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Sehirlerarası yeni hatlar 
~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 

Ankara -
iki kanal 

I zmir arasında yeni 
haf taya açılıyo~ 
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Japonya ve 
Sovyetler 
münasebatı 

----ı---

S TALIN GRA D Ankara - İstanbul hattı da Cum- · 

Yeni Japon Hari· 
-:iye Nazırı "taraf· 
sızhk muahede· 
miz değişmiye• Stefuıgradı bombalayan Abn an bomba ııçııklaruıdaıı biri 

cek,, diyor -
DO ŞERKEN hurİyt!t Bayramında açılacak 

Ankara, 18 (İkdam Muhab!- kanal tesis edilmektedir. !Bu te- C • • ) 
Alman ordusunun rinden) - Şehirler :;.ı,ası .tele- sısat Cümlhuriyet bayramına ka b . 
taarruz istikamet· fon şeb_ekes_inde yapılma~ta (}- d~r ikmal ed.ilm;ş olacaktır. s t a 11• n g r a d H a r 1 I . . I k? lan yenı tesısat yakında tamam 'Meı<cuda ilheıcn A,nkıarada 
$fi neresi 0 8C& !anacaktır. Yenişehirde iki b.n aibonelik bir 

Yeni nazır Anglo-Sak· 
sonların gururlarını 

kıracağını bildirdi 
Tokyo, 18 (A.A.) - Ye'ni Ja

ıııon Hariciye Nazırı M. Tani ga 
z.eteeilere demiştir ki: 

Hala dünyanın merak 
ettiği b~ aoru kat'i bir 
hükme bağlanmış de· 
ğildir ve esrarını mu 
hafaza etmektedir, 

Yaaıı: ŞVKRV AHMED 

S
talingradın artık tama• 
miyle düşmesi nıukad
~erdir. Buradaki muka

\>ernet.in son dcınlerhıi yaşadı
iına, son bir tasfyc "e tenıide
ıue mÜ<i<de-lcsio.deo ibaret kal· 
<bğına şiiplıe ynktur. Sl.aliograd 
Suvyet ınüilafaası, Sovyet ha.rp 
k.o:ı.a.ncı bakımından kend:ioe dii· 
\lffil hu şeyi yaptı. 

Bu mu<Waa: Rir ord~ıın yü
rıiiuü aı;artn12k, bir oırduya mü
loakap safhalar bakıınından lıa-
:1-•t.i üuımıde vaki·l ka:ı.:ııı.dırmak, 
l.cluı.J< kabiliye!leriıı en yükse -
gim t>cli.rtıuek ve iıı,,an ta.kati· 
111..u, İlbRO şecaat ve kahranı.&0-
Lğının uünıunesini vermek ba
lıuuııılıw olduğu k.a.dru: şi:ınd.iye 
ka<iar mislim: ra<;tlaJUnamı~ bir 
kuı.trotle savlet etmenin, istih
kamlar yıknıaunı, in""1 takati 
i.i.~tündu İıarbcylenıooW. de des
taruıı>1 Sov~ etler ve Alıııanlar 
1ı.,,,..1nıı.a ilc.rı ıar>he en :ı- ilksel< 
hayranlık ve takdir hi5le.ri ile 
geçittcebtir. Jla.kıilwıt bu mer-' 
kı·ı"1<: olmakla l>eı:abe.r ıw.cak bı.ı 
hıılük~ıin dest.anı busıw;iyet dı· 
§ııHla Rııslan bir hayli l>iiyük 
>.ara.r, Almanlara da z.aman ve 
'•U.<lıde 1.ayiah veriliı<d.İği de aş
rı bir hakiknU.ir. 

Stalingradın d1-*mooi ne Sov· 
l"t H.w;ya en ba~ta müttefik • 
!erin.in esaslı yard.ıım yollar.ım 
Ve lıu.!ıubaı, paınu.k, petrol hazine 
~r<ni kayhetm.i.,, teceı'tiit et • 
ıniş, Mosko\·~ mı.tdafaa bölgesi· 
l\l arkasınrlan vuruJnı.aya mil&a
>ı bir dıınıma düşiiTıuÜş olu.yor. 

izmir - Ankara ve İzrrtir - A- santral yapılacak ve böylece 
dana arasında yeniden üçer ka- merkez santrali 10 bin 3'boneye 
nal açılmaktadır. İzmir!e yapı- fü1fığ edilecektir. Bunun için i-
lan mükı:i.lemeler 17 ara merke- cap _eden malzeme sipariş edil-
zirden g""mektedir. Yeni tesi- · t" 

~~ nıı~ ır. 

satfa doğru iki kanal bu hatta 
tah~is edilecekıtir. Bu kanallar 
bir haftaya kadar hizmete açı

lacaktır. 

İstanbul - Ankara arasında 
da mevcuda imveten 15 li bir 

Böylece memlekette şehirler 
.arı.sı .telefon konuşmaları daha 
~en yap1labilecek ve ihtiyaç da

ha i~i bir şekilde karşılanm~ o
tacaktır. 

Bir Japon heyeti 
-------

Amiral Namura'nın riyasetinde 
dün tayyare ile şehrimize geldi 

l\lisaflr heyet bugln Ankaraya gtdece!E \ 

1Mj ·Ol 

-
Namura (ortada) d!in Yeşüköyde tayyareden indikıten 

soıı:ra kendisini karş ılayanlal'la lronuşuyor 

Amerika ve 
Japonyanın 
kayıpları 

Amiral Namura'nın riyasetin
dtki J apon lıeyeti dün akşam 
lhusus'i bir tayyare ile şehrimize 
ıgdmiı,-tir. 

Heyette Namu:ra'dan b3§ka 
b.iı· Amiral daha vardlr. Ve he
vet 6 kisiden mürekkeptir. 
- Japon. m.isaıflrler Yeşilköyde 
;Japon, Alman ve İtalyan sefa
TI:t!.tri mensupları ve wğer ze
"at tarafından karşılanmıştır. 

Şehrin merkezinde 
hala devam ediyor 

-------------
Almanlar Volga nehrindeki iki adaya ayak 

bastılar - Stalingrad da çevrildi 
Berln ,18 (A.A..) - Alman or

duiQTl Ba4J<umandanlıığı tebl<-
ği: 

Terek civaıılannda Alman 
zulhlı teŞkilleri bonlba uçaklari
le desteklenerek bir nokta)'• tek 
sif ettikleri bir hücumla iki düş 

dilmiştir. 

İlmen gölünün doğu cenubun 
da ve Ladoga gölünün cenubun 
da oldukça fa2ll.a düşman kuvvet 
}erinin mükerrer mevzii hücum 
lar• düşmana büyük kayıplar 

(SA. 3, SÜ. 4) 

Japonya ile Sovyetler Birliği 
arasındaki tarafsızlık muahade

sine karŞl Japon sôyaseti ?eğiş
memiştir. Eski Harreiye Nazırı
nın esas harici siyasetini takip 
edeceğim. 

iM. Tani, mihver devletlerıle 
ve Japonyanın ö.ı.ğer müttefikle 
ri ile olan bağlan daha ziyade 
kllvvetlendirmek ümidinde ol
duğunu ehemmiyetle kaydey'e 
mıştir. 

(SA. 3, SÜ. 3.) 

man taburunun küUi kuvvetini ) 
tah1"ii> etmşiler ve 41 top gani- ( • • 
met almış'sdır. 

Stalingradın zaptı için yap<- \ s ı d ş h e d 
tan savaşlarda C>l'd• ;<e hava kuv ta ı· ngra e r ın e 
vetleri arasındaki sıkı işbirHği 

i~ yapılan şiddetli çarpqnalar, •--------
daha başka muvaffal<iyet ka
zanclınru,ş-tir. 

Düsmanın Voronej köprübaşı 
na k;rşı yaptı;ğı yeni taarruzlar, 
kanlı kayıp!.ar verdirilerek püs
kürtülmüştür. Btı kesimde 15 
Eylı'.ıJdenberi Savyetlcrin 91 tan 
k:ı tahrip edilmiştir. Alman tay
y.relerinin ypatıklan geee taar
ruzları, düşman cephesi gerisin 
deki hava limanlarına tevcih e-

Yugoslavya' da 
çarpışmaların 
sonu gelmiyor -Almanlar 20 Hır· 

vatı kurşuna 
dizdiler 

Askerleri 
Uö.rataldı 

Alman 
Boz una 

------!----'-"' 
Sovyetler Voronejde doğudan ye cenuptan 

Don'u geçtiler, bir çok mevzileri aldılar 
Mı,:,,\kova, 18 (A.A.) - So,-y.ıt 

e3ban tebliği: 
Geceh·;in S·tali'l"!gra.d ,ıaı~rın-. 

d"' ".. MıncUık bcı,4,,,tııı:1,e o>d<dJ 
"'"''"~lıır <>!muştur. D' ~" ı· c<:ıJbei.er
d1~ cmıeınlıi hit;biT ciıeii§:etlik yoktur. 

Sl:a'li<ıgr3'l "a:~ almruıl~
nn ~.ptıJdar1 yenl hücum.lal', dıilş.. 

ananın ~T sok'G~ inrmdıa muva«k.a.
~ iler~e.mesiae imkan verdikten 
sonra p.üt...\ürtülm.i.~. 

Yakışıksız bir oalir 
Selami izzet SEDES 

Ş ura.da lıuraua bir çeşit kıı· 
mar avadanlığı gW;e çar -

p<yor, ça.rpıyor da değil de bıı
tıyor: Radyoya ben:ıu kutu. • 
Jar; bi.r delıkten vatandaş beş 
kuruş atıyor, bu pa.rn yılan 
gibi kıvr.ımlı yollardan dola • 
şıp bir yere tak:ıhl<>r: Böyle 
atılan para.Lar kutuda biriki • 
yor. Eğer atılan paralardan 
biri bir;kmiş olan paralaiın 
tam banı !cliııe rastlayacak o 
hırsa, ~Hkler bir delikten 
boşalıyor \'e bu paraları pa • 
rası bam teline r&'>thyan va -
tandaş cebine doldurup gidi • 
yor; takılıp kutuda kalan pa
raJar da ... 

Eve!, bu paralar )le o.luyor?. 
Kime kalıyor? 

Kutularm üstünde: .çocuk 
Esirgeme Kınuınu• ya7.ılı. 

Çocuk Esi.-gcme Kurumu 
bu kumar oyunu ile aca ha l ı& 

nede kaç para !<:min ediyor? 
H<fş, bu snali sormak bile 

abestir. Eğer maksat bir hayıı 
kuır.ıımıma yardın1 ise, o yar· 
dun parasının bir kısounı: 
ka:tandım diyip cebine indir • 
mele yakışık almaz ve doğnı
fillnU isterseniz, bir takım ku
mar düşkünlerinin kutuda bi
rikmiş parayı delikten boşal -
tıp cebine indirmek htrsı ile 
güç bela kaza.nd •. kJarı paraları 
bu hırsa irnf"ban etmelerinden 
gelir teminine çalışmak da Çf!· 
cuk Esirgeme Kurumuna ya
kışnuyor, kınum, bu yakı -
şıksz gelirden vaz geçs:n. 

G 1 t ray -Lik maçlarına 
• • 

gırmıyor 

Alıııaulaı· ise Stalingrıtt mü • 
do(a;,,.,.ıın bıı kadar uuıma.sı 
l<a,rş.ıs:ııda ağu can, madde ve 
lll<llze-nl.e ka)·ıbına~ a.) ni zaman
tl; ı dalın ı,<>k hayali elımmiyette 
c.Jılcırak ı.:.1:11an, darhğınıa uğranıış 
bulunuyorlar. SoQet veya Kaf
ı...,, bölgck•r'ntle en ni.lıayel t~ 
1 -nt-...a·ni ı:.vnıına kadar harhede
hiiınck mümkün olduı;ıuıa göre 
bu. lu,,a zaman fasıla.sı içinde Al
ll'!.an ordusıı-ıu_n. ~hnale dfjnmcsi 
deı c~nub~ aıkn1ası da güç, kafi 
\'t n.ihai netice aL~ıası k.c büshil
tiiu gii~ olacaktır. Hunun için· 
d,, ki, Slaliugradrn Sovyetle"' e
l:nde ka1:."!nıanıasının Ruısla.ra, 
t:'t•ç alınnıa,"!,Jntn .1lln1nnlara ver
di~i ı.ar:!t biiyüktiir. An{!ak, da
"nnın h~ ~-üzti ne olu•rsa olsun 
hftıa giinün dünya ölçüsü içinde 
1.neıal nıe:V'.!Uft oln1akta dt!vam 
•den bir sorusu da Stalh~<adın 
diişıııesi11dcn sonra Alınan or -
0usunun ta:ı.rruz istikamettnin 
rıeırcsi o1acağldJr. Dünyanın me· 
•ak etliği , e bir türlü ce\·abını 
~t'i mah;•-eti ile kestiremediği 

---·-·----
Harbin başından 
beri 126 Japı0n, 
51 Amertkan ge• 
misi batırıldı 

Heyet, Yeşilköyde bir müddet -
isbirahatten sonra Perapalasta 
k~ııdilerine ayrılım daireye git
mıı;lerdir. 

Misafir heyet ş<>reli!ıe Japon 
::.ıt~şen21\·all dün ak~am evinde 
bir ziı:afrt vermiştir. Bu ziya
fet• o hM'•r bulunan Japon he
yet, bugi<n sehrimi,den Anka
ı:lya hareket etle-c('~\erd1T. 

Viı,ıi 18 (A.A.) - .%.'.adan 
gelen bir telgrafa ıgore, Eıır -

>vat kuıvve>tleri ile General Mlha
iJoviçin doğu ordu.su vıı;ta.o_ıper -
verleti arasrnda şıddetlı b'.ll[" sa
vaş olu~=· Mooar~<>,:çtr_: oııta şarr-k 
i:islerinden uçakla buy-uk sa.yııda 
mairzeme aldığı bihlrilm~ıkrt.cı...iir. 

Lornka 18 (A.A.) - Bı:ıra -
daki Yugosfa'V ma.hfükKnde Al- , 
manlarır., bır mıüsademede ö!ıdü
rülen iı.'<.i Al'ıııan 2~eri iç:öın mi
silli:ne olarnll: Bügosele IIıırvaıt 
köyünde 20 tutağı kurşuna d'.z
d;kıeri habN a!ınmışt r. 

