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Ekmeğıne yag 
sürülüyor irinç Fiatla ı a Al 

1 

Her şey Hindı ğ·ne Yükselmiye aş a 
hrılkınzn selim 
aklına bağlıdırj 

Diğer taraftan tüccarlar arasında birbirlerini 
kontrol edecek komiteler bugün faaliyete geçti 

Hindi.tanda İngiliz
ler yaptıklarından daha 
b&§ka türlüsünü yapa
mazlardı. Bu hareket 
tarzı Hintlilerin selim 
aklına be.ğlı neticeler 
verecektir. Eğer Hindi&
lan gittikçe hüyüyen iğ· 
ti~a,lara saha oluna ja· 
pon ordusu Hindistana 
ıaldınnaktan çekinmi· 
yecektir. 

C.TC.M iZZET BENiCE 

Katkasyar.ın bağrı.nda Alınan 
zom kertikli bir kasatura g.ibi İş· 
!er dnnırken Hin-Oistan mc...,lesi 
de günün birind planında siyaôİ 
ve ask.eri f'heınmi) etini muhafaza 
eımek.tcdir. B1>mba) ba.~la l:"lınek 
;,~,., H.iad şe!Urlcrindeki iğti

\l"Şların son1' henüz ge.lmeııtlıiti:r. 
Hind iı.tıklikilcrinin şaşmaz 

hatlıharekdlui kar;.ıs-ıııda İngi
lider için: 

a - llindistaru Jap<>n)aQ a kap· 
tırmamak, 

b - u;nd'stan müdaiaasın.ı enı
niyetle ba1arabi.l:mclı:, 

c - Hindi6ta.n !la) naklann<lan 
i..'ıifade ~dcloibııe.k... 
bak.ınundan yapılacak biı başka 
~e) )·oktu , .• İ.ugiliı.Ier de (;llU 

)Aptıla'ı-. Şimdi, Hindistan iki H• 

zi)·et ile b .. ~b,,,adır: 
ı - le\ kıf cdiltı>. Hind .rd.<le

rınin yo~w.J.a yürü~ er.ek sonuna 
k:ıtlar lııgi.:nler a lı·yhıne yiirü
m<·I., 

2 - S.:liH. bir •kıl muhafaza 
eduek JIİud i•likliılini Amerika 
başla alm;,k ü:ıcre müttefiklere 
pranti et~irerek harp s.onnnu 
bcklemeL. 

Hindlilt>riu bu iki yoklan han
ı:· ini te.-eib edeceği benü" belli 
dC"gildir. ı.;tiısş1arın, menfi muka· 
\·emelin, sabotajların ııenİ§ ölçü
de ch"\'aıru taLdir:nde ingilhlerin 
her tiirlü in11batıı tedbiri almış 

buhmmalanııa rağmen lanı bir 
i.li.krar teınin etmek miinıkün O· 

Jarnaz. Bu i>tiknırsızlık ôa Japon
)anuı ekrntğine yağ ~rc.r. E~scn 

Japonların beklediği, tahrik et· 
llği du-.. da bu<lur: Hindıstanı 

içinden ~·ık1"'lk ve Hindlileri<' İıı· 
ıriJizlui ho>ğaı.ı: boğaza getırnıek; 

Hind • İngiliz mudafaasmın ziı. 
fından i tifrdc e.terck Hindi,ıaııı 
•kurt:ı.rmak~ • bahan..<;; ile J.;ir
rnan) a k pt!annılan iı;eriye dal
n .. ak 

MıisliiJru,;nlıı:r \C Hinduların bir 
kısın~ İngiliz do tu :\lihrareler 
v:niyet•n bu iııceliğini takdir d
likle:ri için Hind istiklaliııde ınu• 
sır daHanmaJ..la beraber İngil z. 
lerla mıkaıkle "tmenıeyi tcrrilı 
eder görıinu.ekt-edirler. ilk plrm· 
da lnı;ilizler inzıhııtı her türlü 
tedbiri ittihaz tlmiş bulunarak 
Uindi>t.ıında •iikünu muhafaza 
etmek h.terlcrk.en muhakkak J<l 
ruh \:"e iradelerin yardımını da 
knıann1ak m~cburi~·eti ile Hind 
ı"trkl31iui harp ~onunda ,·ermeyi 
garanti tttiklc..riııi her ve~ile ile 
t..lıarÜL eltinı:ektc , .• bWJda hü· 
~ uk faJda gömıdnedirler . .'\me· 
rıkan Cıınıhorrci,i de müttefik· 
ler adıııa bu garaııtiyi sağlar ve 
Uiııd mıllctino harp sonunda be
hmııebal isti~lıil -.ril~et'iııi sağ· 
larsa Gandi'nin 'e diğer rnevkul 
llınd ricalin'ın \·ataninrını kıırt>ar· 
n1ak J oll ıdaki me ... aile-rj bo~una 
gı1111e1uiş, llindi~tanı mütte.Jikle
rin tanı bir Jardmı<:ısı halinde 
tutınak inıkan altına alınnıı~ ollll'. 

Güniiu ncz&k<'li ve Jap<>nyanın 
hareket ta\7t k r~1>ında lıe~y 
Hind ınill.-ıinin ,elim aklıııa tabi 
kalnıı tır. E;ier lıakikatl'n rnüt• 
ıefrk.leır Hind i•tiklalini t .. keffül 

(I>C\a,ıı s-.. 3, Si.ı. 3 d\<J. 

r 
MiLLi ŞE F

."\ 1 TiCARET VEKili ı 
Cumaya Geliyor 1 

T:.kcar19.nrı kena k, .. r.dini kontı~

le" •Çm kurulan "'°"' ~lr r bu < ban 1 
T!cnret Qdcıc; nda Urr..mn1 K.'flt.:t:;,~ Re
laJ;ğiooc tıopı nar .. ~ ııul yet pr . • 

rua.:l<1Eltrı ii_eı ,de r: şg, 
loıro,., 

Son g'on eı-dr ırı<'a adde 1 1 '1 

~lilı;.e e de~ C:~""*· Iey. 
ni 'e Y'f· etır,;1 fo.tla ı:1:la.o s:. 
p: ı ç fi ... ar Ol\ JJ-0 k... u .t&a.dar 

K•fkas eıeJ..Iuirule .-e S!aliııgrad ~pbe,inde son v~i gösterir harita 

Cenubi Pasifikte 
Karışıklığı 

Devam Ediyor 

RUS CEPHESİ 
1 

Almanları 

---·---
Dil Kurultayı Ko-
misyoP.larının me
saisini yakından 
takip buyurdular 

Anık:ırra, 12 (Hu''"' Mııhabiri
mi.zden) - .Milli l:id İsmet İnönü 
dün de Taı-ih • roğraf~ a Fcki-'llc· 
sine giderek Dil Kurultayı kmnis
yonlarının n1 t5aisini J akından ta.· 
kip lıu)umıu~larthr. KıınıHa) 
ikinri tı>plnıııı.-n:a ,·arın "'at 10 
da l apacaktır. Bu toplantıda ko- 1 
mis~·oıılaı,n ı-aıK)rlJrı o1'wıerak 
ii.zcrlc.rind._• nı:.&zakcrl·l<·r Jap.ıJa

ca~ 'e kaıara ba~lonıa,eklır. 

larL"'lı Ç"...31nişı:rm: • Ko. 
ba~· .. ~ ,tj'b ""en b.lr' J 
b;ılanrrınkta • • i i\ 

:ı.. e<r bı sa
b<ı lornı.ş 

)l. r x gı(i.J 

~ıkmı: .r. 
Halbuk o gun t: c.ar t gl<!a 

m<Xk ·;w-tnın - 54' .. 1>• st. bıra:K. mıı 
ra. :ı_, pı .. irl(' 100 h t• 90 ~ 3 

ttl!r v b <a n .... ~. D ı dan • 
M a~br 'KO!'U'IS)~ u "se .re 51-

D •\arrı Sa ~. C' 6 c....ı) 

Kok ve Maden Kömürü meselesi 

Beyanname tevz.iine 
evam o unu r Salamon 

Harekat 
Kızışt 

Hazer'e ı 
sarkıyor 

YKKO. LI' R 11ı;y1."1.'İ 
Dl .. TOPLA~DI 

' Para ile beyanname satan 15 bayi v 

Amerikalılarla J.a-
ponlar göğüs gö
ğüse boğuşuyor 

• 
Armavir'in 120 kilo
metre doğusuna 

uzandılar 

Aıı.kaı-a, 12 (llu•usi :1-luhabiri
ın.iııll'n) - kra V<•lcilleri Hey'eti 
diin sııat 10,:JO da Ba"·ckiıleUe ve 

1 

(D·-'\a.tt l )a •• ·,. j dı') 
----<>- --

apa-:tman sahibi Adliyeye verildi- Hiç 
kimse kömürsüz brraklf mıy cak 

Etıbank komfır l<>vzı rnues.;eııe· 

s~ istanl:ıuJ 11üdiirü Zt>l\:enyJ.nın 
YL't"inc It'er<ezrlcn Eyüp SJ·bri 
K('tlt.}; tn~· .... <"d ~ s. ''C' ye'i.ı nıü

dı...r \~a.zif' SiT'f bri. J,'..Jn"st ~ . 

) h:;kıt ::ıda <ŞO .dak ı: a .'.ımah 
1 vernlQ;-tır: 

!Amerika f ilosıı 1 

1Kiska 'ya bir 
Baskın yaptı 

Yeni Delhi
de bu sabah 
Belediye da· 
iresi ve diğer 
binalar ate-
şe verildi Stalingrad 

13 kişi öldü, 30 muharebesi 

Millet Meclisi 
Cuma g·"ııü 

tat· ya 
E• p S. br Konak bu ssbah 

l kt->r.d si"te k' ru~t.:n bı" ar.-aclc.~1-
l n IZJ, is:.ru;...ıun k.ı. ur \a• vet: 

Hu ser L: n_ul J, n l? ç 
ı bir şek d<' könıur sok nt,.,. me -

:ı:uu ba".s dc·t; .• tlır. Şclı•c talıs'S 
c-d bıı~ ola 90 1>: ıon kok k<~ 
ml.i.rn • ~1t.yac t.aT"':" .:ımer. K 

r ' .. , 6 ) 

kiŞi yaralandı . ~ çok, şiddetli 
Ama ~, 1- rı 

<len) _ B:\~ tik Mı 

l r.· ... _ 1 

ıt~nU b" · ı.: ...,., kıı,·a.r d .... vam 
ey. ek. t • t t k . V"fı1 • ~~·- J 
Ay g,.ıı1 :~I • ~(.. o>:11· )1 J ... , a-

• • s 
Lorodra, 12 (A.A.) - ·.ıil'ltefü. 1n v

vet.eı"r. Sula:-r ın "'d c:ı1' n< ak. r.a e-
Im.tı d'!v~m p.trne-i<tedır. 

AV\.&>1.r•lya BBVılri< lı Kt> -ı1:u~. h<•- 1 

Lorıd:o, 12 <AA.) - B.BC'> H>nt Londra, 12 (A.A.) - Soı~ct teb-
~rirı:lE•":n fi ycıı. ka. ·rıkl•'aıır o1ın'J§-- rı d b 

liği ~imali Ka ... asya a A nan 
tur. Yen; Dcıhl(le bu . saoAA fJ.b. ika l ktt\"'etterinin daha derin nokta-
.,·;;.ı •r ı; <\im D<',(·a y, da -,;. ıı<e 1 • 

lil ~·-e D K ı y ı,.o..vtl ı ~111• bir 1 • 
Çeo.Y Zıy.;ı t• \..... :__ .. ı 

n nçe 
aya sa 1 a 

,5 
a 

rekat h:ıl.k.K-::r.d& \·t "O'J:: btı· rıahat es
(D Yf"111 Sr.: 3, Sil. b d•) 

İngilizlerin R u ı I ara 
verdiği kaput bezi 

,.c b r;,a İ.>l'11e b'na! .. ·do. yangl. ar )ara nilfırı. ettiğiui bildir11ıcktcdir. 
çı.k. ı ıı ;.. r 11 AJ;ıu;Wstu Kotelnikovo \ e Çe.r

l\H1-FirrAı. bır poııs :nerr.unı öıdil- ı lı..cs bölgelrri11d<' ~iddetli .çarpış
rü .uıptur. l~ ·, buı :a a~e.- etını~ nıalar olınu~tur. Çt>rkes k:;saba· 
rr.t'cb..ır k<l .. "111.jlll. A~.er sol-:. k]a:da 1 sı A.rma\.·ir'!n 120 hiloınetre ~-

Alman yada mah· 
1.. h . d Mahrukat Ofisı yalnız kendi 

su u ta rıp e en· 5 8 taca k bayilikler teşkil 
mahnı 

ediyor 
devti;>·c g<.zn1cbt·u·r d , 

kındu, lfazcre ogru U'<:nan de· ?ı;J.ır.a.y'IŞ(' ı.: ookakl2rua bıl~""a.··a:lar 
fi< •ı·nak, mlın•k1ll:itı dwdunıı<ı.ir ;,,.. ıuiryoJ..u ü11'riııdcdir. Tebliğde 

1ler idam edilecek 0,~~~-:~:~1·:~t~1.gl :;;':~::·: ~~ rAd ! ırbm"' '! '!; .'.': ""; 
odı:n bay ll'f:!'\~ VC!"ebi «f'i'i tes'bit ffi'>l b•th.=ıan .ıX An(."! t rı ffi '.Jl\Jll et.. Lo.nd•a 12 (A.A.)- B.B.C. Le

vazım reisi Gene al Bening ş:m
d.ye kadar Orta Şar..:a 576 loko
ınot;f ,.e 900 ,·ago~ 2250 kilromet
re ray gi:nde~ılrchg ni bildirm;ştir. 
Durt günde Ru'.!l'·aya gör.deden 
kaput bezi Şimal denİ7jndc·ıı Ka
ra<len1~ koa.<lar uzı,yacak m1k~ar

dadı.r 

temışJer<ii • ll<ir fab: '""'" tıt<acı i6y"'1 Krasnodaı"da Sovyet geril cm ele- Londr<ı 1? ıA-''>.) Gôrını;ın 
ücıt ı.ıne rsı.-• durmlJllur- Bu s:ı.barıki rinden v~ 1\-taikup'tla tedafüi t:ar- r.i.y;,,,.sl:-tı!lcc •orr l, n~n mud:ıf.:o..a 
m~d" ı:e,•rue 13 lnr ö:m:ışttir ":ıo pışınalardan babsedili~or. Petrol k<ınsev·. gı<J<ı \"€ ha ad işlerini 
dan tazl~ ya~l va-tc ı kuyuian henif'L zaptcdilnıeıni.~tir. rr -a.k """ cır ~tir. Sun toplnn~,-

