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' Sah4> ve saşnuh"rrırt: EJ'Df İZZET BENİCE 11' SOR T LO AfLABI VE BAllBLEBI VIBIN AKŞAM GAZETESi 

Garpte cephe 
açılamaz mı ? 

Neden bu neş
riyata lüzum 

görülüyor 
Almanların Norveçteki 
tahkimleri doğru olabi· 
lir. Fakat bu tahkimat 
~ kadar çetin olursa 
olaun ikinci cephe açıl
masına mini tetkil et
mez. 

ETEM iZZET BENiCE 

flonci ttphe açıla<ak mı?. 
.Açılır-.a 11-<r.,de ,.e ne ..aman 

ııç.ıj<lC k ?. 
l"itün b1>nlar hala gooüın ıne

q,llı swıl!crnlir. Kat'i, açJk cevap 
ver< bıhuenin de Rut.\clt ve Çör• 
çilin ı·erinde bulunıııad>.kça im· 
kiı"' )<>ktur •. I'..ı.at, bcrhakle Al· 
ma1'lann da bazı şiipheleri ol· 
ma dır ki, sou iki aı içinde bu 
DM.•-. rn üzerinde bir hayli durdu· 
lıı.r Göbbels: ·Garp d~ 
yaıl.1r.an taarruz hamlesine mezar 
obt·•ktır.• dedi u .. bt1nu Alman 
matbu:ıtııun, rad)o!Mının söreldi 
Dt!~r,yatı takip etli. Diiın de d>. 
N.B.• Din Norveç ve şimal ba-h 
1alı llc.ri.nin tahkiminden bahse· 
den ll'LUD bir iz.ahı vardı. tkinıci 
cep.he açılma~ y•lunda hııgiliz, 
Amerikan ve Rua mehıııfilindcn 
sürekli n<'şriyatın W.elen<liği bir 
sırada D~'ll.B.'nin bu izalıJıım, hiç 
fii phesiz bir nıina vo hususiyeti 
olmalHlır. 

J>.. ".B. Noneçte bir çıluınna 
Javnumın iınk&ıısmlığım tebarüz 
ettirirhm balı Avnıpa salıilleri
niıı de ~ ve geçilmes kale
ler balinıde ai.liJılırn<L.r.ııldoğını 
biU- uzun ur;ııu anlat1yur. Ba. 
his mevznu olan tıahkimat. Al· 
maular t11rabıı.daıı yapılmllj bu
hmdıığuııa inemnemak için ııebep 
yoktur, Muhakkak ki, en modem 
tahkimat usulleri ile Avnıpe fi· 
mal ve lıatı sıı:hiliui tahkiın o. 
lunmuş, en modenı müdafaa aİ· 
lillılan buraJsra yer~§· 
tir, fakat, bötiiA bu tahkimatın 
Utlnci bir cephe ~...,._ iki 
lıakı:nıdaıı mini olmaiil mümkün 
clegıil d ir: 

a - Cephenin mutlaka bu la· 
)'ı}a:rdan açılıp aÇ1lnııyacapnn 

lıllin.ıı:ı emesi, 
b - A?ınu ve geçilmez hiç 

bir kale mevcut bulunmadıiının 
bilhassa bu barplıe aııla§dm1' bu
luıımM>. 

l'alnuı btı iki sebep müttefikle· 
tin cephe açnı.a.k teşebbüsüne 
nıiuı.i olunamıyı-.:ağııım en bü · 
yük delilidir. İ~iın ve Amerika· 
l.tlar i~in Ulbakika muvasala, me· 
&aic bakıml3!l'ındaıı bir iıki:ııci cep. 
lıe açmanın en büy~ kolaylık· 
ları J\lanş ve Norveç kıyılanrıda· 
dır. lrlandıı, İzlinda ve Britanya 
adalarından bu kıyılara ihr~ 

Yapmak me<afe bakım.mdan çok 
.,!verişli oıllui,'11 keöar Amerika 
iltind cephe muvesalasım tem.in 
bakımmcL."'D da yine en elverişli 
u.lı,.lar bu sahalardır. Buna gö
re Almaııların bu bölgelerde bir 
ihrncı önlen1ek için en mükeın· 
tncl tctipleri ul<lıklan da muhıak· 
lı.ak oldı$ı kadar Almaınyarun 
ltır•kezi vaz'vetin her türlü mü· 
da(aa kudrdW en kısa mnıan 
ltıc,afe.i içinde cepheye yığmıya 
ıtıii>ait bulunduğu da bir haki
httir, F31oat, bütün bunlan rağ· 
ttıen İngıli.z ve Amerika-a tekni
iinin mtün bir VllZiyete sahip ol· 

(Dt\vanu Sa: 3, Sü: 3 de) 
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~!1!?.2~~~11 
lı 8 ayak yenidir. l:UNKERS 

hangazi fınnı. Liib 

te,.ı;iıhlar atrlıJ..tır. 

G4ılata Arabcami Bergem.ut 
ookaik No. 3 Teleicn: 41237 

Çörçil Londradan Stalin'e 
teşekkür telgrafı gönderdi 
Divor ki: " Moskovayı ziyaretimden çok memnu

• • 
ıçın 

num. Temasımızın gayemiz 
büyük bir rol oynıyacağına • • 

emınım,, -
Birleşik Ame-· 
rikakararı 

tasvip edecek 
Lonanı, ıa (A.A.) - Qin;:il - at... 

liıı mü!ll<&tı bCtüıı twc n.n.Jelııeıtlfllde 
büıYlı: meınllQD;~e llslolllOllllflıı.T. İllı. 
lı;arfl:aım& Çt.ı.,..,.,. eüDl ~ 
ft cörC:ırıeler Ownarteoi ıünllıııe 90-
dar d'·vam etmişW. 

Konuvmalara ~rak edenler &Ha,,. 
da, Reis Rwr;ef\ namma M. Harrllaıı, 
İııgiliz Genel Kı.ırmay Rria Ali.,. 
Br'QOke, Rus· ııariciye Nrz.ırı M.. ı.ıolo
W, Mıır<ıal V«r,..:of, Jlindoııloın Or
duları Kumandanı G«lttı( Vıvel w 
M~rdaki Aır.rrlkso ~tl~ri Ku
manda"' Genen>\ MalıJOvel bu.lı.ıwnolı>
•idi. 

Hıt:erci Alman:yanm w ~ 
ki bUtiin tprik:erinin ~ kad&ır 
qaıi>t de,·am et-ıc ..,,,; &Ü'k'M~
tlr. 
Gö~ler 1&ıniıul bir b""'3 ,ç;oo,, 

-..:ı elmi...t>r. Bunlar, İng,1tt<"c, A-

(Dewaıl Sa: 3, Sli: 6 de) Çöı-çil 

Rus cephesinde en son vaziyet 

Kaf kasya'da Ku
ban Neh i Geçildi 
Vişiye göre, kuvvetli' bir Rus 
birliği sarıldı ve imha edildi 

Vlşi, 18 (A.A-) - Ilın ~nde, ı 
Don k.ıvrmıındJI muba.rcbl'lı.n liiddeli 
sllslde artma.k:tadır. Kııl>an nehri l:ıôl
ır.ean<l• Almanlar ,.eni lle<leme!er 
lı:a.:rdrtmiılerdir. Kuvvelli br düşman 
blrliti .an]~ ve tamamiyl.c iJııbo e
<lllmli\ir, 

Bmatt:ı faai•Y"I g'Öl!temıelol.t> olan 
bava k'u vv rtle riniın aded • fazladır. 
Euıılar Kar.deoi< lrıyısıne. gitmekte 

olan \-..ütün den: .ryol1"1nna taarruz et
mektedir:er. Bu demiryollan bir çok 
noktalardan kesilmiş tııulunın.aK.tadır. 

Tuu.?]'J5C linr..r..ı Cı'ne agı;:- bir bomba-..
d>n"1na lutulrnu.şlıur, 

Gı<-'1ly bölge. !nden yer. tı:ç l'r b"
be!° Rlınsmanı)ıftır. 

D;ğ.r bölceil'l'Cle önf'mli hiç b.r de-. 
tifikl;;c o1mamı~:ıa-. 

(Deva..T.ı Sa: 3. Sü: 4 de) 

-Amerikan tay· 
yare/eri de 

faaliyete geçti 
Londra, 18 (A..A.J - T:.ır.•• ;yJ~ 

Amcrlkı:.ı p1.ol ve uçıW<lor n<la: mu· 
ıoekkcp bir filo düıı ş;ma.i Fran.'• Ü
.erinde taam.ızt uÇUlj'.ar )·ap:n~tır. 
Bouend<" hedteof'.PI"t' taarruz. ediı'r.i§ti'r. 
A.aıl 'lı.edet!er deırWr,.,.,ı:ıtrı l<Bnışalı: 
ııok\><ları "" me.rkcılerdl. Akınla: yük· 
.ek. irtifadan ::ra,pılnuotll:. B;jlün boın-

(Deva.mı Sa: 3, Sü: 3 <!<!). 

Cenubi Pasifikte 

Amerikaiılar 
yeni silahlar 
kullanıyor 

Bütün adaların üçte 
biri ele geçirildi 

Londra, 18 (A.A.) - A.ıueri· 
kan Bahri) e Nazırlıi:• S&loıııon 
adalarmda cereyan etıncl..te olan 
çarp;şm.ıılar hakkında ~11 tafı.ilatı 
vcrıuektedir: 

Amerikan askerleri ..Wil nı.,, .. 
:r.ilerine tanıamile yerl<'şmişl<'r· 

dir. Japoırlar buraya ba\°adan hı· 
arruz etmi~ler iakat 36 uçak kny
hed•rek geri dünmii~Jerdir. 

Tulagi dolaylarındaki, deniz 
~arpışmasına ait W•iüıt yoktu:r. 
Fakat Japon fi!06UDW1 karadaki 
kuvvetlere ula~mada:ıı. ,ı:eri dön-

(Devamı Sa: 3, Sü: 4. de) 

18 günde batırılan 
müttefik gemileri 

V>iö 18 (A.A.J - Alma~ deniza tıla. 
n b" JJ"n başın<lani>crl 980.000 toni
l~to.uk rnijttefik ı1:ınli:1 batınr.~Iar
dır. 

Şeker satışı 
bu sabah 

tekrar başladı 1 

Vurguncu Kadın 

Ay sonunda piyasaya 
toz şekeri çıkarılacak 
Şeker •atışlan bu •abah şclıriıı 

her tarafında tekrar ba~lamışlı.r. 1 
Kiloda yapılaıı on be~ kuruş zam 
ile kesme ş~ker bakk.alarda 130 
kuruşa •alılauktır. Şeker Şirketi 
ay s<ınunda pi) asaya yeni mahsul 
toz şekei ~ıka.rtacaktır. lfüerindc 
10 kilodan Ia1la şeker bulunanlar 
dün akşama ka<lar b<"yanİıamclc
rini Vilayete vc.rmi~lerdir. Bu
günden itibaren koııtrollcr yapı· 
la<:ak ve be) annaıne harici şekeri 
bulunanlar Milli Korunma Mah· 
kenıesine "<eriltteklent<r. 

Yüksek Mühen
dis talebesi pilot· 

luk Öğrenecek 
Uk olarak 6mer 
IDÖDI UÇUf talimle

rine başladı 
M•c.r'f Ve-kallet.t, Tilrk Han Kuru

muua bi:r !P2'kere göndecere.k Yük.
ad< Mimeııdl. Melı:lob; taJ.ıô<>l.rinic 
KurL"ln vas .. lalariyle pilot'h.ık ek6ers;z
lcri y.:ıptıbilt;eekler.,,i b<ldinn.işti:-. &..ı .... 
nun üı.lrine derıhal hazıır}ık!nr yapı 1 -
m.ııı ,.r J>.Lhe-ndi.t Mekteb' la1'ebclcr;. 
ı»o p:lotluk öğ:-enmsJ için lhlln ge-

CDe'\ ~ı>l Sa; 3. Sti: 5 oı;ı) 

Bu sabah yapılan bir cürmü 
meşhutta yakalandı 

S:r!<f"cide Ham ci!w eadde~:n
de 32 say!lı mağa.zaoa fo•,rgraf 
ırr.al:ıx:nıesı satan Sob t,. :vlc• k a
dında hir ka<lln.n ~40 kııru,~ sa
tılm;;sı lanın gelen 9, 14 eb"ıd:ıı
d&kı iotıoğr.f k&n~ar "· 4-?5 kı:ru-

Batan İngiliz 
Kruvazöründen 

kurtulanlar 
Londn, 18 (A.A. ı - Aır:.raililr. t('b.. 

Jfğındro bıldir!'}iy()r: 

(.';cı_-eıJICi·· A:«.'dt>nizd.e ctrey;.:.n 
ede-:ı ·bir 9a'\·a.ş~a bat.a.:ı l\.Iancesttr llru
vaı.ö.rü mü!"'C\.tfotbatırun ve Ulbaıy:a!"ı

run (OıltJ a.J,.,an b;r b>bere ı:öre Jıur

tulrıil•ştur. Üç sub:lJ'l~ trı.rladoo 142 
k!"şi İr4iliz gomlle•I t;;rafınd:an kurla· 
rıhıı:fLr. Diğer $3.ğ kalan.Ja.r Franw
ların c.1ir.ıdt'dir. 

27 Ktrruşa bol m<'Zeli 

Bira yalnız 

TUNA 
.-erebilir. Bir tecrübe ediniz. 
Beyoğlu. ~ı, Asmalaırnes

cit Lölbc.n k.aı ıısıır<d~:l<!ı ııdl<ek· 

ta No. 3/5 

şa sattğı zabıtaya lı'ldirilm',ştir. 
Bı.; sabah tebdili kıJ;ıfet Pd~r·?k 

nıüştt:'ri sıfarile o·ı. ~ıağazayo. g _ 
den ubıta memw~ıarına S,ı\n.~ 

!vlı'lek ayni fiattan kart satarken. 

dimıiinıeştıut ~ılinde yakalan 
mJ'$(' T. 

Satı1mak üzere paltet J'öpıl:ın 
184 foto kartı mü;,ad re edilmiş. 
muhtekir kadin ıı :ili korııııma 
JTJah l:emcsine .;evkrlu,,mu~tur. 

! .iki 
1 

mürettip 
çalıştıkları mat ... 
baayı soydular 

Bırıızlıtı baber alan 
z~bıta 2 saat içinde 
u:ısıaı de yakaladı 

Enci.ki goe~e Anl<ara caddesin. 
de \•ilayet binasının karşısında 
biz nıatbaa soyulınuş, fakat zabı. 
Uı iki saat ı;ibi kısa bir zaman<la 
bu hırsızlığın faillerıni bulmuştur. 

Soyulan matbaa, Lisanettin a
dında bir zata ait Evrensel Basını· 
evidir. 

Diin sab3h matba.ıya gelen Ray 
L'sanettin bir kum matbaa ii· 
letlcrile num:ıMlajların ı·eri'nde 

(})\.!\ Wl,J. ~a; :.!,. ~- 5 CI~) 

1 Yeni ekmek 
karneleri tev
ziatı bu sabah 
başladı 
---·---

! Yeni karneler de 
iki aylıktır 

Eylül n Trşrinie-rvel aylarına 
ait ekmek karnelcrmin Belediye 
iktısat l\!ii<:.ıdüğü iımı•-,ndan bu 
sabah k.azalaıa ten:ıııe ltaşlarul
mışbr. Hc.r ınalıallede karneler 
bnlk birlikleri tarafıııd6D cvl~e 

aynı 22 nei gfüriinden itilıeren da· 
ğrtılacalcbr. 

Kömür tevzi 
bürosunda be-

1 •• yanname .suııs 
timali yapan 

memurlar -Beş kişiye İf ten 
el çektiriidi 

Ke.ı< V"e '1ıı<ı<can Jrom ~rü ı,.,., 

büro-su~urı )e'1ı mil~tlirü Eyüp 
Sabr~ flc Ant<a-rndaki merkettien 
~ele: ~ nı€"Tıurun yaptığı talı· 
ilüka, "scııun<da 15 k&dar bayj. mü
es' c~l s o \'e mıe~ uru'" milli 
kOl'urırr ar ,;.hKr c ·ıe vc.ri!tl!-

<Dc"'"' ı: 3. Sü. 6 da) 

Benzin yok, 
şo_för şelzir 

dışına nasıl 
gitsin ? 

Bu yüzden çıkan 
hadiseler çoğaldı 
Son beıız..n tabdıdab tizerine 

şehirdeki se.rüseier ı;ık:ın.tısı çok 
artmıştır. Bütün şehmle çalış· 
makta olau taksiler bazı gün yiiz 
tane~'i bulmomaldachr. Bn vaziyet 
karşıs>nda bir <le bazı müşteri
lerin uırla taksileri şehir harici· 
n-e götürmiye I..alkmalar: yüzün

den hadi.eler t..kmakla<lır. Altın. 
cı şube ıııiıdi>rlüğür.e lıcrgiin 
yüzlerce şikayet yap.lmaktadır. 

Fakat müdürlük bcnzm kıtlığı 
dola~·ısile ~nförlere şrbir horici
ne gitnıedikltıri için c.:ezn veren1e
mektedir. Vilayet de henüz şehir 
harici seferlerini ihtiı arl bırak· 
manıışlır. Bu husustaki kararın 
bir an ene! verilınesi bekkn
mekledir. 