1 L,,._ .A_IC~I TIVA KUR 
incir Cekirdeği ! 

' 

1 

lı J -

il tnevzu hakikaten esn·rını 
>ııuhafaza etmekte ve Alma1ı 
9r-du\:'undan hiçbir ~ey sı-zn1a ... 
ttıakta, külli kuvvetle·rin n<:rede 
~·h~'iiıl <>!tiği hakkında hiç bir 
,_~her şa3·ı oluınıııaktadır. Bu jti
"itl')a, tııerak da!ıa zİJade art -
ırı..ı.ta v10 lı<ı türlii talımiıı .derin 
ıtlanlı.k ..... mııhakeme olçülerine 
\·11~-1. l .. ··- ··ı 1 • « ... ra. t muJlalUl.şa ve mu a-
,":' nıe\Zuu ittibaz olunmak -
'""q,· 

' lal.i tıjp'ad miidafaasının so
(SA. 3, SÜ. 2) 

-------
7 Japon uçak gemi· 
sine mukabil de 1 
Amerikan uçak 
gtmisi kaybedildi 1 

va~:ııı:ton, 18 (A..''. - japonya 
le nıuhısa.ma1ın başlungıcı ol.::ı.:n 7 
ilk 'kanun l 9il dCıl 12 ey ıu 19i2 

:re k~r Birlr~ Aıne..."1Jra. "'C ja.. 
pon donıanm.ahıruun ug.rt'~~:ı.. ka
)'·p!ıam. G~t oJ.nraık Bırk.,..r.: ~ 
bahl'iye ·n<..ı.z .•L~ı t.:ıralır:cı;.:.;ıı ı ~.r
dıJl'n tt b "'b l-~rdt:lt'l rrJ..;,,icva-ı.:e.rdan 

-1J.lınıan resnıl kay .. -: ta:- üzeırin.e ~lık cie
fJ rcsml bir ~"te ı,.·ıkarıln11.'5 buJrun 
n:ııa;'A.adn· 

Bu lis~ı""1~n anhı.,iıl.Oıgrnıı göre, 126 
japon gerrır..inin ıbtır !nıı~ buiıı:nu'ı~
sınıa 4Lıı-şı yalnız 51 A.lH ban ge
mi-si baıımış ·bu.luı:.tr'13.kt.adır B.:•t1n
lan japon ge~lcrtran B2~ı~ına muh
t<ımoel ol:arnk ı:ıetıı.n <i!ğrr 26 gını;... 

nin de 4J;)\~esi grrckt~}r. 
1-fıasılnt. ograysn ge~11 lt rp ge16n

oe, bwıların .scoyısı lOC j.apon ge_111-
sine kartı yaln.ız 1 ~, Am-erıtk.an ge
mi&ıuden ıb ftr..-. 

1'1 a.Y""f Co ld JI• tal<.'\. ·'llo, A "° 
(SA. 3, SU. 2) 

Hitlerr v 
Musoı·ni 

--------
İlk teşrin de Viyarı a da 

bu1uşacaklar 
Londr", 13 (A.A.) - Dı·yli 

Sketch gazi'etsın ·n lj.ğrc.ntllğ:nc 

gö~e. Hitler \"f' 'Iu o inl 1c.k..,.<lr 
buıu~ma.k \'e göıüşıı . .e~-t- kararı

.r.ıı ver_t'iş:eıd"r. 

ller iki dev'et F.damı avni 
zarı1&rıda I\1ccarktun dt:\'~ 0 ~ r,o.
ib'. Hı:>rti, Mare ·t Antonesc() 'c 
Bulgaristan kr~lı lloris ile _de 
görii.şeceklerdir. Grrns, ıeler I k 
teşrinde Viyanada yapılacak! r 
Bu üç JrPmlekct arasındaki ih
tiliıl:ı siyasi me,o;eleltr <>'..odan 
lmldıırmak i1;in Vor Rıbben

tt<;ıp'u-- bir proje lt>\"d ed~egi 

sü0 knnıcktroir 

Bu haberi veren mihver taraf 
darı Hırvat.ski Narod gaz-etesi. 
Zcıgrepd.e \"€ Pr:~~orjc .vil~~·yeıtinde 
istisıd ;ıhval ilan edılm"I oldıi" 
ğunu da yazmal<tadır. 

- H;lk ~ontlserler heyeti reisi 

fosef StaHn 

Yeni yol vergis·nin 
ödeme esasları -Herkes mali kabiliyetine göre yol ver

gisi verect:k - kazanç, hayvan, bina, 
crazi vergilerinden birini veren kadın· 
!ar da yol vetgisine tabi tutuluyor 
vergisin n y< nı L sa lıtra ı::;Ore 

üı. ,.,_ '\"e t.:m,sı ıçton b; r k nun lli-
Y hı'l ı hıız a:.: akta '-'· ğur J )2Z
nııı;;: · k.. 

Bu !kiLnun ı ro,,esiı1ı!n '\rrJcillEr h-'"' 
yrıt.r~de buh.ınduğu \'e mf'r 1t=•n ö: l..ı

rou.tdM 1op • .tı d< v:-e • de ıı 
kt"J'.fl <.itilı er c höıb ... r ,·ıeri :~t'k-

tıedi~. 

Yıf'!ll ı:ıyibanın ttashı rı ~unlard1r: 
He1' şah!.s fl)~'llt !ttab ~ t;.rııe gö:ıe 

yol verg;sile milke!le KQ7JODÇ, 

h-a~'"\Cill, bina, araz> ve.rgıl~nd<'n 

b!f' ve;v...ııut l>fop"'·" m!ıkcllcl oJa.~
lar aşa-ğ1dcııki nispPt 'ç n.d.11 yol vt~i'
g" ; \"e:·ecE:k}e jir: 

Bu vergilcrdfn 75 !'ray~ 'kait<r 
(SA. 3 .. Ü. 7\ 

ft çkiH bir gazinoda, genç bir 
li kad:nla bi>c adam otıı.nryo:r • 

muş. Onlr.ra komşu 1tlan ma
salardan birisinde, genç bir va
tandaş vanmş. Bu genç vatan
daş, yanında bulunan kaıiına 
d.ikkatli dikkati; bakıyormuş_ O
nun im dikkatli dilokatli bakış
ları kadırun yanında lrulunan 

' ~· erkeği fena halde öfkelenuıı- • 
nıiş. Bu yüzden aralarında kav
ga çıkmış. Ve polis yetişip ar~ya 
girinciye kadar, kıwgactlar b.r
bid...-lni hlr hayli pataklamışlaır. 

HDdiseyi anlatan .va - Nll>~ 
kendi kanaatini de ilave ediyor: 
•- Memleketimizin zabıta ra

pı>rları, elııseıriya, böyle inci:r çe
kirdeği doldunnaz sebeplerden 
dolayı çıkm"i vak'ala1>la dolu • 
dur! ... • 

H.alhuki, oııun anlattığ• kav • 
gaıım sebebini., .;ncir çetci-rdeği. 
kadar mini mini giirebilmeğe 
hadiselere diirbiiniin te<"Sile bak
mak bile kiıfi değil. 

Bu ,-akanın bir •incir ç.e-
lôrdeği. kadar ufak olıııay an se-

( Yazan: \ 
1 Naci SaduUah 1 
beplerini biz.e, uVcl-Nit» gt•!>ı 

pahalı bir muhanir değil, ucu> 
bir fotoğraf makinesi bile gös -
ter.ıbiliırdi: Ziıı:a, lıiid;.s<: n:ı -
sında bir fotograf .,..,kilmiş ol -
ııeytlı, bi7. .,. resıimde görece.'-t"k 
ki~ tfügüşen masalar, kocanıan iç
ki şişelerile doludur. l\fü.tec3'izi.ıı. 
bakışlarJ, dikkatli değil, şdı • 
"·etlidir. Tecavüze ıığrayunıu 

gözleı"i ise, kan görmeden sön • 
mey.eeek Jıir öfkeyle parlaın:~
tadı!r. Çünkü ç-oğumuz i~nıesı~ı, 
çoğuıırnz bakıııasım bilnıeyız . 
Ve çoğumuz, bir ssrhoştan ko
runmayı, veya bir rezaletten ka
çınıııayı, yiğitliğe sığmayan bir 
tabansızlık sayarız. 

Fakat l>ize, bir fotograf objek 
tifinin ~le göstereblieceği bu 
sebepler, «İncİT çekirdeği> ni 
doldu rma>:acak kadar kü~ök ınü 
dür? 

(!;A . 3. Rt. 6) 
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SULTAN REŞAT il" Lokantalarda' 

ITTiHAvTCıLAR ! Ucuz yemek 
l GÜNÜN iÇİNDEN .• ; "\ .) 

j Yazan: Z İ Y ŞAKİ B No. 4 1 V 8 f İ 1 ft C ft k 
Mahdut gelirli halkın 

kurtuluşu 
Mı.rrat &end\, son derecede 

müsrifti. Eli.ne geçen parayı 
par!a!< -;ki •afralarmda ~er bi
tirirdı. Aı.ıl garibi §Urasıdır ki, 
pek kıbirli ve azametli göriindü 
ğü ~ııtde, ikide birde para ko
parmak ıçin valdesi (Şevk Efza 
.l<admciendi ) yi, amcası Sultan 
Azrze göt.derirdi ... Şunu da i!a
,.c ede•·m .ki, artık bu para iste
melerinaen bıkıp usanan Sultan 
.A..z'?in, kadınefe-nd!ye bed n1u
aı.ıcle Nhrii ;·e Jı;,tt<\ b~zan .lıu
zı.;runa bile kabul etmiyerek: 

- O d~i karıya söyleyin .. 
İl.ide birde buraya ge'lip avuç 
çacaı;tna, s;: ıbe>ş o;jlunu tetb.

ye er.o ıı. Ona, idareli para har
eoetmeyı ö~rets:n. 

Dıye lı., ~ gönC.erdiği vakiy-
<iı. 

una mulwlıil. Şehzade Ha
nıtt t-fer.di san derecede ı~!ni 
ılirdi Al<lıih resmi tahsisat i'e 

"'"ı ~n<i..kt<'n °ba~ka pari.1 arttırır· ,.. ' 
k ~Y minnet etmeden geçi-
ııinL 

Hf;r sene Murat efendiye d~ 
Calarca büyüle pZTalar veren 

itan Aziz, bir defa da şeh
zade> Hamit efendiye (On altı 
bin alt.n) ihsan verdi. Ham t 
c'oooi, bu lJ;ilI"ayı yemedi. Hiç 
hır ı.urett... 'sraf etmedi. Derhad 
-oyun lüoc2rlığma başla.di. B:r 

hayli para kazandı. 
Sonr<!', Arnavut köyün:i,n ü•e

r:.ııde k rııç ocakları yaplırCL. 

Uzun zanıan~ar, bu ocakla.ı if!
letilrerek kiı""ç ı:a.llırdt. Bu q. 
ten de epeyıce para ka.zandı. 

B:r <a·rahk, hayvan beslemeye 
heves etti ,Arabistandan ve Ma 
caristandan dns ha.yvanılar ge
tirttı. Bun\ardan güzel taylar ü 
rettı Bunların sa.tılmasından ha 
Ftl oan p:ı.ralarla da servetici 
tezyit ettı. 
Ha.mıt efendinin daimi ?n"'l

gı.rliyehkrinden biri de çiftçilik
ti. Ka(ı:t'hanede ııüzel bir köşk 
yaplırrnı~. Burada adeta ı;izel 
h>r ç ttlilt tesis etme.tir. Bu da 
Su1tdn Hamid.in varidat kaynak 

!rtr•ndan biri idi. 
So~ra ... 
:Murat .. rendi, gayet zayıf ira

deli idi. İçki, kendisini harap et
t:l':i halde, lbu itiyadı.nı biT tfrrlü 
tc rked<' mem;şt;, 

Hamit efendi ise, . n der~ 
de aı.im ve i,:ade sahibi idi. On 
Yedi yaşına geldikten sonra 
kendisine hussi tabip ta.yin edi
len (Mavt'Oyani Pasa) nın kü
çük bir tav9iye<i üzeril1<', der
hal içkiyi terketti. Şehvani he
-veslru-ine niil:ıayet verdi. Ve ade
ta, ıyi hir sporcu kesildi 

Her ~ muntazam :zaman-
~:ia a-t ile getlniye çıkıyOt<iu. 
Sık sık ~·at ormanlarına a
va gh:liym-... Kilometrelerce ya
yan yürüyordu. .. Hat!\ô bu yü 
rüyüşJ,erinden birinde, bir e~ 
kiya çetesi ile karşılaştı. '.Ken
d:sini tanımryan bu haydutla.na 

soyıilinamak l<:·in onlarla müsa
demeye başi•<i.. Bu müsad~me 
e>;na.rncia, kaLçasınd.iın yaralan 
dı. s;lah sesine koşup gelen a
damlarilc, -yar<i lı oldugu !ıaılde-
o haydutları. takibe kal"'§lı ... J 
Fakat, yakalamıya mu.vaffak o
Lamadı. 

B!r wnbahar giinü Sutan A
ziz;n akl.na esti. Canı, Çekmece 
gölünde ava gitmek ı.sted" Fa
kat bu kararı ver!rken, ha•.,· na 
Hamit efendi geldi: 

- Efendinin f.'\"Cll· ~ 'cn1 
cc! yorlar Çabu'<, oöyle,;m. Pe
~ m'?.den .rt>t;~~ n . !?unı:n av
cıhğmı biz de görel:m 

Dfd 
Padl'i'alnn bu emrint ... ~~n"~i 

ede, rr;abeyiııci. derhal Ka.~ t
h.nc kc,;küne kız yaver yolla
d, Fakat Hail' t c·fendi o sıra
cı: ava çıktığı ç:n ya,·cr ken
dioinı kii~kle bulama<!• Cl\·ar
dah.i Oi?T!ana g'<!c.rek ar ... mlya 
başlııd.~ Ve nihayet, bir ta,-şı., 
peşinde dolaşan şcbzade "e kar 
şıla..~tı. 

Yaver padişclıın irades.ni tcb 
lig etlıkten sonra, yaver ile ara
ları.'lda ;:u muha\·erc ge-çt.. 

Sultan Hur.il - Zatı şahaue 
ıefendimiz.sarayı Qıürn:ıyur.ların 
dan hareket bti\"Urtlular m_?. 

Yıı,·er - Ben ata binerken. za 
tı şah.ne-'eri henüz s&ra~ m r;h
tıırund.a bulunuyorlardı. 

H;:aıgı vapıırla te _ -'f bu~· ura-. 
ca.klardı. 

- Pertev Piyale vapuru ile. 
- Tamam .. Siz, vc.:zifenizi ifa 

ettiniz. Artık gidebiLrsiniz. 

Yaver, şıfu13.de:yi selıam!ıya
rak atına bindi. Çekilip .gitti. 

Hamit efendi, hemen yanın
daki adamlan topladı. O anda dü 
şündüğünü, şöyk-ce an'latlı · 

- Ş'mdi bur~dan köşke dön-
memiz ... Orada, elbise dcğ;~ir-
memiz ... Arabaya binip Çekme 

---·---
Daimi Encümen bir 

proje üzerinde 
tetkikat yapıyor 

Belediye daimi enci.ım" ni 
ucuz yemek etrafında tetkik
lerine devam e:mektedir. En
cümen şimdi•lik bir proje üze
rinde müzakeerler yapmakı
tadır. Bu projeye ,göre ilk o
larak lüks ve birinci sınıf lo
kantalarda kart usulüoÜ1l tat 
bikine geçilecektir. Yemek
er; çorbalar. etler, sebzeler 

P• .'.ıvlar, kompc»tolar ci;ye ay 
r 1a.cakt,r. L~,,;:s ,ycr1ıerde 4 
knp yeme;;: 2~;;, b:ı-iı>ci s.n f 
yer:erde 115 kuruşa verile
c-ekt;r 

B,r r.c· sın;f ,·erlerde co.ıba 
''"Y• kompos~ yenme~se 3 
kap ye'Ytek 130 kuruş muka
b. nde yer.cc!'kLr 

Beledi \'e bu hususta hen üz 
bir karar ~ermiş değ-ildir. 

