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~ 

Yakında Almanyava 100 Uçan 
kale ile hücum edilecek 

Lond.ra, 21 (A .. A .. ) - İng!ltN"e i'Mı:ı A~f'riknı-n helva kı.ıv·~-!:~-~·ri!ı.in 
rübtck ı"i.1lt>eJi hır &ııbaıyt, AJınarı)':ı ya ,.e Alnn<ın iJ?l.a!i al~i·:· top
rak!a?"a u.çanka.!e lerle çok büyük akınlar yaıp:,aıc-.:ığ·:ıı s.Cy~ tır'.ı~·r. 
Bu Ei'Ulba·ya göı -e yıü:zdt'ıı faciliı. uçan.ka.le Hı_• pek y :t'..ô: mda •ıkt-l:ıl".l~ ya-19 4 2 

ABONE 3 aylı.le 450 6 "6"lık 750 y,!Jık 140I \, 
- ~ 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESİ P>l.ınıası oNÜJrk."itl bulll!11n ai<tad.ı.ı •. 

Başvekil Hava Kurumu 
tesislerini tetkik etti 

ikinci cephe etrafında 
Almanlar flelçikad~ 
tedbirler alıyorlar 

Şükrü Saraçoğlu diyor ki: ~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
·---

Havacılık ihtiyaçlarımızın tamamen karşılana-
bilmesi için milletimizin gösterdiği alakanın da

ha çok kuvvetlenmesine ihtiyaç vardır 

Dört buçuk milyon Amerikalı silah altında • 
Zllferi kazanmak için Amerikalılar Alman
larla çarpışacak• Yeni Hp bir uçak yapıldı 

Yıpratma 
Harbi •• 

Alm~n ~Rus 
mücadelesi 
bu hale mi 

girdi? 

--------------' ı SCW..gr.ıı;dd'a ta.tık nudıare ı.eıer~ni go!lletW ı-es6m 
Ankara 21 (A.A.) - Başvekil I ( • ) Şiikrii Saraccığlu Bugün saat 10 J.)1.'.f:-1il%iJ:ljlr(ı) :J1 • 

da Türk Hava Kurumunu ziya-

ret ederek tesisleri ve Etintes'ut Vlidm •. rovskı· şe h r·ı 
tayyaı·e fabrikasındaki çalışma- '-
lan tetkik etmişlerdir , 

Başvekil Sarcnğlu bu tet.ldk. ı·ıe Terek zaptedı.ldı· 
leri wııunda Anadolu ajansı ınu-
Ju.rr irme şu b<!yanatta bulun - - --------
muşlardır: 

