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Harbe Yakınlaşıyor muyuz, 
Harpten Uzaklaşıyor muyuz ?. 

1 

Alman ordularının Kafkaıyaya inmesi 
herhalde içinde bulunduğumuz şartları 
değiştirecek olmamalıdır. Dürüst bita
raflığınnz bütün muharipler için deva
mında fayda olan ve temenni edilmek ik
tıza eden siyasi ve askeri bir iurumdur. 

1 

ETEM iZZET BEN(CE 
ı\lmıır. .,nlusu Ka!lra.-.yada ıler· 

l< tl Jr..;e bir soru halk efUruu ilı:i· 
lcııdırİ) or: 

- Tür.k.İy«O>İn siyasi \'e a6keri 
~~zhetindc acaba bir dl'ğişiklik 
olur mu!. 
Dünyamıı bngüııkii ,,;irprizlerle 

doln her<ümerci i<;in<ie ve Alman 
ındusuıı:ın Kafka>yada duıduonı· 
laın.aması kaI'§LSıntla bu soru ~·er .. 
sa. değildir. 

susi bi-r ıoer~.k mevmtJ °'malltıan 
lı.ur-ı.alan11y;.ıt·a-ktır .. raJ .. at, butün 
bunlara rağ11Wll "''" buola.-ıo hfl· 
şında ayn bir sual ı:nevs11U ŞU• 

dur: , 
- Alm.run tall'l'J'u:< ordu"' ce

nulN Kafluı~yaya inmiye mııkt.,. 
der ul<iu.i;u t. kdirde handaki i.n.
gilİJ. ordususıı Kafkasynda Rus· 
l.;ırla bir artıda harbe i.ştira.k ecle
cek midir?. Etnıez.e lranda ve 
Irakla Alman oNlu,ıma k.ıı~ı bü
~ ü.k meydan muharebeleri ver.,bi.
locek du-rumda mıdır?. 

Alın:ın!ar ı:crçe!.ten han budu· 
duna kn<iar inl"T, K...ı.k.asyaıun ;,;. 
tl!i ı ıa .omla bı.rsa dün. anın 
bn k<.ş""""" .-ui\ et b~ haylı de· 
&• • } ak.at. bu d i klik m ba~
ta lng liı: Orfa \'I' 'lakın :'rk im· 
~ratcı--! unu; İran. E~ünisı.anJ 
lrak, Hicaz ..-e Nec.d llüktimıla.r· 
hklann~ Suriye. \'C l\tısırı iigikn· 
diren bır d•f:iJrikhk olur. Sovyet 
ordu-sunun K&lkasyada ne halde 1 
\'ene mıkıarda bulunduğunu iyice 
bilıni) uruz. l~ha) et ikidİI: 

Buı,.-Uu<len bu sunie na.ıl bir ı 
CC\aP \NSC: .. hakikati ifade etmiş 
olama~ ıı. (.. itıık.u, İngiitcre.nin İ· 
raıı,Irak, Surl3e \e ilrap Yarıına-

1 da!-ıı üı.<.'rİJ1dc tut'tu,;:"11 ku\\·et!~· 

- J\lareııal T;ıııoçeni>o onlu•U· 
ıııın !-uyuk km ntleriru ~cmale 
çekn kir .. 
•ôı:ü birinci riva~·et o4dul:u !Pbi: 

- Jarqal Timoçıtnko ordu 
ı:nıplan miitemadıyeıı cenuba 
dogrÜ çcdôlın<'klcdir .. 

rin sayı"ru l::ilmi~ oruz. Almaıv 
ları h<"niiz Elalf'nıeyn hnıtındnn 
sciküp a.tan..adıklarma na.ıa:an 

:lllısırda bliyük 1.--un-etierı- sahip 
olmadıJ<ları u.ııla~ılıyor. Eğer Iraıı 
'e Iraktaki kuv.-ctlC'li dr l\lısı.r· 
daki ilf' mli~na:nr bir dnnrnı ifa
dı- ediyorsa <>ralarda da buı·ük 
ku,-vı>tlerc, D!"-'ela şöyl<- ~-ar~ 

Te~a lıir mil)onluk bir 11rdu~·a 

t~hıni de il.inci rin~rltir- Batı· 
ı:i"w.ıı ıloğru oldugunu :ramııu 
ta~in l-<lrtuktir. Eı;er Tinıoçenko 
Kalka') ayı KaEka,la-rd&ki Ru~ tii
n.eıılerinuı ınüd.ıloa.ı.ı.na terket
m~ 'c kc.ndi ooliklerUıi hakika
ten Doo diro;f'>;inden şimale çek· 
miş .e Slalingrad' dan şarka al· 
UHl) ı diij>iiuwüşsc Kafkas Rus 
nıula\ enıctinin tamaınilc ~ıkıl· 
uoası takdiriudc İrandaki Ru< • 
Lıı:ihz ordularına lı.atılıcak so,·· 

,r 
1 MiLLi 

) et tümenlerinin sa-yw büyük o
lamaz. B.;de bir durunıda ;,., İn· 
&İli:deı- <ğ~r İranda n Irakta bü· 
ı ük bir ordu bulundurmu) orlar<a 
40. SO tümenlik bic Alınan ordusu 
İra,ııdan İngilirlcri çıka.rnıak .-e 
nasraya inmek )H,defini ele alır; 
bıiyü.k Aluı"n kunetleri de ııl
lıa) et Eı l\ılün ilk baltasından iti
baren merkez \>t> ~iınal Rus ordıı· 
l:ırı ile kı~tan .,., el kat'i ne-tice 
•ın\2.k azmi ilr harrkete geçerler. 
Bu vaziyette, ınerkezdc ve ~İ111al
de Alman tııerruzuıııın durumu 
lif olun>a ol~un Kaf'ı\a~).·anın j .. ti· 
las.ı:nın ıahaklrnlm ile bir arada 
A maıı ordu'llnun hede.tini Orta 
n Yak><< Şarktan İngiltereyi at· 
nıak teşkil edece;;ine göre 1\!are

;oJ Roınıncl ordusu da herhalde 
Mısırda irandaki '"'' lraktaxi ha· 
•~k<:te uıuçazi bir hanık yapmak· 
ton geri kalımı acak ,-, ~ani< kı<
ı....,, ıki taraflı kapanmak ı'llir<"ini 
•rı) ı:cak tır. Durum bu hale gİ· 
l1111: İran, Efgan, Irak, Hicaz ve 
.. ·<"cid. Suriye ı·e ~lıs.ınn ne YRZİ· 
~ "1 olacı!darı n hı \•nz.İy•tlcır 
araswıla "\fa\ erny·ı t'rdıio ve Fil is· 
tinde ne'<'" olıııl;lcceğ't; !\lllı\·erin 
1. s ,,.1~ c! ı ı,enrli lehinde ne gi· 
: ter· ki i'c-r 'cya l·nyı'>lar kayde· 
~ '""ı hakikaten n1 JI m bit dık .. 

kı :okl:ı'I olat'aktır. Ayni .,,,.. 
uıa-:ıd Ahn:.ııların bilhassa Jtal
yan kU\ntlctiııdcn istifade ede· 
rck ~ıtri ·e Te Filistine karşı ay .. 
ı-u: bir ~ıkarına '\'C indirmeyr te-
tbbus cdiv etruiyccekleri de hu-

( . 
l ~~~Af~~~~~~ kıı 8 a' ak yenidir. YUNKERS 

ha>'•gui fı.rını. Lüks 

tl"ıı;iıhlar 'atrhl<tır. 

Galart.a: Arıııb-:ami Bergwıut 

ın<.aft< No. 3 Telef n 41Z.'l7 
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ŞEF 
1 

Dll Kuraıtayını 
1

. 

f81'108Ddl 1' d 1l8 'ili I 

-
İkinci gene) top· 
lanh Perşembeye 

yapılacak 
Aııif.are.. ıo (A.A.) - Tımı:. o,ı 

Kurumu ~I B•ı.üanı M;Jll Ş~.f · 
lıw.fnü btcUn ~1eıcien sonra Di~
Tarih ve Cotrafya F3'ri;ı;.i1tesine 

g~}et.'t:k. :au .. ;:84a tıoplr.nt: ha!-".nde 
bul:mtın Türlı: J>l Ktı"l>ll•yı ça
hşıua~·ını ı.akiı; ~emiş ve gEÇ 

,.~kte hrdar F~ü:tede imılm-41'

ıaroı.r. 

(Devam1 Sa 3, Sü: 4 de) 

""--~=------J 

Kıvamussal-
tana beyanna 
mesini okudu 
ittifak muahedeieri

ne riayet edecek 
Lorııdra 11 (AA ) İran Baş· 

vekili K!'l·am•t>Sa.t:.na, dün ıran 
p<lrl{ı,TJ)(•ntosı ıııds- yenı kabin«ı.i" 

~·vasetin ızr.:ı el':n ş vt ıır~\CUt 
itt.ıfak rnu-wd<"•İ'1C &ıan \aca
ğ.r.· \."'e bu rı -.a • ..,,d ... nr-. a~a ... rrl
!..rır.a·h~nnct e<l, >c<cgıni .,,.ıı.ıruz 

ett:rmiştir • 
----<>----

Tramvay'da 
çok cüretli bir 
yankesicilik 
1-'atih<k! İtfaiye cadü-e~ın<lc K.o· 

m:..ı;.:a ap~rtımaıun.~ sakjr: Hcıvr;
ye li~esi tal<"be-lerinden ih.--ar dun· 
ak~am Edil'IC"t".kap. trı~mYa~'iK' S:r
keodcn Beyazı<la giderken. meç· 
hut bir yanke;ıd ceket 'l n wl 
göğsü kısırıı.n• jıletle kesırıck su· 
retilc ;çi-r.dc 105 'ira bulunGn cJ~
danrnı g:lm.şlıır. 

Bir müddet sonr;:: ~ın fa:-~. r.a 
yaran l:hsan polise müracr.' t rt
ffi!~ :rnnk~icinin .aanırrıı.ıc-lof,a 

iba,JöllmlŞIJT. 

::-KA 

ıi 

Almanlarm - t8 saat içinde ellerine ceçiıdi.kkri ~cbirler in mevka.Jerini cöstc:rir harita 

RUS CEPHESi 

· Stalingrad -
·meydan mu· 
harebesi teh· 
likeli bir saf· 
haya girdi 

Almanlar 
Don dirse
ğini de geçti-

/ er mi? 
----

Sovyet harp gem'
leri Karadeniz'de 
12 bin tonluk iki 
gemiyi batırdılar 

J,ondı-a_ I 1 (A_A.) - AJma71 hüCU· 
mu K!ft)I; u~yati.a pı.rietl-e dev.a•rn M
me~l«!ir. Al~ yür~ıüııü Mc.ôrop 
pıttro: kı."'·uJan mınt-&kıası ve daha 
Ge.!"Pt.eki p8.:-ol tas!ıye merkEzlne 
doğ:ıı y<ıp•lmlLl<!Miır. 

Dlln fe<.-eit i Ru<1 Rblig~ Kleps
kaya'd.., Kot..·ln'laMı'oull Şimali Şar. 

CD~...,, Sa: S. Sil: 6 de) 

• 

HİND DAVASI 

Bom bay 
karıştı -· allı ık ı ·ara ola 

yalltı, bir ı~tasyc
nu da tutuşturuıık 

ııtedl 

, Tuna şehrinde de on 
dört kişi yaralandı 
Lor.dm 11 (A.A.)- Hin<lısıc

nın mU!iı'l<'lıf .dıırler!ndıe ka.ı k
!lkiar de'\"dm c+mcktP<l,r. At-iayiş
"'~i.gın asJ n~zi B<ım'bayt:lır. 

Halk b.ır .ista~"Q!'lu tutnştı..-

ımak iSten:tş, bır yerde iki polis 
klırakolur. .. .,:eşe vcmı!şıir 

Pau.r gu11Au kargdt,;akkla~:h 

sekxz ~iıjı O."lm~ ve 169 ki:~- yara· 

Janmı~-t•T-
Tuna ı;erınotiekı ıtaatı;izlık ha· 

re1:.ıt·'i esna.s nda l 1 kişı yara1an

ır.-.1:r . 
---<l~--

Bir batında üç çocuk 
Tokıat 11 (Husu.;i)- Erbaadan 

esltiei Z,i)•2ntn iki9: 1c1z. •biris! oğ

llin oıımak ü:ııere, Tokat memle· 
ket hastar*">:-ııde 'iç ı;ıcıc-uğıı dün· 
yaya g\'.'hıı~ir. Çocıı;ı(la:ıfın üçü 
de sıHıat1edi:r. 

Cenubi Pasifikte 

Müttefikler 
SALAM ON 
Adalarına 
Aııi su ette 
Asker çıkar· 

dılar 

Mııharebe 

şiddetle de

vam ediyor 
Harekatı idare 
eden Amirai King 
mühim n e ti c e 1 er 
alınacağını .söyledi 
Lo"<lra, 11 (A.A) • Mllt'otiklPı', 

~Lıbı.ı G :1>1. Pas.ifi1c"f' S;. lamon oııda

,a:-ır.a asker çıd\•1"n1ış.a•'d ... 
Bu babrr, rliln gt<"t"' Arnar .... ı Kir:r 

tıır;lftndiın vf'rilrn~şlir 

Asker çıkaıırn3 ha' ek.eti arı.i t:aac
nızıa;~an !K"t!lTa başl&..trlŞ v.P. wnt:nta
r.ım b•• p:-og.rııria id&nle eeı.. :ım~"t.ir. 

• (Devoıra Sa: 3, Sc'l: 5 de) 

Devlet Demirgolla. 
rında mühim bir ihti. 
lii.s meydana çıkarıldı 
Bir şefle, bir müteahhit idareye ai 
5.000 lirayı zimmetlerine geçirmek 

iddiasile Adliyeye verildiler 
~e~l~t ~emif!OJları g u~.ı l{lt-tmc 1 

MOOtırlu~anoe .J&i' b-ı mü+ı). blr 
~u~.st.ma( M~. !IQll ~at aç1l
rrx-i\: iiı<'re dilD M.,~etunn.ıınl ~ ( 
intı kal e -.ı; r. 

M.ooak~lfııt Vt'lı::t:eti ~h1te'"....t ~ıenrıe".'e ! 
rr.eydaoa çılutnlan bo vııG< ın suı:

h:.,arı İda"'t ŞP.tic-lldcn • • .. vz.at!a 
işlf'WnP mütea.hhitıe• .nden Bf>k, · ai\}a .. 
rındQ r.cı lt~r 

Her "lci s· .. ~lu dl bazı iıı!i:ta.~)n}ar-

dak1 h<'~plaıı k~sôt'n .;ındeD ı.,· kıhru 

tıor h•lo ırr~rm~JPr, h ıl olan \-ıll'ı:a· 
e-<ı!- ~ııa~ istifade tU"'rek T'.ı.1ü im -ıı ~c-
t<..ı"-..ıı,.;:ı p;ıra_y zm, 1 etle:. ı;' ,;<'Çir• 
mi~'e.ı di.!". Tam ınl:ınan 't!bl ~r· «r
nı.k.iy le dlin Alüd<lr1umumJiıg-e sevko-. 
lunan s·ı.;-lula.r. sıo.."1flı1. rı yapıl r. •k \i
z.ere S<>ryd Ha!· n .;;ne gir.:<k ,.,,,_ 
!erdir 

s~c: Jrıt'VZ u o.an 1Wl m;}tta~ ı;coc-
! "yı ıeco\Jaz e-t c.kte • \ 

aşs 

Eir cinayet şüphesi 
W.üddei umilik t~ 

uy 
• ik 

dırdığı içi"' 
t e oydu 

Sar'~ t.. :u , . c ur! lUJ:-

kı T:otlu•u :ıhıl -,.,rıe dün hii· 

vıy-eti be'luz anlaşılanııyan b ... 
CP t bı..lu~mUŞtll<' 

B. kopJk 'az. ette bı.Jıur.on 
ölüıııin bir a}aı;ı dl yoktur 

Vıık'adar h r cd n Sa· 
nH•r m nu FıJır' <lu" 

Ta.. aya gıı..~ ek t.h~ ~· ~ t' 
lam ıştır 

B r ili!' ıycı ıh' :-n. 1-ne bır. '1. 

Cbd mc.g.ı kıı ·, 

1 ıl z 1 i 1 y 1 lı 
\ .__~~~~~~~----' 

l Stalingrad meydan m1ıhare
besi görülmemiş 

bir derecede şiddetlendi 
Kafkas d~gial"'P n ftf'k1er >ıd•.· 

ki Alman il<'Tı h.1-P~<'h g-<'lı.;ı!Iticl 
gı.t•lo,"e r.:ı"~ mı< I<" H.ıv••r dıı· 
n!zi \"f\ ~"'l\"f~;~b- f.; ikıHnetl"rin· 
d'c-k: 'f"'hirwr bu<l: rı aı'k.t-;<r.daıı 
Almanları:ı eur çm ·tedir. 

Kafkas cif ı-;J.>,.,•ff va~Jımı. ol
makla, bu <:qıiıE-<i•Kı harek.'ıtır. 
et' buyük L:nıruı 'tliırilmL~ na· 
:ım'i i <' ba k ıl a bilir_ 

R"51ar•'l :Mailrnpd:ık ~·r)I kı;· 
(D~va.n~ Sa 3, Sil: 4 de) 

Tıp TALEBE 
Yurdundan çı
karılan talebe 

Sıhha1 \p"t..kaı~~,., n gır.t•-U rı 

ı!:-1 r. emi.ı'.e tıb t-ı ebe yıLU' 'l .ı 

barınan tak•br' 'rocn ~ilesı yakın 
<D v.:m• ...-:il 13 c; 2 de) 

\------------------------Karallorsa'nın kahramanları 11 111 ıuıtıhana çekilecek 

Fiatları arttıran tüccarın ka-1 ... C ... - _E~fa.iıR ........ c.::::.E..__.~c:.an 
ra listesi Vekalete bildirildi HindCümbüŞü 

Bir at gıbi a~,..ıına. hcnl!gine ,.e 
iradc-nl' g'em tP.ktır1nan1r.k•n ha•kh. 
!ı.1n; f••k•ıt ... ı .. tııfflan ... inuli.kı binı· 
ci~·i ialtar ntn1 z hc'k"': ::·n • ~ilk· 
Jr<n<'r"'- t~ş kilfelcrind.?n g~fil ;mı· 

Ticaret Vekili yakında İstanbula geldiği zaman 
tüccarlarla vaziyeti bir kere daha görüşecek 

Polis iki Lim 
carın ı 

ACIKLI BiR 
sandal sa/ası 

n c- i Üç genç denize düş-
a 1 a d tü, ikisi boğuldu 

!Be-yaz~ta o:u~J U'Aı, N ·rıt 

ve Adr . .ın is·~.c ,rnde U\ ark-daş 
• 

. İs tan bul limon piyasasın1 avuçla- 1 <D~vanu sa. 3. s.ı: 6 de> 

NECiP FAZU. KlSAl<ÜRt:K 

Esrar h~ke ... i }}ind::,.tan, Al"" 

lardır politik ı sr.·ha.,ında 

pek ba:-.lt, fıdt•ta ucukı;n bir ciiın· 
bii~ !Jlhnrdır. Bu cün1bü-; de, 
son te'.Lahürlerile, ba,itin ba_iti 
bir fıJ.>lıetc n•ruırt... 

