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ETEM İZZET BENİCE EN SON TELGBAFLARI VE BABE LEBI VERiN AB.IJAM 8AZBTESI r.oreteye gönderilen evrak iad~ 

Musevi, Rum, Ermeni 
Vatandaşla 

l(ısa Bir Hasbihal 
11Vur abalıya,, si5teminin aleyhindeyiz. 
Fakat dinleyip İiittiklerimi:ı:e göre de 
bu vatandaşlarl ikaz etmek zorundayız. 

ETEM iZZET BENiCE 
Cuımhuri)et Türk\yesincle, va

tandaşlık hakkı, ı.rki hU6usİyet 
gö:ııehne-ı. BlHlUr içioı anayasa 
Türk vatandaşını geniş ölçii<le 
müliıbeı.a ve tavsif cımiştir. Bi
zimle beraber olan, bize inamın, 
bizd<n kendini aymmyan herkes 
lıUdendir. Vicdan, kültür, maşeri 
~a<;ay>ş beraberliğine değer veri
)·oruz, bun.da büyük fayda görü
;voruz. 

u halde, bu bütünliiğün içinde 
ya~ıy31D '\'C •Tii..rk \'atan<la~ı· hak 
ve ~alô.hiyetini t.aşı)·an herk.,,;in 
de bize mutabık diişünrnesi, bi· 
ıin1 ,,..,.ıtaııde~lık, kültür, vkdan, 
ınan berl\bcrliğimi•c uyma-k şart· 
tı:r, Bu hissin ve bu çerÇ<!\enio 
d"ında kalanlar .Türk_ ,·~tandaıp .. 

<•lnn>anlardır. 

-Bugiin Türk vatanında \·e bil
ha'"' İstanbul şclıı~Je Türk 
,,a(andaşı l\Iuse,·i, Rum ve Er
mô!ıilcr vardu, Hatta biue Türk 
Musevi, Türk ortodoks, Türk Er
meni-Katolik denmek iktiza eden 
ve ıanıanla Türk kel>mesinin S<>

nıına geçen azlık sıfatların• 1as· 
fi~ e ctnıcltri gereken ullburlar 
vard1r. 

Söııiin kı>ası: Ba~\ ekilin de hü
kümet beyannamesinde aydın
lattığı gibi, Türkçü~üz fak<ıt sa· 

d""" ırkçı dei;.~ 
Davamız Tiirk ,-atanının top

raklan üze.rinde ya~ıyan ve Türk 
bü,iyet cüzdu.nı ta§lyan her fer
din Türklüğü: Hissinde, vicda· 
n;nd.ı, iliğiod'e ve kemiğinde be
nim6e~sidir. O ha.ide, Türkiye· 
de Tiirk vatanııım çocuğu olarak 
yalnrı Türk vardır. Ve .• zanum bu 
ı.-tıfımın tamamiyetini telreffiilü 
a1tında tut.maktadır. Vaziyet ve 
hakikat bu)I ken arada bir, ı , 

- İstanbul piyasasını allak bul
lak edenler, pa.ra kıymet>oi diişii
renkr, ihtikara ve istifçiliğe yol 
açanlar, gıda maddelerinde, itha
lat maddelerinde pahalılık yapan
lar başta Museviler olmak üzere, 
Ermeniler, Rumlardır.. 
gibi şikayetlere, hükümlere, mü
talealara muhal:ıp olmaktan ve 
gazetelerimizde bazı vak'aJarın 
hikayesine rastlamaktan üzüntü 
duyduğumuzu açıkça söy leıniye 
me.:buruz. 

Dünya belki de insanlık için 
tarihte miı.li görülıne.miş )leni 
şartlar altında bir yaşama ve coğ
ralya taksimi de\'ri içindedir. Bu 
boğa"4ına fasılası içinde hangi 
ideolujinin kreuınacağı, hangi 
men1leketin kalacağı, hangi insan
lık kiime,;inin hay :ıt Ye beka bula
uğı, kimin ne olacağı belli de
ğildir. Alev ve cehennem ateşi 
yeıryiizüııde tutuşturınadık saba 
bırakmamıştır. Bıı dünya kıya. 
n.eti içinde tek me>'ut memleket, 
tek ısulh hatırasını mahfuz tutan 
cennet vatan, beşeri haklar iize. 
ri.nde en centilmen duygulara sa
hip tek hiikurnct ve idare yalnız 
Tüı'kiycdir ve Tiirkiyedcdir. ;\lilli 
Şefin dünya zekaları üstündeki 
ılchiısı ve rehberliği. Türkiye Bü
yük Millet l'ıleclisinin ve hüku
metinin tutumu ile içinde y·aşadı
ğımız bu cennet hay atını, bn sulh 
nimetini sonuruı ka<lar muhafaza 
etmek; diinya kıyametinin durul· 
ma,.ma kadar ayakta durmak bu 

'memleket toprağı içinde yaşıyan 

herkesin istisna-sız samimi, ha· 

kilô, candan ü}kfü;ü o1mak gerek· 
tir. Ancak bu şuur, ı.u i<lırak, bu 
samimiyet ve gerçeklik ile bütün· 
lüğümürii, milli bünyenriEin catı.· 
Wığııu, milli seliımetimiz&ı. em
niyetini .,.e milJi müdaıfaamlZln ye· 
ruı~ iktidıı.rıo.ı ayakta tutabi
lir ve huduthınmrza sıçnyabile
cek her türlü a.1.eşi boğabi1iriz; 
ha.rp içinde de, harpten . sooro da 
ferdi ve cem'i sa.adet ve r.ahatı
nuzı muhafaza edebiliriz. -O hal· 
de, bu m~mleket s;otlu üzerinde 
ya~ıyuıı her fert için - Türk, gay
ritürk . isti,na,.ız parola şudur: 

(Dcvarnı So• S, Siı: 3 de) 

MİLLi ŞEF 

1 Anadoluda yen l 
bir tetklJl ıeyaba

tlne çıktılar 

Ankra 20 (AA.)-
Re'.sicumhur Mi1li Şeıf, A

nadolu da'hiLinde tetkikleroe 
-bulunmak üzere bu akşam 
saat ıo.:ıo d::ı şehrimiııden 
müfarC'kat buyu.rmuşfa.rdor 

. b-tasyonda Başvckid, Genel· 
lkttrmay iDa.şkanı, /Vekiller, 
Pa:ııh Genci Sekreteri., Parti 
İd~tl) H eyeti iızalan, Gene-

, raller, meb'uslar ve vekalet-
ler yüksı:-k memurlan, Anka-

\ 

ra valisi, Emniyet di..ek:törü 
ve Merkez. komutanı tarafın
dan . teş_ytl.edilm~erdir. 

GLOTEN 
EKMEGi 
iki günlük karne mu

kabilinde tekrar 
satışlara başlandı 
Şeker ve emsaıli h~lıklara 

müptela olanlar i.<,in çıkaTılmakta 
;ken bir müddet<enberi imal e<H
mi!Yen cglotcn ekmeği> satış!an
na telıar ba~lamlm~hr. Bıu elv
meklerin iıld yüz em gramhk p~ 
J<eti ik, günlük ekmek karnesi. 
mukabilinde rczmıc!>crde aı.tonış 

bc-ş kur~a sat•ılacakıır. 
Salışları ve ta<radaok:i eczan<'

lere seYkiyatı Türkiye ecr.acılar 
cemiyeti deposu Ua etmektedir. 

Kadıköyünde 
bir sahte 

dişçi yakalandı 
YcldeğirmC'llinde Aziziye soka

ğı 21 numarada oturan V asil is
minde bir.'~!n dip1.:.ması 6lma<l.ğı 
halde ~cilik ynptığı haber alıı;
mL~tır. Vas!l H.'ıiliye ism:ınde b: .. 
kadının dişleri<ne kuron kaıp:.aml§, 
fakat jltiha.p ya,pm:ştır. Hadiyenin 
şikayetl ü:zeri~e Kadıköy kaymaı 
kamhğı dıün bır cürıniimeşhut 
t.ettip ettirerek sahte dişç>yi suç 
üstünde yakalamıış ve maılıkeme
ye verm~tir. 

r-----------------------------

'-'---------------------------·J 

yep Uharebesi Hak ında u 
Sa ah Gelen Yeni Tafs·ıaı 

B
. k Al . l . d b ISTANBUL GÜMRÜKLERiNDE BEKLl
ır ço man esır erı e e- YENMILYONLARCALİRALIKMALLAR 

raber lngilterege götürüldü 
1

15 güne kadar çı-
Tanklar Diyep şehrinin içine kadar girdiler, 
dönüşte ingilizler tarafından berhava edildi 

lngiHzler ağır za
yiat verdiklerini 

itiraf ediyorlar 
Lorıdra, 21 (A.A.) - •B..B.C:> Di

yep'e yapılan akın ~akkında m~terek 
h.,.ekiıı kararg3hı tarafından etraflı 
llk rapor gece n~roJwımuş<ur. Bu 
rapordan hareketin b'r k~ı;:i! a.kwl ol
~'U .w;aşılma.ktıdır. Hardtet, ordu, 
dooanma, ve hava b'rl~leri arasında 
mevcut elan lş birliğin". l.sbata yara
m~hr. 
Akın .--).y le yapılm;lilır: 

• Büyük aaerl kuvvetler nakliye ve 
harp gcm;Jerine bmd;r•lmlşlenLr. Bun
lar bl.rlq..--erdt pek trhhkeli den.iri as
mı,,.Jar v~ Çarşamba Eabdıı Türbye 
saatiyl-e ~ant y«Vye on kala Diyep sa
hiline vasıl olmu~lardır. Muayyen 
saat.le 6 kumsa!Q asker çıkar•lm.ışlll'. 

Bu hareketın hedefler; şunlardı: 
Sahôiin revk~lade müdafaa ediJdlğl 

bir kesimi d~nernek. 
Ma·eta gidip gel"Il çemi kafilelerlnJ 

haber vermede mühin1 bir rol oynI.yQ.n 
bir raccyo ile bata.ry:ıJaxı imha etmt'k. 
nura!::ı.rciaid efradı ve malzemeleri 
ma.hvemek. Snrğu içın P~iı~lıır elde et
m.-k. 

'°'"·amı Sa: 3, Sil: 6 dıa) 

Altıncı bir 
Brezilya va .. 
puru dalıa 
torpillendi 

Hükumet Alman 
tabaasının memle
ketten çıkmasına 
müsaade etmiyor 
V:ı.şington, 21 (A.A.) - B;r al· 

tıncı BreziMya v.)puru daha tor

pıllenmıştir. Yinı\ her seferh;.de ol
dL•il;a gıbi, tol'piHenınc hfidlsesi 

Breı:ilya kıyı!'ınd.ın bir k:.:ıı; J.rllo-

a·c.•re ötede olmuştur. 
llü!rumf·t, bütün A!man teb .. ası

nın mernl<'kett.en 1ı,•ıltmınası yo1wı

ria emirler veı'Jllişti:·. Diplomat.kıl' 

mı1stıesnadır 

alsl( 

Rus Cephesinde Bu 
Sabahki Vaziyet 

iKi RUS 
Limanı 

tehlikede 
-------

Stalingradda da vazi. 
yetin çok fena oldu

ğu bildiriliyor 
Vaşi:rıgton 21 (A.A.)- Novro

sisk ve 'I\ıapse Karedeniz Rus 
limanlan şimdi tam bir teh<l:t al
tına dıüşınü~ bıulunmakttl<br. 

Krasnodar lşctıı'nden ~'<.'>kilen 
Rıuslar şimdi bu şeh ;n cenup do
layıa ... nda mukavc-net etmekte
ditler. 

C<>phenin di.g<.-r kesimlerinde 
d.c-j,\ışihlik yok tur. 

(Devn.,,, Sa: 3, Su: 5 do) 

/V/8JU$t;l1"'· ~"'-

/Ji'(nhYf!t ~ 

J 

i ,o ,.,!'( -
- - - -

Novw0&isk ve Tuapse Ji:nuınla nnm vaziyetini ve Alman taa.-:ruz istikametlerini ı:ö>te.rir harita 

Dün gece güzel bir 
bar kadını vuruldu 

\ 500 İn_giliz uça ğı 
Fransaya yeni 

bir akın yaptı 
Refik ismind~ bir müteahhidin kendi apart

manında kadını bıçakladığı anlaşılıyor 
Dün gece Bryoğlundıa blT bar kndı

nının ölüm dı·reccsin<le yarolJınmasile 
neticelenen bl.r zabıta vak'ası olınur 

tur. 

Ruzvelt Mos .. 
kovaya birmÜ· 
messil dalıa 

gönderiyor 
Londra 21 (A.A.)- B.B.C. A

mttik<ıda Re.~icuml>ur intiıhaba· 
tıında RUfl;Veltc rakip olan Vidki
ıtin yakında Rıu.'l)'aya ve Yakın 
Şarka gi.decegi ö!;-ren:ılmişfü. 

Bu scy;;Jıab·n> Rtızvelt namına 
iia edrcck olan V :!ki clemiıştır kk 

c- Bıı J"'C'mLeketleri ve lider
le. ıni ı·nıya.•ak buradaki hal'(> 
gavrc 'lcrıni yakından görmek 
istiyo~ um.> 

Lor.d,a Barında ~al ş:ın Hicran adın
da genç ve tüzel bir kadın dün ~ 
c,_"ıatı1::ı"CLc oturan Rr !i.k adında ma
ruf bir müteahhidin evlııden <1~r yar 

ralı o:ar:.:ı:c. hu.su:ı hastahane-ierden 
blrfne IJtaldırılın~tJ r'. 11 -~Dt"' va.sL

tasil-e ırak'3dan maIUm;ıt1ar olBll Em· 
niyl·t Müdürlüğü cinayet masa-sı me
murları ~kala başlamışlar, Hôcı-.ını 
b!('ak.la. y:ıraladığt ao!a~t!·an rnüteah
di yallla' amışlardır. Refik, Hicranın bir 

(Devamı Sa; 3, Sü: 5 de) 

r 

ı~~p~~~~I 
ka 8 ayak yenidir. YUNKERS 

ha"agazi fırını. Lüks 

tcıgiıhlar satılıktır, 

Galata: Arabcam: Eerga.mut 
se1ka3' No. 3 Tclefcn· 41237 

.J 

Bilhassa A m yen 
şehri bombalandt 

Londra 21 (A.A.)- B.B.C. Dün 
gece beş yüze 3uın ıayyare dört 
istikamelt~n ·mali Fransa üze
nine akın etmlşfü. Bu meyaında 
Amyendeki demiryolu şebeke6i 
Ameriıkarı. lıav::ı kuvvetleri tara
fından bombalanarak ağır zay.iıat 
ve tahribat vıücudıe getirilmiştir. 
Tayyaıreler lıedafleri.nde hil; bir 
düşman tayyaresia'ıe tesadüf et
memişlerdir. -------
Ay tutulması 

nerelerden 
görülebilecek 

İsmnbul Ü nrversitesi> rasa1lha
ncsiııdcn 'bil:dlrildi!ıine göre gele
cek çal'Şllffiba günıü giiıncş doğ
ınad.:n evvel ızy tutulacaktır. Yaız 

<Devam. sa· 3, Sü: 4 del 

karılmazsa hüku
metçe el konaca 
Ticaret 

sa da 
Vekili bunların piga
satılmasını emretti 

Bir haoftada~.lx>rı şclırimizde 

buhınan Ticaret Vokili Behçet Uz 
yıann ~m Ank<ıraya dönecek
tir. 

Bcl-ı~t U-,;, ı;.e!lırini2d'elti tet
kı.Jderl sıra..',nda bilhassa güm
rüklerde buılmıan ve sarupleri ta
rafınrlar her ne<X-nse çıka.ılrıuyaın. 
milyanlarca liralık ithaliıt eşya-

sın;:ı.n \'.ı;tZıyeti1e me-:gul o!-:nı.ıstuT. 
VekiJ·'n emri üzerine alakadarlar 
tarafrndan y2 pı1an t k:ıkatta, 

gümriiklcrde piyas·nm bupm 
mulh~aç oldıit"U b:r ç<ıJt mü~ 

maddelerdt:>:ı chCflVDiydli n- ~ 
tarl!i.rda b1.<'undugu fak"t •a ıı
leri. ın ıb:n'b ır bana ne ıle bur .ırı. 

(D vaır.ı Sa· 1, Su: 6 d:ı) 

. Y 1 NE KISKANÇLIK YÜZÜNDEN 

Aşık bir Ruıiı genci 
arkadaşını öldürdü 
ikisi de aynı kızı seviyorlar, Kız d&ı 
her ikisine müsavi muamele yapıyor 
Dwı g-. Hamallbeşırıda kndm yü- ı Çok ~ı;lan bir 1L1% o.an b ı m 

ııündcn bir cinayet lşlrn:niş, bir ktır>- rek oevı:lli, her lld grnce <1e •.J"l• 
duıac· çırağı ralub t:ırn!ınden öldii- kilde mukabele elt•~nden, de anl>-
ri.iln1~tür lar a.~kı aıitaOO.,ltk hıssl mJ.ıhıt 

Cinayl"ti doğu~an ı;"beP şudur. bit• huaımet ve rekabete inAt!f.p eı.. 

Bcyoi:lunda Haıma!boşıııda '1fl numa- mıştir. 
ralı evdı· ouran Yan• adg)<]a b;r geı>c Dün ai<şam genç üşıklaroan Pavlö, 
oynı evde otnran Pa.vli ıSJniodıc bir ar- e.rkacY.ışt Yan)nin erk<'nden sokağa tn-
kadıaşiyle y!ınt• bu s~mttc oturiın bjr 1r:gını görÜIK'r, gPn'Ç lo:z'a. buluşa• 
kızı sevmeirtrdırler. (Deva.mı Sa: 3, Sü: 4 de) 

c v E] 
Teşebbüs Çanı 

8 iır sabah Fransırı: kıyılanna 
çıkış ve .ayni günün akşa· 

fDI geriye dönüş hareketile, Mih· 
verin aJay, demokrasyalann da 
iftihar etmesinden başka ne bek· 
lenebilirdi ki? .. 

