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.Gazeteye gönderilen enalı. iade edilm~ 

'" = ·= . iN SON TELGDAFLABI VE BABE LEBI VEREN AKŞAM OAJ:ETESi 

--- illi Şef' in gözü ile 
Türkiye'ye bakış 
Bütün vatandaşların istisna ... 
sız üzerinde duracakları ve 

sür'atle yol alacakları hedef 
Şef İr.önü bu hedefi de vatandat· 

rara kusa bir iki cümlenin 
vecaze!i içindG vermiş bulunuyor 

ETEM iZZET BEHiCE 
Yiıhek J\lilli ŞeC İn;Jnü, Tlirk 

\:atallJllın b::'irından, Türk \<:tta
run içinde bwunduğu en son milli, 
ı;os):>I, zirai ve kült.üre! dunımu 
i _,,a bir hitabe ile çcrçe,·elcrniş 

bulunuı·or. 

mini yolunda yürekten bir gııy
rct içindedir. 

4 - Cumhuriyet nafiası, Tiirk 
topraklarının '\"erimini ya.ğıuUl' 

tesadüflerine bırakmamak h;in 
eldl'n g;,lcbileıı sistemli bi>" gay. 
ret hızı i~indediT; Ycşilınuak ve 
Kızılııruak cJ.alıi bölge bölge Cıun
hııriyet devrinin fen \'e teknik 
iradesi.ne ramolnıaktadı.r ve vata· 
nın birçok yerlerinde su davası 
ve su pro.granll re:\o·izli noetic:cleri
ne do~TU gitmektedir. 

26 AGUSTOS Ruslar Sta ingrad şehrini 1
,. 

tahliye etmi.ye başladılar Kahraman Türk ordusu 20 seııe 
evvel bugün, Türk milletini ebe
di hürriyet ve zafere ulaştıran Don nehrini geçen Almanlar 20 kilometre 

uzunluğunda müstahkem bir mevkii zapteftil er 
-------

Ruslar, Almanların a-
detçe üstün olduğunu 

söylüyorlar 
Vişi, 26 (A.A.)- Stokholm'den 

aldJğınıız bir habeı-e göre, Rw.
)117 Stalingrad i<hrhıi tabUye el· 

.Qliye başlaınışludır. 

DON NEHRİNDEN İLERİYE 
l>OCRU 

Vişi, 26 (A.A.) - Stalingr.ıd"a 
karşı taauı12 gelişmektedir. Don 
nehri üzerinde AlmanJ:ır yeni bir 
çok köprübaşı:la:m tesis etmişle· 
dir. İlcrl>eme hareketJen esna· 
sında Alman kuvvetleri 20 ı..;ıo

metre uzunluğunda bir miistah

<Deva.m.ı Sa: 3, Sü: 6 08) 

. ... .... 
~ .. 

Alman taz) ikinin b:llıassa hedef tırttuğıı ~nubi Kafkasyanın 

büyük taarruza geçmişti 
2ii AY •· L .gJıı ı.nı..tı:u bı: giıııün 

yıldonun.udu lhaıd.ın \J.ı.nı :!U yıl on

('L· bıı::gı.ıh kn.tırarna!l 'f,; x ordtu."U bu.
)tık ta<trrı.u:a gı·._·n;.ş \ ı.: ıa~rru' emın 

li ~"1.ınıand:ı.n Mu.shıfa. Kemc:ı tareııı o-

can İ91.lk ı.3 ı Sa va.(.ının eşsiz la.ıııı1'4nda
nı l non u ·ne A.qıeh ı.ra.ttlg tari::ııı. bln ad t 

ver~ımı~U. 

.ııu ı.ıarruz nrt>eestnde Tllrk İstik> 
(lJM·amı Sa: 3. Sü 'i de) 

Mi'- 1 01ua1ar festivali ıoaa ererken •.• 

1 
Halk san' at karları 

ineler anlatıyorlar? 
r ~ 

Bu hitabede, Tiirk \<atanmı 

JllillJ Scfin giiui ile :;,,)·ir \'e tcd· 
kık et;,,,,k fu,atını ka:ıaıımış bu· 
lwıu \ 0ıruz. Onun gözJ~ri her gö· 
7ÜD ü~tünde bir gi.>1 iiş üadcsiııin 
biıtün husu.siyet;ııi taşıdığı için; 
n1en1loketin içinde buLınduğu eıı 
ı,on dun.ını sartlarını; en ~·i.iksek 
~al:ihl:\·et \C .. cn re.alisi bi·r incele· 
nıe sa~ıinıi.l etine dayan-nuş olarak 
a.çıkt"a anlatan Jİıtc ondan; ditı.le
ruck ·Türk milleti için hususı bil' 
hah ti)·a-rl ık tır. 

,.aziyetiııi gösterir harita 

Jllilli Şef teknik öğretimin !===-============================================= "'-===========' 
memleket kalkınmasına g-etire-

Festival heyetinin en §ayanı dikkat ve mahir simaaı 
Karayılan'ın sözleri yurdun her köıeıindeki aaklı e~aiz 
san' at dehôlarını meydana çıkaran ve bir çok yoknıllar 
ocağının kışın bacasını tüttürecek, tenceresini kaynata· 
cak olan Eminönü Halkevini n bu hareketi diğer Halk· 

evlerine bir imtisal nümuneai olmalıdır. 

Şef bütiin giirdilklerini bütün 
i~·ilik.Jeri, pü.rü-zleri, fazlala.rı, 
ehik!.cri, hataları, ba~arıları Jıiç 
bir esirgeme ve sakınma payı a .. 
),rmanuş bulunarak vatandaşla· 
r1na anlatıyor. Bu anlatı~tan: 

a - Türk kö)·Iiisünün kiiltilrel 
l ükselişini, 

b _ T'irk çiftçi , .• mü,tahsili
r..in ça.lı. ına dı;.run1unu, 

c - 1\1ah1.:ul vaziyetini, 
d - Türk kızııııu çalışma ve 

ilerleme hızını, 
e - :\Ienılekt"t.Jn unıuııll ia~e 

d·urumunu, 
f - Halk ile 1ıiikümet arasın· 

daki saın:nıi j§birlığinin dcvanılı 
·ı;o son t1!znhiiriinc hitkim o.lan 
kor~ılıklı i.fade~·i, 

g _ Cuuılıuri,yet ordularının 

halkm umumi güven duygııMın· 
d.:ıki ) uk..,ck nıe\ kiini, 

ceği umunıi hızı, halkın sıtma 

gibi umuıui fı{ct ınevz.ulaırındn 

hükumete yapması iktiza eden 
J arılunla.rı, nıeml.-kdin Jçi11de 

(D"'·:ı.nu SJ 3, Su: 6 da} 

ÇÖLDE 
• 

Sinci lngiliz 
ordusu şimdi 
tamamile ha-
zır uyo 

Mihver l.u\'vetlerinin 
de ha1 r bu'unduğu
na şüphe t.dilrr.iyor 

Londra, 26 (A.A.) - ·B.BC.• 
l\1ı.sır cephe.,.indc-n afn'an haber· 
1:..~ı· .elye\:nı sükün-ctin dc\aın etti-h _ ~ikayet ve dilekJ.eri, hata 

\.'t iyilikleri, 
i - . kmleketin kalkınma ça

lışmaların:.ıı içinde buJ.undıığu 

~rtları ve halkın diinya harbi 
k;ır~ıs.ındaki \·aziyc-tini, 

j - Uınuml saığlık dunımumu· 

ıru, 

' ğini bild irın<ck1cdir. Bir istirahat 
ve hazıırlruın1-a de\ rc-~i gcçir·c·n se· 
kjziuci Britan3·a ordusu ~iındi ta· 
nuımilc ha.z,rdır. ~Jih.er için de 
bu zamanın ayni ~ckilde geçtiğin
deııı şüphe oluunıanıakta<lır. 

k - Gideeeğimiz hedeflezi. 
Büt.ün det:>ylarına kadım- mil· 

Iet~e öı{rcnnılş bulunuyoruz. Yü.k
sl"k Ş.,fin inl!<'den incel« her ba· 
his üz.,TinMki izahı hitabe doğ· 
rudan doğruya kaydettiğ; için biz 
buradı ancak umumi biikiimlerle 
bu ana hutla.rı kısaea t.-krarlıya· 
biliriz: 

Şef, Türk köylüsiinün temel 
3·iiL"'t!li~ini eağlıyan ve ana kal· 
kın·masının öz \'e hakiki davasını 
kavrıyan köy enstitülerinin \'eri· 
nıinden h3z ve saadet du~·g-uJrrrı 
kinde bnh~tmcktedir. Yine bu 1 

wrim içinde Tiirk körlii kızımn 
çalışma n ilerleme hızını bilhas
sa tebarüz ettinnelıµ \"f övmek· 
tcdir. 

