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G "i N l 0 K SiYASİ HALK 

Eşleri 
Başve ili iz ve yın 

Trabzona Vardlar 
----------------

Yalııız İspanya Saracoğlu Binlerce Trabzonlu 
Değil Fransa da.. • 

- Tar af ından Sevıncle Karşılandı 
ALMAN CEPH~ · ' · 

s~~~~K~.:~~~: LONDRA iNTiBALARI 
• 

Jspanya m ümkün 
olcuğu nisb~ tte harp 
t~n kaçmaktcıdır ve 

kaça<;-aktır 

Ya.zan: ŞÜKRÜ AHMED 
------n Sp;>n,)' ada Ha,r;.,ıye N aıuwın u biilmmctten ve partiden çe· 

kıihr.esi. deha iki nat:rrm ka· 
l>ın..deo •Y rılm.ıı;ı ılikka-ti ~ en.i
d~ AvrUı(lanao c~ntLbu garbi 
ı..,~,....;.,,e ~··kti. 

lhr;.,il·" J\:°a;t.Jrı M. Sıınna-'iıı 
Gt-ı""'al Fnmko'dan ooııra ge
ı..,, birinri plaodı>k.i phsiyeti 
w partideki dUJ'umn bu dikka
ti çdun.eyc ınösırit oldu,.~ ka -
dıu- barıbm yeıri ıarıı... "° yeni 
Wı.ti:nıalleri de ,;iııbui-ı ı.- t.aJı. 

m>nlu:in münıt!u:şa cdnu-iae 
lır•:>I vcrın~ir. 

ll u tabıniı>k:rio v<zra ooru 
me,•rnlarnu.ıı b"""""' §Ulllar ııel
Di~kt~·dir; 

- bpan)a JllihYd"lıo> ıı..:..ı..r 
luırbe mi giriy<r? .. 

İ'P"n)a demolırasyıılK c.,. • 1 
be,dıe nu akıyor?. (;,t,ncnıl F....,.... 
ko totalikrdir. Falı.at Suııner ' 
d dllh a az faşist ve ılatıa u 
&oU>. eJ' ckğilciir. _..,. Hilt
~.,...ı.., bir ımula harbe ı:hcdl 
ol a) dı Sunııu';n çekiın-ine 

ıııa-hıı.I kalru<ı.zdı. i,panya de -

Başmuharririmiz 
Telsizle Bildiriyor 
Londranın yeni çehresi - Hava bom· 
bardımanlarının tahribatı - Sterling· 

1 
rerin paratönerliği - Gönüllü teşkilatı 

- lngi:iz mJletinin cesareti 
Lon.d.ı:a 5 (Telsizle) - Biır haftalık bir Afrika seyahatinden 

111nııı üç gündür Lomlrad.qız. Bunda ~ iyi Ye çok do&tça 
k~aııdıi<. Bugündetı itibllftll b• mou:aıın ~ehri ~ğe ba~ 
Wlk. Luıh&nuı 1-lei m••wuıında J>iiytilıı d~ yok. Yal-

(De9ımu 3 üncü sahifede) 

• 

G"°"'"'3n-;., 5 (A.A..) · -- ~-
«::.1uni-.t. ve SCJyftı &)eri, duo sabah 
sat 9 da ben1bcrlerindciti z.eva\lar 
A~ka eOotı Trabwncı hontet 'tmış. 
leı<i>r. Boşyt-lr>lomi, ~ - Tnıb
:roıı ,yolu ÜZl'rinde bulun.n bW.ün 

Joiu'l.,. ha.;.lı;ı tar-•fındı.ıı -· teza
hürleri~ ıc.a..r.ılaaoı;,e ve bu kOylcr
de l•\'ak:lcıı! odl'r•·l< iroyJ<>Ier<!e iht;
::raı;ları w dilolı:l<'rı bakkala l<o
~•rdıı-. 
füşvd<il~ ıııı.a1 11 de Ba~ 

~~le:<fo·. B;r kıta a..ıcer, mek· 
~er, fıı1bo1<..-u1a.r Vf' şehir mı;ytla
m111 dol&uron binlerce Bayburtlu. 
1&l-o·tında.ı Jrn~ılanmlf)anlır. Kü
çü.Jc bir kız ('OCUgJ bayan Suacog
Uu;ya bir bı*M veri:rek, lttlnıil~rine 
lq geJo>niz demiştir. 

Ha,k n alk1-'lan anı.-ını:>ıı yüru,ye
re-k H&1krvınıe tdıen bar;ekilimiz 
Beybo.1tlu1"'""1 bu h•~t '""VX 
~h~ .rfnc Ha Utevsı.itı ba'Jroııur.
ciaıı ~ktir e111nrk ~r.• nA:k.a
be!Pae buluınm.,.arou-. Burada kı
s:ı ı,.: 11\ıı:ldl"t JstırabattJın \"& H&'k
p\ııi.ilr·., Wnrastan «.ın.!'a yine tıalkJın 

oot*un tff.ahürler1 a_rasıOO" Bay-

(])eoyanu 3 üııcü saJı,;fede) 

VANDEL 
il Ki ------

Bugün Ankara 
da Bekleniyor -ru~k.rao,)al.aı: ceph~-sine kayll,YOI Ruzveltin şahsi 

da onun için nıi kuyu laflsl, ı.o. 
yu . lih•crd Sunner'i paırt.ideı:t mümessili Mısır 
ve hüküııı<>lten uza.kl8§brdı?. Macariı<tamn hiiltiımct m-eKj Budıtpqf.eden bir gl>rtaış Kra.ı tarafından }'ranko'nun damgası ve yem 

n........-Jarın ş:ıh>;iyeti Sunt1u'dea Macar •. s tan n kabul edilai 
farksız bulunduğuna ı:uttı >ÖY - ~ 
ı.: bir tadil maıııevra.UllA yük • Ankara, 5 (İkdam IMuha.hi-
•ek değeri olamaz. H h •• rinden )- Ruz.veltin ~ mü-

Hak.iılrat odur ki, İspaı>ya Y<>t· ava ucum u messili Vandıel Vilkin.n . Anka-
raya muvasalatı hakkında he-ı:undur. Huı;\inku ha.rp lak.at - nü.z kat'i bir malüma( yokııa d« J.erini ) iikln>e.ıne--.t hak!eıliz. Da· 

hili müta.dele ve ,a.aşma milli B d b b / du""şfu··, yarın (!bugün) öğleden 111'.lınra 
bünyeyi •all>ını~ır. hpeny .. bu u apeştege om a ar gelıne•ı ı.!ıtinıa.: dahilindedir. 

i.; ılıurumu ile ne -'lilıverkı bİI"· • b • k l /ı J JJ K:fure 5 (A.A.) -Mı= Kı"&-
likte, ne demokrasyalarla bir•· yenl lr i ise f Q rip e i i lı Faırukun cUm& sıalıcıhı B:iı-Je • 
rada horbe girmeye tauft.ac de- si.k Amerika elç.ısi M. Kirki ve 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ . 
jildir. hpnnya mümkün olduğu relflıkatinde bulunan M. Vandel 
k.ıdar harpı.,,, kaı;ıırnl..tadu ve Taarruza lştlrAk eden. tayyarelerin Bas ViLki)'ı kabul ettiği Cu=ı günü 
kaça.:oJtt r. General Franko iki resmen bildirilıniş.tir. 
taraftan ı:el<'n. taz~ika da ınuka- UÇ a kl&l' I Ol d Ukl arı an 1 aşı I dl Londra 

5 
(A.A.) _Mısır Kra 

•'<'nrel e).lem.ektc "' bilhassa BudaJ>e<ı-te. 5 (A.A.) _Bu ge lı Focı.;ık 'dkin Rıtmıl>cliir:ı ı;ail6i 
Ahıuı.ıı ceplı :n.ıJdJ ink;i,;aflan I' IW! - ' ce Buda<peştedeki iki saat suren mıü.me9sili V~eol Vill<ıiyl kıahul 
lıelı.leUJ<.•ktcdir. Bu inkİ:iaflar, ·, L d ad k ·ı hıwa tehlikesi '""""!. ve.ilmi - ,. del v-ı..ın k.r 1 
Altna!lJr:» bütiin sikleli ik gar· , on r a .,--- el'Ilıi§tır. M. an . ı a a 
iıe l-c\-cccüb edebile~ck bir du- tir. Bu s:Aıah neşredilen bir res- RUV\'ICltıin bir ~]ıru taB.-tiırn et 
ruma :.okıııo"a İspanya için (Devamı 3 ün.rii sahifede) mişlir. 

mlltll'lc kaim~ Sunner bdk; L- T u"' r k ' c • -------
pany&n!D l\Uhverle berabu har- ====---· ) 
be girmesiıün, Cebdüttorıkı il- \ 

•• 
halt ehueshıin, garbi Afrikaya G f ' I ı ı s M h b 
~~~-7ı'~,:~ı":,:'he,.;~;.~:!~~::ı~ i aze ecı er ' on i ver taarruzu ir 
revviıci idi. Fa·kat, reali-te haki- m 1 

~-'' nıub,-ıg;d··yohınuk~'II- ·Gazetccilerimizha-ıı denemeden "b f . dıl inden orla ·a ~ kannı'jtır. 1 1 1 ar e m iŞ 
Jspanya, Amerika yolu il<" b<ı:s • ' va hÜcum:arında ) 
lt .• mey..,, kendı dinind•n, k<ndi • 

d !inden ,c ırkından bulunan tahrip edilen ma• Bir lngiliz Generali. esir düştü, Londr&• 
•~n11bi A.nıerika dnleıleri ile halleri gezmekte 
tam 1rir sempati karşılığı için • ya göre harp bütün cepheye yaytlmıt 
de bulunmaya mttburdur, A)·ni deYAm cdiyorJar 
•amanda, }kinci dünya harbi.Din 
ner-e,)"c ve ha.ı neticeye \'arııt• 

1-ileceği d'-" a'j:agı ~ ukarı a!;_dın • 
lanı.r gibi olm~tıır. 

B'naenalryh biihiıı bu hes<1p· 
.iaıır ;,·inde i"'ı>an}&nın dununu.nu 
oJdugu ~ibi ı11uh.a:fa·la l"lnı<"k ıs
kmesinden lıa~ka bi:rşey J>e.kle
nıeınez. O halde, Sııuner'in V..H -
f8"ını daha tİ) ade iç durum Wı. 
tılirflarında aramak dıığnı olın-. 

Looora, 5 . ' ı - Tür!< .--
• 1 c:..ı.:1 1JIC l C<\>h<& ~dı.ideri 

ısıHı , r n 4eh lr:tieın iıkAin: Pt>t-

ke kırı•• Jl" KRT?'l{!?.~1' zt;Ja.re'L et
m "<l'r. şa_ k !ıılind~ başka bir 

Vfh <J.e " .. t:Uılnıiştiı GazeC.t:<.'1-
~ı- K drl "i"""" nava üdataa 
a iell t•nııin c · uıı ifi1ınll! f"!di.r. 

Turk &•ıetec.ileır)f)ı(i.ı.""Q bit'i Bf'ıi.t.a-

no._.~ nJans nW'l ml!rı>ei11İ1i.n.e şunı.a-

aT•• rltrimn 5kmların.-

- - - - : "- . :;: - -- - •. --~ - . -

' Bir gizli silah daha mı? 
Bii~ 5 (A.A.) - Hıd>i c Nezanti dil=an nçaklarıııın 

GAZETESi 

ta.ırruzl&l'ı eS11asındıı ku1laıı dıklan )etıİ bir silita kar51 l<'tlhir 
li davranınala.rım halktan İ9t emeld.edir. Bu )'etH •iliıll b4r ,i~c
cliı-. B:n ş."ıenin içinde ,,.,., .. ,, foıı fw ol- ve çabuk ate aLm bir 
madde bnlonmakta-ılır. 

rı~-...----~~---~--·----------~~--...._ ___ 
ÖMER İNÖNÜ'NÜN 

-...------------ -----
Uçuşlara haşlark en tahassü s leri 

Uçanlara ve uçmıya kaqı olan oev&'İm, ı -

hatırlıyabildiğim ilk hatıralar kadar eaki 
d ir. Küçükk\en daima havaya, tayyar~, 
tayyarecilere a it h ikayeler dio~en hoı 
lanırdım. 

İlk !ıalciki tayyareyi 6 Yatında iken söı 
düm ve o gün uçtum. Çok kısa aüren bu 
&'ezinti bende pek silik izler bıraktı. J la 

/ tırlıyahildiğim tek fey dünyanın dıtından, 
/ .içinden daha iyi göründüğüdür. 

Bundan aonra fasılalarla tekrar tekrar 
. uçtum. Bu uçuşlanm hep kapalı yolcu tay

)I yarelerinde oldu. Halbuki uçmanın m bü ! yük zevki açık bir tayyaredıe .anl;qılır. Bu 
fınatı bana ilk defa N. Demirağ tayyare· 
leri verdi. Şimdi ise Hava Kunnnu bu 
yolda ilerlememe veaile Jluyor. Öğrenece
ğim pek çok !"'Y var; ama hep.İnden ev 
vel ilk yalnız uçacağım &'Üniı bekliyonnn. 

k nd Ömer L .,_,. fa.,,_,.--'. -Cemiyetin bozuklu !arı an uzak, aon- ........,.. ,,_.,..., 

.. ' 

su:ı: bir hareket serbestliğine malik, dünyayı bir tarih kitahmm son yapraklannı 
karıştırır gibi seyrebndı: ancak havadan mümkün olabilir. 

Uçmıyan bir milleti nasıl bir sonun bdı:lediğini eski den İfİtİr !Üpheyle dinlerdik,· 
a-ördük, inandık. Tayyare vatan müdafaasının en esaslı bir uıuurudur. 1 

Şimdi uçan bir insanın kalbini UÇ\!! zevkinden bqka. yurt nıüdafaaaaa biraz 
daha hızlanmıt olmanın verdiği ruh hafifliği doldıı.nıyor. 

Uçan bir Türkiyenin çekirdeklerini te§kil edecek ıenç pilot ve mühendisler artık 
her vazifelerini bu ideali gö:ı: önünde tutarak yapacaklar. 

YC!ilköy: 27 ağustos 1942 

c •) 
AlmanlarTamanska
ya şehrine de • 

gır 

Stalingratta kanlı sokak mu
~arebeleri başlam~ş bulunuyor 

Almanlara Göre 
iBeriıı 5 (A.A.) - R<"mli wb

li@"; 

Ttımnn >~ hızlı lıir 1 
:llclemıe :ı:ıeC ::esinde Tazıırud<g,. 
ya şemr ,..., Inoo.rn :ışgı:u edli -
mişfr. 

(Devamı 3 tin Ü Wıifeck) 

KAHVE VE ÇAY 
SATIŞLARI 

İnhiıarlar Vekili beyanatta bulunarak sa• 
tışların bir aya kadar münhasıran inhisar 
idaresi tarafından y~pılacağını söyledi 

~~~~~~-~~~~~-

Çayın kilosu iki nevi Üzerin
den 13 ve 17 liraga satılacak 

Sovyetlere Gbı·e 
Moskovı<, 5 (AA) - SO\~et 

sabah teblıgınde gecelcyın &;v
yet kı• alar~•n St;:.ingrad n b«
" şimal ve batı cenup bölgele
rıyle .NO\ osıskın bat ma'm 
~ ve 'Mı:ısdok bö!gcs nele çarp 
tıkları bıldinltr..ektewr 

Öteki ccp.'>clerd<ı öner,,! !uç 
bir degı,şik:.k olmamışt.r 

Sıa.,ngracı.n doğu şımalinde 
Rusların d~ar hatlarıı~. yar 
<hkları ve Ş<:hir aogu 'l1a. nde 
•'iman taernızluır n püskürtul 
dıiğli td!>lığdc ilaı.t> edi' ~-oı-. 
:ı:xığu cepllesinde Ruslar tnan z 
çarpışmaları yaparak lbazı n: -
hal'c., zaptehnişlcrdir. 