ı· 

Tramvaylara 
asılan çocuklar 
yakalanıyor 

Dün tramvaya atlıy::ın 
260 kişiye de ceza 

kesildi 
Son g'.ln'erde tranwdya a!llan kü· 

çü.a.. çucuklar .n &U; ısık J'i.J-zaya uğ.a
rr.al~•• uıt' ::ıne Altıncı Ş~ıbe ~fUdür
lü!t• ciün.ı::h:r. ;ı.barrı tram,.:ayJara a
IJlo~Ja: hakkında ·ıkı k.vnCrollı're 
baS:~.1n1~ tır. Dun s .. bahta.n el;.fı:.n\a ka
dar 260 kişi traol\c1ya at.!;.ıd,ğı ıı;;.n C"

zalandırılT...l.f~ 66 kiıçük ç<ıcuk ta yine 
tra;r.., a)·a at~ar.ıı.en ) ... k;;..a:1a10.A veli
jerinr teslıt!' t'Q.:.ln.Uş!e ... ve vl·!Leri 
cezo.cr '\·t':ıl~·cekotlr 

Mrkt<"pl.--· ~' ·.ı olduğu :ld:lrl t. am
vaylara esı.an1ar.in Pllt"il51 biih.cıssa 

iJkmp~tep ta!cbı~idlr. BJnvn için bl':r 
müddet bu .~k id~ sıkı kNJJ ".'\JI ~''r ya
p:.lac 1k ve y ... ka~.Gnacak tah De!e!·in bil
viyı t~ a'.:r.a.rak mek~ idaelcrince de 
ccz.alar vrllclttir. 

Recep Peker 
Yeni Dahiliye Veki

limiz Bu Sabah 
Vazifesine Başladı 
Değerli bir inkılap çocuğu ve kıymetli 
bir idareci of an Recep Peker'in Dahi· 
liye Vekilliğine tayini ile Saracoğlu 

• 
kabinesi yeni bir kuvvet kazanmı~tır 

Ankara 18 (Huınısi Muhabiri· 
miızden)- Dr. Fikri Tfrzer;L ö
ınm:ıe ~an Dahiliye Veok>ltiğıne 
tayini Yülısek Tasdike iktlran e
den Küt.anya meb'usu B. Recep 
PE'ker bu sabahtan itibaren vıı
zilesı;ne başlııımştır. 

RECEP PElKER.İiN TERCÜMEt 
JIA:Lİ VE HİZMETLEJU 

Son Telgrıııt- MilLI mücadele 
ve Cuniıuriyet tarihınde m;>te
mayiz hi211Iletlerile ke?U)üti belirt. 
miş olan Recep P•ker ;,'Üz.de dev· 
l.Et adamlarunr:zıhn biridir. 

Rece-p Peker 1889 da i..-taııbul· 
da ·doğmıı.ş. Harbi:,..., mektciıın.ieıı 
enlcimha:ııp zabiti olar~k Nkmıt 

ve muhtelif muha"'beıere ~aıt 
etnılştır. :Su me:;~nd l Haı'b; U
muırnlde Ka11kas ce-plh·Jıııde bu-

CDC'vam.ı Sa: 3, Sü. 6 da) 

Yeni Da biliye V~IJ!imi2 
Bttep PC'ker 

Ticaret Vekili Yarın 
Bursaya Gi • 

ıy r 
Behçet Uz bugün öğleden 

sonra· şehrimiz tüccarları 
ile_ görüşmelerine başlıyacak 
Şehrimizde bu'.ı::ıan Ticaret 

Vek:., Beiıçet Uz h: ~ab~h m:n
taka t:caret müdürlüğünde tet
iki.k:er;r:e de,·am et'Yl.şı r. 

V~k:: bugün öğlede:ı sonra tüc
carla görüşmelerine başlı) ac<J< 
ve sır:ısile i thafat ve :hraca ı.çı:;". 
n knbul edece.r\Ur 
Öğ er.d'ğ mize, g<.•r~ T:carE't Ve-

1: Ji Behçet Uz yarın ı,ab~h sa•r 
J,50 de Galata rıb.,,111~d .. n hare
ket e<lee~k \·apıır]a Mudar. ·ay3 
ve oradan Bursa,·a ·d~~k ir 

BEJÇET UZ BTJRSADA.'\; 
iSTANBULA DÖNF..CEK 

BPhcet U-z ryer< 1"'-mbt> gü~un,-:ıı 

(IW\ arr. ... S11 4, Sll: 4 dP) 

ıc 
• e ersız 

- Şeler gibi adan1! 
Aıuan nr- fc na acfo.m i.i,lley-

ıe! 
- :iiçin? 
- Kendisini bngiin bıraı da· 

ha v•halı >almıya kalkar! 

• 
- Canım, ruhum, ha) atım! 
- Bayağı iltifat kelimelerin. 

den iğrenirim! 
- Sa.na neyin ismini \ere)·im? 
- Bana, aranması, bu]unmas.ı, 

ödenıneı.i, alınması en :ıor §('~·in 
Wnini ver! 

Şekerim, Şekuim! 

• 
Şeker reden ~ılıa.r~ 
Pancardan! 

1 Maarif Vekili 
Bu sahalı geldi 
l\laari{ Vck'Ji ıı. '"" Ali Yli· 

cel hu 'ababkı •"'l'' sle Ankara· 
dan şehr;nıize gt•Iıuı,,, Ha~ darpa .. 
§S<la nuıarif erkanı ve dost.farı 

tarafından 4r~ılanmıştır. Vekil 
bir müddei şehrimizde blnmk 
istirahat odecek, a~:ni :ınn131ıda 

y aJ..1 a ~ına kta olan yeni ders ,._ 
nesi hazırlıkları etrafmda tetl· 

kiklcr ~apacaktır. 

,, i!J 
Ü tel er 

NEdP FAZIL KISAKl'ltFK 

- llün~·a? 
- Allahıaıı• 

- Allahnıı: Bana bir 'andık 
ıcker ih,an et! 

• 
- Bn ad:ım ~alan söylüvnr! 
- Şeker ~"Ipl>lıı ki dc;'..ru 

IÜ}OT! 

• 
- Aran1n şck<"Trtnk! 
- Aradan ~~ker k~lkınadık~a 

aranrz. düzelemez? 

• 
Ahntt:"t hf'~ ağır ha~tct! 
Se~·u1i;: ha .ta lığı? 
Şekt:"t! 

- Aldıruıa efcndiın~ ~iındt 
s.a~l:ınıhğın it~r<'-1.i oh· st.ıh'l! 

\.>a.:ınJn u tasvibı,e. ho.ırekM h:ıllnde 
bul-.ınan b.i.r t.ram\ a-ya bır coeuk aısıı:. 
d:ğı ın·r.an '\'"a':r na ~ ~I ct-.ı~861 
:ıç;n rrr.Jr vt,·~:rni,•ir \·a• 11at1 durar~Jt 

CQıCllk y k lanacıık.tır va "" Be!edi- ı 
Y-P Rt'ı~ dn bu tak:br ta f' •' nın,ıyet 

Pancar? 
Tarlad&n! 
Tarla:' 

- l\len1lckct tor:rrığ,ır,da~ 
- :\Iemlekct topraiı? 
- Dlİlı) all,n! 

o 
- ş,.-h.crle ~ükür arıı:,ı da ne 

fark \ar? 
- Tek lıar!lik fark! 
- ı·a ha ... ta ta~ rır.;uı.ı.ıCJ'? 

- l°İllc l<:k harflil fark? ,·er'lıek '.edrr. 



flA L K FiLOZOFU 

BİRAZ MERAK 

Ilalkc\'!erinıitin sayısı çoğal
dı. Her ~:ıktünümüude, nıe\ cul· 
!ara yeoiluini ilMv• ettik. 'iür
kiyede, artık biitiin davaları· 
mızda kalitelC'jmek, kalile)i 
öıı püıııa al ak deHine gel
dik. Bizce, Hallr.evlerinıl:zin 
bu..ıan böyle 'ayıı;ı üzerinde 
deiil, gördükleri iş iizerinde 
durup diişiinıuck gerektir. 

Yurdl!llı ,ura<ında bura•ında 
bir l<1sun Ua!kevlcri var. Baıı
ların muhiti belki dardır, el<> 
manları noksandır. Her ne olul' 
sa olsı.ın, mademki, o kasa•bada 
bir Halkevi açılmı§tır, o halde, 
çalışmak ıcınIDinin nıcvcudi
~ eti k&bul edilmiş, demektir. 
Fakat bu Halkevleri, ınfübet iş 
olarak ne gösterirler?. Birkaç 
kou[eran•, yılda iki iiç tem ;ı .. 
beş on küıiipbane faaliyeti .. 

Büy·Jo bir kasnlıaya yolunuz 
dü üyor. Bu yurt k.öşMİııi bir
çok bakımlardan mcraklt bu-

REŞAT FEYZi 

luyorsunıız. Tarihini soruyor
•unuz, bilen yoktur, Halkevin· 
dm sual edi)·orsuuuz, ınep 
olmıı~ kimse çıkmı~or. HaDıu
ki, llalke•lerioin .., evvel ya
pacakları şey, galiba, mahalli 
ilim kıymeı.lerini ele almaktır. 

M•mleketin her kasab:ısm.uı 
kendine göre lıirtalı::ım lıusw.i
yetlcri vardır. Tarihi, nıiınari· 
si, millt oylllllan, müzigi, halk 
şiirleri 'fesalı-e .. bu mevzulara 
ait büyük ve ;ddialı eserle.r vü
cude getirilsin, diye, bir arzu 
ileri sürmek elbette haksızlık 
olur. Fakat, Ilalkevleri, ileride 
ıneyılana gelecek bu gibi ilmi 
eserletiı> t!oküınanını pekala 
lıaıırlıyııbilirlcr. Niba~·et bu iş 
biraz tedkik, araştırma ve le· 
şehhüs işidir. 

liuhmduğu karnbaııın tarihi
ni henüz merak etınenıiı bir 
Halkevin'n variyeti c'dden ba· 
zju değil midir?. 

==============-~======= -~ ============ 

.l\ılSAFİR 
BOLLUÖU 

Son 1amaıılarda lstarr1.ıula faz
ı. misafir geldiğinden bahsedili
yordu. Bu, ekmek karnelerinin 
fazlala~mesınd&n aıılaşılıyorımış! 

Fakat, unuttnam3k loizımdır ki, 
yaz, bu Ş<"hrin misafir mevsimi· 
dir. Ya, kışın gdscler, udonumu
za, kömüriimü·ıe ortak olsalar, tto 
yaparız?. 

KOCAYA 
lrAAT 

Geçenlerde ııır yaz• oı.u.ııuş

tunı. Züppe bir genç kız, ı:-aliba, 
balık rotalııu ;alataya batırdı, di
ye, koca mdıwı boşanmak için 
nialıken1eye nıüracaat elıni§. 

Bir ukll) ucumdan dün bir ınck
tup ahlım. l'muıniyetle, kan koca 
gcçiuısizliı:iııden. Loş:uımalardan 
tıalısederck diyor ki: •Bugünün 
ı;cııç ku !arına, kocalar1ııa itaati 
öğreten bir çare düşünmelidir .• 

f'ak:ı.t, kadınlar isi d..it1 ki .. on
l•r blze Uyan etınisorlar, bizi 
i1'kiir ediyorlar! 

YENİ YAPILAN 
SİLAHLAR 

Bir taraftan, harıl harıl yeni 
sil:ilılar yapılmakta devam oln· 
nuyor. Bir arkadaş: 

- Yahu, dedi, cephelerde bo
~ una edatn kı 1 •~·or. Bakalım, bu 
yenı yapıl•nları kullanacak dün
yada İl'!..;,an ktılncak mı~, 

ıiİGARA 

llİK YESİ . 
Bir arkadaş-la tütUnciıden siga-

ra alıyorduk: 
- Bir unbirli.k .-er, dedi. 
- Yahu, ded>m, hangi onbır· 

lik7. Yirmilik .. 
- lla .. sahi .. sabık onbirlik ... 
- Hayır, dedim, 5abık değil, 

esb::ık onbirlilı:: .. çüııkü, on irden 
on üçe, sonra yirmiye çıkh! 

AHMET RAUF 

EınaJ cemiyeti.eri müşterek 
aünnet düiünü 

Şehrimiz esnaf cemiyetleri bü
rosu tarafından bu ayın 28 inci 
cumartesi gecesi Beşiktaştaki aile 
·bahçesinde bir sünnet düğünü 
yapılacaktır. 

500 fakir esnaf çocıığunun 

rr.cccanen si:nnet edileceği bu 
dağlinde bir çok yerli ve ecnt•bi 
arıi:;t'er ve ~u arada Zati Sungur 
tarafından numaralar y:;pı!ac::ık
t;r. 
Seyyar belediye memurları 

imtihanla seçilecek 
Şe''<im:z lbel.ediyesıne seyyar 

r.rnıı;.rltır alın!ll2k üzere oir im:i

il·•~ açıl~ şt r. imt han orta mek
tep mczur..l.ı.n D.r2 ında bu ayın 
~! le yapılacakt r . r-------
1-,,--_:;..::..::::....:v:_;;ı ~crı ~ı 
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Bu~garistana 
h .\' .... t gidi 

bir 
or 

Bug"-1 Bu\ı:. ı.r. 1 3 " lı: lı>r 
üey'eı & deccktır !Ie7'ete ... Iarid T, .. 
Ciıl.l"tt üC s U. l\!Ll !Jr l'-.1uav ı ~I..z.af .. 
!~r r·ı 'l. eı edecek ,r, Hey' el !'&asın
dan Ma 1rı.;.~at Ofsı . IIes:J;P İ:.,'~ .. l Mü
dürü R•ı•ı Sekendlz Bu'gor;.tanda 
ko:ntır lJc rlerl !le te:r:aı c:iecek v• 
Gehr n ze 25 .m·lyun bi.o Bil IK k.MıU
ril get ı •mcJını t . .ine ça ,.acaktu .. 

Kartal - Pendik hayvan sergisi 
Kartal - ÜS:<üdar kazaları mü;

terek tıcşınci hayıo;an sergi~i 21 
3ğus.tos cuma günü Fer.dik fut
bol ba.lıçesinde açılacaktır. 

Vi'latyet, ehli iıayıvanl:ar n<-sli
nln ıslah ve çoğaltılmasını te:I" 
vik maksadi!ı? sergcde kazanaTl 
ha)"\'an sahipler:ne muhtelif ik
ramiyeler verecektir . 

Buyıl Vilayetimiz köylerinde 
yapılac•k mektep binaları 

Viliryrtimizln kazalarındaki köy 
ler'de bu yil yapılacak ol.an yeni 
melctıop binaları ıçin b:r pro;:-cam 
'1azırlanm,ştır. Buna nazaran bu 
yıl S.li<;-ri ka~ası köylerinde ye
niden 3, Çatalcada 2, Yalova ve 
Şilede 4, Üı.tküdar ve Kaı·talda 
2 şer ılic mektep l:ıinac, inş, olu
ııaca:..tı!'. Mezkur ır.ektep binala
rının inşası için köylüye yardım 
olmak lizere vilayet bütçesine 20 
:bin lira tahsisat konmuştur 

Mevliinekapı - Yedikule yolu 
85 bin lira aarfile yeniden 

yapılacak • 

Mevl:ınek•pı ıle Yedikule ara
sındaki :rol belediye ıar~ıntfan 
85 bin lira sarfolunarak )en'aen 
yapılacak"'lır, -----
Floryaya daha bol ıru nasıl 

verilecek? 
t".loryadı>ki su ıesisatının ıslah; 

kararlaşmıştır. Beledıye buraya 
yenı bır tazyi.k mcl'..örü koyacak 
ve .böylelikle ci:;at'daki müe-ce
selı?re ve p!ôja daha bol su ve
rilecektir. 

Bir kadın cesedi 
bulundu 

Diln haber verdiğiıniı Davu!paşa is
keleısi civarında. bulunan ve hil'Viyeti 
ı...ıı;t edilmeden Morga k.aldırtl•n ~ 
sedin bu&"Un hilvlyeti tet.btt edilmiş V6 
ceııtdin 20 7•1lannda cenç bir kadm 
olan Fikriyye ail bulunduğu anl;ı:.ıJ. 
~tır. 

Barşua bırıızı 
yılralaadı 

Gümrükte ç•lışım Adnan iliminde 
biri rr.uhtetlıt 7erJerdeo ve &7tıl za
manda <;i\r.ırUk binasından kurşun 
çaldı~uıaan yakal:ınarı:k 2 fnci Asliye 
Ç~za l'ıtahkemesine verilmiştir Dün 
Ad.nanın duruşm2"·1 yapı'm'f &uÇU aa
l)!t gorüldOğünden :ı ay 20 ı:ün hap.s 
cezas.n• çarpılm~tır. 

Bu sene, İstanbwlda et !yatlarının 
yükstkHğ1 bir ef;:ıane halinde dilden 
dr!e do!.ı ı.yor. Hrç bir şt\b!rde t::> atlar 
bu dı;rece değildır. Gayet tabii bir ne
Uoe o!arak, istih:A.k b(·r ay ar.alıyor. 
Fakat, kasap!ar, celep!er, tüccar. bu 
?Mıl karşısında ne dU:ıünÜJ'Orları. An
karada et _,~yatı 90k daha ucuzdur. 

Galıb>, b•r gün, t>u ı•d' le. ktanbul· 
da et iııs:lihlAki bütün bOtO.n at.1.lacaK. 
:yalnı:t bir kaç baş h-:yvana l~.!sar c: 
decP-k ... 

BURHAN CEVAT, 

Ha re v ·a·z ıx_e t~ K:;~ır;M;;:. kıt I.> ı ~·:~.R<Q ~l]~JlY\ 
Araaaa iyi eıemaa Stalingrada büyük Alman ta değil mi? Kişi halini · 
aedea 11aluamayor'l - bilse hoş deOil mi? Ak ealıde mtnakalt 

,_ . ,. 

