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ETEM İZZET BENİCll J 

Kendi düşen ağlamaz 
I stanbul tüccarı henüz imli· 

hanı istenilen 
şekilde vermekten uzaktır. 

Tacirler kendileriae verilen büyük öl
çüdeki serbestlik nime tinden halkı 
istifade ettirmek yolunu da düşünmez
lerse bilahare bunun mes'uliyetindeki 
ağırlığı çekmekten sakınmamalıdırlar .• 

ETEM iZZET BENiCE 
RUS CEPHESi PASİFiK HARBİ 

T<a.s Tllı.!> 

1936 IAYISI 
ADllf:S: 5 
Cağalc ,t:lu S•ıru•hk : 1400 

N.,rtıo3'nlTI•7• K U R U Ş 8 A_Tlıl< : 7~ ! 
~d . Ko. ~4 3 A,J..lı; : 4flllj 

Gazeteye göndenl~n evrak iade edilmez ] 
mr- - · - -zn - .; 

Buğday ·stoku belli olunca 
ekmek istihkakı arttı"ılacak 
Çocukların istihkaki da 300 gra",,,a çıkarılıyor 

Büyük Millet 
Meclisi dün 

tatil yaptı 
Teknik öğretim okul-
1 arının arttırılması Tictır<ıt Vekili ()alııtot Behçet 

Uz dündc.obcri ~ehrimizde bulu
ııu)'Ol'. Sayın Şiiloril Sııroeoğlu bil· 
ı.ıımeımin ilı.tısadi polilik<u;ııu di
namik ve eııer:iiık bir aıim'le en 
üeri merhalesine götümıek y<>
hında yorulınak bilmez bir çahş· 
ma ile i~ ba:ımcl.a bulunan Doktor 
Uz'• i.staıııbul pi~larındaıki 
tedkikkri ne intıbala.r verte"cık?. 
Bunu şimdiden tahmin e-tıniye 
~ yo~. Doktııw Jst&nbu.Ja 
lıütiin piya.. alemini, tıkan te· 
tekküleri• dm'bılı. ve ferahlık ~e· 
tiren mev:ııuları ineelıemek; ala
kalılarla temasla.r yapm• k >çin 
celrni§tir. Yeni bi.rçok keraricı.r, 
te<ll>irltt bu tem..,la.rdlltl ııoma 
telıdlü.r e<ittek "" tatbik sahası· 
11a konaeakl.tr. Aneı>k görünü§e 
nau.rMI, umumi inlıba istııtnbul 
ticaret aleminin şimdilik pek le
hine degil.dir. iııtanbul tüccarı lıe
aılı ıı;rdiici veya tabi tutulduğu 
i:m(.ibaoı tit.enilen §Ck>lde veı:· 
m~trn uzaktachr. Gıda madıde
Jeri dışınd:ı.ki eşya fiatlarının ço
ğu durup dururken arrtı.rılmış ol· 
du.,;,ı s:'.bi gıda maddelerinin lıir 
lmmıM ait fiatlıtr da elko) ma 
dcnıind.,IJ kamborsa fiaUar.na 
yıoloıılafl'lıştır. Yani, açıkça•;ı şu 
olm"Mjlıur veya olmaJct.aııhr ki, gı
da maddelerinin toptancılığı ile 
nı.eşgul olan tacirler serbest re
jUııi ktoıdi ouıbcsfükleri telakki· 
.U.e \ıApılınış ve kııraıborsa füıt
lıarıAl noı:mal a<;ık ii..t haline so· 
kan bi.r elçabukluğu yoluna sap
"''~lardtr. Hakikatle seriıest re
;: min Uısavvur ettiği hedef .-e 
mııJıınv.l bulunduğu hüsOOniy et 
lıu gayeyi gütmüyor. Hedef: 

m.ımlen da hllS>Ali menfa.tl'er 
m.iJli ıbiinyenin ve vat.. selam. 
tinin ii7.erinde tutulm.ı. ci!ıi bir 
g•fltt bilerek ve~·a <b•~ere& 
irti kap olu.nmaktadır. 

Hu harek-.t tarzı devam edip 
&"iu.iği Uıkdörde tstıanıhul p~"'""a.. 
sına hi>khn olan taürlerin bir ak· 
süla~ı da\'~l etnu.•nıes;_.l.e in~·k3.n 
t»!>8V\'Ur edilemeı .. St~ıd,rot, tl.ı<:· 
car keudi>iııe kar§ı gosterileıı son· 
sıw. itinı.;~ ve bü~nüniyetin i.fa
desi içinde 'at.an blinyesi.nin sela· 
met ve oaglığının da bahis nıev· 
zuu oJıduğuııu idrak etmek busu
ınııııda kabiliyct<>izligioö veya id
rakslzli~-ini fillen ortaya k.oy1nuş 
bultuıun;a memleketin 1<111umi 
emniyet ve selametini elde tutan 
hükumet iç:n l· apılaca:k ba~ka 
şc) kalmaz. Hunun içindir ki, ta
ci"lcr kendilerine ,·erilen hn)Ü·k 
ölçüdeki ıreııbostlik nİ:ırHotinden 
baJkı iııtifıı.d.e etti,,mek ~·ohınu 

tutmalı, hükı\ınelt.in itimat ve bİİI!· 
niiniyeti11e layık olma)·ı b>hneli 
bunu yapmadıkıları takdirde de 
&"'k.-.:ek aıl<ı>ülaıneliıı tahm.il eck· 
ceği mes'ulj.yetlerdeki ağırlığı 
çekmekten ~aıkmmanı.alıdlırlaı-. Hu· 
dııtlarımızın ateş çcmhe.-; J.;inıle 
lıulundui:•u ft millc.tlcrin ölüm 
Te kalıınmın bahis mev:nw oldu· 
ğu böyfo b.iT :<amanda i§İ.11 ne ha· 
fü tutııhıuye, ne hidbirıiııi takip 
edecek tecrUbelere terlroJıunD11ya 
talıammfrlü yoktırr ve bunu bH· 
mek bu va1:aıınn ve bu şehrin ti
ea-ret tovtancJığın> ellerinde lu· 
wıfar iç.in 1Krin.ci vazi.fedla-. 

1Kafkas bahsın· 1 Amerikalılar 
da Ruslar bir · ı girdikleri ada· 
denhire muka-: ları sağ lam-

ıçın 81 milyon Lira 
tahsisat verildi 

Anlkara 15 (Hususi Muhabi:ri
rniQJderıı)- Büyük Millet Meclisi 
dür.ık.Ü q>lıantıeıru mütealqı 
meb'ustarın uıtih.a+p dairelerinde 
t..Wklerıde bulunabil'mıeleri .için 
ikinciıt~mi.n birina. günü 1ıop
Mınınalı üıı.re tatrı. kararı ver· 

a - İstihsal maddelerinin ki· 
milen plya.aı.ra dökiUmesi, 

b - Arz ve talep ka.unu.nun 
ta0181Jrii tatbik~ 

c - Normal fiat, mqn> lür 
haddi, 

d - Ticari rek~et, 
olduğu gibi gaye de: Halk ile hÜ· 
kiımetm; müstahsil lJıe tüccarın 
eleJ.e çalışması ve ~alışmken de 
milli bünyeyi ve vatan oeiameıl'ioi 
gözöuünde ve berşeyin {f:'V'k.indc 

1 tu tı-ı.-tır. 
Henüz dtih-1 madd...ıeri ki

milen piy,,,.aya dökühnemiştiT. 
Çünkü mcv im dolmamı1tır. Arz 
ve talep kanununun tamamile 
tırtbi.k edilemed.iil eulaşıhyor, çiin· 
kil, bir kısım t9riı-lerin elleritıde
li peymr, yığ, zeyüı>:ı-ağı, samın 
,·esaire gi>i ııda veya diğer ha

yat maddelerini soğukbava mer-
1.sleriıııde, şu ve bu depcıclıı. stok 
ettikleri ve piyasaya mabdıı! mik-
1arda pkardlklan iddİa61 vardır. 

Bu şekı1de- mahdut arz ve çok 
talep hadi6"6i tekevvÜn eylemek· 
te ve fiatına tacirin ~ hA· 
kioın olmaktadır, B..- bağb ola
rak da rekabet, nomıal rw, meş
ru kar haddi pi esaslar ortadan 
lıalknıaldadır. O halık, madde 
lıakııımııdan Şiilaö Sırraocoğluııun 
göı;terdiği geniş ôlçü}ii se.ııbestlik 
W fiırt politi\Mmln tanı zıddına 

( 

BUZDOLABI 
GENERAL ELEKTRİK mar· 

ita 8 ayak yenidir. Y\JNKERS 

h..-egasi fırmı. Lüb 

tezı;ihlar satıhltır. 

Ga.lllta: Araıbca.mi BeigQllDII1 
soük No. 3 Telefe n: 41237 

vemete geçti ' laştırıyorlar Ticaret Velıili Behçet Us Ti caret OdMJOdalıi toplanbcla 
ileri 9iirülen fllı: irleıri 4.inlerken 

1 -Bununla beraber Al- -Her iki taraf takviye mi§tır . 
Ticaret V ddli Doktor ~ııt 

Uz bu salıalı da ti~ari ve 6i1Sll+df 
işler ~e ted.kiklmne 4ftam 
etnrlştir. 

V elıfl, bu tema!Jları eslUIMn t\ 
~.,;sa eıda maddeler; ve ek· 
m<4ı: iti üzerinde daha ziynde 

ETRl\1 İZZET BENİCE 

• HİNDIST AN'DA 

Küçük isyan ha· 
reketleri hô..lô.. 

devam ediyor 
Londra 15 (A.A.)- Hi"ıdı starı· 

da dün küçük mikıy asta isyan ha· 
reketleri oli:nuşı:u.r Kalkütada ba
rı kıınştkhkltır ohntı§. bir kam
vay arahası ateşe verilmiş ve bir 
po~ mamuru taşı tutulmuştur. 

'BomibS()', Yeni Delhi ve di.ğer 

teh rlerde.ki sa!Mı devam etmek
tedir. 

cmn.a ver'd;tiı bir nııtukta ye
niden müslfunan part.isAnin vazi
yetini lıCli.rmiş ve bu bu.lını:rıl.ı 
dievrede Briıtarzyay1 müşkill .~v
lı: ide bırakm.aınağa karar verdik· 
!erini tebarüz ettirmiştir. 

Pamuklu için· 
fiş tevzii bugün 

• sona erıyor 
Yerli MııJfar Pazar!an pamuklu 

satŞan içıin halka yapılmakta 

olan f~ tewiaiıma bu a~ son 
v-emıeklted;r. Bu akşama kadar 
ıeiırin dÖrt ~inde şimdiye k.a· 
dar fiş almn.yanlara fiş tevziine 
de-vam olunacaktır. 

IB u. Ö)ııt yer şımJardır: 
1- Be)"Oığlu.ııda Tamın polis 

meı'kezi karşısı.rıdıı'k; ~ıliı;e binıa· 

aıocla; 2- Sa~tite t:ı.ı:ııbı· 
ad!i lbinasını.n kıQşesi n<leki seb>J 
binasında, 3- Kadı.köy Yerli 
Mallar Pazarı..-. ""~ mağazasm 
da; i- Üsküdar yerı.i Mallar Pa" 
rzan satııı mağazıasında . 

:oevamı s., 3, Sil: 3 del 

manlar Krasnodar'da 
bir gedik açtılar 

Ruslara Göre 

kuvvetleri getirmiye Med0sın dünkü toplaruL'\Jnda 
yen.ı mesl<>ki teloııiJ< okul'l.a.r açıJ.. 

uğraşıyorlar rnası ioçin bir kanun Jay.ilıası ka· 
bırl edi~ ve Maarif Vekilliğine 

AvastralJa Tebllll bu iıı ig'n 10 senede sanfedilrne1t 
üze.re 81 m1lyuı. liıralık tahsisat 

(Devan'ı Sa 3, ::.": 3 de) 

· Maden ve Kok Kömürü 
Almanlar hô../ô.., Japonların bir ven l.mesi kararlaşımştır. R t . . d ·ı .b 
Don dirseğine! Konvog'una FRANSA'DA azar esın en l l a-
ulaşamadılar ı' hücum edildi lspanya·Fransaren satışa baş/anıyor 
Londra, ıs <A.A·> - Rllllya.ıa Lonctr-. ıs <A.A.) - Mütte~ hudutlarında 

en şiddeti mulıarebelcır Slalin.· knvvetler Salonııoıı adalannda ış- '-d ırad gııırbinde V6 Don dJniei'inde ı gal ettikleri üç yeri sağiamlaınış· l l ? u. ihamın in 118 geçmek için beyannamo 
devam etımektedir. la Am·-"--- •-'-Jl:..inde h- .• _.ta- ne er o uy o r. ıablplerlne ııra eu arası verilece 

A!manlar Kafk.a•yada tiddetli .,......, roo "" ~· ,..... Lcmclım 15 (A..A.)- Vışı" · h.ab"r-b. ..,.__ k ı· il .,._, --•- ,....._.! Made<ı ve knk kömuninı.in p.:ı· lbaşl.aıuıcakt r. B u s uııtlc ı :.dihn-
ır ......., mn a;veırw- ı • -it'"aş· r...... da ....... ye ı:-et"1ne1< için !er ajansı, İ:;f>anyol hududuna ya-nıııkt..ıbrla:. 9(ıJı. pyt"et ıa.rlettiklori btldiril· lı.ın F .. an~ıo: hududunda büyük zanı.'Si günündrn ıt.l:ıa.ren müra- :nun ön;Jne geçıl e.:ek \'>J be* s 
'Sovyet &ece 7.rısı tebliğinde OM>Jıtedi.r. m~:ıyııısla t.evk~r yapıl\:lı.ğını caıat sırasına gıöre ha~k:ıı •at:.şına : 4, su: 4 c'. l 

ınuharcilıel.crin K.rasnodll", "-· Amerika Bahriye Neureiıiııiıı ...-- blhli.mı~ AjaM, bu tevkifatn 
,,._ ... ~aln"ı V-'' Koteloaro- . ..,,.-----, .,..., --- (DP'Vamı 5a: 3, Sil: 6 de) burada maliyette bu'unan k.oroü· 

Ruslara yiyecek ve
ren üç Norveçli 

Loııdra 15 (A.A.)- Noweçm 
şimahnde hır adaya ı;ıkan iki ka
m:lede Rus bahriyelisine yiyecek 
ve içecek veren üç Nöl'Veç!i idam 
e&mt;ler<l'iT. NUl'\-eçhlere yar
dım eden 'blr ~uk da 10 sene 
hspse ın.:.hl<Uın ~lmişfu. 

Romanya kabinesin· 
de değişiklikier 
B~ 15 (A.A.) - Bükreş 
h~ fııkilltesi dekatıı Profesör 
Fi~ tktısat Nazın olarak 
IWı~epmiP. 
ŞimdİY" kadar ilrtı..at NKırlı

fıru ya,>ıntŞ ol ... mühendis Mari
Df'SCO Adliye Nuırlığına tayin 
ediJmittir. 

ıl • V[A[Z[i [Y[ E[Te jı 
Almanlar Stalingrad garbinde 

Don dirseğini hala sökemedi 
:Bugilıı öğleye kadar gelen ha

berlere göre, Kal!kasyada Kras
oodar böligefıınde muharebeler 
biniool:ıitt şQ:letlc~fbcr Bura

lara kadar çe<kilen Rusfar şimdıL 
mukavemete geçmişlıemir . Bu.
nun iki sebcıbi olabiılir: Rusl.ıarın 

arızalı m ınıtakalardan istifadeye 
iımkan lbulmalan, ikincisi de A· 

(Devam1 Sa: 3, Sü: 4 de) 

l Amerika'da 7 gemi 
suya indiriliyor 

l,()rıdra 15 (A-~-)- Bir Ame
r ikan li.mamıııda inşası tamam'.a
mın beş şi~ ile iJt: d~sl:royer bir 
kil~ güne !mdaır suya indirile-cektir 
Beş ş;ıep İngiltdere verilecek, 

ii ;ıı; (}ıe61ıroyer de Amerikan fil<>
b"tl'!la ;;!:1.lhak edecektir. 

Kurultay Kapandı 
Milli Şef, yeni Genel Merkez 
Kurulu Hey' etini kabul buyura-

rak direktifler verdiler 
'.Ankara 15 (Huswıi Mu.hami· 

miıWen)- Dördüncü Dil Kurul· 
'i.ay-ı dünkü ııanu.mJ ~ntısını 
müııeakip Maarif Vekilinin ibir 
nutl<üe mesaİsirıe nlha(ı'ft vennış 
tir. 
IMlİLLİ ş.EFiN Dim:KTJFLER! 

Dil Kunıltaymuı k.aıpaw,şını 
müteakip R<>isicmnhur İsmet 'n
ooii buı;usi 1ocasıooa yeni genel 

merkez lrucuJ,u heyeti.ııi kabul bu
yurmuşlar ve kendı'Jerinıe şu be
yaıı.acta bulumnuşla.rd.ır: 

•- Sıeçinıôo;ki tebrik ~erim. 
Kurultayda goöriik!n muvaffaki

tyet siıclere ..-e~n ve evvelkin
den daha sılkı çalımıak ve gete
CE k k unıltay a dalı a çok veri.ml:i 
çıkımak bnrcunu yüklemektedir. 

(Devamı Sa: a, Sü: 6 d+') 

nislierin ye.k.al'an.ınaı; ı için yapıl· 
dığuıı ilıfw~ e-tmL$1· r. 

!Diğer tuaftıııl Pa..iste duvar
lara ~iırle hiiltfirn« ale)iıiM 
yaız ı!ar yazan bir kıamünist de 
kur.:;umı diz>1ax:i.<11:i.r. 

