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Gazeteye ıöndcnl~ evı;ak ıad~ cd:lm.e~.) 

Japon - Sovyetl 
harbi yakın mı1i ·"Eğer Aln:an 

. planı muvaf
fak olursa Amerik:ıdan gelen ha· 

heri ere bakılırsa japon· 
ya pek yakın günler 
içinde Sovyet Rusyaya 
saldıracaktır. Bu görütü 
haklı gösterecek taraflar 
yok değildir. Fakat ja· 
pon · Sovyet da vaanıın 
tasfiyesi yolunda daha 
bir müddet beklemek 
İcap edecektir, zannın· 

dayız, 

ETEM iZZET BENiCE 

So, ~·.,t . A'man ceııhesinin ce· 
hııp lıölge,,indeki har.,kit idcfa 
toihai sal'hasıruı doğru hızhı git· 
"'•ktedir. Kafkasyanın i~ sınırla· 
•ına dayanmak azmi ile ilcrliyen 
Alıııan ordusu Tim~enl:o ordu 
Cruploruıı simdiden bitmiş sayar 
Cörii.ııın<'ktedir. Ancak, bu hill<
nıün ger~eğe uygunluğunu kabul 
ctnt<."k l<;in henii.z bazı gel~im saf· 
balarını beklemek liızımdrr. Bu
Ciin, hakikat hatde cenuptaki 
Sovye.t onlu gruplarına maln·ol
nıus 11<1zarile bakmak hatadır. Sa
d,.ce-, Alman taarruzunun n1uvaf
fakiyetle geli~til:ini, Rus ordusu
nun çekil.diğini \'e daha Kafkas 
dın·arları öniiude kafi \'e biiJ·ük 
nıoydan muharebelerinin \'lllma 
grleceğine inauınak do&'rudıır. 

So,·yct cephesinde ,·aziyet buy. 
kcn l\hsırda da nihai neticeyi al
n1ak azmi iJe J:'('rrk R01nım.el ordu
•unun, gerek İngilizlerin tam Jıa
".'.rlrk halinde buluncluklan görü
l~) or. ~Tt~)rıo ll)Ukadderahnı ta
l'~~ «i«t:k bir harhin pek kt~? 
C'--lnlcr i inde- patlak vernıe.si ,,.e 
belki de lllihnrin taarruula te
i<aıldihn etmesi galip ihtimal da
lıilindedir. HH2 yılının yaz de\. 
••9ııe ait knt'i neticeli bar~ler 
Ru'l Bda ,,. Afrikada ha.fanus ve 
be•hJa<ak bulunurken Amerikan 
~a,·adis menbaları da soıı g-Ün· 
erde Japonvanın SoP et Rusva'·a 1 • .. • J 

~ dırmak lıaurlığmda obulmıdu
t~ntı kesin hiı şekilde haber , er
llıın ba~lanıışlardır. 
b A.nerikan menbalarının \·erdi~i 
1

11 .haherlcrdeki isabet derece.ini 
•Y1.11 etınıek nıü~üldiir. Ancak er 
~~k geç 1e,,elli edecek olan bir ha
r~~t \·ardır ki, o da mukadder bir 
;; e Sovyctlerle Japonların bo· ••z hoı; ?l<I .aza gelip he. aplaş:ı.cakla· 
U..~~· Galip b;r Rusı a Japon yanın 
Ilı aruıa Uıak Sark 'e Asyadaki 

enfaatı • • . . b k 
nuı d erı ve emn1Jeh a ı· 
bi ıJaıı tahammül edemez. Galip 

r •""n . . . b 
lerı '"' )·a ıse 3ıne aını se cp· 
ni e Ru,,yauın nü(u, ve kın·ntİ· 
.... ta..C~·c etmek mcoburiyetiııde
"lr ş· . 
111 

ltı.ıdı Rusya ölü.ın ve kalmm· 
ili 

0~ 1~Ya çıkaracak bir miicadclc· 

\• "11
1
\

1.nde hulunu~o.·. Bütün km· 
t t't • 

61" ını Aln1an ordusunun karşı· 
~ a çıkarnıı,.tır. Hatta Sibina· 
~•ıı h' . . . 
lı" .r ınıhonlW< bir orduyu da· 

ı l<atı.a< " h . t" d... .. 
ı6rır. ., .. ep e:ıne ge ır ıgı soy· 

•\or ~ı . 
1 .. · • · ~ .nan taarruzunun a«ır· 

•ı \" d o 

l• • e >h}tti kar-.ı"nda Son·et-
«ın U • · du h •ak Şarkta ne miktar or. 

ri 7~ tava kuv\'c.ti. tank ve ınot?· 
bul nıı~u bır:Uanıı-a mırktedır 

undukıa b' • . G R11 lar rı 1)ınc111rz. '"eçr!l ~·1} 
dtoku hııradal<i oı-ılularma hiç 

nıııarn 1 l>'>n , 1 ~ ış ardı. Fakat, Rus · Ja. 
cu va~ 

1 
~tma:r)ı), paktının uyutu-

r ıo- 111 • 
ta 7~.-k; . a ınannı11 ve Alman 
lllıs 0ı:,"ın bu yılki ılclı~l'lini tat· 
çckrıı· rak hu kunetlcrini garbe 
İ•' :ş hul111111yorlarsa Japon\•a ,·n laa,.,. • 
"·nı uz fırsatı garpt~ki du-
." un · '· · ınrilŞa[ıoa bağlı olarak 

- (0.vaırı Sa 3, Sü: 3 do) 

BUOCN 
Üstad SAMI KARAYEL'in 

•Son Tel -• · · lf gnu.• ı~m yazdığı 
• aftahk giireş solıbetleri•ni 
~~arteı;; giinleri 2 nci sahife. 

'>de okuyac.ıksımz. Bugün 
de 2 -· h" • -d '" .. emn.de •500 lira. 
:Va bi · 
• 1 iddıa. ltwhah nef'"v; ya-
Z•ıııı bırlacıtbmız. 

m--YABIN 
ltEŞAT EKBEJ\I KOÇU

nuıı •Kund d • ura gw:ırtılar:ı.ana 
lllf .,ir konuşması. 

111are.şal Timoçenko 

Almanlar' 
laşağı Don
da durdu

ruldu! 
Vişiye göre Rostok 
işgal edilmek Üzere ! 

llloskova, 20 (A.A.) - Röyterin 
muhabiri bildiriyor: Son 24 saat 
içinde Almanları Don nehriain 
şarkındaki nH"nilcrden ç>karmak 
için yapılan gayretler, teı.adilf &

lunen ço.k anudane mukavc.ıue-te 
rağlnen, tc-rakki e1ıni~tir. Voro-

(D<>vaam S." 3, Sü: 7 <ic) _ _,,_ __ _ 

Rusya • • 
ıçın 

ı mevcut teh-
like 1 O misli, 
daha artmış 
olacaktır,, 

Rus Kızılyıldız ga~ 
zetesinin şayanı 

dikkat bir yazısı 
Looıc!ra, 20 (A.A.) - B. B C: 

1 

R:,.;5 Kıııl Yıldız Gaıct{·si yazı
yor: A~ır..anlar bü:yü.~<: kuvvetler 

1 t<.ı!~it edltıı:"{k W haml"de Rusları 
ezip °''°' ve Volga rv~hirJerini geı;

. miye teşebbUs etınişJerdl, Bunlar 
' mü-dafaala.rın1ızı J113.·!ıdıı.\.ıta:n .oonra 

birer birer lrnha N-ecelk lerj.nl 
zann<:tt.iler ve f\?Jı;.:.;...:k;ı. d~'l'lan 1 
ilerlrırolye mu\\i.ı!!a•!( olmu-:ıtur. 

1 F~k"&t ınüh>n >!an guçMlXleri yı.•
: '11Nl""'1ıiş\;r. Cer.ızptaıt; tctlike de 
~ pe~~ büyükf.;ı·L'. Ve A~anlar l\i;l
. lCrO\'Odan Crnızp c!'pht:miz.i teh-
i dit all:na alın~ lıul1J11U)"Orlar. E-

1 
(Devamı Sa: 3, SU: 3 de) : 

İngiliz Haberler 

Nazırı Diyor ki: 

Bu sabah)~~ Almanlar eğer 
RUS TEBLIGI Kaf ·asyayı ele 

· ofgradl)geç·r":r erse Voro 
şehrini harp daha çek 

talılige ettik ! uzayacaktı .. 
Lcı~dra ~O (A.:\.)- &wyeı tr':ı

o!iğ:: Mil' croYonu n co: u'lıımda \'€ 

•Vo,..,ncç kesim-.OJ>de ş'<>detlJ çar
ıpıf,1ffJr-ı.,.cr nlm~ktadır. 

Rus kuvv!"'tle:-i \1oroş.~o!'grad 

elırini t<ahhye etmişlerd.ı.ı:. 

Vis; 20 (A.A.)- İngiliz btıhsd
lıat Nt:..ırı l ... i~i!ton Rusyad'.3 \'a
ziye\·.n c:ddi s~llıaya g:r<l:ğini 

sö~l<>miş \'~ un:.:ırı il.ive etımiştir: 
.Aı:manıar KaLkasya·yı ele gc· 

<;-irirkrse harp çok uzıyacaktır .• 

Dün bazı semtlerde ni
çin ekmek bulunmadı? 

Bir kısım fırınların günlük 
ıın istihkakı arttırıldı 

Bütün Be:ediye teftiş teşkUatı fırın~ 

ların kontrolüne me;nur ed~ldi 
~ ııc-k ~.ıılUl h.at:i ur. ş .. K.ı!.c.._• uj

zcol~ n.r~· ;çm a.1!:,:a~ .. 1ar ·ıkı terl
birir · cıl.nhı..~t~d~rlat. Dı.ı, Pa:'n: ol
ma:.ı .>ikıundc'ı sayfye yc-:1erı ~n.-l.la
lı.k olrnUıŞ, bwrala :ca.ti !ı:rınJ., J-a 
eıkr..t'k bJlı;.r.. .:-...nı.;';_. Il\)"Oğ'u ,e 

(DC'Vanıı Sa: 3, SJ 4 dP) 

Romanya dan 
137.Bandaj 
yola çıkarıldı 
Bu suretle 35 tran1-
vay seferlere baş -

lıyabilecek 
T:Mmovay ida~siııe Romanya

dan gelen bir tdgrafta 137 ban
dajın yola ç>karı.lldığı bild''.ııilımi§· 

ıt.ir .Bandajlar ·bugün yarın şehri
miıe gel<>cektir. Bu suı't'tlc bu
gün ga,..ajlarda omuattal du.ran 
ot.ı-amvay araıbal:Uıntla.n 30-.35 ka
dlınnı iŞ:.eımeğe ç>kamıak kabil 
olacaktır. Bu, biraz ol.sun tra.m,
\'aj~ :yolıcu?.&rma rJ.ha~lık '-"erecek ... 
tir. Dii:er taraftan Ra.~~anyada 
obu!ur.an i.d:;.re ır.ilrn<'ssiİ: yeniden 
•bandaj !<'mini için uğraşmaktadır. 

Vali bu sabah 
İaşe l\1üdürlü .. 
ğünde çalıştı 

Va.ı1 ve B ·d.yt: Reisi I. .. ~ii 

Ku-uur; bu sab·•h a:,.. mü1 iı' 1 Ü ... 
ğünd~ mEşgul o!nttLj d'~n An.{a
radan Ş€hrın.·zc cı't(j.Jcb İışc l\lü
d ü.rü M:ümıta2 Rekle A r,:Jmra it'· 
musları ve günün n1ıc~clcler '~-c 

kır~a g-Ort\~·müıştür. Bu bröıil~n:e
de birinci r"iın. ek:T,ek mesc!es: 
te.ı&il etmi~tir 

Diger taral'ten iki gündüT muh 
tel:r' semtlerdeki fırınlarda kont
rolkr yapan belcdıye ınüfett şleri 
bınılardan bir <;")ldannı rcznlan
dı:rımışlardır . 

Büıtün beled:y~ l"Üfett:ş teş· 
kil;itı yalmz fırııılar:n kıontr0lü
nt> memur edilmişlir. 

Bir Macar takımı 
şehrimize geliyor 

Beşikta~ takımı, N.A.C. l\lat.'ar 
talaınunı iki maç yapmak iizere 
şehrim.ize dıırnt etm.İ§lir. l\Iaçlar 
16 ve 23 AğıL~tosta Şeref sfotlıaıda 
yapılauktır. 

. 
' 

Bu satatı MiSii' ~ •· 
l;.nan -. ıı.aberler 7tllli ve kal"i 
hareke11io başlamıılı: aıere oldu
ğormn labmm edl)diğinl b<ld;r-
1""llı.~ir. Alman Marevalı Rom
-mel kuvvetlcrirnfll ,.erlerini dc
t;'.~re.ı:uc ,eni blr to;.kt\k vücude 
gelİ<lınışti.r. Re<>im<te Mareşal 

~ommel ıörülmektı•dir. _} 

Elalemeyn 
de3Alman 
taarruzu 
tardedildi 
Rommel, kuvvetlerini 
şimale nakletti. İngi · 
iizler biraz i: rledi!er 

\ aş'ııgtoıı. 20 (A.A.) - Alıııan· 
lar, 1,Jalcnıe3 n'de Ü\ kere arhn ar
ka) a taarruıa kall·.nıı~lar fakat 
ht.'r üdindc rte ka) .plarn uı:rıya· 
rak gerı ,1ıJ.nı~lardır. 

Londra, 20 (A.A) - • B.C.• 
Garp çuliindon alınan haberlere 
göre, İnı;iliı . kunctlcri bnı le· 
rakki yarmış YC 111erJ..eL.i kesimde 
Riivcyde .ı. tı bo~·unca ve keza 
cenup k~injintlc biraz il('rleıniş· 
l~rdir. Şirr.al kesiıninıleki kıtaat 
nıe\ kileri:-ıi 01u·bafaza etuıişlı.;ı dir. 
G('neral C:or.ınıel cuınartc...-s• günü 
k1p,·yetlerin;•ı yaziyetini dcği~tir
nıi1tir: E7cilmle 9 uncu Alnıan 
tiinırni merkc;ıdcn aluıar~k şimn· 

• (D,va.'l'ı S>: 3, SJ 4 "·•) ----<>----
\'"eni Zelanda 
kumandanı bir 
günde 2 defa 

esir düştü! 
K"Mre, 20 {A . .'\.) - Garbi çöl· 

ddd Yeni Zdanda kuvvetlerinin 
kın~ıantlanı bir günde iki defa C· 

~ir ohnu~t·.ır. Kunıalldor. bwılar· 
daıı biri.ıci•iııde bir müttefik 
Jiar,-: Jnic1:ır~ilc knrhılınu~, i! ;n. 
clsi;tde ıo;;c ka<::ırak mii\1cfil..: Jıat-

1" ın·• "',,_hni .. ıjr, 
- • t7 .. --o--·-

5 Haftadanberi 
1 

çarpışma~ara işti· 
rak ediyorlar 

yı;.~-ington 20 (A.A.) - Yakın 
Şark'.a Amerikan ha\•a kuvveı
kri kuma:ıdvnı, Yakın Şarktaki 
Aıtıer.kan ha\·a ktl\0 \·etJeri'IJOin çar 
pı~ma1aıa b<'Ş haft<d~nl>eri iş.ti
rak elt.·lJ-cı-ini söylem:tıtir. Bu 
kun·etlcr ayn ayrı 21 :harekete 
i~irak ctrm·i~!.crcJir. ' --a--
Paristen çıkarılan 

çocuklar 
Vrı 20 (A.A.)- Pari.'lf.en. jura 

d•gbrına 61 '°"' k gör.dl!'rılnı''Ş· 
tir. Bu çocukJ.ar bc.mb:ırdıman
larrla'fl znr:ır ;~rP~i; a: l<'!ıere men 
supturlar. 

"\ 1 

Sırp çeteci-

1 ı 

SEBZE ve MEYV A BiR LÜKS 

OLMAKTAN ÇIKARILIYOR ! 