B 1 r mil'°S9e6eyi birdenbire acnişlet
..,eit, t•al.,.etinl ıe_,,ıı ~W!le.k ha11rh
cla', valandaşlal'll f~ •ardır. B , 
müe.s:;eec oJabilıl', Devlot Dairesi oJa
btlir. MC!ı-e!A. melatepıer. blr:a:it &il..r'ıt... 
le arttırıl~r. S<'ın bir i.k! yıla celin· 
ciye kadar, h-er sene yeniden bW' ook 
ınektr p açılomıtı:r. 

arruzu ve Moskova konferansı d•=~~.~iıı;~~:~uv. ~~~:~~:~ Yuan: AlurMC s•1ır• Es11E• 
nh id>. Abdi W:ak tetek, Ru.tem de Ha op başlamazdan evvel, bir 

yazan : t. s. Eski Bükreş Ate~emiliteri ) inadına ıri yarı bor adamdı, Da-van.n taraftan İ1tgil!ere ile F<ans" d;
m&v.ıuu davülmek". Davacı Abdi, aı;ı- ğer -araftan da Almanya ile İtn!~ 
latmıya ba,ladı: yanın iştirak ed..:e'kleri b'r mü· 

Bu g:Ci ıe11iş~ll"!elerdc, evvelden 
hazıırhk kAfi derecede olmadltı iç~ 
eleman \~ malzııenıe tı.kunmdan a
k.ıııtı. çekilir. Bu da gljyet jabi!dir. Me
sel!, illt.yaç rıiobet!nflıı ~mit mu
at;tm ve ders levazımı, bina vesaire 
yokkc:>, ren;den bir çok mt'lotepler a
çılınca, 1bütüo tedris mü~~lerim.iıı 
mü.kf'IT'JnC·l bir lıaldedir, denemez. B!r 
1ek:m t<eilbirlerle l:ı ytirüttilmel!e ~Jı
lllır. 

Ba.şita bir misal: Yerli 'lldllar Pazar
ları. EY'llelee, bugünkü ltt!:dar tatla 
mlk:larda değildi. Halka ırolaylı.1< oı. 
mak 02'ere1 ~rriden bir ook Yerli Mal

la~ Pazarı ~"' ed' .Ji. Falııat, ba karar 
'l"er'Jı.rten., nıı:ızırlanmıo elemanlar 
YOJktu. Htr acı. u şubeye bir ook me~ 
mu.r lizın1W. $c11 m vin, ~r ve- l 
saire. N·teltlm ihl!A, lbu !<>l>ii bir ç<ılc 1 

em a~, şefe ·Ylt" \'·aı'd.:.r. \'e &a.ze-. 
le ı e l~ e<1ı1ere · elem:ın araıımak

liad 

Bu ~ne\'l'l.ul.ır Zô.J'ned.ildı.11 .:i:bl bas,t 
d<:b-44.l.>r.. llerktti. bu ~;,-erl ;ra.pam..u. 
lier -s fl'e\"ZLıu ııei, 'bu da, bır ihtıs s
i r. 8<'1*lerce tec • cörmct. İŞ'1l 1 

künh(!<' '1k1 olmak l~ır. Gelı..ı 1 
guul h~ o' r ;yapılınca, iş r. Ya, 
asıl.sız, tecrilbe:fz eleıruıO: ırla çıı.lışıJ

maJc zar-.,.rcti haıı.ı.l olur, y-...but ta. ka
ra • .:.erı "':ıkkıında kıMi fik1.tam.a olmngan 
.tirus~:erı ,şe baılat.'ll:ık :taruret.i mey
d~na çıkar. Nitekim böyle 0Iuyor1 Jul
d,;seJcre ~altınız, b'ı. hak ~recek:si
U:z 

Ye:ıi kurdufwnuz veya ıe-. .. ı ettitl
ınlz bir m!ıtm<'seye iyi eleman bulmak 
zordur, Çunı.ı;, i.}'i el~n ;:.çıkta de
i:ıldlr. Ilızi beklen1'yor. Bir iş\' vardır. 

Eter, o, iılr kcyuret ise, elbeUe Icen.
distnd·~n b!r baş':ı::a mllest.ese va daire ı 
t;ı.rafLıda~ istila.de edilmC'lttedir. o isi-
ııl b rak.p blıze gelir mit. Şu var ı.;, 
pek raz~<1. maaı veya ilcret farkı vere
rek Jı.en:l<;inl alabilir;z. .Alml halde, i>
teılığimiı Ç110ıta elemanları bulmalı; ç0k 
r.or<l11r. 

MWga İ•,e Tt'Şkili!tnda da öyle ol
madı mt?. İ$tadbul kadroısu için aylar .. 
c?l iyi eleman arandı, lbulunamadı. 
Kendileri talip olanların n~im b!r 
kı=ın<iau ise isti!ade m\imk\in değildi, 

O halde, ne yapmalı:. iyi eleman ye
tıştir~k yol. usul ve l~ınrsa müesse.
oeler vilcude geı.trmek l(erekll'r. 

R. SABiT 

Docu cephesi ve l\loskova kon
feransı: 

Bugünkil Alman teıbliğiııde tıö· 
u çarpan en miihi.ın nokta şu

dur: 
Don dir>eğİniu şlıual doğu clö

nenıecinde bulunan Rus kuvvet
leri tamaınile mailfıp edilıni, ve 
Alman kıt'aları her tarafta n(lhİr 
lr.ıyılanoa ulapnışlır. Elde ediılen 
arazide doğınık halde bulunan 
düşman kuvvelLerinin tem.izlen
mesine devam olunmaktadır. Ba
len Doo havzasının tamamı kat'l 
olarak Alman ve müttefik kuv
vetlerinin elinde bulunııuıktadır. 

'.fabii, Rus tebliğinde bııuu te
yit\ edecek bir malılma.t yoktur. 
Rusl•r, Don dirseği içinde bulu
nan l(letzkaya'da ve bunun ce
nup doğurnndaki bölgede çok 
şiddetli miidafaa sa\·aşları yap
tıklarını b :ldirıniı,lerdir. 

Alman iddiasını kabul ·-tıiğl
mıze göro, ,·aziyet şöyle iznh e
dil.,lıili.r: Rusların asıl ıııuhan!ibe 
battı Don dirseği içindo değildL 
Bu hat Don nohriııin doğu kıyl
larından geçmektedir. Faklt Don 
dirseğinin batı kıyrlarındak.i köp
rübaşı mevz!leri müdafnaya pek 
elverişli olduğundan Ruslar ara
ziden ;stifade ederelıı Do~ dirseği 
içiırde muka\'eınet etmişler ve 
bu sayede en az Z haftalık bir 
zaman kazanm11lardır. nrı. öte
den,,eri Rus asıl müdafaa cephe
sinin Don nehri doj;'ll kıJılıırmda 
buluıwlu~nu, Alman ordusı..ıun 
nehri geçmek istedi.ii zaman asıl 
Rus mukavemeüle karşılaşaca• 
ğmı iddi etmiştik. Vuiyet işi<> 
bugün bu Ulerkezdedir. O halde, 
Alınıınlann Don dir91lğinde neh
ri aştıkları ve Staliograd'a doifu 
yaklaşhklan hakkında yayılan 
haberler tamamile asılsızdır. 

lllalfım olduğu üzere Almanlar 
Stalingrad'a karşı iki büyük ta
anıızıla bulunuyorlar: 

1 - Don dirseğinde yani Kalaç 
ile Klet:ıkaya arıısıııda cepheden 
taarruz; 

2 - Don dirseği ccnnbuııda 
Kotelnikovo çevresiırtle cecı•hlan 
taarruz; 
Alınanlar cepheden tJıarruz için, 

şimdi Don dirseJ:-ini ıışmıya me<:· 
bur bulunuyorhu; RÖstof'da Don 
nehrini pek çabuk aşan Ahnan 
ordusunun harada geçiş hareki
tını ayni sür'atle bn~arması ıue
mul değildir. Çünkü Staliııgrad 
şehrinin müda.fnası Don •nehri
nin dotu salıil~en başlamakta
dır. Ve Ruslar, Don dirseği içinde 
yaptıklan oyalama miidafaasile 
nehir şarkında terli.bat almak ve 
tahkimat yapmak için epeyce va
kit kazanmışlardır. Alman ordu
su geçi~e teşebbüs ettiği takdır
de, yeniden çok kanlı molıarebe
ler vuknbulacaktır. 

Almau.lar, Don dirseği içinde 
müdafaada kalamaılar, Iliç ol
ma:ua Kolelnlkovo çevresinde 
giri~ilen ceuah taarruzunu mu
vaffakiyete götürnıl"k M;in, cep
heden ıaarrın ederek lıü) ük Rus 
kuvvetlerini ~bit etmek mec
buriyetindedirler. Don dirseğinde 
müd:ıfaoda bhr !arsa, RusJar 
KotelnikQYo çevresindeki Alman 
ordusunıı daha büyük kuvvetler
le karşılamıya "" Alman taanu
zunu kırmıya imkan bulurlar. 

İkinci :yani cenah taarruzuna 
&:elince, Almanlar bonon için çok 
ehemmiyet veriyorlar. Zira, Kaf
k .. - Stalingrad demiyolu bo. 
yvou ilerledikleri takdirde, S!Jı

lingrad bamında Don nehriıı.e 
dayanan Rus müdafaası yıkıla
cak, Ru•lar Volga gerisine çekil
mek mecburiyetinde kalacaklıır
dır. Bu itibarla bugünlerde Al· 
mantarın yeni takviye kuvvetle
rilc Kotelnikovo'da tekrar bü
yük bir tnarruza girişmeleri çok 
ınubte-meldir. 

Alman :aarruzları aı;:'lr olmak
la beraber, vaziyet muhııkkak k.I 
Alman ordulnrı lehine inkişaf el- . 
mck;tcdir. Artık Ruslar, Don dir
seii jçindeıı çıkarılmış oldukla-

(Devamı Sa: 3, Sü: 7 dıe) 

~ TARİHİ MACERALAR ___] 

Dört defa ölümden kurtulan 
Hattat Hasan Paşa 

On yetfr.t::i asır '\:eziri.eT~ndcn 
H:dtat Hasan Pa;;anın son yıllıı
n, b~ jndüren ':ıir macera ro
manı .ınc»ıı.uuduq. Hasan Paşa, 
Endrunu hümayun has oda gıl
m.ınıan araoındnn yetişmışti; ve 
daha s:ırQyda :ken o=anlı ha
nedanına eşsız büyüklükte bır 
:hi.zmct etr.: i ,lki a1'kada1'!e be
ra.'ber 'hJncdmı mıihakkak b:r in
kıra""1an J·:.ırtur:nıştı. 

İkinci O>:nanın (Genç Osnıa
mn) Yedikule ;ıindanında feci 
bir şcldde boğa;C.andığı ihti'ö.lde, 
rıincirlik b:r deli o1nn Birinci Mus
~afa,yı tekrar twhta çıkaraniar, 
iktidar mevkiinde tutunabilmek 
için Birinci Abmedin diğer beş 
oğlunu, yani Q3manlı ihanedaıu
oon bütün <>rkek azasını teşkil e
den Murad, Beyazıd, Sül.eyman, 
Kasım ve :N:ırahimi boijazlatlT'a
ğa karar vermi<'erdi; tıu işe de 
enderunu hümayunun büyük za
bitler:nden Kapıağası Toraman 
Hruıan Ağ•'J'l memur etmi~lerdi, 

Ha.ltat Hasa Halife, hazırla
nan cinayet\ \ aktin<le haber al
mış, Sarı Veli ve Piri Heli!e a
dında ik arkadaşile ittı.fak edip 
Torama~ıı ö1dürırüş1er, tıaııeda
nı, çocu)!u o! '!'IŞlln h'r deli ile 
i k ro.1Z buL""a :ttan kurtarm:ş1ar .. 
dı 

Hattat Hasan Halife, ibu h mc· 
t.nin, bı?hassa Dördün"ü Murad 
larrf.ndan hiç unutu'mıyaca'hna 
\kan.<L, ve huıııı, vesile düftikçe, 

meclis>nde söylemekten de çekin
mezdi: c.ı'i.liosman neslinin baka
sını ll:ıize borçludur!> derdi. 

D-0ııdür.cıi Muradın ilk sa!ıan:ıt 
yı~larında id., bir gün hatıat Ha
san Ağaya, .s·ne büUıük. h;.ı

metkfır olarak Mustafa ad:ııda 

bir çocvk get.rdiler; lharik'llacie 
güzel olan !bu çocuık, Saraybosna
dan Hacı Sinaneddin Yusuf adın 
da iblr be-'rgan n cığlu idı ve b•
zirg5n~•de diye !meşhurdu. 1stan 

(Reşat ~~~r::: Koçu) ı' 
bu'd;ı, ekabirden J:ıir k~ ki~inin 
kapısın.da dJl:a> ırıl:nış, en son, 
sar:ıycan izzet ve ik.bal ile çırığ 
edilen haıtat Hasan ağaya p·şk<!i 
'ek'~ •ı" •ar.at l·er ne sclbepten 
._ ~ !.. I r, ~· J il • 

ise, Hasan ağa, \bezirgfır.zadedcn 
ha~etmedi, kapısın.dan .:.zaklaş
tırdı: :Must:ı.fa b.r ')"Ol.unu bulup 
endr.u.n gı.lmanları arasına ·gırdi, 
ve Dördüncü Mu.radın deıtıai g'i· 
ı.iine çarpt.t, ıhas odaya almdı, pa
dişah;n süahtan, canından azız 
maıNbubu oldu.. EırW ve ir des.
nin önüne geçikmiyen 'bu müs
tebid hiikümdarı avucunun ·çiae 
aldı. o sıralarda, eski efeı:ıdisi de 
om1rımiran••k üe, gaıiıı> bir tesadüf 
Bosna valisi olmuştu. 

Silahtar Mustafa ağa, pad şah
tan l•attat Hasan Pa~an:n katli 
i.çin ferman almakta gü \ük çek
medi: cİ\.liosman lbia-e b-.ır.çiuJur' .. 
di, en bir fodul .magrurun ka:;:il 
görifor<-k gerekti. . 

Siile·•man P:ıııa adında bır nt 
ıBeısna ~alisı tayin edildı, ve ~oy
rt::ı a Hus:n Paşanın idam fer
m or 1 i:e lOH raınazanın!la ılgar 

ile 1ola ç karıldı. 
M~ğcr, attat Hasln Paşa tla, 

• !uma r.n:n kcndis:ne bir kötli-
1 h \ 2 'l!Da•ını tabmin etmiş, en 
ı;adık ı:zımef;" 11r.ndan Ş:ıb;.n 
iszn.;xi.e b'r gc-ıci cı:.. usluk i1e 
fı:ota· ı-;u,,a b1r1l:!"lttş; lbu sad;k 
dclik~nlı Süleyman Paşanın Eos
naya doğru ılgar ile hareketini 
öğrenince, efendisine karşı bir 
kzsd olacağını. tahırnin etm!,, o 
da at sırtına düşerek ıt.gar :!e 
Bomıa yolunu tutmu.,<:tu. Fakat, 
Süleyman Pa~aya bir türlü yeti
şemerni:;ti, 'her uğradığı konakta, 
Süleyman Paşanı.n biraz evvel 
hareket e iğini öğrenmiJti. 

Bosnasarava Jıir m!.'nO'ıl t:a!a 
Gbs rce küyu v~ı:rlı .. bır sipahi 

iftar sofrası haz.ırlaıru-ş ve Süley· 
mar. Paşa geçerken ısrar ederek 
.ırnrtmuştu; işte nihayet burada, 
Şaban oğlan Paşayı geçmeğe mu
vaffak olmuş. Bosnasaraya ·Jn· 
danı, bir ifltarlık ,yarım saat ka
dar evvel \'armışl.t. 
P~şa sarayına .girinci dıalkı te

r~v:.h r.=azında bul.tlu, Paşayı 
sordu. cam de dediler. Şaioan .~:1-
miş d.ye çağ.ırtt.ı: cSüleyman Pa
şa ılgar ile başına hat getiriyor, 
sabaha varmadan konağı basar, 
tedarik gör!• dedi. Hasan Paşa
n.ın can baı;•na fırladı, yükte ha
:N. pahada ağır mücevheratını v~ 
s:r.l'hlannı ;!arak krı: katıdeşinin 
evine gidip saklandı.. 