J:,rar ii\l;e,i Hind sicııın •ahne 
olduğu, •eL• ıı w netiu si:)' le bu 
pek bu~it liiıuhti.s, kcntli!'ıint• her 
tlirlli krıtl<.ii.tl 'l.' lHliltakJ~a h~ıkkı 
\·c.rjldik,eıı Sf?n ... .ı \İlll" uçuıuıua 
atılınak k.ırıtrındn n ·ak d r-e:\en 
adaıııın hutun irntıe haklarından 

1 nıahrunı ed.ilnıe , bu malırunı 
cdili-:e rnğ'men dl .. sadece birkaç 
mauıar tah•ı.cası patlatıp yerli 
l enndc ~u~pu~ otun::..ı~ a malı· 
kılrn vali}elte buiunn1:-:sı_. 

iUadenık' şimdi bütün irade 

' l ·k· Musevi tüccar mühim Almanlar Fran-
rına a anı ı 'd 93 k. . . 
mikyasta ihtikar ya parlarken ı~a a ~şıgı 

h:ıklanndıııı uuıhrum edıliııce 
su>pus ot•ırm>ya malıkum oldu· 
ğnnu an1ıyo ~un; niçiı. ~ana bü

tün kanaat n• DJ '.in ka~a hakla· 
nnı ,.cl·~!l fö.l l&[a karı:1 mcııfi ka· 
r-arında A} ;-,k dirrdın :' suç üstü tutuldular .\ 'd!:;,,::!ı 1 ~A~': !!~~; 

4~ Iirnc'f:.-ı !=fl!'n>ya ba:lam•şla·-Oır Ahra"' ku\·vet:eri. kurnanda~'lılığ.ı 
E:n.niy"E'r' .. Kttçt\]o(.:ılık Bil.roeu.. ıınon 

tht. J~r1 ycıpan 'ki .:V1U6C\'l taccarı d:\).:l 

ı.•i>ı:'Qnli n-.ı-t..>şhtıt 1'..&ı inde ya.'::al&mlfil.1 ... 

ZabrtGya iaŞ{' t:e.,X '· tı va~yle 
akseileJJ. bu hAdiıscnın ıqrJzü şt.\Y J edk: ı 

şen:ı mCı: lıroon ~c-c.s.ıncia ın.ıüh·m 

~r ytr E-~arı Mu.sevi tür.-c;a.rlar, it~:y;.
can gtt rtt , er; ki.Jlliy("t:~ı nıiktardiakt 
linAAıııl .. rı b<ıher f;: :3 liı•O;i:ı s::>
tılr.•w.r.ı !k.nı ,elirkcn, brzı iücc:ı.r~~ra 1 

fc.kat tı;{·..:·•rlar., hc..re.ı;ctiuı bv.yl.!i: ta-ra.fu1i!an Fransarla taarruza t:ğ-
b•I' ~·• '-• W<-ı: <·den - teşkı!~<. \ rıyan Alman ask.;,r!erme muka· 
''" yu__. y;ız iHt\ltôrı deriıa t.·.'bt bıl olarak 93 Fransızuı öldürüJı. 
~·1 ır.f'f>C.~tl ))C"liı>i haberdar miıs cıbdugunu bıldırnıiştir. 
(' r. ı;rt; 1 
R~ ':r~ bw suretl< •' Jmyan :oabı· Fıı:nsadakı !EdhiÇ'ii cemiyetle· 

ta cta C• n her ıkı }('f.trı J--;ıkr.Lı~:.ş -ı rinı n mt:".Yd&:na çıkarılım-asına yar-
\"C uk.ar1.11'UI. &aı,uiil 1.&k){)ata ~- 1 dını ~Ur.i~~n~erin de ağır cezala-
rr.iı,.r ra u,WJ\,\acağı bildM!.ınektedlı-. 

l\lade;n~; n. rııfi kıırorrnde ayak 

direyo.r!itn, ~inıdi bti:üu irade 

bakl.:trından nıalırunı <.tliJince ni

~in top•·•klın al altlanamıyor<>tın? 
İngifüleri Hindistardan ~ıkıp 

citmiy-e da\"ef etnıek, binici~ini 

öldiirmok içın keııd' ,;,,; de here· 

lıer uçuruma fyJatan bir atın ha· 
r~ketiııe ben:.enıi)or mu? 

. ~ 
!otUl. 

St.·uin 'az.~ etindt· bulur.an b~r 
varhga, diiıı,y1111ın bu kı\nı •et \C 
nıulıa~ebe gL undt: c1nc k ·ınd~. 

Iik sırlındak1, lKn1rİ\ hi111;ı c c· 
d~p unu k .. z ınd.r iık,. ıı ~n ... a 
nuuidı ,.t: 01uııt.•\1 'olla"" a hnk· 
)arını aranı&.l"t,p1 ha k.a bir ta ih 
knhnadtğLnt k!'~1Ll'Plİ or n1 . n? 

L\·ct,n:'1lt'ik2 ı· 1 ( 1 

r~ binic nin artık '"ôl.llll lıü~· 1 b"r 
~efK •1 ı: ter ' ı he ı;, 
mJkta lıaklı rl , n d.ı, b ,· c • 
da ah:! "<'il :ı u, , e 
·a~1n ont a ..ılı!l.r. r ' ı· 

rlan nr l; "'·'" \İ<'d n hn• b' r ~ 
o k.J :laril .. ikt I., c-tme t,. ı '>ka 
ç:ırcn oln1::~ı~ıt-:1 t; rn1.i or I:! • 

sun? 
Bütiin hu sua-11c ··1 er' ahı, C4;

rar ülk<":;i llİtHi" t 1"da . .1.an .,, 'e 
n1tl\;'1n1, kar« ılıklı 1nrnf.u t \C fe· 
dakiıı·lık ülçiilrrinı t:'.\'athYo.ı ıya• 
cak kadar lln:-.it u:r .. ~ran kabar
nıa:-:ı 11eticl''~ndt• n1iifli~ı ... 

İng'lizltrin de r rnr lİlh. ı Ilin
dist,rnda. Uind rdıberlcr'ııe hrr· 
şeyden ene! J;· t n k.ı ~at , o 
rı1ti aka ... rı k&pıl;lrını a ı. tan ..-.n_. 

ra çıkan ınenfı k:trnra m ıabil 
orıl.ın birdenbire irade haklann
dan nıahrunı etınelcri, do~rusu, 
kendilerince azi' nefskı-ini koru• 
ma ııı.tbmiyctiıııJ,u b«,J;a h!~hiı 
tt.....C!'oire sı~ruaz.. 
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HALK FİLOZOFU 

EKTEP BİNASI 
ı Hare \t'aziyeti 
l -

MAHKEMELERDE: 

Teyzenin üstü
nü mü kirlettin? 

ı,ıa.U,ulun bir semtinde, bü
) uı.~e •• alı.ap. bir '"ki konak 
Ô•lÜudtiı geçiyordum. E,Jı,i İs· 
tanbulun paşu konaklarından 
bıri, di)e dfl~iinü~·ordum .. iki 
adını daha ollık.tan sonra, ka
ranlık binamıı üııeriııde, gözü· 
ıne bir levha ~'i: •·· Kıt<;>ncı 
ilkmek tep .. > 

Göz.lcriıniı:, yeni ve temiz 
mektep b•nalarıııa alı tığı için 
nı•tlir, nedir. böyle bir bina 
İ(İnde ~oeukları!111Zt !ahan til 
clıııek, bana hüzün \·erdi. 

İ•lnohul ilknıekl.cpler;ndcn 
hırçoi(u, kira ile tutıılruıı5 hi· 
nalnrdadır. Bu giirdıi!.-üm eski 
kun~klan daha u ıniisait nwk· 
tep hinaları vardır. ÖnH nt{"Zar• 

lığn bakan, ultwda ınu!ıalle 
kub\Csi olan, iki kallı b..'r ah· 
şap evin ij t pencereleri.ıden 
<:ıuldasarak ~ervileri !>l')relti
ğini de görürsünüz. 

fiuııdarı biılkaç yıl evvel, İs· 
nbıılda hummalı bir mektep 

in sı f- liyeti vardı. Bu faali· 
~etin eserleri mcyd~ ndadır. 
Schrın bırçok scmllcrinde gü-

ll !\KiKt\'l 

ı>tn: LC l\Iİ? 

c; .. rba, hakikatte, bu harpl.e 
hlçhir nıilllt, hiçbir gizli siliılı ya· 
pa.,ıaclı. BuLu, s•k ""' gidi silah· 
J.ırdan balı«ılil'~indcn anlıyoruz. 
Bu harp dı<lıa ı<İyade me•cut ~i
liıhlaruı ,o.ı dere<:e ı..ı.iımülü bar· 
bidir. 

C.ali ba bu harbi o gidi silahı, 
k••ga s<>nımda • kimhilir hangi 

Jlclin • oaşında pallıyaı:ak ka· 
baktır. 

DI:l..İl'İX 
U.KTUBU 

Gl"~-cnll"rde, ıımarhaııed&n :ııtılı 
b>r ddi kaçnu;ıtı. Guelekrde yıı· 
zıldı, çnildi. Herkes merak ve 
kllfku içinde idl. JJu nem.in bir 
n..,k\ııb.ıl'u <le geçlrd;m. 1)\yM 
ki: .sed~.ı b.ı kadar iıstüme dil· 
' · rlıiğücii ~nlıımıyoruın. Deli olıı· 
rak yal1Ja beni gör\;yoz;ar. Bazı 
delil<'r gıbi. ben do bir miiddet 
~erbc~t dol~~a~·ım.. i!uudan ne '1• 
kar·: ... 

AKILLI \U 

DELi .>ii:. 
Delinin melı:tubıınia:n bizim 

O ·nıan C~!ııale balL.;ednı. Şö)ie 
dedi, 

• 

- Bütün id11iasına rağmen, yi· 
ne deli .. ak .ılı olsa, bu zamanda, 
ınektııp yaı:mak için ıı:nrl kağıt 
1J3rcar mı~. F&kat, bır kk de ol· 
r.a, nrl kiiğ•<'a nıall bulundııjiu· 

11a göre, nluUı de·»l. fakat, istifçi 
s:ı) ılabilir. 

YA{lLAit 
BOLAIWI 

Bir arka~ıa ber•ber bir bak· 
k•I dükkanından alılveri~ ediyor· 
duk. Bir rnüWdet evvel hiç göre· 
medığimiz mamara ile karşılaş· 
tık. Düıaand~ birkaç teneke yai 
\ardı ve açıkle duru) ordu. 

- Bak, yağlar bollııaclı, dedim .. 
Arkadaş cıevap verd.i: 
- Fakat, b:ıır;ı tüccarda hoşafın 

,.~, kesildi.. 
AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

•el lıiııalar zevkle yük•c]ir. Fa· 
kal, ınekt"p bina,ı ioşa.'ı pro• 
çram ı, bize öyle gelir ki, bir 
pM~a arka plana atılmış gibi· 

dir. Ilııı:-ün için belki, in~aat 
nıiiıııkün olmıy. -Oilir. Fakat, 
fe\'kaliıdc halltte tekaddiim e· 
den y ıllardJ! da başlanmış bina 
\•cy·a inşaat pro::ramı yokt•. 
Eğer olsaydı, diğer bir kısım 
inşalar gibi, şin1di, her~yc rağ. 
ml'll, on !arın da ikmaline çalı· 
şıltrdı. 

İslanbulu imar ederken, ço
cukları da manrnr binalarda 
ulaıtmak islediğimiz muhak
kaktır. Yoksa, çocuk, harap bir 

mektepten bir yeşil >abaya, 
'c nıcrdivcnli bir ıneJdana~ 
refüjlü bir buhara çıkar,a, 

tezad cidden hazin olur. Güzel 
mektep b nasının kıymeti yal

nız şehrin imarı bakımından 
del: ı. ÇOCUY terbiFS• bakımın
da da cok mühimdir. Bu clı.,m· 
n. ) etin, layık olduğu kadar 
guwniiı.de tntıılduğıınu elbette 
kabul •d riz. 

Yeniköy ve lstinyede 
Gİrıriıinek mücadelesi 

Ye'llikıöy ve L.-tinye ile civarın
da si\'l"S-neklerin çok müz'iç bir 
:1al alrl·ğı hakkında beledi.yeye 

mı.tcaddit şi~etler yapılmış'wr. 

Bunun üzerine bu hıısusta siv

ı·isinekle ımüca.dele ~k\lfıtmın 

nazm d:k.kati celb~lunmuş.ur 

U alırukat olüinin getireceği 
odun ve kömürler 

1' a:hnık:rt Ofi6'.; Y C ,ıiJ<:apı, Ye
a· ~ule \•e Kı.ınıkap, depolarmG 
\.gonlarla; Kas•m.paşa ~una 
da motör;erJe geeic~k olan ndun 
ve l:timürlıcrin tahm:l ve tahlive 
ve na 1• ili 'bir müıeıı!.1-hlde ver
ııııek suretile gütürü yaptırmay. 
k:ın.1'1~~t!rmışlır. Ofis odun w 
künıür;erin ba1ka satıışına bu ~ 
cıarfında ba~hyacaktır, 
~ 

tramuaylara takllan bandajlar' 
Roınanyadan geti..,.,, ndaj

h rın tramvay ara.!ıaıarına takıl

.nv.s -: devam olunmaktadır. 

Fe)..:lerpey bandaj gelın<ekoie 

c~vaun ettiğ? taJ<id:ıde bozuk 1.r:ı.ın 

vayJ.arın ~ sefere çıkanlab>Le
cektir, 

Kcanyeye benzeyen 
imzalar 

~Jaarir \tetötı; b:r karar vermiş: 

B·T ö;ırctmrn tı<>ıi.a'1gi b•r makn'c ve· 
ya kıtap n""şredPrs<:ı. üzer:tnııJ in 'l.asile 
b rhkt.e nerooc ve ne OğreWeai (l.du
ğunu da yazacak, 

Faydası n~'! Bil :niy1ru-z. B-..tnun nıü
n&.kaşa.sını bir t;:ıari:t bır.ilkl;)'l()t~. Ge
ocnıme, ?~·.ıruı. .. ~ A acın hır axıka

ıesı çıi<ll, Altında •Li'ç iiiretınen!e
rınclen 7-{urulla.b Ataç> i>a~·eı:.n vaıtlı. 

B:.aıı: o ·uyan hc~·kcs c;:ıy,...tX.yn,rl gü
luyor-d~ Nurı.Jhıh Ataç bllllu yiı.mr

ken gtlldu mtl, güirr.edi mi, bilrniJ'O-
ruz. 

Bizce, böyle kill1)1'~ari aarJı ad<Uı 
l!~esi her UtT.An yı.zı ya..mı.y~ öğ

reVrıenler için verıl~ bir karar o!
m>k lkımd:r. AJ..sl halde !IlllbuaUa 
bö7l~ aıı:-ip irnz2lar görect:Ciz. 

BURHAN CEVAT 

i'.DEB1 ROMAN: 58 \ 

AŞ~-~~~n~~~!AŞI 1 
\.. !KİNCİ KISIM J 

- Kalk (idelim ... 
Sl\ ·gı.n eordu: 
-- Nec.en? - Onunla l'<lnuşınlif'3!ım 

' •. 
- i(l,}nuşacaj ı d.ı r.e oiaC1:1kT, 

- Betk:i bir nıı.l>dr almıştır •• 
- Nt haberi?. 
- iusufun ha!.ı\·rır..i. 
:E-ıg, r içmi çektı, 
- {. una imk4:ı y<·k ... 

- Bt.ı..ı olrnaT. .• ır~w. ad:ı~:ığll kaç 
za y r.ı<ı. r )-ıJıu-ıJ &"-••lf'c.-dı coreceği 

gem 
I:nlı.n bquıı ı~~lıaC.•· 

_ Zannetmt:"'l • Bak ara11ıyar ... 
ald~ 21"a< =~ b•n ~il.nı., y<ı.lna 

b K- l.;..1 ~ Jı .• on.ı rahatsız 

~t " n. gidaa :ıı • 

o l a öy c ·H~t bi'"' ah"-"'akle söy-
1~ gın beyecn.l ndJ. 

il 

grlırm yorum. 
sevı.in ısrar ett .. 
- !ll<ıden\kl kl1lk•n~. demek 

ki, stv yorsun. 

- Ben mi klsıt-'nı,rorum?. 
- Lğer ıusk..-.ma!li>yıim b;~ka bir 

knd.ncian bah.se•T.ı ıoın.. Amt~ll\ merak 
etme Lut.:ıda halka bir kscL 0 det'!, 
s~ ni :'P:ror. 
!~.n ~atındl: 

IJ.tıneık onan buraya ge~eceğinl 
bıt:vo! d..ı.n? 

- BJıyordum. 
- Or.u cörmill muyiün?. 
- L.: .... et. 
- Ne umar..' 
- r .. ~n. 
- ,\şkolsun sana! . Bent atdatmak 

sa".la ""'k~K' mıf. Or.unlıa k.J;tu.Ş.m~ 
yÜzilnu bile gö ·mı·tc .stemeo:'&ımi pcic
f.ıl:t bi: .yorsım. .• bu uğursuzlıık hep on
dan geldi. Eğer t.er.~ se'\"ll\Cnıiş t•lsay-

u ihtiyaç " taa kast 
ett.ğim z nedir?. 

1\iern .. :-c. i~tı.s.;.;d y ... tını ıı,YDrlanlıı&k 

iÇ'iu, lstitf!::i \:c ıan at ııc t hlciki 1 
a•lc.r&ı; bı ct ..wne 'Jkmak ıeır•'4c:. Bu
r.un ıcın ..,e, 1uteı •r.d·,) en ihi;yaı;LMl J 

faz~a m.:a a, ... "'lll"ICn a~~ v... ~ara 
ta1><ye ca·~ t.ı"UZ, EJl r, ihtfyacL·\ ..zdan 

1 
faz 11 nal alm~)f;, pıyasa d .. rlı!a d(jş-. 

rniyet.-c .... , her \.'f:.tand...ş arad.:J:'tnl bula
c~ıı::. fi!.t y _.err:ı~1cr<!K 

Fak:ıt, r: y;:ıç ne<.h1"9. Eı.'V't'li ıbtiya
CUTI t... le b. t etmel iy z. 'ki, tazU&.ı.nı 

t kdir ede! . ı->.: lmi. ~ on kilo pirinç 
s-cttın a!sak. bir e' il• on k,~c p:rfnç 
bn.ı: 1m!l'! a<.'ClOa. bir stiCçilie. mldir, 
')':)l'..s:ı, ıhtiye.cı rıl bay&ci mıd.lıt'!. 

