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Başvekil Karsta 
Saracoğlu, köylülerin 

dertlerini dinledi 
Kari, 2 (A.A.) - 31 Ağustosta Sarıkamış'tan 

halkın tesahtirlerl aruında ayrılan Ba.fvekillmlz vı_ 
llyet hududunda kendilerini ka~ılryan valimiz ve 
refakatindeki zevatla birlikle ıreçUkleri yollar üzerin
de köyterde kendilerini bekHyen köyllllerimlzle ko
nu,arak lhllyıu;larmı dinlem~ ve kendilerınden iza
hat alarak dUn saat 19 da .,ehrimlze gelml~erdlr. 

tından sclflmlanmışlardır. 

Vaktin geç olmasına ragmen btıyük clddentn tkl 
tarafında halk Bavekilllerini heyecanla alkışlamı.ı,

lardır. Sayın Başvekilimiz de bir mllddet yayan yti· 

rOyerek halkın canlı tezahürlerine cna!ılsınJ'E arkL 

da.şiar?> diye mukabelede bulunmuşlar ve otomobil· 

le ikametlerine tahsis edilen Vali konağL!la gelmiş· 
lerdır. 

S&yuı ırıieatirlerimiz ,,ehrin methallnde me\'kl ko_ 
mutanı, mUlkl \'e esker1 erkAn, bir kıta a.sker tara-

Japongadaki istifalar 
Japonya,SoVyet Rusyayı 

arkadan mı vuracak? 
Togo'nun istifası, bu harekeHn 
yapılacağıı~a alimet sayıİıyo~ 
Vaşlngton, 2 (A.A.) - JaPon

yada ıöz hapsine alındıktan sonra 
Blrletlk Amerıkaya dönen United 
Press'in Tok o'dakl müdürü, Shi· 
genorl Toıo'.rıun istlfasıle JaPon 
kabinesinden son sivilin de uzak· 
la.şmıs olduğunu söylemiştır. Bu 
hadise yakında Japonyanın Rusya_ 
ya tiit+tız edettft mn-.rna dıiı 
gelebilir. 

Shlgenori Togo'nun kabineden 
çekilmesi Basvekll Hidekl Tojo· 
ınun ihtiraslarını tatmin edecek ve 
onu Japoııyanın diktatöril olmağa 
sevkedecektır. 

Shigenorl Togo, iki sene evvel 
Japonya ile Rusya arasında harbe 
mAnı olmala çalışan bir diplomat 

• liıfatlle tanınmıştı. Onun Japonya 
ne Rusya araıında bir harp çık· 
rnasına mAnl oldulu muhakkaktır. 
Toıo'nun istifası askeri zümre

nin Rusyayı arkadan vurmak za· 
ma.nının geldljlne karar vermiş 
olduğunu ıösteren bir alAmet ı•
yılabllir. 

Söylendillne ıöre, Stberyaya 
karfı tarruza ıeçmek zamanı ge· 
llnceye kadar Rusya ile sulh ha
linde kalmak uıruretl karşısında 
Togo şimdiye kadar kabinede bı· 
rakulmıştır. Togo ay.nl zamanda 
Pearı Harbour taarruzu ile netice· 
lenen hRzırlık tamamlanıncaya 
kadar Japonyanın bir anlaşmaya 
varamk lstedlilne Amerikayı inan 
dırmak için de kullanılmıştı. 

Tokio, 2 (A.A.) - Hariciye neza_ Bir taraft~n Pa.s. lfiktekl lıadlweler, diğer taraftan da Çin me!!eleıll·. •a-
retının şarki Aaya servisleri direk· b U kü '" t pon~·ayı ug n mu!I 1 Hlzlyete ıokmu,tur. Çinlller küçüğünden tutun 
6rU Yamanoto iatlfa eden Haru~lko 1>Uyuftlne kadar zafere büyük bir inançla çarpı,ıyorlar. l'ukandakl resim 

Ni,1.nln yerine hariciye nazırlığı mu- bir Çinli çocutun..,Japon~a harbi h kk d iti 
,avlnliğlne vekAleten tayin edllmı,ur. . a ın a matla arkada.,ıarına nutuk 

'erl'flnl ~bit oıliyor 
Japonya'nın eski Çin l!leflrlerinden · 

liıceru Kawago, hariciye nezaretın. 1 rosunun sözcOsU Hari bilhassa demiş- istifa ne yeni bllyUk Asya nazırlığı.. 
deki vazlfealden dUn akfam istifa! tir ki: • nın kurulma9ı ile ne de Japonya'nın 
etrnlft,lr. Togo'nun sırf şahsi sebeplerle Is- dı' siyaseti ile alAkıı.dardır. Ba.,vekı· 

Mütalaasını söyleyen istihbarat bU- tlfa ettlğıni ;Size temin ederim. Bu (~vı.ını: tı<L. a; :.;u, '· de) '5ı 

Kimiil' derdi 
Kömür satış bürosu, 
halkla alay mı ediyor? 

Kendisinden iş beklediğimiz.BüroŞef ide 
bizi haga_l sukutuna uğrattı 

İstanbul un kömür işi yeniden 1 de onu kadar kömür bulunmakta ı 
sarpa sarmaya başladı. Son ıün· 
~~rdc 1:.taııbula geı:nl!SI beklenen 

Geçen sene bu vak1tler, şehir

;~ n:kllyat zorluğundan l stanbula deki apartımanların yüzde yetmt. 
•omıu getlrılememektedir. Bayi· şine kömür v<?rilmlşken bu sene 

ırkaç vapur, bavaiarın bozuklutu 
dolayısile havzada kömür ) ükl~
yemediklerkden, hareketlt'r!ni ge.. 
cık.Urmiıtcrdır. Bugün İsta.nbuloa 
ıbtıyaçı k•rıılayacak miktarın JÜ&· 

1 \ x- .. . . . 
er e, '·. o~.ur . Tevzi müesse!K'S'ınln ancak bunların yüzde otuzuna Ko· 
aı .:ısı •• omursu:dük )'i.ızünden açıl. mür verilebllml~tır. 

~~ş ve Tevzi. mUe~c;esesi bayilere 1 Bugün Kadıköy yakasında kö· 
komnr veremıye<!egınl bildirmiş- mür almlfk üzere bekıeyen yüz-
tir. (Dev&1111: Sa. a. 8ü. 6; 41e) .:-

~'CdDW?"'( 1 

Libyada ~ 
va~et 1 
Rom mel 
kuvvet1eri 

ilerliyor 

' Mtsır cephesinde 1 
çorpaıacak İııgiHz l 

uvvetleri 140 bin kiıil 
Londra, 2 (A.A.) - Rommel ihtl· 

yatla iler lemektedir. 12 kilometre ka
dar yol almı\ltır ve 30 kilometre ka.. 
dar derinliği olan Jngilizlerln ma.yn 
tarlası!lı geçmek ister gibi göti.in
mektedir. Rommel kollarından biri 
El~lemeyn'ln 40 kilometre cenubun
da buiunan Elllemeyn'in şımaline 
doğnı diğer bir kol dogu "ımale doğ'. Gazete<>llerlmiz halen Londrada bul unuy1>rlar. '\'ukarıdakı r~ını tA)ndra da bir törende müttefik de\'letler 
ru, tiçUncU bir kol da Ruveysat te- ku, vetıerln!n bir K~it re!'lminl gö~termektedlr 

pesine yani fimalı dojTU ilerlemek
tedir. Remmel Ingillz zırhlı kuvvet
lerinin kfilli kı&mını arar (ibi görü. 
nüyorsa da finadiye kadar büyük bir 
ıavq olmam1tlır. 

Merkezde bqlıca ıtaıyanlardan 
teşeJıkül eden kıtaların yaptıkları 
taarruz püskUrtiHmU.Ş, dilfmana ağır 
kayıplar verdirllmij ve tekrar edil· 
memiftir. R ommel'ln ııerıemete ba..ş
ladıfı ilk iki gUn kıtaları Afrikada 
9imdiye kadar hiç görülmemiş fekıl-ı 
de fiddelll bir bombardıman& tutul.. 

Gazetecilerimiz:n lngmere ziyareti dolayı sil e 

istihbarat Nazırllğı siyasi 
muttur. 

müsteşan dedi ki: • 
Kahire, 2 ( A.A.) - Alman arhlı 

birlikleri Elaiemeyn hattının cenup 
kanadına taanuz eden kıtalarm ba· 
tında id i. Bu kanat, Kat lara münhal 
bataklık saha.sına takriben 13 kllo· 
metrelik bir mesafeye ktdar bUtUn 

•• 
''Uç sene harpten sonra, lngilizleri yine 

zafere inanır bulacaksınız,, 
Ingilizleri yine zafere lnanrr bula· 
ca.ksınız. Ahmet Emın Yalman, Ze. 
keriyya Sertel, Şükril E6mer, Abidın 

Dave.r \'e Hüseyin Cahid Yalçın ken· 

cenup bölgeeine tılkim olan El Hi· Londra., :ı (A.A.) ,_ MUstakll mıştır. Türk misafirlerıni kabul eden 
meym&l llt'Uarı dvaruıd&dır. Aynı Fransız ajansı blldıriyor: 1 istihbarat nazırlıgı ;Siyası mUstttarı 
zamanda bllhUH Italyanlardan mu. j Tanınmış Türk gazetecilerinden söylediği bir nutukta demiştlr ki: 
rekkep büyUk bir düşm11n kuV\'eli de 

1 

beşinin Londraya gelmesi burada 1 <Dostlarımızdan gızll hiçbir şeyl-
(Devamı : ıtır.. 1, 88. S de) ) :( büyUk bır memnu"lukla karşılan. 1 mlz yoktur. Uç sene harpten sonra. 

Alman - Rus harbi 

Stalingratta, Sovyet 
mevzileri yarıldı 

(DeY&ml: ~ 1, Sii. !?; de) • f. 

--....r:anu......-.... ......-"'( 

Balkan 1 
yarım ı 

adasmda ~ 
1 )Almanlar taarruza mı 
) hazır lanı yorlar? 

Bu yarma, müdafaayı fevkalade L. ...... b .. Ltıı, . ...... l 
~Ole allkab gl rlllJOI' 

zor bir duruma soktu 
Moskov a, 2 (A.A.) - Unitcd 

Press: 
Krasnıya Svezta gazetesinin bil· 

dirdiğine göre, Almanlar Stalin· 
grad'Ln cenup batı yakınlarır.da 

müthiş bir hücuma geçmişler ve 
günlerce sOrcn şiddetli çarpı:ima
lardan sonra Sovycı.t mevzilerini 
yarmışlardır. Bu mUdafaayı fcv· 
kalade zor blr • duruma sokmakta
dır. 

Moskova, 2 (A.A.} United 
Press'in muhabiri bıldirlyor: 

. Stalingrad'ın cenup batı cı\'Rr. 

!arını müdafaa eden Scvyet kuv 
vetıerl 48 saatte dördUncü defa o· 
!arak yeni mevzilere çekilmek zo
runda kalmışlardır. Stallngrad'ı 

ıehdit eden hayati tehlike saatten 
saate fazlalaşmaktadır. Sovyetle· 
rin nevmldane ıayretlcrlne rağ

men büyük sayıda nazı zırhlı kuv
vetlerinin cenup batı müdafaa hat 
tarını yarmış olduQu bildirilmek· 
tedir. 

Stalinırad'ın şimal batısındaki 
cephede Almanlar Sovyct hatları· 

nı yarmak ihtimali ile hücum et. 
mektedirler. llus motörlze kU\"\'etle rlnden bir grup rephede 

Londra, 2 (A.A.) - Brltanova 
ajansının. başmuharrirlnin yazdı· 

ğına gore, Alman generalleri ara. 
sında yapılan dcğlşikllk ve Gene 
ral Löhr'un Balkanlara tayini Al. 

manların bu yarımadLı.da taarruza 

hatırlandıklarını göstermektedir 

Yunanlstanda, Glritte ve İtalyada 

bazı hazırlıklar göze çarpmakta 

dır. Bu harek~tln Rommel'io hL 
reketlerlne bağlı olduğu aşikardır. 

Sırp çeteleri 
çarpışıyor 

Bcrn, 2 (A.A.) - Brltanova. 
Sırp çeteleri garbi Bosıı:mın en 
milhim demlrY,'-'llarınJ;ın birine 
taarruz clmişlerct!ı'. Burada şld· 
detll çarpışmalar vuku bulmaktR. • 
'dır. Hırvnt baltalayıcıları Zagrep 
Flume hattında 68 lokomotıf tah 
r p etmişlerdir. f ki aydan beri bu 
hat, hatta Spalto şube hattı da iş· 

lememektedir. 

Vişl, 2 (A.A.} - Alman ordu· ---------------------------
!arı Rus cephesinde taarruzlarına f Ticaret Odasında 

ln6nU 
gezisi devam ederek Anarop'un doğu-

su nda bulunan Krasna Melltskaya. \ 

yı Ş~::~ :~mi~::~r.kuvvetleri No· ı u . A 
voros~ak limanına 40 kilometre mum 1 
mesafede bulunmaktadır. Rusların 

Krasnodar ile Karadeniz arasında 
yaptıkla,.ı müdi!faa mevzllerinin 

(Devamı : Sa. :i, 81L 5; de) -/-

kitibin. imza 
salihiyeti yok mu? 

Almanlar, 1 !gilizleri 1 iaşe ve Ticaret işle:-inde alınan 

Gezi, yarın törenle 
aç ı l ocak 

Havanın yağmurlu olması dc;Ja_ 
yıstıe te'ıir ed1lcn İnönü gezlycrl· 
nin açılma töreni 4/ 9/842 cuma 

nun pek parlAk olmıyacağJnı an- günü saat 17,30 da yapılacaktır. 
lıyoruz. İstanbulda bulunan Millet Meclisi • • 1 son kararlar ü:r.erine, Istarbul Tica-

ZlnClr8 vuruyor ar ret \'e Sanayi odmna ağır vazifeler 
Londra, 2 (A . .\.) - Almanlar bir ytlklendi. Ticaret odasının bu vazı. 

misilleme tedbiri olmak Uur, Dl· Cclerln altından, nasıl kalkaca~ını 

erpe'de elde edUen In~lllz esirlerini merak etmekle· beraber, bügtine ka
&inclre vuracaklardır. 1 dar gördüğümüz hakikaUardan bu· 

Kendisine bUyUk sal!hiyetıer Ve· azalar!IC' evvelce kendilerine da
rl'en Jstanbu~ Ticaret "e Sanayi o_ vetlye gönderilen zevatın ıeljrlflerl 
dasının bal}ında bulunan kltıbl umu- rica oh,ınur. · 
mi, bugUn yeni vazifeleri de:til, Ti·) Vail ve Belediye Reisi 

(Deva.m.ı: s... I; H. J de) co. Dr. Lüt!i K.ırdA,r 
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Şehir 
Haberleri 
Piyasaya çok 

mikdarda itha- 1 

lat eşyası geldi 

Yazan . Ziya takir Tüccarın gümrükten 
- n - yanıı,0 k.,,ı bır h•k.rct telakki çekmediği mallar• 

Huzurumda bulunmak do·! cder•kleı derhal b ıim alcyhlmi· Pazartesi günü 
ıa.,>ıs.ıle b.ç kimse korkmasın, çe .. zc avaklan::ıcakLardtr. En evvel 
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111 
An doludan 

Arpaçay • Çıldır 
Ardahan 

Yozon: Behçet Kemal ÇAÖLAR 
Kahve oca.ı.1nda, peyke u.d:Undc 
l'orıalblz, döşe.ks;z yatar glderinı 

Dıycbılmıştı . Bu da Vatan \"C}"8. 

