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Davanın 'f.icaret Vekili bu 
döniipdolaştığısabah Ticaret 

tek nokta Müdürlüğünde 

Kafkas- Hind- meşgul oldu 
M Gtıedea ıoara ltlla-ı sır .• 

İngilizler ve demokraı· 
yıı,lar (Kafku - Hir.t • 
Mısır) müsellesi ellerin· 
de bulunarak 1943 ilk· 
baharını idrak edebilir
lene dünya harbinin 
mana ve mahiyeti çok 
dejiiJebilir ve 1943 mih
ver için mü§kül bir du
rum yaratabilir. 

ETEM iZZET BENiCE 

AitfBtosu da yarıladık Alına1> ta
arruz ordusu Kafkasyada mühim 
mııv..Uakiycller elde etmiş ol
IJJ41Slna xa~ıttrn henüz şimali KaC
Juısyanın i~al ve islilasını ta· 
maınlıyaoıad>. Cenubı Kafilı.asyayı 
iıılili edip Orta n Yakın Şark in· 
giliz İmparatorluğu'lu lt>bdidi al· 
tına &iıp afamıyacağı, alırsa ne 
umana kadar bu hedefini bflşar
mıya muHffak olabileceği de 
belli d~ildir. Kafüaslazdaki Rus 
müdafaası bili çetindir '"' Al· 
man ordusu her la rışı büyük kan 
ve malzeme fedakiiılığı mukll!bili 
ele ceçirebilwcıktedir. ~ ... , ce
nubi Kai'kasya da istila ve i§gal 
proı;:ramına dahilse bu işgal en 
kısa :r.aınen nıesafcsi besaplazı ile 
yine bir, bir bıı<;uk aylık bir tetin 
uvaş cle~n... lçiude tahakkuk e
d..ııiiir. D•mek ki, Birinciteşrine 
kadar Kaika•yanın ;~..ı ve isti
lası an.:ak taınaml:tn<ıbilir. Bun· 
elan ole,e Sovyet Ru,yııda Diba· 
yet llkkwn;na kadat lıııri>edile
l>ilir, Te,riıJcr içinJe nı~rke~ \e 
f'D••l Rı"S orduların,n iınba edil· 
mesi kolay değildir; çünkü Sovyet 
Ru ya li.~fka•y:ıdaki ~idcktli mu· 
ka\emeline Nğınen onluswıun 
eu büyük ıruneth!rioıi meri<e:ı:de 
n şimalde toplamı~tır. Cenupta 
yalnn Timu\eııko ordu birlikle
rine -ve KafkM müdafaa kunel· 
!erine k'i!'§l bu kadar çetin sa.va~
lar vermek zorımda kalau Alınan 
ordusunun şjma;I ve nıerk~e da· 
lıa kolay muvaffalôyetler elde et
mesille linkin tasan-ur eılih!mez. 
O halde, en makul hesap şudur: 
Almanyamn merkez ve ~imal 
RusyalllDıl• müdafaada kııiması, 
kı~anıası ve fakat Kafkasya, Or
Ca ve Yakın Şackta barb> brtirınek 
istemesi. Bu takdirde Alman or
dusu İngiltereyi ve müttefi~leri 
Asya • Irak • Arap Yanmadası • 
Mısırdau ve bu bölgelerin hava, 
deni:ı 11e lar&larından mahrum 
etmiş olarak 1943 ilkbahanna bar· 
lıi intikal e:tinniş ve 1943 yazın. 
... sanayi bölgelerinden, pctro
lüıı.den, bubuıbat bölgelerinden 
mahrum kaim~ Voe zayıf Asya 
lkaynalı.larına süriilınüş Rusya ile 
eeokle~meyi ve garpten gelcbile
ce.k demoknsyalar taarnızWla 

karşı koymayı tasarhyabilir. Böy
le bir planı tahakkuk ettirebil· 
mek hiç şüphesiz 1942 :ı.arfında 
bütün Rusyadan ve Rus ordula· 
rındaı:ı. kurtulmak arzusu yanın
da ikinci derecede bir başarı ola
lıilir, fakat, Rusyayı l>1l soı>babar 
80nona kadar kioıilen imha eyle
ıııek ft parçaJamak mümkün ol
maılığına göre yine Almanya he· 
sabın.a eıı elverişli, siyasi, askeri, 
ikwedl bakımlardan büyük e
lırmmiyett.ı bir munHakiyet 
•lur. Henüz cenubi Kall<asyaya 
Almanlar ı:irmemi.ş buluıtdukla

rMJe göre Alman genellrunnayı· 
ııın H Btıfkomutsnbğmın aah>Jı • 

(Dev""'' Sa: s. Sü: 3 de) 

IAt ve ihracat b I r-
llklerını11 va z l yet ı 

g6raıııecell 
Şe/aıın.i2ıde bul.unan T.ıcare>t 

Vekili BehçE!I: Uz bu sabah saa.t 
10 da mıntaka t.:caret müdürlü
ğüne gemıi:ş, a!akadarlaria temas 
lar ya:parak furac"'t ve itihaliit va
ziyetleri elrafın<ia izahat abru~ 
br. Bu a-r•da bazı tücca<lar ken· 
d'sini zlyaret edereıt di.le:i<'rde 
btılumnuşlardtr. 

Vekil öğleden sonra saat 15 de 
c!hal·at ve ihracat birı,lderinc gi
de<ek 'letlrikfer yapacak, bırlilder 
e"ktilnile ,ihrteıı.t ve itJıa13t tüc
CR:·!ari\e ve kücü k esnaf ;ı., gci
rüşeee.kıtir. Bugiinkü tetkikla so
nunda i.t'lta;,i( ve ihr•cat b .. t:k-

(Dı··vaını Sa: 3, Sü: 5 dl) 

Fen ve Edebiyat 
Fakültelerinin 

yeni binası 
Eyful başında te
mel atma merasi· 

mi yapllacak 
Geçen kış yanan Vezl!eci.~rde

ki Üniversite Edebiyat ,.e :F'cn 
fakiilte!A>rimn yeniden İP~ası ;,;,, 
gereken h.azırhJclara ba~IDumış 

ve bu hususta hazırlanan ım.ır 

projeleri taı9dik edilerek Aıı1<ara· 
dan Fen fakülıiı-si deirnn>ğ.,ı:. 
~nderilrr'.iştir. 

Yanan binan!n arsas? c~varıfıda 
bulunall bina ve arsaların 'stım· 
Jakleri bitmek üzeredir. ·Ya;ııla

. c.ak binaya fen ve e~b:yat fakül
tesi ile Sultanahmet Yerebatmı
daJc.i kimya en&tirüsü t3,_ınaeaJr-

(Devamı 5'!: 3, Si>: 7 d<?) 

Hindistandaki 
karışıklık 

hal ô. durmadı 
Vişi, 17 (A.A.) - Kalkütada 

çıkan kanpşalıkla.r esn ... wda 
asker halka ateş a~mışnr. Ahali 
arasında ölenler ohnuşhır. 

Vişi, 17 (A.A.) - Müslüman 
partisinin. reisi Jina, İıoıgilizleo: 
Hi.ııd menfaatıerin.i gözctmcdik.çe 
onlarla işbirliğini )·apmamız im· 
kiınst7JChr, demiştir. 

Almanların bir 
haftalık tank ve 

uçak kayıbı 
Looıdra 17 (A.A.)- Moskova 

rad'.ıosu diin gec.,ki neşrıy.ı>tın<la 
Almanlaac.u Don nehri batıs·r.da 

yaptıl<ıl.a .. ı taanruzlarda ağır ka
yıplara uğradııklarını w yalın: 
ha 'kesimde 100 tank ile hü.cum 
eden bir A:man teşlalın:n tunga 
dtişüp boogıına uğradğını bl lıd r
miştir. 

Voro11<>jde süngü hücumları ya· 
pıl.m~ ve göğüs göğse ~s.rp<Ş!ıir 
vukua gelmiştıir. 

Son iki Jı.ııJ!ta zanfrnda 600 Al
ma.n tankı imha edılmiştir. Cu
martesi günü •bı1en haftaya ka
da<r tahrip edilen Alman uçakla
rının adedi d-e 369 dur. Rusların 
kayrbı ise 241 dir. 

- --- - -
-·~-
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• 

' 
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V..-on üzerinde u:ı.un memilli lıir Ru.s lıopu 

Rus ve Alman kaynaklarına göre, Doğu Cephe

sindeki harekata dair öğleye kadar gelen haberler 

Dr. Fikri Tüzer'in ce .. -
nazesi bugün askeri 

merasimle kaldırılıyor 
Ankara, 17 (Telefonla) - Da

hiliye Vekili DoWor Fikri Tüze'in 
&ni vefatı bureda büyük tıııır ie
essiir IQ'..nclnmı..tlr-

Dün saat 17,30 da bl'b eekte
ııiııden vefat ettiği anlapbn mer
humnn eenazesi bugün .rt H,36 
da k:aldırıldtğı Nümu.ne ba6...._ 
sinden alınarak, eenaze nwn•n 
H...,obaynm ~Ünde eda edil
dilot-~ 8*cıri merıısiml<> 
yeni merazlığa götürüılettk ve 
ebedi istir9Jıatglıhına tndi edi
l«ektir, • • 

MDtlltThflJN HAYATI 

Dolı:tw Fikri Tüzcr l!M Qori. 
hinde Bulgaristaıun Şumn.u ~ 
basında doğnnıştıır. 1308 de F..tih 
askeri ~e!line, 1312 ıte ç-. 
•elköy askeri Ubbiye idadisine 
girmiı, 1321 de dol..toor yildıaşısı 
okırak mektepten çıknnşbr. BIU>
dan ..on:ra orduda muhtelit vaz:İ· 

• , . 

imanlar Grozni Petrol ::.?.~2~:;3.Z~?! 
(DM-a.mı •• 3, Sü. ? de) 

Merhum Fi:..rl Tilı.er'in ıJOn 
çekilmi§ bir r"5111i 

Olgesine 30 Kilometrede Bu sabah Samatgada 
v~!~A~ uıı.':'.e:in. a~~~in ~:::~':!~~~ imha ed; 

1 
d i bir C e S e f b U /Un d U 

de Staliıııgrad V'C Kaibs.yaya arrı.,Jan geri atılmıştır. Nehrin AK DENİ Z 'D E 
karşı Alınan tımııTıızıı muvffaki- &ağ kıyw tamanıile temizlenmiş- • 
yf"IJJ,. g.-li~..ırtedır, tir. Bazı noktalarda Almanlar Rus J •ı• 

Alman ha.herlerine göre, Kl1' hatla..- uüluz etişlerdir. Birçok ngı iZ gemile
ırine yüzlerce 

ıhver tayya
resi hücum etti 

Batı 
• 

aynı 

çölünde 
sükunet 

V;şı 17 (AA.)- B:>tı çö'.ünde 
durgunhılt ~anı e~ekted:r. 
HCT iki taıM haYa fa•liyetine de-
vam l't'Iniştir. 

Kahire.den ~ınrnn bır h~her, 
'l:'<:.t>Iluk, Soll!um ve l\la,-sa Mat. 
ruhun J,,:ım'bartl:ıman edi'id ğ'ni 
bilıfüme kıtl'dJ r 

k.öprü.lıaışları kurulmuştur. 

Bazı haberlere göre, Almanlar 
burada mübim miktarda hava 
lı.u• eti k k adır. Kara· 
deniz limanlarından Tııap5e !ima· 
ru ağı.r bir hava akınına nıanız 
lılım,<. rılıtınılar ve ilti şilep tah
rip edilmişti.ı. 

Bilan! bir ha-bere göre, AJ • 
manlar Gt"O'Zny'ye 30 kilometre 
yaklaşmışlardır. 

Voronej k<>siminde Ruslann 
yaptığı taaıı:rudarın hepsi ger> 

(D<"atr.l Sa: 3, S\i: 5 de) 

Pazar günleri nasıl eğleniyoruz? 

Velief endi çayırındaı 
seyircilerle beraber •• 
Tarzandan vaz geçme 1 - Haspa fena 

mı ? - Ferhada diyecek yok -
Ya Ummacı? Bunlar, hep at isimleri ... 

Treııode, vapurda, taımva.yda, 
tünel.de, kıııhvec>e h..ttii matbooda 
bile pauırtesi gün:ıeri a,"'ğı )u!iGı· 
rı hep ayni mullıa>~: 

•- Dün ıı,:.stldın ?, 
•- 22 lira zarar <>1ılıim .. 
•- Çifte 'balııi:ste doe .kayıbıon var 

rnn?. 
•- Ohrıaz ohır mu, bir sürpriz 

bizım 18 poıpde mal<Yldu. 
Yahııt da: 

1 
,_ Allah bin, bın bereket ,·er

sin, dün 55 kağıdı kıvırdık ... 
•- Bu ~,.,n ~ler ~olunda ... 

Dün de ortnbğa dııım.an aıtıtm-dık .. • 
Ha.kiı.1<aten Lr~bu1icla bir at yııı

rışı rnıer3kııdır aldı y:(irüdıü. Bir 
za.rr..anlar günl~, hatta.Iarca 
<ledıi'lrodU$U <k vam eden meı;hur 
Galatasarııy • Fenerbahçc maçla· 
rının artik pa>blJC'll datma ttldı. 

(Dı;varnı Sa: 3, Sü: 6 da) 

Romanyadanyeniden 
500 bandaj geliyor 1 

Tra.mvay l(ıaresı. Romall(11L tabrika- ı 
}arıy!e yaptığı yenJ bir anla!;:ma ile 
,enid~n 5-00 b11n<l-ajlık bir parti.rdnı 
mPrnlcketımıze gelmtsini temln etm1ş
tir. Ba'lıdajlar yakınctn ~la çıkacak ve 
Dyıüle k&dar aehr .. n•J€ ge-1,,-u~ olacatt

tır. Bö,y lelikle yti.ııa•'n f,ızla tran)vay 

arsbatıwH.n ga!"ajl&rd<?n ıelf'rln'C çrka

rıla.biılttf ğl he&ap~anm. k1ad'tT. Ku; 
ırıtvsimınıdr trrımvay a.Jıtın!ôbJ bir;;ız ha-

l 

D!ier taraftan bazı mal:curne ve ye
dek parça buhranı da kendini &'iisler
n•t'Yf' başlaın?şıhr. Bu yüzıden tramvay 
arabalar~ sık s!k bozulmakrtadır. Dün 
akşam caat 21 sırala:-ında 87 n1.4ınaralı 

Kurlu 'ı.:ş - Beyilz~t traınvayı Gala!a
sarayı.i~n g~!"ken ınotörU şlddı~tH bir 
irru:~1<!a patlaınışttr. Halk bil;yUk te~
~1 dötmi..ı::, fakat y ı · c.1 ~ .. ıTl o]n1aTış... 

\. '"· Du \·2;:";.rt•!lrr y3. ""lZ bandaj yok
!gıı chğ;l bıit 'n nıalze:ne üz.e•·:nde ı 

bu.f·ıiU1 ol<i ı,ilı"H.: ~"Ô'1·.c .. rn•'k' . .t_·d:r. 

Lor.ıdr' 17 (AA.)- Röyter a
jansımn Cebelüttarık!alki hususi 
muhabiri bi1ıdiriy.or: Malıa ad"3" 
na tah·;ye gı&ıüren g"milere ta
arruz eden kuvvetler yüzlerce 
dü~man uçağın.dan, kruvazider
den, zııfıhlal'dan rnürclı:kept;. 

Bu uçu.klardan kıüçü~ bir kısmı 
baraj ate0'lı geçip gemilere va· 
rab'l'mlş. fa.;.;a: ö.ttıkları bomba
ların hemen hep:;i gemilerden u· 
zak'a~a İ:ltiıpnüştür. Bu uçaklar 
Sardcnya ve Sicilyadôk' üslerin· 
den gelrr-ekte idiler. Ka.-şı'.l-j'.ık
ları sı'kı baraj a~ karş.sır.da 
büyük b'r kısmı geri dönmü~lrr· 
di.r. 

Kömür nakil 
fiatları tesbit 

olunacak 
Kok ve maden kömü
rü için sıra numarası 
verilmesine başlandı 

Dün beee Galatada Havy~:· ha
nın .n altında'ki 7 numaralı mut
faktan aie<; ~rkın~. yüksel~n ;,,. 

(!Jt'lia.r.ı s.: 3. Sü: 7 d<J . 

AdUye doktora ve mtlddelamaml cesedin 
balandaja mahal e tetkl•at 1apıyorıar 

Bu sabah Saınat~ ada 
paşa eamii (;nJerinMki 
bir ce.et buhıwııu_tıır. 