İhtlyacı tr'51bit iQin l;ıt":'~ytien evvel. 
oo. -:nal gUT' t."rirı ş;.ı•·tı ırı Ve imk.5.nla
rilı> diiş!lnınern-Ok az mdır. Normal 
rı""lUlTilard!i. g;,ıy-et t bil ol..ı.n bir hare
ket, bugün gayri.tahıl olabilir. Bugü

nCn zarc..ctıPr'nd~tt d'Oğan bir iktı.sad.1 
~erc;C'\•e var, Bu ~çe\"en1n için<:k bu

luoo..ak ve d:.µrı ta:nıamak: lazım. 
Kıs g1 liyor, diyc, İ. • ;-:tnılda r.~cut 
her ~ ikişer lcncke yağ almıya kal
ki;' , yeküıı en ı lıti yllz bin t~neke 
yağ eder. Piy.a5a ise, ıkı yüz bin tene
ke yotı öcı h•l ,,,....,.k halde değil· 

di'" Yuhut venbgi .ıııOOitde. piyasada 
derhal r bürın b ,..? :yac:H:, fi.aUar 

• Y. ""~r. 

O de, buglıD, il~ ya.Q'..an ' zla 
maı nl ınm&ma:n taVSlye olurıu"tlren, h
tivacın, d :1t t 1 i. Ye göre an.: adı

. nn mfınod:ı ıh• y ~ olmadııı.ı .ı ha
tı. lam:ık y( ınd-- ol r, 

O hake, Y?JJ•l•t'k lj ne<fü?. 
GUnü gtın emek., 
CU -O, ~le f sebcplı: • olayu.i· 

le i.-Wcbdda, !ı:,, mılrlarda yiye. 
cel< m.ddelerl aıok ed;\:mi§ dcgi'dir. 
ı-:n zaruri maddele•, gü<Xf! &'(loLoe, 
lıe.~il. bazaıı sa.ati saatine yetiŞ('i>il

"''l<ledlr, Hrr cle!P.da ııel«t. d..mel 
satışa a cdilrre!:ted r, zarurt ilıttyaç· 
l!ını CClS.p verınekkd'r. F.ğPr, b1iyl-e 
J:f.,. ~rt~ ge-1 en g da. ma<loel rinden 
ır.uhim bi kı:.mm. beş on ~i keııdi 
ş h"1?!:i tı ~ · r et 1 nıye t::ı .şa<"Sık: 

olursa, r.ıUbim bir kwım v:ataooa!lar 
öte tara!l:ı lilzu. lu maddelrı'ni te.. 
n-irı Nll"fr.e. iş olur. 

\'2~ti!c-. ev kil-E""ri vardt. E:iki aliel~r, 
e\' ki:rrir~e ı-ok ehe:nrwyet Vf'ri;·k-rdi. 
Bil~ kış gir·erkC'fl, evin hemen alb. 
a~·!ıkta.n t:ız?n ya~ı, sabuııu. e-~\.-ı. 
e.e depo edilirdi. B glln, bu, hem ma
liyeti ıı;bo"le "11lr.->k!ln aoi!il<l "· Rem 
de :ısl.fl ya,l11mama.sı Ja.,:ıf.'"!- ge-l.en bir 
har l'!ke 1~ r. 

R. SABiT 

Katil kuyumcu 
beraet etti 

Bir müddet evvel ŞiıŞlide bir 
cinayet ohnuş, Leon Artiny&'> is
ıır,~e lhir kıuyumcu öıı oğliyle 

rnün.asel.ıette bulunduğunu san

dığı karısı 35 yaş:nda Diru~i 

bıçakl.ayip ö.ldüt11niiştii. 

Bu husustaki dava dün nelite

lenmtş, 2 inci: A~tt'C<'za mah'-e
mesi tıhlııa<Riden ge!en raporda 

suçltmun ş>fa bulmaz b!r akıl 

hastalığ.na müptela olduğu ar.la

~kl!ğından beraet karuı ~er~ ş

tir. Yalrnz suçtıu t.?.JHi altımı ah

nı.caktır. ,... 
·ır AKVIM O\ 

!f:ın·t 1358 HIZIR Hıcr1 ı;ı;.eı 

TEMM(;Z 

98 
llECU 

29 28 

Y•l 942 A:r 8 \'asa .. En 

AGUSTOS 
S D 'tak.it S D 

606 Güne, 9 52 

11 
13 L9 Ölie ses 
1711 !ıdııcıı 8 56 
20 14 AkJam 12 OJ 

SAL 1 21 59 Yat.ı ı 44 
4 11 İrwr"''" 7 56 

olmazdı. O ÇOCU~L·n gitnabını çekiyo. 
rum.. biçare oğ :..m • a.n~rı, babasız, 

kimfcE:z, kimbil r nert·-lerde<l'r:. 
Yıne ağia.nu.y& Cı.ı-. sdı: 
- ı:e~ı de sM".; 1-et içiod~!r, belki 

ci> C:i fr:<} o\n1uştur. Kfşkt:: lil&e.ydi. .. 
öldU~ünü bılıe.u tıı..ı derece cieli olmı
vacağım .. 

S vgı.n bu sözleri ı.k defa duymu
ycrc.u .:1g11 h"'· ı~h1an, ~ fırsatta 

bunıarı c:oyluy•·r. St \•gin d! k'>t'Miını 
Ci.~C..,c;ek illk:;cı1ne kadd1~ Urperi
yordu 

B·• Pi.1ler Sfı·g ne buıgü"l, her za· 
'n~n.-t.ntaı n d:!..:.1a .ıtil geldi ve derin 
bir ye•'ie Eng.r.~. 

- i-4\ da b rız acı! dedi. 
l:r.g n t~ "''ÜS g<(.rdı 
- Bf·n erı1 .;:..k.t.:.n affettinı .. Hem 

senin ne kaba.n • a var?. Bü':.in ka
b3hat b.a.nı... Biz J...endi güna.hım.ı.zı 

tekıyoı·uz .•• 
Sevgin cevap ,.t!rE-rtktİ. 
l'okM Ali on arı g<ımı~ on].,.a 

doğ:·u teliyordu. 

-ı-

Engin J:ar,ısınd;, t.ürzne.tli bir tavırla 
srvdi~I. hAla d<ı icin iç-in ~evdıği a
damı ~orU.nce b·rdrr.ıbire kıpkıtmlZl 

oldll 

( h~ll M"V·)'Or&Wl. Karc!eein.! 

-, 'i el ıe aedCA tti! 
-- Sene "·ar :.:...,, onu akli.ıu-. btlo 

J, belit. de rn••.1 ut c'lurd.1.1 .. rğer beo. 
<le ,r.u ::ı;cvmem•ı ,.ı.sa,-d.au. oocu.J{uı:Il · 

Sevgıne baktı. Baloş!N'ınd• hem 
hiddet hem de tr$el<kür ifadesi varW.. 

1Devaını Van 

Şimali Kafkasyada petrole 
Kavuşan Alman ordusu yine 
petrole doğru ilerliyor, hedef 
Grozny petrol havzası mı ? 1 

(Yazan : i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Doğu ceplı.,sinde: te:neldir. 

Göriüiiyor ki Alınanlar Kaikas· 
~ada Rusları Kacaduııiz donanma· 

Şimali Kafkas) ada Almanlar 
muhtelif kollar halinde Karadeniz 
sahillerine ve büyük Kafk..,, dağ
larwın eteklerine doğru ilerliyor
lar. Bu arada Azak denizi ~alıil· 
lerinde sıkışın~ kalan Rus kuv· 
vatleri çember içine alımnaktatlır. 

Azalı: deııhi sahilinde miihiın 
bir lim&D olan Jci•k şehri Rumen 
kuv,·et!C>!"i tarafından i~gal edil· 
nıİ§tir. l\lubtelii Alınan k<>llarının 
hat'eketleri ~yle bclirlilebifü: 

1 - Krasnodar ~hrini zapte· 
den kol, Karndenlı sahilinde No· 
voros' ·k iizerine l ürüyor; 

2 - Arına\ ir iizerinrlen petrol 
havzasına giıerek • laikop'u zap· 
kden kol, ) ine Kııradcıır.. s:ıhllin
d& Tuapse limanı isi' anı tinda 
taa_-ruza de,·anı cllu-ckted:r. 

1 
~uıdan ve .Petrolden mahrum et
miye çalış·yot'lar. Bunu ancak 
Baluın ve Bakiıya vardıktan son· 
ra elde etmiş olabilirle. Bu mak· 
satla büyük Kafkas dağlurmı ce· 
nuba aşmak tazım g"liyor. Mare
~al Timo~enko"nun a ıl kuvvetleri 
nerededir? ICaradeniı. sahiline ~e
kilen Rus k"'1vvdleri, lıerhaldc 
ana kuvvetler değildir itus sol 
~enıtbının l>i.tyük kısım il" cenuba, 
Kafkas dablarının şiınnl etekleri
ne d<ığr.ı ric'at ettiği tahmin cdi
lcl:ili.r. 

Bazı Rus knv•·ctlcri, bu liman
ları miidafaa etD\ck üzere Kara
deniz sahiline doğru ric'at tdi
~·orlar. l'\Iagliıbiyct halinde bun
lar ancak \'C ltısıucn donnnma 
yardımile kıırtarılo.hil<>cektir. 

Bı< linııınların dü~ıncsi halinde 
Rus donanınll1il daha cenupta Poti 
ve Batımı limanlarından istifade 
ed<:bilecclı.tir. 

3 - Ü~i.ineü bir Alınan kolu, 

1 

Bakfı~·a gid<>n şimendiier hattını 
takip ederek Georgievsk mıohkn
sına ilerlemektedir. Burası Terek 
Kazaklımn1n oturduklıtrı esl<i Te
rek vilayetınio ınerkezidir. 1777 
de mü,ta!ıkem bir mev1<i lınline 
getirilmi ti. Şehrin cenubunda 
Grozn)· petrol havzası vardır. 
İşte Alına.ııların asıl hedefi ıle hu 
petrol lıa•-ıa!'ıdor. Alman tebliği
ne göre, el"nuba ilerliyen bu kol 
Pratigorsk'u ~gal etmiştir. Bu , .•• 
ziyete göt<e Almanların Gcorgİ· 
evsk'i 2aptctınelen ve Grozn:v pPt
rnl hnvusıını girmeleri de nmh-

• Stali.ngı-ad bölgesine g-elince~ o
rada hii~ iik bir dcgiş.klik yaltlur. 
Dun k:nislcılc K:ılas"da ve Don 
nehrinin canuhunJa Stali.nr;rad 
den1iryolu iiı:e-rindc :I\.otclniko,·o 
çevtcesinde Rus kUl \·etleri Alman 
taarzuzJarına nıuh'.l\'c~nct ctn1ek
tedir. Alınaıılanl\ bir kol ile de
ıni.r~·ulunu ('1kibcn Staliııı;rad'a 
ve diğel' bir kol ile A>trakan iiz•. 
rine i!erle'Dlek i ·l>edilı.ı..rine artık 
şüphe kalmamıştır. 
Voroııej ceııubwıda ,-uiyet Rııs

larm lehine bir iııkipf alınıya 
ba,<danuştır. Ruslar Don nehrini 
Mr n<>ktada daha garbı:, geçmiş
ler ve ,üre1Ji taarrıızlardaıı ;oıı
ra Ahılan kıt'alarnu 10 • 12 kilo-
metre geri atnıı!,?lardır . .ı. lo.ı;,.ka\·a 
garhind., Rejcv kesiminde de Rııs
for taarruz lam devam edi) orlar. 
i'akat Alman n:.üdafaası kuvvet
lidir. 

Ilulis~. •imali l{afkasyada Al
manlar ilk defa a•kcri harekat 
netice>lndc petrole kavu~mu.,-l:rr
dır. Fakat bu petrolü şimdi:ki hal
de otukollarile yini benzin <;atfe· 
Jen vasıtalarla nakletnıtk zorun· 
da bulunuyorlar. 

PEk gcuç bir ka.d·nt._. kL;.<.:a.ğlnd3, 

henil.z tn'1ı!ll-de, .ın•.ilimini bir Yli\' ·u 
varoı. Önce, kl(n·:dcrda cıo:a~ırkcn, ço
cuk mı<;ll llU9ıl uyuyordu. 1\Iüba.şir 

çağırıp da ına.hkı."i.ne:ve girhıı..<:, uy.ıı.n

dı. \'ıyaık yıyak, cı.yfllk c-.yak bagtl'mı
:ya ba:la.ciı. llir ~ra.lık. (il o ~a<lar 
'-ız.1.ttı 1 kad'ar az~ttı ki ... Geı:ııç kadın 

mük·madiyoo, 
- Kı;; kc;; kl<ı 1<1! diye urulıaılO'• uc

raşıyor, fa.kat ya\.Tu, 'kaınetl, g•Uütçe 
arttırl)·orou. Nty.ıy:et, h5.~tinı, 

- Ç'ocuga dışJ.r:.}a çıkarınız! clcd.i. 
Yoksa. mı. ıne yapamı.racağız.. 

Geoç kscııı., rr.a :'kc"t11cnin kapısmın 
önüne çiktı. Orad.J. du.-an bir -3dına, 

-Ne OJu.? cic<lı .... u çocugu bimz 
tutsanız d'1 .•• 

a:adın, 

- Clur, hO!nŞ"fı·eciğıın, ı::ıe olacak? 
drdi, Tutarını .. neye tuıtrn.yayım"Z 
Çocuğu ditı;r k'!.ı.:..:.n1n 1.ucağma dev

ı"<.4. .... ve tıcicrar m:ı.hkl"r.Jeye girdi. 
B·~ı gt:r,ç K 1ın, dav~c.;ydı. Da.va et

tt .... , yıne gent o'r -.ıı.rl ndL. H fll de 
e.4

• , y!':n•, l .. :,. r:: i nin ka · .ydı.. ı 
Davact rç k.:ıdı..~, vasmı ar.l.1.tt.1.:-

- Plyr-.re, t·lt 1no.1r A aır.ız , ga
yet ,y· <tı • .t , e.t , ÇOK.. r... ç
tır Kı?CdI l a rt n ı<: e\ı It 1 .ıgu 
halde, ~ l' uu 
ğ; r u kısk nın ya O 
ı.... deli ol"yo•, Geç< , bi-
zr., g~ .. b rhıc, t ğe 
tC~j., C cu':t c..,1 , u-
y ..yor O ı· ıp b z k,c-1ı.ı tı.ik !. ır •• ra
hk b-Cp csar ç t·n· 1 -eı ...:m rr za
m:n, Pirıq. ':I , çocı. 'ı ~ stlmcagının 
başı.nda ~!i?n an a, ş ,.~ etme-
dim. Bi..-az .::ı:ınr:ı, .;ık.p g tti. ı 

Ço<.: ~ &ı l-i> b K.~ın:... oaı.:1n .. y .:.- ı 

yor I:a!<-O.t, ytl211Anün rac değ n .• 
i.ı<l-eta, tn>rar~.ror. l1i..!• •. e~ J\.Ia.rlk.aya 
se<)oeı,dim: 

- :farika, d«hın. ge. buraya •. bu 
çocu.ga oir şe,' o1~yor 

?ı,{arik.a u.p 'F, ld: O:lcuğu e-..·ir-
Q.i.ık.1 ÇC'\""' k, H tı.. r;.fınc:t baldtlk. BU... 
tlln v~cudu ımxa yur De- i~ dondilm. 
1\.I;;ı ika, çocuğun bır .Şt"Y c lıp yui.tıı
xunduı."una dtkkat e- Pamıağını 
•fr-ına soktu. Dir de b:ı'!aılım k, da
Ir'aığına, fın..dı:k k:N.ar b r n!,fl)n p,ırc:-a

•ı yapıŞl.•,ln-ı•mış mı?, Meğer, el
ti.m, k:ıs".-Gl.nı;bğın.dan, ten dışarı. çlk
tıfLn1 ı..aıı-rm, o üı'"ll ~rfn dJroağı.
na 2{yon yaptŞt.ı.rmL:ş. Ket:di-sinden da ... 
\ ac-~yım. 

P-r•ye ayağa kalktı. Ktnd;ni mü
dafacıya batş!adı: 

- Efeudim ..• Bro., cıtlmi de. çocu.-
ğuilu da gayf't flC."V1!'1nı P'ocikat~ eitim 
bMJi kID:::ınn'. Bn ~uğun daınağma 
afyon filiı.n yapı~tınnarlırrt. Deni kıs-
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TARİH MUSAHABELERİ \..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---") 

Geçmiş devirlerin bu hakikat-
lerini biliyor muydunuz? 

On altıncı asır sonlannı idrak 
etmiş. on ı, edınci asır başlarınô.a 
iki defa s:ı.ırazam aımuş Öküz 
Me ~ "-:tı3•a, ı.i'.<abını; baba~l'1ın 
bir ök l ra}b. ndı almasında~ al
nu>;tı. Çııl ınn, değerli, duı-<ıst, 

zan!; r oşsol bet b!r adamdı. Ha
Jepte vali bul!lndıı 'U sır ı ia, 
Ş<.mlı ~air Msnt.ki .:lc~-ilı.'lldQ :>a· 
pu.an dedikocubrdan ku.rt .wn<U< 

i<,in Ş~:rna:m Halebe kaçmıştı 'e 
nradan şu kıt'ayı Y•<np göı:der

m.şti: 

\ ( Yıızan : ) 
\. Reşat Ekrem I(oçu 

Şamda bilmedı1er kıymeti"' i 
Hiuet ettim Jfalebii§f"lıbaya; 
Harların çiftei iz(J.Cından 
İltica ettim ôküz paşa.ya * Ayasofyanın içindeki mer

mer küpler, Bergamarla b'.ll'Un
muş, Üçüncü Murad ıarafın1ın 
İstanbula getirtilerek Ayas.c!ya· 
ya Jronulınu~ıur. 

* Defterda.r ~kelesi .baş.r.aa 
defterdar Nazlı Mahmut Elendi 
camii \'.!rdır; bina Mimar Sinan 
eseı:fds; bu camiin mtrıare;o;in.11 
alemi üstünde, pirinçten kocar:uın 
bir mürekep Juıkkası vardır. Bu 

hokkanın içinde \>.T de madeni ka 
le.mi varmış. Faka:t fırtın al,ırla 
kopup dü!l!Jliiş ... Nazlı Ma-lunat 
Efendi d.evrinin güzide bir haıta
tıydı; yüksek bir maliye memuru 
Q!reaktan ziyade yazısile, 'an';,tı 
le ömlnürdü; öyle ki, camii ı r..".!ı
narcsi üstüne bir hokka ka!em 
koydurtarak bunu. asırlarca son
ra yaşıyacak insanıan 'bile ,ıan 
etmek istemişti. * Zam:mımı:1Jdan iki yüz szne 
kadar evvel, İsraıtbul beledıvesi, 
bütün dünyaya örnek ola<:ak ka
dar kuvvet~ bir düzene sahipti. 
Bu arada, mesela aıhçılar, temizlik , 
ye meşru kazanç bakunında'1 sı
kı bir kontrol .~!tmda tutulurlar
dı. Et veınekleri, kasap fiatına 
bir misli zamm.,dilerek satılırdı. 
Ve bütün yeme~\er, okka he•a
bile satılırdı: Mesela 1uhn.lliİll 
okkası 18 al«;eye pili'ıvın okJ. . ..sı 
10 akçeye, çarbımn okkası 8 ak
çeye idi; şiş k~babı ar.sın ile !dl. • 

Y ~r.m zira boyunda ü.; şiş dolu
m ke'lıap ı aı<çevc '(l • La- a 
ve yapr:.k calnt3İl ·1 da Lan~ lıe

saD le icii. tanelerde de € , .ıız 1 
d durac.lk b:r bu1iık ı.c.km.ı •di. 

