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Milli ŞEF es: _ , 

Nafia Vekaletine giderek su 
işleri üzerinde izahat aldılar 

Anka!'ll 14 (ikdam m-ııhahirl ı>den ) 
Rei-,.U·unıh·uırumuı Milli Şef İsnı.ct İubnii hu
güu (tlün) s-a.at 16 da Nahn Vekli leli su i~lcri 
daire-si biı:u.asını ı.;-e.rc-Ilenllİ:r'lllİsler dir. 

Cuınuru'ıe-İısıiıııi;, buı·ad-a B..aŞvc kil ~iikrii 

Jaı·dırı'. 

Milli Şef. burada, nıemlckelin mıılı·i»Iii 
JerlNindc yapılan ve yapılıııaıkta olRn su iş. 
lcrİıLİ gi>steriır kaba.rtına haritalar üzerinıde 
Naf:a VekiJi.ndeıı izahat alını ·!ardır. Cwn-
hurcei.>'miz geç yakte ka<far bıLY 0<J:;ı meşgul 
1>lmu~la~dır. 

Saraco'-l:t, Naf,a Vt'k.ili Ali ı•ual Cehe...-,ı: >le 
su i~lc;i dairesi re~i tnraiında·n karş1lanınış-
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Gerçe ten hayret 
edilecek bir şey ! 

E 

BRE~~EN VE 
Alman tıwklıın biır ıııe vzie doğru y üriiynr 

c •--='== --) 