Yine :\!illi Şef 'e Cumhıırttisi· 
1nİL miı ... tc.;na görüşleri i-le şu ha· 
riz uctire-leri göıönüne koymak· 
tadır: 

1 - Bilhassa )·eni harma111n 
kalkması \'e anbarlau girmesi 
ile ml'n1lekr-tin 1ınıun1i jaşe duru· 
mu çok büyük ferahlığ~ kavuşa· 
eak, biTçok sıkıntılar ortadan siir· 
atle kalkaeo.ktır. 

2 - Halk. çntçi rn müsiahsil ile 
hiikümd arasındaki kar~lıklı *· 
birliği ta.m bir anla) ışla devam 
etmekte "" b>lluı.sa vatandaşlar 
hububat mnlısulünden % 2~ hü· 
Lünıet hisse:ıini ,-crnıek için yü. 
rektcn istekli \'e gayretli bulun. 
mııktad.rlar. 

3 _Her vatandaş, Cumhuriyet 
orılularınııı Türk sınırlarını bek.
kmcsindeki bii) iik ehemmiyeti 
3üksek hir idrak ve liyakaUe kav· 
ramış bulunmaktadır. '\le .. ~;ne 
her ; atanda~ lııı idrak \'e liyaka
tin icap ettirdiği lü2w1ılar1n te~ 

;>---

Beş Avukatın 
protestosu 

Saat 14 te görülecek 
muhakerrıe 15,30 da 
hala başlamayınca 
Üsküdar adliyesini 

tcrkettiler 
Üsküdada Yerli l'.Jallar Pazar· 

larındaki sui:stima> hiidısesınin 

muhakcmesiııe dü:ı saal 14 de Üs
küdar adl'ycs:nde devam oluna
caktı. 

Fakat saat 15,30 olduğu ha'.oo 
ma,hkeme kap:sı açılmamı.ş, bu 
da\•nda suçluların avukaıl:ğ:nı 

deruhde ellen vaukat Suat Tahsin 
Türk. Şeref Adolan, Muıhittın 

(Devamı Sa: 3, Su: 4 del 

Şehir harici 
taksi seferleri 

için bir emir 
Vilıirvet, taksi otomobıllerinin 

şeh:r haric:.ne se1erlerını ihtıyari. 

bırakmış ve bu kararını Ş-O!örler 
cemıycJire bilcfümi.şrir. But;odan 
sonr:;o heııhangi b!r kimse taksı .ae 
ş<-hir haricine gitm. '.< isterse ~
iöıle hususi şek:lde anlaşacaktır. 

Şoförler ş<"hir harıc için pazar
lık usulünü de tatb:k edeb"ecek
ler ve fa>la para ıstiyeceklerdir. 
Benzin ~ızl,ğı devP.l"'t etti!:'. "'". 
vakkat 1aman için bu kararın ıat
·b>k!nc devam o!ur.ac::ıkt :-. 

lngi iz Kralın_ı n 
. genç kardeşi 

Kent ükü öldü 
• 
lzlandaya giderken, bindiği tay ... 
yare İskoçya Üzerinde düştü .. 

Tayyi4rede bulu· 
lia nlardan hiç birisi 

kurtulamadı 
Lc.nd:a, 26 lA.A.) - B.B.C:> İngU

te:r K!"c. ·ı .A\1".ıjEsle .ı\ıhncı jorj'un eo 
g! ,ç bır'ldc Kent DükU dUn "'az.lfe 
bJ.. ıc .ı v.n lştü.:. Bu husust.a nesrolu-
n~n .. efJni L>ir tr·blıgci~ ~öyle dcnil~ 

ted'r· 
- en.ava komodoru !e)ıametlO Kent 

Di.ıku S•ltı !t İ.:-~~·yada bir deniz tay
yarcs1.nın k•ızcıya uğrama..c,.ı ll('tices\nde 
o:n~4!lı.r. KPndisi Ha\'a G~l Müfet
t:~:'ği Erk;·ın J!a:bi idi ve vaz.i!e :için 
İz!:1~ô=.ya :;:ltrn~kte idi. 

T-yyart-de bulllnanlardan biç birisi. 
kırttulamamıştır. 39 yaşında bulunan 
Kent Dükü milt.e\'eila Kr.al i<>t1'un 
di:>ıduncü oğl;,ı id: ve harb'.n bidayetin,.. 
dıınbE':·i havacılığa karşt husu6l bir a.. 
;3,k·: GO~te-rnıiı;ti. Geçrn yaz hav:ı ta ... 
rikiyle Knnadaya gitmiştı, 

Kent DJk.ü 1934 yılında Yun.an. 
Pıen.sesı l\far ya ı?r evlenmlş \'e iki 

CDl'Va:ır.ı &J; 3, Sü: 5 de) 
İngiliz Kralımn en kiiçük kaı-deşi 

Dük dö Kent 

======================================================= c 

Çörçll Kablreden geçerken dedi 111 : 

''Çok büyük günle
rin arifesindeyiz!,, 

Kahirede görüşmeler nasıl oldu? 
Londra 2ü (A.A.)- BJB.C. Çör· 

çil Mos1<ovada Sralinle yaptığı •a
rihi ,görü.şmes:nctcn sonra ~ıvde-

tinde Kahırede mütt~fik Liderle-

nlc mühim görüşmelerde lbulun

m~tur. 

İng liz Başvekili ıbu meyanda 
CD<wamı Sa: 3, Sü: 6 dil) 

Ticaret Odasının 
mühim bir raporu 
Satışı serbest bırakılan mad
delerin f iafları, stok miktarı 
ve tevzi işleri ne merkezde? 
İı;;t..ınbul Tica. et \"e Sa::ıı y Od;ıs~ 1 

aa~ı~• !C!tCeı.~ bırakı.an maddt·lerJJ r •• 

yatı<ırı, ,ı;!vk nııkta~ı ,.c ft'\.·ıi j,;)crl 
h:.~ :-<l..ı, l:1 roıpor lı::ıı.;f!Q:ı1.~·.r. 

Tlcarft Vek.1.; rt:ne gönderilen bu 
rapor~ göre, bu se.ntki zeytioyağJ. re
koltt'Sı 45 n1llyon ki:odan Waretıt.ir. ) 

(Devaını S••.' 3, Sü. 3 de) 

MÜKAFAT 

Hitler Diyep 
.dolaylarına 

• mensup esır .... 
feri serbesf 1 

bıraktı 
Vişi, 2~ (A.A.) - B~lin

den ıı.ldığıınız bir telgra [, :\1. 
Bitlerin, l\lanş sahillerine y:ı
pılan İngiliz baskınında gös· 
terdiklcri disiplinli hareket. 
lc.rden dolnyı büıiiıı Diep do
laylanna mensup cs;rleri ser
best bıraktığını bildinncl<te
diır. 

Vişi, 26 (A.A.) - BerJJn. 
deaı alınan bir habere göre, 
batı kuvvetleri kumandanı 
Von Runstcd Diep dolııyla
nııda müdafaa bııtlarmı tef
tiş etmiştiır. 

Adliye \Tekili 
bu sabah geldi 

Hasan Menemenci 
oğlunun beyantatı 

Adliye Vekili B. Hasan Mene
mendoğlıı bn sabalıki ekspresle 
Ankaradan şclı .. iınhe gelmiştir. 
Vekil şebrlınh,de üç dört gün ka
larak oodkiklCT yapacaktır. Bu· 
:radan İınralı cezacvine gitmesi 
de muht-emeldir. 