1' İstanbul feı ncien çok ev
ve~ Murad Hi'.dıı.·endig:U zanca
nırıda yanı TürJc;erin B3lka,ı fiı
tuhaıı d~vı"nde kadılık eJen 
11oaa l{iıs\.an maazzam bir ser
vet sa'h·ıb• idi. Ölci~l.L:Ü zamrn, ~n 
beş y~!.arıOOaki oğluna, yill yılr 
lık bir ömür ko.va;."ak ... e her gü
nüne yüz altın lıe6'1phyarak 
3.650.000 altın mirns J)a'aktı. Bu 
delikanlı, bab""ının ölümünden 
sonra -bu se!'Veti 1..amanın1!zdan 
500 sene !'V•vel Bursoda 7 senede 
yedi, bir hr..mam külhanınıL aç 
ve çı piıak öldü. * On yed'nci asır baslarında 
DalınaçJ'~da Nıtlim ı,eyinın ko
n<i·~n~n ahirında h;·r at oğiiinL 
vardı; bu kimsesız yokısul •;o.:uk 
bir kış yatır.ayak ~u taşırken, bJ' 
kadın kend;,ine &c•dı ve ayağına 
bir çift eski kundura verdi. Bir 
gün Nro r.e u,itnnn b:T kap·cı

•başı, bu at oğlanı:ıın çok guzel 
bir cocuk old.uğunu görerek ya
r.ına aldı, İstıınbula götürerek sa
raya tak:fim etti. Z€kiısı ve iyi 
'.lıuY""n ile t~mcyiiz eden ve adı 
Yusuf olan bu çocuk sarayda sür
atle ilerledi, S'Ultan İbrruı.·m za
manının me~ur Hanya falıhi ve 
büyük am>rali oldu; fakat eski 
yoksul zamanh•ını unutmadı, 
Nad;ndeki iyi ka:bli kadına, l;en
~;~:pp \"E-xl ~i o bir cift 4'1~k; kun
'<l.urayı, içl.enne a!t~ doldurarak 
gön<lc!rdi. * Döıtlüncü Muradın manzum 
muammalar söylemek merakı var 
dı. Bu muamımayı bir gün, bir 
•bahçe safasında söylemlşti: 

Direbsan oldu. g&rd·üm beş hilal 
iistü.nde bir hurşid! 

M!'cli:;in.de ha-zır bulun.an ~ait 

Nefi, etrafına bak.rı 'p da pa:lişa.. 
hın gözdesi Musa Melek Çelebi
n!n, ba.~ını avucu ıçlne koynıuş 

düşür...ı1· -,ünü göriince, ~1 u .. ~dın 
.muammasını şu beyit •le çözmüş
! ii: 

!Hege-rkım pcnçci 1 iminin· al 
mdıp<irc yaslar..mış!. * Üç:..ncü Muradın da. Sadra

zamların ken.d:.Sine arzetlikleri 
müh'm evraka ırr ·nzum cevaıp 

vernı<>k ınıe>rakı val'dı; işte bir 
örnek 

Bu arzı bir claha tedkik lıimmet 
İderseıı elbet eylersiıı isabet!. 
* On altıncı a9:,- b:'l' !belediye 

nizamına göre, yani 4-00 sene ka
dar evnl, yangınlarile meŞhlll" 
İstanllrulda her,kes, evintle b:r fıçı 
dolusu ~u :le evinin çatısına ka
dar er'.şen bir mel'Cliven bulun
durmafa m<"'Ohurdu. Bir mahalle 
de yangın ÇLklı mı, mal ve can 
keygısma dÜ§Üp mahalleyi pani
ğe vermel< yasaktı, b•1tün manal· 
leli yangın çıkan evin yardımına 
kıcJı\>mıığa m~'C'burdu. * On se_lciı.i'lci asnda İstan
bulıla ayna ve 8'Vlfle merakı vaı· 
dı. Donanmalarda, hayramkırda 
konaklar ve saraylar ve z•fer 
takları ayna ve '.lv:-Zelerle süsl.e
nLrd>:. Hart:i. Tee<ancde yapısı bi· 
tip denb..-c ınd'ri'C'Cek gemiler de 
avize ''e ııyııaları.a d<m.atılı.rdı.. '* DönFhcü Avcı Meh:ııet, 
!<arısı Rabia Gülnü;u ~L'ıgm gibi 
seıverdi, büyük sürgünlere, :ııkse--
1'.~'a onu da alır götürürdü. 1I ttti. 
Pnlonya se-fcr[.ne bile, bir gümü~ 
araba içinde lıcra ber götüıırr.ii.ştü. 
'Bu güzel kadın ,aslen, Girit ada· 
sının Retimo ~den ıbiT Rum 
kızı idi. 
*Abdüla21'oı.in Şeyhiili~nıların

dao Ahrrw!t Muhtar Efendi, AyJ; 
socyooa Saframolulu bi.,- turşucu
nun oğlu iken, sırf kendi gayret 
ve zekasile yükselm'şti. Hf.r dü
şünceli, d'oğru, deMn bilıgilı bir 
ı;damdı. Saray mıiıitin;n işine 

getımedJ; azlettinn<?k iç·'rı şu par
lak fı.rsatı bukiular: Ahmet Muh-

lloılıowa'da neler 
olayor'l 

Yalean: Ahnwt Şidrrii ESME/f 
'Bir kaç günderlb r; gelen ha

hcr!er, müttefik polit•ka udaınla
rının M:osk<Wooa toplannalcta ot.. 
duklarındaıı b:>h"E'tmcldcdir. M<ıS 
k(}Vaya ~ikleri kal'i olarak bit.. 
dirilen polilıka :ıdamiar şunlar
dır: Cı.ımh urrdsi R uzve W ıı şalı.>1 
bir mesa<jını da berabt"riııdt• gö
türen An,cıikan G 'nerali ll rad
ley, İngi!tereruı Ku~"'b;şe-ft('ki 
büyük elçU;i Sı.r ArcL.bald Kerr, 
Amerika büyük c1ç sı Amiral 
Sıanley, R~terc göre, Am<•rika
nm Ankara büyü'..,; elç;si l\'l'<>ter 
Steir.1ıard, Hür }'1an~a kom.Le ;ı,. 

zasında General Garrcau ve bel
ki de İngilız Başvekili Mıstar 
Çörçil. Çörçilıın l\Iockovarla bulun 
duğu İngilizler ıarafn.d<.n teyit e
d'.!memi~ olmakla beraber Baş.
ve'\o n Amerikaya \" t>l 'il se-
yahatlerı gırl. ıutu•d Jna re 
bu ı.tyar-etm de giz ' u' .a 
iliua edilmış olrr ı mk i'l .ur. 
Herhalde Çi.ırçı ı:ı ... on lrE• a bu
.unrr.adıgı da ıınl.ışı!. ;ık.o.lır. 

&m g.ınler LarfL ı: kcnd . nn
cierı h.ç bahse<i ' t. -'n • a· 
l.t gur , Mcsko, .ı) .ı 0 .. m i>ı

lir 
Görüşrr.eleri crJJ e''•re. scbe-

'be gelince; şiımdyc ko b>r çokı 
tefu·rler ileri slırü1 t ~~tli . 

1- Mihver k ) , .J~rı, b gi>
riı{melıel·; Rus) .ını ıi: t"ız de
neceık ~recede kötü Ola• ' ıı~ 

yetı ile alakal, gfütcı-mcktcıl r. 

&rlin, Çörçilın sey hali • ak
kında bu;;u.,;i bir mlit::.:~a ';i:üt
ımemekle beraber, İng:liz B1,ve
Jı:.tlirln daima buhırnıılı ..-a. ·vcı
h!rde seyahat eıt.ıği~ .clidia c:<!~

rek Mookova~~ >'-") ahat h;ıkk n
daki ~iilınıün veriim .ini de t.alk: 
efkarına ba'1.kmaktadır. 

Z- Bükreş bT ~ m daha iler~ 
giderek, götii,-mlClcrin Jmıts z va 
ziyetre alan ilbsyayı mün.fcrit 
sulilı teşell:Jlıiiliooe gir:~ek.cn rn· 
koymak için ya7n makta oic:luğu· 
nu bilı:hiyor .Faknt ba BU."-'Cf 
haberine göre, Alananya, ancak 
kayıJsız ve şartsız teslim olır."k 
şartile Ruııya ile sul.h olmıya ha 
;z:rdır. Halbuki :ı;ı.u~.va Bükreşe 
göre, ümitsiz o:lnıakla bera b~r, 
lıu cümitsioı'liği• iıeniiz kay.ıtsı;r; 
ışa:r!Sıa: tes'lm o:.tcak dere<.eye 
Yardmnaıci:.ğında'1 şarla bagl <>
lan sulh teklifi reddeı:h~eceklır. 
3- Üçüııoeü bir zümre, M >sko

ı;a görü~Ierinı Sibiryaya koı·~ 
jaıponya; tarafınd:ın g-l'i!;i "Cl k o
lan taarruz lle al:1 kah !-':Y,~ n1:ı ,\. 1

. aı 

dır. japonyanın Rusy.ıv, ~ n la.. 
arruza geçmesi içi•ı fı >al k ,.,_ 
makta olduğu ö'rd~rıl--.c.ri S~.) c
niyordu. japonlar muhare" nitt 
ılk s"'1'hasında Anglo - f:;.ksc:--br-
1a me,.gul ol.duklsr<ıı~an Ru 1a 
~1e mesele çıka!'mak i:;.~~rrıPmi~ 

!erdi. Fakat artck lmık Şarl•a:U 
A1'glo - Salcson :>l'ı'<~ları t:ısf ve 
edilci:ğinden japonyr-nır Rusya i
ie hesaplaşmasına sıra t:iı"" 1 ::1:~~ır 
Şimdi Mo.skavada, '1ö·ı Ie bir ta
arruz gelıiıee Anglo - Se':sonLı"'" 
Rusyaya ne şekildf' ~·ardım e-·~
cekJeri meselesınin ~ ... n~ulmcKte 
olduğu ileri sürülmekteciır. 

4- N;tıayet İngi\.z kayna i:la
nnd.an gekn garbi Avrupadaki i· 
kinci cephe mesetes; ~traiınd•ld 
halberler

1 
Röyterııı s!'i:J.Sİ nıuh:ır

ririne göre görüşmelec bu me>~le 
ile alakadardır ve hatta mihver
cil.€r de !bunu 'bilmcictedirier. 
Röyter diyor lııı: •Mihver malr 
filleri bu di\)lomatik teşbbüslcnn 
çok mühim badisclere a~'ımet tPf" 
kil eotHğine kani bulu:ı'Ilaktadır· 
!ar. Bununla beraber, umum'.yet 
ıtibarile mihver mahf;lleri ~örüş· 
mel&in mevzuu na ilo nci cephe· 
nin teşkil e<!~ğini far1.eylemıve 
daha ziyaoe cğgındır.• 
Bükreşten gelen sulh tcşebbiı<>ii 

!hakkındaki rivayet .miıstesna Oi• 

mak üzere, d?ğer ta~111ıin ve fa
raziyelerin hepsi de doğru ol•bJil\ 
Rusyada vniyctin Ü"" tsız <le \C· 

mezse de hemalcte iyi olmadığı 
meydandadıır. Almanya, bulun 
ağırlığilıe Rusvanın ÜZPtı!!le yil'<
lenmiş ve kış g~lm~;den evvel 
harekatı tasfiye etmek karcı"!l.· 
dadır. Eğer tasf ve etnıiye ır.u

vaffak olursa, ha ·p ~cna erır.c;e 
bile, Almanya rJh<1~1ıyacak ve 
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tar Eiendi, 'bir' gün Kadıfttöy:lne 
geçerken, beş çıft.e k.ayığ,ı.na. bin· 
roiyerek aleU.Ce bir şaıbıs g;bi 
İdarei Mahstısanm F€vatd :ıdın· 
daki.ı vapuruna bimn~ ve bu su
retle z,11et göstererek Şeyi· ~Us· 
laml.bn şanına nsklse vermi,ti! 

REŞAT EKREM 
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Baıvokilimi:z 5-racoğlu'nun. 
beyaJJ•tı. Vişi F.rarısasında 
na<ıl ltal"şdandı? - Kıııfkas 
.-ı~rindeki şeb.iri.,.. birer 
bı ,...r Alroanlann eli.o<' g~ 
~ur - RllS fil05ll K•radenlı
de Alman ~aJi altındaki 

Fiatları arttıran tüc
carın kara listesi 

<Bı.ı 1aznun m.t'~~eı-1 Anadolu A
j •ı a. tluılt~Oden ahnoufb.r.) 

Telhis edeD !Uu.ımmer Al.ATUR 

Bıtş\•ck otni-ı Şıl.r.;.rü Sar~,c.ı,;!lu
r nn MC'CJ.,;te okuduğu hüklı.ı:o~~ 
obeyanname>ı d:ir,ı· a dk<irınl :1-
g.oe1xtrınckte devam ediyor. 

ı-.:utku ta~1lH eden Fr;.nsı-ı •D!
ba. ga:zcıesinde p;erre B~onus 
ci:yor ki· 

&ıracoğlu gayet tabii olar.ık, 
ıınemleketi harp d~.ıda tutmak 
tç n her şc-yin yapı:Scağfnı 5ovle
ıl'l, ir, Memlekl'tin isl'1<1.'ıl '"' 
t-.ııırakları tehdit edi'l-se, T'irki 
yenin son {qde kadar döğii.1ece
gin söylemiştir. 

Turk..ye dind~ki'ıde~ memnun 
dur ve ke11<ii topl'~icl.:ın dışında 
lı~ btr emel bes1em:yor. Ttirk'
yer n isled!,'.!i ~ e,<;.in~ şey, k~ndi
scnln '"allat b.rakillmasıdır • 

cLd Tan• gatıetasi de Ş.>yle 
diyor: cS~racaglu nutırnnda mil
le" rin nhü-:ıline sebep olmuş o
Lan • '"'!arın h•Ç \::" ;iP n Tü•ki
z,.edc me\"Cllt ohnadı[!ın•, b•.ınnn 
da ır !etle Şefi 2raı r."" ki karşı-
Lkl t ~yesı Lt' mümı<Ün 
o 'ğini wylemi.<ıt"r. 

Y , Türkiye varlıi(mı, bu.,.,,_ 
har 1i 'ıukfünet sı temi ' e kur-
m .ı,·•r!ak olmı:. lUT. 

An •rada zıt istıkametlerde 
bir ok ";~si 4nıy kler yapı1.clığı 
ln sırar.la, S:ı.racn[,>'ltmun h~c::in 
i k f, ""'\ · , nda Tl''ı9"'11 etliği 
aı "kı'.ımet n Türkiyeyi ijıarp d1-
s :-:da bırakmak ıazınmi bir kere 
d. '1a teyit etmiş ol:ma<ı~ hiç 
şii ıı fD~ad.1n hali dei,{'dir.• 

CEPHELERDE VAZIYET 
A n tobtiğlerl, sür'at1e >Ce-

:,up cıoğuya ıierliyen Almrn kuv
w•ıcr'n n Piat..g')rSl>: şctırinı zap
te • k~:ı.ı b:ldir:ne~tedir. 

St '"-rr~dın cenup batıs:nda 
du TT an ~it.siz bir mukaveınet 
f ) "11(.ır Ka~ lhücumlaıi 
1Jh "~' ~u~mü:ştUr. 

Büyük Don kavisir.de kuvv,,ı-
li b!r düşman ordusu Kıalaçın ba
t'Slllda çevrihrf şilr • , 

Rejev:n cenubunda düşmanın 
tıekra Jachğı büıeumlar püskürtül
rr.ı.:.;tllr 

St.okbolrnden gelen bir habere 
göre PiaHgorsku zapteden Alman 
kuvvetleri Pr0klad0<1r civarnrına 
varmışlard;r. 

B~inden \1.t;iye bıldirild:ğine 
göı" Alman ileri 'kollan Yeka~ 
rir r, ı d şe'h;riııe gir:nışleN.ir. Ge
oııgiyevska şehrinin de dün düş
mes· bek'ı~dıyordu. 

Rus te'oli.ğ~ ri i>e, Sovyet kuv
,e. erinin Voror>ejin cenubunda 
Irk - nehrini ge;ıtik!e'!"iııi Uld.',,.. 
mcktcdir, ·ehrin batı saılı;;indc 
ileri v-en kuvvetler ıocsk\ın dört 
nok't;.yı ;ş;:aı etrrış!etdiT. Al.man 
\"e Macar a<Jcerleti arasmda pe
ruk Q1knuştır. Düşman 12 blo
m<>tre !bat.ya a:~tlr. 