Stalingrad' a 
~~~--~~~-.. ı~----------~ 

Hay~t pahalılığınılslanbı!l bu 
teşkilat ile mi karşılayacak?. 

Vali hadiseyi tekzib etmediğine 

iktisat 

PLOESTI 
1 

ı BOMBALANDI ı Şehrin doğusundaki 
\ Rom~n petrol Me·vziler de alındı 

göre yapılacak tek şey: 

müdürünün istifasını vermesi idi •• 

Yazan: Ş'OKRÖ AHMED 
!... .................... _;;;,.;;;;.;:.;;:.::. 

B 
;, gün evvelki gaz.-rel<:
r>ıı bir ik;sİillde garip ve 

:.<arip kdimes!n1n de ifa-
de edcmiye.:eğu adı• bir haber 
okuduk. 

kuyularında yan 
gınlar çıkarlldı 

Br~mende 

hasarlar 
mühim 
oldu 

Londra, 14 (Radyo) - Sov
yEt hava kuvıvet'eri Budi2ıpeşte
ye, Bükı-eşe ve Bulgar.stana ta
arruz etmişlerdir. 

------·------
8 u muhareb"leroe -:2,000 Alman öldü 

Almanla\a Göre 

Novorosisk'te 
10,500 esir ahndı 

Ber:.in, 14. (A .• .ı\..) - A'!'tran ord~ı
ları ba~1<..on~ıu 1tanJığının 1.!ııbJiği:: 

Sovyetlere Göre 

Müdafiler Volgada 
dayanıyor 

Moskova, 14 (}\.A.) - Sabah 
tcıb'iği_ne ektir: 

r·~------------------------, 
Bulgaristan'da Yahudi evlerine ' 

ta be 1 a a sı I a c a k 
So!ya, 14 (A,A .. ) - \ .. ·:hı ciı ırJ·~o;ı•lf'.e-. l ··e "'1'.C-!'lg.. ı·la., kom·-

~t"rliğ·n bir e-ınr; .,~ ıeıo'n{'e yatn~'!l :H bar n butlıı1 ya :;, ı ,._ 

İf"l"İ.!1-in Ye ticrı ·ı·U1aı..eJr:r:nin kapıi-a~·1nda: . Yahuı:..: C\ > \'t:•a 

tYcıJludi t.io..ırı UJHu·~·> ıba~.:-itti tas;yan n~ao'fni .. e-,·j1.;;L:ı!' ;.~. tı-
C'Cl·1t.tı..:-. 

~----~-------__;, __________ J 

TiCA ET VEKiLi 
Devlet hissesi hububatın tes
limindeki ağırlıiın sebepleri 
hakkında Valilerle konııştu 

~-~~~-.. ,~~-~--~ 
alın

buiu&d.D 
Vekil, Devlet h"sseıerinln stlratıe 

ması bakkıuda tawsiyelercle 
. ;Kayseri, 14 (A.A.) - Ticaret 
Vekili Dr. Beh1:et Uz dün Yafrı
şıhan, Balışclıri, Çelikli, Yerköy 
Şefaatli, Fakılı ve Kay$ern istas 
yonl.arında Toprak l\fahsullt>ri 
OOsinin alım .nı.&-mur1air ndan 
devlet his!'.iclerinin a·lım vaziv-el 
ııc,.; hakkında i;,alhat ahnos. bu 
ralarda~ı d"JX! ve s:lo:arı da gür 
müşlür. 

Yerköy ,stasy-0nund.1 Kır~e-

hir ye Yo2lgat vd~.eri ile Ka~ ~ 
r!de de Kayscı; Ye Niğde yaİJ,l.;
riie göl'ücşen \'ckı"l nıiist'('h'.ik 
b<>rç1andJn'.d~: rru~ta:ın ı_;,.ı.,i

nlincleki ağu.1Lğın sebeplt:ı• n: ~o
rarak veı-ciik!iet'i izahatı ô.inle
m..ş ve d€vjet hisselerinin .sürat 
le teslim alınl'!'.ası hu ..... :ı:,und ... 
tavoi. ·elcrde •bu.unı:.rak K,m.) d

) a doğru seyahatine de,·anı rıt.

m.i.ştir. 

izmitteki Sey ap 
Demir yolundaki arzza tamir 
edildi, tren seferleri başladz 

İzmır, 14 (AA.) - B'r kaç 
gündür fasılalı ya[;.maJ< a ofıan 

Y·•ğmurlar dün ,:ddetlenmiş ,.e 
sağnak 9ıalinde dü.şrn sulaı-dan 
tıusule ge1'en se11er bazı evlerl.e 
kağıt fabl'ikasını, fi<lanlığ• ,.e 
İ"'11it ovasını bıısımıştır. Sular iz 

Anka.a, 14 (İkd.m :-.ıııhoi:ı:
rinden) - Se'«·r.n yaptığı tah-

ribat dolay:sile inlutaa uğ~ayan 

Ankara - Hayda1'pa~a demirycr 
lu bugün (düın) saat 11 de açıl
nııştı.r:. 

mit ve Büyük Derbent arasın- Toros ek..<ıpresi saat ll de Hay 
da dcmiryo!unda hnsar yaptığın <larpaşadan horeket etmiş, An-
dan bir müddet tren seferleri karadan 15,20 de kalkan tren 
durmuştur. de bir saat gecikme ile, e""'Pres 

Brngiin 'hava açmış ve sul&rın ve 19,55 treni de mutat sa~t'ıe-
Bu habere göre, gı<la rruıd -

dele.rini<ı tereHü sebeplerini a
raştır.ın İst.ınbul •ali.sine yine 
i.staJJbul beled~·esl ikhsat mii -
dürliiğii b:ı r3PI>< \·mmiştiT. Ra
porımı ihtİ\ a ettiği fiatlıır pi~·a

sadali.4 gerçt."k fialhı.ır·a asla uy • 
mayan \·c hatta ticaret \·e uhir-e 
borsasının bir hafta önce te5 -
bit elliği resmi fiatlaıdan daha 
&ljağı kıy~uctlC<r ifade eden ra -
L:an1l•arını~! 

Jı.alloa, idare mevloiinde bulu • 
nanla~a, hiikiımeLin iktısadi po
litikasına İlilik yerine znaır ge· 

tir"or. Kendi kendim;,.; aldatmaya 
değil; cHu1iz.den gelebilen im -
kiinlMı, z~ka, fikiır ve hilğiınizi, 
enerji ~e kalırHyelimİ2ı orla;1·a 
k-0yara.k kendi kendimizi kal -

krndımıaya 'e bıı diiııya bulı- • 
ranıın.ı rn miisait ~ar!larla atlat
nıaya ı:_necbuınız. Tekzip edilnıc
djği.n.c ve ~aıJoa hiikn1üne g·~ -

Göninıgsbeng'de 'bü· çı>k hedef 
ler de bombalanmış, !Bü.k..,şte 

askeri ve sanayi tesislerde mü
lhim !hasarlar olmu~. Ploesti pet 
rol tesis'eri alevler iç'n<le bıra
k11mı~1:.r. 

Novo:~ıık ·in dogusunda b; l' teıpe 

ütz.erhıdf' bulun.an tahkinll• bir dü~
man n1f.:'\·ri ı;aptıı:"<.ii!mi;;Li;_·. 

Terek Çf'Vl'i'·sind1J A.Jn;an .ıut1-ı.:an 

büyük bir inaUJ. n~üc.afaa Ejii"n ye- ! 
n~ nrc·\'Zlle-ri y~. 1 .;: 1 a.dıı·. \:e di.ı~ 

mat1a uf"lr )tay.p,ar Yı·rdır!ni~ r-

Stalingradın batısında kot'ala
rımız Alman tanklarna ve pıya
<les:ne karşı müdaıfaa savaşları 

veriyor. 

Bir keeimde ş:ddetli bir mu
harc be olmaktadır. Düsıııan bu
nd.;t s 111'e'V'Z:ıer•ne .T <.."°" 
tı yapmağa muvaffak olmuşsa 

da durum sonradan dü·zdm:ş ve 
bir Alman müfrezesi yo1t ed ', 
miştir. Mozdok çcvresind~k.i te
pelere yaı>ılan bir çok düşman 
~ıü-:urnu püskü·~tü lın'Ü ~tü ı·. 

1 müıı:m bir kısmı çeki~miştir. rinde hareket etm.şlerdir. 

Hindistan'da üç bin 

Bu ha beri·n ger~cğc uynwma-
51nı diledik ve valinin. tekzıi>hi•ıi 
bekledik. Fal<at, bu satırları >az 
dığımız an.a kadar İstanlnıhın 
i.lı1iyaçlarına i!g> gösLen;n vali· 
mİ2den bir tekzip almad•k O 
lıalde, :oernhİT hale l>akara•k lıiı
d'sMiın doğı:·uluğuna hük'111ct ... 
ın.emh icabediyor. 
Demı>k ki, real<te ite İstanbul 

belediyesi İ·kh~ıat nıiidiiriinün 
veya müdiirlliğii.nü-n hazu:ladığı 
p'.')lasa raporlad'ı arasmdo büyük 
bi.r fark ':ı,rılır, Direktörlük ya 
faıthmn ye fore(!iiün farkında 
d~ö.Jdir, ) alıut da b>ir gıcmtcn[n 
dediği gibi vali bc~-e hoş gcirün
mek gaynti ile höl le bh· rap<ır 
\ıt~rınekte beis ıasay\ tı!l" etıue -
mektedir_ 

içinde bıılun-ıluğumuz şartlar 
valiye şir;n görünmek, halka hoş 
l>ııJuruuak, saııdalyaya bağlı kal
Jll.:lk nazariye ve miil3.Jı..a:mLaı·ına 
uygun \'e nJiisa.ıit zanıan !iaırtla.n 

değ\klir. Bilakis, islerin hakiki 
'ın.ahfyetine niif= ;d.,.n, önlcyoci 
ledtırr a~ın. gerçeğe gerçeJk tcd

' b"rle mukabele etmtıyi bilen key
. fiJıetin ikaıne \TC lıftkıi111iyetıi ih
, ti:yı1tı içindeyiz. 

İktı·!-'at 1uiidilırlüğii'llii11 vaziıfcw 
Si \f)k ağ·,rh14:0nı1§ \'e actnuştır. 

lliiktlmet->n tatl>ik ettiğl iıktıısadi 
)lo!:tılrny1 muvaffakiyete sevkcy
lenıek, şehir hdkının ibHya~tl'l 
l.anama•k, olaylaJ'L nldıığıı gibi 
gönıı.ek , . ., göstermek; tereffü
kre, gay.r•İ tnbiilik.lere fırsat ver
nı~ıne-k, ınül'ak.ab~yi ten1iın et • 
lltt•k bu aj{ırlasa•n \'e arta.n yük· 
ler iı·mde w a'rasrndadır. O bal
d~. h~Lctli~-c H~tısat nıiidüriiniin 
h"'l.z..ıt ve bil{İiiJ bu n1es,uli} et -
!~..; miid'fik 1>la-rak basarıcı bo'I' 
faııli~ct de.rubde rlmi; bulun -
bıa~ı b.irmci şarttıır. Buna rnğ .. 
nı"n. eğer bugiin beledİJe re><i 
~ .. \ali, yann Ticaret Vekil~ ö
hür gii11 ~u ve bıı sııliJıi<.' etli 
ltl.;-ıkanun herhangi lWr sorıt.lill 

aıtlto: zdıaµlaıra brsııt ~•'1'ec<k 
&udan t.etkikleri.n , cya masa ba
~"'da (lt,ikulojik tesirler miıli

aı·aS'l ile lıaz.ır~ann1·ış rakam -
l4 rı.r,. ifadc""i lçtndc ceyaplanı.rsa 

diğ.ine nawran İstanbul beled!; 
yesi iJ<lıısat miidiirliiğünii bu iş
dc, bu çapta ehil bulmaya ve 
görmeye imkan yoktur. Yarı -
nıtı bH!ı.ısse lstanbul belediye -
sine ballım iaşes.i, halkın ihli -

(SA. 3, SÜ. 5) 

İngiliz bomıba uç~klar1ndan 
kuvvetli b<r teşkd de Bremene 
lhücumd.a bulunmuşlar<lLr. Al
man radyosu Bremende çok 
mı'ktaroa llıasar ve zayıala re
lbelbiyet verildiğini kabul Etmek 
terur. 

19 İngil,i"Z uçağı üsler'ne dön._ 
(SA. 3, SÜ. 6) 

s,alıı~' ad k• l' ~) ôrıü~ k' mu.eıa
T'ebe bö1g,_\.<: n<.ie hüc·:n kı,·::ı.·an ş·h

:rin cloğus .• ~"l"rlcok rr:u~tı...h..1<.t. .r. mevz'

ler.c gtr1Ti'9:·r110.ir. 
Burada düşnı.a.rı. kın·\·etli bf'r t.oıp
~ atc~i hiına.ycs:ind<' çvk n1ur.nnt<la
ne bir muka\"'Ctnct gt..'~t.,.,:-ır..:~tir. K1-
takırın1lz Şf'l}ırjn nr('r}:rı. P.<;ıS..-.,~ınm ~"İ

m.al bat1sına ıhfırl:!Tl olaJ'ı. tepeleriı hü-
ı. A. 3, SÜ. 7\ -----

bir Okuyucu larına zengin 
kışlık yazı proğramı hazırladı 
Ziya Şakir 'in Sultan Reşat ve ittihatçılar eserile 
Naci Sadullahın fıkralarına yarın başlıyoruz 
İkdanı okuyucuJarından gör· 

diiğii biiyük aıaika üzerine 
zeııghı bir yazı programı ha

zularn lŞhr. Bi<rkaç giind-Cin -

bcxi neşl'edeeeğimi>;i bildiırdi
ğimiz ve ywrın başJıyacağımız 
"istad 

Ziya Şak irin 
Büyiik bir ihtimamla b.aıırla
dığı 

Sultan Reşat 
ve İttihatcllar 

üdlı tn-r'hi ronıa1rund ooşku 

yeni tefr-ikalar, röportajlar ve 
romanlax da huırlay an gaze -

te111l-z 3·arındau itibaren yoo!i 

bT arkadaş daha kazaDIDllJ o

laeaktıır. 

Yıllardanberi yazmakla 1>! -

duğu hkraları, ~alıaları, haf -

Uilil< komış.ıuakrı 'c röpor -

t&jl.arı zt\ kle tak.ip cdHen 

Naci Sadullah 
yaYmJ<1n itibarerı gau-temizde 

M ıılıarrir arkaıt~111.1ı 
NACİ SADULLAH 

1 
Akıntıya kürek / 

başlığı a.!tmd.1 fıknılar>l\J neş· 
r«lecektir. 

Kınak ü'lubu "e lmHetli 
lwıleı.ui ile oku~ U<'nlanna lıen
d'.,i se\·dirıniş olan 

Naci Saduı;ah 
bfryiik bir ze•k Ye alaka ile 
1>ku<1acağrna cıni•n hulıındu 
ğı.111ıuz a_Akrnt1ya kü:rt!k, ba~
lıkh bkralar1'1!dan ba~ka ga -
Z<' t C'DI iz de 

Haftalık konuş
malar 

da yazacaktır. 
Bunla.-den 1ıaşkn yakmd" 

taıunm:ış imuılann sall\hiyet
Ie Yazd.ıklaırı DnıhteBf yazdan 
ve ~yeni rom-aınları da oku3·u
('Ula.rtı:nız.a sunaeağız. 
Kıshk program:mızı:ıı ilk 

kıeın~1111 t~il etlen bu roınanın 
\e fıkralardan başka kıymetli 
ıııün.,!;lıid 

Seli"1i izzet 
de yeni· bir Jal• ~erjs\ıııe ha .. 
ltımakt<Nlır_ 

Qkuyucularmın yüksek ve 
Jt.,·ınttli alaka,ına bir kar" -
!ık olmak üıea-e İkdam h.r 
J,'iin biraz daha cl-Olgım ve mü-
1eııcni mi" d..-rtta~la ç>kmağı 

ı.-~ndj•irıe ödemeği OOr~ b;l -
diği bh· wıı:fe ••}maktadır. 

~--------------·--------------------------~"" 

B«1o:a b:r kes:mclc bir Alman 
taburu yı>k ed briiştir. 

Sin)'a\'lno çevrf·~i'l"lde Rus kıt 
aları IY!eskün b:r yere girm:ştr. 
20 dü~man b!ok'havuzu lalı;·iµ e
d'lm:.-ı.:r. Dii•ma'l kar•• hücum 
yapmış ağır kay 1p vcrın:~t:r. 

Mo5l<c>va. J4 (A >\) - S'.slin
gradın kapıları önündf' so""luna 

(S'\. 3. ~Ü. 5) 

' Almanya'da 
kış harbi 

hazırlıkları \ ___ .. __ _ 
Üç General 

1 
1 

işie uğraşı 
---·~---

bu 
or 

\ Bu yıl Almar.yada 
bir evin yalnız bir ı 

odasıııntılacak ) 
Lon.Cra. 1-1 (Rati')O) - AlnHın~ 

ıa~·ın bu yıl llLi~yJda klı::l<!xak mcc
bı;. ·Jc-t:r.-d"C kai1nts1 ÜZ'l"r.n;· ıı:ı;.-ı

ü-.,· gı-r:;e!~aıı -tt!ş n1tiıcidf·tın~ crduya 
~:a..pıl.:c;...<. h.::z::·~k iş.-tıı-;.rıc- 1nenrJ:' I 
f'tı:r.ıştir. Tayın.ıs g<')ı:ttr .. ~ n :ı aı.::!ozı1 

yaı.a·rı bu h~~.,!"'ta b.•:· nıakale nf~- ı 
rıetrn~ır. E,1 nıalı:ı,1Jı<ye gOr· ~ Ilit~ 

..._e!'n ~a.!lfii nı'.ı~\-ıı"'i gC'n•· • c•l Ha;d-en 
ciSkı·ri tht:yaçlaı iı-ı ı!c ırııe~l oJa
ccıJttıı·. G •ner;;ıl jtıKob sıı;11nak '-şleri 
ile tiğnı~aoa•:.C. &":."flt' ·tıJ \.-.ı, ... ·);:...1yn 

da le'\",'Zı.n -..·r p ·t !ı• 1hıt·Jr.-ıç)ıa-

nı "fnıtı>ıe ç:alı'f: cuk.1 • 
A.lrının's S<lvyı--t'ı · B~. ·glHit! icı_ 

gal ı:tt~klfrı ye'· e ı ç1mmt.cı . · ~ tah
vly-e t"1ırı•ktıı•<J.ı· 'c,11.li k.;bı (ı.;_•fl 

bi.itUn .soba .aı· iG~ .. Q;,~ rd·1:tn.S'1 r He· 
ta!'&fi.an ask!t•r'ı·r ~ n k .·J ~lro 
Jar al"?-.'1"mBkıtadtr. Kış lçln a):ı ru :::. • 
20 m:!yon kıilo ck:OC'K. 5 J1'i 'vtln k o 
et. 15 w.ılyon k o f•l!.a~C:s tr'mlllıl t·n 
haz: <fkJar ya.{).l .aktad ıJa • 

Bn y!1 A'm;ıny:ı.oa h ~ 
n z L·r tcok (,il(!.~ :sıtı C'.ık 1r 

-1 iye ateş açıld 
Bengal e 'de halk bir pirinç de

""" . . . ~ 

gırmenznı gag maya çalışt ı 
------.. -----~ 

Jinnab muhtariyet talebi kalnıl ellilmeı
se muval!kat httllümete glrmi ecek 
Bom:bay, J4 (A.A.) - Dün 

Hindistanda bir çok hiıruseler 

olmuştur. Dün Benga1e {')'al.e
linde kaııı l\Iın,pore'da zabıta, 

3 o:n kışi kadar llihmin edilen 
'halk üzerine ateş açmak mtcbu 
rjyetinde kalmıştır. Halk, bir 
pirinç değirmenini yağma etmek 
teşebbüsünde bulunuyordu. Üç 
kii§ ölınoü <Ve bir çok k:şi )·ara
lanmı~tır. 

ı 

Ka',kütada traın\'aylara• taıı 

ve tuğlalar atılmıştır. Hooghly
deki postaıhane yakılmı~\ır. l 

Bengalede Dı.mtıa Sardar mın 
takasında da zabıta, halka kar
~' ates çınb•·r. B:r çok kimse J 
ya0ralanmıştır. 

Cown·poI"'C'un c~vrak ınahzeni 

olan bil"a da ateşe ,·erilmı,:;tır. 

Yen·, Delhi, 14 (A.A.) - Mıis 

Jii:ııc.nlar 11d€ri J.nnah
1 
d~ln g;ı ... 

zelti1ere beyanatta buluı~arak 

'İslfunlar:ın muhtariy..,ıi ta'.ef'.n 
ka'bul edilrnedil-t~e rnuvakh~· 

bükfunete girmiy<eceklerin. söy
lemiştir. 

:Mumaileylh, şunları i'.il\'e et
miştir: 

BirL, garp aıhval v-e şeraiıin.n 

tazyiki altında mahiyeti ,.e le· 

şekkül itibarıle Mü:slil'Y1anlan11 
mııftıta1·iyet talepleri ale\'ı nde 
mücade~e edecek ıbir hüküm<:'te 