Davui
sabilde 

Va 'adan hab6<lar edilen adli
ye doktoru Hikmet Tümer v• nö· 
betçi müddeiumumisi eesedin bu· 
lunduğu yere giderek tahkraata 
başlamışlımlır. Uzun mü.del« de· 

(Deva~ Sa: 3. Sil: 6 de) 

Akdeniz savafın· 
dan dönen bir 

lngiliz uçak gemisi 
Viş' 17 (A.A.)- Cebelü~tanlc 

!imanına ihica ebru~ olan İngiJ;z 

uçak gem'.si cİ?!.i$tr'ous. ağır su· 
reollte hasara uğram:~ bir hild€
dir. Kımıandanlık kulesi bir de
mir yığını halini a1mışıır. 

Hasköy değir· 
meninde sakla
nan 5 ton buğ-

day bulundu -Bir suiistimal çeşnisi 
veren bu hadise hak
kında zabıt tutuldu 

0111 lltldClrCl 11.Adlıe 
hakkında neden tza· 
llat vermell lıtemlyGr 

(Ya>ıı91 Sa: 3. Sil 4 .iıo) 

1 ç; R, C E v 
1 

Kalb sektesi 

R 
ob.r.<1li ll.ıF•kil Dc·k.t<>r Rf'fil< 
Sa.yaaırm Istanbulda mev~O
dü okunurken, onun Dahiliye 

Vek.Ji, t'tki J\.lü&te'18'·t ve ı:ırkadaji Dok
tor F'<fri Tüı.er de b.r'Clenb•re öldü. 

Kalb ~Pk.te~ı. .. 
Bu, biı """t 'ıbl tik, tak, ~k. tak iş

liyen t.;rnı'.y('.tiınizln, ıı:li b'.r saat ba
şında ve tepeden lıırr..e, ztn.berPğini 
~a!tm:;.. badisesi<Hr; ve ölümler için
di? zıtm:ı:n ve mtkAnını kMtlrebilmek: 
bakımından biu en ~2 n1.ant.Jd ~ 
bagışlı.yanı ... 

- u,dU. deri<, kalb •rk~ ö •• 
dji! 

Ve My'ocr. tıç kibr't ..WünOn çatı
llnda A.8.!n:ıtı taşıyarak ıbir temel Jtur ... 
nru,uz g<bl, bu üç kı·,imenin t<>rlt.blıı
de, bir ölüınün bütün 61ı:nnı inil tt.. 
mişces ne filnr rilhatnıa klll\7UflU'UZ. 

Halbuki, maısan1wn Ustünde.lti, bir 
Jı:aç Ya:/, bir kaç vida ve di~liden iba.ret 
basit .aatın, to'k, taiı:, tik, tak ı.ıer1<cn 
birdenb11:e zenbereii bn,aNl& belki 
dı>ha /azla bay,..t dıeyarız; :ı,ad;seyl 

da.h.J. fazla derinleştirmek pyretine 
düşeriz. 

Brlki de g;rift Dan mevzuunda, 
basit saat misalinde oldugu gibi btr 
hükır.e varmıya !n1k!\n olmadığını b~l
dig;mız )Çin bu böy!ı:dir. İ!lı&Bn. o," tır
nağındsn saçınm teJ;ne kad21r her uz.
Vu bCyU:. meçhul kuibuııa ba1:Jı esrar 
mekunt:z.ınası. işt" böy'e. glrli bir saat 
başmda, tıpkı bir aast gibi unberel,inl 
bo..,~itır; ve bfıôlc;Pnın (niçht) \ie (Da
sıl) mdan hic bir iı bııakmaz. A.mrr.a 
biz yic.e ha;mc-t'U ve 'l.a :.akvtl6 tt1 fsir 
ve izah Jı;olt• ğuna ei•'1lilllip hükmü· 
mt'uil basa:-·2: 

NKc:IP FAZIL KISAK~ 

- Uloıi. df>nz., Jra'b 6<'kfı•"1nden ı,,. 

du! 
Filo T'Li:'z:e:"' Df" ,p.h:s, nt dE- 1f: s;ıh: ... 

&Ulda tamyoru B~ b•kımdnn yuka
rıdakı tatırlar onun şah::.ın:ı '1lf'Y3 ' 
k.Jyınl~rrıt' ait herhı:ıg bir 'fCY ~·<'
Iemrk arzusu.noan zi.ya<le, onun VC'sı ... 

?ıe.s 1 ~·.e Y·tıe ölumı~ oi~ bir kuç 1'..iJlmE t 
yumurtlamak aıt~yacından. dot ..ı,yor. 

ö:üm bah"-;nde ben kafan11, daima 
(paı·.ı:.:'t) 11~kınıc1 bir noktaya 6:>.plı. 

da!.ınJ bu se:-lerin ı..lı lıece: n1 ~z:metl 
çalışan bir ra<lyo 'Q'l.8.kint.'6ınıe bL.uttl
rim. Henıen hıın-ıt•n b\Jt n Jilşı..: .,cClf>
ri.min ILihrakı odlır, OıJ:'r ... öıüın ••• 

Ö~\!me ait dikk:ıt1er. Jcn bl:risi de, 
t~peden 1nme ö!Oru!<".rln tı.pkı ha'J.ta
hklar gibi, eıaar'ı ı.:ı.man '\·e me.tin
larda ı.i.lm~vi b~r s~,g n ıtace t:tnıe
ı.idii. l\iesı•ll brllib..ı~.ı bir zaın;;ı,n ve 
mekAn olur. belli başlı bir net>il içinde 
,-a:nız şairter ,., ed:.p~Pr ö;ur; deıvle1 
adamları ölür, ~unlrıı· ölOr, bunlar o
lür. 

Evet, Mte.ta ı.ünı.rcvf )lr ı.a 1 gın ma~ 
zarası! .. 

Fikri Tilzer'in öt lırıüylr -Oe, dttlet 
adarn}Drı arasında H.eiik Scı;y•iam> to
türen ölilm dalga.sının artık sona ere
C(.'ğıoı, k:ıybo]ae.:ığ.11 ur:Aı•; \"P. 'Tiutla· 
ka öl• nln al:l~ll ve · k yrne1 akkll'Mh. 
da b:: fıfi. bf'lirtm-ek 'hı oı der•m 
ki: 

Herha'de FJcrı Ti.ıztr, 01dl.ıkteft 

son-, ge:-r:: §Jh~s \iP g.e•·ck ş k yru<tı 
bak, 1'1C<l~n sa.ğl.fı.~c ı gordıJ.b mua· 
~tlt.•n n zıddu11 göreb '«ek ır ,.ı.hfi• 
~ <11"'! 'd;.,,, Krnıdi ·nı !if'"tt'r. er, tem.el 
ı:.er.ni bu n.oktada arıyıııbJ•r 
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HALK FiLOZOFU 

İSTİGNA 

Orta tedri ·at ~kteple<İooill 
ibirdelliıi•e çogahııası üzeriae. 
ibu ına.,..._lenle 4llen -..... 
aık ı.;.6 miktanla ı..a buiıaa
mauuşıı. Acil · l>İyacı karşıla· 
n1ak üzer.,, dulaal, bu. te4.· 
J.irkr alıaılı. Bu arınla, ilk td.· 
:risat<ta hocalık yapacak -vasıf· 

rı haiz kimselerden ort;niıa&· 
teplere yanı.nacı lwcalar taJiıı 
edildi. 

Bu, bir ~aruretti. İleride yük. 
sek ıah!KJ görmüj ve arta te4· 
riosatta borahk yapmıya talipli 
~cnçler yctiştlkçe, ötekiler de
-· ti!ilecek4i.. 

Yii • tahsili • tamamlamış 
ve orta tedrisatta hoc:alık ;rap· 
m k üzere ken · · h.uırlamq 
ha:ı:ı gençlerin, bıı,,..Un, mii al 
olmadığı için hiQbir yere tayin 
edikmedrn btıkWikler' • ~Y· 
le-sem inımır mısınız?. 

l\Jüıılıııl yok.. 

iKJ HARP 

ABASINDA 

Geçen U uıni Harple bu harp 
ara ında hayat peluılılığı tıislıe

ti, u seferkiıııi.n aleyha olarıık 
müthiştir. Geçenlerde bir te~af 
hz.bcri, Bulgaristanda bir kıstın 
eşya11111 yüzde 21& lliıııbeti<Mle pa

h.ıl:ındıı>ım bildiri}'Ol'da. 

l~allah, tıi.r gün snlb olarsa, 
bu Jtarpte hayır.im ne kadar p•a· 
l:ınıp, canm ııe bdar 11C11Ziadıp· 
nı an la tan a1.tler yazılacalk~. 

KOLAY 

DFGILDİR 

Bir zamanlar, :lnı:il'z gazetelezi, 
llind milli>etpeneri Gandi için 
meczup filaıı d< diler, amma, Hin· 
distanda sem iı;yım gitt..1<çe .. 
hcmmi)·et peyda ediy<>r. 

Hindi•tanrl:W haıüse ve man• ı 
uraya bakıp Ga, bunlu bi.r mec· 
zup tarafından idare edildiğine 
hüıkmetıuek lııolay değiLıl.U-

• ·ül\ro ·ELllt 

YEMEK 

Daima yemek yediğim.i..z iıV Jo.. 
l.ant&da. lıaıtııin bıışaıdanıberi por
ı;iyonlar gittıkç., .. ilçülü~or. Ge· 

çculcrde bir gün, bir yt-meğİn 

müdrırı, t hğ içinde pek a:ı: 

gori1nü) ordu. Yanımdııki aı1<a· 

ıfo~ tabağa baktı, b tı; ı;oııre gar· 
ıKJoa döadü: 

- .Nümm: lik mi getirdin, de· 
ıli, i) i pekala, işte bu yeınek.t~n 
bir po ·y(ID İ•Ü)·•um~ 

ÜZÜ~I 

T N.t.:Sİ 

Bu sene, diğer bütün me~alar 
grbi üzüm de pahalı.. karpuz kilo 
ile satılnuya baflaımııştı. Üziimün 
pahahl.ı&ı karş mda, bir aı\lr.ada1 
şöyle dedi: 

- Bari ü.rümV. de lıilo yerine, 
tane ile sat~ar!. 

AHMET RAUF 

/l.EŞAT FEYZi 

Hallıukl, bu cevap vaktile 
ahun idari tetlbirin ruhlle ta
baa taı.ana :wl bir maılai7et ac
zediyor. Yanlımcı hecahk bU
:ıamrelten doiınuştu. Bu zaru
ret peyaerpey .. rıadan kalktık· 
ça, orta tedrisat müesıiııısderia· 
de daha layık elemi.lan kUJ.. 
laıı.ııırak düıayanı.ıı her tarabn· 
cbı iiın:sana ea • ul ı:"riilt:a 
f.tir değil miılir?. 

Bilhas.u ortamekleplerde, 
bre@ vauOarı hai;ı, her ba· 
knııdaıı boca olarak yetişmi:f 
elemanların yekiınu, mevcll!
dım yiiMe ellisini bmmaıl<en, 
bu vazifeye talip ve her türlü 
kannni vuıflara sahip gençleri 
•nıiilllıal yok... diye reddet· 
mok, insana çok garip bir ıs. 
tiğına ~de giirünüyor, Bu 
i<.ti,.Wnawn ııebebini an laınıOI<, 
elimizdeki nın!üınlarla, çok 
giiç. 

mamlara kö ur 
verilec k mi ? 

Bir müddet evv 1, A karaya 
bir hey'et gönderen şehrimiz Ha· 
mamcılar Cemiyetine menfi ce
vap verildikten sonra emniyet 
rdsi Osman Günsay Bclecliye ve 
Vilayet lle2dinde teşebbü !ere 
geçmi~tir. Şebirde ım>Yent ve ha
len ~!iyen 98 hamam için Beledi
yeden 180 bin ton kömür i'fl,emiş
tir. Brled~ iktrsat mü.türlüğü 
bu müracat etrafında tedük.lere 
geçmiştir. -----
o ya,ıada bir kadın 

deaizde boğul u 
Pendilı.le feci iıir deıılı kazası 

olmuş, denizde yüzmek istiyen 
bir luı dın bogulm ııı;tıır. 
Boğulan kadın, PendWrte ota· 

- Hamide Girgin admda tam 
90 yaşındadcr. Den.ize girip serin
lemek maksadile sandala binmiş, 
denize atlamq. F*-t bir daha 
su )'Ü1ÜJ1e ç11cmamı2tır. 

İhtiyar kadının cesrdi sanda).. 
cılaır tarafındu ilıuluomu~. 

Sünnet düğün·· 
R•mi mhiye i gençlik kufübii, 

Çocuk es geme kurumu \·e yar
dımsevenier kurumu tarafından 
nıüştcrek olarıı.k büyük bir sün· 
net dıijiunü tertip cd.'1rı~tir. 

Bc.nun için zecg•n bir program 
ha:ı:ır1ım=~ır. Ayın 22 sin.de 
Ranıa ifK Okulu boıhçesınde bu 
m.aksa'Ja veritccck mıı.s.aıınc-reye 
şclıılmiızf.ın. tar..ınmış ses ve saz 
san ~ da · ;.irak cdecek
lerdır. 

Limon Hah 
Trakyanın bi'.r ea.hi... ka.zasın<la otu

raı:. b r okuyucwnuz bize ,., lad\ğ• ı 
mekt a. diyor ki: 

cBY'imde haıSt:am \o-ardı. Doktor, bDl 
bOl 1 m :-ı;ta. içinnemizi tavsi1'e etli. 
Kasab. d~ ımon a ad?k. N y-et b ... 
y rrl"' bı;Labildlk~ Çokça almak istiyor
duk, F"yatını eorduk. T3nesi 35 kuruş, 
®dl. ~fübrern b;r lh~yaçtı. Dörl tane 
aldık. Ve' dört limona 140 kuruş ver
d•k.. Ha.tay& daha fazla limon 'iııımdı, 
Fak&t, <iOşüııdUk, taşındık, nLamu<lılt. 
s:z ne der&niz, bu iJe? .> 

Biz. 5;10.ece kaydelm<ıkle iktifa. e4I-
J"l)ruı.. 

BORHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 64 

AŞK ve ~ÖZYA 
y 8ZllD : s E L A M İ j z z E T 

iKİN Cİ KISll\I '------
uo un ya... ÇoC"U.ıı:uırnczu olSü?ı ge-1 
ri ,·er r. 

E.n~m. ce\.·ap vermtd:... 
B::gUne kadar i17le çok inkis:ırı ba

Lllllftı ki, böyle hı>yallere ka-
pı k teın;ıı..nlu arlık. 

ile on b!r göğüs geçirdl Keııdl f&-
1.:.ke .11 duşUrıerek; 

Ne d·ye sanlci beııi 1ııonu.,turdun? 

Dedı. 

_Ali Ue mi? 
- EvM. Onun yftzünü görmek ıs

te:r.•1 ·en. Hata onu unat.mı:ra bile 
lq ~ ;, r:ı .• , Şiınöi yine onu d ü:ü
ııece01m. 

--- Çok yalvardı Erıgin ... O kadar 
mey J 'ı. kı .• H>I lçı:ne dokundu, da
,.;x!\amadım ..• Onun yt isıind.P bira~ be. 
nmı de dah m var ... Hiç değııoe ona 
bu rr 1 ti yapma.k boynmun borl'U idi~. 
G .:i 'CE'k:, giderkEn b~r kPrt•clk olsun 
senı görmek sterr. si h kl\ idı. 

- Evl'-1. arr-"1la brn. .ç dü:$ünme. 
cl"n .•• c .. n n ac1ıdr1m1 taıelcdiıı., 

- Oı;u bari seviyorsun degtl mi?. 
- Aıılamadı.ıı mı? ... Onu """"°rum. 

fcltat onun bOJJ.u bılm~i istemiyo
rum. .. Beni Unutımasını vn rahat ya.şa
mU!.01 tiyorUM. 

- Amrca gördün k~ wıutaını,yor. O 
da ııe.:ıJ seviyor ... Ugrad~ ıelakel 

sevgis·ni ka"'1eUendirrn>:ı; be iti de 
seni e~iSln.Ce:n çok daha !azla seviyor, 

- Yazlk! •.• 
İki kardeş swolular. 
Akıllarına gelen dilşunc•ler el<>mle. 

rlni arU.ı.rıyordu. .• Hayatları mabvot.. 
mııştu ••• 

Sevıfn oordu: 
- S nl e-ve kodu ııöliireyim mi? ... 

Amma &irmem... Kocan:n yilg:ünü 
gorrnelt ı&lenti,f<lrum... Şe,.tan görsün 
ıuratını! .•. 

- Ya ben ne diye;ı~m? .•. Hot. mec
bur k.lrnodıkça yanına gitliğ!m, yOz!I· 
ne baktığım. yok ya ••• Hele bu okı;am 
h4Ç bakamam. 

- H• kl<ıtı ""'° 

" 

9~~~ Harp Va z iye ti', MAHKEMELERDE: 

Dalla çok aaıd ekip ıs 1• d K f - • 
dlkellınrız?. ta ıngra , a kas cephelerın-

İSTANBULUN 
HAVASI! 