Stalingradın sokaklarında inatla 

yapılan muharebeler hala bitmedi. 

~~~~~-- l 

Birçok Sovyet hücumları püskürtüldü 

Be::ne. 21 (A .A.) - Ahr:ıuıler 1 
D'-"PJJ•!"de olduğu gibi !>aşka yerle
re de her han.gı bir nıiıttefık aianı 

yapıl m.atııw.iıan çt:k: n ı~rek. Oslat'ıd 

halkına kendi!ı;rlne b'r kaç s.ı.a.t ev
v.el v ı•ri}ece-k habrr il:.Ge- ·;ne dt>rha.1 
aelhtndıen ını.ıJ.<.laşnli.i'j{ ic;ı.n hazır bu
junm.ala:rı emrıni V'eflT,ı~:ı•rd; r 

15 Al' SONRA A.'IERİKAN 
ORDl!SU 10 MİLYON 

Va.şm.gıon . 21 (A.A.) - Birlt'>'K 
.Amıeı-:ka ordusunun a&ker ~ı·Ç'lne 

seı'Vtsi d!r<-ktötil gtn.era! Hı Mey en 
ıı,eç 1943 serııf\<;;i n·ihıaye'lindP on nıil
yor.ı Amerikalının siltı.Jı altlna alın
mış ol-aoeağını ~öy ·eır.ıiş ve d~n1ı;;;tir 

iti : 
A.J'f' gt'ıÇiııXiiı-enieı· dfl dab.l olmak 

\iz.ere büıtün bt!kı1rlar bu s.on ba
banla' askere çagn!ac;ıklardıJ. İlk 
vıe oon k<\nun ay1arınd:ı ise çocuk
ları ol•nıı.y:an. evl lı-r davt~ı ediJacek
tir. Bu sen.enin f.onunda ordu ınrv

ctrdt• dört bU\'ü'k ıı1iJ•yonu bulacaı.'t
t H'. 

•- Tiirk lla\•a Kurumunun 
tesislerini gc-Ldim. Memleket ba
vaCJlığının geli~nıesi bakımın -
dan çok isabetli geniş bir plan 
iizerinde çalışddığını gi>rdüm. Bu 
plamn gerç<Jdeştirilmesi ve Jıav aı 
cı1ık i]1tiyaçlanmızın tamamile 
karşı laııa-biJrııesi icin mNlet.imi-

Stalingrad ev ev, sokak zin gösterdiği alfık~nın daha çok 
sokak kanlı boğuşmala kuvvetlenmesine ilıtİ)'<I<; vardır. 
ra •ahne olurken Alman Hadiseleri çok iyi kavrayan hal
ileri hedefini Hazer ve kımızın bağrında büyüt!iiğü bix 

eser olan Ila\1a Kurumunu ga-

cr3ertin, 21 (A.A.) - Alman 
ord;_,ları umumi karaııgalhının 
t elbi'J ğıi: 

Terek nelhri kııylsında mülhim 
T erek ve Wl adim i«Jvski şehir
ler i, düışm.anırı müıdafaa hatları 

güç ve mayn dokülmtiış ;;:·ati ü· 
zerinde yarıklıktan sonra hü<:um 
la alınm~tır. 

yareleri Vo!ganın kıyıshıd<ı ki 

petrol, sarıJJ<,1.'annda yangınlar. 

çı karmıŞl.a rdı.r . 

Voronejin batı şımalinde düş-

manın yatığJ müteadırn hücum
lar, bir kere daiha akim kalmış

tır. 

«ZAF Al\H;RİKAN ASKERLERİ
NİN Ml!HAIIEBE MEYDANLARI· 

NA ATlL..'llASI İI.E ELDE 
EDİT.ECEK 

Kansa.s Sily, 21 (A.2A.) - Ame
rikaırı 1iejyon.:unvn ını;!tt bj.fl~dc 
'S& söıy!ey-en grrr·""l'a1 ıBeul;>ar, za
f.f,..'"I'in kazanı hıj('a~ını fak .. ıt yalnıız 
bomba t.ayy.a.r(,'.1ednln ku1:a..Tl.ıbnzsiy-
1e bu teCerı> yarılamıyac:ı..:ğlnı söy-

Karadenı"z kıyıların· 
yelerine daha çabuk tdaştıra - Sayı.o Başvekllim.i2ı 

Jan aıağı inmek teıkil cag-,ına emı'nı'nı .. Şü''-"' S · 1 
""" arll<!og u 

ettiği gözden kaçmıyor. --------------------------·' --··- -----
Yazan: ŞÜKRlJ. Af!MED 

t_e tafüıgrad harbine filen 
.g} hi ln1iş dcneıuj~· or. Fa ~ 

kat, bu mücadelenin Al· 
ruan ordusunun ıııu,· affakiyeti 
iJe sona ereceğinde.n,. batta bil
fiuvvc, ermiş bulıtıııduğund.ao 

art.it şiipbe cdilr,mez. Ni ha~·et, 
ev ev, sokak sokak şehrin kenar 
ve iç mahallelerinde cereyan e
den b-Oğazlaşma burada•ki Sov -
yet bir!Hderinuı v11 balkın teker 
teker ölüm !.ararı vermiş olnıa
larıııdan başka birşey değildir, 
Faka.t, liStl oıücadelc bizce gün
lerdenbCTi Stalingraıl tasfiyesi 
dışında Kafka<yada ilerlemeye, 
~İ.nı.al ve merkez bi>lgelerinde 
Rus kuvvetlerine karşı koyma -
ya İDlikal etmiştir. Artık harp 
bütün vasıflan ;le yıpratma, u -
zu.n mukvemet ve emni,ycıle 

ilerleme savaşı n1.anza<l"al:ırıua 

salı iptir. 

ilkokul öğretmen
lerine ev tedariki 

bin 
olacak 

20 sene içinde on dört 
öğretmen ev sahihi 

#~-- ·---- -.i 
Fransada ll 

Bir yapı kooperatifi 
yapılacak 

aksülamel 
\ ---·---
1 iş mecburiyeti 
l Fransız ruhu· 

nun 
sına 

uyenm:"t· 
yaradı 

---n---
Fransız Curr. huriye· 

ı tinin yıl dönümü 

Ankara 21 ( İl<da:n nnıhabi 
riıul.t>ıı ) ·- Ilı. okul öğretmen 
Jerin in kıdeın zan1nu ve mesken 
bcd~Jlerinden yıUard•nheri bi -
rik1ni 15 oJau ala~aklarını.n ken
dilerine ödenmesi hakkuuda Ma
arif Vek.il etince hazırla nan ka-

' 

mm projesi son şı;kl :ni alını~ ve 

. 

Biiyük Mill et Me<:lisiııe veril • 
miştir. 

Projeı jes.(l slaırına göre, kıdeın~ 
Ji öğr.:tı:ı enleri n n·ıağdur olm:ı -

(Devamı Üçündi sahüeıle) 

Stalingradın bazı ma!ıalC.erin 
d e heniiız son doe. ece inatla ya
pılan sokak muharebeleri de
v am ctanekıte ve düşm z'l1 taze 
k uvvetler ~tirmek suretile şch 
ri m uhafaza için ümilsi'Z.Ce uğ-

lC• •) 
Stalingradda birçok 

aşın lctadlr. Şehrt1J ~:'fn·ıe-tlndıe

ki an a rnevLie karşı yapıi!ıa.n ye 
n i lhraç hü-cumlacı di.i§lrıaııa ka
yıplar verdfrilJnek ı;uretile a
kim bırakıtırı.lıını~ır. 

Saratof yakınında Alman \a,y 

Darısı bizimki· 
lerin başına •• • -Kara borsaya 

yardıının sonu ___ ., 
D;rete b&ğİa!!aD bli"! 
leşe müdfir üEftn yfi. 
zone binlerce ka~ın 
tükürtiı> geçti 

klar geri alındı 
~--~-~~~-----~---~ 

Bütün hücumlar durduruldu, Vo-

ronejde 10 bin Alman öldürüldü 

~~----, .. --~---
Ya ng an alevinde süngü harbi oluyor 

Moskova, 21 (A.A.) - Ögle 
üzeri ııeşredil<:n Sovyet tebliği : 

20 E:l"''lıl gecesi kıt'a·larımız 
Stalingrad ve Mozdok bölıgele
rinıie d'iiışma'llla çaııpışmışUırdı,. 

D iğer cephelerde kayda de
ğer bir şey yok tur. 
Souyeı t,eb/Jğirı.o yapıi.mı .ek 
il\foskova, 21 (AA.) - Sov

yct tclbiiğ"i ekind~ deniJi.yıor ki: 
Stal•ingrad böJgesinde şiddet

li sa,ros.lar devaın etnnektedir. 
İki Af'man piyade alayı yok e-

yet Bırliğl bir çok Alman taar
ruzunu püskürtnıüıştür. B i~ Al
m an piyade bölüğü yok edi lkniı; 

tir. 

S ov,yet 'lopçımu , Novcxrlooisk' 
in doğu cenulbu nda 40 kamyonu 

dağı bnuştı r . Bu ceı:Jhenin bir 
ba~lra kesiminde bı.r h avan topu 
biı1l i.ği Alman hücuın1.arın ı püıs

kiiıı-lmtiış ve 150 Allım anı ö)düır

mliıştü:r. 

L<."lldra 21 (A.A.) - Ro~mi Al- dHmis. 11 !hücum araba.ı tah- -
n::.>ın aja~ın bugün .. b.ilı:iir-<i.ig,::ıe rip edilm.iş, 2 sahra tcıpu batar-

K areli ceıJ!ıcsinin b ir kesimin 
de Almanlar, s<>n iki günl'ii'k 
muharebeler es.nasında kııyllıet

tikl.eri m evzii.er i tek.a r ele ge-ırö '" Koo•eooe ;n~e mtu·a(ru!be bü- yası v e 8 siper havan to.pıı ba-

ıJ a ' .ı.. taryası sust.uru:mıuştuı-. 
(Dew•m• :ı üneü s~hlfede) 

J~..ıruş1:r Gl!neral den;.:şııı kl: 
A Jm,;·nl:ı.rla ;apı: 1nla·r An:.erikcn 

E'Wıgt .~riy!ıe kar::a.:aş~rıııı ı)· 1ce 

btl.nı«tedirler. Sörlerhrıin ak.Sini ıs 
bat ;ç;,, neşredi;ecek olan 1<; t.:ıbla-

1'1n saıy ı,ı;ı n+> ikaöa.r ook:· o1ın$a ()!
-sı.ın nrüL!.f'fi:kler..n b:.ı :tıaı1b; z:ı1enıe 
aıeticelı·r.dl.roıı-."lk.:e.rinı a.~(.l\.'lClaı ~ı: ~ 
yorum. Zacrr ancaJc Amerıkan as. 
kerılerin n ka.ra rr.uh'1r('b,~ mJe}'<h21l

larır.da düşmanın üstü.ne atılac~ .... 
laı·ı zan~an Plde cdih•ce~i.ti!". 

YEJ\i BİR Tir UCAK 
Lcmdı·a. 21 (A.A.) - E;i<İ nw<i<cl> 

den fa.!'>!t)ı ohır.ak 'kar..adla;·ında ık.i 
miB;i !o.1ı. a top taı;>Jy .:ın yeni t:p blt 
Spiıtıf:irc lC :ağı lhlzme'e konuhn:uı;. 
ıtur. Bu u~.;a ğ'm \cJi) kuv\'f1i v·e ge· 
rti§liği Focke - V'Ul! 190 a.lm.an uça
ğınm ~-ok üstUnded ir. 

Vilkinin 
Beyanatı 

Ruzveltin n:ümessili 
Sovyc:t milletinin 

mücadele azmınf: 

hayran oldu 
Maill<ıova 21 (A.A.) - !>L 

Vilgi, M. RUl?J\.ı>ftten M. Staline 
b lT mesaj gt'biıune'kted T. M. Vil
ki şu demeci yapıruştıT; 
Şimıdi>ye kadaT oer.ıde erıı 'W

yıüik i111tibaı y apan şey Rus mm" 
•·ırııin en kiiçülk bir alçalma dahi 
~iytt'I ınan<t.-..vUıyatı, za.i<"f"e 
&aıd.ac müıcad<>l.e azmi ve a~eri 

gerçelk!'()ııi gilr!ll('Siıdiır. Ruıslar 

Naa:i ordusunu.: l;ıuı:iroti hıi<lk Jr-

( DevaJ>11 3 üıı.cü sahifede) 

--

H.tJ;1;Veltiıı mümessili 
Vaııdcl Vilk.i 

Ladoga gölünün cenubundan 
Voron e) kesimine k ad ar yıpral· 
ına harbi halinde, Stalingradda 
ıırnıkavemel örneği şeklinde ve 
Kafkaslarda Almanlar lehine 
enın öyelle ilerleme saChasında 

bulunan harbin lezahüderine 
bakılır ve bunlar bir neticeye 
bağlanmak i,tenirse şu hükiim· 
ler., varmak kalnldir: ., 

A - Almanlar her kesimde a
ğı·r Rus taarruzlarına karşı ko -
Ya-bi-lnlekte ve yer yer karşa la
""rudarla da kendi l .. hkrine 
sevkülceyşi tadil ve ıslahlar 

Y•ı>ınak arzusundadırlar. Ne 
ltusıa,. taarrıızları ile umdukları 
llt>ticeye varhbiliyorlar, ne Al -
nıanlar R us baskısında n kıutu

lup hiiyük i>lçü<le imha hareka
tına girişebiliyorlar. 

Vişi, 21 (A.A.) - Gelecek on 
be~gün içinde m untazam b ir 
i~leri dbn ıyan b litün Fr-ansıvlar 

la evli olmoyan 21 d~n 35 yas.
na kad a,r bütün kadın'lar b uhm 
dukları m aha:felerin belediye
ler ine müracaat.'.a kayıt muame 
le<lerini yaptracakl.ar ve ni-çin bi r 
i.şieri olmadığım sa rah atle b:ldi
recekılerdit . Yatnız ıı;;ı o'.anlarla 
l.aJe.,beler bundan istisna ed il• 
rn!ştir. Bı.:. yeni me<.:ıburi lş kc:
nununun latlblki y<>lunda L ava
lin a'dığı ilk ted!birdir . 

farJ.na inlk5.n bt•rkı ·hn aın aktad1r. 
İlk okul öğretmenleri için tah • 
sis edilmiş ola.n nıcsken zam .. 
]arı bundan sonr-a k a ltjırı·Jacak -
tır. Fk<ıt b a ıına hıma mukabil 
tır. Fakat buna mukabil 
difecekfü. Maarif Vekaleti bu 
makı>alla biı· yap ı koope rat ifi kur 
mak iizeredir. Maa~l;:,rından bi
rer miktar pa1·a kesi lıu e·k suretiJe 
bütün öğretmonler bu koopera • 
tifo aza olacııklard>r. Böylece 
yjrıni sene jç:Jnde 14 b'n öğret -
n1en ev s~hibi olacaktır. 

ı:osu dn'€ktöt'il , ;J...ı:ıru t;>ıoru.aınn k.ont- ı 
ı"O:.una aiL kan~ı.ı ~r~ y,uı~ı. ı.ı;ıaırT -

~~:~~~~r.<i~~;~i t ~hı~y~ı:?;~~r-e :::.~ SoM vozdloy ke b· .. o.·lge<ı-indBo ubilrgSoav-r r A.U ...... Ti u A. 
olar®.'.< unıuın11 mtytl~nd;ı altı gJn ""' ~ ~ 1"11 I ~ 
tc: ·:hi::- edilen diı·ı;...'tt.ö. • .;ı1 önimdEın, 

bl'ö"ÜI< lo."1"'l'! l!;:ı.cLn. olmak üz.>re y d dd • ~~ 
bir.iı·rce !ıa'!'i< geçrr.:ı ,, .. <>Uçlu ıl.e mu·· nasebatı t! ıncı ma enın c,, 

ICüAEK ) 

B - S taJirı gra•d k an greni ile 
ltıısl ar vakit kazanıyor, Alm:.ın
lar bu kangreni kesip ta;fi) e 
•denıeduıı y<>ni büyük teşebbüs- 1 

l<>re g<riş l\nıi orlar. 
C - Alma ri Jıcdefinin ' ' " 

Yaıı taarruzun neticcsi.nin 
JCaCkaslar JJJ tamamına sahip ol
ıtıı:a rk arzusunu giiltüğii sarahat .. 
~e anla şı lı yor. Çünkü, Alman 
d or ; ha reket hamlesi adı nı adım 
Yall\Jz Novorosisk balı >mda, 
~o:t.dok ~6Siminde ve Hazer kı
Y• ında kend isin i göster iyor. 

O ha lde, hıı umumi mü~lıe -
:•)·e nazaran Ahnaııfonn bu son-
~ar ve k•şı Kafkasyada faa l, 

d,~cr h<ilg ı•lcrdc müdafaada kal
~,a~ >lll"dilc geçirmek istedik -
;rıııe hiiknıetmek gerekiyor. 

U.s şin1,ıJ ve ınerkcı or·dularının 
(Devamı 3 :İU<Ü sahifede) , 

Fro•ısa ela /aksi tesir uy$dır<la.. 

Londra, 21 (A.A.) - DilillY 
T elegr •. ph yazıycr: 

L ava li n, Fransız iş.;ilerin'i !rl 
manyay a zorla gön.dermek h u· 
susundaki tedibir:Jerl ken<t.ı ı tn 
v e Almanl·arı n bek.lemediğ, bır 
tıesi r hası'ı et:i Fran sı'Z ruhunun 
d·irli.mfh:ii, sa..IU arı, nazi tabakkü
müne kar~ı sıklaşmıştı r . Fransız 
rubu Alman esaretine taham-
1)1ÜI etmiyecektir \"e zamanın 
geçmesini tekrar dır 'teceği ne 
güveni olarak sa,rnı.maz bir şe
kiTıde mukavemete aaınetmiş 

bu';unmaktad·ır . 

Birincı F ansız Cümlı.uriyetiıUn 
yıldöniimii 

Lorc?r , 21 (AA) - Tı•>'<'S 

ga~ trsi biıinci Frans.z Cürr ü

{I>e\ aı.::ı 3 iıııcu salıifrde ). 

a:'ıi)y edı·ı'ek yüZüı~ tii.ıi..U~ınü~lcrcli" 

---------------- ---------- Biliyorum: Bugünkü mev- r- y ;:ı zan: ") 
Hindistanda müdafaa vahim!eşiyor ~~~dal\y:~:~ı:~r:ı~ 1 Naci SaduUah 1 

kalı olmayanlara, kılçıklı gele -

a 11 n il v o r Vrı rı~4a Sovyet kon- Ct>k kadar giriHcedir: Fak.al, bu 
il /! SGiOS g &Ulll'llD ar.a. derdin desilnıe;,ln i gözleyımle -

~ r :rin çoklııiunu dilijünmck, <> va-
:tedbirle • 

-----ı~ı----- tı!ması buna delil tanda~lara, mahkeme karnrı gi-

1 
Endüstri tesislerir•in korunması S"'•ılıyor bi ağdalı bir fıkra ukııtmıınıı 

,,..., aff.etıiri.r s:anı.-nıı. 

• • h } ki pılıyor Vakıa, kaM1nlanınız, her va-l çın azır 1 ar ya '.Bern, 21 (A.A.) - Zli.iırilı 'lc tandaşı, her kanunu bilnıelıle 
çıkan Nouvelle gazete'im Buda- mükellef tutar: Fakat, imza ye-

~-----ı-~~--~ 
Madras eyaletinde karışıkhklar çıktl 

Yelli Delhı, 21 (AA.) - Mu>0n 
rüzgal'lad ll'ıf\'slm:n:ı. sona crme-
ısrylt' Hindi"t:ınJn ş:ı'ik bötgt•s nıde 
ha\ a :rnaiiyeti arımı; J. J~ .aı-

bu:rada ·hudud boyUIJC.'lft baıvo.t k1.1v-
vetlf'rini aı1.t.ıı·ma.k1.:rdırla~ D. ha 
:;.ııTJd d~n Bcmgal vtı ll ha u.zıe ınde 

gt'Qt'n haıf!.a. kt'iıf 1.ayyar11.lt11 i g-o
rünn1esı ıba J.rr:.ıştır B .. eyalt I· 
toplu b•r halde bı.tlı.:: "ı \ e H 
tan f dust•· n n Liçt ~ k _ rı.. t :-şk l 
e~en ·r~ eNı t t.r--' s :ır ıın 

ırıuıal~2'lsl :çn ~,~, 1 ı • n ıd ... tr 
ıı... kla y ı 1 r, K .Ll-

ıa .&l<Jdras·d:a ve ı:.o.h hn d'grr !-
rnv 1 a ,;_ı b r n 11-~ n .1 :ı-
f&oa b.ıt uıaıa~iyl.ı..• H~ııdı t.an tıaıı,;a 

k :vı;• e nn ın k.tan a.:tt ~r~tt
o; - D. K 'b~:'dın:ı:m.lar cr-ı:ı
sında IPnd:.:ı.da i:ıu ..Tl.m1J$ olan ya • 
g r;:ı karşı .tn 'l Si!:'\ .6 ü.fct 11~ IR

V nı nd•'n t krtbeıı. 6(1 J bltı aya 
gt- .şt.;r Bun.!.ar 4"1ndı p· .r rııü.c.e.

faa ve yi.lll!!~na ~ mücadele i§.. 

lıermı Aı.i.n • l;..t.' •e ~m l i::ilı

r Juı1M111da 'e b.r. a!J.1lia .p !X:·-

tDcvanıı 3 ıt:ıcti sahifede) 

peşte mulhaıbi ri yrnl'jl'Or: l"İJ1e pamrnk basan vatandaşlar 
Uç Bu•'\ga'r şehrine yapılan da dahil olmak frıere, bepimi7. -

Sovyet hava hücumu ü- den baroda müseccel bir çok 
zer'r.e Sofy a i1e Musk<l'Va- ara- avukatlarııı böle sahip bulun -
sınd.ak, münasebetlerin bird~n- madıkJarı genişlikte hukuki Iriil-
bcre vah: eşbğ.ni gös eren be- ıi.ir isteyen hıı kanuıı maddesi -
l'irt!1er baışıgös'.<enınıı;,t r. Varna- ne rağmen, içimizde mesela •ka· 
dair, Rus ko 'i'dııs!ujjunun kapa mıı:ııu ıneıleni• yi, mesela · Türk 
t1lnJ:ıaS1 1 konS<J .. OO'~ırk memurlarJ cC'Za kanunu• ıiu, ,.c)'a nıeseıa 
taralınÖJn ~apı'an askeri er.~ •adeti cez.a kaınunu > nu baştan 
sus!uk harr:Kc.-t~erının nftic(_ ı- aşağı, \;"(' sıı g ~bi ezber bilnıeyen· 

d.J" Macar g.ıe elN ne ba l:..r- ı .. r yek d eğildir. 
sa,, ı<onW:c.; k t>.na ar raa } - Jlatlfı - n L· yalan söyliyeyim. -

.(De\ ;ınıı 3 üncü sahıfede) llll<»elfı kend im , a;kcri ccı.n ka-

nununttn yediııci maddesiıı ' n 
•C• fıkrasını ) heuüz (iğrcnd.lılı. 
Fırsattan istifade, sız de aklı -
nıza yerleştiriniz ki, bıı fıkran ,n 

eski şekline göre, •meınlel.elle 
idarei örfi,yenin iliuı olıınınasilc 
harp hali ba§laıruş saytlır. ·Harp 
hali» başlan!lş sayılmca, •harp 
hükümleri• tatbik olunur. •\farp 
hükümleri. tııthi-1< olununca, •8S• 

ker'i mahkenıeler. k.urulur. ' • 
•askeri nıalı.kcnıclcr » kurulun • 
ca, .idarci örfiye ., ınıntakası da
hilinde suç işleJ- enlere, • kan u • 
nwı normal zamanlarda talul ir 
ettiği ce:.ıarun . ı ki n1isli ver~IU- . 

Nitekim, bizde d<' , meıuteket.in 
mua) yl'n b ir kısı11u1da ·idarl.·İ 
örli)'e : l fı ıı oluııdu. ull arp hali· 
haşlamış sayıldı. Yedi n6 mad • 
den in .. c,. {ıkra.sı nllic ibince 
•harıı lıiiküıııleri t"tbika! sa -

{Dev:ım ı 3 üncii >a h "fr ~ e ) 
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O ~"Ullot·n ıtlb~i' n, Sô:.;üt~ll 

muııu.-c·n aşırwı ke•ham.•t z~

lıur e~ .• e ba.;;ladı .. Sı..ıl"n 