Vişinin Eski 
Ankara Elçisi 

Dö Gole iltihak etmek 
üzere şehrimizden 

Kahireye hareket etti 
Vişinin es\<i Ankara Büyük El

çisi Jean lfollen General dö Gol'e 
iltilııı.k etmek üzere dün şehrinııiız.. 
den Kahireye hareket etmiştir. 
Refibsı w elçilik e.<k.i birinci ki
t;bi de kmdiısi:ıe berıı.ber gitmiş
lerd>r. Sabık cl!i gawtedlert, ö
tıedeıı+be.ri dö Gol'e iltihak et.mA!lk 
arzll6mıda oldu:ğwıu ve bn fırsatı 
elııle etiiği ic,-in bahtiyar buluııd.~ 
ğunu söylemiştir. 

---<>--- -

Çörek yapan 
bir fırıncı 

takip ediliyor 
Druııyohında N eea tiye ait 35 

numaralı fırında dün yapılan k'On· 
tııol n..t"""5indc 77 cılwıeiin vezin· 
leri noks8ın göriil~ hrınct hale· 
kında crz.:ı ı.ırpıt.ı tanzim ed>l~
tir. Y ettba.!Mn cMl.desindf' 63 nu· 
~ Bam<liye ait fıtmda çörek 
imal edildiği göriilereık fırıncı 
baldanda takıDota ııirişilmiştir. 

Yarınki At Y •rış
lan hakkındaki 
t~hminlerimizi 
4 üncü sahifemiz-

de okuyunuz ! ________ _) 

DÜN GECE VARiS 

• Bir kızı evden kaç 
mıya gelen zorba 
Kızıu •arde•lle gırtlak gırtıata geldi, 

nlbal e ı karakolu boyladı 
Dün gece Fatihle bir roıtıa bir 

eve girerl"k 14 ya~larında genç 
bir .laz;ı kaçırmak te~ebbiilsüııde 
bulunmuştur. 

Bu rorba İlı.r.ıhim ismın:le bir 
maııa-....ıtr. Karagünıriikte Odacı 

sokaj:ın.da 5 88~ ılı evde otı:.ran 

tDt>Vtı.rr: S .... 3, S ..i. · 4 ~t' ) 

!------------------

IC ... ... -
Davamız ve takipçileri 

Y tlD8!1 '""" La tın kaynaklı ıs
blahtan i:l.k defa olarak 

türl;.~leştitıllA! ıı~reti Ahchrllab 
Cevdetle ~im-. Fııl<at bu teşclı· 
lıüse, Yu.nan w Latin kayııakla 
kelimeleri tiikrçclc)li.rme dc;,.;ı1 
a.rııpçala~tlrnıa ga~ reti diyebili
riz. Mes«la Abdullah Cevdet (Ha· 
disat-ı i~tinıaiye) terkibinde ol
duğu gmi (Hadi6al·ı p,,ikolcıc:ya

iyc) tanındıt güliinç l<-kerleme· 
lcrle, Yunan ve Littin kaynaklı 
ı..,1imcleri Arap ve F..-iısi sarf ve 
nahivi i<;inde yugurımya çall§m•ş; 
bu keıim.eleriu Türk sarf ve nahiv 
dııbıas.ile hi~bir aliıkasıru aıraına
mış; buhışıınu. garp ıstılablanıu 
bize bi2.im olarak maledebilecdı: 

hiçbir ilmi w hakiki e..asa da)&· 
yamaımştır. 

Abdullah CeV'd.ett..n soma Ya· 
kup Ka<lri, l•mamilc fantazya pi
lanında, birkaç garp tabın-in& türk· 
çeye mall>l:mck iı.lctte>ine küçiik 
lıir gayret sahibiyse <k, kendisini 
&2 ~ sonra bu hafif ve o) un 
mabiyetin11eki beve..inden vaz
geçmiş ve davasmı bütiin bir ıı•nl 
örgüsiJe sıımstkı çc~enleştiremc· 
mi~ görüyoruz. 

Bir işin eneli ,·rya scınra ya· 
pılnıış olmu:ıuda lıiçlıi:r değer 

NECİP FAZll,· KISAl<ÜRY.K 

görn1ediğınıi:ti, herşe~ in sadece 
doğru)· u ve giitcli ~ apmaktım ,. 
ne :ı.anıan oluTsa o zaman J3P· 
maktan ilıa•<t oldıı:,rıın ı J..oydede
rek söyliyelim ki. Yun<~n \e La
tin kaynal..lı ı<ıılalıları ilk dda 
olarak, hem de "imi ve ri) azi hır 
usul altında tüı 1\..:-elc !ilt iı·ıue "•'' .. 

• ~ ~ & .. 

rcti bizınıdir . 

t;sulüı11uz dl' , taınanulc i tikr:ıi, 
yıi.ni ,-iıJualar n hadi clerden l..a· 
nun çıkarma i~İııt• bağlı ,.e Türk 
hançcre,inin aım~i mü~alıedcsi.1e 
da~· alıdır. 

Garp ... tılahlarında frunsıuan 
mü~ahede Örnl"ği di)·e alırsak go· 
rürü:ı ki, bütıiıı l'ran:-.ız ıstılahla· 
rı, sonları (qud, (İ'm), (ie) edat• 
}arile bjteJı iiç ana ,ut.eye irc:t 
edilebilir. 

Kendi harfl.rimi7le 'e onları• 
'(·.,He nıi~aJ. 

(Politik), ( \tekan'zm ). ( Jrog• 
rafi) ... 

Tii.rk hanrtre ... i, lıiı~·lıir rdı~r 
sahibi olınad;ın , i~t i kr~ı bir tar-L• 
da bu tabirlerdrn birı u , (l'<•lit>.. 
Jıa) , öbürünü ('.\frl..auiı.ıııo) , daha 
öbiiriinü de (Cıı!j:-.ıfya) diy~ ıap· 
tclnıiştiT. 

(~ S. : 3, Sil : • do) 
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HALK FİLOZOFU 

VİCDAN BUHRANı 

Bir vicdan hulıranı olduğuna 
güre, o halt!e ne yapmalı?. Vic· 
daıı..ız bu halinden memnım
dur, rahattrr. Benden, siıl:den 
daha ç<>k ka~anınakl.a, yiyip iç· 
melde, bol bol sarft'Jlımcktedir. 
Ayrıca, bör de vkdan sahibi ol· 
mı)'a neden Jüzunı görsün?. 

Vicdansw tel'in ediyorm. 
Bazan, teb'Ml ediyorıı~. Fakat, 
ustıı 1·icdan~ ne tel'~ne, ne de 
tclJ';de muhatap ve mevzu ol· 
mamanm sırrını biliyor. O, eli
ni koltinu sallıya sallıya, göbe
ğm; şi~ire şi~irıe, büyük ınr hak 
salı'bi vı>tarı.dıı.ş gibi, ara.uıı:zıda 
dolaşmaktadır. 

O, viodanlı ikı vicdaıısnı ayır
mamn dahi güliinç olduğuna 

kanidir. Onun i~iıı yalnız ka
zanç •:ıroır. Bayat kaz."11tmak 
demektir. Üst tanılı herşe,· ya
landır. 

O !ıaJ11e, .-iodansızı. vicdanlı-

İÇKİ 
YASA!>I 

Aj:mslarm haber verdiğille gö
re, Suriyede içki yasağı tatbik 
edilnriye başlannııış ve bu kanır 
m("Jllllımiyet uyandııunış! 

Suriyelilerin içind.! içki seven
lerin az olm~dıj;'l ınalUm iken, bu 
kararın sevinç uyımdll'RUŞ olma• 
sma pek iııanmıy0l'U7.. Sizler, ;n.a
Dır mmnız, in&ımıu mısmrı;, bil-
mem ... 

Jn:DiYE 
VERİLECEK 

l'tlilLi oyııulaT festivalinde en 
ucu~ \'C en zarif giy~ olan 
bayanlara nıııhl<>lif bedi)'der ve

rilooekıni:;. ba~a.nlarw h~m •arif, 
hum de UCLYL giyiruniye lUU\'afiadt 

olacaklannı 'üpheli görüyoruz.. 
Çüıı.lıü, onlar :ıarif giyinmek IH>
'.,,,;,.., kap•ldıkça, daha tak mas
raf ederler. 

HANGİSİ 
nOCRU?. 

Geçenlerde, mr gııuteôe ~yıe 
garip bir manzara gürdüm: İkinci 
bahiiede Toprak ))laJısulleri Ofisi· 
nin Jiığvcdikceği y•.zılı~ordu. 

Dördüncü s:ı.hilede ise, ayni ofise 
~en:den birçok memur almacaiı 
ilan olunuyordu. Acaba, erbabı, 
haDll?İ bavaı!Jo;e rağbet ec!l'T?. 

liÖPRliDEN 

GEÇERKEN 

Kôpm.ıüu üstündf'l.ı kalabalığı 
aıaltına..'< i~ln, köprü aHında bir
takım g~~lle.r ~~dan• getiıil

nı ;i kararlaşmıştı. Yapıırla.rd1ln 

ç.kan yolculor, hiç köprü üstüne 

uğr •. rnaıfan, gidecekleri yerlere 
gidct'Cl:.ler .• bir zan.kn!ar, köprü 

nltında bazı dükkanlar vardı. 

Bunlar biliH•.a.re kaldırılmıştı. Ol· 
du ol1N:a:k, bu d.i&k.inlan da ihya 
et.meli .• 

AHMET RAUF 

Maarifte bir tayin 
«Bursa NeoaWıey l.."l.Z enı;titüsü 

re ;m öğretımeon~ iBakin Koray 
Ankara İsme4i(ıaşa loz elltilıiılüsü 
;roüdürlüğüne ve I"EISW öğretmen 
l~ne tayin ohınmuptr. 

REŞAT l'EYZI 

)11ırda.ıı. biz aymruya m~ buruz. 
Harbin üçüJM:ü yılı bilmek ne
redir. Bu üç y.ı içinde b~
&ı.kıntıbr çektik. Zaruri ..el>ep
lerden clıoğnuyan sıkmt.ıla.rı

mızda iımil olan k.a.ç vicdansu.ı 
meydana çıkararak teşhir ve 
terzil ettik?. Kaç ,·icdanslZlll, 
artık bu cemiyet içinde y.şa· 
mak hakluıu ecri aldık? 

Sili vrinin t..1mem hangi kö
y ıiıı.de tarla meselesi yii'<üıı<len 
adam öldüren cahil ve aplal 
ad .. 1111, SııltanaJunet meyda
nında asıyoruıı. V atanoda~ların 
hayati zaruret~ bintakırn ilıô
yaçlarııııa svilra~t yapan vİe• 

dansız kunıazı -.ııyoruz. Bu 
beri.kinin yaptıfı cinayette a· 
kan kao yoktur. Çünkü, \'atan
daşı o kadar kansn bırakıyor 
ki, akacak bir .daımla kalmıyor. 

• Vicda.nsnlar. kaıwruzı em.i
;)'llr. Bwılan asalım. 

Beden terbiyesi muallimleri· 
nin Haydarpcqadaki kur11U 
M..ıarü Vekfıl~.nin, becLc-ı ter

biyC6i muailimleri içi H ydar
paı;a lisesinde açtığı kursa şelıri
mizrlen ve dil(er v:Jay-etlcroen 106 

muallJm iştirak ebınişür .. Harıçten 
gelenlere a,ynca ikamet yevmıye

si verikcekb. Okulda da ley il 
kalacaklarüır. Kurs e)-:.üllün oınu
na kadar devam edecektir . 

Maaril evrakına yapqtır<la
cak pullar 

Bundn soanra mektep hüvıyet 
varakalıırile talehe sıhlıat rapol'

larına otuzar beraet zimmet maz 
batasile kayıt suretlerine ve s•cil 

cim:!anl.anna allm,,,.ar ~se dple>
masırıa ve hal tercümesine yüzet", 
;y'ii&<ek okul d:.p!aınalarma iki 

yüzer ve asıUan bulunamıyan f!!V 

rakTann suretlerine y:rın~ec ku
ruşluk rııl ···-· tpılacaktır. 

Diploma ve tastliknamt>lera 
yapqtırılacak pullar 

Taldıe ~eyaıiıat wsikalerıruı, Ji. 

se ve öğrelıınen okulları d p;oma

J.ırma, bu okuiların ık::nci devre 
ta!d>eler'ne verilen tasd;kname
kre yapı.şlrrıhnakta oJ,an damga 

pulları antıdmişt SeyıOa t v~ 

sika\arır.a 30, d'p'eıınalara 100 ve 

tasdıilmamelere 50 kuru~1.uk vul 
yap ..ı1~ılacaktır. 

Ber ,eye rağmen 
Son g...,: erde mu yye-::ı ı:: maddc

Jcri, (!'VVellc..rıe n~tlc daha ıı:yade 
!•ya.t ;y~ .r Bu arada pey. 

olr. z;:ylinJ'alll ' re r T>e;yn -;,, kilo
suna I«;n~n ıuıa:ml (:y ,t 20 Kun,.t\lr. 

F..ut. 15-0 ~iyi beyaz peynir bu
lur alab liraenlz, sevinmek )/lzımdır. 

Bu )'ilksel>şin ıri>el>leri ocd•r?. 
Biitün ııaırretlere ra;ı:r.eıı fi;ratlac 

nede.o yükseliyor?. Cidden, ou sual 

~rinderlır. Ialise.ler \.""e bu hAdı&ele ... 

N> ilıecleıf, bivm Üruı<tıiğ;,nn ş•kil
de debi midı<r? Bun1&1"11! kı!lnhüne vi

ıı.t ol&m.ll""'" l!izumlu tedbirleri ala.. 
~r ım.qyurı:l. N.tıııo'&t not.ice şu ki, 
fiya.12a.r ;rülıBe lmek:te drvam ed':ro<. 
Kim ne detwe ckBİıo! •• 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROJIAN: 62 

AŞK ve GÖZYAŞ 
• Yazan : SEL A Mi 1 Z Z ET 

İKİNCİ 

rnı>:ıııeı 1<omıomadan durdular. Niha- ı 
> ı ~::ı keıkt L.> ... rt."k konu,it.ı 

- A.•' ~.-\. binhı. n\iz.i goımıyPUm, 
a 'ıık g- :n un z ulı 1 f"lt k ':>tz ' 
t. r m'Z'e ola.rıayız ... Sen ısra: et.- 1 
ıkçe ben u:i.ıı:O:um .. 1 

f\i az o'"Vt 1 yıUzü ~ımuzı ~lın 
ın ıaı aım1'i~ı; o kaıla.t sararnUi1ı 

•t .,;i. ıkıCJıfa::tu-. kOl..ıl"la ;;;ıı'Cii. 

::;ı .. t.>.-n " ·.:nanın.da l<.ıı~nin 
M1 J. a . · , yo~ En; l yere dil
tcc , ba.y 1çA>k:11. 

s.. .ı Al>Y dondu: 
- l ~ g.t, s ı gor<t ~t" fena-

5r;n· go.: en ~it caıha 
!azla e" .. yor . 11 >"" ı g t. 

f. ıfi Lu 
t.opladı 

.ıy ..mca kendini 

c. ~n .•. G ""!"' ı a'l':' J:. ko-
nt ın da. 

Ya,,.,. yav•ı yü um<;!e ba.ıladılar. 
f; \6 n etr ~an p gıeçer.1 et ~""ndi-

. rı b Kim n nın tı.ıiı.ı-

na a:·!"lp y.ı,ı ~ge 1,, ~ın.wti. 

KISIM 

Af, Enginin yonında y~or. ona 1 
lap&n götlerle bal<Iş<>rdu. Bu bakış
!aı-da a~ınm bu•iln ifa.<le . .ı vardL 
Seıvgill!.ilııa.en uza:ı.: k.aJmaCL.ğı. bir an 
biltt olsun. ayırı.hr.a.dı~ iç· n mes'ut.ttu. 

Pa.a1r kıap~ n çıktılar. İ1rrle.. 
dikçe yo b raz <i>lı• kalaba!ılclaş•yor
du. ):~anlar:n.cı..n gelıp geçenler hiç Oll• 
!ar gib' deıtli dtıll,d•; BO:rlc bi.r ı:••· 
leleri, b0yle bir dl·rtlerı, IX.\Yle bir 
aşkları yoklu. 

Hkrfi.ı·-ı.e mvener .. •.c bü.ryorlardı ... 
Bi.rd1.;. n a.rkalarınd;.ı. bi.r kla~ ae-

si duyulc."u. 
Bı.: k""vvetli, tiz bir sestı. 
Do""p balı:tılar. 

Fı·V<alade lüks bir olomobil tam 
yanl&rınGan geçt1. 

Olomobıld.e ducbk1 a,.ı boyadan kı
zıl, yar.akları modern pudradan sa
rımlrok,1 başında Y•rı dıegirml gtbi 
&ö;iil>t!n vualeUi b'• ~· le ı:öıe 
ç:ı.:.van cır '<.adın L~. şıit. ~riI bi~· cr
~•k v•ı'dı, 

Çefme ve seblllll 
llllamıarı 

İstant>llldalti lar;G! ~~ bau: ııe.-
mt"lerln ~ mevzuu ~1u'nı- o~a. 
atılmış bulunıvor. Verilen haberlere 
/llÖl'e, ta.ril>l lt_,.tı h<l<z ~-p J et"de:> 
mük!'mmel olan;ara yen>den su ~
mosi t.emin olun:.cai<, pek h.araıp bu
lunanların iooe k•tabeleri sölı:illıµ'CI<, 
~ loooecfık. 