Devl ı eliyle, devlet lıiıımıe~i)'le 
lııısanlaıı. işler ıeç ohır, ıııı: otur, :ta
kat 1ı:ıyırlt olur. SeeeJeıdeol>eri 
m!l"•wı babis olan bir 'I'<ıp<alı: Ka.ııu

nu varoır. Nihayet, bu ununun 'ıec-
1 h.ten çı.k~ ııflııı!er\ıı ,.aklaş!Jtt ..... 
Ja~r. 

Evvelce. okılıylü:Tü topnı&:sız bı.n.kmJ.. 
yacat'J, diJudul<, ııimd~ Jıfi.1lllyil lıl(>
raau, toı>ratı d.a kör ııı.ıoır. 1ıuaırou.
yaeatız, di7oruz. Yeııl !omıol ~ 
daha gtiael ~ ed?or. Tiiritiye b\r 
zira.at memleitetld;r, deriz. Halrikat 
te bey!eclir. Bize b~l" türlii - lop. 
ra.ktan gelecektir. FııkaC. tteri<eoıiıı bil
dijô &•bl, ko:ndi mahslümüz normal 
senelenı.. ancak bl>ıe yelif\rdl. Ve bu· 
gün lac y~lipni~r. Çünkü. lqıraklan
mııoa. hepsi ekil;p biçllmi.Jor. Bir kısmı 
t:opnklanmııı ise esaaeıı verımli de
ğild'r. 

Ço:t toprak elımeıt işlrwı aşci u
ımanda nütus işi olı:!uiıı d.a malOmdW'. 
H~t. şmdi yeni kanunla, topra
ğı olmıyaıı ç;flçlye ve ltW'I"" top
rak ,·erccek".ir. Bu .sureUe txıo arazi 
ekilecek, ziraat ııenişliyecl'k, mıdısulü-
:ıüz t.rtacamt.ı.r. 

Bol ziraat mesel esi ~ zam&Dda 
k~ r n turuluşu. kooo;;u eselesi
<: • Maalesef bizim J;qıol•rimizln mtı
lwn b r kı= ~ ycrlel'C tırurulmanı.
t.r. Yıl rdanberi bu. bıty ece devam 
cdi;ı l(!lmJ,;1.ir. Öyle köylerimiz vaıUır 

ki, ekilecelc arazisi pek ııalu. Bu ldiı:r
lerı olduk arı yer:e 'en kalrl;rıp baş.. 
ka yerlere nak etmek bilyttk bütçe işi
dir. 

Yeni l!iUUn klıYlılntllı toprak derdi
nin ınühı:m bir kısmını balk.'decekt.ir. 
Bugılıı k(;ylünlln muhtaç okluğu diğer 
bit fPJ' de >.iraat va.sıtaıs>dır. Ziraat 
Vll:!ltası d"Yttlce b&tıra makineler ve· 
ıril'<' geım..mlicti~. H:Jy?r, öıfle .kıöy'lü 

,-ardır ki, eğer, bir ökiizll ile bir Uıeği 
yanında bir öküz da~ olsa '\'e bir W: 
arabası bulunsa, yapt>ğı oıiraat çOk 

daha ~iş olacaktır. Bir fazla öküz, 
dört tc-kıerlekli bir vabanın temini 
bB.sit ve kolay bir iş gibi görlln!i;r. 

Fakıı.t, hal<il<at böyle değllö<. Mil
;onlarca köylii:fo0 bu vuıota.lan temin 
etmek mUhc bir bütçe meselesidir. 
Buciln nasıl ziraat işlne <1ı<wmıı•yec 

ve~J"Qrsak, yarm. normal zarrıart.i.arın 
aVdetiııde, bu işe bir kal dal\a ehem.
ıııiy t v"rmelidir. Ç'1L.kfi.. o z man, 
fırıldnl.ar daha müsai~ olaooiıt<r. 
Şu acı hakikati it;rattan k<!ndlmizi 

•!am.ıy.acağız: Maalesef .on. yirmi y}l 
içlndıe zira! kalkrnınaır.~ ;ç!n lüt:um1ı1 
lı:adar gayret .arfetmemijiz. 

R. SABiT 

Mezarlt arı t rla 
haline getirmişler 
Bazı kim.selerin Tuplmp, ve 

Ediirnekapı iıaric'..nde · evkafa 
ait ımeızarlıl&aııdan hir kıı.mın.ı 

müsaadesiz ol:arak işgaı! ettikleri 
ve bu araziyi tarla ve boıstıın ha
line kıoyarak 1.şled.kleri hakKın· 
da ~etler yapf.ltn ı tır. Y &!Pi· 

ıan tetki.Jı:ler ııontlflrla Ramideki 
Topçular mczar'-'15 n;n bu ~uretle 
ıı<-ıal edı!d'.:.;l u1'-'şlhnıştır. Bunun 
ÜO?crhıe harekete geçen P'Vllrnf 
mun.:Z~ağü bu kr- ~ ;mezarl klt· 
rı lıUSUGi mıl?k'yettu-·ll<! geç.iren 
kinı:scı1cr ha,l.Jkmd'a kanuni t~
bat ya:p.tırımağa lı:aıar veıııniştir. 

H•ın ı lZ58 IIIZI.> l llıcrı ı~el 
AG~'<TOS 104 .Ş":t\..'i' 

i'.ıl 942 ~ 8 'iasa ı . f.za 
S r Vakit S D 

AGUSTOS6i2~ 1006 

17 
Pazartesi 

13 ıs ölle 5 12 
17 07 bdna; 9 Ol 
20 06 Atpın 12 00 
21 48 Yaloı 1 41 

4 l8 im•-> 8 \2 

- Amma sen. gel, senin yamında 
oldutunu dı~nca odama ge!rııez. S•· 
bebinı biimryorum amma., seni hiç sev
miyor, bULu :ınllyarum. 

- S :,eblni de ben biliY<>rurn. 
- Nedir?. 
_ Kocam ha"'ytta muvafi:ık ola

madı, benı de yilz üslü bıralı:ıp gitti. 
Kocan hı:.yatta parası o1T.cyan in.san
lan adam ,.erine koyıı-,az, 

_ Bu da olabilir, fak.at asıl sebep 
~u <l•liil • 

- sence n{'dir?. 
- Beni se'Vl:nen.. B~"'nl o kadar tok 

revly:ıroıın ki, bunun için !ı;ocam sen
den nefret edıyor, 

- l~bet... Ona kend.imI sevdtrmek 
u ı.teruiyorum. 

M:>tafa Narlının sevginui SPvmr
m.,..;,,ln sehebi bamba~ka tcıı. fakat iJoi 
karde, bunun farkında değillerdi. 

Must:Ua Narlı SC\"ıginin lcarısıru 

başlan çılı:arıdııtına. ona cilrlkn orl.lk
Iığı ya;>~1ğına kanidi. Karı ının piçine 
de o takınıyor mııyc!u?. Falaıt b"nu 
meydana vurmuyord:ı. H~ı;; bir şey bil .. 
miyormuş gibi da,~anıyordu. 

Eıer Y111u!u kendisinin çaldıtım 

bllec'!k olsalar, üzerine blkwn ede
cekl~r. çoc!u is~yeceklerdô. 

(~vamı Varı • 

de muhtemel Alman hareketi 
Yazan : l. S. Eski Bükreş AteŞemiliteri 
Doğu cephesinde: 
Ne AJıun ve -.e de Kus Uıltlii· 

lerioule, vniyetleria ~ştiğYııe 
dair miihim bir •J.ti•ac yoktu.r. 
V aşilıctoıı, Viji, Loadra ve Stok
helm, KafbsyaclaD muharoiıe 

harekelıleri hakkında türlü türlü 
hM>erlu veriyorlar. Meseli Vl§i. 
üç A iman motörlü k<ılunuıı Kal· 
muk anızisinıden Asttakan'a iler
leditiai, vo Vaşington da ceeupta 
Aılmaıılann Gromy petrol havza· 
sına doğru yaptıkları ileıri ha
reketinio cl.urdunıldnğunu bil
diriyorlar. 
Bwıuııla beraber, Kafkaısyada 

Almaıı ileri hareketinin ağarlaş
masına rağmen, Stal.İngrad mm· 
takasmdaki muharebelerin cok 
şiddetl..W.ii:i anlaşılmaktaıhr. Af. 
manlar, Rus mukavemetini kır
mak için ba cepheye ayı:r6klan 
kuvvetlerin Jı..6.fi elmediğioi ıııı
lanıışlardır. Bu sobcp1en hu cep
heyi takviyeye ve hatta aşağı 
Volga boyuna daha kolay varm k 
ümidile cenup cıınahlaruıı Kal· 
muk arazisine kadar uzatm~ıa.,.. 
dır, Alm:mların yeni kuvvetlerle 
gil"işecekled büyük taıı.rn .. ıar 
~a Ruslar Doa d.iıseği için· 
de veya Stalincrad öniiııde mu
kavemete devam edebilecekler 
mi? Eğer Almanlar Kııfkasyada 
kullandıkla.rı zırhlı ve motöl'lü 
tümenlerin büyük kısmını Stalin
grad nuntakasma getirirlerse ve 
muhareheye sokarlarsa, Ruslar 
Doo kavisi ile Volga arasındaki 
dar arazide Alman taarruzlanm 
kırabilirler mi? İşte önümüzdeki 
günlorde veya haftalarda, Stalin. 
ı:rad mmtakaıanda bu sualin ce
vabı verilttekür. 
Eğer merkezde General Zukov 

ve ~a Mareşal T~enko 

ordulan, StalincrU ~ 
daki RQ :ııriidafeasma . yardım 
mah...!jie büyük taBn'11&1.ar ya-· 
pa.ı-larsa, AlııwılarMi · .. Stalin.' 
gnd meydan mukaneele'riıı.i ka· 
&anmalan ihtimali ~vet buı.... 
eaklır. Bu onlulann en az yapa• 
ca.ldan iş, lı.atşılannda .mümkiin 
olduğu kadx fazla Alınan !kuv· 
vetleri test.it etmektir. Aksi tsJ<,. 
dirde, Almanlar, S~ ve 
Don kavislndJlki Rus ordularına 
k:arp serbest blacakıler:ından, 
bn cephede kuvvetli iılı'. siklet 
medrezi teşkil ederek büyük ve 
üstün bir taarnw& girişebilirler. 
Rus müdafaasını ve Rus ordula
rını imha edemezler amma, Vol· 
ga gerislııe atarlar, Slalingrad'ı 
zapt derler. Bu nziyette, Al
ıruuılnrm umumi va:ı:iyetı sağlıını. 
!aşır ve Doır kavisi tçinde nan 
rk'al \'e mm'asala hatları daha 
emin bulunur. Ruslar, Don lkaviı;i 
şimalinde bir yan taarruzu yap. 
mak imkanını kaybederler. 

Kafkasy •> c gelince, Almanla· 
nn cenupta Kafkas dağlarına ka· 
dar sokuhnalanna rağmen, garp. 
le Anapa, Novor<>sisk ve Tua,pse 
li.ınaı>lnrına ) 8n.i Karadeniz sahil
lerine ulaşaW4LD1Jlları hiç de elve
rişli bi.r variyet değildir. Eğer 
.Ruslu bu limanlan uzun zaman 
miidafaa ede'bilirtlerse Almamla. 
rın geri mııvasalııs.ı e..Un olmıya. 
cağı gibi i.Uukop petrol havza. 
sından istifade etmeleri de mlim
kün olmıyaçaktır. 

Bu itilınrl.ıı, Almanlarm bu işe 
de ebemmiyct vererek bir an ev. 
ve:l KaradC'liz sahiline nnna.k 
için bu ctphedeki ku..-etlmi tak. 
vi~·e edtcclı.leri ve daha şiddetle 
taarruzbrda bulunacakları mu• 
halrkal-tır. 

t~:nail, el.ı eJli beş ,.~annda. bir a.. 
dam. Kend;», eskiden hallaç olduğu
nı.1. ca:mat. şimdi, tıa!['ta olduğu içın bir 

:°wilıddMt.ir ça~dlğın:, üç c\'i oldu
~U:OU. onları.rı kira.ı;ilQ geçındiiiai BÖ!!'
li\l'<>r. Da\»cı Sııd;ye d~, 

- Ne mün.a.sei>t!I efendim. d'yor. 
Helluç ma!laçlığı yok ... Beaim &i

bi fakir tıkarayı bulup ~··· 
Fala b&k11<1r. BüYü y-r... Ooa
oağmtJ?.a incir dikip elOnhdeki, avu-
cuuıua.lakini aU,,.Or... çım~ ya. 
kıp k~y{ine bakey<>r. Aanma, ltab.;b&I 
onda mı ya? E~ bızim. .. 

- Seni kandırıp neJçriıııi aldı?. 
- Ne mi alacalı:? Varanı, yotıımu. •• 

Zeng"1 koca bııl&<:•i!>m diye kanmr
dı ... Dört tane beii bir \Yerdi)... Ku
ma:ı!ar... Pct'i!eler ... Havlu uıl<ımla
rı ... Neler de neler! .. Sade benim mi 
:va? 1.a o zavallı Şadiyenıiıı. Kamer'jn, 
Zülfiyenin Şahe.ııdcnin!... 

İ9Tllail, hakkı.ndaakl bu 'iddialan 
re<ld~di)'<lr: 

- Efendim., ben. ne fal bakmasın& 
bil<rlm.. ııe de büyü yapmasını., za· 
ten.1 böyle şeylere i.t.i.kadmı da yoktur. 
Ben, ıadc, Zayiı;eye Oakarım •• bu da, 
lhl, rlyaZ! bır ~::·. Bun.u-Ja blrç<ık 

i'.i:ııler meıoı:ul ol~ur . .Ruhi• Bağ. 
dadl, Nlyuti ~srl bole bu ft;ın!e uğ
raşrıuolnniı.r. İns:ı:ı:ılar-.n dob:lultlan 
aylara, g'J.nlere, ııa:ı.Uere göı-. tallh
lerini bulmak ••. Vaktil.e, ı:enclifimde, 
J.ıund.:ın y!rmi be.ş otuz sene evvel A
d.anaya gitznıişlidn. Orada, o vakit, Ha
le-pli Hacı Mengüş ;,ıminde bir cerrah 
vardı.. hem beıtıe.rlik, hem cerrahlık 
yapar:l1. kan alır, d~ çkerdl. Ddırl 
g!tıi bör za:ıı. Ba zayiçeye baknıMını 
o öğrettiydi bana ••• ŞCmcli, arada srra .. 
da, l.Atife kabilinden. ~apl~rın zayl ... 
çelerin<: bakarım amma, ö;>le parayla, 
pulla al1l1Gım yoktur. Hr,peinl uydu. 
ruyo-lar. HepSI yalandır. ~lence d>
~e y.ıparız bu işi .•• 

Şahitlerden Şad<ye d>nkniyor: 
- vaı:nhi, İsmaıl rfendi büyük, 

n:üh3rek zattır. Benim bir zeyiçeme 
bak1.J.. Bü>ün ta\ihinıl, bir bir bildi. 
Ne söylediy::e, ht•psi, olduğu gibi ç.ık-

t~ Alllh blir. EvJ,yaul!abttndır ... 
.Aaı:ıma, ne yalan OOyl·.>-e')'1m. bir me-
teliğ"Jni bile ahnadL 

Kamer, Zülfiye ve Şa.herıde de :İJI... 
mailin paray!a fala bakımadıimı lfl'Jq
ledi!ı·r. Davacı Sa.diye öfkelendi: 

- Ef~ndlm, dedi, Beııden bepbtr
(Dev&ını Sa: 3, Sil. 7 de) 

( ~ 

~-~G_u_·R_E~Ş_M_U~S_A_H_A_B_E~L_E_R_i _____ , 
•• • '' ' • re 

azandım işte ödülü ... ,, 
Yazan: • SAMI KARA YEL 

Dev.r, İkinci Su1tan Hamit za· 
manı ldı. İstaooul dahı· ınde gü
reş, Odman yapmak, üç beş kışi 
bir yere Uıplmmıa-k kat'ıTYen 
rn !!'~udu, ve lıüklurıctc karşı 

ı<all.ıot.atlt..,in en büYıiklerinde., 

bir :ıii. 

Ben, yırın! y~arında vardım. 
Beyaz a ıbir pehl van ıka:'ı~·•:si 
vardı. Buranın daimi müc.avim· 
lerir'.cl"en idml. O de\~r n m i 'ıur 

banıchlivanl.:ırı şunltrdı · Güm
rüklü vez:nı:cdar CC'lilal, Bey, çı
ragı Sarı Hafı.z, me;i!ıur Alı Ah
ın!!'!, meşhur Naı ;ı'.<aşlı sakalh E
yiib, biraz geçım·ş d.dukları hal
de me;ftıur ri'Ür.ya ik:ncisi Cteoç 
Mcihmet, mad'ralı .Ahmet, Kara
musrafa, Karaeınin, M.ılıal~çlı Ha
san, İne'bolulu msvnacı Melm>et, 
Manyaslı Çerkes Muharrem ,Kı· 
zılc>klı Mahmut ilt51h ••• 

!!unlardan San Hafız aslen De. 
liomıanlt olup Tekirdağı muha
cirlerinden itli. Biz ona Tekir
dağlı Sarı Hafız dm<l!k. Sarı Ha· 
frz, yetmiş d.'<ıkaLk vardı. Fevka· 
li'ıde kun·etl ve inaln olan bu 
pcn[;van Gümırü.k\i veznedar Ce
mal, Beyin çırağ. idi. 

