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•• 
Uç hedeften 
iKİSİ 

Rus f iiosu ve 
Volga yolu 

Petrol - Rusya muva· 
salasını kesmek = Al· 
manya yolunu açmak 
heil.eflerine dayanan bu 
günkü Alman taarruzu 
Rus donanmaımı imha 
etmedik ve Volgayı 
ke•medikçe cenubi Kaf· 
kasyaya aımaz ve ıimali 
Kafkas mucadelesini bi.. 
tirmit olmaz. 

:lran ve Irak ordula-j 
rı bir kumanda 

1 

1altında birleştirildi! 
- --

Almanların Kaf kasgada iler-
1 emele r i iki memleketin 

ehemmiqetini arttırdı 

Kumandanlığa bir lngiliz generali getirildi, 
Tahran askeri mektep müdürü öldürüldü 

-----------·----... ---, 
Londra 24 (A.A.)- B.\13.C. İn· 

gilıiz Harbiye Nazırlığı tara!ından 
resmen bildirildiğine göre .İran 

ve Irak kwnaıulanltğı. nımı al· 
tında yeni müstakil btr o.rdu teş· 
kil olunmuştur. 

neral Meyki Viloon tayin olun
muştur. 

General Vilıson 1939 yılında 

:Mısır kumandanlı.i\'ında bulunmuş 
ve Briranya hatlarını Bingaziye 
göwrmüş, 9W ve 1941 barekatıru 

ETEM IZZEI BENiCE 

Kdkasyada~i Alman taarruzu 
biraz a;;ırıo~mıt- olmakla beraber 
\t!tin Uogu~rnalaırJa .)-ine il.k üç 
bede&ıe doğrıı inl...i~af ediyOI". 

Ru iı<; iik hedefi ~öyle bdirte
bmriz: 

a - Petrole, bufıubata, made· 
n.: kavıı~ ,e buıılll'fı Alman
) aya taşımak, 

b - So~)et gô~de~i tama.mile 
yarıdan bölmek ve ~imal R~ya
sınl ekrnek~iz, petrolsüz, 3- aırd.au

sız bırakmak, 

Bu oo-dunun ltumanlığına Ge- /n-ı Sa: 3, Su; 7 do) 

Amerika ve 
Arjantinden 

. 'memleketimi· 
zc getirilecek 
buğdaylar 
---·---

1 
İsveç deniz nalı· 
Hyat ıır ketleri 

. nakllJata tı~lp 
1 oldular 1 
1 

An>erika \'e Arj..tiDıh• 
buğday geti-rtibıttsi için bü
küınctin teşebbüslere piş· 
tiği malumdur. Haber .ı.ı.tı
tnWl cöıre hükUmet ~· 
dan alınacak hulıub11hft nalı:· 
lini temin için İsveç deniz 
ııakliJat şiı-JoeUcrindeo bazı 
tıelı:lifler ahnışh:r. İsveç firma· 
lan ile Ticaret Vt>kale~i ara• i 

(Devamı Sa: 3, Sü; 5 del 

Sandalda çif
te telli oynı· 
yan 4 sarhoş 
kadın ve erkek c - So,yct donamıı~ını imha 

ey~mek ve Karadeı>ize saJıip ol· 
mak. 
~imdi Stallnl:'Nld bolg.,..in.dc ve Y eşilkÖy açıklarında 

Don kı)1'ın<la en müthiş mııhare· denize düştüler! 
beler olu) or. Rmlar burada en 
çel.in mu.J..•vcmeti ı:öst.,riyorlar. Yeşilköy ile Florya arasında 
Slali.ngrad diişcro;e Volga yolu sarlıoşluk neti~c.•indc evvelki nk· 
kesileL-ek ve Sov)·et Rus)·a ı;öv- şanı bir deııiz kazası olmuştur. • 
desi hakikaten ikiye bölünceekür. Ycşilköydc oturan baJıkçıı J~a-
Bunun içindir k.i, bu noktada Rus· -• zım ile arkad~ı l\aci tanı~t.klan 
lar da, Alma·nlar da wnü ~id- lran orıJuııuodau bir lıt'a teftis <'Ml.11.<;Ulda iki genç kadını bir ~andala i>in-

dct!e \"eki~i)o.rla.r. Yine batı Kaf- /==========================·= dircrek akşam ii'zeri denize açıl-
kas)ada ll~r)iyeıı \.'C şimdi daglık - ---·--- ------ i m13Jaır \-~ ~·anlanna a}dıkl l r~· 

ar"zi<lc çetin Ros p1'SUları il<: sa- Amerı·kadan Mısıra lu ve mezeleri yiyip ·~rck «ıi· 
vaşan Alman taamıı kolu da No- leruniye ba~lamışlardır. 
vorusi>ki"yc e!li kilometre me58• Kafalar dumanlandıkça ~an-

İe)c kadar sokulmuştur. Nov0<ro- l b daldakileriıı ncş"esi de arbnı~ ve 
sıski dü•üriıldiikt.cıı soıını Rus g e en ot o u•• s le r denizde olduklannı bile unutarak 
donannıa:ı Od~~· ve Sl\·astop-01- birbirlerile ~akal~nn~·a ba~la-
daıı sonra·ki üçüocü üssünü de .. ı~ardır. Bir ara o~·ıuı. o~·nanıak 
ka) betnıi} olacaktır. Fakat, Al- .uıtırlarına gelmi~ _.,, sandalın 

maıılar için No~orosiski'yi ele Tramvay ı·d. aresı· u. Mu··du.'ru·· bun- içinde ayağa kalkaJ":ık çiftetcJli 
geçirmek Rus filosunu imhaya (De.onu ı:;a: 3. Su: ı; d•·ı 

y ıııc k.lf•)·eı elıniyecektir. Poti, k K h 
Balum ı:ibi limanların da işgali larJ getirme için a ireye gitti 
\'C Karndcı:.iıde Rus kıyısı ·hıra· 
J..ılmaıııası bu donanmayı yok et· 
mel• için birinci şarttır. Ancak, Amerika Hükumeti 23 büyük otobüs· 
bundan ~onradır ki Rus donan- t 1 •• •• • · r· d" 
nı<ı.ı ya bndi kendi.•ini batı.rabi- en ya nlZ UÇU IÇln ISSnS Ver 1 
)ir, )& te>Lirn olur, ) ahut da bir Amerikadan l\h:.ıra gel"n ve İs- idaresi Umum Müdür Moovfni 
tarırfsn devlet limanllla iltica e- kendcıriye ile PorstsaJı limanla· Celiılettin evvelki gün Kahireye 
der \"e enterne edilmcy; kabul nnda kıılan otobiisleriıı :memle- gitm~Lir. Amerika hük:ı'.'ımet; si-
t"der. ketimize bir an t"n-el getirilme- pariş ettiğimiz 23 otobüsten an· 

Zeng'11 petrol kaynaklarını ele sini temin 'için İstanbul Tramvay (Deva.mı 5": 3, Sil: 7 ele) 

ge:;irmek bakımından da heniiz 
Alman ordusu sa,aşrr halde bu
lunınaktad.r ve Sovyet pckolle
riııin % 65 ini teşkil eden kaynak· 
J..- da ceııu.bi Kafka>) ada bulun· 
m.-.ktadı.r. 

Kartalda hendek için- ı 
de bir ceset bulundu 

Mahrukat 
Ofisi 

Halka satış yapmı
yacakmış ! 

Mahrukat ofü.i şımd;lık yalnız 
nıemur ve müe..;se.selere odun \'C 

mangal kömürü rntacakıır. Bayi
ler vasıtasile halka Yapıla<!ak s•
tı..§\ardan ş;mdilik \•aı,gc.-çilTn{i~ir. 
Bütün memurlaı·ın ve n1üe;;scsc
lerin ıhıiyaçları temin olunduk
tan sonra halka satışlar yapılma
sı düştinülecektir. Memurlara tak O halde görülüyor ki, Alman 

yaz taarruzunun Hk üç hcdt>fi he
nüz Almaıı Başkomutanlığın<:& 
istihsal edilmiş değildir. Hedefe 
varabilmek yolunda Alman ordu
Eıınırn katlanacağı daha biır hayli 
kan fedakarlığı olacağı gözden 
kaçmıyor. Ayni zamanda, Ağus
tosl!.ll son hafta"' iç-inde bulunu· 
Juyor. Petrol - Rusya muvasala
sını ke.mek • Almanya yolunu 
isletme ve taşımaya açmak he· 
ddlerine daya•ı<ıtı bugünkü Al
man t:ıarrınu.ııuıı Rııs donanma-
11nı imha etmedik, Volgayı k<'S· 
medikı;c cenubi KafkQsya) a aş

ma>1na ve şimali Kafkasyadaki 
i•ini bitirmiş olnıas.ına imkan yok
tur. Cenubi Ka!kasyadaki petrol 
bölge•>ni ele geçirmek ve hatta 
İran ve Irak petrol havulannı 
da İngifülcor ve demoknısyalıı:r 
için fa~dasız kılmak bY.in~i dcre
tedc Alman hedefi olduğuna gö
tt anlasılıyor ki, bu soobahar 
içiode de Alman ordusu merkez 
\"e ~inıal Rusyası ile uğraşııııtk 
yerine KaCknspda kendi "bakı
mından nilıai tasfiyeyi yapmak 
;rc meşı:ul olacak 'e nıü~külat n.e 
kadar ağır olursa olsun bu yolda 
sal.şacaktır. 

sitle odun ,·c kömür sa!t'acaklır. 

Jandarma derhal tahkikata geçti . ~ 
Kartal jandarması, esrlarerıg>3 evvel ba2:I si,parı,şler yapmak için ı Bır yavru salın-

bir cinayet ha'."sesini aydınlat- eYinde~ ayrılım~ bir dallı~ dön- kta bir genç 
makl.a mcşguldur. mem:ştır. ca t 

Ma\tepeye bağlı köylcrdcn bi- Bu köylünün o gUndcnberi bü- l" "d b " Jd 
rinde rençberlik yapan tıali v•kti tün aramal.ara rağmen meydana p a J a ogu u 
yeri11ne bir köylü bundan 15 gün (De--.11.nu Sa: :ı, Sü. 7 del 

Pazar günleri nasıl eğleniyoruz? 

Şehirde kalanların 
da keyfi yerinde! 
Akşamcılar tatil gününü mesirelerde değil, 
tezgah başında geçirmeği tercih ediyorlar 

Dün gece Haliçfenerinde bir 
yavrunun feci bir şekilde boğul. 
masile neticelenen bir ltaza ol
muşıur. 

Fenerde Albd•suba,;ı mahalle
sinde Musandıra ookağında 15 

(Dı'vanıı Sa: 3. Sü: 2 d~) 
--<r-

Kışın geceleri 
tramvay işle
miyecek mi? 

Doğu cep lıesinde ltir Alman kıt'- iııliırMat 1ıalin0e 

.Don'u geçen Almanlarla 
Şiddetli Boğuşmalar 
MİLLİ ŞEF ____ , __ _ 

Balkın co,kan teza
lalrlerı arasında Sam 
ıana ,erel verdUer 

58'lmun, 23 (A.A.) - Hususi 
mırlıabirimiz bildiriyor: 22. 8. 1942 
Cumart~i günü aksamı saa\ 19.30 
da Turhala mu' ..Salat buyuran 
Reisicumhur hm"t İnönü Turhal 
§Ckt'r labrikasnıda tedkiklcrde 

ı bulımduktan Vt' bir müdd<!t isti
ralı:.ttcn Sonra saat 24 de Jolla
un.a devam etmek üzere hUblUi.İ. 

lrl"Rl~rile Turhaldau aynlmı~lar· 

Bu kesimde Almanlar 12.800 
esir aidıklarını bildiriyorlar 
Ruslar Şarki Kafkasyada da Grozni 
petrol bölgesine doğru çekiliyorı.ar 
Vifl. 24 (A.A.) - Şl""1 ' Ka!'lt. sya

da Alman taa!'l"\lzll gelişmek!Rdir. 

rr.işJe-rd1r. Stalingrad öti:eri:ndıe ştdıdıet... 

JI b:r ınuhanroe devam ~tmek:t<'dir. 
Bi Londra. .haber.ine g.ci.re, RutJJar Pi-

yatigo ·· ·ve G!'Oaly +-<:"'aSında a..: a.:ıt 
terk.,imıel r.rdir. 

KALAÇ KESDU ·oı: \'AZİl ET 

Vışi, 2~ (A.A) - Kal"<; 1. n nd'e 
ce-reyan eden m"'.Jtı;t ebe1er hakkın<* 

(IX;vam. sa. 3, SJ: 4 de). 

Gümrüklerdeki 
(Do,· 'T'1 !ô~: 3, S\i: 5 d>') I 

~·,..~ı; Mallar çıkarılıyo 
·Avrupa trenının , 
1 

bir yataklı vago- 3 gündenberi hanği cins ithalat 
nunu Bulga ris- eşyası gümrükten çekildi 

tanda bastılar 

ı:sviçre kuriyesinin 
çantalarını çaldlf ar 

Dun ~"(~rını.ı.e g~lcn Avrupa l 
1.re1"1 fudal' kal~ııktan bir 
müddet s"onra istanbuliı;ki ıstas· j 
yonuııa ge1d gi s;r .. da ırc-<' bağlı 
yataklı vag->nlarda bırıne 'bas· 
kın yapılmıştır. Baskın yapanlar 

1 h nü_ h::·•i) e!. bili:1m'yen dö!"t, 
b""' kisid r Vq~<>l'a her nasisa gi
re; ~ kış. koımpa~t .mar ::"dan 

{D~·\'aını sa 3, SU: l de) 
-<>--

Diyep 
baskını 
---··---

Almanların aldığı ~sir
ler arasında 13 kur

may sub ayı da var 
Vişi 24 (A.A.)- Berlinden a

lınan bir habere göre; Diyep baı;
kını esnasında elde ed:len esirler 
arasında 13 kurmay subayı bulAJn 
maktadır. Bu d.a bu hareketin bir 
keşi! hareketi olmadğını ispat et
mektedir. 

Esirlerin arasında bir generai 
ile ki albay vaıxlır. 

PARİS RADYOSU HAYRETTE 
Londra 24 (A.A.)- Diyep bas· 

kını hakkında Alman kontrolü 
altında buluMn Paris radyoou, 
Almanlann bu harekeıe mc-ydan 
ver· şlt>ri bi~i hayrete dü~dü de
mektedir 

Çıkarılan malların eı aıtıadan ıatdmı· 
maıı için yeaı te•blrler aııadı 

On beş gün zarfında ışümıiik
te!l çekilmiyen malların Ticaret. 
Vekiıleti tarafından çıkarılarak 
satılacağı lı•kkındaki karar üze
r.ne ıthliıtı-•lar harC'kete geçrni§ 
ve mallarını \-Ckmege başlamış
lard r. Üc gün ıçinde gümru,.ten 
~yasaya miiıhını miktarda mal 

çı.kmı~tır. Bunlar arasıncla bıl
hassa şu "'iağıdaki macdeler v.r
d r: 

8() ton ytinioü ve pamuklu n.en· 
sucat, 50 t0n sellülo-z, 100 san<l k 
tıbbi ecza, 900 pak"t radyo leva
zımatı, 14 samhk alümın~om kv-

(Dovanu Sa: 3. Sl ı 1 

. 

\C .... 
t c .. ,.. - v 
Harp ilanları 

1914 Dün3a Harbonde, yeryürinün 
dort bucacınoon • Alm"'1yaya ha'P 
ılfuı ı•den, T' 1 ve ctsm. mı·<:huJ, aıl4-
kalı ve alaka5ız d·evı('t]er o kadar ço
ğalrr.ış ki, g:uya A 1n.an Hariciye Nl'
zarel•, kapısının ustı..nt şu nUk.te dolu 
levhayı as.ınıya n.<tı.~\.a kaim~: 

tAtuamcl<'m:z.:.n. tokluğu yür;uıdC'ıı 
günde b;r hHp ilanından tazııı..ı lra. 
bul edilerr~z!> 

Brezilyanın Alır.an>0Y• lııııı> ilin e
dlı;i, b&n3 yuka.rıdak fıkrayı hatırlattı. 

Eğt'r &ahvedPn mü.Uı:.Ş bi..r bomba 
yapmak imlcim °""1.ydı. bu harp ila-
1).iyle Mih\'erin işi Dıtzn>ş dempkti. 

Fal<at (Hitter) in gü'lde bir çok 
kahve içtigin.i, kadıve"'/1 adı·ta suya ve 
('ı}rıneğe tel'l.:i.h etıig:nı bildiğimize ~ 
rı·, Brt"ı.iiyanıu Alnıunygya b.8.11> ·ıan 

('(!iş} h!ç dP hayıra al~n1et sayılamaz. 

Böylece, Mihvere dü.,-mnn vaziyc-. 
tindP bulunan, bir kı;nnı Olü ve bir 
kı..~nıı dlı'i n1t•ın~ı>t:ct!er ka abalığına. 
Bre-ı.ilya da kaulm:ş oluyoı·. 
Hayduıı! 

NECiP FAZII. KISAKt'ıJıF.K 

ed<>n b• r p:-opag:ında m:ı.hsUlu hal D<ıt 
nilıayt't bUtU.n vc-sı:e.eri de haz "'.!.2. 
mıs olarak, Demokn:ı..sya1ar dünya n
da bu t.tı-l:ICl::ı :\Iüttı•ffklt\l"tll kuz ·:ı?'
ması ve havai ! e:.....:e• !e kutlanm;ıtı, 

kaz;ın.Jan ~ı·ytn dair.n bir kl)'mt't o!
rr.3sına. rağmen bize Ce-mokra-~al:ı. ın 
h:J.i muht1.~<'n1 ki!aye~ ve Llyuk n ~ 

enuııychnden uzak yaşadıfrr4 ·\<'ikin 
ediyor 

.Bize öyle geliyor ki, bütün k~n1 1,yet 

ç-e~evl•lt?rUıdf', insan, hanı :nı .. dde ve

aair ölıçülcrie Mıh.veri bır kac :kere a
şıQJ\ Dernokra!yaların baş i'htyacı, ı.a

tı·n haddindt'n fa.ı.:a kt·mıyet kt:.laoı:. 
lık.larını çoga}tnllı.k d ğıl, he!' ba .:n .... 
dan c-ksik kc.yf!yet dE-gt1 rhtN>i :yuk
&1·1tm.ektir. 

