alman
ların ağır zayiata uL'Tildıklan bil· 
dirilmektedir. 

Bu sabah bir radyo istasyonu, 
Rırslann Voronruıejin bir yerinde 
daha Donu geçcNJk birkaç nok
tayı işı:ııl et1:ikl~lni hildi~tir. 

J..o,,cıça 10 {A.A.J - Stalıngraci 
c·:mLlbunda Rus et;plı<'s.i yarılmış

tu. Burada ~dld· •ı. bir tank..mu
:1areb<:si cereyan eın:.ektedir. 

• 
VAZiYET 

cı tnc! 5"bifedeo Devam) 
Karar:n akisleri hakkında Lorıd 

radan henüz sar•h malumat gel· 
an~mi~~e ele, bu hiıdi>eler kararın 
kıongce tarafından kı.bul ed;lme
sini., Lon lranm na<ıl karşıladı·ğı • ni gi'sw•mcğe kaf iir. 
şu hald<:!, Hindista da menfi 

muka,emot 1billlll başlamış sayı· 
J,albilir. Menfi ıını.ııoavemet.n bir 
ser.keşi: ~n ziyade tng; 2 otori
t.:ı-ir" cif• d "rmek olduğunu 
biliyoruz. ŞJndi b.r tar~a' şid
<l<'l \'C 'b:r t..raflun da mukave
met ba dı;;.na göre, H r :;tan 
hiı iıSClcri b ~n Yarın ualıa çok 
büyük ehcmm..ye~ a;.ıcak demek.· 
tir 
DQğu roPJlcs nd kı hare kııi ta 

geliııce, A>manJ.."T Ma kop petrol 
ıbO'.ıgesin:i ~rn.a.nı.ie cl~erinc ge
çirımlş bulunuyorlar. Bu §ehrin 
ıga,ıc.hıdeki Krasood!ırı da clleri
w geçirtn:şlerdlr. İstikametini 
ga~be çe,·irıniş olan bu Alınan 
k.o"llarınlll şimdi ilk hedefleri Nov
rosisk oııtlliilıdır. Ta~ınin edılrli
ğire gore Alznankr şimdi Novo
.-ısısk I' 80 k:Iı0n:cir.- mesafesin
de tıulunmakıtadırl•r. Denimen 
b'r ihraç hareketi haberi gelme
diğine göre, Almsnlnr fazla mu
lnnnıet g(irm~<i;kleri bu bölge
leme. Ka.adeniz kı~·ılanrnı arka· 

cinn vt;rmay~ tercih ett.k.lcri an· 

Alma~lar 
(1 inci Sa-bi!P<itn Devam) 

Dijana• uzanan b:r hudut tckl<f 
etınekt.ectirler. Fransa bu suretle 
Belçlkadan ayrılmL• olacak ~ 
genis bir endüsb,, bölgesi Ahnan· 
lanıı eline gcçN:eliıt.ir. 

Dördüncü Dil 
Kurultayı 

(! inci &ıl.i!eru-n Devam) 
mi Dilmen tarafından Kw·umun 
faakyct rdıporu okunruu;:ı ve bu
nu mül<3kip encümenlerin scçi!
ırnes ne g-eçiimiştir. 

Öğ.cden sonra yapılacak top
lantıda milzakcrt'lere başlanacak
tır. 

ÜYFLE.R EBE.Dl ŞEFİN 
MA!\EVI HUZURUı 'DA 

Kurultay üyeleri, toplanrdan 
dma ewcl saat 10 da başlarında 
Kurum Başkaıı.ı. iMaarıf Veldli 
Hosan Al, YiıC<'l olduğu halde 
Kurumun wüess s. Ebedi Şef Ata
tıi:rkün muvakkat kabrine giderek 
bir ihtiram ziyareti yapmışlar ve 
Kurukay adına ·bir ~elcnk bırak· 
mışlarchr. 

ğine göre; Dilı • Tarih - Coğ•afya 
Fakültesinde Kurultayın toplan· 
el ğı sakınun giriş ınefualinde 
Türk Dil Kurumu tanfır.dan bir 
~· hazırlaıntnqtır. Kurultayın 
faalıyetini te9bit eden evrak ve 
resimlerın teŞ!ıir edildiği bu ser
gi çarşamba günü ak.şanıma ka
dôr herkes tarafından ziyaret e
d:ld>ileceklir. 
KURULTA YA ŞEHRİMİZDEN 
İŞTffiAK EDEN PRDFESÖRLER 

Dördüncü Türk Dil Kurultıı.yı
na İstanbul Ünıvemilesinden se
ç. len 25 profesör ve doçent de 
iştirak etımckted.ir. 

Üııiversit.e Rektikü Cem.il Bilse
l"n rei<ılığinde olan bu heyet şu 
zevattan mürekkeptir: 

stanbul Bölge San'ai Okulu Satınalma Komesyonundan 
Paı.arltıın G. S. 

Hukuk Fakültesi Dekan: SıcI
cık Sa.mi Onar, d<>Çent Hıfo Vel
det, Hıfzı Timur, Hüst"yin Naı~ 
Kab~lı; Edebivat Fakül•esı De· 
kanı Hamit Ongunsu profesör Şe

kip Tunç İbrahim Hakkı AJ<Yol, 
Ragıı Özden, Ra:hımeti Arat, Ah
met CafcMğlu, Al. Nihat Tarlan, 
Hamd' Tanpınar, Sabri ~\ Si
yanışgıl, Sa<lm!.in B•Jluç, Fahir 
!z., doktor Mehmet K•plan; Tıb 
Fakülıesi profesö:ü K~mal Cenap 
Ber~oy, Kazım lsmai1. Gürkan, 
Zek. Zc·ren; İktı .• at Fzkülte.si do
çent.ltrinden R, ıi Şükıü '5uvla, 

Sa'hr Ülrgener Ahmet o\li Öz.ege, 
ile f!: n Fakül!_ . doç'ntk ind.e<ı 
S~r3 \kJik, Qrlı .. n Al saba 

c . .j.lı. 

ı; P P ıreı"S' bılyalı punla &•>< 

• 
ta,ıı. 

Mi\. 

Pw'Iu. Mu 

S il In,. 9100 Pus. 
Y' l Cl'P <'Y""' · 
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i .. t nhul sar.•at f.tf•tebı ıen mütn•dah ylM.arıoa yazılı eşya p.ıılrltk sure-tiyle s:-.tın n.lınac:ıl~hr. ı:o- ı~ Cnğ:ılojl :-ı. 
d• \ıA: ı. .J,ku.tlar Muha5"0.-c>liğ• b.n;sıııda yaııılacak.t.r. Ahı\JIC:ııl< c:;yamn. mıılr'Ut \e e•ufını ıörır.ıık. ıs'iyenleı ffiL~-
t .:ııe T""' .ıc a- etsınıcr. (8-53-1 

1 

·v~tçi .1uc1C1i oırutrl · l>t c; ~ye
atıyJc ... ıe.gl.l olm Jt<dı.r. 

v • eg enıyoruz 
rJnd• lcbeos!lm and·rı~. Hele it
.ar, e!kr·ni kas ı.n lJ!u ~~. bô!!:tıra 
güiuyo!"la.r. Wırnntlrn b;ıi: 

Cl lnci Sahifeden Devam) 
niln. bı sa.mü: 1 ahb• ':>ı .ut .. rot et
ek ka·-at-iY' 1t" t~rknı~ yola çıktım. 