K.oteln!k<Y·:onun şımal doğu cev 

~~~~1:;,:11\~:~~"'+!1'.;t Hind şehirlerin-! fa!_OSKOVA'DA jGöbels yakılan' 
=de=van=ı e=diy:':or.===I de tevkifler hala [Ruslara yardımi Alman şehir-

~=k<f<.aç1!: :~ı:8!:~~ devam ediyor müzakereleri \/erini geziyor 
.)ıe.Jıer devam etmektedir. S.-~yet Baırmay 11 (A.A.)- Bıharm [d d • ' 
tank!Al"ı müteaddit '<arşı hücum- eeki kongre mi.k.larıeti rei:,'i Srilr.- evam e } Y 0 f lngiliz tayyareleri 
!ar )ı..pmışlardır. nıiıruı. Sinma. tevkif edilznlştir. • 

Koropat.kin çevr~.nde Alınan- Karaşrde bütün ç.ırşılar kapan- Rur havzatnna ye• 
ıar uıti_,·at tankıan ;ıe harekete Ruzvelt"'-ın .... talı'ne me· mıştır. !Bazı mekteplerin ve iı>- .., nı· b •. r ak 1 n yaptı 
geçerek, Rus birliklerlııi get'1 at- d• lejlıerin taleibeleri rlnse ge'ımemiş sa1·1 henu"' z verı

0

lme ı ~lardı.r. Londh 11 (<\ Britanya 
RUıS filoı;ı:ı Karadeni::ııdıe Aı!ıman !erdir. Myroreun bütün milli kocıg Am k k·--etleri ta-fmdan R11'-- ':a· v-

:re korniıel<'ri kanunslliZ sayı::n:ş- Loı:ır:ka 11 (A.A )- en an ~ • •• ur " 
işııı:lt. alt:ııdaki bir limana cü:retli ~rleri Moskovada Sm·yetler zıısında .Asnabrücka ;.ıapllan hü-
bir akın yapınll§'ttT. Sovyet gemi- ı.u-Peonada vuk,... gelen karg~- itıtmadına harp Jıevazmıı göoıde- cuıırıda mührm çelik f~kaı.an, 
leri., gece ma}'n dökiilrnÜ§ koya lıkhı.r n~icesi.nde şimd·ye kadar rihnesi işi >.Je ge<:eli gündüılü meş demiryollan fcz,erindeiri sanayi 
girerek, antrepoları ateş allttta 

14 
kıji hastanoye kakbılmı~;>»". gul olmaktadırlar. mınbkal= hede! tutulmuşt'.lr, 

alınış. cephane yüklü gemileri Bu<>laı'Chı.n üçü k•ırılınla yaralon- Amerikan orou le' o:ını ek.<;peri GÖBBELS YAKILAN ŞEHİR-
batırm'§t•r. Harp germieri loayıp General Brad'.ey, Sovyet Müda- LFJÜ GEZİYOR 

d
•. ,,.,- I1>7lardır. k vermeden onml-..ur. Madrııs reisligin n mllhtelif faa Kaıniseri ile dört defa onu?" Lonrl~a 11 (A.A.) - Alman 

lıiNDİSTANDAKİ VAZİYET !bölgelerin.de bir Ç•)l( tanmmış muştur. Propaganda Nazın Gi:lW..lB, Ko-
Bomba}dan gele haberkr bo kongre azasınm tev".ı!l.ıf eıdil.:iiği ·13Tadıf-y Ru:ııve!t tarafından bnya, Düsselrl<>rf ve diğer hava 

~irde ve diğer şehitlerde kan- haher verilmektedir. $taline ~ıOoıilen mesajı bu- taarruzuo u.,myan ~hiTlenı g;.. 
şckhklarm devam etlfi!ini bildir- günlerde verecektir derek hasarları ıelkfJt etmiştir 
mektedir. Bombayda tren.leT yağ Göbbeb. halka tnlaben sôyl.e-
ma edilmiş, te4ıgı'af telleri kesi'- Harbe yakınla- Dö Gol Çöldeki sa· diği bir nutukla A,manyanın ne-

ıiş, sokcılt fenıerleri parçalanmış- den harpte olkluguru bir kere 
t r Hasara uğratılan bir çok ;>W- vaşan Fransızları daoo llıa1ıırlat:mışt." 
büsler yol üıı>tüıı.de ka\nıışıır. ş 1 yor muyuz' teftiş etti 

PoJı:s bir ok çn~ere kar şı ateş açınağa ınecbur lkaJm~. Harpten uzak· Londra, 11 (A.A.) - G<,'Ucral de Gol, Ga.ı-p Cölürıde sav.,..,,. ~'r..--

Ö:lenler ve yaralananlar olımuşwr. ? !ıtarı ••Yare! """"' v-0 geı.ı;ı res;mle-
Evvelki günkü kargaşalıkta ö. laşıyor muyuz• • rinde h:ıztr bulwımuştur. 

!enler 8, yaralan;ı.nl:ır da 159 ki- Ge,,...ral geçid rttminıden 90nıt Bl<'-
şiyi bulmuştu. (aa,,makaleden Dovaml bakıeıın mevi<liı>d.e harp c .. tmiş ol-. 

Umumi valinin evinin bulun- sahip olnıad:ıkla.rıııı fan; n kabul oavaşoo Fra.-lılara nişNı vemUat'ı<. 
duğu tepeye de hücum cdilmise etmek mantık yolu ~ iktrı.a edi· 
de polis mülearmJıarı d:ıığıcnıştll". yor. Va.ıiyet bn olunca da Alnıaıı 

ordııısu RUbya mecke:ı ve şimalin-

Tıp Talebe Yurdu 
(1 ııı.cl Sahlf•den Devam) 

vilayetlerde bulunanlann yurtla 
alakalan kıesilmiştir. Yaln.ı.z ail!!
leri hariçte ve yahut :Erzurum, 
:m. tay gifııi uzak viliıyeUeroe bu
lumanlar yurtda a4konwmuştur. 
Fa:kat bu karar mali va.;Lyetleri 
fona olan baıu ~lebeleri müşkül 
bir durumda bı.rakın;ştır. Bunlar 
aik!lıerinin yanına git.menin müm
kü olamıyacağllll, tekrar yuct.dı> 
ba.ınclırılmalanııı i~niışlerdir. 

Bu sabah görüştüğümüz yurt 
müdüırü ise bire şunlar söyOıe-

rrJ ~tir: 
•- Veka!.ct, tatik\e ta1cbelerin 

yurtrla 1<1a.Iamayacağıru 'bilıii.rdi. 
Bizim e~ b~ şey yoktur. 
Veklrletin emrine göte hareket 
ettrk Talelhelerin :ıeni müracaati 
de Vekiı:l.ete fbi,J<HrilmL'!'ir. Yeni 
bir cmör g~fu<;e tc.krar yurcia ala-

cağl2.• 

- -
Bir öksüzün gi'tz yaşlarını ku

ı,..Mnaktan daha ferah verici r.e 

varıdır' 
Çocuk Esit'g<'me Kurumu 

Gooel Mer:k~ 

,,~~ ..u 

de tasaıaa ge~mediğl tırlulirde 
cenubi Kafknsyadan itibarnı de 
bütün kuvveti ile cenuba inecek
se asla durdurulaınıyacaktı.r. Me.-
kez ve şinıııolde taarruza geçtiği 
takdirde ise em az 40 - 50 tümen· 
Jik piyade ve bir zırhlı taarnııı: or
du.suna dayanan muharip kütle 
ile bu işi başarmıya gayret ede
ceğine gore karş1'>1nda1'i ıııiitte
fik kuvvetleri J,&a.kal bu nkbet öl
çfutü içinde drğilse yine durdııru• 
Jaınıyac~khr. O halde Alman 
ordll6unun iM defi ve yolu kendi
liğiı>den orteya çakıyor: 

a - K3fkı.ı;yayı istila tak.di.rin

de lraD '"' Ink yollan i~ Arap 
Ya:nmadnsına ln.mek, 

b - Hazer üzerinden Hindistan 
şimaline sarkmak ''e Hiııdiı.tanı 
şinuılinden \e garbinden sarmak, 
Hindsitan şarkını ve şiıuınl şar. 
kını Japonlaıııı tehdidine bırak
mak.. 

c - ımsırdaD Eylıil başında İs· 
kenderiy·eye doğru taarruza kalk
nıak. 

Bu hedefler ve ~·ol!ar arasında 
görülüyor lu Tül'kİyedeu geç<ın, 
gcçme.i iktiza eden ne yel, ne de 
hedef yoktur. O halde, 

- Tiirkiyenin siyasi "e askeri 
vaziyetinde ıMaba bir değişiklik 

VAZiYET 
cı ônci Slkhiledfln Devam) 

:yularım ve Krasnodordaki tasJ:i
:ycl:ıaneleri tahrip cıl:klerine ş'ip
he yılktuT. Betıınla \ahrlp etttk
leri farzeı:Wse bik!, Almanlıırın 
lburalaırlan daha dört beş ay ıst.i
iade edebilecekleri "i~eEdir. 
jl{rtıgnodar 200 bin nü.fuslu biT 
şcrfrdir. Aıyrıi zamandı~ burıı.da 
blr sililth faıbrik.ası d~ bu\unmakta 
idi. Bu ~irleri geçen Alman 
k:ilları şimdi Novrosiski te!Y.iit e
di\ynrlar. 

Diğer taraftan Voroşi-lo11ık istt
lq:yy,etinden cenuba ~arkan kuv
-vetl:er de, Pisigonıka varmak. üııe
redir~r. Bu suretle Harer deni
rı:i.ne doğru kendilerıne yolı aç
makıadırlnr. 
Harekatın müstakıl>el iınkiş:ıfı 

Kafk.ast oşıp Bakiı petrollerine 
''armak olı.ı.cakllır. Bu tahakkuk 
ederse, Rusların Bakıl petrol ku
yularını da tahrip ed~~ekleri ~up 
ihesiııdir. '.Hi»tta Ha>.cr tleniziııııı 
suları!l1 bu kuyuL:ır3 akıtmala"ı 
!ht'ımalmde de konrltu.Jabıh Bu 
takd'rl<>, be~r~-et buradaki ri
melt<'n <:'bediyen mahrum ka!:.
cak demektir . 

Ayın 20 sinden 
sonra Börek ve 
Çörek imaline mü-

saade ediliyor 
Sini'• ve börelo:ıileı- Ankaradan 
dörunüşlerdir. 

Ticaret Vekili eğustasun y,rmi
sil!<ien sonra sim\t ve bfu-ekçilere 
giimle 30 çuval un ver:ilece(fru 
ııöylemi9tir. 
Makarnacılar heyeti şehrim:ze 

OOnmü.,<ıtür. Vekalet makama ı

anali işinin ancak ikt "''Y sonra tet 
kile edilebileceğini bi!;fumi.şifr. 

Diğer taraftan lokanlalarda a
lakart usulünün kı~ldınlarak üçer 
kap yemekten ibaret tabldot u
sulünün konmas. hakkmrla :ı!i
lkadaı'l.arca tet'kikler jı&pllmıılctn

dır. 

Acıkh bir sandal 
saf ası 

(1 inci S'lhlieden Dc\':ım) 
e\"YCllri gt.n ge<Zl'llek [ızete {f.·ttık
ler: Bu~a: ada.s;n<:1a bir sandalı 
k>rıılaınll'}. sandal.cıyı sah•kle bı
rakarak denize ııçı lmışLaıdr. 

Bu sandal sati>S ı-;nasmıda bir 
miktar içki kullanmayı da ihmal 
et:niJen lbu üç kafadar, Burgazla 
Kı'!lcJ,ada arasında "~ .. ,nın geç 
satleıl ne kadaT lulaşr!a:"~,.en 
birdenhire sandal <i~..rllmiş. genç 
leri.n üçü de denize diişmilşlcrd.'r. 

Bunlardan Z.::ki, yüze yü?.e 
Burgaz ad asma çı kı...bilmiş, diğer 
il<lı genç boğul.muşlardır. 

Kıı."a etra!ıııda polis \'e adlıye 
tahkikat yapını:ı lctacur. 

-==--· olur mu?. 
s.uaJi.ııin cc,·abı; 

li ile: 

Sta1iııgrad lbölgetine geline~, 
mı;harcbclet" buracia azami ş d
d-ctini lk\L•~ etm bu unmakta
dcr. Ş<:'h!r şiımat.<len ve <ıenupıan 
ta.7.'yik alt:rıdadrr. Den dirse~ı de 
zo.:-~:ı.r_rna.i-1ta, fakat Ruj~ar rru .. 
lı '"CO"'·~· ı;ı;sterm!!"Jc ed'•leı-. 

Cenubi Pasifikte ----

ının yO:t ocneııPC ına?.l-3'oe ait :Y..>O C.."Pf<
liık bir p.ak k<>lleU.yıonu. h,e<liye et,.. 

mişt•r. 

( ŞEHiRDEN ue MEMLEKETTEN) 

A..'\ ıuutADAN ve 
MLl ll.J·.Kk:TTKN: * Paım:.lt ç<bıd •i için ıoonmuş o
la ·a1 er Tıea.rct Ve:kial~~ ta'."Qfınıdan 
ıo :"'"~n iQ>a«.11 k.ald1rıl~· * .ı .ye VCkfıloti \qfıcilM ve kad
rolr.· ının gı.:ıı.1.4let.Mn"6i hatJrnıdaki ka
""-" layil.a."-l> !'<iecl.s d..&ü topl&Llı
sınoa ıtt...fakl• k*bul mmiı1br. * B \ün gıda •nadodei""'1İn r•t
leTt..."lın .... e satlCflaruı.ı.n st".ıbest olduğu 
ciLl.n ı/i.J4cte ttblii odilm~r. Yalnız. 
,.,. uun ve zeyt.ıyatı e'*i Milraube 
K( r:l ;zyıoratı!un k."O!dut:U t'i.at~.n sa

tı .acatt:.lördı.r. 
~ L nek~ dul ve ye1inı\erin üç ay

lık n::ıaş!arı ÜÇ Eyltlklen iZOOrtu 
tev ı-ı c ı wııa,catk.t.kr. * v•liıY<'t ernrate ~ eJllmck ü
'Z.E'"'e 56&8 kutu makara "--erilro.i~·t'.r. * Almnn B •Yük Elçl.,; Fon Papen 
F.ı nı.:. IlaJtt:ovto:e _Aln1;.la ~u..c:liciui-

'* l\ı..•r'i Mil<lfiril:i!ü <'Cllebi ve e.. 
kaıliyet rr1e.k.tep;~rin.n ınuallimlere 
p&ba~ıılk zammı ve:t,.nelc.r~ t.aırum ~ 

dcceklir. * Altır, !'2.:.IM oür'at:c y>il.""'l
ınl'.kl.eci.r Dun 3-l&O lt~n ..,tıl-

ı:nı.;.1.ır. 

+ Be~edryenln ya.rdJD:iyle ırıE(IJe~ 
ke\ine- gilmt'k üUYC mürac;:at eden 
llü!'eyi:n i ... m.iırde bir dH~ncin*nı ür;e. 

rintt 57 lira bulunmuştur. * J,ıst \'e ul'la m(ktep~-ertte talebe 
kayıt ve k.3.bulü.ne bu ayı.o.. 3-1 indei> 
ili b'a ren b s. ~ a.n.acok tl!'. * A:,ı1.zınyı-.da bQ.~1.ırılan ~ liralık 
yeni b&ıı'k.noLlanni.tz N,.~~ on be
~indC' li dt\·üle çıkarılacak.ttr. * l'uföol lig ma~wı 13 :E:Ylulde 
b,.,,ı yaca!, t; r. 

en kuvvetli şek-

-Ha~ır .. 
olur. (iinkii, herşeyin başında 
diirtist bitarafU:-unız bütün ınu .. 

haripler için devamında fayda 
olan ve temenni editıııck iktiza 
ed<ııı siyn:ıi ,-e a>keri bir durwn
dl!r. 

S ok!lılılm radyOıSu Ahııan1ar'n 
Don d ırseğini de geÇtikl.,rini b'l
dirm~t';;'-~e dP. :lınbf:"r cl''1< .... k.:Jd1r 
!ıiç lbir taraftan tey't edihni~ de

ğif~li. 
Ruslar v1ıyazma<la Smo1en-,;k 

ist'kamelinde taar!1tzi hareket
lerde buJıınm.1ktadır1ar. Almaıı
r1 r !burada ;mii<lafaa halindedi<" 
\.er ve bu ııniidafa:ı.yı, besliyerek 
derrcede ;4ttiyat kuvvetleri ayır
dıkl~rı da muhakkaktır. 
.Mı-..ırda çöl cephesinde tavyan> 

ve d!-vr·ye · fad!Y~tinden m•.taı:b 
m•.ihim bir ihareket olmamıştır. 

(1 tn<:i S J, reden Dev=) 
j:ı.ponlar ı:ür'a.t ve ıicldetle mukabil 
h~cuı.:ıılar yapmakta ve şfdded.li m~a
rebCler de..,-a.m ctır .. ti:lr<lır 

Çıkaıına bat"Ckf'Ü ema .. ındıa. rı~ 
{.("[i);"l(r:n bir k.ruva:.J->rü. ba.tmı.ş, iki 
k.ruvaı.öcı.i. ve bir nakıiye gemisi hıa
.. ... "!lıa uğranı~ır. Düşman da büyük 
mlkiaııda ta;yya.re vı· ıemi bakmundan 
zarar görn'J(iŞ1.ür. 

Bu taarnnun ba'1•co mtJmııdı, Ar 
ın~rika ve AVU8tr&Jya araamdaki mü
nakal~ta eoı;d olma!< .isi.yen i"4JOl1-
}ıart Tulaliı.İ adas.andan çıktrmak.b.('. 
Amir4~ Kir.C. bu tarru:z:un ilk hil

cunlu t~il p,tme.çi it.ı:Jat"iyle ebtım-
rr.iyellı oloııf.-unu tcb-:ırürz ettir<lkten 
sonra mtihım z.1rula.r& m.i;i.z.ar edil
m~iı-M, 1 •. ka.t bu trı.n'l~~n ~üm.ulli.i 
ol-t;ı:etcr alıınacağtnı f5y'.crnl;1h.r. 

Rus Cephesi 
{1 inci $dht1f"d6tı Dt-vaml 

kLl-ıoe, Armavir ve. M:ıikop mıntalGı
l;...ı. !n..<i~ şıdıdeCi ç&!'Pı.şınaLar oıdugu 
bJdif1lmcztedir. 

n ıııc1 S•lıifede:ı 11 •vamı \ çalıştıruacağı ve h,ııgi nnitı ~-
m'ı ol Jl» ;eli>ool• kar:ırlaı~ .. !Jü- çW<.ta hı.rakılacagı t~tbit edı!N:e~ 