İstanl:>ulu dolaşınız, lariı! ıtzymeli 
tıaiz veya değ'il, \>!nıe!"Ce çeşme eörür
sillıüz. Eddoılen teı1ooe t.-a~ı ohnad>
iınd"'1, eoda.d.onıı., halkın ou ihtcyucuu 
t\mın için 1-ir almakta ihmal p;s.. 
t.f>r-, f'lhrin hL-ınen l><'i" Soka.it ba
jlna bır çe,me yaptunaş, su,yoou bu
lup ecUmı$r. Soora, z.ııttanla0 bili 
bu ce.şmc•leri hnrap ctJ- şiz, atıl bir 
hale ,et.irmişiz, mu.-;lLik.Jarını söküp 
aı1tn)f,iız, su )"'O?lar;nı bozmu~uz. 

Bor damla su aloıruyO<l kuru -0-
l!'l", bueün ts'~lun en hazin man
r.aradarını tr$< 1 eı,cr. Bcll;başlı tarihi 
kzy-met• h«ız çrşmrlcre &ı:aba su veı'
ıemcz mi?. DütO"a.nın bütun. bt"ı.1üit 
ınedenl vıı.r<erlnılc sokalda:·da. may. 
dan.aar'Jca bol su akıtan ceşmeler var
dır. Sw.;.uz ç~ A:Jtl.ar i~ hazin 
gelen ne vardır?. Çc;ımcye mu;Jaın. 
Tırksirn. r.lmab ~u verrncbe !uzum 
!)ı.ktW'. T rlros su.runu da verehı~iriz,. 
Yet r .ıo. ~en bir su aksın. 

Ç<:ş:meler giıbt, aynı harap halı mu
aza eden bir de sebfllcr \7ıırdır. Bu

gün st' ır u QAJ.ıını bale un~·ruz. se
b•l nce'r • ...., deırC:.~r. ne için yapıl
m.ışt. '· Yeni yel~enler bunları bil
mezler. bıle .• Ha: b ki ocbi!ln t...t<ala
de guzel !iss1. tıe.'fat!J.rt var~. Sd>ı:Ge 
b..ır irı;an~!k, bır asalet, bir m ... nayt ruh 
vardır. ~ı .,,'r !i.k lll, b r man-evt 
!ruvYet,!n kaynağı gibdlr. İnnnia ra bir 
90k h !ler, !il:irler lbııJn ve te'kin 
eder. 

Bir ııeb•! k<ıda:.-, •rınru uzuıı unın 
d~i!reu ~a pek az b;ıh.a var
dır. Y ::ıe bu sebiller kinde de, harl
ktı.acte nefis san'at eserleri vaırdır. Bu 
s.PrJerct.en bır kısmı, bı.cüne kaıdar 
nasılsa muhafaza edile'bilmlşt.ôr. Ş<>b
rin .bazı semt.!.eF.nde, bu boıyeu bl.ıldlk 
ff>ideJere le.edilt erietılliminl<. 

Çeı.r.e ve Bt:b.,ın tıeı:'bi.:re-vl iP.S.rleri. 
~ va.ıuır. insanları tokgcp.lü yapar. 
Şan! •arı; ııkan bir çrşnıe bao•nda ka· 
na kl'rul su İ(f""b '!'liiniz. Zincire bağlı 
4:Hrı l.dtan ::d>!Jde:n, isteıd~ııniz kadar 
doldurrnQ61nı 1'qıa edet>;ırrs;ııiz. ç~
l'J'le ve aeıb'~ bir !a.ı.itrt rnenbaııdll" 
İıı:..ana fa7)fot be'!kin eder, bunlar ay~ 
ai zamanda birer i~imat bl.dise ve 
tes:is*..ir. 

:Maalesef, disı,.. re lnsan!or g:tt'Jı:
~ datıa az içtimai ve da.ha az fa<ı<letli 
olarak y("tışiyorlar. 

R. SABiT 

Mekteplerin kömür ihtiywcı 
Maarif Vekaleti. bse ve öğret

men ok>~rımn kömür tahS.:sa· 
tını gor.derıııi'i!tir. Fakat 'henÜ'Z o
kull•nn kömür iht•yaçları tem:n 
o~nanuımıştır. Bunun sebebı, 

nakli vat güçlü .. idür Bunun t~ 
tılfisine çalşiımalctadır. 

ilk me!ıtep kadrolarında bu 
sene değişikliil yapılmıyaca.'ı 

Şimali Kaf kasyada aşağı V ol
ga ve Hazer denizine doğru 

yeni bir hareket başladı! 
Yazan: J. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 

Uzak Dotudıı: 
sa.1- ad•llırı bölgesinııleki 

Jıava, deniz ve a.- hareketleri, 
Amerika ve Avustralyaı.Iano üç 
adada kaMya çıkıp yerle~ 
şeklinde ink;şa.f etıniştör. Japon 

tebliğine balulırısa, .ln....Uiz ve A· 
mer>kan donmımaları mütlı;ş ka-

1ıplar verm~ııılir; Mercan de
niz muhar.:bcsinde de böyle id· 

dialarda bulunmuşı.rdı. Şimdilik 
harekatın sonwıu beklemek .,.. 

dağnısudı.r. Yalnrı. bu vaziye
te göre, miittefikletin bu :ııdalar
dan Jırponbm çlkarac:aklan tah
min cdildl>llir. 

rebe kesimı .. mc1e vıızi7etin tabi
ye ve stralı<jik sahada detişme
diğİlü gösterııwktedir. Yal!IJZ AJ.. 
m.atl tebliğmden şu nokta an~ı
hyor: Şimali Kıdk.ıısyada Ru'!hr 

daflı~ arm:idrn faydalanarak inat
la mukımımet etıniye başlamış
lardır; bu sayede Karadeniz li· 
maıılarmdan başlaımıık üzere de
niz yoliJ.e ric'ırti örtımiye muvaf
fak olınaoktaııhrlar. 

Bu kayıt, Rusların Anapa, N o
Voro6İsk ve Tu8pse limanlarında 

tahliye hare'kfd.ına muvaffkiyetle 
devam "*!iklel'İni ve d!ğer J.aral· 

tam da Krasnodar - Maikop • Çer-
.l\lı•ır cephesmde: 
Vişi rad)·.,,,n, Ahnan.luın Mı· 

sırda y·eJ>i. hir taarruza hanrlan
dılWarın1 gösteren alanıctlcr ol
duğunu bill!i,·ni~ti Londm rad· 
y06u da bımu teyid etmr~ti~. Bi2 
de ölenlenberi ayni ibtımaldcn 
bahsettik ,.e İııci:Iİ2. ord...,,umın 
daha önce taarnııa geçmesini 
muvafık butduk. 

1 kask - Piat.it;O<r.Jk • Mineralni Vo
di h3'tbmn hemen cen;,bundan 

AJulenizde, İııciliz gemi kafile
sile Mih.-er hava - denll. kuvvet
leri anblDda vapılaa muharebe 
bizcıe henüz kat'iyctle malum de
ğildir. Alman ve İtalyan tebliğ
lerindek.i ıruılümaı. ilıti~aUa kar

şıladun. Çünkü h"1' il..i tebliğde 
İngiliz geıni kıryıp!aınna daıir ve
rilen rıtk.amlarda :niyiik [arklar 
va<!dır. Hatta İngiliz kafıJesinde 
bulunan gemilerin miktııırında bi
le. 
Dcm:ıdaatik rejrmlerin resmi 

tebliğlerinde hak ıkate aykırı mü
ba:lagah haberlerin daha az VCY'l 

hiç olıınadığına inandığım için, bu 
• 1 

deniz muha'rc!besini hıgiliz fobli- 1 
ğine intizaren şiınıllli!k btr.ılnyo
ruın. Ben şuna kanim ki to.taliter 
devletlerin 'resmi tebliğlerinde 

propacanda Jıinneti, zihni>~ de· 
r~..,; ve günlük zanıreMer bü
yük bir yor tutmaktaılı:r. Onun 
içüıdrr ki, ha~l>i:ıı. haşındanıberi 
iki t:ır.af •ebtiğl"1'i arasında lbü· 
yük fark!..,- görülmektedir. 

Ben .ln..«ills. ariıı gerek askeri ve 
gerek"' siyasi balrnndan, bu son
baharda )lısırd:ı taa11n1Za geçme
lerini, ;e Mareşal Rommcl'Jı Jra
rar ve ha;·cJ<etioi beklememeleri
ni dalıa doğru buluyorwn. 
Doğu cephesinde: 
Ne A•nuuı ve ne Rus tebliğin. 

de, yeni bir şehir .i_,minden hah· 
scdilmcmiştrr. Bu, tekmil m~a.- t 

geçen bir cephede dağlı]< araziden 
i.>tifadc odereık nıuannidane mi'• 

kaveınet gii6terdiklerine bir dcı

lildıir. 

Yıılnrz Almanların şark istika
metinde yeni bir ilerleyi~ b:ışla

maları, Kdlı.asyamn şimalden 

tec.ııidi ihtimalini kuvvetlcndir
m:ştir. Diin !bahsettiğimiz gibi bir 
Alman Jııolu Sal ve Maniç ne.Mr
leri azasından şarka doğru llerli
yerek Elista şehrini zaptet~. 
Ilu şehir K:ılınuk'ıın merkezidir. 
Kalmuk'lay aslan M0<Jııldurlar. 
Çölü andırnn bir arazide ve ça

dırlarda olurUTlar .-e yegane meş
guli)""tlı,.-i hayvan yeti~tirmek· 
tir. Bunlann orııda bir tek hay
van bırnl<'l.ıklarma ihtimal v-eri
lemez; Ruslar h<>r ilı·timale karp 
bu.nlan hıryvanlarile beraber aş .. 

ğı Volg:ı geı:t.hıdeki ı>raziye na«
ll'tııı.'~erd: ... Fakat Ahnan kuv
ve~leri 200 • 250 kilometre daha 

ilerliyccek olursa, aşağı Volga ve 
Hazer denizi kıyılarına -varacak, 

Kafka.syadalııi Rııs kuvvetlc·rinin 
Rusya ile iriibah tamamile ku;lo
cektir. 

Pi. iUi oyunlar 
festivari başladı 
Emİliliı:>Ü Halkevi.nin tertip el· 

öj!i mil1i oyunlar festivali dün 
saat 21 de Taksim Belediye Ga
zinosur.da ba~laıruştır. Bu ilk tem· 
!:'ılde Vali, Bir'nci ordu ınüf.-tlişi 
Orgeneral Falırettin Altay .-e 
Örfi İdare Komutanı da bazl!" bu-
lunmu.ştıır. Bugün \'C 

rayburnu gıninosunda 
devam olunacakhr. 

gece Sa
oyun.iaı-a 

MAHKEMELERDE: 

Sadık, evine, aile
sine sadık, evci

mend bir erkekti .. 
Hukulr mıı!jkemelerinden bir!ndeyir<.. 
Genç oir k:ıdıııı. .•. Kucııgı.ııda, dalı& 

:r&şına baamam11, S&Çt b»>memit bi.r 
_.uıc .. 

Mücldeiak-;tı ııtellkYnde, ~eti ve 
halihe. bir ıof.ör oturıcyor. 

G. ..; lııadırun vekili 00. aldı .. Kon~ 
mQğa başladı: 

- Müekk..ilemin zevci ve şu töf'
düııl'üt>iız saçı bit.med:Jıic ;yetimin babası, 
merhum şıfür Sadilılt.ı. Şol!ör SaJdl<, 

hakikaten evine, ailesine sadık., evci
men<!, bir aM, bir l'v ~ i<IJ.. Çok 
çalJ:iı.rdı. Güacie vasaıt, altı, ~ lira 
para kazanırdı. Her ne;,se .. 
ııeçelim!. 

Garip tesa<liıfiür: Kendisi ı;o!ördii.. 
:v{ne bir ~!öriln hatasına, H•naline, 
(esenill>üııe d<u.ıtıan olaralc g.liü. 

Avukat. fıdele. sğlamaklı bi.r ha) al
ıruşlı. Devem etti: 

- Bu. cl~i bir hfıdiee değil.. raat, 
birçok cinai hlıdôsel<•ı'<lcn acıklı. .. Mü
c.'WlVnin ıe-.·cı, yolda yıürliyor. Kar
eı.dan biı.• tomobi.ı gel.yor. ~ bııin 
ııcli:;!, !keoo.sinln y-~".llyüş v"7.iY"ldıe 

gbre t~littli d•i·•··· Fakat ol<lruobil 
üzrrine geliyor v~ b1ça.;.·e, ~ekle

rlı:ı allında üç dört cıcıa yuvarlandılt
t.an sonra, yarı r..ııo;uz bir ceset ball.c.
de,, )'Qlun ortasında uzanıp tt.a~.ı,.or ... 

A:vlİl<llt devam ediyor: 
- Biçare sadık!. Bu.oada, ruhuna 

·teslim eiml'llniştı. Ha..f..ahane)·e götü
rülm~k u..:ere b•nd.rıldiği carılturtaran 
<>1ıı>mob'li•dc ... 

.ANUl<;,lın ooğazma aa1*i b._ı-şcy it· 

kanm~tır. Yutık.unuyor .• Yt.Jtknuyor ve 
drrinden, güçlükle gele,ı. bir se9le sö:r· 
liiıyor: 

- rrahkin.e, cma.nıetullatı, vediatul
latı. o• ını rllhunu teslim etrnd?r. 
Onwı bu hazin akıbeti, rnanevl bÜD 

yemirıxlc ra!hnc !er açt.gı lcadar, el<o
nomlk bUnyemiııde de tarniı·i müŞlı.ül 

r":dmeler açrr.ıştJ r·. Biz, bu madd.l ve 
anarlf'Vi z!l · S·rlarmıza k.arşı:l*. olarak, 
mUddeiah·yh.ten, Kanununu mc<kni
nhı 45 iocı maddesinin üoüncü fıkraa 
tıükın .üe gGre beş b'.ın l:ra zarar ~ zi
yan taiep ederiz. Mddriall•yhin itwnal 
ve tıedl>i -s.z ığı ceza ruaJlkc nesince de 
Sfb'iıt gıörü ınüş, brr sene hapse 1nal:ı.

kUm obnt"ı ve mü,;dı>tiııl lkmal etmiş
t;r. (Ofu.il rde y.ırlar lcıurll!IUlk:tadır. 

Göz sihr.ck ~re çıJ<an mendiller 
cep.ere :r<rll-şrnekt<dir.) 

M<tHk:eme, ~rar için, duruoma,..ı 
beı: ca güne bır"*.ıyor. 

Gı·nç, ~cukhı. ve ya.:·lı kadJ.n, a.~ 
katile be'ı>ber m2hkemeden çlkJa'<>r. 

Sinıiler, bir ibadeUıanOden çıkan ve 
bir d'n ulusun takip eden fkıi.ler gij)i, 
genç, C.'0Cl~.t 1 u ve ya.!t,11 kadınla a.vtln,· 
tını, huzu ve hu.su içıude takip tıdi'yor .. 
!ar. 

HÜSEYiN JWJÇBT 

Talebe okutma yurdıınun 
hususi okulu 

Talebe okutma ve koruma yur
du taraf ndan geçen ders yılı ba
~ıaırla 'Bor da açılan husu.si orta 
okıurun resmi otfa okullarla mu
adelet derecesi Maarif Vekdleü 
tn•m YD teıfuiye da. r~i tarl)fın

dnn k.ı'!;ı;;l ecLJm~tir. 

İlk okulların yeni ders yıl:n.a 
aıit k..."'<i"llan maarif müdür,' 'n 
ce haz-r"3nmakt~dır. Bu yıl lııç 

b:r ö;rro::m~n bi'· cl>ep ye 'ndç,n 
nakkd mı;yc~kt:r. Yalıll'Z mu
h'k se-'xrler goc ererc·k l'•k' ni 
istiyenler hP kk cl'1 n. ldl karan 
ven1ebikcektir. 

1 
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o•Qmob.l tam yanl3nnd•n goçt< ... 
Bir yıldırJ.m hızı "!r g(.'Çtİ ••• 

G"çlı amına, Sevgin ba.rgın b:.r 
seslr: 

- Kenan! ... Dedi. 

AJi kendı.nt ge,.r,e.k i.s+..iyormı.za gibi 
i.tklldı: • 

- E\·et diye söylendit- Kcnanın ha
ya'. el! •••.. 

Se\-g:n karrlt.:şi11ıu ko)undao çdttı. 

- Hayalet mı?... Demek sen da 
göraıı.1? •• Ö:t eyse bt·n hayal gör
ır.edım .• M:ulemki sen de gördutı A
ıı, mad•n':ki h yalet di)l'Orsun. n•ya.t
ta hôya1et yok'ur ... Kenanı e:o:·iük .. 

Alı ~ü!Uınsed : 

- l{ayır Sevgin, ben bu otıomobll-
1 

dp geçen adanı Mont - Karlo'doo 
l>thrim .. Orada avuç dolu.su pa"'a .sar .. 
fcC:crd.L.. Kenan.an b• mtt.~in rüam 

bi• İ:·panyoldll!". Adı da Saotos dt Mi-
111p.da . i"q>Bn, J milyanlerlerindrn 
bıri... Yan ıdal;ıf ka<lm da m~tı esi •• 
Adı da Sezan d'O"gaııdi .. N .. ı.e t1>
valet. rı.vle ve gfizdllıil ile merplıu.r ... 

Sevgin k ~l wa rwınaml,)"Q(iu. 