Adliye Vekili kendisile görüşen 
gauteci"lere yeni ceza kanunımun 

(Deva.mı Sa: 3, Sü: 4 de) 

Karnesiz ek
mek satanlar 
ile karne ça-

lan la r 
Bazı kimseler polis 
tarafından nezaret 
altına alındı, Nişanta
şında 50 kuruş ekmek 
sa tan bir bakkal 

yakalandı 
Şehrimizde karnesiz ekmek sa

tışını önlemek üzere dun kayma

Jrnmlara yeni tebLgat yapılmış

tır. Bilhassa lokantalarda köiosu 
40 • 50 kuruştan karnesiz ekmek 
satldı.ğ: görüldüğünden bu kabil 

nıev•~T.l Sa. 3. Sil: 5 de) 

======---' 
RÖPORTAJI YAPAN: Bllent Bamdl Erim 

Gece ... Festıva4 bakıs1111un ya
•pıld ığı Prakotel salonları şen bir 
dü~>iin evi gibi ·rengarenk. Tuva
leılı, kostümlü kadın ve erkekler
le tıklım bklım dolu.:-; Arkasıra 
ve masalarda kalanlar piste gel. p 
gidenler, daı.ru.llu, zumah, sazia., 
tulumlu, mor cepkenli efelerin, 
zıpkalı Karadeniz uşaklarının, 

be!Jeri ipek şal kuşaklı Erzurum 
dad~larının biıbirinden güze,! 
seçkin oyunlarını, ayak hareket,. 
!erin görmek içfn yerlerinde du· 
ramıyor, başl rını kah sağa, k3lı 
sola döndürüyor, ıheyl!<'anla Jcı. 

mıldanıyorlar ... 
Saat bir hayl< ilerlçmiş; eller

deki pr<ıgramın tatbıki son d•k:
kalannı ya~ıyordu ki birden bırc 
gök gürültüsünü andıran b er 
davul sesi duyuldu; bu; ötekile· 
rine hiç de benzemiyordu. ·Ses 
~ittikçe havada dalgalanarak ya
yılıyor ve çok uzaklara kadar gi
diyordu. Salonda bir f151l~ı baş

ladı: Karayılan geliyor!. 
İri davulunun ;pini boyınında 

taşıyan siyah burma bıyıklı, orta 
boylu karaya,ğız b:r Anadolu u
şağı ha<vada bir daire çi:ren tok
mağile sahada göründü ve asn 
ıbir jestle eğilip halkı selamladık· 
tan sonra davulunu çalrnzğa baş· 
!adı. Çalış fevkalade idi. 

Marı>f; •davulun ses. uzaktan 
ho< gelir. ata söz'iinün aksini 
Karayılan burada i•bat etmö~ti. 
Zira davulun sesi sadece uu.a1<tan 
değil, yakından da h05 gelJyordu. 

(Devanu Sa: 4, Sil: 6 da) 

Davu.lunmı ~ihirli nağmeleri 
:ı.evkle, tırkdirle dinlenen 

Karayılan 

1 Çimento satış· 
ları başladı -Vilayet emrine 200 

ton verildi 
Çımento satrnlarır.ın bır müd

dctter>beri durdu;ulduğu" ı yoz· 
mı:ıtık. Bu kere lktı at \ ekfılctı. 
tarafından v;layet emrine ıki = 
ton çimento verılmiştir Vılaye 

acil ihtiyacı olanlara bu ç.mcnto
lardan alma müsaadesi vernwk· 

ted'r. 200 ton bitınce vilayet err
rine yeniden çimento verileeekt.r. 

r 
r -.. R ç; v .e 
Dedi -Dedim 

Dt.•di: --
- (ÇOrçılJ. cMı~ın ve Nilf koT"Uma: 

.çin elımttden '"eJeni yapacA{:ız!> Dı.

yor. 
Dedim: 
- Bu s<>z (Çorç. 11 in M~n konı

mak iç.n buııdıın böyle elinden ııeıcııo 
:r.ıpJoağıoa değ•I, elınden ıelen her 
şeyı yapıp biı•ro<ğine ve ı><.k ır.ıltında 
taarnız• ıtçee<ğıne ışaret ... 

Dedi: 
_ A}man:a.r Kafkas dağlarının. M 

1ilksek tepe&.ne G<l.In(ı.Jı Haçı dikmii! 
Dedim; 
- Almanlarca gaye, Kafkas daf:ll

nnın en yüksek tepesıne Gamalı Haçı 
dikmeloten ziyade. ayni bayrağı csıa. 

llııcrad) ka~eslne çelm><k ... 
Df'dı: 
- (Slalinerad) önlerinde de. c;en,., 

Doğusu harekehnın tn büyük mrydan 
muharrbe~ı cereyan etmiye ba,lamış! 
Dedım: 

_ iste Alrr.anfarın bu hafta lçinde 
varacaklar:n~ umdugum, Ct'nlıp IX·ğu 

bareketinın ba~ hedefH 
Dı·di: 

- Derr.okr::ısrala.r daJ M.sırı e.Uya 

NECiP F AZll. JUSAKtlRF.ıt 

ik.incı cephe kabul ettikten SO'W:' a. İraıı 
ve Irak ~ah:ıs.ına üçLincıJ repıhP ı .. m ru 
vrrerek, bu cephede Sovy( Ucrl{! 
elPl<.> M'h\'ere k:arşı koyacak aı·ını 7· 
JüyorJ.:ır. 

Df>dim: 
- Demokra.c;ya!Jr bU tart.da Uçun.. 

eü cepht'Yl de&.:. otuzuncu ceph<'yı de 
açar. Mihverin gelip kpndi!crlni buı... 

duiu her cepb~de e !bette ki ona ka 
dururlar. Fakat doğrudan doğru.ya. 

Mihven bulma.!< ve btılunduiu yerde 
~.a taarruz etmt'k işı olan hakiki l't!ll· 
ci cepheyi anc.:ı.k '\ak~ı eeldiğı ı.amar. 

acarlar. 
Dfldı.,: 

- Bu vak t n(' zarr.an.,. 

l>('dim: 
_ Yahu! Anlata anlata d,Jımde ~ 

bitti, Hendı-sede (fası - ı müşterek) 
tarıfi gibi, kırınız..ının bitıp siyalı.m 
ba~lamadığı çızgı .. Sovyet mu'kaV<'I1"6-
tinın bıtip Aln1an kuvvetlnin ba~ıa. 
mad t:ı e$fe( saat! •. 

Drd: 
- Rn Pşref 92at" (;ek rr:u var? 

Deci.in~· 

- ~ l>u ~ ... 11 c~ Jok! 
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HALK FİLOZOFU Har~ Vaziyeti 
1J All KF..'f ELER ı 

ESKİ EV 
REŞAT FEYZi 1 Mubtellıre daya• Bütün cephelerde yeni muha-1 

~~ln~·~: '!!.'!ı~~~!~da, 1rebeler ve muhtemel neticeler 

Giin ola, har
man ola! 

Tleıe..Tet l\1a.lıkemes.r.Ge... j 
E'ki btanbulun çizgilerini, 

renllr-riııi \:e b.ıvasını içinde
ı.aklıpn biiyük ahşap binalar· 
dım ek--erisi, zanıanla, birer iki-
9er ı:i:çüyor. T'arihl konmdırr, 
Türk miıııarisu.&n giUel iirnek· 
lor~ Osmanlı cemiyetinin ha
yatJll yaşatmış ;Juı,mei.galıı
artık o kada• a1 almNJt• ki,. .ıv,... 
ha kırk yıl evvel S..raçhanoe
loa.şmda ı:.tabawo.• kotlu.tan sa
kallı !!•'lanın evini bulmak 
tniinakiin cletildir. 

Bir ıh-ayete göre enka·ıcı es
n:ıiı, im ~•lı:i lri.nJtların h"§diiş
manı <>l.muştur. Main in:1idıım, 
di'e haber veriyorlar, binayı 
) ıktıny•rlar, t~mı, tuğl-ı, 
tuhtasım )·ok pahasına kapat· 
uuya çal:~ı)orlar , 

Yani, eski İstaııhul lıatırala· 
rı, enkaz tica.retiıı.e kurban ~ 
diyar. 

Ma~ıi inJıiıtam bina yıkılsın-

Sl'DA.11( 

ı:cuz 

Gzetclerue bir küçük haber o
kudum: Kanıta yağm ı.,ıo.o 129 
kvru.,,<a im.i1! H&,ttlle Kars.ı aıu
yorum.. sudan cu:ı ieder ~·a_. 
l a u •• ten öyle .• burııda bmıu 
Ad:ıla :;uyun damacaıııuwu 120 
L.uru~a ,·erıııi)orlır ... 