::-ı.Jb~· ın cr-'"'<:'n sa-fler ne n tlama.sına 
ra.ğm-en, KQprünün Boğeı.iÇl iskelr\eri 1 
yıne karınca yuv·ası eib\ ... 

\"«purl. rın istiap hocldl.rıden !azla 
yolcu .,ıln1an1aları ın.ee+esiie ctddt bir. 
~Elkcldo (!) m<Uul olmıya. başladlğı.nl. 
gazıe:~Ierle ilin eden al:lkadıırların 
F[()l"!eri ıne Üt:" ai:'Sun, i:ik.t•lede tek kişi 
'·aln1 ... '1Tlat.t" s;ırtiyle c:Umlcm!z c-Rabl>Qre 
e-nanıft o:aııı.k> ş: 1t.et vapı..t!'unu dol
durt:.yorı.a. 

T:amvayda, treoit, vapu·'da. l'lrt 
sırt.a., diz, dlıe ve kl.1C3ılc k.Je&4;& se
y&h:ıt ("tımiye uzun yıUardanberi aiı

şık ve tdnuınlı oldUCı.rm~ iı;in ~
tan kulağın& karşı.:..~, ı.;ç blıimiz bu 
J>allcrden ılkayetçi d~: z. .. für sami· 
ınlyeıtir, bir kayna~nadır gid1yor: 

c-- Affc.<ier:Jni \, n&;u·uuı:a lbasıtun 

gaıliba?. 

'- Am1n t'fıendim ne beis va.r .•• 
c- Koluın sizi rah&t.sız. c\infJ'>r 

ya". 
<- İstir1l;Sm ed•~r m, rahat ntz.a. ba

kın. 

•- B ycfendi .nfi_.-aade edCTseniz fil 
sc-pt 'tçığı ayıl'lda n .l a:-asın.n yerleş.. 
tirlw-ey 

<- K ;,.: z m f!V -n ıs a'tınlat o-
lacak l"ID • Ne ol • ş· poç l<urusu
nıı biraz kı.ik11la e_ b şu b• .Ueri 
bulup çlkara " 

Bir b ka h-anı.rı t yze c rlt'Tıl.z tu
t .. "l v t "' n o1d • :ın 1 laf' 13 14 
ya.şlannı' bor og cağızı 1. ]~an 
61..~ sı ı y kal nı~~ 

c- It :yl! utanma cvU<ı nı .. CJ. ... 
kar ... C>lI ll..."'Si!Il hen1encecik açılır-

~ .• > D yer~ agıın Ku!a-ttla ına ııca .. 
c r aç;;ıı ~c~j!lm l ~ nL OOğu..n ye
rine rrçe panıog nı sokJp, sokup çı... 

kanyor ..• 
Ne <len.?ın.z, az .\Onra l>u ga... p 1ıstll. 

tes\rini gQst~ di ve d n z t •an ('OCUk 

mü1hI~ bır boğurtil e güo,.·eıtf'n.ın or~ 
tasına E:.f asını oc~ t• 

Etraftak ter t.k.-; r.tı ıle yüzlerıru bu
ruşturup e1'.e:fy e bun...:ı de ikleri.ni 
tıkarl<:l'&en hanım tıfyze n:•e- nun ve 
mağ. ur oı;!ancagı l s rtın o- ~yor v~ 
bu artı.da ağa sola d..l:::crok.: 

- Ç<ık i ur a•ycr, yıizun"le gil!
ler yavrucağın terahladı .. > 

İbti.r.ar aıum teyze öoı:ur kad.rı do~
ru.Bu ... Hani şu: K:m n eti~dc !ıJ>'&.; 
görst~, tuzu bendt:ın ~;ye koşan c nşin
den.. I er rr.il..tah .... ı.y• • rer ... ıf.a tıc.k
lifsu:C'r karı<;-ıyor. lln a ~~ f, hnraretll 
p}5.jda.n, kun an yos 1 klar. b .f'den 
gene k:.ı.letrdan n. '' Uöcil bı.. grupl 
dR ciertıa! senli ben:. l·ldu. Onı,;ır: p.il
ja adaır. ba_şuıa k ç u uş ver<! k eı JU 

son.ıyor ...... 5 kur ver<ı ' r ni au
ytL-:ıca f a ha1dr sınırJODOJ, goı.lerinln 

akl.Gl df'v re, de-. re: 
c- l"a:zrk vallah cuk!ı.:r. dedt Buz 

gibi eoğı.Jt, treın de tuzıı C.en z &11"lJna 
bu P~ a \-er.iır mı? Sıu- sa lAt vere
yiın de b zim ma.h.lll h&nıam•n:ı gr
llr !'!. tır, I;: e, • !ıun p:ırt ' ırJn<ie, 1 
sat>.<ıh.an ll'kşa a kadar gı; ül, gıirl4 
yıts.nmak ~tU\i ıy e JO kı.tr..;§3 pıri pak 
c.ılursuntAZ. !Jı•m d.e z Jru.)" ı 1 kir akt..
rna.z k'' .. > 

Yi!ks k es.c ~Q u ' -;ı. H n, teyze
n n bu sut e-r-. dLI'' •1a.rın d d:..kla-

1 

t:-~ iy; amma o;.ıy.-n ttl':\'"7.t, dedi. B'..I 
sade denCe g:irmek *o Maya gıt. tyC\ ... 
tuz... Asıl sı;z p~-... ılt:(..Hn Qo hep b<.._ 
Jar oyr.uyor, ne •·ih~l-e-r ya.pıyo ... 
ruz .•. Aoıl siz pJAJa !l"ll nde lıf'P he
raber ııfilüp eğ1"1r!(,n ... • 

Hanim teyze bu. davetin bi1" alaydan 
ba,,-lu bir şey 1>lmad4'1lı derhal kavra
mış o!ac<4< tr.i; genç ırılan tepedea 
tırnağa kadar mfclalı, mAruılı •üzRp 
bir g§ZUnÜ ~ Jupa"* tU Ct'-'llbı verdtl 
~Ben yaşllJ'ım çoc ' r ••• Kuınıı. 

o,nama.k eizıe yaraşır •.. > 

* 
t 

Dostum 111rel•y< 9<* yakın rtlılm• 
deniz.ı.e öpiisen eı&ti bır ynh""ın alt u,.. 
Ur.da oturUJ'Or. QTıu b.r hayli z.°"ıtla.
mı,ı bul<r.mı. Üsllel k bf.ni m>hzuıı bir 
eda ile kaTşılayux:a 

e-. Haytr ola, dcdın1, eaık ıı b ta. 
ti:dn olnııyasuı? ••• > 

Şehadet pare ağ?~ .-1.,ıı.e e dudalı:· 
!arma götiirdlt; 

c- .Aımcn ıus. karım dcy a • 
DL itten ıonı a 1<u1ııeıma f]JI11:ır. f\· 
sı.oadı. 

c-Bı.r~tı.aır 

ak.I"1'ba ,.e ""'l .ok 
tli ve potırdıdan b > 

ba lğ_ bel'lUQ 

~iosı. cıe tuy c ı .• o.ye ta!illdur, 
ve gulu.>e:.e'k. çe •Y• g x. 