Sarı Haf-7.la, Ali Ahıınet ara· 
sında mi!tnı:Ş 'bir ralrn.bet vardı. 
Her ik!si de genç ve zarr,anın 
ba~pehEvanları 111<' -anında oMuk 
!arından bir.'.:ı rlerini mağ'.üp edip 
me,,ki almak ister~rcE. 

Ali .A '"m\t'tlc San Hofızın üç 
oort g\lre: vartlır. &n m obi!di

)<'m b!ris' Selıani'kıiedir ve Ali. 
Ahtmet burada Sarı Hafızı mağ· 
lup,. e:m'••t°r. B'r di'7eri Sarıyer 

gürı>;cclir Bu giireşte brn de 
vardım. Yenikö"lü Suphi Beyle 
beraherd m. Hafız, bu güreşte A· 
li Alımedi actı diye gal'p ilan e
d:t:ıı. Lakin •bunu ne Ali Alı.met 
ve ne de usrası Mürta.za pehlivan 
kırlıul eilrnediler. 

A ı Mmetle Hafızın b'r de 
Samsun güreş> vamı r. Bu güreş 
de münazaalı kalmış ... 

Hafız, Bal.kan muhare!ocs·Pde 
kenıd. köyü önünde Bulg~rlarla 
yapt ğı celin bir süngü m;ıhare· 
besi neticesinde ~ehit d~Ü§!ür. 

A\Jah rahmet eylesin. Gümrüklü 
V<?'Ztleıhr Cemal Bey, Aıl Ahmet, 
Mürı.aıza s•i:"dır lMürtaza, AW. 
Ahmedin ustasıdır. 

* ileye t!ıl:ıı Kirazlı Jtôyü vardır. 
Burad.a bır köy dii<;unu olmuş .• 
Ali Aı.'h-n L, .bu kv;ı düğününe da· 
vctli ;nu Sarı Ha.lız, A'..i Ahme
d :n köy ügüı üne gide .el: ni el
altından haber dmış, '.t. 'ibeti o
muzl.ıırlığı gilbi Şile y<ılunu tut
muş ... 

Cemal Bey iÖYle anlatıyor: Ak 
şam k;ılhveye geldim, Hafızı 001'

dwn: 
- Nerede Hafız? 
A!lkadaşlıar Kirazıhya güreşe 

g:ttiğin:, Ali Alhmedin oıraya git
tiğini haber alıdtğı için peşioden 
yuU,a,zıdığım söyledler. Biraz ca
nım sıkı:dı. Neden_ bana haber 
veıımedi diy>e üzühlüm. Fakat sa· 
bahısı güreş olk:hığıından alelacele 
yıola Çlkınış, beni görroeğc vakit 
bul.aıınam~ ... Üa.küdardan lOOmür 
arabaların.dan birisine binerek 
bütün ge~e gitım'~\er .. Ömerlı ka
zas:na getp konrıklam•şlar ... Sa
ba!ı o~l:nuş . Hafız <:ı.b!r<ızlanır

rn''i·· Çunkü o gün Kirazhda gü
reş o'ı ca.k ... Kömür :ırG:.bacısının 
başının et:ni yemiş .. Niha,•N a· 
raba.:ıyt zorla, güneşi-n kqfn ha· 
raretınde yola çıkarrnıs .. Ver elini 
K rozltya gel'rniŞlcr ... 

Fak t Hafız Kirazlıva gebdıiği 
zt.man ha Ü•eş de başiarrıak ü
zeıre in:Wj. Al,i l\f. met. kendisine 
göre hasmı olmadığı cihetle ba
§a S<!r'bes! kalmış ... Ca7.gır, ba
ğrıyormuş: 

- Başa güreş~ekler meyd.ana! 
T2m bu sırada araba güreş 

. meyd nına do,,"rulmuş.. Hafız, 

Cıtll{:ırın kaızan yerine çık.p baş 

güre<:i seslend:ğini i<'tince. kis· 
pet! omızuuna vurup arabadan at 
la-mış ve meydana yürüyerek bıa· 
~.ıımı.ş: 

- Durun!.. 
S?n Hafı~ın geldiğini görenler 

daıvul ızurnahrı susturmu~lar ... 
Ha.ııa )"Ongun argın soyunma•, 
~is.pe1in · g.yerek ika zan dibine 

gelmiş ... llki hosım yağlanmışlar 
meydana uğramışlar ... 

İki ııoolivan, kıraın kırana a1t 
üst rorlıı bir -güreş )'apmağa ko· 
yulmuşlar ... Hİlfızın aşağıı.arı ç<>k 
kuvvclli olduğundan <ınİı, paça· 
laıc n bozmı:ık kolay deıfldi. Üç 
:ıaat gtırC§ten son,.-a Ali Abıınet, 

Ihf zı bastıl'1J1 . H~ fıı; b r hiçi· 
mine get rere!'< Karakedi dedik
ler: bir oyunla üstünde b>ıiunan 
Alhımedi, bozarak yer.;K düşür· 
mü.ş. 

İşin en garip ve gülünç tarafı 
bun.dan scınxa OCşlıyur. Başg0üre· 
şe bi.r kara keçi ödül olarak kon· 
muş olduğundan Sarı Hafıza ka· 
ra keçiyi vermiŞ!er. Bu gi:bi canlı 
hed.yeJ.erc pE>hl.i~"Janlar kazandık· 

lan yert..rde satarlar. Para yapıp 
ceplerine aıarla.r. Fakat Hafız, 
knra keçiyi sa1ıınamış, Gazhaneli 
Karaatımede !lı:arşı kazandığı bu 
ödülü can1ı o'ıırak ustası Cemal 
Beye götürımek istemiş .. Aksi ve 
sürüden ayrılmış olan kıara keçi· 
nin .l:ıoynınf,arına bir ip bağla· 
mış, kıömür arabalar'le Ü!kü-dıa· 
ra gemniş, or2dun vapUra binerek 
köprüye çıkımı .. Keçi Emicönü
nün kaLa'balığından ürkerek şah· 
la~ ıkaçına.k istedikçe Haf•z ipe 
asılır, keçin:n aıyı::klar:ru yerden 
keserek sürermiş ... 

Ni'h~yet ~ayvam havalanru•a 
havalandır& gümrüğe gelmış .. 
CC'!Tı 1 Bey veznede para ~:ıp ver 
n•<>kle mc;;guklür. Başını k;:;Şlya· 
cak va.kıt voktur. 

Hafız, ;ol!a ;d:. Yan, medre:e 
soi'tası bulunuyol"lu. B~ı s~r klı 
arkasında bol bir ;marn cübbesi 
vard . Bu kıyafeti bi.r gözünüzün 
önür:c gefüiniz, bir de el.ne ka
ra keçi veri.iliz .. 

Kcç;, zorlandı!'Ça, H&!ız ~ü

rü'kleyif haval..'ı.ndırıyor, bir yan· 
ôrn da ayazı çıkttğ knJar balh
nyor keç:ye. Hafız bu hal le et· 
rafına epeyce b;r seyirci kütlesi 
toplamıştır. 

Hulasa bu gülünç 'l'13nza:·a ye
ti=iy=uş gi.bi Hafız, n'"avet 

C(rr.al Beyin bulunduğu vezne 
sii'onuı, lceç'nin lbağ;rt sile ve 

Paıu malrav metten 
akttl mlcadeıere 

Yazan: Ahmet Şiilırii Eııtn-, 
fU.nıdietanda vaziyet sükuna 

~·u gidi~. Koı:ıgre taı:afından 
~ılan mücadeılell'İn gel-. nem esi 
şu seiıeııleııden ileri gelmiştir: 

. ı..:.. Evvelıa ha.oeA<et biitün Me
eusi halıkın ve batta kongre par
tisine mensup olan bütün UllOiıtr
ların itJtifal-,le başlamamıştır. 
cHinıdiıııtanı terlı.et. kanın, daha 
kıongrenin icra lrorniıesi tarafın· 
dan mü:zak~ edilirken, kunethr 
mubalefeOe karşılaşmışıtı.r. Uzun 
müzakerclıeırlen sonra k.aracra va
nlm~ ve mwhalif ütYeler karara 
parti disiplini dolayısile katılımıt 
mrdır. Eger mülrit unsurlar, icra 
komitıesiınde ek;seriyeti temin e
dememiş ol.sala"dı, bir karar ve
rik.nüye<:ek ve nteS(!}e ·orada ka· 
lac ı. Umtımi .lıC'yotıc de karal" 
aley~ ıne rey veren küçük b,. 
ek.ı;'._,yel n mevcut olduğıı görül· 
müştür. Demek ki Hındular ve 
hatifi kongre m nsupl.an ttı fa'k 
haliıide hareket ecıemem.;,,..ıerdır. 
Bu, pasi.( mucadelcnin b:iilıca 

z.Mını teŞkil cmıişti.-. 

2.- İk' nci zayıf nokta, lro;.gre 
partisi için dai.nı.a söyknen söz... 
dlı.r. Ekalliyetler ve hele bunlar 
acastllda Mi.i&lümanlar koJ'lGı·cnin 
sahllıiyeolıni tanımam0:ıctadırlar. 
Müsliimanlann da H' ndistan için 
JSt.iklıil ~rlne şüphe yo.kr 
tuır • 

3- Üçünoii ve ehemmiyeti göz 
den kaçırılmaması gerekli <»an 
bir UD9Ul' da Amerikanın ve Çi~ 
nin bu hareketi tasvip etınemif 
ollınalarıd.ır. Çin H.in<!'.stana çok 
yatkın ve Amerikıa da çoık uza& 
bir memlekettir. Fa.kat bu mem
~keıtfur ,a)Tı ayn sebepler dola
yısile Hindislanın istik.tal.ile ı:ll

kalıdai!ar. Çin müstakil bir Hin· 
distanı kendi istndalıi için de lü
zumlu saym<ıikıtadır. Müsıtaka 
Hindistan da harpten sonra Çin 
i1'e Şıil'liğine ginneyi şimdiden 
e6aSlı bir pol'iltika oluak kaıbul 

eCı:niş tıulıuruıyıor. Gan<H, Çini ja.
ponyanın istilıl&ınd:m kurtarmak 
için Hindistana isıtild81 istedığini 

söy>ediği zaman, bu söızlerinde 
sa.nlmi ukiuğuna inanmak !izım
dlt. Amerikaya gerıace; bu mem· 
k&et halıkı d'3ima emperyalist 
polıit.ikadan nefret etmiş ve milli 
istilclı.il hareketlerini desteklemiş 
tir. Bu, Anıerika!ılara kendı m'll• 
mücadelelerin.den intı1<al eden 
bir gelenekıti.r. Amer:kalılar mil'U 
is!ikl'üı mücadelesine girişen heı 
m!ieti, 1776 Amerika,;:na benzet
mektedirler. Bundan başka Ame
r;lkatla, hele kadınlar arasrnda 
H ndlstanın felsefesini. din gfbi 
benimseyen 'bir çOk insanlar var
dır. Hindistanı rnü.<rtak.il görmek 
bunlar için yü.re~e çok yak n bir 
gaye halini alım~ r. t~ c! rerek 
Çiıı;:!e ve gerek Ameı'ikada Hin· 
dHıtan istildatı hahl<ındaki duy· 
gular böyle olduğuna göre, bu 
memleket halkının bugünkü .§Brt 
lıar aıtırıda kıong.e kararını tasvip 
etmemesi, hare.ketin gelişme&ine, 
.ngel teşkil eden vaziyetler.:leııı' 
biri olmuştur. 

IFa'kaıt bu üç mühim ilımilin te· 
siri almıda gelişmtyen hareket, 
henüz tıfuıbiit.ün saknleşmiJ de 
değiw.ir. Ve kongre ile Hind:ıstan 
h.ükıimeti arasında bir enlaşmaya 
varılmadıkça nonınal vaziyetin 
geri diinmesi beklenemez. 

peşinde bir çok seylı-c!S le içen 
gK-ir..ce eshabı mesa1·h ve Il'C'lIIU· 

rin şaşırmışlar .. 
Cemal Bey, bu güru t\1ü man

zaraya bir göz atmak fırsatını bu 
lup bıık;nca, Sar• H~fzı elinde 
·eçı gömıe;ln mi? Oterle Hafı.ı 
bağır )"O<'<lu· 

- U. a!. Ki<azlı güccşini ka. 
zandım .. İşte ödü·.:; 

Ccrral Bey, efendiden bir a· 
damdır. Tan lmıış bir iınıatlır. 
Hafızın ıhita:>~ kı-.ra ke ın avaz 
çıkıtığı kadar yezne •alonundıı 
b:ığırarak sıçraması keııd sin. u· 
taı:ıdııımış ... 

Fakat ne söyl yclb 1 r!. Dem~\ 
vezneyi ka.pam ş, ;ıb5ııP.u vcrl '' 
fullya'l'ak ~arı çıkm:~ Haf zı 
dı,.:rı alarak: 

_ Ukı.n ne yapıtın?. Fi~ 1' hal 
i\ı> ~=! daireye g~lir r mı? 
Hayd. kahvr,ye g>t; sonra gbrü ıı· 

rüz 
Alllıh ~:clırnet e~le1·n H~fıza' 

M. Si.Mİ KARAYEL 



SO.N 24'.SA·A T JCit·Ü~ ~l< i 
H ~ IC)) E S e: IL-E'.:fR~ 
' ... .- ... . . ·- •.,, 

(Bu 7'1WUn ıru•liııler! ADadolu tı.
Jamıı B'11tenlcrlnden almm,.ı>r'.) , 

Tf'lhls eılea Muammer ALAnJ& 

'ı.ınuın ıMene.mencioglunun 

Harlcı,ye V~ki.let!nc gelnl~, 'ı 
~uz Bulgar nıa~uotında ,ı 
da iv :ı'k'~r btralanış: ... &ı?gar 
gazclc4ıeri, 'J'\;rki:!'e Ha;;ciye Ve
loil'1:ıin 'Yllı..ı'CiaıııOeri li~e'k.il Sa-
1'0< lı:nun iş ,aoı;a;::la~ı ve onun 
gb. Ataı.ünlaiin siyMl gıörüşle.ri
ll4n teı!cürnant :-ılduğunu beliıi
ırıelaledirler. 

'Bulgar siyasi matıfill~ıi şu ci· 
~c· · de iliıve etımektc:l.irler ki, 
Numan iMenmnenc:oğkı. Türk 
de'Vlet adımıları arasın:la, bugii.n· 
kü beynelmilel davalara bir hal 
suretı bulabilec'O'k ve f.:.Hcnları, 
ayni nman:da Yakın ~rkı alifl
ka<lar eden =E"'leleı- l all•debi
kcek okınlardan bivistd;r 

Bult:ar g.ıZ<?t0leri de yrı mü
talC' iaclırhr. 

M gazct i diyor k"· c Nuıran 

Merrnıc ·o,ı;1u sc~ seneler içın
\d(' '.ofy~ya ._ lrr<>"~ ve b':rada 
,,_ ~ -nes'ul makamlarlle te-

l.'.! bulu?JI"Bk fı 2t ~ı elde 
r. Bu ar millet nın Türic 

rns ti haklltında besied ği hısler, 
SQJI; ıle Ankar.a ara.; nda mev
cut 'JS,tuk münasebetl .rln!n mü 
sat );.r •.aı7Jda lnkişaf'a dev.am 
edtcrğinc emin bl..r gararti te~ 
kil t') l< mckıtcdir.• 
AL.'ılANLAR l.'lACARLARUAN 

YENİ YARDIM İSTE:::>İ 
'Röyterin Londıadan verdiği !:lir 

hobere göre, Hitler, doğu ceı:fıe· 
s ne yeni Macar kuvvetlerinin 
ı;Jrı.leıilmesine mukabil, S'<ıvak
y2nın l\!aca.ristana ilhakını vi· 
d"lı~l.'Tl ..+ir. 

llı1acar J3aşvekili ve Hariciye 
Kmn Kai:..ya Abnau umuıni 
kar. >g!Bllıına yaptığı z.iyar~tten 
n ·. nele, parlamentı.1nun har
o:yc cnctlııner..indc yap:laıı g:z.'.:ı 
bir ''lPlall'tıda drnıiştir ki: 

cH tler Siovai<yanın miis'aklI 
b:r devlet oı~ak yaşıy?b:leccgin
der süp!ıe OOıığini söyicmi§, ru 
M<'r"k~etin l\'.U.caristana ilıakını, 
fal:at hıma rnukabtl claha kuv
\ ct'i aSl eri bi.r yardım yapı!ması 
teklı! ilde buhınmll§lUr .• 

Kıt.'lay bu teklifi rcttae tiz;"i 
söy f'rnişt!r. Bununla berJb~r Al· 
m.a.-\ayn yiyecek madc.e1 eı:' giin
dcrDmesine dev.ırn ed'J<'cektir, 
RUS Cf;PHESİNDE VAZlYET 
Rus cephesinde Lki taraf.o kan

lı ve anudane savaşları tl?,·:;ın e
d-~ r. Alınan tebliğıne gc;re Kaf
kas cephesinde düşman artç:lan
nın mukavemeti kırılmıs ve ile
riye g~ikınqtir. Azak s>'ıiJcrin
de, dün !ıaber verdiğ•miz gib> 
Ak!.arl 1.rnanı IŞ:Jal cd%·»ştic. 