Ciddi bir insan için (Diyep) 
hareketinin Mihver dcmokr86ya·· 
!ar tarafından tıeofsir ve te'vil şe
killerine verilebilecek on paralık 
değer yoktur • 

Mihver \e deuıokrsyalar tan~ 
fından hıidisey e propaganda sah
ne>iııde geçirilen siyahlı beyazlı 
maskelerin altında hasm bir ha
kikat çehre•i ,·ardır ki; bu çehre, 
hem alaycıla:ra, yani Mihvere, 
hem de memnunlara, y3.n1 de
mokrasyalara küskündür. 

Siyahlı ve beyazlı maskeler al· 
tında sili~n hakikat çclH'csiııdeıı 
bizim süzcbildii:imiz çizgiler şu• 
dur ki, işi bir muvaffakiyetsizlik 
teklinde gösteren alaycı l\fihve
rin ruhunda bu yüzden derin bir 
kaygı ve öfke; işi küçük biır de· 

neme mahiyet.inde arz.eden mem· 
nun demokrasyal:ı.rın edasında 
da arzuladığı kadarını hemen be
cerememiş olmak merllJ'eti var
dır. 

Fakat herşey, kendisine ne ka· 
dar hanrlanınn·k mukadderse o
nu bitirmiş olduğuna şüphe olmı
yan denıokras~aların büyük bit 
teşebbüs arifesinde bulunduğı. 
nu avaz &\az ;ıan etn1ekte •.• 

Belki de (Diyep) ba.rcketi, bu 
banrlığın, ta,.ırılnuş "Ve y~re dö· 
külmüş birkaç damla ı ..• Belki de 
(Diyep) hareketi, bütün dehşeti· 

MEdP FAZIL KISA.KÜREK 

le uğuldamasma pek az. 73man 
kalan teşebbüs ~anlanrını, bir el 
titrekliği yiizündcn bir par~• ••· 
kitsi;ı; ihtizaz ettirilmiş ,.e hem~:ı. 
sw.turulmuş olması ..• 

Fakat Londradaki (Vt tnıhıis.
ter) kilisesinin muht"':cm çanla
n gibi, demokra~yaların, mu 1-

:ı:aın te ebbüs çanı etrafında kü
mdendiğine ve artık elini bu ça
nın tokmağında tutınn a ba,ladı· 
ğına zerre<:e ~üphe yoktur. -

Ötedenberi iddianı, demoknıs
yalann, teşebblis çanını, zahiri 
dü~:ınıınlarından başka bir de. k
tin ölüm çı.nile bir arada ,·ala• 
eakları ve ancak ondaıı scnra 'e 
yalnız !rendi hesaplarına hareke
te g~ek!eriydi. Sun teşebbü
sü.o, bir parça ölçü ve ay arı ka
çmnış edlSında bile bu ıum hak
me ııe kadar riayet cdildiğ' ez• 
memek ne ıniin1k.ün! .. 

Fakat her e)·e rağnı.eıı, dt'ınıok· 
rasyalarm hayat, zahiri dii~mun
lanudan başka biriııiıı de ülum 
ç-anı olarak, hürriyet cephe İn· 
den müthiş bir hamle uğultusu· 
nun fışkıracağı giinler pek ~ aJo,. 
!aşmıştır. 

Her vesileyle ve boyuun kq. 
dettiğim gibi, l\lih_.erle demok
ra.s)·alar arasında dainıa ciddı b ı 
ihtimal halinde y aşıyaıı , . ., daht 
da yaşıyacak olan uzla mn rnı 
kanı dışında ve bir iki ay, b lk 
de bfrkaç hafta içinde, de 1 k 
.ra•yalarm bir koldan Anupa 
yani Fran•a, öbür l.oldan da 
rıka, yan: . lı'ırda nihai hnmk 
!erine giri;ecekleri bence ınulıa 
k;ıkhr. 
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HALK FİLOZOFU 

TAKİP 

İ•l•u~u.l pi)·asası"'1J bir yıl
dlr ;)·tiziinU gürıuedii;l bazı ci.u& 
gıda ruaddo."Aori, M.ın :ı01ıuanla.r

da orl•Ja çıktı. Fiatla~, şöyle 
nya böJl.c olabilir. l'alat, bu 
lıa1fa ... nin bamtcl~ adı geçen 
madtleler'n bugüne kadar hiç 
mrvcul ohnadığı noklas.ı idi. 

J}u maddeler soruluyor. araş.. 
tırı!ı~·or, ~·ok cevabı ile karşıla· 
şılı~·urrlu. J<araborsa, t::ıbii faa• 
li~ ette Hli. 

lliiJle fevkahide zamanlarda, 
a l.ılıi!ınuz her kararın §iddetle 
tok.bi zarureti ıJdıığu hlr kere 
daha aııla~ılıyor. Bugün nıcy. 
da n:ı çıkan filan ve filanca 
madde!t!l"i, l•,angi tiiccar piyasa
) a sürmii~liir? Bu tacirle ko
rıl şn1t ", güriişnıek faydalı de· 
ğil ı:.ı;tPr?. Düu olm;yan v-eya 
meHul olmadığı >Ö) lcııen bir 
rnııdd~ bugiin na<ıl rarat.lı:ıış
tır? 

Eıı lıarhin n.._rettiği trhlii;ler 

icindc Ik sık adı geçen bir tabir 
d.: et.!\fe .. kıin hir ınahal•dir. !\les· 

l ilıı bir mahal cinrında {Öyle ol· 

du, ııı.e;kün bir mahal ele ı;cçiril

di.. 
n:~~l ... Un nıalıal ~elr.ir mi, ka~aba 

nu. k(iy mü, nedir?. 

Asıl nıeır.klı şe~·. harpte-o sonra, 
ha.!ı:ıl!ım, ka~ ıncskün mahal lmla
cak! 

FAlt•r. 

m, İL llIİ~. 

Fukir bir adamın dclelilYC lara

fu:d~ln .inenılekctine se\·ki sJTa.~ın· 

da, üzerin-de 57 lira bulununca, 
ıı,,., ret cdllmi~! 

Fokut, 57 lira çok bir para mı~. 

Biz, harpten en·elki normal kıy

ınetlttl<ı öl~üyoruz. Biraz daW. 
i11. ı~ru ola.!1111 .• bı\ adanı, elbette 
fakird:r. 

Hind milliyeLpernri Gaudi, bu 
~eicr açlık grevi yapmıy11cak imiş. 

Buna sebep, heıholde, Gaııilinin 

artık iht.iJ arlam•ş olmasıd.r. l!ar
b .den birçek memleketlerde, bil' 

ç k insanlar adeta nı<"cburi açlık 
gre. 1 apıyor. Gaıı.Ii, hareketinin 

or'jinal olmı) acağııu dii.;inerek, 

ho,·1e bir h:arar vcrnıi:: olsa ı?c.

rck:. 

ZEVl"İNYAÜ 

l'İ TLARI 

Zt•yt•nyajllarına nazar değdi, 

alışlar 5crhest olunca, mübarek 
n:dde yük.,eldikçe yükseldi. Hal

buki, bu Iiat a.rtışıııa hiçbir cid<li 

sebep olnıa.mak lal.Jlll. 
Acaba, zeytinyağı tüccarları, 

L."1lıli loendikrlni murakabe komi

h.Jerine davet eıtilmiye unululda 

ınu? .. 

AHMET RAUF 

FİKRİ 
REŞAT FEYZi 

iUe\'.t:ııuhabs maddeler, ya, o 
mah tti3:asa)o·a siiren tüccarın 

gizli depoı;unda idi, yahut da, 

bir bn~ toptan'Clnın veya müs
tahsiliu gizli a.u*'harııula .. o hal
de, mal sahibi bir yıldan fazla 
biır :ııaru.andanberi, bir rualı sak
lamak suretilc, bü)iik bir suç 
~liyordu. 

ı:;iıııdi, bu sıı~n takip e!rniye
cek nıiyiz?. Filan ve filanca 
madd!'l<>r piyasada göründü, 

diyr, sc,·iniyorırz. Se\ ine1inı; 
fakat. diğer yandan da. lııı mad
delerin bugüne kadar nereler

de •aklı olduğun.u ara~hralım. 
B"giln, piyru;aııın kontrolün

de, her zamandan fazla fikri 
takibe Iüzuın ve zaruret var. 
dır. An.,ak bu suretle i•tilçi ve 
muhtekir yaloısını elimizden 
.kurtarao11.)"ncn&11nı anlıyacak

tır. 

YE İ ŞEKER 
TİHSALAT 

Şe.l<er fJbr" lan li.r J<a, !jilnc 
kadar yeni §lel'..t'r iSl =L ~ 
lıy~~:l:k.-rd.r. Ay oonuna doğ."U 
p<)ı:::,ada §<'ke<r bo!i:aşacak \"C bil-

ass.-ı toz şek.er me:rdaır..a ç'ıka
caktll". 

Beykoz yok•ııllara yatılım 
kuruma bi,· &Ünn2t diiğünü 

hazırlıyor 
Bey.<tr z ka'lllSlr aaJ<i yok.>t !ara 

yaTd.m k.ırumın tar:Iımlan 5 ey
lul curııa:rn:so g(.'t'('.i. ;,çın büyü.k 
b:ı:- sÜT. c't düğünü terHp o!ıın

muştur. 

Fak!J· çocukları nl«'canen, va
zi~et1eri mü.'iait O:an1arı11 ~ 0.cu.k
ları onar rrayı:ı. si.innıet edile....'"'e..k
lıtrdir. K.3yJt1aTa Beyko?J Paır>tiı 
rnerk~~Ue ve mez.kür ku'lıt&mun 
Anacblt::usa;rı L e P:ışaooJı :e şı.ı

!o~'fcri~.dç. baş'u.r. rm ·tır. 

Çocukların e!,mek istihkakı 
ve börek, simit imalatı 

im ·hsıı! mm.tak:;,!'..a.nndan g<>\oo 
haberlere göre . .köylü hükfırr.eııe 
o'an =:'h,;ul. 'b<>r<."\lr'-1 lh<!T tarafta 
munıa:romaıı l>eSLm etmd.-+ "::' ,· ~-c 1 
b'J Sll'rCtle <lepo!ıl't'da 1:ıiri:kr.:ekle 

olaııı miktar menınuniyct v.:>r'cj,.. 
dir. Bu lrususla.ki. ha.ıı,,r•r..::on ar
kası al,ndıkkn sonTU a,y~nd'.ln 
ııt.1..1a.t<.'l çOC".ık41.1ra her gün ü~ yüz 
gram e1:mek ven~mesi \ e wr~k:, 
sim·' :nala.tına d:z"n \'t"T: 1 ın..'.!6..ı 

ku.V\·etle muhtemel bulı.nnı.ı..'<lla· 

d:r. 

iZ t fili (!e 

'1'-;-p '" '"' e Yu!'-iı u, t l l rın-
<', t e,1 n k 1 -n tıa r. u 1 l.' ı'-

d.itniyc D A~r JI,;,~ 1 )' r •. 1 k "P

~cr ı:~· lJ ~a -la ::.)'tı~ u u lı 'ak p 
l'di!d;ğ s .rleruyor. r"r.l.nt. 'f p ~ .elre 
·~twıiU'!lo.4 k.ı c:ı;.nçlerdı ı muh· n v- · kt::.

mı ı,,.,......,z.n geln' .. r. Bi.i adJ. h:ıik:a 
yc:lı..ı ~ yt.ktw·. 1•.;;.tıl • yında , ~ırı~e
kı tlermc gitmı~. s; ura tek-.... - .., .. zıneJc 
biıyu:- lir ırı:ı.snı.f k. r.ı. .. ıu..ır. i( erınde 
ç:Slr fak.il' o'rınfıar v11· dır. 

Dev:oı bet talı•bey; hım:ıy• ed:yc.r. O 
h-s!dt, ,_-ı MJ. l>'r' iki ly fB"Z1a !:\.:;ak 
eıtr--.ce-k1.c:n h~ bir ~Py cıkmlz. L,.~:er. b:r 
taliın:ılr: .. -ı.c mo.-m.~ rr:evzuu bahs 
L,"', ıni cıatname cieğ'ştlril'"'h1,i:. 

BORHA.N CEVA1 

r 
EDEBi ROMAN: oı "'\ 

AŞ~w.'.'~L~ı ,~XAŞI 1 
'-·----- IKll\ Cl KISIM J 

b • 
ıı; r ey 1 vo . Eg r 

l).ı , .a a ha ·aret t
"ıat.&nJn •• t!n:ia ezerdi. 

., lç n saa:i"" o1uı"rlu. 

n c 
.. ı 1;>enoen h·; bir şey ısteml-

Y • \cU yc~mc u b le ha .... yı:ık-

m _.ş _,, 1ı1 ya,.ıyor. Ot ı tÇln Yıı un 1 
y , hepısı r, l' ~ı ac da, he~ 

eıe r. ~ 1 m • c l · n 1:> inf' ı;:io'-

~' :.ca ben lr dı l"ml' k i.s ı;. 
I bu d:ı b ıf'l unL ~a. de-ı 

,....r a a afUe ''"n Cak: mr"1lflu.. 
lll.Jftl A rr. .Hl o J:t a mı EGr-

A 

&. azap Jr, xurtu uş vlı.r 
L!ll.. ;c.s.ı ~ıı..v~ k:ı rna-

lil ne k b aızap o!-
\"\ U" (' '{(: 

.an~..ı. .ı ' 

.l'ı..."'1. x " .. cım. u:;- ı...~': 11: 
c:c if! o arkadan v:..ı yorc E!l.lin ı 

tnue •fr.c.e yordu. lt'lcaso.r..ı.n b:r ıki 

rQ .c onu h:.. '3:1 r. '\ ~. 

s "li"g e l ycld'l c d ıJ" et l oto-
nCyorclu • tJ ln u..\çe de 

c.k\ ı.-par..rı.;' L l'i) l. kvca-
.. • h:ıtı !•::orallı. 

c •• 
- ·.rokı onun göt.~cri dl • Y J.fıın.ı

f.<ın h." an gecti sa• .. ıfl"" • ı- t!U sın
<l:m dJ. o. ğ •• x·an ~Can otomobil lle 
ti ç ·n , nandı! ... 

-Sc:ı. ne d ınıu70:!.cn, ben ~edil
şfınüyon.rr: •.. Sen Jrot nıı ar ~ orsun, 
ben.:c kocam yokk n IJıraz ranat edip 
kenC. TC gel"yo:um, o i.!IDtl rt !it ra
lı..'l! c LJ • up, r""..bat • snı..t ag,l)·onım ... 

Se-ı; .. ın kapuıı kap.rr..ı;., a Lredı"kl 

"'.!las.&yoı dayaıımışll, di!li'!DL 

Eng • 'k.ard~inr baKt., b::ıkL, da: 
- J 1 panyolun Ml~ Kenan o[du

~":..o::.da ""· -ır mı.szn' Dedi. 
- r~uıl, Dedim v:ı. i: mi.n ı .h:ıt at-

. 

Ylzde yGz k4r eden 
çeltik • s!alısill 
'Gıd.A r.addt»,erin.: l $ll:Şl teı'l>i'\!t bı

rakı cikt n /'.()fi~a piyns~ ~r hatt
kN gt":o Bıı• k:stm madd~l~. bir 

rnık:tor indi, bia- k\S'mı bil' .m:.iktaır yük
eellii, blr kbııu da h'ç d.t'ğjışan{:.di_ Bu-

gfuıurı f~\ :C"J hde ik di ş.artJ.a.nna 

uyar.ık, beor nevi rrıL.ckien'1l r:yaıtını 

yük;e lra!i olu=ı ı.:.i.ı.ld:r Aui, anoc
mal ü!ur. 

F kat, bu ylıkscı~ 1 k d.,, .. ,.cs.>$. ne 
kau.ır <~odlr? A: ıt miHıim n:e.sele 
bodur. t ze-lnde durulan be!Hbaşlı g:
da m.;.ı.dt: ~ınden b;ri de piırinçf..ir. 

BLıı, 1.;r :ı lrde y;ıpl1ğınu müteaddit 
dCf:ı';;r Uyledi~ım -t>ır atya.hlot mi:ıM

sc-velıy·e-. tP~Lik z.er.y<'.!tını yapan bazı 
rr.ı;.siı.tuil,-erle gıJ'""Üştum. 'l't"2kya..n.ı.n 

çı.: ti.k t "k.;len .edlalal"Vlda yürft'r, bin

!eıcc. c'iünU.m ar :z,d"' çf:h.!k zet'!yatı 
yapar: bu mü.:ı :sillcr, ·beni s:ım.Imi 

lıu -:nuı olacaxlar ki -yahu•, bir gün 
bu1 a 1 ;a:r.acağt.nd '.'1 bihabeır- Ba-
zı ltir&{ ;_j "(]a bu uı 1 

B n i~i yevn • lı ri ç ~ yı...kl!ck-
tır <;!t'itltt · n ç 1 r:: ! )·Dp! yor. 