GördUığiıne ~, 1ıŞ1tliğine m. inanmuı 

lazımdı? .. Bir.in tt-reddüt etti ve 

~u~.1lt".iik, r.ne emin ıniain A1
:'. j 

(De-.anu v.rı 

Hiııtd:l:/.anın sry:ı.si tarih nde ştİ 
son yarıuıı asırlık dt-vren n ı·ek 
meşhur s:ını.aları.ı:ıdan birı Bar.er· 
cidir. Hinduların pek iler. gelen 
ve İN(}ilizlere karşı pek ileri g:
den reislerinden o\an Banercc ga
retec tik ve mektep hocalıgı et
miş ve ilk miili J.ongreyi 885 de 
rop4rc.ştır. ondan ronra muhte
li!f senelerin tıop\antılarında da 
ikıO grey<e riya.>et etmiştir. Hin
d;stanın m~rr vaEs .. Lo.rd Gtir
mna karışı:. muh2":f l ~skl~ bir 
kat de.ha sahrC>t kl.Ut. ırı Ba~Nci 
ecneıb m;Uanna boykotaj yı.p•l
mosmı p,.ri sünt"':iş, l!!if.' de bu 
Oıarck"'m !l:ı;;'Jma gec;""' ;.,tir. La
kin ronradan şövlc b~r vaz'yet 
ıı., frnmlşt.ir: 

Bc.ınere kori'rer1n hararetli 
.:ız~,rı,n ka....: ·~ında artık yava'Ş
Jan:.ş, hızını kaybe1m ş eskl bir 
r~~ olarak göZ çarpnr giilı· ol
mJ4ur. htcr i..-;tcmeı bu vaziyet
te re?s ile kc'l{'.'I'enin ar:ıs· açılı

fY(•.l:hı. ~ ayet Ba.1erc rıt H.nt 
ahrar fırkesını 11.!Şkıl e<I rek rr. ·'.· 
1i k • ;redt-n aynld.ğ; görü'rr.~
tür. Scnek-r geçtrk.çe hal değişi
.)'->nhı. Banerci ingilizkre karşı 
o kadar ilerı gider O:ıduğu he ide 
sonrad"'n yehşcnier onu ge;nıiş-
ler, g ıc·cıe yaşlanan reisi saoki 
geride bıralıımış!ardır. Banerci 
192-> de ölıdü/;rü zaman yaşı yet
mişi oo~an geçmişri. Geçer harp
te n: ra iog.liz Kralı taıaf•n
da kcnd'sine rı'"'>e H,.,.ınıiş 1• r. 

Ar k •·rdan J:ı;:'lıecr:lilırken .Sir 

'~~ 

IA·· 1 ıı 
Yazan: 'ı 

Kemal SUN~1AN 
k\ sonradan daha hafif v? uysa• 
olnıağa lüzum gürsün. Bonerci
d<en Ga.ndiye kadar gei~n z3rnan 

zarl:nda böyle merh<1leieı'<\en g~ 
çilmisıtir. 

• 

SurendTanat Banerci• diye scıyle
nir. Ahi.r ömırün.clıe her türlü ~ 
yasi faal.')leti bırakarak eski po
litı.ka arkaıdaşlarile d~ görüşmez 

olınıuş, kendi lı.alıratıru yaz~ 

tır. 

Aırak kısa bazı çizgi~r'.e gÖ'L 
önü .de belirtilmek .istuo.diği va
k.t bile Baı:ercinin şahsinti az 
e'herr.ıırJy<!lli dlm~dığı görü!üvor. 
Öyle k Hindistanın s:rasl tarir.irı 

de yuvarlak bir hes•P:.a ~u son 
yanm asıcL k mi:ıi kongre l:aya
tınm !başlangıcında Banerc, :lk 
ad nu ııı.m ş ) :ımakttdır Za
mar. na g"..: c ~~erı gitnıfş olraa~1ıa 

Oa anılac'-A ktır 

!M'lli lwngrenın hay..tınd& bir 
'ba~i<; eski mckkp hocası, ~azek>ci 
\Bar.en:ı, sonradan .Sir Su.-edra
nat varsa aradan şu kadar !'C'ne 
geçerek şirra. de Mah·ım~ GtnJi 
ı~~ü~·or. ikiS:ni ay!Hl se:.e!-er 

zarfmda dünyada ve llir<l•st•n
d1 h.."<i:sat durw lmışt r. O !•ad.
satın da efkıard;ı tür:a ıcsi,luin 

ohııakta devam n:iıyor. Malı;.tma 
Gan.di miicadekden geri kalma
rrış, fakat mÜ<'odeles·ı,e da.1a 
başka bir şek.l ı·Fıı-nıs•·r Ihı ela 
mıl!i da vay• Hintliler n gı ~ :il·le
r·ne verlcşt rmck yotıon<'1K. ha· 
rPkct "-ı kendir gösterr.:. . tir. 

Gan<li ii<ldcte tarafta:- o:..n~:ll 

lkbıat Mldarııgı 
yeni binaya ta9ındı 

1 Belediye iktısat müdürlüğü ile 
1>ell~ heyetinin fen müdürlüğü 

b'.nasma nakled:ihnesi kararl~

tırılınıı;ı:ır. Fen müdürlüğüniın 
taşınacağı Sokoni Vakum binası 

sahipler.le belediye arasında bir 
anJ,aşmaya varılınv;tır. Bir kaç 
güne kadar fen .m<ldürlüğünün 
Beyoğluna, iktısat ve teftiş he

yeti müdürlüklerüan de fen mü

dürliiğü li.naşına nakline başla
nacaktır. 

Di€er taraftan belıecH:ve zabıta
sı ile mt'şgut olmak ıçin iktısat 

miidürlüğü~de !>ir muavi lik .ih
das edilecekt'ır 

Çuval hırsızı 
Diin gece saat 3 raddeler'.nde 

Kalıoncu caddesinde 35 numara

da lpseliıkinin fırınından 61 adet 
un çuvalı çalaırak kaçarken yaka

lanan Gallip ve aııkadaşı Dim'°" 

ten h8'klarmda ~mnioyet~e talıJD. 

kata b•~lanmıştıı:. 

İşçi ve llırp eılrl 
mlbadeleıı 

Yuaa: AJun.t Şiilri ESMEa 
Lava! ~ekli olduğu zar'.!all, 

Anglıo • Sahıcmlar, Vişinin A}. 

m~ ile en sıkı b-r it4birliğıne 
gireceğini unnetmişlerdi. Erarısa. 
donanmasının A.lmanyaya tcslm 
edil~eğinden bahsedildi. Mih'Ver 
ciolere Fransız üslerinden ıstif;ıde 
lemin edileceği ~öyler.di. İ-ngili,,. 
ler Madagaskar a<lasını böyle oir 
ihtimal& ka.ıyılamak için i~al e~ 
lıiler. Amerikalılar da Marti'lik a
daımun va:zıiyetini bu sebeple sağ

lama bağlamayı düşündüler. H8" 
k>katen Laval gerek ikt:dara geç

me:ııden önce ve gerek iktidara 
geçer geçmez, Anglo - Saksonla
rı bu noktada end;şeye düşiıre-
cek sözler söylıem~. 

Aradan !:"'Çen 3ylar, Lavalin Al 
llDQilya ile işbirll~·ru, donanmayı 
veya üslen. mihvercil~nı teslim 

edecek derecede ;teri gotü!'!Tlek 
istemediğini anla k"Dlşt• . F:ıkaf 

Lavalin bir noktada Almanya ila 
anlaştığı gıörülmektedir ve es.ki 
Peten - Darlan rej•ın; :le Peten -
Darlan - Laval rejimi arasındaü 
büyük bir fark da hu.dur. Alnaır 

yanın bu sıralarda yabancı ·.şçiy• 
Jıüyük ıilitiyacı vardır. Çünkü ken 
di insan kıuıvvetin> Gllıih altına a.
laralt ceıtıeye }'<>'.l.amıştır. Buı 
ekslkliği A'Yl"tlpada nüfuzu altın
da bulunan ınemleketlerden te
lafi etmiye çalışmaktadır. italy• 

dan çi:f!tçi ge4irfıın.işt r. Pok.ın ya
dan ve Çekı:ıslova.kyadan işçi ırs 

celbetmiştir. Söylcnmğ"'.ne göre, 
bugün Almanyada çalışan yaban
cı işçilerin ')lekUnu iki buçuk mU.
yoa çıkımştır. 

Aıvruiıa memleketleri arasında 
yalııız Fransa Almanyaya nü.fustı 

nisbetinde işÇİ yollama.mıştır. Bu
DUdl bir kaç sebebi vardır: Evve

la Fransızlar Alınanyaya gitmei 
istemiymlar. Alman harp endüst

r'6inde çalışmak, cephelerde A\
manya hesabına döği.işmek kadıı.ı: 

ehenmyetl o1duğuııu biliyorlar. 
ilkıncıisi, bir mi!yuıthın fazla 

Fra.İı.sız vat.ndaşı esir ohnk Nr 
manyanın elinde 'bulunu~"l'.)r. La
'Val bir 13.§lıı iki kuş vurmak il
mi.dile bu J1"~•P1 n üzerinde Al
menya ile ams...,,ı>«tır. Anuışnııya 
~re, Lava}, .Almaı~aya Fraru;ll! 
1"Çi9ini n gitmesini tem.in cdecel 
ve Al!manya da l>ıına karşılık <>
}aırak elinrlekıi esirlerden se:llıesl 

bırakacaktır. Ne miktar esir..n nt' 
mlk.tar işç..'-ye knrş•lık oJ..ırak b• 
rakılaca.ğı bi1in.miy0r. Fakat SÖ)"
lendiğiIİe göre, Almanya, gelecek 
olan 15() bi.n jşç:tye mukabil, 5P 
bm esm serbest bırakım.ayı ta.ı.Jı.. 

hüt etınıştir. Yarıi her üç .,,;ç:ye 
ıbir -eGİr bırakılacaktır. 

An!,;ı.şrna yaıpılali, Almanlar V,.. 
şi hükiimeııi.nin yardımile Fran
sada işı;ileri Abanyaya gitın ye 
kandırmak için ca}ışnıalıltadır ar. 
Büyük şebirleırle işçi kaydı i.çi n 
bürolar açı1ımış ve °Fransız iı.ıçi.
sine Ahnalı.yadaki çalışma ·art.
lannın pıek cazi.o otiuğunu • • at
mak için gayret sarledüıızj tir. 
Vişi hiilclmet>'nin FranBrz işçileri 
fuı.eri nde hafıf teri.ip taııyik y •P
~~ da biHri.l.iyıaııdtL HeııhaLOO 
La.va?, bir çok defalar rady.::ıda 
söylediğı> nutuklarla işçileri ağır 

bi.r men.evf ta2Yik altında bırak> 

ıreştır. 

Şiınıdi. görlilüyur ki bu uzun 
gayıretler, bin esirin seııbest bıra• 
kılması şeklinde ik meyv"<ını 
verım;şü.r. Eiter bu miibade:.cde
ki esir • ~ sayısı haldkınd-alô 

niı9bet doğru ise, üç bin ioıçt Al
man(Yaya gicnış o1tınalıdır. Laval 
sen1-t bınb1.an ·bin esiri hııd ttı 

kanşılaroış ve bu v.esile ile ro· e
diği nutuk raqyo i'e Fren r 
her tarafına ...... ··• 1"1:' oc: ~ır B \- e
"'-l bu nutkunda ~-üz effi bir. ~ 
çSnin daha Ahnanyaya git.ınrsi 
gerekli oiduftı.ınu eöylemişt.r. 

Lava!ıin umumi polit'kı!sı hı:k
kında §UDU da söylemek yerinde 
olur liri, Başvekı'...I, bu esir - .işçl 
mübadelesinin dı~ .nda mihver 
devletlerile herhangi i~I ğ ne 
yanasmamıştır. l)onamnanın m'l> 
kadrlera t! hakk.nda Ang1o-SJk· 
sonLar tarafm<lan duyulan e-ıcli.
şentn yenllde olmad,ğı görüldıi
ğü gilbi, Fran.:12 üslerini mihve.-. 
cil<!re bıralanam<S ve hele İtalya
nın cKoıısika, N'$, 'Iunu6• hak· 
kında.ki islek1'erine ka~ b.r Fr~n 
sız vntanpervt"ndM beklerı.eıı 
~ert vaziyeti alm;.,jtır. 



(8.1 yazının m~lerl Anadolu A

Buiı,,nl OD<l<n a!ınıruşl>r.) 

Te:bı.> eden Alu,.nuner AI..ATUR 

Bnb Akclenlzdeld şiddetli 
hava ve deniz muharebesi -
K~ batısında RUl!I 
mukavemeti birftıııMre Ptl· 
ch>ilendi - Biı:ıd karışrkbğı 
,.,,,. ale yiiz tutuyor - Atlaa· 
tik beyaruıameısinio yıblii· 
niinıil. 

ll .•. !ıkde-ı:ı.i2ıde kuvvetli 'bir 
bima)e a U.nda giden b:" İngilirı; 
'lfa('ur hali~ mhver rayyaıe 
ve hs.ıp gemlOerini.n hücumu ne
ticosır.de vulwıa gelıen büyük de
:ıırz muharebesi, güııün en rnü
bırn ı'ııelıorfti= b'.rin.i teşkil 

etmdrtedir. 

edihıel.."'tedir. Bir Abnan !ırzh 
l:ıotu Tuapse açığı.oda 4000 tonluk 
ıbiT taşıt gemisini ıbatmn~ır. 

~ •• a:!Jıan .tmf;ğme g6re; Cebe
lüıt lıinl<tan d:ığuya doğru giden 
ba kııf"ılooe 15 ticaret geınisine 
refakat edı."11 3 saMrlıarp, 4 tay
l\"H"C gemisi, bir çnk: kruvazöı"; 
düzinelerle tıo.p'1.o rnulır<bi vardı. 

Voroneçteki Rlll! ta.-ımızlan 
püskürtülmüş, çetin çaırpışmalar 
da 56 tank tW,,ip ed:.lm'ji\.ir. v;.. 
yazma ve Rejev bölıgelerinde de 
d~ taıarrı.ızlan bertaraf edi\ 
m;~r. Buralarda 70 tank tahrip 
ol unımuştur. 

İ. 'yanlara göre, 11 ağustos sa
balu ba~liy.a.n bu mıııJı:ırelıc.de 
İngiliz kayıpları şunlardır: 

2 lcrun ıfu, 6 ücaret gemisi, 
1 !'." hri.p ve Eagle tayyare ge'!Tlir 
sr..ı:..n ba{Jca aynca 4 ticıı.ret ge
m!Sı batınlıruPır. 

B ıtlar>i.an ba;ıka bic safüba<t> 
CN!' s. i'e ilr. tayyare ge1n-3', -:li
ğ, r çok ha ve t:.Caret ge
mi' ri h , ıa "'ratı' ~l§t r 32 in-
~ •ayyaresi dürurülmir-•ür. 

Ha'il gemllerinden çoğu hücum 
ka,,.,,.sınd;ı geri d5r.mii"1ilr. Tur· 
or tayyare gemisi yaralı olarak 
Ccbc'üıttarıka dönmilştrır. Mıın
çestc-r kru\":l.7JÖTÜ de batırı!mı~tır. 

in ·nz kaynak!.arı bu rakamla• 
rı mü-baliigalı buJ:makla beraber, 
henüz bu hususta kendi rkaam
l:ırını bildirmemişlerdir. Yalnız 
:Mançc$er kruvMÖrÜilün b~ 
n'duğum> kabul etmek\eU:.-ler. 
İngil":ıı. Amı.ral1iği dü;ıman t.oplu
ıuğl\na rağmenı. malrzeome ile tak
'lnyc kıt'alarının llllalt~ ul.as
mağa mu\•Mfak olduğunu rı.'«Dloo 
l>illirmcldedir. 

DO(;u ClElAHES1Nm 
'man tdıl1ğt, dJığhk aıa:ıiden 

1ayıda'ar.:ın Rusların, Kafkasya 
k yısı IJmanfanııdan ba§lamak iir 
ecre deniz )'Qlile r'«:'atini• kapet
m "''< içtn inattı bir mukavemet 
g · temğini blldmmektedi... Bu 
J"ı:n~nla:r Alınan uçaklan tarafın· 
da_ mütemadiyen bombôrdıman 

&!yoğlu Sulı Mahkemeleri ~ 
:ır-:.a ·pliğinde<ı: 9-1-..2/34 

Ölü Saliha S~ viır'.sleri Sa
lih N~t Ö~n ilıe S·fi Çavaç, 
H ~er Bedriye, Suj'.fıi kızı Sa:me 
ve Naimenin iay.>an ve müştere
ken mü"tasarrıfı bulundukları Ka
dıköyüı:ııde ()smanağa maholle
s:r ' Piriçavuş sokağında kiıin 
11 No .ile murakkam iki katlı ah
ş:ıp ve tahminen 60 küsur mı:tre 
mural::llıaı rnesahai sat'h:yes'nde 
ve •'.!<JO bin iki yüz lira kıymeti 
muhaamıene&iınde bir bap hane 
şuyuur izalesi :mnnın.c!a o.çık 
arlıırmaya lromılımıştur. 

Ha e· Bi:r met!ıal, b"r taşlık, 
bir m.t.fak, bır sena, iki hela, beş 
od ve bir sandık odasını haviwr. 
S J' evsaf: Talısinı:ı t ve ta IS.i J.atı 
va:z'·yed 'Zai:ı•t varaJı:asmda ve 
k<'Şif raporunda yazılı.dır. 

B rinci açck artıı:ı.rması 10/9/942 
~arJı"ne tesadüf eden Perşembe 
gür..:n sa&t 14 den 16 ya kadar 
B~yo!';ru sulh mallı.kemeleri ka
l.em odasında başlııfı.üp nezdinde. 
yapılacakt.r. Arttıııına bedeli mu
hammen kıy.met:n yüzde )'('<111 iş 
l>e~ ı>ı bulmadıltı t:>.kdirdc en son 
a~ranın tııahhiidü baki kalm8k 
üzere müzayede on gün temclt 
e<li:erek ikinci açıl< arttıırnas• 21/ 
9/942 tarihine müsadil Pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar icra 
rdllerek en çok arttırana kat'i <>
l:rrl!ik :ihale edilecekbr. İhaLe gü
~ ..:ne kadar biril<ımiş ve birikecek 
b !ed'ye bina verıgilerile evkaf 
ı<' -wi hissedarlara ve ibale pulu, 
- &ne''k tavız ~li, dellaliye 
rust . u, t:ı-pu ve ka-dastro harç
ları mü,teriye airti:r. Müzay<deye 

irak eiımck t:;ti)enlerin rr.•u.
ac~'n kıymetın yü,.de yodi 

b uğu n · betinde pey akçesini 
ve\-a m.ı~ b'.r bankanın bu nis-

Rus tebliği ise, bi.r gün cwel 
bildiruen kesimleııde muharebe
lerin devam ettiğini bildirmekte
dir. Krasnodar çevresindeki mu 
ihar;:,bclcrde 1400 Alınan öldürill
ıınüştür. 