B:)~a-:r \~a1 ... ~ l ~a bt:y r:a1ıta İ>o:n '"·aku,ında harbin en çetin da ~'da rr. !1 le . •Si. bk;1k.n1n 
bu1unar.:ı.k.. b:.:ı ha~l:-~!erin h~ün-ırtıi ı ' · 

muhuttıbt"sİ inkI~n[ haJJndcdİr. hUa{'t1h1:a - 1 ,em;;ı ({ı(-CeK ed-
Jrol'Und<ın çl:'\"!'t"m'ye..~ğôn1, pj(1lot!i .. 
tırdbirlı·r :1;hOO!ğ1ı1ıı f.()'yl~!'. :\l .d- l\lotör1ii ku')'·ctlrr, t:ı;\-·~·arcler ge· b:ri-c"; görıi~u Ü :u • 
rs. ve P.;t.:ıa ,f>bı 1 1 l'r.nde d<- ciahn 82 ni~ mik~·a:ı.ts har.eka::l _i~~irak eı- .. .\ 1nıanyada b_\i.ıık gcıv l'tlerJe 
eıhı rn :r11yeııe !~ o[!T'uşt.ur. nıcktc.dir. Don dir!<ie;:ı ıçınde Al- "'ilt') d~na f!t t ,.: t·y, nıahsu 

1 
r 

-----~~--.---oı--:0---.---..------ tn<J1l lıa~c~rti bir fonıkk.i ka) de· trJ·ırip ed<rkr o.um ceza.,..na .nah 

1 V I 
• y E T demc~tlr. kum edi.l~ekt.ır 

1 
1 

1 

Yoroocç'dc Rın;lar vaziyete ha· - o- - ı 
.. . kim bulunmaktadır. Burada bir iZ f Bayram 

Macar piyade kunetlııin lıiicu- a er J 

1
Kafkas eteklerinde Al~an ileri ~'.~n~;::~:~;"t.:İıilercktardc- bu sene pek 

hK~~~::!! ~r~V~Ş~~=~f!.: b!~~~~:. iNGİLİZL İN p~-~a~ı~ '~" facak 
1 ,ıan ~<·ı·vv"tt!erını pek zivade r'nl ya~a bir dere 1'ırakması yenİ tip bı"r ~ 'ı!a - B ;'~, 
Yo 1 cıkları •c :n ş' ı .ist ro11ıate nı cbUfJ\.'€to. J,cıs l cı'r-ustur 0 

• <' · y ·y e JO A 
mr..;htar nl'rlnık!o:ı.r' gL }('n hnb

0

e~ler- Bt~ntD .b u~rdbı"' l\"laikop ve b b v y lt'<ı.Jln ı( • r l\ll<l3 ı..U. StD(' J'"t: soı:--
oen an'uşılrrakt.d:.r İl'l< .ı:.;a o- Kr;; mocld m 7-ap•ır,<>un ,.,..,nra, 0 m 8 Q Ç 8 g l " .dm.len bey n., .le ı., <.,ı:a-
larak Ahran teb ğı hlırek;iz:n Novrosıs.t ve Tu JlllE ı:manlan- nac k r 

Y• 

yıavaşladıfıını J:ı.iJd;ır. •• ştir. Motör- (Devamı Sa: 3, su: 4 del Uzak Alman "ehı.rle- n ıılcrın ıcı Y P ı 
"t B:.."iJc' l\~ ... et fec~sı, Baş\'ekJ et, or-

Dün akşamki cinayetin tafsilatı 
• d b b d du., e Pa { l~ n ın.a hr~ 'etle:- 1 

rinın e om ar ıma- ;~· rnk edecek, ""il ır.;,.,,,.,,..,ı,.r ve 1 
nJ mümkün olacak y '111 sek z V>.IQ" 11.e:> hu.su!'! h~y'Cl- 1 

ıe , gC:-1( ~ kl J;pıeı \ c rr..eklt.ep. ;.ı.

1 
Kati spaso bu sa
bah tevkif. edildi 
Dayı ve yeğen genç ve güzel 

bir kızı paylaşamamış/ar 
Dün de s:Kl'l 16 da kadı.~ y L ın

dcn Bahçekapıoda Y"-i;c•lar soka
ğında l:>'r cir.ayet iş'enır. ·ş. bir 
ycgen da)lSllı> bıçaklamı.-:::ru Bu 
kani rıoğuşmanın ta·fs;lat: şud·,r: 

Karagürr.rii'kıte HacıdWe n;~-

h.ıUcS:nde Çarşamba caddffiinde 
99 r.umarah fırında. çalıışan Yu
goolav t<>baasından 42 yaşlarında. 
Saıand; BAiatta K brit sokağında 

'oturan F•fi <ıdınna 20 ya.~1 aı-.r.oo 

(Devamı So: 3, Sü: 3 de) 

Londra 12 (A.A.) - B.B.C. I• bele" ,..,e,..,..mde 'ıazır buhın:C"..l<;. 
Lanht>ir tipinde yen. bomba !ardır, Ayru gün ı\.1'y n ve i='rd"" 

DlJlll!uoı>mara tenzı.;t!ı Juıllt trenleri 1 
tayyare~rıinin dilipnan arazisinin ıkadton!ac:.-kw..ı·. 
en uzak ycr."crine kadar uçabile- ·------
ceği bu sabah if..~a cdilnı'ştir.' Bu 
tO')')'areL<>r 480 kilometre siir'atte
d'ırler. 8 t-0n bomba t~ş>ınıaktadır· 
ı.ar &u uçaklar -kenıdismi de mü-

d;>faa e<lcb'lecek valiyettedir. On 
makine!. tüfeği vaı<cl1<. 

Batı çölünde sükunet 
Londh 12 (AA)- Batı çöl'1n

de gece dcv,,iycıı foal.i"Yctı ve 

tqı<:u düclkıiu oJrnti\ur. Ta:i:ı:a
re;('r ger mı!nakale ' yo\l'arım 
ooğın •mr. 

Stalingrad dü
şünce Japonlar 

harekete geçecek 
Çunking 12 (A.A.)- Çaııg Tin 

Pang. y~T: japonya Stb. lıda 
Rusyayı hanÇ('rlemek ~n zEma
nını bekliy•o;r. Ah°•r'ar b:r r,ok
U.ya kad r i~crl y •ce j<ıponya 
hiı"ekcte ge~ecrktir. B;ı. ıioktlPm 
Stakngrau orou6ı; ~1ınün ldaı· .. 
:·or. 

t' D. T'l \·1ı c 3 ı s,.,_. !,iP,E.&- mt-nişt' B nla , Olt n keı e 

be. e-tir", oc. :--x a a (ı4 bir b:J(uk J!- ç tıaşl.nıd<i uç 11 • b-aıcı ıc.ı e-
ra a'k l:lc~k \'l'! h. oc mu:"' çe- rı ıırn:-k \it' b<.JY~•·l ... le O• n \'(· 
k 1~ KPn.d dok _ 0 k r1.._ n 1 reccıt ~Jnu cJ kt> dı el er OC.:lti. r· 
satılacak' )"'a.ı.:ıız. Qff!ı.tfl buıtL"lk.:ı (n <t'11.rn S<" 3, SJ: -i dr) 

r . . \/ 
• 

' ünün e ' • 
A şa•ıt!~kı satnlar, harf har

fine bu sabahki gawtd r
d~n ... Aralarında türk{e) c hatan 
k lhne ve cılallar knr iı:-indc ... 

Dil güniinde dil ..,,frnc •IUl bu
yurun: 

::llilli (Ştf) dıin de (k.omL yon)· 
laruı çalı~uı.ı!>tle alı.kadar o.!<?u-
lar ..... 

(Kom;•~<>n) lar (rapor) !arını 
bugün bitiriyur(lar) •... 

(Parti) (Grup)unda ..... 
(Komisyon) !ardan birinde is

taııbul (Üııi•ersitc)si (Rektör)ıi... .• 
(Profesör) Cemil Bihelin (Ba .• -

kan)lığuıdaki (tiiı.ük) (koııı;s. 

yoıı)u ile (Profesör) Yuı;uf Ziya
nın reisligiudeki (lengüistik) ve 
(etimoloji) (konıisyon)u da bıt· 
gün tedkikld'lııi ikmal etıni~
(lerdir). İhsa'll Sungunun (b•~· 
kan)lığında toplanan (gramer) 
ve (sen_tabs) (komi,yon)ile Falih 
Rıfkı Atayuı r.-bli/;:iude i~tima 
eden (filoloji) ve (hlgat) (ko
mislon)oı bugün ı'e (mc ai)s;ıı. 
de\·anl etmi~tir ..... 

Türk Dil (Kurunı)u (Geoidi 
(Sckreter)li~inden bildirilmiştir. 

Dliı·diincii J)i_l Ktırulta~·ının ikinci 
(genel) tc,planhsı 13 J\~ustos 

19 ı2 perşembe giinii sa ot 111 da 
Dil • TariJı • Co{:rafya (Fal..ül-

NEClP FAZIL ltıSAl'>l RF.rC 

k)si •• in (kor.fn.ın') (S:llo ı)unda 
~ apılarnktır .... 

(Öııcrgt"lrr) ( konıL•J on)ıı da 
(t~d+.ik•!Jı.: ı bitirmiş ..... 

i,ıc (ola )'a. ı, (d 'a>ll.ırı, 
(an,aç)I rı. \knaııç)laı, (g • 
nd)lc İ, (~u •. 1 • l)icri: (doçC"ıl)· 
leri, (dck•ıı)l:ı.rı, (nıa·.·:uatik)le

rı. ( pn!H 'k) lui, ( f'l"lt•jı )leri, tıı. 

lozufi)Je.-i: (birçuK ~danılar)ı, 
lüç kızlar bıi3 ii.lülrr)i, (ne kıl, 
ne baya! alı.ıı.z)lilrı, (l'Hk Otd)· 
icri, (Siimer ı:ank)k.ıı, (Tuksi 
bulırc)lcr:: (icatat)ları, ( nt !ıa· 
bat)lan. (te2ahürat)ları, (cra )· 
!arı, (tak,idaf)ları. (tr<kil:Ot)la· 
riJ.e bu giaLcl ~,,J.ıtanın ~ nıi lüTk· 
çcdır 

Tanı \'l' da 111<" l..tclar bir tl"rri" 
'e te~his )hl'U~UfHJIJ::;n :ıo;ÜZtilmE. 

dil.cc tanı w d' he kaılar hir 
tahiiı' ,.c tcı kiıı lııııld 'ınden ge· 
t:iran1edikçc1 tan1 't• dib' .._. kada· 
bir anla,·ış \t' C:il ti.Jcndiriş t<'mr
line oturtııl n~rlı.kça lıer cnı<'>'İn 

ok.-.üı. kalacağı bu bahis üzcri11tlr. 
l; """' nkii ,alı ah gazetelrriniu ) n! 
nn: dil fnalı)etin<> ait bırkaç ,aı • 
lık ,ij, \e )·azı örnt•giui hcluhl't:'io
ten ölii ü bir di3 l'eeğ m ) oJ..! 1 fı. 
ni !-ÜLiiın o kaılar ·ok kı, h~hir 
eli,! c<e~İ•n yo}i! 
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HALK FİLOZOFU 

BİR TEK 'rANE DAHi 

Gilzfde ve ınuhter"m Lsşve
kilinıiz ~ükrü Sarııocoğlı./nun 
Büyük l\lillet Meclisİnd!._ ,ıru. 
dııp programın ııkisleri, yurt 
içiuıle ve dışında, hala, birinci 
safta gelen mevzulardand~. Ba 
programın çok kankteristik ve 
orijinal kıymetler ifıtde eden 
birçok vasıilan vardır. 

l\'lillet, topyekiln, bu pro
gramdan dolayı biiyük bir fe
rahlık duymuştur. 

Bııgiin asıl üzerinde durata· 
ğnnız nokta, bazı vatandaşla· 
rın düştükleri ya~ bir zelıa· 
lıın, bu programla aydııılan
ma'1, doğnıltulmasulır. Ne za. 
ll1l!D ekmek n hububat darl'.>ğı 
ıııevzııubahs olsa, b zılan şöy
le diyordu: 

- Şu kııdar ton dşın,va sa
tıyormuşuz, cli>ctto yetişmez. 
En·eliı kendİmi2i doyuralım. 

Ev..ı, elbette, evveli keııdl
nıizi doyurmayı düşünüyoruz. 

PARKIN 
uususi YET11 

Üsküdar islııcle meydanında bir 
park yapılacak. Gaı.etclerüı yaz
dıı:ır>ıı güre, bu paıık şimdiye ka
dar y"pılanlara bt:ıızcnıiyecek, 
ayrı bir huslbiyeti dlın.ısına bil
hassa itina olunacakmış .. 

ı,·aıu.t, bu parkın ve yeni mey· 
danın 1.aten bir hususiyeti var· 
dır: Zavallı Ü küdanla ilk imar 
luırek.,tini teşkiıl etmesi 

&lR HESAP 
l\ll:SELESİ 

Bir bahçeli gaılnoda gtte geç 
vakit gar,;ondan hesap istedik. 

Pusulada iki lira bir yekiın fazla· 
lı1';ı ,. ardl. Arkadaş: 

- Yanlı , ded1. 
- Üç fişe içmediniz mi?. 
- Hayır iki .•• 
- Ben siı.i üç fi~ içtiııi:& un-

nettiııı. 

Anlı~ o"unuz ya, şişeler arttık· 
ça, ~ alnı-z işe bedelleri değil, 
~ ekiwda bir iki lume de arhyor. 

Di.'C.C.SE 
DAVET 

Bir sayfiye yerinde, bahçede 
o~·uıılar veren tuluat lrumpanyll6l· 
nın kem· i, temsil sonunda, per
d<. i kapatırken: 

- Dil~ılııümU:ıli de yarın gece, 

hep birlikte teşrüinizdc yapııca· 

ğız, dedi.. 

Bir scyirei cevap verdi: 
- Yahu, düıı akşam da, bu ı:&

ce ıç'n düğüne davet etmem~ 1 

niiydin?. 

1 HAKİKATi 

BULMUŞ MU? l 
Ddnya alıulinden bahsediliyor· 

du. Bir arkadaş: 
- Bütün gaı.etelerin. mütalea· 

lan birbirinin zıddı, dedi. 
Diğer bir arkadaş: 
- Hakik:rti buldun öyle ise~ 

- Neden?. 
- Hakikat te.sadümü efkirdan 

çıkmaz mı?. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

Ilarbin ba§ındanberi, Tiirkiye, 
dışarıya gıda nıaddesi, Jıubu· 
bat satmak değil, sayın Başw· 
kilin de çoılı: güzel ifade ettiği 
gibi, mütemaıliyen ıbşandllll 
satm alabilınck yollıı.nnı ara
JD!}tır. Bıaıdan SOJU'1l da bu yol 
üzerinde devam olnııacalrtı:r. 

De&erli Şükrü Sara<:oJ:lu'nun 
çok açık rakamlarla aoılatt$ 
hububat nziyetimn, .bugüne 
kadar, bu derece vazıh bir f"" 
kilde millete anedilmemişti. 
Türkiyenin bütün hesaplan gi
bi, hububat hesabı da açıktır. 
Bımda sak:laoocak bir şey yok· 
tur, 

Bugün artık bu topraklar Ü· 

zerinde tek insan tasavvur olu· 
nama-z ki, devletin hububat po· 
litı1rnsmda takip ettii:i yolu 
anlamam~ bulusnun. 
Hayır, vatandaşlar k.im&eye 

bir tek buğday tanesi vermİ· 
yonrz, \'arsa satm alryoıru&. 
~Iüsterih olunuz. 