ktırr.ı~t, tuccar ve ~ 'k arasında. tam t!t'. 
bir ışI>.r:.gı esa~ına dQ:; .. rsd eı :ç;n., 
b" ş"ldde a,ıtıırı h>rekette b•a•.nma!t llğer •..cart.an \ıd~\'C ıklısa1 
is\;!yıen:4·ı·& k;t'ıyytn n~tı.saıc:ııha edil- müdürlüğünün, ta.ıSrs~t y '<tu-
!u'.yecekttr. 'l'iooı e! Odaoal'ı, fiatieri ğLtıdan tekrar geri raşı.nn1ası. ı;ıri 
'" tırmrya teo<tttıW !'den tücc&rlan de sarpa samı.ıştır. Bu ~ınma işi. 
l<loeı- tdter test>ôt pder•:k V~il<Ce i<;'n Sokonl pelrol ~irutinin Dö,,.. 
b•laim>işl~r<!ir, Blll'.llar tı*nnda ve- düncü Vakııf Hanına naklelmcjı 
ıllJl.Cek karar. Tôcant Odıolaıımla ı...-ştüül eden ve cm=., \ücc&r> ltitamdıır Halbuki şirket, ~imdi 
Jrontro'.u> ,şm; yapacolt olan Jtomitele- 'bu!ı.ınthığu bina.va l4 bin lira maa 
rın f.iU!ı:,ı·t.ı b:ı;i.ur.asından ,,,..,,.._ raf yaptığını, ke.mlisine bu para 
ve:-iJl~ir. DokıtQ:o Bch;ot UL'wı bu~ ,·erilme22ie taşı.namı · caiJ:ru i1erl. 
gl'm',.rde ş•h..•imize ı<''~rek lı.ıccarlal"- sürm~1.ür. Halbuki bu parayı ö
la görüım ... bekle-.ıım~. S:;,nıldı- demek imkanı mev~ut d<:'ğildir. 
t·na göre- Vt>kı1 J.>arada. lüıocarlann <iiJelcieıinJ dinlemııl<l·' beıııber ken- Bütün ia,<c i§!erini teıil:ir Cçiıı ay-
t!iloond<n hükmnetlo re,111>fı1· çalş. ırıbnış olan tahsis:ıtın yekünu 147 
ınalanuı ve abi halde ltnl't tedbirle- bin lirad:r. Bu par run 11 bin li
re milr3ca.I edılec•i n• ..,.. defa. ola- ırnn şimdiki: halde Dörtlüncü Va-

l]<Jf hanın aki da'ıele-r için kira r .. k bıJdirf·t.~r d 
B:..gün de öğled~.:ı. sorıru t.iccar .bedeli olarak veri!melctedir Geri 

hr Va lirin riyase~~ le- !Qplnr.ar~k k~lanı da kı.rtas~c ve meırur uc-
lo:mıi~!<>rin Y' 1 a ~k rini retleıt cı'ıarak ayn~ın.ış'..:.r. 
tesbit edecek!letaı.r · HARİÇTEN İSTA.:Bı.l"L.A GÜN-

YENİ KADRO E 41 BİN EKMEK KAR.'<ESİ 
Bugün öğleden sonra VaJ'\in GELİYOR !UŞ 

riyıısetınde bcled,y tcfl.ş heyeti Yı:.pılan loontrol'er ret <es ndt. 
son gtinlerde ha. ~ten İstanbula 

ı:ciicrürü :Necati Ç.Ucr, .ktısat gctml.mekte oh.n Cı<:IntK kanıe-
müdunı Saffet &,wn ve mem'I- 1'eri mik'"a.ruııın 1; ııde 41 bine 
l"'n miıd'.:.riinuıııı .şti'.rakilc bır top- yukselldiği görütırı.: rur Bu hu-
~ ntı yaçılarak, hazırla~ olıan susta yen. tedbb1~r nl• rnruoı dü-
1:adroya ıröre tıa .. ~ı mem.ırlann şinıülmekt.cdr. 

------.:...--~~--~~~ 

Teyzenin üstünü 
mü kirlettin? 

(2 inci s:ı.ı.l!Mien Devam) 
kand.ıg.oıi•n, öc alm.1lt için, ;Jtira ıı
diyor. Bat k&til miyun ltı, ıu k•<!A<'
cık masumun canına kasdedcyim. 

Mahkeme, Marikarun ,abt olarııl< 
dinlenilnıesinıe karar verdi ve Mari
karun ç&ğrı:.m-ı tctn, mubak.eme 
ba:ı:<a güne bırakıldı. 
Davacı gene kadın m:ıJ:ıkemrden 

ç!kroıea o tralına b"kınnuya bJlfladı. 
Çocul:unu tuı.n ger:ç karlın ve ÇOCU• 

ğu meydaoAa yoktu. Gi'b..,. telilı;Ja.
nerak sağa sola ko:,wn.1y&, ar:uı:m~ 

başlaıdı. 
- l1rvah! Çocuğum ~f? Diyoı>

du. 
Delk~ kıoridorun loö:ı<<»ndcn, ku

C3ğınıc!a Ç<'("Ukla, 00<'".>ğu tırtıan kadın 

göründü. Zavallı anıı, seli ı.ır yerek 
- liarıım, nı!rU.. L .ı IAd 
Q<><:uj;u tutan kaod. blra.z •erzerut-

lıı bin7 rr..~ik. 
- Illihıl hem,tre, d1.:di. Se!lln çocu

fun da, ne pis ~m·.;. Sen oe, mu
c;.a:ı.1ba l~ymayı vnı tn\J,Ş5U.n. Kolu
m, üstiimü, b9ııfvN }(!rle-t - IJe'f~ya, o
n 11 kanı _,.-~ cite.lrı L 

Gt-'llÇ anne, ut •r..d1. 
- AA.AA! Dedi, lt-~t.,amtMı. kt·)--ma

yı unL:.tmuş muyur.ı.! Vııh vah. Yah 
vah! Miedersiniz.. Aceleyle, cta!gın
ltkla unutmUŞ"Um derr. -? Affı demL
niz kar<!.eşim. .. 

- Estsğfirullah :tnı~'"· • 
Genç kadın, y-t\'Tuıı .. l: kl:cağına 

a~ 1 p b8i,nra bastı ve sanki L'l~·yotınuş 
~tbi, (,;t'(.Jğr'a, 

- ~LU, teyıen:n o. "..rıu mı! kirlet
tin. yırarmaz.? B.a.t eve giclı._ · ·n1, ben 
sana 1 ~·' ya.pacajım. o:ye ~ yle~erek 
yürüyüp gitti. 

H( "-EYi~ JIEHÇET 

l.;tanbul 4 ür«:ü icra ~ ... urlu-
ğundıan: 942/j27 
l;)ıovdce Bursada Nnmmıg:.It cadr

desi Önder ookak 17 No. lu ha
nede mukim ı.k= hlılen ik..met
gahı meçhul bulunan M ıizeyyen. 

Ve evvelce İstanbukia Otakıçı-
1-al'()e Me:;cit sokağında 53 No. lu 
e-vde muk.'m iken 1-'ıiıl~n i~~an1ct
gı.1.11 me~•hul bulunan Saadet. 

Şişe fabrikası da 
ha iyi işleyecek 

Pıışabahçe şışe f.Wrikası!'.a ye· 
dek malzeme ve •makine temini 
için Almanyaya S'dc.-n fabrika ıı
:ır.um müdürü EUhem Eklem ~
rinme dönmüştür Alman fabri
ka,'ıa.nı isten.ilıeıı. bütün ye<kl< ma
kineleri ve parçalan veııne~ kıı.
bul elm~lerdir, Bun!er yakın.da 
gelecek ve fabrlırı~·n rııııdır:ıanı 
artocakb.r. 
Diğer taraftan yeni kuru;aca]t 

cam fabr'Jtası içiu de Alman fl r
!O'.Ja~arile müzakıereltt yapılır a1<
tadu. Y&kındll bu yolda da mii.>
het neticeler elde edıleceği umit 
olunmaktadır. 

Moılıova'da neler 
OlUJOr'l 

(% inci· sallit"<l<n D>"·•m) 
uzun zaman Anglo - Sak.<ı0nl::ır.? 
reeydan okuyacaK bir vazı) ete 
geçebilecektir. D.~er ta, !t~n 
Rusy:><ya karşı japun ıehdid.nın 
artmakta o\duğ•ı da dıoğr"dur. 
japonlar, Anglo - Siksem v. <[<>

fonda Hindi.::>tan. mı:-nılekt ı ,-;ııi 

işg.al1:eri allıııa a:.ıLktan nra 
Mançuryada as'S.er t ıpkn.a .• auır 
lar. Bir kaç gün ev\ elı hırbe .- ve
.r'Miğine göre, son ... ~kcri har2-
keı..eııde büyük ) uar1ık glr.t~ren 
t~rübeli kcır.•·ta'1' rdnn G. •ara! 
Ya.ın~t.l Mr.n o'ist ir. 
A.i.glo - Saks0n' l"~l' ı <=:.. T kcn 
japınıyan n Rusya ılı 1"' • 

~e tu tuşrnakıan · na<:ağı bıli
nen bır hakikat ~ de j•r ')a 
artık RL!syaya taarruz ettren n 
zamanı geltlığ. ne rıannıış o'.abi
li.r. Bu \'aziyette Uzak Ş"'><ta A
r1ı.erika ile Rusva arnSJnda ı)11k 
daha sıkt bir cşbır!.ği lemin, miim
kün olacaktır. İkin~i cephe cie 
~u.ıınesi2 Ru•yaya kın'n ed"k•eek 
ya·rdımın en mnsb~t şeklid'• ve 
Ruslar dain.a bu <;<·-·t yardım ıı
zeri.nde ı<>rac etm~le.rdır. Bu me
selenin de görü m"ı.er..- mnv3u 
teşkil etmiş olrr~osı y~kın ıht·mal 
olarak ileri süıı.ücb" r. 

SÜMER BANK 

Biz şu veya bu muharip devlet 

leh ve aleyhine harbe müdahale 

etınanek ve samimi, hakiki taraf
sızlığımızı muhıı-fııza etmek az

minde bulunduğumu:u göre bi
zim taraftmızdan yapılaeak bir 
deği.,«i.klik bııhi.s mev7JUU değildir. 
Muharipkr için ise asgari 2,000,003 

luk kuvvetli bir 'l.'iirk ordusunun 
muhafaza ettiği Cıunhuri~·et hu

outlarwın eıuııiyeti \'e binınetice 

kcııdi emniydlerini ihlal etmek
te hiçbir fayda yok, bilakis iıza-

nıi zarar ,-ardır ve muharipler 

fliııdi.,·:aooa ise H;nt l,d.,rleri
nln t'.:',ıkiflcrinden svnt'a b::v·"' yan 
ka"'<' · klar henüz tamamk lıa3-
t."T·'ı m~ınŞt>a-. Bc>mbaydan !l'Da
d<i, G:ı ~nin sev~edi!d!ği Pını~. 
'1- ,.,:ı;rle de karsıklık';ır olm~;>
tur Ölenler, yara!. nanlar varıiı.r. 
iBununla berab<:'r 1'ıM<§ı.klığın da
ha ınun müddot bu şekiede de
vam cd<'c<'ği zannedilemez. Menfi 
muka,·emet ise 'oa~lamış bulun-

&.>v.,v-el batıp aemllcri 12 bin ton
ikı dilşmClJl n. 'k,;, gf"~ ıxı.tır-

n1.ıış!<lrdır. ( 
S"1ling:-•d ~ı<a•c:ıda ~"" ka.nlı l 

matı.:ıreb<" er ce:'C.'yG.n etmek'lıe ve 
So\ y<t .. ı.1\"V'('-•!er anud e bır mub
\'1.:met g&:-t.l'mıdrt«l'. le ... En tch ·ke,, 
oııniab Ku -!ulknw'nu.n Ş xıh şar
kisl.ilıil' iıı Bura.do. f a.asıı tpµ~ dil
elk:t:u \"e ıtnclı çarpı~.:ılar o!malia-

Raırp vekili Gala la Ha11y"°'" Ta
las han 12 No. da avukat Haydar 
Erdoğan tarafmdan 24/2/941 ta
rhli ve 99. 100, 1()1 yevmıye No. 
lu iki kıt'>11 ;porek senedine müs
teniden tahtı tasarrufl.arınıaıda 
bukıl'"l>p 4J«Aekli otan :ıkıi kıt'a 

gayrimenkulün paraya çevrilme
si için 1100 lir<lnlll tahsili için &ı,: .. 
remizin ~42./W sayılı doeyasile 
ale)"hin.oze yapılan icoa taki>bi 
üzerine her ne kad.ar yukarı.daki 
.adreslıerinir.ıe rehnin para-) a çeV'
:rilmesi yoliie öcl<-ıne emri gör.de
riJ.mi~ .ec dn verilen meşrut.atta 
adreslerinizin m~ul bulunduğu 
,.e bu itibarla zabctaca da yapılan 
t. :!ık-ı.l<at netk sinde yeni adres
le .:n z buıunamamı.ş olduğuııoon 
Ltaı-.bu. ıcra hlık.muğinin 13/5/ 
~2 ve 1/8/942 tar>lıli karz.rları 
m .ıclb>nıcc OOOıne emlr\.e rlrnı 30 
gün ımüdck-tle i Artr te'ıl ,.ne ka
n.r verihniş oldllğımd:m iŞbu iliı.
.,..ın t.cı.ırih.~ tefbt! '00 ~n .. > !-Cn 
mezkı'.ır müddet iç.nete bo ' rı

nrıı ödcmeriz veya tak\p talebine 
ka!'<ı bir itirazlarınız varsa tebllğ 
tadhinrlcn " ren 30 gün i-çinde 
bu itiraz.Umnm istida veye şifa
hen icra dai.reı&ne b'lıdımnen"2 :u
si takrliroe bu müddet zarfında 
borı;larınıızı ödemen z veya itiraz 
~niz re iın at k. agı ö
deme emirleri y>E'.riıne kıoim o1-
mak ü;.erc i,lanen tebl.g olu~ I 

Süzün kısaııı Mos.<uvarln yal.n" 
şu ~a bu muayyen mesele de
ğa, umumi va?l yet g0tuşı.. rni\ş 
<ılacaktır .Rusya ın vaziyetı biie 
n'hayel, dünya crniı>d k bu 
ger.iş mücadele-nın uncaK {J.r 
sa'itlıasıd.r. E:msc.ı ın:ıcad ~ a
lakalı olan llli.'Sel:eleri ~~ ıı ırın
oen aynmak da mumk..cn de ,•_ 
dir. Ru..qyaya yaıd.rr ?n<' k'si 
münakale mese•es:.~.e, mür.ıka;e 
mese.lıesi denıza!tı harbine, c •n z
altı harbi Amenk ıı gc~i t 
ocaklannın verimler' ne on\, - da 
silsi!e ile uzanan, b rib'r.nc 1: ıı 
·bT ~ lam m.ce;e~elcıc da)2r:n ... k.· 
ı-.dır. Bu mcsclelcri:ı b:- < -
kunmak hqısini de d ·p ~ ~ ik 

Y RLİ MALLAR azarları 
Mües.sesesi l\lüdüriyetinden: 

Bi.-Oıei devre pamuklu me nsuat tevzintma iştirak etmek 
iizt:re buı;iine kadar tevzi ku p<>UU :ılınaın4 olanların kupon 
alınıılr.nnı t"ıninen a~ğıda adresleri y111:ılı dört mahalde lrn- , 
p;.>1> teni ekiplerim.iz 15/S/ 942 cumartesi günü akşamına ka-

lı dar vazifelerine devam edecektir. 
~ Jleııü-ı birinci devre pam uJ<lu mensucat tevzi kuponu al-
~ ı ıamL) "lau İ t:ınhul Beledi~·e hududu dahilin-deki sayın hal- ! 
~ l= uüfuı; cüıdanı ve ekmek karneleriyle bu ınüddet zarfın· ıl 
•' ı;a tnzi okiplcrimize müracaat ederek tevzi kupona alınaLı-
< rı ilfın olunur. ı 

Kupon kvzi ekipk!riıniz.lıı çalışmakta oldui:u mahaller< 

• 

ı Be) oğkındı. Taıkı.im deki Rus Kilisesi binasında, 
2 Alcnıdıırda Adli Tıp müe:.ı&eı.eııi yantndııki sebil bina· 

3 
4 

su'Kla, 
Ü sküdıırda Uncıtlar sokağında, 
Kadıkö_yiınde Kadıköy mağuas.ında. 

!llG!tıll!SilllDllSllilllll:tllll:.llSl~-v~:ta;ı:•:;cı>ı:llClllll'llG~I~ 

bunu takJir ve hesaptan iı.cız de

ğillordir. Dostlıılilamnızı, do..t
lııkLarınuzın getirt İği ham fay

dalan bir tarafa bıraksak dahi 
muJıariplerdeıı hiçbi<ri kendi ba

şına en "" 2,000,1100 luk bir ordu
nun ve 18,000.000 luk çet'..n bir 
milletin gailesini bjlha.ssa ha·rbiıı 
bu zanıCillında ve l>u saClıasııLda 

başına alm:.k btcınez. 

Bu takdirde: 
- Harbe yakınlaşıyor nruyurz, 

harpten uzaklaşııor muyw:?. 

sorll.')unun cevabı şudlll': 
- Olduğumuz y.-rdeyi>ı , • ., har-

bin dışındaıız. , 
ETEM İZZET BENlCE 

malr.t:ıdır · -----~<AlLLi ŞEF 
cı ın.r:J S:ıhifeden Dt-vnm) 

İKİNCİ GENl!.I, TOPJ,ANTI 
PEKŞEMEE:ı:E 

Ankara, 11 (Tektoı.:aı - Dördüıır 
c:ı Dil Kurultayı t...ıpla.::ıtac.ı dıü'D ğrç 
~ K"te kadar deı.'3.m e·tikt.en sonral 
r11·:-şembe günü tekrar gl"nel toplan
tısını yap:r.a.k Uzcrt- da!l 01.i'tıır. Ku
ru.Lt.:ı.y ~aw M:ıarif Ve.kili llaswt 
Al; YLcel, Ac:b. nlar Şeıns<ddln 
Qiinaltay \C M mdub Şenel Eoen
da~, S kreterlcr Nf'onrddin Sohir-, 
Kl'mS.l T ran, A'hmc • I-; 1~f'CE'r ve 
Fıik RP t Trnat•tır 

L"ncUn1 er nı ıi~rine de\ 
nı.tk:'.ccilrh:r. 

dır. 
~t teb l'ff. ı!k "-, Muh'.ıreb>

nin b.lhraulı b•r devrf",.,-o g;r hj:i, 
Don'ım dir.Jeği~e Aımanların ağır 
:ııoyıata bııltmskınzın Ş'<lıdetl; hıü<';mı.. 
lard~ bulundı.ıK:Wı b: diıf'..bııe'h.-tedir 

l!ııra.ö.a1ri hava f<1:11Hy.ct. de g;ıUş 
milcyast.a otm<\ktcı.dır s-... vyı.."4-lC'r 3-0 Al
man \~resi diı.iirmüşle."1 r 

RUS CEPHESİ CEBİR CF.X 
ORDUSll GEL1YOR 