~tirak etmek gi'hi bir mcburi
yete kendimizi kaptırmö k .slt-
meyiz. 

-----------------------

1 
İktisat müdürlüğünün binasını 

deşğitirm~k lazımdır değil başını 
Belrdi;!'e i1lvlısnt miidürlüf;-il -

ni>n Vali ve Bcı.ı.diye reis'ne bir 
hafta önre başka bir kurunnm 
yapmı.ş nlduğu pi)asa eeh•eliru 
günfük fi.at listesi djye sunması 
iLk kınl.ığı P-Ot değildir. sonun -
custı da 1>lm>Jacaktır. 

BeAedryc iktı,,.ıt müdiirlüj:ii, 
Vali ve Belediye re'si dolı1oT 

Lutü Kırdar i~c haşladı başlı -
yalı, onu·ı• faali;)·eti. d.i•nanlizn1a~ı 

) anında lagar yiirüycn ve çak 
kere de aylak duran b''r tcşek -
küldü; o.ıat;anfütü ahval ka-rşı -
smda çalışıııd<, gay_r<l'I gibler -
n1ek, is başarnıi\k Sll'ası gelit1ıee 
bu tesckkülüı.1 bir "acz.iınutlak~ 
kesildiği nıe;\·dana (Iktı. 

Hem hel<.>diye ne bekliJor? Ne 
iimit c- lı~or"? İktı!'Jlt nıiidii:rlii -
i!ıinün kad'f>.1>1um goenişleııutld~ 

- - YAZAN: I_ Selami izzPt Se'!:._s 1 
i~er yiirüyecek mi sauıyc.r? 

Sa~·ııı LUtfi Kırdarn: Menrer
rıebcl ınücrıre-b .. Söziinii hatır .. 
tatırız . 

İkt~.at nıü·dürlüğii 1 "'azir<'leri 
kiiçi.ik ve sade iken bjçbil· i~ ::;ö .. 
reıneımi:s. daha geç-cıu l'l] i:-:ıtan· 
bul'll j_ı;; b;ı.ue:rnezliği "·e isten an
lan""n;azlığı ile kMıp ka\'\ı~ -
nıuştu. 

811gi.r.n ayni kin1~'Clerf'; k~;d:ro. 

yu gooişletip daha ağıT isler 
;1 üklemek <ıffedilme7 bi:r h·nıa 
ckğil mi-dir? Dar lıir kadro ile 
bu kadro lıoıcmiııdeki i,leri ba
şanııak1a ac:z kalınl'.'. .kiın,-elıer, 

daha gen.iş hlr kaılro ile daha hii-
(SA. 3, SÜ O 



KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin 

Yazan: ZİYA 
Anupa kaie.;'ni mlioaf,u eden 

T-'.ir}-2.er, koıle mulıarebr-~er ta
r ıhınde ems.ali görülme<ımş o:an 
ibir kwamanlık:.a bu kuvvete 
g{Jgüs gerdiler. Bir kaleden bek 
fonen şeı"e'l:li hameti, •n son 
haadı.ne kadar gösterdiler. Ka
leıı:n biiyü·k burcunda dalg.la· 
r.an ve d:öşmruı kurşunlariLe ae
.lik <le<ıik olan pünUı ı ;ıere[ san· 
caklal"fnı indirmediler. Onun ye 
rme, t&lim bayrağı çekltl('diler. 
''e bu anU.dane ,.....:j~ fa& esnasın 
da, 93 diiı1m-0n zal:ıiti i:e 4 b n 
!~km referiııi. kanlar içinde 

~erlere serdiler. 
Su ijıakikati de rovlemek hl.· 

z ınchr ki Ru.s ordus~ da cı.ddcıi 
bll!:vıik ıeoal.arlık gö:ıterd .. Bir 
a ni.z cialıga9t gibi kademe i<a
<ieme tı&um eden düşman kuv
,·,.t>eııi arkadaslarını.n kanlı ce 
,,.tJ,.rini ç:ğTıeye çiğneye kale
nın saçt!>l• ö~Jm ;tesleri aitına 
gt"d!ler, Bö) lece, cebri hücum 
ı " n>haye~ kaleyi zaptetdHer. 
Çarın asker:eri, Türklerin gös 

erd kleri iantlı mukavemetten 
o ·adar ısinir>enm''}lerdıi ki, on 
~ bine vakın olan kale muh;; 
f.zlar>n •. hemen kam ilen kılıç
tan geçiıxliler. 

R•.ı J.-,ot'kunç tehevvürd<!n. an
cak bir kac ki<i ktır!ul,ab ldı. 

Onlar da, csi.r <'.irk! . İ•te (Şe;il 
Mansur) da. 'bu esirler:n •"asın
da bulunmakta idi. 

Çar ordusu kumandarı.ı. Seyı!ı 
. M.ansurun esir edildiğini haber 
aiır almaz. adeta çıldımı"i g'bi 
sevindıi ... Onun]; derlla göNş

mek istedi. 
Hiç •bir muharebede talihı t:r 

mam le yar olmıyan bu fedakar 
mücahit. arlfk muk:ıchlerat.mn 
bu hazin ciivesi karşcsinda bo
yun Cğm<>k medburiyetini his
setti. Ba:h tmın makti netices:
ne. bfryük bir tev,·ekküne tes
lımiyet göster<Ü. 
Çarın kumandanı, bu miiltim 

muva-hfakiyeti Pctc burg sara
yına tehşit ett;ği zaman, b=t 
öırıparator.içeden şu k~a cevabt 
ade: 

(On<l, deıiıal buraya gönderi
!üz.) 

Görülüyor ki bu k1sa cl"Vapta, 
cok man.iilt bir .ifade ve heye
can vardı. 

Şey!lı Mansür, büyük bir hü· 
zün 'Ve teessür içinde, (Peters
bwıg) a kadai sfu1üklendi. Çar
lık sarayına götürülerek, (Ha1-
metltı Çar'<çe Hazretlerine tema 
:şa etirddi) (1). 

Ve sonra, Rusyanm şimalin
eki (Beyaz De!Uz) in kı.içük b T 

adas.nda (Siilüviyesk) rsınin· 
dek. manastıra götürülerek hap 
ı;edikii. 

Bu Çeçen kahramanı, iki se
ne burada sakin \"e müı::zev? 

bır hryat geçirdi. Fakat her gün 
geçtikçe manevi ı.ztıra'bı arta-

Kanlı Hôdiseleri 

ŞAKIR No. 32 

ı 
rak, kahrından ad<!t.a ·bır mum 
gibi er<ii. 

1 
Bır sa"baiı onW'l odaımıa gıren 

rntiıafı~lar, birden•bire duralııdı 
la.r. Onım art.le sararrn.ıış çebre· 
sine ve birııh kalmıs olan cıese
rine bakarak acı llıakik.ati anla
dılar. Ve gözteri sulanarak baş· 
lannd"n şapkalar;nı çıkardılar. 

Zırvall Şeyh Mansür, yurdu
nun kıymettar topraklarına kar 
şı, eLinden geld ğı kader va ,ife
ı:'ııi ifa etmitı··· R..şına l<>padığı 
lhir kaç yüz kahraman ile. Çar
lıgın aza.melli ordularına kar<ı 
) ,11arca mukavemet göst~mişti. 
Ve i~te şımdi de, vaz'il'<'ıni fa 
ettiğine emin olarak. bu fani ci-

l
l handa-n çeki!>p gitmişti. 

NETİOE .. 

J 
Şey.it Mansurun dün ·adan el 

ı;ekmes., Kafkas ~hikalarında· 
daki kahı·aın.anlık hareketine ni • 
hayet 'Vermedi. Bilaksi. kü~ük 
'bir k'v11cımdan parlayaıı alevııer 
gıbi, biiyük yangınlar husuJ,, ge· 

t..rdi. Onun bıraktığı cllı,t san· 
·cağı birkaç kaıhamanın lbaşl rı 

üızerind<' dalgalıı.ndıktan sonra, 
mayte (Şc~ Şamil) in eline 

geçti. 
(Seyh Şamil) in hidl:ı:r diıın

ya kah.ramam ile ölçükmıyecek 
ve k>yas kabul etımiyecl'k bü
yük menkibelerini - birk,"<; sene 
evvel (Şeyh Şamil) adlı bir e· 
ser'mde ·.;:a.z<llğımız için, bun· 
!arı burada tekrara lüzum gör· 
mfi3'orom. 

(.Şeyh ŞamiJ) uzun sene:..,r, 
Kafkas şatıikalarının sere<flı bir 
hiık:mr oldu. Çar orddarını, 
ka!hrarr:an sikdı.ınm k<ır"~ ında, 
ser.elerce durourdu. 
Eğer Osmanlı llıükümetinden 

biraz y<trdım gör>Cydr, hiç §liıt>
'he•!z k. Çar ortluları, Kafkas 
.şahika',;.rının etekler'nde 'bin
lerce ve binlenıe can ka\'ll:>Me· 

) 
cekkr .. Uzun ,...neler. o ı;ahik.a
ara hası t çekeceklerd.•.. Fa • 

kat ne ça~ ki (Şeyh o.mil), 
hiç bir (Verd~n h.çl~ r yardım 
görmeden senelerce (C lad) " 
dH·am ederek ~ri kuı'vetin 
ilıumi kudretini ~sterdi. Onun 
'bu mukaddes vazifesi de, ha
zin bir surette h. tama erdi. 

'Bi;z, şu sabr!an yazarken. Krf 
kas ş.a.lıikalan yeni bir ist ıa'e 
geçiriyor. Çarı.ğın siyalh karta
lının k2nat gerd ~i o ya)çm m
yalarcta. (orak çek'>) .. ,. (gama 
haç) kanh bir mücadıe:ede de
vam e<livor. 

'Bakal1m .. (ayinei devt'r. r.e 
suret gösterecekı ? .. 

14 eyliıl 1942 
Çenherl 

SON 

(1) Mehazimde aynen ~u t.a· 
bir vard1r. 

VAŞANMIŞ 

Kömür 
nar hı 

• 
Bir m6ddct sonra 

kaldınlacak 

-------
Şehrimize 20 bin 
ton Bulgar kö· 
mürü getirHecek 

Bulg&n6't.anla yaıpılan kömür 
anlaşmasından 90nra il'k parli o 
!arak yola çıkarılan loöınür 

bir kaç güne kadar ŞEhrimrııe 

elmiş olacaktır. Yapılan anlaş
maya göre mem!.eketinıue gön
derilecek kömür miktarı 20.000 
IOl\U aşmalct.adır. Kömür 8,10 pa 
ra illerina,:,n te;lim edJmekte
dir 

Beled ye iktısat mıüdurlüğü 

kömür narlı nı şimdilik kaldır

mak ıstememektedir. Kömüır 

stoku fazlala~t klan sonra narh 
kaidır.U&caktır. 

İki vurguncu 

Üç sene hapse ve 
biner lira cezaya 
mahkum edildi 
Tüccar Abdurrahman Ahmet 

Er ıte Halil B:zmişinli. Ragııp ' 
Katman 'lıaklar:ncia, maliyeti 
alındığı t•rihte 24 kuruş o1an 
karpiti bilillıare 24-0 kuruşa sat
mak suret.:e lht.ikar yapmaktan 
sudu olarak Mılli Korunma matı 
lkeme>ıiı:e verilm:şkıldi. 

Dün, bu suçiuların muhake
me ·i birir.ci m.l!i korunma mah 1 
kemesinde netit'elenm·ışıır. 

i\Ishkema, RiJ€ıp KLrt:marıdan 
l.ıi:'d11a"c ia<le ed.ıl«:eği vadile a· 
Lnan 7 fıc:ı karpitin Halil Biz
mi.fnn ve Ahmet Er taTafından 
24-0 a~ kunı.,"'1 sahldığ• sabit o~ 
duğun<lan suçluları üçer sene 
hapse \"e biner lira a:ğlf' para 
Cebasına mal!ı,k.üm etmiştir. 

Ragıbın suçu sabit görfüme
d'iğinden. beraat.in~ karar verlıi

miştir, 

Tahtakalede Tü.ccar İ'brahiın 
Özer, sat1<; tarih.inde 65 kuNJŞ 
kıymeti olan tu:z ruhunu 140 ku 
ruşa satmaktan suçlu olarak 

milli lroı-ıtnma mahkemesine ve
rilmişti, 

ibrah.m Ö:zıer hakkında ikinci 
mill1 korunma malhkemesiıı.de 

yapılan duru,ına sonun.da suç 

•aibit görülterck bir hafta h2.psi
ne ve 50 lira ağır para ~asına 
karar verilnıiştir. 

Ucuz yemek 
tarifesi 

\'ali, lcJcantac:lnrdan ucu·l tabldot 
tffip tt>tmıeleı4·nl ı.st nı.iştıi. Lokanta
cılar, nisbf len u~z yıemelk yeım.ek 

"'' yen btı"k h;in lıır tabldcl listı:sl 
h:lz:r atrQşlo 'd L>sl<!, bugü.n daimi 
rcumenı:e ı ••.;k edil-"lir. 

IKD.Aıt. 

ıc GÜNÜN iÇİNDEN.;; JI 
15 - EYLÜL - 19,Z 

Vali Don f PiS J>QLmKAJ 
Ank~ri!Y8 Rus-Japon 

G 1 11 1 müzakereleri .. 
--o---

Yalnız sinir harbinde 
Tarafsızlık olamaz ! 

. Yasan: HAYRI MUHiDDiN Hub.ubat ah~ı •e Be• 
ledıye vcrgı zamları 

Buı:ün lıiı beden mcml'*et • 
leriıı fikir rasalttları, ask«, ı.İ· 
vil, lııadmh eı<kf'kli, bütün halk· 
laırmın üç bı..rp yılı içİllde ı.q. 
tanbaşa se.rL, tanıu alnı!§, te'.Pe 
den lıırnağa muharip kesildı.1< • 
)erini söylüyorhır. 

lusu halinde üzerine dönm« nıiy t f d t ) 

Ya.zan; Alı Kemal SUNMAN 

O rtahğn1 siyasi h3di:-.el~ri 

ar•sında eıı ziyade ken
dini gösterenler eksik ..ı. 

uıamakı.a.dır. Nisbi durgunluğa 
:rağmen siyaset 93basmda da fa
aliyet az deıiildrr. l\lesellı ~ima
li Amerika •ile e&ııııptaki Lat.İııl 
cumhuriyetini a~a.ındaki mü • 
zakcrele.r, bu mü-Urele.rden .. 
Ll<Un AmeriJı.anııı gitgide An • 
glo.Sak.sun tarafı ile ·işbirliğini 
arttm~ göbi el ıle tutulur ne
ti<:eler çrkmaktadır . 

d i? e ra ın a cmaı ar 
v .. yemek sofraınzda, caııuttz yapacak 

peynirli makaınıa istediği ı:ün 
kar .ınızda kı bak haşla# ımı. 
saydım-. kıy.amet kop.arruaz ıruy· 

F-akat bu hıı.t'be de ikinci cihaıa 
harbi adt talolııuş oJduiu 
halde, bakibtte, düayarun hii • 
tün milktleri harbe girmiş de· 
&illerdir. llflıü-. tarafsular var. 

Tarafsıılık tanımayan. gerçek· 
ten bütün )er yüzünde hiçbir 
insanın kurtulmadığı harp .ise 
doğru~u, sinir harbidir. Bur da 
kasdettiğiuıiı sinir harbi, pliuh 
ve stın"i ot..1'1!k yapılan sinir har 
bi <kğil; harp içinde ol:ı:ayıp da, 
harp zamanı içinde olan bütün 
dünya İ.n>anlarınııı k::r~tl.adığı 
sinir nıüca-deles•ıür. 

Evet, harbeden nıill~tlcr:.O ,;. 
nirle~i şüph~siı yek scrtlcşmi~ 
H ta,Jannu~hr. Anıma, harp el· 
miyenler de bundon f.ırldı mı 
ki? 

Belki farkında olmadan her 
biriıni--ı:, h1a11lcn ~ekine na.u
ran. sinirleri son dercte sert ~ 

l~miş bir bale &"ilim iştir .. Ilarp, 
-sen, İn.>anlan önce sinirkı · 
rindcn değiştiriyor, 

Bu harpt>en önce, bir Am<ıri· 
kan denizalbsı bir kaıaya uğn· 
yıp da yüz kişltik tayfasile de 
nalere gömüldiiğü zaman bü • 
tüıı dünya.nın sinirleri incelmiş · 
vc bilenmiş insanları ne>.leli .ı;,. 
!er gibi sıılırmı~lardı . 

O zamanlar traıtt\'llyda biri 
si:ti kuyruk wkumunırzdan dürt· 
scydi, gözleriniz tabruıca nam • 

dı.nu? 

Vaplll' tam saalWde iskeleye 
ya-şınadığı zaman MünabJiıt 
Vekaletinin ilgasına loarar ver
ınez mi)~diu;z? .• 

Biıtün f:"liııliili, aylık, yıllık 
ba~at ni-zamı baş!Jınba.'f'I böyle 
sin'rlui çııtlawca.Jı: bir ciev.rim 
ahıuştır. Fakat h iç bi:rinıiziıı de 
sioirltti çatlamı değildir. Ak
siııe, si.nirleriıniz bugün hepsini 
k:ı ldıra-0ak bir sertliğe varın~· 

tır. 

Dl'mek ki, ister bu bar~ mu· 
lıaln olun, ister uygun, i<.tcr ta· 
rafit ohın, i&teT tarafsız, is • 
ter harpçi ohın, ister baruçı, 
bugün >er yüıünde ya,,ayan in· 
sanlarnı her b:.-i, teker teker. 
siıılTleriie harbe gi.rmiş bulun • 
maktadırlar. 

Ocak kongreler;ne 
dün de devam 

edildi 
Patfti ocak k~leri dün de ha

raretle ~ılınışiır. Pcırlıilt"r c~"'ak

larcla reyl.,.,..nl kulla.urııqlar ve d .. 
lNcl-erin\ 'bi.1-dirnliilt'-t'<iir. Di.i.tı k01-ıg

relon ya.pr:au ocakların .a:rıWeti 

fllll)aI<iır. 

Tuv,1111ta ı. Oenl"'".tihpa.,a, A:yn.1 )"d.

ırtı.y Do!~:y<b.ı. Babalar, Şılıh, Kur

Q.aöy, Kul'f&.l.ı, Darlık,, Göçelcti, .. ·• 0-

ntt"O.~lu, Y. Dudu.llu 1 Qeng.·!kiıy, 
Göucy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zingal Şirketinin 
aşırılan 15 hin lirası 

-------~El~-~~~~~-

Muhasebeci, Müdürün emrile 
tahrifat yaptığını iddia etti 

D~ ·k.nd. •gı: ctlla ıruılılket?U·
sinde, z~ı k~reste şirk.,t<ne ,,.ı 

olup C>.m1an!ı Baılkaoında. bulunan 
parada, QCklerdc ta.lı!'lat yapmak 
6urol1e para çekrnt:.k vr (15000) ı .. 
ra.yı 7.flT'.ırll'-L;n<• geçirmek s~unddn.. 

ı;ırı..~t rrulh:ıod>ec.,,; Foik ale1tı.>ne 
açtln.n dav~ nm tr..ı;.'h kmt-sir.c d •
vam edilm~~r. 

Fa•k. mahkemrye yazılı olarak 
v~·rd gı maos:inde çeklenie Undi
~,rnin tahrife.t ya.pmadığın1, binat 
şirk(·t mütlürU Tevtık Alıtun em.rt!.e 
çekleMo. aslına ayrı, dip koçanları
ra rıyrı ra'k.aml r y:ızmok surı•lile 

1936 sen<' inder.b('rı yol •E olara.lt 
para e 1 ındıg·ru ve kend sinin ilk 
va71:ft yı11 • :1ln<lık"'l taı'it,t.e chıJıi bu 
yıo!ı- iZtluğu gör-üp itiraz etti~ia!, son... 

ra müdür Tevfik Alinin Wzii.nckwn. 
ç.k.amadı:ğı için çn.k!eri o suretle dol
durup d:cltu-e ış]fd·&itı_. ~ ·nd; ı..im- l 