Bakkallara cemiyet vasıfa$İle 
"eker verilecek 

!B:ı.kksllar c ıryetı b k .ul es
na.fıının p;~ -au toptaoc t~cir

lcrden şeker t=-ıı e: mcsi 
üzenne Şeker Şi•kc•i'z'e mü
rıteaat etmiş ve bunc, sonra 
'baklcıllarır cemiyet vasıtasile şe
ker tewiinl temin etmiştir. 

w·aya göre, toptanıeı tacirler 
şeker mevsiminin sonu olmasıru 
fı.'llat b:'erek vagonlarla şirketten 
aldıJdan şekerleri gizli ve elal
tmdaııı 'bakkaRara ıpahalı fiatla:r
ı.a satmak istcmişleroir. Son te
şeljbQs ile bu.n mani ohınmı4Ur. 

Şekerciler yerli boya 
kullanabilecekler 

ll31l> oolaywile hariçten boya 
getıcemiyen şekercilerin sılhha-te 
zaran o'!mıyan yerK boyalan ku\. 
lanabilmeleri için Sihlıat Vekiıleti 
t:la-a.fmdan eski talimatnamede 
değişiklikler yapmışt>r. Talimat
ırwme bugünlerde alakadarl.ara 
otebl::ğ olunacak ve bundan sonra 
şekerciler yeıli boya.Jaıx!an istifa
de ede biıe.,ek:lerd:ir. 

LA 
Petrol y un evlerd< zUc:ı.c<Ye lh •. 

'i:;acın'..!l en rtıt>lm kısın; !Anha ısı· ı 
GC »dır Y ~n SO?.')'lSız ba ve 

köylerı:-de d• ~ !Amba&ı Y: "'" 
lır. takat, !~!ara şıs<ı bulmak 
mümlciın değildir. Beli<' de, J~:nba 
i şelri. bu g;bi yı•rlerde su bal'".l ğtrı
aan dah'!l mühi'llılCiir Su bir başl:.a 
vasıta. ile iç•lebilir. Fakat, lamba., i>
tediği u;rı;:m ••Yi bulırnızse. y<ıoo 

m~. 

Şife ;nı;yacmm diişihill•>Jtünü. 
tdt:ıor alınmak ikt.za etı;ğ;ni elbette 
&:lıkadarlar talııdir ediyorlardır. Aldı
ğımız mel. ... ~ bu meseleye e
bemm;ye!Je parmelc basılıyor. ~ de 
bu ihla,.a.- dolkloati çekiyoruz. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 59 

AŞK ve GÖZYAŞI 
\azan ı S E L A M l 1 Z Z E T 

~ İKİNCİ KISlltl I 
A. baı' 6nundc koıMJl.'tu: 1 

"11 :deraın Eıı:ı,~ uız;Uı.dw çık· 

t , <"-">Ü de t.,.ta naduu_ B""'1ll \ 
~· . artık g .. me ;:ört.inmesin'.> De

n l. B~üne ka<l>r gıör\L'l!lled<m, 
t· a a """ day&U1ttt.:ıd!ın. Üç -e-

"" ı y ız ~ görmt..G n, yann da,.. 
~ t.1U1'·.a.ıra gıciıyo..uru. Delki beş se

d ı c n, b · de h•ç geL: em... Se
n de huta olduj!uıru duydum ... 
A!LI 

r·. }1 c"-ı ıçlrıc'..e acvaıp brkl:yorcıu.,, 

r ı ı<a lru:dı. Engın.ıı yilı.üne 

hak ı. 

G ıç 

ian 

.. =. 
.,. n o'~u.?, 

ı yq:ı,rnı: 

un. olllı1madırn, hiç bir 
.a :n • Or,u dll;;~ ağ. 

- C zarr.....:a çmıy-.J;-.ız. 

- l'~~ " No gG.~ıııhımız var ki ... 

- Bırlbiriroid sevn1ek c;r..a.yet ml?. 
- Bt-.ı kocama yem ..... eQ1ı :m.. 
- O sana sad:dt k• ır .C. ~ ... 
- L ona ayw ıı.ırctıe muıcabrle 

etmeme ycfl.m, Bı.t .) u.zıden Al.ahın 

gaza.l:ı:rr.ı uğ.adım... Og!um elimdt"n 
,ati ... O~ecrgım. .. 

- Ül'1mden boh ctn.c. .. S"1 ölür· 
sen En.gın bf'n tıe ot.ı.ruaı? .. 
Engın omuz ııiliı:t.: 

- Yoşasam sana ııc, öısem. sana 
ne? ••• l\Iadt--mki artık. biri1>i.iır.R.i gör- · 
miyecefiz, biribitiroiı.oc n uz.:ı'k ya.şı-
7ac• !ız? ... 

- B(D betı.frı. mes'ut olmıyaca.jpm 
üırudirıl ka)"belme<L.n. 

- Anıa.mtywum. 

- Ol!lwnuzu bulob;Jiriz, sen dul 
kal-.bJltr.ı;1n. 

- Ben mı?. 
- E\·et, kocan öFir .•• 
Er.g!" lı:<< n hıu.n başını ıalladı: 

ı • CinayeL işle- - Bunlar hayal t-,•ın!ar , U,-a A!i. 1 
&,ı h~ kura:ıa . . B<:1i uu~tınlJ'& 

Adliye katibi ııe banka 
memurları aranıyor 

Çana~l.-, Lapseki, B'ga; Ray
raro'ç; İ.mroz; Eoea.bad vıe Eğri· 
dır; Süıtçülcr kazaları adliyeleri 
15 er lira asll rnaaŞ!ı zabııt k.at.ip
likkrine orta tahsilü tal.pkr ara· 
nıhn~'k!i.adır. 

Kar hU< demir ve çelik fab
rikasıJ\a 170-210 lira ayL.k ücretle 
ingilizcc ve a anca mütercimb 
a mac3ktır. 

İş Ba.nkasma 20 sğust093 kıdar 
ıımiracaat elırr'ek ' 24 ağu~sta 
!ımı'ı.an clmak üzere on memu.. 
arnn hnaktadtr • 

TDDfl'Z 

31 
Yl' 942 Ay 8 ~aut Valı.il ı ı 

AGUSTOS s 6 G; ~ : 5: 
12 

~arşaın~a 

13 l9 ötıe 5 C6 
17 10 İlunoı 8 57 
20 12 A.Qıım 1200 

2 l 58 raı.ı 11 44 
415 ı ....... 7 58 

bak .•. Yolaıa ömrün~ OıUD& kadar 
b edbaht c lu""'1n. 

Ali adela h•:ı1urdı: 
- St:n~ unutama.nı Encin. ... Bec ba

y«lımda senden baş~a kdfl\80}'\ sev
medim... Senden başka. klrnscy. s»v
miyeceğım, .•. Ben hay1tımJ. sana vıaıık-

ıetttm .. 1 
_ Böyi SÖ'Yiame, bu '"1e.lcr d• bel· 

kı bi-ze uğursuzluk ce~rir ..• Bi"Zim bi-
r;tıiı,m zı 9"VIIJ'Ye h:ı.klruııız J")lı:. f 

Alı cevap ,-ermedı. 
Oğluo•:r.ı anasına bakıyorc?u, 

Eng r çok sa• !'"1tş, QC4c .ı:lylifla

m~tı. !ıut~t h!l.A. guze!c , bu ,iOzeıh
ğ.i e k g -01 gOz:r ca .. p.nuyordu, am
ma d ks.tlı ve yaklndan b!lıkılınca, 
ha';; gu,.cl ddu•c go:-ülüıYordu ... 

En:;im öz.lcıni~t .• 
bv!e ~öreeej!I ge!m!rt; ki, nasıl ol

m .u da, gortLr göc•nrı bo.ynun.a sa
rıır:ıcı.r11ıstı'? ... 

İş e bLna r.ışıy<lr ve kadının boy
nuıa sarılın !!lak. onu bağrına bas
tt19!1',amak için JC:endhıııi gUç tutl17W- ı 

Birden ı lredi. 
Y.a Ec&lll Olur!-.~., ••• 

Ya k<mdlnln de s:;;yJediğl e>l>i o ..
zak ani ııı:('n o e,.ct::- olursa ... 

G:tmak!.cn vaıt;cçl)'ordu. 

(Devaı:m Van 

Ha r e Va z ıye t ~ 
MAHKEMELERDE : 

(v!1::~:1i !STIHŞAL ve _SANAJİ
l İŞLERİ 1 IŞLEl{JNDEl{I v ERiM 

• 
~ flıimit Nuri 

llRl\IAK 

Büyük Millet !Meclisinde Ba'l" 
vekilin ok.umuş olıdukl.arı pıog
ranun mu'htıeLi saJJhal-arın.da der
p:Ş olunan ve alınacak tedhirkrin 
taıbik suretleri hakkında hemen 
çalşn1alura başı.andı!;" anlaşılı
yordu. İcap eden kanur. J.fııyiJıala

rile kararnameleri ha.zırlam .. L< Ü· 

zere B.şvckalet Müsteşarının r.'· • 
vnset"·.,de her vekilıetten görı c
ri,<cck mfune&<;;Jlerden anu•ck
kcıp oh~ komisyon kurulımuşlu. 
Ilu J<om:sycmda ışlerin sür'at:lc 
görü meo.Jtin esas 01.ması, zama
nm ve •·a:Uye' in lüzurnl;ırına gö
re har€ket ooiı:d.ğmi .sbat eyler. 

B"'i"ckilin be)~,mnamesini oku
masına kadar geçen az zaıruında 
Ticaret Vekilinin Ege mıntaka
smda ıayyare V'BSlltasile muhtelif 
vilayetlere g'<loerek tetkikatta, a
lakadar müstahsilı, aracı ve tacir 
ııümrel.-rile temaslarda bulun
mıısı alınacak ted'bi rlerle verile
oek kararla-r hakkında isabetler 
teminine yarııyacakıt,.,. 

~ mıntamı sulh senelerin
de Türkiye ihracıatmın üçte iki
sinin hazırlıın<J..ğt vill\.yetlPrimiz. 
den müreklreptir. Balıkesiri.n fa:ı>
laca buğday ve hul>ı.ıbat yet:şti
ren, Akhisar, MellC'men, Manisa; 
İ:ıınıi'r; Tıre; Uşak; Aydın; Nazilli; 
Sara•~.ıöv Deni'Z>i, Buldanın tü-

·J' • ' 
tün, zeytın; pamuk; palamut; in-

. ·· ·· """'tir.o"ag" ı ve sah-eyi cır, uzum, ·-..J ...., 

istihısal eden mınlakaları ayni za
mrnda mulhtclif sanayi mahal'leri 
halindedir. 

Adana; S~yih'an; Mersiın; Çu• 
ku!lWa gib; mıntakalar pamukla 
birlikte buığd:ıy, aJ1P8, yulof, bak
liy:.t; hububet cinslerinin önemli 
den-ecek mi'j:ar\Joa yeti9~iri.1<1 ği; 
Ege havalisi gibi giyecek eşya sa
nayi.inin me-vcut o&luğu sahadır. 

!İz.nurde Al6ancaktc:ılci büyük 
kuma§ fabrikasından b&§ka pa
mı!.tlarıınıınn iplik'erile hazırla
nan k put 'bezleri labrikası var
dır. ıBu fabrikada gece ve ı;ün
düıı: işr ler çalıştll"'ımak suret lıe 
yıiıda 13.000 000 metre kaput bezi 

hazırlanma k1ıa.dı.r, 

* El sanayii ve dokuma teı<gah-
ları da motföıle ve makinelerle 
işletl!cn dokuma san.yii yanı ,da 
önemL. mevkiini n.lınıştır. Deniz. 
Lye bağlı Buldan kazasıle Kadı.
köy nabıyesinde el ıe .. .,aıı ari!e 
vıllla 13.000.000 metre dokuma 
iııamul:ıtı iıa'llıi:rnııyor. Bunların 
da i.pw.dai r. ıddte!;erini yine yerli 
pamuklarmuıı: teşkıl cıd yor. Ti
caret, ;kusat, ziraat vekıiık't~ri
nin müşıerek tedbirleri, müstah· 
sile sanayı erb&·bıııa dokuma teoz
ga!hları sahiplerine hükilm..tin 
ş mdikine nisiıeUe ıiaılıa faz!.a 
mü:zahereti yiyecek maddeleri 
ist:lısalaıtında mii<>bahsile o1c!uğu 
gibi, giyecek eşyası imalinde sa
nayi saıh'plerine de geniş muvaf
fakiyet imkiiinları \/'erecektir. 

Böylece pamuklu giyecek ma· 
mul'flbtan elmik kalan yüzde 20 
lle yünlü mamulatta.n yüzde 40 
nıın dahi nııeanlı!ketimi:ıxl.e imali, 
ôhltiyaca Olazır bulunduruhn1lill 
imklfuıları husule gelmiş buluna
caktı.r. 

!Başvekalet Müsteşarının riya
seotinde ımulıteLf vekaletlerin mü 
meooillerini *1ti.va ederek tapla· 
nacak, sür'atle kararlar verecek 
ve kanun ~itı~lanı hazırhyacak 
lrom"s)·onun, Ticaret Vekitinin 
yaptığı tetk>kata ilôve olarak şu 
işi de y~ması temenniye şayan· 
dır. 

Kararlanm vermeden, rayiha
ları hazı.larnadan wvel müte
haıEıs bazı zevatı sür'atle mezk\ır 
mın tak alama göndererek t-ecrübe
lerile vazryeti kaVTamış müstah
sil ve ı.anayi eıJbabınıın d'lcklerini 
!hazır!-anocak birer raporla tesbit 
eylemek .. 

Kararlarda ve lfıyi:halarda isa
bet böyl.ece müe~n hale gel
milş oh1r. Bu yolda hareketlerin 
verdiği çok iyi neticeler tt!erÜbe

lerile anl-.şılrnış bir haklkaltir. 

* 
Tl'ırkiye Cumıhuri:yeti llıüküme

tinhı 18 yıldar.ıberi müstahsile, 

köylıiiye, sanayi eı".,abma, yerlıit 

iptidai anadldelerin sanayi için ha-<· 
zu1lıanmasına temin eyled'iği ko
alyhklar, yaptıi?;ı müzaheret şim 
diki iyi \'e müsait nct.icderi hu
sllie getirmiştir. Dü'l.ya yüzünde 
ota"'ı~ veya kifayet. iktısadi sl&
tem>nin ••tbik.nde en fazla mu
'"3.ffak ~.mııs cievlıetin Türkiye 
Cumııuri• etı, m·~enn de Türk 
~!lfı;tı o . .ıgunu söy!iy.>b:liriz. 
!s..betıli yeri kararlnnn tatbtki i
te tam kiiayetin t€minini ;imıdik.i 
dünya harbi ''e onun dıoğıırdul;'U 
ıktısadl zor şartlar lç'nd,. mutlak 
surette hıaki.kat haline getirebih
liz. Bunıdan kimsenin şıüptıcsi o
lamaz. 