Yarı dan itiba en 
Fiatları Beledi 

Tesbit Edecek 
e 

leri Roman
ya'dan Al
manya'y a 
Petrol, Ben
zin nakliya
tına mani 

oluyor! 
j Vali ve Belediye Reisi 

kat'i emirler 
bu sabah 

Tuna Boyundaki 
asileri tenkile müf
rezeler gönderildi 
Lo~dro. 2) !A.A.) - B. B. C: 

General !l!-!hall"'lviç;~ kumanc!J
sıındo. -buluaxın Yug"l&.av vat.an
ı:e .. ·"'Cr~' rı norr.any."Jd;)I'J AlnHt"1-
yaya yapılan pctrx:.l ve benzin . 
nakliyatı.na man,i oln1ak üzere 
Tuna üter:r.C.r cten.,;rk~pı etra- ! 
fındak~ tPpe le r·e yer~ ts!uişlcrdrr 

Bunlar Pı t"'Ut vıı bc-nz·:ı yüklJ. · 
· kalll,)"tı.nl=ı.ra b ~<'ı;.m Pt "ekk'dirlcr. i 

A!..r.r. ::ıa~ bı..n a ı !e..,k·l iç'n hu
sı.: i nPhır 'T?':!r :ı 'e-.., gO-ıdr~ : 
:ero UlA.i:-) b ce\--'"-· re k:ı:n
da;ı i a.'"".1J'Z lr.tftr:~ ... o<!::! tunö~ 
YU[;OS"li3v çet.Pcıieı" yerlerıci mu- : 

! ha!~~ e" r.rı.1.. ~~·, " 

Emdene büyük 

Hava Akını: 
• 
ılngilizier otuz 
ıhi yangın, .. çı 
ıyüz elli beş t n 

• ' a rıp om a ı 

attılar! 
Yn,.'.lg!<ın 20 (AA.)- İ:ıgil z 

ta: y<tre'ıe ... tarafından Err.d ne 
y•p!n1..:; olan bi\y'J..1< akmda 355 
ton t.-;iı.ı.:11. IJO.mlb3S) •1.-·c 30 bin val"!
gın l;omb.;ı a'.ıldııg; ıesb;t olun
mu:.ıtur. )leticcec d~Jdarla petrol 
rlepo)arn.cia bu.'LI · yangınlar çı
kart1m-uş \'l hc.sdrlar l apılanıttJr. 

Devlet elile 
yapılan ziraat 
genişletiliyor 

Milli Şef Ticaret Ve-
kilini k~bul etti 

Ankara 20 \lfostı1 • :\luh•liı·i· 
ır.·~Jcn)- Z:raat Ye:;.1Ji1;., önü-

.. . . ' . . . . mu 1'€ı.{.. Cı-~ m Jr.ı.C'\~sırr..ı ıçı.u şjm-

di ~n li.i:zıır:11u Zı.r11kla..ra baş
Jamı,.n· B lhas;;a de ·Jrt ehYk 
yap ~akt ola'l zıran•ın gcni§le
tifu"ı esi .; rı. t \ b"rlcr nlırın:akta
drr. M· '>tc..f t!'ınt:ı.ırn'artla dev· 
lct t•ıf !ı.tl i. tar~al~r kurulması 
b< kkıı1dr ap eden c:ık.;cler bit
mek Üt.t;: ecür \·ck.6.ı t eldeki zi
rad.t ıirctlt rr. tevz..ı-rıo deıvam et
mekte, puiluk im~t i<ler:nc de 

Ticare, \'ek ·ı Dr Bthc;-et Uz, 
tc~kik se~'<;hatindcn. bugiln saat 
~O de t.O)j·tı. .. c 1:e ..:\tl::nn-dan An
kar. ya avi' -r otmiış '."e Mılli Şef 
Re,s.cwr.ilı•ır İsmet Ioonü tara
fından kobul e'di!erek Aadna ve 
~.1c-sinliJ.erir SC\"g. \'C s:ıygılarım 
M.lli ş~:e föllğ e)':ro:i.,.<rtlT. 

KlSACA 

Hepsi iyi amma .. 
ıı;z;,n mahutla l<aııuşuyo:-d•ak da: 
- Elkılr ır;n on allı kun.ışa çı.Jur.:ı.sı 

İstanbul fırıncıiaruıın kauJ.IlClna na
.ar mı değdirdi, y<>ksn işJcri<ıoe mi el
, .. t•rı.r:edi nı' oldu b~iın ı n•.). 

D~1.l~::ı. ~r:iıut1 ro:Cu: 
- Nc<lt'") ..... 
- Ear.Ck ıo Altı kı:Jn.t.Ş olallb(ri 

ekf~r.i 6l'mti Prd(' Pk.:neit b1,;lınn - çok 
gi:".'le;•i d(" oın 9Öy~cınek istt,orırrn .•• 
Cı,,·, ', nı \"(''>d'i n G;.ıI~rLkı 

- &,·oı bun\ı bana ne SÖ)tlü~r
~·m, yaz \'C i',;i'~ltre ithaf et ... 

Dcn-.cklt '· f.ı •!.ti. 
A. ŞFKİB 

Bu }"11 şcl.ımfrıxic subze. ve 
me~ Yanın çQk pahaıı olması yü
zfln<len b Zl fa~r Volandaşl~ 

için sebze v·e mey'\·anJn bT cH.ilks!~ 
maciôe haline gr!.l-.1iğ. görül!mek
ted:r. G~n yıllara n~zaı an nis
be1su bir şeJdde :ıu<"M olan fi. 
.War:n terc!:i:inC.~ perakendeci
lc:rin ıind olrlı.:ğu ankşı!m:ıı-~r. 
Vali ve lk'c<l!ve Reisi Lıilf! Kır
dar bu m<.>Y?luun halli içiın bu 
sabah kat'i em:rlC'l" \•c-rmiştir. 

Perakende seme ve meyva fi
atlarının teSb'1i iç:n beled:ye ye
rııi bir ta.Jim.,':ıa:ne Jıonzırlamı ıır. 

Bunun ta+b·~, ol m!l'~ .na var n
d.an itibaı Ü b"iilan.ıca' t:r. 

0

Şimd. 
ye kadior ~ıbo.• bır~kılim:'i ye 

(D ~arr: .. s--.· 3, Sü: 6 dcı) 

verdi 

1 Bir polisimizi 
lşehit eden azıl1 

katil tutuldu 
Bu haydut bir çete ile 
2 otobüs soymuştu! 

Atlana 2() (Hu9cısl)- Geçen yıl 
Ha.tayda b.:r şakav<>t hfı<Lsesl c,,
rr.u... Sur:ycden g;- ce W;>•akla· 

rl!l!' 2 g·r<'n hc<ı F'<., Bcır-1 da
ğ n,.ı. Der:r..:!< re m~\'kiinde ikı c-
tobii "' ('('\ T'('~k yo u';ırı ı soy-

(Denmı :Sa· 3, S · 6 dtı) 

Atılay şehitleri için 
Çanakkalede 

yapılan hazin tören 
Çanakkale 20 (Hususi)- 14 temm:u.Ja bir tal;m dalqi. 

yaptıktan sonra bir daha au yüzüne çıkamamış bı lu:ıan 
«Atılay» dl'nİzaltı gemimizde ıchit olan 38 denizcin,i:ı: için 
diin burada hazin bir tören yapılmı~tır. Hemen bütün Çır 
nakkale halkının i§lİrah ettiği ml'raaimde nutuklar $Ö} ~en· 

miş ve ıehitlerimi:ı:in ruhları taziz edildikten sonra mızıka 
matem havcuı çalmıf ve vapurlara binilerek denize çelenk· 
ler atılmıştır. 

[Ç t 'C E V El 
if ve hamle çerçevesinden: 

AHLAKIMIZ!!! 
-1 

AHLAK ~E.DlR? 
Duman gibi dağılan, çöıü· 

len, silinen tecrlt oyunlarına ya
na5nııyacağız! ı\ksinr, da\·ayı. 
ta~tan daha katı bir tc~hi, pilanıı.ı. 
da billılrla~lımıak isti~ oruz~ 

Davanın tellJn u-ıılii; dipsiı fel
S('fe kuyuları a~ıp. i~inc di.i-,:('nlcri 
bir daha ) ı•r)-ÜLiinc çıknnııyacak 

bale ge:irıııekıcnse, 3) "klor önü· 
ne dağ :;ibi tüınsekl~r çekip, ~a
hillcriıı.i korkunç bir '~Joa heye· 
canilc sarsmak ,.e bir :yıldırım isa
belindeki kavra~·ış hııile kıskıv· 
rak bağlamak. .. 

Ahlak., ahlakmıız, alılıik dava
mız!~! 

Ensp,ınizin üstiinden fırlanıı~ 
100 okka~k bir ur gibi. bn da,·anın 
arzetiği hali misilsiz bir bedahet 
kolaylığile duynııyun, içinıiLdc 
tek ful yok' Evdeki kediye, so· 
kaktaki köpeğe, koldmmdaki ta
şa, çöplükteki k.Qiiıda, sep<."t1cki 

çamaŞll'a bile sorsak, menıleketi
miWe muazzam bir ahlak d&\oası· 
na yer olduj;'Untı, bu dava\a ait 
hiçbir tecrit imkanına malik bu
lunmaksızın, avaz avaz haykırır. 
Öyle bir hadise k.i bu, yalnız üs· 
tünkörü mü~ahedesile, ona ait 
mücerret \ "C müşahhas illetleri, 
donanmış bir geminin direklerin
deki el\'aıt elvan filBıııalu şek· 
!inde ayan be\·an görürüz. 

Fakat biz, en ~erl'fli teı,iıisİll 
en haysiyetli tecritten geldiğini 
laildiğimiz i':?n, baştanbaşa .ftn1elj 
'\1akıalar altminde ~·oğuracağunız 
davayı, trk "Blli)·elik bir ~im~ek 
a\dıtılıl:ında mücerret köklerine 

NEClP F.11.ZIL KISA.K{İJU'K 

liadar irca ıvıuoda ·1z. Tt, ki, pat
latacak kadar rulnımuıiı dolduran 
bu tla\·a, davaların da,·a"-1, ghndc .. 
lik lıflyatııı J<al>a htdL•flcri t•nfin .. 
de, bizi.ııı gırth1 ğ11uızı \"~ b~l. ıla

rıııın kulak zarını ~ ırtarL·a,ına 

bn) kırıhrkrn. ne çaı•ta h<r kafa 
~ill~İnrlen ..(l•ldigiı:.i .-.-·· 1t:r .. in~ 

.\lılak ned:r? 
Orta 111alı hinhir t:-ıri!in İ(İne 

hiL de bir •farif l;atoılııl': 

Ahlak. insanm Cerı 'e cemiHt· 
le bütün miiııa-.hl tl..riııdt.', he~ 
hareketini ayarla ırı hir c:,i) \e 
(kötii) hii1mü; 'e hu lııikmii be'· 
]iyen bir duygu \"C dli~iinre i~li .. 
n1idir. 

Ö.Yle ki, kl0 efcciıı'n Plct fiz.İ· 
ka ha,,Jnı) ,li) c tnrif ctti~i İn· 
611n. e.Cier iıı•,anlı"'ını ~aln12 ( kri 
edas:..'ldo bulu)cna, bu fikrı eda 
da kendisini, rnlnız n yalııız, 
ula<tığı ruhi tanrda lıııla-a eder. 

Ablak. top: rkiın fikrin, topve· 
kfın ruhudur. Ahl:.k, top~ ek ün bir 
fikir uz\·İycHn!u, 1op~:ckün i~ ,.e 
hareket piliiınnda muhta~ ı•l~u,lıu 
sinir kudretin: hazır1ı~·an du'"gu 
Ce\ beridir; J ani top)·ckun rolı •. 

Balığın su~-.ı. kuşun ha,·aya. a· 
ğacın toprai:-a. kayanın ır-ınine 
ihtiyacı, inso.uıın ahJitka ihti~ a· 
cından daha hafif. .. 

Ölçü: 
İn"8n başım sıçan kafo ındaa 

ayıran biricik ba~·~iyet, d\1n, hu· 
gün 'e yarın şii)le ve)a böyle, 
bu türlü ve ·a o tiirlii, bir alıliık 
telakk~inde. lıir ahlak temayü
liinde, bir ;ılılfık meclıuri etinde 
ba~Jar \"~ bi1er. 
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HALK FİLOZOFU 

TİCARET TELAKKİSİ 1 

REŞAT FEYzl 1 Yazın toza kal
dırmak için .. f:.kiden dükl.;ncı pahalı .O:\'• 

) ar satıcı ucuıa satardı. Dün· 
~anın gidişi, telillileri, !fCkli, 
nıan,ara", encamı gibi, bu ıt 
de dt'ğişti. Ş.,hrin muayyen pa
zar yerlerindeki büyük birçok 
nıana\lar selY•e ve mcy,·ayı k~
pı önünden geçen se~·yar •atı· 
ndan dalı.t ucuza ı!l'tıyorlar. 

Bu •en·ar •atıcıların heuı 
huyu değişti, hem suyu. Sala· 
r-ağı n1alın fiatını, ev\'eli. en 
az bir mi.li fazla 'öylliyor. Son
ra. (etin bir pazarlığa girişiyor. 
Daha sonra, ilk fiatın yarısına 
uıalı \:eriyor. 

Tcraı:: ·i tamanı mıdır_ ayrı 
Lir mesel.,. 

1\Iah İ}i cins ın~dir, llak ge
tire. 

O, yilni "CJl ar s"tıcı, çok za· 
man budala bir adamdır. Kltr• 

na%1ığı çok irıı.i ve sat!ıidic. 
Kulağına bazı şeyler çalııımış· 
1ır: Hayat pahalı, her~ey p.a· 
lıah •• binaenaleyh, o d.:ı, scbu 
ve meyvayı paltahya satmalı· 
dtr. Fakat, fiat, pahalılık nıJ· 
betleri hakkında hiçbir fikri 
y~hır. Bütün kumazlrğını i1· 
!imal ederek ticaret yapmak 
se.dasındırdu. Çok defa gülüııç 
olıır. Çünkü, mil:saadenizk, İ<
tanbulln miişleri, ondan daha 
kurnazdır. 

Beıı um~n, partiyi bu beriki 
kuanır. Dilediği !iat!a derhkl 
rıza ~:isierihniştir. Ar.t~ sevin~ 
içindedir. Hele, teraziye bir le 
dirsek attı IDJ, ~ tamamdır. 

Bir~ukbrı, ticaret; bir dala· 
vere frncıler. llalbuki, seyyar 
esnaf, im işi bir hokkabazlıl; 
olarak kn!ıul etmektedir. 

~~:W!I Çimentonun sa
~~;=;--~~~iKiJ labetini iki misli 

~wıt0s i~inde, h-tanbnlda bir 
milli oyunlar festivali tertip e.di
lecck.. yurdun muhtelif ki~elc
rine ruahsıı:; milli o)'unlar, o ına· 
halden gelecek ekipler tarafın· 
dan o)-..ımauk.. 

r ·at, programa dilkkat ettim: 

Bu oyunlar hep en pahalı gazino
larda verilecek .. demek., bi• gidip 
&C) redemiyeceği:ı.. 

AYAKKABI 

Hi.KAYESl 

IIaTibln b~wdanberi, ayakka · 
bılar hakkmcla gau1elerde yazı· 
lan ya:alar toplaosa, kimbilir, kaç 
ton kağıt tutar. 

Biitün mesele, bildiğiniz gilıi, 

ll'k tip ayaıklıabı işi! Biı'biri ar· 
ılmca tavzihler bile neşrediliyor, 

An.ka.rırya gönderilen bir tek tip 
değil, dört muıhtelif tip imiş! 

İyi amma, bu meseleniıı soy adı 
tek tip olarak kal.ılı, ya.. 

ŞİDDETL1 

IUUHAREBELEI\, 

arttıran madde 
bulundu 

KayM:ric!ek.i Ero:yeı dai.Lnda, çl
merı.toya ıaarıştı.rtldığı takdirde. çl
ınıeı.Jttııun sal ib(Vlint i.ki misli art:Uran 
bLr madde bu!wmı~ur. 

Bu rr,a~l :ıntn cevlıerinin Erciye~ 

dat.ooa meC:1zul olarak btJ~u an
!aşJ >ğından llclısal V<llcalt!(i müle
lıasst!<ları tan>!ıodan tetaik.ata tıas· 

lan.mışt>t. 

Vaırt·sıı-, Aıi.:,,..d•ki Karadeniz 
Jlııo..-uzu y .. IJ1hrkc.n, kullarur:ı..'l. çimen.

un .o~etiııl arttırrnalt için mez.. 
kür maQde itab-aya "" b;r adadan te
darllt ec!i .. m<:k ,,,:unda kalmmı.ştı. 