met'nc par:ı ııe~':"ırÇ<I .i!• g.b\ kasa

nın gizli: bır gözünde htfz dt!-en J>9.-

r.aları· i ... u;.t Tevr~k A li tatalın<laa 
z:;.man uıuaın alındııtt \"C ç.ckloerın 
rn'Jrdür' c- beraıbP:- i!U.2'8 saUılli)"tt.oi 

hliz diğer bir zat taratın.dan daima 
t L'<•k ~ilı•rdc imza edil~ oldu· 
ğun.ı, kendtiinin masum bu~u.ndu· 

gunu dıey= el.ınişhr. 
•ŞiC>k:t:l müdürü TEv!ik All e me-

sel(<yl Ankıaroda haber aldığ,nı, bu-
rJya gelip ıb::ın ,;...,da çt-"'kf'f'r- tt'-t.1'ik. 
clc~r tt:tmız .. hrifatı ba--iz ol:ıraıli 

gön:lügünü, ~sa.sen eh!t vu4rufurı da 
bunu ıte..c:.b:t e-tınie oldugı.ın.u, Çl'kle
r·n klmi~inıien biPer, ıt1m-.iuden \}d; 

lıln~r lira:ı1< rakam taaırltatı Yl<P
r·Ri< $· rcrlı• a çeki(. 150-00 LrMm 
bizzat muha.9fbt'ci Fn.ilt tnrı.fından. 

a ·il.arak zım.r Lne f:-r>çir!hn1ş oldu
gc.nu lllÖYlt nıi ... \ir. 

Bu moeyanda müdar mua."-trn Ni .. 
lud \-C \'l-VIU.'IO:!\~~ Mahmut ta fl'tlhit 
o121"dk dirrlcrurrıı,tıir. 

lJuruşm;ı bazı hutUAaın ta.ıniki 

v evrakın t ·iki tç·n ba~ güne 
bır~ıkıln lştır. 

Val• ve Be/edı1e r~• Dr. Lii'1(ıl 
Kıl'Olar dün al<şaın Anl<ar'1')'a baN'
lact elin""l~r. va·li, h&'°""'etin<i<m ev
vel lQeıxti~le .b:>mıia.ıt bir nMıarri
ı'irniz.e, An.Jt.ara.d.a ~"On vcırilen ka
iiflar etra!rnda iıl't1186laroa bulu-
11acağını ıb.ldirm:ş, ıbeled:yl• veırg'\ 

'~ oreeiınlerine )"apıhıoa.k .ı.a.m içıo. 
Dıııı>UVe VekAle~nin hawhıdrg, ka
m.m l.Ayihası N•·o~ırıda son \·a7Jiyetı. 

1z.atı ~i.ni, iaşe kadrolarının 

hazırlaııı.nasını, beı!t1iiyHleı'11 a:u1a
sı kaf'tıil:laştırı ':ın un !~!" ·? hu ;.2)Uı1-
00 genis i?:a.ha.t aJı:cağını ~~lerntş
tir. \ T.; i An'knıaua iki gün kadar 
tca!ac:ık ,.e vılbyf't ve be]edi.)'lt"Yİ 

alak:ı.uar eden b<.zı k:ır3rJarın çı
'ka(l rr.Liına çaiışaooktır. 

İktisat Vekili 
Sümer Bankta tet· l 
kiklerde bulundu 

Şeh.,..n .c>de bulunan lkt at ve
k·r Sırrı Day, dlın, tetıl\iklerınc. bı:ış- . 
1aın.~tır. \ ' k ,, CV\.'CLl, Sı B.mk 
.ı..o.nl.:t· '!'a-L* ~ ... besin· gitrr.~. ın-e
ınur.arııl ç:~lı!fuJ ~l"killcrınıı lnce
leın4,tir. B:.ından 60Df8 vc-.... -ll, Su.!UM' 
Batık unluın mildi.irlügüne grdcrı~k 
'bur. aa .) pli an lop!anl!ya riyuşct 

e-tıı~tır. Uır.uın müdür pamıtklu ve 
yü.nlü 1'3.br.ikaJar nıfrci.ü•·lı•rin.i?ı df"I: 
hnz.Lr bu.~mdt..-.gu bu topl&ntıa.a , n-'ll-
11 16.'bı·ikl.l.arın kapu$itıcler\llin yeni
den aı·Ltıı·ılnıa,ı t·trafıı·ja görüş..ıl
mü.ıııtUr. E\"\l'~o~ \er.ilen te;,ı:yid k'iıi

ı·arı ile Siiınıcr Bank I<ıbrikalıı.t"J.Ilıln 
nı.ensıucat hacını, f-elJOOe 90 ~ı.ır.AJyon 

mt.-.ırc ~:e çıkarılnu~ıı. ŞilT'.di bu nıtt.
tarın yı"l:idLıı .arttınhne.sı 4.Ct'k."•li: 

---·----
Belediye inşa1th 

Koordinasyon heyeUn.n be\ecii 
ye in.ş&altnı tahdit edl.'n kararı 
.kal<iırıkiıktan sonra imar planı
na göre {l0hrimizde lbaşlanııcak 
yene inşaat hakkında lbir proje 
1ıazırlanmakla<ltt. 

V li ve iBıele<liye Reisi Anka· 
radan döndükten SOJlra bu pro
je üzerıncif"_. bızzat me~ul ola
cak ve lüızumlu kararlar• ı"<'re-
oektir. 

Zeytinyağı f iatını 
tacirler gizlice 
tesb·t ettiler 

Zeytinya~ı ta"1rleri, dütı, k"1D 
aralarına-a b•r toplönh -yaparak aza
mi r:"'"ıatı yeniden ıt.eBbıt ıetnı'şler
<ilr. }"&kat nHlense ıbu az.ım1 fi;ıat 

ıf a {·di. !l rrı '"tir. 
DUn, rtıoptaıı zeytin')agı fiy:ıtı 142 

kuı ,hı_ 
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... ' 

Bun.uıı en yakın nıi""'lö Va • 
şingtoıı hiikıiıııcti ile ıNtenkrde 
Ekuador arasaıdakıi müzak....,_ 
!erdir ki netiredeo Panama ka
nalnun emB.i}ct.i noktasından el
de bulıınıa'1 Ameı i!..aıı amiral
ler ine d<em &"Örülıuü~ nre\kile· 
rin tululnıası olııu.ıştur. 

Diğer safhadaki 51) a.-ı mü • 
za.ke.l'Cılcri:n ehcnııniyeti d...ha. a· 
şikardır. Bu da Tok~o He i'tlo;
kon ara•ındaki .konıı"ıNOlardır. 
Ru:, - japon ntüzakcrc~ıcı i.niıı ~ 
nuııda lıer h~ldc biraz da ort.a
lıktakl türlü müphem hal bu 
ınüz::ıkerelerin sonunô.a a~:d:m. 

lanacak gibi göriinüyor. Ş~n,ıi)· e 
kadar ileri siirülınıiş ~ürlü ih, 
tiınaller ,·adı. Bugıin yırrn ja • 
ponl.ar da nrs~·aya taa"rruz et .. 
ıneler>nden bile halısedili)·ordu. 
Rus · japon konu~ınalarodan 
sonra \'azi;vet miis~t \IC~'11ı nten ... 
fi daha kafiyel kesbedecektr. 
Malümdur k; Moskova ile Tok\" 
arasındaki münasebetler bilı.:;s. 
sa u son 011 senedir japonl-ann 
As)a kıt'nsrrda ııe-rlemeıç yolun
daki fanliy<tleri kat!j]Sında gün
den giitıc ~ekilden şekle giormi 
çıknıı~tır. İhülüflar biç eik.slk 
olmı:ııı;şbr. Öyle zamanlar oldu 
ki nerede ise bıı ihtilaCların si
liılılı bir ka\gaya ı·a.racdğı bi~ 
!.Öyleııdi. t•ı.kat her iki ıaraf da 
resmi olarak ıınıbarebeye g!ri~

ınckten rek•uın~tir. Bu da her 
iki tarafın cliplom.atI.azınca "" 
kadı.r mebaret ve uysallıkla ha
reket edildiğini gostenyordu. 
Hele en son olarak Japoıııya ile 
Ru .)"& arasındaki ı ası dostlu .. 
ğun bir de muahede ile kuvvet· 
leııdirilmi olması Uza~ark si
Y41Sciinrn muammalarını halret
ıııeğe uğraşanlan daha meraka 
diişürıniiştür. Rusıanın mütte • 
fi.ki olan İngllte:rc ;e Amerika 
j&poll)a ile mııha"oe e<lerkcn 
Rusya da jıponynnm mlittefıki 
olan Alınany·a ile muharebeye 
devanı ediyordu. Fakat ne Rus
ya, ne de joponya birbPrile si • 
)asi dostluğu şimdiye kadar boz. 
nıamı.,.Jardır. imdi iki tarcıf &· 

asında y·eniden müuıkerolere 

j 11.0ÇUK. HABalllLI;, r 
gi.ri,.Jlmesi de gö,teriyoı ki bu 

1 siya~i dostluğa ra~nıeıı arada ih .. 
. tilaflar ckvaın ctmi~·or değildi. 

* a.r ncr c-ırıu: .u~ .. ;,.ıyc müfetti._:
lerindt·n :f'Gl Ökte ;ıchrıcı.iz derter
darlıgına tayin O<Llırqti. Fa;k Ök· 
te !31:hI~m•zc gelmeş '"~ vatıı:ft>ai
ne başla'nış".ır. 

+ Bc.ed·ıyc seçimi i~n urı?Un1l 
yer-tere a.sılnn eeçıci lisbeleri dUn 
~m k.ald.t.rıh&.ıştır4 İ~ n.lf'rl ~ı.k.... 

MÜTHİŞ MACERALAR 
.,_yoı.nl'<lr pı.: :: az o.duığu ~4n m'"oh

J.1 -r.<{:.rft 'il i\.ı 'O!:ın. ıni.ı. ac1tatlac az 
lb:r zan n ·~ ll'de n<>ııc"!Mmi~I r. 1 

Maralat evini maktan gijl'Cliı 

ğü zaman, pencerel.erde bir de
ğışiklik sezdi. Biraz daha yakr 
bştı. !Bu perdeler loendi perde"' 
,j değil! yepyeni, bemheay:ı per 
de1'!r ... 

N.ılıayet evin önüne geldi. ALLARIN BELASI 
gitt.iğ.ni bihniyorum. İsterseniz 
mal sahibine bir görünün! Her 
!halde o, karınızın nere~ gitti
ğini bilir. Zaten eşyamızı bı<hçe 
nin kenarna atmam;zı da o söv 
lemişti.. Gidin, bir kere kendisi
ni görün. Her halde öğrenmek 

istediğin'ız "!j!eyleri o bizden daha 
iyi bilir. 

* 11", • sarıdıtı, Yeri• Mallar pa
zo.-,a.rınln Ba.bçek&pı b.tl'.S6lnA, Y"'rl~ 

!lkd•r rn!i-"""lı da Sümer ~ 
lf:ı.ratından yrrri sat.ın nıınan Oroxdi
bak binA.."'M\a taşıoaoak.·tır. 

Asy<tnın şarkuıa taınamıle ha· 
kim olm:.k i.stiy en japonya bu 
kabil emelleröndeu rnç geçecek • 
değildir. Buna mu:;:ıbil Rus)a dı 
bu sırıoda japonJ ;ı ıle harbe tu
tuşmak heu,sini gö kımiyor. 
}'akat il..; tıı.rohn nıün.aı.ebdle • 
riue liızıın gelen saraluıt ,.e kal· 
iyeti vermek lazım. Rusya aca
ba japon ta:rafından tamamile 
emin olabilir mi? .. Yeni müzıı
Joerelere ;"lloskova bükfunetiniıı. 
teşebbü ii ile başlaudığı haber 
nl"Jdiği:ne ı:öre Jl.n,Ja biran ev 
'el yaziyetin a)'dınl.ınmasmı iıı 
temekted;r, Kendi evi değil mi! Bahçe 'ka· 

pısın• açtı, içeriye girdi. Kansc
nı gôniblmek ümldile, şöyle bi· 
raz dW'aldadı. 

Pencerelerden bırinin arkaslll 
ilan, beyaz bir elin perdenin kıv 
romlarını düzeltti.ği<li gördü. Ni· 
hayct bu el perdeyi açtı. 

Bahçenin ıı.rtasında d.kihniş 

kalm1'i olan adam, kar-Şısmda 
bıç tanımadığı, yabancı bir ka
c.ın çehresôni gö.üne<!, bimüwn 
durakladı. 

Bu kadın pencereyi açılı ve ge 
len yabancı adama: 

- ı e istiyorsunuz? diye sor
du. 

Gö>;lerine 'bir tiirlü '.nanamı
yan iMaralat: 

-Bonjuranadam! diyl'lıi:di. 
Penceredeki kadın merak • 

lanmlS'lı: 

- Peki bonjur' Kimi arryor
~unuz• 

İra Maralat kendı e'Vinde ne 
aramağa geldiğini sorau yaban
c: kad.na baktı, baktı, baktı! 

- A:l:fed.ersiniz, dedi, bu ev
de kim oturuyor? 

Gelen adamdan bü~Jbütün ~üp-

Yazan: 
AL iENINGS 

belenen genç kadın: 
- Sıze ne? dedi. 
Bu vaz.iyi!t ka,-şısııı.ruı Mara

lat'ın can1 sıkılmıştı: 
- Bana ne olur mu? dedi, bu 

ev, benim evf.m ... 
Kadın bir kahka.ha sal verdi. 

O zaman İra büsbütiin şa'.'U"dı: 
- Kanın nerede? Dora nere

de? 
Birdenbire sapsan kesihnişti. 

O zaman penceredeki kadın: 
- Ohoooo, dedı, o çoktan bu

radan gitti. Daha doğrusu onu 
kapı dışarı ett,Jer. Yoksa s':z o
nun kocası mıs>mz? Hani bura 
dan gid:p le, hiç bir lııaber ver
rniyen 3dam siz misini.z? Neyse 
merak edilecek şey yok! Eşya
nırııın hepsi .de, ~te bahçenin ke 
narı.rı.da durul}'or. 

Cknç kadın bu sözleri söyle
dikten oonra, penccreyi kapattı 
ve sanki d1şanda kimsecikler 
~okmuş gibi, perdenin k ı·l".rnla-
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rile tekrtr uğraşmağa başladı. f 
Hakikaten ·bahçen.n kenarın

da bir yığın CŞ) a duruyordu. 
Yağmurdan ,rütuıbetten artık ~ 
ya olmaktan çıkmış bir hurdalı 
yığını ... 

Maralat bu yığına doğru yü
rildü. Evinin miiten'Zi eşyasın· 
dan ne kalını.5sa, hepsi orada! 
Doranın yıldönümü için satın 

alıdığı işlenmiş bir konsol! Y<ı

m•k masası ve altı sandalye! ... 
Daranın o kadar çok begendi-
ği meşin örtülü, san çivil' san
dalyeler ... Yığının iın>rlnde de 
İranm o zamana kadar hiç gör- ı 
medıği etraiı sun'i güllerle süs 
lenmiş bir sepet! 

Zavallı adamm gıözleri yaşlıan 
dı ve kendisini tutamıyarak, tek 
ra.r eve doğru koştu. Kap!)'l yum 
ruklad.t: İçerideki kadın bağır
mağa başlam1ştı: 

- Ne istiyorsun? Haydi defol 
git buradan! Y<>ksa polise haber 

veririım. 

- All'1.lı a.,.k:na kapıyı aÇ'fnız. 
Bir iki şey söyl ycceğim, Bir sa· 
niye -olı;un açınız. Karanın bu
radan nasıl gittiğini gördünü7: 
mü? YaLnız bana bunu söyJe.yi
niz. Gideli ç<>k oldu mu? Ş'.ırrıd> 
kendisi nerede? 

Evdeki kadın biraz YUll\Uiadı, 
Kaıp•yı yavaşça araladı 

- 'Müteessir (l!mayınıız, decli, 
karım buradan gitti, Herhalde 
sağdır. Fakat giderken çok pe
r'!Jll.n bir hali vardı. İrl§alla!h ba
şına bir felaket gelemmi~tir. Bi
lnmez amma, belki de ölmüştür. 

İra iki elini kapıoya dayadı: 
- Acaba çocuğu da öldü mü? 
:Su sefer kadın kap,yı ardına 

kad.ı.r açtı: 
- Bhniyorum, ded·. karınrzı 

daha çocuğunuz do,,:>madan ev· 
vcl ,'bu radan gitmişti. Siızin için 
şimdi ben de pek ürii'meğe baş 
ladıım. Fakat karımzın nereye 

Bu sözleri işittikten 90l1I"a, 
Ma·alat'm artık fazla dıin~e
cek hah kalmamlıŞ'tı. 

Bir ham',ede b~eıı dıt;;arı· 
ya fırladı. Koştu, koştu, tepenin 
altına varıncya kads:r. ~ir kaç 
ki,;,.., çarptı. Yine aldııımadı, 
ko,.-tu. 

En nihayet nefes nıefese, ken 
disine evi taksitle satan sı et 
acen.t<.smın Ci..ektörlü odasına 
girdi. 

O kadar kendinde değildi ki, 
girer girmez direktöre ilk suali 
şu oldu: 

- Kar.m ncrede? 
Direktör şaşırdı 

- Dora Maralat'ı soruyoram. 
Tcpedekıi• evden kovduğunuz ka 
dın nereye gitti? Onu &0ruyo
rum . 
AcenUı direktörü gözfüğıiınü 

burr.una taktı. Maralatı "'1Yle bir 
siiızdllkten sonra, odacıya emir 
verdi: 

- Cıkar,·1' bunu buradıan' 
(Devamı var) 

... 
Bu lıina, 950 b·n !.ıraya satın alın
!Şltr. 

.......... ,- ........... - ..... , l"ı 

( s6z OELi'Şil 
\. J . 

Gelsinl 
Bir ga-.eteden: 
- Hafb sobteti: Uma., ge· 

liyo:r! •• 
Gelsin efendim! Ne olur ki? 

Elbet onu da kapatacak toplıtnc. 
bulunur! .• 

• ECZACISI DA LAzlM! 
(İkdam) dan: 
- Ec>a<0ılar da vurgıwıculuğa 

ba41adı! 
Yanlı~ . Yanlışlık >ar. Olay !fil 

olsa gerek: 
lalum a, bu kadar vurgull(:u

luk olu~or. Eh, tahli, bu kadar 
,·tırl:"lm.cu olunda vunıla11lıır da, 

· 'nır:run~u olull<.'ll ı.-n.nılanW da. 

l ecıacı değil mi? Tabii onlar da 

bunu ııe)'Tedecek değil ~·· 
~le elcndim, onlar da vur • 

gunl:ıra bı\lrıyo:rlar!! CIMBIZ 

Malıimd ur ki ı:eç~n sef«k.İ 
dünya barbind1l'n sonra Sovyet 
Rusya kendı ~leril'l me gol ol
mak mecburiyetinde kalarak 
komşu japon!ann l•al:kcılık ve 
sile 'Ve bahanesile oraya bıuay, 
, .• Rus baM .. çıhk saha!arma so
kulmalanru \e gitgide nüfuz • 
ları.ıı.ı arttınıa-larun gö•nıe-.liğe 
3elıyordu. 

Sahalin adasının ~·uk.ımsı, Kan 
çatka yarnnadası gibi Rusyanın 
elinde bulun:>n ,·asi yerlerin <oa· 

lıilk.nne japon baiıkçı gemileri· 
nin sokulnıa."1 iki taraf ara•mda 
d:llnu b"r ihtilOCa •ebep olmak· 
tadar. Vakit vnkit buna W.ir y& 
ni anla 1ah1r ohı<", so.1ra yine 
bir pürüzlü m ıkardı. 

Rusya kendini topladık,a japon· 
ların böyle sokıılmasırtı .,.,.ı~mc~ 
· teıniı;fa·. Aı--0daki ınultkkat uıt 
la ınayı dcuımlı bir hale getir • 
nıek a.-tı.k zaruri aörülmU tiır· 

On1111. icin yuıi basladı!\' si>vl• • 
nen müzakeel~rde bdhk tutm~• 
n~l • de nıühiın bil: m~-xıı 

teskü ede<-ekti.r. 
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Madagaskar harekatı 
başarı ile devam ediyor 