Muhtel.f mıntakalnıdaki i'}, is
Uısaıl, smayi \'e ti~ret adamb.n 
arası;ndaki iŞbiı1liğini, tesanüdü 
faız:l.alaşhrmamıa:, lruvvetlendir
memi'z de lirzımdıır. 

Senelerce eV'\"el Bahkesirde bİi 
gün ve bir gece ka1ciıığımız :ı:ameıı. 
Hacı Mehmet isminde Medinede 
kumaş, perdelilııler ve emsalini 
d(lku\Yan makinelerini bu şehre 
naklile işletmiş bir Türkle karşı
lll§tık. Ticaret odasının o zaman
k.i başkatfüi Ekretnin yamııda 

Hacı Mellımet: 

- Fabri~ var, mamulıat ~e .. 
İpt.ldai mnddrei yünler, hazırla
dı€ım iplikler burada. Fakat sa-tış 
yapır.ıaik, sermaye ko}mak için 
şerike ihtiyaç vaıxbr, dedi. Muhi· 
tindeki sermayedar zevat da ala
kadar ol:ınamıışkır. J3u sanayi a· 
dam• da işlerini terkelııniş. 

Fabrckalarınm ma!Uıelerini 

lroneolosun teşviki i'le Şamdan İs
t.an'bufa naJdetlen m.haniki Şev· 
ket de nihayet hı.roavat eşyaS1111ı 
llıazl'<'lam~k için bazı M11sevi sel:'
mayedarlaMnıın .liltuflanna!! bo
yun eğmiş. 
Geniş. daha yakından tetkilo

leı1e yapılacaılı: J-ı,rnayelerin, gi
yecekıten ll:ıe.Ş<a pek çok mamu
~ta dahi memleketiımlıze lcifay"" 
tini temin eyliyeceğ~e i:iÜpOO 
olunamaz. 

DlndlıtJD'dakl 
atır vaziyet 

Y-..n: Ahmet Şiilırii E~mcı.: 
İngil.te.re ' hükümetile cHin~ 

kO'llgresi> teşkil.a.. arasındakl an
laşmaz'l:ık sür'tle ge!.i§E'rek naıı!k 
ve ağıır bir sa:llhaya girmiştir. 
.Kııngre partisinin, japoııyay. 

Hindistan için b:r tehlike saydığı 
anlışıJ;d:ığma göre, diişma-nm 
meınAeket kaplarına dayandığı bil 
sırada idarede an~~i doğuracak 
bir hareketten çeki!M'ceği zanne
diliyoırlu. Sir Stafl'ord Cripıpa, 

dlört ay evvet Hindistana gitmiş. 
kongre liderlıenile başlı8.§a vere
rek samimi göriişmelerde bulun
mu:ı ve Hindistan meselcsin:ıı 

ha'1l. içi!l gayretiler sarfetııtişrl. 
iNe yazık ki 'bir anlaşmaya var
mak mümkün cttnadı. Fakat bu
na rağmen, Hint kongresi 1.der'
leri, 'Hiıulistanm harıp gayretleri
ni bahahyacak 1. reketıe bulun
mclııtan çekinecekllerıni Iıok!ird:

ler ve bu <kğru ve dıırüst ıare
ket ıkoııgre liderlerine cıüny an:n 
~~kd.rterini kaz:ındırr w. 

Bır tara!ıan L rey memle-
ketten ç-kmıya, ote 'l'af.0 n da 
İngiltert>Y,:, terkedceeği m .• Je
keıi müdafaa !çın Hİ"d.starda 
kahruya davet gibi aykrn b r tel..,_ 
lifin kabulüne imkan olmadığ>, 
mah'.imıdu. H'nt liderlerinin bu 
ayık.1C1bğ1 anla'Il~mc~ o1hıaları 
mümkün değillcl'r. Fakat m.'an 
tıu tezada sürüldiyen vaz'yet şu 
olmalıdır İil!ngiltere Hind stanı ter 
ketnıiye davet edilecek. Fakat 
teıiı:~nıe, memleketi kim mü
dafaa edecek• Hint liderleri, ga· 
riıp b:r mant>k ve muhakeme ile 
bu ııneseleyi şöYle hall.eımişle rdir: 
önce İngitte.-eyi memleketten çe. 
!kilmiye davet edelıım. Fakat çe
l<filmekle memfoketm müda!aaSt 
noktasmda oınuzlaruıa aldığı me9 
uli\Yeden kurtulmuş sayılamıya-' 
cağnı da biltfuel.'m. Hind'istandaıı 
çekiıJ..ecek bir kuvvetin Hind.sta
nt düı;ıınana 'kaıışı neden k:oıru
mak istıiyeceği ve iıitefe bile bu
nu nasal başaracağı ancak Gan<il 
gib• mistik adamlann kavrıyabi
leceği bir meseledir. Bu tek'lıfiıı 
Jrongre umum( heyeU ıarafındaıı 
tasdik edihniyeceği hakkında bC9< 
lenen zayıf üıınit, evve!ki gün bu 
2ıeyetı.n Bıımbay toıplanılıı.sındakt 
kara.ı<la zail olmuş ve Gsndi, ga· 
zeteleri neşriya1'larınt ta1>il etmi
ye, mual!iınJeri ve talebeyi de 
mekteplere ır"ttr.emtye davet et
ıınekle pasif muknvemet rniicad.,. 
fosine beşlaınııştır. Pas:f ml>kave
met, Gandini.n icat et\iği bir usul
dür ve Jıükt'.lmetle her türlü mü· 
ı::asebeti kesmek, hatra iktı.sadi va 
ıçt:mai hayatta pasif kahnek de
mekıtir. Gazetelerm neşriyat'ar.. 
nı talil etmeleri, öğretıınenJer;n 

ve talebenin mektebe gitmem~
lcri, dihlclriın ve mağazaların açıl
maması gib1 tedbrrler, meml.ek!' 
t:n Jotssad1, içtunai ve l<üllür h~· 
yatımı tamamile !elce uğrntabılir. 
<:;eçm:ş tecrübeler ı;bstemıi~tiı 
ki pasif olarak 'r:>tşlıy.ın bu ha· 
re:ket, k15a bir 7.amar. içinde P·~

tif mahiyet alır. Zab:ta kuvvet
leriie 'halk arasıntla çaı;ıı~malar 
oh:r. Kan a.ka·r, ve bir nevi is
yan mahiyetim ~lıır. Bunu tasvip 
ctmiyen Ganıli, bir d~fa, 1 n ct.
tiği ,Pruf.f mukavemet hareketi• 
nin böyle aleti! blr şek·! aldığım 
görünce, kendi kendbi hapset
miş ve uzun bir oruç tutmuştu. 
Fakat asayişin muha•a-zasınd;ın 
mes'ul olan hükumet vaziyete h~ 
ikim olımak için çok •ı{!raştı. Ay
!'; Ih.atin tekerrürüne m&ıi o1ına1C 
lçin İngiıltere hültUmı<tiniıı bıJ 
d efıa sür'atle hareke t etıiği anla· 
şılmaktadır. 

J aporı nüfuzuna tıibi olan bir 
memlekette bir Gandi ve bir 
Nehru, harekete geçmek şöyle 
dursun, yetı~mezdi bile. Hi'lll'· 
ter de bunu bildıkıleri çind:r ki 
:memleketlerini .Japon istilas·n· 
dan kurtarmak iç;n İngilterenln 
yardımma güvenmektedir~.?.· Fa 
kat b·r taraftan İngil+creJen bu 
yarrl:mı beklerken, d·lf r t;ııaf· 
tan kongre partisi de in,,;l'7Jc-ıir> 
bu gayeye matuf gayre.lcrinı ba;. 
talıyacak hareketlerden ~e.kin• 
ımenıekt~. Bu sebepledir ki 
Hndistanm istiklaline cancian 
tar~flar olanı.a. bile alınan son 
tedbirleri tenkit cderniye.;eklfı· 
dir. İngiıtıere hül<Um~tınin, pasif 
muk&Yemet hareketi yayılmazd:ul 
ve ge!lişme'Jlden evvel sür'atle ha· 
reket etmek 'stediği anle.şıln.~1'
taılır. Fakat bunu önl:yebilccc~ 
ni ancak zaman gösterec .,.. r. 
Hematde lfüıdistancla vaziyetitJ 
ağır olduğu muhakkaktır. 
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hila devam ediıyoc - Ruslar 
Novorosü.k ve Tuııp>e'yi tab
liye ediyorlar - Stalingrad 

nuharcbesi bütün ~idtletite 

dcvıım ~iyor - Salomon a· 
dasmcLı da muharebeler i.D.
kis&f etmiye başladı. 

(Bu yazının metinler! Anadolu A
lnın aaııenıerlndeıı alJnm,.ıır.) 

l'ellı.ia edCA MU4D1Jller ALATUB 

Hir.dlstan.da kar~ıkbJtlar de
•am etmektedir. Bılıhaıısa Dom
b~~,:la ve .Alhmet.abadda karıışık
Lıclaı- ddc-tli otmuş( ur. İngil.zle
rin vaziyete hfil<im o!duklarıı an
Ja~ı!ııyor. Kartjıl<dığln umumi bir 
~-ı:..'l halJne gllt=sine meydan 
W"1)m;yecektir . 

'Ü~ vcrsite talebesi memnuiye
te rağmen, tapıu ohrak sokaklar
da ctal:ıış:nağa baş!aı::nıış ve lren
d.lerıni kamçı ile dağıtmak isti
y.en polise taşla hücum etm:şto.r. 
Pou silah. kullanmak Z'Ort:<nda 
k:ı:lıruştır. Sckizıi. genç lm:"olmak 
üzere 13 talebe tevkif cdi'mişt.ır. 

'B5haıısa Brunba)ıda kargaşa

lnk..ır :ı arlo;;.;,ı henüz almın..ş de-

6Jdir. 
CEPHELEIIDE VAZIYET 

Rus l'qlhcsınde: Alı!'<:ın t~blığ
le.ıtre gore, M~ kop böfgcsinde 
dil~ n d'"!llıara at 'nış1 ~ Ricat 
h kesilen bir up lmha cdil
m' "" Rusl.:ır Novrosıs.k, Tt ·p;e 

ı: ş deniz y 'Y•c t h' ye 
rlcr. A.lr L ta a.N'1e.ıi 
ki t i3I t vas:aa ı şid

!xıl!""oa.1.:ıre.::ıkta::ır. Bu hu· 
cu, '.:ır esnasında 12.700 fönıuk 
11 gemi ba~ıış. bas'ka 9 em! 
<'c ıhıısua uğ!-~hruşt r. Kalaçn 
tı~ı..s..nda, bir sahaya E kışt rı lnuş 
ol n Sovyet oıdusu y<ok e..·füınek 

~ruli'-

Pikc. uçakl:ın Stalıngrad mu-
b. ·ob<? , r ıııde kara. kuvvetl<-rinli 
d~tek.l:yor. ReJeV bôlg<;>in<k çe
l'" '-:.r üdafaa ımuharcbcsi ce
rcvan ed\yor. 

:::tı:s teb' ğleri ise hcnılz Maı
k ıı> t·<:> Kr _ od3.l"n A'1nan':arın 
c ne geçtığ ni kıı.'bu! c!memekte
d Tebliği-ere göre, bu böt{:ele?'
d okluğu gtbi Klet6k2~·a ve Sfa-
1.: gradm cenubundaki Kotelm·İ· 
lı1'<\-a böiıgclcrindc oe muharebe
ler G1'ınaktıadrr. 

n; ke-simkrde müih,m bir 
d • klı • o!mamış1nr. 

Lenmgrad kesiminde kuvvetle 
talıkım edil.ınış bir Alman mevzi 
hticuımla za;ptecliimi.,.-«.ir. 

( SEHIRDEN 

1\., •KARADAN ve 
MEMLEKETTEN: 

ve 

* F:feili L!ıuanının U.mametı. te
mız.~tn:.::ıt.Si ve seyrı.i ı.etertin kt>layiaŞ
nıas, ç>11 yeniden lN> bn lira tabol· 
at "Y"ılmJıı\ı.r· * Koordinasşon H<7'elôı>in Jağve

d leceğl mı..nmek.L•dir. 

M ÜTE1''ERRİK: 

*Ait dan :M!ıO kın "!an sntıl-

m19 -. 

Fransada isyan\ vtşlYE GÖRE . Amerikan uçak-
K'ote=llll<=ıt=oıvıo=.~==em.n=. e=A=hn=an-= 

1harcketleri kızış-!A l m an 1 ar Vi - ları Birmanyada 
la.r taze kı.rvıvetler getirmektedir. j f ı· 
!fava muha:rel>P.si şiddetlidir. Bir mıya başlamış ladi Kafkasa aa ıyette 
kıasıılıa bir kaç defa elden ele geç-L. 

· · Londnı, 12 (A.A.) - Vişi rad· d v •ı ı• 
m=~: Gece devri,.e ifaaliye'll yosu Frawıada isya.ıı hareketleri- ogru J er ıyor 
ve txı,pçu d'iieDo6ıından başka mü ııin artmakta olduğunu itiraf et-
him bereket olmaıntŞtır. Her iki mcktedir. Radyoda memleket da· 
tarafın ta"'"Uel<'ri geri naktye bilinde tedhiş hareketlerinin y~ 

JJ nlden ba·'·m... oldum> bildiril-
koDa:rım bambala.ınJo/ıı devam et- .---. ---
mişle\'.lir. mcktedir. 

CenU'bi Pasifikte: Amerika Stokholm ga'Zetelerinden birine 
kuvvetlerinin Salıcıınaı adakırma gelen haberlere göre, Vi§i asayişin 
yaptık'lan i'lıraç hareketi iizcrine muhafazasını temin maksııdile 
b'.r hafta evvel başlıyan muha~ :ıa.bıta kuvvetlerini takviye ve ba· 
beler hala devam etmoktedir. zı ihtiyat todbirleri ıı.Jm::;ktadu. 
Muharebelerin şiddetlendij;"İ bil" 

' dirilmekte ise de, ink~«f• hakkı.'1-
da Y"~; ma111ınat yoktur. 

KIŞ H.AllıBİN!E HAZIRLIKLAR 
Madam Hort., .Macar rniEetı.ne 
t:ıten radyoda bir ":.ıt,k ı;ôyli-

1 ek, cep'ıeu '.ı M car askerleri 

1 i~ lc•lı k clbi: e verıncl'e tıa.kı 
dwet et"" ışt! . Ma:ttrn H<.:t. her 
vatan ~ ıısker aı t"l<-r P<' ve 
ha"P 'etımıerme yurd1ın et.ınesa 
gı<ıTekliğir de ~e etmı ve Ma
car mıı:Ictini bu va.tan ödev .ni i
faya ça!l'rmı...,1>r. Kışlık e:ılıise i
çin 25 ağııstoooın 9 eyhile kadar -
ane ka~-Uedilecela:ir. 