Ilamit" d.ovrinde -•ııcak iki defa 
d«n 11.:\&l.a- d.dıu tl"l)ıl.IJ'Z«r«::u, g<}r
llı-en1 • c<l.11 istsr.lbu·lun m<"ydan 
da faı•, dara~aç' tile ®namlı. 
Yü1ılcrce cı.rJ_in as 41:1.ı. l\1e~·um 
h;;rlist- er fuhtl:rwıın arl-:asına 

~ı~a'.ıarıu... Tra.htusgarp •\"e' Bal
IJ.;:- lıarı:lerı mt"::'eün C<afüine 
mrn\•na' varalH açtı B r: cı ci
fı.an haıfbi ıse, o ~araTann üızcri
rıe avu~ :ıvu~· at~ler :-.açtı. 

Eğ<'r - &Jilttü l!""'Jneccirr ... -arı.
nın ded.~. ı::•b'- ıbu meş'um hll
lou-rıdar on wne zar!ıı:ııda tıcpa.r

fon.p gitınc.;eydi, belki de ı.a

d~~at dünyayı .)ı>kıp kaYuı•.cak, 

kt... r·n· <le ı-,.,, ~' a savı..rac ... <l. 

* SL..ltan P~P-adın c rr>c•ti.nı <'V· 

1'e ·e biitla-en. rr·rı:er c yalr ız 
• ·-ttJ.tlü nıüııı.eoc.uwbıa ctegJ'· 
mı;; ... B.r Yahudi lale• da, vak
t~ '"nun yAıdzına ıb ... -arak G!..>
lıa müh.m lb4'11! }~er sf,yfomis. 

(Siimer sineın1ası} nın ı:'3hip
le.ı· tldcu meıtmm (RaUıf Oc''), 
en evdiğ>m bir dost idi. Vakit 
vakit .lıirleştiğiınb. zamrn, u 
luymmli zat esk4 de,·ir!ere art 
bir ço'k '!"Ylerden Q:ıah>ederdi. 

B gün de bana .şunlaıı. rrak'.et
t ,; 

Vaktile •Çorapçı hanı) ır.<la 
(Bal:ıoraçiJ Jsminde b:r haham 
,·.ıımı . .Bu ~dam, işınin 'haricın 
d', falcılık yaıplrm:~. 

Bı;; •1ıtiyar tıaham, alelade )Jir 
fa'cı değ;Jmiş. Ken<Ii devr nin 
en yüksek lb:r (Zay .çe) m[ıtelıas 
s ~' imi< ... Suttan R.,,,...t 'henüz 
\ ia•ıt 'ken bir .gün onun 2ayi
çcsni tı:ıtk:.k elmis. O tarihle 
kL r<l:si ·le çok iyi ·göri1:;,-ıen Rl: uf 
bc_ve. ·bu te<Ukikiııir nctit·es'nı, 

tı;lle ~-!diım1iş: 

- Ben, bu kadar uj\ur,uz bir 
adarn göımedim ... Çal;: yaz ik ki 
bıı aQ.am, padişa'h olac~ :<. On se
neden birza kl.ll.l zama.rı, salta
nat makamında kalacai.ı: •.. Jk
ba yıldı.ı:ı, .kani, bir zamar.cta 
f ·.a-)'aca'.k. Fakat daha hnlı 

b'c z2mand·a da oonüp g'decek. 
Fuat bu mGdıdet esns:s.mda, mıl 
lct Ye mC<tnlekct çok :>ık:ııılı çe
kecek. Ha::l.,iz hesapsız .dam ö
l i<. Biıbirini müteakip kanlı 
h•rıp'er ztıhur eıkek. •• Bu padi
şah her nereye ayak basar.;a o
ras rr.rlıa.kkak or.şrr.ı:ın elir.e 
ıı .. ~<... 

Tamyanla<'Ca malümdur ki, 
(Rauf bl'.)'), son derecede ~u 
\{' duıü-..t fuir ~ahsioyettı. Faım 

Bdlıoraçı.mn besa'bına yala nsöy 
tı ~-c<:ek bir zat değJ.dı ... Şu ıha! 
d, - ; ifil mİİ'l".eC."Ciri oaşının 

e<ı:k'eri nasıl da,Ç'°l'tı çı.ktı. ysa 
fakı h~"am Boılıııracir.in k(ha
n etı de. öytece tahckku..1< etım1ş
t 

Y.anl .. ·DoJmabahre sat'lly::n.n 
kasvetli bir köşesinık', ~erekr
C' ve senereııce b[iyük >biTaderi 

n n ve[abını veyahut ... a\'ı.anat
tan : ,ka• iııı 'bekleyen ı \'e.iahl 
Re at efPndı). ni'1ayet (Pa<hah) 
ok~ilm 'ti. (9 sene -'.! ~v 6 gün 
dt\ anı relen salt;rn~t mıLdd<'li 

za ııtı.ıı<la da, (Mi11cti Osmaniye) , 
b:r gün bile rahat ve huzur yü
zü görrrrerni~ti. ÇÜ.! :tr.n hi1fo:r111i 
müteakip, u rniib01n hadis<>ler 
zUohUT et.mişti: 

II'G\·r;.tn - Gere?t - Arııtı\·uıJL·k 

iJıtııliitleri. 

tlsta !:<;fl:Ja foaşlayan . lbü'lün 
reoem'eketı nifak ve tefrika 
at~ler .e kasıp kavuran Ye ni
ha .ı.ct bir çdk !eia.ketılere sob~ 
o:tn (fı~ka müıcaae:e,r:). 

327 seensi nde ba~laya.n ' e Af
rika k.ı:'asındaki Türk tq,..akla
r nın t>1ckn gctmeslle r hayel 
bt> "n (Tr.biu"!!a~p muhar!"be
sı) 

~>28 .... e.ı C"~.ı .de zuJ-ı~r e'Cen ve 
Avrnpa k t'asın<fak Ti.ııli< top
ra.k1srın n dil.5ır .. anlar ... rt::\r-n
dan taksımi He entice;.enen (Bal 
kan 1ıarlıi). 

Nihayet ... (1330) ;('l1C!<nde i
çin'C gırdiğim z ve, (Yenıeıı -
Hit':z - Filıstin - Suriye - Bat}
dat - 1\it:ısul) gubi her b·ri ba~• 
~na birer emsalsiz 'hazi-ne te,; 
kil <'d~n Asya krt'asındaki top 
raklarımrzı ikaıybetttğimiz (Ci
ı-ı·n 'haıtb ). 

Bu iht:li<nerde ... Bu fırka mü
codt'!Clerinin neticelerinde .. ,.e 
n ha~·e lbu üç harpte ka~elti
ğfmiz ca.nlart'tl adedi. -ıJiaham 

Bnlroraçi efend:rı:n dediği gibi
hakik! ten !hads:z ve ıhcsapsı<ı 
b:r derl'Cededrr 

Bttpı;.diş•lı. llıer :neı-e) e ö,lak 

ba-...Z!rsa orasınrn mu;hakıkak 

dü.';"llan eline geçeceği mesele
sıce ge1ince ... Sultan P.egat: 

32.3 3encsi Haziran ayının 2 
inci günü (Hereke) ye. 

Ayni scnenın 19 um::u gunü 
(Bu-rsaı ya, 

326 senesi Ha.zıT~n ayının 13 
üncü giiııü (Edirne) ye, 

327 a..enesi M:aıyıs ;ının 24 

ürıcü _ı?Ünü (Ru.mell) ye s~ı;na 
te çıkmq ... Çan;ı.kka.le, Se:.inik, 
Üsk;ü.p, Piriştinc ve Manastıra, 
uğramış... Kosva saılırasmda, 

(Cema·ali kUl>riı) i>e Cuma na
mazı lkı\ınıştır. 

Tes&dWiün garabet ve fecaa
tine büımz ki. fbütün bli say
dığımız yerlet .dü•man ;ı.yak~a
rile çiğnenmrşt:r. Ve bunlardap 
bazıfan istirtlat t'dilmı ıse de, 
ek1<eriS1 clıed;yen dü=-anlann 
e!'crine geçmiş•ir. 

Gerek Söğütlü münecr· 'Tbn<ı 
Ye gerek Hamın falc-ı. ~-arım a
s.r evvel bu fani cılıar.dan ı:<>

ciip g:ttlıcl.eri için. bu )az 'an
m n onlara ~\Ç b.r rekı..im ma
h:yetinae teliı±Jki ed>!ın•ycceği

nc eminim. Ayr. zaman.da: (Kul 
lü ...,Ün(cc'mül keız:ıb -vani- bü 
tün ıırrüneccim.'.cr., y•..,la.P.cıdır.) 

(Daha 'ar) 

U .. sku-dar ıL-ADLiYE ıl Bokğ,ul,ma .IDIS ~PouriKA 
·----KORIDOPlARINDA-..:ı va a arı ' 

cinayeti Deli Dolunun şu başına -•- Avrupayı 
• / / h k h / Bir dişçinin karnı ı· d k 

Kahveci. Kem .. ıı· 
0
-·. ge en ere a ın e e •. ~ na ırma .,. .. patladı, bir amele 

düren AbdulJahın cesedi buluadu 
!Avukat "Allahaısmarladık,, diyenleri duruşmasına 

başlandı 
İki ey eV\'el, \J küıılınla 

kahH·ci Kemal Akıı:ünii i>l -
dünnekteu susul saııılan A .. -
du)lah Yılmazm nıulıa.keme -
ine dün :kinci ağır ceza mab .. 

kem.,..inde ba~tanmıştıT. 
Okunan 'Zabıtlar, ,.e ınaktol 

Kemalin karı:,ı Zeiıranın ifa -
desine ıı:öre .-ak"a şöyle ol 
ffiU!!lUt": 

Üsküd•rda, Sultan mahal 
le ınde oturan 'e Üskiidarda 
l>ir kall\'ehanesi olan Kemal 
Akgiin bir gece fazla sarho~ 
olarak, saat 24,~0 raddelerin .. 
de, Hiisnüpa,,a •okağında yol 
halin' gelm~ş bir arsadan ge
çerken kafasma serl b 0T cisim
le \'Urulınuş, başının üç ,\·e .. 
riııden l'W'alanarak öldüriil -
ınii~tür. 

Hadi e geee,i. katilin kim 
olduğu anlaşılına1111~tır. Bili . 
Jıarc, Kcınal!n evile kap1 kar-,ı 

komşu olı.n İffet isml'nde bir 
kadının e\İne gidip gelen be
yaz elbi•oli geuç b<r adam bu 
cina ve ti isleınekle 1n.a.7.nun o· 
larnk ~ ak;lanını~tır. 
İddiaya göre maznun Ab • 

dullau, bir kadınla metres O· 

turmaktadır. İffetle Abdulla • 
hın metresi akrabadır. Abdul
lah, eroin ,.e e~rar n1üptela -
sıd.r ve birkaç sabıkası vardır. 
KahHci Kemali tanımakta . 
dır. Hadise gecesi, kahvesin . 
den evine dönen Kemalin ce· 
binde birkaç )·iiz lira parası 
olduğunu bildiğinden yolunu 
beklemi~. kafasına birka~ dar
be indiırt.rek )'fire c;;crıniş ve 
içinde ~iiz elli iki ~üz lira ka
dar pa.ra bıılunan cii7.idanile 
uflıık para çantasını alarak kaç· 
mı tır. Kahveci Kemal ~arh°' 
ve ağır surt'tte yaralı o1ank 
kaldJrıldığı Niirutıne h'1stane
sinde gece 5"1 üç rA<ldele -
rinde ölmiiştii"r. iffetin ifade
si.nd" Kemali Abdullalıın öl-

rm olac - ı ey4LD. Mil -

ıue-kte, fa.kat vak'ayı gören 
kimse bulıı.nmaınakladır. Ab
dullah suçu >nlclr ve alcyh'ıı· 
deki .~ahitleri.n )al n sö)lcdik
lercni iddia etmckted',r. 

Tahkikat, Ahdullahın . uçlıL 
olduj;'llnıt ı::östcrmekte oldu . 
ğundan !e{'Zi) esi isteıııırnkte

dir. l\Iakluliin kımsı Zehrıı ise 
ii(' t:oruğı.ınu11 babaSJz kald.J
ğını ileri sürerek ayrı~a tu -
miııaı taltbinde de bulunmak· 
tadır. 

Dıtru\n1_,, ~ahit C'elbi için 
ba,ka güne bırakılım tır. 

Kalp s~ idesinden öldü 
Hal'ç vapurile Kasıır ;a

ya gitmekte olan Anasta.sya<lis 
i.<ır:ıi dp biri e-."\·elki gün h r.) 
SE>ktps>ııden ans<Zln ~üp Ôl
mi":tür. 

-kollarından tutup mahkemeye verecek Bir kadın da uyur· 
.-Deli - Dolu davaıaon tl;;.ct ... edilme>: ınıer~ idd<a. nlö!k .. ll•u.a trz.. ken deniz• dütııtü 

sı t:i~ıde e-:n-eres.an blr sa.tha)a ci- ktJl'e ya.tün!.i.\Slua ve duruşnh!.t,ıu T 
r;Yor 
c..,.·ıı c~lstae suç Sltke<I .,.,._ 

katı A '. ı. Hayda rJ a b.ııı.kk t Lı ~( daıva. 

ecen Dtııeın Rt>~ .d, Gelnıal Reşü 
«ard~lı•r.n il\'l.Olt&tı Esad talımuC 
Kanrk ~ davanın Mek< Sin(~u"3ı:.""l 

mi .. tec r alf-ytııncic mi. ~ks.a ha' 
§&hsiyet.. ,nıaaa"·i;ye olaın t:.Sm.e-Jnacdık. 
.:.şler· 'I'urk Anonim Şiı&rt.... aleyhı-

i. ınt"' mı ~·tlmbl lizırn gıelt>eeg hak
i kuıd.~ı •r:..okta.ı. noıza.rllll"11ll mrüd&f-aa 

ptmi~!eT'rllo lie-r iki ,ekılde de İpdr.çi 
Kaııde:;'<'r:ı1 suçlu m(>\'ki.ndr tutu.
laca t u; ıı.. n Cıh.k.e'rne muhakemf"nııin 
dcwamtna karar "' rıniş, d~ 
dav=!ar ır•·LJkatı &ad lllıııhmud 
Kaıt1tut1dun .dQ~ını oırum•n 

bırukıln:l;;-tı.. 

D.ı du.N$1"1'&d cia\·acı'w a\ıı-
.t."":1tr, yine bem11UUd 'ff:.k<::rı', b~r es
li!" \-e· ict 1~n1(': eı l' baa "Olasa ıı;.onu-:,tr.ı. 

:aııa.d !\talrtnudun Sôzlerıı.nl fU .....
ı·et.11:} hula..ala.neı.ırabil:rim; 

- H· kt tel.! k&.ıı.unt.JQa göre 
ı:ci tüı· mt'.hal \•ardır: · ırn ınt· ı~. 
n•l'\·zu ıı<.rtihalı. Şctı r Ti.yatrorund, 

' 3' l11. kilsur -deıfa. )enıstt t-dilnıiş olan 
ın.ı.1vt..kkillerim•n •Del\ - Dolu• ()pC

rl -:.ınio .ismi, 1a..ı:::dı n. bilinerek ve 
btr'f para ·azan.:r- .t. gayl"Si (.' dubl.aj 
«li!mi!:> bi" Amıe:-ika til:ıııuıe mal 
edı}ın.i',> \' thal..:a. ~&ılt:rıLın::şt4-. .FU
n~ın Jl1l'\·zı;:u başkuôır, <iıyorla:r. Bu., 
rr..:ı.zerot tı·,k.il f'.lırr.ez; çiin-lN 1ıaık te
lif kanuı~t·n:un 30 uncu madd.eı:sin1n 
ıhfı·.r.-ci f"KıGSl iıb nı, .kinci .ftk.r;.ıgı 

'!n~•'ZU irtJh<a.~·ne aittr 
İti<' b'<" rn..,.ı: •Allahaısmar!a.oılı:• 

he~-sin töz anı:~md .. ~ 95yliyeD!Jeoe
ğı b:r k(· Junc.dlr. F....ıta.t, bu bir ro
nı:ln;,ı ~:siJn ol.a::ra.l.t kon.ukiı.:ğu zaman 
bı.n-" y..pa.nı brn lrohımlan tuttt ru-

1
7\ırırnuz.:ı getireobılir:ın Zira c:A.}La... 
aıa1'Sffi&l·1.ad!k• ben.in". ~mden 
çıxan 1ı·h! b\l' romıacdlr; ba ı.itIU. 

00..)ka ~t.?m:::.:ı• Jw}lanamaz! çal l Ku
~ı..ı~ rr..WU.-n olduğu. gibi çal.ıl.ıa.r Q:zrJe.. 

rinde c!Alda.n dala sıçr-.;y;m u!alı: b>r 
ku~u:-. Herkes çalt kuşu ismini se.r
""'t S~"oo.\ •öylcy .... 1ir. F~l<ıı.t, 
<Çalı Kuşu> bir k:tııll>a, y.ıbut tıir 
filn .. e 1.sım o:.arak kuilan~ı ıza;.. 

Rei-3d Nı.ırı lıu Jşt y~ tu.tup 
huzurunuza. cı·tirrbıl\f"! \Beıyo-ğluDla. 

gü.1erilen fi:.m I>u!ılıl edınd,a ~u- A
m'f•r!lkan fi.lrnidi.r; bu is..trl btc k.a
cm l-ntiQjr, <Deli Dolll> il.'l ıı;ç "' 

~ müııapeb~' yokıt\Q". 40ı·h. Do-

1'U> .sminl tılme lroyaın:lar. •ni.i~ı
lcnnın. bu i&rnd~ ŞEhir Tiya.tJ:"OM.lll.
da unı.n müddet 01na:rwn19 bir op&
n.\ot or<Itı«unu treouilı: ri de .itir.at t?t
rn~leruır: B~arnate:>~h, suç ·bıl.e bi
a, sırf 1sın:n şöW<t>ndc.n lslifa<le 
ıetrnt-k: para 'ka"ZaIVn.ı~:k. gaycsile ırr 
1 Mm.!'şlir. Bu jtfbarla, E:U.t;!ula.rın 't:c
z~ytJeı·in~ ve "'8.t;ıiır Pdile-ck a<Vuktıll

fc ~nin K" ndilıerOdtıım 't~lınl 
isterim.• 

l\1a.'h'k ... 'Tllf, bı.mun üzcı1·'..:ne ieabıru 
d~4U; 

"Flst.·~n bJ:sıtwı, bd~a fr~l o-
t!p olm::;:ı,gının tttk.ki .ıc;in Şeh.ir 

Ti.\·atorsunda.n - ı.;.rle ed lrnı'k e~
a .. n:n.ası, Del; I>> f'ilmJntn nıe-r('de 
çrvrı!ıdiğt, Mngı tar ht.e k~ı Jier ta.
J":tf u:rl c..n g e L! rti lıci ı ğ., N: n,gi t.a.ri.hıtrn 
tıa..-,g o\a!'i!:e k;ıdaı· g&.1ercro i ol::Ju
iu. Y~ bir <Ü ;e 'J-:,Z: 'r.'$ IVl'< 

gö'1'lf ri1 'niş 1sr. si ir.iu ~Deli 

Do!ır,.a• te:raı,n oedip f'tmediı:min 
"\e o~!ındaıki türk.c;e ınanaııın neden 
~,·t lxılunduğııımn İ•laoou.I Em
niy<ıt ırn.id-Orlüğü t~~.tınd~n 'L:.~Lk 

~it& b:r gimı_• bıra.kdınMlnı.:t ka-
:ru.-c vrıiM,. 

* HN' iki t.a.r'l9.f ayukatlartn 'flt.lı .. 
1temedea Noridora çıktlgı -.nuuı ... 
fl•l'rdivt:nlt_"J.den tekjşlı teltt~lı t..-oın
poz.<;ör Como.l Reı;iJin çılt.llğı Cö
ıI"üLciti. E~ad Malunudıın elin sıka

rak: 
- B~ dıntz mi! dedl. 
- E~,ı·t. 

E. !~rlo.•. Cö~ u?.e"rinde do-a~tı.r.a
rak 

- E_yyi<h... Y•z.ıl<.., Vapur ben< 
gec<lı:tirdl. Ye1'ırnıedön. .. Bu b,•nirn 
it-in lbi:!.yük ıb:r ürli.ı,tü <Jldu!.~ 

- Ne, l~, C'"leı::,.&. d~ati ge-.
l;t.,lr.i7 ... 

- Valı. Y-ah .. 
B-r~QÇ $Qz da.h:ı iı;of"'-.~ıJ.1.:fu . Koor.

l)i.llttol' ·te&rA.T .... ukatın cl~ni r:.; ıi.Lı. 

- AO:y(nto! .• 
Dt,.-en"'.c rr.en!l'\"f'lller- VJr"ırl'"' io

d< 
Ne ya.la,, sl1,y!ryim, tiPIQdın <iM. fr.ı>k 
Çt":den c:AlI.:dı.abnlll:'kld.tk» ':!t'J"ıl"l(> 
-ul~nııiıdlı bu ı.J.lnıe ıl~ b;r wı

tiM-' ~ıp yaır.rariı&;t bfı.ni ciiişüll-
dürdü!. 

llıJam muhabiri 

Benzin tahdidatı 
Vilıiyett.m tebliğ ediım.iftır: 

l!!/8/9-12 tarihinde görülen lil 
ztmı üzerine günlük benzin is
tilık2Jtları tahdide tabi tutulan 
taksi ve hususi otorrdıilıt'ı:fo 
kamyon re kamyonetlere !!2/9/ 
942 tarihinden itibaren ilk tan
.dit kararname;indeki ,miktara 
göre benzin verileceği tei:ıliğ o
lunur 

Haftada birgün ye· 
ne un verilecek 

E\"'V'elce ekmek karneler mu
kaıbıhnde heı· Pazartesi. giınü 

halka un ver:.l.irdi. Soıı..a bu u
sul, fırıncılı:rın lakaydisi yü.zün 
den unutulrou5ken belediye ik
tisat :müd'ürl.. · . ernd "" ha1-
ka un tevzialıo ıçın teşdsbüs!eı.~ 
geçmiştir. Ya'.nız bu sefer. hal
ka un bütün fırınlarda değil, 
her n&hi_r<'r'n m!iaycn f:rınk n 
da verileockfü. Bu arada bugün 
teıYZiat yap>laca<kt-r. İst'hkak 
miktan değislıri;meın~ir. 

1 1 0ÇUK HABl!RLE 

* Belediye Reis muavüu Lıil
fi Ak.soy dlln Beyoğlu w Nışan 
taljı .bölgelerinde dükkôr.,.arı tef 
tiş el:ınış, beledıye zabıtası t.a~i

matnamesine aykırı hareket et 
tikleri göıiilen 48 bakkala yıl

d:rım cezası vern1iştır * OroW.ibak mağaası fazla 
fiatla çanta -sattığı için m:m 
korumra mahkemesinde 5 ı'Ta 
para cerı:asına mahküm edilmi-ş
tir 

iBeyoğluııda Mi,;k sokağında 
C\'i ve mua~·enoehaııesi bulunan 
d'. dvktoru A'.cksandr evveıki 
güın Tarabyada denize giımiş 

Ye lbu esnada yillosek bir kaya
dan denize atlamak islem~~lir. 
A tlam• esnasında karnı tiU taz
yi k:.le pa'l:ıyan a-oktor .Akkr 
sandr deıfüal ö~mfo,tür. 

Kaza etı afuwa tahkikat ya-
pılmaktadır 

Erziııcanlı biT amele 
denizde boğuldtt 

Evvelki gün f{e~ vakıt Süt'ü
ct"<ie Şak deri fabrikas ıske.esi 
önünde b. r ceset göri.lerek p<>

hse fıa'ber \·erilmi-..·t1r. 
Yapılan tahkikat sonumfa .bo

ğularak ö:.dü!(Li anla..,ılan bu ce
sed.ın Süılücece amelelik y•pan 
25 ya~'armaa Erzincan!: Alı is
mir<de b'ri o:.ciuğu anla;;ılm!<; mu 
&yeııe edilerek 'Oefnine cuhs• t 
\"eri.1m:stiı-

·Diğer taraftan, Bomonli fab
r'kaısının yanınd"ki sebız.e bahçe 
sir<lek< <L ha\"L"<Zunun için.de 
de bir ceset bulunmuş v.e cese
din, bahçede bıllıç:vrnlık yapan 
ibrah'mı oi\lu, 35 ya\iarında Ml'h 
ır.et ş..,·ki oXluf;tı le>hit edil
m:şlir. Ö'!üm Sl'l:ıebi ihakkında 
müddeiumum?~!k tahkikala de
vam ~mek:ted'r. 

Bir kııd.ııı u)·urken cknlzc 
düşüp öldü 

Ev\'elki gün. ihtiyar bir ka.dın 
Haydarpaş4da d.eıüze düşerek 
boğultmuşlur. Vak'a şöyle o!muş 
tur. 
E"'ıkişehire gitmek üzere Hay 

darpa~.va giden 57 ya~ınd:. ve 
Romanya muhacirl>nnden Emi 
en Uıminde 'bir kadın tren bc>k
lerken uykusu gelmi~ ve ~niz 
kenarında bir yere uzamnşt .... 
Burad.> 1.>yu;:, a ka!an Elmi.ne u,_v
ku !halile denize yuvarlanmış
tır. Emıne be>ğulmuş ve bi ii.hare 
cesedi çıkıın'.mı~l'r. 

Adliye <:>okl'C'ru cesedı mua
yell<' ederek dafnine ruhsal \'er 
mi~tir 