ÇEMBERLı\YN'İN 
şı;,:. l SiYES i 

I..oııd.ra, ~emsi.ye [ahrikaları ar· 
tık . em iye yapmıy11e2klzrmış .. 
mt.te' cffa lr.gi!iz ~vekili Çenı
bcday · ğ olsaydı, bu lıa ere 

kac!ar can• sıkılu:dı. lUarum ya, 
Çemberlayn'in o tarihi emsiyesi 
ne k.ad3r me hunlu .. 

Snliı ..;;,'TUJla yıpr- ~oui,-e .. ! 

'i\'lİLYON 
U'SA: 

füwı - Alman lııa.rlrinde, Jtmla
nn vo:r•1deri zayiat,. hi.r ~re 
güre, 6 mİlJOllU bWlllUŞ~ 5 --ıyon 
mszıı, i'1Wli R1üyada ~ir de
mekıı ... O h,.\k, anda (azla bir 
.ia~ . ıkıabsı çeki 'yw, a-.k
t ır. 

tÇ l\AU.A 
BİR AT GİBİ 

Ge~eıılerde bir gazele yazıyor

dor. Bir tel< kanoy- \isügi kara· 
bor-ada l&mı l:nıya sablryomıuı! 
;unarzaaı bir srrvet ... Bir \'akit
)!'"r, l!MIO Jıratbn dalıa 11eıaa koca 
bir otomobil satın alınabiliyordu .. 
dcı:ıck ~l ındi bil' lilsfik var, iş, 

iiç lastikle bir otomobile kaldı! 
AHMET RAUF 

81!/ediyenin yeni ~al 
mii:raaclesi cıermediği yerler 

Beled ''e re!.:Llni· «.•hi~ mecli.~i J CI ' ,. 

kararile yeni ca.fde "" sokak a
çı'mamı1 arazideJ.f., arsalar ıize
rıne ifraz muamPlesi yapılm·rma
s;nı tapu ida...:-sine biidırm:ıştir. 

Şohir hududunun yenıden geniş
Jet:lmesine belediye raraflar ol

mad'l:rndan !belediye hudutları 
bar:c:nde ve sokakları açı!rr:aıruş 
ol, n ye:lerde yeni in~at yapmak 
\stiyenlere beled:.;;ece müsaade 
veril~ktedir. 

fakat hei' maili inhidam binayı 
yıbcmrn i..-fsız kazın.asma 
hedef Y"llma.k. mutlaka bir za
nıret miüır?. Bu esli ec<iaot ya
ıüprianıtı tamir eftlftft, oıı. 

lazı kMUIDak. için, J.iiıumJU i;ed. 
birloeri :ıamanmda alamaz ın> 
yu? 

Bu. k.wı&k enkazı yıkıldıktu. 
soor.ı, n~ olduğu naalura.. geniş 
lıir arsa meyd.oaa tıkıııakta, 
vaktile üzerinde bir tek ev ya
pılabi1en bu toprak parçası, en 
az ou ayrı zamane zenginine 
•atılmı;kta, eepheleti onar met· 
reyi zor bnlan, beşer katlı, on 
ayıı apartıman meydana ı:el. 
ıuektcdir. 

Eski evlerin Lir tek kapı ar
sasını, ~imdi l>ir aparlıman ar· 
sası ofarak kullanıyoruz. Yap
tı.lıılarımız, yıktıklanmız>n ya
nında ne kadar çocukça kalı-

Y°"· 

Y f!ni f!kmelı karnelerinin 
tanınması için ... 

Eyüıl, tcşr:niC'VVd ekırek Kar· 
neler~n;n hangi şe~.re a:t o!dugu
nun tar..nması ve taklit edileme
mesi içi~ İzmir, Adana, Buna ve 
erıı!!ail h'!e , eler \t!ayetlerin 
i~:m1erirıı yazdıkları gibı hususi 
ball işaretlerle numarafar da koy 
durrııU§lardır. 

D'ğc:r taraftan İstanbul baricı 
bu kal> J, yerlerden şehrimize ge
lenlerin karneleri h;ıkkında ne 
şekJ& muamele yapı lacağı bu
Günlerde vilayette kP.t'ivctle tes
b:t olur.arak {ırıncı.1.ara kbl;gat 
y pılacakıır. --

Elektrik çarparak öldü 
İzmir 2G (Hıısusi)- Karşıyaka 

da Salihpaşa aSfalt yolundaki e
lek1.rik direğmi boyamakta olan 
MUıStafa oğlu H•san Helvac-ı is

minde b;r amele cerey:ın çarp
nıa:ıil.e ölmüştür. 

--<>-

Tramvııy çıtrpfı 

Dün saat 15 de Sirkecide Şıııhin 
paı;a oteli önünden geçmekte <>
lan ş;.~ıi - Beyazıt tramvayı Meh-

1 

nıct Jl!micde 20 yaşında birine 
çaıtıarsk kafasından tehlikeli su
rette yaralsmıştır. 

Yeni Asır refikimiz 48 YCJ§ında 
lı.mirde çıkan c Yeni Asır> re

iikirniz 47 inci inti~r yılını ıkmal 
ederek 48 yaşına basmıştı.r Tel>
rjk eder ve muvaifakiyeller di
lıcriz 

T kıl oto olfll 
Bugii.ı!k.u ~ı.ar a :ı t.altsi oto-

mobıti.f\.ı b1 ..... ak;l v ' ı ı.·ty.ı g<:z~-

U vasıtas. yapamayız. Taksi a!lC'.ık 

bir W.un zann1 ha ;enı.,. ku. •nLılan 
bir w.sıta olı:nuştor. Zaruıri haller.o 1 
başında hllsla gO<ilrmek. OO!ttor gö
tiirmt>k \: t'Sire gclı, il~. lıas4.ı.- I 
ılil lll.au Lır kiı~e taıui bulam yor. 

lLi"r lııiul Ou!'ak yer de, lıüy]e acil 
'\"&k'alar iC:n b~ nöbetçi tak~ otorao
brtl bf'k.·loe"t~.rlt çok yerinde 01.ıca.k1.1r .. 
Çok zaJl!tn bö7~ b<r hal kD.rşzsı:nd• 
pQlk:e rnuııa.caat edildiği \'akit d1ll\i. 
aıi.iılbel bı.r ıııelice alınamıyor. çfuııkü, 
t<ı.1<.al :roktur. Aı.rasl çclr oılon!:ırın 
ta.klilırr~ üıha.- a' !Tl'8lar1na mflY
d"J.• '\-ermeır~<'k Uızmıdlr, 

BVRHAN CEVAT ! 

r 
EDEBi ROMAN: 72 ' · 

~L~~~!AŞll ŞK 
Yazım \., ___ _ 

IKiNCİ KISIM 

l'c-k ..,r:m g · p 11.- ~ıler ne d·,e- · buydu. 
c- 1 li n:. ı...ak.a!lrn Santos de Mi.. &:J,ıııhr.a.kt.i&n ise &üi&eae 
r:ı:. w ~ .; :c c~ nıyoı? evla id,! 
~ oL.u..1 S h it :nıy~ Dby b1 ~~. ka:an!.Jk b~... kU-

ı.: - ~c:: g.z ce- bJr ~r.. Şl'ye buı~eet"'-• z:...Tııı:ı.nL ıelı:.ı den. 
..:.e-..t a; v:..:ı. b t' 1tadın ...a..v vrırdi... kt"ll'ciın.. &Cıst rr:ııy~crk, o "taya çıkuu-

c 

• ça•e yoktu. Bl<' ba- ya ct ;..ydı.nlıi• görur ı:om= de 
1. eve gıı.e :.:dı. rve fı: ııya.cakt.ı. 

... ıuuı.p ve mMcul Sev~;n çın aydın Jt k<>casıoı..ı. ar-
-nıy l. 