YaloJı n ll""'i 1 · ,;ıı.r.dan g l,'frlten 
nü'ba.~ta>lZ &< .t• n.n. Boy, bc\Y 
c'.Iı • c ., bell<i ı; - 20 kadar <;(le\;.;:> 

teı;ad · t e\t<m Ad<>: b>r ar.a mel<lebi 
manzarası ... Aılkad-.şım l:ı:ah e<liy•>r: 
~- &ı~ olsun y rbancı cteğıl!erdlr. 

Bizı. :rr. n'ırlerin ya .. ·rula .. , K .ı.caktıa 
ve rr.cmedekHer de ç th• tab·.. > 

A,. +ada-şımı ilce" p. ~ onchln.n 
fe1Ak<"t·n m5.rasın {:.rr.:d' dah.ı ;,, 7hW 
k3V <..yorı..,m ••• 

.1.ie.e a.z. lilODT'a S3y Tan 11n an ... 

cak b kl'ği nl'.>af •• ı e ı=uı l'<linco: 
cıost -T...ı büsbJtun :ıa\•alla t>u.:<!um. Bir 
k3;'rde ya:nız kalınc: ba.ı n tK- ·
lu dert yandı. 

<- Rahats:zlrl<' arı Y"lm J"'rm ı -
bi bi cıe herk ın r.P.tzma gore şsrtn:t 
\ ermeX mecb~yet.ındcyiz.. . . MmeiA 
bal<lızl• 'lwcası a4Ular mı. her tıu t:ı
r ... fı sulh et .ff&: vazifem ı. cüın..E"itnı
den. • Yl'f.MJ h!i.Y-.. ıı.m giincŞt't'n ~n ... 
!er! dök 'le 1 c•lda,,. ;roğurt ıru sıı'ırmc'k 
litz·ın .• İskeh:dl ~- bakkaldan tab;:ık, 
tabr.k Yit' ya yLığ:urt ıtaşunak bendt-
aize a:t. 
G='.ı·nl<> bll ma.1<.sc.lla get..d;j!lm 

yog du aşçı 'kMi n y;aılışlın... :1 patlı

can kızartm.ı.sın1n Qsliıce d.tibn~ bı.ı 
sc ple btZtnı yeğe-C? i.)3.nım a.ÇlkJta ka!
m ş b.rk""ıl""' kı_ı.<>ır~ r kl;p'U: 

<- Vay e!ı.·nd~n berum r"1ztk vll
c~<K..-n, patlıcarı kızarlm r:1an d mı 
df'i:ersız• D yt b~· bıı tblrlmizc ık:ttı a. 
zızMn ••• Şu dakfkaaa ~rk-rimıVo 
bir kısmı &BndaLJ ®ni21e ç.Lkt:.lar, di.. 
i!E·rleri de ..rı<u kfitilmie'<•<. 

Bu h .. y ve huy a .1sıada onu tcs-elli 
etmiye ırnlkin )"Qktu: 

<- O halde, dedim, bana ıimdı nıı.ı
sa de et, gdcytm • Ş~lve dö ... unco, 
861•nle bol, bol gör~i.ir ve ko u-
fUrllZ ... > 

İSTA:ll"Bl'LI.U 

Ticari mürakabe 
komiteler; 1 

Klska'ya yapllan 
hava taar uzu 

C ı uıcl S'.b:Jeden Devam\ 
~·asa ,. ·yetın. göz.elen cç rerck 
.cap c len karar \ e tcdlbirleri a
lc:..cak~ardır. 

K xn. te azaları aras,nda büyük 
~ y:ıp-n \'C evve:~c hdklar ı>da ih 
tilr:rr tahkikat.ı. yapı' . ' bır kaç 
tacıı· bulunuyorsa da bun;arm bu 
yenı vaz<ldcrindc aksine ola.rak 
ıpiyaEaya faydalı elacağl kuvvet
le ümit edılımekt.ec!ir. Esasl'n bu 
J.r..onıitder ticaret odasının da da
imi mürakaıbesi alı.'"tnda buluna· , 
cakt.ır. Çün ·ü her komiteye bir; 
birinin zıddı a2:1lar S<OÇilmiştir. 

Gelen haberlene göre son ka
rar üzerine tncirler tarafından S:
pariı; edilen yeni g:da maddeleri 
muhtklıif ist>hsal mıntakalarından 
yola çıkarıiın:ışt.ır. Buniar geklık
ren sonra !bugünkü anuvakk.a1ı 
durgunluğun piyasadan kalkarak. 
f.atların ct&ha düşeceği muhak
kak gfui.ilmekıtedir . 

Tenetir pataatan 
( 2 inci Sahifeden ıx·vam) 

iHe~ benımd alay ıediymdu. 
Bir şey değıl bir ~re daha, )'('re 
vurup gökte yıkiızları saydıra
caktı. Her ne hal ise gü•ünç oldu 
vessetam! 

Ne g;;;.. oyunla bu badireye düş 
tüğüıınü anlaıınak istiyordum. Ne 
kadar gfuıel bir eyundu ki bir 
.anda ve bir elde havalanıp dö
nerek strlüstü yere vurmuştu. 

Tellağa sordum: 
- Buna ne oyunu deri.er? 
O bana kı;;aca gülerek şu ce

''ştbı verdı: 
- Efen.dan, buna IT.zim Sivas

ta tell>E"şir pa.tlatan derlıer 

(l inci ı; ıede.ı Devam) 
ımulıarrirt yn.z.y ru-: 

Salomon aialar ~a ve AIEc;t. a
daıa ~ncla müh ııt.ratejJ< b r 
liman oıan Ks<t ya karş. Aro n· 
ka' !ar <ar.;.ı!J'114 n Y~ ı !"ar
ı~ !ara ca' • lı: ın. lt ta' a
re gerulıer nıd.-:.;ıı tn ~ ta}"\ı :"4.:

!er ,,.ıır k eı.rr •. Bu u,, ar 
Midvay ve Mercan denim rr _.a
rcobe"leıine IJ:>eıı:ı; } n h ek 
müncer olaı'bi.iir. Salomon :ı,1 lJ .. 

na yapıl!l'l1 ta.&"":-uıhr Yen G ı:c 
üzerine y:ıpılan kesil aU"nlarta 
.muvaei gı."'tmcl..-ı.edir. ja,pon tca
~ejo Slibirynyıır kı.rı;ı ~ arılınast 
mırhteımel ibir taarruza karşı oe· 
nahların h1ınayesiı, hodef tı..tıra.t; 
1a id.ı Faka.t Amerikal·w onı.-. 
dan evvel dan .. nmı.şlardu. 

Yaz tahtaya, 
al haftaya! 

(2 inci Sa.hifl)dcn !)( ••a.nı) 

nı, ikı'ilnın de b~r.tb-r11W dövdükler~ 
ve klrşı:ıkıı btribırH''lıne 90,'tluıt -c-ini 
sôyl~d.ler. 

J-;d;:Cım. banşn:ak tek'i! c .. ;ı, Nu ret 
bel<• )Jnoşacatı:tı ..• Fakat, >dal 

- Olmaz e!e-na.ro, dt~ı, ,__ rJY da 
barısen:am. 

Cdse tatil e<tıkl il.. '.llr'1!mC 
dı.. Biraııı sonra h!kim kara!l b. d re· 
crkt•. 