~~~~-ö-~~~-

ilk okullarda ve 
akalliyet mektep
lerinde derslere 

ba.şlandı 
Dü:n sabah btilün '.'k oku'lar 

ile ·ahaneı ve ·ı:lık oku~iarı 

942 - 4.'l y lı öğ'reLnıine başla
m;şlardır. Deı•s!Pre İstiklul ma!.'
şı ıle l:ıa~lanm:ş \'e ojı-etmeııler 
talebeye su% içinde ıyi ders nl 
1 ~ ıcmennısinc'ıe bulnm:ışlar

d,r. 

Yazan. Alı Ken"1J SUJ ı\fA,"t 
ı:. n ngiltere<ıin ş'ıııdilri ,\Jadl'il 
U elçi~i Siı- Sanı~I Hoar-in ı;:e-

re• harpt~nberi me~hur otan 
diplomatlarıa ltiriudlM'iıult'n ,.,.. 
duğu ınal(ımdur. Ge~en harpte 
Çarlık Rtı•)<1Swdo bulıııırı"1ştıı. 

.Sou.raları ~eııe siı a.>i ,ah&11a 
muhim faali)·f>tleri görülmiıs, 

)·edi ı.ene en el de gene hatırlar 
dadı ki İtalı a - Habe~İ•lım <h -
tilfıfı sıalarnıda Bald, iıı k.alti -
ıne~inde llarici.\·r S:.ızırı olrnuY. 
tu. Vi~i Fraııs,.,,ından bah'if?d'hr
.ken her 'ak.it ismi geçen 11. La-.. 
"\'::ti de o zaman Fran~anın lla· 
ritİ) e Nazırı bulunu) ordu. 

La\1al - Hoar anlaşıua~ diye 
bir harita çizilmis. Habesisl-
dan ur-relerin.in ltalyaya ,·~ril -
ıuesi •caiz olıicağı kararla5tı • 
rılmıştı. Gerçi Habe<.istan bunu 
kabul etmedi, Sir Saınucl Hoo"' 
da çok geçıneden Harici.\ e Na· ... 
:zırhf:ından •) rıldı. foka! !ıh -
belli olıı.n rih<'! :\J, Laul'ia İtal-

ı ~-a11 nı~11n1m etn1eği Frao~aut 

hhabma daha u~ gun gi.'irın("".t 

ohnııştıır. O vakit Fr il"~ :ıe 

İn~Jltere a~tnd:ı bir o;;.o~uklt•k d• 
göriilınedi d~I. f'ıkat bahi, ) c
di sene ev,-elkl Habe~ ıne~eJ&..t 
değildir. ~imdi Madrit elçö.i ... 
lan Sir Saı11ueliıı1 geçen gün LorP 
drad:> •ö)·lediği nutıık her h•l
de elrhnda akioler U) aııd. rnıa -
dan g~11~1ni~&.:r. Oow1 için bu
uun i.izerind~ biraz duruJdu~ 

görülü or. O ı>ulukta iki ıı<>kta

nın üzeritHle ısrar eJildiği faırk 

olun.maktadır: l - Anupa kıt'a
St biran -CO\'\"<:l ıniitte{iklerin bir 
j~ )·apmalarını beklemektedir. 
2 - Müttefikler bu haTbi kazan
dıktan sonra A.-rupada her ıııem
Jekeı.i.n kendi idare .eklini ta -
yin hususunda serb.;,t obııası e
sasını h:ç boanuyacakl:ır. 

Sir Saınucl"ia ı..öıJerinden a:n .. 
laş.>lıyor ki müıtefikler bu hcT 
iki noktada da Avrupayı tama -
mile inandırmı.ş olmalıdırlar. o ... 
dan son.ra harp yolunda dw 
ileTİye doğru adımlar ahi~ ~ 
lacaktrr. Bu harpte şimdiye ka
dar bitaraf 1'ıı,lrnı~ olan İsııanya 
hükümetiııin oezd'ude İngı1lc -
reyi t"1tısil eden b'r dploıl'·at.ın 
o sözleri raı:tgele bir ~e ·ı,, ile 
c<;öyler:mişe hiç benzemiyor. Her 
ml'lltlekdm bu h•rııtcn ""'ra 
kendi b..ğeml.iği idare seklini ka
bul etmekte \eya dev"aru ettir
mekte 'erbot olacai\'ı hatırlar -
dadır ki daha enel de tııg'lfo -
renin salab~·iettu de•let atlaım
ları tarnfmıbn tekru ed'lınisti. 
Şimdi Sir S2.nıncl gene D baho.e 
tema' etmek i•tem'' okbil'r. 

:\Iiiıtdiklcri., cabuk hor '•et 
etmeleri iktna ettığ"inden. A,· • 
rupanın bunu bcklcd'ği ı>kta -
sına gelince; Sir Samu<.'l"ın hu 
husustaki be)·anatı Auı:-lo-Sak -
on iilE'lninde-ki bir kıstnl ne,ri-

Sordıım: 

- K'mdir bu adam? 1 • 
VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR değ.idi. 

İhtiyar teyze.si, onu e!ıınde 
iılı'iyümı.Üôjltu. Köşel>ao;ıntia onu 
bekliyoıdu; berı.ber eve ttöne
cek:eıdı. F•-kat, dönmeden e''vel 
de, Foley teyzes;ni sin.emaya 
götürmek niyetindeydi. 

Paru.ı,onlu ük <ıJ<.uUara gir
mek için nıüro.caat eden b~ş yüız 
tal .. 1Jenin dil,.k<;E:!eri bu lb'r hı:.f 

ta içinde, Valfoin riy.asetinde 
toplanacak tb'r heyet tarafından 
ircelenecek ,.e alınacak talc-be 
iliın edılecektir. 

~ at ile de beTaberlik gö,ter'vor 
Ancak çabuk hareket eotınenıu 
nlanas1 hangi za\'İ~cden hakı-

1ır ... a oca göre deghnnektejir. 
•Çabuk hareket etmek Avrupa· 
1'ıt'~1na a~ker çıkarmak nıı, ~-ok· 
s:ı hatı~a gelen dalıa khnbi!İt' 

~ayısı malüm ohnayan çırrdcre 
müracaat etır.ek m:dir? Her hal
de Anglo-Sa kson aleminde d~ 
du~·uhnakta olan liiımm kat'i vo 
müessir olabiHot:ek hareketlere 

- -,m olatoak? Bu da bir 
A~ !Il ~~is! ... Keç! F&ey cr~
rj\en ·ankes'.cinin 'b rısi •.. Bıçak, 
tci>;;nea ktillan.'l!asma lüzum 
YQ.l<. Şöyle b.r .bakmca, karşısın 
d k'.nin 'ni bitiriyor. 

Iluıtıciıı daha üç ayl:k bir müd ' 
det l<a'dı; ·b:r ayak e\'vet defo-
l gitse de, hız de, rahat bir 
r.eff'..s a a~<. 

Foley, Oh)lt>!'tın üstat yan
ke,!c • .\<:rir<!M <h'rb" od.i. ),!r.h:r 
,parır.a ı• rile vatar.dı;o;ıJaruıın 

• ceplennden topladıklarik> mu
am rn b;r serveL yığm ; ı. F"a
Ctat n hayet, yankcs.c·ı·k cioa
"" g.l>ı buvük 4lir suç o>madığt 
na göre. mahkeme ke~cL;irr. lki 
$ ·r. "" mahltüm ~tm ı. Üç av 
s ra da bıı reüd:letı do.1-0ura
c kt •. 

Fo.cy, o lrndar lrolu huylu bir 
ad.ır. 'be .zum~rou aınma, 
a ıı: kafu ı l"":!uğıı, lıi~ kimse~ 
'b"', ıı eğm~k · ıemwıği :ıruhak 
k"kL l!albuk., gard:yanların 
bti.'.00 mıı!lıkt:"'ClardH. '.i•ed ~.; 
ta:r bil' itaatten >baretti. Bö}'e 
o u:ıca <la. hcp.;i. Foıcy(• d<ü~n.an 
k ~ }rn.tş ~rdi. 

Decllğimiz glbi nıJ1ayet onu da 
iJ'< a; .l<:ı C'<"! iç da r ne götü 
r·' 11 urd. 
GO!Uf~w.1 cr ... r·o . .ey d·şicrini 

ALLARIN BELASI 
Yazan: 

AL jENINGS 

sıkarak. fakat hiç mag:rmaya
rak, yaıı ız, 2alirr..lerine .sert sert 
bakarak r _.,alı çekiç da.resinde 
iki ayı geç'rd: Yanı tahliyesi 

zıııııanı gdm:Şti. Fakat 'b" ikı 

y iç:nde de, Fo:e_v, tanırımıya
cak -Or hale gil1l'lliştı. 

Tclıhye tezkeresini alma.k ve 
defteri Jı::zalımıak için hapiS!ıa 
D'2' d:rekwrünün odasına g'rdiği 
zaman, -oraya sanki blr lıcyalet 
g<'lıniş zannet t'm. 

Foley, hapishaneye girenken 
)''llz kik> vardı. Çıkarken eUi 'beş 
kılo ya \'ar, )ıa yoktu. 

Direktöre ded· ki: 
- Nihayet bu oyt."'11 da bitti. 

bakalım, 'bahtımıza yenı neler 
çıkar. 

Kor.uşması, kxmu mu değ'! 

de, adeta neles a\ır.~k gibi l?ir 
şeydi. E.<eri •bir deri, b:r kemik. 
Ayakta 1or duruyordu. }'akat 
,. <ıh,,• ı;ö4iernııd~ h~l.i ik kafa-

Tefrika No. 39 Türkçesi: 
'tUAMMER A L A T U R 

ıılıg.n :ıkisleri parlL)<ord'U. f 
Dev~.n etti· 

- Şiır.d•, doğduğum tepede-
1.:ı t:ve ri0nüyıcrum. Büuün a.ı

zum, ortda rahatça ö:eb:lnıektir. 
Bır kenara saklarnnış dOıt beş 
bin ·dcı'~r param Yar. Onu da 
CPnaze masrafı ())orak :;:ıkı;ı~"O

rum. Şu y<:ryüzüne geld:m gele 
lı yı rm1 seki.Z ha.har gördüm. O 
kte..ırı <ia lbaııa yetişir. Ş!mdi 

mcımı:unurı1. ci.ı.ı kü, hüT \·c ser
beo;l hır adam ol.G rak son nefesi
mi vereceğim. 

KURTULUŞ YOK! 
Fo1ey, kendi kcodıne mes'ut 

bir hayal planlan. hazırlamıştı. 
Fakat. "lıu planlan hazırlarken 
polisi hiç hess·ba katmamL<(ı, 

Tahliye edıl:r edilmez. yir.e pe
şin:n b:rakıA11a)acağ•nı,hiç ak
lına getirım.m:<li. Zannediyordu 
ki, bı.itün mazisile artık aliıkası 
ı. ~:Imi..:;,tir. Ö)1e z~nr.c:ıli} ordu; 

çunkü, sı..çlanr. n cezas•nı öde
mişti. 

&W<:ağın crlbe-l havasır.ı te
neffü; ettikçe, yavaş yavaş ken 
di 'benL0 'ne ka,·uşuyor, namus
lu, zarars:z bir ba,ka Foley ol.
mak istiyordu. 

Foley, hapbhaneden <"ktıktan 
sorıra hemen trene bindi. D~
duğı.. ~ehre gitti ve bir a..'<ş3m 
bC§inc• caddenin köşe:.indc bek 
krkeı:. hazırladığı meo"ut hayat 
p:.iır.'.!arında ne kadar ya.nıhn.ş 
olduğunu aıi,~cL. 

Hapishaneden çıkalı .sekiz gı.in 
olmuştu. Eskı mrı.hkUnı bu so
kağın k&ebasıııda durwy<0ıdu. 

O a~a.m art:k çalm·ak ve çı11>
n'•'k. yankes:cılik etımek gi'1>i es
ki huylarıııoon yeni b:r t.ksin·ti 
daha duymus olarak k&iebqın 
da teyzesini bekliyordu. 
Arlık onun bütün nJ'>usu !T'ilii 

te:.'h b ı· ölümden ba;;ka bir_ y 

Kadıııeag.z, her lhalde, z:cre
deyse gelecekti. Fakat. o gelme
den evvel :başkası ge:.Gi. Za:ten 
dcnıindenA:ieri Fc.l!ey bir ado;mın 
kendisini &i1retlediğine dikkat 
elm.şti. Bu adam yanır.a ~·a.:<la
ş.r.ca, birdenfbire Fok.vi bilcğin
cien y.akak.d:: 

- Vay, Keçi! Se.n yil'e kô•e
lba;j!anr kı:;~'.amağa b~farr J :
sın! 

Bu gelen .ad<m, jriyarı, Çin -
Çimıti ~lıri emniyet direktörlü 
ğünün m('IT!urlarırda.n ıbiri \'C 

en göııdesidir. 

Folcy, ortada işleıımh; yeni 
higbir suç olmadığı içiP, hattii 
bileğinin sımsıkı tutulmus ol. 
ma~ına ragırr:en, loorku 
di: 

- Vay. azizim Çaı<ls 

ırme-

misin? Dh .. Bjz cezalm"lt Alıt1r
dik. Geçen hafta kodeste" çık-
tık. 

Çarb. Keçin n bile k.ler..,. d.ı· 

ha şideHde sıktı. 
- Bu bir hafi~dtr r.a.sıl oldu 

da karakol Si' .., yüzu"ü gfmı<ı-
di? (Dalı.t •ar) 

--------------
'"\ 
1 

('. 
ı s6z GELİŞİ 
'--- ---J ı 

Kadın hırsız 
Kadıkö~ ündeki kadı.n hır=ı 

olmdıınU>O mu: 
Bu bayan lım.ız e\ ~el.lıi gün 

tutmuş tutmuş da bir polisin 
~\ ıw soynıa;ya karar ,-eruı.iş! 

İçeri)"e girmiş, bir kısun eşyayı 
bohça yapmL~, fakat tam zama
mnda e\ sahihi p<>Jis taTafından 
en.selenıni~~. 

Şu kadııı aklına bakınız: Sen 
git de poh e\; . o~mağa L....11:.ı~!. 

Hani. ı>aı·doo aınına, kadıuJar 
için saçı ırzun aklı kı..a krw ~. 
galiba ~-alnıı . rı uzun.unun Je. 
ğil. eli uzuaunu.n da aklı kba' •. 

• KAÇA ı·ı;:\t.EK! 

ZeytiDlPgt fiatı JlO: 
(İkdam) diyor ~i: 

- Fakat te bit c·dilcn bu fiat 
toplan satı•laT içindir. Buııa 
navlun. nakli~ e. perakendeci ki
n kalılını:a bugiinlerde ze)tin -
J·&ğını kaf"a yiyrccğ"h11iı mi.''.\' .. 

danı çıkar'. 

(Kaç-a ~emek). ne giAzeol tabir, 

biran e• ve! yeçmektir. Fakat 
irice hazırlanır.odan 1-•ı )'old• 
ahlıı<:ak "her adımın müttdikJer 
iç:n pek acı olmak ihtimalleri 
ise erbabun düşüftdiilTil<'kt..dir. 
Bu takdirde Avrupa kıt'as nda 
(ahıık hareket el'ınek i~in dah• 
vakit var. Söz gene Sir S•m.,el 
Hoarın i-aret ett'i\i nokta~a ı:e
li~or: Avnıpayı inandı·nnalc la· 
'Zltn. 

Pirinç 235 kuruş 
h:arlbt Ticsret , .. , Sarayı 

C' s r-a. g~<:C'n Cuır.arte-... 1 ~

~u ehr:rr z el nltır<la" 23.~ 
kı.ruşn \'ye' na cınsı pır~ı 
s.rııld·ğ. yolunda ·!-Jbar \'akı.>~ 

glcr Y€ni b r .k"a ztlhurı..11 
da <''.ıtn' _m ul ~ :ı,.-mak :;ıere 
tertlba, a',.nm st r Bi ndit;ı gi 
" bu c.ns pınnc ~ p rmçt'.!:;. 

hani (:vi,·~urnıak) ı bfri aT yı 
bu galiba onun aksi: Ka a ,e· 
mek! Yani ·emedl"U karmak gi· 
bilrrden! -
Doğru. muhterem İkdam, ib~ 

m""raflaT da ilıh-e olunu"a ..,:i• 
tin~·aj!-ını dı yalnıT, kara ~ i~e • 

... . '' ce:ız ... 
c111mız 
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Nafıa Vekil. Erzin
canda tetkikler yaptı 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
Vekil, yapılmış ve yapılmakta olan bütün 
İnş.\ah gezdi, zararlı dereJcri tetkik etti 
Eraiıı.can 21 (A.A.) - 18/9/942 

cıuna ı:ünü t«rıle ~ilrirr.'7.e g<>
ı.e,, Nafıoa VE!lı limfa GEneral Aj) 

l'\Ml Ccilıe9:>y g:.z!hane ve aı;ri 
ıı_..-.ı«"!ıkla Yeııi.,<elıiı'l'.ie yapılmış 

""' Y"'Pılmaıkta olan büıliin €.ı;,a
a t.t V as1<iırt deresıııll1 ısla.hı iş-J.e

ril<! kuru/Lrua kanallarını ve ara
z:iye :c:•rar veren c.i1 ğe·r dereleri 
g"""'rel~ Uı::ıkiklerde 'i:>u h.ıır.mu~ ve 
ic<>foooeı; önem!l <lirei'.vti.fleı- ver
m;ı,,tir. Şereflerine bcled: ye ta
ra fmıian Halkevin:Je verilen zi
yofe<tlet·de \•oli ve ,-ilayetinı oooe 
bulunan mab'ııslarmıw.. z>yaiet-

Moskoval 
------11----

Von Kleisl'in ölüm 
haberinde şiddetle 

ısr•r ediyor 
M~'ko\·a, 21 (A.A.) - GffiCral 
~>tı K/c.•ist blr tüfek mctmi::d ile 

ö' ıt11ü.ştü.t·. Ge.neral, pa.rlaık Sovyet 
l:;ırş1 ta-arruzu net.ict'sinde b.ırpala

nı:ın 'ktıV\.ıfıtıler.ini tophı;ın.ak için o:r 
tJıd.UQ yu.uncla ve Terek nc:-Ori kı

yı"'lıırıd.a bulıun<iuğu sırada ö1m~~ür. 