Almanla r kürk sat• 
mak iıtiyorlar 

Almo.nyadan selırimizdeki a
lakadarlara gelen mektuplarda 
baz Alman firm~hı.rının mem
:eketiınize kürk satmak istedik
ieri bildirilmektedir. İthalatçı 
tacirler, gümrük baş müdürlü
gür.deu ve Mıntaka Ticaret mü 
dürli.ığünden Alınanyad.an kürk 
!erin hangi esaslar dahilinde ge
t.rtı.ebı eceğıni sormu ıardır. 

Şevki Berker 
dün geldi 

Harici,·c \'eldı.1eli ı;mumi k-d.
liplığine ı .. y•n edilen Sofya elr 
cımız Şe·,ki Berker dün sabıııh
kl trnle Sofradan •ehrim'7e gel 
miştir. Şe~rimizde bir müddet 
istiıa·hatten sonra yeni vatiresi• 

ceye gitmemiz, uzun sürecek ... 
İyisi mi?. Şuradan yola dayana
lım. Amcamdan eV\·f'1 oray·a 
ı·asıl olarak onu ayr ı.-ı' :ra
kalım. 

ne bı~lamak Ü7.ere Ankaraya gi 1 
d<'<'rktir 

1 • 

1 i t 0ÇUK HAB~RLER 1 
Adamların~ ba.ztla.n, it; ra-z 

ettiler: 
- Aman efendimiz... Yoru

lıusunuz. Gidip kö;_;kten ıM ge
tin'lim. 

Dediler... Fakat ~ehzadeye 
dinletemediler. 

Hamit efendi, av tüfeğ:ni <>
mu.zutıa astı. Eyüpsul1an isi.ika
metine doğru, hızlaı ilerl.emeğe 
bııışlad1. Tabiidir ki maiyet;nde
kilıer de kendis,ni takibe mec
bur kaldı,. 

Pertev Piyale vapuru Çekme 
ce gölünün açığında demirler. 
ken, ~zade Hamit efendi de 
göl ağzına> vas>l olmuştu. Dokuz 
çifte bir sandalla vapurdan ka
raya ç1kan amcasına tüfek ile 
selam durdu. 

(D:ıha nr) 

l * \"ali ve Bel.ediye R<!lSi Dr. 
Lütfı Kırdar dün Çatakaya git 

J mişt1r. * Valı mu;o\'·n; Ahm:>t Kınık 
tetk~klerde bulunmak üzere Ya 
]ovaya hareket etmişti._ * Duül::icezede yapılacak yP 
'ili pavycıı l<;in 60.000 !.ira tQI>
lamr_ı~tır. na.ı1a 150.000 liraya 
ihtiyaç görülmekted:r * !l!ahnıutp ~ada tı:ikotaj 
i!'abrjka< sa.h'b' Miltiyadi, faıb

rikasındn yaş heddir.den küıcü k 
çocuklar çalıştırınıı ktan ve işçi
ler ne fezla meszi yaptırmaktan 
suç c'larak mahkemeye ,-eril
mişti. Bu suçlunun duruşması 
dün nebcelenm·ş, suçlu 45 lira 
ağır para ceza a ça11J!ırılmış
tır. ı 

Gauteıer4e hiilulnıeıını>ZW 
geliri mahdut halka ma -
liyet fiı•tı iU.eriu.ıen ucıız erzak 
dağıtma nıescle<>ini incelemekte 
oldı>j\"u haberi \'ar. Buna en çok 
.sevincnleri1l başında benim r;el
mem tabi' dir. Çünkü, bu si."" · 
ınin faydası V.Urinde en çok söz 
SÖ)femş olanlard:ın \iriyim. Gö
rülüyor i tecrübe bizi daima 
eu doğru) a götfuebümektcdir. 

K:m ne tlerse desin, 'btıgünkü 
aoonnal zamaıı şartları içinde 
doi:ruyu bulmak hiç de kolay 
bir i~ değildir. Zira, hugiinün 
hüJoneılen nıantığ1, nm-ınaJ çctğ· 

larııı ınantığıudau ~ok farkh 
ve aykıridır. 

Tatb:katta ilimden pek o ka
dar faydalanmak da kabil o]a. 

ı 1n1yor. (üuk:ii, olaJ!.&rın .)·eni 
deği~i.nıleri i lioıleri geçiyor ve 
ORB. heni.iz JıaUolu1ın11u11ı) taze 
bahisler a~1~-or. 

Bugün Jalnız bizim değil, bü
tün dünya memleketlerinin eko
r..-01n:k du-rumlart a~ağı Jukarı 

ekonomi ilmi bakun :nda.o, (kam
plek') denüebilettk kör dii 
ğüıııkr halindedir. 

Biz bugüııki.1 pisasn duru 
mııoıuzu tereddiil etmeden, ar
ka ı arkasma ihtilatlar yaçnıış 
ha.~t.altk kumlruma~ı bir hasta -
~·a benzeleb'.Jiriz. Ciğeri terua·d 
ile uğr .ışıyorsunuz, böbrekler 
hutalamyor. Böbreklere -e-1 atı

yorsunuz, karnı iltihalıı çıkı.yor. 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

Oııun için, ha.tayı toptan te
davi :ılıma a.lmıık ve mevzii te
daviden ziyade bütün biiayeyi · 
ele alı=k gerekiyor. 

Biz.:e şimdi gereğin en müın
k:linü ve ınüınkün\in en gereii 
bulUWDl.IŞ Sl)'ılabUic. 

Zira bir defa pi) asayı serbest 
bı.rruoyorsunwı. Bu demektir ki 
müstahsil, tüccar ve istil>lik pi· 
ya<>aSt hiçbir 'baskı altıoda bu -
lunnuyac:ık; mah•ul ve mal ken· 
di serbestliği içinde kendi mu
vazenesilli aJn1aya te.rkollUla • 
cakltr. Bu durumda piya-1a 
her türlü ınal serbesl~e buluna· 
uk \e de~Tedcbilecektir. 

l•':ıkal, bıı sibtcm yalnız bir 
tarafı, yani. ınüstabsiJ, tüccar ve 
,;e-ııgi.n halk tabakasını kurtar
ın ı ş oluyor. Geliri ınahdu t olan· 
larııı bu duruınd:ın san derece 
qkınlı) a dü~meleri tabiidir. 

İ~te hiikiımetimiz haber ~eri-
l n tc,ebbü~ile bu tarafı da hak
lı ~e doğru olarak tamamlamak 
uuıiu\ gösterİJor deınektir. lah 
dııt gelirli l.alkın kurtulu~u da 
nıuhakkdk ki buna bağlıdır. 

O vakit mMele yalnız ~hsal, 
ithahlt ve jhracatı arttı:mınk su
rctile piyasauı!l boğulan hacmi- ' 
ni Ierahland•rJp fiatları düşür

meye ve tehlikeli bir salgın ilıa
üne gelmiş olau iht:.kir ruhile 
devletin otoritesine yar.aşan ke
sin ve eziei bir sav~ ~·apn1uya 
kalaeaktır. 

Borsalar hakkında Fırıncdar hileli ek· 
hazırlanan yeni 
proje etrafında 

Ticaret Odası ve borsalar hakkın 
da. yeni bir kanun projesi hazır
lanmakta olduığu yaz1l.rnıştı. 
Şehrimiz Ticaret Odası bu hu.. 
susta temenni ve fikirlerini bil-

' dirmek üzırre harekete geçmiıj, 
bir komisyon teşkil etmişti. Kcr 
mi<syonun seçtiği encümen, bü
tün ciilek ve tasavvurlen bir ra 

Dün Odada son toplantı ya
pılmış ve netice gözden geçiril
miştir. Encümenin hazırladiğı e
sask r, bir ra;p<>r halinde T.iıcaret 
Vekıi\'k>line gönderil~ekti:r. 

Y.:ğh tohum fiatları ı 
Yağlı tdhum piyasasının, hiç 

bir makul sebep yokken lhükfı
metin koyduğu azami satış fi
atfarından yükseğe çıkarıldığı
nı, bu ar:ıda Almanlara 'ro ku
ruştan satmak için bfr anLaşma 
ya da varılan keten tohumunun 
71 kuruşa çıktığını yazmı.şt'k. 
Evvelkı gün bu fiat 72 kuruşa 
kadar ç:ıkmş1. dün yetmiş buçuk, 
vetıri< kuru.<n düşmümir. 

Sıhhiye , Vekiİi geldi 
S hive Vekili Hul\ı. i Alataş 

dün saba'hlci lrenle Ankaradan 
şehrimize gelmiştlt. 

mek fişi yapmak· 
ta devam ediyorlar 

Flrtneılarm belediye iklısat 

müdürlüğüne verdikleri karton 
lar üzerinde ekmek fişlerini Ot'

tadan bükerek yeniden ibir fiş 
yapmak suretile ()fist..n fazla. un 
aol.d~'klar:ını bu hilenin nihayet 
meydana çıkarıldığını yazmış
tık. Dün de fnıııcılann yeni bir 
Ilı ile ye başvıJTdulda.n görülmüş
tür. BeMeiye ilcllsat müdürlü
ğü, ekmek bümsuııa verilen bir 
takım fişlerin yeniden uydurma 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 
Fırıncılar, geçmiş günlere ait 
fişler üzerindeki rakamlan ke
sip b:çerek içinde bulunduğu

muz günün tarihini taşıyan ek
mek kt,:nesi imal etmek yolunu 
tutmtŞardır. 

!Beledi<ye iktısat müdürlüı,'ü bu 
hussuta yeniden esaslı ted9U'
ler ahnıştır. 

iç fındık ihrac na 
müsaade edildi 
Ticaret Vekaleti, birlikler u

mumi katipliğine gönderdiği b!!' 
emirde 1942 m<ihsulii iç fındıkla 
rın ihr:ı-cma lisans verileceğini 
ibHdimıişür 

İç fındık ihra.ç iiatı 90 kuruş
tur. ______________ _... __ -

Genç kız yine kesik kesik 1 
~iimlel!erle, kalbleriınııin nasıt . 
ııelzeleler içinde sarsıldığının 

(arkına vıınnadan anlatmasına 

§Q~e di!vam etti; 
- cBenim küçük Doracğım!• 

dedi,ği ııa.man ,doğrusu bu söj tu 
fıafıma-gitti. İhtiyarlığına ve fı
karalığma verdim. Al<lıriş et
medim. Bahçenin kapısından çı 
karken, yine durdu, geriye bak 
tı. O zaman ağladığını ı:ördüm. 
Acaba Qüniiıp yine bir şeyler mi 
;ö;'oıyecck? diye düşündüm. 

Gc nç kız kısa .bir fasıladan 
.sonra : 

- Akl.an& b'r ,ey da.ha gel
dı, olur ya, meczubun birisıoir, 
dedim, Faka.t adamcağız ba ka 
bir 'if!Y sôylcmed , başını bir da
ha çevirmeden yürüdü, gitti. 
Ben de elimde kafesle içeriye 
girdim. Hizmetçi Con kapı) ı ka
padı. O da bu hadiseyi, uırarsız 
b' r delimn ya,ptığı iş olarak ka
bul etmişti. 
Kıışlan Con'a \·erdim. Ben 

de pıyano dcrsıme gittim. 
ı ;ne ağkıru~·a b adı: 

- Bu aclam benim ba<bamnı;~! 
· den bunu daha ev\"elden ba-

na haher vermed ı r? Niçin ha-
• ber vermezler? Ş'mdi ne ) ap ca 

ım • Onu nu , .. rat p bal-
dur-:=ğın? 

G n Ö) b'r tees-

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLAHIN BELASI 
Yazan: 

l\L jENINGS 

süre ka~:Lıru§h ki, ne l apacağı
mızı şaşım:uştık. 

- Aman, ı:e olur, bacaı yar
dım edin~. Dünyayı araş!ıralım 
da, şu babacığımı bulalım. 

Dışarıda kar yvğıyordu. '.Bir 
haftadanberi de•;am eden kar 
!ırtmasınm arkası kesilmemiş

ti. İra Mara.Jatın kızı ile hapis
hane direktörü aramağa çıktı

lar . .A!kıllarna gelen her tarafa 
başvurduJar. Daha 1>ı4ka ,nsan
ları da k!JP,i!urdu.Jar. 

Fakat Maralatı hiç b r yerde 
bulmak mümkün olmadı. 

Ben ~ahsan İra 11a.ralatın at'

tı:k beLki de bir daha dor.memek 
üzere şehri bırakıp klınbilir 
nerelere gitmiş otduğu kanaa
tindeywm. Hiç şüı:fıes:z kızının 
,;er.çliğine ,saadetine, mes'ut is 
t'.kbaline, kendi bayat.nın faci
asından bir şey sçatmamak 
i~.n ku:binin bütün cönle~ tlig:-

Tefrika No. 36 T Ü r k ç e 1 i : 
11UAMMER A L A T UR 

ni harcıyarak ve bir babanın ko 
12yca yapanuracağı bu en bü
yük fe<lak;irlıi;tı göze alarak, u
zaı<laşıp gılmişti. 

Kınnın oturduğu zer.gın aile 
koragnm kapısına ge\diğı za

man, herhalde: .Ben senın b3-
bamm!. d1ye bd~ırma.mak i<;in 

. kendisıni kimbJir ne kadar guç 
zaptetmeğe m~,·a>Mak olmııı;lu? 

Yüzünü ilk defa gördüğü, gü
zel, ıyi ka!bli b·r genç kn baba-

. sının bunca mihcetlerden sonra, 
kavu~tu[!u bu saadet içinde ken , 
di hii•·iyctini belli etmek iste
memeğc açlışması öyle !kolay ta 
'hammül edilen azaplsrdan de
ğildir. 

İra • Iaralat beş dolardan an
cak bır doları, o da hatın olsun 
diye, kızrnın elinden alıp gitrnis, 
ti. 

İH'1'İYARI:N' ÖLÜMO 
B:r ~e:ce, l1ap~shane ıı:arciiyan 

l 
1ar.ııın küçük 
dan vuruldu. 

Bir ses; 

dış kapısı ~ar-

1 - Bırakın, gireyim! dıye y··
varıyordu. 

Baş gardıyan, ·kij.çük pencere
yi açarak d!§arıya baktı; 

İra Maralat, üzerinde ioce bir 
elbise, sırılsıklam olmuş, hasır 
şapkası elinde, karların üzerine 
diz çökmüş, içeriye girmek isti
yordu. 

- Ne o;u~ beni yine alc.n, di
yordu, nereye gid€ceğimi bilmi
yorum. 
Baş gardiyan; 
- Haa! Bak bu sefer yanlış 

iş y~ptın Marala!! dedi. Seni biz 
içeriye nasıl, alah>liriz? Sen af
fedildın, hapishaneden çıktın. 

Biz hem de poliıs getirmek şar
til.e i~m olmadan kimseyi içeri
ye alamayız. Nizarnnameıniz 
böyle söylüyor. 

Baş gardiyan sözünü d;,.J:ıa u
zabnadan, başını içeriye çeke
rek pencereyi kapattı. 

Fakat bir taraftan da iıapis'ha 
ne direktörü bu hiç beklenilme
dik ziyaretten haberdar edilmi;
ti. Darbi koşarak gardiyanl.ann 
odastna indi: 

- Kimdi gelen? Diye sordu. 
Hakikaten İra Maralat ım? 