Kel'Ç boğazında Ruskıın t::.hli
ye \e tıtk.'.ıp !ıarcketlcrine karşı 

m= le dev~m ed'yor İkl Rııs 

!P lonya B&şvelriliıte görıe, 
AlmHya .bu laftan eVY"el 
ulh teklif edett.km4 - Al

manlar Ejdertıaa ve G...,,.,;.
ye d<Jtru biraz daha ilerie
dilec - &umea oro""1UWJ1 
§imdiye bdar :ıayiatı y....,. 
milyonu bıılclu. 

ııUJiye gooıi9i \'e iki k•y: gemis' 
batml'tn~"'· Diller üç gemı a~r 
hasara u&ratılrnı:ılır. 

Don büyük dirseğin ııı :d.:ığu dö
nemeei ode Rus mevzileri delin
miş \"' Ahnan kuvvetleri Doıı 
nElırine kadar ilerlemişlerdir. Ma
car kl'alaırı 16 Rus tankı11, tahrip 
etuı..işlerdir. 

Voroneç ve Rejev bölgder,nde 
Rus taarruzlan devanı edi~r ve 
püsltüı1tiili1y>or. S<m çarpışrr:alal'
e911asında Ruslar ejev bölges'n
de 71 tıınk kaybetmişlerdi!'. 

Sovyet tebliğlerine göre, .ınu
Jı.ar~beler bir kaç gür denıber. 

Jıep ayni kesimlerde devam ccli
)'Or. 

Rıöyforin Moslro\•adan in d!rd:
ğine g<ire, Almanlar Krasn j ir• 

da Rus mevziini ,k.ı istikamctt..e 
yaım:ıu_<ılardtr. 

Alın2n'.31" Kleıs.l;:n~ &.nın ş'Jl"al 
,. 11sunda tekrar taarrl'zlanna 

başlllll"ıpr ve mulıa•ebe-ye yeni 
tfi:nr~lı r sürmii§lcod.ir. A\ınanlar 
bu cept-ede insan ve malzemece 
çok büyük kayıplara uğramakta
dıdar. 

Kotelnikı>vonun §imalı doğcsun 

ıcla .i1t1 mühim tepe i~iı. inaıtla 

ÇR1lJIŞl Jın '1.'\1!'. 
Srol.-i>romıden gelen b'r h•ber

de, bir Alman kulunun ş .,-,eli Ej
derhanın 30 klh:ınwtte cenup ba
tL'1ıxla bulunan Avfo.ra vardığı 
bildi~ ktedir. 

R1UMEN ZAYİATI YARCM 
MiLYON 

M"05loovaıda çıkan cKmly.klız• 
gazetes, Romanpnın Rusya cep
hesinde !'3.kriben 500.00() :.işi by 
be1ıtiğ:ni yar.mak;tudır. Tahr:p e
dilen Rınnen birlikleri arasınd1> 

üç piyade tümen, ~ ik: d:ğ tu
ğayı vardır. 

ALM&";-YA SULH TEKLİF 
EDECEKMİŞ 

Polonyalı aSkerler günü müna
sdb<>tilc Polonya roiJli meelisinde 
ber nutuk SÖ)!.'yen Ba._qyekii Ge
neral S kQrEl!ci demiştir ki: 

Alma"ya Rusyada ekie edect
~nı tahmın ettiği z:ıierlerden 
sonra ve Avrupa için c;ok tchi·keli 
görünen hottbin dördüncü kış:n
dan evvel ihthnal kl bir !wııl1J:r 
romi sulru tek\H e<lecektiı. A1-
m11115'a bütün ümidini buna bağ
lamıst.ır. 

BU' tekn!Jer mü:titefikler tarafın 
dan ket'iyclie redded'ilecek.t.r. 
bilir. BöY'e b:ır zaferi de Alman
cak Almıanya zaferi ;ü.zde ~üz 
kazandığı takıd'ıde kabul et·' rc
bilrr. Bnle 'lir zaferi de L~:an
ya k ıa •amaz. 

( SEHIRDEN ı:ıe fıfEMLF.KETTEN) 
TiCARET ve SANAYİ: na ait ~- h katlı eokö bir <W çökrn~ür. 

ik> k~ 'b-fl! yaralan.1, tır. * 1, Bankas\ 10 me.nt.r 91..,aktır. * F, .. ı;val e!l~nc>!erl dJn. akşam 
B n!a çln 24 Al!~ b:r müsal>a- Büyükad:ld>< Y<Jpılmı;tır. F' lcncclere 
ka ımt ı açılac:alrtır, bugün de lleya.ı Parlı; Ga1<no.-urıda * D 1 Kurultayına ;,tir-ak etınet U- doov•m <!dölect>ktir, 
:ııere .ı\Akaı-a:r •;,ı n üırt.·eı"'le lıey"e\i ı--------------· 
dür. f'hr nıze dörun~r. 

+ Dumluıııınar vapwu ~ 
ııünil hmanıın:wıı Pirt1T~ hareket e
clecelcti•. 

MÜTE}"[~&RlK• • 

* Rc.ma Bi.i,Yillı: Elçfm!z !Jüse:yin 
Ragıp mezwıen memle&etcııi&& g•l
m-..... -. 

-'· Dün KilC{ik Mı. .. t..ı:- hamıı
mı ka:-ş>SUU!a Nimet &dınc1;. bir kadı-

Yeki ler şehrimize 
geliyor 

Büyük Millet lUeclisinin tatil 
edilroe~nden sonra birçok mef>. 
US"lar ~ehrinU:ı.e gel.ın.işlerdir. Ya· 
kmda Nafia, Maliye ve Maarif 
Vekili eri de şehriınfıe gelerek 
~dkiklerde bulwıaca&lardır. 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
~~-----------------·------~~~ 

1 - İdareaıiz itıtiyacı iç;ıı bor adel moiörı iı aküple bl\>nz tııı.n~itüj tu
lnmb .. raz:a.rlık.la ~tJ.n al1nacaıcw. 

il _ PaZ3rlık IS/8/942 tarih;,,,, rwı\l,yan Salı günil saat 11 de Kabatafta 
Lt=v11. ı ş ~esınci.eıki Ahın Komıİ9)"onUBda yap1lae11:kur. 

111 Ş:ır!rıarr:eler pııraso:z olarak her gUn söıü geçen şubeden alınabllir. 

ıv - .tste1t:;ıertn pau !ık it;in ta;rin edilon gun ve •atte % 7,5 gü,·enme 
ıPan. .ıriyle bır.uk'e adı geıçeo kıomisyona ce!mcleri ilA.9 olunur. t.8620• 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet Meteoroloji lşreri Umum Mü· 
dürlüğünden: 

ı - Umun Mık! ırlQğümliıxle me--.:uıt dört rulet 158 pwı d;ng;ı me>a!eli ı;a
"<>vc b ·I otoblls d l:er üı·ü da pa!>d•l t;pl olmak il.ere ya[Jlırılacaıı: olan dört 
eQtt k roseı• kapah zari \.ISUliy!e ck:•,ılt:ncye k-0nu:m~tW'. 

" ~ 4 adf't k.ıro~crin mLJha.nunen bed.elt 10 ben lLra olup d:tk. teminat 750 
lirı, 1 

• İlk temınat kaqılığı nakil v.ya nakit yerine k9'm hUJnime\çe kabul 
l' n l!!h\ Herle boooiar lolrru.-yonca kabul echlml-,..ecp.ginden bunların Mal .. 
t erfne ya ırılaralt a:u}B~ak. makbuzların komisyona ibraza.. 

ol - i ıa est 31 ~ Part3ne&i gün:.i ~aat 15 de Ankarad..t. Yenl,,q{>ıbir Kıu-
Jı sokak ıı~an .;o da D<>v!et MetE'<>t<?,lojl İ 1~rf Umum ... \1üdürlüğü bina-
'?nıc:Lt. topı acalt Satı.n Alma K.on'hsıronu tarcı1ından yapılacaktır. 

5 - ra ipl~rlu :ı-190 yılı l;anuııun 2 ve 3 üncil ınaddelerQ!e yazılı vasıf
la ı aız o ::ıa 3rı. 

r. - ş am(•Jı•r ~ezkür Umıum M\iıiürlU!iuı Lev~l.ln Mikliir!lJğtlnde 
C> • ~ı.z Q; ilk \ottllect": ıı"-n. ohm.ur. c.8702> 

Amcrikada 8 Dünkü harekat jHind Müslüman
gemi daha deni· hakkında Alman ları da İngilizleri 
ze· indirijdi resmi tebliği' _istemiyor Lo..., 17 (A.&.) -Amerika. 

nın doğu kıyısı fuıerinde buhıııaI 

bir tersane dün on biner ı.aı.& 
5 yük gemisi itlinrı;,tir. Bu cemi
ler İogilizleriJı. hesaıbıaa yapıl· 
mal.ta idi. 
Diğer bir td s ı ede, 1ıir yük ce

misi ile si muhrip suya indiril· 
mişfu. 

Denildiğiııe göre, Buzvelt ı.. 

rabndan çizil<>n hedef çokt1111 a· 
şılm11 buluıımaktadtt. 

!!erl'n, 16 (A-'1..)- Alman o!'dıılart 
Bqlromutanlıbnın tel>U/ii: Kafk&a 
çevre.;ind~ Alman w mııtl>et'i.k kıtala· 
rı .lı:u-vv~!i düşmarı ardJçlar.ı.nın nıu
kave-n1et.i.nıi kırmı.ılar ve gilf.ikçe artın. 

bir ta•• uz hattlı:rtiy!• lteriy<> geçrr.lıt
lerdlr, 

Han kl.rYvetl.nt Kıradeniıı liman· 
latiyle Kerç Bo uuJ~ diişmall taıı
J.i.y.e ve irk.Ap harekeUerlnt! ka111 mü
ca.dele~nr~ devam etml"tir. 

Don büyük d:rse,ğon·n Şiına! Dola 
dönıem~Jndıe Alman pfyade tümenle
riyle hırlı Hlmenltr hva lru•-vet.l•· 
riyıe 11 beraberliı,:l yaparak dOşmall 
::r.-E-v2li.J.er zı., delmifler \C J)Otl nE'brine. 
.k.a.ıia ı!('"t1emJşJt•rd·r l\I.lC!lr k:t'a :arı 

V<şi• 17 (A.A.)- Mü.;?üman par 
tiııinin re'6i Jina, İngıl~ıer Hint 
menfaatlerini gözeiıınedlk on
larl.a işhirl"iğıni yapmamız imkan 
sızıd'ır, dem4fu'. 

V;ş.i 17 (A.A.)- Ka!J;.ütaua çı
kan Qı;argaşalıklar esnasıında as
k-er h<dka ~ açmıştır Ahali a
rsında ö1enkr olmuştur . 

Ticaret Vekili 

Yeni Ginede çar
pışmalar devam 

ediyor 
1 
1 baı;ırı ile bil.OrUen ç rpırşmııla::d& 16 

di4n: " tank ru .rok lı::: ~.,-.lir. 

(1 inci Salu!eden 11C\dıl\) 
kri.nin çallJ!lUI va~ yeti lu.!"i şe
kilde tesbit edilcccktir 
TİCARET VEKİLt ŞER 

Bl!Gl.1-?."Kü ZİYAFET 
Bugt.n T carcıt V<h ır. ~ B-hçet 
Uz şerefine 'j:'aksi.ın Br1ed<ye ga· 
zınasur.da 1ırta ıl t c;ı.ret oc'ası 
taT~frı.c, n bır ö~Ic .ı:i .fet. ve. 
r .ece'ctir, 

L<Y.ıdra, lT (A.A.J - Uzalı: Doğudan 1 
"'1&IJ mt>erk e •<ke, uı.;. <>ı;alı:-

lııarı dün ycıı.iden ~i.mor a na. taar-
ruz etm~lrr<lir. lled r. CCD\;p ıı:ıtı kı
yW japonlar t&raiıno.an işgal edilmiş 
bı.ıl'1nan bir ,.ııtrdi. Yangınlar çı!La

ı:tlmışur. 

Yeni G"1ede dtt.-:re çarpııımalan 

o lm• Ittadır. 

Davanın 
·dönüp dolaştığı 

tek nokta 
(~aloden Devam) 

planım kat'i1etıe talim.in etmiye 
i.ııııkan olmamalJa beraber biitün 
alametler Alman ordusunun bu 
pliln ü:u:nnde işledi&lni göster
mektedir. O halde, dava kışıan
beri telxırili ettirdiğimiz gibi ıın 
ilkbahar ve s0nbahan ba.lwnuı.
dan Mihver hesabı.na: (Kafkas· 
ya - Hindi9tan - l\.lwr) de.mo.k
rasyalar Jıikiıniyotiai yıkmak 
,.e nıüml." o olu:rsa .Ruı;yayı i.mlıa 
e)· lem ek, mii.m.küa o1ma•s• pH'Ç•• 
lamak pliunia daya1111or. Bu va
zi~·et ve gidi§ karşosmıla İıııgiliz· 
ıer ve deıookrasyalar balmnından 
~ine (Karkas • Hindistan • Mısır) 
ıniiselle:.i içinde dayaıııwak ve 
1943 ilkba.ha..mu bu müselles üz&
rinde idrak etm~k birinci derece
de hayati ehemmiyet arzooiyor, 
tıwıu.n lçiıı<lir ki, İırgilizler Hin· 
distande her türlü şakayı ve ha
fifliği bertaraf etmek yolunu ta:t· 
mu~laNlır. Cenubi Kafkaoiya ,-e 
İranda da harbe hazırlık halinde 
bulunsalar gerektir. Mısırda da 
Rommel ordus11mı tardooemomiş 
bulunmakla bcabt>r herhalde cid
di bir mukavemet yaratmak için 
tct!birılcniyor)ar. Muhakkak ki, İn
gilizler ve dcmo!.7'lsyalar (Ka.f
kas • Dinel Mısır) müscllesiııi 
ellerinde tutarak 1943 i!kha.lıannı 
idrak ede:bHirlcrse dünya bar~
ııin mana ve mahiyeti çok Jeğişe
lıilir \e 194.3 .Mfü,er için mii'jkül 
bir durum yvralabilir. Çünkü, bu 
takdirde Alnınnlar 1943 de Rusya 
ile, cenubi Kafkasyada-!<l açık 

cephe ile, belki ele garpte ve Av· 
rupa 4'enubunda açılacak bir cep· 
he ile lbir hayli y1prannuş buluna
rak savaşmak mecburiyetin.de 
kalacaklardır. Ancak, bunun böy· 
le olabilmesi için İngilizlerin ve 
demokrasyalal'tll hakikaten bıı 
müsellee üzerinde canb. b~la dur• 
m:rları ve her tiirlü miidafaa çe
tiııliğini göstermeleri biriı>ei şart· 
tır. Eğer, demolaıısyalar için: ·Av· 
rupada yapılacak uihai ve kat'i 

muhar&lıeyi kuamnak yolunda 
bütiill kuvvetleri Britanya ada

larında teksif etmı>k V<!> diğer sa

haları oluruna bağlamak ve ce
nubi K&fkas;t•ıla saıl;,ce Rus mü

dafaasından ve mevcut kırvvet

lerden iimitlenınek siyaseti ha· 
kim olur•a. gevşeklik ve yarım 
t<ıdbir 19·13 de taııı aksi ihtimal
leri, yani Alınanyanın yanma 50· 

lruluıımaz bir hal alması ilıti

ınalıni de kuvvetlendirebilir. 

ET EM iZZET BENiCE 

Eminönü Halkevinin 
Milli Oyunlar Festivali 

Bugül"loü Paızartosi saat 21 de: 
Büyükdere Beyazpark Gnioosu 

Duhuliyo )·oktur 

Büyükıderedcn saat l>i.rck bir va
pur harel<ıct edccclt Bey ııı ve 
ÜskücJ.ara ı.tğrıyarak Köprüye ·va" 
racadt, Köprüde '"'Purun 'karştlığı 
tı:-.ımvaıy vardır. 

Voroncj çnresl:nde ve Rjev .,.., 
kmmda diirmaııın teLrar ettiği 
birçok taarrurlsr şiddetli müde
fa saHşlarile neticesiz ·alnnşbr. 
Bu çıtrp alar &traSJ11da düşman 
yaln,.. IWJ•v bölgt'sinde 71 tu.k 
kaybetmiştir. 