RİINDİSl'ANDA V AZİY1ET 
~YOR 

Dünden'beri H'lınd.stan n karga
şalık çıkan ŞC'1İ!'lcriııde yavaş 
~ a.vaş sükünmıı avdet et!!oak"e ol 

duğu gelen h erlE!"Xicn an'.aşıl

anaktadır. Ikırıııbeyda znaf,aza1ar 

açılımş, fabrikalar çal:şmağa baş
Lım.:ştır. Nargpurda polisin ıııe

şile ka.şıl.anan J"'l1l'nacılartları 6 
lll'şi ôimilıj. 15 kişi yarakumıış'hr. 

İngibz.ler benüz Olü ve ya.ralı 
aniktar> haılcl<lnda bir rakam "il

diml('ı!Tli.şse de, mihver radyolıarı 

SOO üı'nin öldüğünü ve daha f~z

la inılamn yaralamltğını sö.;rle
m~edlrler. 

Neiı.runun k.ıız kaıtdeş' de Ah

metalbadrlaı te v'lctf ediltn~ir. 
Sem karşılchlclann İngiliz harp 

ıg a Y!"e tini sa.tama d ığı an la.şı ll!Tla k • 
tador. 

Bir çok mebuslar bu 
sabah şehrimize geldi 

Meclisin tatil lı;aran vermesi il· 
zerine birçdı. meb'U51H bu sabah
ki ekspresle şehrimize ge~e.r-
dir. • 

bette teminat me&<tu.bunı> verm~ 
1ıeri şt.rtl:tr. Arttıım& bedel, gay· 
ri me'lllkul ken&sine iıhale olunan 
tı.rafınd:m derhal veya veril~eiı: 
milli1eıl iç'nde m~ıke.me kasasıı>a 
ödenmesi meclbuıidıir. Ödcnroed:• 
ği tak&irdc i!ıale femedilerek 
kendisiı:'den evvel en yüksek tek· 
tıite b-ulunan ki.ınse arzetrniş ol
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona ihale ed.lectk ve o d.a ra'll 
olmaz veya bulunamazsa hemen 
yed> gün müddetle açık arttır
maya çıkarlla.cakt:r. Ya.pı1 acak 
ilin a'akadarlara Wbliğ t>diln,:ye
cekth- Müzayede sonun<la en çok 
arter.na kat'i olarak ihale edile
cek \e her iki halde bir nci iha'e 
edilen kiımse iki ihale arasmd~lci 
farktan ve zarardan mes'ul •utu
la.cak\,r. İlıale bedeli fark, ve 
geçe-ı. gün tennı yüroe beş faiz'. 
ayrıca hiJ.kın-.., hacet kalma'•sızın 
tahsil. olunacakıtır. İpotek sahiobi 
alacaklılarile sair alakadarların 
gayri men!oul we.rindeki haklan
ını fa'İZ ve masrafa ve saireye dacır 
olan idkr.aLarmı ewakı müıfoiıe
lerile ilan taritıind<!n itilberen on 
beş gün iç'·nde satış mem·.ıru bu
lunan· mahkeme başkatb:ne bil
dirmeleri lazrnıdır. Bild-idmediği 
takıdi.rde baklan tapu s cilleri ile 

sabit omı~ar satı.ş bedelinin 
~a:ytaşmasından lh.ariç bırs kıla

caklartltr. Müzayedeye iştira · e
denlerin bütün satr: şarlları!l1 ka
·bul eltrniş ve evveli-en öiirenıniş 

ve bi\erek gayri menkule hl op 
ibuluınmuş o~lduklan addedilerek 
sonrad1n it4razları me'llllu olamı
yacağmdan sabş gününden ev~l 

talitJkrin gayri menkoul.ü geziJJ 
görmeleri ve fazla malumat al
mak isliyenleT'n !U2/34 No. ıle 
mahkeme başk;itipLğine m;ira· 

ı caat e<:rr.eleri ilan olunur. ,. ÇARSIKAPI 

1 z A B·A H ç ESi N DE 
PROFE::lOR 

ZATİ SUN G UR'un 
Bııgünc ·kad3I büyüi!< heyecanlarla tak4p ı?ttiğ'niı 3 büyük pro

gramın e ~.yanı hayret nuımara·ların.dan müre!kkep 
4, üncü S O N V E D A P R O G R A l\1 1 

Son hafta mu~a;;cbet.iJe her ı:ece tenzil:itlı ucuz OOJk sea'llSbırı. 

AY AKKASICILAR Ct:.MIYETINDEN: 

Rus ordusun .. \Berlin Büyük 
da ki siyasi !Elçimiz itimad

komiserler namesini verdi 
.Seıır lf> (A.A.)- Haber alın

dığına göre 'Illıııoçen ki'.> ku.mı nda 
etliği ceytıel~e ıi~ıısi komiser-
1.&in saJ.aıh,yetlerini azakmıştır. 

So.ı:ret ~ rfrtlbelerin
den h.r ~ağl rütbe subay dere
ceB'ınrle bulu nacrk!aniır. Tim<>
çenl<D bu knmiı9erlerin planlanr 
ve rui<eri roaheyetteki işlere mü
dıa.haJ.e etımeme1er:ni istemiştir. 

Pamuklu için 
(1 inci Sahifeden 1 ıcvaml 

Bu akışa~an sonra h~ klmse
ye f.ş verilıruy~cel;..ır. 

Fiş almış olup da şim<l-ye ka
dar .gü;te~il<>n m~ • :ı.za.C " hisse
sine~ pem lan almamış 
alanlara ır.oiiracaa1 etti.ki.eri. tak· 
dWe 'lıissele.-i venlecekıt'.r. Kış 
ıçin teşrin ayı . .ıda bir tevo:iırt 
daha yapılmesı düıünülüyon;a da 
ıbu ihususıa hcnüt knt'i b'-r karar 
)d<İtu.-. Booun için kali stok bi
ril<ımesi beklenanektedir 

Ticaret Vekili 
(1 m,,i Sohi.l'eden oevaml 

meşgul ohn.sktııdır. 
Vekil i.n blJi!ün ~eden sonra 

'tüccaı:'8!{.a görüşerek, birlikler 
meselesi. e>trafında izahat aJirnaS> 
md-ıtetr.elia-. 
m;MIDK tsTtHKAf<lN1N AıRT· 

• TllRILMASI İÇİN T.EITKİKLER 
YAPILIYOR 

Slöylendiğine göre, Ticaret Ve
kıaleıı:i e'kırnek :is~akının anttı.
rılmıuıa yohıı:ıda tet5kiloler yap
makıl.ııdır. İlik ol arak 9CJCukların 
150 gcamhk ~'.:t.tk.aklıırımn bü· 
yill<ıler gi'bi "()() grama ç>karı.lm,,,.. 
sı dii§ünüılmektedir. Yeni mahsut 
vaızjoyeti kat'i ,şeki!tiOe' beli!.! okluk-
1..-ı oonra bu k&-ar.ıııı alınmasına 
g0(,'Jecek ve anııJlı;temel olarak 
lbüyü'<o\er.n de is<llikakı arttı.rıla
cakt.ıı:. Bu y~& e)'h).l baŞındıa 
harekete ge\'İlrn<!Sİ ırr.Uh temelidir. 

VEKİLİN D'ÜN ÖÔLEDEN 
SONR.A.Kİ ÇALIŞMAURl 

Ticaret Vekili dun öğle üzeri 
v;:;<ryele gelerc-k Vali Dr. Lı'.rtiJ 
Kırda.-la b":r müddcl görüştükten 
sonra mınta<ka ticaret m ü<lfolüğü 
ne de uğr-am1.ş. öğ~ sonr3 be
leıd: ~e i! tıs;.t müıd'iirlüğünde fı
f" ında. !" görii..,<ımiit,tlir. 

iJi'ırıocılar VPk.le mu!ıteli hı
st:slar alokır.da şil!<frvetlede bu
t.urrr ı·· .:, Vekil de kendi!erioe 
§U sual! soıınıı.:::.1ur: 

c- Siz c!e b~na, bu kı:dııc dl 
wrAıro Jen . nra k>k=t • •a ne
reden arı.tıop ekıınck verı:i'ı'ğiU:tl 
söyler m 91n·•.•.• 

Fıorırcılar ':>öy·le bir !J'!'Y yarına
.d J'o\anNla ısrar e\ıınişleıtl:r 

Berin 15 (A.A.)- Hidtt dii.n 
umumi ka~mda, yanında 
Hmfı::iye Nazın Varı lbbbentı:op 
•bulunduğu halde Türlriyenin ye
n! Berlin büyülı: elcisi Saffet A
cl<aru kabul e1ırn.iŞ!:ir. Yeni bÜ
~ e);1i.. A!hıen devlet reisine 
ıltimatnamesinl veıuniştir. 

VAZIYET 
(! inci Slh.!e<l.en Dcvıun} 

napıa, NoVll106.iak ve Tuapse gi
bi Karadeniz llıııanlanndaki kuv 
ve-ti.eri tahltye içın sahil çek .ime 
)~ını ellericıdeıı. k~çuıınamak 
istemeleri. .. 

Düı:ıkü. Rus u.-b!iği Krasnodar
da dii;ımanın pii:J<ürtili.Uüğünü 
w 2000 Almanın ö!k:lüru:.iu~'Ü il 
ıbırd'..mnştir. Bugıiln gelen bU" ha· 
fccrıde ;se, !ılınantann bu nıuıka
vemet ccpheı!lııde ôe gedik aç
mağa mwvaffalk ol:luk!arını bıl
d.innıek;tcdir. !Bunun!.:ı bera.ber, 
cenuptaki A)ı:n:;.n harekil.tırıın ar
t.ek arı"5.lı ara:ı:i·y>e girdi.ğ', için, 
evve!k.i sür'aıtle devam edcıQile
ce!,.. zann~iyor. 

Bununla beraber Maik.op pet. 
rol höige5im ele geçiren Alman· 
la:r, şimdi buıtdan daha ehemmi· 
yetti olan Hazer sahiJ.iııdeki Groz
ni petrol bölgesine doğru yürü· 
mekledlller. "Üçünıcii ,.e tn büyült 
petrol bölges: olan Bakıi Ka•as· 
luın cenu'bonda kaldığı için, bu· 
resmın ım.d<aderratmdnn bahset
miye henüz nra seJmemiştir. 

En kanlı barel<At yine Stalhı
grad bölıgesit-de ve Don dirseğin· 
de cereya~ etınd•ıtedir. Almanla· 
na bu ~kurtarmak için, la· 
'"' kuvvetle• getirerek mütema
d;,- bilcmuhrrını tekrarladıkları 
...tqıltu:dot.W-. 
Alınanlar Kotelnil.."'OV'O'da ağır 

tanklar k:ull-11: battı yannıya 
uğrafma1ııta<hrlar. Briya.ns'daki 
Ras mnurlan men'i mahiyeti· 

ııi muhafaza t.illyor. 
Mıısır ~cphe in<le: Bo ayın ?8 

ısında .Rmmnel taarruzu 'lıaşlıyalı 
üç ay ola•ııktır. Yıldttım sür"a
tiıe geılip lskenderiyeye ıao kilo
metre mesafede Elalmeyn'de dl> 
rıııklıyan M;]ıver kuvvetlerinin, 
o :r.amandıuıberi yeni bir hamle 
Hn miitenıactiyen ilkmal işl...-W 
ıwnlaınıya çalrytıklan anlaşı· 
ley<>r. Buglln öi;leye kadar, ha 
cephede yeni bir harekıçt olduğu
na dair haMT gelmemiştir. 

Cenubi Poısifik'de; Sal.oı.-ıda 

teşrbhüsl.in hilla Amerürnlıl.ınıı 
eıliııde olduğu anlnşılt}"or. Fakat 
çupı,..,.alamı g~lişimi hokkında 
av<!ııılatıcı ınnliımat yoktur. 

• llind>lanıb: Yı>vaş yavaş sllkli
net aYdet ediyor. Perşembeden 
cumaya 1<.ııdaır polisle nümayişçi
ler arMJnd;ı.ki çaıtı~larda 45 lı;i
§l ölmüş. 50 k'şi yaralanmı~tır. -------

Akdenizdeki 
Muharebenin 

Tafsilatı 
Lozıdra, U CA.A.l - Aruir•I So:r

.,:e<'ia 1tum1.m1 ... , allmda tı.r v•pur 
kdileoô Maltacra iai<! ve la·lı:ıv,,.e 
kuYvetler; gölilrUrk•n dilıııınaıuıı çok 
mııa•zn kı Y'V'eti erle bDclXnuna uj-. ' 

raım.owtır. Bl>IMI rajırıen Maltaya v&r- 1 
mağa mavaf.tak <>lmustu<. Bu kuvve.t 
declıdt..ıaııcı&n. 1o•1»l taş.,.., QOtı; mik
tarda ta,yarelerden. pikı! tan-ereler
de.ıı., hilC\a'll botl.rındıın ınllrelık'Cpti. 
20,5 lı.Ac tvp:arla r: -Cı..~L~ bir kru
vtızör fıloou T;reny= ~rule top.. 
laıumş, Cemile doğru .l">I alinll}l.ır. 
Palit yaklaıımağa ce<:ıı't't e<leımrımiş, 
tayy:ı rel f"t"Pl'111Zıo hUcu.'llu fr.l'(lnrte ge
n dötım(iş\ilr. Bir denl:oıı.ltuç11 d~
n.t') Jı:rll\"3ZÖ<krinden bit"tne 2 !o!'P'1 
ı:;abet etti!'!tllştlr I.L va lrn-vrt e.--:ıreı
,;n geniş öl~""'- b elleri lı<ıl<ikm-

•..,.,....,,;ot· r 

DAGITMA ortsl TEŞKİLATI 
KAUDIRILDI 

Anbra 14 (Te.<'fonla) - Sem 
'-"'<an b-'r 1<fU'tlt'la dağı trna ofisi 
teş'l<iU.l &iığıvcdiiıT'~ir. ----

Pssifi"k Harbi 

!\-:.: s o N. T E L G R A F - l .5 Ant·. r~ INı .. 
t. 

Davamız 

-ç 
ve takipçileri 

mxb> FAZIL KISAKLREK 

cı inci S..~eo. ~ Devam) ke•ıne şet (" ti klr•nıU• gibi, 
İlle bir. de, becbiri frans-a<ia daima oı.luğu tanda 8" ve fıkir 

e6lllİ bir .ıııtJ1ah ı..olWl'llll mü....,... iilemioıde yıll-.a yalnız Juı)ıbk; 

sili olan bu ~Jerııten (Eıotri· Jı.kmwl•, usamnadık, yıll..:a ve 
ka. Attika, marka; iııpirtizma, tek b"f""!D ayni yolu takip et-
m-yetimıa, remaüzma; topoğ- t:ıırı; ve aihayet Celaletıtin Ezineo 
rafya, Asya, Batavya) ı:'bii y\izAl.e SelMıııi. iıızeıt, Etem izzet 8-ice-
yüz türkçelepıoİf '1e fa.drolımma- dea ve pek ~ mecmua, ıte1>4 
dan kazaınlmoş peık çak ~ İ!it'mıt •• t-.e idrakten başka bit 
yenilerini katmalı; davasma giriş· bir kodmıan lıüvryetia açtığımıs 
tik. Şu farkla ki, haWına d.il>oıle yola sapmadıtım gönlük. 
fackuı.da ol-adan, uonına ma· Şimdi ger~en ;fillıarla göril-
liık buJWMı);med- kendi kendiaine yunız ·lıi, kı;yme*'i dostumın ve 
meydana gelen lisan tabıtmmımı- imadım.a Hilseyin Cahit Yalçıa 
nu, tamamiıe ııunrlu ve pilaııiı bir 
şekilde irade ve Jıaki.miyetiımıİıl da, bir (dıoğonı). (güzel) ve (iyi). 
altın. alarak, yani eserimioı ha· niıı lıeık...U. malı oldui:=u ve 
liııe getıirereık.. tek sahi'.ı; olamıyauğıoı her z .. 
İp lıu ha.mle, ihni "° hıwkild maıııki yü.kııeık ka.vrayışile talodir 

bir müş.a'1ıedcye göre, (Kr;.'-'>f etmiş ve 8"* (demokrasyıı, lı.ıc>-
Kolonıb)un yumurta mun•zenest münizma, faşi:mıa, idoolocya, soe-
kaılaz ı,..,;t, fakat müsta>kil lıir ya:ını.-) tanmd.a Jı.ıonuşm:ıya bat-
bul~ ohru:k iıcap eder; ve Iıım- an- lnıruşt>r, 
da kökleşmesi ;~in yalııız b~ Bu dilln ea doğru tüı&çe 61> 
giln ve her kalem t:ır:ıfııı.daı> be- duj:unu ve bir g'iia lisaııımrzıa 
nlınsenmcsi kifi gelir, keıııdi üz dehasile, mefhum ve .,;. 