- Evet efendim ta 'k&ndisi! 
Allahın beıfı.sı! 

Darbi hemen küçük kapıyı 

açtırdı ve dışarıya fı:rladı. 

Marala! baş gardiyanın tersle 
mesi üzerine çek.iiip gitntişt.i' 

Direktör, adamcağızı orada gö
remeyince, b~ g.ardiyana ada
makıllı çıkıştı: 

. - Bu adamı sekiz gündür a
ramakta olduğumuzu siz de bi
liyorsnnuz. Tam buraya kadar 
gelmişken n• diye koğdunuz? 
Belki idari bir lüzu.ın vard? 

Darbi daha fazla söylemedi. 
Hemen Maralatı arama~ için ge 
cenin kaamlığına daldı. 

On beş dakika geçmeden Dar 
bi 'Maralatın koluna girmiş oldu 
ğu halde, hapishaneye dönmüş
tü. Maralat yarı donm~ bir 
haldeydi, topazhyordu. Fakat 
başlarında ;;pkılal'l olmıyan 

her ik.i adam da güı.ürnsüyorlar 
dı-

(Daha var) 

Bakıricoy de [DIS *polıTiKAI 
bir adam 

öldürüldü ____ , __ _ 
Cinayet uzum çal· 
ma yüzünden oldu 

Evvell<ı gece Bakırköyünde 

bir cinayet olmıış, 18 yaşında. 
bir genç tüfekle öldürülm~tür. 

Gece yarıı;mdan sonra saat 
2,5 raddelerinde Halit isminde 
biri yanına d;oha dört arkadaş a 
Jarak bir araba ile Bakırköy ci
varında bir köye gitnrişler, köy 
muhtarı IIasanın bağından ü
züm toplayarak arabaya dolciur 
mağa koyulmuşlardır. Bu esna
lla Hasanın oğlu 18 yşlarında 
Ali h,rsızları ı;ömıüş ve yanına 
aldığı bir kaç arkada~ile bunları 
yakalaıoo.k istemiştir. Bunun ü
zerine elebası olan Halit elinde
ki tü.fekle at~ ederek Aliyi kal
binden yaralamıştır. Ali a.Jdığı 

yarrnın tesirile derha 1 ölmüştür. 
Müdediumumilik At:nin katil

leri hakkında derllıal ta.lık:i•ata 

başl.amıştır. 
~ 

Fon P apen 
• 

Rugtln Peşte ve 
Berııae gidiyor 

Bed n 18 (AA.) - Ahnanya.
mn Ankara lbüıyllk elçisi M. Yon 
P~pcn, Mn"aristan :N' aiilbi Hor
t:k'nin Karpatlarda tertip_ dtıtiği 
av çin yaptığı davetıi ka.bul et
mi;,t>r. Yarın Buda.pe.,.-teye g]t -
mak ü<zere Tüxkiyeden hareket 
dece 1"t i1-. 

M. Von Papcn oradan Berlıne 
gidecek ve Rus ceph,.,.inde üçür.
cü dcla olaralk yaralanan oğlunu 
görecd<ıtllr. 

Alman büyük elçiısin-in reya- . 
hnti on be< gün k~drır sü.rec-e"..ctir. İ 1 _ _,,__ 
kinci kağıt fabrikası 

ıu tesisah 
İzmitte inı;a edilıMş ol.an ikin

ci kağıt ve seilüloz fabrikası se
kiz ay sonra işl.etmeğe açılabile
cektir. Verilen ınalümata göre, 
Sapanca gölünden fabrikaya su 
getirilmesi için yıtpılmakta olan 
tesisatın son 12,5 kilometrelik 
kısmı ihale edilmiştir. Halen bu 
k!Slm iliş:! halindedir. Harp do-
18'}'1silıe hariçten geti.tilemiyen 
bu tesis:rta ait suyu açma ve ka 
;poma vanalan Hk defa olarak 
memleketimizde \.e qğıt ftlbri
kas;nda ima 'edilebilmiştir. Böy 
lece su tesisatı bit.er bitmez fab 
rikalann ~etiJnie!,i müımkün 
olacaktır. ---n--

Dil Bayramının 
manası 

Prot Dr. Sadl Imıoık 26/E,y:ül/cu
"'~ eünü s:>at C21) de Emtnilnu 
Ha!iwı.i RI}Qnunda c-Dil Baıyr:omı.
n m ırrıan.Ası.> rn.evı:tı~ kord'era:!'.s 
1\. "E"rcoe.k t.ir. 

Konferansı mı!i.~p mülleaad.lt 
'1.-r olnın~<.'<.k ll'P edQ :yeni dlJ! 1.i'

b> rüz ettiren iki .trrn.oil vetilıece:ıt*lr. 

lr s6z GELİŞİ i 
- J 

El elden üstündür! 
Bir pzete ıöyle bir ata sözü

müzü yazı,.,.-: 
- Bir keseye kadın eli ciırerse 

bereloet gider!-
Yalan değil. Fakat eski lıi.f. 

Çünkü bugüıı daJuı netameli el 
var: İhtikarın eli! Doğru.su, ba
iki.katcn el elden üst~! .. 

Evet, l>ir k.e.<oeye kadın eli gi . 
rerse b"'1'd<et glder. Fa.kat iiteki 
el daha müthiş değil mi? Çünkü 
ihtikarın ~i girerse kese de ı:i
diyor!,, 

• GÜLER • IİSİN, Aill.A.R MISDl? 
Şu hüriinlii i.kıbeti okudwııu 

ntu? 
Be)·antta Soğanağ• camüıı.in 

zavallı miieni.a.l incir t-0plamak 
için iıııcir ağacma çıiı.mış, düş
mü ve ölmüş! .. 

Taliliin gıınıbetine bakın: A
damcaiiız kırk sene ınİ1ıaf'l!}'e 
ç.ıJ.ı)or, biz'şey olmuyor da bodur 
i.ndr ağac.ıııa bir defa çıkayım 
diyor, dü~ g;bi ölüveriyor!. 

Güler mi3in? Ağlar mısın! .. , 
CIMBIZ 

İngiltere Üzerine 
bom ba .. 

Ya.?Gn; Ali Kema.I SUNlIAN 

• 
1 ngiliz \"e Alman tebliğlerin-

de görülüyor: Ingiliz bava 
kuvvetleri Ahn•nJ a iiıcrine 

aktn yapmış, Almuı bava kuv
vetleri de İı>gatercnin üzerine 
bomba yağdn-JIWjbr. Bu t<>bliğ -
!erin kar~ısında dü ünfrl.melrte
dir: Üç seneyi bitirerek dönlün 
cii J "'!Llll> da ı:i.ı-mif: olan bu bar 
bin öj!rettikleri de az el-eğildir. 

Bu malfun es1lS11 bıkar ak miita 
lea sa.bas>M genişlettikçe ç.ıb • 
u)..,a~ neticelerden biri de w 
oluyor: Bu harp büyük bir tekO. 
mü! ı:eçinnelrtedir. Galip gd -
ınek, mağlup olmak, zafer ka· 
zıtomak 'Ve fütuhata ermek yo
lundaki düşiinceler~ ruoylide• 
bayiiye değ~iklikler görülmek
tedir. 

Bu harbin başladığı senenin 
keıwliııe n1ahsus un1umi d~ .. 
cek!rj olarak dördüncü ""nenin 
dü ündüğü ba~ka liirlüdiir. Rılt'I 
ku\·\'ete dayandığı için omı ba
şarmak için de hep mülahaza -
la.mı ku\·vet ve kudret v,.,.._ 
taları ctraıfmda toplanması ta -
biidir. Bu ..-asıtala: ıo başı...,ası 

da tahrip içiıı 0l<tuğu malumdur. 
Fakat bugünkü harpte geriil-dü 
ki ruatlüp olan yalnız ve mut -
lak surette yakıp y;kmak değil
dir. Çünkii ya.kıp yıkmada çok 
muvaffak olan taraf h2ngisi ollll' 
sa olsun bu L)-İıl souunda kendisi' 
için de pahalı olduğu"u gÖ'fm<!'k
t.edir. 

Harbin ba?langıcında Alm~n
lıır İngiltere üzerine giderek 
bomba )ağdır~L:ır, Br'ta.oya -
mu şehirlerinde 'iirlü talıribatn 
•muvaffak• olınu.~1'ırdı. Bunun
la takip edilen maksat ne idi!. 
İngilizleri loorkutarak, İn.güle -
reye de.b.~t salarak niba~·et Bri· 
tan~ ayı iı;ter istemez sulha mec· 
bur etmek. 

f'akat bu oluıadı. O olnwı.dıkta. 
ba,ka gitgide anl31!ılıyor :ki in
giltcrede şehirler tah:ribata uğ 
Mnuık ve bialttce kişi ) a.ralan
makla ve ölmekle de bu harp 
sonuna erdirilmiş oimıyacaktır. 
Fazla ol<lrak öğreoilen d!ğer mii 
biın bir keyfryet \·ardır ki o da 
harbin ba~aogıcındanberi .sene
ler geçtikçe daha anlaşılır gibı 
olmaktadır: Sık sok düşman ta
rafına. giderek bomba yağd.ırmoll 
mutlaka hav&.da ku•·vet ve lrud· 
ret sahibi olmağa dcliilet etnıe
mektedir. Bu harbin şimdiye ka
chır öğrettiklerinden <ıı yeni 
tahH!lere göre çıkanlan ueti • 

' eelcrden bir kaçını burada say• 
ınak faydasız almasa ge-rek: 

1 - A!.ıJ kuvvet 'e kudret 
sahi'bi olmak denizde, kanda, 
ve hnada mükemmel harp """ 
saitine malik olmakkıdır; :ı -
Fakat bunları kullaınu'llk olan -
!arın da yef tirilme.i elzem -
dir; :ı - Dü~an memleketini 
gidip ha\·adan tahrip etıneğe 
kalkşnak hakikat..ıı kuvvet ve 

tikudret olduı:?unu anlatmaz. l\lc
ğer ki karadaki ordu 'Ve de<ni7' 
deki donaııma için elzem alan 
hava ku\·veti tamaın;ıc vücu ' 
de getir;Jmiş olsun; 4 - Bu tak· 
dirde şehirleri bombslclıman el• 
mek, hatta düşman ta/aiının hart 
saııayi sahalarını, fabrika.larnu 
yıkmak ve onun lıarp kahili • 
yetini fclce uğr.tmak yolwıdr 
ki t~büslerin astl gaye ile 
miinaı;ebeti bile ik;ncl, ~üocil 
d~recede bin; 5 - İ.ogilizler<> 
göre , . ...,... Abnanya yapabildi' 

ği kadar bombaıdıman tayyare.sl 
yaparak İngilterenin üzerine 
bomba yağdırmağa kal.k&ın. Bil' 
nunla v8Tlllak isted'ği hedefe ,., 
rama.ınL5tır; G - İngiltere iç~· 
gaye de ordusunu, don;oıımasıd1 

tamamile lıan kuvvetlerile tet' 
ha edebilmcl..--tir; 7 - Bu gayeY1 

varmadan büyük bombard.ı.ınııl 
tayyareleri yapmak için pn~'' 
zaman ve emek a rfına 1 üzttlll 
gönnİ)erck bu ~i sonraya bı<'1 

ka.: ktır. 
_./ 

Milli Oyunlar Festi' 
.-ali şarkısı 

Mt-vcı.;d11 b~ olan 1• 11 ~<" 
111.r Feırt.vııJi pWcl..-ı \1111rl tıılct> ti' 
re binaen ııeJ.rilııin tam.."lm .Dl'4 
önü Hııll<evi So>y•l Y'ardırn şu 
.-ıt"" ~ne lcılısie frDll'{' 

rar yaptın: rcık Sa! !>inin Ses! Pı; 
larmı sa.tan .mi.Jıı-!39Cae' nrle b • ti 
maktadır. Amı o« \oe!in lrı nıJ 
....ıeı-e m<W'o<:a&l.:an 



., 

y• 

6 

"' .,. 
"1; 

n 

t• - KILOL - lN2 

~-S.0.N .. H .A.B·E 'RLER . ... .. . . . 
' . -: ... ' "' .· ,_ : . 

Fransada Al- Vandel Vilki 
. man askerlerine sovyet 1aa;lciye koml 
suikastler arttı ser maal'ilıler.ini .. • 
Eğl ence yerleri 

iki gün kapalı 
bırakllıyor 

P:ı '"'• 18 CA.A.) - Alman ı!Mai 

..-nıarı ~- t.obli• ·-:mişl~: 
Soo ~ al!mıı.n <>ı•ı:ha.-

karşı yı..ptlan s:uiJr:ıaed.!2t'"ln ıart.ııleliı 

ilııenoe sükfuı ıre enın~ temin 
mı~k""'1ile l 9 ve 20 eyohll cumarıe

"' "" pa'1a < .günlti-i ;çı.. :ıu tıedbiı1ıe
rtıı ah.nın"Jafin:ıa laa.ra'l- v-eri!JırAşt;.r: 
BU.lu,ı rğlence yErleoi, tiya.tıulılr ve 
.:Jı.n.t,ınıaıht.t kı.1.palı lroıllricdttır. BüıCön 

,9fX\r ~:rt-erHerıi ,.a..._ı:calk: ed.ilm.,tir. 
TııbLğ, bü·yiilı: P3.l'İS Alınıa.n ko<nu

b.n\lğınııı ıi.ı~ını t~~dl.C 

Japonya ve 
Sovyetler 

(B~ taı·ob birinci sayfada) 

Yeni Hariciye Nazın ra~ 
yaptlcğı bir demeçte demiştir ki; 

cJapon devlet>nin kuruluş nı 
hun·• ve harp ilılnı hak:londaki 
imparat<>rluk beyannamesinde 
ifa.de edilen arr:ıı ve iradeye sa
d!k olarak bütün gayretlerimi 
büyük Asyarun kurulması.na ve 
mi(hver dl!<vlıetlerile daha büyük 
işbırliği yapmak ve ayni zaman 
da İı:ııgfltere ve Amerikanın kl· 
!bir ve gururunu kırmağa ve bu 
~tler ban{ından meydana 
kooulan engelleri ortadan kal

dı mıağa çalışmak: snr..tile yeni 
d':nva nizammuı tesisine hasret 
mek istiyorum .• 

Asken ba.mı. reisin.hı sözleri 
Askeri basın reisi Albay Na

kao da, radyoda söylediği bir 
nutukta şöyle demiştir: 

Soı.ryctler Birliği, J aopon • Rus 
tar&fütrlık mualıedesine riayet 
ettiği müddetçe şimalde teessüf 
edilecek h~ bir Jııa<llR olnuya
caklı.r. 

Sovyetler Birliıği hudut bo
yunca ınüdaıfaay'l temin iıçin on 
binlerce asker bulunduryor. Sa 
ilıi~ boyunca mayn tehlikesi olan 
yederı Ruslar bildirmişlerdir. 

T<>kyıo, 18 (A.A.) - Şaııg
hayda çıkan ŞaTIJghay Mainişi 

gaz~tesi, Rus - Japon mulhasema 
tının ihtimal daıhilinde olmadığı
n tek:rar söyliy<erek başınakale
sinoo diyor ki: 

ıBir Rus - Jıııpon harbinin çok 
yakın olduğunu iddia eden pro
paganda, ba-zı Japon fikirlerine 
bile sokulımuştu~. iBu tuzağa düş 
.,,iyclim. 