Az sonra ma.:hkemc a.ı;·Jdı, kıılral' 
B:..ı sı~ada mn.trtr rıe ac d•. k ar 

vf.r:ldı. Tiakarctten ı'kı tar'!l ta .,;ter o.y 
hapsr 1ı1atıküm edt!ivo:-, i .. at ecza 
düş~ri:.l ... y• ı .:.u. Dövnl:E'k'tıl.'ll de, her 
ik:is. de ylrnıı beşer ~ira p:ıra cE' swa 
maQt.:üm o:uyrr. la r4ı 

Karar, ikl taMfl cıs f'ın: un etme .. 
di. (.'ık ııC':ı, 1-Iatl., N:ooı~·e takı 1 dı: 

_ Ha.y.d• lxtkt!iLrT• Yirmi beş .n-
yı da yaz deOere... Dit•'< 11<ılclllşl 

LCıtf', 
- Hu, vereısıyo, ~td D h alınma• 

d• _ < 11 n iç'n, yaz ıahtay.ı 1Jl halta-
ya .! ı buna •• 

• 

Demesin mı?. Vay canına!. Te
\~k.kel" değil enS<'m yere vurdu~ 
za.rr.an P,l;tlerimden kıvılcımlar 
çıkmıştı. Meğer, oyun. 

- Teneşir patlatan irnlş'.. 
""· .ı;ü. '"'" y. [, ı.-. 

B0SEY1N BEHCE'r 
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Firuz adındaki kumandan, sozde Müs· 
lüman oımus bir Ermeni dönmesi idi 
Buıyük Sc<içıik ::>uUaru.ıı;ıı An

t .. !<!) <-O a w ordu gon<lermek üze
rt o~<tugu şaıyıa6ı hıriı;t)yaııılan 
u rı<utn~tı~'lü. Oalar bi.iyle nice pa
l c<rrJoc ye:~hl<.leriooen ba:;larırıa 
ı;<•I< c..,gi bi~urlardı. Bır avuç 
'J wıkı.i Antakya kal....,lıı<len at:lm?

:y .ı.n oorı. ~ ·'" lı in~ ) .-ıı:. n j 11"."' ti
)-1! on'.w'5U Ası adan gPleceık o
l buyOk Türk oıJu.sJına na>ıl 
l< • .ırşı lwyal.ılll'CO'.dero.i. Bu -.e
u•ple ŞÖ\ ;ı]yek•i'b ) U:re:kiec>li..:n 
l>ıı.ı;'lerıı çöziilmü.jt .... iık f'\'\'Olıi 
Koı>t dö Şar, kıt<;ı)<>I<lu. 

Kbı~ do Şatldl g;tm~-:;iıı<ı.,,,, ..oo
"' .ll1Ji.;<ı:lıp ni<Jl>a'!;ı A i,ı, oh;n,-.ı ol
EU11 müs:.aıei<>-si.z karaırgfl.h1an a(;}·

Iıı4ı1ı~oc~ina kru-aır verdilt;, 
Muhasar;.r;ın be.;-•aıı.&'leıuian 

ıt.•obarer Prens Boe>ı <mel, Yagı 

S\}'Wı:n F'ioı:u: namında b~ :..a
maıııl.1111 ik giııli münasebsfa gi
I11t,.miş\ı. :\1üdafa..sın:ı mom.,.· ol
(~U bir kaleı-i E!ılisalibe too
};m "kikılıiıfu"..ıil' balund'U. Boaırn!:d 
i:ıunıu Ehliı;alip riiesa6Lıa haber 
verdi. Faı.rat Fiırnz Ant.ıkyamn 

l.e'l"di5me verilm-es:nı k;"tedi. Kont 
fil, 'I\ııloııdaın gayri biıtWı. .E<ıillia
ıııp rues:.sı r"2ı oklular. Kont dii 
~lıııb: 1SC kaleye ker.<li so-1ıip ol
tnal< !ilkırind.e hdi. 

OknJyUC".ı'1.ıTlll! hiç n-.crak t1me
&ın r Bu, r'iruz -clt>nıJen k-.ı:moo
dnrı Eımln"ti dönmesi bı mü•_;
mar:dı. SVzde mıisl.=an olırrt>!Jlu. 
Fııikat ko:roırterini ihra:z edıi~O<ll'J. 

ASl.ı Ttll1k o;:nıyar. a.rıın hC1" va-
ht y ilereği bı.mdan b~·kc. ne-

Slılll 00ıClJ,YOfl'1r<lı. • 

Bu, Türk müslumaın orchısu o 
za<rn:ıın Ehl.iıs;;labc alt olan Ecl:iıı 
yahut Eha ıı.razı.sıııi çii,'lliy<'f'ek 
ka.rarg.i h kın'<l ıı. 

Ker Buı;a, A.ıııak) a.ya d<ıgru 

yola çJ!c1ı. Bu sırada Elılisahp 
prerw>leci ve kıralları her ta.~artan 
cast-slar güııderct"Pk bt:yi..i k Tü!"k 
uı'<l u.. •n'lln hareıi<atı haıkkıında ma-
1umat u~mrya ~al~ıyorla.rdı. 

Anta"1y a muh,.;ı>nıı;ile me~-gul 
oJan h)n~·ti~·anla'I' rliesası , T ürkle
r in gelııneı<Le olcluklanıın askerie
rirnierı saldıyoı:J a.rd •. 

KCT Buga'r.._ ka:'~ı yürı.ıımek ü
ı:crc mıuıhl1~m--..·yı ı"f:'fe-tm~)i ~liı6-

k ıokJ.iJ: l<knler o!<l<ı. Bir kıHnı 
da şehir .ö.ofoı<le b:r m.il..-tac ...:i<E'T 
brra'l<Jlınrnsı fil'Nrilı<le idiler. 
Boeıınoıııd ordu. rıie~~ırı du-;;ı•r 

oldt>'dtırı müşküliıtt•.., ;..trfad<' <'

o.erek şıeılıird e l.e.!.!> eıım~ okluğu 

gi~ li mıinasıitıe>\.en balhsMti. Y ~ 
Fiırı.ızı.ın tekJ.ifahnın kaıbal ediıl

mesi lüllllllT'urıt.ı ilPri}e ,.;mlü 

Yalnn Kont dö Tuiru An'l.aJ<.ya 
~izPrinıdlL :.:ldia e1 ·~ ı hu~~~~an 

bı.r tü.rlü vazg<.'<,<!111'" istemedi. 
FaJ:·ı1t bu .a rheın.r 'ycl veıımedi
ler. Boc'll-ond, erlt'.:;i a:ı<ıjam 1.asıw-

• 
YU utm rr.e,vkii t..ıt'bi!ka lroyuıı!t'7a 

1 
2 
3 .. 
5 
6 
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-' • 
• • 

7 • 
88 • 
9 • 
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SOLDAN SACA: 

ı -- '"'"<'car.M \ .~ue.t. ~ - K:ı.;
nat, 'l'{'J"'" go-.t..umUL.tJ~ tünoı 3 -
.-'ı..t r. y~<iiğ1, P-.. ~ biı.~ 1uieyll • fahl6k, 
4 - lersı ja:P(>n.yo'.1.:1.-l lnr ~hır, 5 -
Biı· ha;rı;- ~,.tJı'-ı, ti - Aıcele ola
~«<. 1'"!S, Ç'f(. d~g 7 - Erl~a. Ku:-'
andJ-n oPı· t"lan1? eı , 8 _ Zamtr. C<:-k~

tin J.-•":im1 ~u·:nc:ı."ı, 9 - A"!ca·K, N":ıma
ıa dJ.v.eı. 