Karsta: 

A~ker oıfa.n bo)uk bohik bolunür 

SanclJnız mı Kars kalesi almtr 

Tecrübe ve 
ihtısastan 

isti fa de gerek 
c:;;:=t ll'areti •ta.rlrlertn kontrol cj;. 

U nıeı-.1 &itııteınine gOre kuru.Jao 
hf"." ttlerden t:ttrlne, thtlll.-t.r ya.pbfı 

ıçın h.ıkkrnda zabıt t11tolmu,, bJr 
kinı..,f'nin ,eç-llnıe.,t ıiz.trlne-. gaı.cte} 
rt arkadaliClarımız; bunu ~ed.lye pey

nir tulunıu emni)·et etmek gtbl blr'l 
':ı<'~ .,aydılar. O J:a.t gerçe-kten mub. 
tf"klr nıldir. de,f;U ınJdlr btımf;t·oruın.' klnın ""· Hatıra ve gontıle bak· 1 • tacarl~r ile V~nr.diklılcr, ıntıkam 1 safı lacak 

madan herkes düşundüklcrinl &er alnıak için üzerlmfzc atılacakl~r.. . . . .. 
1 

. 
1 

d 
bcstf;e 'şOy1csln. Bir çok kan dökmem:zc ve hazine... Gun1ruklcr 1n1 ııe gc nl·~. 0 up .~ 

T aze ot kokan yağ. yabani 
çiçek kokan bal ... Sabahla 

beraber o1omobiltn penceresinden 
scyrcıttğlnlı tabıa\, yayıktan geç· 
miş, petekte toplanmış, masanı

zın ü~ür.de dtıruyor. Yer yer 
tümseklerle ,Oyle böyle arıza

lanınış bir geniş dUzlüktc, su bo
yunca, uzayıp giden bir kasaba ... 
ihtiyar ve cnrbüı kavaklard•ki 
kara ve kiJçUk k&raaları, sesterı
ni duyana kadar, bu güzel tabiat 
pa.rçasmda mutıakkalt d.aha ı>.; 
ve •henkJI ötecek sanıyorsunuı. 

Den1ey1 bilen, hayat arkada
şile birlikte, mcmlckel için şevk· 
le, hevesle çalışan ger:c Kema .. 
listler var. Blz onlara. ha:r·ran su· 
aller sora.rken onlar tiayatlarında 
h c bır fedak;iJık ve mahrumiyet 

yokn1uş gibi tabii cevaplar vere· 

biliyorlar. Gôllerjn. dailarrn, yay. 

lalar1n ve sınırların kom§usu Çıl

dırda muhayyUe daima 'eniş ve 

lflektir. B"Şka yerlerde geçm.ş 

zamanların - yarısı unutulmuş 

ve deaiştırllmlş - mahsulü ha· 
tinde zor ele g(cen halk hikaye. 

leri, buralarda tezgihta kilim do

kunur gibi imal edilmektedir· E· 

vin kadır:t hikiycnin dişi kahra

manına ait duyıuları lşlrr. tür· 

killeri yakar; gPnç erkegi a.~ıl 

kahramanı dile aeUrır, ihtıyarr 

hikayeye cazip motifler katar ve 

mantık kısmını icler; hiklı)·e h•lk 

arasında söylenr(llyc ba~lar; be:), 

on Hy sonr:1 döner. dohı~ır: tadıl· 

l~rc ut:ramı~ olarak tcrtipliyenlc .. 
rin kulagına g .. Jir; nerelerin mak 

bul görüldüğiı. nelerin degişıln1i· 

ye muhtaç oldu tı anla.şılm1ş o· 

Iur. buna göre :yeı i bir retuş 3·a .. 

pıhr ve böylece bir yeni halk hi· 
kaycol vücut bulur ... 

Boı ııtlar ustüude kıl•<' c;ahnr l 'akAt hu bahi"otc hen ar~.tannı 

Verilmez d\lıı:- ı • göru.şün<' i lira.k etnıtyoram. Bea.oe 
Diye, meclısı açtı. ıcr telef ctmcn1ızc sebep _oı~cak- s&hlplerl tarafında~ ~cnuzM ç~k~ 
:\1 cliste, başlıca şu iki 1nli ele tardır. I-iatta bugün j·üzümUzc gü- ınıycn milli ar -~a~ w ~n a. 

11 

1~ aa a 
C'an sat iken yurd . bu gihl M) •llere -llecek klm•eJ 

hllllolunaca!Etı: len Cenevizliler bılc, aleyhimize Ticaret mudurlui~ 
1 

t r~~ı ~ ~· 
ı - Umumi hücum, rıc zaman dönerek, bıze hücum eden dindaş. hüknıi ve haklkı §a ıs ara ır 8 ~ 

}apılmalıdtr?. . tarın& yardımda buluı1acaklardır. ta zarfınd• mallarııu çekmclcrı 

mana lerln 'tİ<'illf muhtekir olmasa, hed&t 

tutukı.n gayt-ye uıa.,,nanuzı ko1ay..1\ 
Diye haykırabılm11tır. Çocuklu hkta tf'ftlln eder. 

2 - Bu hücumda. k•t 1 netıceyı Hulasa b\ltün hıristyaı\lar birleşe· hakk: d•. y~pılan tebl•gatın, se· ğunu Karsta ıcçiren Namık Ke.. Moc.tp !<tf'beıs>lerhnJ a.nla.taymı: \ 

almak fçın her~Y hazır mıdır?. rek bizi mağlüp edinceye kadar mere.erı ıorulmei:e b•şlamılitrr. ma.lle hemen h~men ayni yıUeıır· Kontrol heyetine ah.Dacak -~ 
BOyle umumt mcchslerde adet uğraşacaklardır. işte ben, bu dil- Yapttıtımız tahkikata göre, son 

olduğu vr-chıle, c"·vclft ·ktnci ve ştincelerc binaen, bu kalt'.!nin zap- ~k· gi.i.n içinde 610.140 kilo cam 
hattA 'ti("üncü sınıfa mcn!up olan br)(fan fayda yerh1c zarar gOrece· ve 15.54.5 kilo d~mir çiv'., 40,000 
zatlar fikirlerini •oyledıler. ğlmlz! tahmin ediyorum. Buna bl· kılo tel çivi, ı 1,950 kilo sulfat dö 

Buralar hakkında .. kıdcn 1ntı· 
balarını yazmış olan bir Rus, her 
halde o d<virler için olacak ~ylc 
bir hükünl veriyor: 

da yaşayrp ölen bu Karslı h&lk muht~klr olursa. kontroldan beJk/ 

şalrtnin ayn. hamaset pınarından vakit bulup da lhtik r ,.pam~ 
lçtlğtni vehmedebll .rtz, Bu suretlfl plya dan bir n.rıuııeu 

_ llluh• ara, kırk günu goç- nacn hücum yaparak beyhude ye- sudyom, 10,200 kilo amballj kil.
mıştır. Jicnuz, bir netice elde ed_ı- re can telef etmekten ise, impara· :ıdı ,.e 6,720 kllo kı;ma5 v.e çok 
tememışt r· Bu yüıden, askcrlerın: toru dolgunca bir cizyeye bağla·. miktarda den1lr eşya, 1pcklı ve 
bir kısmır..ı adeta fü Or gelmış· yarak harbe nihayet vermeyi nıu- 1 

yünlü mensucat. tıbbi ve kimycvt 
tir .•• Buna b.ııaen bir an evvel ha. vafrk görüyorun1• ınüstahı:arat, moıklne ve aksan1ı, 
zırltk!ar ikmal edilmeli. ve der- ı Hn.tıl Pac:aya söylett1jimiz bu çelik eşya, r&d)-'O cihazı ve nıuh-
ha1 uınuıni hücuma geçmelidir. nutkun, ha.rfi harfine mutabık ol- teli[ cin~dc boya gümrüklerimiz· 

;\Jcaliodc l'CY1C'r beyan etlılcr. ciugunu iddia etmiyoruz. Anc<:1k, den piyasaya çıkarılmıştır. 
so:ı: ııras~. kadl'!n1c kaden1c yuk· _ i."imlcrlni, e,erımizın sonunda Öij,:rcnd!iimlzc göre ~ümrük an-

'eldı Niha) et. (SJdrazam lla?!l arzedccegtmz mehaılermizde trepolarırda 1937 !iC'ne:ıı;indenberl 
Pa~a) ya geldi. J{alll PSı~••)·a atfedılen sözleri top- beklemPkle olan lthaliıt cşy•:ııı var 

iııtı •ar veztri izim· · IMyarak. Muverrıh Fra.nçes' ·n hu- drr. 
- Cüm:cnır- costerdıgj hami-, ıa ·a cttigi r.utka, esaslı bir şekil Ticaret mUdürhıgunün külliyet· 

yet, takd·r ve tah ine ayandır. vcrmis oluyoruz. li miktarda eşya hakkında tüccar
.\ .. cak umumt hOcunıda ı bahsedL.. Bulun tarihlerın müttC't;kı:ın ~c- l~r• yaptrt1 lebliı!alın müddeti bu 
lirken. dü,iinulme!ll l3ızın1 ıeıcn hadetlerine naz&?'an muhakkak o· cumartesı bıtmckted.r 
mUhim b!r nokta daha vardır. Her ldn b'.r keyfiyet varsa o da, Halil Cumartesiye kadar malını çek .. 
eyden evvel. bu mesele hallolun- Pa nın harp aleyhinde olması ve mlyenlf'r olur5a bunların malı Ti· 
ma1ıd1r. bu harp mcchsinde de, derhal har .. caret miıdürlüiü tarafından çeki-

D ye bır ba.şlanııç yaptıktan be nihayet verilmeı::ini teklifte bu· trcek \' C pazarte!·l gürü setışa ar .. 
~onra di.işüı.ceicrtnt ~ylcce izaha. lunma~ıdır. zcdilcccktlr. 
ba~!adı: • Görülüyor ki, Halı! Paşanın oöz-

- Bizans surları, dünyftnın en 
lne n k•lf".:Udir. 1\.tuhtel t devlet '"' lerJ. harp ale,yhinde olmakla be-
mılletlcr tarafından yirmi yedi de· rabcr, hatta Fatihi tenkit eder bir 
f'a muhasara edildiğl halde, pek dZ 1 mahi~·ctte ldi, .~ Çünkü o zan1ana 
muvaffaklj ,.t elde edil mi tir ... H r kttdar hiç bir devletin ordusunda 
kaleyı muhasara rtmek. hür.er de- g<>rülrnemı~ olan 0 cesim toplar. ıa
ğı dır lllatlüp olan, o kaleyi elde 

~amlır, seyyar kuleler, bütün bun
etmt:ktlr •.• İşte Bizans kalesi kırk 

Komiserlerin terfi 
listesi geldi 

Emnıyet mlidürlügilndc t~rf; 

eden komiserler HstC'··i 1c;taııbul 
Emniyet müdilrlUgtine gclmi~l\r. 

l'erfıler yarın alakalılara teb1 iğ 

edılccek ve yenı komı!'ierlcr yarın
dan itibarftn vazifelerine hııı.~lo.ya· 

caklardır. 

inhisarlar, kahve tevzii ne · 
başladı 

•Arpaçayın tabiat mektebinde 
eoki lspaı·ta terbiyesi hakim, El 
çabukluju marifet, yakelaııma

nıak şartilc aşırmak mübah .. • 
inkişafa müsait bir kas•ba ... CL 
va.rın en çok bu&day yetiştiren 

yeri. •• 

H ayvan derelerden, u!ck ~

!ek tepelerden ceçerek Çıl· 
dır gölünü g:örmıyc başlıyoruz. 

Yassı tepeler dibir:dc, yol boyun .. 
ca, 20 - 25 kilometre suren bü
yük bir göl. Bahkçıl kuşla.rı in· 
sana denizlerf ha.tırlatıyor. Dal .. 
galar1n kayttları dövdüğü oluyor., 
Hafif rüzgArda. suyun üıtündekl 
çizıiter yüz kırışıkları kadar ma
nalı ve g!i.,.l ... Göl, az kılçıklı, 

çok leııetıl, kolay tutulan ala ba· 
lıklarilc de meşhur. Kışları, ü~ .. 
ti.ir.den en agır topların geçme· 
!ine lmkt\n verecek kadar 'kalın 

ve devamlı buz tutuyor. O ze· 
man Çıldıra kızakla gidıp ~el ... 
mek zevkin(" doyulmaz b:r ~·öl• 

culuk otuyor. Fakat bu buzların 

bazı havalarda inceldikleri, çö· 
zülmek için fırsat ıradtk:lar 1 kı .. 
sımlar oluyor Böyle zamanlar· 
daırı bıriride bir g\t".'lin alay:t'l'lttı, 

atları, arabaları, görümceleri ve 

C't'hizlcri ile hep birden bır bu· 

yük buz yarı,ından sonra dalıp 

Bunun 

V anda belde, ıcnç ve 
çanılıklar bcttrıyor. 

~tk 

Bu 

sefer de Kor SU)'ll, kurct denen 

scvgıliııın bel~nde .1 düşmüş gü· 

mü~ keıner gıbi . Ve bir eski ka

lr. kendini tahrip eden zamanı 

hrtvJd« ya.kalayıp ısırmak lstcr

kf'n dona kahırı düşük di şli bir 

dev ağt. <:>anki ... Ardahan, bir 

kliçi.ik Kars. ı~ııah-ı n1uhtaç bir 

p::ırk ctrahnda çepçevr~. birb.rl

ne fi.mut ve muvazi ;cııiş cadde

ler, hir tl"k. bına kalkındı mı der· 

hal gozc çarpabilır Yakın tepe, 

kahramAn hayaletlerle dolu: Gö· 

ğ:t.ı.~ gögli~c çarpışnıalartıı y 1gtt 1 

kurbanları. sanki elcle \'l'rınlşlcr· 

bövle erkl"kçe !'avaş ı;;lmd ncrcd'!. 

v.~. diye ufukları s\lımcktcdlr. ı 
leor. 

Yalnız çam sllsilesinin Çfl!\'rcle·' 

dı;ı Ardahan ovası, dağ yamacı

r.a yaslttı1ıp duzliığü ayak altına 

alan sık ve mamurca köylcrile 

nıükcrnnırl hayvancılık yeri. Ar

dıthan, tıt'!ncd"' en az 500 ton yağ 

vt.r'r. 

Şımdı, her katında bır b•ıka 

yetişen, 

eksitrnl~ olur. 