Sovyet • Jcı.pon 1ıudud.ıında 
sükün ıvar 

TC\kyo, 18·(A.A.) - Mençuko 
devletinin kuruLuşunun 10 un
cu yıldlöııümü münasebelile ga· 
zetclerde çıkan yazılarda Japon 
yanın şimal hudutlarnda müda
faa vaziyetinin çok sağlam olr 
dıcğu belirtilmektedir. Japon u· 
mum! kar~hı tarafından gön 
tkri~ Jaıpon gazetecileril€ bir 
1 ikte bu bölgede bir tetkik se
yshati yapan Asa'hi muhabiri 
Mançuko • Sibfrya hududunda 
sükun. Iliikfun sürdüğünü bildir
mektedir. J apon muhabiri bu 
sükümm iki memleket arasmda-

Mrrkuris 
·- .çaJdarisin evine kadar yü 

rüy~lim, dedi, bakalım bizim a
damlar gelmiş m<? 
Gelmemişlerdi, Merkuris sa

a tne bakıh:: 
- Daha vakit var. Onda gel

mel1'rini söylemiştim. :Hem~ 

yeıneık yiy~p çıkacak de8il1er ya! 
Gai~tis tasdik etti: 

- Öyle. Amma biz ne yapa
cağcz. Benim karnım acıktı. 

- Gidııp biz de bir şey yiye-
lim. Oııda döneriz. 

- Ya daha evvel çıkarlarsa? 
- Zaoınetmem. 

- ZannNmem olmaz. Çıkabi-
lıı ler. Onun ıçin birimizin bu
tada kolması Lazım. 

Galatıs gWümısecli· 

- D(\gru. Bu sefer $en kaLır
Stn, 

- Neden? 
- Pek tabii. Papas ka1amaz. 

Onu tanıyor.Itır. Tına b<-nı ~ ta 
'"YO•' Giırürse şüphelenır Hal
bub eenı hiç biti tarumı.1 r. is-

ziyaret Qttl 
Mookova, 18 (AA.) - Ruz

veltin şah.si ml>ınessili Vander 
Vilki, dün Kııibiş&e gelmiş, js
tasyonda Hariciye Komiser mu
avini LOZOV'Ski, Birleşik AllM>ri
ka sefiri Amiral Stanley, Çin s~ 
firi L, Şao Tst ve İngiltere se
fare ti mii~arı Bagalley tara
ıfından karşıla.nmı.şlır. 

Wi!J<i, bundan sonra halk ko
miserleri meclis reisi ik Harici
ye konıiseri muavinini ziyaret 
ehıııiştk 

Stalingrad 
düşerken 

(Ba:PDakaleden devam) 
ıı.a e>nncsiui takiben bugünlerde 
Almanların nereyi hedef tuta • 
cııklacrı elbetı... ki kendiliğinıkn 
anlaşılacak ve her tüı-lü merak 
da o:ııtadan çekilecektir. Faika.t, 
h<ınüz vaziyetin ta!uııino miisait 
olduğu bu devrede bir defa daha 
şaılW kılflaeliınizi kısaca ifade 
edehlliria; 

1 - F.ğer Alnı.anya uzun yıl-
1.v mukavemetini kazanmak 
ka-sdhıi muuza bedel tut.ııcak
sa ONaşarik ve Akdeniz hakimi
yetini ele almaya ve Rus cep
hesinde miidnfaa.cla kalmaya te
şebbW. edeceL.-W. 

2 - Eğer, Almanya her şeyin 
bapnda Sovyci ta.katini ytkma• 
yı lüzumlu ve hayali sayacakıs:ı 
KoAıas petrol mmtakalarmı iş· 
gal ehuey; ihmal eylememekle 
be:ııaber k iilli kuvvetleri ile Mos
kovay a ve l,.,ningrada taa11ru::ıı 
edecektir ve Staliugrnd Mosko
vayı arkadan sarmak bakunııı
dan Almanla.re çok faydalı ola· 
caktrr. 

Ancak, bu iki şıktan hang:..,i. 
nin tercih olunaca.ğuıa ge.JitH,e, 
bizce, bHhe95a kışın yakleşması 
ve Rus muka·vemefuıi top tan 
yıkmıın.ın kısa zamııa mesafesi 
için.de kabil olmaması sebebile 
Almanlann Ruslara k&rş_ı muka
vemette devam etmelm ve fa.. 
;&,,at Kaffraslula Orta~ bede
fin.e taaruz etmcle<i daha mub.· 
temeldir, 

ŞOKRO AHMED 

Amerika· Japonya 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ııl\dııırım ~aiti <'hermniy- groıl 
kıayıplıa.n, biri b.:ı.tll'ıl.an ve dioğeıri 
baso<ra ıığrahl"'1 .\kıl zırhlt o.lmalt 
üzere kü~ m~cy-a~adır. Btı.nJıa.r 
da. d-all:n henüz J}lr-}ıeşi.k AmC't~a il~ 
j'3.~ .arasında müza.ke~ler ce
mıyaın ~tm~ &uğu sıTadlı Pea-rl 
Harbu.r'a ,apıl.anı tini baskın ta.aırru

zu. esnasında batmı> 0}11ıtı·laIX11r. Bu
na. mıntıabLl ı>.r japon zıırtl~LSl kat"! 
ve bir diğı)nl. rnuhf.oeırrF..J ol'1tılk b:ı.tı
rıl·m11Ş ve 6 j'.lpon zttı'h!!Sl cLa. haeaı:o. 
uğnatıfurnıştıır. 

Uçak ge:m.ilıer.irıe gelinre, bu ~ 
d- çok hl;.OOUir bir ııeldl o!m<l>k
tadır. Am~r\!\ladıla'l'dan yıaln1z bir 
uçak g'emisi batı.nlmtı;. bir dli.jjerl 
'h.~ra. uğratı!mı._qd,u·. Buna. lmrşı 7 
Japon uııa"< g<!m!İsi kat'! ""' biti de 
mU'l>b"""'! olar:-JI< l:la l>mış ""' ba.~ O 
j apon uçak &k='m ;~i C.e baBa.m uğra ... 
rnı.,.tır. 

ki sıkı bita raıfhk muaheoosile 
IMançukodaki Japon ordusunun 
ku<lıe ti sayesinde temin edilmek 
le olduğunu söylüyor. 

~~Yazan: 
teolik sen ikisini de biraz evvel 
gördün. 

O <Zamana kadar tek k•kme 
söylememiş olan Papab gu"ıim
sedi. 

- Doğru söylüyor, sıra senin. 
Mer.ak etme, fazla bekletmeyiz. 
Haydi Gala !is, yurü! 

Dedi ve homurdanan Merk-u
risi orada lnrakarak, ayrıldılar. 

Pap.s, Galatisle _ alnız kalın-
ca. 

- N·!w, dedi, canım cMavr0> 
tıyor 

- S:rası m~,;,m1i? Hem nere 
den bulacağız. 

- Sen ürulme. Bulun m. 
Ve geçen 'bir taksiyi dw·ciur-

IJCDAM 

Almanlara Göre Fırınlara bakla unu Sovyetlere Göre 
(Ba§ tıwafı birinci sa.Jfada) 

vetdirilmek suretile akim bıra· 
kılmıştır: Sovyet !hava :ıwvvet
lerô 16/17 Eyhl!de 156 uçak kay 
'betmiştir. Btlıim uçaklarımızdan 

6 st noksandır. 
Alman ucakları tarafına.do ya 

pılan gündüz ve gece hücumla
rı cenup ve do,ğu İngilterede as· 
kerl önemde tesislere tevcllı edil 
miştir. Manış deni.zinde ıbir İn
giliz karakol gemisi tam isabet 
li bonfualarla batırılmı.ştır. Balı 
riye topçusu iki İngiliz uçağı 
düşürmüştür. 

Stıılingm.t mtıJı~en~n 
cereı1an şek!li 

Sovyet hududu, .S (AA.) -
Ofi: 

Alman kıt'alarının Stalingra
da ya'Ptı.kları baskı, oon 24 saat 
zarfında daha ziyade arbmş ve 
şehrin 15 :E:ybildenberi ikiye a;~ 
rıLan müdafaa tertibatının çem 
her içine alınması hareketi dün 
~n itibaren tamamlammştır. 

Tarafsı.z müşahitler zırhlı lruv
vetlerin fiJlıakika 16/17 Eylul 
gecesi Volıga'daki iki adaya ayak 
bastıkılarını ve nehrin bir aya
ğını kontl'Ql altına aldtklannı 

tasrih etmekte idiler. 
17 Eylıil sabahı .Almanı.ar Vol 

ganın bir sahilinde kitin Stalin 
gradm önemli bir mahallesine, 
hatta şehrin merkez kısmında 
buQunan bir tepeye taarruz et
mi§l.erdir. Çarşamba sabahı AJ.. 
man ve Rumen hücum mülre
zeleri 100 metre uzunluğunda 

bir bina olan Kuzıl<>rdu sarayını 
kuşatmtş ve Stalingradm meı-
kezini işga•l etmişleidir. Binanın 
etrafında daha ufak bir çok bi
ı;ı.ııl.ar vardır. Sarayın heyeti u
mumryesi de-vrilnriş tramvaylar 
dan, ağaç kütüklerinden, kulla
nılmaz ha1e gclıruş lankl:a-rdan 
mürekkep bir çok barikadlarla 
talhk.im edilr,..~o idi. Yüzleree · 
gözüpek muhar;p burayı müda· 
faa edi~~u. Mu'harebe, saat
lerce sürmüş ve saray y>erlıe bir 
edHmişbir. Teslim olan bir kaç 
kişi. arasında Kızıllann ıh.i2metin 
de bulunan eski Çar ordusu su· 
bayı ve askeri mektep kuman· 
danı da bulunuyru-du. Ha!ıen Alı

manlar, Stalingradın yarıdan 

farı!l.a klsmına girmişlertlir. Ve
muha.rebe bir temizlik ameliye
si şekli almaktadır. 

A lma1'!. • .S O'VYet ,aıikmierl 
birbirine girdi 

Cenup ve merkez mahallele
rinde ileti hareketi bilhassa !:ıis
sedilıir derecededir. Sovyet mu
kavemeti, esasen tedrici bi< ~a 
!in t"h<lidi altıııda bulunan mü
tadclit koridorlar arasında de
vam ediyor. Mukavemeti yapan 
iar, komünist işçilerdir. Bunların 
çoığu orduya mensu:p d.,ğildir ve 
Almanlann eline geçtikleri za. 
man çeted oldulı'lan i,çin ku ... 
şuna dizilmektedirler. Her iki ta 
raf asker'.cri öyle · birbirl.,rine 
girmiş va'liyettedir ki Alman u 
çal<tl"n şehri baınbBfamak'tan 
vazge<;~lerdlr. 

&n•yet uçakları, henüz Rusla
rın elinde bulunan kenar ma
haJJ<"lerdeki arsalara asker in
dirmekte, malzern,e ve hatta 
takvi-ve kn"~·pı:.tleri getirmekte
dir. Ruslar, bllli•ssa şimal kesi
minde siddeUi karşı taarruzlar 
yapmaktadırlar. 

Roıına, 18 (A.A.) - P<!p<>lo di 
Roma gazetesi, İngiliz ve Ame
rikan •ianslarının bile Stalin· 

FİKRET ADİL 
du. Bindiler. 

Papas, nereye gıaecel!llermi 

soran şoföre cPireye> emrini 
verdi. 
Şimdi otomobil asfalt yoldan 

u~uyordu. 

On be~ dakika sonra otomo
bil s"rs1lmağa başlallll§~. 

Asfalt bitmiş, Pirenin iç yol.
!anna gel.mi~lerdi. 

P«pas, sağa sap, sola. dön di
ye yolu giısteriyordu. Bir yerde 
~Dur. dedi, Burası rıhtıma çı..
kan bir sokağın b&,'1 idi. Köşe
de sakin manzaral• bir otel va"' 
dı. Papas indi. Otelden içeri giı: 
di. Katibine sordu : 

- Kı.ptan hurada _ını? 

hazırllyan değirmen 
sahibi Mehmet Emin 

- --<:,_ 

Tahkikat dosyası dün 
adliyeye verildi 

A)'Ql<apıdta. 226 No. lu ~ 
u,, y;,p>lmoık ii16e baz.>lil:ann1lŞ bolcı.· 

leroe kilo bakl<l, :Ga3ul;oe ve kıapl.ı
ca. ~ ıraııdıjJıonwz Mooı.
met Em.in GOQÇ'Craen alin iU IIf?lr:.· 
tubu aı.tık: 

<16/9'/942 tat-il 1127 ,....,....... 
nwıham2':lo. Nihaıyet tıovlıcı ııibııı<lll 
i:ııal;'tlan ll§ail hililı balo...;ıoı;. olıorol< 
iMŞlr l)dıeı> yaczınwn ınıaıt>ııat laa
nUl"l<1 h~ doıiT<)Si.nde -.;.. 
ni <tilıetr<m. Şöyıie ki : 

l - Deiii,rmende müoadle<6 O<il
miş itiç bir un ~- Zôrtl mı.vzıt 
bail<li:ı-Mm ö~atü!meaioin mcimnwi;y
Y"~ ha.kkındıa bir ~ h-iamü 
yaittu.r k\ ımüaadeJ'E8i mevzu~baıbi& 

ol"'1>iJsoı. 

2 - De ğiı.""'*> rııiua!i:vıeei mev
cıttur. Vle ~men bili fa&liye/tıie-

dıir, _. &r.ı. 

3 - Fırınlarımda imaıl cdiJ!en •k
m<lkier 1ıopoait mabsullıerl ofioıiru:<& 
verı\l...,_ undan im~ ~~ w baır 
ııa lıOı,1bir haricl un utılmıım:ı~tll'. 
Vıe böyılle b'r ;anJa. dle t~ 
şimıöiye ktııclar ~ t>ı.- zabııt ılıutıtl.

muı; ve ne de iı.nn:ımıdrın alınıp be
l'€diyece '9irııdıe b>al!lla ve ""'""" ci.
dı.ığu ~ ~lmöş bir ~ bu
iu<ım8mış!Jr. 

4 ~ Mlill! Koru,ııma lllııllkemes->

"" de '...ru.nıw deiilil-. Eoo6eın taıı<ı 
zatını~ allDDllllk iddia oltırın '1JIÇU ;,.. 