Ertesi gün, seherle berabe. de 
Süleyman Paşa konağı !bastı. hat
tat Paşayı bulamayınca malını 
müsadere edip mühürledi ve ka· 
saha)J da ev ev a<ratıınağa başla
dı Adamlarınıdan !biri krz karde
çinin evindedir d.ye haber v~I; 
ev basıldı, kadınlaı:ı 'bir odaya 
doidcı.rııp evi dldık didik ettiler, 
Pa ayı bulamadılar. Meğer Paş~ 
\kadın kıyafetine girip odaya dol
durulan lıar<'ffi halkı içinde imişi 

Bu hlikeyi atlathk1an osru:a, 
sıl'!lık nOS!lanndan Kadıreis zade 
f .. '· E'e- rx:linin evine g;titi; yine 
~'Ullber •ve~t!iler, Süleyman Plşa 
kelf~üdı:sını yüz kişilik b:r ka!:le 
ile \kadının evine gönd€cd:; k~·lı 
elendi bir ccı'bezcli adamdı, ~vi
n.n kapısını a;ııdına kadar a~ı: 

- Buyu.un arayın!. deye ba
ğmlı. amma bulunmazsa, ben bir 
ııı-zeTll: yevmiye yüıı elli akçeh 
kadıyım... Pad'şahın dü~manını 
sı1klama k nam ile eliniz evimi bas
mak için emrin:z yok >ken evimi 
'.ıasıp haremimi ayak altına al<l)
ğınız i.çin İstanbulda Veziriazam 
ve Kadıa-skerler &ıuzurunda s:z. 
den davacı olurum, pad'i.,aha rik'ıı 
511nrım, görey:m zalimler Sultan 
M• rad huzurunda yakanızı elim
den nice 'k!U'laruısınız!. İşte kapı 

- Bu geç'm dünyam.ıa ht>ri< .. bır cadelede Ak.'denizin her iki züınre 
YD' "'""'lf. Ben de. boza. ı;ra. cazoz, tarafından da kullıımılıııımyacağı 
Qettıc-L satar ceclnirim. Rn._emin düt.-l<iını da benim dükkAnıımın kar~ısıo. söyleniyordu. Aıktl<>n:zin iki ka· 
dadı.r. Bundan tam bir as evveı. ben- pısına İngiltere !bıôk;mdi. Fransa 
dçıı !idünç on lira diledi; verdim. Sil<- il,e giroşeceği işbirliği, İngilizlere 
de, eı1.esi etin ,·erccelrti. Bir ha~a. on A!kdenizin şarkında ve Fransız
iiln, yirmi gün, aldır11 ettil!i :rok. Eıı !ara da Alıidenizin gaubinde bil.· 
oonwıda söyledim. Kötü k~ cldulr.. Bu kimlyet remin edebileceğini' gö· 
sabah t.a, Y1lidı dükkanı 11ider1<en rast-ladım. re, m:hverciler, •bu denizden i•· 

- Ka!'deşiın Rı.lotcm Erendi, dedim. 'l:ifade edemiyt>eeldlerdi. Fakat, 
Ben, fakır bir adamım ... İyl.ik eı.tom- Akdenizin orta iı<ıısmı İtalyan de• 
ı.e, ıünah mı isledim. Şu brnim para- niz ve hava kuvvetlerinin hakl• 
mı ver! miyeti ~!tında kalacağından İn• 

- Hayd: oradan, dedi. Ne ı>arası ve- gitzlerin ve Fransazların da Sü· 
t t·CCb3n:iısin?. Sen o parayı ben.;ienı er .. 
lesi gün aldın... veyş yolunu kullanabilmelerin• 

Kan beynime çı.ktı. YüZüme kartı imkan görühı;üyıol'du, nasıl ki 
yalan da öy;uyor, İtalyanın brabe girmesi lhtima!J 

- canına karim olsuıı... Cenazen- belirince, İng.lrere &üvcy-ş yolu
den ı;ık>ın msoailah! Dedim. Deyin- nu kullanmaktan vuıgeçerek U· 
""· ;..ıch ... üs:uroe saldırdı. İşle 111 zak Şark ve Hin.d1stanla :nüna:,;ı. 
gl(ırdu~ıınızz hale kı:>yuu be?i... Dava-cıyım. lesini Klp yo~'.e 1emin <>lmiy• 

.Maznun Rllstem de, keıt<li6ini mü- baş]am~t.. 
dataa e!Lı: İtalya harbe girdikt~n sonra bu 

- Lvet ... İrıl-'4r ctınlyıorum. Döv- ta:lıminler·n Gıoğru oldu,,11-u görül• 
d!lın •m.na, ı>ol>E-bioıı soruııaıı bir ke• dü: Fakat Fransauın harpten çeoı 
re ... TJ bir buçuk ay ewel, kencL&ın- kilııncsi vazzyeti ıtemelinden de-
den orı li.Ja aküm. İki &'iln sonra. benim İ 
çtrakla :ıoolladım. Aradan zaman ıcç- ğiş:iren mühim bir amil o!.<iu. n• 
ti. Bir gnn, .gilizler Frnasız donanmasını1' 

- lhstrm Eten.eli. .. Şu brnım on ll- yardımmdan mıılu"um kaldıklan 
r"l'ı Le zaman verccekısin? De.il gibi, Fransıız üslerini de kullana• 

Ş:ıi<:a eoıyor zannt·ttim. mad.llar. Bu suretle muvazene t .. 
- o;ur, dedim. Yaruı il!>ürııun ve- talıyanın le!hlne ve tngilterenln a• 

rirlm. Bugün d" kar~ıma çıkıp fena 
fena l!ıll$ r söyleyince dayanamadım. leyrune olmak üttre değ'ştl. E-
Blr kaç ton~ çal'J)ışlırdım. sasen İtalyanın da ibunu hesab• 

Şalıil Zehra, y~lı ba~lı bir :taduıdı, kata.ak harbe gil11Di.ş obduğu u"' 
Rllilcm e J\ıbdi sokakta ka.vga ederler- Jaşıldı. Bununla !beraber, İngiliz.o 
ken venccreden seyretmirJ. A•eliısul ler, !büyük gayret sarfooerek Y"' 
yemın elıtirildikıten sonr~ anle.t.m.cy.a dl 1 h baıladı: va~ yavaş muvazeneyi ıken e • 

- Pencerenin öniinde oturrnuo, bir terine çevirmiye muvaffak oldu• 
sigarayla sabalı ~alıvemi ;ç;yordum. laor. !tayan donanma.sına indird'k• 
S.ıkakta, o;r kızılca kıyamettir Jooptu, teri birkaç ağır daı1be ile Akdeni.2 
Bir de pencen•dcn baktnn; bunlar ilti- sular:ını haklın oldular. Fransa.o 
si döv~uyor. Şu küçücülıı, isj)enç bo- nın lharptıen çekilımesinden do• 
roz g'lıi ned, o ko.kuca, l<a1't hint iıo- ğan boşluğu telıifi etitiler ve hattl 
rozu gibl tıertlin üz.erine i&ld.J.rıyor. A 
Muslumoo ... sı·n oounla 1ıqa ç!kabl. kıonvıoylannı garpten şaka dnğ• 
l!r mistn hiç? Karlar yaa.a k.. deiil ru ıgeçinı4ye başladılar. Ancaılll 
mi?. K•i• halini bilse !q değil mi?. Na- üç amil m-vazeney'i yine İngilta< 
ul o!sa, o seni haklıyacak. Arlık. il- renin akj ,._,Jt! .çevirmiştir: ' 
zerine ?>aidırmanın tıieml var mı 1a?. BirincisL Almanıyanın Akdl.:niı 
N~yse efend~m.. O saldıtdıkça, beriki 
de, s;J•e \okal girişti. Bir de baktım lı:I, harlb'ne miJda.haJesidl:r. 
şu kuçacük adamın başından ~kmez.. tkin.cisl, ~anın cenııb11 
Jer akm'Y• başladı, Yürciitn yufkadır, şarki Aoyruıpa harcl<etlet"in• mü:. 
dayan.aJt1ad1m; mindl'rin Uzıerine Yll:ı- dahalesidir. 
hp bayllır.1$ım. Ond•n öte&ni bl!ml. Nitıayet japonyaıun tıaroe g'I" 
)orum. mesi de !~!terenin Al<ıd.enizde-, 
Ze~rodan ronra bir iki fahlt daha 

dinloul(di ve Rüslemln sabık,,..ımn tet- ki vaziyetini uyrllatan üçüncil 
kiki ;,:n ımuhakcrr.e b~ka güne bıra- .bir &nil olm~ur. 
ltlld<. Akden~e~ , umum! vaziyet 

MahkcmMen çtkan ZCJıra, yanında- geçen tıir ııene ııaı:twda İngiltıı-
lti bir ;ki kadına, renin ale~ine çevrilntlş olmak!• 

_ A kardeş!•r, diyıorou, dOll(!'ı d.a ber~r, mibvereUer de Akdeniz! 
acalp oldu. Bir karış bac>.ğına bakma. ilııil.J! &eı:'beııt olaralıı llı:ul;tanama• 
dan, k:ı.>koca, Saklz kıoçu gibi herifin 
üzerine saldırılır mı?. t,; ki onıcıkta maktadırJ.ar. Fransanm harpten 

•yer• .erip te canını C<!bennfme yıol- çekilmes!lıe İngilte1" Fransız ::ıs• 
Jamadı. lerini kullanmaktan mahrum ka!· 

ırllSEY1N REHÇE'l' mıi;ıl'.. !Yunanistan sahilleri ,,c 

açık, \.ıuyurun, şüpheniz kalma· 

sın!. 
Koskoca kadt efendinin evi bu ... 
Gırnıeğe cesaret cdeme<iiler. Fa
kat, ~elli olmaz, Sül<"yın.tn Paşa
nın C'lo-i af!yacağ'ı da tutar ... İki 
üç g..:e sonra, Hasan Paşa, eıı 
satlık adamlarından b!r kaç kişi 
ile Bosna dağlarına can attı; Er'
gan dağında bir ·mağaraya sığın
dılar. 

Tesadüf, b~ gün, bir köylü bu 
dağdan odun indiıııneğe eelmişti, 
Paşayı ve mağarayı gördü, şehre 
iner inmez keyfiyeti yeni valiye 
ihaıber ııel'di. Süleyman Paşa da 
o köylüyü kdavuz koşarak Ha
san Paşayı fotmağa aSker gön

derdi. 
Hasan Paşa ise, !her gün dürbün 

ile, yollan gözetirdi, bir köylü
nün kılavnzluğunda aske-r ge!.di
ğin: görü•nıcc, mağaranın keşfedıl 
diğini anlad>, yaman bir keman
keş idi, kllavuz köylünün göğsü 
ibudur diye dkunu savundu, kôy· 
Uüyü ta 1kalhinden vurarak yu
varladı ve kendisi, iki adamı ile 
dağın insan ayağo basmamış or
manlarına daldı. Kılavuzun ölü
mü üzerine şaşıran asker-Ier, bir 
müddet etrafta dolaşmışlar ve 
dömneğe ımedbu.r kalmışı.ardı. 

Ktş bütün şiddetile bastırmıştı. 
Zavallı hattat Hasan P~şa, üç ay 
kar ve yğamur alımıda orman va 
.mğaralarda dolaşt.. hkbahara 
doğru ıJ.g~r ile İstadbul yolunu 
tuttu. Ed:rndkapıruna (yakın sa
dık ihi:zımel:karları ile vedalaştı. 
Onlara, h'zrnetlerlnin hakkını, 
yanındaki müccvhErarlan fazla
sile ödcd'I, kendisi de tek başına 
muamam !beldenin kate .kapmn
dan girdi. 

Ve izi, orada ka)fuoldıı. Hattat 
Hasan Paşa.dan arlık hiç bahse
dilmedi • 

REŞAT EKREM 

adaları mil-rverin e~ geçnıişt r. 
Şimaı Afr'Jl<adaki son hareh•'~ • 
de İngiliz~ Tobruk ve Mar-a 
Matrah limanlann• da kaybeW· 
Jcr. Bununla •bcra'ber, Malt:ıyı :ıl• 
mak için mi!rverciler taraf.wl. n 
ıgiıişi!.en ~sler netc<?siz kal• 
mrştır. 

Bir zamanJ.ar 1İngili2l Akdeni.I 
IOOrıamnasımn üssü olan Malıa, 
J:ıu :harpte üs olarak 'kullanılm~· 
mıştır. İng'.!"%le- donanmalar·~• 
İsl<enW!ıiyooe üs}mdirmi~ltrd r. 
Bununla beraber, ınib'verin ital
yadan A:frllmy; emniyetle nakli· 
yat :yapa4ıilmesi için Maltayı e!e 
geç:rmesl L\'zımdır. Akideniz mih 
verin münakaıle yollan üzerinde 
büyük 'bir engeldir. Mihver dev• 
!etleri Maltayı ele geçirememir 
lerse de Malta ile muvasalayf 
1T.Orlaştırmış1ardır. !Bu adaya nak• 
liyat, cidıden son derece rehl\ke~ 
şartlar ahında yapımı.akta.dır. t• 
ki ay kadar evve~ İn.gilizl<"r Ma~t• 
adasına büyük !bir konvoy yoll.a• 

(Deva.mı Sa: 3, Sil· 7 ~) 

le iri !"i.xi·"DE"D. 
. ~ ~lm1Z11 ~ 1 
Hukuk pulları Us
küdarda yokmuş l 

Üsküdarda oturan ve ad
resi bi.zde mahfuz olan bir 
kar: iroziden aldığımız me1c
tu.pta mahakim veznesindr 
vek.aıntnaımelere yapış~ırı!a ·ı 

hulk.uk pullarının tl'sklı•hrda 
bulunamadığınid'an, p • u :ın· 

cak İstanıbul adliyesinde bu· 
ldıil<Hğinl yazıyor ve'. 

c- Pul tedariki için Oskil· 
dardan İslanlbu'.n gelwek 
külfet d'eğ::l midir?. diye so· 
ruyor. AlAkadar makaır.ların 
ııazan dikatine lroyu·uoruz 
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SON 24 SAAT İCİNDEKİ 
H:iD il s E', lı.:; E~fR) 

Cör~1 ve Stalin M...kon 
konfuouında Biti.eri:r:ma 
k""1 ı.anıuna kadar mücade
le)'e karar verdiler - Al· 
manlar Don dirseğini lama· 
mile ellerine geçirdiler -
Berline hava hücınnlnn bll!I· 

lRECEP PEKER 
"'(_ • ;-...,. 1~ - '- • • ' ,. .. •F '" - ' 

C B...ı yazın ı.n rnP1dı1 erl .Anaıdolu Ar 

Jaruı Bülte~den a~-l 

Telhis ııl.ea ıı.t~ ALA'X'UB 

GitLkçe ehemmiıyetini a~Llıran 
lı.aı'.p lıart!ll<.:.rı Sırasında. Lngıh-' 
Boşvek;(i Çlörıçilin dıe ~'tl.ra~ ~t
tiği Mosk<r:a !k.orık1'HlS>. gunun 
en mülhim um esini teşkil et:ıook 
~<lir. 

il.onara r~ nihayet Çör
çilıi.n Moslrovada bulundu.ğunu ve 
Stalin le ı;örüşneler yapıldığı.nı 
bildımılşti r. 

füıctyonun verdiği malfrmaıta 
côrt'. bu gödi.şnıeleröe AJımanya.
va kam yapılma.kta olaJI müca· 
deleve 

0

dair kararlar alınmıştıır. 
1Bu kararların en belli başlısı ro
nuna kad&r harp etmelotir. 

Yine radyoya göre; Sovyet 
Rusya 'bugün Ka:fkasya ve Volga 
lbö'~eler'.n, 'k.aybclımek tehlike
ı;ındcdir, Bu tehlikeyi önlemek i
çi muttefıklerin gal'pte ikinci 
;ı, r ce~e ;\!"alan tazın;dır. Al
ın n kuvv~tlerinln yiızdc ,ekseni 
§~ · c , !nded"r Bu sebepten 
f; ~ ıaV1!tır. Bu nokta Uıerin· 
de R c;sJar bilhassa durmuşlardır. 
n ·1 ""' göre Ahnan ar gelecek 
~ ıa~ş ve Avrupa sahillerine 
~ h m miktarda ku vvetkr top
!, t cek'~rlnden o•vakit müt
tef tler."1. karaya asker çıkarma
lar• çok müşkülleşecektir. 

1''61--..ovada ncşred;len bir teb 
1Jf1de, Çörçi\ ve &alin arasında 
yapılan bu g'ii~lerin çal"§am
ba gününden cuma•tesi gününe 
k dar de,·am ettiği b•ldirilmi.ştir. 

T ~!anLıya .Harriman (Ruzıvel
i " rnümessıli) Ali.an Brooke (Ge
r<'lkurmay Reisı), General Vaoırel 
(f-lmdistan ordusu lrnmarıdaru), 
Voroşllof, Mok>tof iştiraık e1mi4" 
lerUir 

1 

=~=a:ak=batırchla=Al=m=r~n1=a·=r1='ır=enu=·ı Japonlar Salo-\ Moskova mula- Almanlar Stalin
mon adalarına J katı hakkında grad'a 50 kilo 

1 

ihraç yapamadı neşredilen res- metre yaklaştılar 
ıadrr. 

R"USlar Sta};ngrada karşt yapı
lan Alman hücumlarını durdW"
malata iseler ~. ~mal1 Kalka91a
da gerilemek ~uriyclinde kalr 
mışlardır. Maikoptan çekilen Rus 
lar MineraPxıdl kesiminde yeni 
ıne>VZilere yedeşm;şlerdir. 

.HİNDİSTAND.A VAZİYET 
Hi.ndiıstanıda vazeyet artık ta.bil 

halini almış adldedilclıil:r. İngil
tcrede Hindistana baıpten s<>nra 
istiklt\l ve~i l.E'hinde bir ce
reyan dı:>ğmuştur. İng'liız İ.)Çi par
tisi reisi .Aıtür Grill.vald Lond:ra 
ı:~-osunıda Anne.ikan milletine 
hitap ederek: cB!rleşik Milletler 
H:ndliırtamn lıürrij"('tini tekeffül 
etıneft'ıfüler.• de~ir. 
BERLiNE HÜCUM FIDİLEX:EK 

Amerika hava kırvv<>tlcri !ro
mu.tanı bir yazısında şôYle de
ımcl:ıtedir: cAhna.n harp Jl'akine
sin yok ~k saat yaı(3.§ml§" 
tı!'. Tahribatın ·hızı, tam•ratm hı· 
zndan fazla olaca:ktır. 