Sonra ihtikar li<>lay bir ı, delil• 
dlr. \.' ur;run<'uluk yapmanın sek!ien. 
bin tiJrJU dala,eresi vardır. TecriL 
bf!h bir muhtclrir bu dala\'erelerln 
hepsini e7..berc. bilir. Vurgunculuğa 
mii~ait olan nutl h.a.ngl .. ldlr; vur~ 
,-apıla.<'ak nıe.t klme '' na._-,ıt satıla,.., 

~aktır; fatura dı!;lında J>&rR. alman~ 
yolu nedir; fatura.ya mlimki.ln. oldu
~u kadar ybk">ek fi.}·at koymaam 
kolayı nf'll"rdır·~ H'ull"'a. bunlaraı 

bcnL('r hlr çok .l;ieylcr Yardır ki tec· 
rilbeli bir ınuhtcktr )H•[tı;!nl ~ne~ 
nıl~ ,,. öA'rennıl'JUr. Böyle bir '""Y• 
hir ka.(' tane ... i kontrol ht)'C.tlft" gl. 

re<·ek olur~ pl,ruadaki vurguna. 
ht>\e~ıı tnı.·irlerf' nefe"' aldırma"Zlar. 

Ç'Unkii, n(' ,\3)>&<'aklarını ,.ene yap~ 
hklarını, tc<"rtihfo, 'e lhtısa-,ıarı do

la,,·ısllc, hf'nlen kt"'fedtrle.r. l\ft.seliı: 

bir faturıı ,t:"f'rc;tk midir. uydurma 
nudır, ~l~lrn1e nlidir, on metre uıak ... 
tan aıılıtrlnr. 

8u ıt lhu.rla. 'ur~uncu1arı" kontrol 
he.}·rtırrlııe glrınelerinl \t.f& glrn1e ... 

1 
Itri ihtlı1,alinl ha~ re.tl0 ka.r<:ıhyan 

arkada":-l&r hllıihna l"H-n aktıtine bu 
hP~·etlPrdc nıuthtka bir iki \'Urgun. 
<'U bulunması hı.raftarı)'ım 

Bllıııeın, )·anlı':' ıuı dii<:Unliyorurn 
KÖR KADI 

Bir 2 p!! rtımanın 
b :ı!konu çöktü 

-;::iı ti mütcca\" + bir zanıandanb~ri tar (Fatih) in a50kerllk dehasından 
muhasara cdilmtş ve bu müddet c:lıoimuıj, onun ) uk:ıek hlmmeb ıle 

ıarftnda ('Ok bUyük fedakıiırhkl..ı.r f vlicude gelmi-:cti.,. Şinıdı, böyle b•r 
:m:terılmlş olduitu halde. zafer biılŞ • harp meclisinde, bunların kıyml·t
a. g·c-ııır 'na eden ltUçuk bir n1·1 terin~ hiç derecesınc r.dırn1ek. hay 
yAffıtkıyet bile zuhur etmernl~t·r. retı> "aran b·r cüret nıe~elesi id. 
Hatta btr cok leşcbb ler mız. n1en• Halbuki Fatih, daha m11has1ıı1ra 
fi netıceler vern1ı!.:t·r .•. l\lesel~ ta.. hazırlıklarına b• larken Halil Pa a 
rafımızctan l'çdarı .:lğamlar. ise. ya· ı hakkındakı di.ı~uncesınl tesbit cl
tarııamıştrr. Ilemrıı h<'PSi de n10~ ı1i~. kararını vermlştı Ar:cak. bu 
daf,Ier tıı afıncian kc .. ferit1ınlş. kararın tatbiki ı~·ın de bır Zliınan 
bu ıları kaları ıı.mel l~r ve 11s- ı tayin ct.ınlşt . O zamaıı gelince. bu 
•alarla Mra:)er dütman tara· lhti ar vezir ıle he ·abrnt &brecek
!ı~dan v11ktın11 tır. Sryyflr ku- ı ti ... BunA bır aen Fatih, bu kad.ır 
lt~er de. nyn: akıbete ugra· kalabalık bir harp mf"clisinde, kt>n· 
m~-tır Bu ca cınck.lcr ve feda· di.sln yüzUnc k•r ı tenkit eden Ha. 
kfı.rb~1ar1a dokt lrulen toplar 'se. lil PAşiilnın öılcrlne gillümS<'mekle 
Oıh.B hallı bUyük hfr muvıffakı- iktifa ettı. Onun bu curetkhrlJjını 
yet k zar: mam~t l\tuha;..;..ara da, hesap deftcr·nin zı:ıırar hanesi
b: ,.amada ı ~V\'C de eırıetm.ştlm J ne kaydcttiktcı1 sonra başınr sol 
t., bOylc l'f': ım blr kalC'yi muha- tarafına c:cvlrd1. 

B•r muddette r. bcrı şehrlnmde 

kayboldugu sOylenlyor. 
türkU~u de var· 

r tldır'ı tepclC'rin arasındrtn 

V kurtarıp ~ö1ün kenarına 
nakletmek, balıkçılıcı bfl'oın1şc-t

mek. iklime uygun scbıel rl tü. 
rPtmek, z:raate ve ha~·vancrlıt;ıt. 

yeni teknigl ;etırmek b~lkl !lor· 
deki forah zam•nların, raket her 
zaman içtn sebatlı ve f ragatll 
himmctlcri.n l:;ıdır. Ne yazık ki, 
Çıldırlı Hşık Şenllgın Suhsra kO· 
yUndf'!ki ınezarını zıyaret etmc-k 
imkanını buliıim&dtk, Bır metrük 
ve z•vallı mezarmı~. Halbuki bu 
da Bulayırdak\ vatan şairlnın me .. 
zarı kadar n1ühinı. O tı Vc1ı.tA.n VP 

ya S·liııtrc dr:o: 

cınş kıraı. bır b~~ka igde 

tarh tarh Taıırı bahçes1 Artvine Kurtulu~ta yeni ya.pılan Yorgl 

yolcuyuı. npartımanıııın balkonu çökmüş,1 kahve yoklugunu naıa.rı ltıbara 

alan İnhıı:;arlar Umum MüdLirlUS:U 
dunden itibar<'n, muvakkat b:tyl.. 
tık rul1satlye .. j ;.ıları toptancı kah
\·ccilere kahve tcvziinc başlamış· 

tır 

Su oldu sana vatan 
StıSUzdun kanık mısın 

Buzdan m.ezara y tan 
Söylf' uya.ıt~k mıSl'n? 
Uıak mıydın ...-tndtn 
C:y g-tlin a.tr-cfnden 
Bu"Z erld·J pe ind~n 

Altı da bir u•hı de birdir yerin 
Ar' ı1!ı'd'cr v ton ınıdadına l Rltıtıda buiunan Yudfl ba,ından 

Rehç~t Ke1nal Ç8glar VC' vücudunun nıuhtclıt yrrlcrin~ 

Bu vaziyette birkac: ı;tune ka. 
d~r pi~·asada bol n1iktard11 k"hve 
bıılm k kabı! oh~c-aktır 

Dü ı sabah Sirkeci tre
ninde bir kadın doğurdu 

Sen bunca yanık m151n• 

r rldır ıoJti ile bir .sevıyede. 

~ onun kadar düı ve uzun 
Afiyet olsun 

sara etmek ve ? n1una. •rayı tam _ Sen ne dersin. Zatnr,s? 
bir n1uvaff11kıyct c nr.tlcell!ndırmek 

Dil. sabah Ç:ttaıcadan Sırkecıye 
aelrn,.ktc olan trr.ndc Ayşe dında 

bir k•dııı çocuk dogurmuştur. 
'frende dc,klor ve C'b<' bulunaına

dısından c:ocuk ölti do&:muştur. 

btr ova. Çildır. bu su ve toprak rr;.:=ı mnJ~·et mUdtlrlUttJ blna.'ıııull '·.e-rlrl.tr'.C. huromuza. şlkl.\·et rdlniı» 
düz.Jüklcrıınin ötq;indc, kıvrımlı ._Emniyet ıe Adliye memurla· ı ·\;ollu . llanlle alay ederf'k l!ita.nbul-
volların ucunda, 1ura t~peclklerın da. ktiınürün tf'ru hllf" buhınınadıtını 

rı itin bir lokanta at;rlmı,. Bu lo. ileri ~llrü\or. 

kolay bir ı del!lld r. Nıtek•m mu· Dedi. 
hesarıı muddct ktrk gUnli ı:eı;tıll llcı.lil Paşanın ·o) ledığı nıuddel 

arasında. blr küçük kasaba .•. Alp_ ka.ntada, ıi~ kap \f'mekte bir tt.th . , · 
a:;ta.nın 1064 de buraları fC'th~drn · Son 1elgrsf l!\P koıuur Mll.ıntı~ı· 

'tJ& 'ı>ğukhtk kırk kuru,mu,. nın Onlendlflnl habt>r '•rl,.·or. 
lıaldc bunra e>ınekter. masraflar ve zarfında. yumruklarını i<Ik&n ve 
(edık.ırlıklar bo 1 tmiş vakt le dl lerinı gıcırdatan zaınoş pa~a. 
•O edlğ sözler tahakkuk <:tmlt- bırdenbirc pa ·l11dr. Şahlanır gibi, 
tfr .. FarzE"de1Jm ki. sOzlerln1in ak- ikı d'zinln Ustüne kalk•rak, sert b:r 

Hiıdl:I<' h•kkında tahkikat ya· 
ım1ktodır 

meşhur kumandı:ını Çavuldur'un Bu Y&';'t1'n eııonra ya po1bı mckte- ~ 
eyalet mC'rkcı:i bura~ı mı idi? Et- blnt, yahut da Hukuk f'~o.ktuteelne llan~ı .. ının haklı oldutuu kış has-
rafı tyt bllenler, yakında, llarabat yaııJc~ğ;ınl grldi. tırchğı ıan19n antıyaceğ11? 
kOyUnün y1111ı haşır.da bir eski lif"le blrıız daha bf'\cll)tJlm. 

. zuhur et in ve kale. hUcun1 ne Arnavut lc-hçesılP· 

ele ce~lr lıln. Bu blıe ne !•yda \ - Haııt, hünkiırın"' Halı! Pa· 
tem edccckt.r? Bana kalırsa !ay· şaıun Jt.IC'rıni hiç bir zanıaıı ka
<1 ı ·cC"il , t)fl~k s zara. getırecc-k. hl.i eln1en\, . B z buraya ölm .. ge 
t r z ta m ılômdı..r ki ~ r sllyan 1' gcldık Donrneıe dl'J:;ii. 

Hariciye Vekili 
şehrimizde 

kale ~~hr ıı h•r•belerı bıılundugu ili ı:; ALTI AYflA ~'IKAıt . 
>ıon TclgrRrtR. okudum: l'YGUN DÜŞMÜŞ 

nu söyledilPr· Büyük feh,rl<'rdf" lbtanbuldan J\,nkana. nllfu!'ı n1üdUr- lub'• ~öı ı:-ezdlrlrkeq Ankara ,ı. 
Hariciye Veki!t Numan R !at yan G"elip te buraları konuşurkrn lü~llne ;ya7.ıJan bir teskereye Jedl ~ınalarından birinin llU.nr g-ö1:tıııır 

Çıldır'ın adı geçtikçe nÇıldırma-
e~·dır Ju\lit "~':ap \erllmemı,. illıttl. Va.c nıc,·~tını :ıdrtlrrlnden ol-

m llctleri a-as. d,1 bize karşı bır Oi~·e b:ı.ğırdı. 

l\1en~nltnc:o,ıu dün sabahki eks
presle Ankaradan şehrimize gcl
ıniştir-

d~n k~ç ay oturulı:tb~ırk acaba?ıı Ankıtra nUfu'"'I n1ftdürliiğü « l\ı dutu üz.trr iki film gösterlUyor. 
dıye 

1
nuktc vapanlar;ı a mayınız. ı~:o müddrtlni dt" gr~lrn1ft;ı kı do~r~- 1 Birinin adı «Ah·-:ı ÇeırıberJ~. ötrkL 

bura arda· su bu kil.darı biraz fazla. ı nlnkl «Sa.a.dtt Durağı». t 'ak \'C ıt~ hR1 vardır. Şayet blz zaanos Pa~anın bu ~o.z!er~. bir 
kafevı zaptedecck olursak, ıarp yıldırıın tesiri yaptı. l\1eclısı. derin 
dc-v et v mı.ıctlc bunu hıristı· b•r süküt kapladı 

(Arkuı Tar) 

Vt·kil llaydarpa~.ı garında. Vail 
ve Bcledi;ye Rcisı?C' dıı::er erkan 
ve do.stıarI tarafından karşılanmış

tır 

Çıldır'lı ~enlı.k'ln sevda kasdınd• ı HANGiSi HAKl.I . Bu fllnılerden birlnot•I cHarp•, 
Uryan ~önlum gezer yurdun p~8- 1•enl Sabah, kombr ~a#ıfma._ bü .. iklncl~I «buJh» ol~a gerek. 

tunda ro~unun cBa.yiler ır;~ak '" toı. kombr TATLJSERT 

Geleceği~ o:omobilleri 
A. nıf'rlkada otf'lnıotıll rndi.ıo;trı .. 

~ lnın n1@rkf'1J olan Detroit'dıe 
ot.nmohil fabrika l'Ahlplrrl bir toplan .. 
tı \Spmı~lartJır. ':ihndj .\.merikad9 
bulun otııın•1bıl fnhrtka1arı harp ınaı .. 
r:"ıııe 1 in1allııd~ ~·Mh-:ınıakta. I~ df! 
fahrlk:t Aahiplerlnln bu toplantr~ında 

har(ıten s9nrakl otonıuhill<'rln na"ıl 

olaC'a&°ı da görü;oıllıtıb ;hlr. 
1 la rpt~n wnrakl otorncıhilh.•r K:ıra

fatnıa. .dı:llnd,. ot"r1111inarnlk ola&·ak. 
a.ltlmlnyu111. nuL,ınf't.:'ı uın rihl wn de .. 
re<"e luflf madenl('rden :'ı•Pıla<"ak ,p 

-,ıklt>llt"ri hu unkıi ı ~00 _ '.!000 kilo 
.J erine 500 kUo~-u gcçıni.' f'<'t'k, uıotörp 
lf"r arabanın arka .. ıwt ytr1~-:Urilttek 

, e bu ınot-0rlrrdc ltt.., :-. art" b{onılni 

kullaıııl•.H·ak, tekrrl€'kll'r dalı1 küı:Dk 

nla"ak, k3ro'>f'ri pl:t..,tlk hir maddp
dt'n .\Bflll&<"~k. u ... t kı ... rnı hı.t7.ı t&~)a

rP ftilolJarının ~f'rl ~ihl "'/faf ola_ 
':.ıklır. 

Ru otomohUltrln lu: ~hl clolara. .. a. 
tılahileceklflri df: ~ apıJan bfS._plardıı.n 

an.Ja !1"1aktaılır. 