Rusya"lm henürz: yıkılmaktan 
çok uza'k olduğu Berlin k:~·nak
larl!'..dan da bildlr.lmektedir. Al· 
mımlar 'kı.şa kadaT kat'i netice
yi elıacaldla.rından emin dcğille.r
o·r 
ESİR VE tşçi ?.ııtlllADELmİ 
!Fransız iBaşvekiti Lava!, Al

manya.dan bir esir kafiles nin gel· 
mesi \l'e bir işçi kafilesinin git
mesi üzerine rııdvroa bir nutuk 
söyliyerek ,bilhassa dem<ştir kıi: 
•Alnı<:ınyada daha 1 mi'\.)-tm 2()() 

bin esir kalmış!,... Serbest bııa
k;Jan esirleri h!ıınll ilk trenin 
gdmesi, FrBlIBırz ~ ilerinin benim 
hitabımı dfolıedik)er:ne bir delil 
teskilı eder.• 

MEMLEKETTEN.) 

etmistlr~ * "ııf(yct emriı'e te\''li. ed~!mek ü
zere tiç ton kalay ,.~rilm;şt;r. * Bliyükada Bt.tdiye tahsildarı 
Fl'hrr\• zlınıı-sin para gl)9iıımit, tev
k'f olı.;nrr .. ı.ı;tur. * l".•!ihte oturan Zrkcnya kllZl 
Atiye ı,i .. drıllıire to.:talanmJ,1 vQ Ha
ttk: h. fiahl\nesinıio ölmilş!U... Ce:sct 
~'lla ı.:-ldırılmlf, laJltlka,ta taş.an-

Dün akşamki cina
yetin ta iftAtı 

( 1 inci S ~ııroe., D vam) 
güze! bi. kız" sevmekıcd.r. 

Bu mı..'laOObet.ıe S!k rk Kara
gilım"...ıcteki fwuı:!a. Sar.ındy. zi
yaret edl"n F ii >U =·acı.ı ayni 
fı.nm:..ı çalıışan Sarandir. n yeğeni 
25 p 12.rı.n.ct:ı t paso dı dald 
gence ka.ıışı al5ka g~termeğe baş 
lıım ;ıhr. 

G~ııç kıııım im tem.:yuıü bır 
kaç gün "-onra de'likanlı ile sıkı 
hir rr. · m<ıcbet halini almış ve 
bu sebeple de day:ı ile yeğen ara
sında b:X >'Qb'ukluk 'ba.şgöste~ 
tit. 

}'ifiy. aelic'esmre seven İspaso 
geçenlerde ya~'ı daıyı.sına gen.ç 
kızla alakasım locsmesini, onunla 
evlenmek rıiyeti.ıide olduğunu 
siıykrri~ de Saran<L oralı o!
mamıştı.r. Hatta 'bir :ıral.ık İspaso 
d "'Y'ısı.nın mü'Clnha.!esile fı.rı.n sa.
nü tarafoııdan iş:nden çıkar!W

ıınıştı.r. 
Bütiiın bu ol~n işlere fena h.al

de içerliyen :fürın tezgiılhtan dün 
dayı;ın; gizlice takıitıe b~amş 
saat 16 da Ba'hçekapıda Yağcılar 
cad.desinden geçen dayıs..,a arka
sıırıdan hücum eıfe.re<k etindeki 
iki yiizlü ıaz bıçağile sırlına Jru.y. 
·11~tlıi bir dariıe indi~ir. 

:!ifade wremlyec~k ka-dırr ya.
rası ağıl' ol:ın Sarandi camkuırta
nanla Cerr~~ hastanes:ne 
kaldırı!nıuştı.r. 

Fir•T eden hı!ıaEO cmıniyet 2 in 
c; şube memurları taırafından ya
ka !21;-a:rak ad!.iyeye teslim edil
mi'Ştir. 

Oarih, bu sa'bah sorguım yapıl
dıktan sonra tevkif olunmuştur. 

Vişi, 12 (A.A.) - Şimali Kaf· 
k:Myada Alınan ınotörixe kuvvet
leri ileri hareketine devam ediyoı:. 
Ne tabii mi\nia, ne de gittikçe a
zahnakta olan Rus muknemcti 
bumı dunluranıamaktacbr. ./\.}. 
numlar Novorosisk limanına 100 
kilometre nıcsafede bulunuyor. 
Maı'kop'tan ilerlylcn bir !rol da 
Tuıı-pse limanına ya-klaşıyor. 

Hazer deııizi j,>tikametİnde 2 
koldan ileri hareket de\'am edi.. 
yor. Bir kol Terek yatli:;inl ve şi
mcnılit r hattını t:>kiıı etnıekt<>
dlr. İkin.·i bır kol şimdi ismi Or
djonik.idze o!.U. .,,;ki Vladı1rnf· 
kas'a doğrn ilerlemektedir. Bu kol 
Grozny pe!Tol lıavzasıwı ynklaş>
yor,. 

StrıHngr!\il etrafında 12a kil
mctrclik bir cephede şidıietl.i mu· 
lıarcbclcr oluyor. Don nehrinin 
cenup d oğusunıla Almanlnr bazı 
Rus :ıncvzileıin ide gcçi.rn:ı41cr
dir. 

VAZiYET 
(1 inci Sshı!edcn Devanı) 

nın )'Olu açıılm'J}tır. 
Şarka doğru aerl'ı\ e'l unsurlar 

Çerkcsk şelı.rinc t·arunışlaroı ... 
Bunların da Haııcre Kafkas etek
lerimden uz~ ın&r.~'.)·tcakları 
ve yahut şimale k"·nlıp kıvnl
:'1'·)-GCaklari malfun değildir. 

Maik.op petrol kuy ulbrı ve 
Krasocıdar taal\ychrnelerinde 
Rusların yaptıklarına şüphe ol· 
mryan tahr1ba b n S9vcytJer üze

rine pek tesın ohrnyae<ıktır. Z: ra 
bu p~ 'böJıgcsin.n senelık veri

mi üç 'lll'tl'.fOn tonu, yani SoVoYet
ler BirJ,ğ;n<kki s~elik Wtihsala-

tın yii2ıde Wtıdünü geçrnemekte

d•T. HaTuu.ki Bahiı sahası Sovyet 
petrol isti'hsalat:nm yıiııde otuzu
nu temin elıınektedıir. 

stalin,grad içi'l yapılnn raüca
ıclele de n şlddetl: devre~tııe gir
rni§tir. Şehri şimaltden im,a<m•k 
istiyen Alınanlara karşı Ruslar 
büyük mukavemet gösteriyorlar. 
Cenupta Katclnikovo1ı.ki Alman 

taeyiki de şiddetini artt?:mı'akta
d!r. Mı.:harebe bütün ';iddct.ine 
rağmrn, bir haftadan!ı,•ri henüz 
mü"!- m bir inkişaf gö:;lermiş de

ğıld r. 

Lonura, 12 (A.A.) - Çinliln 
ile Japonlar arasında Liçuan'da 
şiddetli mulıvebeler olmaktadır. 

Amerikan bomba Uiyyıı:relcri 

Blrmany '1ın şimali garbisinde 
muhtelü ne.bir gemilerıne karp 
muvaffakiyetl.İ taarrmlar yapmıı
!ardır. 

-<>---* Bombay 12 (A.A.)- B!c f.e.b
hğde ~ J le deni1mdk.te<lfr: 

Patııa'da ı:lün öğleden sonra ıpı>
l:ls, güriiltü çık.aıımış olan halk 
tbe:'ine ateş :ı<;mış ve ne1icede 
h('Ş 'ki~i ö1müş, 19 kişi yaralaın
mıştrr. 

Sirkeci cinayetinin 
failleri tevkif edildi 
Üç ı.ece evvel <;,!'\ct:~c '"'r şo

förun oldıu..U me:fle neı.cc en 
c n4. ,t ı ''1<.ıkatı • .m a.iı•ye<.e 
ı<anal c.::lmiş, R ·ar. ve Osman 
.1Jınork: katilk- ı;··~ vakit h2k
I ~. mda tevkif bran alırım ak ü
ze re ~CY."GU hiıkir .g ne s~vko!,ı;n
muş~ ... :rdu-. 

Y:rp!3n sorgulıarrnıd:a, 'ıer rki 
suçlu rnaktı:l şa!'iir Eminle arka
dajı Ka.nuınan kemiler ne fena 
ıekliflerd<' bıılunduQ<!arındnn 

q10u.j;l;:er olarak bu cinayeti yapt;k 
!arını iti•a< etmi§lcnl.ır. 

Suçlulanın ikisi de tevkif edil
mişlerdir. 

MiLLi ŞEF 
(1 inci Sa.ııi.!etıen J ı ··nıır.l 

öğleden sonra saat 17 de Büyük 
Millet Mcclliindc Baş..-ckil Sara
coğlunun rei5liğilltle iki toplantı 
yapniijtu. 
Mlı'll< rAllLIKLARjN -ıLB.b<E 1:-ı:Nİ 

TEŞKİLAT Kl:Rt:LAC'AK 
.Ankara, 12 (H\IO'.z:;I Jl!u1\ablriıniz.. 

den) - Mec:;s Pa.t<'J Gnıpu Umurnf 
Ht'Y'etl dün saa\ 15 de t>ıp!ıııımı,.<ltıT. 
Dat'~ye Vekili, mı.lıh•!ıldarm yeri
ni dı>lduracalt bir teş1<1!-At kur"laıası 
için Mocllse b:r kanun lA.Yihosı •e'lıke
dil~.ccp ı;<i,ylemlş, bu t.ekl<f Umumi 
:tıeoy'et tacatındA<! taır.~p c> Ufl!ll'.:ş(UC. 

Cenubi Pasifikte 
C! inci S"1ıi/ede,,. Devam) 

tm.Sroda, d!işınan mukabil ve l!idde<li 
taa.rrruz~aruıa rağmen cara<lak.l trru:e.
tdı.t.ın m.WUit bir V&Zllye.t auzettıglni 

ıoöy le.r~-t.r. 
Bınada Anıcı-ııt.ın sllMıend•ıtları 

•eri hai'n<lc hticwnl.ır y:ıparnk gt>
ğik: güğuse harp etmek.t.t.'<li lcr. 

?ı.iüt.te!iklf'r, 1im.ot Adas. açlıklarm.4 
da Japonlara hlicı.~ e•.nış!crc!;r. Ne
<t!cr henüz malüm de • 

ş·mall Pasi!.lltte Al• u$en adalu .. 
na durm :ian hUc-. "il ed<lroeıctcdir. 

K.ska a~..ımna havacı v·c deniz-

~ _::-5 O l'f T EL G R A F - 1 !! A~US.1.'0S ıt-'! ' 

1 B t ·· 1 eganname evzızne 
devam olunuyor 

il hıcl Sahifeden ~) 
caıt v.aziyettedir. Kok kıömürü ıs

tô.lı~tmwl senevi 200 bin ton
dur. Halbuki evvelce, !stanlbuMa 
Do&nabaıl:ıçt> ve Yedlkule 'ha\·a
gı.zi fabrikalıan mü.jtereken 28 
bin tıon, lz.mi,r ve Ank.aradaki Iab 
rikalar d.ı 3 ('r b'n ton ki ceman 
34 bin ton kok istıihsal edili• ve 
gümrük kayıt!arın a göre hariçten 
de 15-16 bin ton kok gel.Uıdi. Ev
veke bütün ımemleket ihtiyacını 
.k.axşıliıyan bu 50 bin tona mu.ka
bil lbu.gün 200 hin ton ishllsal et. 
mekte)~z. 

Vakıa buna mukabn sarfiyatı,. 
mı.ız da çoğaiınBŞtıır Fakat istihsa
l irrm · sl>lı ti\Joı tamamen k.:ırşılı
yaca k m.ıkta'XI dı-. 

Halka venilmd~te ol n !Mmür 
beyan "1'Jk>r n n ttni.nc ff.vam 
ediyoruz. Beya ;.name a?ınnk ıçin 
-nuraca·t edecek 'ıiç b.r vat~rdaş 
ı;eri çevrıl-ıyecekıtir. El;mtzde 
bu bcyı:.nnn:!t'elerin ını·va e tiği 
kre.. ·, ..,. ' aııı.ıu karşılıy~cak ka
dar ok 'D.UZ va~ r. Yıı.tmz kö· 

ür tevzi ve satş- hakk.ııııdaki ta· 
'mr:m·me ll"U.Ci.1: e tiy.ıçl:m 
taksit.c·ıe k.ırşı' w ve bu su.ret-
• .... :b ese tcvz1J. t yapubi&-yoruz. 
HaYz.ıd n gerek dc'l!Z ve crerekse 
ka~a yr' vle ınüte diy<'n kıömür 
gc tiniLrr ektedir. Talimatname, 
aparlıı:mn kalı:m'<' !erinde % 3() 

krı1t., <-;, 7~ de maden kıöınü rü yn
kıhnası:ıı amir lbıılunmakta.dhir. 
Bazı bina soo·pıeri, kalorifer te-

ı 
sisatl.'arı!un jyal:n.zj kok 'komüıil 
yakacak ,şekilde iınıııl ed h''§ bu
lunduğunu sôylem<'kteelırler. Bu 
gil>ilerin idfd.iafannı teV>ik için 
Ank.ar aclan hlr fk.i güne kadar bil 
mütehassıs gelecek ve bu kabil 
'ffiÜ!'aıllll a tı:ırı mdı ali i ndf> t etki it 
~.:r. Bu suretle bina $aQip

lerine de lrolııylı.k f\'İ)Steri!hniş ~ 
lacaktl'I' . 

!Bey8nname tew:iauodan sonn 
maalesef bazı yolsmıluklar:n oJ. 
duğu gfüükııflştü.r. Bu aradıı be
yanıııame~rini tasdik etti:rdikten 
oon.ra bunları 'l>aşka!ıaınna satan-
1.ar ·bulunduğu haber alımmş ~ 
yap•l'<m tahkikat ooııundn 15 ka
dar şahıs ve müesıresc baklımda 
takibat yapı!cı.rıık !!'.illi korunma\ 
kanwııu hükü.ınle ·nN• ce'la p 
n e.k ÜZ><?t"e adli(ycy<:> veriltrriş1eto> 
-dir. Bunlar RMS!:'lda bayilocr ve 
apar<t:ınıan s· ':-ılerl de yattl!.r. 
K•~un<m l.'O!T!Ün.'°'1 bfr yerden 
di~er b r y~re n kli dal- ar.eak 
bı z im 11'1.:1 ll' m altın J<?O t • !:-tıoıda ya
~ı 'lım2 k ioap edu Bu ıt: klcki 
ydlsüclıık.' kı' ;ıyen Il2 sama
..,, ~iy~>.;z eyrmıruI'.'t' ve 
kimr tc<vzia•m a )olsuzlulc ya. 
pı~a~ iç n yeni tedbirler a._ 
ma k üzereyiz.• 

H her al~rııa göre icap e
derse hülıfunet ktan'buln t'lhsis 
ed len kok 1-ömiı.rü rrnktarını aıt
t.rac~k ''e her htiyeç !'llltitılne 
mu'lıakk:tk suretbe kiimür vere-
cektir. 