~ ol.malı: d"""'-"< c!!<ığJJdi<. Mel>
_,.,,.. veı"lısem diıw muamelitım
de ~r loanunsuzlllk olm6dığı iQôn 
a~I etin Jebfıne leoeılii edec<>ğir:ıc 
şlrr.Aiden immm vardır, 

Netı;oe.: Hillıô.tt bakikıı-t olduğon

do n m""da hi\Jblr tı..>ll<ik ve 1ıai>k'J< 
m2hs11:u olınacy.rı ve t.l't.hangi bir 
maJt..;ıı 1.aaoitmrl n ya.zd11 ı.idığ.nı 
;.r.latan lfiilZdıa.rı .. ~ur~.t ilk çıkacak nus 
hanızın aynı sütur·und1 tavzihan tflk 
zıb:cıi sa.ygılıaırwnlı dilerim.~ 

İKDAı.'1 - Kamını rnıod>wi>yet 
yiiz{in.den loo.)"duğumuz il'U mfl<:"!>uba 
rağmen haı:liıoe re habeır<ın'1; twruı.
men dıoğrud u.r ve çarşınılıfl günkü 
oa::rnnnıdolti bu ba-bj>r muha.ni~ 
tana.tından tetkik edil<p öğrcnildlk

~ ve beledi.Y~n en ~ıt 
makamlıı.rınıda.n da 3"rUl!.d\Jdbn OOD• 

ra n<>şooıiilmlştir. l\f~t Emllı 
GeınQe.t9n dıoğirmeniııd~ bububı.t ye
•ıiı:ı"' balcl:iyat f...;Jeıin(l t(..- mwl:· 
doeX'.t öğ>iiıtıeceği al;lkad;a.r oı8kaııı.
lara bildiriiınerdlğl iı.1lrı. Mi[ll K<>nD
ma kammımun 31 imi ~ine 
göı•e dofıi!ômren, ıruboati;ııEB:a: ~ıilma!ı: 

~. 
Sanrtt bel""1ye teftiş Jıeyclinoe <lc>

ğinnerui8'.k.i unhır ~-e W.u.l:l"e, oobu.t 
ve b<ıklalar l:ınid<.mıla 21"1bıt tutn:ı.ış. 

tur. ~mı ili< t:ttı:iloıı.t evra
ikı tı'l\oenıcrıili. etmiş ,.,, <boya <lıün 

Mi"lll K<ırunma ~ rniiddei
mnunl)jğ!ne veri!miştlr. Vali ve l>e-
1ediye reisi Dr. Iıütfii. Kıııc!Gır da 
vcrd•(li ldori bir !Gararfa Mdımet 
Emin Genc;ıerin dc;rt fınN:na un 'V'e

rilmemıe"hıô aW<adaTlıa.t-a em!'!'~ 
ıtir. Elii~r .ı:.em;,; d<>ğir.meı faııliıYette 
""' 'bu fL!'ınlıa.ra un verllm&te .,,.;. 
.bu; va!;ııin ernr;,,&n tıau f<>nnaıat.e-
1.er yü-zürıden hemen ta11b'lı: edllmıe
w.ıe~0n ileri gıeı!m-Eddedıfr. 

gradın Almanlar tarafından iş
gal edileceğinde ~üplıe etmedik 
terini yazmaktadır. Mulb.arebe 
şimdi derme çatma tabal.ar" ve 
yıktlan evler arasında karma
ka~tk, göğüs göğüse büyük bir 
çarpışma halini almıştır. Bir kaç 
gru:p.a ayrümış olan Savyet kuv 
vetleri bazen şaşkmlılkla esirle
re ve keneli dağınık unsurlanna 
ateş etmektediı'ler. Mu!harebe 
saıhaSJnl d'iiğen Alınan hava kuıv 
wtleri sahanın. da.rbğı ve çar
pışan kuV'Vetlerin biroirine ka
rışması yüzünoon muntazam bir 
faaliyet göstereınemekıtedir1ıer. 

- Biraz evvel geldi. Yatacağı
m söyledi. 

Pıqıas, kapıdan, Kililatise ses
lendi, çağı.ııı:h. G~ince ikisi bir
den yukarı çı.ktıl.a ... Papas, 'her 
halde otel.i ve gideceği yeri ta
nıyordu ki kimseye bir şey sor
J1'adı. İkinci katta bir odanın ö· 
nünde durdu. Kapıyı vurdu. İ
çeriden bir 'homurtu duyuMu. 
Prpas: 

- Aç, dedi, ben.im, Yoıgos! 
Bir homurtu daha duyuldu. İ· 

ki dakika sonra, kapı "çıldı, kıııa 
b())'IU, don paça, belinde Trab
lus kusağı birisi göründü: 

- Buyurun. Hoş geldmiz. 
Galıalis, bu adamı görünce ta 

(Başterah 1 ;n.,i sahifede) 
ha bir müdd.et devam edememe· 
si mııina~ına kal'i'yyen gelmez. 
Ayni zamanda Rusların orada 
kapıl-arı düşman tareıfından zoc 
Janan şehirler~ mukvemet et
mek için sureti mahsusada ta !im 
görmüş kıt'alar bulundurmala
.-ı bu manayı bi.iSbü!ün ortadan 
kaldırır. Şurasnı gözönünoo tut 
mak ica peder ki Staliııgrad, 
Volga nElhri boyunca 30 kilomet 
:re kadar bir s~ayı kaplamak· 
tad)r. Binaenaleyh nisooten dar 
bir şehirdir. Almanlar ancak a
dım adım ilerleyebilmetedirler. 
Rus!,.., bu dar şahire sı.kı.ş.ıp kal· 
mış oldukl21·t ;çin çekilemeıler. 
İsteseler de kaçmak imkan yok
tur. Sonuna kadar ça11"Şmak 

zorundadırlar .Alınanl,ar, bınıun 

kendilerine nete malo'duğunu 
bildiklerL için her giin temizlik 
ame!jyesi tabirini kullı;nmakta 

dırlar. Bu, o demekti·r ki, Al· 
manlar, bu kaleyi mahalle, ma
halle zeptetmelı mecburiyetin
dedrrler. Almanlar, dahP ileri gi 
derek Rusların burada !hususi 
tertibat aldıklarını. daiha fazla 
mukavemet ede'bilmek ;çin mah 
zenlerin ve yeraltı katlannın 

duvacl,arını çelik levhalarla tah 
kim ettiklerini söylüyorlar. Her 
iki taraf kt'aları o kadar yakın 
mesafeden döğüşüyorlar ki tay 
yareler ı<endi askerlerine isabet 
eder karkuslle bnınba atamıyor
!•~. Alman hava ordusunun sayı 
üstünlüğü vardır. Bil suretle 
gündfuılerl iRus muvasala hatı.a
rına taarru' etı:ı:t(!ktedirler. Ru&. 
UJÇaklan Alman h•tlarına yal
nız geceeri daha doğrusu terei 
han geceeri hücum ediyorar. 

Moskova, 18 (A.A.) - Tas a
jansı.nın neşı·efüği bir tebliğ, 

V oronej eephesinin bir çok ke
simlerinde Sovyet B•rii.klerinin, 
faal müdafaalarla dü~am yor
duktan sonra, dün taarruza geç 
tiklerini bildirmektrdir. Rus bir 
ikleri doğudan ve cenuptan ile
lıeyerek D-On nehrini geçmişler 
ve süratli <terakkilerine devam 
etmişlerdir. Diişınrn mühim bir 
mukavemet göstermişse de Sov 
yet kuvvetlerinin bamle$ini kır 
mağa muvaffak olamamış ve 
Rus lot'alar:; gii.n biterken müte 
addit Alm~ın mevzilerini ele ge
çirmişlerdir. 

Şimal.de başka bir Rus birl>ği 
düşmanı nehrin batı kıy;sına at 
mış ve çok önemli müteaddlt te 
ıpeleri geri a3mıştır. Bu birhk yap 
tığ• kuvveUi baskı sayesinde 
şimalde iki mesk-Un maihalli ele 
geçirerek başka bir Atman mu
kavemet merkezini de kuşatm<ş 
lır. Gec<!, Sovyet kuvvetleri. el
de ertikleri kaza:nıçlan gen· ,i 'te 
rek başka düşman tahkima"tın1 
da tahrip etmişlerdir. 

Stalinin emri 

Mo.slmva, lB (AA.) - Stalin
gradı müdafa aden bütün Socv 
yet birl'iklerine, Von Bocka ta
arruz emri verilmiştir. Bizzat 
Sta!J.nin ,:iyaset elınekl<> olduğu 
SC>Vyet Başko.ın1>tanltğınca veri 
len bu emirde deniliyor ki: 
Düşmandan geri alınacak 'her 

tepe vakit kazanm~k demektir 
ve kazanılacak her gün belki de 
Stalingrad meydan mu1ıat"E!besi 
nin neticesini tayin e~yecek· 

tir. 
!Bu emir Ü?.erine bütün Soıv

yet tanklıal'l ve pi!)•adesi, Alman 
lar başka bir noktadan t aarruz 
ederken, diğer i.1ti kesimde taar 
ruza geçmişlerou, 

nıdı. Onu İstanbulda da görmii§ 
tü. E;;asen kaptan denilen bu 
gariıp adamı herkes tanırdı. 

Papas içeriye girince: 
- Vaktimiz yok, dedi, hemen 

döneceğiz. Bir işim.iz var. Sen
den biraz c'Mavro. almağa gel
dlın. 

Kaplan hiç zorluk gösterme
di, hayret te etmedi. Yatağının 
başucundaki masanın üzerinde 
sar.ılmış iki cÇifte k§ğıt. lı du
ruyordu. 

- Mademki vaküniz yok, de
di, belki sarmağa da vaktiniz 
ol.maz. Yetişir ise şu iki sigara
yı alın ... Yatmadan içmek Ü.Ze

re kendime hazırlamıştım. Be
nim vaktim bol; yeniden sara
rım. 

Papas gütü.ınsedi: 
- Hay hay, şimdilik yetiı;ir. 

Diye sigaraları aldı ve Alta· 
haısmadadık lbile demeden Ga
latis ire çılı:tıJ.ar. Otnm<>bile bin· 
dil.er. 

Pııpas şaföre: (Dıı.b. var) 

SAYFA. - J 

ıc DAGARCI K ••• JI 
Ayının kırk hika9esi ! 

H"'ni, ay>JJıD kırk hikAyesi 
varnu~, kıl'lkı da ahlat üzerjne 
imiş.. Tıpkı o.nun gi.bi brzim. .si
neıııalann da her mevsim için 
kark fiılm i varsa bunların hemen 
horum kırkı da aşk ve me~ Ü· 

zerine.. 
İşte sne dünkü gazeteı..rin 

ilan etliği yeni kış filimlerindea 
baı:ı.ları: 

Aşk çiçeği, kadın ister&e, biır 
aşk faciası, gece güzeli, meçhul 
aşık, yaırım nikah, serbest izıli

vaç, çaluı.nıış buselM ve saire ... 
Hani ve saire dedığimin çoğu yi
ne ay11j ıme5elelecrden bahseden 
şeyler olacak .. Ne var kj on\arJD 
yalru-z isıulcri a.ş.ks·t2, mesksiz, 
kadınsız, bnsesiz filılu o!.ıı<:;.ı.., 

Bli yeni filim isimkri arasın
da bir de •aşbız bjr gece isônli 
brri vardı ki belki de bu filim 
gerçekten aşkisız okluğu halde! 
rcl:Jim .içi•n y!ne .aşk isminden 
j,.tifa.de edili~·ordtL Hem bu say
d tğını aşklı, nı•şlıli fi.Iimler, ga
liba bir, iki sinemaya aitti. İs· 
taııbuldaki bütün sinemalar'" 
bütün fılirulerinde ise kimbilir 

bu seneki a~loh m~ldi filimle • 
rin .sayısı kar düziineyi bulacak 
tir. 

Biliyoruz, aşk iyi ~eydir, bar 
filezoflara, tasavvniculara, iyi
lik ve giizelliloı:ilere göTe 1ru düıo 
ya, haıt.a bu kiinat hep aşk ü
zerine lıııırulmuş, aşk üzerİ:ıld• 
dunı;yor, aştı: ü:<erincle ilerliyoı 
ve varacağı ülküye de an-calı 

,..!Şk yolile va.....,ıılııtrr. Fakat: 

•Aşiı:ıo bant hayat verİ"r, fir. 

katin menıat• 
Demek b~'ôka, çarşıda, pa.,....

da: 
- Vay bal kutulan ny!,. Ha 

niya }'e<li ;rerİJldlen drhew dir 
hem bal akıyor baba:ım! 

Diye kavım, incir satar g;ı,; 

aşkı. bu kadar .işporta maJ.ı et • 
mek, karaya vurdurmak da ha? 
k.adır. 

Aywın,lıep ahlata kaçan kırk 
hikayesi, pek kabak tadı verdi 
artık.. Biraz da kıoduo, tilki 
nin, arslanın, ,kaplanın başka bi 
kayclerini dinleyelim. .. 

Oaman C-.al KAYGILI 

( IUIDITn'A - ~ 'J 1 Yeni yol vergisi 
KÖBEK (Baş tarafı 1 inci sahife.ıe) 

vet-eniıeırıden ~ 6 lira, 16 lir&.-

İ . Ç k. d ~ .1 dan 125 ıı""Y'I ıc.ad&r wol'0l>l.er eıeııe-
ncır e ır egı . de s, 12e liradan 200 li:raıra -

(Ba5 tarafı birmci sayfada) ıo, 201 liradan 400 llMy.a. bdar a, 
Bana sorars:ını:ı, bu sebeplui, 401 llra.do.n 700 !inı,.. kada.r 15, 

•İncir çekiı·deği• doldurmayacak 701• iİıaO:ın ıotıo ıı..,.,.. lıada:" 2l>, 
derecede eh,..nımiyetsh: görebil· 1001 l•l'lldan 1500 l!irıı::ra kadar 21i, 
mek, umumi .kültü.ı: seviyemiz. 1501 lL,,.d<ıa 2500 llr?ya loıı<l'Iır :ro, 
<kki düşkiinlü.ğü küçümsemek • 2501 ~Lradon 3500 !ıraya kB.cfar 4ll, 

ten farklı hir gaflet deiiJıl.iır, Ve l 3501 J•iradan 5000 br.>,ra ikıad8r 50, 
bu gaflet y<ılnna sapıJdıktan son· beş bin Lrodıuı ;yulıiarı her bO!I bil 
ra, sade bir meyhane kavgasının "" iltiisOru ~ 50 !in.. 

sebebini değil .koca bir dünya r Kazaııç, hayvan, bina, a.rn:z:i ver-
kavgasının sebebini bile incir giler'Alkim biıtle milltel:le! ~an ka.. 
çeki.rdği "bo3 umla görebiliriz. Fa- dmlar <i'a ..-Iec ııi.bi :!'>l v~Of. 
kat bu göriişün, koca insan göv- vereodlderorr. Bina, ara:», ~ 
desi.oi iç:n için harabeye çevi • kaz:mç v~le mllkıelloııt oJmı.. 

b. "f''" ·11 ı· · ·· ilk van e'rlkekier :oemede ::ralnız atı. ~ ren " sı "" ı e mın goze • 1 . . ~• ~- B' 
uf 

,_ 1 . . JO \'<ml''51 ,V~•~...,...,e•u~. ır yer--
Çı>rp a n a " bere ı rı nı • b-a.h ar den ıısliri <>lınııJ'an lıı;wlxılmıdıan ;yol. 
çıbanı• sanarak hiçe saymak • '"""'"' alıoınıyadd<lır. 
tan .ne. farkı var? Proj{lde yıoJ ~E'fl io>tioı-. 
Ccmıyet davalarma konulan e&1'!nler ha!okuıda dil b1iı1ribıftr vw 

teşhisler, hadiselerin satıhta .ka- dır. Bu lıükilıtilere göre ıs ,,a;ııı..-
Ian sebcpl<ninden mülhem ol • <lan ;ı.şağı ve 60 ysşıncta.n ~ 
dı•' d, varacıığıouz netice kü • erlrekll!r, malU.liyet! ..ut olon[ar, 

:ı; ' •"-ç - ·J ! akat öldürücü Jnik:ropl~ ı.z:ra.- beıF evUid a o~&r. melctıep.. 