Bır Sorym Birlıginin 
.,..,, t · a ftaJ.: iye! i 

M~"'ko•:a, 5 (A.A.) SavvM 
tebliği ekiı:ıde Sıalingradın doğu 

§imalindt> bir Sovyet birliğır n 
A;man mudafaa hatlanna g rı;, -

ği bildi ·ılmPktedir İk runden
beri kanlı bir mubareb<> c:-ere
yan e<l )Or • .'ı.lmantar t nklar' 

(Dnanu 3 üncü sah 'frd 

Bil· --·ri ~ ""· · ~fı~i~~~;iiiii;i~ii~~~fi~~iru h.man Gümrtıit v İubısarl&r vek - 1 jJ 
tıa tell<..ıdc ne dcYam eclc<:ei<ti:' • !:::!::::5::!:!=: ~:!:!!::!:~:!:=!i:~~~~ li Ra>f Ka.r.ıder•o:, bir mllddet d1'.- [ • • • il 

DOGRU ... Vrl<ıl, .lmd'l'• ka.d...: y:ıp!lgl tct- KARNESIZLIGE kiki~ ct.raı!ında <!un w rmıharn-
r.ıımize eu ob~yan ıto. bı.:.l~oA.Jr: 

- :inllısarlaruı l:aJw~ ve çay ış
ler< z.t»rcn yo.va.:ı, ıaı..ı.t hakilm-1 
balde mlllJ'.ın.ı olan ııüra<.le ve U.. 

tam ;çinde Y'i"'"'"'ldedıi.r. ill< me-
1161.o mcvcU'I kahve w ~arnı ve 
Mm ahnmasıı i~l ic>t. • Veırtlf'n ~
yaqıame s<ledi altı l>ım mQl<alve
dar, Şimdlye kadar :blın1'ır.ın bfp>I 
birer birer el<lon ıeçlrilmio;, ""'1ar 
ıle<i>i t olunm ..,tur Dr w.ratı&n cUı 

rrnıa(1'N ''e teal.m alınlnala.r111111ı 
başlanuı,.ıır ~ 1tt ~ ıo!
d..X. çaı;, \ıQ.. :ın nevılt-rine ıre menet· 
!e=r cııre <ioi'V'D -liJ« fiya a
nam baltlltlo.ı>i bu!nmlc, n en be
~li "'6tıot etınctr ve ..,...,,. tliJ -m- otlarla vl>f\,lra~ çırq-1_. 

Karne hı1151%iığı gittikçe ço • 
&alıyor; hemen her gün birkaç 
yii:z kameuin çal.ındoğuıı, çalm
ımş olan bRkaç yii:ı kM"l><DİD 
ıatJJ.rlııen ele geçirilmiş oldu • 
lvnu, bir fırJAeuım, bir UJK -
""1D, flDIUD veya bU1'un tl<mek 
bresi çalılıkları için mahkıe -
-~ ?M"ildiiü>i duyuyOTuıı. 

Bir mily<>n nüfU81u bir tftıir· 
de pnlerin e11. önemli olayı ku· 
.. ıu-zbplu. iaşe tesıı.ilib 
ile Mlnta her gün karne h·r<ı•· 
lanaı -..Mb, yakala"' ' . 
.-pya çebut4<1e meşgı:I ı' · 

1
_ Y A Z A N:' -, 

Selami lz=t Sede•_ 

oluyor; uran ~ şu: Bugüne 
kırda.- hı.r<ızlık nedir bilmeyen

' kriıı bİT çoğu hır•rz oldu. . 
•• 

Bir )·erden iiç yiU. ekmek kar
nesi çalındı .ı »ıek ü.ç )·iiz ki~i 
.,ı..,.eı..siz kaldı demektir 

1 ""n anın \3mydı bu oldugu 
kadar muhakkak k~ \'i~i Jo'ran
ı.ıtsınm da on durumu Alman 
c:epl>.....;,ıd.,ki inki~aflarla sıkı .,. 

d•n l>'ı hıt o'malı: ı.ı.,ı'<i>lı Bu 
ısuı... e . , nal eı .nln &'f(·rdıj.ı im-

• dam ;ı~,-ı cekr.IJ! r. .eu.ıa JOf • 

kmJ...utimi:tdo bugiın >adc 
lıffka hüyilk f"hirde ~ü:rüdük
te devMD nm bu n.•uhin bil • 
- ae dertceye lıMlar faydası 

Donını iyiden iyi in~-elenecek 
olı•sa. İstanbulda hiçbiT gün ii~ 
yüz kişi ekmek_,jz kalmam~tır. 
Piy8'5ada kırk kımı..,ıım altmış 

lııuru§a kadar karnesiz okmek 
satıldığı,;. hepimiz biliJoruz. 

(Devanu :ı ıincü saı~·ı.,.ıe) 

an ~ıf)ı.}Q bır ı or ~ cr
JJ!ı::iu.lc. 

CDevaını 3 un<:Ü .. lıüede) 

~ ... ~~ V't ""'ilm alnı& 

icl<'ri ikmal odllnu>t ~ 
ci ...-ıe bu mall•n pakdlr~lp ıo-

(Devaa» a iindi ...ıülni&) 

Demek oluyor ki, karne u~u
lü. hi~ değrlso t~tanbulda. bü

(Devamı :ı ~ sahiı..del 



' 
1 KD A lııl' 

KAFKAS I 1 1 ŞAHiKALARINDA K MSES z 
=t::: BAFTALJB NOTLAR· ~J=I Belediye seçimi 

En çok yanılan ölmez ha_z_ır~_k_ları 
Yakın Mazin in Kanlı Hôdiseleri 

l__Y_az_an_: _z_ı_· Y_A ____ Ş_A_K_İ_R __ N_o_._2_3_ 
l-~. (Çarlık siy.....,ti) ı n is

tedigi de, btınd.an lbaı-etti. (Ev
H·liı l"'r~ı.:ıa sonra yut) düsturu, 
mımıf~ıiyetle ı.eot..lk edilm~tı. 

( Daığ>S\ ;ıı, ) '-e ( Çeçenısi.1" n) ın 
, tJıt.ıt>usi \~aMyetleri şimdiıdaı. ge

t.. n Jruvvctlerle kolayca istilaya 
re.ü9'>lit olına:dığı için Çarhk si • 
yaset. iPk paıva)ırma <11rıeliy~ • 
t•nı, (Nogaylar) ü""r>nde mu • 
vaffaıkiyetle icrn etıruştı. 

Bu mühim ameli~ı. (Ku -
ban) ordusu lotıl:narııı:kmı ( Ge -
ı• rol Sm'ü!'Olf), fı.zerine aldı. 
Biınlcıx-e NcgaMOO.n nilin:!kdrop 
kü1leleri, (Anık dmıuci) s:Jh 1 • 
1 -rinileloi (Yesk) ınevkiir.de top
l~Uı. Büyük bir (divan) y&ptı. 

Ve bu diı\~:ııda, Çar hiiıkiımoti
om reıımi beyannaımestıJi ok:u -
~ara.1<., art?k sahipeiz kallmş o
lu! Nogay 1-.ı:ra şunları ımk'<ttı: 

- Ey N'Qğaylar! ... Bugünden 
itibaren mukndderatınız değ'.şi 
f'Clr Ve, si.zin için yeni .bir tıayat 
oaşlıyor ... Her şeyden evvel şu 
nu hilini-z ki, (Kının) ın 9C>ll 

(1Ian) ı olan (Şa.hin Giray), a,.. 
tık hükümet ha.klandan ferttıat 
elm'ştir Ve, (Kmra Han-lığı) 
l1zetinde malik olduğu bütün 
!lak.an, llaşmetlı1 İınparatııri
ı;e, Kaıerin Hazretleri) ne ter
keyJ.cm •tir Bugüne kadar, Kı· 
nm H~nlıı(ı hayraı;~nın altında 

ya•arlır '· 'Bugünden 90tlra da, 
(('•,' '-) ın bayrağı altında yaşı 

V.1)('"' 1 ·c;•n17 

Ded. 

GPn-eralin bu sfüJerı, hır (İ
ri m) nıahkılmunun darağacı al 
tında ckunan ötüm f Prmanı ma 
l .)d t'de :di .. 

Oradn bulunan Noga.vlar, Ge 
r.era'.in bu sözlerini, büyiik bir 
sükünetlc dinlediler .• .ı\.rnk, ya
P~"ak hiç ıbir s.ey kalmad:ğına 
kanaat getirdilE>r, 

General Soıvorof, bu derin sü 
kür kan;ı<ınd . bir an titredi. 
Çünkü bu korkunç sükutu, müt 
hış bir volkanın takip etmesi 
ço.< muhtemeldi. 

Kumaz General, bu ihtimali 
derhal ortadan kaldırmak için, 
orı.da bulunan Noğay kab.le re 
i•leıini a)'Tıca huzuruna ka>bul 
ettı. Onl.ara 'lıiT çok parlak vfüt. 
~rde bulunduktan 3Clnra: 

- Halk, cahildir ... Ha.,<nıetltı 
Car'~-e Hazt"('tlerinin teba:ı.q ol 
manın, kendilerine ne 'büyük şe
r f ve saadet b~şeyliy<:eeg.ni 
i,•rak <'Mm<'ZM!r .. Siz. bu ciheti 
kend'lerinr iyice anlatınız. Ve 
deı'lıal, ziyafetler tertip ettırip 

,...nl'kler yaphrınıı. B·r takim 
rahil veyahut mutaa!!.5ıpların 

vanlıs tt"fsiılerin.in önür.ü alınız. 
Dedi 

Esasen senelerdenberi Çarlı

ğın giz.\i siyasetine fılet olmıya 

alışmış olan bu reisler, kendile
rine vadedilm~ menfaatlerin ca 
zıbesine kapılarak, Generalin bu 
tek!J!ini de dertl3l kabul ettiler. 
Hemen sekiz yüz Jroyun ile yüz 
sığır k<'Stirdiler. O b:nle1'Ce hal 
ka. (Çariçe Hazretlerinin şere· 
f:ne) umumi -Oir ziyafet wrdiler. 
Zi·.,.afet'.n arkasından da, at ko
şuları, kılıç oyunları vesa;r bU: 
takım ğelenceler ve ı:rnlikler ter 
tip ettiler ... !Fakat, esaret haya 

tınm ilk günl.erın. y~yan hal
kın kaibıne çöken acıyı unuttu
rup. hiç kimsenın· yüzünü gül
dü.remeıLler. 

Aradan kısa lbir zaman gec,-er 
geçmez, Çarlık isyasetiniıı gwi 
kararı onaya atıklı. NoğayJar, 

cebren yurUanndan çıkarılarak 
(Bogaçef) ihtilalinden sonra boş 
kalan memleketlere oovkoluo
maya b~ladı. 

Vaziyet, müthi~li. Çarlığın bu 
zalimane hareketi. Noğaylann 

başları üzerinde, bir yıldınm 
tesiri hLLquJ.e get'rdi. 

SİLAH BA.ŞINA~ .. 

Z:wallı Nogaylar, na;;ıl bır pu 
suya dilştüJ<.lerini, ancak ş.mdi 
anl.ad·lar. Ve derin bir meyusi
yet içinde· 

- s lah bruıına• .. 
Diye bağırmaya başladılar. 

Bu acı feryat, ~~r tarafta bil· 
yük tesirler yaptı. Mutltit, der
hal lrorkun.ç bir hal aldı. Oklar, 
kılıçlar. baltalar, satırarla si!Mı
lanan ıl:ıalk, ortaya atıldı. Çarlı
ğın \·aitlerine, ıpüloilMtlarma. el 
maslı nişanlarına ,çifte kartallı 

altınlarına tamallı. ederek halkı 
Moslrofların ıpusuJ.arına düşüren 
(Reis) !er (MiJ:za) !ar birer b:
rer yaka>andı. Ve 'bilamemamet 
paıx:aland<. 

(Dal.a. Vlf.'1') 

Mes'ut oır evıeame 
ti reni 

Topkupıda w.aro·:l numun6 bağı 

sahıb, B ıtemı> Mega.ralınin kızı 

Hikmet Macareh i.c İkdaıln ve Son 
Telgra.t •ef'İkimiıeiıı rr.a.k:tnc şc·Ci 

B. ZJlr.1 Jl<l121tı evtenm( törtn ri 
O.Ur. '~ Ga.Jal.a<la Y1'll'İ y<>lcu 
snlonu ga.,J.nosun<il ·cra rd;lmlşt.ir. 

Dü•!l.lnde bir ço~ güzide şabsiy.-t

ierit gazett•ci\.e-r haz.ı:r bu.lunmuş 
,.e ıehrim!M bu Jıı;;ibar gaz:n~ 

geni.ş salonlannı dtlıd1.1r9n müadaz 
kalab~·ılt sa•t oodoltu2ıılan blrı• ka
dar ı:en ı.aro~ b r a.ı.ie t~ruJ.ugu. 

ıçinck, .,ğlen-nişt..r. 'l·e.Jmıil ark:ıdaş

ları taraftnıdan QQk sevil.en, takrlıtr 

edlllen B. Zlhni I!da: ömNOOn bu 
ro me;;'ot gec<6irul• aav('lli!erin<' gü
zl"l bi:o eüllJ'lz dô haz.ırlaır.ı.;,ıtır; 

Toplantınm en nqeii bir Bllı.nda 

fest;val tıeyetind"n 2eybek ve lil:ı: 

gl'Uj)lımnın millt kıy..rtlerl!e or<!a
ya çıqp yerl.t. bav:ı.la.rı oynıı..'llalar> 

umum!. n.eo'eui artlunuf ve •. urek
ı;, co~lmn alkışlarla karşıla.run~1ı.r. 

DU.::unM bulunaırlar; e:rç vakit; 
s"'11.ltler! bir .. tıkıi'd.a..;ıar:fll>n en 
m'l'ilu bir Pinüıne işt~ra« l\tm"'1inı 
ve zew-1• biır gece gt·çı.r-mt'.11'1in ha2 
ve sıiruru ri<;inde Yolcu al00\100an 
•Y"ılmz:olardır. 

Gareteımiz B. Z~ Iid.ı:z.1.a. eşini. 

tebrik ed ~r ve gt'•r.ç evltlrne kul"
d;:Jclart y•n.l yuvada, "'1Jdcl. neş•e 

taş>yan uzao, ebedi yıllar ter.ıe 

eder. 