---<>--

Kula menBUcat mağazaaının 
iki tezgahtarı tevkil edildi 

Fazla fiaüa 4 top kwnı:ş sat!ık
lan iddiasile İ.zminkki Kula men 
sucat mağazası teı.gatıtar1arından 
Nlll"; ve Mehmet Belevi milli ko
rımnıa mahkemesine verilerek 
tevd<if olunm..ı~r. 

Yamanlar kamın sahan 
verem mücadele cemiyetine 

veTilJi 

Bilhassa veremlilt!r j<;in ~ 
böyük ~ifai bassalan okluğu tes
bit olunan İ:ııınirdek\ •Yamanlar 
ka.mıp.1ı> saba!'l verem mücadele 
cemiıyetine ver:Jmiştir. 

Verem mücadele cemiyeti bu· 
ras:nı ıslah etlerek konforlu bina 
?ar ve tes!sat yapacaktı.r. Kampa 
şehriıni:1JClen de hasatlar gönderi,.. 
le<:ekltır. 

İç Elr-0n!ııoyüoae, ç-!ar a.r•-ındıı 
eski, •llfjap bôr loöşlc sahibi ol;ın clo4-
tuımu, G'·ı;eo!cnle bir akpm ziyarto<ll& 
sitliın. Evin ı>trafı hep ba~lik'ti. 
K~. eski bit yol üızerlnd~ ;di, c;aı;. 

ba, vsJatiy~. şizr.ıdi bozuk olan bu ,ol, 
bir şose mı;,. En beııbat :rol, yıpran
mJ.$ şosedir, 

AlaJam y<ıttt<ğioi :remeıc üzer•, bah
çede tffTTl]ar altında otunnuŞ\ulc. O 
~onveıll olması icap eıle<ı çarnlaı-, 
l>lıdnıiaı>ınış gıii>;, bcııd>eya>dı. Ve sı

kı bir ruzear rsince, tıozlarını dökü
yor, !lstii!OOze ,.ağdıreyonl\ı. Benim 

slk. Sltk ağatlar.a ve tozlara baktJğ1-

qı.1 gôllM ev sa:hibi, yolun tozundan 
epeyce ,•kiiyet etti. 

Ben de k"'11di&ne bak verdim. is
·~n b1J11JO"O gelinci~ kadar, e
lim ytıızüm loz tç•n.c'!e kalmış. sömle
ğimo1 yakası adeta ,,;ynhLaşmı,_ yil· 
zü:mdeld terler, lnr.c çamur habbecik· 
lcri b3J;nc gclmlıı\ .. 

Yaz .rrev'JIID.C~ tccıu, kJıfın $oğu-

' tundan dal~ aşııl!t ~:•hnaz. İ.şb;ı şu ta
ralı da v.::<l:.r: Kışın <JJğuğı.ma kar
şı 1'ı!:'aıdCn:zi -~..ınlarımız ffievcut 
ise, yon parıımıı: varsa- l.."11fUY'lbill
ı:'7.. Fakat, Y'1Zlll, to:zıııan ~ knru· 
na c:alAs.ı.n ız?. 

Doha do/!nmt. 1az. !Gzlu ~ ol
ma~aıc lizımchr. Ta>Ju oLan İstanbul 
şehridir. Bir sayfiye ~e. lııız 

t\c>ı•a.Jı: lri9anın tuheCıoa gid.O>'or. Şeh
rin ortasında ö:Y'\Q rnahallelor, s<>kai<
lar, caddeler vardır .kıi, yazJın hep toz 
içilldeOO-. Toz olmı.ı-an bir iki tane 
belli başlı ana cadde, daha dı>ğı.ıısu 
astaı.t yol vardır. 

Galiba, bir ,.nrin inılarının taman>
lıuım:ısı dC'lll(!k:, t.ıız..ın o .:ıehirde ta<l
hc kar-ı demektir. btazıiıulda M, 
ne zamao yaza. lo:lıclan kuıt.uluınıak. 

şıiırl,ı •rnuma:ı lamam olduğum bilk.
nrdebôllriı. Toczu kaklıımak, Sokak
ları sularn&k mesek6! değildör. Bütün 
şehir J<>llı:ırt başlan aşağı ve ,..bah
tan t.lq;<ıma kadar biç dumıad.:ın su· 
lan3imaz. Bana madot .tnlk&ı yoktur. 
Ve d~ın biç bir şehri bu irııidna 
sabip dt'ğİ (<J!T. 

Tor.uı kaldtMTiak. inşa, imar tanz(yle 
ınOmk:tlnıdUr. Tozu !kaldırmak gayeııile 
bir ııctı;r lnEa ,.,. imar edildikten ,.,,.. 
ra dtr ki, o bel&Jnin caddeleri sulaı
nrr ve yw.\:.<ınır. 

İnıa•llıatı., t('l<T'Oennl edelim, j l•nbu. 
1yn TC~kr tarn!ırırlan zapled•l',.;nln 
500 ilncU y:ldöıı.(lmtlnde, bu şe!ılr to... 
dall da kurtulımllf cJ.r. 

R. SABtT 

Kapalı çarşıda i yan
gın söndürme 

tulumbaları süs mü? 

Ru;;yadaki muharı-belerufon balı
scrleu bazı tebliiiler, son günlerde 
yine, düı'1'lnlll görmediği şid&tto 
ınüth · çarpışmalar oluyor, şek· 
liııde bir ağız kullanıyoır. 1===-===-===-=======•I 

Ka(lalıçarşıda i'ki g.üıı evvel 
vuk.ua gel.en ve 4 kuyumcu dü.k
Jo3nının yaıııınasile r.eticelenen 
yan&ında ~arşı esnafl cem."Ycti· 
nin yaı,gın tulunt>a!aının hiç bir 
im' fa<le tcm:n etmediği görüle
rek şikiıycderi mu.cip o.lnıuştur. 
Esnaf tarafı.ndan para ,·eri'erek 
s~tın alınan bu tulumba1arı lşl-et
~ğc rred:>ur olan tei" il~"tt'"' )'an
g .na nığmcn o gün hlç bir hare
kete ni(in ı:"CÇmedif tahlof-. olun 
ınakt~d,r. 

ll•r.bın lıa5ır.d11nberl, hep, gô· 
rulınemi~ şiddette çarpı,mahr 

oluyor. Dir de, görii:hn ·: şiddette 

bir mıılıarebe olsa da fazla heye· 
cana kapılm.adıııı seyretsek. 

Kontrol tarzı 

TEK TİP 

l\IOBİLYP. 

EğlenOtJ yerleri yoz münasebetiyle f" • 
ço• ;ır. nuralaııdan bir çok ş!kbrt. AllVIM u 

Geçenlerde, bütün mekteple· 
rin nt<lbilyelerinin ayni tip olacağı 
"e >an'at mektepleriJ>e yaptırıla 
cağı ga:retı:lerde yazılmıştı. Fnbt, 

bau çok kodaman mektepler var 
ki. müdürler~ odaları eıı lülııs tan
da dôirmek hevesindedirler. T~
bii, bunlar yine müstemıa ola<:ak .• 

AHMET RAUF 

ler di~1lrn'r. ve bu müesseseiıer\n 

kon1rollerın~ tle etıemıru,-ct verilir. 
Fakat, her ~ense, biz, teftiş ve k<:ın
t1"llcri gar~ bir -.a. yap'tfO<'Uz. 
Me<e!A, ~çeftlerde gazeteler, bl>tün 
eğler.ce 1cıJ"1'inin sıkı bir ı'1N!t'.e tL 
!An ve t.l~nca günleri teltii e<illcceg;. 
.ili ya:odık>r. 

B!rıe göre, te!'tiıs v.e kı:mt:oUer ant 
ve habenılı olarak 1apılmalıd:ır. Ak· 
ol balde, ku:.Y<>lün neticesind61 bei<
jed;pniz tnJ"(ia lıMtl olmaz, ~
Jık]ar mey®na çıbnoz. 

BÜRllAN CEVAT 

r 
EDEBi RO,UAN: 37 \ 

Ş ..... ~~L~~~!AŞI 1 
"------ BİRİı Ci KISIM 

- N• vakıı 
::., t>Ylın caat 1eôıi tie. Sıze 1 

bah y de i$< gor ct>!imi sl)ylcme-
"" · • AnJatıı,yun. 

Ko .lıığu y o ynµt.l<lArır.-
dan ~ r u>'afa N .rl. d:ı 

alroıya 

- Il"'n n b-;'. eyim! 
·-Ne b•le1 ,., ne dcm<>k c!e:ıdlm! ..• 

TIU Ç ::CU ~ ben ~ kesemden. bPSli
,.f"!n4>ınl kl... Eğer ılı b~'"'n aoora 

k ttla bar k t;m;dhıi '>eslcmı
~ :ata. oocu.:..atu alıp ua.k blr v l.aır't te 

glll rür, cırad.a b ~...ıcmm, bl r kft.rlilye 
tcsl o ederim; ıımma ooı>an ,.,.,, .. da 
!:it d ·"'- <">CU~ yitt1l<>ü gö<crııczsô
n ı 

?.! la!a N•rlı dii.şihd(I. 

- eocu:ı.. ne y rlar!. 
- Bwıu ıfüşıi.n:neyın;z. 
- Ç« ı.ga fena •k ge<ro ~i ı.te-

nraın. HEie oldürürlers~ bcsırn der. 
co ııore:. Hıım çooğun ne:oe .e ol
duiunu, ne yapb;ını o•lınel<yitn. 

- o tıaıde paııa ,.,,..,.,.,iı !azım. 

- Verir m ..• Bir ~t verı:rirn ... 
- Vcranz, çucı.Mt n;·da ellı liradan 

-ğı b• maz. 
- İstet·'fl.! \ zam:ın ~~ geri a.-

ılab!1ır n11>·•nl!. 
_ İ.$tcd!!.gı?iz za.ınan ... Bcına yazar

smızı size ('OCttfu getiririm. 

Mustafa Narh vicdanmcta az:qı duy
ır ıya bıışlt;1<71'du. Ant bir hiddetie 
ç: ld?ğı çocuj!:ı actyon!u. Artık Wre
sl yatşını;lı i,ıeı~ğ! cina1etin netice
lcrioden ırorkuyordu ... 

Cilıd:ırunı çtıca.rdı, para saydı, fa
ıot vemrcden e\.·ı:t·l: 

- Her ne ol..- ohrun b~ ba· 
~ıma dert aı;ılmıyacak. ya?... Dıye l 
.. rou: 

!ru~ı i 1~!.8 HIZIR 1-fı::-rl 1 ~61 

TEllLRUZ 

76 
RECEP 

7 6 

Yıl 942 Ay 7 Va.sat! 
Vakit 

F..zar. 

TEMMUZ 
S D S D 

5 -45 GOl>e;; 9 L8 

20 
13 20 Öllo 4 43 
17 18 İkindi il 42 
20 37 AQam 12 00 

Pazartesi 22 32 Yal\ı 1 55 
3 35 İm.sak 6 58 

- Bu hı.rsı.ıata ıılf!t't;k etımıcıyini.z. 

- T:ı.l>it ('("..Cl :=.u ar\}·accıklsr; bu a-
ma bt"1c ed:nn <tu.Yul:ırrzyacak ya?. 

- Kat'iyyc.n. 

- M~c f'Y' AL·yo el !wysa b're ... 
- l\frse!ıi~ At1~,-e el koy maz, 

Çünkü mesclL"Yl obıt ... ya bı!e akett1-
l'n'.:,YeC('.k}tr..:1 r. Çocugı.ııı ne ann~i. 
nf! de lı:.b:ısı br rez;;ı hote mcyd'.:n. 
,.c:m k ist(·zreı.1~r ... Çocuğu el altın

dan arntacnıardır. Ufak telek bôdl. 
St.!ler u, bilr> sız.in ııdJ.nız karış.T.ıya

cak u· n· tı;i s zin y~:-tıdığın~ ben
den u. \3 bilen Y'i< B n de kalana 
ıK ter so) lrme:n.. .. isme gc''l'lez ... 

- 'Srni.n ııırkad n yok. mu? 

- \.·ar. var atnna o öllır dıc- uğz!-
nı açmaı; A ık")(,, m a~ılz1c.ıedir1 
o:ı beş soneye m~h.trum bir bapGhane 
kcı<,tt.1111 •.• Bnrxı n ın h:ç n-ıerak ıt.-ne

y niz ... Es...., " ç cı: .. c ıu kaçıran da 
00 .. r... 1-:.n.IJ l :J Sl21e yükJCııT.<'kle 

kendisi kl.l!l1 ; n: olm8z s~ ele ve-
3;'' -se. kendisi Ç1~ ktwrulmu.şa dö
nel' ... Çocu,ğunuz:ı '{•liır.1.:e, çocuğuırıu
xa iyi bıkılac:!kttr. 

- Çocuğum mu!.. . 
- E.'bette ~ğunu7. .•• Konun na-

zamıda karınızın ı,ıccuğu s!Z:n çocu
i:u.nuz nyılır ... 

( Dcı:aı:u ı:ar J 

1 -.1 Ht1(FJ11Ef.E.R; j 
1 ,,- . 1 

1 Ayetle, hadisle ı 

A OJ D S k k · ·ı· "? 1 Harpte ve llfaııtte şagı oneçt:e ov yet uvvet- ra ı ıçı ır mı· ,, ıaaıı et 
1 • • • t• R } A E.'m"<• .ıwünce ~atct!i, o!dul<ı;a 'f 
erIDID Vazıye 1 Ve US P aDJ yakışıklı "". ger>çti. , _dliye k.<>ıi<!o- Ycuan: Ali Kemal Sunmoıl 

runchl b;r kıa.nape<i.ı otı.u mue. slnirlt 

Y 1. S E k" B '"k At ·ı· ;'\ sinirli, tırna'klannı ke.mitıi,yordu. azan: • • s ı u reş ~ eşemı ıterı_.1 Y&ı1hoa. ınak tctc1t. ı:öıliii<lu bi!' •-

Doğu cephesiııı.de: • 
Alınan tebliğiııe göre, Doncoç ile 

Don nelhri arasındaki J'Ol.!ann ha
rap ohnl.l.'j buluırmasıııa rağmen 
takip harElketi ~vam etımekted'ir, 
Mariapol (Taganrog'lm batısında 
bir Rus şehri) doğusunda <bir Rus 
çıkarına teşebbüsü püSkıürtillmüş. 
tür. Varoşilofgrad çevresinde çe
kilmekte olan mağlfıp Rus 
kuvvetlerine havoa bombardmıan.
ları ynpılmıştı.r. 

Ruslara güre, Rus kıt'aJarı Mil-
1"1'cvo ccmıbwıda Alman kıt"OO..
rile şiıdl:lctli savaşlarda bulunmuş
lardır. Sboklholın ve Vişi'ye göre 
3~ Doneç havzasındaki Ruıı 

~uvvctlcri çevrilıniştir. St&ıılıo9ıın 
ıbu hüJ;ımilr<dc daha mruı:ul davra
nıyor; Çt'Vrildiğini farzcttiği Rus 
kuvvetlednin Ros1ıof bölgesinde 
.kat'i bir mılharebe vennes'.ni, ya
hut Don nclhrinin cmu'buna c;ekil
mesini müw.kÜ!n görüyor. 

D.N.B. nin askeri sözci.i..:i. şun· 
lan söylemiştir: 

- Mareşal Timoçeııllronun ric
at emri i?könıce bir sürpriz teşkil 
etmiştir. (Bizim bırhsettiğmıiız ye
ni Rus tabiyEsi) Fa·loat bu sürpriaı 
2,5 saat sürmüştür. Alman kıt'a
lan Rostıof şarkında ~ğı Don neb· 
rine varmakla Timoçenl<ı:mıun (Do. 
neç arduları) için bir felMmt baş
lamış olızyor. Bu Sovyet Mareşali.
nin şimdiye kadar uğramış oldı· 
ğ u heziıınetlerin en 'büyüğüdliı'. 
Sovyet stratejisi iflas etmiştir. 

Demek, telımıil Timoçeıı.'lro or
dularının çevrildiği ve imha edi
leceği haktk.ınrla evvelce tekmt-
lan.ınış olan haberler doğru de
ğilmiş. Artık:, Alınanlar da şimdi 
yalnn Varo~iloJigrad çevresinde 
ve Rootof böl.gesinde toplanmış o
J,an Rus :kuV\·etteriıtin çevrild1ği
ni Wiia edebiliyorlar. Şimdi~ su.. 
ali sorabiliriz: Rostaf ve Voroşi
Jof,gr:ı.d bölgesiıı.<le'ki Rus lkuıvvet
le:"i hakikaten çevrilmiş midir? 