ınikıroo.kop yuipe düroünle ara- J.cl'<fu _le.!Hldıe bııillOOllfur, silil!ı a.1-
man:n iıkıbetinden ibarettir. tuıdah erler, m_anevra \>e t~im için 

y kı" · ı· i ill 1 . .. almanbr, Türloiye ewmı.~ ile 
a a, ıç nna et erın go7ıe dlpl<>mıaı:i ~te bu!Ullian cı.e. 

görünnıiyeu ınikroplarını tes.bite toetlerio ~ memu.r'la.n tyıol 
yarayan bir röntgen ileti y<Jit. ,-e.ıgisl vemıôyeoe!clerdir. 
tur. Fakat bu •:rıöntgen aleti. nin 
vazifesi, dünyanın her yerinde, 
birer çift fotograf objektifi ol • 
maktan kıutulmll'Ş, vıı hadise • 
lerJn eiğcder.in; görıııek ınazha
il"İ}·etin~ ermiş münevver gö:z .. 
!erinden ·bekle.nl.r. Bn itibarla, 
temenni edelim ki, münev\'erlerl 
ıniz, zabıta raporlarında.kıi vak'a· 
lann kocaın<>n ve içtimai miık • 
roplannı, indr çehlı·deği doldur
mayacak kadar küçük görmek
te ... Ocağmııza ıncll" dikiJeoe 
kadar gecikmesinler! 

Ahn an Sefaretin in 
ç ay ı 

.Ankara, lB (İkdam Mııhabi
rjnden) - Önümüzdeki Salı gü 
nü eski Avusturya sefareti bi· 
nasında Alman biiyük elçiliği 

müsteşarı l arahndan gazeteci
lere bir çay ziyafeti verilecek
tk Bu miin.ııfıebetle Şark cep
hesindeki son harekata ait bir 
de fil!ll gösterilecekt.ir. 

Tü1~ ~ncı!ar altı "l' o
turduJdl,a.n sonra "'1N .""""1ar dahi
lind.e :rol verı:ioil' roükell« ..... 
c<ı.kıhırd ır. 

Kaı:>ı:ıro;, hayvcıın, bim., lld>i --. 
g;ı....;re 'InÜlı!8ll'&f olatia!'ln yuloarı.. 
da !loa(ydettfifıin"jj,z ~ dfa.imılt». 
d·e :ro1 ,..,rg;.ıı V'l!!'OOôlmlı: l9n bu vu
g;]ıı>rden h("!' bôri ayrı lllyl"t iıaaıalc- • 
ik ''< e'Jlôı>Ôlerek, fQldı.t lıunlnrdan bi-
• • ooe-ıı alıtYa<ık yol ,..,rç;sı r·n yük. 

oje!< m~n 1ı-cavl$>-; elm~yı..'<'>elı:llr. 

Burum iy;ct aın~rlabilmıe<İ 

bi.r misaJ ,-erelim: .Bir m\i3ı:ıeı'!'l'Ed'. •rnıe

sol6 !<lai>r«; voe~ ola<'llk '*"1"'111 
ı oo i!'ll., IJ!na ""rgisi iç;,, dle senedi) 

200 lira il~ m~slı..t ""' kezıııq; vcr
gis1rıdm ıı. bina >verıı'5iıııdıelı de 10 
1lro. loi cemı.t 18 .J\ııa yol V'l!ı:giS w
rece'klGr. Bu \'f8"ıl!ilıer a:rn ll(Yrt ;a... 
lıakloıJ1ı: ve lohail ~tıir. 

Yeni proje br.a ııtıl<l...,., ._.ıtta,.. 

larındım ~;,-ece alınıan nJllkii.yıe 

vasıtaları .....,.,., de _,.,ı vergm 
ol:a1-.do yilroe elli ıııaınmı lk>abull et
~\r. Bu. su.retle 1"1ı.m.vıey!tı.r 
müelıe!na olian.lc. otıomobii , o bo!ıWı, 
kamy>OO \>e 3.111balar bu ,...V zam,. 
ına tftbi o<aoııiderdır. 

YAGLI GÜREŞLER 
Şe!ızı4feeş.mda Süleyman<Y• Spor kulWiıılde Ramzan gü -

reşleri har al<ışam olduğu gibi ve bu pazar da gfu:di.iz olaca/kıtl!I". 
Ankıarada Tfrnk:iye baışa.l!1ıı !birine iJıiğ', k=an Ali Ahmet diyor 
lci, kendi emsaller·mden llıiİm gelirse Siileyınaniye Spor lkuJV 
bünde tam idmanla hazırım. (680) 

Mı.ılll\erem müşterilere müjde. 
rtafl 

o. Dımlr Yolla rı i slıtmı u. M. i ll ı l a rı J 
Muhammen lıetkj; 1800 (bio st>kio,riiz) !in> olan 15000 (on b>:ı l:hı) K.ı. 

ınııırııııa"I kömürü ( 6/1 iJıLi ~ 1942) salı günii -ı <Hl on dö!'tle Ha::r
da.rpaşada Gar ~ daölindıeki ko~ tarstındoan açık eksiltme.! U"U· 

ıa. .. tın Q 1 ıruıdl l<tır. 
Bu ışe ~ ;,teyenle<tn 135 ()'itt otuz bl'i) liral:ılı: muvttka1 ~ 

minıa.t ve ıcamuwn tayin •ııı v<ısüı:le biııı;lııle e1mi itme günü sa<r11iJıe ı.-.ıöa:r 
~ miimaıe.tlan lıtıaııdır. 

Bu iııe ait şa~Jer 1ı>mıisJıorııl4' panı.oız olal'lllc daii1trlma.l<ılıadtr. lOlSt 

lstanbul Belediyesinden : 
19/9/9,-42 cımı.art..ıı lllbahından it ıoıren (GQO) ı:ranılık ekzrp~n adt<li• 

D8 (17) lrurul fia.t vu; edilı:ii&ıi ila.. (1-0226) 
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Si N 19/9/1942 Cl'MARTFSİ -ı 
7,30 Prngra.nıı ve ır.-em. saat oy.ıorı. 

1943 Modeli .1675-6 

No. 14 

60 Elmas 

315 lıra 

.No. 21 
23 Elmas 
2 pırlanta 

345 Lıra 

No. 32 
22 Elma 

2 pırlar.t\ 

300 Lira 

No. 2 
3 pırhınta 280 Lira 

•ŞOVALYE• Yüzüklerl 14 ayar çiçeklerin'n altın kısın.lan 12 ayar altınd.nclır. 
Yü:zuklerin ve ç'~kler:.n a.ıll..:irı resimlerden çok zarif ve daha z evkl. \'C cazHxfü. RP•imler bu 

güzellıiği gösteremiyor. ' 

Taşradan siıpari~ vukuunda poot a masrafı olorak IKİ ı:...iRA bede~ le ber<'.lx>r p<'.',;nen göndedmcli<tir 

( __ s_ı _N_O_E_R __ s_.A_A_T_L_E.;.,._R_ı_) 
1 S T A N B U L E M İ N Ö N 0 No. 8 -m•IJlllll-'' 

7,3'J \tücudıu.ıniı;.Zu c.,·~JıŞ' :e m-... j 
7,40 AJ;;.ns h.abe :rri. 
8,30 ~!Ozii<. 

13,30 Proıf.,lwn \-e- ırJEon1. saıa-t ayerı. 
13,33 ~iti . ·: '!'ürke;'<' pi, .ı. .... 
13,45 Aja'l16 h:ı.b.•ı·J<>ri. 

14100 J..Iii'.a!k.: 
14,30 <;ero,.,,ı 10 W.Wu 
14,4Q T<mısil: 

18,00 Pıqra.ın \"f n11t.·rn. SMtt ~') '1.! ı 
18.03 M'iiıi>k: 

18.45 Rad,yo çocck k;<;bu 
19,30 ll!<>mldı.ı>t saat aya•·ı ve A-

jans ha.berlerJ. 

19.4~ S<-.ıbot 10 dalokn, 
19,55 Miizll<: Ş:ıriu vr tw kW...·r. 
20,15 Raıdyo gHi':eteSıı, 

20,45 MÜZİk: 

21,00 Kon.uş .. rı--.a: 
21,15 ~1.ü~: D~nlıf>,Y;ci i,.,kk'~Ii. 
21,45 KOr>LJŞm3: 

22,00 Mü.ık: 

2.2.30 Micır..Jır-k.f't ısa.at ~a.~. 

hatııe-r;eı'1 \.-'e BoJ\;:;:l,lar 
22,50 Y.a!'Wl,iı:i P!'\.C'l'Rflll ve k.ınJ:)Q111Ş. 

Acele Satıhk 

alı 
LORENZ 

• 
LARI 

Radyo Tekniğinin 
Şaheseridir 

Her dalgada ned ses 
dünya radyolarının en 
sağlam en iyi malzeme 
ve en şık radyosudur 

Hususi }~ap!Jımış, idareli ve 
iç mantarlı ç!nko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVINATOR 
MARKA 4 ayak, evler .için, az 
mlısbmd buz dolabı ve ikıi 
a<kt şık her mağazaya la -
zıc,ı (N€on) ile pastan.eler 
ve muhallebiciler içır.. LÜKS 
TEZGAH acele satılıktır, ta
lipli'!" .ı 

Telefon 
20412 

Anadolu LORENZ acentaların• 
dan temin edebilirsiniz 

TELGRAF: 
LORENZ 
ISTANBUL 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser I 

lcat11nda günde 3 kaşe ahnabilir. 

Yunus Sedç'e müracaatları. 1 
Galata: Arap cami Bergamut 
da.k No. 3 telefon 41237 

Mümessili Türkige UMUM 
SADETTİN SÖNMEZ M. LAGOTETİS 

HORASANCIY AN HAN No. 7 /25 IST ANBUL, SiRKECİ 
FATiH ASKERLİK Ş. DEN: 

Aşıflğıda adı vıl.' rVtbPsi ya'l.ıtı ru-
bayın acEi.'f' olarak şubet,~1zıe mü-
na.oawtı d.dn olunur • 

Z'"'·• • l'~.;'°~ -'""! ·: °;ı., ••. :._. • •.• •',• • , - • ... • ~ ·,-_ ·~"f ••• • • • .... P. Tğm. Sorrn Öııer 23381 

,. SAllAÇBANEBAŞI HORHOR CADDllllİNDE: JIUSUSİ .. •-----------• 

1 Kız-Erkek HAYRiYE LiSELERi Orta-Liwe 1 i 
1 T~= ~,~. ba;lannuşUr. Eski ~.eb<>n•n Eyl~ün br~bo~ kadar~~-= yal~atok kayı:.:,·~l ~r~l::::. Di~~~!1:!e~·Fa~~~~~! ş::!?e!,yor ~. ı ç,i . Aran 1 Y. o r 

4:fımdır. Sr.nıt bütünleme lmlilınn!arma 31 Ağustos Paz.artrsı. L e bitlrnıe imt•han1a ... na 8 EJ 1 '1! Sah, Orta kısım st.anbui E e'-trık Tramv 1 l i l t 3K>O sa.y,,ı baı""'1 konull'Ullun bu..üiınler' mu bince iktisa4> e<'eocg • .K ay VC Une Ş e • 

1 
rleme imtihanlarına 10 EyJW P·•11 mbe ve olgımluk ırnlih.an!arına da 24 Eylül Per.şembe gUnU. b3slanacaktır. J iür~caat her gün 10 dan 17 ye kadardı.r. Ecn<>bl lisanı ilk sınıflard>n ba-laı'. Giındüı.lu t:ıl<be m~k•,,ı,ın husu.si ' 1'"'"<• , ... ,. tıden Tumal fa.br.ık':ımu iı;'n d p•ornalı bır <ezocı alına- me erı Umum Müdürlüğünden : 
v,.saıtiyle nakledılır Telefon: 20S30. Ctlktı~. A.tı ay scınrh ke-nrli.,in.e barem kamınW1a göre bor ışlfiı-r,e d~-

a_ rJ ~·, '-'- _;,.,.4A İş!ıC"mtlıe-nimiz Şışl~ -.ıırıırha.nıesi içb 10 bobınQr çıra~ 6 ., ... _ ·- 6 •-n,a-
• r •ce:sıı \"("nıect_'ktir. Ev fab a tarn!lrıdıan tıcmın {.'U4!' c".'i't ve uf,- .ıı-.ı.or la - e.~ _....,. ....... ı.il<l 

iı 'J3Ç \•a:-d ', G ~·ği eoblıy<: llÖl'e lx b>nör \'ıraklarına gunde 56, 

Ü 
. H kıru :dınac~ )ttır. l"'al,;p OlaılıJ<ifln y ... s~ ..... ~ arkası.n.ct.a. Br.b>-r hanında d L.-.-~ l. 20 

. s.küdar icra memurluğun - .... 1111111•• er nevi kıymetli -"••••ıııtA i .. ~ ,~.~.a.~ J . kuırlll yevnıy>e veril"""'!< ·- Ayma )l<lha.lıltk =-
dan: .- •• ll!ı:ııi3:2üne:luii:ikSaiitıu5ı:ıa~,i,;·i.roii.im;iiu;iiza~ya,ii"':i,i·i;:P:ii:miiil:i!ra?JCAi•iitilırıı!rC:.••••ma""lı::•••llj mı Öıdl(4?'\Pctk, b· ıt e:ı,oS<'Eıı, ekmeği t!e ~ı:ıber ög!ıe ~ği ,,-e iş yeri ile 

O 
• 1ı1 :• l"Vi u <' ,l?(}a ınr.«aı~ Ft.")·abati t.Err.. ed:~u,. 