Maltada sakin 
bir gün 

Loodra, 17 (A.A.) - Mııllıa .Ada!ll 
üze ind. diln hava tı.a\;yet! olmamıt;
tı.r. 19 Şobottanl><>rl adanın geçird•ği 
ilk sakin saatler buı:I&r olmu.t:~ur. 

Hasköy değirmeninde 
Al;lkadarlar bir müddet evvel 

Ha'Slıi)y d~enlııxie vul< u bul
duğu sanılan mühim bir buğd~y 
suiistimali hiwlisıes'Ae meşı;ui bu
lun~lar. 

Öğreıııd:iğim ıze göre; Ha>oköy 
değtrımeninde yapılan hir .. raş
tınına esnasında lbu değim;en n 
gizli bir yerinde ve gizli borular 
içinde 5 ton Kanada buğdıatyı ele 
g~wiw:ştor. 

Daha evvel değirmene 1'eısJWı e
dikn ve tamam• öğütüler~k alf;
kadarlara iade oclilmesi ic.:ı:;ı eden 
Kanada buğdayından bu ~e il'd~ 

5 ton ~ırıhna.Sı v iı;!.ha.,;ı:a de· 
ğ •metı altı1ıına borularında sak
laıımast ~et3dke mubta~ görulmüs 
ve bu hususra b;r zabıt tı;tul'!ll!14 
ve buğıdaylar kimyahaneye gön
derilm&ştir. 

Bu b&dlse etırafında bu sah~h 
rnalı'.ırnatuıı talep ettiğ!mıı top
rak rnaıhsuCeri ofisi müdi.rü bı
ze ne gariptir ki izahat VLTmE-k
ten ç-ekiruniştlr. 

İs:anbul gtlıi büyük b'r .şehr:n 
millim bir iaşe iş; ne taalluk eden 
l>u l:ıfjctsenlıı etkirı taıu,:uyenin 
m:iimess>ti olan gazetelero~n pir
lenmesi biZe ci<i:len g ııip görün
müştür. Saklanan 5 ton Luğd~y 
üurindelci esrar perdc•i knldırıı.
malı ve hadise nyıdm!atıln 11.dır. 
Afükadat!ardan bunu talc;ı ctm~k 
hakkımczdlr. 

GliDA ıMADDE.t.Eni B1B !Ki 
KURUŞ DAHA UCUZLADI 

Anado unun .roulıtrl;f Mih.sal 
mn1tahların<lan şehrırn;ze gel
mege başhyan gıda mA<iııeleri 
gün geg-.il~>-e fa"'1al!l§md.t•dır. 
Bu sabah noıhut, fasulye, merci
mek fiat1a.rırı.da cumartes.ye gö· 
re hi'r ik kuruş daha düşüklü:C 
o!mllfl'(ur. Diğer taraftnn ptynir 
fia·flarmda <la biraz ucuzlama var 
d.>r. Bahkıpazarında yağ!· beyaz 
peynir perakcn.:lc 130 im:uş:ı sa· 
tı!ma:latadır. Tra.iıızon v;ıgları da 
yine Balıkıpazannda 3ıO kun.şa
dır. Bu ucuzlamanın ;(n gcçrik
çe fazlal.a~cağı tahmin cd lrr.<>k
tedir. D.!ğw taraftan ticaıtt oda· 
sı, Trakya<laki1 peynir s~ok~arının 
1...tanbula sevki lçön !ı>1e::ıbü:lPre 
girişın~. 

Rus ve Alman 
kaynaklarına göre 

<1 b>cl Rabdrdeu Devam) 
atılmıştır. 

BİR RUME."l ALl YI 
İMHA EDİLDt 

Londra, 17 (A.A) &us cephe
sinden alınan son haberlere göre, 
Kletsbya'- etıııup doğusunda 

tedafüi çarpı~malar olmu~tur. Bir 
kesimde 14 Alman tanin tabıip e· 
dilmiştir. 

Kotelnilrovo'nun şimal doğu. 

swıda bir Rumen piyade alayı 

tama111ile imha edilmiştir. -
Bu sabah i ceset 

(1 lr.ei r •eıı "O DevamJ 
nizcle !kaldığı anla<ılan cesedin 
cinsiyeti ve hii' iye ti 1esbit edile· 
uıenıiştir. Hiıdiscııin bir cinayet 
ese. i elup olmadığıııın tayini için 
bu ceı.ot morga nakledihni~lir. 

fstanbul Def erdarhğından: 

DO<ya No. Tem.inat 

51332/1 ~' Yıl.S.. Çırai!;an CS<lde>i Ferlye 
Sarayları m~!i&tlild~ 12 parıe.l <·sici 
85, 87, 89 Yeni SN - 107 kapı ~- lu 1>911 
metre muralıl>aı yer. "80 750 

Yult•r><I• yazılı ıa,....ı oınentul :K.8~ Pıwırtesi gl;n\ı saat 15 d•• :.ı-;ı:ı Fnı
ı:;ıc :>.!iklilrJüi:ünde ~lıXJ kmn""'°nda kap>lı zar! U6U'.>yle satıiacak\:r, is. 

ı tekl'l~r'~ 2-190 saytll kanom hülrumlerı d;ı;reıiode h:urlanrr..ış teklif moıttı.ıpla
nnı ~h2le günü aaMt 14 dt kadar komisy().n. rc'.S!~ t.e~ etiıneler~ \•e nü.fı.w 
hil.•iy~ cu'Zianlarını da ihl'az "Ylemelerl. rr.ukta7:d:r. 

Fı .. ::ı i,ıa.h~t tçin meT.kO.r Müdürlüğe mür.:.caat. cesıs. 

rı • M. Vekaleti Deniz Mü.c;teşarlığından: 
1/11/1942 tarihinde Ankarada H'.m Akad(•n:.ısınde açı1acalt olan Hesap 

\'" nıusn·.e~c memuru okuluna Den~ hesabına n wunele '\'"C he p menlU
rıı yet:şLriltnek ll:zorc :redc'ic subay: fd;ın ~1lloııbok:ı ·ıo 20 taleb<> alı:ıa
C'3.k ır. i :.e'klilerin şerait ve "mti:haıı ta.: ih:nJ öğrermrk üzfre t>n yAk1n de
lltZ ~ekkillierine ve- ı-\.!\krada ı,ulu:ıan':ırm ~ Deniz J:tilııt rlığı zat 
işleri flibesl mu~J.~!ill:Wıe m"-l"acaot•ı·ı. (6890) (87Q7) -

D vlet demir yolları umum 
müdürlüğün n 

İdaremlzde lcurs ve •la! görerı:ıc mai< n<st ve baş mıcltini9! ~ii: baro 
p~·ı:;onetı ve fen memuru ye1l{Urrıek ib.e-re luzumu ldlrtır S!.n3t okulu 
mezunu al..ınac*tır. Yapılacak kabul ımtihan'n~a eö::ıttrecl"1tieri rr J'V !.ffa
kiyCt~ aöre sa.na~r unvaniie ayda 100 Jıı .. yıı kadar Ucret \"t"1'.ile«ktlr. 

B-" senrllk s .ıoJ mllridetıni mu.vat.ak J-""Ptlf' b tirt'n1{'r tescil edilir vr. 

m\!.;;eak.b 1k: ın:;lardaki aranılan şartlar .§Ul1 ~-

1 - San.at okulu m"zunu alır.ak 
2 - Asf.;.erli~nJ. yapmış Qı.J:..n.mak, 

3 - 'Ya~ otuzu g~ ış olwak, 
4 - Ecntbl ile ~vıı olmımıalt. 

T .. Jip olanların oku dlp1oc-ası,kısa tercUni'c.sİ, isti·ia ve- o-on:ıerviS 
!>U cı~:ıle 1519/94~ ~L lt.<.""t • icırdar!:t...ı_ı:d Ankar. S...ııkr ... r, K'ly-
ser l\I l&~Y3. Ad:!!?Ja At.Yor .. I~m,. S~~... En:.ın..rn ve F .. ~ şCtıir • et ... 
rne rllJ rlük;erin·" !n'!:."'"I atla ve bı hare de lerlne b1 diri 1~ Y"'C
<ie ,. g.ınde imtihana g,;:ncıeri lıızıım~ aıı ohıo.IU (6<>111) (81~) 

ON TELGRAF- 17 

a ar gü leri nasıl 
"leniyoruz 

Cl inci t-;atı11eıc1~ Dı ~am) 

Her T•ntıııı pazarı lıcımerı'.c
rile bulu,uıı, Galata ki.1>riisüı:den 
b~ran, ha,yran Kt2fiau.le.-;inj sey
reden ~ lııııhvtıciei bile 
V cliiei.er.ili,ye dı<<Uınır,1§... Ge<,'l>ll 
gi.in a.nke.dliıŞla.- at yar~la..-ından 
b1Jı&'<i-er1erlten o da lafa karJ911 
ve: 
•- Dün ptrasadan •plase olaca.it 

heriıaldıe· s ı.ağ.:;l kaz.andllTI-• di
ye bayağı bilOOTk>ndi. 

* Bu ~lerden anJ.sımsıdığıan halde 
dün sırf ol,.ı bitenleri §Öyle bir 
gözıden geçiımak mı;;lcsaıcUe, zailı
mctli bir SC'j'Eıba!.i göııe alaraık Ve
liıe.fıeıırli lroşıı sahasını doluıp do
kp taşırnaı !o- !;:;balığın arasına 
ben de katı.ldııın. 

Kos'::oca Vcliclenıdd ça<ymnda 
Al!lOOı siızi inanıdı~ın, admı ı>t:ırok 

yer Y""·.. Hele f, nç kı:z r, ka
dın~. iJc. t edl)urlar. 

Hıclpaırlor cıyal<, cıyak b:: n· 
yor; 

c- Sevim ad.nd:ı blr ya-.TU an-
nesuu L 10e1.mış, ~riyctc mu-
racaat hncsi ..• 

Bu ~ ıp ildn d "it • dik-
k:ıtll lkı!lıal?t kabart yaşlıca bir 
hanım lıeyıre fena l al<!e sinirle
myoır... Ve: 

•- K~•;ııın gmü yar~ sevıda
eındarı ev ıaoını bile g<iı 1t1Ü'ytt .• • 
d~n ronra yuksok penlcden 
ilive cl)or: 

•- Hzy !"el.in il>ı anıa yerindi· 
bine batsıın .•. • 

* &; orta yaşlı ı::ıt başb;:şa v-er-
mişlet'. lı ararotl.i, lıararc • ko , u
şuyor lar: 

•- Efendim 9Cn, sen ol Tan:an
dan vm:Jcçnıc ... Ne de ol•a genç
tir. 
•- Doğru amma · gözüm, 

Feroada nazarım tecıii b~sn: sa.yı
lı.r .. 
•- Peki :ı:ı.ıbayı naoıl bulu

yorsun? .. 
c- Uıınmacııclan ~ gömlek a:ı-.ı-

ğt .•• 
Tarzan m&JUnı şu hep.iıni:ı:in bil

diğimiz sinema artisti... Faıltat 

F erh:lt lııim ! .. 
H~ diye Feı'h..-dın s..nvgilisi 

Şirindon mi bahs · dar yok
sa ... o hn\dc Urranac1 kim o ? • 

Henen oracıkta noı.l'iCT kuru 
sanması oluver ·~ ibi~ yarış 

ınerakllflı iultı e1nnesc lmkfuu yok 
bu mthaverenin bir rnuaımıa ha
linde .zıiıhn.imi altüst eden diı.ğü.
rnijnü çözomıi'yereğ'.ıırı... Meğer, 

Tar.ıan, Ferılıat, Ha...--pa ·e Un:=ı. cı 
ikıoşuya ~1.irak eden atl:ırdJın ba
zılarıııın i;ôm!eri ~iş ..• 

* 5, 6 y~a'..ınn<la b•r afac.rı an-
nasinin eteğinden yapı, 
•- Sim>t ıster.;m b€n, s:mıı 

.sterim.... fccyad le :waz YnZ 

bag rıyor ... 
&ide küçül< ram:ızı • ı ya .• 

Büyükle. n de gozu etrafı.ı 
•- Ha -gek!ı, lıa ge'ecci< .• dıye 

hacı bekle... gibi siımit.çiyı gözlü
yorıa.r .. 

Bir fırs&>t bulup şöyle "tra.fı 1ir 
'kn!açan ediyordum; o masallô.h a
şağı yu.karı bütün Babıai bura
da ..• er.ur şey deği~ Osm;;.n Ce
mal af::ıbey.miz de bu işin tirya
k:sı iım:ş ın<>ğer ... Bir kenarıa çe
kilir..:Ş, ~n çıkardığı yırtık 

bal:ısim~er..k bil.,tler,ni teker 
teker göıden geiriyıor .. 

•- Bon şans üstad 1 • 

N !!rede brııde o tali lı g~ · i~ ıden 
ır.analı mana.11 güte.ek: 

c- Hem lbon. hem de bo' ş.ırs'.• 

•- Sll6al•m, bayenı.ı-, bayiu 
yarıı bafladı. 

Fakat ne gc'.oer çeneler ınut-• 
tası! ~lemskft.e, ikon~anlarıııı 
h:ılllısıosı şu: 

•- Giiıı:ün ü ııevey!m Tanen ..• • 
c- Ne olursııı senden otur Has

pa.. .... 
Hayvanlar koşarken seyltcill!

rin har görülecclc .nıan;uıra doğ
rusu ... Bir Gntlık çok ~ık giyin· 
mlş b'r ~an heyeca:ıdan herıd:rl 
kaybeder'Eik önündeki k~H ferk 
zaün şapl:asına müıtı.~ b: r yum· 
koşulaı oona erlyıor. 

c- Elyvaıh ka)lıett:m. diye ol
duğıu yere yı.kıiıveriyor. 

Fakat bumda kimse. kirusey.ı 

kızıeyor, hidiet'<'n!: i'.)!Cr... Çiin· 
kü hekes ay.ni he' ec:ın a mıılfrt.. 
Bu hey .. can b·r kaç sa.ıt daha ay
ni tanzıda devam eti kten sonra 
kıcr.: ar sona rıvor. 

:K.ı-zananfar tlT<'r kırd gıbı ıak· 
s Jerc .kuc::Jurl rl·C'll, ka)'Q>edeıı

ler de meliıl m un !stasvc-1.\11 
yulııınu tutuvorla~ 

iSTANBULLU 

Dr. Fikri Tüzer'in 
cen ze ·i 
(l incı ::; !ı !' '":n n va.ı:n.) 

rllhış halinde bwıınan Sıhhat " 
İçtimai Mıurveoet V ef<Aletinin 
emrine verilm~tir. Bu Vekiı..tin 
sıhhiye müfetti~liklcrinde UZUD 

müddet çalışhlüan .onra 1340 se
nesin;le askerlikten istifa ebuİf
ti.r. Bundan wnra bir miiddel 
Orta .Anadoluda sı.lıhi~·e ;m.i.ilfet
tişliği yapan Filu:i Tüzer, ayni yı-

1111 İ kiuıımunda Sıhhat ve İtti. 
mai l\luavenet Vckillif:i mibteşaz
lığına tayin edilmiştir. 

l\'leclwu ii<;üncü de•Tesinde, 
Erzurumdan meb'ns ""çiln1""İ Ü

zerine 1927 ,,.,_,.inde mil teşa.r

lıktan ayr.ıl.ıp tesrii vazife>ine 
başlamış, 1931 de Parti umumi 
idare be) 'eti ıioıirliğinc, 1939 da 
Parti Genel Sekreterliğin.o tayin 
edilmişiir. 1942 l\fayısuıda Faik 
Öztrakuı ~ekilmc«i ÜU'rin.e Dahi
liye Vekilliğine tay İn edil- mer
hum bu vaıife uhdes"nde iıken 
vefat elmiştır. 

Bu acı kayıpl:ın dolayı kederU 
ailesiu. t&7iyctkrimizi ıınana. 

Fen ve Edebiyat 
Fakülteleri 

(1 inci Sıı.hi!ede,, D vamı 

tır. Dünden itibaren VezıoecJer
-doıd yang n arsa::.n r, '!i~zelf.il· 

mesine ye tıcıprak arının J; aldırıl

masıra ba;ı\anm.şt r. 

!~ ıki y•lda U: .nr.lar-~ak

tıır. Yeni b~nn c~- ! b,;:ı i$

lcrine e)'l;Ulür •1k hal" nda 

ınerasil"'e l>aşl~n c k' •. 

Havyar nda· 
ki yangın 

(1 lnci S 1ed<>n lJL vam) 

vılıcıınl.ar, bu hanın yanmdı:k! fi:. 
dm:ığlu hanına sira:, rt cdf!l'ek 

yangın çıkaornnıştır Bılvü:.. bir 

hı:zla büyüyen ateş ,Bq .>ğlu tfa· 
iyesinin derlıai h~ıse ,crıne gE!

me&<le ııöaıdürü' üş. bu su..,,ı:e 

Hwyar hanı i!e Hıd:roğlu hwı 
yaımıa!:<tan kurtulınu:;tur. 