T:iliınitPf' göre, gooeral ta1'1ilı;u1 maz
g?t.I <ieLıgind('m. br~nı uuı.tt·_gı ~ıoada. 

tıını i.9alb.etle ttlınll\El. c,·a.ı·pan n1ıe1'ıni
yı> hedrf c1mtl<%'ır. Srri.·yı•t 1er ge.'le
ıv./in öh.kıllıınü ttes!llıe1l bildira·:..;;!cr Ye 

a 1
• ...;:: 

1
.:..•· ı:iıa. eıyn~ 4 ı1.n~y~ılc,.., :Yat-

ı aııı;.., ın~In•ı dır. ____,,,_ __ 
Fransada 
aksülamel 
(Bai tnafı 1 inei sahifrde) 

ritelinin yıl~nümü münasebe
hle yP·roığı bir başmakalede ~öy 
le aıJ'IOr; 

te b:ınEr bulur;ar, E)rzjı>cacılılar 

v<> '1'.!Ağer mi.safi•rlerle ha.<11.ıtilhalde 

bulunan Vclı lirul.z, &zilııca:ıda 
göıtlügü samimilik ve gooel ka
lbı.ıtlden, lıiJkfunet ik balık arasn
d.a gördüğü •b,il(lilote.n \'e lbSr elle 
<;alı.;ırnakta olduğc, u teı.1ııi~ten 
duyıduğu ıremııunıiye~ belirtmiş 
"·e rr:ıü.t• e:·et:: mesainiıı kl'y.tnetli 
ver mJeıin.in örnek olmı;ğa de -

gerli bulun.dnt,';ucu söyJem>.;,kr -
diı-. 

Vckıil, 2-0/9/942 sabejıı trenle 
şehrirn.izden v.~~rılın1şl .r. 

lngiliz 
Gemileri 
Artıyor 
---ı•ı---

Son 27 ay iç"nde 4 
zırhlı, 4 uçak g misi 
22 kruva2ör )apıldı -Bir Alman iaşe 
gemisi batırıldı 
Lo.ııdra, 21 (A.A. )- Amiral

lik birınci Londra M. Aleksaııder 
Şefiki.de bir nutuk söylemiş ve 
soo 27 ay zadmda İn,gfüi!erin 
4 z.rhlo, 4 tayyat'<' gemisi \'e 22 
k-ruvazör yaptıklarını anlatmış
tır .Bu suret:e İıı.gilizl<ır bu 27 
ay içinde ka}1boeottilderi bu sınıf 
tan gemi~rin yeı1leııine .Y'E'nile
rini koymuş ,.., hatta noksanı 
faz'asile tamamlam1ş :lmlwıu
yorJar. Zaıınedidiği.rıe g;ö•>e her 
biri 35.000 tonluk olan Anson ve 
Howe zınhl'llarr da y~ıhnı~ır 
ve eğer Tir,pltıı: zırh'lısı s;ğınm~ 
lbulı.-nduğu Norı·eç lımanndan 
aydmak sür'etini göstoecece.k o
luma on un ü:zcrinc sa'l1d rm.a.k 

Fransa iki sene evvcl bütün 
rn"5'luieyetJeı-i Mareşal Pelain'e 

1devretmiş dlmak!h beraber bu
ı:,-ün Fransız1arın büyük el<seri
yeti için eünfuuriyetçi'lik en 
rrıı~t s1,\"EıSİ ôir ftlküıdi.i.ı·. Iiat
t.\ Lava! bile kuamak istediği 

d•;kt·a~öalüğe •Dallıa genç ve da
ha ku•vyefü 'bir curr.ılıuriy\'t• a· 
01111 vererek hakiki düşitncesi-

\ 
için pusuda bek'ij.)"Oı'Jar. Birin<!i 
Lord, .inşa edilen kruvallÖr sayı 
sının {la kay!bedllenleııden faz-

ni gil'ilcmek zaruretini h!ssetmek 
t.edtr. 
o;ğer tarrt!tan 111. Deat'da 

,cemaatçi ciimhuriyet. adını 

'veı•diğıi bir i.dare şel<:l.i istemekte 
ve fa,ıla saflrk göstererek fikrini 
şeyle izah etmektedir: 

•:E<ğer cümhuriyet ismini mu· 
lıafaza edecek olurs~.k Fransız
lar yarınki !€jimi da1'a kolay 
ka<bul edroekle~cb.• 

Times yazısma şö;~e d<'\'am 
edi}"Or: 
İçtimai mcruıei mall:.m olan 

böyle lbir adamım düşüncelerine 
name'!I Framı2Jlar demokrasi 
1ıJe
0 

cü.mhuriy.etçrUk arasında bir 
fark göz.etmek istiyenlerin fiklr 
lıerine i~tirak etmemektedir. j 
Fransadaki eilır.lhuriy<ılıçit'.ğin 

kökileri ta tbüıyük Fransız ihti· 
1il'ne kadar uzanır. Fransız il1-
~liılinin yarat!,tğı ıbüyük an'ane 
siyasi hay1'tın tem!>! taşını teşkil 
etmektoo•r. Son lrnfta1ar zarfın 
da Fransanın içinden ve 6tşın
d:;.n yilıkıseJen bi<e çok sesleı- bu 
hakikati bir kere cı .. ha Han et· 
ınişlerdir. 

Hindistanda 
(Baş tx•·Lfı birinci sayfada) 

n. oı· t.ş1er .ç:n .ı.~L~ti:di:rr:.('k:tcdır-

le 
Be>rr.J';;rny 21 (A.A.) - bugün 

alın.an vem haberlere göre, iiki 
polis ,.;<ımunmun ~=reııi al -
t.r.fa buhınrn H' r. :lli ü•:; siıyçaısi 
mah!oı'.>ın Bideş 'k viillyetlerd0n 
Ş~ .rı'oa.cl 'bölt;esiı:ıde Na .:.aıw.ııar 

,.,ı\.;ir.::rıde o..'liler tarafnıtdan ser-
1,e;;t ıo.·n'rtınl<m~ır. t.Jüdalıale
l c rr<.. _ ;JUT kalan askeri dev·riye 
çete ba.~lan ı tutmak <çin c<W 
k'2 Uıınmağa mec ur kalmışt 

1Ia<lrasın T\nnevalley bölge -
• -ı 2 Kufacek:ı:rapatnan'da tii -
fek V'C 'bıcaklarla s.iliihlı yüz ka
car nu'J'IO~i~ turz fa.brikasına 
t• !TUZ etm<,leı-.ibr. Bunlar han-
d"ları ya,jaruşlar ve miiıfe1ıt:iş 

'"~• ı· .r. ô-r.ıi öldiiırmi.::;Jero ir. 
l'\e rE<ll1en resmi bildiı~ğ Mad

r~·..ıa P~aba!h bölgesir.dıe Pm
<i:ııllcıo-'<la dün beş dükk'1n.ı n ıığ
illla edikrg:ru 1n- etır.c:Mc<l l·. 

la ol'duğunu söykımişt'r. Bunfa
ra Birleşik Am.erika tarafından 
İngi.ıtereye verilıen kruvazöder 
de ikke ed•iı~irse İngifrz fiJ;osu 
20-0 kı-uvaıoöoe , :.-eni yavı1mış 
200 den faı!la korvete asker ih
r3"'na mahsus 100 kad.g r hususi 
gemi.ve sahip olacakttr. 
für A lma.nı ia.şe gemi~ litr.ıı~ldı 

Kahire, 21 (A.A.) - İng'1iz 
uçalcl.annın geçen Pe.ryembe gü 
nu Akdeniz.de 2 - 3 bin tomuk 
du.sman :aşe gemilerinden blri
ni batırdıkları I'eSmen teyit c
dil:md<!edir. 

Müessif bir kaza 
• 

iki Türk Kuşu pilotu 
şehit oldu 

A.nik:ara, 21 (&ıi.'ı.ın. 1m.ıh&birln-
drn) - Btıı:iiıı m- bir k....,_ 
ll:C'tica;;,,.a.e Tü.ı1k Kuşu pilotı =ndıın 
~i g"'JIÇ ş~hid <l'üşrn{l\ftül'. Cenau
leri yarın (bugün) törr»J.e kal<iın
i~""(lıl'. 

Me~kuris, fena ltade sin:Clen
maz, dili çözülür, meselenin le
hinde ve alcyilıinde mevcut iıd

dialıen sıralar ,en azdan yarım 
saat söz söylerdi. Lakin bu sefer 

yine ~"zını Ji'Çınadı. Galatis, o
nun <luyma.dığına hamlederek 

lekrarl2;d1 ve yem o un diye 
kendisi konw,;mağa başfadı. Pa
.pas ona bos gözlerle bakı~·oro.ı, 
Sant~.:::i söy'lenenleci ar m- ·ordu. 
l\1a<kuris sorou: 

- r\e vur? Hasta m1sın yoksa. 
Papas 1<aşlarile hayır di~ e İ· 

saı·et etti ve devam ediniaz, der 
gibi gülümsedi. 

Tzm bu esnada Galatis, Gol
cler ile Tinanın. girdiği evi gös
tererek: 

- Çık>yorlar. 
Dedi. Filhakika, tıc.lıçe · ·inde 

olan evin kapı.sı açılmış, ını.sa
firlıprie -ev sahqıleri kapıda gö
rünmüşlerdi. HaEıerinden veda 
elıttkleri anlaŞ11lıyardu. Merku
ri~ · 

- Ben, dedi, öteki otomibili 

Sovyetlere Göre 
(Bat Uıta{ı birwci sayfada) 

çirıne i9:n batı k&r~ı hücuıT.Iara 
geçmi.ıfeı·d". ıBu hücumların 
hepsi püsküı·tülmü.ş ve dii""1a.n 
:>ğtr kayıp!3ra uğramı~ıc 

Üç günde on biıı Al,_n 
öl.el ii1'iild ii 

Mosko,·a. 21 (A.A.) - Scivı·.e.t 

kıt'ala-rı Stati.ıı,grad'da bir kaç 
sokağt geri almışlar \'e A1m2n
far1 baıı kesimlerden cıl·ann~
lan:l' r. İlk defa olar.ak haıva ka.
yıpları re ~arılarınki ne de 

1 SovyeUerıinki. 2ikı·edi:lıme.miş

tir. 12 saat ene! neşredilen r~s 
mi tebliğd'e şimali garbi var<:ıt" 
farında bir kaç sokağın ~i a
lındığ1 kayı:ledilımektedü:. Anla 
ştldığına g&e Sovyetiler burada 
bir çok zııtıh ve piyade :;!ayları 
tahşit etn-iş '.bulunmakta idiler. 
Bundan "'"'"'ı cep&ıeden alman 
telıgralilaoda da tank t<'burlari'e 
zabit namzedi taburlarının Sta 
lingradm cenubunda So;-yet hd 
\arına gir.meğe muvaffak olan 
müıhim Alman 2ırhlı kollarını 

geri püsküı:ıttüloleri bi\iiri:ıtıek 
te idi. 

Mozclok ll>ölgesinde So\'yet 
süvarileri All.rrıanların bir zıı!hh 
piy~de böli.iğü ile 12 tankını yok 
etmişlerdir. Bu bölgede ınuıhare 
be büyük bir şiddette devam et 
mekıtedir. 

Voronej bölgesinde pek b\i>yük 
bir §idedlle üç gün devam eden 
bir muharebe net:cesinde Kızıl 
oı'<lu 10 bin Aiman öMürmü~ ve 
cfiiıFnanın şidll.etli mukabil t<ı.ar 
rurıılannı geri püı;ıkürtmüştü.r. 

33 Soı•yet ,erİM ni.şım ~~ildi 
il\fosk<YV a, 21 (A. A .) -- S t.ır 

tingrad muharro!'Sin·,, ilk gün
lerind'C 7U Alman lal'.kın; dur
dum:'!lğa muv-:ıfia;,. o~an 33 Sev 
ye.\ erine mdıarebe bütün şKl
deti1e h<iiküm süreı k<ın meras•m 
le nişı:n verilm~Lr. Buı:;l3r 27 
tankı ele geçir<mis, 150 1.Ama.nı 
öldüıııni..'fjlerdır. Bu küıçl>k grup 
tarafından gösterilen kahraman 
!ık Rt»~-.ı.nın her tacalmd.a a.'ı
kıŞ!anımaktadır. 

Sfla.Un.g,..cJ lı arbi 

'.Maskova 21 (A.A.) - Reute
rin bir mul1aibjri ~~.arı:ıyor: 

Rıısla.r Stal •Djgmd'da yalnız 
Abmanlıırm hücumlarını durdur 
mak'ıa k>•1 mı~ı::ırllar. Ruslar son 
24 saat içinde arıkıa arlı:z.ya mfüt~ 
d'dit ,sı.)kağı A11manUtL'ldJıWt ie.miz

lern;şkrıdir. SMiil"grac\ orad3. 
diöğü:;'l"ııler için bir cehennem 
halini aTmıştır. '.I1arih.te görü:t
memiş şidldetıle sk>ak SM'aşlıarın 
gece günd'ü.z de\•am etmektedir. 
Gün.d.ü•z p.iyade yü.kl'.i.i kamyonTa 
rın tak:p et.tiği Alman tankları 

• barikatlıaı1a çaııpışıyto.r gece kızıl 
<lı:tl".;m aM.rn& , -c y.,:ıı,g;n aleı-lle 
ı·ile bklıerce aydınlatıcı fişeğin 

~'ii' 1çin<le süngü saı·ll,'iları ya
pılıyor. Bu i.".";'tm sahncsl1'de ka
)';plar çek ağırıdır. cS~k<ıık sava~ 

laırı1 cereyan ediyOf'• ciiımlesi 
bu facıanın ta.>vire kii.fi değildir. 

Şin.al balı maba;Relerinden bi
rinin bır ookağında swaş iki F.itn 
iki gece durmadan devanı etmiş 

tir. Bu sav~tan s"nra bütUn .ı;o 
kak tekrar Rus'.!~·rın eline 6~
nıi~ir. Verilen kayıplar hakkın
da bir fikir e<l.iııımek için şunu 
ııöytiyelim ki, .AID,anJ.ardan te
mızienen bir sok.kt.a Ruslar ya 
ya kaldırımı iızetinde, bahceler 

de ve evlerde 400 den r ... zıa Al
man ces&di saym.şlarchr. Hat!U 
sonund<ı Alınıarıı!ar kazand'ldar.ın 

ıbn fazlıl ha~ibetn.OŞ buiunuyo,... 
3n:l.ı. 

J KD.\M 

r·-~ ·-
~. Lord Halifaks 
{ 

mühim bir 
ı nutuk söyledi. 
1 - ! .••aerkea dlşmula.ı 
\ llöğl••ık lçla 
sabır sız la aı yor! ,, 

• 
lngiJiı: büyük 
zaferin darbe . . 

:n ır-

mekle kaz:anılaca• 
1 

ı 
ğını bildirdi 

Vaşingtcın 21 (.AA.) Bü~-ük 
Brnanya. biiıyük elçı_,;ı Lord Ha

lifaks, Londra bombardımanının 
ikınci y1lkiöı1ümü münasebeti~ıe 

Cumartesi ak,;anıı radyoda say
lediği bir nutukt<ı, İrııgiliz mi.l1e· 

tinin hatt, han•ketinde Londra
daki son ikaımeti esnssın<d<ı gö.ı-

düğü değiı;ik:J:;ği kaydetmi}, şoy 
le demiıştir: 

HiStSiyaiımız şt>dur ki. Hitler 
bıze yeniden hüıcum ettiğt tak-

dirde gece aveıJ.arımız '"" k • .şı. 
koym3 bataryalarımız dü..<ınana 
çok ağır kayıplar ı..,,rdireeektır. 
İnl}i'liz mil11cti 'u ciheti bil'mek

tedır: D•·ılbelere taha.mmuıt mağ
lıJbiyetten kurt•Tır, zafere götii 

ren tek ydl ise d<arfue indirmek
tir. İngiliz mi'llleti ilk taar:ruz 
darbel~rinin japonfaTia md:rrıcr;gı 

ni ve Sovyet <>rdusunun dfüşma

na her karış f;Qpı·•·/lı mütiıiş bir 
sutoette pa:tıaıltı ödendiğinı gıo.r

mekıle tatmin ed:i.'ıniştir. Herkes 

düşmanla dQğüşme~ iç.in s~ıbır
sızlam)'Qr. Dieµpe'e yapılan bu

yük akın ve Aİm<n~-aya yapılan 
hava. hi.icumı:arı gibi haberlıer 

her~ese cesaret vermekte, Manş 
da ve Akrleııiuleki cür'etli ha

l'e~ t hai>edeti ~ıwkle öğrenü
mektedi.r. 

Madagaskar 
Valisi kaçlı 

. 

İngilizler Adanın 
mırkEozi tlan Tara
narıvaya yaklaştı 

IP-0rt - Louis, 21 (AA.) _ 
c:lvI-oris adası• 

İ1J€iL~:er Tananarivaııın çok 
yakınlarına kadar ge1mi§'ıerdir. 

Umumi vali M. Annette ka\ffiış 
tır. Tamıatavtı'i işgal eden İr.gi

'.lırzl.er bı.:ranın c:>nı.:lbuncilz bu
lunan Br:ekvible'de zaptetmiş-

lıend.ir. 

Amantarın <liiz arazirlcn tank 
ve piyade i\e Vdlgay.a, varmak 
teşebbü.sleri akim kalmıştır. Sta 
liı:>..grad mu!. ·efbesi bitmek ~iiv 
le duı-sun ancak: başJ.am~ bulu-
nuj'Or. . 

VOKO. 'EiDE BiR KÖY ALINDI 

L<>ııdra, 21 (RaC_v-o) - Vorooej..rı 
ş!!rnaıinde b;r şehir Sovy<l'll<>r tıın.
fınd.an ,.,ap"baı:h!ımi~ir, Dı.uada 1300 
<ı.!ma.n ölci!ütülmüş\(ir. Cetıuıı>tıın .,,_ 
rcket edro o:r kol da ''" koruJ ..,._ 
;, ıoııv, b•r Mye g~ Soovyct nıı>
fer!eri d 500 •lmaaı <Wu. öldıı.,... 
nl üşleırlir. 

AlmanJara Göre Yıpratma harbi 
(B:ıtt&•aft 1 inci sahifede) 

İlmen göiünün doğu centı>bun 
ci~ ,.e L:.doga göıünün cenu
bunda So\·yetJeı;n arka ark&ıya 
yaptıklar< taaru.ı:ları bi;tün silah 
ların u-.fu;tNek a teşile yok edil 
m'stir. Dü,,.ın:.ıı cıddi kayıplara 
uğramısJt'r. Lad-c;ga gölür,d.e u
ç~klar ft:ıir yük gem-isi balıım.ş 
lar, 'bat;ka b_ir gem iyi lıı.sa<a uğ
ratın .Jar \'e bir hızl< botta :·an 
gın çıkarnı.ışlaroir. 