Gla.dlS IC:tkayd btr tavırla aynanın Onün 
ıic nem Oslenlyor, hcn1 dC' konuşu.)Ordu: 

- Ilayat başlcinbap huzünle doludur. 
Yalnız ara ıra n~c \'t" a.adet hluedillr. 
l\!eseıa güzel bır gecede tatlı bır musi
k dir.len1ek, d&n!>edıp cosm•k. işte ha .. 
)Atta a.srl aranan 1:e saadet ı;eren şeloler 
Lunl:ırdır Yoksa t;e\ ınck .• 

Od•ya o a,d• b r kadın glrdı. GI•· 
dys ın sozıerı yarım ka1dr. Bu Carrnen ıs .. 
mindc öteb<'rl satın.ıkla hayat. ı kaza. 

ı:tn bir komisyoncu k•dıudt. Şimdi d 
l<r..""k er ~ettrmiş göstere<'ekt1. GI dys Ue 
Fcnelcrdcnb{'ri ta.nı$ırlardı. 

&rmen, ya~lı. kı~a boylu ve f şınar.dı. 
DaimR Dk5i ve ters bir hali vardı. Arka· 
t"Jnd" aşınn1ış btr saten elbl .. c vardı, Ba-
1 nıu üzcrırıc tina~u ·5ckılde b.r h&,.ır 
şapka oh.ırtn1uştu ... 

Gladys, Carmcn· ezııkı. t~e kar~ıladı. 
Kendisine h.:lmel edenierc kır ı dalnıa 

çok nazik davranırdı. Buna rajmen Car ... 
ırıcn'ın çatık yüzil düıelrrıeml tl. Satıcı 

kadrn metin \'C çalışkandı. Bıitiın Q~n· 

ründe ekmek parasını kaza.rımak tç.n di· 
rlir.mlı ve çalıımı~tı Boyle oldııju n 
rahat ·asayanlara karşı içinde, blr hınç 
'ard Konılsyonculuktan başka, ebef.k 
tm. masaj ycparak ta para kazanmış.. 

tı. ~~ok nad,r zamanlarda yüzü J:ül('r ve 
zen&in müşterllerllc ara sır;;ı tatlı tatlı 
konuşur, hC!'yatını anl;.ıtırdı. KücUk üç o· 
dalı bır .-1 vardı. Sabahtan akı•m• ka· 
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dar burada ı:engln ve süslü kadınlar no. 
bet beklorıiı. C•rmen tombul, fakat çe· 
\lk elltriJf'! bu kadınlara milsaj yRpar, 
porsumuş etlerine biraz hayat ve kuvvet 
vcrmoyr. çalıaırdı. Bu zen;:n ve ya$1ı ka· 
dınl r .) Uzlcrindcki buruı;ıuklar için Car
men'den tur~ü türlü ilAçlar alirlar. Bun
ıara dunya kadar para verirlerdi. 

Burıct~n baıka Carmen züÇ:ürtlemiş, ve· 
:'-'n oyu_nda c;ok para ka:rbctmlş olan müş. 
iC'riler:n n clnıas ve kürklerini satar ve 
bu suretle elden dUşme ucuz mal almak 
ıstı.yenlerin işlerini ct:>rürdü. 

Hu dp(a da yhıe biris inin satmak istc
dıı!i kürk~C"ri Gladys·e a:etlrmi~li. Bunu 
hemeı flnlıyan Gladys: 

- I:Iayır. hayır. Bugün ahs veriJ et
m!yecegım. 

- Ne olur bir k're bakınız da yine aL 
n1ııy1nız:. 

Gladys, satıcının sözlerine ald1rmıy.ı
ı ak Llly ile konu~masına devam ediyor· 
du D•h• dogrıı u L.ly'r.ln aerdınj d.n. 
lıyordu: 

Ne olur Qladys, &iı Geor,es ile go 
ru~tinüz. ve artık bu ka.cJ.ar üzüntüye da
)•ınamıyacıtG;ımt kendisine anlatınız. Ö· 
lcre~im. Sabrım tükendi. FPna 'dan1 de
ı:ıı, fakat çok h&Vai ve hırçın ... · Sonra 
dı:t ne kadar hoppa bıl~entz. flcr gördü
ı;il kadını istiyor. Bt"n de kıskançlıktan 
kendi kendimi yiyorum. 

G!adyı, dinledi, dirled. Sonı·o güzel 
omu~l•rını kayıtsız bir tavırla silkerek: 

- Canım Lily, dedi. Bu kadar üzül

meğe d•ger mi? Ben siz.i cWha akıllı bi .. 
Jirdim. 

İhtiyar kadın aglam•ga başladı. Boyalı 
yüzü ya~larla l!lllandı. Gladys ona acıya· 
rak: 

- Fakat her halde Gcorges sizi sevi
yor degıt mi? Bu kadar üzülmese dcameı 

Diyerek Lily'yi teskine ça!ııtı. 
Arkl.daşlarrntn dertlerini ve aşk ma. 

ceralarını dlnlemcği sC"vcrdi. Onları te· 
seliıye çalıfır, goı yaşlarını silerdi. Dün· 
yada Gladyıı'i en çak alakadar eden~. 

ıu aşktı. Bund•n b• ka her şoye lak•yıt 
kalırdı. 

Llly, bira. sükunet bulmuştu. Glady•, 
bilişik odada bckliycn komisyoncu Car· 
men'i görmıyc,glttl Kürkler çok ıuıel· 
dL Gladys, yumuşak tüyleri okşayarak: 

- Güıel ... Fakat benim yeni kürke 
ıhtıyacım yok. Alacak değilim. 

Carmen, n1alını methederek: 
- Ama b•kHıız ne kadar mükemmel 

deriler. Kusursuz ... Bunları şu meşhur 
Cclina yok ınu? Ona sevgilisi Rusyadan 
ı;etlrmlş. V•ktile bir kürk ın•nto yapmış, 
bunlar artan parçalarmış. Saklamış, kul. 
]anmamış. Şımdi satıyor. Sizin o beyaz 
kadife gece mantonuzun yakasına ne ka
dar yakışacaktır. Mutlaka alınız, 

Gladys, düşündü. Celina bir zamanın 
en mechur umumt kadınlarından blri idi. 
Şımd! ihtiyarlamış ve düşkün b:r hale 
gelnıişh 

- Zavallı Çclina. demek ki hl~ pa· 
rt11ı kalmarnıı öyle mi? 

- Hemen hemen yok Cib :. 
- On sene evveline kadar ne güa.ldi. 
- Evet ama, şimdi bltn1iş . 

- Za.vallı kadın. 

Gladys ha•••• ve i~tı bir kadındı. Fa. 
kat herkesteı. faıla kendini düt\lnürdü. 
Nasılsa o anda ı:ö•ünün ön\lne yaflı ve 
perl:an haltle Celin• &eldi ona acıdı. 

- Su parçalara kaç para istiyor. 
(Allıall ur) 

den. ağır surC'tle yarahınarak has· 
taney~ k~Idırılmıı;;tır. 

Trs.mvayrlan atlıyan bir 
çocuğun k-af ası p ·ti adı 
KurUÇI" lCfl('n Br.~•kliıl git. 

mrktC' nlflıt tr:ın1vıı~·d:1n atl<l;\"::tt 

Knrt1l'f':;>n1t•ll fbr;ııhin1 adında bir 
çc..cuk. l<"rS tarı-1fa R.tlamak su",;:n• 
il"' karşıct;.ın gcirn tr:\n1vayın tc· 
k<'rlrkl(•r n(' ç~rpariik başıııddn 

yRr1tlanmr~. karası p1trçala~an ço.. 

euk ha· tan Yf' kıı.ldırılmtşlır. 

Sirk'cido bir depoda 
kaç"k eşya bulu ı~u 

Sirk C'İ<h Vcı.i r fşkclcsı ıd,. 162 
numaralı Anadolu t~carC"th~ncsi 

~~h hı Alinin ardiy(si:.dc bf.yan· 
r~n1f' knc·agı olArak n1iihim mik ... 

1 tarda cn1tcri bulunmuştur. 

Dlin s~bah Emniyet müdürlıi~i~1 

Kaçakçılık ~ubeı;i mcn1urları tr.ı·a· 

rından ıı.rdi ·C'de yapılıtn araştırma· 

da 178 kilo çubuk kalay, 15 adet 
otomobil lftsligi ve kulliyelli mik
tarda ça buluamu§lur. 

~uçlu Ali Ekber '-1illi Korur.ına 
mahkt>ıncsinc verilmiştir. 

Bono sahtekArlarının 
muhakemesi 

Ttrtıp • ttıklcri s•htr bir bono 
ile müh m miktarda ihttlas yapan 
suçlular evvelce a,ırcezııda 30 ar 
sene hapse mahkCtm edilmişlerdi. 

Temylı bu kararı nakıelmlştlr. 
Dün ikinci ağırcezada nakı:an baş· 
la nan bu dava<la Müddeiumumi bu 
nakıı kiılrıırını bazı !'iiUçlular hak• 
kında uyulmaıı;ını ve bazıları hak· ı 
kında dıııı u;-oulmamısını isteMlştir .• 

Mahkcnıe, uyulup u;t·ulmamast 
ha.kkınrla karar vPrmek üzere mu .. 
h&ken1f'yi ba~ka güne bırakn11ştır. 

TAKViM 
3 EYLCL 1942 
PERŞE,IBE 

AY 9 - GÜN 246 - Rmr 121 ' 
RU!lfİ 1358 - AGUSTOS 21 
UICRf 1361 - ŞABAN 21 
VAKİT "l!VAT I EZANİ 
GÜNEŞ 6.ZS 10,48 
ÖGLE 13,13 5,33 
tKINDl 16,53 9,13 
AK.5AM 19.39 12,00 
YATSI 21.16 1,35 
İMl"AK 4.4$ D.03 
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[ ilasaa"arB'OuN 
Pasifikte : 

S alomon adalarından ümıt 

kesen Jap0nlar Yeni Gıne· 

de yeni bir taarruza gecmışlerdl r 

Bu taarruzun hcdetı. olıedcnberl 
göz koyup da brr türlü ayak ba· 
&<ımadıkları l\forcsby limanını ele 

Yandel Vilki'nin 
Ankarayı ziyareti 
Vilki'nin An karaya gelişi 

kaldı •• gun birkaç 
geçinncktlr. Bu limanın şımalindc Anka.ra. 2 (Tc:efonla) - Roosc-
Stanley daı: silsilesi vardır. Mut. . 
t f ki b 1 1 ,, 1 d Uda velt'lıı şahsi nıUmessılı olarak nıenı· e ı er u sı sı e uzer n c m • r h I k l d S l leketımlze gelecek olan Wllkı Kahı· 
aah cepK csk d ~drmuş alr ır. 

11
° ede· rede ıkanıetLnt temdıt etmek mecbu. 

na tn o o a an gc en yo arı a 
1 d J 

1 
h b 1 rıycttndc kaldığı için şehrlmızc cuma 

tutmuş ar ır.. apon ar cm u günU ceıemıyeccktır. Wllkl'nın An· 
dat sil lesln ı •şnıasa ve hem de Karadaki 11\ameu ancak bir ka in 
bu yolları a•·mnğa ç:ılışıyorlar. Ye- ç i1 

" devam edecek ve 'I'ahran Uzerlnden nl G' • · a k d ki Mllnc ıne nın ş r ucun a Moskova'-' \ ' C _,, d ç """d • 
kö r d k 1 J dök .. t ~ ,,a or .... an a ınc 6 , e 

r -ezın e a lln apon un u· , ktl 
1 ~ ~ 

• 
gerı 

\·e:t'ın hususi mUmesstll M Wan· 
del Wılkı bugun öjleyın tayyare 
ile Kahırcyc gctmış, hava limanın. 
da General Alexaıider, Birleşik A · 
merıka buyuk elı;lsi K lrk, lq:lliz 

Devlet Nazırı Cas<'y. G eneral l\Iak 

sel. hava Vlsmarcşaıı ~ac A lagry 

tarafından karşılanmıştır. BtiyUk 
Britanya clçislnı bır yaver temsil 

eri ormanlara sığınmışlardır. Bun· 
1 t h b 1 k Kah•re, 2 (A.,A.) - l\t. ar çe e mu arc e erı yapara Ruz. etmekte ıd l . 

bazı müttefik kıtalarını mcu;:uı 

elmektcd!t'. 
Hulasa Ycnı Ginede mUttetfkler 

henüz müdafaa vazl;reUndedtrler. 
Japon taarruzunu kıracaklarına ve 
daha sonra mukabil taarruza ~e
ceklcrlnc ihtimal vcrtyorum. Bu· 
nun zamanı, Salomoo adalarının 

Japonlardan tamamilc temizlen· 
nıeslle ve yeni hazırll'kla alakadar. 
dır. 

Mısır cephesinde: 
Mihver ordusunun mevzlt tur• 

ruzları devam ediyor. lr.glllz sag 
cenahında İtnlyan kıtaları yeni bir 
teşl'!bbUstc bulunmamıştır. Fakat 

lrlandada gizli 
Silah depolan 

Tomas, Balfast' da Vilya·ms 
idam edildi 

V.A. TA .N 

Çember içine 
ahnan Japonlar 

Amerikalılar torofındon 
yok ediliyorler 

Melbour.rıe, 2 (A.A.) - M ilne 
Bııy'da ka raya çıkmaıa te~bbüs 
eden Japonlar maglüp edildikten 
sonra burada blrkac; alay terket· 
mışlerdir. Bunlar şimdı Amerika. 
Jılar ve Avustralyalılar tarafından 
çember içıne ıtlınarak yok edil· 
mckte ve Amerlknn tayyareleri ta. 
rafı ndan bombalanmaktadır· Bun· 
lar seçme J apon askerleridir. Ü
mltslzll,io vcrdi'i şıddetlc çarpı· 

şan bu askerler nadir en teslim oL 
maktadırlar. Fakııt bunların tama· 
:nlle ~·ok edilel·eklerlne şUphe yok_ 
tur. 
Bııradak .laPOn mıığl(lblyetiıür. 

ba~lıca sebebi .Tapon kıtlarının ha· 
vıı yard ımından mahrum kılmış 
o\malar1dır. çrf1kU milltefiltl&r 
Biına hava meydanını tahrip et. 
mlııl<'rdir. 

:\'lüttcfık tayyarclcrindcn mü· 
rekkep bir filo bu sabah ı..ac hnva 
meydanına ve Yeni Glne'nin şL 
mali şarkisıne on ton bombn at· 
mı~lardır. Birçok Japon tayyare •. 
lert yer<k tahrip edilmiş, beş bü· 
yük petr ol ve benzin deposu ya
kılmrştır. 

Japonyad3kİ istifalar 
(Befr 1 tıııe*) ~ 

ıın harieıye ışlerlni ne zanıana kadar 
uhdesinde bulunduıacağ"rnL bllnılyo

rııın . Fakat bunun muvakkat oldu· 
ğunu söyleyebilirim. 