~~~-~-~ ... ~~-~~~~ 
lngilizler Meavatanana'yı işgal e d•· 
rek adanın içlerine doğru ilerliyorlar 

I,o,ı.dl1l. H (A.A,) - Ma<i•il""!!<.&r 
!ı•ı• ·~~ t• rn:ınıd.a har~ )""C' nr .. are.. 
tı. lıtr3f~n ı~şred en u~ib":~· 

C'e,..ıbl p~I .. ı.:ı·.,np Mordon
ıı..ı'9Va'M iı:ııı:ra71. çık..:.;ı·.la.n 1tıta1anuı!Z 
t ~rıen t. (' U'..r nıuk.A\·o&m "l.l~ kııttıJı- l 
l:.ı~,na.dııan ~\ra!r-.ıktyct'e- a.ci:m•n \oQi.· 

ne c.ııotru ilerl~nlcl\tı_'O.~·rer 

n1 t>t"rntt" Herle.ıı-~kt.ed.ir,cr. 

Afrika Harbi • 
• • ... < 

Tobruk'a 
1 

IKDAl!ı. 

lngilirler bir 1 Gerçekteıı hay
ihraç keş/ i ret edilecek 
yaptılar bir şey 

• {Başmakal...ıen de\'Ull) bir ihraç ı 
Y a p ı I d 1 .Almanl~r ~u keştf ı 

harekelln.n muvaf 
yaçlan bekw:mııdan deha pekçok 
i;er tahmil et mesi ihtimalleri 
kaı-ştMı>da bu tarz realiteye uy
mayan '" ·Babıali dc.ri11de bı--Cephenin diğer ke· 

simlerinde devriye 
faaliyeti oluyor -Almanlar Elali· 

meyni bombaladı ı 
Roma, 14 (A.A.) - iı.a.yon ıeb- ı 

}Lgı: 

fak olmadığı.na 
bilC:iriy9r 

Bertin, 1! (A.A.) - Alman 
ordular başkomu~anlıgının tel:>-
liğ': • 

raktığımtz1 zaıınot.tiğiıuiz :ılhni -
Jetle• raporları haıırlıJan b:r 
iktıoat ntüdürlügi' ~lc.rl ancak 
fek.., ıığTat r, ve hükUınrl ted
birlerini akim kalma) a ""' ke· 
der. Hadbe küçiik değ ;ldir, bü
) ıiktiir, eh<-mmiyetlldic ve te -
sirleri balrnnmtlan şamildir . Bu 
liııdar büy ük, ehemmiyetle '" 
şamil te!ftrli Wr hadisede u~ıla
cak neti<-enin de be\•emehal ltir 

SAYFA - .ı 

ıc DAGARCI K ••• JI 
Boşa giden 

Yatın a, J< başı öbak k• oıı
l.an, önder ~uyor, yan%>n1u kı 
lık ı J:ı.orı de peşlerinden kı>Yalı

yordu. Fakat C,:lanlar s.rını. gibi 
oldukları halde elabitdigıne k,o

,0 ıy-or, iıdctiı. açık ayakla ve 
ıı•~et usta!ıklı adın atarak ya
na~ma kılık\ adamd.n kaç.yor
lar ı. Sonra kaçar ·en '"'si de 
('~:erile ver ver vırt. k \.'C \(;'f vct
:'-'anıaLt mı.ni1i.nJ;nr.1, ü.z r:nden 
pantalorılarının kemetler;ni tu
~'Ot'lard 

emekler! 
oldu. Ve ışte o zaman kü~uk 
sel'öerinin biri, 'birdenbire . ikı 

taraftan mintanının etcklennı 
çekince tozlu yolun Ül1,('riııe b r 
alay me• •a dökiildü. Arkasın.
dan öteki de ayni l"Yi ~ aptı, o
nun da mintanının ~inden yere 
bir hayli y~I cevı:ı, ham k > ar 
mudu, ncir, ay içegi parçası 

ve b;r kaç salk;cn üzüm dökül
dü. Se:tnki ::Jerserik-ıin ko' ur arı 
ki.':-ük çapta bir mırnav dÜ.·kiım 
im~. 

lJ,İ\nCQ. - 'fanıl1lıwM·t~ yolu ull!
r.ndıı;,ıo bul1ııwn Mt.ıvat...-ınn• dün 

Madagas!<ıa~ bk mahal H 
(A.A..3 - &tı lkty · boyunca 
e<ını.:ft:ıe doğru ilerleyer. bıışlıca 
1w l ll'll'll'l peı.ar sıııbAı ı ertıoeı:ııden 
bir başka toeıjloille t.ema::;a g rmiş
tir. Bu teŞkil cllJlNrt<?.>i günü 
Manambao ırmağı üızeriııde mü
him 'bu· ıköpı:üı:\ ü alm1Ştı. ls~lh -
knm ve piyade böliiJtlcri sahil 
çevraıinde 'batdd •k arazi üıııe -
rinde m~adcl't köprüler yap -
ım~laroır. Bur.un üııer.in.e b-aşlı
ca lrol pazar günü ilerlemiştir. 

Dl:ı\ .gt"ce d4t1ı&n, bir çok l.u{yya- ! 
ı>eJeı,~n ı.jtır.alt:y;-c y.<:1pC•gL uzun. bır 

11ılaı•ru0UJn .ı:onra para~Utçi.W.~tin yı.ı.r ... 
Ouıcı ilt.: ve h&fif dcni.l \·8..SıttılBrı.e 
'fdbruk bö;g~s:..ıı.o(.Jıc- ö.Slker c:karnlll 

12 - 13 EyAı.l g~ :; suba) 
bır dcr>•.z ve b'r kara a~kerindi'n 
mürekkep bL!' İrt.ıiliz ihraç kolu 
Chcrbouı:ıfun şar+<•n<i.a Fransa
nın Manş sahilinde ka·n)·a çık
mak teşclfuilsünde buhınm~ 
tur. Sa'hil müdaıl'aası bir gem. 
)>atırrnı.şlır. Üç İn.giliz s··bayı le 
b:r de Gau11e'ci <ieni:z subayJ esir 
ed;lm stir. '.Bir binbaşı bir aısteğ 
men ve bir asker ölidoiirülınik· 

ı <lers mahi~·etmde olması "1-rtlı:r. 

Yanaşma kılıklı adem. b•ı a
ralık bu ba~• k&ba,.;. yalın &ya -
l.&ra yet.i;ım;)-.,cegiıu •ol&) uıcii 
k&r~ı taraftan gekn ki köylüye 
seslendi: 

Bt.A ınanza.ra karsısında köyiu
l<>r saşkın şa~kın lbir yere,. bir 
de birlülenne \bı.k.ışırlarkr-n, 
berikilerin biri sağdaki, biri de 
soldak\ duvara tırmanınca k.en
<l'ilıer!n.. bu vartadan k-urtanlı

lar 

b&h cı\.•"'lKt<'" Andrroa i-st.ikQml•tln
n 11••:-lıff'n i1rri ı..ı.tl$Urlaııtni'Z tara
r·odo.n ;,;ı:.ı t'<lilnf,,.ılr. 

Qenıfui giı4bi ~aİ't'İli~e Arıban.i!l
d ~.u t.'"C!e'll k:iJ\'1;et.lıeri1niz cnUb :~ti-

Amerikan' 
istihsali 

Mütemadiyen arttığı 
bildıriliyor 

İstlbıaı edilen si
IAh barp bölgeleri

ne gönderiliyor 
V.ışıngton, 14 (A.A.) - İş da

• re.'ll komiterine hitaben radyo
da bır nutuk söyleyen Amen
kan •stfh.sal daıres.ı reisi l'vfoter 
Nel90n biU1assa şö~·le dem.gtır: 

Peaul Harbour 'basl<ınından.-
0.,•·• çok şey yapıldı. İstihsal ~ 
lcrıncie esaol:ı hazırlık saID&S. nı 
biUrmiş buhınuyoruz. Hii.r ~ 
rikon 1'1Çilcıi zekalar ve tcşet>
büs kJbıliyeUeri ile tema-yüz et
mislcrd.r. 1\ıı;;Hcri.ır..iz bizim en 
goo:h sliııt>tarımıııd.ır. Dü man 
böyle bir silahtan mahrumdur.? 
Dü:~" işçileri kırba<; a~tında 
çal maktadır. Trpkı efendisinin 
emri aJ.\ndaki köleler gibi. 

Bundan sonra istihsal işlerin 
den ballıseden Mister Neı.ı<>n 
sıi;T.lerini !_!Öyle bitirmiştir; 

Ald,\.ğımıııj rgporl.ar. istiıha• !in 
duı1naksızı narttığını göst.crmek 
te<fü. 

Va ingtıon 14 (A.A.) - Rı:z -
:veit bugün k~eye tevd- edi
'Jcn ödüı:ç ve kira hakkındaki 
'İ.lç aylık rll'pOrunda diyor ki: 

Dıle~il< Amerika harp potan -
.s:v~b!'Cıı ancak yüzde ellis'lııden 
biı a.z fazlasını istlh:;al ot•mclote
dı r Büyülk B riıtanya ile R u9)o'a 
dlerındel<ıi ikaynaklara nisbet -
k Blrl(Şlk Amerrkadan daha 
fuz\a ııilioh imal <.tn l ·!erdir ve 
Rus,ıa muharebe ' hao-ı olma -
sın:., 'bü,.Uk Brrtıarısa oo bir ta
arruz üsu teşkil eltrıeiır.e rağmen 
•'>il ıhadde lk.adar silah imaD ne 
\lc\•a.ın etıneokıloedi:rler. Ha len <>
dlinç ve 'k!ira lhraıootmm takr.i -
ben yü.ıxJ.e 35 i lı:ı.giHereye ;;s iı 
Ruı.qyay-0, yü2ııie 30 u da O~t.aşaT
ıka, Avwıtralyay•a ve diğer iböl
gel<.>re gitmektedir. Çir.e yapılan 
y-ıırdım n.ı;ıkliye güçliı-klc!'iı:den 
dolayı tı:. 1 t edi1ınŞıe ele d.ıılha 

-1'.<a nakil vasıtalArının gc~ -
nıesi ı.a~·-esinde bu duruma çare 
bulu~al<ıtır. Birleşmiş nriUet -
Ier,. lbiz azanrl ha.dd-e ulaşmadık
ça muhaldkak er M.fcde 00b"11 
miliptıere,ık:er. yiirİİ)"emiyecek>ler -

- Here şey, dedi, ha-zır. Dört 
palıkarya emr;mi.ze amade. 

Pl!i>as sordu: 
- Pe1"> amma na...ı yapaca

ğız? Ot.eli bas:ı:mayız. 

Gayet tabii! Fakat elbet dı
şar çıkz.caldar. Kuluçkaya yata 
C• ~ değiOer ya! 
MerkuMı sözleri rnar,tlğın 

tn kendisi idi. Bütun ~le ba
ba ile kızın dışan ç:kacakları 
:ı: ,-.anı bilmek '\·e ona göre de 
t-Jz r o!mak ıdi. GalatiB bu i§i 
cıze.-;ne aldı. Otele gıdip vaı:i}e
tı tctk•k edecekti. Kakrt., Papa.
sa: 

- Sen, dedı, ~r yere çıkacak 
mısın? 

- }la. •ır, buradayım. 
- O halde gelir, sen burada 

\; uruın. Şayet bir yere g.der
n b2na bir kağıt bırak. 
- Olur. 
Ga a• s çıktı. Fakat iki dak h 

""Çllıemi.?ti ·kt ehnde bir gazete 
' .nef~ nefees gerı dönm u. 

Gazc«cyi uzatarak; 
Dıycreıt tekrar ç.ktl 

l •,..1.·.bıbt:s:+'nnc.ic .U·~tı;;l~ır. Kr..ı.~ ! 
v:..zörl<· • ve mlJ'hr•ıht'l'rit.'11 .nJ.rt.ık
k<p O harp h·rı .;.:.ı bu horckutıı hi .. 
n1ayt• et~ı.ı,,.: .... t :iı. i ..... ,r.n \e alm ... n 
nrü:clafaasının ::,;('ri müci,tha !of.li y~._ 
s)~ııe düşmaııın o..1ı 1.lol: a.'.t~u ~;,;.:ın 

tür. 

19 müttefik 
gemisi daha 
batırıldı 

t k:J 1 nıstır. İl;ıi. lr.ı.•J g"mı.:t::nı• i.:-M.t.-..ei 
·ka)"'(it>dlhnı~ 'Ve bı.. t:oe::rıUtrdl' ya.n
gınJiir !.·ık.<ı.rllmşt r 

Dün gece dü~man derı .. z v~ ha 
va ı<uv·,·et!erin n yardimilıe Tob
ruk kesim'n<le lmraya r•kımaı;a 
•e-'<!J!Jü.s etmi t'r Bu teşcbbfu; 
İtcı.1-,-an ,.Ye .. ı\ 1 m_rı k:t'a!artrun 
seri JTüd:hlıa lesi s.ıve.»T. de s l{<tn 

kalmıştır. İki diJ<,~•·• gcm'.;ın
de ~"an..gın cıkmış ve b;r c;o1~ (?3iJ" 

alınmıştır. -------
Alman denizalttları 

nin fakip ettiği 
kafileden iki 

muhripte batırlldı 
BerHn. 14 (A .• \.) - A!.ıı:toaiı or 

duları ba;:kumı:r,danlığının hu
susi tcbl ğı: 

ı:ı Eylul tarihli husın;ı t.E:bliğ
de de bildirildıgi gibi 9 Eylı'.ıl 
1942 tar:tıınO,, Alman den..zalu 
gemıleri ş;mal Allantikıe İnga 
tere<ien gelmekte Cilan kuvvet:i 
himaye altında bır kafileye r~st 
lamışlardır. Yapılan şiddetli ve 
devamlı sava;;l,;r esnasın.da. ek 
serıısi genç C>lan deni.ııal.tı gemi
leri tayfası kaiil<ıyi bugüne ka
dar takip e~ ve y•ıptığt taar
ruzlar net:ces!nde tC>pyekıin 12rl 
b.n tonıl.itoluk 19 gemı batır
mış, aynca düşman himaye fi
loouna mahsus iki mı.ı:M.riple bir 
Jrorveti de O:ıatırm:ıştır. Ayrıca 

~ ltı gemi toq>il1erle ciddi suret
te hesara uğr.tıbruştır. K.afile
n·in pek ehemmi)~l.siz \pe dağı.~ 

nık kısLrnları kurtulabilmiştir. 

Yeni bir 
fikir 
---ı----

Müttefiklerin ilk ola-
rak Japonyayı mağlup 

etmesi lazımmış ! 
Nl•'\"yOr'.rt,. 14' (A .. A .. ) - ,. .. a'tional 

lieral yazıyor: 

Bitl nıif millt ,.er önce j.:ıpanya

nın ~:ub:yct.iıu tietn1in et.ı.11ek su .. 
ret.ilt att..ye!erin:e <L,.11.~ c-abı:k: ve cıa

be. pm'in bir ~4c~ide varabilirler Al
manlar ı,;r tara.flün Soı\-"Yet ~ · a
wırnet'n• kırmakla \-e lklnoi cephe 
olarak d• M.t."1I'<la mı~tıi ;ıoen ja-
1'0l>)'a Britanya im<para1brl\•ğun& ve 
B·rJ.e~Uc An.,_eril«ly:ı hücum ;9'n ha
Zir ıbu1 mak-1adır. 

dir. Mu~ olarak -zaferi ka-
zanmamız a.ııcak ınvtı+..efkileri -
mi:zi .ı..-ı.ıvvetle.ndimıek ve onların 
lmvvel!yle kentli kuvyetimizi 
birleştirmekle lkaıbilıdic. 

B""1<ırdan biri drıtı .. l ba<ırtz".ır. 
10 EylUl grces, Arm ha.iıa-h:..ne 

gl'l•ıi9\ yaralıları yjlkicm"9<: ürer! 
gitm.ekitc •bultrndugu Tobruk'un 1ak
~ibn 40 mil açığıITda t<ıt>p>lli bir lıı.. 
girız tayyarN>inhı itrücurnu. ~ıice.~n.-. 
de b:ıtrn~l:r. Gen't'inin bütün ıŞlkla
rı yanmış ve bütün niı.&nri ·~al"'Cbl.f~ 
'Oy.dınJ.a1ıır:ı$fl, 1\tüı<e~tt.4'.x.:ın büyük 
b r k~.11 ve bılha9ı3a bülUn k.ızı11ıaç 
!'e~n,şirt•leri kuırt<:ırılır.ıştır. Ölenlr
rtn ... i\elrı'"-ne haıber verilmiştir. 

Kah re. 14 (A.A.) - mıfi! cl'I\u.
bi A:frtka \IÇ&klarıncı.n rnürekk•·b 
mühinı bir ha.va kuvvet.i, cu1n.artf·si 
geat-->i düşmanın M!Jt'Slılh 1..iatrı.ıtı. 
un dogusu1:daki uçak. iniş alau!ar.na 
taarnrı: el · t'r. Boır.h:ılar, dUflrıllU'l 
ı.:.çdklarır.ln orı~ı.."'1n-a düşmüş. bri bU.. 
ylk biıi küçük olmal< ü;ııore iki yaıı-
gın <"ılıoımı~tır. 

Bertin, 14 (A.A.) - AJ;jkrr! bir 
'kaynak~ öğren;'ld;giı>e c<>re, S•u
kal:ırla alman sava~ uı,aklan, dlin 
Alameln oc'!'bSinin oı'\Mıaıda ing;.. 
J;z ka.myonian tıoplululoları ile düş
manın çadırlarını, baımatlarını •"8 

t:ın'kla.rmı bomlbardrman etm<Per· 
dir. ~ıy11rccilcr, b~ çır.pıa bom
l>olaM paotlamasından oon.ra bir ~ 
Y"""1!llar ç!lt~ oJdutunu ıei>mıür 
!erdir. Bu yanıı:m:ardan biti bo!l'b&
ların isabPt otm= .. " olduj:u m00h.n
mat d~ ç~1". 

Birmanyada'ki 
kayıpların tam 

listesi 

A~mıe.n R\o"Cıtarı ikl auştncın 

ta~y~r-esı dü..:ürn1i,iış.~rd -r. 4 tay 
var.- dP TcJbrukta ''ava lbatar
; .. forı taraf,r.dan du.şürül-.ıi4>
tür 

V. Vilki lranda ____ , __ _ 
Vllldye Batdatta 
bir şölen verll~i 

Lo<>d<'a, 14 (A..I\.) - H·'<>n B:ı.g
datt:ı. bu~unn k\a ol:ıfl rPlE Ruız.
wltin :.~131 mün\~ ·ıt \':uıdt'i Vil.k,. 
dün Slrnayda kral ra.rbt t~raCından 
ııerııtlııe wril~n b<r %•1"f'lk\ ıı.ztr 
bul unmU9tu r. 