Demok:raı:-yalilrın bugtine kadar bc
Y\ına btri-kt.frip hentiz .ıt3pa ı.ıı acrtıtr 
dJ.ğı ke)1iyet ka. .. asu1~a. aı.ım, il"ilfııe, 

cUrJet, fedakA:r' \, ım.ın g3l: ı saıst rUı 
vH keyfiyet kıymetle!' n•n yathğınıı 

k:ıbul etnH:k ihtiy:ıcır.rlsy:.z. 

Dc-moltı:asyaJa ın aı"1ık bı bel, "" 
kaskotı bir usul alımda bu keyt .ııe'I 
ö?\.J',Hrrfndrn bir ta~sinı olsu:ı tem:...·-

Jiu \aziyete göre, 1942 yı)ı i~in
<De<anu Sa: 3. S~. 3 del 

Pazar günleri IJ:ıir kısım halk 
eğlenmek ve sermlemek üzere 
sayfiye ~.tlerine akın yaparken, 
akjjamcılar daha ziyade şcltirdc 

kalmayı kenar köşe bir yere çe
kilerek tatl•, tatlı demlenmeyi 
terciılı ediyorlar • 

Bır akşamcı dostun kanaat ve 
tavsiyesine göre d'zdize kucak 
lrn<'ağa bir tren veya vapur yol

culuğur.a katlanıp güzrli.m tatil 
gününü boşul:ıoşuna harcamaktan 
sa, bır tczgiıh baş.nda üç beş 

(Dt""-'W Sa: 3, Sü: a d.a) 

350 tramvay bandajının memleke
timiz.e gönderi:n-.esi 3ç~n Romanya hü
kiımttiyle bir anlaş.maya Ya.nlm~-
1ır. B.3n.cl-aj1ar ay sonuna doğru yola 
('ıkarılacak!a rdır. Bunlar geldif.;.ten 
sonra yüz ka.<lar tr~mvay ar.:?basını 

daha ~ı're ib~~atmak uıUmkün oJ.a ... 
~k \'C seyrü..:;.cfrr tıkıntısı az0:ılaca-

tır. j 
(Dev:unı S•: 3. S\ı: 5 de) 

Almanların bir hafta
lık tayyare kayıbı 
Loodra, 24 (A.A.) - .n.B.C.• 

16 • 22 Ağu~tos arasında Alman
lar 347, Ru,Jar 19.t tana.-" 'uıy
betmi*rdir . 

Fakat biz, bu harbin n'hai t.aJ!blni 
Demokrasy:ı?ar tara.!ınds gören bir ka
lrın olmak sı!.at:ylr, Demokrasyalıı.nn 
b~ türlü mfilt,,flkle~ ltalııbalığına btı
yük bir prnpagand:. Phemn1:yctl vr .. ~ 
cıığ;ni görmıeklr bl~ de m('mnun olmc
yonı2 . 

Ay:a...ıan ve yıllardanbeıi de•:.ın 

.c b4!ae:,'!mı go.duiiJmuı g":-, bu· 
tiın blr müttı..!lk:er \'<" ort;ı-lı:l:ır 1t '!! · 

brılığl ile beraber vı· k drl:ı ol"rnk 
bi!fii~ Alm:n1yaya harp ılftn ~tmtş b..i.
Jur..dugl.lflu an\ı)':l<:.ıi.'U! 



2 - S O N T E L G it A F - 2 C. AQtJSTOS un 

HALK F1LOZ0f'U 

PİSİKOLOJİ TARAFI 

Do. tuın Selılnıi İzzet Seıles, 
Ankara Dc\let Kon~ervatua

n tiyatro kt•ounrn İstantıulda, 
},minönü Halkevi adııın verdi
;:; teınııillNde, Ev Rcisi Yavıııa 
A:.ıtdıw'ı.n, neden ı.alınede ı:ö
riiaerek, aırtiııtkri halka tti<
dinı ctmediğ-Uri Mlıilm~tu. 

BW>UD bir bata olduC;'uD11 Ya
nız AlrKdan da bilir. lkrbıdde, 
ı.ayın E' Re;,,i, ya, rahatsız bu
lll'll<ıyor, yahut da re.-ı...ııôde 

bir mazeret kcndisiııi bu vazi
feyö yapınaktan altkoyuy&relu. 

Nitekim milli oyımJar f~ 
"aiinin T..ksiın g112iıı<>sundııki 
açılış ak'!"nwnda. Yavuz A.ba
dllll, re.tiuhn ıuaksndıru İstan
bul halkıoa aDla-tmalı. i.çin bi• 
2:ı.t orta.d-• görünmek lıu&ıu

ınında büJıilt bir dikkat göster· 
ıuiştir. , 

Bu ı:ibi temsıil \'e tezahür!""'" 
de. hadisenin lialka takdim edi· 
li.~; ~.,._._ miihimda. işin bu taıra-

ÖLE, 

DiRİLEN 

Geçeni~ ajaınsl&r bahar v.,. 
ri ordu: llaurietanda bir babk

~ının ka.lbi, her gel:<' dıır113·<W, 

yani adam ,·efat ediyor, sababl&

y in telLrar işlemiye başlı,.-Uf-

Bu adama sormak liİzın>: öteki 

diin~ a<la ne var, ne yok., 

Bu ahiret yolcusu, şimdilôk iki 
diin,vay< bilM ıeık adrundır. 

GC!\IRUKTE 

SAKLA.J".UŞ 

Bir ti.t<car yakalannııLwrılı; riv> 
yele göre 3511 saadtk ziieaciye q
yasını giiWliikLe bior yıldır .-:ıklı

~-orınu~: 

REŞAT FEYZi 

fma propagan<la dernek daha 
doj"ru olur. Bizi.m, bu nevi jş. 
J.erde, proı>acandaya ne de-rece· 
ye kadar muhtaç oldıığtımıızu 
•öJ'koniye dahi !imim yoktur. 

Eıninöııii Halkevi İ;-tanb...Uu
lara •ı\ntigone. pİ) eı;iııi sey
rettiırınek, milli oyun!~ fıeııö

v.afini torlip etn>ekle büyük bir 
lıizmet ifa~· BU ıım-. 
tin asü eh~mmiyctli kısmı ise, 
USıl!>l'ln içtima( )atrd.ım İç.İn 

sarfodiJec~ği nols.laS><iu Bu ka
dar ı:ıneı iş bll§UIWŞ biı· Evin 

Reisi elbeıte takdire 'e tebriloe 
N\yıldır. 

Göriilü1or ki, yalnız hi.iooMi
niyet her zaman kifi değiL<IU. 
Bir de, her yapılan iyi işin piııi.
holoji tar..U vardır. Halk, bu 
pisikoloji tarafüe de ı...tmin e

dihneli, )"ini, h3disenin teza
hürlerini iyi lre ap edip ona 
güre idare elnıelidiır. 

Tüccarın tüccarı nıu- • 
ra~abe usulünden bir 
faide çıkmıyor mu ? 
Tüccarın tüccarı murakabe et

meoi usuliinün pek fa)·das.ı görül
mediı,'>:i zeytinyağı fiat1arındaki 

tereffüd<ın de anlaşilina.ktada-: 
Zeytinyağı fiaUarı biç ><>ktıı.n 

arttrrılmakta "e hatta % 5 asitli 
zeytinyağlar toptıı.n 126 kuruşa 

kad;.,. satı1dığı görülmektedir. 
Hallmki zeytinyağll tücearlarmın 

Tkırret Odasmdalı.i toplanirlaır;:n

da karar verdikleri vcçlıiJ.e bun
ların kilo<" .. nrun to:-tan 121.5 · 122 
J.uruşa &lltclnıası icap etmektedir. 

---O---

40 ton çiınento sat. 
mı ya kalkışan iki 

memur! 
Sümer Bank tarafından Sıv ... ta 

yapılan bir Jnşaalta kullanılınalo 

üzere Ze~ tınburuu falıorilw.uı dan 
40 ı- çimento) u nle2kıir inşaat 
memurların<lan .'.\liimtaz ,.e Reşat 
tcsimı alım!fllll'drr. 

.r:. .. .•. "'~ ·.·";:)~ .. 

Fırıacılarıa mlcade
ıe aaııl olmalıdır?. 
İrtaobal ]okantaJ•rt ıçlnd~ karnr~dz; 

ekmek vert•b: lml-er vardl't'. Ve bu Jo
kanta.arm bu e.k:mı•kleı.·1 nıef"l"den, mı.

at! teaoı.ı·i.k ett~f-eri bır ~it" ha.1:indt' de
vam etmekl"dir. Bugüne k.rı.dar işin. 

m.ahiy&li mı·ydana çıkartlaln.a.rr..J4tır. 

Fırn}&.:lıar. W eimıeo.leri ioka.u!.<üa.r& 
~le-rutin ~«'t.IJ\Ad:.ciar.ın1 sOylüyoı.·
~ar. F.ınncılk bu ek.m.R:!eri ptıım.ay~n

ca, lok~ot:;ı.;ar bl.Olıl3rı ne-reden bu.hı:

yorfar?. İlk ~ geipn ,eki{. &ı::dur: Bir 
k1'!1m. t.mıl ar, nalkıo ı:oo: i.l\; ~kındc 
istijıajcaıdan b~-r mikt..r }c6e·c:€k fazl& 

l~ yopru::« imlca11uu buluyorlar 
\·e bu ~kmectlt'Ti yukse'k liy~;a ve 

k.aıırnefJz olarak lo:cantala:ra. :<ı.tı;yor. 
Jar. 

Bu ihtınlal, el'\ ~.uvve.tL <>ianıd1r. 

B:r de- frmcllo••f"ID faz!~ un temın ct
l•kle<>i, ;,>.ıra<!= buraclıın buldukları 

dOşünü.Le-bJir. V~ bu IQzla unla ekn1ek 
ya.µtktları ka.bul ectiit1brllr. Galiba, en 

do,:;:ı.ı.su da, bu i.k.ı lbUmalin cie n.ev
cı.rt o;oogudur. Hem böy!e, h ·ın oyle, 
tr~lilsa, fırınlar htı-g.u, 1'.r ııukta.r faz
la. eklr.ı:tk yup&rak loıkan.talara \·et.ait" 

ıstiyenftt( s:ıtoıbi :nekteC .... 

Fıl'l!>Cı:o& • 1bu lht.ma!le-ri r«ldel
"' :ttrd.i·. Fak.at. fırıncıtırın pel< 
mktl likir ermez. Onla.~ rnes:e«ın b· .. tünı 
8ll". ır...ı v.....,l!tırlıw-. Ve da· n9. hı.:mil. 

ı:ı.ıy• lıe ç~ ·mı. ve buna ınukabij 
mağdut" okukıl.ırınr, zıJı~ e .. klera11.i 
ıddı.ı edet teL. 

Yı lardanbe-.ı-i, b.ı. oo)iıe:d~ 'le yır 
la -danberi. zlyııo eden bir Lcare! erı 
babınm, ayni i~t.e nasıl ohıyoc da se
b:l'! gö;~<rdiitlerı, ~ayanı d.iki<a\ b:r 

.me-. '"'Zlldur. Ve f w--ınc; J :oır i(:ode, sen--c t 
yapm~ olanların az o !ınacU,ğı da. aşi .. 
kı&.rdır. ller f~;nda., .günün ylrr-ı.1 dört 
saw.l111de bır müraık.abe bey'oti bulu.n
dur.r-'iık. nıünkü.n deği,dir. a;nıaooalE>ytı 

fırıncı, eksik, h.an-..ır ek:mPk çık.:ı:-ınak
t.a t<ıımtmıyle vicda:niylo ba'1başo.d· . 

Bize şoy re geliyor: Asıl f:l konacak 
mlıl·S'.ese1l'r fı.rmlnrciı.r. B;r ~ın gı
da n~adck> -erın,. OO!'il, bu gvıa nı Jde
h,r.Wn h...-vzı.rJ.anritğı., y.apıld.:ğı m cı;.se

SP ! ere L•ı k<>Jllı;ak \"C"ya, el koy r. A.tan 
a n1.ll~v- -Ort• rnlırvkabe vaz.ii"sini 