Imparatorun Togo'yu llyan Azalı. 
gını:ı tayın ettığı dUn akşam öğrcnll· 1ng.lız sol cenahında bilhassa Al· Bclfast. 2 (J\.A.) - iki mUhım 1 ur. Sır çok bol,elerdc halk \\'llliamsa 

man kıtalar le yapılan taarruz, ı ı;ızII lnfl~ maddelen \'e silah de~. dua etnıek açın toplanmı~tJr. Karan. mit:.ıngton. 2 (A.A.) - Söylendi· 
tank çarpışmaları halinde inkişaf sunun meydana çıkarılm1uı ~;hen1 ne lık bastığı zaman genç kadınlardan 

dün akşam mıtralyoı.ıer e sı... an. mUrekkep gruplar heplıhanenln el· ~ine gôre. ıstıra eden Japon hariciye 
etmektedir. Ayni zamanda Marc. d 

1 1 1 11 Irlande hU f nazırı To ... 0 ordu •nrafından vapıJan 1 m mış pol ster ş nıa "" • ra ında. toplanarak nümayişler yap· .. • "" " 
şal Rommel ngll.lz cephesinin mer· kOmetl merkezinin .sokaklarında do· mışlar ve Irlanda milli ' marşlarını toplantıların hiçbirine kabul cdıln1e-
kezlnc de bir hücum tcrtıp etmiş, . ı • ı S" ı ı ı 1 bazı kimse fh t ki k zd ki 1 !aşmışlardır. Polısc G'onderllcn tak. söylemıqlerd ır. Polıs nUmaytşı:tıeri m ş. r. uz er ne nanı ır -
m ver an arı mer e c n· vıyelcr bugiln ıdam edilecek olan ' dagıtmıŞtır. ıerın söyledığtne röre nazır Pearl 
gıllz hatlarını yarma.ğa çalışmı~tır. 11- • b Harbour taarruzunu ilk bombalar 

t Marth Thomas WI ıamıı; ın ulundu· Belfast, 2 (A./I. ı - Son deCa ıst.ı· 
811 iki mlh\·~r taarruzu, nglllz f d dUştllkten bir kaç saat sonra haber ğu hapıııha.nenın eu·o. ın a toplnnmıı;ı· 
mııkaveemtı ve İngiliz tayyarelerı. daları rcddcdılmış oları Thomas Wll. almıştır. Pearl Harbour'ıı. karşı ta· 
nln muharebcy(' l~tirakl sayesinde tır, lıams bugfln &!lfast'da idam edilmiş. arrm: Japon umumi kararf;'ı\hı tara· 

j MahkOm, affı lçın verılen lstıdanm ti 19 d ı \\' ili ı ş rndlllk akim kalmıştır. r. yaşın a 0 an 1 nms po ıs fından bildirilinctıye kadar yAnl taar-
Oiinkil ytızımııdn İngılız sol e~- J<abul edllmodlflnt o~rcndıgı ze.man memurlarından Patrtcl< Murphy'yl ruw tsklp eden dört saat içinde To. 

nııhında başlayan Alman taarruzu· olüınc hazır bulunduğunu SÖylemış· ı o:dUrmekle ittıha.m edilmekte idı go, 'Birll'!Şlk Amerikanın Toklo elçlııl 
nun ciddi oldu~unu belirtmıştlk. Dlster Grew'e bıı taarruzdan haberi 
Bıı taarruzun merkezde de tekrar G J L b d olmadığını temin etmi~tlr. Taarnız-
r dılmesl, Mareşal Rommel'ln işi azeteci erin i va a dan beş siuıt CV\'el gece yarısı )'&Pi• 

bUyilk tuttuğunu ı:ös\ermektedir. t lan toplantı esnasında Togo, reli! 
'llğer taraftan inglllzlcrın de cok ngiltere ziyareti vaziyet Rooscvett'ın son mesajını imparator 
ıcu\•vetlı oldqkhırı ve çok uyanık Hırohito'ya takdim etmeyı kabul ey-
butunduklart anla ılmaktadır. dolayısıyle J <Başı ı Jncade) ):( ıemiştt. Togo aynı zamanda Amerıka 

İskrondern•e llt" Kattavc _ Eltile· Kattar'dan sahıle giden yolun yan- sefırınin ımpara.tor tarafındah kabul 
. . , .... l ladde) • t. ıund&kt hatt.tn 111er.kerme 'ta&rl'1U "et· ~nnıesı ı~ın ettnden seıenı )'&pecL 

ınin hattı arasında kalan arazı bir di ı;-azetelertnl ve Tllrk matbuatını minJr. tını da vfldetmışti. 
şişenin boğazına bcnıemektcd 7 mükemmel surette temsil etıuekte· Londrada bir mUşahıt. Rommeı ta. Londra. z (A .A. ) - Japonyada ye
Mlhver i~in büt{ın mesele. tng!Jı z dırler. Son gunlerde b:ışka Türk ga. rafından yapılan bu taarruzun bUtUn ni hır nezaret tesis edilmi~tır. Bu ne· 

Kömür derdi 

Kömür satış bürosu 
halkla alay mı ediyor 

(Baf1 1 melde) -!. ı halkla .ala\' edılmektcdir. 
leree vatandaş, kömur alamıımak· 1 istanbuİda bugün birkaç ton 
ta, buna sebep de nakil vasıtaları değil bir kılo bılc kön1ür buluna· 
yoksuzluju llcr· sürülmel:tcd ır. nıaınaktadır. 

istanbulda kömür varı;a, böyle Kendisine buyuk ünı Uerle baf-
btr sıkıntının derhal haltcdtlerek l andıgtnıız Etlbankın yeni İstın· 
ihtiyaç sahiplerinin Jhtıyaçları kar· ı bul ~ube~ i müdürii B. Eyüp Sabri 
şılanmah, veyn a lakadar mnkam- j bizi sukutu hayale utrattı. Kendısl 
ıar işın nakliyat zorluğundan ileri bu iş n kökUnden bozuk olduğunu 

geldiğini açıkça söylly,rek müra· ve bu Iş ı n basit birkaç :ımellye 
caat edllccek kııpıları göstermeli· ile tnnzim edilf'miycceği?ı l b.ldlği 

dlrlcr. ha lde, e!klmumumiyc) ı m<' qınu· 
Bugun gazetelerin son snyfa!a. n lyetbahş ~özlerle oyalayacağınn 

rını dolduran Etlbank Komür Tcv· vaziyeti olduğu &ibi anlatsa ve bii
:ı:i Ve Satış milCSSCSesinln $ 8 ) Jn t{in Kl[ıkadar ları da derde çare 
halJtımıza d'#'C başlayarak, uli) ilk hıılmak ıcln yarayı deşmek yôluna 
puntola rla 11Könıllr alım \ ' C satı· si.iriıkle eydi vaziyet belki bugün· 
mında rastladığınız zorlukları ha. kündcn çok daha iyi olurdu. 
her veriniz. tozlu, ıslak ve eksik _ zonguldakta kömlir yok mu? 
kömiir almayınız. Kömilr fiya tı _ var. 
muayyendir . Fazla parn vermeyi· _ fstanbulda kömür yok mu" 
nlz. Sarih adres ve miısJ>ct vakıa· - Yok. 
lı şlka)·etler derhal tnkip edilir. 

Bu hareketiniz kendi menfaati. 
niz icabı olduğu kadar, va tan bor· 
cudur. 

Müracaat yeri: (Ankara ve İs· 
tanbulda) Kömiir Satış ve Te\'Zl 
mUcsscscsiıı d iye ıliı n veriş , buı un, 
urtık bit gö~tcrişten başka birşoy 

olmadığrnı isba t etmekted ir. 
fstanbulda şlındiyc kadar kö-

O haldC', istanbuldakı kömür sı· 
kıntısı, Zonguldakla İstanbul ara
sında doğuyor ve bu iş sırf Nak· 
llyat komisyonunun hatas~lldan 

ileri geliyor. 

Türktycde köınilr mesele.c:llc a. 
lfı k n :iıı1• koca bir İktısat Vekfıletl, 
Anknrada Et bankın bu iş l e u~ra· 

şan mua;ı:azm bir u:ııum müdilr· 
lilğtl var. Bunlar bu işle şimdiye 

knd:ır yak ından m<'sgul ol:ırnk, 

her zaman tesir ynpabılcceklcrl 

Nakllyat komisyonunu ldnre edl'n
lcrın t>llcr ne dC'ğll bir müesc:escye 
karş • değil. tab' i şartların tesirle 

ın!ir lşwrlnde yapılan h ır sıını 

) tılsuzhtklar mcyda 1a çıkarıldı 
5 • 6 memııra, 18 kttdar amelc>~c 
işten el çckUrlldi. Kömür Tevzi 
müC"ssescsl başına bu işten anla r. 
senelerce kömür occklarında 1:a · 
hc:mış, lhtısas )'apmış, Zonguldak. mc,> dana gelen :ıfetlcrc korşı bile 
ta kömürün nasıl çıktıgını, \'ilpur· korumalı)dtl~r. 
lara nasıl yüklend ığ nl, ve lstan· nı '. ( c: bugLine kadar yapılmadı. 
buldn naF·I ho~a.ldığını bilen bıı 

1 

Bclk ı, bu~da r sonra yapılır . 
miidür gctirıldı. B zlm lstanbul Kömür Salış ve 

Bu işin biraz geç olmakla bero. Te\'zı müessesesi mOdürüne e n
bcr halledileceğine d a r ehil.adar· elan l'1VP yemiz, dün htanbula ge· 
J.•:dnn teminat ·a ldığımızdaıı dolayı len yüzer tonluk iki ınotoril 
memnun olduk ve gıızelcmlzde va· ı 1 O'lO N tonluk vapur diye göstcr
:dyetı biilün açıklıgile izlih etmek. memesi ve i~I bütün çıplaklığ ıl c 
Len çekinmedik. cfk~rıumuınireye .anlatmasıdır. 

Fakat bugü n hay retle ı;orüyo · Yııka rıda yaLdıeımız bu dilc·k · 
ruz k i, ktş yaklaştıkça vaı yel clü· ı lerımiz Etıbankın Ankaradakl Kö· 
zcleccı!lnc büsbütün sarpa sarı. ıııür Tcvı.ı ve Salış müessesesi 
yor. Umum Müdürlüğü tarafından ga-

Gazclclerc. büyuk puutolarla zetcl re verilen ılandan kuvvet a· 
Etlbankın Ankara merkezinden I ınarak yapılmıştır. 

verilen ilan. fstanbulclaki vazlyc· Bize, kömür tşlerlr:de sördQğü· 
Un ne olduğunu bilm ıyen ler tn.ra· muz her yolsuzluğu haber vermek 
:Cından vcrilmiutır. Bu ılan gazete. bı r vatan borcudur, dıyc kend 
lcr.in ı;on s:;ıyfasını kar katür OlCC· HinlaraJe bıldfrd l kleri fçln, buna 
muasına do ı.durmcktc v açıkç ceııaret ettık. 

Alman· 

3 

SiYASf İCMAl - .. 
-=::: 

Akıl karı değil 
n aponyada gO& 1aa.-ıne •lıll 

e::J) dık\o.n unra Blrlfl.'jlk Anıerl· 
kaya dönmüş olan Unf&ed Prr,ı.'hı 

Toı.yodakl mlıdürıi. J a poo lıarir·hc 
na~,ınnın lstlf•srnı, Japonyanııı 

Rll'ı,\ll~ll saldırmak nlll"t.lne atteı . 

mr.ktedır. Zira mli«lnriin kanaatin 
görr harlci)e nazırı J apon • Ru., 
harbini bnlemeğe çalışmı,. mu\llf· 
fak olmu, 'e şimdiye kadar da ka· 
hlnede Rus)ıı ile iyi geçinmek itin 

hıtulmu':'· 

l iidünin ort.a)'B attıfı bu düşiln · 

""· lhtlnıııl ih~ınıla deklJ4Jr. Mylc 
olnıakl:ı tıora~r, eğer .Japon)"a, bel· 
ki ile t\lih\ e r ortsktanna söz \er· 
ır~ı için, Ru<ı)a)a saldırmak kara· 
rına \·armı a fena bi r zaman •~

mlştlr. 

Jııpon.ranın r a .. ırık·teki ndycH. 
bUHln ka:ıanı;lnrına rağmen, harlı 

,ı:ırı,tıtı ilk a3 lart'l:ıkl kadar pıır· 

lak detlldlr. Anıl"rikanın gittikçe 
a rtan ku' uıti .Japon ıtonanmuım 

oldnlu "'8.,ar .Japon taarruz km· 
'etlerini ,ıc hem mc~gul e~j;4', 

hem hı rılalıımal';a haşlamı~hr. ltl 
Ju taraftan Çlnlllerlo iki 'tıaft ... 
d:ınbcrı f'Jde ettikleri başarıJar hir 
de kU~llnıııenenıeL H eli', Çltıng·'Ku. 
Şek ku\•,·etıerinln J apon adalarını 

ha\lldan bombardımana lmklirı \ r. · 
re"ek bazı bllJUk tayyare me)dan_ 
!arını l'le r;etlmıl-: olmaları da, Çin
dek i Aıııf'rlku pilotlarının harhl bu 
adalara kHdar Kötlirccekll'rinl'! ':'iİfl· 
lı r. lıırulmıal. Rıındıııı başl<a. l n~lliı • 
Çin J,ıtaların ırı da Blrnıan)·ııya kar. 
, r taarrııLa ~N;eceklerı rh·ayet f'<111· 
mr.ktedlr. t~ı-::cr hu da kunetll hlr 
~rklldc )Rpılncak olursa, .JaponyA
nın Ru"J llJ a taarruzu beliıyı atın 
11lmak olur. 

n u itibarla, r.ğer henftz hlllnml~ en 

mfıcblr sebeıılcr yok.,a, Jaronyanın 
bo)lc bir zaman \ C durumda Ru • 

ya)a uldırma.sı beklenemez. A k .. ı 

çıkan;a, bu taarru:ıun Mllner ortak. 
!arından 7lyadc hlrle mlş mllletırr 

lehine olucilğı ~üphcsi.ıdir. 