• d ... Ya lJU İ pc:ı· 

lfY~n ÖDCe l a .ı ~~ : 

kı i.cı:I., 

Sevg .. un ın:uuın, ı;u.n.">!.sız, olduğu

"" anlar anl:ı.maz. bu ~ n\lT\>. Ke
nın g-OZ.lerlnde ı.ş:.ldıy"'-c.a!ıt.tl, Sevgİll 

buna 'lw-t yy.cn cmi!1dı. 

l:.Ck.l an-.ma, bu. J&.dl.m Silhi:den Ke
wın mı~ 

z dl, l K nar: :ı --eger bu Is
rıa '\"ıJ K~nan ~e- kend;.i,.?h rıaa.tl 
k.:ı y .• B.nu da btlınc-

A!tık' bu I paoyt>'..:u) Kf'!~ ol.abı

lcceğ.ine dıt, nal vercn11yordu. Bu Oa 
m di de kııilinıştı, 

-5-
&ıhte Sa.ntm Oc Mırandıa~ yemin et

tlğ• halde na3l! olmuştu dl. i>ıanbula 
gP-l~i?. İsta.abula gidecek olursa bi(· 
aü.o k3.ıi-a1 ı..ie k:ı.rşıta,ş.ac.aıınt d~ .. 

hd• 
B • p !<o ol1'1X ,a kadar 

l:t:llL '' ~J-~.. ye«:k.tı. En f nası da 

şıı ~ clo!ayıırıle, bic takım V',ll'COO.

cular. ırıudı1.eoi:cirlt>ı', ,stif~il.e.r tür~~ 
1.i.r. Htt m·~·~th~etıe, bu ıibi adıamLa.ra. 
ta.tbtk ed.:l~k. cı·zaıar u.ze.Mn<ie dU
şünil.lü.yor, göril..}Ulüyor. kararlar alı
lll)--OC, 

Bııir' .llô."SIZl.ı memle.ic~~ı...erde ct·ad iıılıır' cok 1 
ag•rcllt. B•l' kı.;ım memJ.eketleı'Cie ı:ı... 

ha i.nsal1.dlr. Biate ct.vza.laxıa çoK agır 

e>kiugu K..ldJo.t olunaırıaz. İ.rııgiıteroed.e, 
ını.thteklrl.ett:" tatb ıt edilecett cezalar 
ar..iSıllla, bu > ... -:::. ıek' 1 aave o'~~ 
tur. Bu yenı ce.za, SC"pa atmaktır İn
gil~·I"C<iıt', Am'l'rikada, sopAIU.n resmi 
ct'7.a olanı.k kullJn;Liığı mti'f$"i~ler 
vS1rd.U'. 1!t"9C'liı., m .. 'k~p]erde ıti!!j, bu 
ceza ta'd:ıfk ftiı.!..İ.r, 

1\.tu.hlekirl.e-re d.Byak atmıak. c-~u.,ımn 
mu~ıı · olt olmıyscaiı düşunı.i.!ıtbt-

r. Ştı muhaıldt:J.ktu- ki. SOf'!!, duM)'la.
nın e:ı esk.1, en k1<is k. cı~a şe.kl-dı:._ \'e ı 
te-s~ri d.e l:ıüyU.-cl:.ı.r. S~a. .ıç:.n pt,;.da.i 
vahşi ce--..:a ;ftk!i dıyenler hak.s~zdır .. Bi
ı:.m ro;yc aı:mlcrlm.z IJl-.pa.lltn r. yih- 1 
~rlar. S p..ı ıı "'. day:ı·k:a tc"b·ye o
lan ıyacag-.ru .t>yl- ler 

II::ılbctr , b. ~ ıı gıbi, d.:.y ccn-
n len çı .. ., a ::ı:ır. T..:sı .. ~ :kr.:! ve acıdır. 

ML ht k r <i6\ , k , le yerir.de ve ori-
j n:ı •• ...:r Ce2a h.ı • 

Eski bir :ıı.a.lar sozu v~ır; Evl3dını 
dö~ ııy.en diı.ini do\ er, derl~r. Ya.:Uu 
dayak cez:a :ıı yerınrJ.e ve ıhak~, :>-HL"akı 
tatbik etT.l'~ıt, pm.- deri v.a.rJ!'...a,n k ld
ı::-:na t. Yan:l, vur~ dC"yi~e ôldürrnA.-..
mek §llJ"t .. r. Bo\ki de, Vzd<', ooyl<:> 4-
ra\ı varnn bir hıa!'C~İ ruhi:y..,: dolııyısile1 
atya.ğın men'i cih('tine gfdi.JnJ.2~-tl!". 

B;,:, day tın her y<l"de tatb;k cdil
mt'Si tarafhıl'ıyız. H'.lttJ.1 mek7oeplı rde 
chlhi. .. Fakat, en mü.bim m~lıe. da,.. 

JQğın kı!IJ(', mu.;J, ne valcit atılacnğmı 
ta"kdh• etrn:ektir. BLL da. büyü.k. bi.r tec
rübe ve ti.rtı.::a.s işidir. 

l\1 atlem ki, ~an 1 a nn terb~y.p . ha
IPti ruhıy-e, kanık.ter se\•iyele:-j müısa
vi değild'r. o ha\df, biitiln hu !ara 
aynı t.aı--l. terb!ye WJılllü. ta~:< e ~i'.Ebi-= 
lir mi?. Kira.i. it:~ va:-dn-, yüzüne bak
sJ.nız b:ıanr, kim~ ins1n va.Mı", yüzü
np tükü.ı;ı;.eoı2 Ni310 Ya.ğmU!'U. z.'ln.ne
d<>r, Deır.eit ki, herkese t.aibik ı'dile

ctk terbiye IJE'..ı:ü, ceza şı:kli ba+ka baıı:
k.a olmak g,.,,..k:t<r. ı 

Birinin ha.k. e · 1: vıe My 1k oXiuiu. 
ceza.yı ötekin<P tatbik <'d.erseniz, h6ç bir 
~ıt. dokun.rou, bir nıttice a~amazs11-
nı.z. 

Fo. kat, m Uh tekir !of" re, \."Uı-gı.mcula.ra 
his: r.ır1c gii7e~. sopa :rtırı.a:k çı>k 
miit"S!rir bir cezn.dU", kan:rati:ıdeyiz. 

Çünkü. m~kir.. \-urguncu, m&bdut 
fl!'lirll miil~ vıU:uıdaşı ka 1'biııden 
vuruyor. Biz de, ona !:ııOpa ile vurrr:u
eı:z. t'Ok mu?, 

R. SABiT 

Bagün lı Banluısının kurulu
flVWll 7ıldönümüdiir 

Tür'• ,.e Is Bar itası Anonim Ş. 
İstanbul Şl'besinden: 

Bankam.z;n tesis torihi olan 
26 ağu..st0& 19-l:Z tarilıine tesadül 
eden bu.günkü çarşamba günü 
~ı>be ve ajanslar•m!2.>n kapalı bu
lunduğunu sayın müşt<:!rilerimi:re 

b ld..rir,z 
Kadıı·ga talebe yurdu 

K3dirgada:<i '.alebe yurdu. ·bi
r.asn:n 60~'0 lira sarfile tamır o
lunma.o;;1 kararl:"'~tinlmıştır. Bu işe 
ö'Ollm<il.dcki ay baslaııılacaktır 

r• • • TAKViM 
n·1 13."'ll Hlllll !t·o;:i l~~ ı 

AGLSTOS 
113 

Ş.IBı\N 

13 13 

Yıl 9U Ay 1 -~ ı 
, 

AGU~TO~ 
s r· \~ıtırtı s D 

6 21 ~tin.., 10 28 

26 
\3 16 Öl:• 5 ~3 
17 ()) !l:tnru 908 
19 52 \k.ıam 12 0() 

Çarpu 21 31 YOL.: l 38 
4 32 t, .... ,.r, 8 39 

tao.b;.ıla ıcelmiy-c kim ırazı edl'b-il-
mı:şti! .•. 

K!'ııao D<t.ghnı.n nc.yat.Lndıa ne der-e
cıe or~ ••l•ı· oldu i ', dli}un\iile
rind~, ~lkkilıe'tinOe ~ o ct(a-rtte mü
h m deg'f'KLklf'r o\;nuıtu.. 

Kenan. l) ;:fl aıt.ık o e.sk.i Kenan, 
Sa-g~i'l koca.;;ı K-er..an Daı:!ı QCgı:di. 

lL z .. rnan... .. k ısın , ondan göı:-
Cltgll an t&. dü:şLlc.-rck k.ıJıbi sı1.,ardı; 
L ı.a~ .en d:.ı.,.<ıı~mı klen nefsıni 

•ıedt---n ·. Ona. k·il ba.~Ja nQ .. i, fa-
k:' bu u n_. ıf"n C!e karısı..ıı se\·diğini, ı 
h.: '\ ve 1-'- 9 eye ra.gn~-n at.>vdig\n. iç~ 
;,; ı~·af ~erdi. 