göl't'<'I"~ b ·r !<ı<mtı.c>I şdı:ll bulm-'5< za
~uidir, 

Bı..ı. ~"l ;ı. mda.ıı. bj_<erka tUrlıi tQ'k.ı

laıbll.cccğı.ı.ıe inıır.!tHyoruz. Çi.lnkı...~ çok 

ci:triliıit tici.•: e~ ve rr.ft>l(>!k adıam],u,rı 
yanmda, m;ıa ·~~,., t°fH.!"~t.i br· h'..!e ad
~~~lor c:-oktu.r. Ba :ı:·tm•y~tte Nan 
bit" kal.a.b::.ljk \•a1'6!l, l. ın!arla ruüc:lJe
ie kolay olur mu"' Ben, bu haberi bir gınelode o

kudum, fakat -.ıı.madım.. tücc ... 

gümriiXt.e n .... ı mal !<ıık.lar. Gftm. 
rü.k bi>kü~ti.ıı değil mi?. GümrüJı; 

idarei aıdrepo!ı.nnda durltll eş. 
~·:ıdau h•bı.rdar d-eğll mi? 

R. SABiT 
Fakat bu iki memur çinıcntoiaTı !=-=-=-=-=-======== 

Sı,·asa gCiliirecek ~·erde lJali<le 

Şarap iskelesindtı bir tüccara ~•· 

tıp para&ın1 yemok isl.enı~ladiır. 

Suçlular ciimıü meşhut balu.de 

Beyaz peynir toptancı
ltarının garip bir kararıl 

HA~IA.'I 

TAKİFU;İ 

~u hamu:n ha\11ılli,ini olmmruı
Sl:nuzdur: İki s.a11tten fazla ha

nıaı11Ja kahnmıyacak. Zz.tt:lll, sı

c ğa ra.ı~ tah&.ınınü.lü olmıyanlaz 

h:r s· ttc çıkarlar, B:ızılacı da 

l~o~ıthanc 5-afasına ı:-itmiş gibi, 

akşama ikadar hamamda yatarlllT. 
Dem<:!< artık hauıtMU bir safn yeri 
clc:._il, b;.r )1'~ llJOa yeri (l!u :ık. 

(AJ ·1·, 
6 H 'ANl 

8iT de mektep (anta;ı buhrans 

\ı.ırmı~- Ht>I' >ıl :;o bi.n mektep 
<:•olası imzl e<lilirkcn, bu ~ıl deri 
yoklu;\undan bu miktar )apıla

ınan1 ~~ 

Fakat, bu sene çanlıaya pek de 

hi<um yo& •. içine ltoyecak defter, 

kalem ı.uıtı-l>iliy• ımı!. 

AHMET RAUF 

yakala.uru ıslardır. 

T~:~:~ı~~:d~~·~~s~t~ırl 
İstanbul su istihiakiııi kar ı ı:ı a- ı 
cai< kt>drette o:m~d ğı an.J, vor 
Bütun rr edeni i 1..ya~l r!a bfı.ra

bcr. 6U da elbette gi.mı:I - gune 

cb.."a çek sıırfoluııacaktır. B ~cn

aleyh orrncaktır. 
su:~r ic..aresının terkoc;u .Lu _n 

ve tevS: ıçin b!r program v~ proje 

) .ıptı.ğı malumdur. Bu proJeo;n 
mahiyelı , 'bı n.yoru.. Y .ılr z 

bildlglmiz bir şev va~....:ı, h'1len, 
suyun ki.fi gelrr,eu gıdı~. Yakın 

bir islik.balde, İstan'bul daııa fazla 
su sıkıntısı çekobilir Al.nm..ı.sı ı

cııp eden tedbir nt-.-.;e, b'r an ev
vel re;;~s edılme;i Lazımdır. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 70 ·-
r ŞK ve GÔZYAŞ 

lıua.u: :\;ELAMİ iZi.ET l 
• 

1 

y { 
-1 

' 

İKİNCİ 

n .so:tr'l S ~i.D. 
. .. e Jt.c.rr. a: dedı, ln. • .g ;...n ~k 

yürildü; 

ıek ç n rr uıı~un oldugu 
ı y n:, K <Jt.iyordu. M~r

cta oşarJ...4<: çı.ktı, ser 
y ttı.. Uyusa bira-ı rahaUıya.-

J. K t y :mak m:.,m'klin m!.ı.?. 
c. y ıru gt: yor<lu. 
Göz.'c :ı Onı.:.. ~ hep o ol'Om~l

d :ö ~ "1t~ vardı. 
B zan da ygr, yaa uyuşukh.J<., ya-

n uy u .rıne o ndanu C(>rüyur-
Yt' gv ;;kıçe d<> Keııum görür g~i 

• H-.yll", o • >rd ... ;.ı .a<U"m. b~ 
&!~eDL deg;ı, Ktlnaııciı, 

..... - .. tııuı-e1"ni çek
i( içıo. Ci.n att,a Kenan 

l(ISl!ll 

Kr.n ""ı.t gi>:müştu, eeı:t"le.imıt Ke-
naru •••• 

SC\"1: ~ g"til. erua ~ns kı > umdı..;. bı. 
r~ c. ..... J~a.k .çın hıç tıri11 darnz,.. 
dl.. no y- e yuş-_. .l.L'dc kt n o •.orr. e>-
b ide. gl..ınlüğü •• yal gÖ'ıll"' 11111 Oni..ıo
de daha n t belir<yQrdu. 

i~ ;.c: Kf"!1'ilı.1n ~.ı kCDCdlSl ıo.ı. ca-
tWr.st..-yc u,, e!h.l h.31 t o>·na.ta.r:ıic k().. 
nu u.yo..-du ... Gözlı\rı onun parlak Cö"/,.. 
Jeri idi. G;~ i;tl.Jobalclcn ümit 
kf'.srr.c.·me:si, i.stı.kbaie umit bagJaına· 
maa t.in ona ögl!t. varirken. y ...zi..ını 
tıpkı böy~ parlak g&lo<I~ bıUnııçtı. 

Eu. eöz.lerl eıurüyordu, bu gö.ılM 
go~u. 

Bu güzl.,ı', bu bllışla.r qıkın ve ü
mcdin p. lak ob•JaşJan idi. Kocası 
kcndislııdrn ayrı4rkt'.ll böyle b.ıkıyo~ 
dıu. 4te Sf'\6in bu babf!ttra ka VUfi

zn~tu. Bu ba.Jojl.Ar n~ bir İ~e.uyolun, 
ne de l><ışka b>r ~ bakıtları ola
m:lı.dı. 

Keııadt:~ 

Pe)-nör fiatlan y-ükııelm~.kt1! de-
\'am etmc.kl.edir. Evvelce ıı;; lru
Tl"ı :uarh konulmu~ ohııı yazım 
yağb pCF>riler l>akkalluırd:ı 12S
l lll kuru!p ı;atamaktadır. 
Diğer taraitau tophıncıhll' ş.im· 

di ooheır ten<:keyi 18 kilo itibarile 
tal'"hu11.dıan satt~ 3 apo1r..k u.. .. ,uhinü 
ko)·ıınışl&rdır. Halbuki fire payı 
da hosap edilmediği halde bir 
tC1lekeden 16 - 17 kilo peynir çık
nı. kt:.dır. Uu \·azi)·et iitrazları 

mucİl> oln1uştur. 
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GönJünd!'k• aıııc ı:k gunrer ne kada.r 

t~e ISC, " dl de o kao.ar t~ itıl. JI~ 
tJOlma.m l )tt, •• 

S 1ııgiU saadıet·ı;ıcıç11 uçuyo.·a.u. Sev
g r:e, eıt."\~~~l koca ına kavu.:ıITTJ~tu 
\e K m G 1 .. • • günl "'< e b2it.
Ugı gozler e bakıyo~·dw.. 

- Oh! ..• 
5,,..g,r ""1-tn b r 11oğüs ~ · rcrrl<. 

n.ıy3Sln a, ...ıyandı. 

Halı:ô<at ı,,=ıı .yle ba,..ıta Jdı . 
(.l'.a.ı ıld.c goııuı ~ı • .'.id<ıınJ.ll a.ı·t .. ıc 

kue3..il ix~ 1 ıi t.. o iddia edetuı· 
y C'k. , c ru onu bir !> ı:ye bile 
röce.me'T'"IL,;t 

Bir.!c' lren<li h-aı<l•ne kl2<l.ı: 
- Ne <!:ye S.lrLf.i ö.Un Ali He bera

ber onu ıil amıya gitmed.irı.?.'" Biı- an. 
C\"'\-er o adamın kıın olduğ1:nıu O"'re.nir 
cı.ert!en. kı.ll'"tuİW'ciıAm' • 

0 

' 

Almın ne.rede ()turduğunu <la bil-
m vordu, b . hemen ka. 1 kıp gider, 
Oll'UDla beraber l'l!>anyolu :ırardı. 

Saat onda hlızml t,·i mUjdıeyi. vı~rdi: 
- A,I B.:-y geldi rfendirr..: 
Se\'g'n de)!. 'ıbi. Yf'.rİnden fırladı.: 
- Gt•lııtift! 

- Aoba TJe' hab6l' vM'Ch? ~-gin 
hemen sırt1l'L3 bi.;• esvap geııçi:rc!;, nıi .. 
eafü or.oi ına k<>ıılu, A'i ö7U. d;l«Ii: ı 

- A ,)ot dedi, pek erk.en gr>ldim 
a.ımn.a... ..... 

(De._~ Var} 

H V • t • 1 MAHKEMELERDE: ı 

ar e azı ye ı lnaııallmtllzberımı, 
/Diyin llmlbaberimt? 

Stalingrad için yapılan mu-
harebeler Almanlar 

lehinde inkişafa başladı! 
(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 
Doğu cephesinde: 
RU& tebliğinden. aırladığmııza 

göre Almanlar Don direeğinde 

nelı.ri Slalingrad istikametinde 
geçmiye muvaffak olmuşlardır. 

Rus tebliği ve Londra nıdyoşu, 
nelui geçoo Alman lut'asının a
ğır kayıplar veı<li.ğini bildiriyor. 
Fakat geri a-t.&ldığ'lla dair bir ha
ber yok. 

Yine Rus tebJiğine göre Al
ruanfar Don dirseği cenubundıık.i 
Kotehtlkovo'nun şimal doğusunda 
taarruza geçmişler ve Rus nıcv· 
zilerinın bir köşesini yanıuşlar
dır. 

Alınanlar is.c tebliğleri;nde bu 
muhattbclcre dair hiçbir malu
mat vcrmiyorla.r. Yeni büylik ha
roketlure ba~ladıkl.arı zaman, Al· 
maıı Ba.)1'-unıan.danlığı, stratejik 
inli.işaI güriili.iııceye kadaor süküt 
eder. 

}'akat I:usları.n ,·erdiği yukarı
daki maliıınatlan anlaşı.lıyo-r Jci, 
Stalingrad'a karşı Don d?r.<eğiııı
d<ı cepheden Kotcln:.ko .. o'da ce
naht8ıtı yapılan A.lman t.aruıruzları 
tôbiye saha~ın<la inkişaf etmiye 
başlaruı~t.Lr. Demek Ahnanlat' D-On 
dirseğinde nehri geç.miyc ,.e lrir 
köprübaşı tuUnıya ,muva.ff&Jk ol
muşlar ve diğer taraftan <lenık
yolu boyunca Rus mevzi.J.erino 
girıuİ)e koyuluıu~lard.r. Alman
ların Stalin·grad'ı dü~ürmiye \'C a· 
şoğı \"v.lga bo) una vaırnuya az
mettikleri ve bunun için buraya 
yeni kuvvetler ge1irip Ruslaora 
karşı iistünliik temin eHiklui 
anlıısıb:na !<tadır, 

Al-;uaulııx Kafil<a;yada daha ce
nuba ilerJ.emek için D-Otıeç"den 

geçen muvasala ballarını şarka 

karşı temin etmek mecbuıriyetin
dtdirlu. Bu da ancak Rw lann 
Stalinı:rad'dan çıkanlnı.ıısı, :;~ağı 

Volga boyu gerisine atılmJı.sı ve 
dalın şimalc!e Voronej'den uıak· 
lastirılın""" ile mümkiinditr. işle 
Aima.nJar Ku.fkasyada ileri hare-

-

1 kele bazırlanırloen Stali.ıı,,orlHI 
cephe..oni sağlama bağla-mak 

istemişler, bu maı....tla büy ii.k ta
arruzlaza haşlamışla.rdır. ŞiiplHı

siz A.lmaıılac ao.ı:l neticeyi DoıQ 
cl.!rseğin<l<> )ap>lao cephe taat:r'u
zundan değil, Kotelnilı..ovo nıınta
kırimda demiryoln boyunca inki

şaf eden cenah t.aarrunından bek
liyol'lar. Bu taarl'uz inkişaf edin
ce Roolar Stnlingra.d. garbiııden 
çekilmiye meebur kalacaklardır. 

Aksi takd'1cde eenuptau bir ı;cın
bcr isino dii~ınelcri ihtimali vaz
dı.r. Ru.sların Stalingrad ııuııtaka
sında hiç olma:z.sa bir ay kadar 
d;ıyaıJnnala:rı icap eder. Buna mu
vaffak olud"'rsa, Almanların Kaf· 
.k!16ya<la dağları aşın.ya teşchbüs 
etmeleri de o ni,bette geri brra
kıluıı.ş olur. 

I<afk3'yadu biiyiik bir değişik
lik yoktur. Ruslar Kra91l<Odar ce
nubunda yeni mevzilere çekildik
lerini söylüyorlar. Bu takdn-d.e Al· 
manalı Novorosisk limanına çok 
yalda~mı~aı·dtr. A.rtık limanın 

strat.,jik chcmmi)"Cti kalmamıış
tır. M.tılıı>robe bu kadar yakw:ıa 
geldikten sonra Ruslar bu liman
dan bir bayır bek.lyiemezleT. Ora
daki lruV\'ctleri boşaltıp cM.uba 
ı;ekilmeleri daha doğrudur. Bıra
kılıtcak bazı kuvvetler Jaj":lara 
day:>narak Almanları bir -;;;';id. 
det daha m<f,'gtıl edebilirJ.er. Fa
kat Novoroshk'i. mukadder akı· 
betten kurtaramaz. 

Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmı 

Şehir Tiyalrosunım l<tş::nacağı 

Tepeba§uı.daki eski A.sri sinema 

bin:İ""1<1a k~rgir bir sahne yapıl· 
mqtır. Diğer hazırlıklar da önii
müxdeki ay içerl,iıııdıti ikmal olu· 
nacak ve ti.ya4l'O bir Teşrinievvel. 
ile n~ıılacak.lrn·. 

M~1urr ,;m,ıralılardan Mart Nuri 
nıaznı.w.di.I. Davacı me..-'kifıocia. bemen 
ktrk yaş•ara1da go"ii:ıM:n vt" bu yaşLa 
h·~ıfi kabjl o}ımıyacak Qerecedııe SÜ.$1~ 
dir't.gün.lü, alı :k'J, pudrith, .t'Qıbt.ıık.h. bu.
ram buram ha.cıy,.gı K--*ı.su il€ ·red.eo. 
b'r kadm ()~11-lJ-"O'!'du.. Kadı.cln par
ınakf:ıırında :.,.i.zük e:·, bı:eklel"'İllıc:Le bl
ıc1Ati'6t· va.re'...: .... Boyıuı.nda, llltın bir 
zincire ClıU·!ı bil" kaç talııe beşibırli'k, birt 
teke boynundaki çan i bi, sallanıp du
ruyordu. Kudı.nın a\·ukah da ''ardı. 
Taral~arı.n hü\:iyetlf"rı t.oJJtt edild~ 
ten ~a, hiı.kını a.\"1.ıJ.i.ata söz hakkı 

'·erdi. AYUkat au:a~nıya bilşla.ch: 
-. !\füt.'kkJ.em Dü.ı-ıı:H."v, sal b:1• ka

dındır. İlk zrı;ıci bir nH.iddıe1. evvel ve .. 
!at etı.U.. "'"°''ine, küliirrtlice · bi1c 
para lral"'41ır. Kend.O, rıc de o.ısa 
8't>Jl9tlır, Gt>ı"lıt' bir kadınım uzun m.ücL. 
cjf~t dul ol.arak yaşaın~;nın, evıenr.:ce--

1 me~mn. muhitte ;..ıyJüki.li l"r'IUCip ola
ca.ğ}m dü.şürıer('k l v!enmi7e k.a.rar 
ve<'miş, köt' t• ı;adüf, kendisin J\.li...<\k.et. 1 
Nuri tle tanıştım.ıştır. Nuri e\~li9-ir. 
F'a~at, t'\'II old unu .ı;:ııklamlŞ, kf'ndi
sinıe beık.ir o!d'l.Jğurw.:., ti.ca..re.l ya ptl!ğını.. 
fa'.~at parasının b:t~i.ııi söylt·nıişti.r. 

Saf b~r kad·n o!an nuiekkilem biliı.tah

kik bunlara. jnanm.'" kEud.ısinc nıUtı.iml 
b'4- serm~ye ver.m<'yı dr vade-tın.iştir. 
Nur , nüe:kkilı•'"Tl.Ln sa!iyetindcn L .. ti
fRdr ederek. para ~·rlaniye b:ışlamış, 

ald!ğ• parahı 1.n y~künu bin. bı'ş yüz 
liraya balig olrntt ... ttır. MüekkiJemi, 
ınütcmııdiy'°n avutrrı - nikfıih mtıam.e

lesi için uğnış:nakı,, ~ d .,.,ın~ söylr

rn~. r-1~:-..e eldıo"l bir dliyun Hnıtihaibe- l 
rini, nliie.k.1dle.1X" du~Jn ilı Jühaberi 

<iiyt' gö.;!.eıırr.1ş., müek.kı lem i; mı..:haboci 
başkıa bir~inf de o'kuh·o ne old~unu 
sorrn.u.,, o da. düyun Hmiiıh.aber' oldu
ğounu 90y1L·nıış, rnüekkilcıın sat ve ünr 
.rr.ıt old-uğu ·çin düyoola düğ\A.nü bil

n~t'diğirıden bunu di..gün ilmi..ı.haberl 

zanniylP, beyhı.;.de :re:rıe düğünü bt'k
leyip dum1uştur. N~hayel, Nuri orta
dtl'Qı kaybolmuş, mÜı'kki~em W müd-
det ronra şin Iark.ına vaırnuş. dol:i:;.-

4L·ıldı.gı.uı anlamış, N·· iyi yakal:ıtnuş1 
er.dan sonra .da ~ı.ırlniın 1n.f:İ.*ccel ve 
sabıkalı bir yankesit.i olduğunu ii;Çen

mi.ştir. ş rııd.i, N11riom tecziyr-;.ıni ve 
lbiı.d.en doiondırıcılık ~uretiylı~ a·ldığ• 
bin beş yü:z .ha.um t.,1 ahm.n.a. ladrsir.i 
istiyoruz. 

Hfı.kirn. avukat söz1e:"lni. bfrdiklen 
l;M)t?ra, Nuriyt, -

- Söyle +bakalım Nı..:ri, dedi; ha».. 
)tında ,;öyienenlrr4 ı!t;yriwı. N·~ diıyo-r

tilın?. 

Nuri, 
- H-tpsı y3:an etend•~. dedi. Ben 

bu kadını tantmam bilı•... Bu kadın 

z1•nginm.i~ .•• Bana. 11e?! EWcnmrk ni· 