B~ n b doırıı. Fakat, t:yatlar 
da c: ;c '-d .ğ'ı nr"~ 11.' t.:::J; il 

ıyo , tı1llıkc::, eski. no!"
n ..., le u-.Jıa ç k kaza-

Be. ı.: 1" ,yle göriişt.igJrc giln-
l L• ıl>uldoın ge!on. lı:J>. ~~ 

p·~.ncin 108 k .ır;: tan toptan -...fic:teri
' pek tol oldt..;ı.nu bılolrlyo!"tlu.° Çel

··k z" aatç!lc-.:-l, .,: d1 t fer1rüatına dal

rnıy:ıc.:ığı.m uzun b!r bf"Sap yapt 'ıa:r ve 
bir k•lo ı>inocln ltc'l>dJerirıe 108 ku

rı:.şt.:n ta...n y ısma '"lal o;duğ:unu iti
,..nf ett !er Yani, yuva.r! .. k h~=P 5.5 

kuNş. 55 kunı:;luk ma~rraf ediyorlar. 
ma ıJ\A. lfl3 kuraşa s:ıtacaklaır. ):·üzc!e 
yüz kal". J{ buki • .no:"'mal zaman'.tııda 

ç•·H:k ntinln ı bu de,...~c de· 
dl. ?i""1Q g;ı,;, d a bit- ı;<>k mad

deler, harp yı..ıarll:lda daha !• .ı'« kar 
temin edt'u 1!lt:tahır otrr.cşlut. Yüzdr.! 
yuz kar l!İ3bel< no:m:>I mıdir, dl'ği[ 
1idir? 

Bı.: saali rornı..ıya ~i liizu.-ı.1 ycit
ll..;r_ B~. Cf~pedüı ıhtik.3~n tı .,-.ıcı bir 
§ey ti"Cğ Jır O ha!C~. r~yaila.rı let.kik 

ve tr..sbıt (~'lt'ken, t~y'n edil<'cek pek 
ıoı.ih·m b-r ıh.attı h ·ekrl var C d.:ı, 

hf'r re\·t n1addcnin m{'llıbaınC.ır.. baş.-. 

ıyarak kc.ıt'l \·e do!1z'u maliy~t lıı:_&p-

1.drl yspm;ı'rttt". Be-o, 1~-rinıcl r.ı·~at o~a

rnk yazdını. Dlh:ı t•üyle bi 1 !rYdlğim 

b~r cok r. &d~clcr \"·' c-~a \"".lrJ: • 
Şu m;.ıl,::;kkak: ki, hl1:güllkü fı~~illar, 

asla, zaı·url şart'arın icabı c~tğ:ldtc. 

Y'lz.1ığ "ll p" .. ln.c mıs:ıli 'buınu rat e-

R. SABiT 

Üniversiteye yeni talebe kay
dına biı- eyliilde başlanıyor 

üı-.;ve:r.;:,cd .J.·lcax- kayd.<11a cy

ll·', bir"~...:11' it:lbı;ren l:ıaş.1aT'.ı&•~akt1r. 

BJ yı i d:ı ~n vı 1 o'.d•Jgu g%i 

tıb f kıl .~· ine v~ kimya enstrtü

>.une ta~c. ~1 r rr.~ >le ka

bul 'un.ne· hr. D~ fakü '.de
re gir~ck '.a-n taldıcı:..er ~n dıe 

:.rntı'·• n \ •p '·p ynpılffi.l'Y"::cııjı 

h .. }'- :la '• • Gn Vw!c tlrn 'blr 
unir Yok.tur 
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MAHKEMELERDE: 

Harp Vaz~eti 
Stalingrada karş~ büyük ta
arruzlar başladı, Ingiliz ihraç 
denemesi ve istila iddiası 
(Yazan: i. S. Eski Biıkreş Ate~emiliteri 

Tilkinin dönüp do· , 
1

1 ·~I!~1~e~0~;~~~~!~~<~~.~I~·~ 1 
gOzlü, ~arı saçlı, lıoy, .J bosl ı, {!tlll~ 

Doğıı CC'plıesinde: 

D.!\.B. ajaıısmın ru;keri muhar· 
riri, ceıınp cephesinde :.on harp 
durınnuııu tahlil ederken, Alınan 
Başkonı ııtaıılığı.nın geniş ölçüde 
yeni taarnızlar hazırlawğmı iına 
etmi§. harckıitın üçüncü sa.Oı.aya 
girdif,'İni, Ka{kııs eteklerine ula
şan Alınan knvvctkriniıı yeni ),;., 
ham.le için tanzim ve tensik cdil
diğiııi , . ., Slalingrad mıntakasında 
da lmrckiıtm kal'J bir merhaleye 
ı:i.rmesi la"Llll1 geldiği.ııi izah cf,. 

mi~tir. 
ICufk:b dat:larında ınu,·affaki

)·e.llc lıarl:<-1.ınek için, da{: harbi 
usul!~r:Uc baş\ u nJak ve dağ lut
ala.rı kul!JınnıaR lbmılır. Iln sc
bcpkd:r 1..i, Alman kırv•·ctlrri Kaf
kasyada garpte vo cenuııta son 
günlerde çab:ık il .rliycrn ~nıişlcr 
•e a.razideu faydala.nan •US nıu
ka.·cınctl~rini do !;llbıık kıranın· 
nıışfa.nlır. 

Şimdi söJli~'cbiliriz ki, A!ıP.an
lar Stalingrad'n kar~ı Don d<r~cği 
ÜZC'l"İıı:den vo demiryolu hoywıda 
lfotcLniko\o'dan üstün zırhlı •·e 
hava knvvetlerile büyük t.aanı.rı
lura ba~lalllışlardır. Don dirscğİll
de nehri bir noktada ı;cçmiye 
muvaffak olmu~lardır, R1"'1a.t 
bun!<ırm geri at:ldığını lıildirmi.ş
lerdir. Fakat Alınanlar gen.iş ccp
hed-e n·ehri gt·çmi)"c ç.ah-ı:ıe~ :dar
d<r ve muvaffak olmalırrı ihtimali 
kun ellidir. K:olclnlkovo bölge
sinde Ruslaruı bi:r kı::iıa1 ın~-zi. 

!erini de hücumla zaptetmişlcr

dir. Stalingrııd'a karşı Alınan teh
didi biiyünıüş •·e hulasa iki isti
kamet üzerinde bir:ı-ı; daha yak
laşm?ştır. 

Kafka-syaya gelince, Rusluın 
garpte Krasnodur'ı b~al!trnıısı, 

Novorosisk i<;in ciddi'"' yakın bir 
· tehlike doğurnm~tıır. }'aka! Rus

ların buradaki kttvvctleriıı bü
yük kı~ımru gemilerle cenuba 
naklctt'kleri anla~ılmaktadrr. Ce· 
nupta Gromy petrol havzasmıa 
doğru y41pJan Alman ileri hare· 
keti de tekrar boşlanu~ttr. Ruslar 
lıu petrnl h.a\'Za..;ının da tehd>t al
bruı gir<liğfoi itiraf ediyorl:ı.r. 

Görülüyor k~ Almanlar garptc 
Karadeniz. ~.ahiii boJunca, ortada 
Da:ryal ge~idi umuluJ:•unca ve şuk
ta Hazer denizi kenarmd:ın Bakı'\ 
üzerine yüritnıiy>c hazırla.ıınıııkia
dular. 

İııgili-z ihrn~ de;ncnıesi: 
Almanlar. İngiHz ihraç d.:nc-

1 
dolgıır., } nız biı· 1J..ı ~~a kıl~· k.yatet 
dü~~L.n~i b:r kadınd•. Kvl;ıarıı.n . s;ıllı
yar.:ı)(, h ç çek.nf11'C•l 1 •;ı 1 mllih\'mt•J'f',. 
girri•. ~\.-·n'J'51y!e b·•raOrr giren i221a-

IlM'Sim, dünyaya ve Alman mille
tine bir isiila hareketi olmak gös· 
tc.rmiye çalışıyorlar. Fakat istila 
veya ikinci cephe için yap;lacak 
ihraç hareketini bi.r tek liman. çİ· 
varındo <l<"ğil, Narvik'den Gaskon
ya körfez.ine kadar uzanan uzun 
sahillerin· birçok noktafannda 
beki emek laznıulır • 

l'akat ben bu Jıarckete muka
belede Almımların c!a heycca...i 
kapıldıklarnu ve hala elliklerini 
iddla. l'deccğim. Almanlar, l\Ianş 
den.İ'zi:nde büyük bir kafilcııin se
yir haliııdo bulıınduj:;'lınu haber 
alm.şlar \C ırz wııra büyiik ingi
fa lıa,·a I< 'vctLeri.ıln Dicppe ve 
civtrrını bombardın1:tn etınr:1t-ri1e 
de İng:!iıl=n hırraya hir ihraç 
Juırekctindo bul caklarını \'ak· 
t" tlc auia.ıı.~lardır. Şu lıalrle Al
ınw!ar b~skına u1'ı amanu Jar-dll'. 
ilarek"eti kı-cıılamak ü-zerc p:ya
dc fat"akırı ı vıı.klındo ilk ballara 
s.mnü~le•d :r. Eunda &<"clc etmiş
lerdir; çüııl<ü onların tatbik ct
tı:kJeıi kaide şudur: Diişnuıuı ka
raya ayak bastırmamak. 

Almanlar, İngiliz hareketi püs
kürtüldüğü zanıan uz.akta deniz 
üzerinde daha 35 ııakliye gemisi 
hulun<luğmıu söylü~·orlar. Şu hal
de İngilizleriıı önt" büyük lcsıni

le kara~ > ~ıkmasını bcklco;clcrdi 
\'e ondan sonra mukabil taarruza 
gcçsclerıli, mnvaifakiyctlefr bü- 1 
~·iik \'e ııarlak olacaktı. Demek, f 
Almanlar inı;ilizlcrin hazırlıkla. 
rını v.aktindc öı';','1'cnc:ıneu1Lşlcr, an
cak l\1an5 donizi aşı\d,ktaıı sonra 
tayyareler vasıtasikı gönııii~lex 

hakiki, büyük bir çıkarına ~·apı
lacağını sanıuışl.ardır. Bu l iizdcn 
acele ctm~ler, fakat bu ihtiyatlı 

hıtrekete. ve seri mukabeleye rağ
men karaya ç;kan hafif İr.giliz 
"·e müttefik birl.ildcrilc n~ağı yu· 
karı ~·.arını gün dövüşn1ek 1ncc
bıırİ)l'tinile ku!m,~lardır. 

liakikht ~udıır 'ki, hna • ı'oniz 
ı.u"·,·ctlc..·i. hima~ e-.,tnde olmak 
şıı:rtile kiiçu.k deniz nsıtal:ırile pi
yade kıt"alarını \'C notörlü tank 
dııbaLarile de tanldnn en ku•·vet
li tutulmu~ bir sabile çıl<anmak 

mii.mkündür. İşte bcrke;in öğre· 
ncccği ders bundan ibarettir. Fa
kat bu tccriibe ile Anglo - Sflk
soıılarm clin<le imkan büyüdükçe, 
bü~iik b;r ihraç hareketi de ~·apa
biluckkri kafi o}aruk anlaşıl-

~ 

ca c·snH.ı b~r clelikar:lı ile ~a.;.1y&rra o
turdu. 

Bu g,:'nt lıdın, bu fr.7.la r::;;ner de
llkaD~ıda.ıl da\"RCıydı, İr.di.nin tic hü.
viyetleri lt.!!:b..t ed•ldi. (~nç rrr;ek ma.
rar.goz J 11.t!i, gene ~tadan da. nıctresi, 
yani !>e.ı c;,beor yaşadı&:. Sehıc.Mi.. S~h"'r, 
dav<l".:lnl cnlatt~: 

- Bu kör olası her:i, greı•i.e:-i çe
kip çekip e\'e gelir. Ne kaınunu.,,, ne 
kom:uııun )'Snjnda \)11 p.'.ta1~ık it ~barım 
kalır~riı. lil'r gec·• ~ni dö\·C'r. Dün 
gec.e de ; ı .z:tırna, ~orn F.t'ldl. Y·ı•e kar
ında..l"l g•;-f ,· girm.rz, b<:.slndı tJ~~t:. bas
mıya . .ı' .. ıt•k tah:;>ıl!-. i..ı!üm ~u.';:ııadı. 

- Kc n;ıular:. Cu•; ku'tf:..ar~1'(" yok! 
ciıye av·u. m çıkiı~ı ~n<:sr baP,ırnıağa 

b~J::ı.dtm. Jiınz'r ht'rif, bu st>lCT de 
caTJan .ı-: m)ya başladı. İki üç cam 

k:rlılctan ""'""' suk"!<• fırladı '\!abol-
1~li (}-e sr\'.~R'Cll u.gı"Bnu~t.~. Yakalayıp 
be,.,,iye ıc•l'm etüler H<Jalımd9n e
n··~ ~.Pğı} F· Bunu,~ r:ı;puı :rapın, 1l• 

za'kl :tırı.r JCTT :>Tı, ı\. la1l .:ı~ını.z:! ·--
Il:ik l .. 
- Bl.4 sen-n yiıı• 

- Şey ! endim ... Seıy • Koc l•ğım! 
- O C ne •r:""ek"' 
- B t.. • oturuyon:.z . 
- Yaıı sen bL.nun .metre ? Ni-

J .. :. ·~ !l'Z de~ 1 nu" 
- ı:_:.\"('t rt "l.d ~ 

- Pı ·. Sl oı 1 S •.n. oylt> ba-
ka.hm l Ut-fi Ilak S,..JM?'rı CJvmü,.~ 

ÜI"'; ca 11..!a ı 4t -ır. "'l di.ln gece ... 
I-Iem <l~ ~'>-)muşsı:.n" 

- E~f't Pf ndi::n Bir ikt t.rnr iç-
timdi. Her ııece . .ç'p .ı~ gdciim m;, 
btr kıy . e ir kop.""'... l[f':n kıp:dnn 
girer gi mı ... , 

- ı-r"-"~ıf "ıı s~11in krp~e· in ne
d . .,., Dye trır?tffi, rraştyı 'kanı"!("a beni 
<iövın.yı). b~ r . H ?n de 

- D-ıst!o. , yt•t ~an .. Her.if bCJıl öi
durı.lyor-: Dyc ü\;zz a.., z lıag. ı.r. Dün 
b~CI bir vJJa hazu·ı~ 1 '~· K"iJJdan gi
!incc, k:::.f3,{la g.özlı ne vunnıya ba§,
laüı. Bcxı ,1 u.· car. n ... tc.ık d{'di a.;tık.. 
S:ı.ı'hoşl\11'.la, Eoka-ğa kaçayım derken, 
kaJ>lnın y.a.:ıın~:ık "arnı kırır.}Jım. Bu,. 
heın suçlu hf•m gl:çlı:.trtür. Öy~e şir
J·ett:r k~, ır..tt U~ı· hı~rk<'..!i, ş .. :rine ta
n.et, bı.:ndan t rlir tit ... ,.,._ 

Şahitler ciinl{'<r\i~d Kinıst-, ne Lüt-
!l:n..n St'ıher~ rıe de SP~in Lütfjyi 

00\"dt.:;Jl.i.nU r.örreem· tL. Yalcuz, bir 
f.._ryaUa. ~-agn. fn·hıciıkianr.c. sOyledr
lt:-r. Ma~t"ITlP, Lô.tf.r· n f)(.--ro.et.lne k:ı
r~a.ı· .,.."ercii. Stdıe-

- E, prkı, deL.ı. Jlu heriften bPn. 
nasıl kurtc'aca,tım" l~kim, 

- Ev;ne alma :Sl!l Kurtt•1u.rswı! 

Dedi. 
- Z<-r!a gcıir, gi11ı1•r 

- O VJk t it', pol ""' miı.racoat eder-
s~- İcabtrıa ba..c1ıı.:-. 

1'.1".:.hı.\.< r.wdtn c;!ktı ar. Atiaı11, nıic:a

sına b~!e l\J·ı:~~n"'d..1.:l yU .. üyüp gitti. 
Ge~ b r ta.ciıo, ~"!>hı~rin y21nuıa yak

laştı. 
- Sı..·he>t'C''gım, dt~tL; gördün JT"IÜ et

ti.ı:;in işi, Kaçın.ün t>lindrn. St'tı?l", 

- Gıtsm, c:'edi: cehc-mıem. o1sa:1! 
Tiı:.o.ı:un di.ln ;p ciol ış!p g 1Cceğı 

yer· ku~u.. el kı: 1..- ır ::mer dota.

ş.r, " l•r vıne' HÜSEYİ.'1 BEHÇET 

HöKAVE 
l!ll!S!Elb~mz.-~r=ız:;r=-::~----~ 

-

BEKLENEJ MİSAFİRLER 
T"pka;:na:ı otı.r.ruyorunı. cr..ma.ı 

Ceın.al'.c S"Tllh Muan:mer: 
- B:X gün gele~! 
DJYQr~;:ır. 
Beıı, canrla.n i.~ti,vorımı: 
- G~nn, 'bel<lly-0.l"WJ\. 
Soru yarlar: 
- Ke gün gı.'ı::ı!im? 
- Ne günü il91e1"l'E!TIİz.. Ben, her 

- Ya:ı:ao: ----) 

l~~NI_a_~_·m~u_t~Y_e_s_a_r_i~ 
..:. Ev, kır pas ıç.onct.o ... Teıruzr 

lıqmı!4. 

- Fe b, sa:.-ın. ·:ıık da aıl 

- Oını"11 Cemal Bey, "'"mder. 
h:c:zed r? 

- O, •h<t;.>z..ru düşkün değrl-
dir. :Ne l!;u]u.,sa. yer. 

- O!nıı:ı.z. B" ;ıey y:ıpabın. 
- Ne yap;ı<bm? 
- &n söy.le. 
- N<? sii y.üyeyôın? 

, gün evdeyim. • 
.~-=======-== _ swu nasıl buhıruz? 

Ve evi ba:;ıtan aoıağı gıc:ır gıo(!IT 

yu'.tiyor. Sonrtı, yemekl:k, meııe
.l:Jk {<,>rı sokı:i<ğa koşuyor Ka.ç ke
re gid.;p geliyor alkhım. 