Stal.ingrad bölgesinde cere.ran 
eden sav~larda Plomera·nyacl.a 
ve Doğu PrUByada t'CYpkman mo 
törlü p; vade 1tl'adnı.ı:ian rrl\irek
kep bir tümen diŞman tantın 

dan ya.pı.tan kuvv~tti hüeumlara 
ra karşı muvaffak.iyetli müda· 
faa ~areketleri yaparak bir gün 
içinde 129 Sovyet tankını ~--ok 
etmiştir. 

Stalingrad ı·e VoroıCej'de 
Ber'ıin, 21 (A.A.) - A?man 

başkırmandanlığı Ş~·rk cephe
s'.ooe harekatın mU\·affaki;·etle 
nk'~af e~liğini bilduımektedir. 

Terek cephesinde Alman kıta.Ia
rı düsmanın müstahkem terti
'b~t~n.da ;;eni gedik1,er açmışlar
dır. 

(Ba-i l•rait 1 iacidel 
ağustos ~aşnıdan 'e bilhaSS<ı soo 
lıdtadanbeTi yaptıkları bü~-ük 
taarruzlar Alman ıuüdafaasınt 
sar•mac:UğJna göre Alı .aalarıa 
K:ı.f1kas ist~JQ.şını tam;tn1l~ıııal.lıl • 
.rnıa mini olnı.aJart tla rniiınJ..--ün 
telaloki edileınez. Bu takdirde 
ı.;.. Rw. kışı daruo g~ç...,ek, Ruo
ya nıiit4efikleriniu. ~ ardutıJ.Ddau 
KaEkasyada tama.mile, tÜnalde 
ktrlilef...r• de' amlı '"'' tahripkar 
hantızlarl.a tecrit edilıui~ bu -
!anar.ak geleuk ilklıalıar •e ~·a· 
7.IB .ııı mücadele mevzuu ı>lacak 
ve fakat b .. ~a mukabil Alıııanya 
bu .lı:.ııı içiade ıııuval'fak olabi - ' 
lirse Jı;..,..dis;n,, K.CkasJa. Orta
şnk, Akdeniz hakimiyetiııi tah
sis etmek imkirum arayacak de
mektir. Bu hakimiyet ele gcçi
l'ilelK!diği talıdiı·de hi şüphe 
yok ki Alııutuya büyük ve çetin 
müşkülata r#ğmeıı uzun ıııiiddet 
h.arbe da;rannıak kabiliyetini 
:krnilis:ınde buJacaktır. Ga~Tesi de 
budur. Fakat. buna mmaUak 

StaJir..grad kesimir.·de Alman· 
lar yıenj mevziler zapteLmii~er
dir. Alman hava kuvvetle.i düş 
man me\'zilerini \•e muvasala 
hal!.,rını şiddetle born'tıarıd;man 

ı . ederek nııüıhim 11a&&r1.ar husu·!e 
getirm;ş~er<lir. BLr çok bataT)'a 
lar susturulmu~ , .. e Scwyet!er;n 
mühim kıt'a tvplulukları dağı- 1 

0Jan1adığ'ı. \·e Rus har1> f..'1\Yrc • 
tinde d~ geri~e doğru değil d., 
de ileri.-. doğru bir kalk.nma 
ile karşrlaştığı takdiT.dc gll"Wek 
~·azın Alınanyayı ne siirprlzl~r • 
le karşı karşıya hırakaeağ;t haki
katen ciddi bil· düşiinec mev . 

j zuu olacaktır. Bunun içindir ki, 
Rus - Ahuan yı.ptafma \'C n1u -

ka, eınet harbinin sonu her ba
kınlda1t b'.lha•sa bu enbahar 

tı1ıml§llr, "" ı 
])iiı;.ma n VoroPeje kar~ı taar

iı:ınar ın.r yen:lcmiş is-e de ağır 
tank ,-.e ına}zen1e kayıplar1 il~ 

geri pü.."k:ürtülmi:cŞ!Ür. 

S~~kllıolm, '.ll (A.A.) - Bugün 
yaz t.:ıarxuzu sona ererken suı 
l ir:ıgrac:i'da el'an çaı·p.ışılrrıakta 

olan Sıwyet müdafileri. ser• b ir 
yürüyüşle ilerl,<,yen ı•e yüzer a
reıbalık dalg~iar haliı;de taanuz 
eden Alman tankllarının n•·ülli1i~ 
baskı.sına maruoourla r. 

Volga. kıyısı işgtı.t e<J,iJd, 

Dün şehrin batı, ş:mal ve ce, 

nup kesimlerinde S'"'ıış!ar bÜ
has;a şiddetli o!rr~tur. C.,p)-e
de bulunan 'bir N.man mulır.b!ri 
Der Puntak gazetesincle AJ:nan· 
tarın şe'lırin <>'tasında kendile
rine bir yol açtıkün sonra Vo'.ga 
kıyıs.ını ş:mdi hir buçuk kilı<>
metre gen.-şliğlr.·de ı~gal etnıekıte 
oklukla.mı söy'ıüyot. Almanlar, 
bu şa~ıayı şimale ,.e cenuba doğ 
ru geniıjletmek niyetindedirler. 
Bu yal'Jl\a hareketinin ş'ıBeti 
kaoşısında ~~ıran Ruslar, karan 
Jı.klan istifade ederek dubal.ar 

devresi içinde çok nırraklı ol -
:l)~a basJan · ı..:tı.-. 

, .• .• RIJ AHMET 

Vilkinin beyanat. 
(Baş tarM'ı 1 inci salıi[ede) 

d.;. hayale kapılnııyıorlo:r. 

Sovret makaml:ıırı beni seyahat 
ve t~k.atunda h ~;,. talıd ide 
tiıbi Mm.a.d.ılar. Sovyet hiilh-ü -
meli ban11 haı:p fabrikaları-nı \"e 
çift;;i.:cleri tam bir secbeı;t:,ikıle ,. 
y<ıret noüc;ar.desıri verdi. Fabrıika 
;i.çıAie ı·c <i:ışınıcia gd'·i gi.iııel te-
"octf 0tti.,'ri.ın her"aııse tereüman 

,..,ıı...sile sualle: sordum. 

'.M. Viiki Rusyada su ilk sa
bept-er. ibnluııdu.:unu ~~·lemiş 
tir: 

1 - Rum·eltıin <a!ısl müıııes -
sili sııl'at.ile cnun bazı talııır.,atım 
ye11>ı:., getmıce k, 

2 - Bor A"1er.ikalı sıfa~e Rus< 
yad4ıi ş:.rtlan tatıkı!k ederek A
rn...-tı<an milletine lbiidtirrn<*:. 

ve rootöl'Ceıile öteki kıyıdan tak 

vi~·eler getirmo!}l.er \'e Atmanla

rın işgat etmekte Oldukları sahi 

li tcıp ve hımiba ateşi altına a!:_ 
m lardtr. 

_J-;::' büyük, en •·asi, en ~ok rağhet göN?n ı---~ .. , _ L İstanbıılun en büyiik sineması 

ÇENBERLiT AŞ sineması 
1 

BUGtl.s- 1 Acılı. Galası serefine 
l\L4.!~ERDES 2 bü) Ük, ş•lıe.,er i.ıim biııckn 

ITIBl\JlES 

1- ÖNCE _ ADALE'f. 
EDWARD G. ROBL'l'SOS 

sene:run ilk bü.yü't.: .A::JK '\'<e r.ıaoe.ra '.n.am:a t"OTY' l 

Kı,vvtlL lb\r ?ne\'1X.1.. Eın-a~ b ı hı>yı can Kanlı b 'r m~ı·a 

2 - MARİA İLLONA 
Pil.ULA WESSELY - WİLLİ B:İllGE'IL 

Ta.<hleıı bi<" Y"""""'· E.1k.i ııev;,le.r'n bir .,k efuan•s' Büyült: ıt'lilZ.l!l.
senj; Aşk, ihtıraıs sahnelerini. mu9&1V'v.eT ~e~ıie-r ~1* .... ri 

Sayın müşteril<orinden g-ördüğü fevkalade rağ-

bet • ka~ıı.ında Sinemımuz se,..,niıı yal -
n12 en büyük şaheserlerini angaje etnııeğe ,!1111 -
vaffak olduğunu 1>ildinnekle f!Nel duyft'. 

Mendil sallansa bile fayda yok. 
Hangisini kaçtracaklar palikar
yalar! 

Yazan: FİKRET ADİL No. 49 

l\ierlı:uris ile Galatis donmuş 
glhi hareketsiz duruym1a... Pa
pa:s gül.l1;~. Nihayet Merkuris 
pa.tladı: 

- Ne yaptın 'be? Niçin mendil 
sal.lamadın? 

rvd·en yi;mi m.etre iferi,ye ıgön
dereceğim. Oı ada duracaklar. 
Ada_m~ıanmız, p~ncereden bi
zim otomıobi!e bakacaklar. Be
yaz. mendil sallar.d.ığ:nı görün
ce yarı!ar·r..dan geçecek kızı 

kuc<klaytp oıamobilımıze geti
recekıer .B ırakıp geri döııec<ek
lcr. Onun içın, mendili, ktz tacın 

otr.mdb:lin yarı'ndan .g~rkc'l 

sallarsın, anl.od:n mı Papa.:;! 

- Anfad.m. 

Nihayet Papas konuşmu~tu. 
Merkuris ta"mat. tekrar etmek 

Ü2ere ndi. OtomdbJ ya~ım da
kıka sonra harek<;t ed'.p isteni
len yerde du u. Go'der ile Ti· 

na heniiz evin kapısındıa veda
laşıyorlardı. Merkuris Q:önmÜ§· 
tü. Tekrar etti: 

- Kız tam o!omıoıbil!in yanın
dan geçerken menditi salhya.

caksın. Unutma. Yoksa, yanlış

lık! başkasını ka\ı:hrır.lar. Anla
dın nıı? 

- Anladık dedik ya. 

Simdi Tina ıle q;,abas, evin mer 
d:~·enler:ni inmişler, •bahçeden, 
sokak k pısına ılerliyorlaııdı. 
Her ikısi, dönıüp. kapıda, çıkma 
larnı .beklıiyen ev salıi!ııl.erine el 
saJlıyo.rlardı. Nlha~t çıktılar. 
Tin.a, il>ab;;.sınm koluna asılmış 
yaramaz 'bir mekteı;> çocuğu g\-

bi sıçr>yank ve hararetlle birşey 
ler anlatarak yü.riiyorou. Ken
disini kaçıracak olan pa-likarya 
laı:ı.n otomobiline on metre kal
mıştı. Her şeyden habersiız, ne
şeli, ilerliyordu. !Beş metre kal
nuştı. Üç metre.. Bir ımetre ... 
İşte otomdbil.in önünde Galatis 
il.? Merkurıs tiı.rıyorlac ... Fakat 
Papas ne yapıyor? T'na olıoıno

bili geçti. Niçin merıdi1ini salla 

mıyor Papas! Vakit te yok. 0-
toonc>bıl He Tinanın arasında on 

met.re fasıla oldu. Neredeyse 
:kıöşey'i döneoeıder. H<ış, döı:ııme

sel~ de artık geçti. ŞımJi, ikt 
kadın ol<ımoobi.le yaklaı,ııyı.t. 

Papas, gayet sakin cevap ver 
di 

- Mendilim yoktu da orul.8.11! 
Ve kahk3hayı hastı. 

Son 
Ha,şiye: 

Papası ıbu hadiseden b'ir kaç 
sene sonra g~üm vakit, ni
çin Tinayı ikinci defa kaçırt
ınsdığım sordınn. Bana: 

- Sen,, dedi, bir gün bana 
Tfuloçe 'lırr dıı:ıibı nnesel söyle.niş 
tin. Onu hatırladım d.a. cıııdan. 

- Neydi o daıib1 mesel? 
- Zorla güze1.ik olmaı1. 

FiKRET ADİL 
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Yedinci maddenin 
''c,, fıkrası 

(Batlarırf& l iuci salıif..ıe) 

lıaiıua koııuldt1. A>keri ı1ıalıke -
ıneler kuruldu. \'e bu mahke • 
melere ~erilen otaudaşlar, - su~ 
Jartna g(•re - bir ~y )~ri'M' iki ay, 
altı ay yerine bfr Sdle, ~·ah11t 
üç seo~ yerine attı sene c~a 
;~~dil ..... 

ı 

Falı:at, ı.;;cün bunların ol.ıı -
ııundan """•• a&keri ceu h
ııunUG :l e:di11c-i •ıı1tddesiuin bu 
.c. fıkl"llsı, ""aslı. ,. isabetli bir 
tadile uğradı; O IıJcr..ının alıbğı 
~eni !ı<'kle g;n-e, Dt!Ullelı:ette 
•b-a.T}t hll\i nia tttSsö etru.is sa.
yılmss1., •Hcyetı Vekil~. b~l:'a _ 
rtna mütıtvakkıftır. Ve •Ht-) eti 
Vekil<> , he1ıü:ı bö~·lc loir k><ar 
,·ttınediği için, balct1 11te\·~11t 

bt>J'lınaa •örfi itlatt•, .:. a..litken 
ıecza .kaauntına göre ·· •haf'p haltı 
S&lJlmamakta<lır. 

Eğer beftim gihi bitıni~-on,a .. 
nız, fıı-sattan ist:fade aklınıza 
sunu da ~·eıleşti.n11U k-i. Türk 
c:-~za kanuncnua ikinci Ol.adde -
siJ1e nazaran, •tadil oJun.an her 
kanun moddesinin. mak..ı.linc 
_ -u1ahkfun lchi11e - siimulü \--ar: 
Bnntı n için.ıi.- ki, askeri ttuı ka 
11unuaun •C• fıkras nıla ~·apı -
lan tailiLit. \•ak•ilc idar~i örli~~e 
mıntaka ... ı i~indf'ki MSk~ri m.:ah· 
k"mel.,rde, ,hal'p lıiikiiınleriııe 
göre, - a lttığln1 şekilde • ceza 
~·e•n~ ela11 bütiin ,·at.and.aş.lıTlll 

ttıahkUıni.,·etJer!ni. tabii Iıa<Ue. 
~· ani ~·an! a indjrmötedir. Ve 
bunun içindir ki, o malıkeıne -
J,rdeu ;\-edikleri <:ezaltrın yarı
sını doldu<mıış bulunaııla_T. d.,.. 
hal l•lıti~ e olunurlar. Nitekim 
olıuıu)·ortar tla . . 

Fakat, onlar1'R ye-ni k:avu~tuk· 
farı bu haktan filen müstefit ol
ınaları, ırzunca bir .nıuameleJı·e 

tabidir: Çiiukü, tııhli) e .,ıunabil 
ınelt için ~·az.ıln1a31 tiznn gelrn 
·iadei mahkeme ıstidası, ne ka
dar sür,.cefi ılll<!çhul bir ,,.,,,.h .. 
le tlam•et1İ<! Bu istida, en ela 
eez11 ""' gdİ)'2nına verilir. Gal' 
di)1aa ceta evi müdürü.ne., 4!eza 
evi müdiil'ii, mÜ4W.e-iumuıııüiğ-e,, 
Mü .. deiumnmillk, 4'eza)-ı , . .,..,. 
mahkemeye yollar. Cezayı ve -

ı _ ren ınahkeme, lstid;\·r, dosy85Üe 
birlikle .• 4.11br.w.a'..t Tt:n1.:r~ mah. 
keme,ine gönderir. Temyiz ınah 
kemesi. tetkik eder, karu , ·erir. 
Ve bu karar h~o hemen ayn: 
yollardan dol~arak. ara istas 
) onlarda baza11 pek uzun mo -
lalar vererek !lllllıkü:n:ı ulaşır. 

1\-lahküm da rıefes nefese lıiirrİ· 
)etine kanışıır! 

Bu ınua•nleo.in uzamas,ı ,-ü ... 
zilndeıı, • :ııulıkuıniyetleri k.:ı -
nuneu t.:,unaınla.om.t."t olduğu hal 
de • halıi nrnhpus bufonaular, 
Jıjç de a, değild:!. 

Üstelik bir ae. ıuulılefü ,.,...,., 
ler ~·iiziinden, ka:1unda )11pılan 
de-ği. mt"~ i ciu,yamaoı•-s J.irçok 
mahki\ml:ır vardır ki. haklarını 
aran1ay1 akıt rdemiytt"etl-.:r. ka .. 
nun.ı.m keı:ulik.rine hürriyetle • 
ri11i iade eden tadiFııde11 b~ 

hiç bir uman haı,.,,.dar alama -
yffaklar, ve lıu ~·iizdrn bell<i de 
.senelerce, ooşu bosuıuı Y•hıca.k· 
la"'n·. 

Hıılbııki. Ask<ıri ~myh l\fah 

keınesionin, alakadar mahkeme -
Jere. yOOiuci ınaddeniu •C• tık 

ras.uıın ~-eni şekli:ıden istifadeya 
ha·k kaznanfarın doğrudan doğ

ruya ,-e derhal tahliye olu.ııın;ı -

laruıt eınrelınesi, birçok mağdu. 

riyetlere sebclti) et nren bu u

zun n lüzumsuz mnameloo.ia or
tadıüı kalknenuesine lifidir. 

Fakat eğer, anl:ıtma)·a calı, • 

tığım kanuni, mantı.ki, ,.~ vic

dani seh<!plBİA hiç tered<i.iitsüs 

,-erilme~in.i zaruri kıldığı bu e
mir unutulım;a, şu an<lıı hap;,,.. 

rumelerde b<ışuooşııııa yatan bi.r 

cok vata.ndı..•lııc. de• U.tin bu , , 

malliJi teğis,tinnek auretile 
gösterdiği Ş<"lkatin ..• a:uck rii • 
~-asını göreceki ... dir! ... 