Fakat s~i böyle hlr bul~ tılah lııtkımmdan ancılk bu aaye-
ilk sahibi omlak misilsiz bir şe· de ikurıtulacağıı>ı bir ket!' dııiıa 
r~'ş v:_ bunu bftlİ.ınS1:mcık ~aş- temin iıhÜylıcmdayım. -

KADIKÖY SULH MAHKEMESİ BAŞKATtPLi<iiNDEN: 
MtidCL Har-ac, V'lb1de1 .. ı ;ırriye İh; ~. H...-nid ile müddeislcyıh Zehramaı 

,ıcyian ve c.ıilr;;tcı c.« -:ı m'..t!asaJTıt oldı*Jan Kadtröyilııde Ostııanaıta m.::lıalle
sırun yo:;ak caddesin.de paJ!a 15 ada 24 parsel 5 eski 37, 39 yı•nl 27, Z1 k&pt 
s:-orıb Ibrııtıimi Sani \ıJdından 66 metrere mııN!bbaı 50 d~e ve ~ 

il ir.c• S hı'.Ctn D \'am) bir oda.sı bwıman ld\g!r i!ilklı::1n ile yine Kadıkizyünde Oemana~ mahal "'iniiıo 
teblit'nde, bahriye kuvvetlrırinin ~IÜÇ<'om• c>ddcsi~de ıs patla 22 ada 9 parsel ve 28, :ıo r.sk! 46 yenô klll!I 
işgal edilelt yerleri memnmıiyet 4ô laj No. 1.c ve Mahınudu Sani valı1m<!an 40 m~fce murabbaı 'loAg•r diiki<ila 
verici bir şelı.ilde s:ığlamlaştırmı· ile Kadık(Jyilnde i.brahımııjla nınha!leanin .Ad>adem cadde ve sokağında eaı 
ya dc-vam etlikleri biJıdiorilmekte- 17 yeni 37, 37, 37 nır:nırra.ı.j lı:ııpı sayılı 240 ada 37 parael :-.o. lu ve ibrıı.lı-=
dir .. '~ ...ı:ı (111C5J metre m~ralıb&J ~ bulı=uı -...., hane Kadi<ö,r 

Mac Aııthnr karargiJun111 neı· IJ.nnc-ı Sulh I!ı.6'ıJk ~.,.ı il:i.muıa miiııı'es>lden izalei i yuu mmııında .,. 
rettiği tebliğde de, müttefik ağıl" tıı.rilıi ll.lından illboren 00 br~ gUıı milddet:e mal*.eme kaleminde aça bu..u11o 
bomba tayyaıelerinin Salomon a• dunıJ.., _sa-tıo şartn~m ode ,.uıı.ı ıı<n-'t dairftıinde ve peo<n para J.le (8/9( 
dalaırı Paılıiı:ode ufak miıkya>t.a bir 94l) tarihine tes_aduf eden. (Sa.hı Cilnil sıı&t 10 da.ıı 12 ye kad>r :ıt.d~ 

u Sulh ~em«ı Ha~plği~ a~ arltınna ile ""tılaoalctır. Mez:1cı'.ır g~ 
düşman koınoyuna bücıım ettik· mcnkııllerı:ı eV"8.fına gelince: Karl~e Yas& cadıı!OSind~ld 27 No. Ju dlllt

lcrini, havanın umbalefeti dolayı- 'lo1ı.l kas::ıp d~lrlıAnı olup ctı;iıeısl İaı>r dtımir k~ ve camt'lııılnlı z<môal 
sile neticelerin tesbit edllcmcoli· çlmenlo pplı dill;ık~ ve den.ınuodan ıl ıer bir bıpı Ue <rlrllı: ecı;:m'J z<'!!l•"' 

ğiıri biklıirmelrtedir. \..,._~..-.., ~li ..., merdivenle çıkılır b.~.rı.cl toıtla uta bir a.ntr• ceı:i>Cde iki 
Yeni Gine kara cephesinde U· oda ve merdt~ altmda•bir belA zemin katıııol.d:i bilinci kat .. çı.ıııo me\ba.Jcle 

fak çarpışmdlııır olm11§hır. i<.'Çe iki l<.'lıôt" bıaib:ı.nıı vardır. ~ b-enoin •eminleri ı;>ini ~.mel, olup 
' Amerika ha\"& bürosu şeCı, fena <>rı. altı adot ~ llıo:ı:ı.a llo<.er.nde .l<lki2 adt ~ h""" Jro:run asma mahal~ 

hava şaortlenmı rağmen Altıısyan len vıı.rdı.r. Bıl'I>tl b"ında bır bılçuk bf!)1fİr kuvvetinde :.ı:ıo ...,,ıı14 el!lktrilc 
adabnna yapılan bir bam :ı..üıc:n- rnalıaırü ve h:ıv. aotutrr.a ~ tcı1ıı>s ve elektrik teMatı vardır. : (G6/S 
ımda yec1· d • ta . inıh a:cıtre mu •a."°"1 o!tij> k=eli muha:mueııni 6000 sete bin lır-1ır) yire oana. 

m . . • . • ~ ~ . yyar • ağa moıballesinln s~!lii(f'Ş!llC !Wsğı.nda t8 Nil. lu dildd.n daıhl tnınıvar 
edildiğinı soylıoıiştir, cııô!flli üzerDie lltı katlı ~.,. ve ı.len iıjlooıd>~a dlllık.lru ol14> meıtıaıı ı!e 

Kurultay kapandı 
l 1 inci 8.ı}•tfcde,.ı O• am> 

A.na davaJar.mıxdan b.lıri olan 
cii.l meselesini Kurultay sizlere~ 
manet etITI<ş oruyor. Bunu da görz 
önünde tutarak =a göre çal.ışa
cağını.ılan cıı:nuı~m. Heı>mize ba
<an.lt.r dilerim.> 
MıiLLİ ŞEF'l.N KURUL TAY 
AZASlı'Uı. ÇAY zh• AFETİ 
Milli Sd dün saat 17,:lil c.t 1 Çan-

)caya köşkilı:ırle Dil Kurult.ayı de
legeler!Tle b>r çay ~iyaf~!ıi vemiş 
tir Cavda Büvilk M !'.et Meclisi 
Reı Aıbdülhali.lt Renda, B tf!Ve
ki.:. ŞtrH i Saraıx\t,O'lu, Vekile•, 
rr~b"u lar '~ } ü]a;ıc>k r>ütl.A: as
keri eritôn da hazır bul> nmuştur. 
'Mifıi Şef bütün davet' :erile ayn 
ayn koıx:.'aralt iltifatta bulun
muşlarclLr. 

m"2f~ ır.~in rnerdken altında bul• ;rıl<ama maı.ıu ve IIPRO'ik b&sa
mtıklı. rdivenle birinci ı:J<,ıldıkta: Uınlni çini bU" &alon ile aıı.a<la ha 
cd:ı vardır. Dalıildl! cletltr'4ı: ve tertwıı _, olup m"*dr d1lldkıln lctt<">ibtai 
dOO<lıılru o;ar&I< Jr.~tadır. Hududu Gı:adaıııtro te::bll r.ıporuoda yazılı ol· 
Jıığu ü:oere 4~ m.-tre muraU><ııılır. KJ:rmcti muı!Jr.mmenl'Si allı bin liradır. yı. 
111' Kaıılı.'!<b.rlinde ibrahlm&t.ı mahlileııin.ıı AclR>a<lem c&Gle ve aokağı.ııdo 37 
'l;o. lu nane dahi Adıedem asılalt cadde °"""""1• b:ıtıçdi ab:ı.., küı:k tı;1>1.1 
lto,l<iln bahçe Jı:apıstndaıı prıl~ kiişk.ü0 birinci katma sol tara.ı:aö me~er 
nM-d.iı: nle kapı.dan giT>ld;Jı;te; Ufak bir sofa ve bior tıelA ve ı,;r ..,ıon üzerinde 

Uç od3. ve ml"4ıt.ür SJ. oOOan gc"ÇU\r ıtl'akbir antre ve bi.r hel!ı. ve umin katına 
•ıf'n vt b ... inoi kata ç*lLn alı;. p merdi\."en v-e ikincl kat birinci a.tın. ~nı<tr. 
Zemin lr.atı blrl malta dö:;eli d;ğeri çlnwotıo ~li ilö ta~l ~ üzerinde mer· 
ıh'""" altı • 1nluk ve oda h~ ve bir tq oda wmini ç nl termos 11> a 
ve \dk k ırnalı ve baJ1'l"lllı. meıı<:at bir ba:r.arn ,. ".'dlr. Bahçesi ıoag r ~ 1vn 
,.....,.ıne denı r p.lll'litt!< ık ı ve ı! lH hız= ~r d!Mlrla ta!D1 edı~ ve 
fiac? tar3!frrıd.a bır iın":O~..tk ve lttisahn le ahır ~ odası mevcut o'dugu g. • 
bohı;e d· nmanda tu · =ıi>ayı ba'Vi iri hQoı: ve l<Öjltlhı 8'1tlı kısnınc! idil 

r;.z de meyva aj:;aqla.rı v '"ı i vardır Kö-j:oiln ön k 3!mnda ı b:ı. ,(<; d<>
' r bir k:une17<' t;': · h V'.tZ ve kilŞlı;ün !<ap"""'8n gir= k1'1mmda ve batıçe 
.,.,J~ d :n r !Ama"ı ~rıda:<- \-ardı.r. K"ü;!<ün zcm'h tıı:ı-11 k r "" d r ;.!<.. 

::m ~P dı:h 1 kısmı w~;l>a dôttli ve birinc:l kal pençercleri deıınlr P"-'"
=lıl!k. ve kl&."ttetı p -ıcur u ve lamıen k.:!cslidi!. K (ole tcrlros ve ııavaı:a
zı ve eleklril< t<3i>a.lı vn"'1ır. Sahası Jı;,daotro tcsbıı; gibo (1885) m tre ol.:;> 
b.00:.ıı 120 metre ı: urPbbM lriruı. mil<~!><.~ bahçedir. K.cywıı<>ti rnuhammcnesi 
(81!>5) s~ bin yüz d • n l:ı~ .• radır :ı!eılcü!' ır.>Y-:i ı.neıi!<ullcr ilk =-yl'de 
r.oUııü olan (8/9/942) t3rrı;nde &ıyme~ nıuru ımr~elcır!nin yilzdc yetmiş """"' 
t, ta.r

1 
taFp -ı·..mtur cıtrr.«..ıgı takrlirde sona!"fıt.ıracın taahhüdü ba.k1 ka'maac t\ 

Dr. B•h~et Uz, saat 17 de !s
taıfoı.:1 İoım"ır Ye An ka.t-a tı'eııret 
b:>n:aları reislerile şehrim'!!e ,3el
mi~ bulunan umumi Jmt':pl<!nn 
t<nla'!"ttısma r'yaret etrni:ş ve bot'
salaırın ·Va.l:ifelrri özeıtnde dura
ra'k p•y~san;n 1'..onLro'ü için ba"" 
~emeıı.rı!lende butunm~ur. Ve
kil. ticaret odasllilld-a toplanan fü
rnıı ıüccarlarrnın çalışma.larJe de 
alakadar ,o'rnu.star. 

Maden ve Kok l· ömürü 
Rus Cephe i n~cn;ıı on gün d he lemdıdi ile (18/9/942) tar.hine l<'Sa<!O! r<lcn (Cı... 

,, h~tl ~ahi!rd~ Dpvaml ~) ~illlıü saat 10 d"n 12 ye adac ençı.« a..r1.l:raru.n hale-i k.at'iyel-f'ri fen kı-
vo pmali şarlcisinde ve Kletskaya- ı l"Ila<akltl'. . . . 

İstanbul Yapı ve Us
ta Okulu Satınalma 
Kon1isyonu başkanlı· 1 

ğından: 
CnEı 1\f."darı 

Kereste 40 M3 

Kuın 200 • 1 
C•kıl • iJı: ·re. 

150 > 1 
lloııil<me Sa•liı 1\Iu.1-ıanırl'OE'nı 

Bedel 

5400 405 15 

2000 150 15.15 

16-00 135 13.30 

Yapt t_Tsta Okulur.ı hlı.u'"llu o.ııı:ı. 

c"iııti ve m,~rı ve tahmin lıedch )U

kırda y;n;lll n1:ı!ı.f"rne rkslt,•r .. t•ye k-O-
ı ulmu~'.ur. E <itme 26 J'.ğustos 942 

Çarşamba giinü saat 15 de YiH<Sd< r 
l\.'Iek"te:ı,>!er M..ıh :!Cbf'ca::; ·b·naf;ır.d.3. 

t-->plan.ı.-:ı satuı A 1r.a K(ı(lı-$yonu.uJa. i 
yapılK'lktı • istr:.t ,fc.rl'l yeni senr 
TJc<.>!'e~ Odası vesUc9.sı. ılk temhY:!t 
a~csl ,. bede'i 5000 irayı g~en k.ı•

r~ ıç;n ve "'"e'Ceık.lerı teklif ttı~tup... 
ları ıle bır!iltte kom~ :10na murac at 
etm~ler=. 'reklıl nUttu,.-:>ları ~:ltn:.i" 1 

tl i"tci BahıfMe'!ı n '\".1ml 

sıras~ geldif,'1 zanan rahalra kö
mürünü alacaJ{t·r. Pazar'.,.si sa-

baıhmdan i'l.baen g<>r"k ba,·ier 
ve gerekse Eltibanık satı~ bfu'..oıa,.. 
~ .ocyaooa:mt"S:nıi. do.dJrarak 

tamik etıtirrniş olan ve kıömürii
nü alınağa gelen kimsel·•e sliCa 
y,.usnarası verecokler<liT 

Kömür tevıziatJnt j~·vaml:ı ya.
pılmt"" Vf' lü; kc:rıııeı:ürı. könıilr· 
siiz 'ka 1un'"rrr.:ast h: 1n lünJ!r.~ bü
tün tOOb~rier a~1 r.ırnı~!r. B~ ıik.~ 

d~ sıkı ]iıır.trol ~·~en.da buturdu
rubc:ill< ve )'())stızluklarına ı:.ı.e,y
dan vcrilmiyecekt •. 

D ,n tarail•an. be)-ar.'!'-me s
t -yer lıalk:ı bc~·ann:ıme ver . .lrne
ü .c d<'\'<im cdilm~ed . Fakat 
:00.Lt bay. ve mcmur!ı?nn halka 
beı an°me ve....,,,.d •1 C:e görül
rr. k<ccJ" Bunlsn:ı. de 1ı:o.' bür<>-
y~ bl t!lın<~ı: l'azı'!l!:lır. 

Dün gece yansı 

da devam ettiği bioldirilmelttedir. . !~~- g;ıy1' rnealruJ,o.r.n sa.lış tarihine ka<hır m!>teral<\m Ona ~ Evbı( _.. 
R tebr·. eki d Klet ita . "' boı-çıan .,.., &atıo harcı ile rnasaıtiri lllımkOIDt' "" ıcr...,.elerl -arları· 

US ıg n e s J& na vP r\J9\;.mu dc:liliye ıie :>-inı 1 senelik: E\Ut '6vGi ve ih· t pulu ~-
mmtakaswwla Rus hıııtlannı yan· n.e ıırt olır.sk !bere ıa.hl.ı.t.•r. Taliplerln satışa girmeleri lçm .Yüzde yrdl hu
ni< şrlıre s<>kuJnuy• muVllff&k ;trt: p.>y a!< • v<!mıe1el'i ve lı:,y,:ıel( nruı.mm..,..'.erinl reçGl:ı takd•roe """ 
olan Alman cimitanıları !jİddetli ı..ı;.esi t.rk!arının t<.-zyid t..ı.ı.mea ]Aı<ımdtl'. İıora İflllıl Kmununım 126 mcs 
mukabil ta.ınıalarla ~rı atılmış- ma.dl:kei n.oc.;b.nce ~ sah"bi alacakhlnrla d.f:cr al,Qluıda•'arm hlBJS'J ile 
1.-ıhr. ;,,.;, ve cmsrafa daır ~ idııii~larmı on be, liin ~ Mallkaıı<>y.,, bil<limıe-

l!nit.11 J>rMs'in mulıırbiriııiıı ı I•"'· .... halde hıı.klH1 l&pıı s\ci'lttq\e 8llbiıt olmad*-;9 """ bed<ıLn'n Jllr."I•,. 
bH.ılirdiği bft- hmere göre, A)man. '"""".ııdazı l1'>riç kalacak[a.n ve d3ba fazla malume.i almak ;.t,yenJrrin Mıılite-

1 b h 
. dar bi _,_ • men., 9'411453 No. b doooyasına mllndal e;,i~erl lıJ:ıumu · An olur.ur 

ar u cep enm r y ......... e !Ml/4'111 

geniş ınlkl "8ta topçu, piyade ve ~- -- ı••mmaiıllıa:ıııiııl-
fan:k Jıuvnileri kullamnrk sure- , BU AK Ş A M .. 
tile ha-Han tazı ııoktabı'lla yara
zak nelı"r k•yıl:ınna yaJdaşınıya 
muvaffak oımuşlarsa da mukabil 
siddetü Ru• hücumlan netkesi 
~ir kıyıları Almanlardaıı temi:ı:· 
le:ımi'} ve bu kuv\·etler telııra.- ge
riye doğru kırlara siirülınüştiiI. 
Vazi)"•t h<nilı tamamen belli de
ğildir. 

Don tcnııbunda Koleloiirovo
da Atmanl.ı.r ıeddüi vaziyette bu
lwımaktaJ·.ı:lu, 

Kafka;y;,da'ki AlmRD ilerleyiıji

ne Mldeıle mukavemet cdHmek
te<lir. 

Kuban nehııi civarında Kr-.o

dor'da çok ~:.ldelli muiıarebeleır 

olmaktad•r Alıwmlaırtnı kesiınıde 

v<>rdikleri g<·uiş m'kya,;la zayiata 

mukabil bir gedik açmışlardır. 