Sa-ip 

Ankara • lzmit bisiklet 
yarışı 

lunıt. 2 CA.A.) - Yar~ı takip 
eden muh bırımlz bildiriyor: 

Ankara _ Izmlt bu;!klel yarışının 

dördUncU kt mı olan Adap3Zarı • ız. 
n1lt. ı·aıova etapmm 50 kiloml'.trehJ;: 
ilk yarı konağı olan lzmıt'e Uk ola. 
rak An'kara'dan Orhan Suda ı;lrml•· 

l r . Bu etapın lkıncıf\1 15 metrl! far'k· 
la Ankara'dan Aydoğmuş, Uı;Uncll!U 

de Istanbul'don Muza.ffer'dır. 
<ıol cenahını bataklığın şimal ke· 7..etecilerinden mürekkep bır heyet de Afrikayı ateşe verebıleceğini söyle· zarctln ısını cdaha btl)1lk d~ A8· Rus har bı· 
narından krıparmaktır. Bu da an_ Almanyayı ziyaret ederek bu mem· mlştır. C"',eneral Alcxander tğcr mu· ya d ır. 
ı•ak ıı<ıl cenahtan ve merkezden lcketııı hakiki durumu hakkında. bır vaffakiytllı bir nıukabil taarruz ya- (8 ı · d ı ı Sapanca.ya Vfl Iunıl'c ilk g iren Or · 

ı k ı 1 Jd dil Tok) o, 2 ( A.A.) - Doıncı a· a.,, tm'ı 6 • - l met inde ycnı bir Alman taar ruzu 
.v~pı acıı taarrıı.z ar a -e r e c· I fıklr cdınmişUr. Tarafsızlığa biiyUk pacak olursa blrlcşık milletler bütun nan Suda, Sapanca beledıyesi tar". 
bıl!r. Mareşal bunu tecrtıbe eı:l'i. bır kl8kançlıkla ba&Jı olan Türkler jan:<ınııı bıldird•gınc iÖrc, a~e- §mal bat ıdan çcvrıleceeı tahmin haşlonıı~tır. 2 mroskün mahnl işgal 
vor " Afrıkada hiklmlyelı elde edebllOCt'k. kil Tojo ayni 7amanda Harbiye ve edilmektedir. ed ilmişse de sonradan diişman gc. fından bir dolma kall'm, Izmlt be.c 
· · lngılt.crcniıı hakıki durumu hakkın· lerdır. Ha riclvı- Nazırlıtıı•ı dıı yapmakta Başka Alman kuvvetleri Volgı rlyc- atılmıştır 
Doğu cephesinde. da da fıkir ahıbı olmak 1 ıcmışler- Londranın eıı emııı mcmbalarıııdan oldu~unda 'l. harp ic:inde bu iki nr.hrlnin Rşagı kıyısına varmışlar· Ka radeniz Rus donanmasına 

dır. Turk matbuatı, tıpkı Tilrk hUkQ· alınan haberlere göre, lngıllzlerln 1 nazırlıgın b'r kişt Uzerlndc top· dır. Şimdi muharebeler nehre ha- mensup birHkler Alman taşıtlarına 
Merkez cephesinde Rus taarru· metl gibı ştmdlyc kadar· bUytlk bir kulla.nablleeeklcri kuvvet l lO hin ki· Janmaı;ı ınu\'afık gonilmemlş ve kını tepeler üzcr•ndc cerr.yan et · agır zayiat verdirmektrodir. 

zu devam edlvor· :rakat "Ok agır · bltarafiıkla mı11·1 mcnfaatlAn· nı sa· · b. ı " • .,, • "' şılık ır ordu ve 6000 tanktır Ha\'a Hariciye Nazırlığına bir başkası. mcktedlr . Rcutcr ajansının muhabirin~ 
Rejcv şehri hlıUı Almanların elin- mimi duygularla tclıf <'lmefc muvııL kuvveUerlntn mtktarı maıcım dc~I· nın tayini kararlaştırılmıştır. Yeni Stalingrad cephesınde şiddeti> gore, Kızılordu stlahendazları 1200 
de. Ruslar adım adını kuvvetli !ak olmuştur. TUrklerın hudutlarının dır. ı Hariciye Nıııırı ayı-! zamanda te· çarpı.şmalar devanı clmeklcdtr. RumPnf öldürmilşlerdır. 
tahkimata ,.atıyorlar. Glr1ı::tlklcr vanı ba ında ' 'e L•..,,.edenı-.. e cereyan " ..,, " ......... ,... Rommel taarruzu Eltleme)"ll hal· şckkUIU diişiinUle BiiyUk Asya Almanlar. şehre 20 kllometrı- mc· 1.oskova. 2 (A.A.) - Sovyet 
taarruz, Alman müdafaa cephesi· eden hidı dere ilgisiz katma.<;ına. lm- ı ı Umn çatf rk bölgede kaybolduğu ı Naıırlıgını da üzer ne alacaktır. 1 efede bu unan müstahkem nokl - öğle tebliği ekınde dıonillyor ıu: 
rıın en kuvvetli yerine karşı yu. kAn yoktur. Fakat TUrk milleti yolu tı ı ı ı • noktada başlamışt.ır. Sekiz.inci ordu -Japon ciın~i ha yor mu".· 1 ar.Lo teker teker e ler ne düştük · S tal.ıngradın batı c:imalındc Ru--
rutülil,>or Oollrusu çok güc bir üzerindeki lehllkelerı atlatmasını " h · " General Alexander tarafından yeni Çun:king, 2 (A .A.) - Sıyasl lerınl btıdlrmektcd r . Alman hava lar mıhvcr hficumlarını Pliskür t· 
arcket. bildm1•1t5ır. 0'fiirk guetecilert Ingilte· taarruzlar yapa.bılecek surette yenı.ı kı~ını dircktori.i Tıngfu - Tsiaııg kuvvetleri şehri durmadan bom· · müşlcrdir. Bı r ke~imde Almanlar 

St r d ı 1 ~bl ı d re e ~ n kadar kalacaktır. · ı · · b d kt ı R a ını:rıı ın Ş ma ga. s 11 e K dUc: ., en d . " den tanzim \'e tensık edılnuştı r. do'ıı.n. .Japon guncş nın şımdl bat· ar ım;ın etme e ve şehre tak- Rus müdafaa hatlarına derinllg ine 
~s muknvemC'tl saı;tam: Kletska· d 

11 ~. 
1
.. ~.)O • 
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·ll - Lon· Lcındra, z ıA .A . ı _ Rnmmel'in 1 maga bnşladıgını V<" şiınrli iiğlrdrn vıyc kıtalarının gdnıe ine manı girmişler fakat ilk mcvzllerınc c:c-

3 a dan C<'nub11. yapılan Rus taarnı- raya ge en ""urk gazetecllt!rf hıtk· . '' ki t ,. ı ki d ı ki l 
ıu Al · kında Tnglllz gaz<'teleri samimi söz Mısır da yeniden meydan okumasına sonra saat 1 c ve - ye ~· a. - cıı; ı!iını o ma a ır. m~k mecburiyetinde kalmışlar· 
t i 'ı man ordusunun yan ve fc; l ırr ı;arfetmektrdlrlcr . • •atfedilen chemriııytti I..ondra matbu· söylemiştir. Bu zata gi;re bi rle~ık l Bcrlin, 2 (A.A.) - Alınan or· dır. Klestkııya bolgeslndc Rus dev. 
it sn~ te~·dh edildiği !çln muh ın. I Tinıcs gazcttsf ., ~!safirler! h p- ' atı belirtmr-ktedir. Gazeteler umumi nıiJJcllerin şimdi Japon maııcvra-1 dul arı başkumandanlıgının tebliği: riycleri bir İtalyan piyade bölüğü· 
)'ıus ıta arı Don nchr ni.n ~atı kı. si Aııglo.Saksonl~rın l;bcral ı~ ~ surette Mth,·er tnıırruz11nu bUyilk larıııı tahminle ugrıışmaktansa 1 Atiapanın doıu cenubunda Al· na yok etmişlerd ir. Stalingradın 
al sın~ grçınlş ve be~ .~o~·u geri mokrat fıktrlerıne empati g' ~st e· taarruzun ilk safhası saynıaktudır. nıeydarn çıkan yeni bır nıesclcyc 1 m11n ve Rumen krtalıırını!n ileri doğu cenubunda b ir ged ı k acmış 

rnış ıır Bu taarruz buyursc. Ru!ı er- ıar dlkkıı.tlcrinl toplamaları liızım gel· harı-keti tahkim ed ıl mlş dağ mev- olan Alman tankları ile şlddetlı bır 
ların bizim duşündüı;UmUz gibi hn· mış' crdır. Bu .sıralarda mi.'!aflrlerln · diğini belirtmiştir. Filhakika Ja.. zılcrinde kel! dtnl ş·ddetle mUdafcn fa,·a -ı yap ılmakta oldugu haber 
rekct ettiklerine hUkmedcbilecc- buraya gelmcsı hılhasaa kıymet ifa.. Tınıes ı;o.utes i, nomnıcl'ın mUtte· ponların daha nckadar zaman mu· eden diişmana karşı dev nı el· ver111yor. Ruslıır .ven• mOdafaa 
~... F dt eder diye yazmıştır fiklenn sol cl'nahı Uzerh:deki mayin 6 

... •kat Slali ... sradın cenup ha· . · kav met cdebilec'!kicrl ve harp mcktedır. mevzilerini snflamakta ve mıhvcr 
tısında üslunluk Almanlarda· Rus.. Manchester Guıırdıen gazetesi de, ~abasında 13 ı.;ıomçtr<' ilerlediğine 1 de 

dlyc.~l t11 rafında.n da bir sut hedlyt 

edıl mıştlr. 

Rumenler Karadcnizln bütün l.· 
manları b rlcştlren s~h ıJ yolu~u 

kontrol altına almı~ bulunuyorlat'. 
Bunun sonunda Anııpaya ~O k lo. 
metre mesafede bulunan Novro. 
slsk in durumu artık son dere!'t' 
nczakel peyda etm~tır. Yeıanr 
mildafaa vasıtası kcndı garıılıo 

mından ibar"'4 kalan Novrosısk . 
yakında s ukutu beklenmektedir. 

Rusla r Kolelnokovo müdafaa. 
sında iıstün kuvvetlerin ve peşısı· 
ra piyade kuv t1 gelen motorlO 
ve zırhlı kütlcJer ln baskısı 'karF 
sında toprak terkctme~e mecbu 
kaldıkla rını kabul ediyorlar. Mos
kovadan ı;elcn haberler şehrin ba
tı cenubundakl durumun son 4r 
saal zarfında T moçenko için • o 
derece vahlmleş,iğlnl g izlememek· 
t dir . 

1 • cTü k Ingiltercnın h daır Kahlre'd<'n gelen habere istlnad kuvveUcrınm neden ibaret bulun- ı Stat ngrad onun taarruz şld· hlicumlarını puskürtmektedirler. 
ar Alman tarruzunr davanamıya· r ıye. arp sonrıuıı · dugu .sorulmağa deger bir kc'-·fl· detll sa•;aclardan sonra daha baş- Batı Kafkasya.da 'Krasnodarın 

t k • fikl lertne de pek çok a!Akadar bul ederek bu llerleylşın yakında benış " v 
a Ycnt mcvı1Jerc çekilmişler. r un. .\'ettir ka toprak kaznnçları temin etmiş· cenubunda Ruslar inadlı bir mu. Ru ların czcumle K estkava·dıı Al maktadır> demiştir ôlı;lide bir hareket yapılacağına kıifı 

mantar da şehre doğru arazı ka. · Tin,,fu..Tsian" sozlerLrc şoylc 1ir. Şehrin şimallnde Vo!gaya ka· kavcnı"'ttcn sorra meskun bir mıı.. karşı hücumhıra ı:;rçtıklcrl S\al.n. 
ıa bir delil teşkil ettiğini yazmaktadır . ., 0 '" 

nmışlardır. Tı·caret odasında Bundan ewelki muharebelerin tnki- dc\·am etmiştir : dar ılcrleycn hızlı tesklllcr dü:ı- holden ı:erj çekllmlı:lcrdi r. Doğu grad cephC'Sinln merkez ve şımal 
Kafkasyada yalnız garp bölge· şafı bu sefer de lekerr1Jr ettiği tak· 11- Japon güneşi şimdi saa.t l ınanı ıı çok büyiık kuv\•ctlerle tc· Kafkasyada Proksadnaya bölge- kısmındak i hareketlerın gc'\i~ mine 

~lılde yeni bir hareket var. Anapa <Batı l incide) «C-• dırde iki ordu mahreç zorlanmadan ile 2 arıısındakı ,·aziyettc bulun· şebbils ct tıji mlilı'adclit karşı ta· inde Sov,>1'1 kıtaları mi.ıdafaa sa- dair Berlin h iç malumat vemıc· 
limanı Alm;ınların ellne geçmiitlr. caret odasının de\·am edip •itmek· evvel nıtlcadeleye bir müddet göflls muş olınaı.ına ragmen batmasına arruzları püskurtülmüştür. Volga vaşlarına işt;rak etm işler ve mih. mcklechr. Bombaların ve mermllc· 
.\iman kuvvetleri, dajlık arazide le olan ~.ski ,·azifelerinı bile yapa. gciğUse devam f'deceklerdır. heni.ız cok vakit vardır. Salomon üzer inde uçaksavar bataryası 500 ver piyadesınln hücumlarını p{js- rln ı;tcp.Jcrdc sebebiyet verdikler' 
,.., cak mevkide deA;ıJdır, adaları muhıırebesi Çın i~in ol. tonluk bir motörlü gemiyi batır. k iirtmüflerdlr. l anı;ııılar V<ı boğucu ı:ırak yüzün. 
,, ovro ı k T Dai:y Telerraph gazet,..si El Ale-

sı s ve uapse'ye dojru o-endl..,...mıze göre. huı;Hıı Tica· duğu kadar Ruslar jçın do ikincı nu~tır. Astragan' ın l.-Cnubund a Vol Batı cephesinde Sovyet kıtaları den bu kesimde sa\•e ştar son dere· 
l'cıl e• 6 ' nıeJm·de yapılacak bUylik taHrruzıın ~~ 
O. llçmak fçın yeniden taarruza ret Odası umumi kAtipllti \'aZlfesl ehemmıyetlni kilı;liltmek lbım grldı· b ·r N phc teşkıl etrnektrdlr. .la· ga halicinde bir keşif uçagı bir müteaddit m~kün mah&.llj ışgal ec ı:üı;lcşm ~tır. Hab<:r verlld ı:ın 

111 şlamıflardır. Ayrıca deniz yo., [lzennde bulunan B. Mahmut Pekın. ~ini yazmaktadır. Gt•nrral Mont.J:o· ponlar şimd i taarruzdan müdafna. Sovyel sarnıçlı gemisini bomba· etmişlerdir. göre. Almanlar yeni tip ık! veyıı 

1 e kuvvet çıkarmata da çalışıyor· aynı zamanda ba.şka bir \'azlfede mery'nln mane\·ra sahası dardır. Bu· ya geçmiş oldukları için bu ıkıncı !ayarak batırmıştır. Mosko,•a, 2 (A.A.) - Sabahleyin iiç molörlü Stukalar kullanmakta· 
~r. C~nupta K afkas datlarında ve bulunmakta \ ' t' öCle)'C kadar de,·am nunıa beraber Generalin mUdafaa cephe şimdı Sıberyaya ve Ji indıs· Dün gece Sovyct uçakları doğu ne•redılen Sovyet tebliği : dırh:r. Bu uçaklar mit.ralyozlerllc 
b rozny petrol havzası garbında ettiği bu uzlfesı öğleden sonra ıfa cephesı ktSadır. ta.na karşı yapılacak bir taarruz• i Prusya toprakları üzerinde b•r a.. Sovyet kıtalan i:ece Stalin,rad'ın ve ufak loplnrilc hcdefı ço'k ya 

11
•r dctli!kltk yoktur. Alman • ettıtl kltlbi umumilik vazı!eslnr. le. mlını olabl'ı r kın yaparak ezcümle Varşova şeh· şimali ıarbisinde ve cenubu garblsm- kınds.n ateşe tutuyorlar. 
us harbinin can alacak noktası kaddUm etmektedir. Vışı, 2 CA.A.l - Eltılemeyn'ın ce. Bir su;ılt: cevap veren Tinıfu, rınin ikametılh mahallelerine h il- de şiddetli! çarpışmışlardır. Kafkasyada savaşlar son dt'reef 

~ llldıkı halde Stalınır•d ve Kletz~ Haber aldıfımıza ı;ore.. kltıbl nubunda çarrıı~alar lnklşar etmek· şunları sö;ı;lemiştır: cıım dmfşler ve burada birçok Diğer cephelerde müt\!m bir deCi- güç şarUar içinde gelışmektedır 
llya'dır. umumi lstanbul Ticaret ve Sanayi tedir. 11- Çin için Birmanyaya taar-ı yangınlar çıkarmışlardır. şlkllk olmamıştır. Ruslar her tarafta hazırdırlar v~ 

oduına. sırt yazılan klğıtlara im· Kahlreden alınan bir haber Alman. ruz eNıslır. Bu taarruza bir an ev·· Londra, 2 ( A.A.) - Rus cephe· Sovyet tebliğinde bundan başka baskın şeklinde taarruzlar yap· 

1 P E K zaısını koymak için uğra.makta ve Jarın mUhlm kU\'\'eUcrle taarruz et- ve! geçilecek olursa en iyi netice. sinde esas çarpışmalar Stallı:grad kaydedlldiğlnc göre Stalingrad'ın •I· maktadırlar. Harp ekseriya çete 
... bu işlerle birkaç saat meşgul olmak tiklerini söylemektedir. Bu kuvvetle. 'c> - cıde pnlJeb 'ir. Ci böyle hır dolaylarında c rcyan etmektedir. mali ~arblgindeki geniş dU~man cebi 1 muhar~besi manzarası alıyor. Al. 