Biz Mareşal Timoeçnkonuıı bu 
bölıgelerde kasden ağır çekildiği
ne ve Inll aı.vemete devam. t.i

ğine iht-:mal vermiştik. Buna se
Ot-ı> olarak da Rostolu uzun zam.1n 
m\Ylafua etmek istediğini ,;öster-

mişük. Bu son haberler!~ bu ka
na«wr z· degişlirro.ş değiliz; ak
sine olorak bu kanaatimiz kuv· 
vet bul.ıııuştwc. 

Stalingrad aşağı V olfılının ve 
Rü>tof Kafka.!lyanın kapısıdır ve 
her i<kisi de demiryolu üzer'nde 
birer petrol istasyonudur. Mare· 
şal Timoçenko cenahla.mı bu 
iki mcvkie day1y9.1'ak ay.ığı Don 
nehri tıoyumta bir yeni .müdafaa 
cepheı;; tutrrrı:,k fikrini takip et· 
mektedir. Sağ cenahın çekılmek
te ve sol cenahta muharebeye 
devam etıın<:>l~e olan Rus ordula
rının un·umi vaziyetini başlııa 

türlü izaha .rokan YQktur. 
Mart"j3l Timo · nko Ro.;tofu 

tu•ım:>k ıçin lı:~t'i muharebeler 

verl'CokıLr. Muvaffak olamclzsa 
cenll'ba çekikbih. Al'llan !arın 
buradaki Rus kuv·vetlcriııi ~e· 

vinneleri, Don nehrini cenuba 

geçmelerile ve şehri cenı:ptan 
sahile kadar kuşatınalari'.~ ır.tiım
kün o!a!b•l>ir . 

Yaz mesai saati 
lzanir (Husus!)- Yaz mesai 

sa'3tinin tatıbik olunmasına ba~ 

1.a!lllnuştı.r. Bu suretle resmi dai
relerde memurlar saa.t 8,30 - 12 ve 
15-18 arasında çaLışınaktadırlar. 

Fıçı ile sııllfa çıkaTılan 
inhisar ıarapları 

İnhisarlar İdaresinin İ:z:m'rde 
imal eWroiği şaraplardan ~imdıi· 
iik yal!!ırz Sek şarapları tekrar 
fıçı Ue sa<tı-şa çıokanhnışnr. Bun· 
laıııı beher litresi m:lli müdafaa 
yergisi dahil o1ımak üzere 40 ku· 
ruııa satılmaktaclır • 
Gazinolarda gece liat kontrol 

memurları çoğalhldı 
Beyoğlundaki bazı i.çkiU ve 

ça~ılı gazinolarda bilh= taş
rahlarclan ve kalabalık grup!ıu 
masalardan hes~p gıörüılürken 
D\1llfQ. bQ9lll&. Ş...10 ı·ra r da ü,cret 

alındığı şik;iyet <iur.nıuştur. Bu· 
"un üoz<-rine gece fürt Irontrof 
mc.murları çoğa1tılm.§tır. 

dam ona cı<>gı·u yaklaştı. S"1irll sinirdi 
tırrıa4i:Ianoı yiyen geo_s:, bu adamı 

~. hiirmetMrane, dııwaııdı. a· 
)11.ğa kaliomallı: istedi. Yaolıca. adam, 
Ot'i eJ;nı "'-ı>lıp kallıımasına mıllni ol· 

1 
malı: i•dye:'ek, 

· - Yo 10 yo yo! Allah a:;itına kalk· 
ma! Diyo tekrar yerice oturttu.. Deli
kanlı, yaşl1CO a$.ınm eline sarılıp 
öper gibl Y"Ptı. 

- Nat.ılosmı> amca bey? Afi1ette
ııinlz lnşaallabJ 

- Ook şllkfir evUıd11n... sen na
sılsın? Peder ne ~lemde?. 

- İyM:!ir rleoıllm ... 
- S~n ne tşln var buralarda, 

Catı!n:;aim?. 

- Hiç '('fendim! Şeyle geld;m. 
- Pek sınirli, pek dll!gıo göründ-

yoN!un. şeyle bir gelnıt~ bem:emô
yorsun, 

- Dil.n gece bir Md$e geçti de ... 
- Ne Mdiscsi?. 
- Eteı:ıdim. •• P.cderi amcam Koz. 

yatağına, • - ilne dav<>t eUi. Va!<iey. 
le beraber, llu ilç gllnliltilne ora7a 
g'l.t.tiler DL1 31;.,am t'Vde yalnız .lı.:31-

dıın. 

- Slkln o•-de yaLım: kaldım diye, 
e~ SC\'gili IJ'!f'\"':ili? •• 

- Hayır ..r~ndim... Anlat.ayım· ... 
Ynlnı& a.ınca, çY<le şöyle bir çilingir 
sxftı·ası kllf'Ryım. de.d.im. B1r de acka
dJoi vardı. Berab!)r a'.uru:ıı ;~ baş
lac!ı.k. Bi.c ta raftan da raılyo:ru aç· 
tım ... G ilzel bir lst...,..,n buldum. 3ir 
sen!lc>nJ dinli.Y"'l"UZ- Biz A.yctle ::akı 
içip seıııfoni d;n!cmekle olalım ... 

- Arnıın evU<lım ... Ayelle, Ha<B,... 
le rakı ;ç;ı;r mi !ıi~? GWıa1ı... Böyle 
lM söy!ernıe~ ..• 

De!ikıu:h bir kah.1<.Wıa lt<>1uvttrli ... 
- Öyle !11el değil amca bQY ••• Ar

kaclaşım-.ı adı ~t. Ayetullah çocu
ğun isml ... Evet c!eadim; decloen ka· 
pt çalındı. !li<im bir edepsiz komşu 

vardır ..• r p:ya day~. Sariı<ıc;uıı., 
ayyaşın biııi zstcıı. 

- Efrnd '.il ... Bu ne kepaZ"lilollr ... 
Ne reza!ettt:'!. Gece vı'k"t'i he5.esl ra
hu'6ıı '(l(!;ym, U!1UZ! F;jfıtn dl1" &ilı.r-
1""'11'ye 1><-ı;ladı. ~n de ıo..ı.n. Peını
cere<len. bir maşr;Apa su boca ~ 
bcşmd:ın nııağı ... itse mese)e bu om.. 
ca bey ... 

Bu sı<Qda, d<'L'kn!U'I motık..,.,eden 
ç<ı.ğ1rdılar. Girip ha<iiı-.-eyi amca be
ye anla ğı gibl anlattı. 

Malılteıne. du·acı Na.arın idı:l'.asma 
r:ığ!r.en rsd;)-o ça!!nayı bahusus saat 
22 Mn evvel gürültü yapıp !ıcılkı ra
h<>t.ız el~ ır.ah;yetindle ı:&.ımed1. 
Bu clbf'""- lnn beraetlne. au 

c:.:.'<tl!11ü içi!" et beı; lim p:ıra ceı:ası 
().·_~Jn'PS&ne k~ verJı. 

HÜSEYh'i BEHÇET 

( GÜREŞ MUSAHABELE~İ ~ 
Beş Yüz Liralık Bir iddia 
p ~ll:v lık d• · e aklımıza ilk y . ;ı,~<:pEt-livuru Mihalıçlı Hasnn peh-

e an enınc ' ,,.- I! Zan • ) liv~nla· Kr.ıl<!ka:ılı Hüsnü ile kar-
CV';el gelen Deliormı.Jlldır, Rwme- f v el 
li<fu·. Evvelden tıtantr.zllular, ;ıch- \_ M. Sami a;,.aray şıla tı;n- °"1:'TUSu hayret cttt:n-
livanı yalnız Rumcllden çı!k;ıır bi- . :M~nlıçli Ha..·nla, Nak:kaljlı Huıı-
lrlercl:. Hıı.Lta düne kadnr Türk s:r serhaddi sa) tld gı • .dan Halepte ruiıııün E~k~c'.."rde "'hele böyle 

Del . R t•m ·'~'··~ \ okfıy· e.·, .~·,ıJ var- bir buhranlı devirde ne işleri var-• 
peh•rvanh,ıuu ıorımırıa ve u- ~ """"- - ~~-
:me• nın muht<:lıt pehlivan kay- dı. Ba~datta da 011 bir mC'llrl... dı?. Hoşbc-':t~ sonra işin i~·yüru-
r.akla.rı oL..,'l yerkrc istinat etti-

1 
G<ı~i.ı ,, r kı, O.eır.,anlı TJ.rklcri nü anladım: Yumı,,lılar, Mlhalı.cı 

rerok •kıonıqt"T H iii\i1nür durnr-
1 

pc·hJiv,anİ,gı (atlet k mple) ser- i,<gal edinee Hasan, ailesini btTa· 
du.k. .. Bi.ıy le d~üıımeroizin sei>ep.- 1 hzcdle'."de te;ıkil ettiği menzillerde <kı.p Ankara yolunu tutmuş ... Hüs-
leri varJır. O da:Türk pehl1van- 1 lutV\'ttlenıi ı•<iığinden ve Rumeli nü de, o civarda güreşlere git-
lı.ğmı yaln.ıtl yağ giirfjjoi >0lamık de lam miına ile bir sevhad yeri n~, Hasana misafir olmuş, Yu-
'lıilir olduğımıUlıdan Anadohııdan Qlduğuır.d 0:-l 'im Tül'k diyal'l.ru:la nan harc'.::i.tı dolayısile o da Mi-
.pehlivan ç;i!ınıaz olduğuna .kani pc!ılivoııl;;k dalıa dıemmiyet al- halıçlı ile yola düzülmüş, ;ıroy ve 
bulunlll'dllk. mış buluı{m~tu. Anadolu Tü.rtltle- kasabalarda güreşe güreşe E.oild.-

Tanziıınah Hayriyroen soma ri tsascn köloten ve ecdaden peh- şehire kadar düşmüşler ... 
t f • da toplanan """" 'ı"van iıdiler. Z..ten Rumeliye ge-saray e ra .n >"-'~· • Ben, Mihaliçliyi severdim. Hüs-

vanlar hı?p yağ güreş pehlivanları.- çen Anadolu Türkü pchli\·aı:Jığını nü ile beraber ikisini hinıaıye et-
d n 1 d R·-linden "-J '-ol ibu ı.·F" di.varında ,_·erl6 '"irmi'"'L ır. un ar a ~·~ _, ... ~""' ..,. 9' tim. Bu b~nayiğitler o vakit işe 

1 k k. ı l rd' T .ı\nacl>lu, yağ güre§li b.ilımedi ge ere . mev ı a an ere ır. an- ~·arl"i,·acaklardı. Kuv<ayı seyyare-
zinıattan en·el ise pehlivan telk.-1 ve yine de bilmez. O, yağl2nma· y' e a.daım !izırndı. 
k 1 · • · · L h,...,~; se~'-ad dan kur<kuru güreşir. Fakat Ana· 

e erı;ıımn "~men ..,....;.. "" • .,.. Her ne hal ise b~ gün Mustafa-
lere yaıkııı yerlerde ve mcnziJUer· doludan çok zor\u pchliv= çı-
de olduğu chietlc giizümüııün Ö· 'kar. Esasen Rwneli pelılivanlı,ğı-
nünde Rı.ımeli canlanır ve oradan um kökü. Anadoludur. Yaln z bi-
çııkan 'Iüı•k babayiğitlerirJ.n dcs- risi yağlı, diğeri kuru güreşir. A-
tanları ~~n alı.rdı. sıl Tü~k güreşi de kuru giire~tir. 

Ev,·eldcn Anc,d.olu, mel'kez ve Anadolu pehlivanları yağ güre-
göbek yer okluğu cihetle bu di.- ~inde daima baş olmuşl:ı.rdır. Ll· 
yare• ne menz:ıter ''<' ne de peh- kin Rumeli Tül'k'eri hiçbir vakiıt 
fü-anıl!k tek.keleri ııiicuıt bul.T.a- 1'uru ı:ıı reşte baş olamam).?iar, 
m»iı. Anadoluda yalnız Konya hatta kara güreşte hiçbir Ana-
~z'.Ji ,·aro!. Amasya ve J\lani.sa dolu peMivanını yencınemişlerdir. 
~eiı.ı:ade <turr.t;ı yerler oJd~n- Ben, bu idd amın ~ t&rilıin kay-
ô.an buralarda da birer k.üç-ük dettiği bu muvaffa.kiyeti e!Ie tıu-
menzil bulunurdu. tulur bir surette şahidi okluım, ba-

Koı:>yadan sonra bir büyü:.\ men- lwırz na;ıl oldu: , 
zil de İsfc:ıdiyar oğulları d;yarı •Harekatı Mi1liyenm bi<l11ye-
olan Kastun<-0mıda mevcu~tu. tin.de miralay Çolak İ!'mail Hakıkı 
Konya eski Selçuk imparatorlu- km-ayı Et-vyaresinde ik<'n Kü.tah-
ğu.,un mcDkezi, Karaman oğul- yadan bir iş için Es~eh.ire gel· 
!arının sa!tanat yeri ve İsfendiyar .mi5'lim. Allah rahmet eylesin 
oğlu ıüllwsi de ayni .kuvvet ve Gü·mülcüneli Mu.'flafanın yazıha-
kudre!te o1duğu cihetle bUTalar- nes!nrle merhum Kars Mab'oou 
da menzil tesisatı serha!dlerde Hu.srev Sa.mi, jandarma yü:dh.1...,sı 
bulundııığu gibi cheımnt·cti ca- İlyas, E.•ki§<hir polis müdürü 
!ipli. Te\•fik ilh ... ba!u.şur vınifo!enrli-

Kuvntli menziller (stadyom ğimiz işleri konuşurduk. Merl<ezi-
ve :;par tok'keleri mahalleri) T<>- miz Hasan bey o'..eli idi. Bir gün 
rosu asar a"maz ba~lardı. Çünkü Mu.<ıtafanın yı;nh•ne<ine geli<ı'ken 
'Iorost:ın cş:ıJ::ı Arabistan ve Mı- Porsuk sıly~ boyunda o devrin 

nın yazıhanesinde şu iddialı J.m. 
nuş.'Ilıya giri~lik: 

- s~mi, sı·nin pehlivanları gü
rc~-tirlr misin? 

- Etbette güre~tlrtrim ... Fakat 
onlar yağ gürewisi .. ayarlarında 
pePli\•a-ıı ydk\ur buralaroa! .. 

De-yince }lustafa'. 
- YOk mu?. Ben, sı:min pehli

nnlarının ikisini de bir çırpıda 
üstiiste yendiririm!. 

Demesin nci? Bu gülünç lir id· 
d'.a idL O dr,v'.rde Mhlıaliçlıyı 
mağlup ede<:ek pehlivan yoktu. 
Ve, kimse de yenememişti. Esıki
şehir gibi bir yerde kirn yenebi
lirdi. .M'h~'x;hyı ve Na..1'kaşl'.vı ... 
Buna imkan yok!ıu. Ben. bu i:şi 
pek.i.l1ı bilen bir adamdını. İddiaya 
girişt''k. O l-e'j yüz 'liray ı çıkarıp 
orlaya koydu. Bu, benim için bir 
koııdu. 

Zaval~ı pehlivanlarıma para 
ç•krmştı. Bt·n de bes yüz lirayı 

çıkardım . Paralan Hüsrev Sami
ye verdik Be'!l, tekrııı·r tekrar 
sö;·!cni)·ortiunı. 

(Oçvaıru Sa: ~ Sii: 3 de) 

Ha"p salınel<erinde ba.şka iüdi~ 
s:ya,•et aleminde <le bıı,.<Jca türlü 
bir faaliyet var. Fakat bunlarıo 
her i!lı:i lıürliisü de birbir:ndeta 
daha a7. ehmmniyetli değ'!l:l.ir. Si• 
yaset alemin-!n hareketi bazı vır 
lcitkr pek ırudıaJt bY, saılıaya ka• 
jpar.ıın~ k.bıı.ş gi!bi görü'!lüyor. 
Hallbı.:ki o hiç durırrıdan de\·aın 
etmektedir. Harp ile o ·!rndar sıkl 
surefte bağTı olan siya•et faaliye
tinin bugiiırılerde en z'yade ne
relerde cereyaıı e1;'.iği ça!buk gö
ze çarpınakıtadır. H'ndL..tan me
sel'esinin alaca.iP inkişafı takip 
etmek bakmıından me\'·zu taze
leniyor. 