Yangın esna:;mda bu hanlara 

ait 7 met.elik bir saha ·amr.ıştı.r. 

Ttlı.kikat yapılmakt.adır. 

cevabını veri.yor. i===============-
Spo.r muharrir: ve orerat;;r 

Ki>:zwn dı:ı burada . O da elinde
ki lbıletlere bal~ bakıp s'nirlı 
s'n'.rli bir takım l<a.'f gi.\z ~aretleri 
yap:yCJ<'_ B< dlıh btr hal var za
' allını.n. 
Atı! Sd,·ar Sa4:ııriıa ·n Ayıgın 

ı daha şiımd:de<ı şanslarından ernin 
bır tav rla sanlt. ' nada una çtk
m ..tar gibı kol kıo a t r aşağı, bır 
vukarı .p yaşa e'fımrkte!er. 

Hoparll>< yan.•:n b:ı.;ladığmı 
h ber veri rur. Sahavı do.lduran 
.~.ı.ıı.n seli bi nb•re dalgalanı
yor.. Sen görcrekr-ın. ben gfır~
co ğ m d: ve itlşıp kakışanlann, 
bi&>'-rlerinin omuzları tııma-
nanlar.n n-Ji.inakaşası :ı.rlöroe 
g<' ek gevN« konuşan Adnan 
Akını~ davurli s~ıni bastırmakııa. 
Sağdan soldıı-n llitar!ar başlıyor: 

lstanbulun havası t 
(2 OC• Sah !e<it > Dev•aı) 

lık.el mi, e~lml al ı.r.ı bıi.lt nlcr ,.ar. 
O.ol r. a• çatırıo d "'Y z 

Sad :r n oayod tğ <\ ı ka :nır 

l.S•m ve aa..·eslt ı tı ı ~ la.:ın 
d:a d.nlenı mesl oç -ı nı ~e b>ika 
gu.:ıe btrakılaı. 

s:ı.u.,y. , aloııdaıı ç:ktık,.n saııra. 

}ID.·tdcroa, "ahit kaci.n ar 1 

- Fani, doğru ~.,c .,;;y lyeceır.ü.. 
Diz" d(di, hl~ çabuk dtındli. 

ioma,l, olaylı a. ylı, 
_ i. :an bulun vası ijylecrr. dedi. 

Gll'!lde döı'\ defa d• a;ş;r. SabahleyOı 
bakarsın lodos. lSğ t-, i1 ~ıaz, ik'ndi 
ü:Jt.J. yıldız. ,grce ı..cWle.nıt dir! 

Sa.diyr; 
_ Ben sana, p-.:ovr n k .ertıE"yı 

gösteririm. ~ ko ~ tl herif, 1Pdl 
Hele dur baio:ılını. oaştna D<> ı.t<ı 
açacaJ!mıl 

IJnSEYİN BEilÇE1 



-l - S O N T EL C R A F ~ l 7 AötisTOS 1142 

~ . . . ..... 
A~EMI iKTiDAR VE BELGEVSEKLIGINE 

KARŞI 

FORTOBiN 
S • ., İ HU4VENET VEKALETİNİN RUHSATINI HA IZOIA 

HER ECZANEll~ BULUllUR POSTA ı:.urusu 228 
l l(i li İ& f .... hlO 

Kap~Jı zarf usulile eksiltme ilanı 
Bolu Nafia Müdürlü6ünden 

ı - Elaiilbneye ı.onu:an ~: ~uk - Natltıan yolunda o+000--75+000 
ldlor.ıc. t.r rleri a,·aEivıd.a l.h lnd&re v r ç;ııer köprtllerl ile Kllçıık kıi.)p:U ve u-~eJJ.
f4'1Jer i~~atı. 

K•şlf bedel• !+1!'11 1 r• 96 k•ıruc;bur. 
2 - Bu i~e ait şartna.me~er ve to\'l"D.k liıınlardır: 
A - BC&.l Qı• ş.art.1.ameei, 
B - Mukavelt' pcojeei, 
t: - Bayındırlılı: işıeri Genel şartnamesi, 
t' - Köprü ye m.t.:n!etlere dair feoof ve bı.lBı.Mst (6ltobıame, 

E - Ktııt:I! huli!u.ı, ,1l:;ilf"i fiat, me&aııa cıdvelle.ri, 
F - Şoae ve Köp.cUler ve Bt•ton anne bryülı: köprüler f"1nl ıaıtıamelni. 
M'J'tnleı· bu ~eler! ve evrakı Bo:u Nafia Müdürlüfünde p;rrbi~l'leı-. 

3 - ~lmne l,9.M2 tarıtıizr;n Salı «i)oi> saat 16 da Bola bülcflmet lı;ıonağın-
Ayni zamanda bu iğnelerin gra mofon için olanlan da gelmi~Hr. 

Kutusu 70 kuruştur. 

İstanbul Deniz Komutanhğın
dan: 

dıa Nıii14• MüdiirJütü odii::ında ,-apli&cakUr. J 
S irkeci NİHAT 1Ş1 K Mağuhmda 

Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okulu
na Girme Sartları 

ı _ oeoo. ~ birlııo IUUfına • rır·•iıe Jıı&eZ.J! aıa..rJAl'daıı Wnııl~ 
hlan ıa.r aun.acaktı.r. 

A - I.Jse birinci ımıtta ikmale talan:ar D~z L.9esi birin.cı eırulına., 

SOLDAN SAf;~ 

- - Şahr.ıms sado~ ;ot ~~n (Ok! 
uhıı.c), 2 - Halayda b<ı• mtthetıe 

me.rısup olan1ar, 3 - O. U\' ayı, 4-~-\.
:J'Ulm ~'4, ~.n b~, 6 - İ:ılr;, 
Baba, 6 - İyi, yi~ :lt'Syan 00 OT

"'"" h~Y"•nl. 7 - Olınamot. Silr'at, 
8 - BüyaCı kad.r., 9 - Nr ... ~re; k1-
sm - ....... r. 

YUKAJUDA.N AŞA<ill'A; 

4 - Eksiltme ka.palı zaı1 lJl."Uliy]e yapılcıc:.ı.kıtlr. 

5 - Eksiltmeye .r~rrbilmd< i<;in östclt:inin 8452- lirn mwal<Jaat ı.e.r.ınaıı ver

m.,.;, bu»dıın b"4lca a;;ağ.da1ci v~alan ı.aı~ olup permooi liııumdır. 

l - Ticaı et Odaı::ma. kny;ıih bulutıduğt61a cıalr vesika, 

2 - İstek'iler ei<.>lltmeye ;ştirıılt ""°eıc ;.;;n -lıme ıünlind('ll en ıu Uç 

gtırı .-ve: 100000 füal;k it yap1Jtına dair veM<a i>r• ederde VlUcYdıten a!aeak
l&4'1 ehliyet vcs' kıa.lar!nı te-k};f mekt\ıl)lat"mı ~y:K'atclardır. 

8 - Trı·klif ıne.Ntupları yuk.-.n.da liıçüucü maöofde y:..ı.ılı saatten bir !IMt ev

~line k;:;.dar Bo:r NJiia Dair('6ine a:('ILİl"l~e.rck ~l1ıree Kom!cyonu. Re~ğine 
mabl.IZ mukabilinde ,-pr·ı.ecf'ktir. ~ ilP gönritrilece.k mektupların nihayet 

Uç0n<'ü n1addedc yazılı •::ıaıte kadar ırlmiş olm&.& ve d• ı.artın müh:1ır mumu ij-e 
:yice- k;l'{'..:.ıhlmJ.? olması !hlredır 

ve Plik aldığınız bayilerden alınız. 
Telıraf: Radyofon • PO&ta kutusu 346 • T .. I..ton: 21268 

Orman Koruma Genel K. Satın alma 
Komisyonundan: 

1 - Orman Koruıma G<>.nel K . Birlikleri .,.,,.acı için H.000 •on dürt blıa 
çift eı· kundurası kapalı zar! ~iyle .-ıımeye ı.on:.lmuştc:ı·. n,, l!tn.ıai 
24.8.942 Pa.ı.artt•si f i.ln.ü sa.at 15 de YentşE-hirde Oıvıan KorıW\1a Gt·nel K. l!IDtı· 
sınıdaJd satın a'ma k.Oı.'11İ~nund.a yaıı>ıla.caktır 

2 - Muhammen bedeli 189.000 lira olup muv.ıkl<a.t tem•ı>elı 10.700 Jndır. 
B ;;- Orla okul acın llnıfmda :;,male n:anlardan Deniz Lloe<I birmd ııın.. 

fına \lılıp olan°" iltmaJ im&ihan!ıruu ,.erd'ı<leri taıı:d;rde •lı=ai: ~re ka-
7ıt yapıJ3Cak'tlr. 

1 - AJ!aırun hu.ıuru, 2 - Saha, N~ ... 
ta, 3 - Rfıtubeı, Kanın geç<lğ\ yol, 
4 - Seruri, Nota, 5 - Nre biz, 1"f' or..
la:-, }~na, 6 . - Tamam;.ykl' ırneydanda, 
7 - Me-ııb::ıhaklt h4yvan!ardarı, Tek.· 
dır, 8 - Ruımt'n pJr_,Sl, Tı•rsıl. CUzel 
Sa!Ya.ı.t. t - Dud.a;:ın ~ s:iy~ıb 
kl ıı... ( ilıi ]<ol' j;p, ) • 

.P<>t,;ta.da olacak gcNı:n1rter kabul ed:}mt'z, c.8'591~ 3 - İrlekıliler>n kanuni veeikalatjp"Ie tt'klit mektııplar•nı ihale sartı.•uJ,·n 
------ _______ :.::..:::.:....::.:.:...:_;.:._ ____________ lbir sa;ı;t evveline ta.dar komiaıron& verrneltıi-. mPı..-bnrklir, c623~3-81> 

C - Lise blrmo O>D;!ına :raı haddi ~~ - ıa cı;r, Altı u kilı·l4: olanlar 
lı:abul ed!l.r. 

D<ııu Ged>k!; ~hı: 

2 - D"'14 ~li Okwuouıı ıuı:r aç uııtına ort. ok>llaı li<male i:alan
lw aiınacakhr. 

A - Bulun<11*lan auu11arııı 111...cı !li olan ~ Otuiu ıınıtiaroıa a 
yıl •d,Jee<oklerdir. 

B - c~;kl; okuluna. ~ 1•1 haddi b'~inc! muta 12 -17, ikin~ ıııutma 
13 - 18, üçüncü nıı.fma 14: - 19 ,.aş~armda olanla r kabul eö ilectklerdir. 

3 - i.lor.bul ve civanııda bulunanlar İAtanbul D<'<liz Komırl=.l;bna, :1.. 
Ca.nht.! bar:coll<!e bulunanla• .,..,.up olduklan Aakerl k Sabelerioe mUra-

r•;.tl•rı. 

4 - ltıJ'ıt m~ti acı Aluslno ~ ol:~aro.ma lı:.oıdıırdır. clG03> 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma 

Komisyonundan 

Ddnlı;ü Bulm.;;camıaa 

Halledllmlt Sekli 

1 2 3 • s 6 7 8 9 
l K t L K E S N 
2 ANA D İL- 1 İ 
5B9MALe88M 
4AC E MlCEet 
SKIK.MlSAL 
6 ol R A y - v -r R A 
7KO N UL A RAK a u ı•ı• y • T E R E 
9§A MATA • 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
H ~tide Fişkin beraber 

l fST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI J 
Tahm'n Bedeli tıı. Teminatı 

a,22 

J:l,73 
• 

11'3,00 37,W 

172,)0 

Fat•hle Hü.am Bpy rrıaball""n.n ltfa.. 
iJ'e taddesınde 58 •nci adada 21,46 met
r e murabba.ı arsa. 
Fa~te ıı.ı.ao HaUfe mahallooioln B•H 
Paşa •obğuıda 128 ioci adada 87,28 
m.etre murabbaı sahalı arsa. 
Alıısaray<ia İıu.ıbey nr.ball"9niıı Koçu 
Bey sokağında 849 '"'"" ad<>da 4~ paı·
eel No. lu ve 37.!>-0 metre murabbaı sa .. 
balı arsa. 
Fat:hte Hoea Üv~ys malıal!minin Şrrr.

ae<Uin Sami H~l·ı Fidan ~1ka~ı11da 11,1 
üncü a.duda 12.92 metre n1 -abb.aı sa.halı 

a~a. 

• Tahmin bedelir'1"i ile iik tıcmmat m_,lı;Lar)arı ,-ukarıtla yazılı •4• pan;a aT6a 

1 - ~ıtı. .... Hıtz-· M-- balıı: eeinde ytruo..rı 1- edil .... e][ ~ 
,... •~>it elWl'weye tıonulm~ur. 

•tıknak Uı.ere ayrı ayrı açık a;:ttırmaya konul~tur. Şaııtnamelcn Zab:t ve 
Muoıme!at l\JOOüriU:ü KaJeminde görülebilir. İhaJe 20/9/942 Per~'C'!nb'! ~ünü sa
aı 14: <ie Daimi Encü.mendP. yapılacaict.ır, Taliplrrin ilk tMıinat • 111akbuıı V('ya 

B"'r akiam saat 21 bll(Ukıta Hilrb:ye- ımıetrlup;arı ·ve kanunen Jbr:ızı liız.4Jl g~ltn diğer vPSikaları ile ıhalP gilnü mu-
de,. Be-lvi> ~lllfl alaturka k1'.D'll..IJ,de a""° Mlatte Dahn! Encil:..'11f"nde bulu.oma~arı. c8377:r 

2 _ ~r bedeli 3500 mtı....ttkct tem inat 262 Jift 50 knl'Uf)tur. 

3 - Daıi.ı.~~ 211.8 942 Cuma ı ünü -1 il clı' m- Wpl•ııao 

ıUnı<> K~nt:!llda yasıılaoakiır. 

4 - Ta!'ip1 •ıin eh·~t v•sılaılarıJ'le birlik.le .ıcı.!'me gıin;> mc,.n~ ....,Ue 
,.,. ş:u-""'°',..,;nı ıörı>KI< ..e muvakkat ıem;na.tı yatımıal< i)U>ı e dlli'..a ......ıı K<>-

.,ı..y.ra mür..,.at ~eler •651&> ~74> 

Bu Gece 

YUMURCAK 
Vodvil 3 P erde 

Hey<>1 bfr ıı•"" Be!,·ü Bıı.lıçesltıde 
te.m&il vemıt".k.1ıfdtr. 

Sayın Halkımıza 
rastladığınız 

• • 
Kömür alım ve satımında 

zorlukları haber verınız. 
lslak ve Eksik 

Kömür fiatı muayyendir. 
meyiniz. Sarih adres ve 

kömür almayınız. Tozlu, 

şikayetleriniz derhal 

Fazla para ver
müsbet vakıab 

takip edilir .. 

menfaatiniz icabı 
vatan borcudur. 

Bu hareketiniz kendi 
olduğu kadar, 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

Zabıta Romanı Na. 52 ' ' .. 
l ~~~~!2!~~~!§2! J 

- Remalde tıero gomıiye gel
miştir, dedi. 

F'ııidlır.an da ne oltır oe olmaz 
lmın ~ gitti. Feb:t Til
roan'ıo orıtOOan b,}boldı>ğum.ı gö
rtmce hayrat elrtıi.. KıoI.lıi eirıde o 
.,.~ hanr ~ ile ııoiaya 

~· Fridman: 
- vay d.:ıetwn, dedli, bİllle ey; 

baıber zm, mtü hıııb& mi getiri
yonnmua:? 

1\1ıiıafuıi salıona aldı, Berôl be· 
tıe lı,ğın.ıın niçin a~asından geldi
ğini pek )yi anlamıştn. Con Leli
den heTl>ar.gi ru haber vermesin 
Wye .. . 

Bur.ıwıla beraber lrencüni htttu. 
z.,,ı.,n bundan sonra hayatta ken
di~. ı<,in neyin ehemmiy~ kal
snı:;1ı? 
f~t biro~e ~IIU\D: 

- E OO'l<a:l1rrı aıı:iZ ~ b>
:ıe Con Leli '<l~ ne haıber gt.-.tıiri· 
yomıırıuz? ıd:iıye sorduğu zaıır.an 
§llliu-dl, 

Cozva ö'lısüıııdü ve ke hmeleri 
tıırtarak Ce\"wtl verdi; 

- H~ır, dedi, Con Leli'cten biç 
lıir l:ı.aber getiremedıim. 

Fridman hani bu cevap!ıııoı mem-
nun kalmadı değil. 

- iyi ya, ıy; ;ia! dedi. 
Faıkat C=va söııünü kesti: 
- Oon Leli bEflİ bura.ya bir ha

ber gönıdeıımiye .memur ııtmedi 
amnıa, ben oodan lı.aiber ıWıdı:ırn. 