l:'UK.ARU>AN AŞAC.IYA: 

1 - Aya~mı ~inf ~•nıl< 2 
Goz ren« i, başuıa V :lir .. ·etoty:.-. far:z,.. 
3 - Kani , Gtı-.jşhl<, 4 - Kir Aç:lt 
olarak, ~ - Koi<ulu ot, 8 - Yemek . .. ' :a ... 1-<·ıe irı!nfb, 7 - l~a:ır. :;:u1ı·:ış, 

s: ffl"f'\."!:ln', 8 - Bc;abe~· cioean ÇJ:ft, 
AltJI. f - 8'2." c;rw; k;Ktın 

!.h~ı • ı.ı B UJ'Jı•Cli.?JU&l.11 
Halledllmtı Şekli 

1 2 3 4 s 6 7 g 9 
lKARA HARA 
2ıeev AYAZ 
'RAKI9 L Al\ -
4EDt BA.KUŞ 

5ÇA~M ·. ~Ees i 6.LAHA -NA M 
7KJTARE.FA 
8A 9 YA.DA L 
9 zl EiMIA NIEle M t 

!Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü İlanlar~ · 
10 / 8 / 942 den 16 / 8 / 942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, 

ııün -.e Halleri -.e kal kacaklar• rıhtımlar. 

kalkıt 

K aradeniz hattı 

Bartın battı 

lzm.it haf tı 

Mudanya hatlı 

Bandınua bııHı 

Kuahiı:a lıatt 

:>.O T: 

-

Sn1 ., t.ıtı •L.unıhı ı·ı~'-1.t Ctm.:ı 4..00 ri<· 
c Taı Ga'ata rıhtı1T,ıı1<i::>n. 

CL1•1ıa . tfs. 18.00 dl• •Kadııp 

ruı-tı.n:ıtdoo. • 
Pt.rs~'JHbc 8.00 <le cKen,.J, 
rJh" .ın.;.::.da.ı. 

S·ı fı.'' 

To-phant~ 

pa:z, ~tt .. ; Çar,.;ı.ııba \e Ctnııa 9.&0 dı· 

•SU5 " Cı.rnat:t>:Sı J4.(ıo de -c'l'rak') .Pa-
1.'.:'i'" J.tO de •Sus> G.::lata rıht)J'[l.ından . 

Paz r• .s· Çaı~ıı ba '~ l ur ;:ı; E.00 d1..: 
.. -·rr-a ~ Gala.ta rıh•:ını-ndan ;ıyr!c< 

Ça~n -Ocı 20.00 ele •ÜiJ;/'l1> Cumt:r'.P
sı Zü.(iO dE: .. A. .. :Jd r;ırta 'l'ogluıne rıhJ.;

nıı...'ldan. 

Salı \:ı~ CLrn:.ı 19 .. IJO d~ .. ·B ::ırlınt ı.·vp

harıe ı-.ııtınıınclftn. 

Pa·-:.JJ"~.00 da ) .. ı ır:;ı> .. 'l'oph~n-e r;h~ .. -
~a·ı. 

Çan:.;-,r,'b=' 1~ ro <l,. •B:f.·-:..1 Cuma··
tet;i ~ı.oo rte -cfilge-11• ~:-tiiı~ı. ııtı .. ı-
mıntla;J. 

Pa.7•'"" jS,00 d~ l-:.stC> P• 0 .S('n1Up. 13'10 
de cTtrnan"> Gii a.a rıht1111:..ıuan, 

Vaıour .efer}f"l' j hakkında htt tü rlü malQmat toıaiıdı tf-l.-ton au
Mllralan yn1h Al-en\elerirob&es ö&:rcnılebıhr. 

Ba§ Arenla: Galata Galata rıhhmı, Lunan lor Umum 

Şube Arentalığı: Galata -

Şube Acentalığı: Sirkeci- . 

hfüd .. LTiugG Oinabı :-,llı.rı-oa, 42::W2 

Galata rıhtımı, Mınta.k.a ~iman Rttia
}cgı bir.UEı 1ı.Lt:rıua. 40135 

Sjrkeci, Yolcu Salonu. 127'0 
«85·19, 

lstanbul: Erkek Öğretmen Okulu 
Alına Komisyonu Reisliğinden· 

Satın 

Citı!'"i Betı.-rKloT. Fi. 

Kuru~ 

---.~ -
itk. TP•nır...atı 

Ll"a Y.=. 

-----

SÜMER BANK 
• 

YERLi MALLAR Pazarlar 
1\ttİ~~e~e~ J.l ti d iiT İ ~ etind <" n: 

Birinc:i de,·re paın ttklıı mcn!:>ıucat tc\ziatına ı~tirak r!nlt k 
ü1ert• hug iiıı e .kadai' tcv ı i ku pon u a l nliın11~ ohn1Jaı·ııı kıı1..w 1 n 

alın4th1rı111 tcınin en C&'}agıd ;,ı ;.1tlrt•..,leri ) <.11 111 dört ın<ıhalde ku
pon tevzi ekiplerinıiz ll/~/9 1 2 cuıuartr~i ~ıinü ak .. am na l;.ı· 

da·r \·az ifelerinc de \ a nı cdct:ektir . 
Hl"n iiz bh-in ri de"\Te paın u klu n1t: n 'i.\lc.:ıt tc \'ı. i kı' p<ın n a ı. 

nıamıs ola n Jst"nbul lkledi~c hududu d ahi l indeki sn)ın h:ıl· 
kın uü fu o;, ciiıtlanı ''<' eknlck k~ırnPlf'"riyk b u ınüddc·t zarfın~ 
da te,·zl eki plcrinı iı-e 1ni.ira c-aat rdereo.k te\ .1.i k uponu aln1ahı· 
n il irı o-h nı•nr . 

K upon te~zi ekipleri.ın iı..in ~ah~nı:ılc.ta olduğ:u ınahaHrr; 

1 - Bcyo~lund a Tak,im deki Runı Kili~ı:~i b!nası n da, 

2 - Alem<larda Ad li Tıp nıia-,.,,..,...,,i ~a ııııı d alu ,tbil bına· 
'ın.d;; .. 

3 
4 

t lskii dar da U ntnla1' !IOkağınd :ı, 
Kadıkö,·ü!'d~ Kadıkö~ ma/:aza~ıntl a. 