ye1.indeyn1l{> ..• O da be11i alakadar et.. 

c0c~mı Sa: 4. s~ s de) 

-ı 

1 

\'azan: li.ıl. SAMİ KARAY EL 
SLlLn Azizin ba~peh:li\'anlann- İ 

dan 'lıı Lı varc.ı ! i, tan~ y.irni )'..:ili ı 
sen, Ti.rl:iye İr.ıp<ır<l orluğu "-
h l:nde on~ k.ınsccikler mıc<r'iıp 
c<.eırem .i. Bu pt'l,l'nn elli alu 
'·,ı-,;ı 'd hal<l-c Kırkp rda 
ba~n t,ü eş rdi • 

.c.,, ı r Ad lı H1.,1:cr, Koca 
Yt: u<'ar , ı; altı 'aş.ııda o!an ıh
t" r oehlivan· genç \·e tüvana 
old11kbn halde meydaı:dan ç ka- 1 

ranıa!T' tard!. 
• Yinni yed'. ser.e Tü: k.ye İrnpa
rato.-tt~;?u b:1.~h1 'Vanlığ.ı.n; sahip 
olan 'bu baba)igitin ismi Ke'ali
çndur. 

Kella;co Sultan Aziz v!."fat et.
tikten son"" sefil di.iştü. Keşan ta
raflarında bir köyde oturuyordu. 
Bir çift öküzil.e ç:ft yapa<ak geç;,. 
nivord.u. Fakat böyle bakımsız 
olduğu halde bu ihtiyarı yine kim 
se yenemiyordu. B 'r gün, Kelali
ço. 'fena· !halde \>aıtalandl, ~'r
rnansız di.iştii, zayrf bir hıt'e r,;el
di. ihtiyarın bir daha \opar;an
masırı :ı im kün yoktu. O derece 
çelinu. z dii;;mi.ış1ü ki, öküz' rile 
~;ift sürecek hal.. kaln1amı§tı. 

Kel·:· .;.o •. ki metreye .'akın bo
ya yüz yırnıi beş okkaya sahip bır 
a<lnr. iken ufal verm'.:§li. Kclalıc;o 
ııun bu h::rle geld:~ini haber a\:ın 
"'" 'ıur b~şpchlh ;;nlardan Adalı 
Halil1 cfrrhal kspet.iıu omuzlıya
rak yola çıktı. Ke!.a' l;cnun bu1un 
dc~u köye ı;(('ldi. 

Köyloiile.ı-, AıLçoyu çağırdıla:r. 
Adalınm köv kahve,inde hart
hurt öttüğü;..ü söyled.Jler. All<;o, 
soğukkan'ıl ğ:.nı muhaf:2a elti. 
Sakosunu arka.>ı.ııa alarak kahve
ye g:rdi. Adalıya hoş geldin de· 
dikten sonra: 

- Adalı, r.e o. kispetle gelm ş
sln 7. 

- Evet ... Güreşimi ay»:detme
ğe geldim. 

Diye mukabele lldince, Kclali-

ço. şu cevabı verdi: 
Pe:,, Ada' be! Bır ay ronra 

Ge '·"1tıdn Şe~h Efendinin ya
p.eagı dü(;ün ı;Jr~inde ıa}"'rde
derı, gürtp,'llo!Z!İ ... 

A~·lı H"t.:, teklifi kabui elti. 
Çı Pkii Alkorun d<'~il l:fr ayda, 
on c bi1e düzc'ez:n'yeceğ"ne 
em•rd H&.>"'lll!t'ı ya 1 ıölmüş 

bühnll"tU, 

* Adal!, ki>;ıü terkedip gittlklen 
nr."·a köyiu!er l<Ji>'1r.iı. r .. Kel
aL<;PYU glire~teo vazgcç.ırmek is
te.di'er ve: 

- ft.rlık ifı<iyarladııı!. Senden 
güreş geçti. &.ı gençlerle c;ğrıış

ma ... Brak genclere meydanı .• 
Ahço cevap ver<l": 
- Ben, d-,J.ıa ölmedim. 

, * Al,.,,"<>, evine dör.dii. Kar:sına 

vak'ayı an:attı. A1Lı;onun ihtiyar 
karısı da pcihV \"andı. Kocasına 

'hita.b<on: 
. Abc Aliço, çift ökÜ2'Ün genç 

olanını ve kara öküzü keselim .. 
Sen, Y" ve beslen ... Ökili:ün ye
rine de seni koşıı,p çift yap~lım .. 
Bu suretle de idman yapmış olur
sun'. 

ı\!iço, z..tı-m bunu du,linm~ 
lü. Yiyecek ve besiye <'e'kilecek 
ba5ka bır şey de yoktu. A'<ço, 
dağdaki evine kapandı. İki yüz 
okkalık iiküzj t&rn bir ~yda ye<lıı 
ıdmanlarını da yaptı. Köyl<iyc 
bile göziikmüyorclu. Bir ayın hi
tamında Al~, yine eski Alic;o 
olmuştu. Ense.si bir yan-dan h'ır 

yar.a dör.müywdu. Köy 'kaıhv~ 
siııe gelen Aliçoyu, köylüler ta
nıyamamışlardı. 

Davul zurna vurarak öküz ara
roalari!e beraber köylüler, Al-iço
GeLiholuya geldiler. Etraf Al~ 
nun hasta o!.dıuğuna, bitik b:111 
haltle bulunduğunu duymuşlardı. 

Fakat Aliçoyu eskisi gibi görün-

ce tıayre\c dü~tü,er. Adah Hali~ 
daha ge memısti. O, Alıiçoyu yüz
de yüz rraglüp ('dccet'ııe kan:di. 
HatL.'i kendı k.cmdı ne şöyle di
yordu. 

- Gcleıı.cz o n'"tle Ge'tMluya 
o.. "}eü1"'5t? <bir elde yenerim ... 

"'\da 1ıı Ha~ 1, sevinç 4)-ı nae gü-
t re, sabahı Glıbolu)a gPld. Ali\'O 

ve arkad~,ş1arı .ka:hved~ .. çardak 
~lıında olumyorlaıdt. Ali.,-onuıı 

S'r'ı 2r2baya dönükt!l. Ay,,k ayak 
üstüne a n: ~· ort<ı.lıgı kaplar bir 
halde id. 

Atl.oı HalU, arabadan inınce 
gö1.ii.ne iıi bir adam ili,,mıişti. Fa
kat bu, ;, ı ad .. mın Aliço olabHe
eeğini katı ,yyen lıatınr.a getiıre

miyordu. Kollarını sallıyarak kah 
veye yürii<iü. Tam çardak altına 
gelip Ali<'<'nun yiizifoe karş.J.a.;ınca 
:;aşırdı. Dili darrağı kurudu. Lflf 
değil, hasmı Aliço. eski kıyafci::n
de kar§lsı nda idi. Gözlerine ina~ 

namıy<.ordu. Bir ayda hiç l:ıır ;n
san bu hale "'<.'!eh lir miydi? A

dalı, bfr i.kemlı.>ye oturdu.. Hoş
beşten s'lnra ı\li~'O. Adahya d<>
ııerek: 

- .Alıe hoş geldin kızan be!. 
İ ıte b;z de geldik ıbe!. Hazır mı
sın güre-:ı:ı. kızan bo!. 
Adalının dilı tutulmu tu. Ke

lın ıı.e gac.ıdar o:dugnu. •b Lirdi'. 
Gürı:..-şln çok }'lrt:-cı olaıcc.ığınt sez,.. 
di. Faik.at kendı kend,ne diisıintı
yordu: 

- Bu herif! iBır ayda nasıl <>
lup da bu hale gelebilmiş• 

* Giireş b~~ladı. Herkes Adah 
Ha'dle Kelaliçonun ddialı gur<'s.
lcri olduğunu biliyordu. Fakat 
ölüme mahkimı deni.len Aliço, 
gele gele :oebeUa gıbi ge\mi;şti 
Başa da ellı altın ve bir kara gf'Ilç 
öküz vardı. İkır pelıl'vaı> meyda
na çıktılar. Adalı Hafjfin ı·<?c.gi 

.·P I ş.: .. ,_,9.irt;I~ 
. . . ·-· '". -..... , .. ,.,,,.cl"~··· r::ı ~ ... 

Bir yıl d6!1Gm6 •• 
Yazan: Ali Kemal Sunman 

23rağu~'tos 939 ur.u•c; vacak 
taTI'hleı<lendir. Ş • · lıaı !>:rı a
ıifcsinden beş on ..;u e;,,·vcl Ru&
ya ile Almanya -biı birlerilt· dost
,Juk m-isakı mızalumı.Slar1 hi:rblrtıe-
rine iL'şıniycceklerine :;öz vermiş 

lerdi. O mejlıur vesikanın ımza• 
!anması ıja hatırlarda kalu.ğın• 

göre 1939 ağu.srosun.un 23 üncü 
günü oim uştu. 

A.9kerfok ve d>pk.matlık bak .. 
romdan bu pek beibba~lı bir vak
adır. Öyle ki tafoiliııtını hatrlat.
mağa lüzum görmeksizin üzerit1>
cf1' durı.ılacak noktalardan ~iki 

yal.ruz b'rini kaybetmek de tarihe 

karışan Rus - Alnıan dost'u~unun 
taz.e!enmesiıı<lekı meraklı Gıalleri 

dilo?ünclürmeı;e y<"tecektir. Bunu 
iki kelın1e ıle ~yic tarıf etmek i~ 
terler: Rus 'lluınam"-"ı. 

Almanya kendine 939 da chayat 
saha.s•• arıyor, daha gen~lcrnek 
istıyordu. Buna ka"!;ı lngıl :e ·ı: iP. 
demokratlar eephesiPı tc<kil ('(je

rek sulhun müdafa<sı çın Avru
pada s yasi .hazırlJJa gır' ·m 'şti. 
Bu sırada Rusyayı da d<>mokratlar 

cep!ıesı~e aLmak liizım gelmiş; 
fa'·~t müzakerc~r be~ ay sürn1üş 

olma.sına rağmen netıceye varıla

maıruşlır. Birdenbire haber alın
dı ki Ru•ya ile Almanya arasında 
23 ağustos misakı imzalanmı'jll. 

Bu ha<lise gösterdi ki Rus ta
raıfııxlan 'lir tehlike gchniyC<:eiıi
ne iyice kanaat getirdikten sonra 
Almanya artık hior'bc .giNX'ekti. 

Nit<>kim 939 eyrul.ünün ba"nda 
Avrupa harbi çıkın~ o1du. Ordan 
soııra Rusyanın vaziyeti yrne b.r 
-muammi:i halinde ciovam ctrınıştir. 
Bu muamma bütün dün,vaıun 

merakım arltınyordu. Bilhassa 
940 haziranında Fransanın :vıkıl

rnası arlık Almanyanın Avrupa 
kıt'asını naSl'I nüfuz ve tesiri al
tına aldığn göslerirken Rusyanın 
ne yap~ağı so~turuluy<ırdu. 

Hul&a 939 yazında Rusya bir 
muamma ı"di. 940 yazında y'ine 

bir muaımn~ olaraık kaklı. 

Fakat bu muammanıu erge;; çö
zülec~i ileri sürenler de yo.lı: 
değildi. 

!Mesela İngiliz matbuatında ba
zı ne'Şl"oyat o sıralarda pek elıem
ınlyet ahnıştır. Fransanm yıkıl,. 

ması Ye İıı~f\terenin ıe<hdit edcJ.. 
masi ka~,scrıda Ru.'>)·an.m eıı,::ıeç 

Alman tehlikesine k~<Şl mt• ·abil 

harekete geçeceğ:ıü Londrada ya
zanlar vardı. Hatıra gelen de bu 
ıdi. İngilizlere göre mademki Rııs. 
ya A'ımanyaııın ı\vrupada ı!erle
mesin~ ses c;karmıyarak kendi 
istediğı yerleri alını~ lazım gcıen 
askeri nokta:lan ıutmuş<u. O rol
de Alnuınyanm aleyhine .. ıtıK "1· 
•ekete geçebilirdi. Llkin hu nd
lilıazal.ara, tanın nlere ra T n 
Rusyarun vaziyeti y ~e bir mu
amma olarak ka.lll"akta ~illll 

etli, Ö •!e ki Rusya ile Alm~nva 
arasındaki dostlu"'' yen,d<'n kur
dıı,,,,<Tu ' 922 Ran:;;.:1> mu~hdc nri 
tazelediği söyl.enen 'l'J9 misak ''in 

f.an~e karışın""• çin daha aylar 
ogıx, '€'Ce kt ı . 

'lllhliım olduğu ü:zere nlhayıet 
22 ·haziran 941 de Mm.ın ordula
rının Rusya üz.erine hareketi. ile 
Rus - Alman dostluğu da düşman· 
~a dönmüştür. Arzdaki muhare
be türlü lalmııiıılere rağmen bir 
:muamma olarak htıll devam edi
yor. 

bembeyaz olmu~tu. Dudakları tit 
riyor'du. ;iıhtiyu.• Aliço, hel..!laş
ıruıhıTdan sonra çıti>ın.p .,~m

nıııı üzerine geLrken ka1:n .sc~ ~~ 
korkımç bi.r nara ,;avıcra u 

- Hayda Adalı be!. 
Bu nara manalar tası' Ju. 

Hulasa çok sürmiJen bir !.: 
nıada-n oonra Kelalıço, rene ıs

mmc altı11a ald>. Künde , ; r.p 
-c;ırtını )'€t"ıf" vurdu VP nı w i ) Pth. 

A'·ço, hasmının gnğ.ü'"'· J.' ~ 
basara1< söyle ba•»t' ı: 

- Al;~ kızll'1ı Gördün mü go'k· 
tekı yıldczcağızları. abe'.. Öldü ~r) 
zannetLn Kelaliçoyu ... Tchceey' 
Ben, ölmedikçe miras yok h ;:ıtrn 

s:'Zlere be'. 
Kaz'nd1ğı kam öküzü dl" sü

rü!) götüT'ilrken' 
- J'.be gel kara öküz be'. Gıtti 

kara öküz, ~eldi kara ökelz be!. 
DiyNek köyüne geldi. l\I <lesi

ne indirdiği kara OkijzL n er re 
kazandı.ğı kara vkü Ü ba ~ d 1 

na:. S,lMİ K1lR.tYEL 



ON 24 SAAT İCİNDEKİ 
':· ıAIOJ"l,S E'-IL:· EJR~ 
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(B" yazının !.otmlert A.Ua<!olu A
jan. ı Bıiftsnlerindeı:ı alıruru,.tls'.) 

T~llııs eden Mıuımmer ALATUB 

.M<Jol<OVa radyosunun 
rırlcTinden İstanbuloC 
ııoylevinde şöyle diyor: 

mıı!lıaı-

baft.alık 

·Bir kaç hatta sonra artık ge
n•~ mikyasta mı.ııl>areıbe haremtı 
olmıyııcaktır. Bundan 90nra kş 

sefcrı ıoo.;Jıyııcakiır. Bu kış KlZıı. 

orrhı tesetbiisü ele alınca, nazi 
oraıısunu hezimete uğratacaktır. 
Art.>: A~manlar da ıtiruf ediyor
lar kı. Kı&caayada atıık.l.arı her 
ad'm kendilerine pil'ha lıya mal
olmakta<Lr. Bkıl petrollerini kış 

g~lmer!en ele geçiremiyeceklerini 
anLıyan Almanlar, şimdi A~rbay

ennhlan isyana te.'' '"k etmPkte-
cıirler .• 

YİNF. İKİNOİ CFJPI!E 
londrada çıkan Sandey Taymis 

şuı 'an yaı.ıyor: ..tkin~~ cephe an
cak zamanında fiLya.ta çıkanlıııa
lrJır. İklnci cephen'n zamanında 
a-c .:ıması~ Ru..'iyayi kuf'larum1-
yı:cağ gibi, b:ıti de mah\"ede bilir.• 

CEPHELERDE HA ... ıır:ı<.ı\T 
A ~an •eb.Tig.erine gür<', Kaf

k· ,kayada fe\·kalı;ide nııi.st:ıhkem 
diJ: n me\'Zllerile yollı;rı kapı

) ın baraj' r detnmişt r Kal'Şl 

},jcc.ınlar p.üskürtülmliştür. Don 
cephe: nd" düşmanın nehri geç
ml'k teşebbüsleri akim b;raktırıl· 
mı~l1r. 

Evvelki gün Ruslar hava mu
lıaro!ıekı-inde 12.2 ~ak kaybet
ımışkrdir. 4 Alıman uçağı üssüne 
dJnmemi.ştir. 

H.ı.ı.s ıcıbliğierine göre, Klet.,kaya 
oo·eesı!lde karşı taarruzlarla 
Ruslar Almanları mnhleLi mcs
k.ln mahalierden sürüp çıkarmış 
LarJır Potlelnilrovoda Almanlar 
Rus ID6 VZilerinin bır köşesini del
mı.Jerdir. Ayni cephede bir Ru
men pivade taburu ımha edilımi~ 
tır. 

Mhkova radyesu bu Dş Al
ma-nlann ~imete uğrıya

cıığ>oı umuyor - Kafka.sya
da RW3lar y eni ıı:ı.t>Vzil.eır Ç<>

kildilıcr - Fnnw;ııda.ki Al
mon J şg&I. onlU6U ko:maıı
danı Derli.ne gitı> - 4-meri
kaoJa karobo.rsada sa.tıs va
panl:.r idam edilecek. • . 

Krasnoda.r cenı>bıın<la Alman 
motörlü Jmvvetlerine k&r§ı mü
dafaa savaştan devam ediyor. Bu 
ceıi>ede Rusl.ar yeni m evzilere 
çekıi~eıı:h·. Bir Alman u.çka 
alanında 100 1.ayyare tahdp edil
mi.ş!ir. 13 Rus uçağı kayıptır. 

LenİIJ€l"ad r.Wyosımun 'biidir
diğine göre, Ukraynalı çeteler , 
asker, t.op, .mühimmat yüklü uzun 
lı: r askeri treni h a<1aya uçurmuş
la rdır. 600 A\rnan 1!91<eti ölmtif 
ve 1000 kişi yaralanmıştır . 

DİYElP BASKINI 
Cenevred"n verilen bir habere 

g&e; bah .~vrupadak.i Alman 
kuvvetleri başkumandııııı fon 
Rundsted Diyep akın ı ha!<kında 

HiUere ra.por vermek üzere Ber
linc gitmi~t;.r. 

l\lur""al Pcteıı ve reis Lava!, 
Dlyel'le tc'°l'ıH!:ıüsü süı'atk tar
detmesindcn dola.> ı tebriklerinin 
Alman i:;ıgah kuvyetJeri k~man
danına b:ldirilmesinı Plrio oki 
büyük elçi Dö Brinonrl.n r'ca 

etn14terdir. 
AMERIK.ADA KARA EC·:tSA 

lLE MÜCADE.Ll: 
Vaş•n;ııoııdan •bild'.rildigine gö

re; si.IEJ:ılı ~eteler efradını ıııL<a· 

fü eden wya gi7Jcyen ve ~·aıhut 
buntarın nerede bulunduklarını 