1 Büyükdere BEY AZ P ARK'ın 
15 ci st'nrl devri,.,. m-betiyle 

Eııoiz San'aüıtır 

MÜZEYYEN SEN AR 
NECATi TOKYAY 

KO.'ISERİ, heye<ıanb, VA t ETE tn.pu, komedi, uk ,!i • r &!3.
turka oyunlar, h<rl~li dana md..ıbt.I<- SÜRPRİZLER. Ko= 

~~~lll~~~~~:ıııı~)'O~n~4~S~k~ur~lli!t~ur 111••ımı• .. ..ıı:=_===ı:~ 

l~tanbu1 Vilayetinden: 
Tica':'t..t v~ın.ı.:ı:n 13.6.942 tarih v ~ 16/19"334 .ıwyıJı tııminl!.Ylt t: ~-t M.l!• 

ınış olan z~tı ve nbtıın esas !iat\aı'ly1e bll ı· ... t~ara ı.t.in.tden m(llg F 
•.1\n1lt.: KomiSllJl'onJ&nnc3 tıe!IJ.it tdil.ntş o!aın m.a..'ı.::ı.IU a:: mi ~t::ş f aıJ: r tt 
cavıız tr.ml'm<it llarr zeytınY'ltı ve sab= sa &erbeGI b:rabln • i A> • 
ol~ur 1"8754• 

ZAYİ Sa~ Nüfu.ııı: me:"Durlu- ı 

.. t: r.dn•a.c n ::; ,.a \'l' Kollu m<lki~e!erir.e makara tevzi edilecektir. Uo-
v n ' :ı: re.st tşçı ka ult•ri poJı.s dPfte-rleriyle birlikte 13.8 9'.t2 Pel"f •· bcdı.-"'.n 2:!.a. I 

sa._tr.den W · t. e\·'lo·td kouı ~yooa 1 
,-eri] re '<'Jr. Şartra nleri · itsek !c!<-
trpll)r ~lutıuob«: llğ ılde ;oı Ulebı \ 

(1 incı !=iclıtfede!\ Devam\ 

I\!c~iha admda .bir kıU"agrı:a göz 
koy an ıuanav lhr:ıhim~ dün gec:e 
bir f:,.,,aımı kulla~'ıp bu l"Ün a· 
çık bulduğu kap1'mdan i rriye 
g~ oı!Mında m·umakla olan 
Meliha\·• ııorh kaçırmıya yeltcfl· 
ıni§lir. Genç kızın fer\a<!ına velİ· 
şen ka-rdeşi f"eth i ;• im• z boita· 
za gelıııi~ ~e nihayet znb>tan>r• 
.ıaiiduh !f'Sile l • :ılaunu.-ı. 

Voronej \"c Mo~kova 'haırmda 
Rıı. Jar ~eııi s-ld•rışlar y~pm~ar
dı.r. 

ğundan alınış oldı.ğum n\ıtl>S ""11<ere
mi :ıı:ıyı ı;ıtim Yerustnl alacağın;dan 

~'" n hillıımll ~ • 

Sol ... C\.L 1 • .ır~ ı &Un n ~ c!a•: Ce.ı11iyet lterkt.:.z.·ne müra..:a.:ıtI· ı. Ji.r. c8616~ 
.Mı~"lı•1in ~ Tıilıir Deureyaran 



ol -SON TEL G R·A F- 15 AOlJSl'OIS ıttı . 

Yarınki yarşlar 
nası l geçecek ? 

Evrnfui h<J'tak, gJ:ı., geçen 
lı;ı.lıakıi y anşkıır da bazılarınca 

l:ıolca sıil'}J«İzle geçtıi. FBlkat, b:.zce 
gcçen a&loi yı..r•~laı·da sü:rpı'İ~
dcn ~ :ı;dc atla<r hakiki derecele
r nı aldılaı. Yalnız geçen h<ııfta
rıın son yar uu ~:nış olan bü
yuk Araplu<la Sav;; ııı Tomc.r
cu.ğu vunr.ı.sı Savanın Torcurcuk
t.an faıı:La olır.-a5ıntlan değil, S.wa
ya blnıeıı il.tiyar jO:.eyin ı.;,talı

i',ır.dandı. Büyük İn.gilizleT\1<! ise 
Özx:kınl'irin tEkmr RomaııGı yen
rncı,;i de ııeç<n ha.Dt.w:ı y&=.zda 
roylf.'diğimiz gJbi, ar?k-Romans!a 
Özdeınirln yer degi~timl<'leı;,,dcn 
.dı. N':ıtei<.ım son haftaların ~aımpi
yonu olna Ö-"'1cm .. re. h~L'ıa Bı.;..--cte 
kar~ı, Rom ;.r~ın yarın yor1'ja g.r
ııııcmc,,"i de bcında:ıdır sanır•z. 

Yan. kı bıiyiTh lng:t.iJ.Jerin koı;u
sur..clo ) al~ız Romans <!eğil, geçen 
haf..ı Öırlc:mirin ardı:r.cıan gayet 
mukcırııncl blr :ıkincilili alın o-
1.a:ı m<'f.ıın Bı*A de <>;n:;ıdığı 
içın Öııckır.ir, ya!"n m") dam bu;
bütün ~ bulacaktır. Fıık<ııı ya
rııt<i yarışta B~tc. Demete. Ro
mansa m ·t. .... b;J Dandi vardır. EV· 
vculııi hBlftanın büy "k İngHizler ya
?l§ındıa eocak dördüncü gelcbil
m'§ olan ya11ı Dand öyle bir hay

vroı.dır ki b.:ızan canını clişine ta
iloıır, en ııorlu yarışlarda bile ken
di.siııden bcklenın~·en fedaıluirhk

lar güo.terir. Onun içıı. ya·rın Özde 
mirin en hatırı sayıH- raıkibi 

Dandi olae&kbr. Bu yarl,'l\a ko
§<.C"k öteki hayvanlara gelince, 
yarı.şm en i)i atı olduğu söylenen 
Çobank.ızı nedense Veliefendi 
çayırına b r tür>lü ısmameyor V<"S

se'.am. Eğ,.. yarın feV'kalade bir 
SÜ!'Ptiıı; ya)'mazsa geçen haftalar 
gllıi Salih Temelin işi yine hay 
AJ:allı.tır. Urn<ocı da bu sene ne
deıı.>e bir tilrl:ü kendin.ıen umu
lanı göııterem l)'"O<'. Baıkalırn, ya-

cağı dlördüı'.cü 'k.l:ırıc.ya gelince: 
Yine ya Tanııurcuk, ya Sava b:

rinoi gelecek, Bora üçüncü ola
caılctır. Bu )&<r~a gf'<,>en yarı~ların 
<birin.de bir biri~ıı:.k kaızanmış 

olan Murat is.ımli hayvan da gi
ı·eceı<se de TomW\!tı.kla Sa'llanın 

yanında Muı-..dın bir şey ya.pa
ca.ı,'ı wnıukııtrıaız. BU.Ce SavlJô·a 
İhsan Atlı bineceiji için Arap aıt
larınm en kun-eitisı olan Tomur
cuğun bir nci gcimcsi ) İılle h.:~·li 

' şuph<'lidix. 
1600 metrelik kıiı;ük Ar-.pların 

yarışında bu hafta yeni taylar gö
rüy<mm kıi bunkı •dan Da'bi, Bir 
Ni.sıın, Hııır en gö7.de ve dilde o
Lmlar.ııdır. Bu iŞle ugra§<Ul ve .Ye.
rışkra da r ) azı ya>:u..'llar en öne 
Dabiyi, sonra Bir Ni<-:ını ve Hı
z,rı kıoyuyork'm da b:z bu yar.,
ta bu ~ n..'71 Iı tayl.ı bırliıcte ytne 
geçt"ll haf.t.an.n kahraman.: olan 
Rindi en önd'c ,.e yine geÇ<:>n haf
tanın .<klneisl ~ıhunu da ih: ci 
pl.i.nda görenlertl<'ıı•:'Z 

1200 met•·<:Ji'k İrı.g'lh< taylarının 
gir<......eği iline! ynn;t.a hemen bü
tün güder Hümayuna dik 1k:ct>k
tir. Fa!kaıt Hi1mayurı y:.'l"ln 60 lcii<> 
ile ~cağı halde geçen hal'.Uının 
birioıcü Nilüfer 50,5 kilo ve ge
çen h~ yoolııŞ bir ha:reloc<a le 
kendi lb..allci!Jı..I. birincili.ğini Nilüfe
re kıııptırmıç o!.a.n V aradın 52 ki· 
lo ilıe koşacaktır. Bizce Hümayun 
bu yarışta yine büincidlr, i<ıinci 
de eğer ayn, yanlı~lığı yapınarz.ı,a 
Varadin<lir. 

1800 metrdik lb1rinci yal'!Şı ya
pacıılk olan üç yıaşındaki lııgiliz 
taylan TiryıJ]gi ile MenPviış, Uıbi! 
herlresin b<ığlanooağı haıyvanlar

dlr. Yalnız bu yanşa yer.i girecek 
ve Jwı,a.ıları, ı!crecekri beon.~ bu
rada göriilm<·:ın.iş olan Cevher, 
İkıbal, Kıı.du is:iıınli hayvanl;ırın 
imdret ve kuıvveıblerc aııcaık yarın 
göriilıeceği için, bunlar belk.i de 
geçen hai:.a ilk defa yaroşa ~
ı!Ilıİi ve sekiz at iç:nde güzEil bir 
. lkirıci.lik k&~~ olan ~şe
hirli Ce;lıt.nun bu baş= unu
tulmamalıdır. 

&ki bir .eyi,, 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 • • 
8 • 

9 !--!..-1--1-.--.J.-.ı;·~:: .... -...... 
SOLPA."I SA(iA: 1 

1 - Yemek kabı, 2 - Anhy•n, 1 
T~rı;. nan:ız kıldıran, 3 - Gebe Kır- 1 
mtLı, 4 - En çok; 5 - Gü:z.elcı• gor 
<'"kelim<), 6 - Opcnw.ron ,7 - No
tıa, Sonna ı: iltrYt>"' yie ted;"ye zam~ 

nı, 8 - Nıheyet, nez, • 9 - z.kre<ien, 
Ya"1n1. 

YL'KA..~IDAN AŞAÖIYA: 1 

1 - Atan, şri..~.~ blr ve"l n, 2 - 1 
FacLla, Tersi d, ~ nemem "· 3 -
Ko nal<, 4 - Caka, V•ıiıyet, Edat, J 
5 - Son bir hn~ :lves.iyle J""i1..n.l;, 6-
Rakqa ne..-a)e hazırla ('ki kt'. me) 
7 - Nida, M:ımur, 8 - Tersi eO<sik 
değ.1, Tersi bir ,eyin bı tığı ese:, 
9 - İ,yi ol<uı'1qyan, H. yva.ıı..n yedlı?i. 

Dünıin! Bu 1 !T' • ca.m.ıaın 
Halle41lmlt Şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 

' 

Sayın Halkımıza 
rastladığ~nız 

• • 
Kömür alım ve satımında 

zorlukları haber verınız. 
• 

kömür almayınız. 
muayyendir. Fazla para ver

meyiniz. Sarih adres ·ve müsbet vakıah 

ve Eksik T ozlu, ls lak 
Kömür fiatı 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

Bu hareketiniz 
olduğu kadar, 

menfaatiniz icabı 
vatan borcudur. 

kendi 

Mür acaat yeri: (Ankara v e fstanbulda ) 
Türkiye Kömür Sataş ve Tevzi Müessesesi 

İstanbul Defterdarlığından : Eminönü Halkevinin l M E D E N f Y E T 
2A Şfr eMAŞA 
3 zeR. .EZ ALE r 
4ESAMfeAL9 
SRAB.LAN E8 
6EN8Ae8eMt 
7TiKSiNMEK 
8 - YAKA AKi 
9CERlDE Z 

İ,,tamul Adli)"'6i"" ait Hı*u.k Mahl ""~lf'ı"lllin işg:ı altında bulunan Milli Oyunlar Festivali 
Tomruk binBE1nın c3056,50:t lira kt.':fİ!iı tc.nl.İrat 1.,-i 24,8.942 Po..rz.artedi günü s.ıat 1 
15 de Milli Eml<ık Mu<lür~e müte0-e1<ı<i! komitıyonda a~>J.: Hksiltınıe '!• BlJ6n\iırılkıü cwmarte!ıi gümü sıaet 
ihale ed.ilecektic. Mll'v<ikkat tE!ll1inat c.229 J1r.a ,24.> !kuruotur. 

İ~!ill'rin en az b;r taııhh'.tt~e •:oou. }ı a.ık bu i9<' bPr>o;cr iş Y"Pl<i:ma. 17 ve 21 de; 

NUR İ DEMI RAG 

daO- ôdarelerinden &!rnJı; olduğu vesikal..,... ı•tinadcn İstanbul Vd"'-"•~ne mü- Sarııybunıu Paıık G azin 08U 
racaa.t!a e-kBiiı:.n~ tariruııden ta1.j1 günJ.erl na(·..ç a ıun evvel alıa.•ıu..ş Pb 1ıyM 
\;e 942 yılı.n.a. ait Tieal'et Odası ~ik.alarııu i-braz et.melt~ri. mu'lrtaı:.,J:r Duhuli)"e ~·oktur. 

lliııl!uvele, Eiosiltme, Baymdırlık İıJl<ri Gen.-l, h1!Btl61 '" frnni şa11nmele- Oy.ınl:arm bliımetı ıııi mütea~ 
ri ve k~ bulasalari!e bona müt•·ferri ~r l"\lr.ılı: Mil ı Emllil< M'ldilrlll;!ü"de 
~rillebilir. •8466> T>hbi Adli önünden mlliht.ehf 

*nı tlere saat yanında treınvay 

vardır. 

18 00 Program \'e M•!mleıl;e: Seal 
Ayarı. 

18.03 MUl)i.!c, R-.cl:Yo D;ms orit .... 
lma61nın HPr Telden P·r,>gramlı 

(Nihad :Elo<;,ngiıı. ido 'csmdı' ). 
18.45 Rırdyo Çoe"k Kli b~. 
19.30 Mem-lt"ket ~ııat Ay'l!'l ve AJ"',m. 

Habeı'.u·:r1. 

19.45 S•'rl""~ 10 Dakika. 
19..15 !>lıizlk; Beıau.:r ş.,·kıl r 
20.15 Radyo G5z«e11 

20.45 Mıi<zik Şa~· v • Tuı · iil r 
21.0tr Konıı.şma (Arı I·~ er' er) 
21.15 ?t-Iüzı..lt. D'n 1 ~yir İ:crtC-clt' i. 

2!.45 KonL:"~''ha (Ş:ir Ye Ne.si:. &ı.:ıti 1 
22.00 JUüoik !Uıd,y<ı S1lon Orke..<-

tr..,ı. (Vı.olon;.t N"Cip A:;i<ın). 

22.30 ı.1eı1' 1 (..>ket sa"t 1\yar11 Ajane 

JiiabC;leri vC' Bcı~lar, 

22.4.~/22.5() Yacı.nl<i P?"ı;r:ını. ı:e Ko
pan:ş, 

----------
Deniz Levazım Sa
tınalma Komisyonu 

il anları 

1 - T8hrh.ia ohına!'l nıt·.cnıu bedeli 
cl0515> lira o!lll 10000 kilo k .. ::.an 
tı.1ıy&>ının, 17 ~ 942 Pa.zarl(:si 

günü saırt 15.30 d:ı p:l'Zotlılr!a e 
mesi ynpı1ac8Jtt.tr. 

2 - Kat't t'8Inlnatı •1517.> J.ra t2.5• 
truruş olup şaM.nametti her a"Jn lı..o
rnL"J'<)nda görü.)ebifü. 

3 - İst<*.ll!Hin belli g<in ven saatıte 
Knskrnprl.şada bulınıan Kon1i..ı;r;-eınrl~ 
hazır bulumnaları. •8iGO', 

ZAYİ - Ye..şiJ<W k'1T'""'5iz ç.;cuk. 
ları Kurtarma YUTdWlıdan -alnuş o!du ... 
ğum 940 - 41 ders yılı için İlkoi<.u] 
DC>lomamı zayi l'tıiın. ı•nisin.: atac.::ı
hrdrn e«k.iein;n hükm. l yok'tll.r. 

IJarnz.a Tu.nalı UeY!et Ctmiryolları ve limanları işletme U. Maresi İlin laH ------- ---
Yeşilköy 

Tayyare alanında Muh•mmen bedeli 26775 (Yirmi altı bin yed' 7üız yetmiş bı·ş) lira olan 96-00 1 

adet takriben 595 M3 meşe maden direği 28 8/1942 Cuma günü san• 15,30 da ka
palı .za.rt 1J.;u]ü ile Aınkarad.a İdare });oası;1a02 tc.planan Merfrı·.z 9 uncu Komisıyo-1 
nunl'a ,!ıQ..tJn alıruı:c•tu·. 

#• Akıamları vaktini ho§ ceçirm ek, ıyı yemek, iyi 
İçmek, iyi müzik dinlemek iıtiyen : 

Bu aym 23 iiıncü p.:ızar günü uçu· 
cu ve yapıcı talebeler al"aısında 
tayyarıe ve planör mOOabalkaJan 
yapılacak, mükafatlar tewi olu.
nac<ıı.lctır. Gösteri ve yaıışiiım 
saat 14.30 da başlan1'Caktır. 
Vatanı dü.'.;llllan !.tıcavüıııind<.'ll 

111.a.suıı bııltmdu:rınııt için ihtiy..t 

Bı.ı ..i.6E" g:rnıek isttyenlerin 2008,13 (İk.' oın g(:'kJz lira Ol" u~ kurut;) lir<.'ık 
mU'\·:ıkkaıt temjnat ile kanun:.ın ta,-in etti;;: vesı'Ktl!a.rı ve tl~{li!lel'ıtU aytl.4 gun sa