- Nasıl ha:ber? 

- Con Leli bu sabah kcla.letle 
taıhJitye edildi. 

Fnrnt:i<Q enda ş:ı<jırdı, ıııonra 

ye!se d = ·. g4'l>i lıır hal aldı: 
- r:e.ıJJ1:t,~ U1 ~ c w:~ ha? 

Bu naS>l olur? Suç üstünde yG:ka
lanrnış, ham de bin."'1< sa3:ıJka:lan 
olan lıör adam nasıl ı.Qliye Edi
lir? 

- Ben de bu işe ~ amma, 
dogrusu böy}e.. . Hatta !ııeynrt.imi 
müdcfciumu.ın;,y., bıile söy ledıiıın. 

Ut:rii ;ı.tcidı: 
- Şimdi bsıpmalll'den Ç"ll<tı 

değil mi? Buna amiaı ıııisirın? Oil, 
oe zyi, oo iyi .. . 

- Hapish2'ıtıden gı5otığın.ı b;,ti.. 

yorum. Ha1ıta kar~ biıle mu
ııme~ için QCAk tıtıtmaıdıl.ar. Fa.. 
k.at poo.ı. De1'ede olduığı.ıaıu clığ'
nsu Afüın tırlii'. Ne e-~iııde var, 
ne de Fmrıtk Sutton'wı ~e
aine uğradı. 

O sırada Fraaı'k da salona gel
roişt~. b t> ooyret verici hıalbeıri öğ
renince, ~~1rdr 1 sarardı, yüzWıün 
adale'leri tcka!lfu etti: 

- AlLah Al'Laılı, dedi, dernek 
Con Leli'yi 9<'ı'best. bnralktılar. Hex
halde hir y..n~1:11.!z oJacalk, Bu 
nasıl i1? 

Oo.ıv.a tatlı bir 9<'raen.4'le ceva,p 
verdi: 

- Ben ~:.mıJ.>ye ıu....ıar çok y ao-

i:k TPmtna.tı 

7550,00 

li408,20 {00,62 

Darülü06Zıe Mb.P-s.ıqt~rst için· alına

ca!t Joösele, v;ru;ıa, v~ g'l>se. 

Karaağ:ıç Müesseoatı ;c;ııı. al:nacak bo
ya "" boya malze.m.,,,., 

TelY.r.in beo.r.Jiert ile ilt temin.at 111~trla.rı Y\lka.nda yaz.ılı i.şlrr ayn ay!ı 
kapa lı z;,,r! usuliyle ek~l4i'\rı1f"Ye k<>nu:.U'U:'tur. ihalel eri 24/ 8/942 Pazınrtesi günü 
saa\ 10 d t D :lUnt F . .ncürnende yapılacak t.ll" . Şar tnameJ.erl Zabıt. tf'!o 1'ıtua.n.eJtı.t 
Mü&Ur; iığil kal"1Jtinde ı:örulebllir. TaJ;pl.rio i!k 1tmllı a.t malııb -z veya rne'<.tup
:rom ve kanunrn ibrazı lm'TI Kefen diğer vc;;i~alaıiyle 2490 No. lu kanwu;n ta
ri&>tı ç'""''"in.d~ hawJı:yacak!an teklıl mektupl<ırını ıbaie gil:nü saat 14 de ka,.. 
dar Da~ml Er..cün:~e veıııneler\ l~ımdır. •85U> 

Uimr Carı;ı ının iıamiri milteahhit r.amı ~~i:ibına kJıı>a~ı zarf us.uliyle e~ 
oilltooqye ıt.cnulm~tuı'. Keşif bedeli (169355• lira •lh !rul'1111 ve ilk tenınatı •9718> 
l ira •2.i" 'kuruştur. Muke.vel(' , eül1lı1~1 Nai!a i,şleri Urnum.1 ve tenni şartna.-

' meleri '"'* ~i! bül.Asa.s:ı. ve buna mütrfer:•i d'ter v erak •847> i<u.rtl.} mu)<a
bijin<i.r Bel~ye Fen 4.eri Müdüı·iüğünd"'n \'erilecf.ıittir. 

İhalo 27/8/942 P•rıembe gÜDJ saat 15 de Daimi Encümende yapılaeaktlI'. 
TaJ:pl':!':in ilk 'U'minat makbuz vcy-a mektup1 arı ttx.le tarihinden •8> &: ün evvel· 
Belediye Frn İŞ.:.erl Müdürlilğüne .nı\lracn.at.la al..lcakları tennl e-hliyet, imzalı 
,a.rtnan1ı11 v~re v-e kanunen ibrazı lfuz!..r.. gPl~:ı <lit:cr vflsikahıriyJe birliıkte 
3490 N'O lu kanuıın ta.r•fatı çevre~indı· t.azıı:hJ-a<:..'lk}arı teklif ır,ektupJ.annt 

ııa;-e ıı~ü ..,.t H. e kade.r D,.Jm! Encü ,ene ''enreleri Uzınıdır. •8ö5!n 

Şose ve Köprüler fstanbul Mıntaka 
Müdürlüğünden 

Nafta. Veiciletl taratmdan eıın&nl"tf'n inş..ı. ed:.nıeitte olan ,-o~la.ı· ihtiyacı 1 
i<;in (16,063) Jira muhamır.en hede! ' t97) _,n (211()) lDlo kr""1ıı>t al;nn.a.ı 
tapalı :rarf umıliyle ~xa.;;1n1f')'e konu?~tur. 

. Ek.-.hme 21/8/9'2 Cuma ıı~nü ':'.'"' 15,30 .da Galatada K~r•.l<öyde Perçem- 1 
lı sokak Cf)n1aat }{anında Şo&e .._e K.öpııJ,cr I.:11: M.J\ta.k&. M uourJUgü elt8iltme 
lwmi:-ty0nunda yapı~acaktır. 

i'Cf1:~k1i firm.olann (1204) l!ralık m•Nakkat 1erninatla beraber k anunun tayin 
t"tbg: \.e&kaları ve tekliflerin\ a3'ni eün muayyen aıatıte.n blr saat evvel İdare
miz ll.a.lzune Müdürlüğüne veırı~leri. 

Şal'tn•'fliP.si para..~ız; olarak dai:·e9inQe gti:iilebi)ir, <8431> 

lşbk yapnaş irısa.rı değilimdiT. 
BiJi<iın veıyabul bQlmem, fakat bir 
~-~ de yüııie yüa .. emin olmadı:k
ça, oou aöy 'lemero. Con Le'li'nin 
«.etaı.eıble tııhli~<e edıl!dıi.ği mulıaık
lııaılııtır. 

- 'Tulh~ em!rl iği zıımaın saat 
ılı.a.çb? 

- Benim anlaıdığınıA göre, mü
!ettiı; Barraıba:l'ın ziyarettııl mü
.tea~.. eğer ~ sllı:ıhnadan ya.. 
lan fijy lıwıJe!lin.i geyen ıOO!ettıiş 
Elfood bu seier de ya.lan BÖy'le
medi :i9e .. . 

Ocıııva. ye.n göme Beril'e ba!kıtı : 
- Bu. ndktayı kıaıt'iy-etle söy ır. 

yemem. F..ıkıaıt muftıaDaka:k alan 
şey, ~ dalloilloa Oıtı. Leli'.ııôı ser
best burumuğudur. Karalrolkl.an 
çlkt:&tan sonra, bir tııiksİ(ye biııdi. 
Nere~ gi.'ttiğini A! l aıh bilir . 

Gıızıet,ecl'nin bu h.aıbıeri üçüncü 
d efa kat'iıyetle teyid e1ımesi üze
rine, ort«lığa deı"in bir sükunet 
çökffi, en mhayet Friıdıman: 

- Vallahi aıkıl enm.iyor, dedi, 
sa.atine baktı, Soru·a alakaısız bir 
''t".'>r takınarak: 

17 Aj'ustos 1942 
18.00 Program -.e Memleket Saal 

Ayarı. 

18.03 Muoh:: Rad;To Da-ns Orkoo-
trııı. (™'ad ~n İdaresinde) 

111.40 M ü.Ok: Fasıl Hey'ell. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ..e Ajana 

Haberler!, 
19.45 Serbest ıo Dabka . 
19.55 Müıı:>li.: Şari.u "'" 'I\iJ·küler. 
20.15 ROOıyo G"'*lel!İ. 

20.+5 Mfr.:ik: Bir H&lk Tüı1cüsil Öi'· 
tt.nlY<>mz - Hallıaııın '1\irküsül 

aı.oo z .ru.t Takvı.r&. 

01 .10 Müızik : .Miuhaoyyl.'t' iMol< ıırnıodan 

Şaıioılar. 
21.30 K.onşuma (Güaün M-Jeler; ). 

21.45 Müoıik: Sentonik Prcıırn<rn' (P i. ) 
22,30 Memleket Sll.• t Ayarı, A;ans 

Ifaberleri v e Bor'l!a lar . 
22.45/22.5-0 Yarınki Program ve K ... 

p an14. 

,.. BAYAN İSTENİYOR 
GOZlerı raha\3ıı bir bayın yazı

laı1111 o-...vytiıC'<lk, işlerine nezareL v:ı 
• le yanında kal. g;:.,,.,., , il den 
5 şı, kadar, Çar~ K~y~nncııl: r \'a. 
ra\:c .. Ran k:ırşı~ı No. 52 Tele- 1 ,, 

f<··n. ZOG05 

revfet ~ur.iry~lları Ye limanları işletme U. i~arasi İlanlJr 1 
Muhammen beucH :la775 (Y'ımıi altı b•n J't<li ;y ürı yttmiş bt!f) lira olan 9!'-00 

ad et takrôben 595 MJ meşe maden direği 28/8/1942 Cuma günü saat 15,30 da !ta
palı zart u.sulü i!e Aınkaratla İdare biııaeıoo..ı top:AnGn ıterko.z 9 unoo KorrJ...~o-. 
nunca s&tln alınacah"11J'. 

Bu Ôi• ı;rmek L'1iyenlerin 2008,13 (İki bin sek>-< \;ra on üç kuru:;) l"•lık 
muıvaklta-t teminat il~ kananun ta,-in ettit;; ,·e~kaları ve t~li.!ler:ini ayni ı:.ın !Jil

at 14.30 a kadar adı geçen Kom~ Reisliğine vermeleri :t\ıJmdır. 
Şa-rtllameler pamJ;ız olarak. Abk.arad a M".dzPrnP Daireelnd~n. Haydarpaşa<L 

Tes:elhl.n1 YC se'ir Şe-t 1 1ğ:.nden ve Hı\17.a isıa~ron Şr.f 1 ~inth7ı ltıının olunu 
1~83) 

İ~Jetmemiııin s::-nci anbarı öniindeiti-taknbPn 4000 M2 !lk- );ırırıHı t.ış:lı ŞC> 
senin stı~tülüp sallıl!iik ;.1.;\f!'l1Jllıı, bunun yerine kwr.u ile ~1 idare tar:ılından ı.: ye 
rinde te~]im f·dilnıı:ıc. uızerc, parke döşetllıne:ıi i~~ 5&00 ]ir• muh.,mınen l· d1. Jlr· 
kapalı zartla l~k!<ııi. tmt ye kcnmuştur. 

F.r:.si::nıenln 28:8/942 Cuma. &ünü saat 11 de Si.nke-cidc 4:eırı:~ bın h;İn.. 
de A. E. Komlc:yonunô~ yapJa<.-aktır, Dıırk~!erin f.20 lira n1U'-'akka•! ten1 r. t ıle 

kanunı.ın eö&tt'roij( vrsikalan ibiiva edecek zarf.arı a)n.. gün s.ı.at ıo .ı dar 
korni.~na v&rmcleri !Azımıd.ı.r. Şartnameler par~ız olarak Jromi • ndan ..... ,,]_ 
mektcdir. <868!!> 

Deniz Levazım · Satınalma Komisyonu ilanl arı 
1 - Tabmin olu.na.o mecmuu b Pdeli cı6C.41!>> lıra. olan 70.~00 k o E uunun 

19 Ağus.toe 942 Çarşamba günü wat 11 de ~a.ıar!ıkla eıur::1.n1e·. yapıLıca tı • 
2 - İllt teminatı 4270 lira 50 t.uruo o1up ~ıiirtLa.metrı htr &i.dı knmısyolld;ın 

302 kuruş mulı:ab!lin.cl<! alıniibillr. 

3 - i::ıtr-klileriD belli gü.n ve sıaıte Kasırnpa~ada bulunan Kom•syone1::ı. 

t-.8.ı:Jr bı;~unrnala.rı. '87071 

+ 
Mulı.,.ımen bedeli 

lira 

20000 lrilo ktul• 133.240 

20000 kilo ~la 133,:MO 

7912 

7912 

19.8.942 
14 d e. 
19.8 942 
16 de. 

ıı ünll 

Ça-şomba gu'1t.i 

ı _ Yuka!'da ciW?, rruk.lar, lahrn.n b adeU, ilk ttmlııat!arlyk ck.s•ltor,o glln• 
lı:ıri yaı.ılı k~ele ve \•.ah.eta mezkW- \arihlerde p..ız.zrl ık la alın.ıc-J.lı;tır 

2 - Bunlara ait ,..rtınaıneler 866 kuru§ mukrbthl"de lı-e-r gün k.on1.ı~cnda.n 
ahnabiiir. 

3 - İ'stekJaerin htlh gün ve sı aıtte iC'G.p ı'.den vesiltala.riyle birlikt Ka'Sun-
~d3 bulıınım Korni>ıronda baıır b '>lllDm<1lrn. <8700> 

+ 
19~2 ma:ı yılı lç;~ ist.anbul, Ka

redeniz wı Çanaldt .. le Doğııeları, İm
roz, h:ı11ir }iman ve ır.ıııt.akalarmda 

bulun.ın bat.:k d-ern,;r ziIK'iT şam.arıd:ra 

w: entıSnll mal"zı:..ıneyi dentmaen çıka
rarak 2490 &ıal\lıh kamınua 66 ıncı 

madde i mı;c:V.n~ takd;r ulunatd; 
tlıedıri muke.·bi.ınde satımak '61r,y11'n}M"lı 

bu husus~akt f':raifJ an1a.').lı8k U.~ı• 

het111'!1 Kasını.paşada bulunan Dflnt·t 
Lfıvazım Satın A~ma Kom~n..ıci 

:ı.ı,U , .. aı ~ejeri. 8001> 

! Devlet Denizyolları İşletme Umum Mü~ürlüğü İlanlar. ! 
17 /8/94'2 den 23/8/942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak Tapurların iıimleTi, kalk;t 

ııüD ,.. aaatleTİ T• kalkacakları nhtımlar. 

Kuadeaiz hatb . -
Bartıa hırıb -
hm.it hattı -
Modaııya hatb -
Banduma hMtı ... 

Kuabiıa hattı 

-
Aynhk hatU -

-
:\ OT ı 

Salı 4.00 de (Erzuııınc) c.ı.t>a 4 00 de 
(Akıiu) Galata rıntJıOunO...n. 

Cunıar1.E.s* 18.00 d e Anat.art.a Sirl<. cı 
rıht.ınnndan. 

Perp;ınbe 8 .00 de (Kemal) 
nhtJ.mt~<..an. 

Paıaı·tttii, Çarş<ımba ve Cuııoa 9.5Cı de 
(Tr;ı.k) (;umarte.s 14,00 de (S:.ı&) Paz r 
9.50 de (Tralt) Galata rifıtı,,, nda 

P azarte-si, Çarşarn.:ba ve Cunıa 8.00 dP. 
(Sus) Galata .rWıb.aıan.d.:ın, Ayı ıcn 

Çar;a,..,ba 20.00 dQ (Aoofarta) ( ı

marttıı 20.00 de (Ülııe.n) l\'-phaııc r h
tmwıd.m. 

S ah ve Cum a 19.00 da (BO.:tnn) T )1-

- r.btımuxlıın. 
pazar 9.00 da (Kemal) Tophane rth-
tını ındon . 

Çarşarr.ba 12..00 df> 
ıaoo <1e (Ante tyaJ 
dan. 

rıhıt:nı ı-

Paaar 13.00 de İızın\ir Perı;< nbe 13 (•O 
de lTırhan) G<ilal.ı n!Jtimrndon. 

v.,,.,. oeterlerl lıal:lnnda Jııcr ıorın malOmat aıaiıda telefon nu
ınanıları yaıılı Acentelorim.l&dea ötrenlleb:llr. 

B~ AA:en1a: Gala.ta Galata nht!Jl\J, L imo nlar t'>num 

Şube Acentalığı: Gal:ıta -

Şnbe Atentalı ğı: Sirkeci -

Müdürlilğü binası altmda, 4~1r.2 

Galata rıhtımı , Mıntaka !..iman f:.l'is· 
lr.ii binn<l a1'>.,da. 401'5 

S irkeci, Yo1cu Salonu. 22740 

(38~5) 

~---------------------IDEI~ 