' tadır. rln Ingıliz hatlarına vardıkları san ı!- taarruza ıştırak etmekten mcın· Şehrin ş1mali garblsinde Alman ezilrnış \'e dllşman tankları şehrln man bırllkleri çoğu zaman pek 
Slnem~ında 

Yaz mev.siminın son programı 
senenin en bilyük 2 şaheseri 

birden : 

1 • ARJANTİNA 
2 ·LA KONCA 

Dün ııltıkadarlardan öğrendiğimi· m~ktadı r. nun olacaktır . Çckinag ve Klangsi hamlesi durdurulmusa benz•)'Orsa r.enubu garbisinde saplanıp kalmış· dar bır cephede ilerlemektedirler. 
zı: gore. ktıtıbl umuminin sabahle. muv::.ffak iyctlcrl diğer Çin c~phe- da, şimdi de cenup b:.ıtıda tehlike lır. t Bcrlın, :.? (A.A·> - Asker! bir 
yin blı lıınduğu vazlfıo.sl, öğleden son· kii tatbik& konulamıyacıtk \"~Zıyet,. le ri üzerine yapılan baskı ~ayesın · zuhur etmiştir. Krasnodar'ın cenubunda b r ma. mcmbacian otrcnı!dllinc göre, A• 
ra yalnız lmzn atmak Uzcre uğra- scıknıaktadır. de r.lde edilmiştir. Mnsknvada neşredilen Sovyet hal daha Ruslar tarafından terkedlL man JtıtaJarı dun Lenıngrad kesi 
dığı Tıcarct Oduınrtaki \•azlfeslnl ida Bizzat kaUbı ııınunıi, Oda ıııeclis!, gece yarısı tebliği, Stal r.~radın ~L mlttır. mlnde )eri teı·akkıl~r kaydet-niş_ 
me ettıremıyccek me\•kıde ve bun. Ticaret Odası aza \·c ınUdUrleri hu MünaJuı l~t Vekili molindc , .e cenup batıı;ınd• şiddet· Mer-kez cepheti!.nde Sovyet xılalan ıcrdlr. Elli tabya işı;:al edilmiştir 
dan dolayı de B. Mahmut Pekin'in \"azlyetı bildikleri halde l<Atlbi umu· h k il prpışmalardan bahsetmektedir. Yt>nlden bir kıı:ç mahıılll iŞgal · otmlf- Şehrin şlmalı garblsl:ıdc Alman 
katibi umumi sıfaU!e attığı lnı:ıalar ıniyc imza attırmaları şlındıye kıı· S8JI ate ÇI lyOr Stalingrad cephesinin bir kesi. !erdir. hava kuvvetleri 30 Sovyet tankı 
)--..pıla.n hUtUn ınuıuneleleıin hüküm_ dar yapılan nıııamelelcrin sıhhat · Ankara, 2 (\'atan) - Münakallt mlndn Almnntar mOhlm tank kuv· Lorıdt~. 2 (A.A.) - Mosko,•a 1'84· le 15 lop tahrip elmişlerd r. 
ıUr. sayılmuına sebep olmaktadır. ı ıerinln ne deı·l!ceye kadar dotru ol. Vekili Amiral Fahri Engin y<ıtın sa· veUerile taarruza ~ecmişler ve yosuı.a glire, Rjev etıpheainde l\tYl&r Alman avcıları yerde 11 düt· 

rrıcaret Odası kAtıbı umumisinin dutunu açıkça meydana koymakta· ba.h memleket t~lnde bUyUk bir tut· Rus hatlarır.da bir rahne açmaya laarru:.1a.nna devam ederek MI' köyQ man tayyaresi tahrip etmlflerdir 
uzun zamınd&f\berl blSyle blr vaıtfe· dır. 1 yahate çıkacaktır. Vekilin ufrıyaca- ı muvaffak olmuşlardır, Ruslar şıd. istirdat etmi.flerdir. Eli• dört tayyare de hava muha. 
dı: bulunu~u. bugüne kadar Tıcaret Al~kadarların dikkat nazarlarını ğı vilayetler aruınd~ Malatya, DL I detk- mukavemet etmekt~-dlr. Stokholm, 2 (A.A.) - Anap•·ı rebelerlnde ve hu·a batar,vaları 
Od~"1 a1d:l't bUllln kararlo.rı me\'. çekeriz. ya.rbakır, Sıvu, havaıı.ı vardır. Kllfkasyada, K aradeniz istika· nın za.ptı neticesinde Almanlar ve tarafındın düşürülml>•.tiıT> 



c VAT A N 

M ektepliler ve klüpler 

işgüzar idarecil rin 
o rip tefsirleri 

Sayın Maari/Vekilimizden 
bu işin hallin : bekliyoruz 

Baş, diş, nezle, grip, romatizm 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrı l arı derhal keser 

icabında günde 3 haşe alınabilir. 

lstanbul bölgesi Futbol Ajanlığı klüp!erln eleman kaynaklarının 
bu hafta mevsimi bilyUk merasim· kurutulmasından lleri geldiği • an
le açıyor. Muhtelltler karşı karşıya laşılmıştır. Bu zevatır. tam dört 
gelecek, eski Milli takım oyuncula· yıl gördükleri !~ meydandadır . 
rından tcşekklll eden iki takım da 'Memleket sporunun düştüğii va· 
farım .saaUık bir oyun yapacaklar- ılyetl herk<'s görüyor. Spor .şleri· 
mış. Bunların hepsi iyi şeyler. lş ln mız bu elJerde bu hale geldi. 
gösteriş tarafı muhakkak ki, ihmal Sporumuz belki kurtulur ümL 

edilmiyor. dile sevinç duyarken, görüyoruz 
Bu merasim )'apıla dursun. fakat ki, hAIA o eller spcrumuzun yaka

blzim Uzerlndc durmak lstediğ'imız 
sına yapışmış ve bırakmıyorlar. 

noktalar var. Futbol mevs.mine gl_ 
R,ından evvel bu idareciler Beden 

rerken bu mUhlm meseleler Ozerm-
Terb .resi Umum Müdürür.ü dC' 

de durmak bir zarurettir. ı 
vanlış yola süruklcmışJer, ve işi 

B,.den Terbiyesi umum mUdUr
nlhayet bu hale sokmuşlardır. 

ltiğil, Ba.;ı\·ekı'ı.letten alınarak Ma-
0 n un içindir ld, sayın Maarif Ve· arif Vekfıletlnc devrinden sonra 

1 d b ıın· bUk kilim z eğer memleket sporunu 

~--._. ........................................... ~ 
Ba anlar ve Baylar 

Muessesemizde dalma KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri, ma'la, du,·ar 
11aatıerl, altın Ye platin nı,an yüzlikler l, kıymetli ıa,ıarla <ıü~lii ÇIÇEh. 
ve PLAKLAR ve yeni «Şe\aliye» ylhiiklf'rinln :r:engin çe~il1lerlnl bulun-

durdu~umuzu bildirmekle ~eref duyarız. 

No. 10 

8 Elmatı, '1 Prrlal!.M 

865 Lira 

Si GE 
Saa t mağazaları 

A D R 1'l s : iSTANBUJ,, F.l\lİNÖNÜ CAnnı:;ı;;i No. 8 

No. 
18 Elmu 
ı Pırlanta 

250 Iılra 

?lio. 18 
'? 'Pırlanta 

'?l Elma.. 
'?110 ı.ıra k!Uplerln en z ya e e ı en şu kurtarma yolunda bir hareket yap 

ta~be~rin klli~erden ayrılmMı m~ IA t k 'J"t b ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
selesinin halli tekrar gUnUn mevzuu 1 mak lst.ly~rsa llevkve 'ı el~ ı aı· ıd u 

sakat duşilnce ımse er n e ır. en 
?ldu. Gerek istişare heyeti azaları- J#. d 

• • . kurtarması .,zım ır. 
nın ve gerekse sayın ?.1aarıf 'V ckıllmi 

1 1 1 1 
k b 

. 1'"tıtbc mevs m ne g rer <'n, u 
zln ıştirak ettıklerı toplantılarda 

111 1 1 1 
k .. . 

klUp idarecileri, eski sporcular dert- mektep er "!ese es n n at ı bır 

rl 1 
.. -k 1 k 1 1 d k şeklide halledılm<'Si yolunda sayın ' le n uo er er ·en acı ar ç n e me 

ili ri klu , d 1 nın Maarif Vekilim zden bir hareket tep e n pıer en ayrı ması 
bekH~oruz. 

I 

memleket sporuna yaptığı zararları, 

klUplerln dUştUkleri feci vazıyetleri 

belirttiler. Bu gidişle klUplerin ya_ 
şama.sının lmklnsız olduğunu. ele
man bulnıa güçlUğU karşısında bir 
gtln k!Up kapılarına kıllt \'urmak 
mecburiyetinde kalacaklarını söyle· 
1ııer. 

GorlllUyor ki, talebc'er meselesi 
k!Uplerin hayatı bakımından en 
mUhtm meseleyi tP.Şkıl edıyordu. 

Nihayet bır gtin sevinçli bir ha
ber aldık. Evvela l\faıı.rıf Vekili· 
mlz!n memleket sporunun kurtul
ması yolunda mckteplıterln klüp
krde qynamalarına müsaade edil
mesi lazım geldiği takdirde bu ka· 
rarı vermekte tereddut cdllmlye. 
ceğı hakkında vaadlerlnl bizlere 
mUjdeledller. Bu haberden çok se
vlnaık. D:ılıa sonra da Merkez İs· 
tlşare heyeti içtimalarında bu yoL 
da bir karar da vcrıldığinı haber 
aldık. 

Bugün futbol mevsimlr:c glrl· 
yoruz. Klüplcr yeni sene için an· 
trenmanlarına başladılar, kadrola. 
rını hazırlıyorlar. Fakat buı?üne 

kadar •ne sayın Maar;f Vekilimizin 
,·aadlerlnden ve ne de Merkez İs· 
tişıre heyeti toplantılarında verll· 
dlğl söylenen karardan bir ses yok. 
Klüpler de ne yapacaklarını şa

şırmış bir vaziyettedırler. Çürıkü 

mevsim geldı çattı . 

Haber aldığıma göre bugün teş· 

kllAt mensupları arasında da 
mekteplilerin klOplcrc teselli hu· 
susunda nokta! nazar ihtilafı var-

• mış. Bölge mekteplilerin kliip!ere 
tescil edllcmlyeceğlne dair bugüne 
kadar gör.derilen tamimlerde bir 
sarahat olmadığını ileri sürerek 
Bölgece muamele yapıyor, fakat 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlü· 
ğünun o meşhur sicil şefi de bu· 
nun aksine olarak tescıl yapılamı
yacağını iddia edlyormus .. 

Tam dört yıl var ki, klüpler 
neler çekti. Daha !şe başladıklar: 
ilk gUnde sar.ki lüpleri yaşatmak 
değil, öldürmek vaz'fesl1e tavzif 
edilmişler gibi bir hareketle mck· 
tcplllerl klilplerden ayırdılar. Bu 
hareket netlcosldır ki, memleket 
sporu bugünkü acınacak vaziyete 
düştü, dilşilrüldü. 

Nihayet açtığımız mücadelede 
b!z haklı çıktık . Meclis kilrsuı:ün· 
de klQplerln baltalanması . mem
leket spcrunun bu teşkllfıttan gör
:fUğü zararlar belirtilerek ağır ten· 
k .tler yapıldı. Bu tenkitler netice
sinde de spor işlerimize yeni bir 
veçhe verilmek üzere alır.dı. Maa· 
rlf Vekaletine bağlandı Rüyük 
bir sevınç duyduk. Sayın Vekıll
mlz de bu temiz dUşünce ile hare· 
ket etmektedir. Bunda da en ufak 
bir şUphemız yoktur. Fakat yine 
göriıyoruz ki. esk, spor trşkilah· 
nın sporumuzu bu hale sokan s ·
maları bir çamur halıne getirildik· 
ten sonra durulmak üzere olan su
yu tekrar bulandırmak yoluna glt
ı::nektedlrler. 

Sayın Ma rif VeklJlmtz:n vaadi 
Merkez İstişare heyetinin karar; 
ortada iken klüplP.re dalma mtiş· 
kUlAt çıkarmak için bu işin başına 
gelmiş kimselerin hala bu gibi tnf· 
slrlere kıılkması bize çok garip gô. 

Kemal O~AN 

PiYASADA 

Fiy ~ tlar gün geçf kçe 
yüksefiyor 

Kontrolu bazı salahıyetslz kim
selerin ellerine bırakılıın gıda mad 
delerinin fiyatları, yeniden yük· 
selmeğc başladı. Evvelce 85 kuru
şa kadar satılan Sarııı p·rlnç bu· 
gün l ı 5 kuruşa, iyi p irinçler de 
130 _ 135 kuruşa kadar yükseldi· 
ler. 