Onda. f'ıkri s:>.bic ha1indıc: 
- .Axkı:•d:ışlll... Zcvktıeri-ni ııa-

nııe-z m.is1n? 

n ı•sı ıç1n o aa.nmı y·ıı;,noan go!'m<'
F~·im,_h.ıH• konu,m.ıı 1 ·jım. Bw·ı... yap-. 
n.iıodı'.ı:: <t ı;.lcürııc s:.1ro. Düşün, Kenan 
L!!:tanl:. :;..a ol;Sıın ı ten gü:ere.Iye-
:r n .• 

- Ar.. na t,,ı.h ' n ~E. vgin. 
- !\• tn'! 
- b:o. ,a o adatl": n r l anyol cld .ıgu-

nu i: Y r A "ye tÇ: itim jz yok 
.n 

- ıI ni t oz ". • c.; ır· ~ · na mı 
a :ıy 1 gl.).!ler 1.: ı11 Deı E:~. B:.:-n 

P A. Y• .. ı• ı.:..1an Y "'1 :ız1P c ml? .•. 
r.r-g,r. rdu 

-- He. :le A. ye ' an. 
- "• d n" • 

- Çı.i u o, o acUr ... .ı adm. d.ıa bili-
yor 

- Kt.. En adını ı.J.I r.~l·ı nuş (, :.Jiiir. 
- ~t'..>tp? 

- fil 'J b:lmem. 
-- f\:ı amn1a, i:n . .: !:-pany.>~ mi1yo-

ncrr.<ı. 
- K .. '"~r:ı zengın c.·n,ı.ı.ştur. 

!·ngın orr:.uz s ıkt, Sı \ginle •ynl !ı
!\. Je < '-f.· ı. Ke'lan ·.!"r..dlııı ss!·te bir 
sım:c •• panyol ol.aı.·ıın: tan!. mazdı. 
Akıt, ıı·..ınt k hun·ı k.ı.1.ııl E n.yordu. 

- Al ı.:ına o '·-.. lf;ı ad ~' nı ve. 
"'e'Ctk, 

Sc \.·e:ı.'1 te ışt ndı: 

- Kasmba SO\'lW'l , Çırağı göste
• :ıtır. 

Omıan Cem.alı. güiüyor: 
- Kasap Rıza. g•yet ah<bab.im

diT Ko y. h~n bulurm:. 
r...n dür..;nüymwn: 
- G.:ccqğ-..niz günü, lba:ıa ha

be.r veıısen:Z d.:ı..'ıa iyl olur 
Or':wr da düsı .. ~uyarlar: 
- S:ıı.'ü. ne gün g!<i ·ıım? 
&>ıı.:h Mıutımm hesap cd.»-

yor: 
- l'rızar g;.inü. b~n ";-''m er-

ken b!:'i: 
O;u n Cc.mal, 'başını sa\L ,ror: 
- Peki, pazar gi..nu ızidıe'im. 
Sr>n .. yorı._ m: 
-- Bu p~zaTa m.ı.? 

- Bu pazar: .. 
- Söz mü? 
-Söz. 
Da'·ı cı..ma güniün<l.cn karım 

sefc•ber Helecan gcç;r1Yor 
- Am'll'll. maJıcup olmıyalıııın. 
Or. .ı yntıştırıyot'l.lm: 

- :Mahcup Olmayız. Onlı:ıil", knr 
sura bakmazlar. 

I<ar-m. saz dtn'ı nl:~yor_., 

- Am'1ill ;m.aheu;p olııı.ıyalım. 
Be1ı., t~kra;r ed.iıYorum: 

- Mahcup o:ımayız. Üzme ken
dmi 

'.Fl:uı:ımı.n roalo·e~i. cmn:aı/.e9'1 
ı;üıı.ü ch:ı.d <!<?\•re• ye g;rd.'. Oka
dar ır.eşgul k; b~."ınle koI"l.!ŞIDUr 

yor. Mudağa ÇJvilendi. Neler ya
pıyor? Ya.nrna g"t1t'eğe korkuyo
rum. Sor~rri, n1uhc.k.·a...t: Y..ızacak. 
Küp•e, iyi su az kalmış, sakayı 
çağ;rrjı: 

- Eiıre su gE'tir. Amma Ç'3buk! 
Onun. teılfuşından ı;aka ıirlttü. 

aoota. 
Küp gocır gıc:~ yı>kandı, gc:len 

i)i su >:e de>'du ruldu. 

KaTım, <-ırasıra, cia~ı.r gJbi. be. 
mmle kon ·nyor: 

- Riza Bı•vden kıymS: yaplı
ra.caığııın. Köfte Y:?.Fıı.. 

- Sen ,bfü1"8!, 

- Çall;t:da;l bakkalın sirkeli 
tena. Şeh1'€<1nIDine .adar meyim 
mi". 

- Sen b;lirsin. J 
- Sarm;sal;; da ...lalım. 1\fr.;am-

- H~.i hoş görür. 
IBuna·, cam,• ~dmlıyor ve ba:na. 

kız>yor; 

- Ne rı.ıh a:f adamsın! 
Ses:mı ç>kar~·01'Um. Karım,, 

çaxşı')ia g:ıJıp gel or. Neler alı

yor, n-eJ.or ıy.s.pı) <""? Sornııuyo-ı 
rum. İşi4ıe ko<rıış=am uoıı.:u.ecek 
or.u 'b:i!.i)·orunt. 

Oumart l gıhü ıakşa.rnıı, ikarım 
yoı:ıgu:n<lu: ifa.kat, yüzü cü.'üyor
dıı. Demek cmalıo,.p olmıııy.;.ç:ı.k;. 
tı»! 

Pazar saba.hı., ~J:ak siıkerken 
ya.ta.kta:ı ka\.kLı: 

- Muıfağa giıdeo<ıim. 
Bl'n uyudum. Ne kadar uyu

muşu:m, b;1,m.'Jyol'li.m. Onu.n sesi.le 
uyandıre: 

- Y s~~f', ikaçta ı::ekc-ek.ler? 
- :Mıımımerin ~; öğleye doğt<tt 

bfter. Demek ki ögleden sonr« .. 
içi !erah anut.sor: 
- Ben, nıezillm'i h:ı.nrhd..m. 
- Ra~ da aklın m ? 

~b-c~e ... 
-:.. 'N' e , Nobr y2p1r.n' 

(D.•vacıu S.: 3, SU: 8 da) 

Baikaı petrolleri 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

Almanlar bu se .. ek biı}u~ l$
arru2h;rın1 Kafkaslara doğru yö
neltmişle<r, ve bu lıö1 g<>n:n şim:U 
Jmsımlıarını işg::ı.'Jeri altına t.L-ııak 

ürerodiırltt. Etek.!"11.ıw ktıdar Yaı" 
dılk1a.n Kafkas d·.f:Iar.nı :.ş\p, ce
ıruoo d~"ru tlerl:iJ(>('Bk!ui henüz 
:ma1ı1m d:c);»lld\r Kafkaö'...u-a dog
ru taıarrnz, Afman - R.;s askeri 
bamı...tlerinin en çak siır'atle ge
Lşoo. bir safha.sın~ 1'€ ıw ctmiştl!r. 

K~dlkasl<ınn ketyilı.ı Rusyay• 
petrol kayna.klarmclan mahrum 
edecektir. P~tro'.ün bu-günkü 
mücadelede O)'ll&dıi;ı büyük rol 
hatın:la tL>tulacak olı.m;:ı, buruun 
ehe'rn'Jn1yeti derhal goııe \;' ırpn ak
tadtr. 

Rusya, Alman teh!ik.-si kan<?• 
sonda fa!br·kalaırıtt'l bir k«mıro 
gc:rıi çe1ın-' -.tır Rus pel""u' 1e:riıı:-. 
.Yüzde dıı.."lk.<::ana ço!t ) a 1Qn b:r n;s. 
beti K~ M.rd:adr.. Bunla~n bir 
kısım s.i.mdlclcıı Abıdnlı:.r tı.raf 

dan işı;aı dllın •· B.r nu 'll"i 
'lch~'kc .karşc-",nd· ur. Bi.r k·=ı 
.çaı !Ge, te'ıJ.ike li.r daha L: <
rır. 

SE:'.'1eeioc i;,, 0.'1 le pc• ·ol iıs· 
t'ilısal eden J\fo op Almru-.'.ar ta
r;ı,fındı;,n · gal ı m 1.iT. Ş'rr. 
Al!l'llanlar, k"r.cj ~ ."CU~de büyük 
~t hso. 1 ~'1.Sı o!an Gro:'.l' u~ı'l

ne yÜt"ÜJ11t:-kıted ler. B< .. kü L"SC, an
cak Kafüas dö~arı aıi'ldıi{ı tak
dink Almanı!ann c"er.ınc geçc-b.~ 
lecoktir. Bu .mıntakanın sendik 
petrolı isllhsr<li )'lmti yed nülyon 
tondur. Bu petrol mescles:oıde b''ir 
<noktay• ~'nutmamak gerektir: 
Rusyamn kayıb~ muU.ıka Alman
yarun k:ı: . .:.'.lncı d~k dcg;!di.r. 
Moskova., Ma <:opım. · <Z<f.i h:ıklcm 
daki hai:>e'r.i ver rk_n, bu mrnıaka · 
d&ki petrol kuyularının la:rna.mi
le tahrl? edi:dlğiri bi'd:r,n ·~tir. 
İyice ta..'ırip !Xl\lcn pc,ro! kuyu'La
rındaıll uzwı. .zıan1all iGt~fade et,.. 
me-k müm~lÜJ\ değ'.~.d."r. ~fi.ite-has-, 
sıslann ;iadesine göre, derin!crde 
patlatılan bonibalıar, ok=iya ku
yulaır i<) ndekt petrol cereyanla:ı
nın isti.ic:ıme'lml değ.qtirmekle , . ., 
bu s:hadan tek:ro.r ~ti fade cdebiJ
me'k için yeı:i'ı ooıııdajla:r yapıla
rak, yen. l;nryula>r açılmasını ge
rekTıeşt:rrr..ektE<i<r. Talwibatın de
vamlı olarak s·haıyı tQıİI" altı'lda 
bırakın· · da müm•kli'1diir. Mc:ıe
ı,a geç<"ll mu'.harE>~ oXlu kça basit 
usullerle tahrip edkn Rommya 
petrol kuyulıa'l'l, h-:-;::;pten sonra hiç 
bir zaman o talu fbatın tesiri al
tmdan ktırrulamamıştır. 

Ruslar .bll"';orlaT iti Alr.:G.r.ya, 
2'Cnglon Smryrl toprzı\hrıını SÖ

ıni-rmek iı<fn kend;'t",,·n,, ka= ıa
C:"I'!\.12.a gemıişt?r Bu hale göre, 
.rem d Ü<:ır.E.nr bu l?lı:-i S"I'\"el kay
Y'ak'anndan nı l\runı ctrr:~k, hem 
u~ :ı.5!~.ri t~bbı -<'.-ıi ni ,gü•,: ~
t'rınek n !c1'!":Pli bir t n.f'll oo-
J ;ıta:_.;.auı '{1i> ro·ı • tı"I,. E 1:!'r1 r.-

}Gr1 l}.\':n!,">a Rus·~ nıl' t \ Uk 
b · kuıSTYinı i rr,. 1 ~ttlleT F ... ~o:ı• 

cl'.~r'ıı.c c en !ı.a.,,,ı,..Jıc-rd'l:'l 

<"cİ•'r. Or löı't ..ı cd ı~bc>ri l krw
na toı:ıra.l~~~nnda.., 1· ' ic:t fa " t"

d 'memis~· •<'";r Ha l!:ıub r1< hı 
ibarajktrırv tckT"'l" dlı a~ \"-C ı.-ı.3., 

)'irin tekrar kruıın: -:1sı, b,ı ~::T"n 1 ... 

e:'P.O.- mümkün olmıyer.:: ktı:r 1\'a
kop petrol kuyn'zrının •l'll <i"T,. 

k:.ıt..1.e t!i.r,,..· ·,"rt~ si.ıohe<>iz ır 

,.~ va!'cn A'lrr>a.ıı!arın eller,,,.. g<'
ç-ec~k ol~n Grozni de> a~'lli ,,....k:'.de 
·t&.lıTi>p edllPre.\'trr 

B" in~ göre, Rusya, Kafkas 
pı!t.r<>J.ler:ooen trPıllM'll.m ıka.1.aca ~"' 
glbi, Arma'llya da bıı petrollerden 
ib'"tiıfa<lıe ~ecektıtr. At-manya 
~mal E4tt~"i: .;,ı.ın'i 1ıetırol hle ;.""e eli.ne 
,goçi•rd:lğ:i. Rom8n)"a petrnı!erile 
~·ım&ye kadaT ihtiyaçlarmı k".r§l
laınıştrr. Kafüas ve-rroJ','?liıln i de 
e .. !lıe lg{.-ç'ro'bı!Tıırtş o»ayd1·. bu, 
rupre<m Alınnnyan ·n vaz'iesini 
lmlayl:ı. '~ ı~aktı. Fak t geç'T.:
mr<l.) t k.d.rde de )·a'•ı"' ıy<trıl 
sıkm ıs1 \~ünck!n s!. • h .-. bı
rakması bı-klcn'!ll'e-<. A''!lP~va 
;prtt,ol mes<.":e<O • i!ıal' •-n -. ")i 

gcrü uvor. Fdka1. ae ;ıx, Kaf'~a• 
'P 'ol'eri tlcm 'l'lz'lmı..>n l.ıl·• k 
r, ı Rus~anın hat '1fl' o' :1c~'... ~ 

Rıu ,l:ı.rın geTjle«:' :biivüı< s' < ;r 

'apm.ş d •klan kabı 1 cd ' ' o:
le. 'bu s"oklınıın ~ un ıa:rrr R•.:s 
1' ..,ıytç!.':1:rı.n .. k3r t1ı)a!hi!ece'!"'>i süp 
<ıd"dir. Ru<ya, İrard.·,n ve Haz r 
d.enia:t yo\;l.- peir.ol ·,•,ı,y. ını b"t" 
ôer.eceye kada .k •rc'y~1' ir. Fn
kr,t •bı'.ı t;tl..'rl'.Tde Rusy~·a •andı 
'OC;vya•c ve sa<r ..., 'z~l' e yeb · "<r· 

::nekte b.lc zorlu.la ı. rı; :ın r t· 

tcf.kicr. > r dl- petı<>' '-:' '!J1<'"" 
-,•a7 fE-.!e karnılas:ıca-kl·r <:,,. 
2-Ün k!Sa...~ Kaıfkas 1">e'• !t 

kayrbı Arrr.;ınlar t r. f nrt .. n P s
voya · :ı:r ı~n (' l<r en .ıği

rın .. tc ,'J' euecekt..r 



(Bu 7oı.zıc1n mf'tinlerl Anadolu A• 
j3n~ı Btiltonlı~rincierı a.lınmıştı.r.) 

Te!his eden l\lu.ıınruer ALATUR 

D~<"pe yapı'lan ba,'krnm akis
J('ri. dE>vam ed:yor. A!maınlar b:ll 
b:ı.s\. l1l mu.\'ıaa!'.:ıJ< ol.J:myan bi.r 
ısti' ..ı ]1 rc"'cı..; O:"trrak göst-erdilcr ... • 
1.ııgiJi:zkr 03e lıı:.ak"9 rnqy-cı!larla 
l"ranSJLara ıhlt~ eık-ı'Çk, hareka
ta -Jrtp'. maıa .. nı t:m<.ye e-ttik
Y. ı '_ j sit:T.c~ stı.ret· 1 e tcc-

. m ... '!ı. ~'tı e ·b!r ihraç ha
~k ti yapı:.dıgnı '"e bu harckc
l.n de tesbil ~Jen p!.ana giire ba.
- .ı.~ ı ddl:ı etWer. 

F2!<at Londrırdan gelen bir ha
berde, Di~'"ep çevre9ine yap:lan 
bu ak:n, ilenı:Ie yapılacak a.1<rn
l ı ın ve belki de bt'>ünm ufak 
b.r .br-'3•-.; cını tqkil etu ği bil-
<l: ekK'd;r. 

londrrıya göro, Dly<'p c:varın 

c'-ı C'€l'C'YF.l1 edon bu ır..lıarcbe
'e A ·monl-r 500 u.,ak k.ı"J"11.

r- 1 rdz.r Eu m' 1 •C?r, b.2 Avru
ı: , A1 m ... !l uçak ı- ~ta.nn.n 

m""ll.1-d t-. _r 7 ~ 1 r m'llh ı:~,nk 
o r 91, r. .,,mel olarak 191 
A ı.::t "1 dtişü -~ -:~-rd r Şiım 

i Almenlıı r R.ıs ceı:tııcs!'ll'Clen ve 
Da ' • aı bat1; a •q·yarc ç-ek
mek ınC"Cbur yeho;dC> hl:ıcaklal'

d r 
Al~an tcll>llğinde ~ Ş'U tafoi-

1.lt ~;:ııiCıll<:>ktcdir: 

19 a·,u,tOSta şalak söker.kcn. ö-
1lrt1'' mı.kt,rda İngiliz uçağı bir
<' 'lb e Uaıış deniııi kıyısı üze-
1", n. SÜTLnti.rcesinc uıçt-r-:!11~'..ar, 
D ? pn ile dolaylanm. bom
bnromıan ctrni4e•rlir. Bıından 
son ·a lng , kru\·az& \'e muılır:p
, r:nln 31..~ ba-.la.m tır. Su11'i sis 
a·k nr sclCaı;an mı;hasara ve 
seri hik."'!.m botları. l:fr c;Pk diiş

man taşrtl:m blr:ı:z "°""" gazü.!<
n11ı i.ır. Bunları Alrru:uı tay~·are
, ı nin kc~:if aıtc~ karşJla.ııll.j-tır. 