Y ak..pda geceler ımyacağı için 
Berüne ve Almnayıı.nın diğer do
ğu şehirlerine de hücum edile
cektir.• 

ALMANLAR 19 GEMİ DAHA 
BA.TIRlDILAR 

Berlinde ne;redilen hususi bir 
teblcğe göre, Alman d'enizaltıLan 
Şim<ıl deniziJlde, Amer?ka kıyı
larında, Afrika batısın:la ve At
lanti.kte topyekun 105,m tonilato 
tutarında 19 gemi ile 2 taşıt yel· 
ke.nJ,lsini ba.tıımuşlat'dır. 

lstanbul İkinci İcra 
Memurluiundan: 

941/145% 

Vifi, 18 (A..A.) - Vaşlıı.g1ıooı
dan bil1lirildiğiııe göre, .Amerib
lılar Japon lı.uvvetleri:Din Salomon 
adalan cenup dola:ylanna asker 
çıkanııalanııa miı>i olmuşlardır. 

-----er---
Emniy< t Müdürlüğü 

üçüncü Kısım Şefliği 
Bir rnücldet evvel yüluek me&

lek taılısiU yapmalt üıtre Ankara 
polis enstitüsüne g· den şe-hrimiz 
cnın:yet 2 inci şube üçüncü kısım 
şefi F.şref Yalçıner, &tajıru mu
vaifakiyetle ikmal c Jerek tekrar 
v~zifesine b~am!<du. 

Uzun sene• erden.beri btı,Junduğıu 
<brnaşta temayüz eden ve &mir· 
!erinin mütemadi taJ<:diTlerine 
mnzhar olan E,.<rcf Yalçıneri teb
r:k eder ve başarılar dileriz. 

Amerikan 
tay ya releri 

(1 inci Sahiftden Df"varn) 
ba1.r t&m h~de!lere dU(ımliŞlür. 

FiLO KınIANDANI NE DİYOBT 
Lorı.dra, 18 (A..A.) - Dün., Avrupa 

üzer'.nde uçua yapmış 9lan Amerikan 
!ilo.;u kumandanı cbugüıı baprdığı.. 
mız. ışten memnuı:rum. İ:Jabetle taıu-ip 
ett l Cimiz hede11 er ar..., nda :ı,:;o loto
moi.d' ta~r edebilen fabrik-alar var
dır.> 

Tümgenenl Spa:-ts. bu yalnız bir 
bR~l8'T'.cLÇt1r, bi-z bu alruılara devam 
etmek niyetindeytz, demiştir, 

L'IGİLTEREYE AKIN 
Vişi, 18 (A.A.) - Bnlinclen alırı<ın 

bir tıabere göre, dün Alman harp u
~akları MerkerJ' İlıgiltere<fe bir :ı<hre 
taarruz etm"1or ~e yan,amlnr çıkar
mııı!ardll 

mi tebliğ 
Loııdra 18 (A.A.)- Moc:;k<>vada 

Stalin ile Çöl'Çil arasında vuku 
'bulan ,görüşmeler L. kkın<la Loııd 
ıı:.da ve Mosk.'Ovada neşredilen 
m~erek ıeblıiğin metni şudur: 

.Sovyetıer İcra Meclisi reisi 
Stahn ile Büyük Btita.,..ya Başve
k.!i Mister Çörçil &"asında vuku 
!:ulan görüşmel~re Bırleşik ~ 
ri~~ DevLeller, Reisi Rusveıtın 
mümessili Mi&ter Harriman, Sov· 
yet RU.9ya namına :MoloLof, ~~
rcşal Voroşüof, Mosko,•a İr..g:liz 
sefiri, İngiliz Genelkurmay .b'.1li· 
ka.,,. S.r Alen Brooke, Harıcıye 
~ailsteşan Sir Cadogan ve İng.i~iı., 
Rus si\iıhlı ,kuvvetlerinin dıger 
~al.t.'lııyeUi mümessnıeri haz·r bu· 

1un.muşlarchr . . 
Bu gLl'ii~ler ema.sında, ~lıt

kl'C. AL"nanya He Avruıpadaki şe
rikl~rine kam .Umullü kararlara 
varılm1ştır. İngiltere ve Rusy~. ile 
iBirleşik Ameri.ka ve d'ger 
müttef.ikler, bu tıakh kurtuluş 
'haııb:nıe, Hitlerci A'ımanya ile bu
na !benzer istiıbdayl:ıcın imhasına 
kadaı de-vam etmeğe azmetmiş
lerdir. Tam bir drstluk ve sami-
miyet havasr içinde cereyan et
miş olan bu roüt:akereler,. üç bü
ylik devlet ile müttefikle.ı aras>tı. 
d• meı."Cut samimi mün86ebetlıer
I~ hl'tl'lltıhenk sıkı d.ostlcik ve an-
1ayışı lbir defa daha tebarüz ettir· 

roiştir.• 

Ticaret Vekili 

v;p, 18 (A.A.) - Kalaç'ın ce
nııbcı f'lrldsillde Almanlar ne. 
kuvvetleria4 Kriomusjkıska:ya
dan geri atmışlar ve Staliııgrad'u 
51> kilomeı.re mesafede bulun.u 
yeni Sovyet miidafaa hattı önüne 
gdmişlerdlr. ----

·Salltı karne ltaıan 
bir ıebeke yakalandı 

Sahle şctı.ir ve m~atir .k.arnıcei v• 
miihür1crtni basal'Q.k p'.y.:JBayn. &üren 
bir o•b•k~ dun htaıı.bul scmtlnde ya
kalanarak tıı.hkik.o4ı geçi]mlştir. Tak. 
lit iı:>~lenn reı>gi \'<>k süôk oldlığun· 
da.n L<>layca anlaşı: 'lbi l nıekt.fdlr. 

~·--

Yüksek Mühendis 
talebesi 

C1 ine. Sahlft<le,, Devam) 
len """',lar voe uçaklar tcmiD edil
miştir. İ olarr,a mektl'ıl talebelerin
den Reis>cumbur İnönOnün bilyült "*' 
lu Ömer İııönil uı;uı <l;ılimJtriııe boş.. 
llllmlf(ır. Diğer talt•boler de b<Jgiln
l<>rde uçuvlıın b&flıyı>eeklardır. B!Al· 
dan eonra Mühendie Mekiict>ini biU~ 
eek genç mübendislerimlz Avrupada 
oldutu gibi muhakkak suttle ayni ,... 
manda biTer pilat olııca.lclarcbr. 

ÇÖRÇIL 
u 1=I Slhi.teden ne·nın) 

merth ve Rıusya ar3'imd:JU bağlan 

lir daha stığlamlamıştır. 
~iiiz Ba~vekili Çorçll k.ar:rJl~~ 

ntil&!' r p e rv er hlt ""1 do I • yı St.o. Lıı e şu 
teşekkür mesaJ;nı ~uti~ r· 

t:l\f.o!lrr..ıvayt ı:iyaret ebti_ômdıe'D do.. 
lan çok 1nemDunum.. Faydal bir rol 
oymyacağtmtıklan cm1nim.> 

Dün gece radyoda bt.111.!arı okuyan 
~ürer ~lan ilAv-e elıt'!lştir: 

Karı.şt.~ıGJ.ml"ı; lı.ttraplar nr olursa 
ohun, Hiıllenzml mahvetmeğe aızm.eı.. 

tik. 

( 1 ınc ~ ... h.te~ l)fovam) 
lunmuşlur. 1919 ;•.4nda da Ar•- ı 
doluya geçerek milli mücade.ede 
"li a1'.'fe alm~tır. ln!O d< Bi;\ iik 
Millet MPClisine ka,ibi umuıı·i !a
yin olunmuş ve aynı wrn. wJ:t 
GenelkÜrm.ay kincı ~ube n1 ,~Ür· 
llığün(, yapm•ştır. rn2:ı d• y it:ıh· 

y:ı<lan m<!'!ı'us inLiı.ıp l·hınmlJ?

tıı.r. 

dan h att ı..-t cdiiın t r 
Alay.n yuruy~e ~e<,-.!' k Ü"zent 

Gerek Parti, ge..,..ıc Mecli.< muhit
lerinde her rr.e>elt>yi derin bir 
vukufla kavramakı" göst 0rdiği 
kudret ve mehretle tsnıı,•.n.R•· 
cetı Peker değeri. h r '·ı<ıliı:- ço
c:.ığu w kıymet!i bir ·dr~ariı:i'"· 

old'Uğu sırada . .Mili Şef yanla
rında Başvekil S krü Sa~oğlu 
olduğu 'l>aMP gl'lrr" < sa~ •araf
hrında M!!ı.ıt Mcdiııi &>·si .'lb· 
düllhalik Renda ve sol t<.ra!'~rın
da Ba,~ı. cenM~y• lbrle~ 

daireo:i önüne kadar ıak p e~ 
]erdir. Cenau bur~tlan oLomobilı
le Asri mezıı.rlığa ı:ıötürü!mü,ı, &

bedi med(en;nf' lbırakılnı.ıştır. 

'==-=o-=======--

Rc~ep Peker muh.tc. t:ırilıler

rle Cumlıu~et Ha~ Partisi Ge
nel Sekreterliği, Dahiliye. Nafıa, 
Mil11 Müd:ıfaa ve":aleılcrini üze
r;ı:e ahruş, müteakiben uzun yıJ.. 
!ar u niverSi rede inlnöp tar:ıhi 
profesörü olarak vazife gömıü~ 
ve tekmil mesaisinde değeri; bi:ı:
n,etlerile temayüz ett'ği g bi ge
.?Ck MecJ.is müııakereLe1'ir.de ve 
-;erek Üniver'Oitedcı<ı t:ıkrHcrin· 
de selis hi'ı:.betıle ve kavra~ 
kab:liyeı;Je tannmrstır , 

Recep Pckerin DehiLye Veitil
Llğ'ıı~ tayinile ı;:ükru S~•acoğlu 
::.:ııbinesuıe; kuvvet ve ahengine 
uygun bir iltihak ·ıuku bu1muş 
olmaktad.r. 

Jl.e<,ep Peker deru!Jd., ettiği ~
lerd~ k~n nüfuz ve kabiliyetin! 
tleıhal duyuran, çok iyi çal~n 
ve teşkilatını çok iyi çal:ştıran 
bır seciyeye sa.hip;· r. Bülün işle
rinde olduğu gibi Dahiliye Vekil
liği vaa:ifesmi de büyük bir lıiya· 
kat ve muvaffakiyetle lfa edece
·t~ine kuvvetle emin bulunduğu
muz Recep Pekeri candan tebrilr. 
e~ı· ve başarılıar dileriz. 

A'll:kara 18 (Husus! Mııhabiri
mi:ııdıecı)- Ölümü her t.ar..tta te
essür uyanmran Dahiliy., Vekili 
Fikri Tüzerin cenazesi dün saat 
17 de mt'rasimle kalcbr:lmı~. Asli 
meUl'l'lığa defuedihni;ıtir, Nama
zı s~t 16,30 da kıl•ndıktan sonra 
ce<naı>e top ara:bas:na kon.muş, 

önde askeri kı<t'a lar, yüzlerce ~
lenk <>~11 halde HacıbaYl'am-

. 
All4ealde aakalı 

(2 iaci Salıifeıi<'D Devam) 
!Dlya t-şel:lbil6 emı~ler ve b:ı te
şebbüste ağ>r l<ayoplara uğramış
laı:d.a-. Bir kaç gün evv"'1, bu tLC· 

rlil>eyi bir defa odaha tekrar ct
ti.klecı anlaşıhrıakıt.&dır. lqıi!iz 
resmi teblıiğl€ri de bu tecrüber.in 
İıı.gi.ltereye ağır kayı !ara rna! ol
duğunu ı.tira-f et.ırıe!..-tedir. Bir tay
yare gemisi bir de kruva-ili:ir bat
mış ve dı}er bir Wkun harp ge
mileri dıe hasara uğraınısıır. Fa
kat neticede konvoyun Malta a
dll$ına va.ıdığı da bi.ldirilmek.!e
dıc. irıgfuı.l.er M11lta adasma ~ 
t.şt.riien bu yar&ı.ma o derece 
tüy· k kıymet vermek bedirler ki, 
kayıplar• ~amamaltla bera
ber, bunlar:ı.n e\de edilen m1war
faltjyet\e karşılııştıığım iddia et
maloted:rler. Kar ve zarar bil5.n
çoou hakkında en büyük salBhi
yeUe söz söyli:yecek vaziyet<e e>
lan d.a İn.giliz~r. Fakat bu. 'ron 
\'QYUll Ce'belüttarıktan geçerek 
Ma!btya varışı, mi.bve.<:ilerin o~
ta .Aıkdeniz sularına da .ooki.m ol· 
madı.klarmı. anlıı4maktadır. Ak
deııie ner ilci tarafın hakintiyett 
alb.B'.ia da değillir. FaU/t paha
sını ödemek şartile, A.kdenizdı9 
münaı'kale her iki tara:f i>çin de 
açıktır 

HARP VAZiYETi 
M05l ;va rady'061.ln un bildirdi

{:' c ı;.,-e, Ru:; Har'ciye Komiseri 
.M b' ;f ,&>\<yeder Biı.fiği 'Milr 
lc.-i>er :Meclıısi Reis muavinliğine 
tayin edi!.mişt r. &alin bu mec
l:sin reisidir. Bu reakmı Sovyet
ler B:rl.:ği b~kil.llğinc muadil
dir 

Nafal<a barıı:.vıdan oolay1 hac
zedilip de paraya çıevr.Jımes.Jne 
kar<.r verileo, bir a ; et M;ı,got mll!' 
rey mat'kalı demir loaısa, l:ılir adet 
maa kristal yaı:il.ııııne masam, biır 
00.et deri kıaıbverengi karı.ape, in.i 
erlet 1ıaihta yuz>h ane 1<ıO !tuğu, W 
aıdet üç metre WAID • ğuıııda ve üç 
metre eninde tııibao halısı, bıir 
edet dfo1t ~lı açık yeşil !boyalı 
açılır kıaıpa lll!' yemci< masası, bi" 
adet cav •z işlemeli iıkıi çekımeeeli 
yw:iıane şdklinde bir masa, iki 
e.det tahta Ç!'N;e\'eli ve aç'k yeşil 
boyalı temi aıynas:ı, ikıi ad eıt açık 
yeşil 'boyalı önden açılır d'Ö'!lt tJa.. 
raflı ca:mh çiıçek 'kıoymaik Jc;inı vWlr 
l'in, Beyoğlwıda İst:ikiliıl caıdrlesi 
Anadolu (OOıuıoda ikıin<:i kat 4 nu
marada EVDOKSİYA ve A.'.'!00· 
NAK!: SiRGtu tcı-ıııor.ııınc,;1.-l:fe 
birine< satıışm 26/81942 tarr.f.llil 
nrii.sııııfü çarşanılba günü sa.at 10 
dan 12 ye kı.00.r yapılacaktır. 

Garpte cephe 
açılamaz mı ? 

(1 inci Sahlfed~n Devam\ 
kndar Bursadıı mı:lı.telif mC9ele
ler hakıkında tetk.ik!Prde buluna
nk tü.ocartarla göriişrneler Y"1la
cak ve biliııhare Ş<'hrı.miıze avdet 
edecektir. 

ReiJ Rur<Velt't ~msil eden H:ıcngan !==============

(2 lncô Sahl!eden Devam) 
rmdan, biır yan. tıımru:<u11da ba
lunmalan im.kim azal.nı.!1br, Zi
ra Voronej'daı tıa Kalaç'a kadll!I' 
Doa nebrinim bab byıları Al
manlarm elindc.Jir ve Ru.si::ıT ta
aıTıa için artık Don nclır'..ni aş
mak mecburi:yeti.ırdedirleT. Bu ise 
Alınım müdafaası önünde Rw. 
ordl191l isin ~ de koby bir iş de
ğildir. Bu bakımdan Karkasya
daki Alman ordm;UJN» Don hav
zasmdaıt ge~ geri hatla·n, şim· 
di daha emin bulunma'ktaıhr. 

IXX".rU CFJPIIESİNDEKİ 
VAZİYET 

A1man telbliğl.erıne göre, Don 
bÜ) irk dirseği ~malı doğu döne
rcedn<i-e Ruslar tammile mağlup 
e<Mm.ş ve Alman kıtalan her ta
rafta, neh.r kııyılarına ulaş®şlar
dır. Dağınık halde bulunan. düş
man kuvvelleri tomi:zk"'IU'Ilekıe
tlir. Halen Don hawasının tama
m Almanların elinde bulunmak 
tadır. 

V va.zma ve Rejev bölgelerinde 
her sınıfa mensup arnvvetler şid
d_.le müdafaa sıwaı;larına giriş
m;ş bulunmaktadırlar. 

Rus tebliğ·. Ma'kQpu<ı tahliye 
ed i ılıild:rmektedir. Bura
da.KJ petrol te>isat~ tahrip ed imiş-

S• ıngnı-dı.n ceDUbundaki Kotel· 
nı mo ceytlesimre muharebeler 
b. ~, şid etini muhafa:za etmek
tcdrr. A4nanlar bu cephey: çok 
zor1am .ıcta, ağır kayıplarının ye
lini tırze kuvvatlerlıe do!tlurmak-

M wh:ıar.ımoo. l<ızymc-tin % 75 tııi 
bu!\rotıtlığı takıılirde liıci satışı 

28/8/942 cuma günü ııyni yerde 
ve ayni saatte yapıbcağından is
tıeklileıinı me-Akıir gün ·ve saatte 
m:ıhallirıdıe 'haaır buluaıacaık me
muruna miir.<'atLan .ilan olunıur. 