'•tanbuf : Erkek Öğretmen Oku~u 
Sabnalma Komisyonu Reisliğinden 

!-1~:ı.ct ,--------
Sa<ley•_İt - -

1 
Zf'ô"tı~l;Yd& 
S.s.bu11 _ _ 

j ~ ~:;~ .~ .. ra;...-lU _ 

j K F;ı"';Y• 
Nt;hut 

1 "'Yı>Ş·l J'YWT'(•lt'f"k 

Kıi'a"Y\ı.L\ nı"f'rciuıt\k 

Bf>)"llt pıeyl'}ı r 
K~.-;;+- r pe-ynir 

fu,: ";(llk"-f!l' 

K ~,, şe.k'l'tr 

:r..1an.gal ~' ilrü 

.\ <l• dl IG 2Mlilf) 

192 2tlflfl 

123 700 ) 
81 800 ) 

~8 5000 
~~~--- ----· 

32 2000 l 
25 ıeoo > 
24 800 l 
18 ilıO ) 

Hl4 
175 - -- --
94. 

114 

ıo.~ 

500 ) 

:l-00 _ı_ - -
15fı0 l 
aı.ıo > 

5000 

1 
O.i ul • J ı.a.t ır- 194.Z ma.J yıl! hı ~·rı.ç!<.:-ı (,lnn ) ı;_af}(ıı:. cın . iT' .., 

!i\· .. tı vr :Llt teminatı. rı ya..zılı ~· Ye<:'P...ıt -,;e ,yakacaR ~ ,,_ n 11 \ 1 11 

1 nii >' •• at 1.5 rl'O' BPyı &! r.<i~ l11 < r 1: .na~·~ Kit ~' ... a )~ la 
di' ac·k P;k~ ıt.mfl••'- i yapı;a('ak lr 

i !tok :.er 1 ı 942 yı T ,... rc-ı Ocia.-ı \-esıkası ve -lk ~.~ı l 

3PO 

288 

l1 25 

50 
~ 

64 00 

7f 50 

174 25 

' . 

hıı.:ıırl.andı. Saat cıokurr.da Eiitlisa-
1ip rü~s,nn K(>T Baga"ya karşı 

koymak \'€ gitmek bahımf5l.Je aı;.. 

kcr :enle bir m.--ıc kmarg5Man 
ç ' ,..,aJar sonra, !ıiıç S€6Sl!lce yi
ne .ı;:arargiıha avd t E"l:melen ıa

karrüır etti. 
Bu t.af:iavvar mev~ icra:ya kıo

(Devamı t:~r) 

•. Bı.hun Türk larm: bon..-ıca 
b.ıyle mühtedi mü..•lı.iıınaı Ja<1"

0

ıırı ne
lt n go(>r;ı1ım,.ştıi. Hele Osrr=lı 

Tu:rkl.eri devTinde bunların t.• acı 
ııı a 1Ji:eri~ e tt.'!Sa<li.if -0l'Ull1ur. 

IYJ dlhıı-ııJ. devaan t>d.>p dıım:rken fstanbul lkınci İcra 

Tuıglıç e1, 

: ~){: 'ÇQ.· ·I 1 ~~~::' ~j 
~ . t:_ · 1 Zeytli 

17() 

160 
15~ 

ll5 

72 

3~G!ı 

'(ttıO 

l tıOO > 

l OOIJ l 

BOO 

Jic"o.C' b('tu g;.ı 1 ve ı,aatt~ lJ>oıi~.u.;ı ou: lı.!lll·..al~"'l. l\tı ,..k.... "' 
't ~~·ıı iıt (' ırn T. t '.:ll~ı t ı t- ,, J;: t. 100\t ver&ıle .. ll', 'ı.a..,, ,. 
51.n er.ı ı\n. t~ ıdar-c ıarı.fın.iliın ôden-PCl"°lı.1.r Ş.ı:r • :mry gorl"1ı k 

ı Oki..11 ida--e--'t!ll> rnUrnc *ları. (8\1~4 l 

-- -ı 

43 25 ... --~----~------------------~~~--------------'"'"'\ = ~f r nrtt r r rrıi ıı r H~rı ve Umanları isletme U. Mara3: l!a~ r 
--

M.ı6ul ür~M olup Ti.i.rk miLeti Memurlu ğundan: 
a. asmda l'!I cesur kıuımandw,ar-

10 Ağustos 1 9 ( '.l ı-K:"U~t'·" 
Odun Cekllli ııoo 

• 3(1(1() 52 

150 124 

< ,_,.. biır olmak üzere rnar-..J bu- B r oo· çt;ı.. do Y• m.aıt'<l.J:p ~e 
lum•n Kor ~a'.rıı:ı i.-:ın Bu~ ilik pa ay• Ç(H,. csın, k ra ,..,r!Jen b;ı· 

, adet F.lay•I ma!"ka p:yo:.J<ın;ın Bes<>ğ-

~P-Ç : .. Tuıi: Strl'tdnında::ı aldığı }t; istdt il c;ıciGf"'tfı A11a<t0t ı Han rxla 

18 00 

18.03 

uıııı.r ıa>rme 1k.i Y'!= tı _, IC !.:ık l!c•nci kat 4 DL r.ar L• EdoQı;-a AJ<lc-

I'roF11m .. M.e:n ! """' 8:ıal 
A,ııan. 

M•jv;o:. Ra<iy<> Dana Oo1< esira
•L (N lUll E"l ,g,a !<!8" .... ~d~.) 

M .ız,:. : Fes.! Hf~ <>fi. 

Ok•ı umuı :r. yu\arıda cinsi. mnttarı, l.Jehe krio "!.lb..ının .fiyat ve • tl ın aa-
u yc1zıl y y+ :-ek eı-lııdrn Et kapa! z.a.r! ~- $ e %CJ.otAn. k).ı u soğ·-uı ,.f' oo.tıı:ı 

a(1ıt tı_ lt:'l~·e b!"n- i~ ...... 

Ek.1iı~~ 11 \'11I/1!'.i42 Salı günü ::.at 15 tl•J Bt-y<ıgjunda L'1:"' ı'ıf" ~t..J-.<1.""cbe-

'' ıh~m-nen rıtaeıı :!4.04 l~ b1n dC:!"t y.t.lZ ttOrt) .ııra ~o \Pl 1 ) kur 

1 ~ıoo <·k• bin }'l!z lt•lo inte.1'p M.,tall 120 Atu<tos 11142) P.ırırnılb<' gc u 
(14) on cöı1:k> H30"darµo~adıa Gar bona!.o cah: .oof.Ju K()~D ıaratll)( 

ır.k.q trcı ~ ·~yle sat n alın&..rflkt..-r. • 

t-'iı oırdu ılc AntalayaI .. Ul irn.iiadı- 11 ,SP.ı•g y t .zı.tıar.c;:,ndc bi, ıncı ~a-
c r:ctt.: c ubu' ~ aher a!~nd- tıe:ın 17i8ı94.? ta-ı1'irc lJIS(;.di' pa. 

18 ~o 

19.30 Mr :nJek.Pt Saaı 'Y&ı.fl Vt AJHll s 
Hahe<Jeri 

Btı. r g.rm:it ı t yen ~wm 180 {yü~. ~f-"t"rl) lı.ra 34 <<ıtuz <lö..'1.) k 
m.Lv<ıJQk t t.Pınin:ı.t vf' k&."llUnun tr..y·n e'J.iğ'! ·~·esa.lt.:e ı:.: :.rJt~,e ~ 1ı -O €U 

top}t1r.an Uk ıl Koı· "ı;>01ntnca. yap1 · .. ıttı,. 
h.tE·i<lıle-r a4..· .k fW::iJ t>'er ıç;·r 1942 yıl Tılea.•t t Od ve ter. ir~t 

tP. Wl) y.,.. E.rr i, Hı:~ °'"" n~ ı2 y • 

r. _ Eır..ın, fa.-d·. Emiri a.:rt~, f la<:a;,."iır MJı.aır...;n<.1 "ymctin '. ~5 