bildiği hakie söylemiyenler h•k
londa idam ceza.~• tatbik edile
cekt..r. Bu gibi harekctlen:!e bıı

lunantarı teslim etmiyen jandar
ma, polis ve asker h•kk r.da da 
idam hükmü verilecektir. 

Kara borsada sallş ve başka

sın ın malını tahrip fiillerinın ce· 
zası da idamdır. İa.şe ma<ld<.'le":
nin calınma.sı t akdirinde da~ ak 
CEflası tatbik edilecektir 
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1Pazar günleri nasİI 
eğleniyoruz? 

Brezilyanın har
be girişi 

Efgan Şahi rad
yoda bir demeç- · 

te bulundu lloskovada Bttlerla 
Je•l bir slyaıl mat

ı •••IJetl alldedlllyor 

Peşaver 24 (A..A.)- Röytcr: 
Yedi gün süı;e<:elt olan Elı'g<n 

i.st>kL/ıl inm 124 üncü °Yıldör.jimii 
şenliklerine dün Kabilde ba.ş'.an

mı.ş!ır. 
Efgan Kralı Zakir ŞaJı millete 

hitaben radyıo i~ yayılan bi.r de
meçte şöyle dmrrişti.r: 

Bütün taahhütlerine sadık kalı
n,ak ve mutlak blr tarafscrl>k si>-• yaS<eti takip etmek suretile mem-
leketi.ınizin harp dtş.ında kalma
sından çok sev'nı: ve b2ohtiyarlık 
duyuyorum. 

Almanlar Diyep 
Fransız n1akam· 
larını taltif ettiler 

L<ındra, 24 (A.A.) - .n.B.C.• 
D!ep'e yapılan ihraç hareketi es
nasında Fransız ha.l~ırun göst-cr· 
nı!ş olduğu süklınel münasebet i
lc Almanlar Di-ep Fransız makarn
faıu emrine on môJyon ir:mklık 
bir parayı amade ı.., ı nırştu. 
Diğer taraftan dün g~e rad

ycda bu akıf'..Ian bah.,eden Al
ınan Propaganda Nll!l-ll"ı Doki'OO: 
Göbbels: 
•- Dcliccsiıı.e bir hardwt! .. • 

demiştir. 

Sandıklardan çalınan 
karneler 

Londra 24 (A.A.)- Bütıün mül
te>!ik milletler BN"1lyamn b;..rıp 

ilanın ı memnuniyeUe karşılaroLy 
la.rdır. 

P ra\Od9. ga::oetEsi şöyLe demek
tedir: Alman ya Bre:ı) !yayı kor
kutarak mihver aleyhlarlı{(ı.ıı<lan 
va<ıgeçırLmek istedi; fakat rakın
<lığı tavır tamamite aksi tft.ir yap 
tı. Cepbe böyldikle büyfıdü, Bit
ler yeni bir s'ya.''i mağlılbiyeıe 

uğradi. 

URUGUV AY HAıRP HALİNDE 
DEGİL 

\' ~' 24 (A.A.)- Montc\·:dcodan 
a 1ınan b r habere göre, Cru-Juvay 
haricıy~ nazırı Urugu.vayın rnrh
ver d"v:eU('rile harp halinde bu
lunduğuna da:r baberl ,.., re-nıen 

tek..:ıp e!,ıı ştir. 

BOLİVYA HARİCİYE NAZIRI 
İSTİFA ETI1 

Vişc 24 (A..A.)- Bolh'ya Hari
ciye Nazırı isU fa ebmişt r. S<he'(l 
1,'Cisteri>memektedir. 

Kaptan vapu· 1 

ru k~çırınca .•• ı 

Em d en şehrine 
küçük bir hava 

baskını 
Lo!Mlra, 24 (A.A.) - . B.B.C.• 

Diiıı öğelden .sonra iki İngil iz bom
ba1"dımau tayyaresi Alıııanvamn 
Emdeıı şehrine bir a:k•n y;pm-ış
tıc. Tayyauler bu olunda bin 
ııııel:reden daha yii.Jı:~kte uçmuş
lar ve avdetle bir Alınan avcı 
tayyaresinin 9 defa bücurııuoa 
maruz blmı,lardır. İngiliz pilot
lanndan birı top ateşi.le bn tay
yarenin bi-r ka ıındım koparın~ 
ve nihayet tayyareler bultl'tlar a 
ras.ın.<11l kaybo·lm1"5lardır. 

---<>-

(1 inci S1h.te<ı1•n ~vem} 

duble hıra parlattıktan sonra blr 
çalgılıı gazinoda km·ar kılmak da
ha akuane (!) b!r hareket t2ru
dır. 

fçki ile ba..,ım pek iıo~ olmadığı 
halde sı rf bu keyci ehU dostun 
fikrin<' uyarak dün k<:raılıet yak
tinden e\-v-.el ayaküstü bira ve 
~rap satan iç!<• yerlerin~n biri
ne uğ>·u)'Orduın. 

DükJ..iin-n lıeml'n yaıısından 

fazlasını kaplıyan tcxg"'-'vn etrafı 
birer adını ara il.e muhtelif b·pte 
•'<')Bmclarla ç<'vrili .. Ben de bir 
ke-ııara n:şiyor, n·ıeyh~neci'1.in 

sur:duğu b:ru kade-h'ni ağ!r, ağır 
ynclumlarken ctra(ı gözden g"çi
riyorum. Tezg'"'hba.sı ~Tkadaşlığı 

< tti(:'.nı~' ak>amcılar bcn;rn bu 
te-.:-e.~is~tr.iin fark·ncta lıile de
ği'.ler 

«- Şeref!&l.inizc' 
c ŞcTefdf' da m o1unuz .. > 

- Hey Barba .. Doldur ";ıka
hnL .. • 

,_ YıHaı1a be kar,.leşim .> 

Diye biıiJ;derile kadf'h lokuştu
rL•yorlar .. Her dudağa götiırü!en 
kac.lclı bu "' erasime tNıı ... 

F'nl{at ce cz.nd:tn, ne samimi 
ı i·"ls .. nh:.r ~ .. akşarnc 'ar.. Tatl:ı, 

( incı s~ h !ed('n JJ, ~·c ·n) 

dır. llu5U!i!İ tren; 23. 8. 1!>42 pazar 
ırnbahı Ladik isl.a.syonuna gdıuiş
tir. ~icun1hur llazreıı._.ri saat 
11 ıle o!omubillc i>tasyona 15 ki
lonıt.trc nıe>dcde bulııı.aıı Akpı

nar köy eıı.."'ti{Ü!-.t.İnü zi~ ar~t. hu
)'-urt'.ı.l'ak ensii·tüniin iı~~ant 1 ı:raat 
\"e ~an'at durunıları üzerinde i& .. 
celem<ıler yapmL•lar ,.., bu hu
susta.ki. lıa~ar ılaı~da11 ınc • :nuıı
lukla.rmı b~nın el.mislerd:r. flei
s,uruılıur \;undan .:Onra Ladik 
kaza.sını şereflendirmişlor ve hal
kın coşkun se~gileri ar.u.uıda Hat
ke~i ,.., kay·ruakuııı!tk b' ı ı.akırnıı 1 

ziy·aret ~daı"Ck temaslarda bulun- 1 
muşlardır. , 

_M_iai Şef saat 16 d.ı otomobille 1 
Lad•kteıı lıarı-Jı.etle Karnk liaza -
sına uğrnın ı ~lar ye JOllaruı.'\ tlc
,·anıla saat 17.30 da l>l.nl.rre bal
kın içten teuhiirleri ;rnı-rnda 
Saıu~oıta s.cref v&nıi~le.r \ e vali 
ko~nıa ~isafir ohn~;,lardır. 

tatlı konuşı.yor, her bah<>-e temas 
"diy0<lar. 

Üç k.iş'.L k bir grupun .Beyba
ba, diye iıilnp ettık(t>ri yaşl~a 
b:r zat bir aralık d~rin derin içini 
ç<';,cr<k yrnındak 0 l<'T<>: 

- HC'! -:ridi g.litıl .... "', heeeyy .• 
diyor Bı.:n!.ar içki 5.!c." .. ™ m~ Sô.Ekı •• 
Siz o Bal kpazar· nın parlak d<'
vir1erin€ yeti~mcdiniz. Ne günler--· 
di onlnr .. Toprnğı bol olsun San 
K0<,<>nurı nıeyha:'.e.,• ıode t<>planır, 
kü,!. lik olurcıya kadar çakıştınr-

ha.m.mül edeımiy0r ,tranıv.aya at
lıyarak Beyoğt~na c kıyorum. 
Maksadım, .çikli ve ssz~ gazino
lardan b:rine ugramak ... 

Şehrin dillere ~tan olan ma
rul Ça1gı1ı gazinolardan binne g:
riyoruım. Masalar tıklım tık~ım 

dolı... .. Kafayı çeken ~kene ... 
Garsonlar .!ıalabelıktan v., tel~ 
tan biıi>irlerine toslu~"Orlar . l;/ei .. 
~llkiır guinonun arlsa t arafların
da bir boş sandalye bulup otura
b. li)"Orıım. Gan;0nun uzatlıi;ı lıs

terıin tenı<:cliğine diyecek yolt 
doğrusu ... Her nevi yemek dam
lli1.ımndan tutun da. cacık dökün
tülerine, ıtomaı:es çekiı:ıdekle,,ne 

kadar hepı,'i bu listenin üs!\1, ~ 
me\rcut. •. 
Nımıe liı7Jm ... F au, r da UCU?, 

bu· dı..~le • .·a 90 k"rn;,, d<ımate-s 
salaiı;sı sudan ucuz 80 kuruşa ... 
Hele iskaralar bedava.. p, roı:ı»
nu 120 kuruş ... D:ğer!eıi de ona 
gere ... B.r miktar meze ,Jp şoyle 
haf f teri' p bir lmh~. c; ~· k 
tam 10 1 ra:ıın k" ıı -... 1 er ne 
ha: ise ça'"!naçar b.'·şcyler • mar
ladım. Tanınmış kad.n okı;:,ucu
Iarından ibıri .yaµ.~4 yakiştırm.& 
tal<mıç, takıştırmış• sözı.ine ~a

sadak pür>hloş•m sahnede" 2ıen
darn et.mi.ş. bültıü: ııı..;aL şak .yoı:: 

Alkış, &ikış üstüne ... Bu i!,ıfat 
karşısında tazecik süzüm süıum 
:sÜZ'Ülıı.i}"Or. Hakkı da yok deği1 
hani, dudağını oyn.tsa: 

•- Ya!'a ... Varol. .• 
Kılını kıpırdaısa: 
c- Bravo! .• diye irvaz, {r-Jaz 

takdir topluyor. Fakat ne ci~rsi

ni.7., yanıırntdaki m1lsada oturan 
ya;J1Ca bir zat bu takdire i~1.irak 
ehniyor: 

•- KadınLara hanendel·k lıiç 
yak:~ yor diyor; maksat sa!11:e
ye <;'.kmaksa, Şan,ra•n p,!bı kanto 
söyley>p gôbei< atılma!ıtlı<, malum 
ya işin z"vki de b·ıras:nda ..• 

i ST ,1.VBULLU c: S EH l R DEN "" fı1E!.II. r.KETTE N ) 

Ankaradan şeh.r:ımiz.e ge~irilen 

ckımek karnelerrııi muhtevi san
dırl.lardan ba~Ll.annın tr{:n<ie kı

r:lmış oldııi;untı yazmıştık 

Taıt1taka'.t,..d.e bir fınncının k.ı
.:;as ında binlerce kaıne bulun:&.cdk 
tartılıp rı'ilo;;srlen:" oluntnı.:·.;.tur. 
.A.ynoa ikı lokantada. ve Ifaytla.r
pa,.<&da !);r şahaın üızenınıde bu 
yeni karnelerden b~ ve 
tııJ\kıiik·at derinleştiı:iJ.n~tir. 

Dün ak~am saat 17,15 de Köp
rüden Adalara harekcl eden De
nizyollan vapuru Saı aybunıu ö
nüne ge1dığ'i z2man ger. dönnıü~
tür. Yolcu!ar evveli -bunu n: rt.k 
etmişler:....c de sonra iş ar:l~ı'rTY\!~
tır. Vapurun kaptan ı llarckctın
d.En evvel a:.:e!e ve nr-i b r ış ıç 1 n 
dışarıya çıkm:ş, kalkrr.a &3ali ge
lince mı.kinist: <Belki kaptan he
liıdaôır. diye gemiyi hareke! cc
tirmişLir. Llkin Sarayıburnuna g<." 
ln<:e kaptan bulunamad:.ğ:ndan 
rnccbureı! geri dönü:ımüşti.ır. İ~te 
bu sıralarda kaptan da bir ~{~yıkla 1 
gemiye yetij;miş ve halkın ;Ik .ş- 1 
Ja., arasında vazi:fcsi b~-ı.na çık- 1 
m;ştır. 

--v-

Sanda lda Çiftete lli 

dık. Nert;\ct~ ş'mdi o e . ..-~· ~·.üfelıik 
sarho;;lar.. All~.h gani ganı r:ı.lı

met t'yles:n mtL'ıarrir Ahmet R~
s~m de buraP. ın rnüdavi!11lerinden
d1. Ceıçıni~ maz. yenmişe kuzu 
derler tab'i ... Her ne !ıal o;e biz 
ı,ımrli kevf"mize bakalım ... Haydi 
\'l.Cukiar ~crC"finrze ... • Amerikadan Mssıra 

geien otobüsler Vl.LAYET 'e BELEDİYE: 1 * Ey u v Tcş,dn1~\l-vcl _ ".f"e.-'"ına 
tı:ı' ı k..T.f'".k kıırrtell'r:.r:.n Lev.ıı,ıne (le... 

\•anı ectilmMtt.Edi ... r.ıe!"'trez kv.aların
da. ya.pı~an tı\\"Zıat. i:.ıırJ:l. ~diLn;şti.r. 
D ğer k.l7..a!ara da b•r kaç günt' kadar 
to:..ınamen dctıln.11 olacaktır. * Klii deı ecnn.e KY Y3r e:ınal bu
lu.ndJgu aclo."'lln.ıttı tak.dı rdt• ~i
y~ ReisJıgf erct ı>a~arla~ı.Dt. h :ı.ftada 
b-ır ~u yr·rınc hec gün. k.uı duc<i.c:..ktır. 

* MahSul milbJyaatıut hrtizama 
kt.ı;ıır•n:ık çın Tı 4Pfak: Ma.lı• ullrı'i ~ Ofısi 

Umum j\l dlrunün ReisJ.;gınde bir l 
h ·y\•t bı,gUnleı·de jJC!ll'iroaden Trak
ya;-• ıı. eke\ ede<:ektır. * TicaT .. t Od.alann:n ve Ticaret, 
Z2J, P Doı-s:ı ar:~nda ciaha geniş bi.r 
roı oyruyub·.ml'ıeti tçin kadrolarlllln 
ve v :itelcrıyle s.al;Ja;yet.ırrioin gı•

D •etıJme ~ı tf.~ıI?t'D )"eııt bır proje 

Gümrüklerdeki mallar 
( 1 ncı S«hL.Ceden Devam) 

ha, 58 sand.k porselen e.şya, 49 
l:ıalya ma•.t .r tapa, 20 ton demir 
c a, 5,5 ton mektup zarfı, ~ 
ı.sa: dık delltrik ma17..enıesı, ı20 
ton boya. 400 sandık zımpara k&
g•dı, 17 sand'1k deım.' r vida, 15-0 
kn çivı, 23 ton asit tartarik, 20 
uın üstübeç, .be;; sandık keser, 100 
ton kii(!ıt, 16 ton \"(.'l.ik çubuk, 17 
ton ııışadır, 8 lon demiT boru, 2.5 
ton tel, b&ş ton kc•ren mensucat, 
25 ton jüt ambolaj, 6 ton amon
yak, beş ton topra k boya..a, 188 
parça duvar kağıdı, üç ton yaz.ı 

k3ğ <'~ . 304 t.on muka'Y'Va eş.ya, 
10 ton ma~b.aa L"'tğ-.dı,"500 kilo di
kiş ;gnesi varoı r. 

Atak.darlar bu maeaıın sak
!· rarak elaltından satılmaması i
ç n veni tedb'rlCT aJ.mıi.:ırdır. 

Gümd.k en çıkan malla hangi 
nıii~ cseye ait ise hususi rnPmur-
1 r ~ .rny konır-ol ed•c<>kle. ve , 
s k ık gidcreK gden mJl<lan i.s-
tı LCCklcrdır. ---

Avrupa Treninde 
bir baskın 

CI '""'' S:llı fedeo Il"'v•n·) 
b 1 ı:ıı de lHJ. tuia .;.eltı. k~e o.an 
,ı., rE' l.arı.c.) es !l'den bir kuri
~ cıı..rr go--u önünde ba\ uı:;.irtrı.ı 
,.ı..: t \'ra~ \·anta~rını alaı ak F r.
ü o· _dcn d •~ atmış'ard:r Kw·iye 
ıst :r.·' ! rr;utrma<i.;.y<"n çck
t: !'- de·~ :tcmot-f dı.:rınaını~.ır. 

t ,,_ 1<d ~e' cin yolculuğa 
a ,. 'll ç n 'or ! bı.:lundurnıası 
ıc._. > cJr .. \eslk .. ların c-~L1 nıması 
r · ":ty s le kunye F1'.~oe i~tasyo-
nıı 'n"" " ... 
!}~kına L.: 1Tı~-an v.,~onan kon

dokt rü 11e~a, isnııııdc bir Türk 
g n;id;r. 

h.a.zı:n'.an,ı :l~aa k::ı.rarla•iırı.ln09tır. 

... 

* Sürı.{'r Baok ·~{erli !.I..ıl!.ar Pa-
1.arJaırınd.an ınens~:.ıt :ı.lllıc.ı.k ola.11 

ha ık.a beheri on kut'U;i& danl.g;~l.1 'ku 
pon:ar t~zi oluncıuga (' ) ve bılA.ha.rr 

bu k.ı.;pon 1 ar >n hük il rı ~üz .ı c:Irlt:Ci -Kilgi 
hak\Unda şik.:ıyct!er yapı:ınışt.>r \=============== 

t ı H"lc... S3hifL:1En J).~va:u\ 

O) oııw tya ba~lınıu~l:mln. i 11e bu 
sırada sarhoşluğı."ft ı~;rl ~c ~•n

clııl.d:ı.kilcrin i.ltlsi scıııkkıı-'~ ve 
birdenbire muvırr.ene buzuJ ..,..ık 

sandal devd~tit'.. Deni-ııe di\k~
lcıı ,...1Jı~laı>n akh ba~ma gelc
rc·k fer~sfüaa ba şlanıı.51ar ' e te-
sadiıfeıı vradan geçmekte olan bir 
balık~ı tarahnWın göri.iılmü}ler
dir. &Jı.kçı telwr teker hepsi:ni 
san.dalına çıkarmı'j ve Yc~;U..öye 
gelirıniş•ir. Dört sarhoş bö) lelik
le nıuhat. kale bir öliin1dı<."11 kurtul
muııiarJır. 

MÜTEFERRİK: * ün:v~te Fen Fakütt~ı po.rg
raırı.la --ı yenidl'tl \•e ~abl ı bir ş\'kil<l 11 