Va.ilde! V•l~, baş'velol Nuri Said 
i!·e de uzun uzaciı:y.a lll~\iŞtur 

VİLKİ iBANDA 
'11atı.-an, 14 (A.A) - V'and.ci y, • 

kl bu.-..ya .. lrrıillt;r. --
C. H. P. sinin yardım 
yapacağı talebe 

Ankara, 14 (A.A.) - C.Jınhu
riyet Halk Partisi Genel Sekre
terliğ>nden tebliğ edih'r:''1fr: 

Parti-ce yardım yapı'ıınası di
leğile mü:racaatta bumnan yüız
leree talebeden ancak pek azı
nın muhtelif suretlerle himaye
lerine iml<ıiin bulıwıabilıniştir. 
Bun1'1ra Evliılün !iOOUna doğru 

110
-
2
--

0 
•. -[-u"~ı-v-e-1-650 tebliğat y.;,pııa.coktır. Büb<;eıı.in 

gösterdiği im~ans~lıklar yiizim 

Y
arahdan il>aret den yardım göremi'.)'ecek olan

ların ·boş yere cevap intizarınd'3 
Yen· Delö, 14 (A.A.) - Btrman- buhınmamaları ilan orunur. 

,.. seh'ri hakkında hı.iA<iı:n• tin l~;;- Gu·· 
00 

•• 0 tenkı' tlerı· rii nl0Cli e '"":·ci"ğl cı:v.aba aelen r~-

por'ara göre R:ın.;oon tme!'Wıc ye.p1lan ~~~!!!~~~~~~~~~~ 
dti Japon aklırU mar..nda 1102 ki~- : 
nin öldüğünü .. 1650 kitinin yarr.ı
landıi!ıııı gOs'termc"ktt<il-r, ~1'u1main 

dtı 38 kişi ö!milş, 80 kı:Ş• y~rnııınmış
tır. Bunların rkscrk>i hı.ndlidir. Bir
many:ı<ltl.n deniz yolu i1e 75 bin ili 
85 bin hindli bQıh!iye odilmi:ı;tir. Ha-
ya yolu ll-c tct.'ı.l'yı• ı(:dile:ııle-r takri
ben 4 bin kişidir. Zannr.dildi&ine gö-
t'<' ks.ra ıyollarıntlan Bi"'!TiQnyad.:ın 
H'nd;stana takriben 400 bin hindli 
gitm!ştir .. 

Ankaradaa tıcılık 
mÜsAbakası 

Anb.ra, 14 (İkdam 1m.hnb;,oin~n,) 
- 19 \'e 20 eylülde boı>O.da m-.~•
tcl4 §ch•rlerin kl"Pl<'ri arasında atı
cılık mıüsabrurnları y<ıpılac<ıktır. 

(6aş terafı 1 inci sahifede) 

yük i~lcri oııoıs.ıl b:ış:ıırahlli.rler? 
Belediye iktisat !"ı.üdürlüğü 

bugün artık koltuk, ru""a ve 
batır gönül i.şi olmaktan çıknuş
tır. Belediye i.ktııs:rt müdürlü • 
ğünün biınasın ı değil, hfasını, 
beşn>t değiştirmek şart olmuş • 

tın . 
Seıııclcrdenberi İstanbul bele

diye9i iktısat mlidürlüğföıü djle 
dü.,<iirenler, iktu>at işleı-ini bir 
mi-ıah mevzuu h11liaıe sokup gü
lüııç edenler iş başmtlen çekil -
ıneJidirler. 

BiR P AP AS UÇTU ... 
Yazan: 

- Okuyunuz, ben • d'yoru 1 
Papa6, titr·yerek OK ma · 

ba~ladı. Rengi gitt. kçe sararv
yordu IBıtirince, ae< bir gfö.Ş 
ile; 

- Güzıel;, ded', çok güzel. 
- Ne var? 
- Al oku. 
Gazeteyi Merkur's aldı. Olru

du. Gazete, 6on güıılerin kahra· 
manı '!';nanın P ası bırakarak 
baabsma avdet ettiğini, lballan
dıra ballandıra ynzıyordu. 'Mer
kuris t t nrce • rka-daşının yii.
ue kt P:ıpas, şimdi art.k sa
k dl V" lher zamanki müstel?71İ> 
ta ,,-ın ta kırını tı: 

- GU7e' d '-e tekrarlad• k.a 
lc~çt 't zam.,., babası. }l!dise)i 

FİKRET ADİL No. 45 -·-
azete\crdcn öğrendi. Şimdi de 

sıra fı,şJ8ınn! Ben d dönüşünü. 
gazetelerden öğreniyorum. 

Papas 'bütün kallii ile bütün 
sam".rniyeti ıle giilüyordu. Tesa
düfün bu §ekiklc t.eccl1i edi1i o
na ncıs.nı, k,rıJ.n i.ZZetinefsini 
unultul"uıyo.rdu. Lakin bu çok 
siirmE'di. Ke;disin' bir nC"Vi k24ı 
ramaıı telakki eden ayrıl klmse-
1er §lmdi, yoJclan geÇCTkcn, onu 
iıiıirlıerine göstererek ıgiilüm

sey..eekler -, acıv:ıcaklardı 
Papa'nJ\ t n'!unü? edernOOl
l~ şey en zs;yı! tar f bu idi. 1-
çı~cte bır 'l"Y k,nldıj;'tn. :hissedi
yor, .nun tam· iç"n bü\"Ük b:Z. 
hareket yapmak Is ')·ordu Me
sela tıaykınn k, n d iti sura-

[ 

h.yi yere vurup parçalaımk e 
sonra oturup lhü.ngür hüngür, 
bir çocuk gi'bi a,1lama~ birden
bire annesini hat>rladı, dudaklıa~ 
n tıtremeğe b~dı, k~.Jbl şiş-
miştl. ağl:yacaktı, l.fık"ll> evde 
Mcrkuris ilıe Parasos vard!. Bıı 
ikı nrkadaş onun hal.ni görüyor 
tardı. O zamana kadar h;ç l:ıir 
şe')"e karŞJl&lttti olan Şli'lr Mer
kuris ışaret ederek. 

Yorg~. deci., lb::ı: de g'.dıp 
etraf bir kolaçan edelim, b:.rnz 
sonra doneriz, 

Merkuris t i ·;ve etli 
- forak etm , son ülen 

güleeek ... 
Oalar çıkar çı.km z Pa.pas ... 

Ağlad n:ır ... uca yat.' l" ide-

Roiz. şahsan o kını:wıtteJ rt ki, 
'ali hadiseyi tekzip elınediJiine 
göre bu d11 rıun. kar§ısıncb. ya
pılacıı.k te.k , ·e en İli biı· §<'Y ,,.,. 
dnc. O da: Belediy·e ikh!>llt mü
dürünün istifasını \·erın~i \.'e 
hakikate u~ ıruy an rakamlarla 
doldurulan raporlarm İ.•l<'r ve 
lutuıular iizeri:n.de ka~·bcttirdiği 
:ıama'llJ relilfi için alınacak ted
bi.ı lece hrsıat açmasıdır. 
Sayın Yali LiıW K.rdar itil • 

di!ı<'n.in aksini ifade etııı~d'kçe 

\'e nıkuumı tekziıı eyl<'m.,dikçe 
kımaatimiı.dt> ve dii~üneeloıi -
ınizde nıuhald<ak ki hald•yız. 

Akıii halde ue esueu bii)·ül< bu 
soı.l<"rimiziıı yeri yoktur. 

- ıHem-erm, su serseraen 
~·akalayın AHah kna: 

Yol b:raz dar ve iki taraf• 
yüksek<:<> duvarlı o1rl~u ıçin 
köylülerin elir.<k>n kıırtulımııya
caklarını . zen küçük ocr.scriler 
o dar yulda b:r. ;.. zıgıak yaı; -
rak her\uleri saşırtmak ,. onla
rın bu ~ıı-k nlığ• arı; ,ında ~ 

rıve fır lam. · ·sted.lcr. Fak t rıe 
Yaptlar;a para ehmedı. kövlu\e
rin yar.yana kol rın. açara~ yo 
lu kaıatma ları ü..::rir.e ikls de 
fena halde afal.ladı. DNkcn. 
tam bu srada yar.a~ma kıl kh 
ndaın ti~ or"11}'3 ıha~yJj )·aklasmıs 

SUKRV AHMET 

SOVYETLERE GÖRE .. KiRACISINI 
kadar da~::;:ğ:r::ıu~a:i: OLDOREN KADIN' ___ , ___ _ 
rr.etmi oıan Sov.vct k t'aları. bir 
in111a muıharebe~i h:;.lir.; aimiş 

oian mua21am sava!lda Vım 
'.Bock'un büyük kuwet1'erine 
karşı koy.maktad•rlar. 

Mahkemede delilik 
taklitreri yapb 1 

Vo!ga üzerinde müd2liLcr, üç 
bdft;,ciarfueri muka''"met <:>\mek 
tc.dcrler. Mih,"ercilerin kuv\"et
len mütemadiyen art.maktadır. 

Şcllrin batısında '~ cer>Up lball-
6ında Almönların ka\•is şe!dinoe 

ki hücurrJarı dü.şmanı son haf

ta içinde ~l'hre yaldastırmı~tır. 

Dii,"lll<lmn 'rriicumu, met.re rr.et
re yap.lan ve pek ;palıa>i)ra malo 
fan btr iler:cme harekctı onnış

tur SC>n lbeş ııiin iç nele Savyet 

ku\'VCtleri beş ka.sSl>ayı terket

mek mecburiy-etınde kalrnı.,<\lar 

ve Ruslar, cenup batı ıres:mlnde 

bir çok kasabalardan çek.il:miş

lerdır. Fakat bu çekilmelerin ha 

kiki mahıyetinl belirLmek için 

Stal.ngradın zaptı mak5a~le ya 
pılan mu'harebenin tarla1'1r ade
dınce kaı;a,"oalan buhınun bir 
'bölgede cereyan etmekte okiu
ğuru süy1"mek lazımdır. Düş
manın kazançlarına m kalbıl 
uığradı-ğı ağır za~iatı da gözC>
nü.ııe getim>ek Li:zırr.dır. A':ınan 
lam Stalingra.cLn cenup doı,'Tu
sunda Salı günü yapmı.ş ohuk-_ 

lann Staiın,gradın cenup do,gu
Romen ve İtalyanın v-ermış C>l
duJdarı telefat miktar• 12.000 
d n aşağı değildir. Tank savar 
saaııtarın öldürii'cü "~~inin retı
<iidine kal'!Jı koymak f9n Al
manlar, ye . bir takiiğe bas 
vurmak meoburiyetin<le almıs 
!ardır Alman tankJ.ıırı, E:'ırndi kö 
şe şeklinde hOOurıı. et:ınektıedir
ler. 

'i 

rek uzand; ve başucundan ayır
madığı kitap, Beaudela re'i ala
rak ,nioyet tuttu '"" bir smlie aç 
t, çıkan şiiri okumağa 'ba.,<ladı. 

Bu, iliortıağın istihal-es.i. ser 
lıevbasını taşryan parça idi. 
Şöyle başlıyordu: 
Kadın, bu arada, çi!ek. gibi 

. ağ:uıı4= 
Ve k.01' iizeriıı.de 1..-ıı•rcııum bir 

yılan gibi 
MemeteTiııi kı>1'seshı.in dıemir· 

lerile yuğurarok 
Iıliak ile meşbu şu sözJ.erı .akı

tlyOTdu. 

:Pıt.pas gü.iimse<L. İlTi, tek-
rar, bu sefer yüksek sesle, göz
lerini tavana dikerek, ez.bere o
kudu ,.e şu son mısraları ü.deta 
tıaykırdı: 

Kemıklerrm.in hlltun u:aderi-
ni emdikten sonm 

Mahmuru bir halle ona doğru 
Bir öpüfÜnü iade 19in dönünce 
Y aıılıırı yapı§laın ı•e eerı>lıat 

do!u bir ruZ.Umdaııgoy..ı bi? ey 

~·m. 
(De• 011 v ) 

-Bugün bir hey'et 
tarafından niuaye 

ne edilecek 
Ankara, 14 (İkdaD1 Muh&b.

rinden) - Şehrimizin Bozkurl 
rrıtıtbatlesinde tıeııziL.k yapan Me
~fıtıat adında bır kadın ki.ra<: • 
cTah~.r:n - Ban ıırt,st'.eı~ııclcn 
Gü!xzarı c.-vl.nden çık.arma ıste- , 
miş ve l"\'\"eliti gün bu yu.zden 
çıkan münaka•a I!<et:ce inde Gü
.lızan ta'b:mea ile are. ederek öl 
dürmüştür. 

K~til 1\iel.ffhatin mıihakemesi
ne bugün (dün) meŞlı.ut suçlar 
kanunu hii.küınl.erine göre ağır
ce-ıada muhakemesine b«şlan

nwıtır. 
'MeWıat, muhakeme esna•ın

da de\i!;k arazı gfüterdii!inden 
o&<tli''C dok'ioı-u tarafır.dan mu
aye~e ed.lmişti,:, Adl:ye dokto
rti mua,·e e nEti«'sinde MeU
~atte görükn ,jra2ın t\>maruz 
<ılduğunu b.ldirmiş ve bunun ü
ttrine kat.! kadının 'bir kere de 
ıbır ~·eti sı'Hıh·e taraf,ndan 
muaye;.,esne k;~ar \-er miştır. 
::\feliı.hat yarın (bı.rgün) bir he
~-et tarafı.n&n muayene edc!ıe-
cektir. 

BRE MEN 
(lJaş tarafı t ioci s:Jıifode) 

memiştir. 
1KDA!tf - Breıne1.e ya.ırJım 

!nı lıücumla benıber şelıri, İn
giliz uı;aUımıın yüzüncü lı ücu
muna maruz kalmıştır. Bu lıü
cumlarda11 birisi bbı uçokla ya
pılm~tı. Bütün hed.eflcr Bre· 
mendeki wnk ve deı•i.zaltı fab
rika ve tezgalıla-rını ıqka et-
1ıı.ekteıLr. 

:Serlin, 14 (A.A.)- Alnı.an 
orduları ba.şkomutanhğınm teb 

!iği: 
Dün geoce S1JVyet tayyareleri 

şark bölgeleri üzerinde uçarak 
rastıge'.e bir çok bomba atm~lar 
d.r. Hasarlar clı.ıemro\iyetsızcl.-. 

14 Eylül gecesi l~z tayya
releri bilhassa Bremen şehrine 
taarruz ..tııı.işleroir, S\vil halk 
kaytplara uğramı:ştır. Yaııgınlar 
cıkmış ye maddi z:ıyaıı.!ıar ka;"
dedilımiştir. Bazı evler de hasara 
uğramıştır. Kibırelere, h&i>-taha
nelere v-e 1.2.rlhi abidelere llıOm
bakır is3.bet etmiştir. Alınan ilk 
rıııporlarda 14 düşman OOıI:ıba 
tayyaresin;n düşürüldüğü tesbit 
ed.iLıni.,1:ir 
Bl'DAl'EŞTE RADYOSU .SC1STU 

'eV')"Ork. 14 (A.A.) - B.ıd~ 
raib'D9U, ~.si ıı~ Greeıı
'<!ı saati ne ...,., 23 cı.. bir güııA 

a.'hat \'Cl"l!'.~kslzin brdo>ııb ·~ ncıt-

ya ına USın!ştir. 

Neden sonra duvardan yıne 
~·olun bu tarafına atlıy.n küı. 
aıanilerden bırı, ötek'ne oedi ki: 

- tnan, bari ~'llınuc:ak ir.cir
leıi yolda füplrt.m • ol-ayd1k 

'-rıa:;'!;a on.1ar yan~w z.a kar 
ka• rd ' 

Öt~kı pis p:S gu.lerek 
Yabı verd 

- Yır.tık oklu be, incire de ya 
zık oldt< üzü. '<' de, cevile de ... 
O kadar em".~im'.z b(){tU'3 g tti. 