Yeni Nesil hususi 

orta okulu 
Ögreud~:ııe ı:une 10 ~,,.,.; 

~ ı.m.ıorunıaot,.e adf,~ muıtıiti ... 
110 (ok verimli suretle çalışan Yml 
Ne~ İl< Ok.ulunun bu yıl ~'iil<Bele 
bor lıı.hm hey'etinilı y&ıdın"1 le O<'la 
laımu açılooal<tır. Dü.rilst çrui ışnıo
siyl., 1'11.rôa kırnı<lli ooculı: iar ye
·t'if..ren bu loiijtur oeacı- mu~
tıı.ldo'e ııı... d ilttio. 

VAŞANMIŞ 

ÇOCUKLAR 
-------

Yeşil köydeki yurt 
genişletilecek 

Y~uköva"1tı kımı;esız yocuk 
ları h ma) e yurdu ;çin yeni 
bir talim•tname yapılmasına 
ve ,vurdun genişietilerek da~ 
ha faydall b' r hale getirilıın~ 
sin<> karar verilmiştir. Bele
diy.e R<-isi muav;nı Rifat Ye
nal mıitehass» b:·r doklıorLa 
birL kte bu yıırtta tetkikler 

yapmış ve yurt milooründen 
şehir meclisi Eyliıl j,çtimaları· 

na yetiştirmek 'çin hazula
nacak talimatn•mede ne glbo 
maddeler bulundurulması is· 
1.edıgını oormuştur. 

Verilen malümata göre Or 
taköyde yapılması dü~nülen 
dü~kün çocı>klar yurdunun 
şimdilik tehir edilmesi, Yeşil
lroydeki yıırdun tevsiine ih
tiyaç gösterm'ştir. 

Bilhassa kimse,iz çocukla· 

rı şurada burada karamela 
vesa.re şeyler 8atmak baha
nesile yaptıkları dil~ncılik

ten ve bazı dejenereerle dü· 
şüp kalkmaktan kurtarmak 
.çin talimatnameye yeni ve 
mühim llıük.ümler kıonulacak 
tır. Bir çok çocuklar da bu 
yutta is?i!h edfülikten sonra 
yatılı ilk okullara gönderile
cek, sonra <>rla okul talhsil.i 
yerine birer mes1e}; sahibi 

olmaları için şimdiden hazır
lıklar yapılacaktır. 

Maarif Veloal.et' de bu yur 
da psilroloğlar ve Vekalet kad 
rolarmdan müteh3SSls doktm' 
lar gönderecektir. 

Rifat Yenal şehir medisi
ne sevkedil.e<:ek tal;matname 
esasları ha.urlmıağa başla

mıştır. 

Mükellefiyete 
tabi kamyonl, r -lldn~ı devre sarı 
gtbll g6nderllecek 

ı _ Bolümum k"'1V<JO ve k_.,... 
net.ıere talbilt tıdilmcl<tt> olan ucr~l
h il! mükellflfiyet.r.nı İl<illO> devre
sine 8/9/942 salı günü b113le.uac:a:
t1r. 

2 - Du devrenin ilk p.Y.-tası olan 
aşağıda plaka mzmarala.n l!'•zı.lı 
k"'""'oolar o llÜll su.t ıo,:ıo da Sul
tanahmt't meydan:nda 1ıopl"""dliı:. 

!ardır. 
(Bormci dewl'<len m'.:lke!lefiyetlll.; 

h<'r ne sebep~e olursa ol•un y
nLJ9 olall ve.Ya. makbul mastvetleri
ni t~~k edomemi; olan brr-O'Qnle.L 
da aynı gün Sul<tanamnelıde topla.
nacaklar v~ miıld!r.fiyete tab• tutu-
: cakl.ardı.r. 1 

3 - Sevk guni ıkal?V'OIJUIJU ge
tlıme-yen v~tla. rnhipleI'I llı.akkJıo.. 

da tliil:i Korunma. kanunu :ıhkirtı.1.
na tevf,kaıı kal>Wli iakibat yapıla

caktır. 
4 - lkiDci maddedeki vıısıtalanıı 

sırlı g\lnii saat H,30 da ~et ede
kafill">I ictimı< günü olan 8/9/942 
cektlı-. ve bu kafileye o ..... ı.. ka
ayrıca bir ~!ile tertip rdilemi7ece· 
ğil'W}en ıdl ııy0ırıla.rtn ımuawoo saatl
dar 1-şt .. ak c n('yc>n vaısıtal.a.r icin 
te getirılmooi Iazı.mdn" , 

s - iı;bu i!.An t<tıt>gı.t matı<Y•~,,.. 
d<'dir. 
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Frankonun karşılaştığı buhrana, Po
lonya ile Lehistan konsolosu mesele• 
sine, Takıilere zamma ve halka dair 

B ENJ en çok güldüren ya-
ıaları kim yazar biı.>r 

misıoiz? Siz her hald<> tahmin· 
!ere gir1,?eCeksinız. Amma, ben 
yanılmanıza meydan vermeden 
hemen bildirnyim: 

Emekli General Hüs.ey"n Hüs
nü Emi.rerkilet! Görüşünün pü 
uzun olmamasına rağmen adı
nın uzun oluşu General .Fran
cisoo ile Hermegilrlo TE>C>dui<> 
IFranco (Fra n kı:>) y-.ı benziyen 

ona Kayser. Mab'u.su, bir 1usı• 
da Erzmcan Meb'usu ded . Han 
gisinin doğru olduğunu pek lbil
mi:'{orum amma aklıma bir fık· 
ra geldi. 

Çok eskıden vilayeı anı.tıabir
liği yapan ikı rakıp gazeteci bir 
•blrlerini atlatmak ;çın dol"§tn•· 
dıkları daire bırakma7larmış. 
Bir gün iri ğöbekt; ve kalın en· 
sel'si, sarkık yüzlü mav gözlü
süne sorm w;; 

sayın muhar-
ririn. 
bir 

şimdi 

kabine 
buhran, ile 
karııı karşı

r- Yazan: "\ 
ı Kem a ı s;. 1 

- Bugün va
lly ziyar<:t 
eden konso· 
!usun adını bi 
liyor musun? 

ya gelen Frankkldan daha bü
yıük bir bı.lhran içinde olduğu 
muhakkaktır. Zıra Frank!<> siya
seten bağlı olduğu mihvere mu· 
ka.b:~ ıkhsaden demokrasiye 
!bağlıdır. Ve şu ana ba.ba günün 
de Franko neye karar ver~eği
ni bilmemektedir. Buna muka· 
bil General llü>eyin Hüsnü E· 
mirerkilet te şimdi kış harbinin 
başlayacağı şu sırada r.e diye· , 
yeceğin. kestirememektedir 

Çüokii biliyor ki ·Dört hafta· 
da Rusyanın işi bitikt'r• dedi
ği vakittenber; bit seneden faz 
la zaman geçti, h:fıla Savyetler 
döğüşmektedir. cLeningradın 
düşmesi gün meselesidir dediği 
vakitıtenberi dayanan Len~
grad pilotları Ber1'n banliyö
!erlni bombalıamaktadır. cAl
ntan!ar taarruzlarını cenuba de 
ğil, şimale yönek>cek'er. dediğ< 
ondanheri mi&rver orduları El· 
brüz dağltrına tırmanmıştır. 
Ve nihayet o biHyor ki cAmk 
Sovyet taarruz\ kuvveti kalma
du dediği gün Kızılordu Rjev 
varo~larına saldırmıştı. 

Öyle görünüyor ki sayn Ge
neral şimdi demokrasiye ve kı
şamı bel bağlayacağını, yuksa 
bermutat ~ere mi inana.ca
ğnı kestiremPmekte, maamafıh 
bir takım ~1üküm.ler vermcl<te 
devam ettikten sonra cİsti.ldbali 
keşfetmek ise !hiç bir t.aninin 
kudreti dahilinde değildir!. de
mektedir. İstikbali keşfetmekle 
mc"1mr l!;rkilet bu sözü ile ken-' .. di kendini cO!mezler• arasına 
katmış demektir. Sayın General 
bir gün ,belki de en çok yanılan 
ölmez aske~i muharrir <hye a
nılacaktır. 

• 
PARTİ idare heyeti reisli

ııe .&~liri!en Suat Hayri 
Ürgüplünün tesiınlerin ncşre
d<!n ve bu tayini bildiren gazew 
ter iki kısma il,jrıldı. Bir kısmı 

3766 4113 3434 ~ 

3774 4126 3435 3t!G4 

3776 410~ 3149 J665 

3790 4313 :<514 3701 

3817 4218 ~518 3·102 

3819 42~ 3520 3711 
3896 4296 3522 J71' 
3905 4:;05 352S 
3911 4315 :;~4 

3923 4334 ,53l 
4041 •343 3538 
4047 .. 3407 3571 
4088 3111 ~!\80 

- Polonya konsol0»unun mu? 
- Hayır! Lehistan konoolo5u· 

nun. 
- Ben Polonya koru.okısunun 

adını hiliyorum. istersen söyli· 
yey<m! 

- Ne münas.ebet canım? Bu
gün valiyi Lehistan konsolosu 
ziyaret etmi.ş. 

- Hayır Polonya! 
- 'Hay.r Lehistan! 
Nihayet bir diğer gazeteciden 

sormağa karar vermişı.er. Kur
naz gazeteci, hala dalgınlıkta de 
vmn eden arkadaşlarına şu ce
vabı vermiş: 

- Hem Polonya, hem Lehis
tan l<ıonsolos1arı aynı zamanda 
valiyi ziyaret ettiler! 

Ben de neredeyse Kayseri ile 
Erzincanın aynı şehir olduğuna 
inanasım gel:yor. Maamaiih ma 
'aşı.arına hiıl.;l. zam yapılmıyan 
muhabir arkadaşlar çok değerli 
ve sempatik Parti Reisine bol 
keseden bir tanısına ziyafeti ve
renıiyec~ri i.ı;Tn, Hayri Ürgüp 
!üye lboL gönülden bir munzam 
mebusluk oVemıiş olacaklar. 

• 
Bu.mMıN Felek taksi zam 

mının yüzde yüze çıka
nLınasını istiyor ve şaförlere 
lastik, civata, iher şey verilme· 
si lazım geldiğini bildiriyor. 

Ve ilave ediyor: 
<Dediklerim yapılmazsa İs

tanlbulda taksi ile seyaıhat bir 
l.üks ve çoeu zaman bir azap o· 
tur, bele halk tabakası için!• 

Her halde ııpartımanlarının 

k rasını, öğretmenliğinden ma
aşını, gazeteden aylığını, taksi
sinden aidatını aldıktan oonra 
bu acı satırları yazan gül~r yüz
lü tatlı sözlü sporcu, gal.lba 
(Halk) ın kim olduğunu lbi!,mi
yor. Beş kuruşluk 1ramvay bile
tini bile verirken el• titriyen 
lhalk normal za.ınanlarda bile 
ta.ksiye hinem<>zken şimdi ihu· 
SW'i - taksi arabasına değil, ecel 
ile pençeleş'rken bile değil tak
siye ekseriya bir .Cankurta
ran. a binemediği için can ver• 
mekt-edlr. 

Yllda kazmcınm b~ tirasır:ı1 
~.;.ı.rrı::;('siz yıtırl ı;-ocuıkları.na ayı.ra.n 

-n. memleKct borçhuındooı 
birin< daha Odooıış olur. 

Çocuk Esi.geme Kım>mu 
Gaııel lllerkeoi 

. İstanbul umumi meclis iizall· 
ğı ıç.n yap!lac<ık seçımlerde rey 
!erini kullanacak seçimcilıerin 
listekri Sal giınü asılacaktır. 

Bu isteler 15 gün askıda kal
dıktan sonra azalık için Partı 
nı>mzetlerı illin edilecektir. 

V1k\yet ~-e Parti istatistik U· 

mum müd.iirlüğünden V'Jiıyet 

nüfusunun nahiyelere göre bil
dirilmesini istemiştir. Bu ista
tist.k Çarşamba ,gümine ka<l•r 
şehrimize göncıerilmiş olacaktır. 

Bu devrede ~-elıir meclisi iıza· 
!arının 12 kadar fazlalasacağı 
umuLmakladır 

Evvelce ekmek karnesi tE!\-zi
atına göre şehir nlifusu tesbit 
etmek istenm ~:;c de bunun doğ 
ru bir harekci olmadığı görü!
mi.İıjtür. 

Parti ve belediye haztrlıkla
rına devam etmektedir. 

ı Parti ocak kong· 
releri 

Dün sekiz yerde Parti Ocak 
kongrelerine deovam edilmL'.llir. 
Saat 19 da Şil.eye bağlı Alhmet
lJ, Meşrutiyet. Kızılca Çataklı, 

Karakiraz, Karaca ve Osman
köy Ocak kongreleri ile Üslcii
darın , İnkılap• Ocak kon.gresi 
saat 21 de yapılmıştır. 

Bugün 47 Ocak loongresi ya
pılacak ve yeni Ocak idare !he
yetleri seçilecektir. 

karşılıklı kanlı bir 
boğuşma 

(Fatihte Denvi,ş Ali mahalJe· 
sinde Camı sokağında 8 numa· 
ralı evde oturan Tahsin ile ka
rısı Şevkiye ayni mahallede o
ran Canip ve karısile bir al.acak 
meselesinden sokakta kavgaya 

tutuşmuşlar 've Canip Tahsini 
bıçalda müteaddit yerlerinden 

vurmuştur. Bu ara Tahsin d.e bı 

çağını çekerek Canibi başından 
yaralamtŞtır. 

1 Yaralla.r ~e .ka.tıdı
rıhnıştır. ----0----
Şüpheli bir ölüm 
HadımköyWıe !bağlı İmralhur 

köyiliıde Mustafa adında ibu ço

cuk av tüfeği ile yaralarunış o
larak ŞişlJ çocuk !hastahanesine 

nakledilmiştir. Fakat, ıhastai:ıa

neye yatırılan çocuk çok geçme 

den ölmüştür. Ölümü şüphel:ı 
görül.mü;; ve eeset morga nak
ledilmiı,tir. 

-'----o----

Lise bütünleme 
imtihanları 

Yann akşam lıse 3 üncü 91· 

nıfla.rın ilıü tün leme imt.lhanLarı 

sona erecektir. Salı günü de lise 
·bitirme imtihanlarına baslana
cak, bu imtihanlar da 21 Eylü\ 
Paza·rtesi akşamı neticelenecek
tir 

.... """'"' ·~ d''"' .., ..... 
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Değişmez kaide 
Fırıncılar belediye iktısat mil

dU.-lilğüne müracaat edeııcdı: mai· 
durluldanmlan balıse!mijlıer. 

MÜTHİŞ MACERALAR ş .. şırmış, kalmıştım. Fakat 
ber akşam Di.k"i hastôh.enede 
cörüyordum. 
Koğuşa giriyorum. Demir kar 

yolasının kenarına oturuyor 
<lum. konuşuyordum. 

Dik, bana elini uzatı)'Or ve gu 
lilmsüyordu. Fakat ilıtiyw ana
s ndan artık hiç bahsetmiyordu. 

ALLAH I N BELASI 
iki yaşındayım. Anladın değil 
mi? Neredeyse geberip gidece
ğim Fakat doğnısunu istersen, 
sana söyliyeyim ki, ben ya§a
mıs b'r insan deıiilim. Bak. bır 
~y )azdım. Onu sana göstere
yim. 