't4lnzim O~lınllıcak ve Fakül\eye li11>o
rat.uvar nımze.mt·sl dr lt-<mıin <>tuna
cakl.ır. 
~~;....~~~~~~~~~~~ 

Stefan Horti'nin . -cenaze merasıı:ı! ı 

V~i, 24 (A.A) - Bı.<i.apı•şt-don öğ

renJ.diğine gö:-e, Slf·!nn Hvı•ty'ı·in ce
t\.\Zl""Jİ S'lil a·kı,ııııu ını·r.k:eızt• t.'·lt:'CEk 
\'e PeOjeıU!be CÜOU Cf'Cl3Zt' iA.ı ·ıt 3 .
pıJ:ıcakhr. 

Bir ya vru sahnc;..kta 
boğuldu 

(l incı Sah.i!eden Dev-ı.·ıı) 
ııumoralı e\·de oturaı, StirM:- e•ı1: .. 
Allıımedin bir ya;ıınd~ki oğ' '-' Şü~
rü dün gece salır..cakta uyur~cn 

ycrlnd<>n kaymış ve boğazı s~l:n
cak iplcrme t~kllmışiır. 

Uyku ~erı<ernı bir halth- bulun
duğurufan z.::.vallı yaVl'üeak fer
yat edememiş, ie<:i b r şekılde 
lboğı;larak ölmü~Wr. 

L:abıta ve adliye fac ia elıaf:n
da tahkikat yapl'l a!.tadırlaı·. 

Bili ADL!\.M DA SUADİYE 
PLAJINDA BOGULDU 

Dün Sudiyedekı plajlarnan bi
ı·in.de b'.r boğulnta vak'r • .sı ol(ııuş
tur. Kad..köyüncie oturduğu an
ş.ıl&n, faka, e.>•·· • b'r surette '1 ı
viyet' tesbit ediJ.etrıiyrn 20 vaş· 

larında k~clar bir genç, dün ö~le 
den sor.ra Suadi.ye<ıeki plajlarrian 
'bir!ne gimıu;ı, bir ı!ılirldet yüzın"ış
tiiı'. F. k:ıt ll>'r mliridet sonı·a bu 
gencin =klardan feryadı duyul
mll'Ş, imdad:na koşulm\t~a da 
ibc ~uln a~Lan kurtaıı!r.n1zmı_ştır. 

Kua ~ırafıİ1<la t:ııhk:kat devam 
C"tmcktcdlT, 

İngilizler A merikan 
hava kumandanları
na n işanlar verdiler 

Londt"a, 2( (A.A.) - .B.B.C.• 
Anı.:pa luıırek!ı t saha•uwlaki A
merikan hava k uvvetleri kuman
danı Tü mgeneral İl«>r ile ilk A
merikan hna tilosunun kuınıuı · 
do nı A~rikan hü!ulmc t.i tarafın
d•n gümü~ ytldı& nişıınile taltif 
olımmıı şl:ınlır. Bunlar geçen pa
zartesi giiu-ii RıLand:tki tenıerkil% 

noktalarma yapılt>n ha\•a akım
ıı.a b iz:zat iştir.,];; etmişlerdir. 

i 

Uç hedeften 
İKİ Sİ 

(B·-~~rcıKı.llt dı·n Oı"'va.rn> 

de Alınanyaruıı Kafka•larda, Or
ta ve Ya!un Ş&ık bölgelerinde 
hat· l>e d tl't.'ği fiki.l' ve gürü~ü hc
n iiz galiµ Uıtôınal dalıilin<lc bulu
nu) (tr, ' c AIH1an ordusınıun ~i
ııı.al \ıc 1ncrke:r.rlc d~neccğinl sa .. 
ııaılliır aldanm~ta devam cJiyor
b r, c~rmk!ir. Ilunu nilıayot İngi
lizler de b<iylc kabl'! ct.m~ olma
!Jar ki, ~eni Irak, i.ran nrdukrı 
Ba~lwm utnnlığınd w. bah,~rrı,ıı:~ c 
ve bu 611b:.lıtan itibaren bu lıu us 
<"(raf nıln Loı;dro kaynakla·l',udan 
l:abtvler vt.ril ın.iy.e b~cJaıunı.ştlr. 

Hcrlıa!-l!c, 1942 y_az ve sonba
har ı Almanya için: 

ı - R<ıspyı tecrit etıı:ek, 
2 - ıc.ııadeımi kapalı d'-"11.7. 

halioe sokmak ve serbest ııa.kli
ya la açmak, 

3 - Kafkas petml, hububat, 
maden b:tzinolerilli işletmek, 

4 - So\'yel dımaıı.ma!Uı>ı lınlıa 
eyleınck, 

5 - Orta ve Yakın Şark İngiliz 
lrnparat<>rluğ11nu yıl<mak, 

6 - Auglo - S'1'k:sonlul.. alemin
den gelecek darbcler'C ka1'Şl u:ıun 
zaman nıukave ınetini k.azaunı n-k. 
Planını esas telnilkki ediyor. Bu 

planı tabakkıtk e ttirebilmek için 
de şiındi bilhassa Staliugrad cep
hesinde ve Novorı>ıciski istika
m etinde eereynn· eden h11rp iki 
taraf içi ıı de birinci derecede ha
yati chemmlyet i.Cad..,,; içinde bu
l1>nuyor, 

ETEM iZZET BENiCE 

Kayıp ev :ıeneı!i 

Ka.rial Maltep~tn~ ı-~e~ulı&h C'Bd. 
48 f:'ayılı evin ~t->ne-d;:-,i ~taybctfun. Ye
nisini çıko-ı·acağı:ndi\11 Eskis.rtin bük;. 
mü o!nwdıgıru ilO:.n edrrinı 
Hasıın THJ..,:o kız.ı 1i~hirP • Ba.{er 4873 

--0--

J!Cn'u gsçeaJ;ima ıar: 
Cl Jnr1 ~biJeo "'n n~\T'1n1) 

Btn"!iudt'n e-u h:..t.~ilat alı.ıunalrladır t 
Aln~r.n kuvvetleri bı.ırada 12.800 e

s4r a:nu~rdır. Altn:ttn uçakları 47 
tank ,.-~ 60 u.çak ta.hr·~ e.ı..:ı · -tir K;..ra 
kı vv~tle-*"j .sP 80 ta,.,~;ı ı:;ı• yıG':i3'1Y'Jz hir 
M't ~rtlm~i~.,..)r. 

·KAYATİ BiR GEÇİT AL~I. "LARIN 
J.U:SDE 

l<•ndro, 24 (A.A.) - S'•h'4;rad.n 
n:-.tu.'ldl, ta:1k ve l' J8Ue ıl.."11'\\ ~ ! ... 6n
dı n mtıt.c(i'kl-d:l yeni b:r A :oon .. :ı:il 
DJn nt-.,brici g çr'i-t>.,:c mtıv:ıf! k ol
ını~tur. 

Bu k\.r-ıı1 an :kiüpriı 'başMıa ka .. Rııs- 1 

ln ş:dd~:.ie .salilim~>-Uıd.ırlar. Cı. h:J
y::ı.ti gt't,"iLte, k.8.n.1 !'Jtı,11 :l<i. ;;;r r : eyJn. 

etmr<ctcci r. 
Rt.:S TEDLiGi 

Londı-l, :ı-ı (AA.) - Mosl<cvado. 
gr- ... e 1ar!!,l neşrrdilen $o\·yet tot> ıJi: 

23 Agı._ı::.to~ta ktı"'"'-"·e1.J-eri.ııl'z d·ış-
n\J.11\a, _K1 (t~kaycı:ıın Cenup Do~u ı..ın
da Kot"'J..i:ıli~ovor>Wl Şilna~ D.,Juswı.

d.l, ş;maJ.i Kaf'kasyar:a bıı.1 ı::ltQn Pt
yat'gooık <-~ı·mı.t> Dc.'ı.dl'U.snda ve Kr.as
r:ıoda11n Ct"nuıbunda Ç&rp~mt'/la.&du-. 

TEBLİGE EK 

Londai·. 2{ (A.A.) - Sovy<0t gec~ 
yal'lSI tebliğ;ne yapılan bir et"-. C"e"t.Tyan 
edrn çarp;~ma.\ar h3kkı Dı1L.1 şu iza·hatt 
yennektt'd 1 ~": 

Klet,k;ıyunın Cenup Dı>ğ"..._"<:la Al
n~anl ,0 flt'\l" nr1ır rıi g<:çrı. <'~e 'mu
\;t:!iak o!dlıkları oo~tnda göri,ı'· .. n.f 
b.•· ş.Jdette >I'. 1'~n'ı ık'V"ııa> <imek-

Koteln:kovonun ~1 rıi.al n>ğ unda 
A}mıaa kuvvt·t!ı•ri tazı nıJı.\taıi.rd11. 

1 ~rlc,,i) e- n'\uvtff3.k oLT.uıla:c.ıt ·~. Fa
k .. t uğ .... dııcl:ın. k. yıp~ ı.r a"1ı"'d·.ı. 

AL."U."\..llil.A.'t YEKİ 'lAKVİITI.ER 
GF.1.'İIWİLF.R 

1 

Loodfa. 24. (A.A.) - <B...B.C. ,, nln 
1 

Moot:wc>v;,ı.d.ct~i n\uhabi;-i Aımınla"'1Il [ 
h.er g, et• yE'li tak\•lyc lk."'.ıla ı gett1\
c.:th.lerlıı1. \:e ~~r g··c~ yı ni hucuntlara 1 
c.r.ctaak>rınt bıldırme.kt~dir. 

Kış g eceleri 
( ı '\c~ St.ıh~fed.en De u n,) 

r: '""Y :r,. ısrnarianan bar.dMj ve 

1 
Y- .r '.: y n...ı z rrı•· ı an k b·r ~ 
l su h.. ll ' r. J.k ır. 

~t l ı. , ıtı.ş 1 v m .de ınaJ .. l 
zr-.. ı• 1 ı~. yi...-un~ t-an vay a-
d~d, a e...ı.;.s \·ı;y::ı.tı.Lt mı.lşk..ıl bir va- ı 

z y~t h l a ~c .. oe k~ n ... ·s.ı-
111. \de gec · :-L t.rarr...,~y ıt..f 'r .5.L
v-co.tr\.~·:."i.ı:-. 

Amerika ve Aıjaniiıı~ 
den ınemleketinıi:ı:e 

get irilecek buğdayla r 
( 1 inci SJ.h;!ı?den ı'cv.ırr. ) 

sınd a nakl:ye iicretleıi~ diğt>c 
bıızı teferrüatın t.,...bil e<l i lıne"1 
içi.o mııhabereye deva.ın ediJ ııı<>k
t<:dir. Bir aulaşmııya ,-arılthğı 

takdirde Tüıkiy e - Amerika ara
smda ııc!er yap2eak L,.,·eç gemi
lerine n>uhıN"ip\erden scr\>t,ıtt se
yahat mil.satıd<!fi alınacak , ., ge
m iler Türkiye ile Amerika ara
s.ında birk"ç ""fer yapaea.klardtr. 
Bu iş için İsveç firmala~ı il bü
yhk vapur t~h~is erlcceklcrdir. 

Si;~· lendiğine göre t;"("rek İ·.ıi \-f°Ç 
fİrnıalurilc ~·a111lu-n gC~r-iişme1 er \'e 
gcr.e.k~:! nluhı:r~pleı"'LlC'n uıü.'18.ade 
alma"bilınesi içio en az ? aylik bir. 
ı.:ı.ınana ihti~·aç göriihuektedir. Bu 

1 
itilınrla İs\·t'Ç 'epurlarJ n:•ea.k 
T<şri1ll~rde sefctlNe h>:lıı ebile
cdderdix. lfanun lıaricinde hiik.ü- 1 
nu ... ı.:11 Türk vapnr\::ı-rın~daıı biTini 
de oofore tahsis elıııe'i uıuhfo· 
meldir. 

I "· . ,..---::ııım. SARAt,;IlASEl\.\~I HORIIOR CADl>ESDoD.E: ııı.:susi 

(Uz • l'.rkt:k 
.\na - İlk HAY iYE LiSEL •ı Orta • l,iıw 

Yatılı - Yatısız 

'fa~.ot>e kaychna ba.ş}anm.;.5tır. F.ffii taıclx>D;n Ey1t'Uün bt~iıVJ kadar t:ıK":..itierin:i :v.ıtrran.%' kayttl<lnrw. yt"J\.İlemR.eri 

~ındı.r, S~n~ bilUlnlet:ne i1rı:.th..1nlarına. 31 A.~u·~ Pazft'l1.t•.:;i. Lise bitJrll".e ımt•ban~arıoo 8 Eyi\ll Salı,, Orta lı;L->ım 
elet..~ imıtihanlatına 10 Ey!ül P('.rş •ınbe \'C <ıl.guınluk imtfhanlarına o:ı :!4 F'y ü.l Per,.emo,• .günü baş!anaCJ.k.trr. 
?.-1ut\lcaat he:" gliı? 10 dan 17 Tf! ka.ciardı.r. Ec:n-e.bt lisanı ilic sn:.Jls-rdan başlar. GUIW.Uızlü tn-lEt>e .ınek!ı.:bin hu.-u~ 

vf's:ı.ı tivlp n.a..k' edilir. Tt"lefon: 20530. J 

c - Şercfini7.e Bc.vba1..>a'. ... 
E. · lıa. n:.n gr upu bu :nin

\'al lı.zc ·" kafayı çekmekte de
venı ederken, içer ve babacan ta
vır!• ve afili vürüy\;~'ü bir adam
la yanında 12 y;;;Jar:nda kada~ 
ıahm:n olun.:lbil<'n topaç gi.bi bi r 
~~an çocuğu giri)Ylr ... 

iMeylıanrci bu ven. gekn'eri: 
,_ Buyurun çiıCte kuTnTiı!ar!• 

diye istikbal ed;yor 
Y;ın.mc-aki ger.c:crdcn ben izah 

et.ti: 
<- Burancn gedik1' milijterile

Iidir on1ar ... B:ılıa O({U dürlar.> 
12 :p~:ndo.;.i oğiu e koll."'Ola 

nıryhaneye 1.>'C'len tı.:ıaj- ı ne ya
kn söyli) •'Y'nı dah ı 1 k defa gö
riuorum. 

To !!<lh bcşır.daki4 bu ~ovar
ıl:ı 1'.ıb.ı oğula yPr act•lar Kii
ç ~ ayy.ş. ba.ba'1ndan daha iş
tfr alı, t ~:hıı ÖY- hir •nkt;luşu 
var k:, o-ı· r şey ~ P~l. . 

12 vas 'ldak. J.VV'lt:ı:ıı. babası 

bü~uk bir gunır duvarcas ra goğ
~- r.ti k2'ba. .. ta kabarta k•>nu uyor: 

- Bin sağttrn <lunyan n gir
(t_,ıni ctk:l.sını ~""' .. :in yumur
c. k .. İr:-c.n Hanv \ ı, Konyayı 

gen kilinıle (\ğ"'nınct, B~n bu 
k,.fada h'r herifiım ... Brt. kapalı 
büyüdük de ne olcitok sanki ... :3a
b>aliye katip ımı oldu;c? Alt tarafı 
bir esna[ parçası. .. 

Hel<> b:ra.z 'bü~ii~in birlikte ho-
vardalı:.,'a g'deceğlıı .... 

Kendisini sırıtarak diıılıyen yu
murcağcn cnsekiiküne kuvvetli 
bir şam•r att ı : 

c- Ö_\•!e değil mi ulan!.. 
•- Olur be baba .... 
•- Barba ne duruyorsun dol

dursana b:zım bi.ralan ... 
MeyflıaMc·J~ 
,_ S:ı '1i pa.>am ...• diyerek iki 

duble bira.v• baba oı}ulun önüne 
sürdü. 

Filozof b3ba. dUblenin ku!ıpu
ra elatarken, arsL<. arsız ,. trir.
d<.>ki mak<'ZU temaşa.va dalan 
\

0 eled<'· 
• . l'lan d ·et m: bDklivorsun. 

Çckıı<>ne b:raııı. .. • 

O, tam bu babaya hl.yık b'r ev
lat oldt.iğıınu şu ceva'hile ;s!ıat e
diyo:-: 

•- Patlama<lın va be moruk. 
t~ği:z ~te ... • -

Bu m.rrzaraya d.:ı.lıa faz!a ta-
---

(J 1'1C" :-;, hthf"<.•' i)ı ~ılr:! J 

cak dokıa taneı.ine lisans wrdi
ğindcn şoitudii:llı. bwılım getirnı.olı: 
mümkün olmuştur. ~lılamalih A
merika bükUmeti nC'.ıdinde gorl 
kalan ot.obiidere do m t..s.aadl" e
dilnıe• i için teşebbihı.,re girişil

mişttr . Unnım ı lüdür ~ı u~\.ini 
• ı..sırda bulunan elektrik 11>~lro
nıesi ,.e diğ<ır yedek parçalarnı 
memlek.etinıiu getirilmesi i<.in do 
temaslar yapacaktır. lltub•»ler 
Beya:r.ıt - Eminönü - :ji~li ara51n
da sefer ~·apacaklardır. 

-<> 

Kart~fdaki ceset 
(1 tnci &.b'!e:ien ~evr.:-ı l 

-sJ·ruay .. şı bir c na) te \"eya kLı
.ıaya kurb~n git,.,. ,ıiı:'h<' u
yandırın ş, keyi'yft bir t. : m 
adliyeye bild r' .me de, d , r ta-
raftan jtndar.r. 3 1 ;...ııın ge tet-
k k;<-re ~ir:~ işi • N ''.lJCt ,,. 
gın koylu ın ces '· tır ~ 'ı"r'e 
.coy ar~ında b1r !- c._ k 1-u' n
muştu.r 

\dkye doktoru e!'.<>iı m- ,.,,_ 
n~ etm , h ><iis..•de )).r c l'a, t ı;rııp 

hes'. giı=uıW r T hk ı<a ta hu 
bakımdan e!-e:na ) eı~ d v:ı.m 
ed'1ınektcdir. 

lran ve frak 
C1 inci ~·A·ııre.1!""' D··va:n) 

•dare etın,,;tir. Çörçıl kcnctısi ıç· n 

194l de ş(jyle derru~tır; 
•- G~eraL Vilron en parlak . 

tabiyeei\erimac!en bir d·r'.. 
General Vibıun daha ı:onraları 

F:listın ve Suriyede bulı.:rmuııı v~ 
k:iinunıısani 1941 de 9 ı,;•cu Br.
t.nya ordusu te~il oiuııdug,• za
man bu orcl··nun basına t.ııl 

•ıııiştir. Kendi$ dvc-nn 6» ) .ış•n
d~clır. 

Ha rtiiy<> N a::>rl.ğı la:r:c..ur=n 
ncşrodılen tHbli;:~, Ak! u: ' · 1 n 
İran ht!duQ>ı.ınd:m b'.ı~~ l tlilk 
bir ı.ıçuş yolu üzerind~ ' - "': · 

da lbulunm ış olmaları bal< 
dan he.r ilci menıJdket· ,, 

ı-

• 
fevkalıide ar.ttıgı liıw ed...:x ~~ 

d.r. 
TAMRA..'IDA BİlR Oi.:. YET 
Vişı 24 (A.A.)- T'-arM;d-'1 a 

tman· bir h•bcre r.or<>; .sk ı:r. k 
tebin müdürü Ş•ha-p LSkı tı r t. -
!ebe tar;.f, <lr fü:t..roul~ 1 r. 
Katil yakalanmıştır 

lstanbul Deniz Komutanhğında;ı: 

1 
1 - Denrz. Lı.s~. \"'e' ™niı:r: Gedikli Ok:,,ıt.ı..owı kıoytt \ e- kd.bu n--u(!rlp+. 25 .. 

8.94-2 g:.ınl.i a - .ı.:nına k.aôar uz.atıılnll.ı)tır, 

2 - Deniz LitiCSİ...'U" ks}·ı1 0J1mnn ur.arın ~7.8.94-2 :'e."ŞCr.ı;be v~ c .~kli 

'Q'k-..Jı.:oa k.ı.rıt eıJunan CHtll"',ann 28.8.9-t-a cuma günJ ·ıoksa~ ·.~ı.k<'i • l ta-
ın::un.liyar saat 9 ci.a I-:1!.~a:~ Grdiklı Ok:.ı:ı ~w.ı.;;; bulunmaiarı.. 4"900~• 
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Yazan: M. Sami Karaycl _J 1 

Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan 
1 
2 - - - . 

3 • - -
' 