C.k-rına te bbüsü 2;; kiloınet
rt>l;.J<: 'b.ır sa;hi l sahası üzer:ooe 
,,.~ a gc-lm~tir, İngil:Ozkrin Uç, 
dört yüz çıkarma ta5ı<iı ile 'kua
:a \ardığı kuvvelJ.er kısa me
S.feıcrdcn )apılan muharc-b.:'ler
lo yok edi'!mS; v<'ya denL'c atıl
tıı"Qtır. Kar<o·a çok.an 28 tankın 

1'·.p· l "lıTiıp ed 'm:5ür Dü~man 
1.)()() es·rruın bai<a pek çok ö1ü 
b:~ak~ r Alm<>n knvıpları ige 
C•w \'e yarıtlı olar.l"k 400 den ro>t
rc t1r Soh:ldeki bütün üslıor top
çu me\ .,;!eri, tdsiız t.es'.een, Al
manların clindc.dıir. 

İngl.tlcr toıpçu at-eşile 3 ıorpi
ı,, rrul ribi. 2 to1'p•t.o ve 2 ıoaloliye 
gemısi kayj~lın.?i!i.r. Alman h.-ı.va 
W\'h tlcri de l ıaqpito muhrib~ 
b;:r hücıım bo~u, bir dcvnıye ge
n · ve 13 J:,:n tom:.iito tut2ırmda 
S n2.k!.yc gemisi baiırmış!ll'. 4 
kııı .?ZÖı- 4 tarp:1o mu,hr;bi, 4 
1 ocL "il botu, 1 htr9U.,i <ihraç ge
m • 15 b. 'l toruıa to hı tarı ı:tla 5 
n:..: ye g•ınisi hasıı.ra u"'ratılmrş
t.r Jl 2 İ~\liz te.yyaresi dlişürül
m ısn.ir 

SEH/RDEN ve ... 
~.IA,~RIF \e ÜNiVERSİTE: 

* ı:;;:l..ı,. ·n;,zcle buhınaıı Maörİf \Te
' il an Ali Yucel diln M~ar:f ~ıü

o rlugünde bürol~ı gı"Zmiş '~ yool 
d· ytll hazırkktarı etrarın<ia iUJb:ııl 
_a :ı~ ır. * El37Jj!<la yapı!&oaiı: • ün:vero:to 
tı:ırtasına 4u profeo<>,ıor i~ edeceıc.. 

tlr Slddırk 5'1'1.i Onn", Fabıoe!tln Kerim 
Ki_,_;ıry, Ee<iıot Tııv;.z. ZiyaclJ;n Falırl 

Fmc'.ıkoığu. Fıılnl Ede!.. BNim Var«:ut, 

Şevk ı s.:;11 Soysal, Dor;eat Hıfzı Ve.1-
d.et, Sal>ri Es:ıt Stıavüşgil, Na-şlt Erer. 

+ ttr;tve-rsite iklnal in.,C.ihan~c:rının. 

ba atıgıç günleri t<"-Oit ednmiitir. Ifu
kuk çe tı.;.t at Faküıteleritı-i.n ef("me 
ım..ıuınları 26 v• 27 EylULO.e ;yapıla-

Diyep baskıro hakkında İn
gili. \O Alman kayııaklann· 
dan gelen yeni maİfi.mat -
Almanların Stalingı·ad, GrO'l- 1 
ni ,-o Novorosisk istikamet· 
\erindeki tazyikleri gittikçe 
artıyur - Macar Naibinin 
oglu cephede öldü - IJiod 
mili.lüınaııları mik.takil bir 
hiikfunet ist.-diklcr:ıri bi% 
kararla ilan ettiler. 

CEPHELERDE VAZIYET 
A'mrn tebl;ğlenne göre doğu 

eeph©onde toprak kazaııı>masma 
devı.m l'Cii'onekt.cdir. St.,,li·n.grad 
cenubunda Rusların uzun zaman 
danbcri t<.ıhlkim et tiğ; çok ku vv"t
li bir n'ıev-L.i şebekE>si hücumla 
ı:apted.l.m:1ştlr. 

Orclm şimal çevresinde 11 a
/;>UstostuııJberi corcyan eden ınıu
har$lerde 14 bin esir alınmıştır. 
400 tank ta;hrip veya ;f:tinam e
dilm:rt r. V>y.a0noa ve Re je\" do
ğum·ndaM düşır.an teı:ırrm:tı:.ıı 

pıis.1<ÜNÜ\mÜştür. 
Rw;lar üSe, Klct.Skay çevresinin 

b'r kesiminde 100 tankla yapılan 
b r dü~an hiX>umu un geri ·a
t"W.·ğtı.ı lbcltl'ız<:yor. Bir 1!1Ps..1',iuıt 
m.ı'lı<l ~al eru:.ın· , 2000 den faz
la Alman öldürü,,;üştür. • 

S'twngrad çevrelerin.le Alınan 
r:ıa~...21arr.~ ıt>ü.-ı;l~ürtiifflı€ı3ine 

d<!Va!'I cdilinektedir. 
Almanla~, doğu Kafkos~·ada 

G=ıın petroL ~aolarına doğrıı 
} a.l açmağa ça1"Jşm~;l<'tudır. 

'.MACAR NAİBf.NİN oGLU 
CEPHElDE ÖLDÜ 

Budapeştc~ ncşred.Jen resmi 
b.ır ttibli>;e göre, Krol N 3;bi Ami
ral Horl:nin oğlu, Etiyen Hol'li 
slrk cep'ıt'Sinde maktul düşmfuı
\iir. Bu haber noacari.standa bü
yü!k ~»r hey<'Crn uyandrr:ın<!Jır. 

HüJtilmct, sekrz gün m;Jli marem 
1ubu1n-:a. ına karar vermiştl.ı". 

BULGARiSTANDA İHTİKAR.LA 
MÜCADELE 

SC>f-yadan biklirilcliğ'·ne göre 
'Thrnova malı.Jkıem.o..'>i. iıhıi·k.5.r ya
pan üç k~i~Yi idama m::hk{tm et
rrr"1;•r. Buiga<u4anda .tara bor
saya k3.rşı a~ı1an n1ÜCPdelede ille 
deofa ola .ak idam cezas• ,·er:lmek
tedir. 

gazeteciler 
• 

Türk 
hey' eti lngiltere-

ye hareket etti 
in::;ıtcre hükitmeti t;;ıra.tındi:in Lon.

dl'!iYa ciıı\('t cdilrıı Ti.ırk g:-ı~trcHcri 
c!ün n'kµn'!lki EksprB&le An'..;.nrnya ha
reket otn1'İıŞi.erdtr. Hcy'ı:t Hüci'Yin Cahit 
Yalçıa.'ın Rfi;ligınde u!n,nk üz.ıerc Zr·
ked·.ra S~c!rl, ·M.n t-l Emin Yalman, 
AbLdin D<:;.ver'dı•n mi.Irr·k"ri:eyl r. Hcy'
ete Ankara<l::ı c:ffillS> ga-z:t.•!e·i siyasi 

rntın -•i.ri Ahrrı..et Sül..-rü F~ıner de il
ti'hsk rdrcekttr. Gcı~i'er.miz A<.
lk.arad:ın Adc:naya g drcok er ve- sc~y~

haU rine tayyare '"He ievQm ed:e~_k!cr
dir. İngil•z g"Jıete-c-iler:r.dt:n bt. Sr:ıith 
Loyn Tl.i.l'k Basın HE""y\•t:ne n1Clı'r.an

dar tay:n cdıln-~lir 

fl1EMlF.KETTEN ) 
c.:ı.kt..r. Söılü im.tlhanlar 15 Dir:11çitrş-. 
ıiınde baılıyacaldu·. 

TİCARET ve SANAYi: !'}l-

-* Tjc:ıret Oiisi tat"aCından ~pari-i 
edilen 3 b·n ton deınırden mühinı bi.r 
ktsım.l i~'hal edilmfttir. * Mı•ı.;.;ezi İstanbu!da bt•luııan Pet
rol Ofisinin Anıknray1 n:ık'iıi ka.rar~ş

tı.rı~hr. Şchrinriuie ve İskenderun ... 
da birer ajanlık bullLnacakhr. * El fiyatlan eon giin!eı.ıe clüşrr.ek
trdir. Dün ('ehrln bir ço:t ;ta,o:ı.p!a. 1,n

da k"r:;man 100, doğl<Ç 120 lrnruşlan 
aa.tJ.lmıştır. 

* Dcvirt memurlarına takfıitle kö
mf.ir verlhı.rcsi için. İldısa.t Vek..lleti ta
ret[ı.n.d.an tcLklklrr ycpılnıaktaaır. 

i -~ü"';O~;~~i-
~ BEYAZ 

iR 
PARK'ta 
U ET iN 

KONSERİ 

L E Y L i ve N E H A R t * ... 
SE.X BENU.\ F R A N s 1 z ERKEK LISLSİ 

t tanbul Galata Posta Kutuı:u 1330 
İlk ve Orh• :1-Icktebi bitirenier için 
İhzari Fransızca kurlan ,.-ardır. 

IH.Asin: •e l'dODER.~ TEDRİSAT 
Olgunlıık imtihanlaTJIUI hazırluır. 

KM ıt l'"'t·:ı.mcll'>i Paza.rte~i ve Perşombe ~!eri saaıt 9 dan 12 ye 
k~a- y~p!!ır. Okul 16 Eylfil Çar~ba güııü açıla<:ı>kıtı.r 

Salomonda bir 
kaç ada daha 
işgal edildi 

Lon<ira 21 (A.A.)- Birle~iık A-
• mcrikt>dan alınan lur habeTe gö

re, Arneri-kalrlar Salomon takım 
adal.:<rından b!.r kaçını işg::l etmiş 
lerd:r. Bu habCr, büyük Salomon 
ada.farı muharebeöi baııladıktan 
tam 15 gün ıronra verilmi.şt.r. Te
mizleme am~liycsi d~vaın etmek
<edir. 

BİR KAÇ JAPON HARP 
GEM'iSi BELİRDi 

Va~rı:gton :ı,ı (A.A.)- Sa!oınon 

adak:ır.da Amer:kan 5iloocndaz
ları mevzilerini :-;ağlamlaştırmak
la meşgul <'ken birkaç jaTJOn harp 
geınis· ''kım adc•lann cenubunda 
belirm:şt..;r, 

Musevi, Rum, 
Ermeni vatan
daşla kısa bir 

Çan - Kay - Şek I· Finlandigada 
büyük bir ı düşürülen 

taarruza geçti 
1 

Rus uçakları 
Hindi Çinide iki 

cephanelik 
berhava erlildi 
Vht 21 (A.A.) ÇuıL'<ıng<lenı 

alınan biır !habere göre, Çnnkay
şck ktıV\'etleri Kia~i eya~eb ttıde 
büyük 'bcr taan•ııza geçm:;1erdiT. 

Fı:çı:-u linwnı tekrar j:>ponlar
dan geri a'.ınm"ıtır. 

V:ıışiıı;ılon 21 (A.A.)- H.ntliçi
r ıd<.> i'gal cmhısuna karşı t :ogel-' _,. 
leme 3ııırckotler ,e d anı ,;u.ı-

mcld~dir. H;.nd;ç •:de bdUJlan 
F1ıpn:ı;t' a~;ıils> j~j>O' ra kaıt;ı 
e..'an l'r'tık~vemc-t et.mt1 0..+ca :-

Sa g.ondan !l"lın:~ htt'' n m lbir 
gaz.e•e mtnhalı' i:i jcıpu" ord:lS'JJ 
nıe!lSUplartc .,. ırmE"'.ın su~!~3:_st ... 
"er J- Jl ~'Lt;.n. sO:ı"etJ. iJ.l.t 

d , . ~· 

cC>phane~ik betı!,oısa e ' mış.ır. 
Sa.ygc>n şehrinde bulunan Avust-
1·.a~'(alı <-Bir't~I\ Fra•1..~;.7J 'h"'ıkLnl\'11 
kaÇam-•k verd;ği gıda ['1ddcleıi 

Vişi 21 (A.A.)- Rus - Fin lıar
binm b.ışlan-g:cındaıtbeı; Finler 
tam 103.ö Rus uçt 'ı ta.tır;p Nıniş
lerdir, 

Yınıar.ı~f:t&n3 maman 
e,y mı inıçır~!Ş ? 
Kızılay dclegeleriden B. Feri

dun Diriıutekinin •l{urtuluş. ve 
co:Dtınıl11pınar.. vapurlarilc Yu
ınanist~n:ı nıemııu yiyl"Cek n1adde
l.cri li!'!cırd1ğı itltlia olun111ustur. 
Tahkika; rıelicesine kadar k.;,di
siııc m!zuniyct vcrilpıi;:tir. )Tcıinc 
n. Vnsfi KtJkçe t'1-yin olUL:1'1UŞtur. 
Di~er tar:JtM ·Duınlupıuar. va· 
pumnun buı;:Wı P:re>e hareketi 
ıuuhtemel hııh:uımıkladır. 

iY plaj hursızı 
tutr.ı"lldı-=. 

3 - S O N T E L C R A F - 21 A«usros lNI . _, __ .,. _________ _ 
Diyep muharebesi hakkında 
hu sabah gelen yeni tafsilat 

l1 inci S.:ıh.!t!<len Dt ":ım) 
l\füıtet:ık:er,n taarruıa ıt:çıı • hu

susu.n~ &-J.Yl'fh ır~'.c;esi o.ıar1k AL

n1an)<ır salı•• a~ bi;- ıure'lte takviye ı 
-.•tın~,..lerdı. Bu it:br:ı !a l<uvvct:ı bt1' ın J

ka"· .. 11.l(:ltp kaışıl~ı acağı ma!üaı:du. 
1 

'Jüşu:tnı.n bU:aya fr:.:'.. ;:,ı k1t ... at ve top 
CC'ttrd.üi ıueydana c;~k ılrm.ştır Düş
mana ıi<.b.lr zayi;ıt \"erd"rJm ş \e ;kl ge

mi bntınıml:} bir m&trar cstr a!uınu~ 
lır. K1&n'1 3mmı Katı&dalı olan miı
rettcbat tat:riben g s.oat !kıar•da ka1-

14Jardır BilAha.re ef .. t gemilere bin ... 
dı.riln: ,,,tir. 

Ea7ıla.:ı o:yep şel-, :n-e gan1:ye mu· 
va!!a~ olon ta:rt.Jda vaz Ct: e i bıtinee 
cın.- fizerlne beııha.\.·a olun!J\u•t.ar. 

Çarpcyma!.artla e!lJt a."'aSında şabst 
ccs.:ır·ı....ı. nümunc:Icn pek M ınfis.hede 
o; Jnmu.ş\.ır-

İn,gi:-L., A:nerika, Yenı Zelıanda, Leh 
ve Cek, Bt~~-cika, sav~.,.an Frıı.:1...c:a hava 
~üiü!dcı nin vazi!ı' kıhıatı d<'.stekle-
111c:+~ -Ye 1 'ı ayedcn b:ıret idt. I·:-:ı.kat bu 
• a<la hnv muharrlı erinden rn bü

Yı.1Aü :ı:k !lf1 baf!aın•şır !Ter ne ka-

~ - bu pı't'gl ma dal J de · ede Al-
oYJar.:!.ar I İ"',dad.. r ada ı tnyy-
yaıreler m~y<P r .. ur tılm a!"-

dı.r F k t "J) A l gel cd n SoL1 
rı('hr L; nde r.ı · 'Hl "11.1§ ve 
d ğ t :ı t l!arek t' ıt a m .it- .. 

tıe.1. K b:: • ve k-.rvvet :1 h havcıdan 1 
\"e herr ' d darı m k \ c n t n uz 
k !T.l ı ır. N'rt ce , '3e· 1: i :ıgillz 

c.(-struyl ., ;ıe bu~ g•n>ilt: batınuştır. 

B•ı des '.'f)ye-r o kadar ağır yaralanmı~· 
tır kı son• nrla r1u. ı'l b, t ta .1f nd~n 
tJa.ttrıJm.;ştır. Efrat "1 KISJl ı a-nı 

tturtanln şi.tr in <H;a u .. ,.. !uı n 11.dau 
ın'Y('l cilzUlerdt~ Dırı YQ)\.ı. Utf·rınde 

karş•·ına çl.kan bır nü .. ;.clıtih Alman 
ba~l g""mjgjni i. la t'.'hr. şt; . Bu t~ 
s:1diifi ça pışrruı ~k çık~ .m yı y r· 
mi dakilrn grri'<tlrmişt·r 

Kara;ak askerlerin hrr,., nın c:enıl

lere a.vdet.inden son:ra dıCJ:'lulr. u ~ ... r. 
Hareknt;n ink. 1ı e .. :ı•ıD!kık. taıpı~ 
ma''lnia ı.ayiatımız gır o uştur M~

ama!ih hare.~ctin ne-\''ı n:za 1 düclt.?t-E. 
1hnırsa bt.intı tabı( goı m k · ~ etın~ 
tedir, 

BİR ÇOK ALMA~ f>'İRL~:Rt 
BERABER GÖTL'Rt'LDf 

Vaşington, 21 (AA.) - Am r iten 
gaz.ete mUı:.1--ı&blrJP: ine göre, Fr. n~a kı

yısuıa akın yapnuş o~ kuU'A ... d1)]~.r 
geri.ye rlfln"rk•'n yar.la,.ınd:ı bir ~ol.;. ... Aı..1· 

.rnan esir e.,.i b ı. n t'-ta idi. B :rı r•n 
ara.oL-ıdo b• ~' sı..l> y. r ve.rdı. D'
ço~1art :..ğ: ya alıdt" 

ll(ÜTTI:f'İKLl:r.. U.\!l \ Ml RAREBE\) 
KAZAXHil"A 1111.~LAMil.DlLAR 

v:" 21 (AA ı yod. ıyle ... ,:i 
ıbi n + ı.k.ta ~:ı.ad:ı b..:."1C ı.i cta:rıc.
ntz·n c:..:l ~ anl ""':ian bır l.i y ş• .. 
YOI'l.!.; n: lttcl"ıkler c: et hari' , yl 
l~za."m :-::ı. baı! .. l şlar ..:ı.n ~ l,}

lir. 