- Bir ekınek 50 gram el<ııik 
çıkınca ce'ta yırzıyorsunwı. F• -
kat 50 gram fazla olursa ses Çl· 

karan yok! 
Dt-mişlA!r ve bunun için, ek -

ınekkrin tek.er teker değil, Yli· 
7,er yiizeT ta~tıhnırsını istemiş • 
!er. 

O zamanlar ben hapishanede 
ımlı> ılı 'b'r adamdım. Hspis
h · "" n ıçınde her yere gırıp 
çı a.:ıilirrlım. Direktörün husu-

• ipl ğine medyun o'du~<um 
_ bir imt yaz m olma.;aydı, 

.km b lır be1ki de Dik ölılr .ı;i
cte 1i de .h - m b !c olmazdı. 

Um miy.ctlc bir mahkum has 
t } ı:cye g'rriı ri, artık diğer 
m hpu ' r'a bütün 1.lkası 'ke· 
s'lird". 

Hasta·.ar ise, gılnlerce, ay)ar
c ;ataklcrında uzanıp kaLdık

t oııra, eger i:ıınürlt!t" vefa 
et.:.uez dt!, gocüp gıderlerse, z:in 
cı.r arkadaı;laroııd~n hiç birinın 
yüziinü görmeden, hıç 'bırine b:r 
\c:< >o~ söylcmed<:r. h.ç b.rin;o 

Yazan: 
AL iENINGS 

<'Um sıkamada bu dünvadan 
ve in~anlardan ebediyyen ayrı
lıp g!derlerdi. 

Ses.siz sadasız ztırapl:ır.le uj 
r:ı.şırlar, kendi kcndi!eıine 00· 
nı}ıı ıyeryiuJ.inden çekilir'i.erdi, 

D:k 'her gün lb•raz d.Wa erı
vordu. Son kuvvetleri de ken· 
dı n ~ rakıru:ık LZereydi. Bil
ha;.a boğucu öksürükkrd~n 

gu.çlükle nefes al.yordu. 
'En son ümit ~;gıu• bıle kcndi

sme çok gören 'bu ins~nlar ada 
l<>hnıo kuı:lbalanndan biri de o 
idı. Halbuki Dık hapıslıanenin 

en saıon ,en tatu V"' SC'\':ınl. sa-
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kini rinden b rıydi. 
K(ncti ızu"rab nı yo.l'lız !<cndi

si S<.'yreder, )·nklasan ö~Umüne 

hasretle bakardı. 

B:r ak:şam başını bana cioı,'ru 

çevirdı Sanki b" ruya aleırune 
daln'JŞ g:bı -ledi: 

- Jcning>, en ben hakika· 
ten duı;m'"'l bir .nsan mı far· 
zediynrsı;n u:aoa? Aca:ba hen 
hakikaten şu yeryüzıindc yı.-

am1q b·r insan mıyım? 
Ne cevap verecc/;>imi bilemi

yordum. Ben hayatta pcka'a ya 
şıın;tım Z('<Vklerl!i tatm:şrım. 

Fı:k"t ~a Dik? Dcğrusu onun 

ıes~bınn bu ne ktada peıt '> ka· 
dur emin değilim. 

Dik, cevabımı bek' ·medi ve 
devam etti: 

- Senın dosıun Bil ibır gün 
bana !bir kıtap vermiştı. Hatırlı
yor musun? Ben o kitabı başın 

dan sonuna kadar okudum. O za 
man lxn keııd nıin bu düyada 
ne olduj\umu dJJıa İ)ı anlz<lım. 

O kitap bana lınyatı, fakat gö-
rıinü-;-ünü değıi, içy.üıoünü; <;ok 
iy anlattı. Şimdi her şeyi clnğı;u 
gCir-e•e!;: doğru dü~ünerck, bu 
iı~ytt dnikn ırı.ıacman.r nıa
n;ıs na \.ırmak ist ;orıım. Otuz 

Di.k bana b:X kağıt paııçası u
zattı· 

- İşte bak, dedi, bütün bun-
1 r benim !hayatımda yapmadı
!; m 'l"Yıer .. Anladın değil mi? 
Düşür ki, ben daha ömrümde 
'deniz görmedim. Ben daıha hiç 
şark• söylemiş adam değılim. 

Bir kere oL•un danselmedim. 
Tiyatroya gitm<'dim. Dua etme
sini bilmem. İstersen, arkadaşın 
Bile'e de söyle'. Ben d•lıa lıır 
kerecik olsun, b.r kadınla lro
nuşmtış insan değilim. Kadır1a
rın bir tanesi de bana şöyle gü
ler bir yüz!.e, azacık mU'lu>.ıbbetle 
olsun bakm :s değildir Jenings, 
hakikaten düşünüyorum da, nı· 
çin bu dün)·aya gcld gın b r 
türlü kafam aimıyo" Anl 1·r 
dd\il mi? (Da!ıa ı;ar1 

İktısat müdürliiğü pek zari.f 
bir cevap \·ermiş: 

_ Halk dJı1egini Gram he • 
ı.abile alıyor! 

Onun için bu ist.eği reddetti. 
Tuhaf değil mi,, kaide Oeği:ş· 

uıiyor: 

Gaddara magdurunu sorıı:ın 

d.aima l«>ııdini gcisteriyor! 

• NEIIDI-.: O ASIRLAR? 

Çok şık: 
Bundan ~Ü• sene evvel klıı • 

roforın olmıtdığı için mahir dok
torlar lıusta.lnrmı ameliyat eder· · 
ken anr k güz.el sözlerle bayıl· 
tıyorlannış! .. 

A.'ır hakikaten ~ok de~iı;. 
Buk'<llnıza. biz ınuhtekirlere 
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POLİTil6~ A. 

JAPONYA 
VE HARP 

Y<ızan: Ali Kemal SUNMAN 

n ap<>nyadaki kabine buJı.. 

c::::IJ ranı j}e Hari.ciy"C Na21rı· 
nın çekilmiş olma..ı düııı

ya harbinin dörclüneii sw.C6İ.ıle 
gU-.,rken ~üplı.eı.iz manası da.Jıa 

deriruerde araşt.ml:mıık lôa.nn g~
len bir hiHliı;e teşkil etmiş oldu. 
Japonyayı i,ri bilooJerin bu mev
nıda ya....,akları da ıükenmiye
coktir. Evvela bu harbin devamı 
baloınmdan ilk hatırdan çıknıı
Y11<:llk <>l..n ı:ı0kta §Udı.-r: Japon· 
lar harp!:en \'32 geçmeği değH, 
bU1t.a daha .. iyade ,arıla·rAlı: kcn
dilcr:ince k;;t" bir nctk-eye nr
uıak için çalışıuağı dü~ünıtıeck -
Jerdir. Japon gencrn!Lcni ile A· 
miralLeri ur;ı,,ında e(:er dendiği 
kadar ihtiliif varsa bu ancak 
fütuha-t hı.rbine hangi taraftan 
b~laınak l<izıru geleceğine göre 
çıkan bir ayrılıktır ki yalnı:ı uıı
zariyatta kalmıştır. Yoksa Fili.
yat "3haoında <>n irade ve fer
man hükümdarlık makamının • 
dır. Oradaıı vuilecek emrin kar· 
~ısında amiral de, general de, 
fabrikatör ile tadr de bo~·un <·i:· 
ınektildir. · 

ı··üıuhat harbine giri meği hcu 
de b;r• an evvel ba~lanuığı ja • 
pon amlı·alleri de, gen<'ral!er k._ 
dar istiyorlardır. Lak:.U daha ev
vel Genera.llc•iıı dediği oldu. 
japon kara kuvvetlerinin b~ın
da bulunanlar biran evvel A.•ya 
kıt'ıısında. ilerlemeyi da.ha uy -
gun buluyorhırdı. Bunun için de 
gözönıünde geniş bir ülke vaN.r: 
Çin, Ha!bııkıi amiraller i!ie Ok
yanus sul.arındak.i giizel ada -
farı elde ederek cenupta inkişaf 
etmek ve denizlere h".kim ol -
malı. çattlerini düşünüyorlardı. 

Çinin zaptı yalnız generaıı.,,.. 
~e düşünülmüş de değildir. Ja· 
pon sennayedarlırr:ı, fabrikatör
leri, tacirlerine göre de Çin dl
yan alabildiijine genişleyecek bir 
işletme sa-lıası olın:akh. 

Çinin yer altındaki ınade&Weri. 
diğer iptidai maddeleri japon 
fabrikaUir.luinde işleyecflk, _. 
ra gene çiAlilere satılauk, bv.
DllDla müstakbel büyük lurrbia 

, hazıriığı göriilecek, japonyaıua 
diğer rakiplerine karşı dünya 
piyasasuıda pazarlar temin edi
lecekti. Japon generalleri ile 
sımayi ve trcanet erbabımn gö -
rüşleri böyle birleştiği gıö.i. japon 
amirallerin.in cenuba inmek yo
lundaki emlleri de gene o sana
yi ve ticaret erbabınca az mü
zaheret görmemektedir. Çünkü 
cenup sahası, Okyanus adalan 
uogin birer müstemleke ola -
cakh. Japon\ı;r müstemlekeci ol
mo.ğa, milyonlarca nüiııısıı hü • 
'küm altına alıneğa k.endileıiııi 
bazırhyorlnrdı. 

Bu da kolaydır. Japoolar ken

dilerini Y"r yüzünün değit gök 
yüzüıııün çocuklan sayı)orlar. 

Mabutların evlitları olduk.lan 
için bu toprağın üstündeki di • 
ğer mahluklara karşı da kendi
lcrlooe hükmetmek kuvvet ve 
kuılretlni t:ıs&.V\'11.r ediyorlar. 
Bumınla beraber bu dünyada 
mı>butları.n evllttlan, torunları 
da paranın kuvvetini bilirler. 
Mesela jııponya keooini böy.., 
müstemldkeci yapabihnek için 
daba pek çok lruvwt ve servet 
sahibi olm""1 1amm geliyor. Çüa 
kü hariçte edi.ıHlmiş olan ser • · 
vet menhalarmı işlet.iıilmelı; · 
i\liu büyük semıa~ istiyor. Hu
lasa fütuhat sahasını karada ve . 
denizde gcuişleten japonya için· 
bu harbin müşkülatı da biror bi· 
rer kendini gö&terıneğe batjla • 
nuşlır. 

.... .... 4...... •"' ~ 
İstanbul memurları 

kooperatifi 
İstanbul memurları koopera

t:firı-ıı stat;.ı•u İk1ısat Vekaleti 
tarafındon t• ,d[k ed:lmiş ve şelo 
r m~e gontk ' ışt r 
Talımatrame etrafırda mıiza 

kereler yapmak e e aslı suret
te ç:ı.Lışmalarn bruıiarrak t b
bü,lere girışmak iç n bir k gü 
ne kadar lbır tıopJ.an ~ apıla ak 
tır. KooperaU için Makulvan 
hanında lbır kat 1oızırlanı- ~tır. 

bu kadar giiıel sözler söylü70 • 
ruz: 

Herifl.-r bilitkis dalı~ ıryılı • 
y()rlar!! •• 

CillIBIZ 
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ingiliz .tayyareleri 
Almanya üzerinde -•• 
Onemli sayıda bomba uçağı 

Bremene taarruz etti 
L·'ndra, 5 (A.A.) - İrıg!.iz h"' 

".ordusuna mensup öneınli sa
yıda oomba uçağ'°ın dünkü 
Cuma günü akşamı Bremen ü-
20<rine bir akın yaptığJ haber 
un m<'kled'r .11 Bruııba uçağı 
kayıptır. 

Lnndra, fı (A.A.) - İngiliz u
çaklan dün şimal batı Almanya 
da eht-rrım:yetli h!'deflere taar
ruı etm~erdir. İki uçağım~ 

kayıptır. 

Boınbo ~~ bCı' 

jaoli.yeti 

Londra. 5 (A.A.) - Ağustos 

ayı içinde İngiliz bomba uçakla 
n Almanya üzerinde 12 defa uç 
muşlardır. Avcı uçaklanmu: iııe 
Almany& w i~l altmdaki ara· 
1iye 13 gün ve 14 gec

1
e taarruz 

~tmişJ.erdir. 

c:=============--===============::::::t 
lspanyo·ı kabinesin- ı PASIFIK'TE 

deki değişiklik Japonlar Flor ta· -Frankoaan bu de
lfşlkUfl yapmakta 

gayesi ne imiş? 

kım adalarında 
/ karaya çıktılar -lA>tlod!'a, 5 (A.A.) - 'l'ATnlls yaz

Tf>r" S•IJ'W'r'in M•lt\•er dikot.atörG-eMe 
Ju..·-eı 3ıCC~i. l)lduğu ve o.nterm 

ru..zil.tl<>r olı.t.-ak1...,.,..,. ma-ndıiı dl>ğ 

ru ..., de Gm.91 uiec>ıJmeo; milworin 
_ .. "'1'Cia liyasl 11uwv~etsi?.lio 

lore ujı-adıdJ ıo;•oasma ıelııııez. 
Bununla berabe.r İı;paa:ıırıımıı tft. f-

f er'.oden bç ı.;rı memfoket;ni har

be •l>Nklemel< istem~mek>ledir. Ne 

•lunıa olı;un Londrad.a hi>:Om ola.ıı 
ı.wı.uıt t'\)t\nyol s:ıya'Set.inin TI) •isıta

lı.'1 c.ldupı M&drid kt/b;ı.esuıdç 1:ı.- L 
1> . "'' de<ğışi ltl .ıt ile işba t edJJ mis o 1 -
<kıCu -:zlndeıli<. rıu yolti11. yapı. 

hlcak heôıapgi ıaz!a. b'r goiht.eri sem
pe.>He kaıı;:ılanaciU<'tlr. Birl<ış;k A-. 

ı..J< da boı ouretle - edecek· 
t<r. T.....ıısız killmak ı.t>a"Y'l ;ç1n 

en n>akul ,.;yasettir. 

~imanlara göre 1 

<Bat tarm ı inri sahifede) 
Novmmlı6 pnal txınmıdae, 

~üu;ın ve R.ıımım kıt'alarının hU.. 
cıınıu ~ır.tu svaşloc içinde de • 
n.m <...ııryoı:. Novrosi.11< liımarun• 
da •lkıi nılkl>y<? vapuru tıomba • 
U.rlıa '.lıG'sa!1a uğrotı!mı~tır. 

Dün gece SavyeUıer mıerlrez 
1ı1ık ume1l w doğu Alır.ı:ı:nıyasıı 
üzerirıde ız'aç akmlan y<aplru(>

ıw.tır. Gel-işi gfu>cl atılan lbam -
1->.ılar haı:k arasmda ıb:oı:ı lıasar
tar.ı V(l m;,ııid:i ilıaısarJara sebep nJ 
mc./ıtU". D(i;llllı3CD bir uç2"< kıay -
lK '"r.i.,"1ilir. Biz 14 ı.ıçaik kaı;/oeıtik. 

Diğer sahalarda 
harekat durgun 
1'aam.ı.ru Rus w;aklan yapıml-§ 
Budapeşre, 6 (A.A.) - Sala-

b;yettar asker' makamlardan öğ 
renildiğine göre dün gece Rus 
bomba uçaklarırun Macaristana 
kıa;rşı ya;ptilı:ları h:ı:va a'\c:ıau neta
cesinde 8 kişi ölmü.; ve ın kişi 
ağr )'.aralanmıştır, Vukua gelen 
llıasar ehemmiyehrizdir. 