Peyn·r va Zeytin 
1 v 

ı Yag ndan So ra 
< ı inci ?~leden Dı1 van:ı) 

5'I kuruş a.ııısım!a sa!ıo ! at• '-" 
mu;\u. 

Bu va.:tyc~ lu~.nda tüccarlar a
"a'Slnda srçilen Jcon,;te,1erln ilk işi 
gıda mıı.c!delerk>Oel<i bu yükselme 
haıl-.!unda t.ııttclkat yapm:ıt; olacaktır. 

Bu l!Jr. ı k<IIDtl'!e " t aJlyetınin ne ı 
dere<:e mUe&r olacağ>ıu ı:f.Btenıcek-

tir. l 
Bulana Mtlllatıl 

Deni:z Levazım Salınalm-::ı 
Komisyonu llünları 

2.0 ad"t eırı:nly, ı ıeneol t:.'lüıınııneııi 
vcçhle> 
Yukaıda cıırıs w ııo:.:ırı yu:ılı cm-

nöyct f< "' ı 20 ı.2 p... :be ııll-

1 

ı 

TICAREI' VEKİLİ CUMAYA 
GELİYOR 

'l'uoca~n ke"lıdl kenti Di J«-n 
* K:zkulcanlo QÖl<m lehlikeslne 

ı::-aruz tuk01!uğu anlafll~· Kuıl• 
t.. Cklccctdlr. 

+ !!.i!S;yr.t Umum Müdürü 0.:.man 
R:ıbr' A(..ıalı dü..r;ı ~m .1\a.!;.arsya 
diinmü.şt • * Tıp Talebe Yurounu t.,,...;etmc
leri t·ıldlriltn taleb(yt" ayın 17 sine 

JAPON 
Ekmeğine yağ 

•• 5

iı··yor 
·Odunun çekisi 9,5 r. ıra,;ıla<ı bir ııucun a sah' b..t:ır-

yaı r.ı usturulm~. oor. aya men- 1 
mı saat 15 'ie p:ız;: ~la ın 1=-
caK.t • I lcı:.n. . gün ve taa~..c iç,n kumulan krmitcl<'r dü" Valı

:r n reıslığindc umu_ i b r ~ "an
tı yapını; '.!f'dıp \ &! b top' antııda 
tf:ccarlara ta? et , hul,iıme-
1 " r:ıın•m.ye .e 'k ııd · •• ne el u
z ttı/11~ burda:r is. ifade ederek 
~ııis~ün·yetre <; lıışm~dannı, fa· 
kat aksi hareket edenler olursa 
~ıdd€tlı tcdbi.-ler ' nmas•nia ı 
b'r dakika tc.ocddü. edil~. vece
ğlr.i biltlimıişt r. 

+ Yen.. ka...: ıı., t;:/Ui.lere. ııt.ı: b>n.-
dzrı t i>J uıı.\. kam.>-onloır.ı ve ;Jlc.m.t"5ine 

""' e r<I:' nıcı h'-1 ll!>1 otomobillere 
g dihıtokları yarım ver!J~ek'tlr. 
O: > r: ile kıordip!ooıaloik otoMo-
,.. ı.: ıZı l-.ık.akaruıt elK.ı&ı gib tam a-

ıac .ı.J.r .. ır. * All.ncı Şube Müdürli..,."ü Tak· 
m - Yr.imuhalle oklbi!s ı-.-er\isi.nJn 

laı;:ı.; ':ı1 ve bura<lan t~rruf euıie.cek 
~~ ·o ta.uilrre verilmesi~ teklif 

hdal' nh aade Vt"~···1~t;r, 

lngiltere üzerinde 
hava faa_.y ·ti 
.ı..o 1c:.ra1 12 (A.A.> -· ing:ıtt"re ti

Zı"'rinde 1:ıava faa'ı.111;ti Cenu:)\J Şırki

de. r. en•ıLu Garbicl' \"!} Şaı'li.1 İn.gil
tere uzt!r nde olrn6u!ı...ı·. 

Beyoğlu 3 cü .Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
42/&H !»>acı Emel Ali tarafından cıa,·aıı Na.zm<y-e a1"y'hine Beyoğlu Fe

rllcöy JJl;:l.!kôy s.ı.."Uğı dl 11 yent 11 num'3.ralı bJr kıt'a ar&anln ş~vuuoun 
İ2ıalesı ldclcında açılan Qo\·~ dolayı h-lardan oldu(!u anlaşı]an Zirot>t 
BanidlQ sabdt Miilbakat Şubesi Miid.W'il Kadr\oye g~aben yap111Ln tebl~tton 
kend;an;n elyewn nerede oldutu anlaf ıl•nadı.Cuı<hın Malı.keme Mu.rnaill")'tun 
cıyatm>d& c<Tey11n ede<EI< mü&teaWı aınızide kııblliy~ talcsimiye olınacı.t\l 
"'1 vUkuf raporu Ue tldıalılı:t* eM0Pı den Kanunu MedeolrOn 828 ve Hulrulı. 
t ulü Ml!!ı8k.emeHıri Kanununun 500, o?ll, 571, 572 inci maddelerine tevfii..on 
b, -:üzayede !:llhlarak par&~nın hi9s(>da rlar bt'~ ve twoıır]a1i niobetiad1l 
lıe\.Ziı ve takıslml su:retıyle ,~un izalrstne ve Adliye harç ta.rif.esine t.e\.1ikan 

b Jeıı müzayıcdenin % ı n1t>etinde ba rıc alınrr.asına ve 21.54 lira m::ı.earifi 
?.• "' .emen.in hi.«:t<do,-la.ra l>Js<.eleri nisbe>'ndc ai.C'yc-tine k'aD!li ~-iz o!
rn .. \JZe 'l> m&ıldei Ernın Ali ve milrldeial-oytı Ernine ve Rozanıu vicahJ.Mında 

\'C Nazm1ye ı e K;aıdr:'nin g1_y3plaT1nda karar ve:iler.f'k ko:yfjyet hüküm hül:i-
ı 13kamna kaim olmak w.ere iün olunur 42/841 

S1. 
(fi ;m .. k - en Devam\ 

eder vo Hiı.:'Elcr de her tiirlü 
ccnel>i tahrik .. =ndcn, sinir ak.o;ak· 
lığından uzuk kola, ak sükiııılap
ııı muhafaza ve dcınobrasynlara 
~:a,,,:dınıı esa$ tutar1ar.sa Asyanın 
bu köŞ('Sinde \'e (Kafkas • Hind . 
l\11sır) ınüS<?-Jlesi içinde harp du· 
nınıu da birdenbire buhrandan 

0

kıırtulur. Nihayet mü•bct verimli 
bi-r Hindistan tlenıokrasyala.rın 
hatp t lilii kefe>inİ ağır bastır
mak bakımından bir ha~·li nıües· 
sir ve faydalı olu:r. Ak&i halde, ya· 
ni istik,.ars12, içtcın yıkılmıy&, a· 
narşiye maruz bir Hindistan Ja. 
ponyan>n günden ı:ü"" iştihasını 
tahrik eden bazu bir lok'Ola ol
maktan ve Mihver pli.nlıirıru tes· 
bil ctınekteıı ba..~ka bir şeye yara
mııız. Ki, i>u da hem Hindistonın 
istiklalini, hem de mütteiı1derin 
Asyada partiyi kaybetmesine 
malolur! 

ETEM ızzı:.r BENİCE 

- -- ·-------·------ - -- ------

~~Q~-BAYANLARveBAYLARcs=::~ı:m, 
!'tliies&csemizdc daima KADIN ve ERKEK kol, cep saatleri, masa 
duvar saatleri, altın ve ıılatin ıııiş an yüııikleri, kıymetli t~şlırla 
süslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve Y• ni •Şe,·aH . .,. yüzüklı.riııin zengin 

ccsitleriııi bulundurduğumu r.ı :bildirmekle şcrd duyarız. 

SAAT Mağazaları ı3 d , •• 

ADRES: lsTA...,,.BUL, EMİNÖNti2 pırhnta 
C.ADDI::Sİ No: 8 345 lira 

No. ~..ı 

19 elnı.<lti 

1 pırlanta 

265 lira 

1 • 8 satı 1 C"' k S"Jp taJy l"P}er keşf~k en japon 
.ıray 1 yii ııem le • .ne hllcı n ctırufcrdir. üç 

[l ın<:I S1h: eden De' -:ı.) y gemlsi batırıhnş!J.r. 
le bera~er cm bir ıradan Ntrnaik is- ============== 
\('~l(~• O·dC". ı.ıu vaY)"('t k ~IB<Oda Kayıp Nüfus Cüzdanı 
]i'ahr~\.at otW, yJ.lruz Of sın verc-
ceğ <>dur.tarı sot;.c•l< ba)"iler wyln Pıır:>:ar akşamı Yenikapı ile Be-
et.ıniye kara"r V"{'l'·rrüştıt•. Daha evvel- YQZJıt aramnda nüfus cilztlantmı 
<len bu. ~ckild~ b•r '10k k:'ll!Seltr Ofae zayeltim. Bulanlal'l.Il insa.nyet 
ımı: aoaal ı tırıl§ ok!' \ğllJ'.ian b\f sabah n aar!lJıa ı:.şağııda.'oi Jdresi:ıne gön-
OıJn!a r ~:.se davet t'('ilmişti:- d~mclerini rica ed!· ım 

Bu meşcle bugün kat•ı l!<'ki!de hal- Mehmet Arslan 
le-dilecek \'e ~Jn her sr-mt·~e yal-
nız Of•• mo!I s<•\oc:ı.k bayilikler ku-- Kapabçarş1 Ze:n.neci\.erde Res-
ru!ac•~lir. K<imüriln kiloou da 10,5 sam Basmac:lar No. 64 Ma~ 
ktırü~tan s:ıtılactiktır. har Bil.ci}er \ıasıtasilıe. 

İstanbul Defterdarbğından : 
ımen 

Cinsi Bedel Tem!ıı.at 

3/42!58 

.51152/151 

52301 1001 

BPyoğ!u F.ski Feriköy Jle nl D.ıa~~pıe ~i 
ııum kllı&t.."Sİ aıka,e;ı yeni LalJ S...,h:n soka
gmda ,.,.ki 50 - 52 yeni 32 ""P' !\o. ı:ı ar. 
aanm 1/10 hisecsi. 

lJoy<ığlu Çukur mahalle& Kara-kuru"' so
!ks(ıı'!ıda 7 paf ., 378 600, 8 par ..ı c ,; 53 
yrnı 73 k~ı No. hı. 60 ın t-re muriliblıa.ı ar
san n t:ıma<.rnı. 

n~lunda K?c!ttepe mah : t: noe 9Rz.-

10 1 

P32.50 83 

~ . J<,.)Cl!s,y<>uum.ıza ıcl-
c.elen. c862"i' > ..,.. 

20.l rn.: :u-Jı otom telefon ıaıı-

lratı. l 
Ytıık r .ia ,.:ız.ı ı telt,_ion aan.tro.1 a

lwı.ıc • .-t;r. :ı::ııoo ıu t 'IS cr.a! bu
luno'11Rr ,-ey t i' ~~ geW-t.e· 

cck1 ?in MI "ç 20 J\i!- !>42 akşa
reına. knda• t.i.'1tlif.e· 1nl Kasın1pa~ada
ki kıom~numuıa ver-mel~ri '8633> ..,. 

2 Aokt Ana! 
30 Aıcif't Fı1'l ve Grif 

100 Kilo Kmıpit 
25 Kilo Kaynak ı. 
400 Gram Krcıma(.potaa 
ı Adet salııonıet.re veya 

metne 
1C Adet Thl'!l'.ill('l 

500 Kilo Su çôm"1l<w 
50 Kilo Bakır çivi 

50 Kilo Bakır ç;vi pu lh• 
50 Kilo B!Uj >< çivi. 

Yukarda cins \'C' rnikitarları yaıDlı 
mal•,emı·nin 13.8/!>42 Plo~ gooii 
s:lat lt dr K~ bulunan :oe-
niz Le\ azwn Ratı.n .1\ ima Kttr.iıronun
da pız1t I ğı yepı ac1ğın:iarı istcklil<'
<in be ili gım "" sa a ' m l"&<t'.lr lrornf&. 
10na muracaatı rt. dWr'..8> 

TÜC'carkır ;ı rasmıda se'>';J<'n ko· 
m.teler zincirleme alışv<'l"i>şlere 
mnl sakl:ınııalara ,yaran havadisler 
~le füıt yü'kscltnıejere m'ani ola
caki:u- ve bunlar akkmda piya
sayı daimi olarak miirakalıeleri 
ahında buhındlJt'acaklardıır. 

XAYMAKAMLA!RIN 
VAZİFELERİ 

Piyasayı kooı trol 9nde kayrna
f:\..an:~at'Q da müh'.m vazifet.?-r \'t?

dmiştir. Kay!makaml.ar hr-r za
ma:ı m111takalarrnı ·kı bır loont.. 
rol altında bulur.dur~caklar ve 

belediye zabrt.asmtlan bu yolda a
zami it.1.if•w Pdece!~'erdk 

lıderıe &1>k"'3ğınde- 537 :ıda, 35 po-:ı.eı kapı 
ıı\..:nnr s., ,.,l 2S) metre rr .. ur .. ~ı a.rsa
rıın ta.marn:... 71 6 

1 -C:ı:ı::::ı::=ll- Sürprizler haftası! .. Veda h3ft85ı! .• 
63 17505 

• 

B!l,y<Ul<dcr~de F.,,ı,k l\JY \Y J lcot·'lda -
k 18 )"tD 24 ka.pı N'o, lu Go mc "t. '"!\ • b"' 
baı ar::i\ntn tan..-mıı. 

,AK!ar vda cskıi KAtip Ka n y ı; 

h;:ı'lr i::ıC: ~ e'$1c:i Ya'ı tııo.:.ıtanı yen 
s;ık ğın~a es~l 186 yeni 129 ~c 

rı"tetre murabbaı ars<tnın tam nı 

Yalt ma· 
K\lffiS3l 
lu 18 

Br lerlıryl S3rSyi müştenlt-!.ro~a.n ~ 
u:elre nnırabha1 iki kı .. l"ndan iba;.('l kıytk
h.3ne ve koğuş arsao,Jın»ı b.:r e~·ı.e.:k c ... ı. 

Bc-y1erl;ıcyl S· r Yl m~!em len -da:ı ve 
D<'yl ı• e, Spor I~lifuü. "in a' nd"'<i 
1"..ay i<UıJne b·naeını"l bir şenPl k ca ı. 