Mıdıcw olup ı;atılm""11la ika. T ve 1 nkara Beladiyeler [rnar Hey'eti ! AıU ı .ıe ••.Utlt<l olun yan ;..~.,..,, mi.fus l>ııWyet cuzclan' hıisnühal 
rar verilen 100 kilo ınp lıdJatı, - ~ - ı· kağxlı. 4 

de1 '"' " follııf rı v• 1Md'.,.e ioarl r calışmış ";,;u!<.ları müesse-se .. • ili atıı~ ııo; fy : t v . ,ıe bWlııılr.1e 23/9/942 l;brşııeır. a gil:nu 

nır aııeı müstamel 14 kulaç us- HA il:. 8 ll:.A R o a:ı•t l4 " ı. ye dar ida...,,,,,, mch> u:ı.nı .. ,, .,, "'1lınri411.-i zat İq:e:-ı 
'kı.ımın.ı ağı ·ve talın"1.11cn 60 ku- llı Kır:-·•tı!r 'k:ıu:nbO,!:ın~n m-r~l<iın ,;,~ ga.yı meOOln tutarı 500 lıe'•tar olan ve ısı~ müdL:r~ ~· t.ıllit m'lhMcaa.tJar.ı. hizumu u·<li.t:ir (10170) 

faç toıılk ağı 25 eyhU !H2 c11ma mın ~sv;yo rr.ilnhanis z l/SOO ve te""'Y" muııtıar>ili 1/1000 ve 1/2000 
Verecegı" mz paranın k .. r•ılığını alai>ılmı;k i"'r~ c:d.Jiyı:>t le tanın- ı ıı h ı • 1 gi.ınıii. saat 14 de ·başlaır::& üzere 'J' ')" \'e 1/4000 ın•kJ;a..ı.. <rınd•ı tı,.ı zır munba.z&rna. harita arırun aılJJ1ı işi ka- 1 r Umum Müdürlüğünden 11ıı;ı Şaı k !lalı Ticarete'\' n. bır kere Lıyart l edin. · R nkleı~ ı l · ı.. • 0 l · ı 'b<riıncı arttırması yapuacaJc mu- p.,. nrr ıı u ile e~ tmeyt' k"'nınu,-ı.ır, ş.n me tu =dı• 1 JloOO l•ra ve 
sabıt ve fevkaliide desen1i yen. gelen ~-eşid 1crle evlennizı -ÜS- n u\aı..a: t. mITTatı 81J2,5 l·rodır. 

haır;men k.!ymetlerinin % 75 ini kvinız 
J ı;ıa l.rrt 5/J(l/942 tarihıne müDaci•f pazartt>sl gün-O. saat 15 _ Kı~i:r 

lbulmad~ı t.ıııkıclirde k.inci arıt -
tınnaya b>raktlarak 2C cylıil 942 ŞARK HAL 1 T j C AR ET E, y İ B.Jrd.ye daires ·ıdo top'" '"•ak •ks;Itn., korr.~")'Onllll<Oa :ra;nlaca.<ır. 

E.;cs.Jtn:ı:-ye aşı· ak t"Clec€~','ı-!-:ı 300 heirtarlık b'.r k.ısa.banın haritaSJIU 
pazartesi günü aıyni saatte aıyni MUST Af A CABBARZADE u.ıwaf1ail.y...,.!e yapbğıııı mub<>yyin Nat•a Vı'•aletln~n alacakları bir eh-
yerd.e i1tinci artt1rmmı yaıpıla- r;y{"L vE ... !~ü'Sl ilP, ıha]e gününd(·n üç gün ~'"\'{');r..., kada: Belediyeler imar 
c:ığr.dan talip olanların meııkür Ba·hçekap; Dördüncü Vakıf Han bınası altın<la No 70 h<~'<'ti ııcn Şet;;ğintı m' ı:-acıaaı <·de,..,lt ;,,tir= """k""' almoları U..ımdır. 
gü.nde m.aJıaü.li.nıde bulunacak j Bu i,qf' ait n1ukavt>ie ve şartname ile tere-rruat.6.."11 DahiJıye Veküle,ti 

:r~'ll~a müracaatları(~;) olu- ı 'L v u·· ca o 1 k •• ı·sesı· J.. :~::'~~~:«':;'.~~'.~.·· frn • ı:·ğindın veya Kıı-ş<'l'Ur ~'~"'inden pa-
Tt•kt:f nıt"ktu.pJarı 2490 "t\.yılı arturma \~ eksı.t.ilı-e kar.ununun h~i.lm-

]{E!'f 11.'F.ŞRIYAT leri dair<-. r.dP >hal~ saatind>en bir saat evv<'l•n<> ı.ada: Kırş('}'Or Bt>h·d"-

ılilİ Gerr Kayıtlara laşlanmı~tır, Telefon: 20019 j ~: '~~;~:ı,~:,;·~:.!'.!':C,:~.:.edıımeı"iôr. Posıad:7~:o'ı" (9!J~~ı;-
iti iiı;tıık u.rnl.M'n mU<iilrlıi.gu. mD-

ror ıre-~·z ııitfsatcLıtr'flCıan Loıd 

s=ı»in (~~ i c .. ı. ) adlı 'lüdt:-

ct:.r. ). ·ı:t &'(. •r m~ ~"inın muhte

ln lxllnmlardan tetkt~·ı:e a 1. fikır

kn rraıı.,.kaşa w t.."1ıh. E""1ı bu 
u ya\ın a -\1:c3d .ara b <k::1 z o .a-

~ göndıf-ı- K td! r 

7.ı\ Yİ - İmn t: b ı 0'1111.k i.·
t.'lnbul F~~ n'l"i.ld, ı undl;n al-
rlı:ı,."m 31/21502 N'o. :l -ı,;~ .... nrt ~ 

k z.ay ·ı:m y :" · "İ al cağun· 

dan 

r.Mın:ıet Ali o~ ı ceı l Abun:ı.r 1 
. 19.l)S T. brız De 'YM (661) 

1 
ZAYi - ~bul lr n n.'l~ kor.-o
. ~.,_m.dan ~.ımış o'duğum :!'i'.Jö ı "o. 

hı nuM hüvtyet ceız.Gan:ıra z.ay; eL

t.m. ycıuıni r;ıkn ac ğı:mdaın. ak~ 
ı n hlknıtt yoktur, 

Alı <ıg 1 
• lla;;a;n Tubı-h 1880 

(878) 

DOKTOR 
llafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
O.\RİLIYE MÜTEHASSISJ 

Divanyolu 104 
!\1°t<:CJ'f'nC ta.,.uert: Z.5~6. T~I: ıt:ıts 

............. ... ... '"' ... ... ... • 

---
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12 .., 9 - 1942 Eylül 

~ A k t t 
Kı•a: 

Alt.in: SMti 1C~oeram 74,6lli 476 
Barık.not ..................... ··• •·• 

Ufaklık ...................... . 

Dahildeki .Mul.:lıirler: 

I-0.t P5ı4,043.00 
14.172,77~ 50 

208 88! .68 

Tll rlt Lirası .. •• ... .. • .. . •. . ... • .• --~ ırı-'--"8'--5~6 .'-9_1 

Hariçteki Muhabirler: 
J.Jtın: Sat! Kilocraın 23,~,013 33 684, ~6 :ııı 
A.ıtma t.a.iıvilı kabil ıerbeat ciuv ~1er • 
D!i:~r c1ôvizler ve Borçlu kllritıg .. . 
b<ıluyeleri ........................... •~ 006 430 48 

Ha:ı:ine Tah\>llleri: 

Deruhte edilen evrW ııakdl7e 
kı~rş.~.tt ...... ,, ................. . 
Ju.nunun e - a inci ın:ıdCelerI.oe 
tcvfjkan hazine taralıoıdan Tlk.1 

158,7·1S,S63,-

ledl;ral ........................... _-"2-'4,'°'22"-1-"C"-2"-

Scnedıt Cilzdonı: 

Tiu.ı1 5eneller ..................... 3ti6.373.67G ." 

Ealıam ve tahvilat cüıda~ı: 
(Deruhte tdileıı evnı)a naJt

A - (diy~in lrı1111ıtı esham ve 
tahvil~\ (itibarl kıymetle) ........ . 
a - Serbest esh-;:m v• tahviJ~t ..... . 

Ava ular: 
Altın ve dÖTİZ bıcrlne ITANI ••••••••• 

Tahvil.At üzerhıe av&nS ..••.• •••••• 
Huineye kıaa vadeli ıYam ....... .. 
Hazineye 3850 No. lu Jtanunı röre 
~ altın ltarıılıtı .............. . 

Hiı•e<lular 

ıiWıte!if • 
• 

• 
• 

• • • 

44.993,419.9: 
J 0,606,440.45 

3.096.31 
5.7:ı:l,4&4.95 

25Q.000,000I-

YEK-ON 

1 
1 

____ , 
J.IRA 

407,866,91 1 

t.],,601 226,86 

l 34 ,!126.1)42,-

366,573,&'lG,21 

!;5.499.863,38 

ZS.5.736,561,2 
4 500.000,-
J 1.615,816,~ 

1.000,607,588.1 1 

p s 

Sermı1a: 

lhtiyot Akç•ri: 

i 

Adi ve fevkaı.ide ... . ............. . 
Husu•! .. • ........................ . 

'l'f.'lııvülıleki B•nlmotları: 
Deru.hle rdılen evraltı nardıye ..... . 
Kaııunun e; - ı& ı.nci ın•tide:erln• 
tevfJlı;..ao tı.a2me tarafüld&n vik.1 

WdıT.-,l , •• , ... ··• ••• ••• ••· "" ••• ••• 
~ruhte ed:len eYrakı nakdiye 
bf.kiyesi ..• ... •.. • ............ .. 
Kıırııl.ğı tamamen altın olarak 
il.t\·.eten tedaville- vurdlien ... ~·· ..• 
'l!eeskonı multabllJ lllnten teda-
Yillt vıı.ttdileu ... ••• .. ·· · ... ··· ... 
Baxi.?leye y3pl1ıın altın k•r,ılttlı 
•van, mukabili 3S02 No. 11 kıanun 
muC'ibinC"e HAveteo t,edav0.1e vıı.e. 

d1len ............... ·•· "' ••· ... · -
1\IEVDUAT 

'l'ürlı: Llra<I ....................... . 
Altın: San 11'.ilocrt.m 877.422 
3850 No. lu lranun8 ratt Haz.hı.eye 
açıl n CJ'\l'BJ'IS rnukebİll• 1.e'\' • o .ı

nen alfınJar: 
Satı Kllocnun 55,541,930 

Dö•i• TuhhUatı: 
Altına tahvlll Jı:abll d~z1"r ........ . 
Dl~OT d!lvi%ler n alacal<lı X.Urlnır 
bııltiy•lni .. ... ... ... ... ... ... '" 

Muhtelli • • • • ._ • 

~ 

Lira 

9,4U 135,73 

~o~o=-

158,748,563,--

21~~1,s21c 

l3i5~6.942~ 

40,,000,000,-

288,51)(),000-

171.7>.'0.<'0:I.-

l J 3.151>2,250,8& 
l,234,1&4,05 

78.124,167,90 

27.&19,360,!!Z 

-=v~e..,k'""a""'n--

Vaziyeti , ______ ,~ 
1 ht11 

ı~.412. 13:\.73 

ll4.,78ti,4l4.,&l 

78,,124,167,9() 

2'1,619,3%,82 

135 ,018,666,81 

1 020,887.588,171 

s. w. 06 
> ;,7 
Mu~mv"-es 

Rıap•t ı 9X20G 
, ı8X:ıoo 

o. İ. c, 3003 Sı<>Ç:. 
22 s/m. 
20 s/m 
60 • 
Hind'ye 
w. 565 

> 
> 
o 

> 
> 

• 
> 
> 

> 

• 
> 
> 
> 
> 
> 

U. G, 68--76 > > 
U. G, Ga-18 > > 

---- MJıd&rı 

200 <>det 
300 • 
~o • 

ıw • 
~00 > 
300 • 
30 > 
50 > 

24-0 > 
10 • 

l(IO > 
20 j 

20 > 
1 - Yuk::ır)<fa ci:r.ıs ve miJc:dardarı yazılı zmnp.ıra 

tm alınc:ıcaXtır 
taşları paa.a rl ll ..,_ 

2 - Paz:ıı1l:ık 2/10/942 cuma günü,..at 9,30 da Kaiıo.taJta h"'-:.zmı ~bı
si.nıdeki mf'rk<-ı f fT' kom.&syonunda "Vı!o.ıılaoa.ktır 

3 - Zımpar13 t.a~arına a·t nWn.un~Jer ıht>r Ritn öğl.-drn sonm BOz'J ~· 
m ~ göru 11f'i>thr. 

4 - ist,.k}·Y.Tin paza-r]ık İQiTı tnw'!n olımıan g~n ve s:m.tte te~<. t edxt~. 
l"rıi tiet ili'fı,;nduı. % 15 tettrtfııaıt. pB.l"of'. bfllikte mel.kör kôfJ"'...ı;yon.a "TıÜo a-
cıa:ıt1arı i1An olunur. (10216) 

~--.... =-=-ıı_.. ....... na ........ 1111111..aaQ 

1 Devaırı r smlyenln nazarı d!kkat· ııe : 
İmalathanemi:ıin 1 den 3 no maraya kadar İDEAL marka 

gayet sağlam ve tasarruflu SOBA ve BORULARI S11tmna 
başlanmışhr. • 

Toptan •e perakende satış )-eri M. GÜREL Galata Fer-.-e
nttiler yeni lıan ( No. Tel~f on 41040 

istanbul Belediyesi ilanları .. 
Yıl !Jk K "'1ln 

30,-00 

30,00 

ilk lemlna'1 

" --... -J 

SO.m..<yada H•cı HiLoocy'!n a m~ha.
]C'-indc 2 11..ınıil'I"aJt t.1ski F ., ut sga. 
me-l<id>i b:nası. 

Ü<>klldardn Hacı H"""'1 Hatun nıaha t. 
la-inde 2 numıırıı.lı e..ıc• Mınıv.nan 
ıo..eklebi bin-at;ı 

Ytllüt kira ~'\JC~U rMıha.rrııni.rık-' ; ilk. t • m\k<W rle:n Y\.t'4İrnl3 
y.iii'Ulı ık1 ~rça O:rı'I ırıenkul blı'e!' ıw.ne mtkl<lıet e ~ ver.ilm~ ilze
re ayn a.yrı atlık a:rtıl:JMlRy-e oınıl ır Saı-tnaır,<.-41!-r'İ Zftıbıt vr ~on'.e
i'ıl mii<l!ırJüjJ kııren:"ıııı.- gö<ıleb> r iı..,.,,..,...ı 5110 '942 paz:ıne. rJnü 
.... ı 14 de m.-,,,.., b!•dfCJ; lmbı• od>o<'1er araısın:!a M ~! Koru ma kıı.
nımı.ınun ır•d.de. m""""8ı""" W.,'fikan .kur'a ~i 9ll>l'l>byle D ön:! eıcü
n- yapı acokt.c. Ta 1~1"' >n •k t. rfo:;ıt nl<lkbllZ v~a mtı<t p a.rı ve 
~uttn tbraZJ Mztm ealft:ı ,ırt.kQ.1e·,ıylııe ihai-e aüııü nn.~vyn tc dal· 
mJ encurr<'Moe buJumn:rJ~TI. (111:!~4) 

D;:dıo.t Otiri)'e sokak 14 No hı lclğa ~'n 11&r&'p w ır<ılli ;~ 'dam nim•• 
!lndıın loınunl tml gBI ynp lab1ır.ek i9ön .ahop , .• bls""'1ar·ar yapol .,..._ 
tıf"1l.8ıia rcıjnetJ bu'h,ıınarnc.ıtr.ı~tır. Y301 yo1J2'r kanunun:ın « ünc<l madd .. 
&ine 1'1t•n bln.a mahz: Pı>n 15 giln lriııde ııcarlırı'ma..ı icap etmoiı
ted r >iksi takd rı'e l:ııo;~d ece :ylktı :lııcı>j:ı .ııborncıme ""'~"'• k»m ol 

S:ı.lııbi: E. 1 Z Z E T. N~ıriyol 
D.rellörü: Cevıl<!t KRrabiı~in. 
Bı.ıldı!ı yer: •S.:n Tdzraı. 1 Temmuz lt38 tarihinden itibaren ıskoı.. 'e haddi " t Altıa herine av11111 % i 1 wıe~ ı!~ olurru, '10225) 