Vişi, 5 (A.A.) - Japonla. Pa 
sifikte, Flor takımadalarından 
bir nde karaya ayak basmışlar
dır. 

Çin t-Oeyiki 

Vişi, 5 (A.A.) - Çunkiııgden 
ı.lınaıı bir ballııeı'e güre, lililıiva 
ve Narıçang üze.rinde Çin tazyiki 
artmaktadır. 

Melbourne, 5 (A.A.) - Mütte 
file umumi karal"@Mu tebliğin· 
de ewıi.mle ıbir Japon ıcı:uva:ııö

rünün Yeni Gine doğu cenubııu 
da müttefik tııÇaklannın taal'Ttl 
zu.na uğrad\~ı biMU.ilmektedir. 
Taarruzun n@tic<'sô ı..-IH cI<>tildir. 

Millebıwy'da durum değişme- • 
ıniştir. 

t:taliotı;uad şi.nuıl:ndo Volgaya 

vımldı 

1abalı4c mııhaHerine grr:ınlİ'şlertllı. 
Burada ookıık muha~leı1i baş
~<.ıc. Bu suretle iıU.Y'~ 
çellk ı;rln'min MtAıebi taayyün 
<'lmıış .>ayılab'ilıir. StaJOngrad e.a
sen bir tıarebc halıindroir. Al • 
ırrum men'OOtamıda.n roomıcn bil
d iri:.lığin gi>r.; Scwyet ıınulkıa • 
V\'.-me-!ıi ~ rNllİd.<'n kırıl.nuştıır. 

! D<.,~ç güııdenben muıiı;ınıtıto
lkdiın 5 (AA.) - Almmı ı'e".- 1 ye bin Alm&.ı.ı tayyaresi L;ıtira!k 

mi ""1nli ği.ı.i ıaıroomlc.yıcı ıne.lıi- etmukıt:<'Clirler. 
Y't .... ·w 0Jei:!"a1k D. ~r. B. a-jart>'OO. 
g , :~ 1h21bP.rl<'rc güre f,.t:ilın""'l'it<l 
b(i1Jcısi.a:le Rusl:>ıl" \'İ_m.:i-. ccpiıe

den iodiı•chğimiı; da11b<,lc<re ma
ı•uz bulım•ıyarıa.r. Bu •hölgede 
A lı,-,.3nJıar R'-'Sl.aırı ır..ı"·zile:rini 
v.n!k!'!ımek mrunda bınıkım:ş • 

JJ;rdır. g.,.,. 'birh\:l<_..,; ""'" '<ta • 
bngr:ıdııı §>!.ırıal:ind.e Q.e voıgaya 
v.a.rı101ış1.:!.·. 

Staliuıırad'da soka I< 
muharebeleri 

Sto'lıfttokn 5 (A.A.) - Ofi: 
l\Iareşıı<! Vor. Bıock bt'alıan dün 

ıı.I~ Slrdlınw1ad şdhrir1'c. l:a • 

Alman i.ı!'aları arıısnıd.a 
irülı•t tcııis ~'liildi 

&<t-lıl'll 5 (A.A.) - Slahrgııı.d 

Jocsıarımtle batı şiııuda"" '!,'<!len 
Alıru.n krt'ala:n.nm l>a,tı ooııa.ıp • 
t>aın gıeI..-r, ık.ıt'alarla i.rtibaıt ~ • 
cttiklıorı. ..skıeıi •b'.o: 'lca~ ıı:ı.1<ıtan 
lıi1ııii TI UJ.y or. 

Rtı'l laıvvtleri Moskova 
dol&ylarmda toplanıyor 

v~;n 5 (.'U\..) - Bir Be!'lm 00,. 
berine goOre, Rus !cı~n 
hJYUj< <ar bınmm Moolwv-a do
Jayiaırliıdıa ~!andığı s;ııı.._Jma,k.. 

1 ıaruc. 

1 Afrika ·harbi 
Roma, 5 (A.A.) - İtal'yan or· 

dulan ulJNlmi kaJ"a-rgıilhmın a:n 
numarah tebldği: 
Mısır ce~sindeki hattımı

zın cenuq> kesiminde dün tank· 
!arın himayesinde harekete ge
Çen düsman pıyadıe birlilderine 
karşı bir muıhareıbe yapt!auştı:r. 
~an ağır kayıplara uğramış 

ve biriraç yü zasir ~. 
Bunların arasında sekizinci Ye
ni Zelanda tuğayına • kumanda 
ed"n ge~ral vardır. • 

Son taamız biT tecrübe 
mahiyetinde imiş 

Rıoma, 5 (A.A.) - Salidıiyetll 
İtalyan aslttti malhiilletinin ka· 
naati.ne göre Mısır ceplıesinde 
son haitarun en miiıh im tıiıdi<;e
si Alman - İtalyan zıriııçı ~ :mo
törlü birliklerinin düşmanın mu 
.kabeıl:! kabiliyetini ölçmek için 
yaptığı hareket olmuştur. iy; 
g'zlenmiş bir çok geniş mayın 
tarlalanna rağmen milwer kuv 
vetleri, kendilerine verilen va· 
illeyi mükemmel b!r surette 
başarmışlardır. 

Muha:rebe bütii.n cepheye 
ya yılılı 

Londra, 5 (A.A.) - Batı çö
l.ünde çarpşnalar bütıün cephe 
.ve sirayet etmistir. Müttefikler 
bütün cephe lboyunca düşman
la muharebeye tutu•muşlardır. 

H a:ı:a f a.alinJeti 
Kahire, 6 (A.A.) - Resmen 

tebliğ ediliyor: 
2 - 3Elylfı1 gecesi muha.rebe 

çe-vresiyle deniz üz~nde İngi· 
Jiz hava ordusuna mensup orta 
büyüklükte bomba uçakları çok 
memnuniyet verici neticeler al 
mışlardır. 

Loııdra. ~ ( A.A.) - Çölde, 
şiddetli ha\'a muharclbeleri de
vam etıne1cteciir. Pe-~mO:ıe gü.
nü en aşağı 1 mlhver uçağı tah 
rip edilmiştir. Evvelki ge~ mu
harebe saılıası ii7er:nde u<:akla
nmız düşman tank toplulokla
l:arına taamıız ebm:işlerdıir. 'ful>. 
ruk şshıl de taıa.rruza uğraıın.ıştrr. 

Başvekilimiz 
• ( Baı taralı ı inııei ,,...d-N.e) 
~ ~rılmışlaıdlr. 

Saat 11,:ıo da Baevek;Iimız Gı>
_.,....an.ıye ıclmiş'.erdir. Dul'IMlo. da 
biır kıta ....ser. .ınek"8plilw ve bal& 
ıtaraı(ında.o: ka.rşılanmqda.tdw. Halk' 
l"Yinde b'r mfrddet lafü•alıatten ve 
öğle J'l'mt'ğinl bura<i:ı. y<!<lildrn oo~~ 

.ra sut 15 de halkın ~!eri ara· 
&lnQa Tr.ab>ıon'a hareket etnriş

lerdir. 

BAŞVEKİLİMİZ TRAW,()NDA 
Tral:ıı7.ol\, 5 CA.A.) - VilQ-et hu

dudund.a vali, b<Iec:;ye l'(J'.,-; ile parti 
başlwnl ve mcbı<' I ar \al'ıııf ınd11.n is
t;ıot>a<J EÇ:len D•'i"<'kil Şü'.orü So:ar
C>ğlu ve. sayın eşleri, dliG ı,aat 19 da 
,](i'lrim!ze gf!.rni::leıdtr. ~(ıVt•ki !imiz 
~!" ıtşı.oda m-ülkt \."'P. an'"(Prf e-r
l<:•n. b!r !cı.ta allker ae meJ(1"'pliler 
ve eaddelrr; doJd b;nlereı> Trab 
"""' lu tarafınd.ı.n teıa!ıürlerl,- kn>; -
lamn vl" halkın l}k!t;,)lan. &raS!l1da. 

bir ru\.Jddt t ~ya >·ürı..'lfc-·'f'>k ha!k..la 
trmas ettikten ronra ik;,,1ne+:ler.~ 
tahsis cdi!cn klSskc e1m· :erd~··. 

r 
kaıı::ıplar.ııznu.Q·a b.rer gdk ııdamı 

ol~im (ii'reu.en ylgit drı1ka..'1l1-
lcı..1daT~ h.cltıOU:t da_ bi:t'Ül!'t fV6-

tı olan t.Ar tfııt a{tınuu ölüm dö.

!'1-eğlrW''. • ...-nt h;A·acı.lığımız ~

ll l')Cfa ''&f0"6t edf'fl ak 88.('lı 'l'ine

Y<! ·adli<' Tii.rk '.ratuıının bütOın 

rent.lPri. TWK H~li Kurumu"nun; 

gaye[-ernc. DHlın"' v::..t:.n çocı*

ı .... .:ırr 

l~DAM 

'fürk 
Gazetecileri 

(.Raf tarııb 1 iıaci sıhf.fede) 
a .. ote-c-1.er. Kaı.-.oöe ~üla 

!cili>ı'..run etratıodalı:l tabrıbat.ı göre· 

t'Olı; mül-'r olau.lfla.r -.e lçıleı1nden 

biri <>n\111'. <Dü1ıün lruıı,nbıi>ı> m\iftr

re:k mirası> olduğuuu ııöTlun'ıııt.<r. 

Başka bir ıı•~i 4e p.ml.ırı ;tiyle

mi,ti.r: 

Bu mamanı bir vahşet fb ~
l<Uı e<liyor. Falr.&t bk öyle ıl<iı;iınO· 

yorıız ki bıı ou-.etle haı'elııet elmek

le ineGlz tx>ll!et.dıin ~til~oğ'int ..... , 
n&nlac pek aldıımın.,lardıır. 

ZiYııttlçiler Filk•looıtde bu ..... 
hll.robe eoman:ııda Pa dö Kalenin bir 
eııbfün<len dtğe.-in~ aUlmı:ı olao ;Jlı; 

memıinHl huırul;ı ır•1irdiif hasaıtarı 

ırör.müşierdi<:. Duvr ıı•loırunu, Fran~ 
sız se.Jıillnl döven uzuo -illi top
lan da gören gatt!.l'cUer k,,,-aloda-
r.ın içine kazılmış olan dıerin sıl:ı

naldara imnlşlerolr. Burada binler
ce kişi hava toohlocöine ka'\'ı korun-

Yalnız ispanya 
Değil Fransa da .. 

(111.""akaıe.lea devun} 
kıya alakabdır. Mareşal Peten 
de tabı bir •tdarei ın&ı>lah..t. 
politikası içibde bulwınıaktadır. 

Almuy"'*' şarktaki har· 
b.i bitirip neticeyi müsbet 

. veya menfi a 1ınası nden Ön<!e İs· 
paJ>Yadan okluğu gibi Vişi Fran
sasmdan da bugünkü i:urıım11· 
mm ~nda hiç bir yeni haNOkd 
bekleaemeıı. İngili:deırin Cebe • 
Kittankı takviye etmeleri iiıti • 
yati bi.r tedbir olduğ-u kadar da
ha ziya.do Orta ve Yakmşri ha
diseleri "" Akdelliı& hilı:imiyeti 
ile ilgili bir takviyedir. o..ıa ve 
Yakııışa.-kta herhangi •ksi bir 
talih tecelliai 'karşısında Malta 
-ve Cebeltitlarılun İngili:ıl<!r e • 
liode kun-ctli bir halde kalml!iı 
, ., bulunması birçok lıizmflle • 
rin ifasını kolaylaştırır. 

ŞVKRV AHMED 
- ----o----~ --

mak imkanrnı ~r. ,Günün tenkitleri 
So vy etlere göra 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(Ba~ tarafı 1 incide) ' 

ve piyade .le rnü;emadl tıücum 
!ar yapmakta ve agır kayıpla· 
ra uğrrnıaktad.ular. Tebli1;in 
ekinde ilave edild:ğirıe göre, No 
rosiskin ıbatıı ~malinde mudafaa 
hareketlerinde bulunmc~-laı-dıı-. 

Mookcwa cep!ıesinde Scrvyel pi
lotları müdafaa hareketleri yep 
mışlardır. Keza Moskova cephe 
sinde Sovyet pilotları y!'tde tak 
rilben 90 uçak tahrip etmişlerdir. 
Aıman taan"UztL du-rdııruld.u 

Londra, 5 (A.A.) - Stalin
grad önlerinde Alman taarru· 
zu durdurulmuştur. Takviye 
kttaııtı alan düşman ağo· k$yıp
lara uğratılma.'ı.tadır. 

Klestkayada Rus'.ar teşebbü
sü ellerine alar&k mevz'lerini 
düz.e ltmişlerdir. 

Macaristana 
hücumu 

hava 

(lhş tarafı ı inci sahifed.e) 

mi tebliğde doğu şimaldeıı gelen 
düşman ıııçaklarının Macr.·r top 
rakı.an üzerinde uça..ak şimali 
Macaristan lıava-lisine ve hW<fı
met merkezi üzerinde 'brr kaç 
bomba attıklan turih ediliyor. 
Düşman tayya.-ecU.,rinin nişan 

aldıktan iLk hedeflerden biri Bu 
dapeştedeki Varosnaior k:lise
sidir. Bu yeni kilOse bir bomba 
ilet bari pedilmiştir, Yalnız üze 
rinde haç bulunan çaıı kulesi ol 
duğu gibi kalmıştır. Kişpest'e 
bombalar lhaii! hasarlar vermiş 

tir. Bir kaç ameLe evı ı.arar gür 
miiştür. 

1 
1 

1 

(Ba~ t&Tafı 1 in~i .ahifı.-de) 
~·ük bir fa) da temiıı edememek· 
te; ancak ia~ te~kiliıtını bey • 
hııde yere oyalamakta, ıabuayı 
uğraştırınalrta, mahkemelere iş 

pka.mıakladır. 
• •• 

Tİc<ıret ıııüdiirii Lokantaların 
karnesi-• ekmeği ı»ıl buldu.kla· 
rmı lıru.ıcılar ~mi.yeti reisin • 
den sormuş, reis ık: 

- Ankaradan geleu karne saa
dıkla.rınduo 17 tanesi 'kınk gel • 
di. Bu kırık sandıklardan çJÜı • 

nan kameleTO. de satılmakta ol
duğunu duydum! demi§. 

Ticaret müdürüırün swoli ne 
kadar geç ise, fırıncılar cemi • 
yeti reisiuiıı ce'\·abı da o kadar 
kaçamaktır. 

Lokantalı>tda ekmek, karne 
usulü yürürlüğe girdiği günden
bcri karnesiz vcrilmeı.tedir. 

• • • 
İstaııbulda ilk defa fınnla.-m 

önlerine halk birikin.,e, kabıWat 
halka yükletildi, şehirlinin lü • 
zumundan fwzla ekmek aldJğı 
için unun yetişmediği ~iiylendi. 

Karne fırını.trın öoündNı.; ka· 
lal>alığın önüne geçecek san • 
dık: Bol bol karne çalınmakta, 
bol bol ka.rne saWnıakta, loU.... 
talar brnelliıı: ekmek ,,..,_....., 
...., karrne usulü yürürlüktedir. 
Gel gelelim birçok .fırınların ö
nüne halk gene bn-ikınekle, kar
ne ile ekmeğini rahat , .. \•ak -
ti™'e alamamaktadır, 

• •• 
Bir de kamesizliğe doğru ~ ü

rüsek derim ... 