Be!~Jiyen ~Aallar 

hasbıhal , ıle ge,in<:bi\.m,(>ktc<lir. 

Hitler Amiral Horti'yi 

Zab.ta ehin fJCllınn rn...lıte' f ycr
'-....ın::ı~k. plUjlaı<la m..;,1-ea<.1ıt h.ir 
S-'lık .ır y"'pan yam211 bi~ s.ı.bı
• .ılı.yı yakilanustır. 

(1 inci s·ı'ı ff'drn T>rvam) 

ce:~miı;er~k ['t'.. rük!<;rde oo1det
Ls:1{"ti 2nt ~Jmı~ı·r 

çiııde menSU'ıCat, rnrnl, ıüt ipY!ği, 
C'lektrik mal~ ,,, dem'• ~ya, 
·,tel, çio\11, ipo".ı:.\i kumru; :;r, •.~bi 
ecza, kimyevi ecza ve aa.'lıa b'r 
~ok 1Pıyasdda bu'hırm•y,'n vel\'a 
pek ırz bulunan mtıdde'erdcn 

\'erdır. 

<Başn1et:8lt'dc11 Dı"varol 

- Ilerşey Tiirk \'atanınnı, Türk 
milletinin snodcti içindir! 

Biz, bu parola) ı verirken ve bu 
p:uolayı alırken içimizde hiçbir 
apılık kayrıfık tasavvur ehniyo
ruz; kanda, kültiirde. dilde, vic
danda birlik 'e Tiirkllik amacı

ın.ızı mesnet noktası &al·ıforu.z. 
Ve he.r Tiirk hüv:yet cüzdanım 
hitnıil bulwıan zihaptı da bu te-------
liikki \'C bu düşiinÜ'fO sahip tanı
~·oruz. Biz oz 1an Turklrr böyle 
dü~ünür ve bu teoriye dayaoır
keıı ve beşeri saadctm her fürlü
ffiınü hu ,·atan sakinleri t Tasınila 
ıniisa\ i du'\'gU, nıü~avi 11.ak, mü
_!.:avi .tc\·zi t.~ti~ında nrarken aksi 
bir tcliık.k;nin, z;d bi• gidi~in üze ... 
riınizde y:ır:a.rag:ı kötü tesirin g~
niı;lik ölçi" ii elbette ll.i ıuüthiş \'e 
hudutsuz olur: 

Bunun içiondir ki Mu~~-ı, Ruın, 
Eım-cni .,·:ıt,nda~le.rnıuz1a bu has
hihrıli ~aparlien •\·Ur :ıbah)·a· 

sisteminin al<Jhinde hulımduğıt· 

muzu açıkça ifadelendi.riyor ve 
fakat dinlcyrp i~ittiklerin.ize göre 
de bu vatandaşları ikaz et-yi 
ycrin~e buJııyorıız. 

Niha~ et, Türk toprağ'Lıııu insan 
zekal~ı·ına J,aı.~ctHi:i ~ iihek hu
susiyt•t ve göıiı~ t~alıiliyctı ;çinde 
bİzim knd:;r azlık un.suru 'atan. 
da~lar da i.~rnk ederler ki 'liirk 
,·ataııtnııı htrgünkii cennet haHni 
mulıafaz3 clnıek fert fnt herke
sin en J,iiyiik nıt1ıfar.ti ieab•drr ve 
YOl.)"İ.t:r:t.i11de hiçbir iert için bun. 
d:ı-n daha üstün, buıu!aıı dalı.a 

tercihe şayan nıcnb·ut yoktur. 
Bu nreıı:faat ne şnhsi nüfuz ile, 
ııe şah;i loi.UV\'et ile, ne ~;ılLs:i .ser~ 

yel He sntın alınot~ltıyan rİ)·;ııJ hu
dntsu:ı.Juklaıın ta~ı::v\'uru dı"!ında 
nıanc\·i Llt· 1·ahatlık Us!finlüğü

dür. Türk )fu•C\'İ Tiiı-kiyetlc ra
hat ve •n•s'uttur, Fakat, Yahuıl.i 
için biitün Avruı>a b:r iğnt>li fıçı
dır. Tiirk O'rlodok'u için Türkiye 
hcır tiirlii lıc~eri saadeti nren bi·r 
ülkedir, fakat Türk vatantla~ı ol
ııııJan Rumlar için Rumluk ale
minin ya'fl'dığı :L.ıibus son iki yıl
lık ha~·at tecrübe ve milşıİhede
ktindcn daha acı şekilde tasvir 
edebilııuıııin imkanı yoktur. Tiirk 
\·atanı dı~rndaki hor türlü a~lık· 
tara ait ö_rnckler ıle buna göre. 
dir. Bu \"BZiFt karşısında: 

- İstanbul piJ·asa>1nı allak lıuJ. 
lak edenler, para kıymetıni düşü
renler, ihtikf.:ra ve 6tif~t1iğc yol 
açanlar, gıda 1uadclelcrinde, ii.ha
lfıt m.a:ldclcrindc pahalılık yapan
lar ba•ta )lıı9o•ller olmak üzere, 
Ermcnilcl', Ruml"'1"dır .. 

Söziindeu bi7den daha çôk biz
zat kend:lt'rinin ınütt..·essir ohna
ları ve bunun ak~ini ishat ctn1ek 
için dt.~rt et ile hu vatanın iktı
sadi saadet ve ı.chinıcti ~·ahında 
ç~ıJı~ınalart \'C bunu fiil ile tc\·:.ik 
CJlemdcri yeriııdc olur. 

Kabul etmek \'C biloıek !fırnıı · 

d!.r ki; bizden olnııyan, bizhnle 
c-lele \'t•rn1i~·l'n, bİz~nı nıenfact .. ,. 
}erimizi kendi n1cnf<t~tlcri S:ı.'·ını
yanlar, kiilf.-t \'e nimet pa) las
rnasını bilıniycnler bizden ola
mn'llaır, biziın i~inıizde ,.e bizim 
~·amnıızda hulımanıazJnr. Bu yol
daki :-ı,\-kLrı ga.'·r~tlM'i ön!l'mck 
~·c 1kl;;tnak her 'Iürk \·atnndas.ı

tm birinci vaı:jfcsldlr. Çi.iııkü, 

ı•kçı oluııyan .-e fakat Türhçii o-

taziye etti 
Vim 21 (A.A.)- Sı fan Ho!"ti

nin Ölüm h:ılber:'!li ah a\ır:iz, Hit
lc Am:ral Hcnii ve S~ıifan Horti
nin karısına ta,.iyct tefgraf!an 

gönderrn:.,.--Ur. 

Batı çölden yeni bir 
haber yok 

Lonclrc• 21 (A.A.)- Batı çölün
de :karatfa duııııunluk dc-,·am et
meoktıedı.'r. Hav2'tl:ı. az f<.aliyat ol
muştur. MiiMdık uça:~ı.ırı m;!ı
ver ta~t ko1h··rrr..n n~u.va.ff.oki!:fetle 
taarru~ et~erdir. 

YiHe kıskençhk 
yüzünden 

1 inci S.J-J!ede,, D~vam) 
caki:1rını tobrrıu e-tın':f ve onı: bkip 
etıııiy(' blil' aır~tır 

Pavlı. ı; noaı;~L rok.:rgLn<ia bır klıç 

adın:. ırı-...:-Jrm~f. hakık'ltcn lôlrı ı•rı clli.
t.:"İ p;bi Yani ile grnı; k zın buluşup 

koo.tı"'' ukltrını görınü.şf;.i,ir 
Bunun czcrinc 1nüt.hi~ lıir as..:biyete 

kapılan P \'li, '\'aninin üstüne çuliıın.. 
rnı~ lkl rlelikanlı ıır<ı"ında ıı:ıo.dıet'.i bjr 
rr.ti~adee ba.şlam tır Ct·nı;-4c:1.21n Ö'ıi.ir
dı:> C«r"ytın edttı -bu dö'vPş <:~oo ! ıda 
\'.ani -blıÇ&ğ'.Ill t ı..anPış, Pa\· ının k0.1-

b'.ne s.;: plamışh_r 

Zava''.1 g:ınc old ~1 hu b:,.ık y1.r:ıs~
nın t.c:'i "ı)"le tbnfn ölınUstu'•-

y :ını ı. ~ıta tarafından y"ka]"nmtş, 

cn3y f'l t h:ltı r.ı Ad·ypce el ko-
n-ulrn " ı.ı • 

Ay tutulma 
( ı inci s .. ıfec."'n DP'"T.) 

saati · fuarile s- t 5 dc> uv arın 
tam gö'.:;t>sne ('irrne,ğe lı~ '1yRrnk 
saz.ı 6 yı 1 i!ak;ka g<X'e gb ;eye 
•tamamc-rı .Oalrrııq bulu · cak!or. 
Saat 7 y.i 35 dak;.~a gc~y~ kr.<lar 
ay rn n tam gblgesinin İÇ'~i!ıd.e ka
'iacaktır. l\faanıafih rr:cr.ı•rketi
mizdc av C'rkcn batacağından tu
tulma oonuna 1w:iar görülnniye
ccktir. Mllh'td :r fch.:rler i'\:in he
sap'.~n•n ayın /batış zamanlar< 

~unlardır: 

Erıueum saat 5 i 38 d:k:ka ge
ce. Antakya 6 yı 5 dakika geç"' 
Anıkara saat 6 yı 12 dakika geçe, 
İstar,bul s~ıa.t 6 yı 27 dal<'ka geçe, 
İzmir saat 6 yı 38 dakika geçe. 

Buna nazaran memleketimizin 
en doğ"u bö1ge!cr:nde a,v kıbmen 
tut- ·1nıı:s ı1'en bataeak ve mem
lcketim;~in diğer bölgelerinde t~m 
tut lll'anın it'< k:.mı da g'irüle

cekt'.r. 

7.Al-i _ nugı.ı 1 ı1 r- ı ... K:.!ırr"ı-

0 lu ı-I 0 ır.ıntak ında ne..:... cL.Z.d:ı
!l:Jn 1 ş cfl:.:d ını, :'-·ol jllii ro :zu ( 1 1) 11-
~'1 p d ,.. r ı; r l,Kl l ırye ı. ve b:r 
• ır.: de h f' ı · IC"arnc.sl k ybc .. :n. 
.ı\.-;nğ•r" .I Jdr• "'ıır;ıc g t .. lp lo. lim edt.n 
ir.;ndt'kl (11) lira •-fi• in~n 01.ım :ıyn.ı 
zam T"d:ı 71.Sl.r. :re' ık y:ıpı ·u:ş o' ır. 

Adi'( • Btyazıt Ç1..-.!"cJ18.! U.t Han 
N·'· 2 • Halil şh:~EK. , 

bıı Tiirkiyede Türk vatandaşlıi:ı
nın nıadde ve nıfrnadaki emri bu
dur: 

Biz topJekıin Tiirk vatand<l.1'1a
rının böyle dii~ündlikleriııc ve se .. 
rdli utandaş olmayı ~alısi ;.e 1 
rcnı"i ülkü tanıdıld:m•ıa kıı.ni bu- ı 
lunnı3k vo hıtnu. biiliin es<".r ,.c 
tczahlirleri ile mii~hede etmek is· 
tiyoruz. j' 

ETEM iZZET BENiCE 

Yervımt ttlmıdaki bu hırsız, 
Flory2 Salı:.cak ve Suad.ye plaj
lar:ından bir ~~k ktıırsc'ere ai.t 
para ve kııymctli e~yalı!ı.r ç.'.2!.rr::~tır. 

Yervı.ııt dün Fl<'>rya p'.:1; ndaı, 1 

!pekL5 müc.illru F.iı.m '"n cü'"'danı- 1 

nı çala.."1<cıı 2 nci şu.be memurları 
tarafından yaka'anın ır 

Dün gece güzel bir 
bar kadını vuruldu 

(1 inci Sııhi!edOn Drvnml 
ııc.::~ n,.. ıcesind~ b'-\a.ğın üz,~rine c!ü
§'Crek yazalı ndığı.nı suylrır rkt<" İ"-C de, 
z-bıt ... rırn vı• ınöb t rrilcto.ııi. u :ıL.inin 
t.qpTaa~ı ~eLller ·bu ·a.~ıtı ak ... i ne
ticPyP va. rr.::,1.ır. 

li""'ran'..ı Rôfğin grce s:at l de bar
dan btrli:tte cıbkları ve Rt ı;ğ!!l apo:r
tmır.nll'..a. ıgidc."':'lek cr~da l: r ~rUdd,·t 

i;;tlklcri v~ b'.!fllrıre v -k.'an•n ceı ryon 
C'li.;\ nr.:~ş1 1 ml~ır. Böe,rü'lden dM"in b~r 

i(,"&k yal"ası a.lan IEcr:ın y&.ra.sı ağ.r 

oldıığun~ ifade vert"mf'ln;ştı.r, 

Ru s c ephes inde 
(1 inci S?hllt'<lcn Der\•a!l'l) 

Vi~i 21 (A.A.)- Don k.vr ın·n
da ve Ka fkr.;.,ı'ıı<la Alıııa.n ı:ieri 
lı.arek~tı devam etmt:'kt~dir. Mos
'ko\•ad~n alın<.D bl· tc1graf Sta
l:ngr..:.r i..ı "".:tzıyeti.. çok f PPa o'r 
d~"~L:.r.U bılı..!.:rn1c':.tcd 1 • A -a11 
.nav,1 ku.·v, tlcri l<:arad'°'"'"' z R..LS 
~ rı:ı-ıı~ ~""' Gurm .. ı.lan bo:-ı b.'.'Ja
ma.lrla lır. 

\'or_.oreı i<C'>lm n·le bütin Rus 
t ... ar " ı ak •ıt11 u "atıhr t.r!'. 

O'. ~OVAYA. GÖRE • 
• •tl'}TARr'BE VAZİYETİ 

ı..vr n 21 (A.A.)- Sovvet yük
cek kum<ııı<lanlığı c'ünkü ç.r-p ş
m .. ıl::ır ha1Ucı-rıda 'i.~ tı:.fs·!:lı~ı vcr
mt>k'ledir 
K'e~ ;'k.~a <l;>lay~arı~d:ı c~l'C

yan eden biT çarp nıad.a düşman 
17 ttnk ka~'bdınıJ!' r. Don neh
r:ni baz; c1üsınan km·vclkri gcç
miye rnt \'affalc ol;n<ı,'sa da bun
lr • sonmdan sal"!lara.k imha ed<'r 
m şlerd'.:-. 

fl r i"'1'5yon dolaylarında kanlı 
c·a11ıı~mal"r \"Ukua gclm'o;ıtir. Bu 
kesim·<!€ Almaıılar Rus müd.afaa.
kırmda ge<:ık açma.ğa muvaMak 
olmuşiar, fakı:>t sonradan bu ge
dil< kapaiılmı.şlır. 

KARAR HULASASI 
c. 42/1390 

Bu mallardan bfr r.oğu emre 
muharr<:r olarak gekh/;ı ıçin sa
lip!, ek 'lx'lı> tl ,;;· • r. Ancak 
kore.:m n t~ ile kim mürac .ıt e
derse m .. ı o ~·C\•:P"'""..,, t.cd.lr. 

Tcaı.:-t Vekil" bu vnz' ·et karşı
smda f'Ur""iiktek. bu malların çe
ki'.rner .eın sahipl~rinc on beşer 
gı.nluk ınuhl<>t YC'rHmesl \"C 'bu 
müdd ,t ·ç nde çckrım:.ven bütün 
mal:C·.un 1421l:J r.~m~~olı kar•r
r:ame ve n1iUi ı-:orumrn kq• unu
,;• ı 3"2 incı maddP•i iıükumlerir.e 
gör.e Veka',et 1ıesabıT'a ~ıkanlars:k 
h:Tlr;.;1.,.,· kuopuat"'1cr ·ta :-.fınoon 
p~yas.::.da sa. ı1 7US ı .. ' k d3rla
'1·a cm !'t~tmi.~tir 

];!·n1aka t~caret .ınüdür!üğü e
sasen l>:r müddette nheri ıtıalılt

çılara bu yoldaı t<.lı'...'gatta bui.un
ll"akta olduğundan :roıLyc kadar 
t>.'b1.g~t , apılmam•ş olaııbı a daı 
r •e1c tl'bligata lı2!;1anmışt r 
Bazı =ılıa1 3\>çı' ~r b 'l iı· ma7ıeret 

ilt>rİ si'rmektc ıs<'k>r de bı:nl:ırm 
hiç bir' makbul aeıdecl.Hın j"'C' ktir. 

Tica 0 t V<:kili B.hı;et Uz An
karaya öt)n -:>r dönmez bu iş f"çin 
1.'tzım gelen tahs'>~:ı ayırtacak ve 
gümJC<ikkrri~ki m "a."ln çka!111-
ması iç'n de~hal h rekete gcçile
<:c t • Bu şokH:b gü:~.rü:rte bu
lu11ııa 'li.i.lyor:~rll"Cll liro.lık mat i: 

" K 
(2 ne & t ir ı ıe, rr.) 

- P<J.f'3 es prur i . Kö!•"' K~ 
b::pl.ı.K <iı nldını.. 

- iv, c.ttiıı. 
- Sa.lata... 1'•.ı-~:ıı. .. Yo.µrok; 

dcıhn:ısı. . Kuı:u k:paıııası... CiJ.. 
ger ... 

- 11'11:emırıd' 
- Zc~i .n ... Pl -nlr ... TNeya-

ğt ... Pastırrn:t ... :tl'•rul .. 
- Eııres• 
- Sahanda sucuk yapaca.ğım. 