N ncar R 1 Arslan Şaıll ve, da- 1 ş· t lır. ı' • taxd. • ilk"'"' ""t>e-t 
,., •• s;;ır bırt;dk T"u.rk Emirleri yar- 20/8/942 Pr 'Ş<mbe ,. n .yni ye:'<ie 
<I Ar:q> E.·drlecl, Arap rii.-esa;: 'c "Y'" «attc yopJ::ca,:r.dan istek-
.ıs.e Tuırk;erı._ ma<>li:ı;h"·etir:ı~ hır:is- • ..... ,,, ır.e.M""' ~"·' '° s:> t.:ıe mahal-

b "-J ~. Jı..,z ı;lul.!~u.:u."... n:.emarllına 
t yun.ar n f'&1kler üzerine galt..:~- r: ı.1: ,1t. t. J,an ;,1h,:ıur 94lıl452 
·-~~==-""'=~======================~~~~==~;;;.~ 

,---------------------------· 1 IST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI l 
\..------------------.-.----------.J I!k Tf'mırıatı 

64,All 

um P-O 2('(),85. 

;;1.ıı.~o 

I03 · :; 

Cf'M".thır,.-.sa. Ha..JCk, Bı-y<.ığ:u Ha6-
tııh.aı~:{lriy;t.' Z"3'"rl ·p Jt:· ı Dogun~e·..r,&, 
Edin~kapı Sıhhat !.fe:'!tni ve ÜSıkü
~·l· C\)cuk Ba.k:ımpv n n yıl' ile ;htiyacı 
\1;'1:1 a!:.nal·ak 513 kiJJ Bfıy:ız P(>yr:ı.r ve 
20-0 ko o K.&şe r l'c:;>tt1: .. 

Cerrdhpa.şa ll 3talıane~.i içım. a.4na-
caıı.; 1-J .iuıir·m Tıbbt l:.:c:z<ı 

V·ı~ytt Aygı dt'p~u harvanit~ .>.çin 
a~ ınacak ı.tooo K.uo ' uru ot 

1.9 45 l""·!Lıl=''"-'·' a..z....~ ...... ,,.. .. ~ 
m.v~ A<lı.r..ıı. 

:M.ı.aırr . Şırkı '~ TWltlr:ı:-,-. 

Radyo Co~c 
~tıı..iZ&ır:.. Bir :~ıa~ Ö~t.:-Jy0-

n.:.: - H-Sftc n...n Ma ., .• 
21.00 Ziraat Takvim' 

21 .• 0 
21.30 
~l 45 
22 3" 

.r..ıru .... 'K.: Kar~k Ş.oıı!'kl .. 
h.onuşııoa (Posta Kutuıo.) 

!ı.I .r::~ St'Dfı)ı" k Pr'()g"Te:).. P! ·' 
M1>mlt'1t'('t Ssaı Ayarı vır .A:t&A! 

Haberlt"'fl ve Borw..1)•~ 

2:: .. ~ ı:.LMI Ya.?4nıKi P:"Ogr&nı vr 
poıDJ.Ş. 

Ka-

DEYJIEDlLEC EK IlfTIKA BEllATI 

•~.ıti n.ı>ı:...me:(:l"<ıen selülozik Jd
ler· çb!nXik. us1-1: v amriı~ ... 
IM>ab lıBıidtın<!ııdü il>'lıir& ııç;., İk"ısıııt 

V" <il l A1ıi<ı<i.eı al mm :ş G lan 5 Ağustos 
19.17 tı>r>ıı "' 25&4 No. lu >i>b rn berwlı

nm lıtı."""" •»jll Jıul<uk bu la.>rı.., b~ 

ırıı.s ın8 docV! r v<? y hu t • oad ı Tiiıtriv,.dı> 

llM.'"\."-ı:ıı_lı.i·e ~na 1.(-.ın dahi,aeı&hıytt ı 
w-: 0 k-tıilleceı11 l<ıkl•! td lmtJ<1ıı' olma!cla 
bll J'lt.IS l8li: fWZ: r.eı.'. (ın-,~ııt ednvrı (""°A İıs-

Sili- ri darnız llt Beğ:ı d'f"pCltiuı ha_y\ a
n•tı M:"ın a..ınacak 30 f'HJO Jciıo kuru ot. 
20,0liO k .o sarr.n. 

J ıı...vt'i'.llenn Cnı. atada 1 Afllc.,, H~n 5 ine:: 
Tı.tur.m btd Jlerl " tf'Y"ı-.ına.t miık tarlurı yı.lkarı.ıci ya-:. , l<J]r, ..-.ı a"'""'• 1 

•çıık e....sı.4'0.,.-e roı.uJmı..ışh.;r. • 

1 
k.a-. l - 3 Ne. Jcı.t'Q. !T.~MHlıll e:r-j.eanP-
le:~ an eı.ı~. 

Şio tnarr,ert'lrı Zabıt ve Mu-.meiat Muci.urlCğil ka.ıvr.n<'. go. 0 ıf'bilir İha- ---------------
3,.. .r ..!' e fi<'l2 Cuma gunü saat 14 .. ôe lJcd I Znctirr,ena(' 1·cıp1l1:ıca.'\.t,.... Ta ıo- 1 

lcı J!k 1.emınat ına1tbı.ız veya mf-k.tupl arı \.~l' kc.nut1en braLı Iaııır. geı~ d.;.er 
v~a ar Yıe> ıhale gi!nu mı;Cf'Y.l'fn saat.!e Da-· i F.nc"ime 1de bulı.ınn-.ı:Jar~. 

«8418l 

----~- Zabıta Romanı No. 4f> ----·· . .. "'\ 

Sen mi Oldürdün? 1 
Yazan: l::OGAR VALLAS Ç e'Viren: M LA!lfM.ER ALATUR 1 

- Siz ne ~Ol'9l.J;.>uız bUıraıla? 
d od:i, !ıı:zi <iMı<>t evt:ile<· mi? 
Tıhnan me; <JB bi<r tavırla: 
- z .. tc."l. ~ kimse boyle yer

Jeırc d...,·ct etııoıx:, dooi, clbe'k, 
iı.i~ h'ı.E'ınt."Tl.aıra ldım el!ııemmi
yo. \'eru·? HaJbıık;j siz paıtırıooıun 
!ıuooui rucl<n;;la>wunııtl. Elbette sio
rı davot ederler. E amıma, a:1ıt ta
r a! bırı de insanız. Biznn de ca
ruııı ~ıri ~ mu? 

- Çak buyuk lronllı;'uıyorsı.ı11YUZ. 
- B<-llaı.. lk-r insan:n biır .ku-

ı;uru olur. Ben davete değcl, pat

r<Hı~ tıt>lcın 'blı 11'.<!'.otuıbu ge!Uınllıye 
g()ıod m. E' ,...,ı.a be leci.yeye ka;;
tL n. Ond · 91'.lI"..ra buraya ... 

- ~ıoi. ~ oavet edoen oldu 
mu? 

Kend end..ı:nıizı d~ve-1 eitlik 
dt.Jlk 'Q • Bu b-..rct • ...,,.. i'1cma.l 

de tr.::rdr e1ımiş oktu'!:. (,.o.!< isabet 
e!m.ı."'."ırn, F'ıidıruın'a da ·y ard:ııırum 
dokundu, r.ikaııta şı:lıit.JiJı: ettim. 

- Şim<li burada ııc be4d;yorsu
nr.ı.z? 

- Fridnı.an'ı lbdkliyurum. Hem 
ben she bir şey 9Ö)' üyeyim mi? 
Bana ne diye böyle suallu- SO'fU.

yorsunıuız? Bı.ı:ranın Allatu Frid