Otman Cemal KAYGILI 

ALMANLARA GÖRE 
(B~ ı..raft l ind >ahifede) 

eumla ~pl.cwtı'!f!eıxıır. DJiman bey 
tı e l<.trı;ı htrruml:ırda 29 ı. k:ı~ 
~Clm'Ştir. K:ıvvg:.1. b$V".& ~ la"n 
=-~w"'' müdratıele ederek Vol 
garun doğusundan )'U!• ıı1•1ilrilm111 
olan Rus k.rl'al.armııı. muvattak.ıyetı1 
htkıım!;f'da bul uı11nujl:ı.rcar. ş~.a 
şlınaLnde '~ doj: nd;kı bava mpy 
,danları gec('l Y'İn bcı1nba ı .- n 
<l .'11.İŞ".A!". Don ~..,inae a.lrr. ı vt• 
:vtaear t Hıeri mllV&!f .~ \ bir 
tıı><ı.ınıd., bulunmu,lal'dır. Dllşmoı· 
hln kaı"}ı fl!icını:lıtırı <:f'tJn muha.ı-e.. ı 

lt'rd-en sonra. ve bü'Vu k "'""~:ı r\...' 
nın yaı'Ci .ı l:r p.. · rtu.ı~ü tı.ı. 
13 a~•n tanıtı l;ri\~p edilm ICr. 

Rij \ fbıöl,g.ı•':t<:le dn d :ıun 

1<>pçu ''" zıı'hlı 1rtraları.nın kırwt't
ıı tı;ma~ yaplltı hikum •• !'Ti· 
miıi!lr 

~rlin. H (A.A.) - A.m&n or
ôıiları b'Şıurna.nduilı.tınm .Nl>vor<>

..sıic. barı> lin~nl.'llll zaptı IÇ'IJl. cere
y.o. eden muhare Jer tıakk.uW& qa, 
ğ!daki n tıai teb!li• ll<'IFl'Mmlflir. 

Tuir say.ısı i~e '"'ıltllı!ll€'-!"m ı:nik>-

tarı bl.i lmmarula.olık ta rafından 
a ve 9 e1lW 1942 de neşrcd~eı I00-
1.ğleroe ~rllrn ra'l<ka.rulara ru&-

t<ll.. ~. 21 ıoı:w1'.'6tan 11 
-!"yl<Ü!' lltıldar di.lşıııQ:Mn ~plan 
pek ağır o du,."u !ç.n !Q.500 eıir alın

rn~ır. İki z>rhlı trel, 16 tank. lM 
ı.anvon, br ~k ağ:• ve haU ı>iYll
d<> ııllıhb.n 'Ve ,,,mı;,,, mactarda 
lollşka harp maız.rn..sl iğtir>am ,-eyıı la,.,,, edRmi,ırr. Topçumu:ıuıı atl'
ş.ı.• 6 ı:<mı b tmlmişlır. 

S'.k>,Jho!m, 14 (A.A.l - Ofi: 
lı t' a. n .r!ı.gl duo stalq .. a( 

"'h ''"il m.lllı , !al> iknl a nn b\.lun
d !: ct'nUb kısmına g rm~ muwt: 
falıı olmı>;>tıı•. Bu rabr!lca ..-1 OOm,. 

f>a w sil:ıgü b cı.nr lar• zap\<'tme!ı: 
m~.rı;reti h:ısıl oım-$ır A rt ı 

' a Mı. ma.!l.fil'!ııerLnde söyl.('!fl!d "'~ne g0 ... 
1 r" ,ıtt alman k:ıt.a1.ı. ·ı.nı~ şehrin bt! l !\.l!i.."'Ql.na giıı:nelcr le .S }lllg•"ad nnz:-. 
t hareıbt nln n;ha.t sat!nası b~lamı> 
J tır. Fakat bu ıehrln l"!nn ,-cya öbür 

ıgun ac;ı~~ ır.B..n!ksına grln\.."'L 
ş;md,'<i halde mılıar i>cleı'ln 61lı:

I~ • •kezi lı«ıilz şrhrt.. "' m:bun
da "" cmutıu ga:tıı.inde bu uneı :ak
tad. r. Alır.:anl.ar ".1tdan •c..ı::narteı.' 
vıe pazar giln!e-L"i 30 '"t"JI'& 40 hlk'urn
da l>u!ur.m~lar<hr. l!"'11a• • n bazı
] n sen derece cf r olan bir ceptııe.. 
ıie 4..~i! bir kfı.•l-e halinde ·ıert a.t~ 
ltıın 100 vya 150 taııklll yandm~tır. 

l\llcıtıar<beler a1nı oan:<itld:ı bcyü> 
bir fiddebe 'I1erelt no>hei ü~erind.e 
de y;ıpı:maktadır. AJ,,_ıar 15 ııu.n 

~"'1(4. M-o'7Jd.ok civ&ı ında b•..ı nehri 

!l<'\'ITTŞl~ 00 ;ılc. "" köprü ~"" 
~..e<ıı..ber ;çlue a!an ~ovyGt rtaları 'ta.
rafı.nıd:an duı'Ciı..ıırulu..uşıardır. Daha 
ş.ı.rlkla alman vo ıtalym l-U\"Ve-t.erL 
Sov}"öt m.üd.:ıfaalarru ·yarrr. .ardır. 

Bu kUV'VEtl-ct ş mdı 40 k o e u
zağı.eda bu unduklan Brosn y lch
d t etmlk0c<iir1"r. 

1\leı'kEz crıptıe;ne &ellnoe sıt!.'1s
•)"ert'ar a m:ın 9Özculıerı 31 1.~
da il1ı: ~ra olarak R;ı>v k ır-.iııde 
baflay.an ve o •mandanber Vıya"Z
ma, Mı'dm "~ Kloauıı J...""CS.mlıcrıne 
yayı. nıs o:an So ,.,-et taıarnmımın 
•bi.<Yilk kuV'\'etler il ti.-akiyl~ geçen 
çarşaıdıa gQnil ld<Ur eaad;g,ni dün 
1,>y'.d etmişlerdir. Rusl<ır ~-.,ı<1,,. 
ki ıalman ~nı yarmak ioin ID\.9 

zam bir gcı:yret sar:!etmiş r ise de 
general Yııko!'un kıtnand:ısında y3' 

pı1xı bu taarruz ,.;ne ağır ıkayıplaz. 
b ı:«ri pil!!«irlülr00<tür 

Lenlncrad cepbegindo a ı nn =
ııc.a.ı:.. taarı'ttzlan eew;en batıta ML"" 
laf".n blr m.X.tar i erlel)"l('ye muva.tta 
o!d\1 1 arı ~"'-'Jono tıesiminC~ ya· 
p.lır.ı.'ll>ı.r. ~ıı..";ono, Sdı.Ju,..,lbUTg

~" baMce cooubl ıt<ls!nde "" ınü 
!ıim bir de<nir yo ,.şak nOktaa 
olan M<>i!a'nm :Fİma!i prkisindedll". 
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Yatan Servetler 

Si NG ER İ:'ltcıJibul:ı!l T>t'rts.n baktana1 ı~
rt:.•hnı i' ... -:.sıtı z mıJ1akka.k k.ı t n z. 
~ı:cla"'"-n., Kab n zi ı.ıara:a)! n, k\11U 
k~n.:idı kopm:ı..'- ya,a:ı bi -. kartal g:
bı yPfYie yatan nH.oazz.afl} ·net... r 
kar,~ıı.._;;;- n<i~ r.~,lırsınız. Hem Cy 1..· E:cr
W"l e k · YQıılaı ot·ğ'e-ı ndt~ .. 

INo l4 
f-0 Flrra3 
:ıı O L;ra 

cŞOVALYE Yıiozukkr 

<No _ı 

23 Elmas 
2 p.rlanta 
345 L.r~ 

iN o. 3'.! 
2"2 Elmas 

}. p1r'ıant~ 
300 Lı a 

No. 2 
3 pda~ta 280 Lira 

RADYOLARININ MUHTELiF TIP 
YENİ MODELLERİ GELMf ŞTIR 

L6tfen aşa§ıdakl Ace taıarımıza 

mtracaat ediniz: 

TÜRKiYE UMUMi tt.ÜMESSiLLIGI 

Sadettin Sönmez ve M. Loootetis 
j "CA1'Bl:I. 1 Şıl'k 'C - Ntblt J..,::-k 

Slır'rH·cı - R<Jnıeo K:·anlopu~o 
Bı·y~:tr - Aı..iis :t:.1t>ktrik Evı 

B<.ı.k.111 s-ltl'C ht.;r gfin ~ <ı.h akşe.ın 
o•ı.l taen :srı f.ıg:rn, )Jİr n.lSJf'.l y r.-.. -

ı~ fakat er mt"J<larla.ıında dög-
::r.:n ya.r.ı .ı b r ürslan gibı hfı.ltı d n1 
o k. d~·an ve bait gök'lf>T't: dıt.•gen 
Çıragan ..saruy.ı.ndan bahst"tl<")· m. 

Ha.:ıei T'UrJtün b.u ır..uaz.:: .n aö~•J 
ka:-şı.slll\.l;;t yı1! eıgi Eıt '1ma1., h:l.Qg 'r» 

YiriıkJC'rin ve çi"ı,:"f"k' •PT n c.1 llk.ı!'t rl-'~imlertlcr. (;r•k zaı,-f \'t. daıha l evKh ,. cü.l.1ı..~L. Rc:,im~f'r bu giı z.ctl..gı go.:.teroıvyor 

'l'a,<;radao 1>ı.p.1ıtış ~ı.kutiJ'da. po ;t. rıasnfı o)a•ak IKİ LlRA bede lıl terabe' peş"' n ~foırleriiı!'cli dir. AD.\:\\ 

AF\O'-' 

Bf'yo.,.:LJ - 1ac.yc.n 
Ga:ata - D:.dyı:ır?I'\ ıni.ı'f~!-,,.>t-esi 
Muharreın H·lm>. fl•1llV, ort.ık ları 

Kema ı;;,yık 

ın goı.:erl yaşannaı. O:d-. t 

m hı..-olrr:uş bir k'Ut'r.and:in gıb l-6i.l 
m gruı·, azan:e.tde d•.u arı bu saray
OQn n:'I fa.de ('dilmez. ~ l<'9f' _l 
tbi.r hast: ha. 1 rC, he?n öyll! bir lı3 
h:ıne (;·~." nu:a.11 b~unn'l.:lyan .ç 
QÇ'l(."l, g.,111.J fe--ah: Q.tıcL b l" ha~

han{'. 

1 
2 

14 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 
2 i.k1nciteşrin 

Kesıde"Jine ayrı:an 
ıltrmliyt )f'r 

aaet ıooo lıraltk 

> 500 > 
> 250 • 

• 100 > 
> 50 , 
> 25 , 

:- / ,(~ ,:/- . . ı .-, ..... ,,, 
~ • 1 \ ~ 

·' i . \ 
·, I i 

I •: .. 

~...: '·· 

Dahil iye Ve i leti Belediyeler imar 
hey'eti fen şefliğindeu 

Ki)İe .,ehrinf g.ptiril('c('k NJrlıcaı S'Uı,YUflJll tsa.,e ve tc,ı..i P"" f~nnın 

tanıın• 1.1~ «-"...palı 2a.-! urul'lf' rrı:ıne.k:ısa;ya ıkCııJın1uş1· . 

Kesıt ~dıelıi 4500 ı:ra ,.e mı...v;:ıidtat letn1natı 33715 Jinı.riır j ale 24/ 

Jı;ylul/042 Pfrp_·mbe C'Unü saat 15 de Kilis bpled.tyft; no.ı~ l a.p:laca.c:tır. 
Bu 1şe ait muk::vr• P \·p ş.a.L blam-c p:-ojeleri Anka ·ad.1 D.c;ıhıli)e V<1•kiı-

Jı tı be]ıe'tlıy,..ler in.İr hf>y'etl itn ~1~dne JÇ. ... s beM·<i'yc t'..S g ncif n-

ıı .. ı ast% o aı'ak alınabıl:r. 

'faliplerın tritF! ~klup:arı:u 2490 sc.yJı kanun h:.Mcilnı d. <!ahi nde 

t~l<' f$Ulllli saat 14 rl-e kadar Kilas br:ı·tl yes·ne makbı.ı.z. rn·•kdb"'nc!.e t( -

(7418) !9~3) 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
S•tlnı:.lma Komisyonundan 

istcııtibı.U Kı~ öÇetu~ okula öğrrt t>n kısmı i(; :ılınacilk o~an (117) 

'4.ın !n'iden kömü-rur.ün Kuru~ · ı•n Çapa.da b·;luflc.n. mektfp depo-

ı;una naık 1, tahmil \"C tah!iyP~i d~hJ olmak: ü.z.Pre 877 ,ı a 50 ktJıC"u'1an ~ık 

tiur;iltrılı'·ye k<tımuş!.\ır. 

Jo~J.tnııe Bcyogl.:ı İst•' l cadde~,,. Ll6c,er n.uha t:hf<.-i. ıı;Jııde 22/9.'&42 

t:itlı )..'lÜ r.lat 15 te u,pıan:.n. kom 3: onda yapı~acaktır. 
Js1.f'kfı!ı"t n 68 1ira 8J k- ruslu~ J!k trmin-aUnı frH'ı.;c.Ur m\t!I{ Ebe \'ftl:r.~-

6lnt" ,2t.rıl: .,k bu ' :c rr:.ıeşgu o]dukı,1o11a dair 1942 yılln!i alt ·r care-t Od.a

tı 'Yf')'ithu1. St yrü~fer müdl - ğündcn \"f'n1rr..ş olan v~a \e tem•r.at maJt.. 

l:ı.ı--z,le birEkl~ :ko.ni-)'ora tıYlrr.-e)eri. 

1 tek1 t>r p.rtna~- okul ~~ıuin.h. n ,u.'J.p o..ııyabııf·cr ,;;ıtı:rı il.5n oı-u

nur. (9667) 

TÜRKiYE CUMHURJYETl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş t.arihi: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türk lmisı. 

Şube ve "ajans adedi: 265 

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

Zıraat Bankasında kumba ralı ve ihba.-sız tasarruf hesap
kur'a ıle aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çel<ıilecek 
kur'a ile aaşğıdaki plana göre ikraııüye dağıtılacak tır. 

' .&. l,000 liralık &,llOll L.11106 Aılel $0 liralık 5,000 ı.. 
' • Al • l,fft • ııı • " • ..... • 
f • 2" • l,OOI • 

.. • 11141 • ""' • Jff • u • a.z• • 
DİKKAT: flf,Saplanndaki paraJ.:ır bir sene içinde 50 lira-

dan aşağı düşrn?yenlere ikra miye çıktığı takrurde % 20 faz!a
sıle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tar ih !erinde çekile.. ektir. 

No. 8 

A nkara Belediy eler imar Hey'eti 
Fen Şefliğinden 

K1rş0hır n:J&.basııı1n Hıeskuın vt• ga,yri es.-:ü!'l tutarı 500 hektar olc::n 
ss--.ba-sını.n tt-s\; )e n.Jnha.ntsiz. l/500 ve ~S\'" .. l)"C m ntıan li 1/1000 \;(" 1/2000 

ve- Iı4UOO rdkya ~ermda balı hoızır' muntozi:tJT..a. h.arit larır.1n s!:mı işi ka
palı zart as ıle ek. ltnıeyı• keınrr.ı.;(. r. iJ:n rr,(lk'u. bt>-dch 11500 Ii'·a ve 
mu\ akıkat tı 1nına11 862,5 !iradır. 

J::'ti lıın 1• 5/IG/1>42 toı'1hnb mJsad;f p:rzaıtes: gtio.~u .aaı 15 de Kı:ı>t•1"1 
B :1..c,:·L" dJıı·r~t~ toplanacak eksılt.~ .lw:IDNyonunca )~o.pı~acak.tır. 