Bugün mıhver tar&fırun H :ı· 
d<istanda İngiı.Lz. r aleyh ııe kuJo. 
!andığı teID<in sil.'ıh _ın ~ : oı.J:ığ>I 
anlaş !maktadır· Ek.•E r'yctı vü
cude !'etire.! H ".'l:l"ln y.boncs 
!ng '.ze kibı oJıına,;ı ca"" de ldir. 
Her milletin Ir~ndi mukadıdcra• 

tım kendisi tay n emıcsi laz· ıD 
geleceği geçen bl!li>tenbct" nan 
edilmış olduğu halde Hint! !er 
bakıanna sahip olamamış".rır<lır. 
Onun için İngilizler de şandi ge
'Çirdikleri şu müşkül de-.·l'<len\41 
Hndistandan yard\Jtl bt'klemı:
meli. 

Buna mukabil İngi.lız taraf.nın 
neşriyatı. ne o!dıuğu da rnaliiın

our. Bunu azıcık !:ıul'.asa etme4' 
ııaımn. ki Hin<Lsıtan meseksm<W 
1ngiliz e&irında da geçen har? 
ile bu seferki arasında ge~-en ;,a• 
man -zaııfındtı başhyan te k;.'.'1'.,iil 
fılrked illin: Hindistan n:escl~si 
artık dıütün İngilizleri derece de
re<:e alıfıkadar ve me~gul eden bit 
mesele olmUŞtur. :Bu ama geçen 
'lıB.I'pl~ki gibi değil, daha pek fa»
lach·r. Günden güne artımak>tadır· 
Çünkü bu se-fer büıtün İngilizler 
harbin kendil~r:ne nasıl yakı.n ııe
lereık hususi ve umumi h~yatın 
şaııtlannı deği{l!Wığini görüyol" 
Lar. Geçen sefer İmparat.orluğun 
uzak yerlerinde neler olduğu bd· 
ki de pek merak edilmiyebilird'i· 
Bıııgün ise lıer türlü ,·esaitin dU' 
he yakla.pıniı dünya :m,e:m.&e" 

ke.lerinin bid>nr.e ka~ kayıt· 
sıız kalması ~mkar.sız!Jğı hen. İn• 
gilii!erce, ilıeın Amerikalılarca 

daha iyi anlaşı1ını~ır. Böyle oiun 
ca Hindıstanın istllibal:! ele eski· 
den lııalınış usu.ileri değişLrrnek• 
le kendini gösterecektir. 

Mil'y<>nllarca Hintlinin .kendi 
memleketlerin.de hruciki bir var• 
lığı olacak.trr. 

Bu noktayı kabul etmek ve htt 
vf's.le i!e tekrarlamak İngil· erc
dc ki ne•riyatta yeni bi: teltanfıl 
sayııı...ıdrbadır. tl'ç senelik harbi" 
de\~rıt Hindisrana .karşı di.ı:ü• 
nüşte hayli ~ğ- iki kler vücı de 
ge-\iım'l;tlr. Bu tek"mül daha d · 
ilerliyecElk. 

Y eşillıöy kampına i1tirak 
edecek talebeler 

Gazi terbiye enstitüsünün bC 
den teı'biyesi ve iz'Cil k şub '•"' 
talebeleri için Yeşilköydc ı:, a· 
cak dlan kurs ve kamp bu ayırı 
22 sinrle Yeşilköy ilk okul binıı• 
sında aÇll.acakıtır. Kurs miJdürliY 
ğ;;ne Cemal Alpman tayin olurı• 
mu~. Kurs 40 gün deYaın ede
cek \'e talebeler ayın 21 inde şeb• 
rimize g~iecel<iletdir. Kursa 25 sı 
kız ve 38 i eı'kek olmak üzere 
64 talebe iştirak ooecektir. 

Ga;ı;i terbiye enrlitüsiine 
alınacak talebeler 

Leyli ve meccani o'.a.rak b·· r 
.Gazi terbiye e~ilüsü. nü~ ya• 
bancı dill!!l', pedagoj . tüı:4-e, c
derlf:vat, T1Tfrzik; m"tarnat k; U1"' 
ri1ı ve coğrafy&; b den t . _vesi: 
rcs:m ve elişkri şırt>elerine talc' 
be kabul olunması kararlaşt:rı .. 
rn ır. Lise ve rnua\l:m mektebi 
talebelerindı:m i.kımale k~ış O' 

!anlar da kabul olunacakardı1· 
f'chTim'izdeti İn!!':'iıanlara 10 •' 
ğu300sta bo. b'!ı:l=caktır 

SehrimU:de imtihnn olan , 
• 1 

kız san' at mck•ebi taleb.zlef 
hmeı:paşa kııı: en~tW;ünilO 

mesleki öğreltııcn şuh<osine a'r 
nacak olan talebelet"'n m<Us b9' 

ka imt·honl'an l<.•kmil v· yefct' 
de olduğu gibi şchnmiı<de de fi' 
ali)·ete geçmiştir. Bu •mt'\ı ..,ıar.' 
Kad·köy, Sek;uk. Üsküdar \"e ~~ 
şant•t• cnsı'+ülerinden 4? t• ~ 
girmiş ve ıttt'han evrakı AnJıll 
ıraya yo.llar.m'§tı.r. 



(Bu 7aıoın 'IN'f<n!erl .Anadolu A • 

!•na BBltııııleriı>den al~.) 
l'el!Ms eden ll1uammar ALATUR 

Nev)'Clrdc Tu:rımis gazetesine 
göre Japon !ar Ma~ırl<o - S.itı ,..ya 
hududuna gittikıçe aratll bir rnik 
t&rda haı1be alışkın olan kıt'alar 
gi.İndermekıtcdirler. Ayni gazete 

JapOGlar Rusya.ra salıdınıcak 
mı? - Almıııılara göre şark 
cephesinde vmıiyet - Timo
çenko arduları imiıe teılıü
kesiıı.de mi? - Afriı:a ı.
kau - Almanlar bir halt.da 
35 gemi batınltlar - Aıneri· 
kada yakalanan eaısuslar -
l\lareşal Göring ~Ö'Jlden düş· 
müş! - Yuaaıı. Kralı Loıı.
ılrada. 

Hint kongre- B 1 R REKOR 1 lsveç hükumeti· 
sinin siyaseti Amerikada bir 

~aıxır.yanın Rusyaya tecavüz e- RUSLARA GÖM .. 
.'."'<'i::iı~e dair olan kanaatin git· :Ruslara nazaran Alman taa ... 

1•Kçe kuv,·etlenmekıte lıulunduğuı rı.ızıınun s.ık1et merkeı.i §im.di 
nu da Oild. rıııektcdir. Kafkasyanm şi.mal bö\gesiııde<iir 

ALM.A..'\"LARA GÖRE ŞARK ve burada büyük ölçüde bir mu-
CEPHFSiNDE VAZİYET ha<ebe cereyan etmektedir. 

'Reıoını Aban teblıi! ' ne nam· Gecek> Rus tebliğinde Yoroneç 
ra dı;gu cepheSinin cenup kesi- l:ıölgıesinde, Mi.fl.eravonu:n ccnu-

ıid<> Rt. 'arın takiıbi yollano bunda çal'p.ışmaların devam etti-
"-'· g-i ,diğer kes1ııılerıde mühim bli' '«"' z·, ade harap olmuş bulun-
ııı .n~ ragm· en seyri.nı t•kip et- değ!ş'ikl:'k olmadığı bildirilmek

tedir. 
ıneıctıxfa. AFRl.K.A HARiEKATI 

\faripolun tloğlısund~. Rumen 
ltrı• ı ElalelTl<'yn !bölgesindeki ıl'evzit 

o. arı l:ıaiif dı\.<ıman kuvvetleri 
taraf r.Jan ynpıl:ın bir çıkarma taarruzlar bir türlü inkiş1f ede-
teşlbbıisunü akim b:rakmışlar- memektedir. İngilizler dün 22 
~· Macar teşkU.leri Don nehri- mihver tankını havaya t•.ıırnılJf" 
n laı:xlır, 
ın ote:;.!lde nehr n batı kıyısın- ALMANLAIR BiR HAFTADA 

a~ ka'>ı'.'lış oıan b;r R..ıs grupunu 35 GEMİ BATIRDILAR 
~ıi.irtr.nüşlerd.r. Bu münase-
betle 25 tank el~ geç:rilm ş veya Alman orc>uları başkumandan 

hrip edilmiştir. !,ığı oon lb:T hafta içinde 231 bin 
!\.lın tonluk 35 mintefi.k gemisin!n ba· 

,.,~ _an rava kuvvetleri yukarı tırı1rlığmı bildi:ımıektcdir. 
'-"'11 "ZPr•nde Rl:s kuvvetlerini ve 
~r»J hedefleri bomba'a.ını~tı.-. AMERİKADA YAKALANAN 
Dc;.-:nıan çcl< önemli kayıplıar,, uğ· CASUSLAR 
rıLrnıştıır. • Amerika.da yeniden 13 Alıman 

B ve İtalyan casusu yakalanmıştır. 
lt' ir Vi~ haber',ne göre Dlne~ıe Bunlar Elis adasına gönd~r;\mif' 

1 ,.e bu meyanda Rostcfu mü~ 
dal !erdir. 

aa eden Rus kuvvetleri .•im· GÖ · ö 
'ii arka.dan çevrilın!şlerdir. , MARESAL RING G ZDEN 

. DÜŞMÜŞ 
Tİ1i()ÇmNKO ORDUI .AıRI zm-:tıe gelen, fakat henfrı: te· 

İllUI.A TEHLİKESİNDE Mİ! yit ol.unmadığı biHirilen haber-
D.N.B. ajansının a•keıi mchoar lere göre h>Lareşal Görin" A'lıran 

t>r'nin Be.,hnden bildiroiğinc gii- hava kuvvetleri başkuma•ıdanlı-
re Alman orduları baskorr:utanlı- ğı vaz;f<"Sinden alıllarak yerin" 
g~ taraIUJdan Sovy~t Maresa'.i geS<apo şefi Hcimler tayin olun• 
'l'ımoçenko ıç!n hazırlanan bezi- muı:ıtıır. 
lO!"'l;n umıımi hat'.an şimdi daha Yine bu haberlere.göre MaN'ş:ıl 
açık ilıır şeloi)de bel'.-melctedir. Gör'ng bir Alman hava biı"iğine 
b Ber!in ıınahfill..,ri Alınan cc·m- kuman.da. ı.tmek ürere Rusy·aya 
rrhıden karırnakla kurtulac~kla gönderilrai\Jlir. 

rını zanned~ bu orduların ar- YUNAN KRALI LONDRADA 
kadarı tamamen çevrilmis oldu- Yuna Kralı Jorj ve B~vekii 

Konseydeki İngiliz 
azası tarahadan 

tenkit edildi 
Yeni Delhi 20 (A.A.)- Hindıs

tan müdafaa Jronseyi aza!1ğm• 
tayirı. ediillen eskıi Londra fovkalD
at komiseri Birforok Han bugün 
ı:eşretiiğU ıbir beyanamcde H.nt 
kongre partisinin sıyaselini ı:d<
cietfo teııkid etm:;fü. 

Bll deklarasyonda b.lh~ssa şöy 
le dleniliy.or: 
Hirıdistanda z-ırla ıbiT reji'Jl 

kut'Jllağa çahşan Gaııdi nihayet 
yüızılrd€<ki maskeyi atmıştııı-. O
nun yaptığı hareket sadece bir 
şantaj<lan ibar~ dc>ı'lHd r. Gan<l 
faş:st•eı-in clilkt.aü\rfüğüne mu.ka
Yemet e1ırr.('k içın büyük .gcyret
ler sarfcdC'll bürlin hüd.ı'.ııı>rtlere 
arkadan ir hançer daıibesi inıı:lir
mek isteyw. Bu memleketin si
yasi inkişafında büyük h'z.metleri 
görillen Jrongrenin her rnrafta 
hürriy<"li tehlikeye maruz l-ı.r~ 
kacak bir !karar kıabıtl etmis ol
ması.odan dolayı müteessirim. 
Mecusiler; müslü.man1ıar; Parya
lar; işçiler ve kamünisder arasın
da Si.1Wısız i.1ıaatsl:Wk hareket=.ne 
miizah eo-et cd'ıece k bir kişi b' ı.e 
çıkmıyacağma eminim. 

Ei)er Alman plim 
muYallak oıurıa 

() Iııc:J Sahifeden Devam) 
ger stratejiılı: plAfllar>nda muva!

!llk olırrlusa memleketUnltı için teh
like on m;.1; arlımış olur. Yoı- ona 
ö.Yle bir dart>e lndirefün. Ve vcril..,cclı: 
tek ce,..,p. varoır. Düşmanı d<ıındura
lıiliriz. Dı.ı:rduracı>k ıkadaır kuvvetli

ır't.> 

ğunu Ve bir fclô.kete doğr~ı sürük Çuderos dün Aıneriıkadan Lond -

"l"'.,'.entliği::. ·=·n=i==be=~ıa==n=e~tm=="=k=t,=,·d=i r=ıe==r==. ==ra.:y==a=a=v=de=t=e;,,111nişl:::· -=e=ı<di=· r=.===- j a pon _ So vyet 
( S EH l R D E N ue M EM L EKE T T EN J harbi yakın mı? 
A..'"'KA.R.ID ve 
l\JEMLEKErl'EN: 

* Ziraat Veokalcli, yeni ekim 
:mevsimine şıımdiden tıazı.rlan

llıtkıtooı.r. J3ı1ha~a <levler ciftlik
~~rind.e yent tarlalar kur~Lnıası 
ararlaşm.,ıı.r. Elde bulunan zil. 

raat aletlermin de .kıöyllüye dıt
ğııtılınasına dev&m olunmaktadır. * Ankarada ya.pıJ.an atleti2!m 

ın uısaba~alannl'.l.a Ankara birinci, 
::_ hu 1 ik' nci, E ki§ehir üçü.ocü 

o.,nı.ı:;tur. 

l\ı Ct'EFER.ntK: 

t * ,Mo hallcle rdalti fakir aileler 
e\ t 1 :nektedir .Kızılay ve 
t~ af b~'"ra yemek ve yakacak 
"""°'Zıi . tar n beralber ça1 ışmaktad,,--

Y-e • lu k.azançhlara da 7,5 kur~a 
tıl<ık Satılae>:kıttt. 

viyeti anlaşılıamamıştır'" * Spor kulüpleri re:~te-I'i ve 
eski sporcular bugün saat 15 de 
l\!aarif Vekilinin baŞkan.1.ğında 

bil' toplantı yaparak spôr işlerıne 
veri~cek istikameti görü,..e~k-

1.erd:·r. 
* Tatakçılaroa Nureddin ço

rap fabrikasıııı.da çalışan Münev
ver isminde bir kadm 118 <:ift ço
rap çalarken yakalanmı§, ve tev
kif olumnuştur. * Hasta çocuklar ıçin mahdut 
miktarda makarra, ~'IİTiye •e 
blskü ·, lıııali için Anluıra;a biıc 

rapor gön<ieri ·~. 

* Şehrimizde bu y.C olgun 'ouk 
imıtihıın!ıırına gırcn 1379 talebe
den 796 sı muvaffak o.iınL~ur. * Dahiliye Vekili dü:• Anka-, . * Ali Ge7.cr iıııniruie biri/ Bin-

. "di •~ raya dönmüştür. i.."' ?'l)o.ıek; kana-1'.izasyon kapak- · 
"'l'1nı çalarken y:ıkalanm~'tır. * Dl.l'llllupınar yapuru yardım 
hi * Düın ~·ıo,.y.ada 11 Y"Ujlarıııda i!Walarını harnı"1 ofarak dün .Pi-

r QOcuk ct'ı.edi bulunmuş; hü- reye !hareket etmiştir. 
-------~~~~~-~~~--~~--~~--~~~~~ 

BİLETÇİ ALINACAK 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

'llleleri Umum Müdürlüğünden. 
~~"'niıe Eilrlçi alın•cn\<ıtır. 