Y ııkar ita yanlı lı!!lYf'I .\'h, r 28/S/942 Cu gün 

180 

2'1 

200 15 

a• 14 de Mil 1 
'F;n1 l\1:u "lrlüğünd~ nitt Llaı K<(ır.isyc::nCa rı ı.Y"I a.ç\k rt le so.t.:. -
~k v raya vP ll(..-cı 1 1ttil 

i ! 'k ! r''l nü<f ıs t. "\•iyt't cürd 1 \;e tcın 
(s :ı. rle lı: n !IYOn& ve r '"':ıh • .çın ~r, .J L 

!ar,_ (C657 ı 

::ıt m kb 
ıı: r 

r ' birlil..-1<' ihale j 
•Ju4ll e ıın.caaı.-

Ç~rşıkapı AZA 
lstarbulun lıer semtinden al:ı n hal.inde ID0~ " 10.000 ktcc s..y 

mü'jteı1ileriııe b!.r co:rrle oll:ınak irıere: 
Bu akşamdalı itibaren Pr.-fr<ür 

ZATi SUNGU 'ur~ 
bugüne kadar büyUk h<."Y<'Cım la W<i>p etı.i[r'ni:z üç büyü' µrogra

rnın en şayanı hzyret nıuım-araiarı.nd n rr,ı~"'1 .ep 
DÖRot.'. ·C(j VE so:ıı VEDA PROG:tAMI 

Son hafta müna..""' beti.le her gece 1enzil:itlı ucuz h~lk sc:ınslan. 
EhemıByo~le nazıı~ı dJ!dkıaıU>: İzdı1ı::ırr.ı ön'crrıd< m~le gi e 
saat 7 de açılacaktır. lleri<esin :ııt·ı:l':ta hlhna=ı 'e ver bL-
lölbibııcsi için ba.'>çcye hariçten 50C iL:ım'. dclta ill:ve edi t· 
Oyun sonunda her yere tranıyay temin edilmiştir. 
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HAS ViTAMiN .KREMLER • 
1 

V ücut için v itaminin ne kad ar lazım olduğunu herl<ea bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son 7.amanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güze llik ens titüleri viillminli kremi istimal cbneğe bııt lamışl ı<r "..,'! 

güzel netice ler e lde etmiflerdir. C iltlerini beslemek ve gayri tabiiliklerin i ve enfeksiyonlan nı gidermek yolun daki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında müth it bir heyecan tevlit eden bu l.rem
ler bütün müstabzaratı alem §Ü m ul bir mah iyet alan Eczacı H asa'nın enerjik mesaisile istihzar edilebilmiş ve Hasan Vitamin Kremleri namile piyasaya çıkarılmıştır Yüzdeki siv ilcelerle ergenlikler ve buruıul<luklıuı 
iza le eden, ihtiyarları gençleşl İren, gençler i güzelleştiren bu kremleri de rhal ve b ilateredd üt istimal ediniz. Hasan Deposu ve tub elerinde Tüp 35, Kavano z dört mi~li büyük 1 50 kuruştur. 

Ehlisaub;dhK;~~tK,I:~ Arslan .,1 i l 8 ~ L_:~ A c A[ 
. 1 1 2 3456 7 89 Yazan : M. Samı Kara yel _.J 1 ,......,,_...,.~_....,.....,....,.,,.,_,_, 

Fransız Şövalyele ri geniş bir hendek 2 

kazarak t ahkim ata başladllar • • -·- . e 

1 
llirlısıilip Antak;> a.vı be<lav;ı al- ı 

d~. Garp ta'!ihçik·rinin i'tırıı!
hnı.le d<€' 9'ii>I! olıclug-Jn;ı göre Ehli
"" J ip Aol:ılcy&yı tı>!e ık ""'ptet-
tı ı;i :ıı<mılin tehir jçin'<le \'<! Yugı 
S.ı ıtnın "'-.ır:r.uıd..,.nda gııc<) .:ub<ı-

h .. Kadar v•k>ı olan çarp...malaı:da 1 
ve Y ag. Siı)ontn ııı:.<.fa'J'll!S:Sll1<lan 1 
.sor r<&.i dı\-:ı.kie tam yıız >bin T~rk / 
ika t.lcdikıişt.ır. 

Ş~tinln ve Yagı Si) unm / 
o;;lu Buıd..,g'ın üç biı:! k.işi ile ke
pmınııı:ı old<.ıı<-arı iç k..le-)·ı ric zap- J 

tetmek mun geÜ) vrcııu. Bıı C(J;>Ur 
'J'iı,rı]._ kr.ıır.cr.cian!= hcr~y suıkıut ı 
etugı balıde tesüın olrnu~·orlard • 
İç kale bi.r tepE> ılzer. <le ol!U'p f'f

Z<ilk ve nr.ılıiımnatı vı:•·d,. 
J~ ga.rıııine baıkınız 1..-i, Anta<

ya şehrine ve kaJOOiı"C J...ly..iım olan 
ve '1''12 lıı.n Tlirk:ü katled.<€'n Ehli· 
s;;Lp lç k:;;l~'E', bi::- parça~·•, üç 
bın 'liıiş>ien ibaret o ı bir a" ~ç 
Türt" lı.aGdru oloon:ıyoı»:t."'<lL Btı 
ü lb:n 1ürk ca!"Jru dışine ~ 
dovuşüyordıı. 

Eh.lba "p bey'lmde ye e ;ç kı:Je
,.., Jıüoum ettıler. Mllh..,;are clti
Jı:or. Gö:üt,,:yor loi, yüz l:;!ıı·Jerce 

T ü 1lt şclıit old~ halıde .. bir a· 

vı.. • Tüı'k teslım ohn.ıyor, yüe l:>ir.
}t'! c (; k.bj ı:.:k hı.rotrtıiy an gilr'.hu na 
lor:rşı lroyıı.yord u. 

Ken00g-.. ıi.c sair Tu, İ< bü.lr~m
cı ;ı .<;rmın tekan(i:r.. Ei-..l!kıa [bi 
rnuc .. faa1 ncls r:areie;-;ni d'üfo~

ıLİye medb:..: ecliyordu. MuıMaç 
oklıl.\ld.rı eız~ı alelacele tnpJ;. ... 
1r.u..~ istır;yurlal"dı. 

için ~rp~ı. Fakat Asyanın ) ıl
maL ~'OC.zkiarı bat arı yar araik ve 
aşar•K iç kn!t·~ e gır,;-·)·e muva:f
f~;;_ ()ldoular. Bundan sonra hıya

ndle elek Edilen kalPyc hiico.nı
)4 r başladı 

Kebı.ga•r.m askerleri fulll'i12 -

lar. boz.dula Türii11'r iç kaıe k&
puıırır.dan ta şeı.r;; kadar yalın 
r. lıı,: sd',0<ı1dı.:l"r . Frcns.;. şövat-c
lermin muıd aa ett gı bu yerler 
~kukiü.. TU.rk ~lıcı.na day.amımı

y au Fransız şôvalyel.erl boogw • .;ı 
uğradılar. 

F'rar.sralar, genış b - lıeııd<t".k 

llı:aıanıya, birı;ox yerleri t.dıJkan (\.
mı;e başlachlar. Türklenin bu 
in~k~a rııCn'i olma.: iç.n .,arlet
tiklcri gayrt>lk!r t aiından bır

ÇQK .<en do'.,- lır.e,·°" sebeb yet 
veı<ı. B:ızı E'Jı·;.ı'ıp rüecası lwr
J;.,) a UfiTIY"•"" ,,hri terket.tilcr. 
K~ı:V ... ga'nın elli l>iıı ]ti,;iye va
k n crdusu y..z bil' c.·cc ilııtsa...p 
mücıa:i.erır.e kiJl g J:ntiş'~. 

Halibuı<i, aö.rt y -.L bi, e .ı ~"'-ın 
El11.s.ı11p ()f<l-~u. Anl:ı><ya :kale- , 
sinde buluna ı y .. mı oin Timt kar- j 
§:&.uda ..ylaı= du ••• ~.nll}, lra:._ta 
n•~tca~t kc~~ler ~g.una ~rr~
mı.ştı. Hly;cıı;ctle k.a;eye sahip 
o:d.i<.tan sorra yüz binlerce EJıK
S41ip miiıdaLı k.endikrlııe nazaran 
~"(/k a;ı; Oir kuvvet olan Kenbuıga
ya karşı b:rau o1sun dayıınama
mışlıınlı . Şimdi de loo1'kuJ.a.n.r«lan 
!lhlisalip kurnandanlan ııehri ter
ilı:e<fı;ı lııaçl)"Orl ardı. 

EhJı;i...Iıp rüesasının bı..zılaırının 
tchfruen lloa.çrıııya be'\"BSSÜI etmesi 
oct•;ığı boodu . Bunun üze~ Eh-

• • SOLDAN SAGA: 

1 

- _, 
l - Safıar.ıt..k:. İki lx'.:rt nn yana? 

2 - Bı i'.cı, Sot>u'la K .;i.Yll'.t.>Q'it• ;ı.a. ı 

d.ı!l ismi, 3 - ~2!Mc • .t - Ya
lf'.a • .5 - Ka-r rA~a Ksd.eri..-ıce~ iki har( 
r::. yar. 6 - ~"Q:t:ı, 7 - ~az !llD.

"'Y• {il:. l<•J:mo), 8 - llrurı>uk. LQ.. 

:r..ıı-::, 9 - CUG::• .san·a\ SıonUQot. N t.:\ıl
'Vf~'&Y c ,.urt. 

l'.TKARIDAN A..)Jı.(HYA: 

• v 

lstanbul Deniz Komutanhgın-
dan: 
Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okulu· 

na Girme Şartları 

: - Den'::: L~~.cııı birfnci smttı:ntı g&A-t.ett ıe.tek oku · 1 ~ tUa.a ikm~Je 
k.aJ..::ı!'l ar alınacaktır 

A - IA:e b;rınci sınıfla lk:Tııale kalan~;ır Derç Lir-ttı ttır·r.c. s1nıfuıa, 
B - Or"l okL:l .t0n s:rııfmda ikmale kıiıln!llarcian Denı.z L~i birinci sıru

fına :a ip ol«ıtlar ocır-a.ı ;rr,t~ n'.Jrın' ..,-erd'F.ltri ıakrlird.4"~ ahr.r.ıalt [R.P1'e ka-
1yıt Y•Pl c ı r 

• _ Yns SoırıT'L"l.8 H ı; ~~e bu- 1 C - L bı~nc; sr. ":na YB.ı5 hadili ı~ _ 18 dir. N1ı aJ. lrUç :ı::ı olanlar 
nıı ., 2 _:_ Goz r<'nı;, ~ • ı.ı··am.- kain! eclk. 
o;, 3 _ Ila.n·•n b:ucm: İ!1'İ, 4 _ Koı-, :0.!hz Gedii<l• Okulu: 
5 - Ei\.i pt. "il, 6 - Tt.klıt rda.t Y•·-
ni. 7 _ TQl'3. Ki4'anct:. ..... bir ~mı~. j 2 _ Df>":ıız G·~İi:J1 O,; .ı.lunun her ~ ;nl.Lr,a (I;'. f'~.oa ik.rr.a1e kalan-
Ten· 1clr B Edat ..t.: bılf'Zif· :w atın.:e&ktır 

• • f A -- 13 'ld-lı~ar .,, ı!i .n mı..jad:li o ... Gt'CiiJ-:~- Ok~ . .ı. s.; ıf ar na k.a.-9 ~ & ne·v .. t:umaş. 

D\.:nkil Bulrrcı ·am.:wı 
Ha ll•dllmlt Sekil 

1 7 3 4 5 6 7 8 9 
1 K A FIK A SYA 
2 ~Dl_O DA}Ç t 
3R f T S I K .SA 

. :rıt e<l ~e ·Mlt.rd.,r 

1 
D - Ged~l oku una &~.., yaş haddi b .nr sınıfa. 12 -1 "i ı, i-ci ıınıfına 

13 - 18, uç· cu sw:ıı! na 14 - 19 yaşlarınrl:ı ılan~a?' k'abul eoılecek~ rdir 
, - ... t"fan:.. ı Ye c nnda bu1 ınan1.a. İs.tanbu1 D• r.ı h rı: :Jtan!ığına, j~. 

ta.Dbt ı ha:;cındt b 'Jnan r rr~ensup oldukları AskE"'-1 'rt Ş ıoel<'r;re rr. ... -a
raatla . 

j-
4 

B;;:~;;: :~·:;:r ~
2

d:::i:::n ;.~ro, ~ •ıv t eMtLtS 
5 K O -ı.: f A L A N it 
6 A K • ·A -T-. F E K 1 1 - Jiıen<'J')'Oh,,ıda Mtıstafa Ma?bar -aı,"11lda d6'<'•ro<'k boru Oçir. takı.,-

l
ben 1600 met.c n.;ıo.ip trac>şe hafrı><jj)~ook<"· 

7 T • A R M A 8 K A 2 _ B-.ı ._ alt şeM<ıoıme İdarern&z L evazun Da""-'ınd.erı a'ıonaıı<lir. 
8 O S T • A b Ü • T 3 - li'afr.,•t ~n üeerine almak istlıyenleıin 19 Ağ-.:ıtoa 9'12 Çarşamba 
9 R E -.- S K A 0- -1 -N ,..,.u sa9t clZ> ye kader bil' meıctı>pla tıir•tl&!'ını T•· · sıra•••vile:uek iıı..-

-~::"'"=:'."".::::'.':::::ı::'.:~":-=..:'.:=:=_ re Medte<Jne ~melen. •U<i4> . 

f EYIEt f Ernir~ulları ve limanları isletme O. idaresi ilanları J 

. lİıl! bir il'...,.,Us iiil<ı1elip ıooha

rehcnin ni'ıayetine kadhc orada 
.ıtalaıcaitlıınna dair yemin e1mc-k 
rnecbariyetinde kaklılar. 

Mlhaım;erı be<!PH 32:1i (.iç ı:ıın tn ~ Y'''llll "''ş) li • o!ar 3 (fJıı;J ııh•t 
Brn:a" M<ıltir.lü •nl:rtl\ıJ Tı;"mrıba (28 M!1J51os 1~2) Cu ,,, griıu saat (H) 
on cıö~ H.ayüa•1tr_.şa.cia Gar btna c.ı (13.Gıliıoddd ~ oo itlı~ ~,q a<,"'lk ek

ZAYİ - 18/5/942 tarihindj! ts
tan·bul İt.lıalet Gümrüğünden al
mış olduğum 6187 N<>. l.u depozi
to m·aJrbuzunu zayettim. Y~ni· 
a .'ilcağıın.d an ~ltiı;ınin h ükmü 
j'l()..ıttur. 

Yanko T"''P"' -. İslanlıul 
Bahkmaza cı 22 siltn1ı' usuliyle ~atın a lmdcaJı..:tır. 