rnan'dıx. Kar~ırsa o kaaıır. P at
ronun dı&t>ilosuııa söz dıişıne-.z. 

Matmazel Trent içer:ed.ı, amnııa 
belli etmedı; 

- Pat.mı: şımdıi nuecıe:? 

- Daha gelmech 
- Nereden g ımedı? 
- Londı t.d~n! Miihını bir ış ~ık-

ınl§, o g}Ltik ten ooıı ra ria bir tele
ron h~be-·ı ı;ekil. istersenıfıl size 
vereyın. 

M.ttıı.~z.. ı Trcr.t d.i<ıt>ndil , 

Stı.hıı: ve liaşmun1:rın Lterr, ızzet. 

Bcnıce- - ;;cş:-ıy:ıt Oırektoril 

Cevdet KAF. ''BiLGİ~• 
!<O"I T H .C.R A.F 1\tATRAA<J 

- nlınan rir sa.at içmde böyle ı 

ne çall>uı< dcğ'.;ıve ••. tj ... ? Yaznlıa
nede de bö le ka1<ı tutaTdı a.rrnna, 
az çak tcrtı yeli 'dav .ı,.,:ro.ı. Hal
b.u.<" şıı."l.di oagları o y .. .r .. t.nıış gi
bi komı; uy -d u. 

- Vı:. ba':!olım, o lıel:;er tle nı:v
mı.-;? 

Tim.an roroamnı açtı ve iı,;n

den bir kfi5ıt çıkM~ı:uı: olo.i.:iu: 
cEmpcra-u vapuru yarın şa

fa.<.ia beı .. Jr>r ha:eke: eciiyor.• 
l'vUlli kıışlarım çattı: 

- Pekiı!.i, dedi, p"'tron gelir 
gelmez ocn bu hab~ll kendıaıne 
bild>irirı.n . Si.7 o kağıodı yırt"' aıtı
nız. 

Genç ka.clın k:iğıdı h:ıtt:ı elinden 
k~arırcaı;.;ııa aklı -.·c salondan 
çılttı. 

Az sı:m.ra F1id.ınan elinde çcıu.. 
lecek telgraf müsvcclıdeleri ile ~
riyc gi.rd". Tilm.an yerir.ıden ! r
ladı: 

- Mi.ı.sadr edersen;"Z, telgraf.ha
ruoye ben götüreyiır. 

- Pekala, h:.ydl :;<;tü:ı:, Orarlan 
y :ı.zı.h ant') ~ oonersın. 
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Teknik Okulu Satınalma Komisyonu B-Aş• 
kiinhğından: 
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DEPO ABANIYOR -

Llmana yalan bi:r yerde 
marı:bu:t blr emtea deparu a
r""11!llaktadı.r. Galata - Per
ÇCJnl! so~rnık Sesli Handa: 

•8440• «62'i0> 

iL.AN 
Yayuz Kernal nabıyt9Ll\ln M.ı>rir.e~ 

olan Kul<-ıKı~aya ıne\.·i< f!J'de ~yı: ı..;.
uı•i.nde 6t.it eıJ.ılııuş K ı.zl.laya ait 733 
~trf, 1,.rtaT'ı:ıd.ı li086 ack-t l~n ke
reste 29 7,'9'4.2 1ıııır\hinde mt.ı.z..ayed~-e 

iı.On'1llli•.ı.ıtur 17/8/942 Pr11tmbe ı:u

cü \'1:<ı.YC-t mak&rnında ihaW&i l'C'ı-a İŞMEN LİMİTED 
Şi:'ket.ine müraca&t. ! l'<l co -~r Bffier mebreye foıhm•n 

__ ......... m::::rı=ml!El!!ll• 

Tilımır:ı ocyıı-ı.rmı bıı1<tu: 
- Sayen!zde hu gurel günden 

bendeniz de bira.z ıstııade edeyiıı:ıı. 
Telgrafları verdikten sonra gele
yı.m. Bellci daha bo.<J.1<a ~tle
r ıı:n Gl:u r. 

- Pf'k<i.lj, pı.>kili! Y azıiıane
dcn telefon eden oldu rnu? Con 
Leli hai<ıkmıI:ı yeni bir haibeır var 
mı? 

- Hayır, benim de ga'tclelerin 
y.azdığmd.an başka malfıırnatıın 

ydk. Müfettiş :&ı:rra'baJ. bu işilı. tah
loi:kine memur edilmiş. Fakıat ben 
bıçzan~. 

Fridman şüplı.el:i şüpheli baktı: 

- Anlanuııdını, dedıi, s:irı Barıa-
00.l'ı t:ı.ııyor musun.urz? 

1'Hma.n kaçamaklı biır cevap 
verdi: 

- İnsanlaır hıııldkıııda isabetli 
btr hüıkürn vermek k~I midir? 
Fabt Barrr.ıbal gibi bir yüıkook 
m<tml.ITlın Con Leli hadisesi gilbi 
.küçük iııir ı.'llc m~I olacağım 

'ııç ı:anııet.rııtm. Beni:m :rııcam 

(Devamı var ) 

Mı>ten 40 !ıra bed•l uzetinden ml. 
-.; ... ~:at •error!l3't 2199 Jinıdır, TaJip}ıl 

rin \~ t:ız!a iz.a.h.,t aln1.ak is"...yt·n:erın 

G1··<'fillll Vilfıy~t maka..1ırıda r.u.ill'Şt~
ik'iJ ko: ~JYor..; n u ... e.t!arı Han o .ı-

nur. 

1 Dcni:ı Levazım Satınalm-:.ı 
1 Komuyona ilanları -

2 ıı~ 5 tonluk. ı a adr~ ~JTeskal 

satın aiınaıea.k.tır. Flinde m!'Y"cut o
lanlarm ar, evsal ve fiatJen 
baldmı.dakl teklitl;:c,n>n niheytıt 15.S. 
9~2 ıaribiı:ıe kadar Kas~da bu
lunan kıomıi5yomzmuza vemıelari J3l 
olunur. <8480> 

+ . 
20) numaralı olotnalik telefon san.. 

trı..ı. 

Yuıkarcia yaz.ılı tel&oın. IQlltı.ra.Iı a
lllll'1caı-t .... Elirı<IP bu cins GıWı bu
lunan !•ı· ,....,..,,uıt hari<;<ileın get;rte
ceıd, rm en il'Ç 20 Aguoıtbc>s ı>U a1<oa
m..u1a. kad ... r tek.U!le!'iui Kasımp~da
k"J lrom~t!".ımuz.a \\enne-leri c:8533> 

ltı\ŞID R IZA "InA'l"RUSU 
lllHıl.? Fişkin Leraber 
K Ö RD Ü CiÜM 

Komedi 3 Perde 

• Heye-t ı~r g•ce ll· h· Bohç<>sıind<ı 

tc.ın ve,.,,el<l<•dir. 

--- -------

Uevlet Uenizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanlar ı J 
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