ı..ı ı şartlan· 
ı T . 
2 - aınfissıhha. olwp a.sJteıriiklıe ala k.tası bu}UlL'"'r 1)-acak, 
3 - Boyu 1,65 den aşağı ve yaşı 4.0 tan yu·k n ohru,.•~'k, 

~.i;. 0!tuına .ve ymn&sı olmakla brrabrr biı••• da hesap ~;ı .. ocıc. 
Ca:..t.ada T.ı.'.ı;ı.aı.vrıy ııarrıkrı.t D'i.l.i. <·$.J1e rn.fiı·acaatları. •7767• 

_Kadıköy Vakıflar DirektörIÜğü ilanları 

bE-1 ly:ılaıüar.Oui tcv yet '\"az!!~ alaka gı.=... · 'yı.:::ı \ e cıdrt"Si tdar~zcıc 
l ) tT" Y (~ Must:ıra Fıaşının h~ir.,, IQ.tibı el1..aç ı ın{'"t Ttıthir E

' n 1'l • vel ısi e.s-'.{i ~i..ıyunu tft1ıunıiy"' M • ~\ ~l .t., i m. ~\-vld
"'1" tnü!.l"ltaıı M.!ınıet Alinin I!ıin ısc;!t;"<!en ı• barm (ı5J gün i 'od~ 

ıi;ı Iaı 1 ~ ca lla ' kıt ~muriyle a!aı.ad::ır oınt:ı.>ı, aksi ~rde hı!ıltın-
"-"ne.e yopıJacağ> ılln olunu.r. (7724) -- . 

• 

anbul Sıhhi flüesscseler A rtterma 
"e Eksiltme Komisyonundan : 

Cli' ~t: Tıp T1lcJ:ıe Y" üu lo'eb;•sin;n 1912 yılı iht.iyo~lan olan 2.000 ad&t 
' t" 6000 ~ !t çor p kapalı zarfta eic!iltme>ye- ~ulatıuşiur. 

!..un';tl Eli .ı e 25.7.!142 Curn•r~ günii saat 11 de C<ı~a~lund.a S·h~at ve 

2 M ıav net ?.fildil l~ü bi.nnsı.,da boplanan kuıti&)wıda yapdaca~:r. 
t'ilS> k - Jı.'l'~amn:ııcn fal kJm.vat için c:115> klJI'Uş, beher çltt çıorap için de 

.... u.r 
3- ' 1 

4 .~ııvaı.ıı.:.ı ttm"1at 4Gö l;rad;r. , 
5 - ı: ,Jılt"r t•rtııamesinı çal~ günlerinCe ~onrlla g&-e'J.ıl•rlt-.l'. 

•·l• v~~klilPr 19U 11!1 Tical'€1 Od:ı,ı V'!'Sİk.asilye 2490 "'Yılı kanun= ya-
tf'IJtli "''""" "ı~ .ıle bu tije Yt't.er muvakk.1tg.3ıfanU maoldl.n:.ı V'l~ya bar:f(a ı.111..-ktubile • ı..w.v _, , 
~~ ııa .. 1.ar1nı ihale Stiatinden bfr sut cvv,·l makbuz m~.4.&ıDe Jo>- j 

veıtrıcl0<~ •74M• 

(Baıımakalrdt;n Devam) 
bol bol hasıl t' l muş deınektir. 

B izce, Japonyanın Sovyet Rwı
ya b ahsindeki hathhareketini ŞÖY· 
le mulıakome etmek gerektir. 
Japonya, Aınerika ve İngiltere
yi Uuılc Şark, Hittdistana kadar 
Cenup A•yası, Garp Pasifiki ve 
Orta Pasifiktrn atmıştır. Şimdi 
buralarda yc•leşınekte, miidafaa 
tertibi almaktadır. Çin muakve
ınetin i de kırmaktadır. Alaska· 
dan gelebilecek lıava akınlarını 

da önlemektedir. O halde, .ı:aJN>n
ya kendi ken · • i bir miidafaa 
çemberi içine sokına.k ,.e her ta· 
raftan gelooilec"k taarruz :ham
lelerini kırnıak hazırlığı kinde
dir. Tlu miidafa3 çcmb<>rinin tek 
nokta<ı a~ıkta buluumaktadır. O 
da Rus) a toımıklarıd r. Japon ona 
vatanına klrşı en hliyiik tehlike 
de bu tnııralUardan gclobiliı-. Çün· 
kü vasati <1liı''atle seyredPn 1ayya. 
reler iki ~atle lıu topraklaroan 
Tokyo üzerine gelebilmek tedirler. 
Bunun içindir ki, J aponya Aıneri
:t.a H İngiltere ifo beımpla.,<mıak 
iı:in R usya ile Mat'WOka saldır
~lık paktın ı yapın~ ve harp 
planında m uvaffak olmuştur. Fa
kat. bu saldmnadık paktı dav:ıyL 
kıöl..ünden halle yarar b ir ne<ıno 
d<ğildir. Jaııuııyanın tam oınııiye · 
t :ni Stn."Yet Rt••yıtnm bu roprak
ları!an ~ekilmesi, Çin •·e Man~uri 
1--rn•ulu~'unu J:nybetmesi lazım-~,, a • 
dır. Bu ı!a iki türlü onüınkiin olur, 

1 - Rus-ya Almanya kıır~ııs.ında 
ezilir, dağıhr, ktm ne isterse ver .. 
mh·e razı bir hale girer, 

2 - Rıl'ly:ı ile harhedilerek Rnıı
yn bı.rralardan atılır .. 

J·tpon}ar için bu i!~i '·azi~·et de ı 
ş'm.diJ;l, tam kn·a,ııında dei';i!rlir. 

Rusyanın ne hole ~l.,bikcrğini 
tayin t>decek harbin, hooüz i~in

dc. lmlunuluyur. nu itibarkdır ki, 
Japonya Rnsyaya ~ar~ı barclı.et 

hattını iyice tay>n edcbil:n.-k için 
daha bir miiıl.det, h:~ n~ınzsa f 
1,5 _ 2 aylık bir in!i•ar devresi ı 
geçirc-cektir. Ilu intizar de,·re~ini 

tadil ve Japon hamlc•ini beheme
hal liicll nılu kılacak tek srbe-p 
olaJ>ilir. O da anrak Almanyanın: 
Rus mukavcınctini yıkabihncJE: 

için J apon salclırı:;mı hayati bir 
yardıuı sayması ,:e h er no paJ1a · 

sın:t oluTSa o1~un n:riittefikindcn 
bu )'Udı·mı idemcsidir. 

ETE)1 İZZET Bfil\i İCE 

gemi 41 günde 
edildi • 

ınşe 
Londra 20 (A.A.)- Bu sabah 

IBirleşik Amerikada1ı ahnan ba 
babere 1"'\.... Los Angel>es dolay
mooa bir tıa1ak1ııkta teıis edil
miş olıan Kal~ gemi inşaat 
tooqxn-asyoil'IJ ı 0.!!00 txnilliooiuJı: 
bir ~iyi ~1 günde su yüzüne 
t'ndirerek yeni bir ııekoır kırmtır 
otu-. 

B'rrleşil< .Aımerfka hükı'.:tıneti bu 
ijror,porasyon.a 15 ticaret gerrrisi 
'!Sm.ar Jamıştı.ıt. 

At1aın Lik S&hitin<le diğer bir ~ 
mi nşaat kıotp)."38)"0nU BTrleşik 
•AmCTtka namına 3 muhribıi suya 

• ·indirmiştir_. -----

JAPONLAR 
5 9 denizaltı 

batırdılar 
Viış< 20 (A.A.)- Japon urotL'Iıi 

kara~ının t.:ıbliği: Hat.bin baş
'langıcından 10 t.Emmuza kadar 
geçen müddee içinde J•n mv
vederi 97 diŞ'nan denizaltma ta
arruz el!mişler Y 9 bunlaıdan 59 
unu 'batımışlardr. 39 denizalt~ 
da hasara uğrat.im.ıştır. 

• 
Almanlar cenup· 
ta 160 kilometre 

ilerlediler ! 
Maslrova 20 (A.A.)- Röyterin 

h ususi muhabtri bilıdir1}'m": 
Rıstof ve Stalinıgrada doğru 

gid en Alman oırlularmın tazyik
lerinin. arı:~ dair oıttada he
niiıı blr emare ycJ®ur. Bi.lôki6 90lll 

alınan tel,graflatdan Millero\'0-
n u..ıı ce!ll'U'buodaki mu.lıarebe bö1ı
ges!nin son 24 saat içinde QOk 
genişletflı'.nği anla§Jınakııadır. 
Millerovonım düşmesinden oon 

ra cenup ic>d<aımetinde yapılan 
Aiiımruı ileri hareketi Voroncç -
Rootof ba•ll01. şime.nd:fer habtı
nın ilci ta•aünda. geniş bir cep
heye yayMıııştıT. Sovyet kıt'ala
rı tarafından gece gündüz du.r
maıd:ın cı:clunun ricaıini temin 
rr.a'.kscdı.:.le yapılan şidd'ctlı artçı 
rnul!ıare'belel'i Almanlara büyük 
kayıp!:ıra ıııalolmaktadır. On gün 
evvel Rosooşun t.aıplmd&'l'iber? 
Nırnan"~r rerLp ist!k~mrt"1de 
160 k.ikm('trcden fazla bir (!Jle
safe ka•~trr.:şlerdir. Abnanların 
Tag1ncngdan Rosıofa ~u i:er
lcdi.klerlre dair ileri sürdükleu 
iddia,.)'• teyit edecek .nıalıiyette 
bur2!}'a hiç bir haber gel:ıncm~ 
ise de ,tclı:l.:'ke büyüktüır. 

Dün ekmek niçin 
bulunmadı 

cı inci Sahitcdeı:ı ne vaın l 
KüçiJloı>auır, Beşlk:t.eı &emtlerinııle de 
.. ~leden S<>nra t'iamek sLk:mtJ:Sl ı;cltil
:;-işhr. Al~adarlar bu ~T.iyt ti ıifJa 
ön~e a:.nııılar ve bu t<C:lde ııltdı
olau yecle<dokl rırınl•rın güıUilj< ... 
mi!'lttaruı.a }[ıztrn gelen ılavelc.rl ynP
ııuşlaı\iır. Fırw.Ia.ı·a het' giln vnilen 

nnkt3rı malfun oldıu.;urıa. göre, 
:n1or.n h-bı. fınncmın ibra« ede
ceği ko.mel<or ile ıoolayt:& ı:ö< ü.!ec<l<
t.ir Yalmz b.:n:ı fırmlM'rn Ofisın ver
diğ, 003 fasulye. oou gibi. diğer ba.zı 

. ncı ım::ıG~lt>r:n ununu <la J:arJ.-;-:tı
ty a.1t bu k1TLŞık unlu ck"?"uek.!eri sa
raı 1 . ~ 
b ılıleyin crk"nden v.eya gect ~.rı. e:ı 
tt'kları ve bu. suret\ 1_• arttlil"Clıkl'3n ek
rno?t _ ı-1 ce ~otanlalcrn veya diğer 

. re pı.haiı r .. u,.rle vad!l<.1,,..ı 

habn' alınnrı:~t;r. ])ıeled'iy 11-f"..t~ hty'
cl ın~f tt Jcri üe c "ğ'"ı t. ·~ıte.t rnıc
m !arı fı n].rı ar.! ~;Jf.e ı:ontrnl 
edor'k b" >"':.sııduğun doo önurıe gıı
~l>klerdir __ ...... __ _ 

E!alemeynde 
Cl İ'lCİ S Ilı~.~~ D('r.tm) 

le göııMrihn:~tir. lllotörize C.rka· 

. 

tar da a~ ıtİ İ•~ıkamctte bu~lnrı ~· ı 
kip ctını ılerdfr. Cumartt'Sı gecesı 
bir t2nk ~eri..i de bu istikamette 
görü!miiş ve ate§e tutulmuştur. 

Londl'D, 20 (A.ı\.) - •B.B.C.• 
Garbi çölde Rommel'in kıtaatına 
yar değiştirmesi ye-ni bir taı.tike 

hnırland ığı his!.ini vermekıtedir. 

Bu cephede harekatın durgun tu
ğunu ka)•'beduek gelişcc..ği ta ll
min olunmaktadır 

nin bir kararı 
Bitaraflığı bozan de• 
nizalh ve tayyarelere 

.silah kullanılacak 
S1ıoi<hıhn, 30 (A.A.) - İsveç ra~ 

,.,.,,.,.,., blldi...ıiline göre İsveç Mil
li ıwv.raa tla:ı:ırı Slııold iswç;n, ıca
""6Ulanna Ptorelı: m-.!P l'Qliarım 
tehdit eden ıı...ır.:.ıjıılara ıta.rş, kı:>

runmak Çin ui!lıh• kullaoaaığınl 
bik\irm lşl.i<. 

Nazır, İ .ı;eç 'vprakJan üzeriode 
lııwa mub:!'eô('&I yapacalr olan ıe,... 

yarrl«e ıı:ao:ıı a!eı açUınıı.sı için cm""
ler verildllilioi ilave etınlşür. Bilmt'dıen 
hududu geçmif olan t.ayyarciere kar. 
F bir ihtar bpu atılJ"Clddl:. ,. 

Ruslara .Oral 
dağından 

petrol geliyor 
Vıış;ngton, ?O (A.A.) - Kuybi

şerde bulunan bir Amerikalı mu· 
habir, R us Başkumandanlığıuın 
Alman ordullU'lllın imha <!dilece
ği yeri seçtiğini ve çarpı~·nutkta 
olan Rus kuvv etlerine Ural dağ
larndan pe trol ı;elııliğini 'bildir· 
moktedir. 

Pariste b ir infilak 
Moskıova, ZO (A.A.) - Mooıkova 

radyosu tarafından zikredilen b ir 
Cenevre telgrafma göre Par iste 
.AlınanyaJa gidecek o lan Frırıı

•ı:& işçilerinin kayıt muanıeles.ini 

yapan binada cumartesi günü bir 
infilak olmuştur. 

Tobrult limanı 
petro 1 ile dolu ! 
Lon.dra 20 (A.A.)- İng1~tlz \'!! 

.Aımerlkan tayyareleri Tobrok li
manım şiddetle ibombalamışl.ar
dır. 3 mihver gemisine isabet va
ki otmu'.;'!ur. Tobruk limanı m:h
ver gemiler'.nden akan petrol ıa
bakasiJe örtiilüdür. 

General, Rı:mımel Tubruk hm.a· 
nını iaşe geımrleti ;ç?n kullan
ma.k!ladır. 

Cumartesi günü de Tobruk 
bom'bardnnan ed:lan.ş rıhtımlar; 

fas>lasa bir yangın manzarası al
rnL',l(ır. Bir gem1ye isabet o!rnıış
t-ı;r. Marsa Matruhııa da bir mih
ver gemisinin yanına '• .!nl:a.ar 
dii.,"1llil§ ve yangınlar çı''<arılmış
tır. 

mekteplerdeki demirbaf 
e'!.va!ar 

Tekmil k-z ~an'at ,.e teknik 
mektepler:n~ gır 7 len bir e
mirle her yıl d:mıiı<ba.• cşV'B.!.arın 
bir kom's:rmı tar:ıfmdan s~yıla
rak lcs1ıi:t olun ası ve var 'aeak 
neıceenizı bir ~ !l ev:vt>lk· i.le mu
kayesesi tooliğ c,ı.mmuştw-. 

f 
İ K D A M 

Ga zetesinin Tica
ri lianla rı 

ikdam gazetui mü· 
dürlüğünden tebliğ edil· 
mi§tir: 

16/ 7 /942 tarihinden 
itibaren gaU!lemizd.e 
nefredilecek bilumum 
ticaıi _ilanlarr doğradan 
doğruya kabul etmeğe 
b'lfladığımız gibi Anka· 
ra caddesinde Kahra· 
manuıde hamndalıi ilan· 
cılrk §İri.eti vasıtasile de. 
almaktayııı. Devamlı ve 
büyük ilanlar için hıuı.:si 

tarife tatbik edilmekte· 
dir. Say:n mi;ıterileri· 

mize bildiririz. 

' 

Aıkeri Fabrikalar Sat;;;.
"lma Komisyona 

ilanları 

l\!ch•lız eratımız i~in AğıJSlf<ııı 942 
r.rlı&yetme kadar <500• k·.o koyun el< 
acık f'losôlt:ne ;ıe sal111 aluıacakhr. 

Evm! prtoomesl her gün kootis
yonda. görülcbilır. Tahmin e<!ilen fl
ııh c735> lirndır. Teminat okçesl c:36> 
liradır. Ta!ipler!n 31 TCmm..,7. 942 
CtHt1a gLır.ü saat 14,30 da SahpaE&
nnda Aslı:erl Fabrika !ar Satın A!ma 
Komio yonuııda bulunrr arı. •~643> 

J -SON TELGRAF- 20 TEmııUZ 191! 