Sade ve zeytinvağ {ıyatları da 
alabildiğine yiıksellyor Bakla ıki 

giınde 29 dan 33 kuruşa çıktı. 
KP.tentohumu. susam g!bl yağlı 

tohumlu mrıddclcrln fiyatlarına da 
hcrgün bir mıktar zam yapılmak· 
tadır. Salı g(ini.ı 66 ya satılan ke
tentohumu ılc susam dün 67 ye 
satılmıştır 

Bu ~ııle alakadar tiıccarlar bu· 
r.un daha da artacağını söylcmek
kdirler. 

Adalar - Bostancı , 
Adalar - Yörüka'i 
seferhri kal dırıldı 

Devlet Denı.zyolları dare~I blr 
eylülden itibaren, Adalar - Bostan· 
cı, Adalar • YorOknli ve Maltepe 
seCcrlerınl tatil etmlştır. • 

i nhisarı~ r Vekilinin 
tatkikleri 

Bırkaç gi.ındenberı §Chrlmlzde 
bulunan Gümrük ve 1nhlııarlar 
Vek ili Raif Karadeniz, dUn sabah 
İnhisarlar Umum Müdurlüğüııe 
giderek, çay, kahve tevzii mesele· 
si etrafında alAkadarlardan izahat 
almış ve kendilerine icap eden dl· 
rektifleri vermiştir. 

Vekil öğleden sonra Gümrükler 
Başmüdürlüğünde meşgul olmuş
tur. 

Gnzlükçülük kursunda 
imtihanlar bitti, 12 kişi 

mezun oldu 

Soldan sağa: 1 - Bir renk; Ça· 
dır. 2 - Kıraat ; B ir mcyva. 3 -
Bır~cyi evvelden haber veren; Cet. 
4 - B ir Yunan hlık imı. 5 - Yu· 
va: Bir meyva. 6 - Bır ad ; Tersı: 
masaj yap; Makam. 7 - Bırleşme 

noktası. 8 - Tersi: llgıJenmiyen; 

Hulasa 9 - Görünur: Kışır. 10 -
Buton; Tersi: bir şehır. ı 1 -
Nışane; Evm kısım1arından; fstığ_ 
na. 

Yukarıdan aşağıya: 1 -
rerk: Şahsi. 2 - Bir 
sx ı2xıo. 3 - Phpa : Bır rüz· 
ı:ar. 4 - Kadın şeC: Hayat cevhe· 
rl. 5 - Kuran; Tersi: ;ıarap mah
zenı; İc;ım. 6 - B ir memleket. 
7 - Kesin; Bir millet. 8 - Kı· 

sımlanması kabil olmayan cls!m; 
Bir ay. 9 - Büyük düzlük; Kenar 
süsü; Tutamın uç harfi. 11 - Bir
denbire. 
D ÜNKÜ BULMACANIN BALL1 

Soldan sağa: ı - Ameliyat. 2 -
İlci: Zamora 3 - Çimen. 4 -
Ece; Ev arama. 5 - Re: AsllAoıe 

6 - İ nonü: Ana. 7 - Kabak: Ke
bir. 8 - İpek: Ta; Asa. 9 - Kı· 
na; Abes. 10 - İd; Ze (ez); Aradı 
ı ı - Zor; Mazı. 

Yukarıdan aşağıya: ı - İçeri· 
ki; fz. 2 - Alicenap; Do. 3 -
Meme; Öbek. 4 - Ele; Ana kız 
5 - Nesilk (kUsen); Nem. 6 -
İz; VI Cşl): Ta. 7 - Ya; Alaka; 
Az. 8 - Anıtrane; Arı. 9 - To 
(ot}; Ana baba. 10 - Me; İse de. 
11 - Lama; Arası. 

Yeni Neşriyat: 

Perd 3 ve sah ne çıktı 
Perde ve Sahne mecmuaBının Ey_ 

IQI nüshası bır çok salA.hiyetli yazı
lar ve zengin resımıerle çıkmıştır. 
Tavsiye ederiz 

Genç'. ik gazetesi 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Ve- Fikir hayatımızda bir yenilik oıa-ı 

k!\letinln Şlşlı Çocuk hastanesinde 
1 

rak görterebilece~lm~z Gençltk gaze
açtığı fenni gözlükçulük kursunda • test, bu haftadan ltıbarcn, genç ve 
yapılmakta olan ımtıha.r.lar bugün gl!zlde kalemlerin elinde çıkmıya 
sona crmıştir. b~Jamıştır. En değeri! yazı arkad~-

Göz mütehassısı ve kurs hocası !arını bir ~raya toptamıya muvaffak 
R fat Ahmet G5zberk, Sıhhat Ve· olan Gençlık gazetesinin, zengin mlin- ı 
kiıletı mütehassıslarından Necip der!catlt sayısı dUn çıkmşıtır. BUtUı'\ 
Soyer \'e gözcülük mUtehassısı okuyucularımıza candan tavsiye ede-

Fevzi Teksoyun yapmış oldukları _r_iz_·---"'."":"-::---:::-------
!mtlhan neticesinde şu talebeler Raşid Rna Tl7atrosa 
mezun olmuşlardır. Halide Pişkin beraber 

Ahmet Bozkurt, Abidin Işıkka- H er akşam sa.at 21 buçukta Harbi· 
ya, s. Diril, Recep Ka.nar. s. Re- yede, BELVU bahçesinde alaturka 
sul, Zafer Özcan, Ned'm Uluün, kısmında bu gece 
Mehmet Kadri, Hulusi Erdem, M. ONLAR ER~IİŞ MURADINA 
Aykut. s . Zeran, F. Vasilidls. Vod\.11 - 3 - Perde 

, ' VAT AN GAZETESİ 
iLAN FİYATLARI -

ZAYi 

Izmlt şubesinden almış oldıt~m as 
kerı tezkeremi, nU!us cllzdanımı 2':ayi 
ettim. Yenisini atacağımdan eskısı
nin hükmü yoktur. 

=ünOyor. Ba9lık 150 

316 Mehmet oğlu L~lfl 
Değtrmenc!oğlu 

HESAPLAR I 
2 Ikineltefrln 

Keştdesine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 > 500 > 
2 > 2M > 

14 
10 
(0 

> 
> 
> 
> 

100 
50 
25 
10 

> 
> 
> 
> 

Maarif Vekilliği Erkek Terzilik Okulu 
Müdürlüğünden: 

1 - Nihari, parasız ve muhtelit olan erkek terzilik okuluna en az 
ilk okul mezunları alınır. 

2 - Uç yıllık diki~ tahBlllnden sonra mezunlara dikiş ve dordilncti 
sene biçki tahsilinden sonra da biçki diploması verilir. 

3 - Kayıt ve kabul şartları orta okullar gibidir. 
4 - Saat 19 da bıı.şlıyan biçki kursları vardır. 

5 - Kayıt devam etmektedir. 
Fazla izahat aJmak rçın okula müracaat edilmelidir. (9496) 

, R a d y© 1 j 
BUGÜNKtl PROG"-AM 

l'iABAR 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım, 

7.55 Karışık program !Pl.) 

ÖGLF. 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12 33 Karışık program <Pi.), 
12.45 Ajans haberlerı, 13.00 Ka_ 
dınlardan fasıl programı. 

AKSAM 
18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Fasıl heyeti, 18.45 Saz eser
leri, J.9 00 Konuşma. 19.15 Dans 
mUzlği (Pi.), 19.30 Saat ayan ve 
ajans haberleri, 19.45 Serbest 10 
dakika, 19.55 Beraber şarkı ve 
semailer, 20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Romantik piyano edeblya· 
tından parçalar (Pi.). 21.00 Ko
nuşma, 21.15 MOzlk sohbetleri, 
20.45 Radyo senfonik orkestrası, 
2:?.30 Saat ayarı, ajans haberleri 
ve borsalar, 22.45 Yarınki prog. 
ram ve kapanış. 

Asker lik iş l eri ~ 
• 
Şu beye davet 

Saç bakımı gUzt-Jlllln en 

birinci ,artııhr. 

PETROL N~ZAM 
Rer ecLaneıle satılır. 

KAl:.IP 

17 Ağustos 94.2 pazartesi gUnU saat 
13.S de 'l>aşabahçesinden hareket eden 
Altınkum vapurunda kUçUk kahve_ 
rengi bir çanta kaybolmuştur. Bulan
ların insaniyet namına Islal\bul 1 cU 
Vakıf han (. cU kat U / 16 No. ya 
getirmeleri rtt:a olunur. 

BORSA 

Artık memleket sporunun kur· ı 1Dcl A7'• 'iOt ZA 1'1 Fatih Askerlik şubesinden: 
2 El'L'ÜL 19U 

1 Sterlln 5,22 1ulması iç n m kteplerlmlzle klüp· ı acı • '°' tstanbul lisesi 5 • C den almış oı- 1 Şubemizde kayıtlı yaş haddini 
ıcrlmlzln bir kul halındc çalışma- a öı&ctl • lM duğum tasdıknameml zayi etUm. Ye_ doldurmuş subaylar hariç diğer su· 
sının b ;r zaruret olduğu meydan- 4 bcu • 61 nislnl çıkaracıı.g-ımdan hUkmQ yok- , bayların 2 fotoğrnCla 2.9 .942 günü 

dadır. Ve günden gune ileriye dcf· ı ~------------"' 1 tur. akşamına kadar şubeye rnüracaat-
ru değıl "crh·c doğru g tmemlzin 1004 No. lu Ah Hıkmct Göksu lrı. 

100 Dolar 130,70 

100 Pezeta 12,89 

100 İsviçre frangı J0,365 
iOO İsveç kronu .. 1,16 

3 • ı. - sız 

• 
1 PUDR A 

Renkleri 

ÔNÜiNDE 
Kadın ların 

HAYRETi 
*-----

~ .a~~Padralar, '-
Sihirti~ bir "i"Colorimetı\que., 
ın.a.kine L ile }ı istihsal: edilmiştir. ... _________ ... 
. 

t.-nk~nr ~ hhtJ olmUftur. , 

Te n in ize en uygun 
'gelecek pudranın tam 
ve hakiki r engini ve-

fENiN 
GÜZELLlCiNI 

ON rtıiSLt 

811 yenı; pudra. su ıe· 
çırmeı "Eınpenneabl" 

- ~ r-. 
dır. Yağmur , ve ruz· 
g<intrağmen"'baton ıon 
sabıt kalır. En sıcak bır 
dans 1-' salon.unda bıle 
bumun parlamasına ma· ARTTIRIR 

{ ııı olur Tenınıı tazı', 
ren" yeni bir "Colorim etriquc,, 
.makine icat edilmiştir. 

nennın ve leVlmlı olur. Yenı Toka-
> 1on pudraşmı buıo.n tecrübe edinıı 

e hemen daba ıenç' g6rilnlinüı.. 
Tok.alon pudrası - ır.uııanmııkla 1y, 
neticeler"' l alaca~ temlnaUrdır 
Alul takdirde paranzi'ı(tade otunur 

• ~ ~ J 
Bu~ aayede, ıımdiye kadar · förill-
cnernis derecede emsal.sız ıüzellllde 
yeni pudra renkleri tsUhur edllmeat 

,amllllmımm------------------~ İstanbul ikinci icra Memurluğundan: 
9(2/516 

Evvelce Kadıköytinde Uzıınhafız sokak 162 No. lr hanede ikamet 
ederken bilAhare Çatalcaya gidip oradan da Ramiye naklederek el· 
yevm lkametgAhı meçhul bulunan Mustafa Alsancak: 

Dairemizin 912/516 sayılı doyasında Ramiz Derene Karamllrsel 
asliye hukuk mahkemesinin 37/28 ve karar 2 No. lı lllmında yaz•Jı 

olan paranın temini ıçin mukaddema gayri menkulümüz haciz edi
lerek bilahare do.sya takip edılmediğlnden takipten -düşerek dosya 
mahzene ı:-itmlş leli. Bu kerre alacaklı tarafından verilen 3/i/942 ta
rihli istidada dosyanın mahzenden çıkanlarak icra ve lfl!i.s kanununun 
78. cı maddesine tevfikan mevkii muamf'leye konularak gayri men
k111iin ııetılmak suretile mahkO.mwnbih alacağın teminini istenmiş ve 
hıı c!ılekçelerden hırisini 78. el madde mueıbınce berayf teblig- lk11... 
nıc1 gA.hına ~öııderilmiş ise de ika metgiı hınızın meçhul olmasından 

tebliı:-at ifa edılemediğınden mezkQr i8. el madde yemleme istidası· 
nm icra mer<'I hakimliğinin 25/ 81912 tarihli kararile bir ay mliddetle 
ilanen t,.hlığiııe karar verilmekle keyfiyet icra kanununun 78. cı 

nıaddesıııe te\·fikan llAııen teblıg olunur. 

Istanbul Belediyesi ilanları 
Tnlınıln hedelı Tik teminatı 

584,71 43,85 Fatih Hayvan hastahanesi için alı

nacak 35 kalem ecza ve alat. 
800,00 60,00 BüyOkdere Meyva ıslah istasyonu 

!çın alınacak 2000 kilo kuru !asulya. 
Tahmin bedelleri ile 111' ternlna.t mlktarlsrr yukarıda yazılı işler ayr 

ayrı açık eksiltmeye konulmu,tur. Şartnameleri Zabıt ve Muame!At Mil 
dilrlllğU kaleminde ~ortilebillr. 

lhalcleri 18/ 9/ 912 cuma günU saat 14 de Daim[ EncUmende yapıla 
caktır. Taliplerin ilk tP.minat makbuz veya. mektupları ve kanunen ibra· 
zı ıazımgelen dığer vesikalarile ihale GilnU muayyen saatte Daimi En· 
eOmcnde bulur:maıarı. (9523) 

K r z 

Erkek 

Il.K - ORTA • LiSE 

istiklal Lisesi Yabh 

Yatısız 

Talebe kaydı için her gün mUracaat edllebillr. Eski talebe kayıd· 

!arının yenile.nmeslne 10 eylO.le kadar devam edilecektir. 

ŞEHZADEBAŞI, POLI . KARAKOLU ARKASI 

'-ı•••••••T e 1 e f o n : 22584 
~ ................................. !, 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı; tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TOrk llrU& 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirat ve tıcarl her nevibanka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kwnbaralı ve ihbarsız tuanııt hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara H nede { defa çekilecek kur'a ile q&ğı· 
dakl plana göre ikramiye datıtılacaktır. 

f. adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 .adet 50 llr&l.ık G,000 Ura 
' > 500 • 2,000 > 
' • 250 > 1,000 > 120 • (0 • • f.,800 > 

'° • 100 > 4,900 • 160 • 20 • 3,200 • 

DlKKAT : Hesaplarındaki paralar bir aene' ic;;lnde ~O liradan aşa

ğı dU'1'1iyenlere !kramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
K uralar senede 4' defa, 11 mart, 11 haziran, l1 eyJQI. 

11 BlrincikAnunda çeJtllecektiJ:ı 

8ab1IJl n Ne,ri~t JdlHr9 : A.1uae$ Em1a YA.LMA..~ 
Ya&aa .Nepl,a& ftrk J.&d. 8U. VatQ Jlb.U.11• 