• 
Gayrimenkul Sabş Ilanı 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: 
Al· Rıu Canteeci v~n HO(friye, 13<'\k;,, Na.ci ile Acop TanLurad.

yanuı Ş&.,Yi&n ve müşte~lten mutasarrıfı bulunduktan ~yoi:unda Hds~yin"Blta 
mahal OSdlde Tarlaba~ı caddeande .. ki 96 yeoıl 101 No. ile murakkam ü.;tün
de b r edası olan !>9 metre murabbaı mes&.hai sathiyesinde ve 3000 üç b;n lira 
kcyınetl muh:ı.mmene.,;nı:ı., garaj mııi:ıalli ile Galatada Müe.rredzadf mah·l:e6in
de ı.ıarı.ı çıkmazı sol<ağ:nda .,,lci 15, 17 yenô 21, 23 kapı sayılı ve bodrHm katı. 
:eı Zf'"nın: asma, birinct, ikinci, üçüncU. ve tavan ara::a kaUarından .iıbarct ve 
hır ka.trnda birer odası olan ikisi 92,40 metre mt.rbbaı meeahai satb'.yesinde ve 
l n m, 8000 ı;ekiz b!n lira kıy·rneti muha~er.rsinde ik.i. bap hane şüyuunun 

'°' zıınnı.nda açık arttırme1ya konulmi.~ur. Gara! ve lhane!erin ıatr e-..-saf, 
a~ ı a ve tat:rilatı vaz:'ıyed Z2bıl v:ıra.k ;ın.da ve ktŞif raporunda yazılıd1r. 

·o 
L roc: açık a.rttu-:nası 12/91912 tarihine te:>ad~! edm CumarbPsi günü saat 

12 ye kadar Be-y ğlu Sulh Mahkem~lf'rı k:ılrm od"mda B"~'ı<Al:t> nez-
)apJacaktır. Arttırma bedeJı muhammen .ic:ymetin :yUz le yP!.ıniş beşini 

b d takdirde en Son &.rttırantn t.a,<)fıhüdii baki kJ mak Uzr e mJzayf'de on 
g in .c.~ cd Ierek &inci aÇlk art.tırm .. sı 22/9/:>42 ta.rih!ne nıU.SCd.lf Salt gli .. nü 

ll 10 00 12 yP kad;lr icra edilerek e(l COk 3 tt11·ana kat't ol;ıra.' ıh:ı 1 e 0 rii
.... İba1e gUn~ kadar birlkm ş ve IJı ·kı;.t:ek Be'..ed:ye bia '\ r •;;(lCnyle 

• car~; hlsıscrla lara, fbale p;ı:u, de113liyc rusun1u, 20 sr"le k t..i.v:z 

1.1ı ve kadastro harçları miljtrriye :ı'.i.t.r Mliı: yed~"Ye ı.et' k ctmPk 
n er gayrı mcnlruli.ın m~$Lammrn kı,yınet~in yü..zdı• yPdı 1.J ğu nisbe-

e v y ıı. ~n.ı ,,;tya J1l.i ~i bir banka:ı!n bu n~bet•c- temın t m~ .bunu \"Cr-
1 Go b Art ıtoıa .bt-deJ nin gayri n1en.kuı kendisini' ihale olı..man taraf,._ 

.l l )hal gu.ııunden .~bnrf'n detbal veya \·er•lt.ctit mtih\et iı;hı.:l~ m:Aık· :-ne k3-

e- !t ı rt~-i.dlr. Ödenmed:ğ!takdirde il ... ıJe fı~pdil,.ıek kene ı::!nden 
l'v\·e m y k tek fte bulu:ı.a.n kimse lki ıbaıle arasındaki f<..rktan ve zarar-
<: l tutu acakhr. İhale bedeli farkı ve g-eçeıı günlı·ri'n yüme ~ fa!zi aY-
r t lı.K. e ka maks ı.ın tahsi.l {'1il•:cek:.ir. İpotek saıhibi alacaklılar ill' sair 

" rn 

'T ı. gay ı nı~k .lıl Uu:·indeki h.ak'.;ı,rın, faiz ve m.a.1:-afa ves trey ... da
a ırın f wakı mücl>iteleriyle ilan tarihinden itib:ı.r-en on ht"Ş gün 

t ne uru bul nan 'M.ahle-me B..ı:şk~~Jb:nc bildirmı•lrri J.lzımdır. Ak:
'"'dı.: ':ı 1.rı rı •:ı.pu sıeı !eriy:!e sabıt~T"ttıJ•an' r ntış bfde!İnin pa;vl:~asm

b::"aıt:"lac a .... drr M<izaytdeyf' iş!.""'Qk t'den!e-rin bülfuı satıs şartl:r 
<' ~ış ve ~VVPJl en öğ::enmiş \ e bııerf'k: gayri menkule taliıp bu1un
Jarı 'l dt'di.ttoek sonradan il'?" zları n1esmO. ola .. ı.vacağın.d n ! iple.-

ünde PV\el gavrl ınenku1il gezıp ı:öl'"'lltlerl ve f:ı%1a m>.ıfim.ıt a.!- ı 
., l" ] No. ile M.ahkeme:aaşkAtlpjh?in-e mü.racaJ.t ctw< Ieri. i;an 

" .: i42/U 

(Ba~xa1.Ieden Dr>-vam l 
malt iddiası iie çalıştığı da bit 
hakikattir. Herşeyin başında de
molı:rasyalar garpte cephe açma- . 
nın ilk şartın>o iistün hava kuv
vetleri.ne 9ahip olmıya bağlı ol
d12ğunu anlaıruşlar ve buna göre 
iıa:urlanruıya başlallllŞlardır. Her, 
halde, Anıeril.oa ve İngilten 
garpte bir cephe açacakları gün: 

a - En az 100,000 tanıare ve 
bütün bu tan~rcleri uçuraw.k 

• 
~.aha, 

b - Milyonluk orduları üç beş 
gün içinde şimal ve batı Avru
pa kıyılarına dökecek hava ve 
deniz ta.'ıtı, 

c - En az 120,000 tank, 
d - En DY 150 zırhlı ve motör

lü tümen, 
.:thibi olına<lan bu harekete gi-
ri miyeceklerdir, O halde, müUe
Ukler lacl:)cyin başınd;ı 50 • 60 
bin tayyar,:u'n Norveç şinıal u
cundan garp Fran asııuıı münte· 
ha \imanına kadar dı>lgalar halin
de gü·ulerce u~up bütün bu saha
larda hayat oa.suru namına 11e 
varsa imha f'tm~;ni imkan altlna 
almad<tn şimalde ve garpte kar&· 
ya a:rak basmıyaoak demektirler. 
Y-11e m:ittefiklcr hayaıt e'eri k.n\. 
ınıyau bu sahalara oorveçhipeşiu 
tW . 150 ı:ırhlı tümen ve 50 • 60 
bin tank dölani~·e bir anda muk· 
tcdir olmadan çıkmıyacaklardır. 
Y'ne. nıüttcffi<ler behemeh<ıl her 
baknn<lan Alm'>nyad&n üstün 
kuvvete sahip bulnnnuıd.ın Av
rupa k.ara.sma nyak basınıyacak. 
lardır. Bliıiin bunlara ~alıip ol
duktan >-0ııra ıla ııilıai mücadele· 
yi yapnıuk için Avrupa kara~ına 
a~ak lınsacaklarından şüphe edil· 
Dle.rne-k Iü.zıındır. ('ünkii, hizıat 
Alınanlar bu son harpte aşılmaz 
,.e g··~ô!ınez lı~bir kale ve hat 
olnıadığııu isbat etmişlerdir. A· 
merikalılar ve İngili.ı.-r de bu 
:kt darı kendil<ıriııde görür ı;ör

ınez Alman !ahJ::ına.tı ne m"hı
~ct ıfoılc cdc.rsc et in Avrupa ka· 
rıısma gelecekler ve gelı.ıul<'1 oıı· 
ee bolıemehal en ~ok ,,..yıda lıav2 
ku~·veti ile sahilleri ve Alıruın ı 
sanayi şehirlerini, ıntt\•asala nıer
kczlerini, yollönnı ,.c köpriileri
n.i ates tufaıınıa lıof!dnkt::n \e kı
yıla~ lıer tiirlü' bayat eserini 
imha eylcdiJdt'n sonra gelecek
lerdir. Belki de D.N.B.'nfo vak· 
tinden önreki iznJıı biraz d.ı bu 
tclaşnı ifadesi ve ibHmctlrr k<ır· 
~sında gOzdafı• vcrın-cnin bir 
nWııııı esidir, 

Vek:l Bursad.a.n •iöııdükten son 
u b;ı müadet da'1a şehrimizde 
kalacak ve biJhassa birliklerin 
va~iyeti ile meşg'.ll olacak\\r 

Cenubt Pasifikte 
r ı tnr.' ~hiteo. ~ Dewm) 

dlijtü ımıbalrlııalttır. 

PASİFİK 2 i75 
L<>n<l"ra 18 (A.A.)- Londrada talı 
rr.i~, ed.lıdiğine göre Amerikalılar 
~..,., _ .. _ .. ..:ı '•.,.ın<la yeni sllMılar 

kuUarm1~lard1r. Ezcı.imle bunla
rın arasın<la bi• nev; karada ve 
den:ıtC.~ !hareket <>•:ebilen trak
tLr~er ve 13 tonluk tanklar va.r~ 
dır P• ' · • '\.merika'1 ve A
vtıs'ral:ya paraşü • t.i'eri sava~ 
iştıt"ak etmişler<Lr. 

_..,...__ 

Rus cephesinde en 
son vnziyet 

( ı 1ncı S:ılti!cdf'n I>-.:vam) 

LONDRANIN GÖRÜŞÜ 
L ındra 18 (A.A.)- Dünkü çar

pı.şmalar haklmııh SWJ et yük
;c>k kurnandanlı~ı ~u izanatı ver
mektedir : 
K]etskıryamn cenup doğll:iun

d~ arudane ve •edal ıi ç.rpışma

!ar ohnuştur. Bir bölgede Alınan

lar yüz tank ve uçak ile sald'ır

nı~ar, fakat ağır ı.ayiata uğra

m•slarclır. Son l>ir kaç gün zar

f•nda Ruslar 30 Alman tankın• 
;rnha etım işl<'r ve ~ 1(0 Alan.an öl· 
("] ı..İTfi, lnrdir, _ ___....,__ 

Bu sabahki 
.., • yagmur 

Bıı sabol1 saat sekiz bı.çukta 

:şehr.ınızde şiddet!i bir yağmur 
b-şlamıştır. Kqndill. rasath:me-

5;. ıclcn aldğıımlZ rnalıimata göre 
bu yJz ,. ..ıru t""bii ve mevzii 

0 U" b· •ı ~ ere yaı"tmanuştır 

,.e ~ r kl devamı IN.-htemel de
~;!dir. Harnret derc~esi hı.gün sa 

~t ccn bir bu lkta as.gen 2.0 bu
çuğa d\L~m~ıür. Yağmur ııürraı 
Ç04- memnun etmişt~r. 

SICAKTAN HA5TANF.YE 
KALDIRILANLAR 

Turhal lq (Hll6USi)- Bumda ha. 
raı""E: l. o. ı- :ees ·10 e çık~~it". Sı
c~ı<Jnrc. ı 4 k ı ha ·~nt · kal
dm mı yollarda dokuz kışı ba· 

ETEM iZZET BENiCE ' ~·.!rr.~lLr. 

da şöyle demiştir: 
R~s Rur.~lt alınan biltttn ~rarları 

ta.'ld ': edee<\ktlr. Ame!'ilta Rueya ile 
b""li'.<t~ yürümeğe devam c<iecektir. 

MOSKOVAYA HAREKE'ITI}N 
EVVEL 

I,ondra 18(A.A l- Çörçil Mos
'l<ovaya gitmek üzere İngiltere
d<:n ayrılmadan evvel S:aHnle 
yspıl.a<!ak görii§..'ll·~lere ait plan· 
•srı bütün dominyo,ılar başvekil
ler:nc 'bikl.i.ı:ımiştir. ---a----

iki mürettip 
f1 inci R•ıhlfe<IP.,.. D••\aml 

olmadığını &örttıü~, bu cür'etki
rane hınuL.ktan polisi. habcırdar 
etmiştir. 

Ihrsı:ı:lık -:ak 'asile me~gul ol~n 

uıbıta, ilci .;aı;t gibi çok kıı;a bit 
zamanda fnil1~ri me• dana Çıkar

uııştır. 

Hzrsızlar, Mehmet ve Seyfet
tin adlarmda ikı roüre!tiptir. Suı;· 

!ular, cürüm.erini itiraf etmi~ler· 
dir. 

Burdur As~ye Hukuk Mahke-
mesinden: 942/471 

IBurourun Tepe mahallesinden 
Kezlban oğlu Hacı Mahmut kızı 
Sıddıka Ayar tara!ından Aske
riye köyünden Hacı Osman oğul
la.nndan Mustafa oğlu Mehmet 
Çavu~ a>eyQılne B'ıutdu.r 001.iye hu· 
kuk mahkemesine açılan terk se
ibebine mü.sı:enit bo§anma dava,
sı.nda: Mi.idıieaalcyfhin ikıımet.gii.
lbmın mc~-hul bulunması hasebile 
eV'Velce cereyan eden 'htıır dava
sında lc1bl\gat ilanen yapılınış ol
duğur.d.an iŞbıı boşanma davası 

I<,in d, m üddeaaleyQıe iJ:incn 'eb-
1".,at ifası islenaniş olmalkla mu
•hakeme günü olaraık tayin edilen 
9 temrnıız 942 perşemlbe günü sa
at 9 30 da mahkemeye ge1me-;, 
ve;·~ b;r vekil göndcrımesi İk1~m 
gazetes'nin 13 haziran 942 tanh 
ve 1(}33 sayılı nü~~sile iliınen 

, te'bl'ğ e<lildiğı halde gel!memış ol
duğundan muhakemen'n gıy&· 
lbmda ic .. asma ve hu kararın ken 
disine t.ebliğ!ne karar veri!ere'k: 
muhakeme 10/9/942 peı§,mbe 

günü saat 14 d~ 'tıırakılm"'i oldu· 
ğundan mezkı'.ır gün ve saatte 
mücil::caa'e~hin mahkememizde 
haa.ır bu.lunması veya b: r vekil 
göıırlE.-mesi ve aksi takxi:rde hu
kı.ıik uımlü muhakemeleri kan.ı
nunun 399, 400 üncü maddeleri 
mucilıince muhakemenin gıyabın 
da devam eQı,eeı;, tehi .J maka· 
mınıı kaim olmak üzere il;,in er 
!unur. (4529), • 

Kömür tevzii 
u lııd Rabifedetı Devanı\ 

ğıni yam>ıştık. Bunlar arasl(lda 
tevzi bürosu memu~larından 5 ide 
!bulunmaktadır. Bunlara işten e' 
çtldt.irilmiştir. 

Tevzi bürosu eski müdüni Ze
keriyaya da, !bir ay mecburi izin 
ver:hı;ştir. 

Beyannamesiz kamür satan ve
~·a di.ğer yolsuzluklar yapan ba
yiler arasında Fınd>k!ıda Laparta 
He Büyükadada Salt Gencin ve 
Kostant1n Tiri<lisin bugünlerde 

m ulh:ı kıeme leriıı e ıbaşla nacaktır. 

1'jten el.çcktırilen büro memurla
rının 'beyanname suıistlmaU yap

tıktan ve ötekine ıberikıne ı)ara 

ile beyarname sattıklar.ı anlaşıl
mıştır İstanbul te • .,.i ibüros nun 

kadrosunda yenı değ~ ki kler 
yaı:nm.ası ibeklenmektccfiT. 

Diğl"r tarartan kaçak k<Mıür 

satan Sait isminde bir şofür d"'! 
yaıkala.naraık milli korunma mah

kemesine verilıın'Ştir. 

Batı çilden ııı y k 
Lol"lira, 18 (A.A.) - Baıı Çi\lllndt 

kCJif ve ba.\'a taa.fi.yet! artnı.ytu'. 

Önümüzdeki. günleTde veya 
hafb:larda Staiingrad ile Volp 
ağzı arasındaki cephede büyük 
sa~ar>n vllirubulma31 çok mııli 
temeldir. Stalingrad ve Astrakaa 
şehirlerinin akıbet~ bu muharo
belerin netittSine bağlıdrr. 

Mosluıva konCeransı hakkmda 
şimdi yeni haberi~ gclmiye baş
lamışh.r; bımlartn b"r müddet 
dalıa devam ed~eğine şüphe 
yoktur. Mulrtelİf kayna!J.ıır gQ.. 
rü)roeleria bilhassa harbe s<>nn· 
na kadar devam ve ;kind cephe
nİn açı.lnı%6ııııa inhisa.r ettiğ'ııi 

belirtiyorlar. Faknt biz, Ka!kas
ya<laki Alman ilerleyi i dolnyısi. 
le Orta Şarktaki müttefik vazi. 
yetinin de görüşiildüğiine '"" Rwı
yaya Basra yolile yardım i•;'n ~·e: 
ni çattler düşünlildüğüne de ih
timal Vi'Jrİyonız. İh tin.al, Kafkas
yacla Rmlara ben askeri kuvvet· 
ln göııdtnnelt su.re1il.e vardım 

edilecektir. 

ÇARŞI KAPI 

Az AK BAltÇESiNDE 
PROFESÖR 

ZATİ S·UNGUR'un 
B'ugfuıe 'kııdar büyfil< heyecanlarla ~ ettiğin z 1 büyük pro. 

gra.mm en şayooı tı.ıııYreC nU1IW"a.lar1ndan m\irekkep 
4 üncü S O N V E D A P R O G R A M I 

Son ı:ece mÜJı860befi:1'1e ~l!th nem halk scaıw. 