Londra il (A.A.l- Çek Milli 
Müdata.a Nazın, yn'anda bir Çek 
ordusunun Rus cephesinde fa:ılir 
yet.e g~ğinı ifş.ı ctmıştir H412ı 

d<-mek"r .Bu vaziyet g:· ,r>'\e 
tutuldli!\u znınnn. I' -k \ gıı-
rihfekn me;eleler.n m.ııı t ,i 
\a)•ıııe çol. m:ın I' '> • I EI"'!!k 
:ıklu .. u me ııcla ıa ... l\c.1r 

YE: 'İ NF.ŞRIYAT: 

CPO"a Atacan l!. f yuıları 

{K ~.ıs. 11<" zam n ve l t '1}!-ye 
ef~ ·r ... ) ad k·l ı, ~ill ı..c •• wl0il 

t.iıi ..: Te rdt'ıJI z.. 



4 - S O N T E L G R A F - 11 AGUSTOS 1H2 

1 

1 

1 
Ehlisatib;'ihK;;~;kKıl:~ -Ar-sla-n ı · j~~~~ACAI 

Yazan: 1\1. Sami Karayel _J , 1 
1 2 3 " 5 6 1 8 9 

SÜMER BANK 
YERLİ MALLAR Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

MENKUL EŞYA SATIŞI 

Do..~'a Ölünür. 1srı \·e ,.ô .... ~ı 

Yagı Siyan 400 bin kişilik Ehlisalip ordu· 2 

kalesini müdafoıa etti ! 
Mağazalar için Şef Alınacak 1

942/62 
942/87 
1142/93 

1942/67 

l\1Jii:ırd.ç: Pc.J'gE.: ı ı Cunııh l:!~\ct Ca<l. 229 
Jıı:Ja:ıol. 1·:. ksin1 Aki:ııc.;a ::;r;>uk 4 
!\'lt.1ıJltlnet: Tnr!ab~•j· Kara kLn·um S. 5 
y~,kup: A~n' J._mt>sc t ac<ldcsi 

12/8/942 14 
ı~ıa:»-ız 1~ 

1218. •1;2 15,:?'l 

suna karıı Antakya 
ıı.uı.c;ı gı sırada, Ant.:ık;y.i<la bulu
Tı...ın Türkler bır hij·nn~ haC"!["
laıı.::l>ı!>!l.dan şuptıelcnı.n·k bwı
d~'\ll h~ j~~.) auS-.ı. ırıes!ul tut.tu-!aır. 

Tiımk C:iS!.lii 1C4k.l!ıt! llıÜ~.i"I".<li. 
Dcr.l:a. Ldooa lıı&r hrıl>ciak döl1idtl
t<iımi r..O,,r •lJr ştı. Faka1 bl:ı- tfa
u }'in.ıı;: ""-=<' gekı:niyon:b .. Bu
nu lım: •tio1.1nla;ruı yapab!leceı;inc 
.......... ,. c'JırJİSı~. 

Y ;.gı Si.yan, L>ep<;i:ııi istic\ ap <Yi
t; F'ı<>.ız cia cJit"r!eri ı;ihi bu is
t:.cy.aba mMUZ k ,Jd., Y ~l S>yan, 
00 Ertn.er.i ciönnnooJ ı karakteu:i 
ıc.ıbı >!:rlır ş~ le r )' a;ıa~ağıncıan ~up
he-ıenıınıi '1ıi. rakc.l Fiı uz o " ar 
t...r.-.111 r! JL '~~ etti Xj, k,~}e~ 

le .. v !:.JI'ları mü<ls.faay a ırı< .nur 
oı.ınl- ::ı lıı;Uf :...ı <le._ • i--•. c.yi 
tdı:l.Jf çıleci:;. Dımun .ae..; ıe F\ru
zıın ı:ı.ımım oldı..ğ'.ına iı:aırd • 
Y~ S':rar her ne pa.tıamna o-

l ~a oASı.U'J bı; .. w. ko0 1e k~ .... lda11- 1 
J:ıo·l1U d\-i;.yt.nll. Fakat k:;:.c ı.. ·
mo n<l ım •• ı !"' ın d ı;ıyrr esi b iı· a -
d a'--..ı:rsl-.,. için r'iru.. bunıd:an js-
tJ ....)e l•t' M.i:·la~ b ua mcmuT 
olklutu kal(".) j ~on.el;. te>-JJım 
ewı-;;ıyc \=t buk, . 

!:>urı.ıın U-<'rinncn Boemoıcd ile 
kı: -ııqı: ""J sırada Ya,gı ::iiyan rı en 
y 1 ııd~~l~ındın bırç<>k 

<ıSltcrLC \e m~ alckrlc nÖ<Jf .çi
l ı • .ti •• n o;."a!dan geçti. f ır ,;
i. " hc.rcta ıın.ı .arşı g.ı. d 
rn.ı· , <ili'.. .;i.Jur.. ~ :F uza 
tL 

ı· ..at , L·c. r g. neM ık nıonıd 
ıı ~ -uc-.sa .k.J..K as1":r.ı.cr.L.ı.e 

rlllN e Tane ) • Fı-
ı u;.. bu.. la .... parol"'I Wd .• G...'l.:.t.'1 

Si-•~ .ı bı. p rr.C'l'C .ve n ıı.za.'tt L Ll
ll'.ID h:.ç uır """er b :S) .ı Ç"km') .ı ce
&w t..t cl~ ~ H rı...,L.J-.3..ı..ı. ~,.er- ı 
r .. rı kvr.l\ıl.11;)~-.:..ıro,. Tu .. .n. koı ~a 
) ~t"r.L.. .. C ~leanı.şt • 

Eoor ı ' bunları. ce'lx:.nE-t.OO<-n 

Y&;gı Si.ı an, ni'ıa:yet mai-yetilc 
atlaTa binip tı:<lliKlaJtı. Faıkat blc 
ta.r:ıfL"ü~n yaralanır.ış-.. ı. Ç.i.ııkü 
şdı.ır Jı,inde kanlı sa\'a.~!ar o1'lnll§· 

t.ı. B'1llun ac,sı, ioileı;i.ıı.; ve bU!uıı 

'l ılI'kıcri \': m · "'lüm<lnıar. tcrlkt-t
n-.ektcn n::ütevcl..:t tcessur ba,,ını 
dor.d' .. adJ. At.ndan tli.ı.ştJ. Yanın
d.'.d bi.r'.<~ç sfrrnri ken<lisıni •ek
ro a a bındı-mjyc ~~~11'aısa da 
~k kan :.:ıaı) i ettııg ı'<lcr. at i.ızerfa
cJ.a auınuya .ınuktuLı.· ul~nı, .. d:. 
Bunun ii?.erinc sü\·ariler Yaıt~ S!
J"l.ı.Uı bıra .~rd~ kçndi hc:.:yaılar1.nı 
k-urtarma:k ~c:.t:l'OS.In;. aı·adiar. 0 -
uu.n :ttCS.. .ı..·:,1e n1cye. ! b~r Errrtc!"J 
o.ii.ın lıa ındc r. ~n Yagı S<;ı.·una 
tc .. "!du.f ... t . Dc_!hal b~ .. "ll kt.t:--c:x1;.;. 

Eı.11tsJ~ıp ı- c .. ~ına betüdi. 
Et.. E~ınt.ııi CiÖ""m .s[n.in, nıüı;

l~n:a!l ctn1~ ~e ku Z." bi:~ ada
m.n yıı-Jııdcn butiın Türkler be.Y
},ucc- kn d{·ı'c:W. ,-,, .. ~ek cffi'..ı·r 

k ~'!'landan!~ ını yL c bır Enrr:eni 
saı..1-" ıı~t !"" bıro...1 . 
Y~ ~ı Si;ı an, dôrt ) uz bin kişıiın.; 

bh EhJ:is.ılip ordı nna kar~ Ar
takya k;.ı .. s.ı nıi ve şci" rin.ı rnıüi a
faa et7l".işti. ::\tulıasara t;ım dc&ıu2 
a.ı· süıxhiğ'.l lııı.kie Eh lisalq> bir 
~Y ya.pa=nıştı. Fakat ll'Slen 
1 u.,. ırkından olrnyan ya .... "1r.l 
rr ·sıüıman o!up ismi de Tü:ı'.k ve 
n.x.l .• m olan bir deni cit:"ane
nın u-.runa herşc-y t,;t anıda: l;.;V-ı 
(' grttı. 

..\• t..:C ·a, S Y'C \C Ar~1 
t.. no.~. ı.Jır. An'. ~aya sahıp 
ol, n S• ri ev< dC' K .ı>e ve ~a-
m da p olur deırr.t".·t,r. AJl-
ta]cy ruıın .y'bo ..sı E: lisalibe 
yolu açmış oklu. 

Arırpların Ehliıırhbc l=lı <ki
v~tılklerı v~.i dq_' c.:. Ara.p dö
\'Ü~Wj{ i.l;in <l<ıgil, yaşama.;t için 
dün) au·a gelmiş zannulilıyordu. 

fDp-ı·a-.nı ~·11'} 

e ootf•r olorıık ke:lfuSi )uh•rı == =========== = 
ç <tı. Fi-ruz He ıoc...~ tu. Bö) le ol- ----- --------, 
cJ. ~ nalıde "'"'Y' ı 1cıı ki DeııU Leıuuım Satınabna ' 

_'Jd<ı:n yuıta-ı ç!!kımıya c""a- Komisyonu lltinla.-ı 
H grute:-oır.omiştı Firu-z or!arı -------- ----
tc ''"!i iç~ tC'a<l.r a::;aJıya ir,..,,··re 
~ c ~ 0\- la. ını grde~rM)·e m~r 
«luu. :B "" urine ı menli
\e: t k~'ılar Burç.ı.- ilzerir.e 
\ .•ılır.·. D <r on ka!er;ln nöbctçi
Jr • -ıı kl'9t r. Brr kapıyı aıç·tılar. 
K. ,,s.,,. !ık bı.- halde !"hre girdiler. 
M. h..,ı.ırJor uyanıcl: . Her tara.fta 
l' ~ :ı.-ola•ı, Ru.'nlar., Sariyclileri, 
Ermerııı!~ri görd:ık~. Şoo ır h ırif.ti 
Y .nl= cm Eiıli..'<ahoe Ut.iıak etti
k· Tü;<".clı:r, deıina mu"'"be!~~-e 
baş!udıla-r Mı.>1.hi< bir boğu.-;ma 
o . Tak brr TtrM kalınc~·a ka-

oo,·uştiı'.er. On i>in kadar 
T .ırl< ~a·ı:ı ve Fhıirlisı şelıJt d~
tu. 

f>() g x 3 ıuı.. Ç'Ct mı "b~n. 
50 AJ<tı:yc"'ı , u n-Psa teltfow, 
5-0 TM r.-bf:n, 3~ a: nt.cn1.:ı TJvarlat 

duvıı'r sruı,U, 

50 ı.şa.rct MaınıOPo~f"S.i, 

50 Ort..2 tıo;ı }~Or pt"J'it-U., 

~s Orta oc.ıy Pt.lte ta~ı. 
'\~ ı.Sa:-ıria ~B.1.ı:.ı 6 ka~~ eşya 18 8. 

91.2 g~nü a.at 15 dt• Ka$1mpilf<ld.ı b lO.
lwıan Komt:o:onwul.ıda pe.mrllk.la 
satın ;,ıhnac.-ıkıır. istr klHrrm bfoll! 
gı..; .. ye oo ~ n-tei.k.:J:' k~na mu-
ro1cia~?a.rı. 8-li8.> 

liı.bı;; •e Başmuh• .-r!.r ; Elen-. !uft 
Benice - Neşı-(r1~ DirektOril 

::• vdet KA.r.t..BİLGİ11 
SON TELGRAF MATBAASI 

r6vlet f frıı i ryfil!arı ve limanları isletme U. idaresi ilanları 
Dcı,·ıet ı>em. !)'OJ.ia-:-ı Sf\'"8.6 et': ;:;v.ı ı,- e.. a,.1n vet'fV'lr«"' '"'C oornac::. a:ıruı.co..-

0 

itl(·tm.c t'"DV; ... tsıE•;.l.iJE-i.u }!<ıy;- arpaı:a.a.a Biruı ci vr S-OO"'ç-..d~ DoİNZ"i.i.ılC\l 

l'j.8942 ıa.-12\inôt:!' ~<.."'ü:lfl' ,t': .('k ~re el{~; c~ o. D.ı 209 No. ıu u.
l:ıir< ....... . toCEı ~ gtrJni ır 

Da.ba <X.•• b .g. is&a8y<ın~n a.xır. cG450, c-a.591 > 

10.9 942 ı.r""ndc yiJrC iu;ıe gırmt.'J( u2ere: D. u;Zl• No. ! Af)'t'n D. D, Ml 
Nı 1. • k-.. ~um \'t' D. D 95G? Nö. lu İakendenm - Ha ep •·şya tantelr_ kal

dırı < ş'..ır K~· Ciz:ilm na;;: .yet, D. Dı942 Uır'feye -ıni$""r. H~'1)afll -

S. k~ ··•= •'• -~atırr.ı mahsus D. DIS 12 No lu ta re d ~ şt; i!ır.'ş!ii: Daha ç<>k 
b gı ~ ... "Ona~... 11.ın~'bıı-r c&ı-49 - 8!,.Sn.. 

,. 
Se 

Zabıta Romanı l'lo. 4 ı *' \ 

Öldürdün ? ~ ! • 
mı 

\.aza.1: EDGAI> \·ALI.AS <,:evıren: J\1 'A~l~llm AL'\.Tt.:ı: j 1 

~ · 13cl!G t. · nııııınotim daiha tlo-
ıt. r. .. .. ooe ."SCııiz, ~ -
gr .:'den donıış"..c ı..ur.ıya gde-
Y 

-- Pıı:~, pı;kfil.1! acdilk ya .. • 
B. rt t~5rdv oynamasını ibi]iyor 1 

r:,, n? 
Son de!'f'Ce meraıkhs:yımdJT. 

- öy ıeysc hemen td.greıfilıane
ye git "'"'!, 5C!:lirlle !J.;.!'. parti ge

~ 

Fr • .l an tclgra! mı .. ~ •cddeleri-
1' , ı, bw n fırladı. Friıdman ne 
y , .ıcaJ;ım b.hr.ıyen iJıı;:ınl'lT g!hi, 
h "·~b'· ı,_' .ıkarı daştı. Son
f .g .)"u\'O.Ş ;av,ış Ber~.--;n odanna 
ıç ı -+! . 

P .,~Jk kf,- 1'!l genç kr2 -ı <la
İ:rt r ... 1 c. :! oUı..;,, brr salon ve 
bı C: ")ı._ ->ct ıı. b1r banyo oda.sın-
(J.., D.,. C1 ~ 

Bcrli'i pencereye d ya;.ınıış, bah'-
çc;,. scy :eder '".z:iycttc buldu. 

- KJıZıır., na:sı .. ill bO'.kaymı.? 
- Çok~ yim. 
Ha bııki Ecrl.i'in kalbı biır kl.lr

şı.nı gibi ağırlaşın~<;tı. Ha<yatı ru 
tu1' ai gömruy e ba;:lamJŞtr. Faik.at 
ıihtiyar adamca:.,ıza karşı güler 
yüızlü göıünrııılye çalışıyordu. 

- Sa.na l~na gi<ıec:ek bciır şey 
söyliyec~im. 

Ger.ç ktz a aka...rz bir tar.-ırla 
baktı. Kcndis:nc hoşa gideceô< ar
tlk ne söylC'llebıJ.irdi? 

- Zavallı dwt.ım= miiôafaa 
içvı ~dramn en zyı 'a~aıt.Janı:
dan 'biırlııi tu t~um. 

:&rll'in gfuı!eri güldü: 
-- Çdk l'."i yapm!.§sıruz. Ben hiı

la ha:yre<t içi.ndE'yiİm . N aeı.l o1uır da, 
Leli ı=iıi bir ad~ bu kı:ıd aır aJıile-

• • 
• 

-- ' 
-~ · • • 

5 
6 
7 
8 
9 

L.-.:....J.-L...J......L...J.-..L.-ı-ı 

SOLDAN SAliA: 

İstanbul haTid mağaza larmırı için şe,f ıhnacaktır, 

Ücreti 170 • 260 Liradır 
Bu ı:azifcye alınacakların en az orta wlısıli.ni bitirmiş, ma· 

ğl!!la muaıneliılını idare <!dccek derecede bu işl .. rde tecrübe 
görmü~ nıağnza hiLınelini ifa etn1i ~ olnıaları \"e rUitlcn aşağı 
~aı;cla bulunmaları lazımdır. :bteklifori n a~ğıda ~ :ızılı vesika· 
!ar la 17 Ağusto.s 942 tarihine !radar SıJtaıılıamnmında Katı.-cı
oğlu hanında l\liiessesemiı Z at j,ı .,r; Seflii;in~ mW-~aaı c tınc-
k~ • • 

ı - Ş1rr rJ ı nl,ı.'lı-a··ebe ~h:'\l.:;. "l.!:- 1 

ono b;..;, 2 Ba.pğ ?lücrı· ~ tı:r (üç 1 
l - Nfı!u, hü,·iyot cütd am . 

kf'l• .e). 3 - Ter'.!i b < rr,ir, ş ..... t f'<ia
t.ı• n ık .. ·ın.a,..,~n1lm~ .. ı. 4 -- A a. Gö
n jllti ;4ter1 5 _ P"ı<t1adan pn e~ ah-
ı. <i~"" ~~kı k<'liı"r.t) ll - Beyaz, ı-ıa.y

''-:l, '""'l. r;J, 7 - n:r dev;,ıı•ın •na:
ka , i~. h:ırt' yan y.:ıın 1 8 - .A. et de
t> D"""'9n, 9 - l ~ k n B•Y< '1 (ok 
kc ııc) 

1 _ ?\'"'Zal-w l't.9!ıı, :l - İ.-. i mev
c·ı· clcı. <;:;, ke:;m \ Fd•t. 3 - Lfirr:
o:ıd:.. y<-.ıı.:'1, t;Lkbal, 4 - tç harf 
y-a-ı ya~. Tt!'· \'Oh~ , 5 - F. r k:ı
C:l' 'l ıt ı gftmf'•K '•K it1hn.i"), t; -

ÇirK n S ı:e çq. ..... ıli 1cJ<P:"2k, 7 i
k h~r.f y::. ,ramı, suz, 're 11 ç:.lg , 8 
YjyecPk a1'~'1in kan1t!ı ı::ls r 3hftik 
rıtlı kı1 lltr..,.l 9 Tc-··oıı ~ et:.rn, br.ı-

~ - A.>kerlik , "'ika>ı, 
3 - Tahsil Hsi ka<ı . 
4 - Hizmet kağıdı. 
5 - Vc~;k a fotograh . 

Adliye Vekaletinden 
Yen .... ı(loo· rh.ı.ia.s ~ leıJ. Sd ıyer 1\o:i..cr: ~.11ı· !\·.Jl.L: llua\in.: •11j l edil~~·r..tır. 
Note-. Knn.ınunun Ce-ğ ~n 9 uoçn ~JddP.s·,...oe yf.tt:l, \•a_ t_a!"J. haıı. tali.p~e · 

rın e'"/l ...... ·~ rr.tHi>l~clı•riyle birJi.kr-e b.r h.Y z,a ..da A-d •'.\·(· ·vc~.e ·ne nıAa-

ca • Jr.ı. ı~.1n o. na:-. 8ef\5 

Emniyet Müdürlüğünden: 
1'.11.;sdUr:veıtı:".Tllz ı.Ul •·y "E" f\:.l·~ Kar K' a: run ~· n ıÇ3n o::a %\~. ~· ... g; 

240 <"(f-t.ı Glirg-tn od n 2çık flk ı tTtf.' su ·e>.:yl,. a!Wl-<>C rtır 

l..lksll~rr:e 2.5.8.S4-2 S:.u gUnu n.at 15 Ut> y&~ıiican:• r, 

Odw:n;n ı:::.:n .. ımının nıubıan, ı.-en bedeJ 2400 H:._c:ı U.ı...\'ii.kıt.ı.t tem1nçt 18{)ı 

, 'ir11dır 

t ·rali.p:erın ayni g .n \ı• suatte !\.JLiÜ.\ .yt-iıu~z bırı<:.t5:1~ .ı-.ııru.lu lwrrı:'-V'O!l.<ı 
! rr:ıtr-::C"Satları. ıt&5Z:• 

J ,, 

TÜRK İYE CUMHURİ Y E Ti 

İstanbul Yapı ve Us
ta Okulu Satınalma 
Komisyonu başkanlı
ğından: 

Rer.,,..., 
Kum 
Çakıl 

M~!h..ın•rr.en 

Bedoel 

MOO 
200CJ 
ı ooıı 

~05 

150 
125 

Yapı Usta Okuiur.a 

J.fil<Ian 

..o M3 
:ıoo • 
H>O > 

Doıilt.ır.• S•d 

15 
15.15 
13.30 

l ıl&l.mu ol an 
ciıls " ' ~r ve t.:"ıhtn..n bedel~ yu
k.BJ<i..l. ydZllı malzeınıJ c~t:ıneye ko-
nu 'Tıı·~tur. Ellosiltm., 21l At.ııık>< 942 1 
Ç ... ı.1·.tcınlba ıünt:i sa:\t 15 de Y~ıt 