B ... hll'af k..ıskançlığ.ıru kam(l ar, a- ı 
zabtn art~ınrdı, 

Kenan bu kısıtançlığın te:ıırinde bin 
b!.r türlü c Kam şek ı tasaı·ıa,•, sonra 
,.a•ı.şır her eyd.('.n vazgeçerd • 

İ ;te bu Jretle Keuan kendını kuma- t 
r~ eğle:xeye, zevk. ve sa!oıya kaptırdı; 
f.3.K!l.t ber ber Yet#a.d.ığı kadına da bir 
t'1rlıt.l ıslru!n yordu. 
Kadın, k günle in !oyluğu ve asa

biyeti ,:eçt.lkten. sonra, bu zttng"m ıve 
gil:!r.l aşıkı eli.ndıen k-li.çırma.mantn ça
rr erlnı düşündü: ar!;&: &erthk ve tcrs
lık t-tme"1.ivf" V.(" 'her glln biraz d~ha 

Kenanm O:st:Wıde- n~:tiz olmıya bar 
!adı.. 

(De..·aruı Var. 

(Yaz.an: ı. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 
Paı.i:fık'de: 

Vaşinıto.n'ckııı geleıa .hamleıre 
gerQ, Jap.nol.ann saı...o. ..ıaıar1 
sul:ı .. rnıcla bava_ deniz kuvvetle.ri
le mukabil taarnıza !l"Çliği anla.
şunlaklaıhr. Jap<ınlana bu hare
ketle Amerikan i4&•liııe ıeçev. 
Tulagi, Flor.ida ve Guadallnnu 
adal.arını tckı:a.r geri almak iste
diklerine ve t&kviye kuvvetleri 
g.,tiırWJcle.r;ue i)ltimaJ verilebiliJ:. 
Bunnnl.a beraber Japonlmuı. mu· 
vaH.a.k olın.ası talunin edilemez. 
AnıerikalılM bu adalarda , .e de· 
nizdc kuHclli bulunuyorlar. 

Çin de: 
Çiıım doj;'ll viliıyetlerinde bu

luıran Yuııgçc ve şark cı>phelcrin
d.e Çin tHrıuzları de,·am elınck· 
tedir. Japonla.ra tıı:ınuz eden Çin 
kuvvetleri, yeniden 3 şehri gc:ri 
almışlar ve rıie'at haliııCe bulu
nan Japonları takıbe koyulıaıış
l:mlır. Şark cephesinde Çin kıı v· 
wtkri tehlikeli bir vaıiyette bu
lwtuyc>rlardı; Japonlar şimal ve 
cenuptan yap&eıJdan bir "1.sk.~ç 
taarrıı:ıu iJ.e bu e<phedcki Çin 
kun·etlerini tamamile ilı· ta ve 
imha edehilirlenli, Şjmdi Çi11 mıı
vaifakiyelle.rile bu vaıiyet değiş
miş, Juponla.r bu i.mkandan mah
rum eruhni~ti.r. Japonlaı:m b;rk:aç 
ny evvel Çung-King'e vancakla
rını t:ahnıuı edenler, ne kadar al
danmış olduklarını şimdi daha iyi 
görebili.:rler. 

l\Iısır cephesinde: 

.Mısltl'da bir değişiklik yoktur. 
Aucak Irak . İran müstakil ku• 
1nandanlığın1n ihdası ile, .i\I~n 
cephe,.; kumııntbr. lığ:ı daha ser
best kalmış ,.e yiikü hafiflemiş
tir. Uay Çörçil, Kahirede malbıı
at mii.messlllerine vezdiği beya
natta, Mısır müdafaasına çok 1'· 

hemiyet ayırdığını şu sözleri·lc 
...ıahıoış!tr. .Mısır '"" Nil için . 
İngiltere t<ıpaklan imiş gibi mii
cadele edeceğiz .• 

S..nlıaharın başlamasına ~ 
gün kaldı. Mıs;:r <>eph1lsinde iki 
taraf- fflik öiıe:riDcle lınohındaiu
Da şüplıe edilemez. İngiliıler mu· 
kabil laaıTuı yapnıabtr:ıııa :nığ
mea Jibn:r wdmunu t hnderi
:e öıalezi.nıden 11.Uğa ataıınııh. Şiın
di ~Vtt t~ .-ıl ıia-

yaııahileceı:iui p<i1< yaıknda gore
biJe<:eiiz. l\fa.l'eŞ&l Ro.annel'm 
Katta.ra lııaiııklıCı eeıu!bu:ndan da 
kuşabeı bir harekete gi:rjşmesi 
bcklenebili.. 
~ıı cephe&nde: 
Staliıq:ra<l'a ı•p ve cenup 

çevrelerinde kat'i neticeli muha
rebeler olmaktad.ır. Don di:rseğU. 1 

de nehri şarka geçen Alman kıt
aları, Uus ınıı.kıı.bil taaıTud,..nıa 

kıı.rşı lı.o;r::rnt·k lı.öprübaşılarım mll· 

lıafaza etmişlerdi~. Almaıı tebliği 1 
bo kuvvetlerin Slalingrad istika.
metinde biraz ara·ıi kaı.anJıklannı 
bildlt'iyor. Kotclnikovo şimal do- ı 
ğw.undalti Alınan taarnrzu da in
J..i•af halindedir. Ruslar mukabil 
t:ı;.rru:zlarla, Ahnanla:rın g6tek 
cephe ve genkse ce-nah taarruz· 
la.rını kı·rnııya ç:a},~ıyorlar. Stulin-
grad'ın .1kıbeti \"ahim görü~ü~·or, 

füııfkasynı!a, garbi istik. .ette 
itcrliyen Alman kun-etlcri dağ. 
)arın tepele~ \>armı~Ju "'C l\.a· 
radcniı s:ı.lı.ifuıe inn~ için bu 
dnğların boğazlarını zorJannya 
başlamışlar<L.-. Ru.5lar Krasıı1>tlar 
ct:nubuııtl.a tekrar geri çe.kilnıiş- , 
}c.rG.i.r. Novoros~k-"in düşn~si teh
likesi günden güne artmaktadır. 

Ceıı.up istikametinde ilerliyen 
Alınan k.u\.·"·ctlo.ri, Ru.:..!aza göre 
hen.üz Piatigo.rsk mm1wkas1nda .. 

' dır. Fal;at Alman tcbliı;i. bir Al· 
nıan koluıııın, Alınan harp bay. 
rağını Eibnız tepesine dikmiyc 
muvaffak oldıığwıu bildiriyor. 5630 
melıre irtifa nda olan bu dağ Kaf. 
k&syaaın en yiı.ksıek dağıdır . 

neııilebilLr ki orta n:aE<asyada 
bii)iik lıfr değişil<lik yoktur, Al
nı&nlıı:rın hNiefi, Stalingrad'ı sür
atle düşiirmek ve Rdsları aşağı 
"\'olga gerisi- atmaktır. Bu ya
pılmadıkça, Alınanl:ırn Kafka!l
yada renuba doğru ilezi lıa.re:kcU. 
devam etmeleri beklenemez. 

Açılı iş ve memuriyetler 
Ankara<la K<>9iören y<ılunda 

eski tohum ıslah binasındaki z'
rai koıtiblnalar umum rrıüdürlü
ğüne 75-85 lira a:vl\.k ÜCl'(.'ılle ha.

rem hari.ci mutemet, tahsildar ve 
85 lira ayhk ücretle bir muhase
be katibi ve yüz lra aylıık ücretle 
b!r mulıasebe mümeyizi aran-0.
maktadır. 