Jo;k&Jtn '")-e işı~rak ı·dc"'C"ekJt•ı1ın 300 ıhe-k14tr1ık bir kasabanın haritasını 

n ·atfı.ıkiy lt'e y.ıpt &ı .. mubcyyin ~1fla Vı KlletinU. n ö1acak1arı btr ctı

ıyc-t ve~ık<J.s ·11, lh.ı!e gunti.n~·n ~ gün evvf}:ne kadrı:- Beled;ye-!er imar 

r."-"3 • :. l°'t'n. Ş; t';.g\J')Q n\cr-acsant ,-d,,•.ra i~ !ıı ak vı"S',IGt;:o,l aJma !arı lô.znndır 
Bu i.~ &.-L mukave~e ve eıartnorr:c llt' h.•.i'e-rrüatmı Dah;:iye \rek.ületı 

b• 1 diyrlf:- ır.ar hl") .. et• ff·n i\l·"b>indı·n v~ Kı~" B-e~:yı-..eind.rn pa
ra~ız o~;;r~:c <:ılınabillr, 

·ı: ·--lı! mc!~..ıp.aıı 2400 sayılı art:ıt'ffii"ı \ t t"k'!ltt.i.t.n-.e ikanununun hliküm
leı"i oa. c in<ff' iha;-e sacılinıd.cn bir eaat eV\-eline kadar Kırşehir Bı·!r_dı

ye- rı·isl;ğl!:.ı..:. nı.aki>uz muk.ıbilmtle lte'im e<f·ln.e!"idir. PQ91.öl<ia vuku bıı~a-

<:ak gttikrı.v Pr naz.arı ıLıl"Yara vlınrr,az. (7730) (0022) 

Y<ttılı 

Erk!:.C. 

• 
1 J 'a1ısız 

Kız 

ilk - Orta - Lısc 'T"a&Bıımcıe :>1188e'rvı.ler 86 
Husus•ytlı·r: Yabaoc1 diller ogrı·t.tmınr tmem vf'nllıl"')r. talebe:-inin 

!lıhat ve ı..'12.ibatiy!e ;)'<lkından Hgl]t'D.mt"kt!T. Tel: 41159 
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ı ı , z e, r , 

A. KAR..\ 

A.'-'TAL "A 
AKJiİSA.R 

Al'DIS 
BAL!Kl:Sİ& 

BA&TI.S 
Bl:RSA 

Bl_RDl it 
BİGA 

BODRl JI 
ÇAl\AKK.4LE 

DEl\İZLİ 

DİY \ RBAKll\ 

ESKİSEH.İU 
EZİ l\E 

EDREMİT 
ERZt:Rl'lll 

GAZİA1'"Tl.P 
GELİBOLU 

GEDİZ 

İZMLR 

İZJfİT 
K Afü\ Dt,Nl Z - EB.EO 

KADUI A.'i 

KAR .HIAS 

KO."YA 
KAl'~ERİ 

KIR KLARELi 

KİLİS 

LUL EBl.RGAZ 

lllAN İSA 
MERSİN 
SAl'RA~BOLU 

SA!IJS I N 
T OKAT 
ZO'> Gl'LDAK 

• a iZ 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 1 
icabında günde 3 kaşe allnabilir. 

~· ~ ~ ....:.· - ' ~ . ~ ·."· ~.. ~ : ~ -~' ~"" . 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Azı Çoj:u 

Ta-l.ımını bfdı'}i ftıhm;n beO~ Tahmin bedeli 
c.,- Mık tarı Azı Çogu Tutarı Tut.j\rı 

--~-----~----~-~-__:~---~--K~u_ru~ş:._ _ ___ L~-~K~r~·---~---=L~-~Kr~-~-
l"l'aııak 
Pıra..-:..a 

l ... ihc.00 
Havuç 
Keı'tv·z kOi 
J)orr,a\.t:a ckı'mıı:l~ 
.Bt-zcl"C kızı• 

'f uc bak '. a 
Çp •l f;;su.lıye i 
1'\ı ;.ılJ."" Ay~l'· 
Fa.s •;ye bz!'"b~·ı.. 
B~ber ı_.o]n; lt.kı 

T» yaprak 
y .. r plım:ı.sı. 

'l'aze ban.ya. 

·ı ~.~ :kabak 
K""rnı baha~· 

r.: ı-..ıl 
!'\thcan b<1ş 
'\".eş ı ..,latı.ı 

F.n.g~ar ba,ı 

ll:yar 
LıniıOn 

DıTeotu 

'f • Zt' Wğa!l 
M:ıydal')('t7. 

l.'"prak t:ı aııı r.- ı 

Raika.bağı 

Nan-e 
Sarmuıs.c.k ku:"U 
Ebegümtı<S 

5000 K•:o 
l llOOO • 

5000 > 
2500 > 
2000 • 
5000 > 
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1000 • 
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3000 > 
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5(•0 > 

500 > 
4()()() • 
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i OOO adet 
20000 > 
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10000 d('l>{ 1 
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soo > 
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00 
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64-0 00 
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00 
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so 00 
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00 
00 
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6-00 00 
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00 
00 
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l 00 00 
110 00 
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720 00 
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250 00 
300 00 

1600 
800 
600 

00 
00 
00 
00 150 

2250 00 
ı oo oo 

00 300 
450 00 
400 00 
200 00 
60 00 

HO 
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00 
00 

111725 00 

Yı~dı.::cla b1ılunan T1·knik Okulurıu:rı t!M2 n12lt yliı iht.lya.cı olup yukaı·ıda cinıs ve mİ'k.<iarilf tahmin ~li ya-
z. _ 32 k.Jem ya, !!'~ ıarttlamf'.3 negörP 24/9/942 ~c günü ::aat 14. d.e Gümlişsuyıınd..ı. Yük.sek Miiht"T"dis 
wcktEbı :1~uh:Jebı·slrdı• l.(:.p)anacak komi6)"ondıı ihalesi ye:.pılmak u.zf're kapalı zarf usulilc. elm:ltmeye k-onul
n <l ·r. ilk tcminut 1404 )iradı:-. i!'! . .f'k)il<'rin şartnan1esini iörnı-d. ve i]•k tı·mimıtı yatırnıak üzere b;r gün ev
,.t:.~" kaC!nr YılCı:ı..'daki okulo:1.ı~a,r ek':i'ltn1'C ı:ünü Gürnüşsuyı.;nrla.ki Yi.k;ck J.!ühı·ndis M.~ m anc-

.n.e go!mcle:L 
'l'ı•k :r mrkt pları e~ 1tn·,eQ-en b:s Uflt t:vveli!le' kadDr n>0kbı.u. muka.bi.l;nde verilrntsl i;1ım<lı"t" ~'61~ da vaki 

grc .01 !c;: k'\1.ıul tO:'m('Z. t936'1) 

Ali Bı:ı.111}.;:t·lüğ:i.u \·e k .. :'dt•{.fri 

Omt'c H;kkı Gök.soy 
Hilm1 l:'~ ı. A abcıog:u 

l.1:<hn~ı·t Gı.ıre!"' 

I!ü~yion \'as;f i-. ·l 

Kl'ma Kaptan 
Şadi E.~Jr·r 

Foto Al; Car.j(aya 
Zü.h1u L'erc"l'l 

VE')"'Jı"l ~r 

J..ff".hmc~ Ka.og:n 

SUhh E,?<;in ve Envrr & i:Juyu 
Mm.Jüt E\'liıgl~n 

R~p lnön~pı· 
Zıya ve ~Iuıv.ıt DemCr 

Hüsey<n Rah:nı Genç 
Fazıl S;.ı,ı:süı. 

.ih·an Giı~l 
lliıseyin \'e K&nı 1 \)L'f·D 

lf. ŞU:r Sor.ol!':ı 

Salih Zubck •e 0'""°~-ı' 
P.ıık NU6ht" .B<·l"·n 
Muzaf'fer Ço§taban 
V. Ni:!.<..-. Içi) ve Nauır SeriJ11 

Ferit Öı.ı·r 

llarr.d! EJ~tıa.v 
Jı.1. 1'-1 ~fQ Koc:rt.\.!ic 

Reş;ı A!tliy 

M. Nur Tupçu~ıg!~ 

M. Fehlli Ö•b<·k 

Hulüsi Oı.n 

J\.fehnll't Gr-ct:z 
M. Zeki Ak.ıllıog!ll 

Celal Öılü ve K mal Stzrn 
,t,,lım<t Mı-tımet t;yoal.k.aı-dP0 !er 
J.tut."5ir.l \e Adnan Çuıbukçı..:Ctar

<lrşlıT 

Dilşün.ın bi kerr &~,S"-.ıar • \'-
wlarınn ;.. ..... ~ baıtışı bakan si t .1 ..:., 

işk-ın. eJ, '~ kOSKOC(I çiçtii·,, ça ı 

bir bah\·~11 ollM'l (Saray ı-ıa·f . ne) 

B,ırr..<la yatıp ~ ıyi o~'""3.Y~1 t. r 
bo..sta, v .. k~jnden t.·vY('İ göıl• ı"i:ıt h-a· 
p&) ;iıCRk ol ....... bfr ln;an b~.!lı;rn m ""' 

'}e m~,1 l b)r me-kl~, g>cıl!n 11.ı:n 

önune l!l't r n b"r kere. Boj;S. ı 11 

güıııel y.,..,ındı· VP. ftl F- b· k !ti 
yapılınış v o..n bu g ·<li b. ao.ı 
Qku,yacJ'k o.<.ın ÇO<"U • ü~'l'.1 n .. iJ. 
yt.ıtiışme-t.!ı r'! 

Daha ,.,. kr, ıı.e- 1 l'r o'm z 
Ei:(eır bt; g~ y~··\.Tdfn tS'i&l a .... ı, 

ınLkı5nı m•\\'C"ı.tt dp"':ls<; vr c ...... · yap
tırılınak ~.1tu \""e lhtimtıli ytJkse br. 
kınlar n~ -.raZ?.am st>'n·l'tintiı nic..·111 gö.. 

1 

ınıilli le ···.n7 .. V:ıbn:.da~3 ın !ad~ 
edeımed~~i nıJyon.1a: at>ı;:ı .~t>kİ b.ı 
gibi P~PT't"r·M;.-t<ie!l n:ç n faydan -
ma..stn? i-.e yarunııyorsa (~ .. a • t
ka o}n:::;_ıyan;arını) k~ralını, d~eLrıl 
ta 'ki \'at.:;.!:lı..., ve vatar.<i.a•1n i t4f8.C~ 

l"Clf<b'ilec:eg· şeklP e<ıl<a!.nl. 

c·DıiL ATACAN 

Benzin tasarr11t11 
için yeni karar 

v· ,ayet b.ı.·mln ~rrui'u için y~ .. 

nf kanıır a.1n1ışt.;._;r A~elıi:ırla """
pı)an t('n1asJc.rcian oonra Büyükde
reyıc iş:('3!\f'n oıt.ob~i5'letın saat 22,30 
dan soo.ı·a~ı s..·terleTinin kaldırılma
sı Unırlaştırı:mıştır. Bund&.n ba.,k.a 
bl.8.lrl ifl.Pr l\,n ıku1larulan 1eıu.:le
re de bMlZ.'ir -vf'ı•iJmf'ttn.r; karal 
'~lmi~tr 

f'"""""~:· ill~:~~cfN Kız v.ı Er kt-k ~mlan 

:~ 
Ana sınıfı - İlk - Orta - Lise 

Ya' ılı ve ~ at1'iız talebe kaydına ve eski talcben.ın ka)'dının 
ycnilerunaıi ne başlanm;ştır. 

.ARNA\'l'TKÖY ÇİFJ'ESARAYLAR - Telefon: 36-210 

ORION OYOL r:sı 
3 Daltıalı 4 ı:m0alı SUPER HALK RADYOLARI gı·lue~~r. 
RADYO PAZARI: Galata Tünel t'addes No 17-1 

Us-.kUc.al' Asli)·ı~ İ!uncı. Hu..1<.u;;. hil
kı:uıJiginden 942/1 JZ 

Ahme-t Rct:kt • Nac ye ıtuı ... -'"t 
;?.l'll.Sında ln:ütı_;.:e\·ın da\a ne~rn
dc Ahn .... et R-ef:ıt Nac~yıl ~fürve.ti 
a37 tarıhinde tatl.k 1 tt=gi b:ı bcy'ine 
sabit olduğundan tarihi n.-ezk\irdan 
.tibJreıı ta:-aJ:Iara a..asındaki cv)ili
g~n zt>.valine 28/5/D+2 ta.rihındc ka
rar veı·i1n.ifs ve hl. alryb:n .ik.amet.. 
g3hı nıt•(:hul o;dugundan il;lm sure
ti: t.eıb1iğ ı>diimiı ve tt·blig ınek.;mına 
k.a~m olmak ü~Prt rr:otbkf'rr.f' divan
hanesine taNk ecl:lınis ol<luğundan. 

Af. A~h Na~•ye )'Iurvetin n:ınlil

matı olınak ti'zere k-eyfıyt:t i.'3.n olu
ııur. 

DOKTOR 
Rafız Cemal 

LOKMAN BEKİM 
OADİLİYE MÜTEHASSIS) 

Divanyolu 10-t 
Ha;<J'tne A•tlerl: %.5-S. Tel 1!!91 

4.. ........ ........ '"' .. '"' ...... .., - .. .. .. 
TAKViM • 

Eyl81 : SALI 

1361 

Hicri 
RAMAZAN 

~ 

15 1358 
Ruml 
Eyhll 

2 

GiJn: 25ı! As: 9 Ila.ır: 133 

Vaklllor 

Gı.ineı 

öi:Je 
İl<.;,,di 

.U.•m 
vat•ıı 
m,;a'ıc 

E :ı. a n t 1 
~ o; 
12 
e 

10 
13 
2 

10 

20 
49 
21 
00 
32 

DİKKAT: Caze•rv• 
tvr11k gf'rl venlule%. 

...... ... ......... , . ... .... .... 

13 
I~ 

19 
20 
4 

09 
41 
19 
54 
.'>fJ 

goı ı<k:ı-r'ı: en 

... ... .. .. " 
Sahibi: E. l Z Z E T. Noşri:ra ı 
Direktörü: C..vdd ftıırabı!gin. 

lla•ıhlıiı J e?: •Son Telıt:ralo 

IS/911,H SALI 

7,30 P~gram v ar,e:a. ~at a)·arı. 

7,32 Vücudumuzu çalrstıı· ... l. n. 
7,40 Ajc:ın.s haberler!. 
8,30 :Mı.-..·k 

12,30 Pı-oc:ı•m ,.e 11~em . ..t~t ayan. 
1233 Müzıii<: 

12,45 Ajans ha.ber:f r;, 
13,30 llfü:ıılk: 

18,00 P:xıgram '\'e m :•n: •at c.,·uı. 
1803 J.tüzik: 
18,45 ll!uzk: ~-a.sıl beyti•. 
19,:o l•t.cntll",c-e-t ~at a)-s:ı ve .. \. 

Jtıns haberlE:.:t. 
19,45 Min«: 
20,15 Rudyo ıaıe:csl, 

20 145 MllZJf" 
21,00 Kona.şma: (E.f..n saati) 
21,15 Muı'k: 

21,30 Konu.ııma: (SJklL< """'). 
21,45 l\Mıi<: K!ö. k TG i< Mu2 ğ'. 
22,30 :Mem!('loet san! ayaı · Aja.:s 

ht.be-rleri "'~ Eoı.c..tıla 
22.50 Yarın'k'i pmğnım \·e K&.pa:u .... 

Bir amele iskele· 
den düşerek öldü 

Dün Şı~ <lı• bir t•nııcluiiin n.anı e 
nobccle""ltn f{'ci bir ika.ı.a o ,,tu .. -

s 51-idn y~!li yapı!m&kta o an b.r 
btmı:de <;:t1ı.'7Jn amele K~zıır Utkır
oglu, sırt 'l<J~ harç dolu b r 11 · fe 
•le ""'eloden yukarı çı::..ari<e:> t.:ı:e
rln<.e yil tichı.g'.J laltlS kırıla -V-K b-
nanı:ı ,.,,. ı...,..ı ndan Bş;>gı <lilı; "-r 

tüı. S 1r Ooakı .tsır ~ ye dtif:•·n 
;ıınelen.n 'il<"Udtl mllht y~ ·1 rm-
~'l yara :un.ak b 'dalı: <ı 

tur. 

HC'rr.t-n imek.da ç:.gr .a'l n 
ta:-anla R'')"OU:l'.l ~a .. tah Jlf'filTI 

dırı~an K~zım yap• Jn t<'devıY'(' 

rr.en ~7. &rı!lT3. ci'ı~ ~l ?' 

Z . .tı. Yİ - c;,.. ı ııbt v o 
ci;ın aldı~ ~.h:ıdf"fna!Tl1! 

~ -
knl
o-ağ-

tı , )'Cfl ı acd ı • "l: 

h.~kn.t. )...ktıı • f;b9) 

O nara il l! 