Selami izzet Sede• 

l.ONDRA İNl-İBALARI 
(Baş tarafı 1 iııeide) 

nız yer yer bazı yıkılm~ H•ya yanm.ş evler, bnıalar var. Alman 
uçakları •n ziyado Sitıi denilen mali lw.mı n bazı i çi ma.Wıllo
rinde tahribat ~ apını lar. Fakat Si tideki bankaLu- J-erinde duru
yor;, sanki bW'8'cla is:terlm lira la.rı Jı.ir paratoner hizmetin\ giW· 
müs. istaobalıın Y&ng>n yulerine beoziyeıı bu kısımlarda hıırııp 
~nıı yıkıntıları uıııwniy<et le kaldırılmış .. 

Mükemmel sığtnaklaT ya.pılınış ve hava lıücumlarwa karşı çok 
iyi pasa kommna tertipleri alınmıı;. Ba.mbalanan evlerQı haHcı 
icin i.tünai yardım tedbirleri alınmış. Bımlar hqı gönüllü ola
r~k h-;,lk u.ra1ından id...-e edili yor. 

İngiJ'z dostlarım!2 bu harap mahalleri ve tedbirleri bize gö .. 
terdilcr, harbin ıııtırapla.rım ve yar.alarmı gizlemiyor, bilakis 
gö&teri)·orlv. Onlarm büyük bir manevi kon-<'li de bodur; İngi
liz milleti yediği darbekrôen yılmıyor, bilam daha fada lı:uv· 
vet ahyor, ceuret~ inadı art>yor. 

ABiDiN DAVER 
-----------------

o ~ öj!le istioraıl:uaıllind'en I 
roma geıımeğ>e, eğl~" çı:kan 
Ati nalı.Jar, goone o saı:ı tıte çı • 
lkıau ve ıdpı~ılıaı ak§a.ın ga<0e • 
tueıu.:ıde b>u:.ın Jro.hrB11nanlanu 
ht . ıulüa:rı kaçıp Atmaya gel
ıaJklorini o:l.udular. Ilavr.ı."iıs e
gor u.r:ani biıı' ha'l'p çık:m''Ş oi -
n:ıyd1, d·J,ı:ı az tesir ) a:paıınaı.:<lı. 
Ha ;, ckı::trlalıcmnişıt, Horu:es bır 
1> ı r bım±.ıı ooooooiyYJ'T tdl'-

BiR P AP AS UÇTU ... 
·=m :n:r r >. ·'et' = 

miyor. Beıkıi de ParQ.llJ6'ım lreıı
d:ısıd L", anallıt.arı içerde ısı.ut • 
muş olı;bibı:r. 

- O halde aç! 
Pıııpas dışarı çıkıtı,Tioo oidOOıı, 

f i~liyur, ~ ~berJıe~ \ ril"J>DI'-
C. '~ hc!'l .. cs Pr.pos Tmn'.:ıı' 
nerede v!.chrkhınnı o f!'~k 
i;;in ~ . . . , , . .:'Itl'> •i. L~bn geç 

•. , •' ·_ıı b:c faz ·be 'bu piş • 
·1 sı.Y k~~~Lt. B· gazete, ve. 

. ·~v~·...l.!s.ı.ıı }al~ı oldu.gu.ı.Jh..t, 
ın LJ-r' rckl:rn ~p1~

f n~&r 

! J ·,·u ol ~ 

1ı rl nh. G x:c, ~.ı k 
!<! <' · c:ııılı bir h-lde ı, 

t B.;r,~;:;ılan için hcyt'<:a .~:z 

t 'l'CCC'ğiz. 

P ~. Par-~'liı• ı;v'....Je e- 1 

- - ·--~.~ ~ ·•·•e·=r- m ----- ·azan: 
'»r kôı;ıc bul>:luktac ,,.,.u 

'J~.r.ııy; ı;.-,1:.,-oıha~ tc<'kedcr gi-
ctp He ı ruiıııı b ıt!d ı.. 

- •. iz;: .la.r >.!Şeldkfu ~·\.. 

sem zd ı.r mo.zy-0 l !c l.ı:u.ıs. Saye

ci<>:ı c ... . "" ·dik. 
- N «'1eı ııııız 

- Taı-.a.,,·"-11 evır•le. 
- Çuk lyti. sa.; oıradıa J<:ııwc 

bulmn Yalnız .. 
B\r .:ı.a cı;mhı. P - ·ız:. merak· 

ı., c 
etti. 

: o' ' .goreı:e dL~ID 

FiKRET ADIL 
mcztır.sunurı. Esasen tunl!''den 
f>-,;ura wnu.ıni bır ıst'rar~t de\·· 
r-csi Yt't)tJ '.t !'.it\' .rr :1 

'<! kıın"\'etlcle g:·ı.:r.<"rr 
p ,, 1 ' a.Jı:n.,:!t 

")~a ·.~ ü ~elru~ or.a. 
- !la .• tı«iı. Az ka< - n \.Ul.U • 

tu, ı'd -'·' 
smrz? 

" ; ın.-

P 'f rdı. Faıka1 H ' w 
gliıerok ıla\ ctı.ı. 

- Be ı OOj • bu :.aıt. '""'""' t~
' j Ol ıı. y 1 • ... kt: ıı.dıs..n:i i ;.an. 

t.~:.ua iıı.r.aıkl n. ALıın .. , 
U•ı sı nı br d ha da 
cl..m. F..ğ 
ıe OO)'hY 
le. 

No. 37 
Ertesi gun sabah g;ıze-tden bır 

aJ:şa.'111lı: h-"'ud"'ı tek.raf vcu~~.,r
. iti. Yalntt, bu ışuı hır rtı'"-lam 
mc_ le.sı 1 11~ , i.A b.ilciiır('n i...u.t· 

tclıl. 

et. ·n::n sahi:h t.;.1:ı'ıır,da 
de ısrar ed. liy. r, us • 

g ' e~le, bu oyu• 
u ı: ~~ J.!'rı ıç' :ı Q ry cıa 

g:ra..tdcrn, o-

m 
- ı-:orkuvar. n ıa. 

- K, rkacak ne ' ar? B n 
~ .ı<ıa vldı..t ı;;.ı u.:.:ı. · 1 ' lı.ı • 

yalnu ı-...,.,!dı. Her.üz yı:.ta',ctan 

ka~..mn.-ştı. Dekli~"Ordu, dı.;;acı
ya kuL'.ı vcrm' ;ti, Bi~ 
şu süzlN' chı~'Ciu: 

- Hah .. Nilı:a) et y~kalzdını. 
Tiır.ıa'nın o ar.da g-eçirtlig< he
)~ ımla<tmdk k:ıR:ıil değıiidi 

Fakat tasavvı.r ka!bildir. Bu 
i! ba: a heH.'<"2nı tasavvura bı· 
ra:~'P ge ~'Orum, fakat -.ı:ı:un siir 
m<>dı P:tpasın kıthk ~ıallkrı du
y'..lldu imdi orıun sesı :>uyu\u· 
yordu . 

- Nasıl tJuldun, şa_..,,yurıım. 
Hele şurada bıraz otur d• Jül
yet ae getireyım. 

_. Arr.~ ç ·ıu 1 ol Fl eo 
le nt' a na akknk re rrll' 
!"niz yet melry · 

Papas oda) a do d u aman 
Tir.ay, biraz fe Jıtamıı; !) lu 

(DevlllDI ur) 

SAY#A 

ıc DAÔARC IK ••• JI 
Karagelin 

Sami Kırray-el üç, dôrt gazele· 
d., bird..., ve hl.ç durmadan, hiç 
soruk ıWnada.n lıoJ,ına eski peiı
livanl....ı .... bahsediyor. Hem de 
ne pehlivaol&r, '"' pehlivanLır .. 
Çoğu yüzden ~ olmamak ü
zere yüz on, yüz yirmi, yü~ kırk, 
yüz .. m, hatta ym yetınit okka
lık pdıliva.nl...-.. Sonra da bun -
ların içinde öykkri var ki bir 
otu.ruşta altı okkahk bir kwu ile 
hir tepsi pilav .-e b'~ tepsi hel
vaya bana mıo;m? denıiy,.nle • 
rinden tulun dıı J·ine bir ol<1rll -
ta yirmi yedi tane tayın ekıı,.,ği 
ile yirmi oturı kap yemeği gık 
demeden sı.pıtanla.ra kadar ... .ifa· 
scleri kiliı;e direğ•i gil>t rn 1<ul
lar1, paa,uları, bacnJr.lan ikişer, 
üçer be~·gir kuvvetinde diye 
tasvir l'diJ.en bu ılağ deviren, 
zincir kıran peh!h·anlar bugün 
sağ olsalardı acaba ne yi)·ip iç&
cek, o kadana glbi gövdelerini 
ne iJe bt~livC'ceklccdi? Etin ,:üz 
Jinniye, ri~incin yüz elli)-e, ~-

Pehlivanları 
de yağın üç yİİ'l. altmıııa olduğll 
bu~~de bu r~tlikrirı bi.ri 
adamakıllı ve ııöyle tanı doya
sı) a w kanımı doywmaJ a kalk· 

• sa idi muhakkak bir ;;,·ün ~in 
yetm.i§ .ek.sen papel Jaıınıdo. 
Vakıa, şiıncl.i de Tekirdajtı gi • 
hi, ç.ı..n •1ımet cibi, Yaşar 
ııibi, Hal'_a ti gibi, Babaeskili tb
rahinı gibi birçok na-nılı peb
livaıılarımn vana da bunluıa 
içinde bir C>tarutta bir 'kuzu, bir 
tepsi pilav, bir tep..t helvaya v• 
yirıni yedi tayın ekmeği ile yir
mi beş, ottn ka,p yemeğe buıe 
mısm? cliyell'İlııi - güı-düın, ne 
duydum. 
Mmkııadım bir şaka, bir !ati • 

fedir. Gün ola<:ak ki yine öyle 
dağ gövdeli ~ !uran pehtt • 
vanlanorı: bolhık ve ucuzluk 
içinde ve bir otunı.sta bi.r ~çı 

düaDmı "'m• haule ede>rek
lerdir. 

Osman Cemal Kaygılı 

-~------------,...----~---~ 

, Hindistan' da 
kargaşalıklar 
nihayete erdi 

Patna, 5 (A.A.) - Cuma gü
nü neşredilen tclıliğ: 

Bihar eyaletinde, Sahabaı, 

Poroanııs, ·'Muzafferpur bölge· 
leri müst!'5na olmak üıere, di
ğer bütün bölgelerde sükun av· 
det etmiştir. , 

29 Ağu!Ms günü polis Jamira 
da ve bazı köylerde hal.k üzeri
ne ateoş açmak :ooc-unda kalmış
tır. 6 k'şi öimüş, 13 kişi yara
lanmıştır. 

Mongir lbölıgesindeki ka~a
şalıklara nihayet verilmiştir. Uü 
kümet burada da duruma tııi

kimdir . 
Eyaletlerde mut.ed 1 halk şid 

det hareketlerini haber vermek 
ıe ve asayişin mıJ:ılfazası için 
hüktimete yardım etmektedir. 

Bırllaç 1arau 

Kahve ve çay 
fia tla rıı 

Çayın kiloıu iki ne~ 
üzerinden 13 ve 

1 7 liraya. ıatılacalr 
<Bat t.-.tı ı mci sahifede> 

böıı&r malı olarak tevzıe ba lıımoı. 
• idi. T\'&>ll< :rarureekrle bu ;,lD 
b~ daha uızayacsiııu öirenMc. 
Mıtllarm açıılı: s:>lnW< .....-eti! e do ol
aa ı.atıp. çık&rılm"6ına lı:acw _.... 
dtk, Bir ay srmna. kahve ve ('&y, mU. 

hasmın inıhloai' i<l.ı releri tara ı uTI.an 

!hisa'l" fir.Nlannı, bır a.y ~9t.Wl i!.ln 

roedN<i,-etl v»Uır. B•r •'.f ,,_.. 

._;ıı: edllecdc !'<y&\lar '°" :e oh
c:ıktır. Her lıu:atla ~lciıGNt tıaıııve

nin kil"8u 500, t*ilmıi9 kahv<llia 
kiloıru 630 Iruruştuı.. ÇQ-ın &ilııw 

iki nevi o!m<Wıı Ü'ı6l'!l 13 ve 17 !«. 
dır. 

11..- tan.ita iobt...- malla.rvıın bu· 
lunamemalcta oı.ı-- &elince bu, 
<'l>m:ııcıe olmayan ube.ıieıden ilen 

A.TbdRt'IJ11tı M. Fıı!ıM'~ Palı:- ~1mekl>ııd'ı-. Bun!M'Ul lkıi ;..ti08al 
kan tarafından yo2•lan Kııtı:ıç ya,. lilllrluiu. diilflrl de nııl<liyaı ~. 
,..,,. -· n>ınn.ı ~ tıalimie çılo- [ Um....,ı,«ı.e önbisar n,.ı[larmın ;,,. 
~r. ~ artmaktadır. AldJpna; t~ 

llfühinı w a..'k macerıısıru ihtiva birler tam netice verince,.• kadac 
<'do.:n bu Cf'•n m<il-ıtl-.retn k&:ıi!Ed.- bu s*">bla.n Qelıımeıii:e bir ddet 
onize t&\oüye 'ı,ie~ daha m~ kala<:atız.• 

;rpo~• 
Bugünkü At Yansları 

I darei hususiye ye ait bu ilk: 
koşuda hangi atlar kazanacak? 

~s.tanl:ıu: a.t yarClJlanıun bit-< ı ~unun favorisi hi.; şüphe:;ız Hı-
meı,;ne pek az kaldt. Bu tem:z zırd.ır. ı 
sPor için büyük lb:.C heyecan du Üçüncü l;O§U 

yan meraklıları tsbiatilc Ü7.!intü 1800 metre üzerinde ~ılacak-
bürüdü. tır. Demet, IKarah'ber, Heybeli 

Bugün yapılacak koşu İdarei ve Davaladro arasında geçecek 
Husisiyeye a:t olup yine beş lbu koşunun favorisi Demettir. 
grup üzerinden icr.a edılecek· Dördüncü kOfli 
tir. Şimdi okuyucularıma bu· Mesafesi 2000 metttdir. Bu na 
günkü kıoşuların muhla.:ıai prog Meneviş. Aice)l'Jan, Tiryaki, A· 
raıru ile .favorilerinı vı>rmeğe car ~ekrir. K<ışunun favo-
çalışa.ı:ağım. na iMent!'Yiftii. 