MEMUR ALINACAK 
Dev~et r.-:eteoroloji işleri Umum 

dürlüğünden: 
ü-

1 - Umum M(ldUr:CğiliL<;z Taşra M"1eorolo:jl ist""""1l•rınd\ nilphlll m"
muı-i~er için Ll.;e vo Orta Olrul mezunu ve askerliğmi yap~ olanla h ctaı.
sile de.va:m edenler kabul edilem.ezier-.> Müsabaka Jritihanty}e erkek m ... 
fl1'Uıl' alınacaktır. 

2 - Müsabaka tmti!ııl!ıl;ırı. Aııluırada Umum Müdürlük l\lcrlteziDde ve T-. 
rada t:ıli.plerin bulundukl-.rl y-erlerde vey• en yakın Meteoroloj1 ~~ 
da. yapıJ .. cağı.ndau inılih:ına girır.ek istiyenıe-ri:n aşağıda yaT.l'ı bclaelede J..k; 
9-4.2 soouna kadar Ankarada Umum Müdüdüğt ve T•ırada Metoorotıııl .._ 
Y'O'll•rm.ıı dile~~riy'e mıi•aeaıııt etme Jeri !ılzımdar. 

3 - İstPnllrn bel;:eı.,r; 1 - TııhsU \-Csikası, 2 - Nllfus ı..z1te:...ı taıx!ikll 
ı;uttti, 3 - Hilsnllha, KA~ı. 4 - Sılıhatr:>p:>ru, 5 - 4.5/6 el>'adında iki foıtıı?
ra.f cHii&nüh 1 1" tıxi• mi.ban.< kszaoonla.-datı b;!abare a!ıruıcakt&r.> 

.ı - Noksan vf'.&lkalarla ~.eya r..o s n1 arı. bilthare ikmal rdi!~ k...,Ui,-1• 
vak& olacak müracaat nuar< ~Le al~ müraca.t olmçmlf •ayı.i•c:aıo. 

.... •6432 - 11.:i"l'h 
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NE V·i N HASAN CEViZ YAG 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

. .. renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 60, Büyük 100 Kuruş. 
HASAN GUNEŞ PUDRASI ceviz yağının evsafını haizdir. Cazibeyi ve güzelliği ziyadeleştirir. Gençlerin hayat arkadaşıdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruştur. 

Hasan Deposu Yeni Adresi : Bahçekapı Tramvay caddesi Nimet Abla Gitesi Yanında 

r Ehlisaıib;'iK;;;;kKıi:~ -Ar-sl-an-..,1 jBu ! M A cAt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yazan: M. Sami Karayel --' 1 . 

Antakya şehrinin zaptı Franklara =·~--- 8 eö =--.:-: 
Suriye yolunu açmış ve bazı hüküm· •----=-· 

darların vaziyetini güçleştirmişti 
Bu hal kar§ısmda Boeınood kaç

nı:ıık ıcere id.ı. Ordtısu feııa halde 
lb<ızuılm~u. Dük ile Tankıiret 

iındıırlma koştular, ordusunu dü
zelttiler. Münhezim olnıa'k ful.ere 
bulwxkıklaıııru sandıkları Türk
ler, !kırlarda hazırlamış oldUkları 
!kuru oUara ,;-ir mın'lldı mıiiş

toılıeye atıeş wrdiler. Derhal ar
talıık duman içinde kaldı. Ge1'den, 
öndl'n ve kuru çayırları da yakr 
ımakla hıristiy an 3'lkıer !eri ürıeri
ne birdenblre sa1dıran Türkler 
dü ;ımanlannı pel'i.~an elrnitjtıi. 

'l\U1dler, Boenıoııd rOdusunu Ju,. 
hçtan gcçirtl'.iler. Zırhlı şüvalye
'kr, otların yamııa al.<>şinden ha
ı;ıl olan dıunanlar do.Jıoyusiılc yol· 
];mm ve hedeflerini şa.şııım>~ar
dı. Zaten Tüı•kler, Otları, duman 
veıımek için yakımışlardı. Ve, bu 
d,ın:nn !?:(Yc9inde düşmanlarmın 
uzcı-;ne sokcrlmak kıolay olmıı;;tu. 

Bi.Jtun düjlnıan ordusu k;.çtı. 

Tıi·ruuer, Prariklar üzerine saldır
rla:r. l!kin6 dda ol<.ıii< Fraıı!klan 

l< •lı-c;tan geçirdiler. 
Fak<Jt, Ehlisabp bu sırakır<la 

denizden miihi.ın bıdat kuvvet
'lt rı a)dı. Ut:in ve RtJın gemi:leri 
muıhim irr.Xiat kuvvetlerile Antaık
yaya çı1-tılar . .BozulmlJ'i olan Elh
lı.ı • J:p ordusuna derhal ya.n:bma 
gt'Ç1ıiler. Bu ku.gın savaş içinde 
on binJ<,rce li,-.i iınd:ııt bulan chli
ıralip ordusu canlandı. Yii2 lı-in.ler
ce kişi Türkler üzeriı:e sıilıdırdı. 

Ke11bu,gan'.n ve Kılıç An;lanın 
ı...,.,.·,~tleri bu taıze düşman kuıv· 
'<ı'.lerine n<.2a.ran kat kat üstün 
okluğundan v-e Kerbırgaru!ll a&

kc'r !eri yorgun düştüğünden do
layı riıc'ate medbur oldu. lmdı.t 
Y" 'şmeniş olsaydı, Ehlisalip, 
Tıiııklerin miJWın bir harp planı 
iç.ir.e diişmüşlerdıi. Ve mam-.ol
muşlardı. Talih hıristiyanlara yar 
oklu. 

Fakat Elıl~<ııi!ip, Kerbugayı ta· 
kip roomc:<di. Ha.tıta Konya Sultanı 
Kılıç Arslanı bile tak\p cosarctin
de bwunaıımıdı. Antakya kıllllc.ine 
çekıfüp kapandı. Ve AnWkya 
prcnsliğini ilhn e!ıti. El'lllend dön
moo.i. ve so<ne ınöslüman olan 
hain FirlZ'Z, Antakyaya E.ır.ıir ola
cak iken bu suretle aldab!omış 
oldu. 

Antalkya şehrinin zaptı Frank
lara Sul'iye yolunu açm~ bı.>lu

nUl)-.ordu. Hücuma en çok maruz 
imfacB'k iki Selçllki hüküımdarı, 

R;.dvan ile D~kak, ve Bağoot Ha
li!escne mür:ır.a.aıt:lc bu ielilJkıetleri 
a.nl.a.ittlar ve muavenet rica etti· 
!er. S uriyede hiçbir hUküm ve 
r.ıi>fUilla :ınalilk cim.yan ve kendüi
ğinden bir şey yapamıyan Halife 
keyfiyetı c>-;&r hii!kilrr.darlara bil
dirdi. Yani Aıaplar her valııit ol
duğu gibi b:ı sefer de Eh!.is.ıJ'p 
ı!kınlanııa b:gane kaldılar. Hal
buki, müsli'1nan dim iıffıilile.i

mn i'di . Hal'!e kenrıileıınden idi. 
Arzı Mukad.ıes Arap ülkesi idi. 

Hal böyle ken Arapların biiıtün 
Ehlis~ ı,areke<tleri müddetıince 
seyıtrci vıv.i~·ette kalmaları şayanı 

dikıkırt <di. Zavallı. Türkller, dur
madan brisbyan ai<ı, !arına karşı 
karı döktlyorlnrdı. 

Araplur ,;h, Rum!ar gibi Türk
lerin ezi. rnr.;ini ıs:;yorlard ı . Ve 
fırsat Jı.u! 1 u)Oılaruı ::::ıın kard ş
liği hiskriıı.i bir tarafa atan A
rapların bll suret'e dü,ünceleri 
!kendile:ine pJha}lya ma.1ok!u . Ni· 

teJ..:im sonra.den B rzal'.s da "" Rum 
!mparat.:>zlufu da Türk lu lıcı al
tında kaldı. 

(Devamı ı:aT) 

5.,,h:.'f"I ve Başmuh1rrlrl Etem İııc t 
Benjce - Neşriyat Dirt'ktörü 

Cev1et KARABİLGİN 
SON TI:LGRAF MATBAASI 

( Zabıta Romanı Na. 53 "' 1 

Sen mi Öldürdün ? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: MUA"H~IER ALATUB j 

_ Zaten bu hadisenin de o ka
dar clıanmJıyeti yok! dedi, dostwn 
Coır.-a, bir şeyler i9ffi0k istemez 
mi>'.mz? 

Gazeteci b u telklifı gözleri paT· 
lıyarak, memnuniyetle ka'buıl ~t
~: 

- Öy1':) s.: yomek salonuna ge
çıniz. Ben ş\mdi Tilrr.an'ı da size 
ı;önderey'i.m. Bir ekısck varsa, o 
1,aır.aıınlar. 

KoJli bu sözü iş'tirce d•uraı!<,lad ı. 
Fakat Friwnan kendisim fıdıeta 
iter g-1o1 y'C"rr.ek ı;ı.ılıonuna soktu. 

M Jlı Treni de oradaydı. Her
tı. '.de başkasını ooi.<llyordu ki, ga -
2cteı:.yi güı'iince hayretini salklı

YilID"dı: 
~ Vay, siz burada ne anyorsu.

nuz? dedi. 
- Madam, bo a.>ın k urudu, 

şöyle bir scroııılcır.cık içi_n. beni bu
raya gönderdiler. 
Hımı~n kıı:ıdohlcıin, ş~clerill 

envai .tıüdü ooğuık yemek ve ~ 
r ezlerin sıralı durduığu sıoıfraya 

doğru yürüdü. 
Hemen ş:§e1ercien bil'inı açtı, 

kadehe dold urdu. F akat başka. 
bir kadehiın de kullanüıruş old'u
ğunu görünce, kıendisinden evvel 
daktilomı.n burada boş v<ılki.t ge
çırrnem. 'ş olduğunu anladı. 

M ili Trcıııt bir defa daha sordu: 

- Peı1cl, siz buraya ne yaopmilya 
geldiniz? 

- Efendim, ben meslek icabı 
,ıyi veıya fena hr.ıbcrler get.irmiye 
m~m ur b ir insanım, 

Bu cev,.p iize.rine Milli birdrn
bire diilo'.<,.t kooild. : 

- F ena halxrler mıi varl 

SOLDAN SAf'iA: 

l - Aks. -, ~arkl!..1, 2 - Ken..,ğir .. 
tç.ndt ~i. Sı ~. 3 _ FeJmzr.ca gül, S11r:.ı
na A .H!cı.estyle, t..vır, 4 _ Pa;-.ı.l'IJ.ZL.k, 
6 - Ik.ıs~ b·:clen (ı.k.i k"'l1r:ıt'"), 6 - Ncı-. 
t a-, 7 - Ka1ad<1kı kı1, Sövn.ıe, 8 - E
za, Edat, 9 Son num<ı.ra, Gf'ri ÇC'\'•T

mC'!c 

YUKARIDAN M}AÖIYA: 

1 - Ölti)lrücü aiet, Ters~ ('Sk; bir 
din, 2 - Güz ı~ngi1 Topraklar. 3 -
_Te ı'Si pislik, Sor.tına E i!iıvNı.Y; e cnm.
dan çıkan n'add~. 4 - Yama, Nota, 
Nida, O - ŞüJllıe. Madeni ip, 8 _ 
Te~i iı&~. İskan.bllde birli, 8 _ lolt<c
nun, Sonun, Z iiftvP!iy!e çok Jn!z. 9 -
Ba- !, So113Uzlnk. 

Ihlnkü Btılrr:•ca.mızın 
HalledUrnı, Şelı:ll 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 
lBA N AS A DIK 
2ALEVI A8A 
3RAMAZAN R 
•tN8RePALA 
SG.D E VA·E -8 
6ALA AÇAYI 
7HA M9HIZ Y 
B ti' A D 1 K A R 1 
9 slE!R O M,e ,R AK 

Kadıköy Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

K•dJOOy (eı;,d Ü'skodar) Allun!zade 
rn~haflerinin Kız1aragası çt'şme.s i Jru:-.. 
'b;nde Yeniyolruı es i i mımarlı bir 
taralı Hasan pehlivan arsesı. \'l~ ha
Dı:"-i ve bir tarafı baz n B&cı Maorl ve 
miılazim Halil arsası ve blr tarafı 

Va.k!ın arsası (İsınail Paş.:.nın vakı:t 
arsaSJ) ve bir tarafı Yeciyol ile ma;..i.

dot 1600 ıı.a m ~\arında. al'>a 8/7/327 
tarih!ı rr.ıutesna, Alıun.z ... <le İl:l.7.all 

PQ.ia \.rouur s :neG.y:e ve tamamı dört 
hı -e , .. :-oar.ylf' b!rtr h~-esi .A;z.lz oğlu 

Hak.<• ve Den'l§ og!_ı Deı'Vif Alı ve 
zt!'C y' Ş .. y:n1 \.'(I sı..ı.~U I-Ialihn ~ayıian 
uhtclt•r -cıe nt krıyyet i .. n malik'rr

ci· n z.e ... c;yo Ş;:ı.yan "e H..J..:.l cit.i:-t...e .ki 
hrs;<]ı_rinl 334 taıih'n~e i!rnz ve tak
s:ln '"·t~re f'k na111lsr a m\.:51.ôkıı r~n ve 
·be mı.ıc b~ h~ ita tescd ettirmişJe·tl.ir. 

Bu kene hm.Car llak!oı da malik ol
d .,.ı..ı ırezklı eski 4 yc·nl 10 numaralı 
e->J n mu t.:ı:-c 1 en nanı :la ~escil!ni •st.e

m.i; o!t.ıa4la 1515 n~ırt.ıralı kan ''il ve 

n zaronil.ıre m-ı;c:lıln.ce 29/8/942 gı..inü
rıe- D"'.Uc-ndi! Cumarte : gÜ."'il saat 15 
de mahallim"'c t&hkikal "\'e mesaha ~c

rJ E"(1 ... ~ceğindr·n ışbu gayrhr.enk.u.de 
tas~rrı.ıf adlkası iddia. rdenler bu ~

d !"ı taK(!; "C!e evr:ıkı mUsbiteleı .yle 
b.rliKte- tahrır"'n S..ı..tan.Jhn. t.c De!

ie-rha ıe b: sın.da rr. :atl21 ~ nıza 

veya m:.ıa·YY n giL'ldc rnahalLndı~ 
, JQJ k TıflT"'Urumz.a ~tirazlar1n1 
d.i JJ"e r ı.a ı olu~u ~. 

bu
bi!-

KolU Cozva karış.'k yoldan ce
vap ,•;;reli: 

- • 'leşhur bir söz varun: Bazı 
ins· krın sa.ı-doti, diğ T baıı:ı , !Dr 

san :ırın fd&1<M:ini mucip olur. 
M:lli Trent kern:ini t.utrunadı: 
- Allalıa.,<k:na, gcveı.ellğ. b;ra

k'nız. Ne c,,:up bittiğini l:.oan:ı da• 
söyleyiniz. 

Cozva OOYaıp "rern:edi, dü~ ... 
celi bir tavırla genç kadırun yü.
züne baktı, sonra dedi kıi : 

- C<>n Leli'yıi k~faletle tWı~ \ye 
etti}er. 

Genç kadın sanki kaias:'lla \711· 

rulmuş giıbi, ser:;Eomliyerek geri· 
ledi, nihayet: 

- Yok canııııı, dedi, hiç böyle 
~ey olur mu? 

O sırada Tilman içeriye girince, 
daktilo daha fazla bir şey söyle-
rr,ecli ve Ti1rr.an'a işaret ederde 

- Gel, bur:ırla m ısafir bir gaze
teci var. Onu ağ>rlaımak da serun 1 
vaziiendir, dedi ve salondan çıktı. 1 

Tilman sordu: 
- S:Zin yine burada ~ni.z r,e ı 

Allah~kına? 
Sonra oe.-ıni yaıv !atarak: 

---- ---- '--------------------- - ------

'KUPONLU· VADELi · M~O.UAT 
Zayi Tababet ihtisas Vesikası •-. 
Sıhhat VPkAıeUnden n:ımı:ra \erJ m~e ola.ı... 12/2/9-1:. talıhlı K:ı~ 

dın ve ckığunı haslaiıkları bıf).l'U."f 1nu l'ht>s~ı ı•Pışikarn İst.o.rrbu'cl5o r;. •• 
dı:•öy Vapur İ.;k'4?1E>si ilı• Altıyol il.rLiıncfaı. J5.8.942 c iinü elırndrn c.~
milştür. Buh.:p aş;.;.ğ'lda yaı.ıiı ..ıd re:.c OD bf'~ gua zaı·f nciı gı · tı ·e·ı·rı rr.t=t··
nun edilcceğ: il:ln oJ,ınur. VARLl61NIZr TE N EDEQ 

Kadıköy J\fühi.ird.1.r cadclt"Si Şark b:Iı·rkt:'ı. Ecza DE:pt"lf:\ıfldı \-,.~· i • 

'ı -·•••• Baııçekapı h~t01nbul Eczaoes de Dr. V«'dıa S vg ·.: .. -- -

( __ oe_nu_l_eva_zım __ Sat_ına_lm __ a_Kom_is_yo_nu_lla_·nıa_rı_) 
1942 m~ll yılı için.dt1 İstanbu~ . Ka- ı 

roden·z '">C Ç'an;:;kkale Boğii1lar.> İm
roz, İw1ir Hır.an ve m:ntaka!~rında 
bu!ıın. n b1.tık deın.ı.r zincir şan}.3ndıra 1 
ve enı~:ııı nıa!Z"1·.ıı1L~yi ck'niı.den çıka

r~rak 2490 saydı kanunun• 66 ıncı 
nıaddesi mucibince takdlr <>!"nac:ı.k 

LJ.€o{j.(.'j ınukabi:inde $3.bınak. ~t;)""f·n!erin 

bu husu.stak: şeraltı anlaınak üzere 
hcmı"l Kasınlpaşada bulu.n.an Dr·nU 
Lı·v:ız~ S:.ı.:.o A 1 ına KorniSlfonuna 
mr:· .,, . ~u~ı e-fn:e:eri. •88()1-. 

r;caatıarı il~n olunur. .... 
l -- ,_ıevcilt kf$fi m"tlırbinc-e ll--'tımio 

edilen bed··I! c-938.77> f}l'.a c.ı3n i~t. 
Dz. K, Nrzarethaneıi b'na.cın.a:ı tami
rinin 2-018/942 Persr-nlbe günü ~ıa ı 11 
d a KM11npa~ada bul~nan Den.z Le.-
'\'tlıını Satın AJn1n KoırıisyorHH.da p a
znr:ıgı ,npılac;ıktır. 