4 

,.. Aktamları vakti::~ ~~ geçirmek, İyi yem .. k, iyi 

İçmek, İyi müzik dinlemek iıtiyen: 

MASA.R • 
1 K 
e gider. 

Beyoğlunun en kibar muhiti!. 

istiklal Caddeai. No. 451 «Stüdyo• nun üatünde. 

Siparİf üzerine husuıi a ktam yemekleri. 

Nafia Vekaletinden 
l - Su İ~lprı SC'kir"tinıc! Ş-,t0r _ 1.udJr"ugq bölgt>!'i ic;ıl'\C1e- l.»ıl\.ıu.,n Arr~~,. a 

b~ıe~ın ~.u}an:n.-ı~ı ~·-n ,-.apL.a<:~k kan;:ıl '" 'real~t, •ııa ~-c 1l§<.12.h u.ft... 
nll'D edııfll k.·~r lx'df•} .. f;y2t vahio e~a~ l tV..l•ı ı!'l<J.e·n -$'.J fM4 li6~.a hra. "81, Jcu
nışlur. 

,2 - Ek.s.: tın,,.. 22 Q,f:l_.2 t.:ı.rrhıne rasıt" lycıııo &i ;üni.ı sa t 'S 

İşler1 Rei8.lıigi tıiflıast '\" ndP tcııplanan Su EJu;irtıne Kom""--vo.n· 
zari u~uJiy;e y,ıp1}Q.(.· .. ~<tı • · 

Büyük .tehlike[er karşısında Türkler,
1 

aralarındaki nizaı unutup birıe,iyorlar; 
Araplar gibi ayrıllk göstermiyorlardı 5 • 3 - kt11kl~~l' Ek.•iJtnııe ?6-rtn.a.rne-sı, :\111-kave;,. p:"Qje:'ı, Bc.yır•dıı· ık. işıltrl 

Sofranızı evvelden temin ediniz. Telefon: 43848 genel şart41aıne;,, Um<>nıl Sll işini tenıı! , 0 -ı.nanltf;l ;:e ı.v.,'\ı•! ·e frn..ı :;art-

Her Pazarteıi aktamı MASARIK ve ark•datlarının ıuınwlcı·i ,.e proje!erL •5<>• lira <00> ku uş k•:şı;ıı:md;, su ı ı•n R•"'l'i'""'"'" 

1 

Bu ,.;r:.Q,. bıu ı Eh111>alip kll'vvet- r 
l<>r, 'l'ralıh.19iamı mtılıasaraya gel
mışk!«li. Mlııslümaonlar mağlup 
-Oldu. Ebu Ali, §"'h"i, Mı.,l!rlıı!ar 

eluıde mtıhafaza etmek io,'in F'ralık
lara ı:-a ...enr.ekter, ~"'1 bir ça- ı 
re g<ın·mro1. Ehr,..lip Arrtaraıdus 
~>elıırini Zapt ile \İndekıl ~"tüın 
musliın.;ınları öl<li.l:rdü. 

dısini ıtatletl>ler. Orada bir te
peye gfundüler. O OOrihıter.IOOri 

bu.raya Tel.nıusa namı verilmek
tedir. Bu vak'adan sonra Sa!<ırnıan 
Ha.sankeyfi'ye ~ekilerek o~a 
sah.ip oldu. Ah!iıfı bl>ra.;ını mu
hafaza ettiler. Ceg~m>iş de Mı>

' 7 
1 " 

ittirakile hususi Suare ~ al•bilirler. .. 

1 
_4 - Ek.:;; lnl-ı:ıye gıreb lrrı,•k i<;ın .k.i.t>kl.,eı•ı •45 O!H)"> lira •GO• kW"\ı'Sl~ a 

' 
- - --

-- - - -- -- -- -- ----- mu,akKat ten1iıfıat vı"n~~a: v11 ı L.: hrı e ~·n ya.p:la.C'agı t;U.."'ldLr (H ~ı fi<;" gün 
P/.ÜNAKALA•T \IEKALETI !"'°'el bir,d·'r.i';t .Je r;&ı·o \ •k;Mt-ıe •ııi.aoo.;l edflr<k bu·., maı.,,,. o!n .• ~ 

uzt>re ves•ka al.nııalalı "e bu Vf' .ke)'ı gös t •. r.flı·r: '!ıl\!°'tl. r, 

SOLDAN SAGA: Devlet Llma la işletme Omam· Bo nıüdclet içind·· '"'''"" JSt<'gir.ae b ıın lH}an or •·.k :ı ~t vnıl'7l .. 
D rı 5 - İstek!ilcr~n lt•k .. f n;e}(ı~ıp,ar:·.ı kıı,e· m.tddec111 )"d;L tt il b .. t 

sulu zapteyledi. 
1 D.:ı.t.ıa iyi yazın tçirr. Ba,ına 

D ·1;:,ı.\'''SıyılP .stek, 2 - İdarr. t-dt'rek, 
Nota, 3 isllhkı!ımda.o, 4 - EM.i 
bi.T Ti>'k çkisi, i~aı('t~ s _ i~i!de 
bir ı, Yemek, Noıa, 6 _ Br.ş4ruı'l.daki, 

7 - Kalın ltun.o.~. Jiic, 8 _ Ters.ı 
kı~a ..:arr.an, ÖnUım.izdek:.i mevsıım, 
Not.ı, 9 - E<kl'it ıieg:I. 

MldlrlGQlndea Ö~Sine k:ada .. S· iş?f.r Rı•llil~ği~· nı .. kb rL n .. ~ılı.glnd.ı t ınc .. dZ"moır 
Postcıda olo.n &.tok%·iı·r kabu edtlmez. -6910 !}ıj(i, 1 

Rıd'Van, Ehlisalip ü:ııerın.e h..,-e
l<t-te gcçımy e ka mır verdi, S uınıye
mn mü<lafaa.sı iı;i.n Rıdva-n ><ll'V
v,..tiOl"lni lopkm1•1tı. 

.Sumiyenin nıti<l·afaası i<;in yokı. 
ı·ıl' ocağı sLrada Batınilel'dff! biri 
Rıdvaıt'ı btlelt mi-ye tevessül 
C':Aı. Ve, ' ··,erile har.,ket etti. Fa-
~ .. ~ Rıdı:an, bu.nu haber ald. Mu
ıkıobeleık 'k,,,;uır etım<<li. Batın.iyi 

.kaUetıWI. Ar..plar, Tüı'kıer J:ze
rlJ.e daıımi surette ve, hile ilıe mu
sallat oldtJld9'l'ın.dan ve bu keş
~cn :etifade eııilderin
dt>n EhlıLalip, hrsatciı idiler. aıı.. 
ealıip kuvvetleri bunda.n it.-tiıfede 
eclEnk etrafı zaptedip dımı(yoı·- ,. 
lardı. 

Bu sıa-alarda Twıi<Jer, buy-ü.k lcıu
n ııa.rıd an 1 aruııd an !>irini k a) OOtti. 
lc.r. Bu, A'litci.tyan111 iıır..dörlma 
gdmr~ ofan Mtmıl !lfeM<\ m~ur 
Ke~a idi. Sultan Beı'kiyaruk 
Ke:ıbu4gayı Aze~baycana gö~r
rn~rti. Hu.p'da v·ofat ett4. ( H. 495) 

1 
Bu ~r namına Hasaın::,eyf·de 

YUKABIDAN AŞAli1Y A: 

J\lüıslürr.anl.:u· ar ·ında hı.ı.illm 

sur<:n \'e hıristıyanlara kar~ı ·kul• 
J:ın;.;hilı:ceıkleri kuvvetin aız.alı:oo
srna sebep olan nifak Vi'> şlk:IJk 
mu.1ıta.ı;ıl dC\•am ediyordu. Şa.ın 
Melıiikıi Dalkak gidip RaıMxı şehri
ni :muhasara ve ıtapletti. Bağ<Lıt 
Halıi;fe>İni Hazreti Mutı.aımmE<iin 1 - Gttr,en egı..,; yeri, ~en, 

2 - Oo•n•ID.n bıraktii:;, Birıncı h<.tr~ ·mesru a'eı·ı· olrn,-·•· uz·· ere •-·"ı-~ u i.tu\. L'd .. ı f~ ..,..., 111Unııa A l:iüvı·siylc kuc;ük şe-
y an bıütıün müsltlınıanların Mlı5ır hir, 3 - İc;:i<.>, .Ayak, i _ Bu!mlya. 
Halifesine Joa.:'şı be.Jeıdideri hu- ~•lı.:.nak tk; haıf ~ana, 5 _ 
stııne'\ bu nifakın devaırnma sc- fti)'at ed.,<'lim, 6 _ Temi ..ıu;ı., ııa-
bep olıtzy:>rd'u. Hatta bu huısurnet iına L ,).,..·pgiıyJ~ .,.,..,ı, 7 - Teroi 
o dereeeye v·a.nyordu lıi, Franık- s,~. • .. ıür.erinden, 8 - Ed~b.yata 
ların bü~ kuwetlerile hücum mo,_tJA<, TopıW, 9 - M<>n.., AA 

e\tikleri M11;ır llıı.li!esinin hmi6- Dll'*ü Bulmtıcanu-

tiy:u>.Jar tarafından e7Jilımesine hiç JlalledlJını. '*ıı 
ehemmiyet vErmiyorlıırdı. Bu sa- 1 2 S 4 S 6 7 8 9 
yede Fıarıklar rahat rahat Ralaa, l K A R A Y A J Z 
Calx:r ile etra.Looa büyi.ik tairi. 2 I U b A L A I 
bat yaptılar. Arapk>r arasında <>- - - · 
la.a bu zıddiyet ve nııünaferet Eh- S S 1 • A Z A 1 E V 
lisali>c .f.ırsat vMtyıorou. Türle 4 A R l T 9 A S A 
beyle>ıi de birbirlcrin<i yi()·orlardı. S K A F A Y O R A N 

Elhlit.alip ııdıayeı A.kıkiınırı z.ıp- 6 Ü D A • A e A M A 
t. ve Suriyenin maruz bulınıdıtl'ğu. · - · -
tıchlike baz~ dvar hiiıkümdarları 7 R E • E Z A • 1 S 

İciıar'e'n"%l'Tl rıntım .alf'ı,.es.ı. için ren:t>rr, dll'Va"."C'ı, dülger ai~ca1tr İ&
tritiılecin Galatacta Kara Mu~tdf, pa~ c~ddt'f'll üzt>rind"C bulunan rııht.ml at.clye-
sJ Şelf:ied'lC mü.racee.tıları, •9097) 

lıtaalaul Nalla Mldlrlllladen 
10.9.942 P<"l'Şembe günü saat 15 dr İ•tanbıı>!da N&fl<L Mıldiiı\<QU ~.ıtme 

Kum4.~0l1U odru:ııDCia (4792.04) Jit.·a :k.c-şif b('d<'llı Yt:$ı r .. oy H•.°kalı ZirC:Cal }.lek-
teb. t.amiıal.J açık ek:.sillme:ve lwnulmıştur · 

Mı.ıka\.'ele, fk'silt.ını• .Bayındı.ı.·I.ıK iş rri Genel n,,_ıı.'~ ,.r t~rwnl \'B-r1n&mf'ltt
r1 proje k.e:,..f hul.»a. iylt' bunıa mütere~: diger evr.U da re..tndr ı:örillecekti.r. 

Muvakkat teminat (85~) lira (40) kurl~ur . 

Is1e!cliıernı eoı a• bir taanıütte (2MO) };ra'ı.k bu iş• ber>J.er it ~phg:
na da'-r ıdıaı~lfrinderı a.lımJi olduğu VC'silıı:a1&!'8 is~ İsl.3rlbu:! VM~etioe 
tnlM"acaatıa e-K.aütnıJ:ı tar.ıbinden tatil günterj hariç (3) gün (. vvt-1 ahuıu~ eh-
!i.1"t vo &•2 yıblıa. at Turet OQ.uı ve.ıl<lllariT!e ıellmeol eri •91115) 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 
SllK! bütünl""'<! 'mlihanlanna Sl .Atuoıo.ı Puartet;i rooü, liee bı(irme ıırı.

i;iıonlanna 8 Eyj1l.J Saı, ftinü, ~ kteım eleme i.nıüh:ınlarına 10 E,yhil Pe!'Şl'm
be n olru:nlulı: !mtahanlal'IJMl da :u E.Ylfil Pe.,,.,., fiinil başlanacalctır, MIJl<
teı> T~ôa l>irinci eüııU acılac<ıltt'1'. -Gayri Menkul Satışı ~ ı:rı - ırl~ eden Musa isrnind<.' bir 

Tuıı9omen hemen Muısuh. .:~ptey
kd~ F~at Cezirf'1ıiilar"'J'.l , Msi 
Şomı;üdk evle C<>ıg<.'rnıiş nam.oda 
bir Türk bu büyük şeh<ri onun 
,.]inıd("I} akna'k fucre bir <Xdu ile 
yurudu Y"lda NusaY'bini ""ptet
L. Mu&. mu'ha:-ebeye gi~d< 
1'1ooiyıse de ll>'lkoci kendlı;ini teır
'.kro('l'ek C(·gromiş tarafm, iltiı<am 
(·Lt1ldnıirden alel...-ele Musula 
köt,<tı. Oraaa muha.sara aJtm<ı a
lındı.. 

sdma san.irruya sevketıti l\1ı.ısu! 8 E 
1

• A D A N _A • T 
Hükıüıından Cegeıımiş ıle Emir 9 K A D A N A M 1 Z BeYoilu Dördüncü Sulh Hukuk Hfokim!.iğioden: 836/U 
Saıkman altımış bin Türl< 'ln.ı.v'\-eıti 
tı:>pladılar. Görülüyor ki, büıyiJk 1 j T~rekesine malj_kernece. el kon~ lup _1aı:fiyesine karar verilen ölü 
'tehlikeler ikiarşısında ve Tü.rOde- Fenol Süıınetçi Evdekimos Usulcuogluruı aıt Hasko y Süıl'UCe mahallesi Mahmut ağa 

rin kendi hükümran oldtılkıl:ırı 1 Hu R • [ s s · z Miradıor sokak eski Zl, 25 yen; 159, 161, 163 numaral• tuğla harnıam 
yerlere hıristiyanlar musalla~ ol- / 1 [ 1 olan )"!r rnaftıkeıınemiz tarafından açık arttırma sureti le 25/9/942 tari-
duğu 2am3111, Türkler aralarınrlaOO r . hine müsarliıf C'Ulma günü saat onda n 12 ye kadar satılacaktır, Arttırma 
nıza..ı deC'hal oortaraf edip birle- 1 B(,ylll< yıı.,ıaıaıe- bedeli ''(. 75 i bulınadıg.ı· . takdirde i.k'~~; arttırması 5/10/9412 tari·hiıı.e 

1 

rın de Sıinınrtleri -....... ... 
şiyol'lar ve dii~ını müştorı:lk IG>•b•,...,,.r.dı ıro _ müsadif Pazarle&· günü saat 10 da icra edilecektir. Tamamının kıy.meti 
.ad'.le<lıJ"OI'lar. Araplar gi•bi a~ı-

1 

Ja_vlıkla )·apıur. 12000 liradır. Ddlaliyc re<;mi i.hale. pulu taVlız bedeli, k.adaetl'() harcı 
lık ,göstermiyorlar. K•0 '""' Aksaray P<JJ;s M~r- mü~terisine satış gününe k•dar vergiler terekeye aittir. Satış tapu kay-

İlci Türk .kuınan<lanı Alk1lra.'·a kru karşı J<xit<S>nıle. Tel: 20937 dm b 1 ak I 
" dı muci ince yapı ac tır. Arttırma ya girebi mek için '; 7,5 rusbetinde Dey ar ıb6oiırde }ıü;l;Wr..ran olan 

AM.aıka, ımdat mukabilinde Ha
sa.r"M'Jfı tcnkıetıınek çaresnı dü
şu.ı.diü. Sdkımamıı ya:.J~ıası ii<'.e
:rme c.,g.:.rmiş, llfı.;suJ muılıasarır 
sını ref'et.tı. Fak.ıt ı..Lu&i, Sac"'1na
n.'ll ~aline gittıgi sıırada IDı1>- / 
>y('f.ilıden OOıı:ı killl6eler Kerao;e 
>ilaoden bir kıöy ch·arıııda J<erd.• ( 

ko= olan hırist.i,·an -•··-- - a.lt.. __ ,_ı.._,,,, __ "------------~· " ""'""""' pey akçeoi yatumak lazımdır. Tafsi ~at: Meikür arsanın umum mesa-
m!Ş hin Tü'rude mulkabeleyc h.ı- ""P••••noı••••••llll~i 2rrlaoırlııaar. Ehl.isahbin EciEf> ka- • lhai sathiyesi 10,000 metre mura<bbaı tahmin edil.rıı<ş ve rnezkür yerde 

SATILIK kabilı istifade olzrak tugta çamur haVU'.Zlan mevcuttur. İpotek salhl-
lemti mudıı.sar:ı otmrlk üız.e<re yıü. 
rudüla, Badvan derhal Anlta.lcya. ALM N Piyanosu bi alacaklar ve d•ıier alakadarların ve irtı:fak hakkı salıplcrinin gayrı 
p-ensi. BOemond )le TanlkD:r!~ menK\lt üz.erllldek:i haıkboınru husus ile jai;z ve masarJıfe dair olsn Iddia-

isumdat etli. Bı.ınlar yiımı bin ·r Her gun 13 - 16 aras>n<ia K·- !a.rını evrakı sübutiyele,le bırlikıe satı~ gününden evvel maı.'ıkemeye 
kiışı ı:ıe zındad:ıı)Q ınn.,ıuJm. Hanın z~k Hamdi Bey Sci " • 0· bildirmeleri icap eder. Aksi tak<h de hak1.an tapu sic>1li ile >.alxt alma-

....,., J ı ı e n"ııü:-a<.·aat. , · 
(J.Nca.,ıı "' , dıi<t;a sat:ş bedelinin paylaşmasından hariç .kalacaklardır. Isteklılerin 

--==-•••••••••--••••••••••••••••• 1 1 yukanda ıi>sterilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmaları :hin 

Gayri Menkul Satışı 1 

Deniz Levazım Satınalma 1 ıo:,.nur • (4635) 

Komi~yonu Jlanlan l --Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk Hakimliğinden: 936/41 ı - 'K şit. mu.clbh'Oe t.atıro.:..~ (•dilrn ı 
brdı.. }l •4i 18 05 lt:·a olan re.s.T n'-· .ıö
~ 9 paı~::ı t.akrabi 1048,320 k ıo dı>

lkum ~n~n 26/8/942 Ça.rşa.n~ba. guııü 

saat 14 doe Kosı.rı paşadd b, 1 ..1naı1 De
nız Levazım Satın A~a Ko:n"3Yonur ..... 
<ıa ~->t' yapıla.:a.'t!U'. 

2 • K<ı.t'i tf·.n-.natt c707.71> hra ~ 
]up ;o-t»amı>si ilk• gCn iş aaıı dahi

ı.ir..w ınE·zli.Ur kori\isyoodai bedelsiz 

a., n4ıbilir. Rt-simıleıı-t konı.l~onua gt).. 

nılfü 

3 - L.ı..·~Jl]~r<n 249-0 sayıiı kanu
nun i. ... tecı:gi ~a:arl.ı.. blrı.ktıe belli 

TeregcsiJıe mahkemece el kon ulup tasfiyesıne karar verikn ölü 
!:vdclumoıs U'\ulcuoğlun:> aıt Beşik taşta Ciliannürna mahal\et,;nde Be-
>fkl.<'Ş cao.<Je.;.ndt eski 3 beı;; w;fa mük<.~ yeni 22, 24, 26, 28, 30, 31.2 
'!lwnaralı dultkanla.rır. yans. \'e Ga !atada Kalafatyen ~<hıt Merunet 