Sovyet - Bulgar 
{Baş tarafı l incide) 

pılan ar .. ştırmda'l'da, Karadeniz 
deki Bulgar askeri talık.imleri

nin plan!.an bulunmuştur. Va<'

ııadaki Sov::et kcmsolosıı ile kon 

so~uk memuı«armın pkmda 

Türk.iyeye hareket edecekleri 
biıJdi.rilmektedir. 
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Ahlak bozguncularına ölüm cc-
zası bile kafi görülmemelidir! 

İkinci cihan haııbi, s;Jıah harp 
1-fv~z:ılTlJ, tc-knik muharebenin 
t.ıarruz ye müd.aha tarzları hak 
kında tarafsız kalmak şanslarl
na ma~har ol<>n mılletlere çok 
ıst.f2deb usu~er, esaslar öğret'"; 

t.. B.tarafiığını mi!l! şerefınin, 

hii·kı1metinin basiret~arane ha
reketkrile bir'<kle müdafaa ru
hryJr ... az rI•k.L:lrındakı mü\cın
mcl:yetc OC.ıçlu olan Tt;rk mil

ktı ve m.:..i müdafaası tc~kil1ı
la·ti1e onun erkıanı, elemanları 

bu hususlardaki ders erden. te
ferritatına ka.cl:ır istıfadeyi ıh

ma! etmiyıorlar. 
ikinci cihan haııb:~den alaca

ğ mız deniler :yc:tn,z silah ve mu 
harı.bP hususlarına münha.sır 

k.>'ıır.ıyw Ti.iıck ferdinin, aılesi
nin, tacirinin, mü·steııhsilinin, 

mıi:...iclrLkinin, idaı-Pc1sinin 1 mü
evvnın:n, ayrı ayrı sah.ala~da 

ve umumi tarzda elde edecekle
ri ıstıfadek'r da-hı ptk çoMur. 
İ ngihz ve Amerikan saff:lıarp 
germlcrini.n ü:ze-rıne boıribalar
ı.a tayyares'n.den düıerek batı

ran Japon fedaileri, ayni taıızda 
Sta'1ing. ad meydan muharcbe
s>nde gıö>1erile-n kahramonlılar 
h akık.ten örnek teşkil etmt>kte
d.r 

1 

ve yaşı.ıkrıle \aı·lalarda ekim 
ve istihsal iŞlerile uğraşanJ.ar 
dahi ayni tarzda kahramanlık 
ve fedakariJk örne~-crı arasın

dad1rl ar. 
Hükümetler:n.n, cephe gerisin 

deki ha!ıkın yaşamasın:. ceptıe
]rrdeki askerlerin ia~csin,, mi~

li paralarının kıymetlerini mu
h.:ıfaza ma.ıcsad:'c verdiği karar 
lar11 -dklığı tcCibiıı1<.·r hcn1en ;.s
hsnasız olarak bt:nırr.scyen me
selJ İngiliz ve Alman mı.telleri 
nin hareketleri de fedakıirlığın 
örnekeıi ara"ındadır. Böylece 
o memekct!erde 1939 hanbir.<lcn 
cı.-ı.·e-lıkine niııbct~e hayat pah<lı 
lığı yüz.de 40 ı bu : mamı~, milti 
mukavlmet ve mil'.i para hiç 
bir suretle zayıflaınain~tır. 

Har p 
0

içinde bi.lhassa, haı·be 
gil'IIlemi~ mi~el'. ı'de e;;<s, ah
lak ve ruh it.i·baı-ile lıo-zulmamak, 
m~nevi kuvve-ti, kudreti zaafa 
dü~ü.-ccek en ufak menfi hare-

> 
ketten sak.ınmak teşkiL eyler .. 

Bu nzama karşı gelenlere, vur 
guncwara ,.e bu ruhi meş'um 
hareketJerile, fiillerile sirayet 
ettirenlere ô'.üm-Oen başka ceza
ların haff olduğunu, hatta ö
lüm cezösının da kafi gelerniye 
ceğini ,söylemek, •bir hakikati 
ifadeden bazka bir ~ey Gayıla-
maz. 

iKDAM 

Resmi dairelerin nazarı~ 
dikkatine: 

Evvelce me·\'Cu t \'e l\Jau if C"miyeti ile b irlikte hareket 
eden (Resmi ilanlar T. L. Ş.) ta'<fil e Jı.ıli.rın ginniş bulun -
maktadır . Bundan s<>n.-a gazetemizde n~redilec<>k Resmi 

ilanlar lG/9/ 942 taı:ibinde ye.niden teşekkiil ederek i~e ba~· 

Basın Birll§I Resmi 
Kollektil Sirketl 

'i'lrk 
ilAnlar 

tarafından idare e.d ilccek t ir. 

G azeten1izh1 buı1dan evvel il3n ııe~·rin e \.-a~ıtahk eden ~ıTket 

~e teşekküllerle h iç bir ala im"' kulnıu dığ. ndan bundan böy
le iliııılarımz ı ; ay n ı fiat n ~artla dah il inde İ stanbulda 

Ankara 
Türk 

caddesinde Kaya Hanında 
Basın Bidiği Resmi ilanlar 

Kollektif Şirketi 

yollam:ınuı ' 'e bedcll.,rini de ~)· nı adTesc 

~önd crmcnizi ri~a ederiz. 

Askeri Fabrikalar Uttıum MüdürlUğUnden 
Bir yükıek inşaat mühendisi alınacaktır 
l.i:\hWlı üd;.ır.Jgü:ı., n1ı·rk..:•z ı.,,~k' iı,tır::.da ti;hd.dm eciı.ır;.ek t.:2P"ı'e aş0.-

ı.;ıdv1<1 şa.rtlrar dait'ei;nd u<."I'('tJi bir yıi.iksı~-t ı~at müherdi~ -ah ıEıc..,'i< t :r. 

1 - /\l<!rrttLrin lra.ı.1ununun 4. eti mad~nde .Y'*'t'ı1ı C'\'~I haiz. bullln-
mak. 

2 - ~l{'Oİ>uii ~kt•t:ı:i.. vıa.t.itt:sı~lli ıfa t·trıoiş bullun.maic. 

3 - Veril;1._·~'k. iıcret 3656 sayılı kanım lYi.iık.·j•rnlerinıe göıvı t('~:t OOık'cı ·'kıt.İt 

l\!ürac .ırt ctl•·oEkle-rJn saT..-h v~ okunaklı ad'rr.;;ıf'l-i y0t2ılı dıl(>kç "e .. 'i' ..... e 
...şagıda yaı.ıh " ... ~..kkıı baıgJeyaçakla.rdır. 

Program v-e trlıE?m. sa~t ayaı-ı. 

Vücudu.mur.ı çi.ll.,<:"tıra:ım. 

Ajam! ha·bı""rl.e-ri. 
};lüz\k. 
Progı~.ı.rı ve Oll'1ll. s..at ayn}'ı. 
~li..ı.Z!k: Kar~ık program. 
AJ<?ınıs habe-r'eri-. 
?\tü.zt'k: Şa.!"'kl Ye t.ürk.\ıl~T. 
Progı":lın ve mrtn. sML ~Q ... J . 

Müz•k.: 
Jl.lüzik: Fa11J llt·y".1:. 
J\feJl1lckı("t E-aaL fl.yaı ı ,-e A· 
jarıs hzb~ r±.erı. 

J.füzik: 
Radyu g"4!<'1 si. 
.l\.li.ıi'. k; 
KJI tıŞJ'l' : (E'j;n .ati.} 
l\!UıJ.\: 

Konuşma: (Pnst;ı. 'ı:ı:.1 11 tin.ı). 
_ fll!Z k: K 1 tis-'ıK 'l'l' .\: .'.\1: l1_ği· 
J\.L~n :lıekct S<ıö.t n.y~-n ı. l\JaııB 

habt;ır]eri 'ı· Bor&lla,. 
Yarıok: p~cgr~ vı• ka~L1. 

Acele Satılık 
IIusu.si yapıtmış, idareli ve 

içi mantarlı ç!nko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVINATOR 
MARKA 4 ayak, evler için, az 
m~.;t:ı'lld buz dolabı \ 'e iki 
a ~~t ş>k her mağazaya la -
zı:ıı (Neon) ile pasta~ler 

ve muhallebiotle-r iç ır., LÜKS 
TEZGAH acele satılıktır, ta
lip ler n 
Yunus Se,,iç'c müracaatları. 
Galata: Arap cami Bergamut 
sokak No. 3 telefon 41237 

Karar hulasasıdır 

U - EYL()L - ltt: 

D. Dımlr Yolları islıtmı u. M. - 11ıııırı 
Mı baın ... t•n bed•:i 1800 (b ıı srki• yl1e) J<ra o:eıı l.1000 (on ~ b.r.) 

Kg. JT"a.ng•I k0muııu (6/1 lrıci leşı•"1/l 942) oa.lı günü saat (14) on dôd1e 

Ji<l!ydarpaşa.~ Gar binw:ı, dıahı1ndcki lkorn\ı:;~·an ıta.ra.fınuıa.ın •\ı<k ,. ksı1"'1nıb 

w.u!ile satln "-ltniıcakır. 

B ı.ı, ~ ~mrrwk -. 't>y~1]<"1"İll 135 (yt.iz otuz ~.ş) lı-:-alık ~ı\'. kkat kill n::ı.t 

ve ~an1Jr.ıo,.ın ta.y·:ı. .-:Lt.iğ; v~a~kle biı·Itkt.e .elml.tn::P günü .. t~ k. dar ko

n1isyeına. nıüı1lcaatları J~ınıdu· 

Bu işe aıt ııerırn:m~ı~ ı· ltcı.mlq,•ondan ·p;<ııu;.ız olarak <iogıUlma ·t dır. 
(10189) 

istanbul Belediyesi ilanları 
Err.~nO~.l Ka.ymaı.a..n ·ve B. Ş. ;,\füd.ur.ı.ı.iğı..uıdt·n: 

Bı •y:Jz~ttıaı V4:'ZlllCCilerd~ Ha1!ac11 ?\1oıınsu.r sokagatda 14 soyı:...ı bhıa z ya

l<' ha-ap vı· ma: J in.h~<ia:ıı bi.r ,razryctte (l!dLju göıı.ıldüğünden yık a. 
Eiı çin Th~blı·r1n4• ifl•:ı..m1 ı(' gönd-eri'n~e'k is!.eniLriş ise d~ bunCJ ta\h..~.

k~ta rıJ~.en adrt ı ·"'T"n!n ~!pilıt".e hnko.ın bLılım;: :r.. mıştır B t.&barla "a

rihi ilftnd .. n ıtilxırrn n·.ıezkü bina b.r barıa. zatfın<!J. sa.'ı·hlerı tarafından 

YLk.ıkıtt:k k.a dırılmacığı t:!Ctd.rde be ~iJ·ı·~ yrxılı:ı.caığı kiin mı leobl:gat rnt-

kam:ia. ;.o..'""· o"':r:~ı.k Ut. ' . .atı. oJı;.nur. (10328) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubeıinden 
Aş:i.~D. ı.in;;f'r ya~ı...ı. ~.tıa:yların acel.e . ~ rt .ı.e mu.raca.atları. ak.s.J ta 

d i·rde haklarında kaınurıi ıtlak1bai yapılacağ? aan ()]'l.ll1ur. 1238 110339) 

P;yade 0.:nbn~o;· !']ah•n <~~hl Ne"-zat Güvıc•n 321-527 

Top, Th'lll. Y'31hya öğ.u A<liJ Sny,:r Mh"63 

Piy~de 'J"Jm ('t ffr 49222 

Pıya<le Ti,'111. Hll:o<·yin oı:ıu HaıJ>i Kaı-:ı.hasan 50233 

F-ya<ic T~ı). Tit:..: ı .ı2 oğlu 1'.ia· mut p:ı·inç 49405 

Ha''P oonayı B!lb. R._.,,n,;.ı; Öı.tı kın 330--B--!.i'1 

\' <L r:y ' T~, HaJ;t Arıo 1 J 4-";328 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve ek· 
siltme komiıyonundan : 

Le)-H T.ı;> Ta! bı Yn't. "tl::..!tbf'l •r r.--.~ a:cı 600 u.det Fı1cHkos f.u,ı,a ilt 
600 auıct filıd ilOS Con aç·k eks lt.rırcye konWtrı~tuT 

Harp yrlının bir sonbaharında 
4 000.000 f.cla'l diken ccp.'ıe 
~crı~indekı Alman kadın genç H. N. IRMAK A - JN.il\"yt.& <.'l'.cdanı v<ya nn.! .:ıdd'a 

0

iuret..I. 

B - iyi durum nı.: ~ıtcıSJ. 

ihtik{Lr 42/424 
l - Eksiltme 23/9/94? çnl"f;>a,mba gUn 14,30 da. sıhh;t. vı~ ı ·C...."11 .. d mu"

'<rı t n· i<iü'"'"lüj:ü ·bmaı&ın"ia topJroon llrorn-iıyontla ~pıl:Jc...3'.t c 

Adli Tıp işlerinde / 
yen1 tayinler j 

A:lllye dıoktoru Hıkıme1 Tü
nıer Acfü Tıp işleri :m-0rıg mi>dtu 
lııt~ne tet'fian tııyin edill-nı< ve 
yt nı VnLıft""Slne b~!cinu~t1r .• lo:,

t<mbul adL)e hekimJıı;ın>" a::r,; 
tı~> ..ıerı ~hıp\erınden Kiım>l 

Ün6alrn tayin edilernk vazıfe
sıııe başlanı"tır Daha <·\-vcl ad
:rı tıp ic;eri umum rr.Udi.irlUğür.c 
t~rl;an tayın olunan Enver Ka
ranın h3 1ıe-n rr.rfinılıal bu1uneı.n )'e 
r •ne io::e B u"sa adtive hekimı İz
zet işcanın tayin edilec<'ğı ,-Oyle:ı 
mektedir . 

Parti kongrelerine 
dün de devam 

edildi 
Şehrimızdeki Parti Oca~ kon

ı: reler:ne hora retle devam edıl

melrtedir. Henüz kongreleri:ıi 

ya~mıyan, di!ckJel"r.i w:'b:t e'.
mıyl'n ve idare heyetlerini scç
rn ıyen 12 Ocak vardır . Dün eski 
Alıp~a, U iıkapanı ve Ge'evrı-
1' 'n kongreleri yapılmı~tır. Bu
gün yaln cz Balo! Ye Sayalıır·n 

konıgyelcri yapılacak, yarın Fev 
:ı.rpaşa ve B ey<:iler Oca" kon
gre.\eri olacaktır. 

Hava kurumuna 
teberrüler 

Son hafta zarfı~da 'Dfrrk Hava 
K urumuna. vataıı.ilaşl:ır:ıl!n :zıclan 
•~ im:enıni vermiyen üıç zat ta
rafınd an 10500, d&i fabrikatörü 
Yani TıryanfiH d is 1500, deri ve 
k~ele taciri Ni<an Hın-tıryan 
1000, Salomon Çıpnrt 1000. Yor 
gı Pitras 500, Lokanta •ahibi 
ll!l-nne-t ApduTI-h 250, deri kö
•eler taci.ri Nesim Tokd.o 200, 
M-0iz Adut 150 liLa kberruaıta 
bulunmı.~:ard1 r. 

Basın Birliğinde 
l:ugünkü toplantı 
Türk B»ın Birı.ğ"., tstmbu1 

Mır.takası C. H. Partisi İ.;tan
bul Vilayeti idare Heyetinin ye 
no ve degcrli Rc\sı Say,n J\'Job

us Hayrı Ürguplü ılc basın n.<m 
:su 1p'ıarın·n tanıışma1araıı temi
nen bugün saat 16 da biıfık mer 
kezinde bir toplant• t('rtip e1" 
mi~tir. 

Tepebaşı Bahçesinde-
ki müsamere 
pzıras;zdır 

Birinci T ürk Dil Kıırulfa) ının 
10 uncu )'il dönihnli münosebc 
till', 26 Eylul 942 cumartc.i gü
mi saat l7.30 da Tepebn~ı Bcle
diJ e bahçesinde l apılacak <>lan 
törene i ~tiTak etmek isti ) ccek -
lcr iıç in ~eor a:yırd ıi; ırruzı \:e da
vetnanıeleriıı Hali-evimizden 
lüUcn alınması nı ilan etmiştil-. 
Jlle:ıkür dnctnamclerin bedeli 
90rulmaktadır. Davetnamelc r 
pıı.rasrı:dır. 

Z .'\YI - HiJ.v yet c02tiG11ı.mJa şr: 
bt•ke.mi ktıyıb-t-tt.-nn . Yenilerıni çı k~:

ra.ca~:r.-:C~ı:; es'.{ı!ı'rı.run hC~ yok-
tur. (691) 

Jo'. K, D T"' t:.:Lb .<l n ·<...i 
Su.ı.~ y .l\u. 5758, 

j ......... .. .. • , "' 

e T A K V 

Eylül : SALI 

1361 

H ic:1 
RA.'1AZAN 

11 

Guıı: 265 

Vakitler 

Gün<.., 
Ögle 
[kindi 

Akş:ım 
• tsı 

22 
A;y: 9 

1358 

Rumt 
l.'y]fı l 

9 

llıı..ır: 140 

E z a n t • Vasa ti 
'l n,I S. D, 

il 39 5 67 
5 59 12 07 
9 25 15 33 

12 00 18 08 
1 39 19 41 

C - Okı~ıl fah<'Mll~nanı~ı. vt)J mu....O.d3k !'.;\Lflt.i •;:,·abancı ın .. ,;ı~-E.ke-t

'eı t•d~ıl rtnıış oJ&:ınlerın 3458 sayı[1 len'Unu göre alnıa:arı ;ktA,~.,, tden 

yü~ rm. >· nd1sl!ik nt-.sadı"me; ıJ atJ \t,yJ n ·-.::and.a.k fUı'C•ti. 

D ~ A!-'l<.1'r.~~ terh.t: \t'fi.lkaları veya .rnJSQ.ddak m .. r-t•iı. 

E- - Ev\"t>ke <"Olı"iııı: a.ı-ı ,., t'!,'tle r..Jıd '<.arı hJ~'l!'1"'ı+n t.s"lt ''ı•yaı 

:rnu-,:;add~ık: sn "01. (·rı. 