Sebze· ve meyva 
Cl tııci Sahifeden o.,-amı 

haki• olarak \•atan<la~\arın .-ikı;J.
yeotinı üzeı:ıinch! ı.apla.ıruş ıbulu ran 
bu ır.evzu..m esash bir şek.Me 
halll ancak, bclediyen<n konm>lü 
çok sık~>a~ıtlımııası <ii.e kaıbii ôa• 
cak!tır. 

Bugün için haldeki ~tan sa.
tış fia tlarile, bil\ıassa zengin sır 
yılan mıntıılkalardakt perakende 
satış fi.atlan arasrnda ııi.<iıe46iıı: 

bir fa11k vanbr. Meseli bMde en 
iy>iısi 80 kurusa o1a n kayısının bazı 
yerlerde 180 e ıkadar sa:tıJdı.ğı 

,anla,şı 'ıırııŞtı... Hlıllclen 25 ·ıe 30 
kuruş arasma ;>Oman 'Patlıca.n 

.ve domatesler bazı semOerde 
70 e, dolımab.k biberler 46 - 60 a; 

Bir poli•imizi şehit 
ed en azllı kati l 

(! inci S"'11iedl\-ı Devam) 
muştu. Bu esnada t·ek başına _şa
kiler le ı;af'Pışan blr pot:sinm do 
şehit diiışmüştü. 
Jan<Crmanıı:ı:ın tak.:ba.tı ncU

e<esindc hayıdu<::..a"ı:U biri yo>kala.n 
ITJ.l§, fakd d<irdü kaçmağa, mu
vaffak olınuştıu :Bu ş:ııkilcrden 
Yusd ~nde b.ri tekrar toprak 
Jarım,za seıku'lmak cdr'et:n, g(is
t'rm~ ,f~at zabıfaımz fa.rafın
daa Adanada teŞh ' edilmiş ve 
ya k.aloananııştır. 

Haydut, Anla.kıya cunılhuriyet 

miidl..,iumumiliğine tcslıim edil
nıcl< üzere Hataya göndoerihniş
t:ır. 

Verilen maWımata gfue geçen 
yıllti şakavet ıbadisesinde teık ba
şına ~k'iyalara ka·~ ~-ınak su
reti.le }cl~uların ha;atm• kurta
ran fakat vazife uğrunda kahra
ma11Ca şehit dü!'C'll pıotismniz için 
Dcr.nd·erede bi.r andaç diki~ecek
tir. J3u andacın keşüleri yapılmış 
tasıi1k edilmek ii.zıere Veka!.ete 
sun u:.muştu.r. --Bayat pabalıhpm 

önleyecek Jeal 
tedbirler abnıyor 
Aırkaradan bildirildiğine göre 

Ticaret V ekileti ithalat CŞ>'ll6><

mıı harpten evvelki ve bugidii 
durumu ile fiat seviyeltti drafuı· 
da yeniden tedkiklcr icra etmek
tedir. Vekalet bu ted.kikler nih• · 
yetinde hayat pahalılı!: önliye
cdı: yeei tedhirleri ittlhu eyliye
cı*tir. 

Fr ansada bO.ylk bir 
orman yangını 

Viş~ 20 (A.A.) - Cote D'A:ıur· 
da birkaç güudenbcri büyük bir 
or.ına.n ya ngını d vam etmekte
dir. Maures silsil..sinin en gii2el 
ormanları kül haline gelmiştir. 
Şimdiye kedar y8'1lnn sahanın yllı 
öl~i.mü 2()00 hektar kJldar lahmin 
edilnıekt~dir, 1 

Karadenfzdeki us 
h r p gemileri 

Berlin, 20 (AA.) - Karadeniz
drki Rtt~ gemileri Kerç bej;azın
dan ge~crf'k Aıak denizine gir
mi) e tcş .. bbüs etnıi~lersc de ora
daki Alman sahil bataryaları ta
rafından geri piiskürt!iLnıii§lcrdir. 

20 Temmuz 1942 
18.00 Pr<ıçm> ve Memleir.et SMt 

Ay:.rı. 

18.03 Muıik: Ra,zyo Dana 0:1ı:eslra

(Nlhad F.&ongin İi•ı-es.nde). 
18.40 l\.I~ik: Fasıl lley'cl.ı. 

19.30 J..'lerr:leket ~:.:;.ı.t Ay:ırı ve Ajans 
H,.ı,.,rJeı' . 

ı~.45 Seo-.brst 10 Dıklka. 
19.55 ~']zile: R:til ve Suzinak Ma

""'-'"n la rı. 
20.15 R a.:ı<> Garete '. 
2M5 J.IU.> • Bir Hclk Ti!ıi<U&O Ö~

rern yorıa - h•ft:ınm TiJrkü
•ü. 

21.00 Zir t TakVi 1. 
21.1 O Muzik: P<"' '<'V, Smıai ve Ş.ır-

kıl:-r. 

2130 Kc .u.şma CG-Omırı Mı ••l~'erı) 1 
21.45 Miiı:ı<: sentonik Pro~ram (Pl) 
22.30 Mr'lll""°t Scat Ayarı v• Ajan.. 

Haberleri ve Donalu. 
22.45/22.50 Yarınl<> Program ve Ka

p:ın:ş. 

ZAYİ - Bulana mükilat 
Bursa nüfus memu'l'luğınıdan 

almış olduğum nüfus cüzı:lanırn ile 
birliftte askeri terhls tezkeremi 
zayi ettim. 

Bulan getiııdiği takıdirde on lira 
mükafat kendisine \"erilecektir. 

Küçi.ilqpazar Keserciler 
No. 21 

Veli ağlll Recep Gidile 

S31'tn!ı:ek 70-120 ·e, <'ll 'Y sala
tal>k halde 5 kurll{a oldu.;ıı hal
de 10-15 e sanlınat.•adır. 

Üziiın, kavun karpuz armut; 
şt>ftali, bamya, patates; soğan; 
.k:bak; \iş;rte w b ldiğirniz diger 
bütün sebze ve me~ valıl'!" ayım şe
kilde çok yü.J«;ek k.i.rlarla sa,lı~ 

maktadrr. 
Ü.Zerinde duru:tması kararla~ 

rılan <tiğer müıl,im 'bir m~•ele de 
etiker .k:owoo. medbur;yetir.e ma
M'V ve sebııeciler taraiından k at
lyyen rıayet olıllnmasının temin[.. 1 
dir. Ya'l'ın bru,lıyv:1>k olan yem 
.kiir hoıdkrinm :ıı,oo.ı..oliyle bera
ıbeır bu hıımıs da ehemmiyetle 
ınazan di1ııka·te ahnaoıııkıt•r. 

Almanlar 
(1 ıncl ı;ahl!ed.., D•nml 

nej'deki muh.rehelerin mahiyed 
çok deği.-.miştir. 
Asağı Don üzerinde Alanla: 

bir~nb;re durnıuşlar ve tcşebbii':. 
hemen hemen Rusların eline 
geçıni tir. SO\")·etlerio kaUuuma• 
ları ihtimali ve ikinci bir ceplı• 

\'ÜCude ı:ctirihnesi tchU:..i kar· 
şısı.ııda Almanlar halihazırda ha
raretli bir faaliyet.le Don nehri· 
nin garp sahili boyunca sahra ta.b. 
kiınatı inşa etmckteclirler. ' 

VİŞİYE GÖRE 

Vlşi, 20 (A.A.) - Alm:m l.'\llmml 
Don telırinin mecnwna <bğru ccllt>
-· Voıroeib\''&I'öd kcsimlnO. 
AJmanlar Rusları ı!iCl"J'O qı.., 6Ül'o 
mek!tt'd'rle:r. Don ncıhri ii'<erin.ie 1elll 
kıöpııi.l başları k:unılnmıtur. \ 
Amuın lıaw. kuvvdleri Voı~ 

grad Joesill>Ode 8Bl<er ,,.Hl 3 ı.ttıi 
imlta ~ ve 1 o treni de ha,68.• • 
.......... ı • ..ı.r. Rıoslıoık ..-ı de Aı· 
man ld>dXI; altına ahnmıcı buhı,.. 
il ! ?ad-. 

• ..,. .......... ıa~ • 1 Uetrrene Ml llilat 
1 ~ ll11 seferini ya
~ p&n ve Bw-gaz adasına 17.15 

de vııran Burgı12 vapuruııda 
ticarellhaneme ait 941 senesi
nin musaddak (B~) de(. 
teri tle (DEF'I'J::Rİ KEBİR) i 

~ 30/6/942 tarihinde um."'-tum. 
~ Bulwıduğunda ~ğıdo:ki ad
~ rese getirilmesi rica olllrUll'. 

Getirene iyi bir mlık.'ıiat veri
lecektir. 

GABRİEL A. MOR.DO 
Tahtak:ale cadrleı;i 

Ct'dit Han 20 
~ a § 1 Z'CC~•:: 27.-..tSe: .; 

Devredilecek İhtira Beratı 
•Motıörlere ma.nı.u:,, klrokmtıür 

cins!nden yakma yaglarında ı..<tla.
hat• lı;ıkk::ndaki ihtira lçin İ:lctı.. 
sat Yelailetind<.>n i9tihf:al c<lJmiş 
olan 22 Tooımuz 1935 tari.rı ve 
2204 No.lu llııtira beratının ibtiva 
ettiği hukuk, bu kere tıa.,"11.oısına 
devi:r veyahut ic~dı Türl<iyed{! 
n: .·b fii'.c koymak için ı:alfı:hlyd 
dahi ver lebıl cc teklif cdiarek
te obna.k.a bu~ fazla 1lü
rat ed :nek ısti nlcri~ C 1 ta. 
da, Aslan Han • ine kat 1 _ :~ No. 
!.il .ı m 'lracaat C-) lcT lt'ri '· n olıı-
nur. 

1 
Deniz Lı:v=mı Satrnal-;;;;; 

Komicyonu lliinları --
500 MI. Zımpo"'O. ldoğıtliı t0.C4 

nınde> 

350 Kilo 3 katiı ke\en ipJ;tı 
100 K>lo B&lnımıı 

12000 ç.'° Fot;•>b:ıl!ı 
550 KilO ağaç Ç•\'l c5 numara> 
300 K•lo ç.rq 

ıooo Mt. •Otiıı a:starı 
1500 Adcı Ku.nılur.ıc:Aı yıımo.:ı 

75 Kilo Anal.ı:ı buya 
100 Kutu ola 

2500 Mt. '.!1raııt.a ıer;,tl 

200 Kilo 9 ıo:ıtlı k ten ipliği 

4CO K;!o Çel>k çenber 
100 Kıiıo Çsm ırn.klıı 
5C:O Kılv Kaoba a çivlst 

4-000 M t N a <9 ad<>! Ç" ·•le be. 
rJbf'r• 

4000 M•t A.Yııkı<~~ t>ı.. vn d<"11İıi 
SöilOO /.<ki Potin it =ası 

900000 Arlet Kıındırr k pı;O: l 
H;.ooo ç.rı sı.: , k:ıJY>u\ 

eoo Kangal •t•ç ç.vı 
800 A - M~ n 

3SCO Adet ı N<>. lu n:ı.knra 

175-0 Ad t IG Na. ! l\!s.J •• A 

8:..0 Adet 30 a o. 1;,.ı. M ıtuıra 

2400 \ rt y.11. "' <k ~ ı. 
20001) A.....~t dC; .... lru; ~ -ı:ı.r. 
2403 çı t sı..rırf nu:-ı')ıl.ra l 
2400 çili Dz. Ha-p O'.<ulu • e Lise. 

ıi rü.trr zu . 

1~uk -·d':l yazılı c29• k&lenı ırıı.aı;~ 
men'n 22/7.'942 Ça. ~ gınJ. sae.t 
15.30 cıa p:u..'lığı y p:1oca dil~ .s
teıkliJ.erin be'!i giln vr aaaitfl Kasım
p:; ckı bulu:ıa..n t)i:niz L~vıızım Satın 
Alın Ko ',.,onı:na :ırlıracaa!ları. 

c:7732> 

z.ni - lstanbul Tıp Falciil .,.ı n
den 1 !Hı - 1942 SC1'i!S"1d'P a '1!ım 
şebıııkemi zayt etti~ Yeni.<. "r. a?aca
~ın:dan cSk. . .Mı h 1IT"' ü ~"iıı1' 

F kıet E.l'lı' No. lu 3UK 
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Devlet Oenizyolları İşletme Umum Mü~ürlüfiü İIEn~arı 
' 

19 / 7 / 942 den 25 / 7 / 942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, 

ııüo ve Ratlcri ... e kalkac .. kları rıhtımlar. 

kall<ıt 

BarhD b ıtı 

İ.tmit battı 

.Muchuıya btltı 

Bandırma hattı 

Kımwiı:a hattı 

İmroa 14ltb 

Ay~ alık hat~ 

lımir afu:'at 

OT ı 

-

-
-
-
.... 

-

5alı 4.00 do (Tar.), C ..,, 
&t) Gala.ta rıhtın.ırıd. :1 

HIO de (E· 

NOT· (;.c.nıler•., '':a:ıt11 sn<ı .1 ~~· .., 
~ <ıo oJ;.ıraı< 1 ııt echl P de s y 
,.....,Jcu!ar;n t.t_ gu.n C\:\'r.ı· ".i··n Y- n, 
laza- tP.Ei vı: jıe_•--şenıbc ı.ı~ lerı ll)ha
lfef. SJ" 2i Oet rt..,,... • ~ ı' ,:.'t)l.tS 
bul LL"'ll'll n ~-a;y-ı l azrrr .cLr. 

Ccna ı,,,,; 18 de (KadeşJ S~ı:teei nlı· 

llit)ıJ1< i'! l. 

P ı )ıl "'-- t E 00 ...:c (K• nal) Tc-.r 
turıc lıtı L"?~ .,, 

P<L~ ' ı, Çar~~m.oa ve C:1n ~ 9.50 c,;, .... 

A!ar ı Cı.: . '"1 1-J 00 de S ~s. f> ... 
r.a.r D -') d( ~l -akaz G1!r.ta ı1h.(.1JT.ı!!:· 

<'an 
P~.rt!"Sı, Car'"'., ba \ ..ıı C;...n:ü 8.CO c!ı' 

S.· G•lata ' •t u- !:ın a.y .c Ça ·
şarnba 20 00 de .. ..\JUlf..U !;ı \'C Cu~r:...ii~e

'-1 20.00 <ie A ~ ::ı.t·la 'fophUE:ı e-J:..t:-
1(!'),.!""'d.ın, 

S,;.l:. ve C..:n~ 19 ~a (.L}a:1ııı) T'O{.lh~-
1:. e r ıın .;n5s.n. 

Paza.!.· ~t g.co da. KLmaJ 
m• .ı..T. ı-:t.lı.ıı.. 
Ça<Ş: ... i.ba l~ (iQ de Bo~-a. Cun:ar·te..i 
12.00 de Ar.• I~a S, ;c.cci r t--:runda.."l. 

Pa!l.3r 13.00 de bn:r, Pe!".ş,..~lw 13.00 
de T1:han Gaı..ata rıh1..ııın<l?r .. 

Vapur oelerleri baklwıda ber tlirlil maldm.at ~ıcia tele.tan ııu· 
maralan yazılı Acentelertml.M.eu otrenilebitır. 

Baş Acen t~: Galata Galata rıhtımı, Limonlar Umum 
!\I:~ o 1.~~ğü OOıac-_ a.tu-..ds, 43362 

Şube Are.::ıtalıj:ı: Galata - Galata rıhtımı, Muıtü..a Liman Reis
liği b nıııa altın . 4'0135 

Şube Actnt.alığı: Sirkeci - Slrltrı.:4 Yolcu Saloo!!.. 22740 
('i764ı 

Lokantacılar Esnafına İlan 
- Manlf~tw-acılar lıftıalat b!r liğu.d<'n ö:Cc.enbcri rr.asa ört usa 

kula~an esnafımıza teno eG.iJ.mek üu:·e bir ını.J;.t;.r bcya'Z ma33 ör
tüsü tc:min eG.t!mişhr. İhtiyacı oian esnaLmı.z.m Ckmiyet cüulam, un
va~ !czkere;i. 939 - 940 • 941 sene leri kazanç wrgı eri makbu'lları 
veyahut i~göl dtiği dU.kkamn gavri safi varidat miktannı gösteren ve
~." ile blr~lcte 31 TemmU'l 942 ta riJıir.c kadar herg(in Cem,yete 
m1ıracaat ecı<rek baz r~anan talep nrulle<).i doklun:p imza etmeleri. 