En:re nıull1:1:.rer b:.r' seeııeclın \Ut.in
de öclemn4'm<l6mden dogma, bir alacU ı 
da'18BtydJ. İş hay.ft çıop1-aşı:kt1. D&va
cı dört beş şa'h<t Cöot•.mri1~. Bunl..,., 
e.nl're ım.ıharreır aeoff:n cl.r.o edlldiii 
tacirlerdi. Yaılnı.z, içl~riDdcn bir t.a.nıesi, 

dmva edilenin yanında çalışan ~ .. 
Ir.ı\ıibi7d.. Daıva ecföerı diyotdu ki: 

- Ben, şımdiye ka.dar bütün rnuıa
mel6tı;nda dilrü9t v aidıtl olan l>ir 
t.aciriın. Bu trntteki imza ~ im .. 
zam değildir; imza.m taklit edilrrriştir, 

M<'vızu ticari bir alacak davası deN, 
Ceza Mahkem~de rü'ycti 1imm ge.. 
l~ b; r 911htf'k:irl<k ml'SCiesid!<. Bu. aa,.. 
vanı:n da nrüdd.ei.al<:yhi değil, benim. 
dıı.' acısı alır. akLtwı. !Azını. 

Ş:ılıitler, mzarun s.:.hte veya lıa.ltild 
okluğunu bilı:r.iyorlaı:ıd.ı . .Ancak, kendi

leı" ~ mu.ftııber bir tacir oJ..a,n .senette 
vozıülimıa Hulüsi Topta.n'ın ımzaaı. I 
d;ye kabul ı'deN"k senedi aidıklarlDI. 

... ~ diğer kilnserere c:ro etti.kler'ni söy- ı 
l üyorlaırdı. 

En mühıru şrbtld~t. ırufılsi Topta.n'ın 
Mlibi Sat.a.haddinın ş<hadeti id.t, Sa.l.4-
had(l.n, 

- Evet, de(ıı, ben. Hulıl& Beyın kd

t.ibıo oJm:::k lğl n haY!iye;iyle Işın ma.. 
hıy ·t~ni bi \lr• rn. H· lClısi ney, daV&Cı 
t>uredd·n Btyoen >nal o!rruş, lx;ı bin 
t:ra borçl:ı:ı.T~ . llu beş bin J.ira,.ı 

oo~.oan ı.1 g d.e öd~i< tize"' em
re mulı.ın-e b\r senet venii. İ11ız.ay1 / 
g. ı:wnı.u cn.ıntte attı: kendi imzası- 1 
dır 1 

D:ıer "'azı cihet.aeıltl taıhicJ{ iç.o. 
muha.ıiex.t• uaşka gw.e tıa1ik' edildi.. 

M ~ddlıı.· , mü<l.C.1<1a.e;>,11, şahı.tkr, hep 
dt.;:ar.. <_:ık J.ar. KortdD!·a.a. ,.tı. .. :U.rl-er
ı...-oer.., ŞE"Jıit S:ıı:Jıa.ttin müdlli:.i Nareddi
uın yanına sı: !~ ... ~u.p bLr şeyler f.ı&.l... 

Gıadı. Nuredı :n, yUk. '"· eıcsle, 
- Ne mu.r&obe~! Dedi. Ha·k.kıru a

Jueaık.m... !.Ia.hke?n<>, !kıl buçttk Lra 
ye-vmi:yt! \o"e'recek: işl{:ı.ı kaldtğm, :ç;.n ... 
p .. ııa ·beaöen ne istiyorsun?. 

- Sa kendmiz vad<lıneüin., mil 
E'.·va'di keddeyn ..• '1'aad boqtur. 

- Ben böy e b'1- şey v.ı.detmodhn, 

- Aman bey.i~ wsıl o]W'?. 
- Ba.sbıJ,:~~ o!ur. 
_ Pe.i<l... Ben z.ıten Hı~usi 

yanından ayrı,aaakhın •.. Fakat, mü
racaat ettiğim meımır>yct.e de hentiz 

tayin edilnırdim, Daha on bşc yirmi. 
gün sür<ıc<>lı:. O \"1<.\e kad..- ne ;rapa.
rım ?~ 

- Ne yapa:rsa.n. yıap. _. BaDıllı ne! 

B:nı:a mı sordun da yapıtın?. 
5'>ffı"'1ddin, bu- ~ kıopanıru;yaca.. 

ğını wlanuşt.ı. 
- Zaran yok, dedi ... Gün ola, har

man ola! Elbet bi.r daha bırarıa -'&ln dki-

1"'· 
Nureddin dudak büktü, 
- Sana mı? Dedi... sana ne işim 

d\i.:jeccık. ben.lm?. Sea. kimsin iri san& 
f.ı:m düş.ecek?. JJ.;ıydı iJ_Tr . .eL. 

HÜSEYiN BEHÇFr 

isrt:LA 1 
YEDİN 

BARPLE&İI . 
Bu Harpteki Esaslı 1,,,:-;:,, . 
Yenilik ve Değişiklik IRMAK , 

. . 

Total veya topyeKtin narp, ıa
rihin h'ç b:r devrinde görülme
miş veçhile, ctünyan m a k:ı t' asın
daki miE-e:!erin arazi, s:yaset, ık· 
tısadi ve içtimai ni..!s.ril, r:.ccret, 
.stilısal. mübadele, milli, dini ter
biye g"bı lıu.•uskırda vaziyetler;ni 
dC'ği~crdi. 

Geçen 19 uncl1 yuz yılın b:nr,ci 
·25 ~,lı .·çind<> Napolyon Bompar
ı :n Avrupada hakim o:.duğu dev
l'Cd0 mczkür thususlaroa ht~<wc 
gelc:ıı değlşilrlikler Ör.cmli ~ayı
lamuzdı. BilhaBSa siyasi teşkilat
ta. artizi \"e mil'.i hudutlar ıhu.>us
lanr.da 0 devrin esaslı değişrr.e
lerc göze çarpar. Milletlerarası 
ti.cantte o zaman!ar şimdiki ci
h= ~a:rbinden """eliti )\J'ıarda 
veya 20 inci asırdaki gibi büyük 
iJerlemıel~ ve inkişaflar yoktu. 
DeniZ'lerde ve karalarda nakil va
sıtalarında dabi bu asırdaki gibi 
büyük td;;im.ül m!!'\-cııt değildi. 
Milletlerin yaşayı.ş tar?l•rı. aile
nin ve fertlenn ihtiyaçları yine 
lbu asırdak gibi çeşitle zorluklarl.a 
:mamul maddelerin tedariki za
ruretlerine dayanmıyordu. 

l!H4·18 cihan harbinde J apon

~·a \'e İtalya, İn~ ltel'e, Birleşik 
Am<.>rika. 0 za.manki Fransa Cum
huriyeti, Çarlık Rusyası saf'arın
da "Almanya aleyhine harbetmi.\>
lerdi. A.<;yada, Afrikada, A\'U!l"t
raiyada bulunan milletlerın ara
zi, siyasi teş'.-<.llt, iktısadL içti
mai nizam'.lırile ticaret, istihsal, 
milli, dıni terbiyelerinde, şimd:ki 
hacpteki glbi esaslı tarzda de ,>~
mek vaz vetleri görülmemij't!, 
Avrıı,pada Romanya, Sırbistan gi

b: b:nı memlekeUcrden ve ır l
letl.E-rden başka geçen cihan har
binde, şimdikinde olduğu g'bi bü
yük değişmeler vukua gdmemiş
ti. Yine geçen c han harbinde 
şilt'<lik..nde olduğu gibi, Avrupada 
nazizim, faşizim. demokrasi, sos
yalizim ve komünizmin siya.si, k· 

tLsadi, içtimai akıMlerine i.ıhi. 
düzünelerle milyonlMı ilir \'ö ey· 
!iyen insan ve millet kütlclerı bu
lunmuyordu. 

911 yılı birinc'kfrt'un ayının 

7 inıci günü Japoııyanın haııbe 

baş'.aması, Büyük Okyanus salıa
sındalu Felemenk H ndistanı, Fi
lipin adaları gruplar.nda. yeni 
an'ane, Timor g;bı b'r lak'm ayrı 

adalard~ y2<;ıyan 100 milyona yak
la<;an h•lk·n bütün valiyetlerin· 
de yenılk huou!e getirdi. Malaka 
vnrıımadasında, Birmaııyada, hat
~ Siyamda, Çinde de böyle oldu. 
Hindistan gibi 400 mü, 450 mil
yon mu nwu:su barındıran bü
yük bir memlekette dahi şimd;Jti 

karmakarışık vaziy-et huısule gel
di ve A·vu,tralya ',kıt'ası istila 

tehdidi karş15ında kaldı. 
Eski Roma İmparatorluğu dev

rinde, Avrupadaki protestaıılık, 
katoLklik mücadelesinin vuku 

bulduğu 16 ıncı yüz yılda, haçlı 
sclerlerinin daha evvel vukubu.1-
dt:ğu 11 ve 12 il<> 13 üncü yüz yıl

lardaki vaziyetler, değ~meler da
hi asla şimd,ki c:hen harbindeki 
ı;Jbi olınam •ştı. 