Biriftci kop Beşhıci koJU 
Satış koşusu olarak yapılacak IBu ~unun mesafesı 22-00 

ilk koşu 1200 metrede yapıl.ı· rnetrı>d.ir. !Buna Bora, Tartan, 
caktır. Yıldırım ve Giirioy ara- Kısmet, KtırUi. Sidibarani Tar 
sında cereyan edecek bu lroşu- lhan girecektir. K~un faVQrİ· 
da favori mevzuliıabs değildir. si Tarzandır. 
Her iki tay da ya~ı vura'bilıir. Bugünkü koşularda kil' ba-

İkinci k>)§U his 2 3, 4, 5 i:ıci, ifte lbt'h1s .e 
iBu Jro<ıunun mesafosi 120C) 2 • 3; 4- Sinci Iooşular üzerinde-

metredir. Hızır, Dabi, Rınl, Şa- dir. 1 
h'ıı ve Vecizenin gir('eeği bu ko Spiker 

Futbol sezonu bugün 
törenle açılıyor 

üç aydanberi tatil devres!n- fakımJ.arından tert.p edil<i'Cek 
de ulunan füiboı mevsimi bu- iki muhtelıt takım hir futbol 
giı.n Fene.rb:it·çe stadında bü- karşılaşması yapacaklardır. 
yi.ik bir merasimden :ıonra başla Bu muhtelit1erin maçında baş 
ıruş bı.;lunacaktır, lama '\'uruşu fclırinfrı:de bulu-

- terasim bü•ün kluplcrin ge- nan Maarij Ve'- li Hasan Ali 
çit resm 1e başLıyacak bunu es- Y~celin yapması mıthtemeld'r. 
iti m ili fotbolcülerimitin arala ktanbul klii.pl.eri gelecek Pa-
rmda yapacaklan bir futibol ma zardan it'baren • · ~ dılen 
c •.k:p edl'Cckıir. Bundan son- fikstiıl"(' göre lilı: maçlarına ba.o-
r .. İsl.aııh ılwı birincı Sllllf tu!bol !ıyacakfardır. 
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HER AKŞAM 

MAKSiM' e 
MODIERN 

60 KiŞiLİK 
KD~ILAR 

BÜYOK R E VÜ 
200 ~1m - Zencin miT~ Yft.Z&.n: Mehrrrut YP'SR'rl - Btsteliy~: Kn~·eıl~i - R,.,.J1SÔ~ S. A ı -

Bale Ş•!l lll ~ - Dekor: •-k meTn.l<!<.et.rr.lıı:ıin güz;de 5., Hey•ı.. rcı· 42633 

SAYIN HALKI IZA 
Kömür Alım Satımında Rastladığını~ 

Zorlukları Haber Veriniz 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınız. 
Ver-Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para 

meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet Vakalı 
Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir~ 

Bu hareketiniz kendi meni aatiniz icabı 
nlduğu kadar, Vatan borcudur 

Müracaat yeri : "Ankara ve lstanbulda,, 

Türkiye kömür satlş ve tevzi müessesi 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Sabna•ma Kom-isyonundan 

llighı; ~ 

Kw.u rU 
Sığır eli 

TO'L Şı'ke· 

K<vnıe Şeıı:er 

I'rı.nç 

~ •h t 
!< "1' ~ 1lil 

ll 'burq• taıı11 ya • 
Y J mer~md 

K rmız merct.ırıdl 

Süt 
y 'L<e y~ ·a..ı 
SılJovrl yoğu?'tfu 

B ll'li~ pçymr 
K~r peyn>ra 

K;wrulmuş !l11<hk 
<.:U< me _,, uzum No. ı ı 

Ç~;z ""'"rn No. 12 
Çam tısta 
D:ıdem ıç• 

JTU ine'" 
C'rvız İÇ1 

Kuru uy• Çri<t:'<kkl 
Kuru ;cay J6l ç<>ltir'<I • • 

M~I kooıilrll 

4000 3100 
800 450 

2(Jü0 HOO 

3000 21!)0 
3000 2.0 

5500 4.'>0Q 
1800 l'l<!!l 
3200 2 

800 45~ 

1600 1200 
350 250 

2700 1700 

21 O IWO 
15 .100 
1500 1.00 

·ru~iılrı 

Li ra K lll'U;J 

5200 
1440 
2400 

2790 
3420 

6050 
846 

12 6 
1 6 
"152 
147 

6395 14 

.a..ı 

ıoeo 

ll90 

30000 ı:ı oo 4800 ıNam uz. •;nden) 

ısooo 11000 

MOO lllOO 
17()() 1300 
1600 ııoo 

1200 800 
800 "50 

600 J30 
400 230 
•oo a:ıo 

76 50 
65 45 

&oo 330 
6-00 230 
:ıco 150 
300 150 

250 180 
Çoko (' 

3300 3000 
Ktlo KiJo 

750 

800 
27.! 
795 

1621) 
1536 

B'iO 
260 
276 
1207) 
123 50 
ısa 
495 

4S' 
480 

.!2CO 

437 

Mliıb:Wl uo<!n 1' atı 
Kuruş 

130 ) 
180 ) 
120 ı 

93 ) 
114 ) 

ııo ı 

fi) 
38 ) 
17 ) 
47 ) 
42 ) 

199.62 

10 ) 
18 ) 
53 ) 

Iık. Tcu tı 
L • .,. K. 

678 

f-05 ?5 

401 64 

360 

6G 25 

140 02 

--- ---~ 

135 
19. 

14~ 

65 l 
69 ) 

161 l 
hO ) 
48 ) 
"9 ) 

160 ) 
169 ) 

8110 ) 
l 

il 5) 
) 

236 ?O 

197 77 

1 - Jslo<>bul Kız Öireltren Okulunun Maal im ve Pan.s0yc.,, k-ruanrun ,YU>k• .da ,.., JT k· "'1ll1'yle n 
ıııam. en b<odelleri ve lk le<ı"'1<L~ıaxı ,.,.ıı y yec~k ve ya.l<acaJal .!dan (Eı. şdc r. uru cn>k, """fpya-(:. ~eytir>yağ, ••· 

ve ze:rt<ı lancs>nını 31/Vll!/1942 rünüttle luıpa;.ı za:-1 ve aç>k flk!il1ane.lerdrn Y• o.dun v • ı ıga. köm!Jıime 
"' .,.. !l:>t yUk>ek ıö Uld!lj:,'Üll<! n ve mğ ler:ne biç b >&•ok tkmadıg ndan (E' E"t, filıl"ı erzaı< sadl'Jağ, zey-
'"ı yag, ~~ve ztV~'ln w..ne&nln} ~ .. ~ v~ mtrtebalcistoı.n ııçk efas.ılf.nı.cJ.erl on_gun uıatı!arait 10 ıxr·942 Per
ıemu ruuu -""'t H30 dan !ibaren Cey<.• >ııda İi'l\klal co<!d<siıxle İstaı>bı:: Li•e'er W. ·' a.ı·t>t'<' ğr>de top! "'"I'' 
vm "1)100<1a >ha clerl yapı!acaktu' 

2 Js19< J ,• 1 atlarım b<-Jl ırwn \'e saa:.tcn eY\ e ·'" ı.:tür Muhasebe H'.a' e ya• "ar&lı: !< na< makıbııo,.. 
,.. v~ 1942 yılına a ı Tıcaret O<la•ı v<.'$1<alııT'IY e bı·llk.1c l<o"""yoaıı g" mPI"" Ja,., o , ur (9018) 

e TAKViM e 
Eyi 1: PAZAR 

1 l 

Hic·I 
ŞABAN 

24 

G.ın: 249 

6 1 
1358 

Rumi 
Ağu::tos • 

24 

Hızır; 12~ 

.--- ------
ı:: 7. a n t 1 V86&tl 

,------Ullll----mKlZllm!Jl~St:".C:r!!!!~~ 
Is tan ul Dör üncü cra 

l'lemur uğundan 
941-2294 

Ewelce Tokat vilayeli -Erbaa kazus1 s., H kırni ıRr;;id r 
yanında ıken halen adre1ı bulun.mayan Z<>hra')a. 

M. 

IJr..OAM 

YENIKAPI - SANDIKBURNU = 
CAKiR GAZiNOSU 

Sayın müşterilerinin 
vaki ısrarları üzer'ine 

TÜRKİYF.NİN SES KRALİÇESİ 
Hamiyet YücESFs 

VE BESTEKAR 
Sa IA.lıa. 'tt:i rı 
PL~AR'ın 1~/9/42 pazar günii ak şaınına 

kadar '"anslarına devam eıl<- ceklerini bildirir. 

'------------··--------------, 
ŞERiF OLGER NADİDE BAGI 

llf't· çe.c,it ıztınll-tr 

\E 
.. ~iJt'i-eT 1(°1ı'J ·l'ltit'llo.;;l e:İt"'ff. J t" 1(-l Wnôl' 

KiLOSU 50 KURUŞTUR 
J'OPKAPU MALTrPE<:İ 

!<ANDAL\A vt: MAS\ l'('RFTİ ALJN'rAJ; 

lstanbul Oördür,cü icra 
Pi. emurluğli ndan 

941-1790 
Bir h<-r<;-bn dolayı a(,'tk artt ı rııla .!tıuretiJe para)a çev rilme· 

s.ine k araT "''eriln1~- olup yemi n1i iiç ebH "·ukuf tarafından be· 
her meln:· nnırnhbaına (6) allı lira kı~·met konulmuş olan 
\'(• do-s:yaJa •ncvcut ~apına nazaıan :?:37.1€ metre nıu.rabbaın· 
da ol•n u t.'pu ı,aJdına giire l'•'ihd<' ~ıknk~ı Kemalettln 
nıc.halJe.1>inde r-skj Ya;!hanc r~:flil'~.i .reni Lıni1~buharl sokağın.
da haremnne mülhak ordu~ u hiiına~uıı kadm 'ulkı \aklın -
dan biT ttrafı Iları hanıın ha nc~i. h'r t rafı IJa341n flli,nii 'e
r ~i ar!"H"'il bir t~ırafı cerrah Ahınct \ e ·uri ':e Balık('ı Ahnıet 
nTesell'ti hane bah~clcri ile Fatma han.o '" bahçe.,i \l' tarafı 
r«Jı.ii Enıirbuharı ı.,o:k::ıg-ı ile t::.-,·rili (501) ar,.,.ın n1ikturında c • 
ki 13 ~cn•İ 11. 13 ~n1J3k nuına ıalı cl~·c\·m nıuhterik hane arsa· 
~;ının tamamı, 

JJali ha71r vazi~ cı; - l\1e~ kür ar .. a (ı'ıkrJk.çı J<cınalettin nıa· ı 

hall<'sinin harik mahallini t"' kil etmek!<' olup ıapıı kaldınrn J 
ınahall'.ne tatbiki sure tile ~·apı laıı tetkikd<'; bu mahal ele yangın 
'ahasJ dahilinde olduğu \'e bel .. di~ C<'l' ıanum edilen çapa 

n1~ist.cn:,ıtir. 1 
J\lıetl<iır gay·ri nı~'flkul ar a a~ag1<la gö>terilen §t•kil \C 1erail 

dain..,.indc aç.k arttırmaya ko nulmuş<ıır. ;>öyle ki: 
1 - j,Jııı gayrinıenkuliin artımna şarlname,i 9/9/942 tarihin

den ,ı;bören 941/li90 nıı.ııara ile İ>!anbnl Dürdiincii icra daire
..::nın mua~~t."'D numarasında ht.:ıh.e~:n gf;rt:b:Imc:-.ı için &\·ıktır. 
llünda ~ aı.ılı olanlardan Cazla 1tF1Juınat alnı..ık i. ti~ enkr, l~bıı 
sartnanıe~ e ve 41/1790 Josya . ·o. !!<;İle nıe.ıuuriyc:timlle ınifra. -

"" t <tnıclid.ir. / 
2 - Artıırmaya İ§tirak içi.n )Ukarufa ya<ılı kılınetiu ~·ij:Lde 

yedi buçugu nislıctiııdc- JWY \:C,)'fı ınilh' hır baıtıkan n tt•1ninat 
nı ktubu ıe,di «lilc<'.<'l<.Lr. (_\1addc 124) 

3 - j Otl'"k şahibi a\a.rak\1 I rla d• •er al: od:arlann "e İrh 
fok hakkı ,,,.Jııpl('r.nin gaJri menkul üzcrin<kkı haklarını hu
>mile fa.iz •e masrafa drur ol an iddalarıııı ı1bu ilan t;ır'hinrlen 
;t'baTeıı on beş gün i~inde cna'·ı mil bilell"l'il bi,ri.kle mo
rnuriyetiıniıe bi!dfrrneleri icap eder. il.kst halde !ı~kları tapu ,;. 
cilli ile sr.h't olmadık(a şatı~ beılel:nin paı lasmaqndan harıç 

ka!trlar. 
4 .....= Gö~tc.rilcn günde arttır nıaya i!-.tirak t'dt·n1eı· art•ırıun 

şartnanıesi:ni okumus ve lüı:uuılu ınalunıat 1:1lmıc,;; '\e hunları 
t:.manıen kabul etmiş ad \e ilibar 11l11nıırlnr. 

5 _ Ga1rimenkui 27/9/942 tarihine mlisadif pat.art< ·j güoiı 

•:>at 14 den 16 ya kadar ı,ıan hu! Difrdiınl'ii icra memurl1'ğun
da liç d.-fa baı:ınidrktan ı.onra en ç11k arttıran ihale ed:lir. All· 
cak arttırma bcd('!i muhnnım en kıymetin yilı.do b('şİni bulmaz 
veya salı< istiycnin alaugına rii~haııı olan diğH aluakMar 
bıılıınııp da bedeli bu ılaruı bu gayr; menkul ile tı-min edil
miş alacaklannın mecmııımda n fazlaya çıkmazsa en çok ar11ı
rauın ıaahhüdü baki !..almak üzere arthrnı· Hl gün doha tem 
di.t edilec<'k 8/10/t2 lıMlhine nıii ·adif per~cmbe güııii snat 14 
d n 16 )-'"a kadar i~ıanbul Dör ~tünrii i<"ra rnenıurluğu odasında 
arttırma be-deli l\alıs i .... ti~·cnio alael:lğına rH!.-hanı olan djğcr 
alakalı4ırın bu ga ·ri menkul ile temin cdilnıi~ alacakları nıtt
nıumıdnn fa.ı:la)-'a çıkına•k ,-e n1uhnntınea. kı~me-tinin ;yüzde 
Jetmıi .. br•ini bulmak sartile eu çok arttırana ihale edilir. Hö~ 
le l>i.- hedef elde edilmezse ih ale yapılmaz 'ı- sat ~ 2280 numa
ralı kanuna tcvlikon geri bırakılır. 

6 _ Ga~riınenkul ke.-'" 'ne ihale olunan kinı de:hal \eya 
verilen mülılcl içinde para~ ı ,·crıııc:<se ihak .L.aran fe.hohına.
rak l<.endi inden evvel en yük sek·ı.,klifıle buhman k:m•e arzot
miş olduğu bedeli~ almağ:a razı olUT!>la cına, razı olmaz ve')-·a 
bulunn1az :ı hemen l edi gltn rnüddetle arttınna;\- a çıkan1ıp en 
~'<rk artı rana ihale edilir. İki 'hnlr ara ındaki fark ve ge.;en 
gıınler içın yuzdc bc~ten lıcsa p olur .. ~cak fai·, ve di.;:er zararlar 
a'rıea hı kme hncet kalı11aksızın n1t'n111riyetİmİ7.cc alıcıdan ta.Jı. 
•il olunl!T. (:\larlde ı:ı:ı) 

7 _ Alıcı artl.rnıa brddi hariciııdt' olarak ~alnız tapu f'C
rt'ğ ha.rt"ını, yiTmi c;;ent"lik vak f ta\-;.,. "he-delini \-·e ihale ka-•ar 
pullarını , ernıeğ'e me<'hıırdur. 