Nafia Vekaletinden 
E.kc~;ltını'('ye- konı.ılon i~: 

1 - Sı.... iş;ıCT ft-k·.ı· 

(10235) 

Raııo,,;.a. ı s.ğ saflıl e:.ı.ılı?..1.a.sı~ ik.malı iç:u y<..p a.c.-.ı.::;. sula:ıı.ır. ut~{esı htıJ

riy;t '\"" inJ:ı..:.11ıı ıınaiyı• '\"f' aşlet.n-.ıc b na arı u~ı ıaıhnıı.n eon~ n k<"~J 

bt:deıı fi.-':t. vahidi eF.a.<;J. \iı..("rinden •l.685.9851 kıa. •86_. ~~tur 

2 - Ek: ttnıı• 7/10194-2 tar:h~~f' ro!ll....yan. ç !'şa.n:ıba gUnU 8a::Jt 15 de 

Adtaıı·nda Su "'i·~ • rei.ı:} ı." b:nası iç111d1' 'c>p'an~"l Su i!asi;t~e 4i:o~ni~yonu ( ı

(,ru;.mctıa. JG:.pa'ı A:ıo t u.sull~ ya;p ıl.aco;..A.tıll· . 

S - Wfı ·k .. · n <kı: •ı-l4ı -1 r... y <h ·Lk 
• :11•r ge-Del $Ql!'tllaımrsı, lunun~ı eu islX..'lri fM'lfli ş.artr. rrei i~c hu&tısf vf' 

f.!T.t:L ~rtnarr..el"'ri \ t.' pro~leri (50) lı:a f-00) lk.unı~ ltarşı.hgındıa Su ~ı("t·l 

'l•e~ı:~inrlcn al;;bılirler.-

4 - 1';'-<ısı .t.mf~y' girt.-bılme'k için ~lfkliJ.2ı"in (64.329) lir:.t (5t:) lt ''~ 

4uk ml!\ilk•!<.at l'Crr.Jnat "•''rne:İ ve f·ksi'ıtnlt·nin ya~ı~aca{~·~ ~ctEn en. ~2 Üf; 

gün t•vve-l bıı· d:ııe.kr;•' l.1!" N•:~ıa Vd~~tinc nr!ht:.caaı <''.'ieN'k b u ıtıe rr.~ıh-

8,19 o~m .. 'k: ııttrı• \ıf'P'·;a i"l.rrJı.farı vf' brıl v~J~:ı;"t ~termı•1f'rİ Ş?tU·r. 

Ba n~L'.t!f,ı'L l{" rı'rle t <.;:Jca i~tğ:nd-e bult·.nnıayoL.n'.ar t)C "l.tn1~ye c·.e?l~'E'.Z

lt·r. 
5 - 1 N:~ •r-n tt.-kl:.ıf mt'ktupiar·mı 7ı<i..ıci n·cdd!dc yaz: ·l ı·:"H n bır 

l\...~~ önı.."l'.:.ll'"..e ;ı;a.d'.ar Sa .şkri n.:'C>ıığ:1nıe ıı~·buı ka.r ılığır .... 

hizım<ht ~aı o~n g -ı.ci.k.1ne:cr ka bal ı·di!:r.!'.'Z. (S7()-7 ) 

1\.1.!l"i Korunnıo luı.nununaı 1~1ilxı.~ 

Jekttf"ıı FH?rlllı:Lı Mı·b'usan c·aJ<ic·tı 

61 No, da bJ.l..:'{cıll -"a ~oı:ı;;:u.l Shll'y
ın.ı:ın o.:lu Naci lı:ıkkın<iaı İtAar.iltıl 

2 incl .!\1oli Ko.t:ll!E..3 ır....ı~·".t .f' n-

de Cf'"'f.'ya-n rden n1uha.kcmr~ı uı...li4.:C-

s ı:d,, ıs:u ı .. ntın fı.;!i EB.biL ol<l!J.2"'.uı-

dan ?\tılli Korunma: lo.ınununnn 32/B, 

59/3,4 C3, SO nıa id't•l..:-ı :nr.Jc:t>ince 

2 - Mu;hanuırı r. f,yaıt bt-her ;.det fiidiko.s fan•la ~--11 1~4 \e btht"r adet 

jJti:rıros Oon w;in de 126 Ottıru ..ır 

3 - r.lu\·a~t Lt:.: u..ıt 117 1irıadır 

4 - i.stS< hl•• ı· ~x1nrur.<s.nl 1,,'l.lJ.11? ırıa gu.., .erirıO ı' komt:->J<.ın görtbıJı. 1-er 
5 - i tc .... • :.ı: .. lfl.!'' y·h ticS'"t:>t nt::ısı VC6ikas.ı.e 2490 s;..,,vılı ka ıunda J'--"' 

zıi1 ı.·.._5ıka'.u.ı· \'I' bu ~· Y• t.f'ı· •r. '\.·.t:ı.k~ıt 1.t'!l,!naı n~buz 

r.r. ~! r'l>i?.c b· Lı h"Üıı \l' aı• t.oın )"0Tl6 JJ.rlrre E •. (9573) 

KOLEJ • 
1 v •• ,. YE 

fükek 

b<i.nk.a 

·~ı"c1Jıs1z 

Kız 

J!k - Orta - Llsr Tak&mde Sırascrv:ler 86 
llusus!yfJı r:: Yaba.ncı diller (ı.g f t mınf' unem ve-ım.('k. talebe.sinin 

.ıhh..,1 Vl· ıne.~ı-aL.y!e )'..ı.,;;u1c.u:ı ı.-g.Jcn ı1clttlr Tel; 41159 

5 ji1-a, 80 ,\uruş va,.":J C.{Ll~l od"uı.c

Slfll' \'C yedi gün n·.ıü·.&\et?e ~ d:ilfi

k..-into.rı .k:;.p:ı·tl.l.rlı.tl.SIOO vcı lıi.J.küm 

Kat'j!.eştığln~ :ÜCl"f f.t s:uç!.ı.ıJaı <li1; or
rr: '.-t t•:z.e:·eo k3.Nl'I' IL..ılfıs.ısının 1Kd'1.m 
gazetı>SJn<i.c n'f•şrrd·ln.t\ .. ine 29/4/!l4:? 

1 

ı,,.;h.ntle lta'!'llr ver.:.ı.. (J-0299) rinh•"•arlar 
,., Umum Müdürlüğünden Karar hulasa.sıdır iiıııı _______________ ._ ___ _.. 

'.h1ilii Koı-ufJıılıa k,un m1uı • .a murıe

LdcttL11. Pcrapo!a-s ruır~ı::ı~:ıdıa. 195 

N'O. ~ pııs1.ııcılıkla raııgul N.ho cğ

lu Avr<..m tı-aı:<~ında. İst:ınbul 2 11o:.çi 

n~iJ. i koı·unrr-.a nıah'krm~~n.C.-e C<."tf'

YJ.:'1 €<it n m.uha.iu.•ı11'fsı nı·tıc&ı!.ldt .>t.\' 

l u11un fiili Eabt.t 6lduğuınd<l::ı f\.lil,ii 

kor:nırr a. ka-r.un.unu 32/2 59/3 59/4 

63 Ü!X'Ü rr,o:tddı·.le!') rnuc:bınce 5 li:-n 

ağır para c~<.ı: ödı•mı siı:e ,.e htt:

kü:nı k·:ı.t•!.eşlil;;Jıd~ tı~rt"~l l.llçluya ~ı 
ol~:..: L,o.zc ·e ki.'"'J,' tıu!.l.:.. . Jn İk

darr.. ,;azı·tt's~nıd~ nı·~;rcd:Lrıtesinc 

26/GıSi2 tardıim:e .Mlrar veri tii. 
(] 0296) 

Su hl .e ~ ı; l.."lıCJ Eiul!ı 
h ... !tul Jıt;iı,ucn , 

9421403 

Sü 1 lr.Tııı:ıiye ı--,~\1 L )-"'Oku.r.ı 41 
, o. d<ı .ak:1.1nı.:L <"tlt~n JJJTı ~la M~

ltthU.'ın .ıkıl tı: ,ta.lığı.na mUptc.lı..-\ oı
oı..gu r~urJ.Oı a..:ıla.§ı.J• .ısına b.;rıacn 

i ... ~ri..c kt-.ı*1.isinrn b<.:.bn..9.l }-fı :ninin 
\' ,fıyeti alti.rta konı• 1 dugu. ıliı:' o!u
'IUI" 12,.9/942 

F'e.. h su 3 uncu .Ht. \Ut\. h.ıh·n•-

~g.nd n. 9•!Z/fı3 T, 

1 \rt·Cat t..ı. dıt Adı v nl' ın (\\!:ti 

6/4/942 Anrrıet 
13/4/! 4l .AıOOuu.ı~l o~ı. ~ıaı 

K·ı..ı:rı•. 

15/4 942 C !:il Eyüp Ög< Ccruın. 
29/4 <)42 D i\ •ıt A•hn.f t Çi\ ı :Uc:-g~n1n_ 

1/5/~12 jJı:yas Y.a:kup l\.~ım•z kan 
\ı'U tıkohır. 

C JNf-.J l\I•kd~. 

S. W H 
• 57 

). t 115<.;ı V\ {" 

R•i>il 19X200 
füı.p,t JRX2tı0 

G. İ C 3-003 '<<<><~-ı. 

22 ~/Jll 

20 t./nı 

6-0 •/'.n . 
Hifldıyo 

w. 5G5 

U. G, 68- -7-

U. G. 68-78 

, 
• 
• , 
, 
• 
> 

• 
> 

> , 
• 

• 
• 
• 

> 
> 

• 
> 

> 
l 

> 

200 a t 

J:()O > 

50 > 
700 • 

500 • 

300 • 
3 0 • 

50 • 
240 • 

Hl • 

100 • 
20 • 

20 • 

1 y ı;~,.i.lTl.d.a cın.• "ıe 1n·kdar]a.l'J yazılı :ı.:ımprara 'tJ.!ı;,;..arı pazarlıkla so-
Un. ..J.:...ııncoktır. 

2 - PazaT!rk 

~ub·eslnıdl'1u nH•rk..::z aılın• k•>m:a--yonunda yepılacaktır. 

3 - Zııupa:-a l0:i4:Qrut.1 ait numunt·ler het· goo W;:!rtı.t..n f'Ullf1a wzu ,G:ı -

(."Cln. Şlıibt·dP g\)riil-ct:ıilir. 

4 - L trnıli f·ın ~roar" 't: ıt;!Jl t.ı.y n olun.1.n gan \·e SL.ttp tek1r f'drctk
Jeriı fiat üzerinden <;'o 15 U•mınet pua~iıe bıı l-kıt~ mra:kür iocıJn16yonıı rnu-

(10216) 

HURlYET1 

BANK ASI 
TÜRKiYE CU 
ZiRAAT 

Kuruluş lari.hi: 1888. - Se rmayesi: 100,000,0CO Türk L--rıun. 

Şube ve ajans adedi! 265 

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

Ziraat Hanka~ında kuımba ralı ve ihbarsız tasarruf hesap
lı:ur'a ire aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çekilecek 
ku r'a ile aa~ğıdakt plfına gö re ikram iye da~ıt1la~aktır. 

Gökton gelecek tehl ikeye 
ka.r <ı iy" h ıızırlanmak, milletin 

b ıi tiio fertlerini a~rı ay~ı dii
~ündüren bir da\· ad~. Bu me\:
zua h içbir Türk ,·atandaşı ka

yıt<;ız k alama.-.. 

Trr-~nw- ı 9 r;g 4 07 

~~~~--------.-.------...::.:..11 
6/5/114t U or H,.-. Kar.u1'ıı' '!. 
6/5/1).12 :ı.ı... Huı·ı,: :ye~·u 1~13-:btı!I 

10/5 1 n1~ .fi ! .1.\z.z Galc · İ 1 Oo! ı. 
13/5/9-12 h1ı'!tı.:nıtt Mustafa A~:.{\:>niı.J, 1 
!7/5/9t2 Fı nrnm Salrın Ylımrr 

4 • 500 • !,OM • 120 • CI • 4,811 • 
4 A. 1,000 liralık 4,0tlll L 11 100 Adet SO liralık 5,100 L 

ı Duı..tı.Ar: G"1.otcye gUmleroJen 
evrak ı:ı-rl ve:. lı ı . 2. . 

Silvan Jandarma Satınalma Komisyonundan 
l - Ol:urz bin ki?o pi rinç on beıı bın k ilo ı,>riJTulo .. de y;.g k;1pe.lı ıarC

i<ı. eu;\f.mEıı'~ kıonulm.,.ıur. 

2 - Pırincın nwMrnmoen k ıymeti y;ım; dört b in lira mu\~(::.( 1.e-min~ " ı 

1300 li.ıG.-:tır, Sf.:ıdeyagJ.11 nnıha.:rr..ıN?ın b Pdejj ol'ue. yed i b,; n. bf'l:l,)ilz lıtra k.ım :_ 
n.1h 2812 f.r& SO k u1·uJt.ur. 

3 - f~Qle 3 'B ırmcı-trşr;n/942 cıu ma.ı•ıc.i gü00 Faal U de ~ rd•J«*k

tır, T<1.)p o~ar 00 ta.ı.: h1ı) t y t'dı:En seattıen bi.r sa.at evvei te;rJ:t .n~

t ~kı:rJe '\TM k ,.,. tem ırıatlanru lı.om~"tn1a vf' ıme:eri. (M~6l 

Fatih Sulh 3 Üncü Hukuk Hakimliğinden: 
942/49 T, 
Atslray YonLi;;pı Yalı mc'!lıa! ı'sl Cort>QC".h flçı ~~ 4C ::."'tio .• ı hanrJe 

~hrrm:ıStta l.Jı;en 12/4/942 tarihinde \:Cf;.ct cdotn madam .K'ryak~ı 'r:!n il.5n 

'ki~n ıt b:l.rl'n aıa·cek ve- bo?"Çlul.arırun biı: ay içinde " iJ.-.ı< -e blr,iJ. ... -

t. "\P. ~ idd 4 :nd;;ı bıJ .m:ır..~nnı.ı da üç ~ içinde rra ilke ıııe~n . .ı::e 
m.nıcaatla , :.lılıi !: 'd~ lereJ<€ .ı•n huııcye devredolec ,;.,, o'uıur 

<.G39J 19, 9/942 

K. 1"/.SARRUI? 
ll CSAPT..A R1 
~ İkiııcitr,..-rln 

K t ~: rlı•<;int• ;ıyrı'.a n 

ikrat:n•;vı•lt'I' 
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25/5/942 l\1·:d1ıYıut B<Aıtc.ı Ku1'~·J.ra 
Afyon. 

Yuka rda vo{'!aJ. 1 ;...t<hlt!-r.ilıe adları ve 
m.· n1lE;k~t!<•.ri yaz.ılı bulunan ve Gu
ra.ba 11.ctıt<JıRnt.~in<l<" v C'fd.t f'({pnle

f'!n i1~n ta: ~indf'n iıt.ibar~ a.le..ca~< 
v • bo~l lllarınJnı bu- ay ve \'o('raJ5E:t 
ıddia.ı!P1d:: b";;'unan:eı\m ili; ay ;çm ... 
de ııı3bt.~f''Tif·rr.-.Z..,. n:i.iractı•tJlrı .-ıks_. 

·hak:e tc:ı·ke1eriıı:n tıa.zinc:ye dev
rı•<lilrr·~•~ ~!ıJn 4' 1 t;nııı- 19/il/P-4!' 

~ARA('UANEBA~I HORHOR CADD!il ;İNDE : llU~t;Sİ 

rKız • Erkf'k 
Ana -İlk HAYRiYE iSELERi . l ' Orta - Lıııe 

Yatılı - Y at1&ız 

4 • 250 • l,Oot • 
40 • 101 • 4,t90 • IGO • il • 1.200 • 
DİK.KAT: ıı:ese.plarındakl parai~r b. r ı.ene için.de 50 lira· 

dan aşağı düşm ıycnl~e ikramiye ı;ıkt~ı takdin:k! % 20 fazla· 
sile veril~ektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylfıl ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilet"ektir. 

, 
Devatrl resmıyeaın nazarı dikllatl ııe : 

imalath anrnıi:tin 1 den 3 numara)a kadar İDi.AL nıarka 
ıayet sağfanı ve ta . arruOu SOBA 'e BORULARI mılı ına 

ba• lanm1'tır. 
T optan ' ve perakend e sa ttı yeri M. GCRhL Galata Ferıne

n,•ell•r yeni h n 4 No, Telefon 41040 

1 
Tal~be kaydın:ı baş anmıştJr. E !'..i ta,<'ben:rı :Eylülün bt inil kadar taıksitıe : n, ya·:.rarcak kayı.t~.sruıı yenılemeleri 
l:lzım<lır, S:..ıuf h.Ut_rı f mr ımtih:ı;n:3.ı·ına 31 "\ğu tos J'al.a1"tı si, Liie blCrme ınıtihan. i«rına 8 Eylül Sal:. Orta iı.ı ım 
eleme imt.ihan.ı.arı~ 10 .L'y}iıl J>l.! Ş mbe v~ olgunh .. k rrtihan~arın da 24 Fy,ül Perş(!l'.bC gG il başhınac3k.tır. t ·-
Mu aC'r....,t her gtJn 10 dan 17 ye ... '1!da-r<.ı . Ero(bi lısanı ılk sın.ıf~atdan baş 1 :oı-. GUndlWü w ebe mckt b D hU3usı 
v J'tiylc- r.ak~edil • Telefon: 20:;30. ' 

-~::ı::ı;ı=m:mama:ım=~m=!l:llC:m:::mmııa:m::ııE:au::::m:ı:::aı:mz:m:ı:ıcı;;zm=--ı~. 
Salıibi: E. İ Z :ıı; E T, Neşri~ at DirekWrt'; Cevdet Knrabilı:in 

&sıldığı yer: .Son Telgraf• l\latbaa~ 

• 