2 - Bugüne ~ar yap1lan bardak ve kadeh te,·ziatından henliz 
almı:nıın esnafıffi>Zlll dahi herg(in sı;.at 15 den 17 ye ;;adar Cemiyete 
oilzrlani•e birllkıte mün.caat e.:lcre:< bardaklarını a!Jn !ar~ 

3 - Galata da yeni Salonun Üi üne.;. katında Et:bank körr.ür sı:
tış tl>'C'Slinoc:'l I!!Üesseselerinin kışlık kö:ımr i ı:yaçları için alaca~
la.rı bc>yanna.ıne!eri tasdik ettirmek üzere hergJ.:.ı Cemiyete ciizdanla
rilc beraber müracaat etmeleri i'an olum:r. 

Utvlet rEmirynlları ve limanları İşleinıa U. Maresi ilanları 
· O. Demiryolları Er;ıı!urum 10 İşletme 

Müdürlüğünden: 
8580 s~ki:ı bJı b~ş YLA..:. sc ~. n n1etre rr.Ik5.bı t:.:.ver·l~: ça::-:. toı ır"'k kap.1!ı 

ı:n-t usulü il ı .re!l.!d,..·. eko:;t;.t:-r.eye m,~ıLn~!ur. 
Eksıltrnc s;a;ı~ Peı:uırt.e~i. ı:: ana. sa ll! t ı:; dP F.:-z.rrı u'da 10 c ir'• tme ?-.IJ

dürlD.:. .... bic~ ::'l'da y::p.'acıı'.-~·-. 
.M an:tr.t>n brdeli 386100 üç y.;z se ... r:ı J 

4
1 bin yü.- lira olup mır z'kkat 

ten n t nVktarı )8'(;94 on ~Jk.,.:i.. b .-ı ... tı yuz do an dQ t ı.ra.Jı .. 
Tc:! ~' cnn muvakıl.:cııt te:-r.ır...J(:l.'":yle ;--.:ınu un ~ .. y· t t~ı~i VE.sar.'-! ve bu işi 
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dan boe-r ve 6. 1. 11, 1:! ve 14. Kc !-.ı mak-.a:a "'d:ln be~cr yJ.Z :ıetrc ır..!&.iibı 
kated•lecekıtir. 

Teo!lrn ye:; Sarıl<ıunı~ Hı:ı:ar Fııb.-iko. ıd,r. 
Sax1...,aı.ı"'P:" Hoıyda.ııpaşa Erzı;rı.::m ve-zne.~odf-::ı 'r 

otr:M!aın 19 Jfra 31 ln.ıruş m;.i\abt ln:de ahna.b !~. ("Z,il9) 
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,---------------=--~lı3mllllt.l Sermayedarlar için bnlanmaz fırsat 
Sahibinın slhiı.i mazeretine nıe bni ~hrin en tanııımış bir s•yfiye· 
s.nde eı1 mlltıena ve halen mil kam:ınelen iş~cmcl\lie bulunan ve 
çok tutunmuş ulan verirr.li ih tıı;as icap ettim>Jycn bir müessese 

DEVREN ve ACELE SATILIKTIR 
krtcı;dilt>rin İstanbul 1003 No.lı posta k~!.>sı.;no yazı ile 

mJJ a caaUan. 

500 liralık bir iddia 
(2 ir.ıci s-ıı:reck:n .D{!•;am) 

Bak bana!. Vallahi ~!mm 
paralarını ha~. 

Güreşi F:ik"~~~rin cirit n~eyda
ı ı • ı yapac~Ktık. :\k>taıaya pch 
lı' n ını svrduın : 
-·Kını bu?. 
- H. ·: Şu Mııt•aı ;, köylir:den 

Kelali ... 
II'-s b' .nmem· ·~ ,lanını11an1:'.iı bi- 1 

ris; :cı1 Kcl.:ıli; kiın ki ·bu~. Ya
?ıhaı:cdcn uzakla;tı·n. l\!ihaliçl:yı 
II . nuyU ararıağ2. cı~tın1. Yen1e-k 
· · ~:r ha c bu,.ium on~·:.rı ... 
Heıııcn mujdeled m: 

- ;\·Jilıa~ ,,, be; YÜıı Hra cıktı 

S:zc ... Aklı emıez bir bevle i<l.ıi
alaştı~. H:r!si varm1.ş; Qli~nla gü
reşeceksin!. Hem de yağ güre~i.. 
KOyju~er{Jen b;ris. imis .. Herhal
de k.ra g~ L~ lerck:ı bir yarma 
olacak!. 

D(·ylnı:e; Mihalı~lı so.rdu: 
- İ>lfllı nı·ynııı; beyim'?, 
- .:\Iuutal.bli Ke1ali.. 
Deneme kallınadı J\Iihalı.ç:m•n 

k i..'1ıa,;ı ~!;azında kalmasın mı? 
H ' le bı :ı;rlef'ne bakışt:la:« 
Yi P t ılı;Jlô<tım. Bir iş vardı 

bt """-- H i• ü bc-ynunu uzata-
ra.:ı: 

- Bız 6..a eşlik 01iunla!. ı 
- Ncıre. ? 
- .!\iuttah'b<lf b:r~ ü'i-ğün var-

dı. Ba~a b;r :.C~çi koymuşlardı. 

Kf\çı:v i eı '"rna k için ~reşt:k. 
- Xe v;JıL1? 

- ftlıı.1!,.<_;1 o, beyiru .. 
- Ke d mPk m:ızıkçı?, 
- Brn. ~ktım evvt·:.8. ... Beni 

bcr.uk <lu,ürdü. Sonra MıJ1alıçlı 
ÇL1<.:ı. Onı.;r.la da o:ılnadı. 

- Ne oım~dı' 
- Ycnd 'l1 fied: ... ' 

cc .... . Şc.fak!a gel bur~·Y·l sana gös
tereyan. 

Derli. Mc.s1afa, Alinin MiJıalıç
lı ji~ Hü"LU i~ gürt~l€rin bii
rr 1\'(lrdu. O .hıld1ıiyt rek i<ıd:a'-ılö 

tutu~ı.u~tu. 

l':cyse ben. pQzartcsi günü ka
pak aJ:ına ~üfak~a gati.m .. Ali;·! 
bckltmiye ba~ladım. Biraz sonra 
l\'lustafa: 

- İAc gckym .. . 
Dcd Alacrkaraıılık~a baktım 

m;:;ııcia:;ctrın ünUncic iri, _)arı biri.si 
iki tarafa yal'!)a vurarak geliyor
du. 'Fiiliıi o!ıınasın, mandaların 
başt gözükanft'.)"Ordu, Nihnyct ge· 
niş o.muzlu. kıllan dışar:da gen.ş 
göğüsiJ Pli. ayaklı bir dev va· 
nıİıııza gddL K;ştı. otılalık buz 
tutmuştu. Elinin tersilc açık göğ
sünlin uzun kılları üzerine vura· 
rak buzları dÜlj'Ürdü. Kağnı ara
basınd.aki iri buğday çuvallarını 
hamıım bohcası gibi kucakhyarak 
amoara a 1 tı. 

u,at:ır.ıycl~J'l" kem. mıya k<-
1ad.k: • 

- Ilcm~c- rn sen pchi.\'(.Ll n:ı .. 
sın?. 

- İcik .. 
- Yag güre!j.i bif.iyor musu11? 
- Kafk~s cepht>sindc as1<erken 

kut""ar•dan'.m, bara ya~ _gÜ""eşi 
öğwttı....ı Bi~ de ki'1JPt )'a)>tı. Ben 
e.s.nscn k:ıra gı..i ... e~iyim. 

- Siz'n kf~ye geçer·~ .. dfl l\T.ha
lıçlr Has.<.da Hüsnü pehlıvan gel· 
riıiş ne .Y':ptınız? 

Dr-yince rrü1e~k: 

1 
Deyınc< afal c<lırr· ye hayı·etie 

roırdwr.: 

- Rır:ı.k Sl' i~tan.gııl"rJ]arı, on
lar da pchlıvan mı?. Bır:siııi yen
dim, ol'mad' dedi, P"ki dcd:m, bir 
daha tutı: ';.;k yine yP""dbı .. S":' 
ro i'?ür'i e•lctı Ona da bir kiir.de 
vurdur:~. O da oJımıadı dı::mEsın 
m ~. B:r da1rn tutlli'tuk B:ı ,efe~ 
de h:r ea-prazıa bnstı·~n ~vıne ye"'
d'.m. Ağlayayaz.dı beyim be!. B.
z:ır k;i ~ ke~; a'mağa ~clın:'l:ıf'r. 

Hele şııı>'3'11 bak!. 

1 
' 

1 

- Yağ gil<e ı rr.i '.ıptınıı'. 
- Evtt .. 
Biizm be yiiz l:ra, bajtıra caiiı

ra giJ;vcı.r<lu. FeLi.kcttı bu ış_ B:.ı 
KrlaL de ncmcr.e ki§" ıJi?. Nasıl 

Mil'.a1ıçhyı ve Hü.snüyü üS'tü.;te 
yc1iyo1du. 

Du·hal ter,yüız et"""l. Mu;t.fa
nuı yazıhanesine geldim. İşi cid• 
diyeıe vuı ara~: 

- Mustafa, kw.an<lın beş )'Üz 

lirayı .. Yoksa :ı-ıiizdc yüz alacak
tı?'!' beş yuz liranı.. Pehl.i<Vanlar, 
aile] inden te.:ıgraf alm:şfar, ya
TLı 1v1 lıa~lÇil 1-areket ed"·ynrlar. 

D<'<hm \'e cı c..<licii tutarak OC.ş 
yiiz lirayı geri a rl'lm. Derin bir' 

neft:"'S a~~an. Pal'"amt cebim-e 
ynlıeştird Jt'<(,n ronra MuS<afaya 
sordum, 

- Ke1al'iyi görebilir m;yim?, 
- Hay hayı. Bu, pazartesi ka-

pak ahtına (zahire pazarı) gele-

Diyerek !atı kesti. İşte Anado
lu p~hliY~nfarı '1öyled'r A'Dıd<J

lunıın kih'll'Ti bôylc babayiğitler
le d\:ıl.udı.a. 

M. SAJ\lİ KARAYEL 
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Sen mi Oldürdün ? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: l\lUA. l"1ER ALATUR ..) 

- Bütün kabahat beniın, baba
" gım, cioc'di, sakın ona b:r ~ey 
söylem~! 

Fridman l:ıiraz daha s~kin:eş
mi!lti. Kızının omuztır!1U OC<Şodı: 

- Sen üoıiHme krıırm, dedi, fa
kat ikmbıi böyle yalnız gurünce, 
doğrusu sinirle~iın. K....ıdimi 
wr tuttı.::m. Sen şiıroi üzülmt', re-
2«lct çıkara!:Rk değilim. 

Bcıil şapkasını giyip, lokanta· 
dan çı'kotııkian =a, F'ıiQıman tekr 
rar ma.sayıa geldi ve Ccn Leli'nin 
'.lrnrıpsın a oturdu: 

- Şimdi ikimiz yalnıız bulunu
yoruz, dedi, si:.e söyl.iyecek bazı 
srız1eırim var. 

Leli ağzını &ldıi, bi:r sigara yak
t! ve islocıınk."Sinl n arkalığına da· 
yar.araık: 

- Eğer bu tonda konuışacma
nı.z, ç.uık !Lls. Jııon ;ı:;ınanu. rica 

eclerım. Çunku ben de sin.iri bo
zuk bir h"1'ifimdiir. 

Fridınan dı.1cı'a.kJar.r.ı 15Jrd1, ağ
zına kadar ı:eıen htlimclcri tut
tu, sonra sesini deği~tirerek dedi 
ki: 

- Leli, bili)'Ol"SUilUll, kızım ŞU 
!dakika nam11>lu ve cldıdi bir genç
lıe ni§anh bulunuyor. Öyle değil 
mi? 1 ... 

- Öyle dendiğini işi.ti.im. Fakat 
müsta!kıbcl damadınızın faziletleri 
etrafında bu kadar ısrar eltme· 
menizi de rica ederim. Çün3oü bu 
sözlerden beniıın de aleyhime pay 
ç rkarmak icap ed:e<ıek. Ben na
mussuz ve gayricirddi bir adam 
m.ıymı? 

Frkiman dudağına kadar ge
len hir k.iilürü wr zaptet~: 

- Neyse ... Nisanlı olduğunu 
bi!ıyn.rscmız ya! Bet katlan SIBe 

kafi getmelidir. 
- Öyle ,C:iyle ... 
- Sor.ra Beriı'in !z.i sevrr .. a"<tc 

olduğı.;nu ben de biliyol'Uım. ffii
rüyorsuııuz ya, dobııı ddbra ko
nuş.uyvruım. Yani ('lkek eıkc-ğe 
ikonUŞley'OT\12. Kıa.ı...1 sizi SEi\~YOI', 
Bu yt..?Xlc" de, hayat.n!Il .bütün 
. adu,inl bilin:>yerek mahvt.tmi.ş 
olacak. Biiirim l<ıi, o sizi lbir .sözi.i
nfızle ce!:=cme ka'clar takiıP e
der. 

- Ke~h"C öyle olsa ..• 
- Bu sıöyled:iğiniz laftır. Beni 

dınlc.)-iniz. K' :ımın sizin gı"bi bir 
adamla c\•lenip de, bütün ha(Yaiıı
nı mahvetmiş göııınektense, sizi 
alnınıza yapıştıracağııın ıbiir kur
şun la grıhertmt>y i tercih ederim. 
İnanınız l<lİ, ben sizin gibi laf et
m.i~'!Qrtıım Eğer, kız.ııım iğfal eder 
ve Franık Suıtton'dan vazgeça't:iır
senlz, sizi ben de cehe'Tlllimle ka· 
tdar takip edeı.·im ve ilık yaıkaladı
ğmı da:kfrkad;: da lşini'li bitirirlm. 

Lel.i sigarM•rnn külünü tablaya 
si lkti : 

- Bu sözü gr.yet ciddi ve sa.mir 
mi o.larak söylediğinıize inanır.ııın. 

Bunun içln de sizi takxfa e<lerirn. 
Bütün bu söylıC'<lıklcrini.zi brn d.> 
Frenk Sutton 'a söyliycee;ğıım. 
Eğe~ l\faLmazcl Beril'i bedbaht 
ederse ... 

Friclıı:ar., Leli'nin aoııl düşüııc<>
sini Jryic~ anlaook için dfil:l<a1k 
gözleı:ıne baktı: 

- Leli, ckdi, seninle daha a
ç:J< konuşayım, çalt<ftığınız mü
essıes~'<len .ayrılmız ve hatta bu
gün Ingiltereden çı.'..'<al'ak başka· 
bir mern'lekete gidiniz, bunun için 
size 1ki bin inıg;liz lirasını derhal 
tediyeye ii'madey!ırn. Bu para iıie 

başka yerde kendiniııe iş bulabi· 
lirsin>z. Sizin sabıkalı, haplShane
de yatmı.ş bir adam olduğunuzu 
biliyorum. Hatt.a bunu kızmıa da 
söyledim. Ne matah olduğunuzu 
o da ıbilsin diye ... Benı de hapis· 
haneıde yattıını. Bı.muın iÇi:n sizin 
gibi inısanların nasıl hayat geçir
diklerini pek iyi bilirim. Beril'in 
RJlllesi gibi, yavaş yavaş, lrerıdl
sini yiye yiye öldüğünü gömıek
tense, onu da bir kurşunla bu ı.z
tıraptan lımrtal1IDl!'k eliınrlen gelir. 

(Devamı var) 
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DEVREN SATILIK 

Süt.çü, malıalleb!ci dük1<a~• ; 
4 göz keh,.natör dondumıa Ti' 

k.inesi. Şe.lı.zadebaşı ı,,..tafot ap~ 
tımanı altında N'O. 2 Sütçü A-hw
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RAŞİD RTZA TJYATROSG 
Halide Pişkin beraber 

Harh~·c<le, Belvü. B.J:ıçc ,i,ıD e 
Bu gL'CC 9aat 21,30 da 
aBOBSTİL• 

:Vı;xJ.vil 3 peroa 