at 14.30 a kadar adı geçen Komisıyon Rf>i~;~ne vernı-elerJ lh:ım.aır 

Ş;n-ıtıır.me-Jeı• parasız olarak Ankarad::ı Mı:ı.·7.f"Jn•• Dalı t'6ınd~n HaydarpaŞ(Lda 
Teseililm ve ser~ Şt-f'iğinden ve Ha\'Za i~ta·yon St•f •&aıdt"Jl torr·ıt" olunur 

(8588) 

• 
1 MASAR K 

gider. 
Beyoğlunun en kibar muhiti! • 

rın ne yap.'.l'Cak, yine ayni tertip 
m; gideoeık? Konca, tabii yine 
ahır ıı<t<axlaşı ve caın yoldaşı öz
demke yaı~alklıkla vaoıifooiı:ııt ya
.pacak .. bu yarışta :Suıket, Damet, 
Roonaoo o1rııa:dığı \'ln Avni Ay
nıı;gô;!Ü-n Ye'.iş'i belki ~l bir 
plase yaıpaıhilir. Faıkat pta.oenin 
ırntika>mı, ıster misin 'L, evveiki 
b.ıfta olduğu gini yine Komisa.rj 
yaıpsm' 

e1ema:n yeli.,.;füımek gay~ ma· M:>hamın..,. !><deli 3225 (üç bin lb yüz 1"""" b<'.ş) J.ra owı 3 (tıç) adrt 
tut ve Tci~k. deU!oanlılarma yara- ~nzin M»törııı. •I>liri1UJ Tu:ım".ba (28 ~..os 1942) Cwna gUıtt, -""' (14) 

""Caik yeglııe spor bu cıevi baıre- "" d.'l!'ite Ha;rda-da Ch.r bôna'1 <1:>ı:ı.ır ~ 1ıaraf aÇI.! .,,..,_ 
Sairin ve Ba:,.nuharr!rl Elem İz:.:et ,.... siltınc ~lıyle saım &]lO'i<.-a]Qtır. 

Benice - Neşr'yat Dirı:kt6ra ketlerdir. 

lıtiklal Caddesi. No. 451 «Stüdyo» nun üstünde. 

Sipari, üzerine hususi akşam yemekleri. 

3ofranı.ıı evvelden tcınin ediniz. Telefon : 43848 

Her Pazartesi ak§amı MASA RİK ve arkadll§larının 
Yardri bıiyük Araplann yap1ı-

Cevd•t KARABİLGİN Her Tıi:r<k eclir lle) rtıdEliıllir. Bu ~ gire.dl i~in 241 ('ki yuz lc:t< b•r) !mı 88 ("''!<sec ıı) 
SON TELGRAF OllATBAASI r.mııılulr ır.u,1lkltat teminat ve k;l.nmun ta/ııı et!>ği <...:a.ilı:le bir,i<w e'Ju;,Itme _______ ı---------------i(Üllü •aıt.ino kadAr kllQ111.!(VOlla müracaatJarı lfıelrl,ı,,. 

istanbul Deniz Komutanhğın- ~~ v~~~'.?. i:::~:::~ Bu .,e at şarlnameıer lt<msyo~_P'L_'""""'-~ oi•ral< d&gııtthn_a~ <_8_659_ı 
dan : ıaırıw iki yilz on adedi Hamiline ve __._ 8 EL SAM JT Q L--... 

:JÜ< bir adedi Nama m~r oluP J , 
Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Ok ulu- 1942 lernetlil kı.;ponlan ö-ııerlerinde İdxar ,olları i)libJıbı, yeni ve C6'.ci BELSOGUKLUGU, ldıw ııor]u~u. 

bluna.~. üç a<iet bı~herı el:.~r lV.şselık me6aDıe ve proetat lltthsbı, s&stit ve ko11, ısistit.;t'T'lt', böbrek rn:htıt.~Iz-
n& Girme Şartları beşe.- )".iz lıra!ık, 11 adet onar hi~ik· lt!o;lanna karıı l'll mUtenıııı.el bir iJA.ç Bı:L AMİTOL'dur Bl:LSAMİ-

;ı'1J-ztr lira!$:, ve yine kate bir adet bi- TOL kulolaM111"r J'l]ı:arıda :razılı bıastalıkloı'Claıı ç.aboiı; kı>-lulurla", 
rer hİa:iPlik onar Hralık vt yln,e br Bütün Ec-ıane n;, }:eza dPı:ıolar-J.da a.r-cı.J-·ll"':ı.z, 

ı _ De""- L'"":ırtıı borina sııııtı.na cıımer.<: ı.teltll cirurlaruan .ııma;e 
k1l]d'lj&1· alınacalrtlr. 

adet 327 No. lu MliP o s TÜR.KiYE İŞ 
BA.'\'KASI T. A. ŞİRKı>M ıı;.se se,,e-

'5 istirakile hususi Suare 

~ 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : J ----- ---

l - İ"1arerntz ihltyacı için bir il.det nıo~r!ü aküple bronz 6Qnl.r f'üj tı,ı... 
ı.tnıbaaı paza.r)ıkla. satın alına.uf tJ. 

il - Pnz:ırlık 18/81 94.2 laı"ihme l'8lltlıyan Salı gilnü -t 11 de K•bn~• 
LevazL"'D ŞıTbr-rindeki Alım Kon~nuncia yapı.hıcalt't.ır. 

III - . ı:)artnameler paraEız oJarak her gtin sözil eeç~n subeden a1«ı3bı.....r. 
l\r - k-1.t~lil(!rin pazarlık için tayin edilen gün ve saa.tte 3 7,5 güvcnm() 

pnra}CL 1yle bırliktıe a.dı ıl•>Çt'D loom;.fl)-ooa gelmeleri Hin olunur. ..,8620, 

A - IAE b1rinci ıınıtt:a ikmale ka:an!a.r Den.az Ll:8esi birinci a.ı.nıt:.nA, 

B - Orta okul ao:ı.· 51nı:fmda. ikmale kalA.nlaııian Denfz Lıse.:ıı brrinci &1m

f1na ts11> olanı.u iknıal lmllb.an~arı.m verdl.ır:.leri takclirde alınn1ak üz~~ t.a
J:l yapılacakıtır 

d~ 17 .8,942 tııa.fl?hlne r11.stl>yan Paz.arlf·
sı günü sa.at 11 de i ta.nbulda 4 uncu 
V•>< Hanı akô B>rsa<ia Açık Arttır
ma ile saıı!acııklır. 

ISTANBUL KIZ ÖGRETMEN OKULU SATINALMA KOMİSYONUNDAN 

C - Lise blriıM:i ııındına 191 badcl; 13 - ıs dir. Altı ,,- lı:ilçıilı: olanlar 
k;>tul edJlir 

Denız Gt<i*li Olculu; 

2 - Dtciz Gt'dlkt Okulunun btr ftç s.nlfu:.a orla okuida İJoııale ı.aıan
lu a.1ınacakh.r. 

A - B.ılurıdı..1ıdarı •.ızu.fların m-.ı.a.dHi o!ac. Grdlk.H Okulu ıınıt:a.rına ka
yıt td·•<co.kle a r 

B - Gtclilt!i olru,una giri, yaş !ıaddi ı,,r>oct sını!a U -17, !!tinci •UU!ı<ıa 

13 - 18, ilQlinc!l aırufm3 14 - 19 y~lamııda olanlar Jı:a.bul edileceklerdir. 

3 - I.ı.arıburl ve civarında bulunaoiar İ&laııbul De..:• Kamutanıığına, İs. 
tan!, .1 h• .. i~nde bulunan!ar men.!up old;.ıkları AM.erlik Şubelerine müra-
caat Jn. 

4 - Kayıt müddeti 20 A!uolıos 942 alt:ı•muı& ~ada:'dır. •8603> 

Tilııııan bu bal<a.rete cevap ve<r· 1 
ımcli.. Çür.kü misafir bulunduk· 
l:l•ı bir yerde, genç kıııdını büo.bü
tün !11.nirlendimıeniın macaınz ola
C»ğmı dü~n, ~-

Tam o sırı.<ia kapınm önünde 
biT o1xınnbiı ô.tırx!u. Fr...r.ic Sutton 
gı.:lınişti. Muessese mt.crurü ~ 
dan giri.:cc, Tilınan·ı gördü: 

- Vay, siz burada rce arıyorau

Duız? tredi. 
- Efeııdi,m bı.ınde. da wıızıife

d ar bulur.~·vnıız. 
Frank güldü: 
- İyi, ı) • ! dedi, siz.! inşııl1'ah 

~mda Llcı.rot da.lresi ~yapa
c ag:on. 

- Ol.masa da olur. 
Frank bu 002u ke:,disine l<ıa~ 

bıc sadakat şeklinde tefsir etta ve 
ı>e61ni çıkamıad:ıaı, niıkahlı.sının 
oolundııığu ooaya girdi. 

- Mı, Beril, bil:ıen, bugiiın öğ
)eden sonraki işlerimi.. dl>ğruısu 

yoruldum.' Bi:zim mü~de iş
leri gevşek bını!kımı:ya gelım(~r. 
Bereket versin M~l Tre<nt 
işlerin cereyanına viıkıf da, ba
na büyük ya't'dı:mı dokuıııuoıor. 

Ş:m:li mü~~rileı<itnden 'b\rdei te
lefon etti. Mülııiın bir iş için cParıı
}a,r ldülbi.i>nde randevu vıer<li. 

Tam o sırada içeri giren Frlıd-
ıııan hrryretle sordu: 

- ~Parslar klıül:ı<h mü? 
- Evet, bir klüp. 
- İsmi acaip hlr klüp. 
- Siz !bu klooü bitayor musu-

nuz Fr.idman? 
- Bilnıiyorum amma, işı''ttim! 

Daha doğrusu bu klübü idare e
den a.damı tanı.unı . EsJı:i biır a&

k-erdir. Cenu~ Amkadan tanı

rxm. Aınerli iM»ndc bi!ı"-'<idir. Lon~ 

Borsadaki kl.)'!lle~nin % 75 ini bul
ma<l :ğı ta'k<!iı-de 20/8/1;42 1ıorihioe 

("8..it,ıyan Pt'l"ı;t.~ g·ı'!lil saart 10.3-0 !)allıç eti 
rln ayn! yerric 8.('lk. arttıı-m.a ile satı- Ku:ıu 'eti 
lac3""'lır. Tal;pJcı'in m•ha!linde bulu- Sığı.r eli 
n.c<>!t memu..~a miira<.-aat et:meıert 'l\n şeker 
_il-iın_o_ıun_"'_'._ __ < 4-4-91_> ______ Kcı.ıır.e ı;eiı.~ı 

ZA l.1 - İ5lanbulda Çaqık.ıpıda 
İ.f({e-n.der Bog. zında 26 No. lu Fırmıırn 
için Topra1i Off..sine Sdu:.ıen boş çu
val ı.-..n.n:ıtı olarak yalın.lan (100) 
;ri'ı a!lnuş 1'ılı<k lırolık rıdbuzu za
Y. etlim. Kcyf ycl al:lkad.:ı•lara bJd;
ri!ro ş oidıığıından hlllanü olnıad.l>ru 
ilfuı ey lcriın. 

MeLkı1r fırın sat.O. Macit Ateş 

drarla bir defa kıeOOJsinl. gOrrliirn. 
Kendisime şöyle ufa.k bir y;ırdı- ' 
mım dla dokuıııd u. 

Frank mc<raık.la sordu: 
- Bıı klübe h.iç g~ ımi? 
- Ben bu kl:üıbe bımda:n y:irmi 

sene evvel hlr defa gitt.iıın. işte o 
kadar .. . Yine baLl üçfuıcii kabta 
mı? Haıtrr.ıırlda kıaldığına göre, 
bura~-a bir O'SDnsörl.c çııkılıyor. Bir 
de adın tarafta gizli bir kapısı 
vardır. Bir batlkın hahııde bura
dan bir demir merdivenle ~;:~·a 
iniıiır. Ham ıım ayda bir de klüp 
baskına uoğrarnuş o zamanla ...... 

Bedi muhaverenin hep bu ani 
mev<zular ü:ııcrinde d.eV'<l'ln etmesi
ni ca.00 an istıiyardu. NlikıaJı, dü
ğii<ı, baheyı gibi sözleri işitmek-
tense ... 

- Kli1pte fena vakit geçmez
nıiş. 

Pirınç 

Nohut 
Ku....-u ça.~ı fa.s--..>lşilllı 

Barbunya. • 
Yeşıı ~!~r<.·im.ek 

Kırrr.ı.l2l 

Sad<>:ı·~ 

y ;ı,ı set= ( 39 k• I cm J 
Z.':Ytiıvaı: 
Zeytin tanes 

6ııhım 

Eimn(iı; 

Y11mu.Ma 

Süt 
Kase :f'>ğurdtı 
Si !wri yoğulıd 
Bı;;ya.z poyni): 
Ka.şıer ppyniri 

Kavrulmuş fı'Odllk 
Çek,J'deksiz iiıı.üm No. 11 

Çelcirdebiz üzüın No. 12 
Ç"1n1 fıstık 

Badem içi 

Kurıı incil-
CC\•lz içi 
K"1"\I k<tyısı çeG<irdeki: 
Kuru kayıs.ı ~Jcirdeıuıiz 

Odun ıürııen 
ııangal kö: ı~rü 

Miktarı 
Ook _..,, 

4000 3100 
800 450 

:ıooo 1300 
3000 2100 
3000 2100 
?;:; ()() 4:500 
1800 1~00 

3200 2600 
800 - 450 

1600 1200 
350 2;() 

2700 1700 

Tıt..'.t:r.ı. 

Lra K 

520U 
lHO 
:1400 

27 o 
3420 

605-0 
&4Q 

12:6 
136 
';')2 

14:" 

5 -~ 14 

Çok A:t. Ocfı< A2 Çui< Az 
Ki:o Kılo Ad<'! A<kt Doınct Deıneı 

aıi630 24ô55 
2100 
1500 

1500 

-----
19ö00 

1500 
il{)() 

1100 

14250 24-00 1525 
2814 
1000 
1290 

• 

30000 ı~uoo ~800 (l'ia.rh üzer-ı»o(n) 

15000 11000 'ls<ı 

2000 1300 800 • loOO 1300 272 
1500 l l IJO 795 

1200 800 1620 
800 450 15'l6 

600 ~o ııw 
400 230 260 

400 :ıoo 276 
73 50 120.75 
65 45 123,50 

6(){) 230 288 
500 = 495 
3()() 150 480 
300 15() 4RO 

Çeki 250 180 220P 
Kilo 3800 3000 437 

M ufrı.1:nrnen Fill<tı 

KtlnJ.ti 

13-0 
180 
12{) 

93 
114 

110 
47 
38 
17 
47 
42 

199 82 

10335.70 

134 
72 

86 
16 

5 

40 
16 
53 

135 
192 

145 
6J 
69 

161 

190 

48 
99 

160 
160 

880 
ll 5 

) 

l 
) 

l 
) 

' ' 
) 

) 
J 
) 

l 
) 
) 

) 

> 
) 
) 

) 

) 

) 

) 
) 

) 

) 
) 

ilk Tt•min.a~.;. 

1 

Lira K. 

Kapalı Zart; 
31/8/1942 PauırteQ günU sı.at H,SO dl 

• • > > 

> • > > 

404 lK Kapa:~ Zarf: 

'176 18 

1183 60 

31/8/1942 p..,~ı-tesi cimıl .. aı 15 te 

> > 

Kapalı Zar:!; 
31/8/1942 Pazar1Ct!i 
Aı;ık ~itme; 
31/8/1942 Pazactesi 

> • 

• 

> • 

11ünO ao:ı.t 15,30 da 

ırunu •ıı.:rt ıs,4s ıe 

> • 

lto 02 Aı;ık Ekslltıne: 
:Pl/8/1942 Paızartes; giln ' oaat 16 da 

> > >. 

Z4ı 4ll Açık Eksl1tme: 
31/8/1942 Paı.:ırte<i cilnii soa.t l' 15 ı~ 

197 '17 > • > Fridmaın blrdenıbire Frank Sut
ıtın 'a bn- gim m;>eJ gelen tel.. 
grafı hatıırladı: 

- Th'et, öıy le bir telgraf geldi 
arr.rr.ıa, ~di nerede bu~ğıın. 
Hatı'l"ını<l:ı kaldığına göre, Pa...;fik 

(Deıxımı ı;~r ı 

ı _ ista.Db.ıl K.z Öğretmen Okulunun n,JO !im 'e pel'IS<y(>n la'.mılarının ;yulaırda nuktar, ıı.d_ demet ve tıalrmin beJeJJoriyle ilk terniruıltkrı va eka!Jt.r. 
şetr!I gim yr ""at:erl hİ2l!l:arınd~ yazılı yiyee<'k '< Ytt<O<ak!ar ~Qtmeye lwnrnuşlur 

~ _ Ekı;;llınl' ııe,vj!!Jnda İ'.itik!~J ca.ddfslnde İslaobul L;op;er Mu.!ıa.clırcilikinde loplonan komisyon.da '8Pı!acaktır. İslı,Jı,P~er Ülı: t.emir.ııllannı n;~fır 
?tI:...ıha,ebe-c '~ ,-eznesi.ne )-S'tıra.rak teminat ma.Kb1.lz!.rrw. Vt: 1942 cı~nee!ne ait Ticaret Odası "\•ıe&114ıl·lanyle blrlikt.e korn...•,ona &eırn-eleı.i V!-' ~f.f m~p:Jr.ı 
ek:ô·V:.-1.e 5aatindt'n bir saat C\.-vel ıe,-ru etrr,e 1 ~r1. 

3 - İot<-kllu r aı·Uıa.ınl'}"• Okül İ<lare.-ır..atn C'Öl'İll> <ıi<ıı;yöbi:O\.'ttJEri l.l;ln o!un-.ı.r. 