Münakalat Vekale ti Devlet Lima nla· 
rı f şletme Umum Müdürlüğünd~n: 

İ;ılet.mf' vasıta!an lç'oC). l<Eumiu ör\61.ük JDU$i.m"8. l;ııP;!:i nnııoayaa o!,:r.• 
calıf.ır 

S:.ı &'l"'Ç'fl'l'CZ ve nıu-ka 1"' rnetı fazla Y'(r veya yabaıt.c mı f( o ak .:Ze'rf 

rlleı<n<lt> mU§B!l'Jba bezi buJunanlaır·ır. nUmunc rnıktar ve k-sı n ""' ı -~ 1 • fi

atların: nihayet 20.8JM2 akş;'<nıır.a kadar işlt·•'Tl.emlz.i.n Lr ... a 'ı.fü ·l ı.JIC 
yazı .ıe bildhmrk!ri. <8666• 

' • 
' • i -· ~ -= -
Ayni u manda bu lğııelerin gramofon için olanlan da gdmişür. 

Kutusu 70 kunıştur. 

Sirkeci N i HAT 1 ş 1 K ll1aiiausında 
ve Plak aldığın rz b ayilerden alını1!. 

~raf: R adyofon _ P osla J.-utusu 346 - Tf'Jelqn: 21268 

12 Ağustos 194'.l 
16.00 l~am ve Me'.T';.,._et Saat 

18,03 

18 45 
19.20 

19.4S 
19.f>S 
20,15 

.. Aı.yarı. 
MLz;k: RAdyn Salaı Orkes*ca
sı. (Nilıcd El~ilı Ldaı~). 
l\!UZ><: Şa'l'l<l \"t Tüıri<Oler 
Memleket Sna1 Ayan ve Ajans 
H~ıberl.-rt, 

S~rıbı"'9t 1 O ~tka. 

M'""k: Fasıl Hı'!Y'eıl> . 

Raeyo G•""'"'"'· 
20.+:; h!Vzik: Bir Mtı rs ~rue

Hcı. ftan:..u M.a rfl. 
2-1.00 Vraaı Takv1Tni. 
21.10 -= °Fllı!ıi Jlpy'eti ~ra

ırunY'l i:o.oei Kıemı. 
21.30 Koıışmo (Av .,,.. Spora Da•r) 
21.45 ,.J Uziık: Trı.ınınrr.lıŞ OpeTalaı'Wi!l 

tDcıllir V•l nh: t (.j 1~t.Pn .,,.. mut 
Pto-ya \l.Zeı·Llld~ kl"O!lUl benzer b:r sa~ 
f.-" · .. ,i t~!" ja r .suı> bakft.n ... 
dak ıh+ -a .ı.ç: ı ..... <' t \'l"ltaletındt: a-
bru ı chı'l 1., T~ ı .uz ı il38 ta -~h ve 
~3 Ne. JrJ ı t.: Bt: ·a.t. ·n ihti\.'fl. 
{'t . ll'" • b -k :-e b ti 11!8 d~ ... 
v \•'Yi-Jtrut ... ::ı ruı~ ıc<!c mr'\&'.i 

fiıl t· ko)Dl.3k k1 t &hı \- .. 
le<>ilcc< ğ• • l ı ea.Jıreıl..ıo oln:a::la b" 
hu fa-zl<ı ms ü...~ .... t rdirun.c .. ISti
Y' nle. n Gal..;.wo.a, .M1a:- Han 5 tr.ıct 
kat ı - 3 No. lara mil!rae$..a.t ey,e :ıe
len 1Uınımu tM.n o!"Jno.ıT'. 

ZAYİ - 20/ii/942 tarihın~ İs
tal1!bul İinal:at Gtimrügünd<·n al
mıs nlduğum 6'21~ :K L iu dt fDZl

to m•kmunu ı.a~·c•ı rr Y!'n'slni 
ak!cJğıTnOaTı f'ıS.ki::ıin;n tıtıkm~J 

yoMur. 
Yo"'1 s,,..rotf; Gala~a 

Fern eneciler 

C..çlt Plt·.,grdll'lı (PL) :

1
. --------------

:2.3<! M»ml~ket s .. t A(yar>, .11.J•DB llllı ı~ V& Bııtmu!uırrlrı Ettır. İı:ıe$ 
H:werler v~ B<>ı'>i>lar. ı Benıoe - Ne. :.) ;ı DırU:tör l1 

22.45 22.50 Yaı nk' P,,.g•aıı ve Ka- Cevd•I KAR'-BİLGU' 
pan i, SO:-i n T.CRAF 'lı\TBAAST 

Fr.ko.t ciıvarlar ordunun u.zun 
11 uocı.eı ilrarı:<"..inden dc>ia:ı'ı hcrop 
<'U11 ..,.tu. Antu:ranın zaptır.ın 

iki.nci gıi= KM'bugıı.'run aıık.cT_e

l'! ı;orUJ111T».)~ b.aşlo.dı. Büyülk:'l\ı;r.k 
:k;uırr,6.JlOO.nı aklığı eın6" rnu..:iiı.ir. 

C< .r.hlic,ıilip J.Leri..•e yeUşm-işı:i . 
Eger biraz udha evw•l gelını.iş ol
tıa< dı, evw!İki felakt.'1 ;-uc.-u.üe gci-

11 'i<'Cı.'lcıl. für Ermeni dönımcsi.- j 
n.n ı;ıyaneı..i o!ımııntı~ olsaydı e>a-

Bu ~ ır...,-<lr ;,,;y..nı,'nn 241 (iki yurr ıoı:t. to.··) ,-. 88 (!>'>Joı;.., '""''zJ ..... ,.. .. •••••••••••mmmmam111m•••••••••mmımmmırıı•••-

l~~;l!'a :::::~ 1::~! :;::~~ı:~~. «.~:.~- •"'63 k. b'r"'"' fbllme 1. ı· sta~n~ bul Vakıflar Dı"rekto .. rlu·· g"' u·· ı· la" nları 
& n Elhhru)ip kat'İY€'n Aı>lıcikıya~·a 
€t on~ tt,•At .. 

Kerbuga'nm ileri kolları Au~.aık- ı 
1 

7~1\. Yİ - 940 ser.esin<ie Be<jık
t~ oırinei orta okulu>ıüan alm~ 
olduğum ~hadetnamcyi zayet
t!rr,_ Ycni.s.ini a}a(.ı..;;ğ..rndan ~(;:ki

s'nhn hükımü yolotu r. 
y.ı 011tioo ;eti.,'<ir yetişmez çok ~-
" den erıe:ıJ günü Tilı·k ordu.;u- I ____ _ Feı'han Aras 

r ,n bütu.n kvvvetler; görı.indu . ı 
D ıtıal nınha.,araya tıa~ladı. Ve, 
~..r.ııi saro.. 1 

El>.liaaJip M'SaBJ. m~lıtellıf ka· 
pı lann rolııckı. a.ıtnıı ı ar ><lan.oda 
pa:, !:ışt.dıaT Fmt Türldeı1n iç 
.a.ı;Je ııı;'ki.'1' 90lııınalıır:ına mani 

.c•l ~..ıiliiar. 1 k~ıea.e buku?an 
Tı.:.fkk.r claha b.:.ıa ırrü<l&iaahı.rma 
de\-=ı ~"<>ri:erd; . B'r t'.iil'lıü Flı-

.IW:. teel:ı.m oln:a.ır "'llardı. Bir 
a \ ... rk ar akaıdaşlaTlllln Er!''~ -
krın.,.. kanlı uk;oo J-eri 1ltı2U!"U...-~-

lı>?rf. olsıın rezclz; · """' .,. 
rr"""':..Ş:ardı. K.criı:ı.ga, gcktıği za
m:m onlar "S kalede kanlı ıı.rr mü
ca.dcle hı:lintle buldu. 

!:illi..~, Kerıbuı;a'nın lç Qı!e
ye mi! u"uıı.u w gi rrre!frı.ı ın<'!l 

-:ııı"'-------·--.... lt' .. _l'll!lllll~~· 
Dr. lbrahim Denker ~ : 
~alliı Ha91~l-.>1 Dahı.iye Müte
h.ıansı. H"'r tun !&at 15 dOn son- ~ . 

ra B~lu - Ağa1.."':>tn•i, Sakız- ~ 
oga..tı ctıı.ıd.Cesi. Ç.Op . .iliçeıme sokak 

1 
!'i<>. 13. T~ 42468 , 

...,,....,..lll!lll~illlilllS'!Q\!lV 1!$.1'J 

RAŞlD RJZA TfYATROS U 
Hılitlc ı·işkin beraber 

Hor .ıcş:ım ""•' 2ı b kta Ha~;y•
d , Be)vil B~ı,..., alaturka kumın<la 

Bu Ge~ 

KÖR DÜliÜM 
K.c.oodi 3 Perde 

H.,.eı her &Cte B~ vü B;ıl~ıılbc>e 
tc.msd ve.rnwı:tcd.r \ 

Zabıta Romanı No. 4 8 'j 
•• 

Sen mi Oldürdün ? 
Yazan: EDGAlt VALLAS 

Yine şu ın~ gaz6'..e..ü ga-
V.:ıa: dedi. "-

- z.., ıı:Jlı ııd..m, yağmurdan 

= ~ o~a beru:ı)or. Aman 
iç<s ;e a.laılım da, b.ıır sııcaA< çay 
ver J.ı:n. Herl:ı,.!.de n.Jı.a;,.ın>'ll ga
ze eruı>e vııızmak iç.in buraya gel
., ;,,, o:kııc. :ik.trr. 

Beri: birdenlııiTe caotılaııanış'\ı. 

ç.nkü gele,.. gG:lJet.ecıden Leli h<.h
'lmıd< bı.r •• her W!rııak inıltônını 
11'. ~du. 

F :.... .ın hncıı !Uırr.etçflerden 
bir ı gonıcler<>rcık zıyaırdçiıyıi iı;e

rr: a!dırdı. 
Con·a sırs ıklaın olmaı.Ja bera

bu, u ~ııe keyfi hep yerindeydi.. 
M .~'ı.a.met e<ı<:r glbi. zavallı hemr 
şo.p•.=ıa b"lotı. Beş tsne kı.ş 
mevsimi güm~üş gl'Çı:miş hai.ıır 
~a... Kinbkır belki de daılıa 
kş kJÇ; JOO\'f:ı..'lli ııörup geçi~t.i. 

Çeviren: &IUAllll\IBU ALATUR J I 

Bu sefer celtetilıln dı.iğ;r.eleri Yllll-1 
bş ilJciere gc~"tıl;nj~ d<:[;;idi. 1 

Fricln:an he.men kendisini )Çe
riye alıdı . G:Zeted; 

- Si7x> ıw.ale>oi bugün bıilrlıLk
lerinLtlen frzla malümat ge>tire
miyorum. İşte lıi.r ni!kiıh byılrruş. 
Ali atı her iki tarafı ~'ut etı>in . 
N>kah h:ıkkında TiJ.."llen'ın bil<lırk · 
leri beıııden fazla ... Bu T:lınıın da 
ek.i lmcdik ) erden Mtı:yor. 

Ta.ın o sııada Beril kv.ıştu, gel
di. Ga:rete_•:yı lroluru:la.ıı Mtıu. i
çen.ye çekti, 1uçı.w< bir sakına al
dı. Fridm lı> gelişi ile Beri:ı'e bu 
kadar sevınç verdiği için, nerdey
ııe gaııeteciru1-, i'kıi yüırinu ~ 
Cte'1<ti • .F<ak&t ~yni zamanda da Be
ril'in niçin bu kıadar sevindiğini 
hemen an lan.'lrfb. Hiç ~114 çııkar· 
rnadan gazı>uciyi kızla yalaııu. bı 

;ruu. K ücilk salondan ç ıltıı.rl<<.'11 , 

-~-••l-~~:m_ç_.•_r _k_oır:s_,-ooa_a_n _.,... .ıııı.: o.ora< -"'~ıb:r-.BlcUl~ı.r" ( Sil_se_ı : ·-··-----~_,~; ____________ , ___ .. _______________ • 

Bedl'in d'lJdakiarıru yaJ<.an ruali" 
.ııcırduğu;nu ve gazekC'- ;n ce.·abı· 
nı işitti. Cazva. 

- Hayır, ctiycırdı\ Con Le;ıı"Y" 
Jri.,--bır yorde gönnodhn. 

Genç kU yalvarır g hı ~·<m:hı 
ki; 

- :ı.-1.ö.>ı-6 Cozya, ne o.ur si:zxftn 
~ istirha.m ederıım, b.'.u:ıa bir iyi
J.iık yaıpı.n;.z. Lonctraya doı .Jıüz. 

Keııd.ı:ııi.ne biraz pm·a götürfuruz. 
Herhalde kimbilir m? ih ti:y açları 
vwdır. Hapishane)e düşmek lwlay 

:iş <k'ğ>lclir. Belki kendıi.~jni de gö
rebilirsin.iz. F.ğH görürsenlı<., ooy
leyimz Frldman onun için i~, bir 

a'"U.kat tutt.ı. Faikı.t ... Niıkfı.hııın 
kıy•klı dlye bır şey söy.eır.eseniz 
daıl:ıa zyi olu:r . Berum içm bu kü
çill< zaiune~l yı>)J!Tla<Z ml6lruz? 

CQ2:Wl düzürxeli bı.r tavırla ba· 
pli kaşıd>: 

- Bu eınır beıum içi.ıı uıhmc<t 
değil armr:a, zaımctm<r.n ki, beoı 
onunla göıi.işlür~iiaıler. Çünkü ga
ze teciytlar., !r;,lk.i bir ha1't karıştı.ı ı
rırn deye bu)i bırakma:zlar, 

- Bir h.:iıer d e ul aşt;ıı-am az 
mısııı ız? H~'I'h alde benim i.,-ir. bu 

zaJ,rrAfoe kn1Jarnmı:nıo:ı nca edece· 
ğ.m Bel~ y;.::ıyetı hakkında 00-
Ş.:) !er ö., t.::Jo'l~ oluruz. 

G<Onç kız çantaı>ıaı. aır;tt, 1<,-ıi11-
dcı: b r deste ba!rlknot çıkardı. 
Fepsm.i de gıw: t.cclnin el!ı:ne tu
tu/ıırmak ~iyordu 

Cozva y&lnt: bir k5ğ'-.• ald1· 
- B•.;~,u da icap eden bil'Sl'ne 

vuocez,m, dedı yalnız bir şı.·y 
~a~ı.nı. 'l'i.lnııan nıO<.lhııııızda ha
zır bıultırıdu mu 0 

_ Elvot, b!ze ~ahi~~ elti. Siz 
kend;ı;im tarın' m.,,ınız? 

aaz..·a gözıomııı tavana kalrlır
d ı: 

_ i-mı.i.ru lr:lrtiar: derli, Con Le
li'<..en ona hiç ballıısehınedini.z m<? 

Beril şaışırdı: 
- Or.<> söyliya.,.k M var kıi? 

Yok.<a onu nıu günderıneıt daha .., 
rn ıinaslp olu. ? 

Cozva dll{un<hlkten S<ınra dedi 
ki: 

_ Ben 9İZiill yerinırıxle olsııım, 

Leli h.ık:kında ona bir kelime bile 
bddamam. Bazan sükütun çcıık 

fay ııdsı olur. 
(Deı·amı var) 
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Patvtes 
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