2 - Kat't tr .. inatı •140.132, ıira ~ 

11.:J> şarfK:ıames. her ı;:ün ie: sı.ıa'\J UaJı.1-
l!nde mezkör kcrr:isyc.r:<l~n lJrı~f'ls:a 
a hn:ı-billr. 

M~ll AYIN BIQiNDE PAAANIN rA1Zl ·VER1L1Q l - Kı.>üti mucibiııce tahmin "dilen 
btutr. cl734.84l lira oian drniz K. e
rat mua.n:elo1t sııbcsı b!nasında ,:ıpıla .. 
cak tanıiratın 20 / 8/ 94:? Pe!°';'e:nb ı • gü
nü ~aat 15 de Kasımpa..şada bulunan 
Deniz Lc ... ·1.ız~n1 Sn.tın Atma KorrJsyo
nunda pe.ıarliğı yapılacJktır. 

3 - is:ekliıerin b t?Jl• g:.n 1·e ıatte 
2490 sayılı kanunun 'stf'!li~ı ",,~ i.2· 
l,?-rla <l<lı ıec:t·n kon.i.•){lll:t rr. c ;,L-

JÜRK·TICARET· BANKASl·A·S· 
Ja "· •8828> 

Eminönü Halkevinin 
Milli Oyunlar Festi vali 

M. M. Vekaleti Deniz Müsteşarlığından: 
2 - Kat'j tltr. tı<ltı "260.23> Hra olup 

~rtnaınPsi her gdn iş ~sat. dılhili-r.de 

nı.ezkür Kon: Syondan bt"tleb.iı. •lır.a
bılir. 

Bırgüııkü Salı ,a 1 ~I ce. 
Park Oteli 

Duhuliye ~u\tıır. l/l l/1942 tar;hinCe Ankarad H:::t)., .. ~k:•d•·n;' jntle aÇ"ılac:ık o!an Hesap 
ve muan-.elc n:.e.ııLıru oku: ına Den:z h a, ır.a muan.C'!e ve hCSJp me,nu
r.ı ,.·etiştirilm"'k üzere yed+>k sı.ıbn.y!:ıı'<ian rr:üs.ıbak:ı ;Je 20 ta1t•b;\ alı~a

cak~ır. iste".ı~J'erin şerait ve i•nt:haıı ~:ı.rih.ni öğrern:ı~ı·;c tizf're en yakın de
r.ız. tt"~Cj,.k\.l!t:rine ,.f' Ankrada. bulu.:ıon :"ıl'Jr. da Dl'n.z ~ıust••.şarbğı ZJ.t 
1şltrı ~'bt>~ mü Li.':'lil,iüne ır.üraca.afıar-. (tı690) (8797) 

3 - İ~l.ekLlerin belıi gt ve t:aattr 
2490 ~ayılı kannntın i!tf"d.ğl Vt-slkalar
la birl•ktc adı gP"~:ı komis.yuna. mL.-

T aJ.simden saat~ arını da tı aınrny 
servisi ,·ard ır. 

}ı!ı:hnnm:en bedr,li 3225 (üç birı. llci yüz yh'ıTu be:) lira O~tin 3 (\k:) adet 
B<'z:>rn Molörlii oonlrifuJ Tulumba (28 Atusros 1!>42) Cu:r.a gWıü saat (14) 

.., dörtte Haylial'Pa~ada Gar bina" dah:l del<! lrocıı•sy n tarafında" açık ek
siib e asu)iyJe satın a'ın;caktır. 

4: - Bu imt:hana a:rmek h.t.yenlerin aranan. şeraiti öğrC'l p 31181942 
hine kaJar kayıtlarını ya.-p~ırma1nr~ lfı.t.ır.d. ~. (87'59) 

( İSTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI J Bu işe git'n<flı: ist.iyenlrrin 241 (.ki yuz k , • bir) Jlra ·as (-"t'k.,.,, oclt!<) 
~luk mu,·akkat teminat ve kanır~un tayin p'!.1ıi~ vesaik!e birlli.if' eksiltme 
gün il sa.a-t3nr kadar koml~ona mU.:acaa tlan lav.ımrlır. 

F1oryda kJ.:n İt.faiyt• binasın;,n tamiri ~ık ek5ı1t:r.-eye kon , nı.ı : 
bedeli (656 ) llra (29) kuruş ve ilk temin<ı'tı (49) 1::-a (22) kur 'tı 

Bu ioe ait ,.artnameler koıın.isyondan parar.ıe olarak d."lğ-.. tılmnktadır. (8659) Kt JI • 

16.00 

18.03 

18,45 

19 00 
19.15 

Progr11.m ve ~l<mlrkıet Saat 
Ayarı. 

Müzik: Radyo Salon Orkest:a.
SJ. {\'-.olonlıııt N•_·cLp A~kır.) . 

l\.tü-:z:üt: Saz Esf!·lcri 
Korn.ışma (Dertlı"Şrre Saati) 

Mtiuk: Türküler. 
19.00 ;u6'llleket Saat Aşan ve Ajans 

Haberleri. 
rn t5 Serb t ı<> Doklloa. 
19.55 Jllüz;'t; FMıl Hcy'ct,; , 
W.15 Radyo Gaz•te:;i, 
26 45 Mü<lk · C'.-0lanıa PQP<JII ve Ar-

)ı;aC:aş!arı - ç:g<.>n }.li.ı.1-:iti. 

Zl.00 Ziraat Takıvtn1J. 

21.10 Müzik: Jkl Piano İçin Eserlrr. 

21.30 Konu."l11a (İktısat Saati). 

21 45 Müz:k. Kll:ıik Türk hI.lzi i 

Prog:1'111U. (Şe!: l\!"5t.d C<mi!). 

22 30 Mem)4•kc·t Saat Ayarı, Ajans 

Haberleri ve :sorsalar. 
22 45/22.50 Yarınk• Pı'<>gram ve K•pa

nış. 

- A21izlm 'bur~a gelip gitııneok-, .. 
le vaot ·IlllZ'i lx:yıh OO:e geçırı•yorsu-
nuz. 

Cozva gıi!üır.:sedi: 
- B!r ba'kımdaın öyle, de<l~, fa. 

kıı.t siz de v:ikı'iırıdzi beyhude ge
çin?J4 o1ımzyor musunuz? Ben 
kendi ta.h!MkıA.ım ı kenclL kafanın 
gere i<lare e<liyol'um. Siz bemım 
buııaya eğleıın>Yye ıni geldiğimi 
zanneiliyorsumız? Eğer Vimbel
d on denilen bu )-.er , sizin için i:yi 
b ir av sahası ise, benim :içi9 neye 
obnasın? 

Tilıman gazetecinin k.aK!eıhdne 
ilci parma..1< v1Sioi koydu ve sodayı 
bqalttı. 

- s;z de vislciyi böyle içiyorsu
m:z gahba ... 

T'.ılmaırı gwı.eteoinin yü2liine bak-
tı: 1 

- Ben sizi geçen gün görür 
görmez tan:dıım, dedi, çünkü ben 
bir a>dııımı bi.r d~a görsem, onu 
loolay kolay unutıınaım. 

Coma kad<.'hini kıaldırdı: 

- :Ml'"S'tü gelinin şerefine! de
d · rr l's'ut olduğll müddetçe şere

~ pi (Devamı ,;:ır) 

KARAR HULASASI 

c 42/1334 
?v!lllI KorJrur.a Kan~nuna rı~uhaıe

fl·tten İstitıy(' Emirgt..n cJ<V! •5' 14 No, 

d; 0~1ı.rur küın r satn1aktijn suçlu Sa

dlk k.ızı Milnlwet hakkında İstanbul 

Aıtliyf": !! •ncı Ceza l\1~lı.k-cmrslnde ce

rP)' n Ed(·n m~ake'T?"\:::i netiC?sinde 

-!unun f,..i sab:t o:d~fıınd"11 Milli 
Korunma Kaıu:ınur.un 31/59 ve T. e. k 

M. 47 rr.t:ıddelt 'i m1u:ıbince 7 lira 50 

kurş 1tara..ce-z-ası ödcn1er: ne ve hüküm 
kat·n~tg.-n<.ıe 'L.crt·ti !uç1uya a:ı olmak. 

üuıe kar&r huıiısasının Son Tc!g:af 
Gaz.eıesinde nı şrecıi.lmesıne 2.3.942 ta
rıhin 4 e karar verildi. •8856> 

. K t?! ve şartname Z«lı>t ve MJamellt Mi!dil rlüğU lrnl~ırh;dc gı f •I • 
:ı;ııalr 21/8/942 <.'uma günü saat 14 <ie Da ırJ Encii.ıııenıle yap:lacalrtır r ,. " 
ilk te:ıbnat ma)cl)uz ,,.·rya mektupla!'ı, 'ha le tarihin<Jen (8) gurı e~\.t.ı .6 !e-l.ı
YL' Fen ~!eri ~lüdürlügüne mür;1raaıta ıla<:akltrı Fenni EhliyL't vı: .~ n,ırı~o 

ibra1..ı i'Aızını gelen diğ-cr veı!Maları)•lt ı.ha:e •ünü mıı .. ;ıy"11l !>ıe.~t'c D· :ı1 EDı-
ümrrıde bulunmaları . •8420> 

İlk Te;< ·natı 

l~,50 l H9 

159,l o ll,93 

l12,IO 8,41 

Aksarayci.a Kerr.a. Pz a mah .. .les'n•n 
Ye~·ı Talu."llba soka;ınaa '4.9 uD<'"u ad;.; 
da 19,45 metre rr.u .. .:.bıbsı arca, 

Ak"arayda Ken-.al Pa:a. mlıhallts:r:·n 

Selim Paşa rok.:ığında 49 uncu adrıda 

l5,91 m-c~-e n"l.ur bb:ıı saJ:ıa .ı. a 
Ak. -rayd't KemaJ Paşa m2 11P_ln.n 

Selin Pa~a sok ğ:nd.: 49 ... C'U ad:ta 
11,21 nıt>tre mt.ı.r&bbnı s:ıh ~ 

T.a.hmin bede!1crl ile Hk terr.inat miktJrian )'Jlraruis. yazıL '3 p. ı·ı; a ı;~-
fı!rnak Uz,:-r~ ayrı ayrı acık art!ı:.·;r:ay.,. ko uJmuşt... . Şa~·ıınaır.t le Z.ıb t ve 

,,.. B AYAN İSTENiYOR ... Mtıımı~lat Müdürlüğü kalem;nôe ~iniilebıl!r İ'ha ••er; 31/8/942 Paz;ı • g ~" 
Oo,. ı ·ri rahatı.s·ı bir b:tyın yazı- saat 14 de Daimi Encümende yapı!acaktır. TaCplerin ilk !err. rıat rı.,:,. z çc1a 

ları:nı o.ı<.u,yac~, işlerınc nezaret vf• 
aile yanında kal.ı\nlcce.'<. 11 d11n 
!i $l' taC';:ı.r, Çarşı Kuyumcul:'lr Va
::-;ıl.~· ll:.n karş.sı No. 52 Tele-

ten: zeco5 

m,ektupları \'e kanunen. ibraıı l:::i:!:ın1 &e'en diler veaikalarılr ihale gün 
yen saatte D aimi Encümerrde b\tlunrr.ıları. 48742• 

İstanbul İthalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Mukaddema Beyoğlu Beylik Par.g:J.ı ş..n,t Muhtaı c:>dôe ı 18 

kurulu 51 4 sa-yılı muafıyet rub·atnam('i.ru haiz mensucı:ıt .o..ılı. ıK sı 

dull"'1 IIulüs!:yr: 

H 
,,,_ sa· 1 21 b uıkta H b' Fabrikan:z~n ihtiyacı için gi!m:iik ve.sa r .resımlerclen m .c.ı!('n veı p fal-

er ~am .. uç ar ıyP,- . . . , 3 . . , . 
B ) il B h 

6.-=: . , t , k d rıkanız taraf;nllan rşlenn:ıyı•rtk 1/7, 9' 2 t;::~ ... 'll.:.1 <levred •• en 319 .K o ıre,.~rı'ıZ~ 

RAŞtı> RJZA TiYATROSU 

Hılid.? I'işkin l;craber 

dr 1 e ,. eı. ç-.._.nın aıa urxa Uimın a 
B G . p<.ıanuk iplıği ve 252 ;U!o sun't .ı.J,>ı k ~P!ii· iç'n t .. hnk:~uk ;decei< :eaı;n \:<' -..crgı-

ır U ll<l ~ ~ece A K lrı>n tahsilt İktısaı Vekiıletindrn b \dl: :mış•..r 

Vodvil 3 P erde §Un 1723 sayılı kanunun hükmiyle 30 gtlın :za.fında vczneın1:e ya• ılm ... 

t 

Bu mauf me:vada ait resim ve vergi e ın tutaıı bu!un ... n 29!?8 ]: ·a 83 k"'rı. • 

Heyet her gı~ce Bl'lvu Bahçe~ ak.si halde T;;ılJı.jili Emval Kanunu htıkü.rnıerine göre hakKını.ı.da tak b t Y• ı.a.c .... 
tr.ır.s:l vermc>k!f'c:Lr. ğı tebliğ yerine k.im olmak ü.Leıe 'An olunı..ı . (8&~3) 

------------------- -------
Kilis Gü. Mll. 1. TB. Satnı Alma K. Başkanlığından: 

Eı·"alon 
Cinsi 

P~hıtes 

S:ğ.r vrya koyun eU 
Koyıın '~a S:.iiır et.i 
Odun 
Sadcyaii 
Saman 

K Ot 
Domates .sJçaM 
K. Soğon 
Böyrülce 
P~!~nç 

Sabwı 

Nohut 
ı-ıcrcirr.ek 

16500 
20000 
26400 

u oooo 
9700 

126000 

78000 
2080 
88-00 
6500 
3630 
2000 
5310 
7000 

l\lu.11wnmen 
Bl·deli 

Lr. K r . 

5775 00 
1400~ 00 
26400 00 
22400 00 
2031a oo 

6;•00 00 

76•10 00 
3328 00 

1760 00 
275C 00 

2!05 40 
16VO 00 
212• 00 
17~0 00 

l\Ju\.·akkat 
Terr.inatı 

Lr, Kr, 

433 12 
1050 00 
1980 00 
1880 00 
1527 75 
•12 ~ o 

570 ~o 

249 60 
132 00 
206 25 
157 90 
120 00 
159 30 
131 25 

A _ Trı.bu r iht;yncı için yuatarıdll. yazılı ( '4) kalfm tkslllmeye 

EL..ıllrr.C:nin t . ~ı. &"tlr.J, sar.t• ve 

:!5/8/942 Salı -9- Kapalı 
25ıb/942 Salı _:J-. KJpalı 

ııi /8 /942 Salı -9- Knp1h 
27 ·8/942 Pt>rşf·nıbe -9-- K:palı 

27/8/!'42 Pc:ş<oırhe _g._ Kapalı 
27 18/ 942 Per~err.be - 9- Kapalı 

27/8/942 Per;ombe -9- Kapalı 

29,'8/942 Cuır.ar1~"' -9- Aç!k 
29 ·3.'942 Cı:martesi -9- Aç· k 
29 '8/942 Cumarl ,>1" -9- Aç•k 
31/8/!!42 Pazarte-:.: -9"- Aı;1k 

31/8/942 P azartesi -9- Aç:k. 
31/~/942 Pazart..ı -9- A"k 
31/8/&42 P azarte9l -9- Aç•k 

B - ŞartnamP.leı'i komlsyond2-dır. Görülür ve bf•delaiz ahnalilir. E.".ts.t~~n lı·r tabur karargi..hında yapılac'.i..,,;,hr. 
c _ A çl'.k ekısiltm-e:er için muvıı.~ket ten1in,at mPktub un u, Belediye Vf" Tica~ .et Odası \.0 esika laru1! gt!tıreceKJerdir. 

D - Kapalı zart ia ck9i:tmeler için yukandaXi ves:kalarını , t~klil mrkt .. p'.a·1n1 havi kapalı zartlarını eh' tır.c sa-
atine.en t:: ~aat evvel k:on1'i.5-yon ba.ş.k arı.i ıtıııa rııakbuz mukab llinde eksik~ı ola: ak vl•r"r:\ 3 oJJr.İıl1r1 ve ek41ltn-.e .. ::ı.l'~n· 
ciC cı~ t.orr.ısyor.da hazır bulunmaları. 

E - Bilı."nrnım ye ı•g ilerle damga rı:'l!ll-ir..in ve- tailhhlit ilaEıncian müteveı.ıa ır.~ıırta:-:n u1uh;.mm~u O ıdc.ılere ıJ &• 
\e ed;Jm•~ oldtıp lifin olunur. (8321 ) 