?aşa mo•ba ..esı Üstubocüier wkak eski ve yen. 32 No. lı.. düklr-.inm ta
-namı aç:k artUrma .ure :le 25/9/9 42 tarihine mu.sa.el f Cuma günü saat 
lO dan 12 ye k•tlac mahkemcmi:ı tarafındor. satıl.acakt1r. • Artt:rmG 
bedeli ''I. 75 i bulrn•dığı takdirde i k;ncr o.rtt;rmast 5/10/942 tadıine 
ıı-.us•dıf Pazartesi günü saat 10 da icra e<liler<l<L• Tel'~>iy~' resmi 
ihale pulu 1.a'V':rl bed<-li kı:ı:lastm harcı mıiışterısine satlii günUııe k&dar 
t<Tgiler terek<·:yc aittir. Sat'§ ıapu kaydı m\ldbince y<pı!acaktır. ,A,,t,. 
\ırınaya girebilmek için o/c 7,5 rı.:ebetmde pey akçeı:i yatırmak Jazundır. 

komisyona 1a!sıliıt: :S..şikt.aşt.a.kı dükkanlar kar gir olup altı dükl<Jn:n tamamının gün vı· saable adı g..,.., 
mu'lıammen kıymeti 7000 liradır. Kalafat ~"eT-nd<>'ki <lükkan kiı,rgir 1 _m_U:_·ac_•_•_11_•r_ı_. __ •_8_9_72_' _____ _ 
re- ronozdan yap.lmıştır. Tamam:run kıymeti 130'1 lirad1r. İpoteık sahibi 
ııacaklar ve dığer alai<adarlaruı w lrt.i!ak hakkı sahıplennin gayri 
mcnku1 üze•indek haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan ıddfa
lanno <'1TT2ik; süilıu!ıyelerile birlikte salış gününMn evvel mahkemeye 
b>'.:iırnıeler' ı.caı:• eder. Aksi tokdird e hakları tapu sicıl:>le sab:r o!ma
~ıkça satış 1*delinin paylaşmasında r. ha•iç kalacaklardır İstckli•.e,.;n 
r1.karıda gösterilen gün ve saatte mahılı("Ine(Je hazır bulu.nmalan Jliın 
o1mmr. (4&'!5) 

------ Zabıta Romanı No. 5 7 \ 

Sen n_ı1 Öldürdün ? 1 
Yı>.an: EDGAR VALLAS Çeviren: MUA."dMER Al.ATUR 

_ Senı.ı> gl.bi bir kurdun Be· 
ri 1 gfui masum bır ktlll.Uy u parça· 
Jaoooı;ına ~aade etııuiyeceğ:..'ll. 

Benil merdivenden innı.i~, !oi.<at 
;ıııagıda y ii.ksek oesle lııonuışulan 
roüerden biııkaıç şey de kulağıoa 
ilıımn,ıti ve ~ıv; kız old\lğu yer
de dunıd<la) ıı:ı k.alııuıştı. 

Leli )ine ayni yül<Fe«. sesle lro
mışuıya'du 

_ Fridmz.n, Fri.dıınaıı, ş<ı da·kl
k."1 damadın-z diy c saydLgıru" a
dwı ıdr ne !J.U.ı.'1'k bir >yilılk yap
tıgıan.ı~ iarijoında de-ğikiinilz. Fa
l<a•t sonra ögrenirı;iniz. 

Leli bunu da söle<lıkıten oonra, 
t::ır'atle kap~-,. dogru yürüdü. 
Balıçcyi geçtı ve caddeye çıılta

ıak g<•z<lım k&ybokiu. 
Fr:rnlk hemen pencereye yürü

d.-. Krndi f aret şuıbesi mRi<lürü
D!Jn bu Ot-klenUıoodiılı. 00.lı?ri kar-

şlfiın<l.a nem ~et, hen de en
~e ;çırıde bulunuyordu. 

Faıkat Fridman lııolwıa gırdi. 
- Artık yetişir, dedi, o burada 

iken böyle hışmı g&,1.crmiyorrlu
ntJZ, Bana kalırsa, lııiddet ckğil, 

,güliim6eır.ek. size daha i(yi y;;ıio• 

şıyor. 

- Fakat ne söylecUklerini iş>t
tJn:i:z t;;bii! Utı.nmaz adaıma baıkı
mz, bi:r de beni tehdide kıa.lhyor. 

Fridman d amadıaıın kıol uırnıı 

tlaha fazla sık.tı. Su0>t-uıımalk içl.n .. 
tam o s.ıra<:la Beril içeriye girdl. 
Üzerinde seyahat elbisesi varoı. 
Fakat yü:ıü, yirmi dorıt saat ıçin• 
de öyle wlmuştu k:i, ihtiyar y,.. 
hı.ıdan>n k~llbi şefkaıt ve ımedıa
ı:nıel>le doldu: 

- Yavrum, dedi, ne olduıı? Ra
h a tsı:z mısın? Bir şeye illt-eyocuı 

•ar mı? 

RAŞID RIZA TiYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Ht-ı' akşam saat 21 buı_.lJ.kt;, Harbiye
de, BeJvU Bab;esıru." aıalw·ka kısııu.nr.la 

Bu Geo<> 

YUMURCAK 
Vodvil 3 Perde 

- Hayır, hiçbir şeye ıilılUı'yıaıcıan 
yok. 

Fridıınan ,geniş bıır nefes aJd1. 
Genç kızın heı•hal<lc Oon Leh'nin 
f!\'C gcldiğiııııİill farkında olıınadl• 

ğını zannooiyoı:ıdu. 

- O kadar aceleye lıüz.uım ydk 
ki kız un... Dalı a öniiımü:z.de iki 
saat V>akit var. 

Genç kız oevaıp vermedi, 
!.ki erk!!k Bel'i.l'in bil' can sıkın

tısı iQnde okiU:ğunu anJadılar 
ve hıç seslerini çıkarmıyar;;k sıa
lıonrlan çıktılar. 

Yalıır.z kalınca, masarun kena
rıına otundu. Ne ys.pqı yapıp °"'1 
Leh'y~ yazmak istediği mdkıtu

b~n hi.ç olmaz.sa müsveddesini 
hazırlamak :istiyordu. Bir defa, 
sevdiği adamın tahli) e edWniş 
olıdıuğu:nu bildiğı için ~ rahattı. 

Cebiınden kağıt, kalem çıb.rdı. 
Dirseğini masaya dayayaraık ba• 
şım ellerinıin ara.sına aklı. Düşoo
dü, düşündü. Nihaye<t iki ,;atır 

yauııbildi. 

Daıha bir rumle yazrmYG ,gay
ret ederken, büyük pencerenin 
c1ldıi,'lnı işitti. \'e korkıu ile ba· 

ASKEliLIK IŞLERt: 

Şubeye davet 

Fatıh A 'kerlik Dairesiıı-Oen: 

Li6e ve muadili okullardan me· 

z.un r.lı>n kısa h.zmetli askerlik
lerine karar ,·erilen tam eh!Jyet
namelilerin (olgunluk ımtihanını 
wrmiş, yüksek mektebe gi.recek
ler harıç) eylülün birm:i günü 
Anltarada ved<'k &Ubay okulunda 
hazır bu!.u~aları icap eder. 

iBu tarihte oıkulda bulunabil
meleri içiıı 25 ağustos 942 salı gü
nunden i.ti'baren mensup olduk

ları askerlik şubeler:ne müracaat· 
ıa sevk muamelelerini yaptırma
ları; bu mü.ddet zarfında muame

lelerini va.pt.ırarak olrula gitmi
wnlerin asker!•k kr,.,ununun 89 
~ncu maddesi hilk.müne tevfikan 
cezalı düşecelclert rlan olunur. 

24 Aiustos 1942 
.8,00 

18 03 

18,5-0 
19 30 

19.ı .. 
19.55 
20.15 
20.45 

21.00 
21.lO 

Program ve Memlek~t Sactt. 

Ayan. . 
Müzdt: Rad,Yo Dıı.n.; Ori<"'-1"•
sı. (lNıad Escmgin İducı;inde). 
Müz.:O:, Fa..>ıJ Hey'eti. 
Mrmılckf•t SRat Ayarı ve A-
jan.s Haberh·ri, ı 

Seri:>•.;! 10 Dakik.a. 
Müz;k: Nitıovent Mal\:Amı, 
Radyo Gnzett\<d. 
Mti2ik: a;r Mare Öğr.Uyoruz -
Haftanm Maı-sı. 
Ziraat Ta\avi.mi, 
Miızi.k: Hüzzam ve Rut M.a-

, kaırı.ı. 
2130 Konuşna (Pos:a Kutusu) 
21.45 Müzik: Srnfonık Pl"ogr.ım 

(Pi.) 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Aja1l6 

Haberleri ,.e Borsa-131'. 
22.46/2.2.50 Yannki Program ~• Ka-

şını gıeri ç.,Wrdi. Gördüğü rnan- ı>anııı. 
zara, una bir lahza rüya gibıi gel- !------------
di. Hemen yerinckn fıddı, boğa-
zı:ndan gayI'iiıhtb·ari oofi!f bir 
sayma çılııtı. Oon Leli pencereden 
içeri gmmioı-ti. Beril sevıdiğj iınsa>
nı görür görmez artılk Nçbir şey 
<Wşünmeden k.end isi.n.i onun kul. 
!ar ını:n aroı;uı a attı ve ağlaıımıya 
başladı. 

Del!lk.anl.ı genç k.ı2ı bağrıına !bas
tı. Kap»ya ba!ktı. Soüııda.n hiıı,; 6e6 

sada gelmiyordu: 
_ Beril, beni tabliye ettiler. 

Çü.rlkü ale;1l>iımde hiçOO" delıl lbu
la'OOdı.lar. 

- Hep sen>i dü~-üniiô'ordum. Çdk 1 

ıııtırap çc<ktiıın. Dem.in şurada, sa
na bir mek.tuıp ya•ımıya otunınuş
tum. M<·k!ıU!bu da gazeteci Kıol
li ile .gönderecokıtiım. 

Oon'un gijzle:rj kapırlan hiç ay
rıhmyamu : 

- Aea<ba dışarıdan k.imse gel
mez m~? ıkdi. 

- Zannetmem. Çü~ü hcpı;i de 
bı.lardo salonuıı.a geçtiler. 

(Devamı ~·ar) 

Daoın llmftbaberı mı, 
Diyin llmlllaberlml? 

(2 lı:ıci Sıı.hiledetı. D<:vam) 

meı.. Ha.um beni uzaıctan ~ ı,.,. 
l:«ımif ... Evl~nnı4!lı. t<>l<Lıt etıti:rıli. ıı.en, 1 
evU oJ>dı>tumu söyledim. :imıvace. ya· 
n~dwn. Ondan la"dJ. Bu ielri:ld.e 11-
tira ediyor, öc ol~ ;ç;,,. 

Düroeovin INı1kalı, Nıı:rin.in uzuo ,._ 
man Dü.rnevin ~viııe ı•dlc> geldiilO, 
kendisincl<>n p;ı:ra aldıitnı vt beraber 
blr çok defa! ar ııeızne!ere e>tt.i.kl<!Tlni 
bilm bir çok lı.imııt. <>lduğunıı SÖY>le
di ve bir knç fiaıha ;sm; saydı. Mah
kemoe, bu saiıitlerin ç.aCrıhp din.lenilı
me]erine ka•rar verdi. 

Mah:ki!mi'<len çıktılar. Kadın cıvu

Jtal<yl~ ber'1'1ıcr Jroridorııe yilrilrkED, 
sam.ilerden yaşlıca bir kadın, yanmda
k\ diğer bh' yaşlı kadına, 

- Oh, diyordu... Oh c.ıı.urı... Ktr
.kındarı. EOll"a azanı teneşl:r paklar, 
derler. Tfnf',;r p:aklar amma, bazısını 
<12 böyle Açık gözJ~r lıak]ar ... O!ı o.ı-
6'ıll"l~ . P-ek. ~lft y.aıp:nl'S heri! h~'rr~rf' •• 

ın!sı.:YiN BEHÇET 

,, ______________________ ~ 
Muamele Vergisi Rehberi 

Çıkmıştır. 
Yunn; Maliye l\lü fclt·i~ İlı&an Riiştü B•<: 

sm~! 'l"'·ÜC'6Sf'~Plrr. b<.ııMi.a iil', s:gort.a ş.:~ke-U~ ı)'.C bıı:un Uc..l('f t 
erbtı.blOlQ mu.amel~ vczcw;:i ~aha~uKl~J.;( mü~ü:i!eı?"ionr ı .. ınGı y r L'fva1,, 
Vf't'Cn bu eser '1:>"Tl; ı.;nnanda d~er \"e ka.yıt 5.i8"~t.>n1.E- ._ t a- 1.14.tru.'t 

de ha'\'idir. 540 ~ift·\ 20 şekil. 14. dc~r- tıili\~. _,..~)<ıh 5 lı1..ı. 
.BiJ1\ın Kıiaocılnrcta bu.funur. 

Ziraat Mektebi Sabit Sermaye Çiftliği 
Satınalma Komisyonundan 

Yulaf 
Arpe. 
Kuru ba.Jı:J;ot 

Mazo< 
ıım.ı .. 
Gaz 
MOOilo,t B1' 

25000 
5000 
1200 

12000 

30000 

12000 
300 
300 

1500 ---- ..--- _......_ 

)'>.)'&it 

K\ltıl'UO 

22 
22 
20 ---
14 

14 

21.5 
44 
29 
85 

ilk l.em>DAlt EU.lt.ı.~ llü.n, .... ı .... , 
Lira 

6?:j 7}11/942 p~~· ""' ı O Kopa !ı >osf 

-- -
ı ııe > > ' 10 :;-0 A.ç• 

315 > > • il • 

306 > > > ll,3Q • 

-- - -
ı - Çi:ft::liiın lfuk•ı·da yazr'ı .Jrliyıııçlorı eloıOl-ye lron.ulmuştur. Eiısn>tnıe 

gün ve sy,at~ hiz.ala.ru;ıria 8'ÖfiU>r:Jb'niıştir. Elm!:~ HaikA!ıda Zir;;a\ MektE:bı bı.

~ında ıoplıınan Çl.f~lil<. S..tınalma Kom<syonunda y1.ıı<ıao:.ıır. lslcJt·l.ı.enn 
vaktinde çiftlik \.'eme!ine ya.tıracalcl.&rı. ilk t.emmat makbuz.u ıle yt•ol y.! TIC:ırct 

Qda....ı;ı -ve.qkası ve k.ap~)ı ftksllbneye ait tek.lıil~ havı 2490 6RYrh kanıu.nun ta .. 
ri!t dairesinde haz.ırlışacakları zar1la.nm yukarda hizala.rında ı,:Ostt"ı·iJen s6"<?.ttr-rı 

biı• saat evveline kad:-ır komisyona.. makbJZ muka.bil1Dde '\'e-rtnf'iı•ri .. ~d:ı o1a.
cak g~lf'r ka.bul cd•lmez.> 

Açık eluİ']tmeJerdt- icıe h.iı.alarında ıösıterHen saa.tte kwnisyonn mur<ıeaat•arı. 

Şartname ve e"\"ISatna.nH.•yıi hf>r &Üll İstanbul Ziraat Müdürlu.g~ ve lJalka.lt•. 
daki çıl'tl'l<le ı;örmel•ı'. 

2 _ Mazot, benı.in, gaz ve tn.Mtine yagı ~in müıeitiih>df m.o.ıı bedelin1n tcd:
yP8)(1de kesilt>c-ek. kaz.an(', bulwe.0. vrrgilet ile mukav-elt. tf'r.n..ı:.at ır..ektubu, tes
lim ve mı.ıayt-nt~ mıasra.fla.rı ve damga re,j!mlflt:ri t>il1'bd.J"'e to:ı;.bhut bedelme \:.h• 
oı.".'arak .verilecektir, •9067• 

--~~~~~----------~----

T. İŞ BANKASI 
K.Tasarrnf 

HESAPLARI 
2 İkineiteşrin 
Ko~e A,rrıla.n 

İkramiyP.l.fr: 
1 Adet ı ()()() liral ık 
1 > !)()(l > 
2 > 250 > 

> 100 > 

• 50 > 
> 25 > 
> 10 > 

. -ıtf.:" "' .;, .. : .... 
·., ıf~f.···{t.~· ·~. ~ 

YENİ 'NEŞRiYAT: 

Muamele vergisi 
rehberi 

Yaııan: Maliye Milıettifi 
İhsan Büıtii Bu 

J..tuamele ve~\bı meml~hm.iızic: 
ıgm.at ve ticari bQ.yatında möhim bir 
mevi<iç mal;k~r • .Aocak, bütün ve?11l 

kanunlatO.Dda ol.dut; ı g:b!, n1uameJe 
ver.g-.Si k.anununuı anlasılması da güç 
olduludan t.athikatt3 roü.kellefir;: mülj
l<ıüJ(zta uğramaldadı rlar. 

he.saalaa:ı olan bu eserde k'Al\'un bil'"' 
kilm.lui ilmi b?r n11..'lc..<l Uahtıiiıdt ,,. 
Jl.çrk blr lEsanla iı.a.h edilmiş vc- bi.ha.:;,. 
sa t.atb-.atta ıe..adul c..ııı,-.o<t,•cek bıi• 

\ün hadise le!· f'tı·a!l su ""t:1.te n:ız.arı dj}.. 
kaıe alın.nll.Ş v~ diger bır kısın1 rruıJI 
eil'ri~rde olck.;,ğu vpttiılr. V~k~!ft re&

ml tebJ;ğ(ermin dar çı"l'l"<ves; dm;~°" 

de kalınmaml!ltır E.""'r;n mühim kıes.U 

larmdan bi-riıı-i, miike-11-ef~t"rin en ıaz:.:ı 
mü•ü!Bt~ uğTadıit!a:-ı .. de:f'..er VC' -. 

yıt ~isternıerinf' t.ar.sı!li Nunarak. bıl 

~uısusta çok ieferrüntlı Ws!Jcitla b<' ' 

r&beı: ınü~add~t mi"ttLt>r de veriln~1"' 
tir. 540 sah'.fe 20 E•'t>d ve 14 rlt't1.t"1" 
nümunrsini ha'"" ola!'! bu çok ı;.-atılC 
rehberi bütü!ı s.n'fli nl'l:l's.'>ı• ~!ere, }}art! 
katara. bank<-ı·lt•re. ı;;go.rto şirketl"M"- '" 

n<?; itha:aı tacır:e-rlnp '\I' rn 1a neli 
yr:ı:ı.sl tlP al3.krd .. butü:-ı t <"3rct ff "" 

bc.ıbına hara .. et;P tav~ıye cdc1'1rr. 

Bu ltib&rla1 vergi mükcllı:.rlerine 

kanun hüküml~ni açıkça e.nlatacak 
eserlere ihtiyaç va.rrlır. Bunu düşunl'n. 
M•li:re Vekalctin:rı gı•nç ve güzide mıiı ' 
fettiŞ!erirıden (İ'hsan Rüştil Barı mu- \ 
am-ele verg'.si k&T1'UJ\u hükürr 1 r.:-ini --------------" 
heııkt>sin a.nlıyabile<.-e-gl bir ,ekıldc iz.ah 

ed<'bilmek emeJ:yfe 'l!uamelı• vrrgisl ~ 
.. Rrhbcr;) nanu_ a?tınci.~ b;r ki1...ıP. yaı~ 1 
m:Ş-:.u·. Uıun b•r mc-:--·nı Vf' etüd-.ın -mu-

S..-:ıt·..., vP Bu!"'ır>uh·.rrirl Eter'"' İz e-t 
Bı ·e- - !.,,,...,.~· at o. k 4-< r ı 

Cevd,.t K AllATıİl.GİN 
SOS TELGR.o\F MATRAA."1 