Kacaz... Erik... Turp ... 
- :A.1.a!. 
- '1-lJ<!.:A.f~ yıımu~ta yap1.ım. 

İ1!1.tiyat y·umu.ı•laiar da '".le, Sa-. 
h'<-na k•rn.11ıx. 

- Olur. 
!Kanın, t.ok:r ar mu tf a ;;a iırıdi. 

Scd'.ı:~yı <l im~ilyor. &ıı:ı ı:ı~v geç
ımoğe ba~ladt. B€kl:yon:,z. Saat 
b'r ... Ktılak ka'\>:ınzyoruz. Kapı 

ca' nooak m1? d'ye. B'.ır bU.QUk. .• 
Tıs y• k.. Saat ··i, ne gelıcıı var, 
ne g dc'l... Saat Uç. '1<a:pı c2'hnnu
:·or ... Sa..t o.ört, kı:;pl çal mıyor .. 
S .ıt 'beş ... Saat ıı' • ... 

K•w·. frm.dmı kmnı.,Je baıı-
lad . 

- G·',miyccekler g~ "ba! 
- Bar• doz oylıe 

0 
,J, 

- F ,)z ·"rd'!"'rdıı. değil rn,? Na .. 
.;l gelnıınlor? 

- Bi.!mcmt 

İthalat ve ilıra
cat birlikleri 

kaldınlmıyacak 
Ticıtret Vek!Ji Booçet Uz şelı

r'mi.zdeki ktki:k\criıı.e devam C't
rne.ktc<lır. 

Haber a1<lı€ımıza gl'\I'(' lı;rJikle

rin ş.tnıdye kaiar gördü,gü hız. 

metler n"'·'t:ırıl J.bare alı J.3rak 
kal<lınimasmda h\ç bi< fa) ~a gö
rüımem' tir. Yalrız bugür ~u fa. 
aLiyeUerinin tanzim ve tak\iyeı · 
m".ıvalı k • <göriilmü~-ti:.r. 

Bu cümleden olmak üzere it
halat ve iılırıııcal 'lı" lıklermin ayn 
syrı il<_. gr.up olarak tC'Vlıi: edil
mesi düşünülme-kt-txitr. Bu SUTet

le bü !>in lıi rliklerin idare hC'yet.
leri ithalat ve ihrncr.1>(,1lardan ·mü
rekkep olmak ı.izcre ikiye lldiri
lecek \'e bu !lıeyetlrr yine T'cnrct 
Vekalet nin müm ili oları:k b:r 
Llkler umumi katiplig<nm müra
kaı~irde o\.acaılrur 

Ber. m de rolll.."!1 s.1-:~!m •ı, ne
ye gc!ınc tlnzr? 

Au.d.m i.lç d..,,, ı:.1"'1 g -ruşu. 

Ü>man C..-mcl.ı guroum. 
- N<>ye Gcl!ı ci..na? 
Görıe,, ni a\'t 
- O gtn r,.l kt•k . .B ., T 

k:ıp,:.a g ''='lp Hiz:.:.ın <.ti< 

uğradım. • 
- N-cye ~ UJl"am '! 

- Kasap Rlza· .\!isafir!<ırı v.:ır; 

h':;. nım ,ç"1Şllkı;n öteberi a5ııl ı: de
ıli. Siv.in, aıll.ece m-~ fi.ııniız vıu:, 

d;!Je d~düro; matbaaya dön
düm, .Muamm<'re: l\l.isafidı-:-; ,·ar, 
gi t.miye1 m, dedim: 

MAHMUT YESıU:I 

MUSEVİ 
r LİSESİ 

K:.ıyıt ve ka:!l ,1 ıtrı.:;amC\€ r <
b:ıışl<.ırır.ı., r. 31 8 l>ol2 tarh 
kadar Paz:ırtes. w. Pe."ş< 

il~1!rl'l ond'D.n &a!1t.a her ı 

mti:'"acaat edılcb ... ır. 
B(lTi'NLEME İ'IITİııASI~UlI'lA 

31 /8 de ba,1.an:ırokl r. 
ll'lho kO('ilk sın f r 1 

reılerı ol 1!oı;l ıc" l <'li• 
n'üracaat rto ç c:ıg 

olduğtı \ e sını{lar.ı k.:'.Jul 

11.li .i I<.orunma Kanu~u :ıa 1n\i.halr
fetten sı ç!u Küçüx. Iıfu t.a! paeoada C. 
1/4 numarıd:ı k:ı~ 1' .k tict-·· t!le m<:'ı-
gul K-cm:ıl oj'.u St• ın G u 1-eç 'lakk 'l<ia 
İ tanbul As. 2 inı.. C Ma.lt .... c-.: l nde 
cerey ... n cj~:i muh· ten ı treeJıln

dt: su-rl ~ı..; ı fııll t blt oliuğı·ndaf' Mı'.
li K'Dn11-n;ı. Karuntıt.L:l 8 /'!. !1)9/3 
r !ldd ler ~uc • lee 2:3 Ura a ~"' paı·a 
Cf"ıa , öc\cıı.eı;. •e ve ;, gL 1 rn :1 t-
1<· dl'"ı;'k\n:ıı.n k"patılm Pa 'e hil
kilın ka• ilei"ttg:nde hcrcti •.no<; .ıya lt 
olmak üzere karar hül S:ılln &:ıo 

Tt>~g-·af Ca~et.csindc nı ·e-:ı11'lle.sfne 

27/12/941 tarlhincle karar, r i<l!. 

•9023• 

Deniz L;;:;.m Sat!nalrna 1 
Komisyonu lianl rı 

Sa~t sekizde, kar: k:ıca sofraya 
oı'unıy~ ve çcik; n~'c .,·ız biır 

ı yemek v>yoruz. 

c .. k t ld>e m k~rt tnhdit t.: 

ği lçia mürac.,.at n.:- ı b r llD. C\ \ 

y-.lma!>l i'?W ve o 'l r 
L '1 C\" Lı l'o! u , 

n_ ·m ve ş tn r:~ ~ c:~ e yıptırı- ı 

Jacak o J.n 13 :ıdet Er t yem~ .k n1.uası 1 
,\ e 29 ad t ı ..... nın .. 2/8/~4.? Cu.:nartc-
ı::i günü 83 t 11.30 da KJshnpa.şada bu- ı 
~ n"ln Den·z Leva ·:::ı- Sa :1 Alma Ko-
n· syaıur ı pazqr. t y pı1 1caklı.r t .. -
t<khler:n betli gün v,, sa:ıtt<> "'Cl.kür 

... ~oı..:ıi. •. na a..1uracaat1arı. c697l• 

l 
1 
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r-E-hl-isa-ub;r;l{;;;;kKıl;~ -Ar-sıa-n l 
Yazan: f\1. Sami Kara yel _ .J 

Araplar; Kudüsü canları paf,aeına 
müdafaa etmiş olsalardı, Ehlisalip 

şehri kat 'iyen z aptedemezdi ••• 
KtL1ıt.iıstc o zAiuar~ ?w1L.'>t!' HaEft.-si 

M.,. \ı taraf:nda.-, M~n~ub İfti
harudıdev1€ ıi•aıının\.13 bU' ı:sır va lı 
"Va!ıdı. Ş(;tlıri k~ 1~: rıkl! nı.........;~ ... ara 
fl!cu E2ı1isaltp i!~i SuJc in::;a etti· 
rercl< sur!ara yakla~tılar. Bkinci 
:kufo Şclıyt>11 ıı.o.p:sına, ikmci.si A
rnoo ile Asbat k;.pıları arasııa 
yerleşı.irikli. 11Iüslümanlar bir:nci 
kuleyi yaktılar. l"akat ikinci kule 
s:ıo·e;ind€ h·risti:·anlar surlar ü-
2erıı~ k.ıdar gil'C!iler. Şehri np
tettiler. Bur.un ıizerme Araplar 
.ı.:..,.a"ak >ki c..mie k<!i[:>:ıtı<.lılar. A
raplar Kudüı.;ü hem.ı•n hemen mü
dafaa etn,crliler. Canlarını ver
rnf'kt<>n çekindiler. Yüz bin Arap 
(it' .yn bı;ra~ a kaçıp l:apar.dılar. 

lkı ytiz bine yak".ıı Arap, ~ehri 
flılitakiil>e verdiler ... Bu veriş b;r 
muaıt.c~e ile değildi. Dö\'ii-.rr,edi
l~r, itaçtıfar. Ehlisalip şelır~ gir
dı. Yü:z bin müsliimanı katletti. 
Yıiz bin de esir aklı. Bütün ihti
yarlan ve alilleri öldiirdGler. Genç! 
kadmlan ve 'kıızları m11hafa:za et- · 
tiler. Camileri ya~nıaladılar ve, 
y aıktı lıar. 

Cöımilcrde yetımiş büyülı: şıım-
1'.lJn buldular ki yirmısi altmuan 
idi. BiJı mıskal ağırlığmıda idiler. 
Dığer elli şamdan giiı!'.ıüış'!ü. Üç 
bin altı yilz Suriy<." dil"h<."mi sik
lttinle idiler. Ganaim ara. ırıda 
kır.k Suriye röıtlısı s.kletin<le bir 
f,'l;'IDl.IŞ lc>ğr-n de vardı. 

!r.ndık.iı;rt halde bir tiırlii cü'TlJa
rıllı ı·erml'k istemediler. Eğer 

K ı:düsü miid&faa t>1<m iç olsı;İf.rdı 
J.;at'iyen Ehlk,al>p girı:m<?Z>di. Sa-
1ah~tini Eyyubin.11 ınıidafaası or
tada ıdi. 

Kud.USe hicret eden Araplar, 
Bağdat Halifesirı.in divan>na ilillal 
edildikleri vı:ık.it bağıraşaraık saç
irını s:ıkal!arını yoldular. Karlı, 
Kudiiıste geçen hııisiiyan ımerza

limlııi :NJlattı. Ve, bütün scyi:rci 
Ar .. p:ı..r h;ı. hale ağladılar. Fa:kat 
bunlara; Elhlıs;.lbbl Suı-iyeden 
.ko\ırnadc içın jrr:ıciat vermediler. 
Yaln1'l giizyaşı verdiler. 

Halifelr<len iptida taz1 Arap E
mirleri tarafından zaptedilen, 
sonra Tü~kler tarafından ele geçi
riien l:ıu ü-Tue o ııaman müteaddit 
hükfun<."t!ere aynlınıştı . MJ6"1T Ha
lifeleri b:r kısmını işgal ediyor
lardı. 

Selçu!ki Tiirltleri Şam ve Ha'.ep 
hü/,«J -n<'tlerine mahk bulunuyor
lardı. Artakller ~iımal kısmına ve 
Ermenıistana heıncivar olan taraf
larına hakim idiler, Ennenlstan 
dıye KilH>yada bir yer yollotur. 
Ehlisalip Ennen;Jeri KHillcyaya 
yerlcşfomıe;,le el<lıome biır yurt t<>
sis etmiştir. Ve ıbu yurt ekleme 
bir yurttW'. Asıl Ermenistan bu
rası değildir. 

Her ne hal ise Enli.salip Kudüste 
bir hiilkı'.ımet tesis etmişlerdi. An
t~kya ile Raıha ve <faha sonraları 

1 23456789 
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3 ~- _-- • 

4 :• 5-. -
6 - ı- -· -
7 - . - . 

• 
8 !& • 
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SOLDAN SAliA: 

l - &ısıı.. Nota, 2 - Şalr, İyi Kan
daı'l, 3 - Yarım, İşveli, 4 - i-ki harf 
yan ya.na, l\linaredcn okunur. 5 -
A.'ikerlt:r, 6 - Yuva, YakniClkt<:n e ... 
D1$, 7 - ikı har1 ya.ny;..na. Deniz. na ... 
kil '\'asıt~ı, 8 - İki ha.rf yanyar..a, 
Kahifıct, Para kazandır•ı". 9 - Tüylü 
mactde!ercten . 

l'UKARIDAN AŞAÖIYA: 

ı - Sonuna F ilavesiyle Gazeıteı:tz., 
2 - Bi.r ~· yapmıya .karar Vlt'OTit>, 

Familya, 3 - Evin U.s1U, Kısa zaman, 
4 - Genişlik, Rüı.ıga~ gıbi geçerek, 
5 .- &ıyt~t. T~ baba, 6 - Nezir, 
Hl( durma, 7 - Dak'lc:ının rutmu,-ta 
b'z;, 8 - Fransada b>r şehir, İ..tımbul
da bir semt, 9 - B'ld~!a, Şahıs, 

D ünlril B.u1m;ocftmı&ın 

Hall..slJmı. Şekll 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
1M0 DAHALE 
2~Mı\ N 9 LEV A 
3stee ..\e "Er 
4ADlADAM. A 
5L MK RAA M 
6 K AÇ -AMAK 
7B A L.M UŞ c 
8 ALA • tresA 
9 B E T ER8B U Z 

~ .. 
'-ı.zı 

• 

axııı~ııııt• ı : ana aa•a119.._ 2ta u:s 2eEC!'=~~tm:2:aı:oa~'•mlllıS!a=t~~ 

ası 

• 
BAY ANLAR ve BAYLAR 

:lfüc"cseıni.,de daima KADIN , .c ERK EK kol, cep saatlc-ri, ma>a, 
du , ar saat l cıri, altın ~e plit in n i~a n. yüziikJcri, kı,·nıetli taslarla süslü 
ÇİÇEJC • e PLAKLA R ve yeni •Şe\ a liye• ·yüıli kl eri~in Lengin 

ç•~itlerini buhındurduğumuzu bildirnıekle şeref d u~arız. 

No. 10 
58 Elmas, 7 Pı rlant.i 

:165 Lira 

SiNGER 
1Saa!: Mağazaları 

ADRES: istaıı bul, F.minönü caddesi No. 8 

No. 36 
18 Elma 

1 Pırlanta 
250 Lira 

No. 18 
2 Pırlan ta 

24 Elmas 
281} Lira 

:zs:a~a~~•Y.'~9~ r ~~~~~~=~~mm~Jıll'IK!lllL'lllll!ll~=~~~~~~~~~~~2ND~121:ıeıı~~m~z~~-~.~aJS~'~ 

1 stanbul Defterdarhğından : Eli5abuk Sünnetçi 

atFAT ll6PBCL0 

K.3/4 

8l/&llfi6 

ı :>2153/379 

Cin.si 

Topkapıda ee:ti Beya2ıtağa .;·<•ni FaLrr,a Sul
tan mahallesinin ı~ki Mektep yeni Fedai so ... 
k~ğmd.1 es\t': 12 yeni 16 No. Ju 71 metre mu .. 
rtıbbaı :ırsanın tamamı. 

Orta.köyde 1'1t1cidiye mahal!csKld-c Dere &O

kağı.nda 189 No. lu üç ar anıa. 
Yedikulrde İmrahor İlyas B<'y mahall•~inde 
eski Kuyulu yeıni Tatlı kay 1ak ok<tğınö::. t'Ski 
16 yen; 20 No. Ju 105 mel.z'" murabbaı arsa
nı.o tamil:mı. 

M~ihrımmen 

Bedel 

10-0 

150 

155 

T..,n'linat 

8 

12 

12 

BiT gili> tiOD()t. rrı.,.; giln ile 
ve ron p:ı.nsum.ın. 

Kal);rıe: Beyoğlu Meı.rut;yet 

c:ıddao! No. 47 Giıncs Aı>t. Ev: 
Erenl<öy TP!: 52.73 . 

l O giin eı...,,~eı müracaat. 

RAŞ!D RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Bu Gl·c.'E' 
YUMURCAK 

21 Aiustos 1942 
18.00 

18.03 
18.4() 

19.00 
19,ıs 

19. ;o 

19.45 
20 15 
20.45 
21.0-0 
21,10 
22.00 
22 30 

Progranı v"' !ııteı;r :ı:k-tl saat 
Ayarı. 

M:Jz.i'k: Fıı. ,ı Jley'eti . 
Müı;k: Dar.s :.:n2gi iP'.) 
KonuŞlna CK!t;;p~~vcn1E'r S:ıa.U) 
Müzik: Dans ~~1uz:g, Progrnm.
nın ikinci Kısını. 
:r,tcn1:eket S?al A!'B ı "l' }\JJnl 

Jiabcrl<'ri. 
Müzik: K'ô '1< n.rk M ,;,,.ğ! 
Rad;:."'O G;ızı·tesi 
'°'Iiizik: Şnrkıla-r . 
z:r:ı::ıt Tak\·irnı. 

Temsil. 
~ıüz:k: Raciyo ~alCY.\ 0"1tı~str:t<lı 

~femlı•kf't SJat M •r1, AJan!i 
H.ab~rleri ve Borsalar . 