!Ütt"1akin1 ~etı"'ncr, tt: ,·ira l ve t. n if t ,.l" te115.liJı c resmin- ~ 

d n rntil u!lil beie~iyı: rııwıı u ,.c nıüft'rahim vakıf irarcsi alı-
<' ya aıt olmayıp •'ttırma bedrlind!"n tenzil olunur. İ•bıı ı:a~-
ri ır.enkn1 \'ukarıda gösterilen tarilıdı• İ<I nbul Dördiinri; icra 
ırrcınurıuğıt odasında · b1ı ·ıan ve gö~tl'"rilC'll arttırma ":ırtna -
mt~i d&ir~sinde c;ahlacağı uan olunur. f 

İ&tanbul kız öğretmen okulu satınalma 
komisyonundan: 

v_.ık~•U_•_r_ 11 _> ____ o,I s. D, 
1 ı ŞI) 6 32 

Hı-'nei maliyeye izafeten İstanbul Malı ye Mu • kemal 'Mü
düırlüğü tara1ından Mü•E:a Ey tam Sandığına olan 400 lira 40 
kuruş lborcun.ızdan dolayı ipo tek.lı bulunan Fındıklıda Selime· 
'hatun mahalle.sinde Deı;.rme n se>kağında 1180 harita sayı!J 
gayri menkulün praya <;CHil mesi talclıiylE- tanzim edil;p yu- t,•tımbtl XrL ögı...ı.m cı4< du öt< h ·n •h-r o<;'n a ın"<-'3k olan (117) 
k d l 1 ıor: nı&dı n Odü.n.irtıUn Ku .1;t~n14 dl' 1 Ç:ıp:l ... 9 l"t llll'lı<ın ırıt".kt~ d't:"p()Sano, (,,,Ol'$ 
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DİKKAT: Gacz~tc~e '"'"'"nlen 
t"\ ak C'.Pfll 'Ç"<"t'1,ınf'z. 

7..A Yl - Kule-Ji Aı*.eri Lıeeslncı 

"'"" y<d jen 1938 de aıdığım tııs.
d.Jmamemi z;:ı,.i ::ı~. wn-sin.i nla
cag...,..cj:.ıı eı;ır.,;,,;n lıüloıw y.ıiı.tur. 

HU rnctt•n OkUy 

arı aki adresinize gönderi en rehn·n paraya çevrilmesi yo ıy- n•l<il tohrr'1 ,e t.alıllJ•"' aalı "'r.ak 1 , .. ~ 877 ı.;.., M hr-cı.<tt.ıın açık ri<• 
le ödeme emri yukartdaki a<l rcsinize gonılcrilmi• ıse de adrc- • ·""·-

";J Sı tı;ı)f'ye kU!llill,..._ 
sinizin meçhul bu'unması ha sebıyle bilJ tehi ğ iade edilmi§ ve tlks•ltrr."' !Jo"Yç~lu 1 • <" c'<l ıc "de ı;.eler mub•'<i><cl4girıdc 22 '9/942 

yapılan zz.bıta tahkikatına ra ğmcn de adrc iniz bu'unamanıış Sö..1 gunü f.a..::ırt. 15 w topla.nan kc :rı.;f.yonda yap l~ıeaktır. 
okluğundan ödeme emrlnin bir ay muddet!e ve liıncn tıcbli- rrt«<.T :cMn 68 Jırn 81 kt +uık 1 ıe tı'ln·ootı.nı. nııt-aür m~ ve2 
ğine icra hakimliğince karar verilmiş olduğundan işbu il;i" n n"'"" yat rılaraJ< tu . ·~· <rf'OCU'I olduğunu <Wr 1942 yılına a.t 'f·ca e1 

tarl!ıi larundan itibaren rnez kiır ırüddet içinde borcu öcl6me- 000..ı \<'yah s ye f.. " kl(ic:ı:ığünclen wrllm'4 olan "''"a ve k.m -
niz veya itiraz etmeniz \1zım dır. Aksi halde icraya d anıla rn>t nıa ·buılle b'rlllrte koo <Y""" g • r o: 
· t '-1' bul k ı- .. .. ·ı ~· ··d 1 Tt..1~11.e-r ı:ıı ı1nan,.ı.:.·yı okul idqı~s ndrn g0:1.1p Oıkuyabl<E'V'ı>idfrı .po er. ı u~an gayrı men ıı uruzun paraya çevr< ecegı o e-

•

1 .. rn .. e•e•m .. rı•· •t•eb .. lıg•~•: •maa•k•a• rn .. ın•a .. k•a .. im ... o.1mm!la•k•ı•ı•U'•r•e .. i1'i•"•n

11

o• l•u•n•u•r• ...... ı' c=

0

=='"='="=r·==================================== 

1966

~ 5/C/942 Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriya~ Direktörü: Cndet Kaublleiıı 
Basıldığı yer: .Son Telgr af• J\Jalbaıısa 

fm 

Hapishane üç atöı- ı !ono sahte Arbğ'ı 
ye açlldı mt1znunları tahliye 

1s:~ııbu, Cezaevinde yenıden edildiler 
tesı.s edılen atö•.yelerin açılı~ 
merasın>c dün yapılmıştır. 

Mnasırrı<ie, Müddeiumumi 
ii'likmt>t Ona<, Haıpishaneler u
mum mudürü Sakip, başmuavin 
Nail. cezaevı müdürü \'{' gazete 
der !ıazır bulunmuşlanh., 
Kordelayı Hıkmet Onat kes

nciş \'e bunu müteak p atclyeler 
birer ıbirer geziLm:ştir. Terzilik 
çorapçılık ve kunduracılık ol
ma!{ üzere üç atöl\·e tesis edJ
mi.ştir. Ş!mdilik at.ölyelerin tıer 

_ iiçüDdt> cem'an 50 kiş' çalı~ak
tadır. İşçi adedi yakın bir za
m•nda 1.50 ye çıkarılacak ve da 
ha ılcride arolvelrr ~.ı ... ak
tır 

A<kPr! dikim ,...inden, h<'< ay 
ya•pıl p tesl m edilmek 1rere 
1500 çama"'r s:parişi alınm~ ve 
1aa'ivete geçilmiştir. 

fsıanbnl Asliye Dördüıı<'ii Hu

kıık Halömliği.nclem 

L.i~ı· ·C~ A.k6a:-8T C'aoOesıl.dP 21/l 

No oa oturan Rıza A!ltınel tlirafın.--
d••n r:.rni ad:-ec:dr r.;uran R~fia Al

t -..eı :-... ıyhit-ıE aç1~Jlrı haetin r.Pf'i 

chı·\·ı\sının va,pl:';ın Hııt.hlkı·nıesi ne ... 

tie-ı.,,:ooot: 

JlaC". n oı'!'Vaxı ıçin bir tteb kc.ıl-

ın.:.cı:.n va.zı;yeU &ılıhiyt• rı{;tayicln-

d n ı ' d.~ ! t'd ltr<'sİn•! n1ebni ka

rr. tı • rdcnİ.DJn 4ld, 417 ve 418 inci 
ma.t"df''<'r•ne U"Vfıkan dıwacı Rıza 

tın.Kk "t13 Fa1.i~ · ~ hı kuk hakim
}~ın r. kr.. i.-ııe olan hacrın refisıe 
17/8 19'4:? ı .. h de k- rar verilmiş 

o ma.k..a t.eyt yı ~ ılln olun-J • 
5/91942 

Mübad.l lxıno:arı · z.erınrte 
sııhıkarlık yapın.ık s.ıçı:ncan 
Istar..b· 1 ağ rceza rrahkeme;ın
de ma:lıkiım cdi'erek bilahare 
tenı,\ ıden gelen karor zerıne 

'kıncı agır ceza mahkemesınde 
tekrar duruşmJları yapılan e<;

hasa ait g~·cn ,g~nku nıuha"c-
ne fahat nı yazm • k. 

Bu davaya dün ikinc• ağ "ce
zada df'\'3n1 eddnıi~ yn tc n1) iZ 

mahkmesinln bozma karan,.,a 
ittiba ,.,. bu ) ol ile mahkemer n 
•kt;sap ettlgi safhaya ve suçlu
ların t•i1k:katı işkal etme!eri 
rnellhuz bulunmamasına göre 
me'\·ku f bulunan Hüsnü Hatice, 
Nihat. Hüseyin AY1lİ, Havva \'e 

Rukiyenin tahl'yeler:ne w dos
yanın iddia makarnn)Ça ll'tkik.i 
için Müddeiumumi' ğe yolla~
mas:~e karar Yerilmişt•r 

Eşya Satış ilanı 
94 J /6.d. Tcrf'ke 

Sultanahmet 5 i.n<:i Sulh Hll
lruk Diı.lümttı:.ın11en: 

T.ur ti..fSUM• man.~f:mfırllı!zce e ko.
mıılrr ut olıan Dr z,~.., Gün'iln Ca· 
ğaloglu..-.cta JllaJ1moo•y<' oaddeoimk
kı as numara· ı h~n~ z:nde. l:>u W1'1n 

Fenni gödOık alat \(I' <.deva•ı 'e Y'
ni a.mt-liyat me-ka.sıd.rı, k":'l'tlE'tlı .{( -
tap!ar, mikro:kbp, denllr ve kralın 
saclaraan marın. \ t.: CDktorkı.ğa a t 
etaJ rlt~ı. v1 saıre ile ha!ı, k . n, 
k.üt.ü.pha· t', nıulıt..~.r ma...-c;al :, O'\.•

lap:<;11, rr.a!>.ah tak nının v.ere6e·llJl 
··o3k v n.u"O&fıt l(orun üş oıatı ... -

hlbı vı ıotı le ve mlhallfü açık art
tıt"U' surı-1iye- 7 /9/9-12 tcırihine rn:il
s311ı ı:;. ı ~ gun ... .saat 14 den .ı..

ba'"l n t C"3 ~ '5-rJ ol . 28 8 4 .. , _______________________ , 
f stanl>ur Dördüncü icra 

Memurluğundan 
941· 1503 

Evvelce Kıiçükpazarda Ayazma kapı,mda ~ haL .. <l 
4 um~rac.a mu Kını ıken halen adresı buluram..-an Hasan'a 

Hazınl"ı maliyeye 'tt.aıfeten Ası;y(f İknı:i 'r caren Murıke-
ım;, n 935/222 say.!ı i.1.irnın a rnüsteruden 734 lıra 9S kur n 
17 Şubat 927 1ar1hınden it:ıl:ın ren $ô 5 faiz ve q, 10 ticrttı ve
kıfı ~t masraflarla birlikte tahsili iç n yapılan tak p sırasında 
YuKo.rıdak.ı adresinize gönder ı' icra cınrı adresın zin bulu 
mdması ytızünden bıla tebliğ iade edilmış w zabıtaea yaptırı-
1, ta'hkıkat ııetcesinde adresiniz bulunamam~ olduğundan 
er ell!~rıın 'b•ı- ay rnuddetle İ an~n tet..' • e karar venJır. 

old<11lundan şbu ı!Iın ıarilii ne şrlnd ı bal'<' mezk"\ır mudo( 
il'ınde lX""CU ödemc-nia: ahi h oldc hakkınk a r cra vapı-

ar. le yıne ı~ n::.iılc' • i inde mal beyan nda bulun 
Ll ·~ r. Bulun'lla.> a z hap isle ta:z) .k crül.<-eci:ınız ve "· i 
lı~Jr.ik t be~ nda bulunduğun uz lakd rde lhap..slc cezai nd rı'.ı
c '" z zumu cra emri teb l'ği makan n•a ka 11" f'I , .a.J< uz re 
1 n o unur. 8/6/ 942 

rr.hisarlar Umum Müdürlüğ_!nden J 
Pa.zar:gm 

Gımu r.ıat' 

m/m lok 50 ın<:tre lC o 9U ıı>.ın 
> 60 > 

• 50 > 
> 80 > 

> 110 • 18 > 
LMi:.ı: Jl{JÇm Vf' Rondoe cb<>y 

2 saır~m 4 m< im kutr:ıııdıa 20 kık. 
Gr<t!O No. 5 M kele< 

, No. 6 bO a<itt 

C'rv"1>ı 6 ı""' ta 4 30 3/ B > ' • > 
(}be \.aa..ı- '.oa:ı 8000 > 

c.\.. Ci Ko.,.<ıe baş,, 40X3/8 3200 , 
> > > >30 ? / 16 2400 • . . , 

• , > 

, 60X3/8 ~o , 
> 50 1/2 hat cin bO· 

> > > :t fOX 5/8 hat 50 > 
T • z f'J'rPfl'T& tafı ,. 
clŞO 20X20 m.m. i'k> a > 

ı - Y:uıkR:dti CV\SI VE' nı tarl.aı ı l atlJJ rnal:oeıiw.~ paz. ıkla !atın a. r.a 
c:ılrl.: 

2 _ Pa.zarlık ıı•,..Jar •>d'i, yazn ıuıı "" "' ~,.;, Kaba. ş;_, Je> 
f\1be.S rnle.tı mekcı.: al~ kcmıisyOll\lllda ysp lacak:t 

3 t.<•·k ıo:·in paza lı.k için lıro()'\<t•o\ın:ı,, gu 
ce-ıtlıı. fl_ 11u .. rmoen ~ 15 tem t }Xl'< 

m .ınu.:· ... , ..:..5n olurıur. 

M tı;.; .- <'D J><dtlı 2400 ( •k b-n dort ) ı 
vı !r'o <.!' vanBı. 10K.001ot.f f.nI\ı(l'T (22./Ey'tı1 1944 
on. d"U!tt. ot-1..:Df.ıa lliydö.f'.P2 :ada Ga:· b r-a.sı ooı • .wıı 
~~·ık ~ iol~ıe U6U t •llo a.:ınra...."""Sktır, 

o (ot ) t 
~ B:at (1 O) 

k kamlf>Y0n t.a at c-

Bu ır;e e•ımd< i~e·.n 180 (yuz ~l 1 a.<tk muvo&kllll tem.
nftfl vıe ltaıl.nını 'k.yı.n f\f't4g. Vftlti 1 kıl e b ·.. k t e- ~l tıme r ü .li t ~ .. a t; ne kadar 
F.o.~t'"'")"'.6iD ., u!'&<."J,~•hr- zJtnd 

Bu ~ .,a.rtnaını•ıJ~ it(.m ~ ""'"'"' daı 1 lm.al<tadlr 
(9622) 

Çevalye satın alınacak 
Münakalat vekaleti devlet limanları 

umum müdürlüğünden 
Yailk llıtiytıÇ olarak 15000 '°""· i t 

'°' 1000 ad~I küçük l>8'\ll ~· ..,. ısı 

5000 <to:>t trok 3000 adet 
tın alın cakt Ta p • 

1ııkıvı..., edl'lmia 118\'aly<" 1ıf'l<J,flen tı'n _.a ı ·J:kik <'<l•!<'<'k<t•r > Tri<l rı.. 

ı.ı.ı. .. u-e'*""""'1f«.ı l{<wı:ı:ını ""1<1'JJ' • iillıe ';;'\d. etr.ı;;ı;eri >IWı olı111 97~ 