}ı.tC".r~p ıe.r 1'-i~ıbe cılit . biı!.a311lrl.:ı · 

lk ,ı,!.,.:}ıWl. Saıı.n • .\ima Koml.Jyonu.nda 
y-.pı,u~tı.. A"tok~ılt:.M yoo i sene 
'J\c.;, • 1fı Odc:ı61 ~k-a.-; , ilk f' rninM' 
•lq;e&l ve be<J•h 5000 ır~-ı ı~ ı.e-

1 rıeeı.e icin vı·ı·ecelde-:· t,... k]ıt ~ 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi ı 1883 

Sennayf'Bİ: ıoo,000,000 Tiirk Lir.ı;ı 

~uhc , .e Ajam ade<li : 26:i 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele ı-i 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ıre ihbarı;u tasarruf h~aplanııda en 
u 50 lirası bulunanlara senede " defa çekllec:ek ku•'ı. iie qaiJdakl 

pli.na göre ikramiye dağıtıl•~· 

' ' ' 48 
100 
uo 
166 

adet 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

LOOO 
500 
Z5t 
111 

li4I 
4.11 
10 

• 
• 
" • 
• 
• 

4.000 
2.000 
LGOO 
4.000 
5.60D 
uoo 
1.200 

Lirıı 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

oiKKAT: Heı;aplarındaki l)lralar bir Rne temde ~o liradan 
•şal!ı düş111ıy eı:ılere ikramiye c:-.ı.ktııiı takd:rde % 2 ~ fazlas ile verile
eektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eyliıl. 1 Birıncılı:~nun, 1 Mart 
VP 1 Haz ran tJuihleı:ım~ Celtllettktir. 

Adliye Vekaletinden 

1942/96 
942,'94 
94~/84 

\tQd:gf1r aptır-tıman i:.i:>ı~,~42 16 
N»<<- Gala:. Hendek T<.tarbcy S. 14 14;8/942 14 
Er.'?l <ıı~: Siiı.IÜce E'~fc·fcn di soK.Ek ~ 17/P !l42 l 4 
1'1<!r~·<':rı .'\rtı. : H~ kö.\~ a _':ncı ıık;.vak Sadiki,:ı 0 S. 6 

942/:>7 Gu p: Ka.:.ınıp« Hacı·ı L''''"" Anıpla ı-; 
941/:9 İ.h•·'>:m Ayna:ı\< me SolL«l"<:' Fcrha, 35 
19ıO/~;; Eıi,.a. T url«b: ş: . 'i.;car F: rın sos;ık ~6 
fr411fl5 ::'..11 i~~ Jfosköy Süt ilice Ko :rn~aç Catl. 67 

17i 1> • ;.ı~ 

18/R l4:ı! 

1ö,G' t! 
,9 ':#•!!:! 
:!0/i: •!}42 

15 
J4 

l '1,30 
H 
J4 

1 Tt.·rekeıPr~ne rr.ahkrmcre (>\kon .. 1r.n ye yul(:'). # 

l
g~·...,'.erik>n öii.i'-tte?. t ,:..,,·a h"" rtcı'k <'r' t r'T.-a suret lıc r a 
f·ndz.n sat 1l .cakıtır. İstek.lilerin } ul{ ar1da g,>S1erı1.•n ün 

i Ma 1 1a 11 inıdr lıazı:-- bu1unınala ı ihin oıtn~.u-::- . 

~ı Pi • ·o ı ta r~ '"' 

g· ~ V<.. :,Jd1 te: 

14394) ,. ~ 
1 

İstanbul Deniz Komut~ r hğ n
dan: 
Deniz Lisesi ve Deniz Ged ik l i Ok u l ·

na Girme Şartları 

krr.o f 

ı-.n1:.. ar s~ın.acsktlr 
A - L· ( birirıcı nı.rttı il\.rr.nle ka.-.... l :"ı z lA"ıC be • ""19. 
B - Ort:ı okul SC'!'I sını!.nria ikmr. f' ka ~ 1) ·ci..an Den "z L f.t i bınrıc1 ı:ın .... 

C:n ta ip ol .... :ı.!a 
v;t yr.p:l:ı~lct.:r. 

k·T·:J.'1 inıtibt1n 1 ".'IT' '"f ı:l 1t 1 rı t.. t c • lk lJ" ... k ... -

C - J .. ıJC biı•ı1\C1 sn:f:n,... ya~ h<loCO. 15 _ 18 d.i •. _ı\,tı '° .ıı,; .bk ... ~nlat 
kab ıJ ed.· ir. 

2 _ D z. Gt'<ii !ı O' Juoun her ç -.ıı .,_,:ı ,..(ta ok da m 1 ~ 
ıı almacaactır 

\. - E.ıl ~.ık!,jJ,ı ı r> lı o .-. Gı>dıı n O' 1 , 61 

y td (~(; 

E r • U\.11 oku ırı.. gıfl~ y $ h: ~ 'ı. r ~ r. l _ n 

! ıs "'8, uç; sı.nıf n '4 19 yaş'a ~· la.r.'a :-: 1 c Jı 

1 
3 ~ I4.a -Mll11 \ cı\ 1nd b~ _;.J.a"l ır ist nbul D 1' o .1· ... 

•.a..""lb haricındc bu] nla mc-rıs.ıp o :l ık' rı Askc 1 "" ~ -ele e n:;_ra-

I' -ı r~ 
4. - K yıt rr- kideti 2Q Ağ!J:tos !)-f:l ılık ·arr" na ~ardır. WCY.lı7 

lstanbul Deniz Küçük Nakliye Esnafı 
Cemiyetinden : 

M.e.sleğın ılcrley'şıne ll)(~Iar ol acak bıig:ler• esnafa Og"etmek es
naftan acz ve müzayakaya diışenlorıi, hastaları, maliıllerı ve eı;ıuf &r· 
smdaaı esnaflıktan mütevellit :htilaf !arı hallE'lmek makısa'Clile mu<ssis1.:ri 
aşağıda yuz:I: 2l<'vat iarafmcLrı. tesis edilen (Deniz Küçük Nak'Jye E9" 
nafı Cemiyeti) nin 3512 sayıh Cem ıyetler Ka.nununa göre um~rni hc
yN<;e ta<Ll olunan nizamname :asdı k olunar.,;,k İstanbul Vıhlyetiaıın 163 
No. ve 'Z7/4/!H2 ta ı ;,', ilmühab<>r ile re«il editcliği \'e Ccmi;"Elm G~· 

lata Yağkııpanı !'el m :paZ<irı K asan H~ No. 9/HJ da !aa~ıte 
bulu'Kluğu ili.n olunur. 

CEMİYETİN MÜFSSİSLERİ 
Sahh Tanya~: T.C. Moda Şm;ısib ey sokıak No. 7 hane 
HaLt Mısır}<: T.C. Eyi~p İsk<!leba şı No. 7 hane 
S ab.i Demircan : T .C. Unkapanı Ycşil tulumıba &>. No. 3 hane 
~.fost.ıfa T alayman : T.C. Tophan e Çukuıcuma No. 10 h ane 
İ brah;m Yalçın: T C. !Vdıkö·.,r İs ma il H. Bey So. !ll'o. 37 hane 
~ lus1afa F.ryüz: T.C. Ed:irndııapı Qukur bostan M. No. 18 h.:ıne 
Jl~m1i l\!ahan : T.C. Gala t.o Arapcamii Mahmudiye So. N<>. 13 ha">· 
:Mı.:,ıaıa Hantal: T C. Eyıip Saful ar Tupıak So. No. 25 ilıane 
H.l;oey:;ı Ün dağ: T C. Sır~ü Hoc apaşa Cad. No. 2-'3 hane 
&fat Aktcpc. TC ır .. ·"~ıoğlıı Sütlüce Karaağ.'l.Ç Cad. No. 41 hane 
Mustafa Seker: T.C Hasköy Cam iıJ~ı No. 22 h ane 
fü< lit Gürs1J: TC. Ala;aray &limpaşa yok~u No. &:l hane 

Jarı ıle. bı:-lıktP kon1 ... ~"0Dll mi.J racaat .~ık b ulunan Ge-libolu Noıte! itıne n:r.:.mr.n ı a No\er M ı~vint tayin ı!d .le
eıtme.e:. ı·e-klı.t mt'kt<;.p1CU'l ıekf:ıltrne cek:Uı-. Mezkür Note.·lıi!~u ~1 sc:nes: gayrı .::ıa.tı fr('"iiri 2095 l~i a 44 JcurıJt.:~u 
s..ati.:.dıın b.. sooeı f.-VYel kom4sryona iııbanıtlr. 

'"ı(.lı•ıiı:ıc.-e-kıtir, Şa.rtner~~el"i ~~k. M~- · No te r KanUIUJD\ın değ11;-en 9 uncu mad&ec:r:WP. yazı!ı va~ı.tiaıı haiz taliple- 1 Devlet Denizyol.ları isletmı U. Mü~ürlüğü ilanları J 
~PlL'r M '.na eb«·ıllt:nd-e ıoru.ebı- ricı evre:ıikı ım.ı b'Lc lrriyle bi:rl~ bir :o.y .ı.aı'fuıdlll Adli)'e Vclr.ft.t~-tıne müra-
Iır t 66lö> caaıiarı il.iı:.n. ol :rwır 86063 

- : _____ .~ .işıeıım.emtzin şehir hat: a n wpu.rJarındiıki mün.tıalltır-tı cuverte ve 1ı1'3ik1nııt 

müı't..'lt-e-ba.tı a iınacak.-tır. 

Emnjyet San~ ~llid cirlüttiıı<len: 

Şefıı.1adob~ı ~alpaşa rna
tuı esi Ao:..a. o~UŞll cadıck:6ı 12-1 
N . sunda mı:..~.m O.mun İlalana 
7/lG/Wl t arm iı>ck Sandığım.za 

lhı.rak~. para içıı:. \'~rilen 6980 
numaralı cCz.danı zayettıgın.:ı 

!liNiem~-ıı,r, YenI<>ı verileceğinuen 

eskı~ıniJ hükımlı ohnodığı iii&n 

olun.u-

şobilir. 
Pe=den d ışr,nya baktı. Son

ra Frıidlm001'a donerck: 
ll>ob'= ~.ıu iıstcrsenuz, ben 

ha.a o-... ~ ın .. DZl.r' roruım, de;...,ı.. 

FI"idrr.an h~~ rot. so;;..-0 u : 
- Artı.k "'.Çlll ln:s •ınuyorsun: ? 

Kc"~ de ıtı.raf C: ~ edi ır.ıi? S.,u 
de l>u ~ -1<:,ğın....ı ıŞi tın. 

- E\'Ct armn:ı, o c..ı;.. ~ iıYY le 
i.t!-.:;mlcm n.;lst.eh<.; ~· anc C!l\' ~P 

verir. 
I:.ir sül1.-Ut '°"Uaı;ı oklu: 
- Şey •.• Kocam nerede acaba? 

Ah ş-ım<lı tıu ;ıdsıma loocaan dernek 
de m tuıhaiıma girl'i!J·or? 

La:ııdraya indıi . Herhalde baılayı 
se;>eiı.nWıc çıC:ıma<lan evvel, işleri 
yolwıı:ı lro;l'Tl1i.lkıla uğ:·"Şl:'()I!". Son
ra Lel:i'yi de tevlcif ettiler. Yer'..ne 
'b_;,.. ko:,ma";; lazım. 

Gaıyct ince ve <lı.-vanıdı ru yağ
mur y.ağıyocdu ve bütıin gece de
vam etti. 

Flridman tıavaıya biııllZ n~'e 
kat..'l'.ak iııımrl:ilc ded:ı Jci: 

- Kızııır., sen ·bana bugün l,.ii
<'°'' ür servete ;m<ılolduğuıın bi
İ..:ı·<>r mu.~un? B irJ. Y aıhıı;<liJ.a- pwı·a-

RAŞlD RIZA TIYA'fROSU \ 
Jhli<I~ I"işkin beraber 

Her ak:;:~ ,a.a• 2~ ~1.:('1~ HarbiyP
d ı• .seıvtı. Bah(.~n.c • 11turt:.ı kı.:.!JUnda . , , 

Bu Gec-e J 

KöRDÜCÜM 
Komedi 3 P erde 11 Aiustos 1942 

Hey« her geoe B • ,.u BallÇt>w.dc 
tt-pı:>ı.l vermrktl dA.r. 

l lf OO P rogram w Mentl<ke< Saat 

m m!an w::"ıtlaııroaıK ıstemey~, 
diye mı- ooz va...·d.;r. Öyle de(,'11 

mi? 
Genç kı:z: 
_ Ne WJıai .<izler söy1Ütf01"54-

• 

18,<ı:ı 

18 45 
19.00 
19.15 

19 30 

nı.ı:z o 
E\'..t !!Vet, Knhnruerıe. J.r.,,-i- ı ı 9.t5 

o;: '"ı 19..55 
krJ.c, Morclnlıa.)"1a'rlu alay eder- 2 _15 

.AJar~ 
M(ızı..<: Rı>ıı:Yo S•loo. Onıeslra
ıı. ıv:olon.9\ N'~ı>p .A,ık"1). 
M@k Fa.;ıl Hey'rt>_ 

K~~a lDt-Tt.le.ş:me S&;.ı..t:). 
1ıIJziık: Fası 1 Ps-ogra.mır...ın i-
Jci:oıc.·ı Kı.sn11 • 

Meınr]el;;et s..t Aa·aın \"1! A.iiUl& 
Ra.bıc-rl<"I'i. 

Serorst .o D:: ·:Jı;o. 
Milı:ıK: Oyun Havaları. 
Ua<iyo Ga.ro:esl. 

İstekliJeriıı. Zat İ:şleri M.1ilıürliJlrUne müracaatları ilan olu~ur (&:j4ft) 

------
lstanbul C. Müddciumumiliğinden 

j~IJbul Adliye Dait"'" -:e ~taiıkr:n~ıeı; ıçın 1ı.ttn aJınaCQaı.t l:?'O ~ k ru 
keEi İlnl~ IJi.irg<:.11 o-dunu Rt;~ ' .. trnf•ye koou.lmu.şıur. 

1\.fuhammen b<l<i'el 1260 lira olup ıı.uvak.kat teminat 9-1 tı 5-0 kı:; .... 
EJ>ti ltıne 28/8/942 Ça~ :J:mba ~ $lat 15 dı.• Slrkeclde .1 Uc'Jid ~ 3 
nun1a.·ada Adl:ye Le\· ... zın: Dtur~'ind.e yapıla.cakt:1·. Bu huaı: t;: f8. ~ n:.G 
tat}! gtiokri hariç her giln JT>('.ıfdl• dair<!c gö. ülebillr 

İsk>~ :leır~ kanuni vt'5ıka. arıyie tirlJctc yaz;ı.f: ıf~ v sa e ~ - • 
cak lromiavona mürac•• ilan. < 8607) 

P. T. T. U Müdürlüğünden : 
Sa.y:ın hnJk• nuza k<ılı:.yhk o\n1"}rk Uzel't' P. T T İ1a esı ~ I"' • An.k... 1t--

tanbul ve İ:: ..... nir şı.•hı ·]ı·ri için h~·r hav3lc ba ınu y 1.ıız. bc:-ş k 1Jr ı 1. 
mukabilin.eh• 25 liraya k:adac olan havala'f:tln JL.Jnı .g:l1ı.ta öd 
n.e 00.Ş '. a nm ı.şt.:..r. 

f\.r.ta pa.:-et:c..-)yle k ,yzr~.l. mr-kt ıp!ar.L.., '.!iı..ı d 1 bır rr. ı , ıc 

ğında :k~ett!51ıta f.,f!-" rrr. mrıan 1 i~e h y T'Cf" yap kt r 
posıUı ırıee-ı~nnıderı. :ır.alf.ur.a.t al~ııı,·. t7ihJS \ 

kr. Va.rsm etsinler. r'aik.ıt ben sa- 20.15 Mu.zik · Çiga.rı Haval;,rı. (Pl. ) j 
na bir rnkam söyliı."()yl!m mi? Dört 21,on Z>raa Takvhr.i. J 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : ) bin İngiliz lio"ao.-ı. verdl.m. Hem bu 21.10 Milzm: Kllıs-ı< Beal<:k.arlaro.ı.n 
da serrin drailruma parandun ha- P-"""a,ar. (Pi.> 

riçtir ha! Çeiııi Frnııık'a verdlrn. 21.30 Konıışma (Y«l.ısaıt Saa1i.) 
Bankadan akl>rdı. Bana işlerini 21.45 Muızlk- K~fi•ik Tfük Mürcio:i ı - i<larcm;2 ihtiyacı için bir ade't n:otôrlü Jküple bı"nı 6ll!!t ı tı;-
nasıl genıi·•lcteoeğiııi de anılaıL Fırogramı. (Şer: M<sııd Cemil) lurr'>""1 puııı.rlıkla ontm aJınarokW 

-< • ıı _ pazerlık 18/8/942 1'1.r.ııme "8:; cyan &;]: gUTfiJ "'"· ıı ~c '{. ~& 
Go .. ,..,,....;;0 , ~ı.. g~ ·~ez, kocan mı!- 22 30 Mem •k•I ~at ·-~ " · - _,_. ı .ı."UM..,u \"""""" -.,ııu · · - ,..,;- ..- •70 .nu- n, ~. ~ I.,eYazuu Şubrsilldca.ı A -ın KonlJJi)'onunds. y.:.ı.vılac ':tıı· 

yooıer ol.ur. ınıtıerleri ve Boraalar. !il _ Şaı~ııam~Jer parasıu. olarak her gün sözü gt<;"" b<• on • 
"'-'·-"- n-~"'ı' ~~'- ~'ııın~'- 22.~/22.60 Yarınkl Pı~ı- ve Ka.- · l ..,ı wuuuan """"" <-,;ı.t:uuı ~·"- -· -~ IV - ıetridilerin paız:ır rk !<:in tayin e<i'lrn gün ve "'" · ' "; ,o g •-r.e 

için ,böyle geve<>Clik edel"ken, genç ;' · ___ P_=-----------tJ>"l"&la<iylc birlikle adı ııeceın 'Jaoruisyona golmeleri ılftn oJu.,•ır 
kız cılliii ka1Wı:raı-a!k, idıl'iyan SU5-

1 

tı.tr<lu .• 
- Birisi mi goli~"Or? 
Bahçeye :b:tlmılar. P~n kıya

fetl!i bir aıdarnın girdiginıi gördü
ler. Srrlında bej mant.o, başında 
tıasrr şapk.a ... 

Friıdrnan az kaldı bir küfür 
sa \'=c•k tı: 

(Devamı var) 

ZAYİ- lstan'bul Eın.n:sıet 4 ün 
cü Şube Müdürlüğünden almış 
oLdıuğum 31/800.5 numaralı ika
~t !<>-zkereml zayett iğiım!en ve 
YE'n'.>i alınacağından .zayi tezke
renin hüJ<:n.ü yoktur. 

ErırL Gclano, Beyoğ'u 
IM.a.ngaşar caddesi T ay
y :..reci R ~a sokak No. 3 

Kızdırmak Kereste ve Yapı M alze es i 
TÜRıK LiMi.TED şiRKETi TASFİYE MEl ICRLl"l':t: 'DA.": 

!KlzılırmıJ< Kere~-ıe ve Yapı m al.'ZJCm<!Si Türk L mot d Ş .n.n 
tasfiyesine karar venlın;;; \'e tasfi'Y e memurluğuna Şırket Mu •krl 
tayin editmiış olduğundan mcz.kfır Şirkette alacağı ola TLI a rır Ş;- · ltc
ki hukwlruııu islbat ctrnek·üZ<'re işbu ikin ta.rih:nden itı :ıa.cn r: ~Yli 

bir sene :zarfında Galataoo K alafat Cadöesindı:> 14 No. h c; -~ mcr· 
kezindelri ta.<fii~·e memurlı>e>ı.ma m üraca~ ıl;·Jerrdcııi ;lıln olunU'. 

• 