Dr. Bedri Gürbüz 

' 
Suadiye, p!,ij yo,;,. No. 6 

M:ııaye<>I' ht!ı glin, Tel: 52,33 

ı,.·p:;ıt..ısiyle 

S<th1n ve Bnşmuh1rriri Eten1 İ1.%1:t 
B~njce - Neşı-iyat Direktörü 

, Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

51Ô29/9CY7 

Beyatlumla Füıııı.ağa mahallesinde Ttirk
ıril<_il sokağmda 30 pafta, 499 adn; 24 p:ırst'I 
&9kı ve y~ni 33 - 3'5 kapı No. lu vıe 75, 75 
m.etrf' murabbaı arsanın tamamı. 
J-Iacı O~manbayırı civa:-ında (Kı·ok1s 
mucibince) iki parçada (283900) mctr~· rr,u
rabbaı araziden ateş tuğl<ı.>l inıaline rlver;ş1i 

toprak alınma .işinin üç SCfıe müddetfıe !carı. 
(Senelik kirası peşin). 

l2CO 
SeD{'lıği 

1400 

90 

315 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
İlan İşleri İlan Bürosu Limited 
şirketi tasfiye memurluğundan 

Yukaııda yazılı gayri merlku]k>T 7/9ılı42 p,..,,ıııes; gilnü saat 14 ti<> M•lll 
Ernl& Müdürlüğünde rnüteşekıkil Komiosyorıda ayrı ayrı açık arttırma ile srıt.ı

Iacak ve kiraya verilı:cektir. İsteklilerin Nüfusu hüv1yet ct.iz.dznlan ve ten)·nat· 
malı:ıbuzlariyle birhkte iliale saatinde Ko:T~ona ve fazli'i ıza;1at içın ?.f!!i En:.-
1/k Müdürlüğüne mllrııcaat]arı. (905'1) 

Bu kadar fıılıirlerin ve hazine
leT"ıın zıyaı miislümanlar arasında 
bi"ıyi.ıık bir ) cis ve keder doğ'Jrdı: . 
Per'"'ian olan haik nerede l:ıfr 
m<:ke lıulacaıklarını bilem~or

lardı. Bil)'İ.fK bir kısım halk baş
laıuıda Zeoynettin n:mu.ncla bir 
ka<iı o!ıduğıı halıde Rağdada mu1e
veccilıen Şaır.dan <>yrı:dılar. A
r"Jllar, mulıacerete, yağ:maşa kaıt-

Trabluısışam Kudüs krallanna tiıl:ıi ı--------------1 

Temyiz ticare t mahkemesince tasdik edilmi§ olan İs
tanbul asliye üçüncü ticaret m ahkemeıinin 942/1235 
esas ve 942/38 karar numara lı ve 6/3/942 tarihli ilamı 
mucibince lstanbulda Y enipo sta.ne kar§ısında Erzurum 
hanında icrayi faaliyet eden Türk Maarif Cemiye ti 
Resmi ilan İ§leri Bürosu Limi ted Şirketinin fesih ve 
tasfiyesine İstanbul avukatlarından Necati Yalımın 
tasfiye memuru tayin ve intih ahına karar verilmi§ ve 
tasfiye memuru tarafından m ünfesih §irket muamelatı

nın kemafissabık tasfiye memuru nam ve hesabına ifa 
olunacağı ve §irk et müdür, memur ve müstah demleri
nin vazifelerinde keza lik eıki si gibi icrayi vazife ede
cekler i ve münfes ih §irket alacaklılarının şirketteki hu
kukunu bir sene zarfında bil müracaa i11bat etmeleri 

olmak üzere hususi pren;;l\lkler 
viicu<le getirmişlerdi. Ayl'li ta
rihte (493 H.) Ermenistanın Su
riyeye bemd.-ar olan kısmında 
yani Halatta da yeni bir iı.UJ..-U
met tesis etti. Bu şehir l.l'Zun ımüd
det fümıların idaresinde idi. Son-

( De-<Jamı .: ~r) 

nev!et f tmiıycl!arı ve l imanları isletme U. idaresi İlinlırı 1 
~leıo-,emiz;ın Sifitce:i anbarl OnOndeki--lakri.ben 4000 M2 hk- kırma taşlı şo-

9Cnın söki.ıliıp ssns:·k aı:ıln\3.61 1 bunun yer;ne kıunu ile taşı idare. tarafı.n<lan iş ye
r1nde t~slim edilmek üzere, parke ô.()Çetilmesi işi S600 lira murannnen bec!.ellc 
kapalı zarfla ck.9iltını·ye Jtomn~tur. 

Ek&i>tmenin 28/8/942 Cuma günü aat 11 de SirltEcidc iştet:ne b;n ı it~n
de A. E. Koırnıey-0nunda yapılacaktır. ht~Ifll;erin 420 Lıra muvtakkat t..ernitlrtt ıle 

kanunun g01lerrli.ği vı:s.ikaltrı ihtiva edect'k zarfları a)rtıi gün sa&t 10 a k'1dar 
koıni..<1)'(1na vermeler• l.ftıımchr. Şartnameler parasız olaı'4lk ko:nisy<>ndctn ~ril-
melı:<e.ı;r. <U&9> 

M11lıamme.ı bedeli 3225 (üç bin >ki yuz yirın; ~) lira olan 3 (üc;) adet 
llfn:ı>n Mıoturlu 91ln1.rituj Tul~ba (28 Ağus°""'1 1942) Cwna günü saat (14) 
on d<>rl<e H>)'d<ırpaşada Gar b'1ı.an dab>bııdelı.ı kıomlo;yon 1ıarafınd.an açık ek
.. ııme usuliyje ••tın alln.'.lcakh. 

Bu İŞ(' c•rmetc istiyenlrrin 241 (iki yuz imi< bir) !'la 88 (•Pıt.en od<iz) 
kllTUıŞluk muvakkat teır.:inat ve kanunun tayin ettiği vesa.lkJe birlik ek&ltnı.e 
gu.ııü '8\&tin.e kadar konil!iyona müracaatları lkırndır. 

Su ;,,e .. ı şartnameler k«lbsyondan parasız ola:a;c dağıtılmaktadır. (8659) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Bo lu Nafia Müdürlüğünden 

ı -- Elt«ltmeyc konulan i.ı: GbynOk - Na llhJU> y<>ı • .uda O 000-75 ... ooo 
k.lfomct.re!crL araslıl'lda Uzundere ve Çiller kOprulerl ::e Kuçı.ı.k kopıU ve men
tı~zıer ınsaat,. 

ıteatf bedeli 144Pll lira 96 kuru..<tur. 
2 - Bu ise ait ~rtoan.eler ve evrak ıunlordır: 
A - Eksıltme s-ırtnamc&, 

B - l\fuk.avele p~ojooi, 
c - B<oyındırlık İşleri Genel şartnamesı, 
D - Köprıi ve mt•nlezlt>re dair 1eım4 ve bllSIJS! şart:nam~. 
E - Koış.ii hu1Asası. silsilei fiat, ır.esahıa cedvellf"ri, 
F - Ş0>e ve Köprtiler ve B<'l<ın arme bUy(ik Jı:öprüler fenni sartnarnelcri. 
İ.stıycr.Jer bu ıartna.rnelerl ve evra.kı Bo!u Nafia Müdürlüi!lnde görcbıHrhv·. 
3 - Ekş;lınıe 1,9.942 tariiHnln Salı günü aaa.t 18 cıı Bolu hiil<üınet Jo>nal:ın.. 

4a. Nafia 1.füdurlü*ü od::ı.sında yapılacaktır. 

4. - Ekı;ir-t:me kapa!ı. ı.arf u.ru.Hyle yapılacat.t;r. 
5 _ E.\siltmeye g;rebilın<\t için istrk:·nin 8452 lira muvakkat tanlıı11ıt ver

Dl~•. bw.ciarı başkn a,sağldaki vceikalaırı hafz olup gtiStermrsi lc12Lmdır. 

1 TJca.rct Oda~ına kayıtlı bulunduğuna dair vesıKa, 

2 - İstel. ıter eksıltıncye iıt·rak cWr.ek için e-ksiltmc güni1ndM en az üc; 

rün. e\iv~l 10~0 lira!~ - iş yaptığına dair ve.sika ibra.ı ederek '\ı1layettc.n alacak

la ... ı. eJıio.rrt ve: 1-. clr .ııı tck!.1 mektuplar!flı kGycı.caklard.r. 

e _ Tt k:ti! n1ek' ıpl.ırı yuka.n.c...ı C.(ÜD.cil madaerle yazJı saa.tten bır saat ev

wl ne: ltad:ı nolu NJ:fıJ Dairesine ırti.rl:el'ck Eksi!ta'ıe Komh;yonu Rcıas ne 
maKln.az ır.ıı·r ... bıııande ,·crıltcckttr. Pasta ilf' gt.r..<ieri!ccek ır.ektupların nih .. yet 

Cçu~cu na iOO"' yaz 1ı saa1e ka 'lı ge 11Jl;. olmr..sı ve d garfın m.ıhör .oıumu ııe 
1y c taı:.otılm .ı olması !Azıandır 

J"obta.cı.- cıl .. ıc k geci.KmPler j[2.bul t4 ~H·:ı.. c859: > 

Eşya Satış ilanı 
Sultanahmet 5 inci 

Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

941 /64 Terc!ke 

İs't.aırıbuJ, Sul.tan.mahmut türbe
&ınd<.on Cağaloğ!luna doğru giden. 

Mahmudiı,'e caddesinde.kil 28 No. 
iııancsiııı.de ımukim iken vefan ü
:zıerinıe .tıereke.;;ıne mahken:ıentirzoo 

elkoo:ulmıuş dlan Dr. z;ya Güne ait 
ve mcrz.kiır tı:neade l!;ıu1 una n ve gı.1-

ya:ek ve mutfak kvazırnatı ile ya
fak ve iış'ernell oda eıya ve tuvdct 
Jevaz..ı.matı \<!! gardrop, Tıaw.bo ve 
saire gib> eşyasının mirsaÇJlarm 
vaki mlcıb!n<." mebni 8Çlk aıro!Jl'

ma suret:Ce mah•lkn 26/8/942 ta
ri.lı:Jıe müsadif ~arşamlba günü 
saaı 14 den i1ıiJbaren satılacağı iıliın 
olunıur. 

Eminönü Halkevi'nin 
Milli Oyunlar Festi vali 

Buogıüıikü Cuıma saat 21 dıe 

Su.adiye Pl iı3 Gazinosu 
Dulnıliyc yoktıu. 

ua2İ'OO istasy-0nundan saaıt bir
de mulııtehf semtlere traımvay ser
vısi ve saat birde Sumiye iskele
ı;jnden bir vapur hareket edecek, 
Moda(}'a uğrryaıraJc Köprüye gc
lec€1kıt.ir. Köprüıde tramvay var
dı:r. 

s 

Ayni umanda bu iğnelerin gramofon için olanları da gelmiştir. 
Kutusu 70 kuruştur. 

~irkeci N i HAT 1Ş1 K l\1ağazasında 
ve Plak aldığın n bayilenlen 1tlın ız, 

Telgraf: Radyofoıı - Posta ku tusu 346 - 'l'defoıı: 21268 

ÇORAP iŞÇISi ARANIYOR 
Eyi.ipı;ultanda bir No lu A&kcrl dRıın evinde çorap şç .. i ıılınücaktır. i.<rtck:F-

lcrin me?Jnlı" dikim evi Müdürlüğüne hc~·n mürı>caat.Jarı. 877 - 9034> 

# . 
RADYO LABORATUARI 

Son s:i.6tem, c:ihazlarla mütcha.ssıs ımn: ev \'e 

oto RadyolaTını yenil~i.r. Sa1on !a~ için cta:ı

m i w muvakkat ampliJikatör 1.es; ı •ı'l'; fyı;ıp.ı;_;r. 

Adres T a:ks:m Cümhuriyet meyd aıu Kriııtal 

han No. 10/22. 

.. 

r- Zayi Tababet lhtısas Vesikası • ._ 
Sıhhat Vt:i<ftletfndcn narrı"ı'.a verilnıı~ o!~n 12/2/942 ta.riıhli Ka

dın ve doğum hastalıkla:ı birinçi sınll ihtısas vt·~ııı.:aru İst.anbulda Ka
dıköy Vapur lıokel~i ilr Altıyol a:a.sında 15.8.942 glinü cı mden d\.ış
·rnuştür. Bulup aşağıda yazılı adre:e on b(>.ş gün 7..aı·fmda gı·tirenin mem
nun edılectgı i1fın olunur. 

Kadıköy Mühürdar caddesi Şark :M~·rkcz Ecza Deposunda veya 

~--- Bahc;ekapı t~tanbul EczanC"Sinde Dr. Vedia Saveu<: ~ 

ımıza 

Kömür alım ve satımında rastladığınız 
zorlukları haber • • • 

veı·ınız . 

Tozlu, lslak ve Eksik k ömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir. Fazla para ver
meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıah 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
borcudur . . olduğu kadar, vatan 

Mür ca 
Türkiy 

t yeri : (Ankara v e lstanbulda) 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

ilan olunur. (8751) 

~'--------------------.... --~ 
Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden~ 

~ . Sın•! lıU.!.ün!e~e rutih~n l~.rına 31 A.i'u ~ s Pf.zarte6i günü, lise b~tırrnç Jmı. 

I
Wı Jca l'1. B Eylul So 1 gwıli, orta kısım eleme mt>bacıların;ı JO Ey.ul Per~"n• 

be ve oıgu:nluk in>'t;ıhJııla,·ına da 24 Eylô.l Pt·J:lembe günü b:ıj:ana.cakt,r, ?wi -
ıt p ·ı·a;r.lı{}rev\.eli.n bh inci gunü açılnca~ tır , ... ~ 119'!~*'" :...-:.~~~ 

GA YRiMENKUL SATIŞ ILANI " 

Beyoğlu S ulh l\Iabkemeleri Başkitipliğinden: 942/59 

M"2!har Özevren ile Doktor Salih Bekir B;;ysan, Doktor 1bıra
ilüm Ek:rom Baysan, Fatma Sacide Rotendıerg w Güzin Metyanın 
şayi>an ve mü~teTc-ken mııtasa rnfı bulıundıukları Beyoğlunda Fi

~ ruıağı Katipınustafat;elcıbi rrahallesinde Liva sokağında kain es-
~ ki 76 rıii'kerrer yeni 8 No. taj ve 8, 8/1 kıapı No.lu kargir V<." bo
<luruım \'C ooınin !rntlanndan maada >beş 1wtlı olup on iki daireyi 

• elekıt:dk ve tePkıos suyu ve ha vagazı tesisaıtını ve her dai~!llde 
dörder oda biı er h-01, bi>rer hela, l:ıtlırer ber.ıyıııvarlı banyo oda-

~ s;nı ve birer muibahı havi ve ayrıca çamaşırlık ve odur.luik ve ~ 

kömür lfrkleri ""«' sanıdılk od al arı mevcut olan tammnı 370 metre 
~ mural;baı mesahai saıthiyesinde ve 150,000 yirı elli bin Jiıra kry
~ meti muıhammcnesinde bir apartunan şuyııunıın izalesi zımmn

da aıçık arttırmaya konulmuştur. 

~ Sair evsaf ve taksimaıt ve ·tafsilatı vaz'ryed zabıt var:ıka5ın-

~ da ve k'("~of raporunda yazılıdır. 
~ Birinci açık arttı<rnıası 14 /9/942 tarihine tesadüf eden Pa-
~~ zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu 3uliı .Mah:-.~- ~ 

melerj kalem odasında b<ışd<iıiip nezdinde yapılacaktı.ı. Arttır- ı
~ ma be•'tJi muhamrr.en Onymetin yüzde :yeımlş beşini bulımad1ğı ~ 
~ takdi-rc', en çok 2rttıranın taahhüdü Oılki !u.bnaık i·zeıe mü:ca-

yedc O·' gün uzat.ıle:·ak ikıinci aç~k artiıırnJ«<ının 24/G/942 tari
hiık rrü ı:dif Pc:·~c'IYliıe günü saat H den !6 ~a kadar ıcra edde-

~ re>k en .;•.ıi< art!ırdna kat'i olarak ihale edilecektir. ıi,~le giinii- ~ 
ne ~<aıdar blıılknıı~ ve biırjkec eık belediye bina _,,g>siyle E\•kaf ~ 
icar~si hksodarl.ııa ve tcllaliye rüswı:.:, iJı;.ie pu t..:, 20 senelik 

~ tavit b<.ddi, tapu ve kadastro harçları mü,;Lcriye ~>ttiı. Arttır-
~ maya i•drak ecicteklerin muhammen kıymetin yüzde yedi ohu-

~~ çuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir !bankanın bu n.is- ~ 
~ bct1ıe teminat mektııbu.nu ve nncleri şarttır. Arttırma bedeli 
~ gayri.menloul lrendisine ilhale olunan tarafından derhal veya ve-
~ rilecok ırnühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecbu.-'Cr. ~ 
~ Ödenanc<liği takdirde ihale feshedilcrok kendisinden evvel en 
~ yiiJcsok tckllite bulıman kimse arzetıniş olduğu bedel ile a~mı

l ya razı olur ise ona ihale edi !erek ve o d a razı olm:ız Vl'Ya bu-
~ lunaımazsa hemen yedi gün m üıd<lcıile açık a·ttnmaya çııkı:ırıla

caıktır. Yapılacak ilan alakadarlara tebliğ edih!ıiyec'l"ktir. Mü-
~ uzyede sonunda en çok airlh rana kat'i olaraık ihale edilecek ve 
~ her ikıi halde b irinci ilıale edilen kiımse iki ihale arasındaJd 

faırk!tan ve zarardan mes'ul tu tulacaJ<Itır. thale bedeli faırOOı ve 
geçen günle rin yüzde beş faizi ajırtca hüikıme hacet kalmaksı

~ z>n urhsil olurıacakıtır. ipotek sah.iıbi alacaklılar ile sair alaka
darların gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa ve-

~ sairoye dai.r olan iddialıırııu evra«<ı müııbi1eleriyle ilan tariliôaı

dı>n itibaren on beş gün içinde &atış memuru b ulunan ımooke
me başkatibiııe bildimııeleri lfız;mdır. Bildmlmedi.ği takdirde 
\hale bedelinin payla,<ırnasmdan haıldaın taıpu sk'illerile salbi't ol
ınıyarılar h<ıriç bırıt!kılacaklardır, Müzayedeye iştiırıaik edenlerin 

~ bütün satış şartlörıru k.:iıul etmi§ ve evV'l'lden öı:;>'renmiş ve bi
~ terek gayır.imer>kule ta!Lp bulunımu.~ oldukları addedilerek s<>n-

1 rada,n itirazları mesmu olaımıyacağmdan taliplerin satış günün-
den evvel gayri.menkulü gezip gör.,meteri ve fazla malürrıat al
mak istiyenlerin 942/59 No. ile l\1hkırne Ba..~katipl:iğine mura· 
cat etm.:lıeri iian olunur. (4604) 