Geçen dhan harbinde olduğu 
,gibi. ş'mdiknde dahi mC'zkıir hu
susiardö•ki dc-ği~cler en az Af
rika kıt'asında oldu. İki c·han 
harb:rce Afrika k>t'asmdaki de

ğ~" en hesap eyL!!rsek, ş:mdi
ki ıdck'n'.:ı, geçene 1' ı;bctle husu-
1" gerird'ği tebeddülat dr.ha faz
hd, r, diyebili<-u. Buna T&ğmen, 
diğer kıt'alard• k:ne nisbetle bu 

hanptc dahi yine en azı bı. kri'a
dad·r 

• * Şimdiki dhan harbinde AYru
padaki değişmeleri, siya•l. ı:e;:

liıtı şu t. rzda tasnıf edebl'iriz: 
Mihver de\•lPtleri tarafından il
hak olunan devletler ve memle-

ketler, işgil edilen ı::_emleketler, 
umumi tarz ve kukla ismi ,~en .. 
len lıükumıc•ler vasıtasilıe dare 
o~unan milletler, Alrr.anya ile bc-
r" bec yürüyen, onunla bırl kte 
'lıaıeket -eden ve mılıjU,n·k ha

reket •eden ve müşterek hasımla· 
ra kaıışı harp yapan hükiımetler .. 

Avusturya, Sudetler, Memel 
Jıa,kı 1939 haı1binden evvel, Lük

semlrurg Dükalı.ğı, Lehistan, Yu
ı; .. ;lavya, Belç:.kada Malroedi ve 
Open harp ıçi nde Almanyaya il
hak olunmuşlardır, Avusturya 

gibi ırkan Alınan, Sudetlcr gi·bi 
ek:seriy~ti yine Alman ll>Wu • 

nan rr.crr.leke-1.lerden başka 
larına, ilhak olwıan dığer mahal
le11e t.ttikçe ınik'.ol:arı fazlalaşan 
Almanlar sevk ve iskıin olunmak 
tadır. 

Norveç, Danimarka, Holenda, 
Belçhl<a, işgal all.ındaki Fransa, 
Sırbistan, Yunanistan iııgal olun
muş rnemleketlerdendir. Rusya
nın bugüne kadar zaptoltman kı
sımları da harpten veya 1939 ey
liılündenberi Almanya tarafın

dan i~al edilm·ıŞ Avru,pa mem
leketleri arasındadır. 

Slovakya. Hırvıttisl'an, Karadaii 
umumi tarzda kukla tab;r o!,unan 
hükümetlerle idare ediliyor. Bun· 
lar, işgal edilmiş mcmlekc;t1erden 
Yuııan'.stan gibi İt!ılya h'ınaye

sine lb:r•kı'mı.ştır 
Almanya ile beraber hareket 

eden, mii;ıcrek hasma karşı t·up 
yapa'l hUkümetle"i de İtalya, 
Macaristan, Bulgarfstan Finlandi
ya, Romanva teşkil edi~·or. 

Avru.pada Almanyanın, Uzak 
Şarkta ve Okyanus adalar•nda 
Ja'P<>nyan n fütuhat, gi:Oi 'büvi.ik 
ve gen:ş, bu yüzden hıısu'C> gc
J,en içtimai, iktısadi, milli. d; ii 
deği~eter' gtbi d-c önemli o1anı 
tarihin muhtel f dC'ne!crinde gö
rülm<>mi~tir, diyebilıriz. 

Cenubi Paıı1tı:ı. 1te 
muharebe 

Y a:zaıı: Ahmet Şükrü Lcmeı: 

Cenubi Pasü ··ıe .Amerika de
niz, hava ve kara kunret1er nin 
Süleyman adalarına karşı giri't" 
tiki.eri taarruz hareket; devam 

emıektedlr. Hare.katın üç hafta. 
lık gelişmesi, Amerikalıların, Ja· 
ponlan bu adalar üzerinde kl1r
dukları üslerden atmak maksa

dını gütVüğünü anla~maktadır. 

Şi.ınd c Birleşik Amerika, bütün 
dikkatini üsler üzeril14' toplamış

ur. Yani Ja;ponya üsleri birer bi

rer ele geçirerek gen.41ed:ğ. ı:ibi, 
bu üslerd-en birer birer n1at1rum 

edilerek geldiği yere doğru geri 
atılacaktır. Amerikanın Pas•fik 

tilb yesi 'bundan ibaTeltir. VP Sü
leyman adaları muharebesınin 

şümulü an~ak olaylar bu zaviye
den görüldüğü zamaD daha iyi 
an'._şılınaktadır. Süleyman adlla
rına karşı .hareket başlad•ğ. za
man, JaponLar önce kendilerini 
tarruza gcçm:ş vziyeıte göslernıi· 
ye çal.ışrnı~lardı. Halbuk. aJa:ar 
Japonların .şgali altında hu.;m
dLJğuna ve çaıpışnıalar da adalar 
üzerinde vuku butmakta olduğu

na göre, taarruz harekctinifi A
meriktılılar tarafından l)cld,ğıne 

şüphe yoktur. Ad3lara ask~r çı

karma !eı;Obbüsünde Amenkalı

lann verdikleri kayıplar hakkın

daki rakamların da m'Übalagal.ı. 
olduğu §Ü~izch. Böyle dili'" 
man kayrpları hakkında mübala
galı rakamlar vermek japon pro
pagandas.mın b;r manevrasıdır. 
Pearl Harbourda bürtin Amerika 
donanmasını batırdıkla..'"l gibi, on
dan sonra da Amerikan deniz ku.v 
vetlerinin ıbir kaç misline yakın 
harp gemilerin> kağıt üzerindo 
batırmışlardır. Süleyman sdaları 

hareketinde de batırilan harp ge
gemilerinin sayuını yirmi ik:iye 
!radar çıkarmışlardır. Ha~bLJki e 
ğer Amer.k& deniz kuvvetleri ev
velce Japonlann iddia ettikleri 

kadar ağır kayıplara uğramış ol
salardı, Süleyman !dalarına as
ker çıkarma teşebbüsüne giri ~crni
yecelderi glbi, Süleyman adalan 
harekatında iddia edıJd;ği kadar 
gemi kaybetsekrdi, karada tutun 
malarına imkan yoklu. Bir ,ki 
haitadanberi gelen haberler, A
merckalılar:n Süleyman grup a• 
dalarından dört tanesini işgal et
tiklerini ve burada günden güne 
vaziyetlerini takviye etmekte ol· 
duldannı anlatmaktadır. 

Süleyman adaları muharebcsı
ne kadar Japon propagandası 
bunda muvaffak oluyordu. Mer
can deni~i ve Midvzy muharL he
leri birer Amerikan zafer: olduğu 
halde J•ponlar, bu hareketlerin 
neticelerini şüpheli gö>ternıiye 

muNallfak oldubr. Fakat Süley
man adaları mul·~rebcs'nin, şü
mulü Japon propagandası tarafın 
dan 'bile sald.an;ı.mamı.ştır. Ame
r:kalılar bu noktada taarmza 
geçmişler. karaya asker çıkarmış
lar ve adabnn dört tanesini ~!(al 
etm~le.d:r. Bu d'<>rrce aıçık bir 

neliıce lrofa y kolay gizlenemez. 
Süleyman adaları taarruzu. Ja

ponya tarafmdan kazanılan za
ferler kar~ında büyük bit ıyıre
ket değildir. Hedef.ne vardığı za
man da nbaJet Japonya, eline 

geçimği bir sürü iiSlerin ancak 
bir tanesinden mahrum kalmış o
laca·ktır. Fakat bu hareket mana
lı bir teşr'bbüstür. Japon}a ~:m
diye kadar Uzak Şark S?hasının 

her nokta.-:>1nda taarruz vz.-zi ·etin 
de idi. Bır taraftan Hong - Kongu 
işgal ederken, d.ğer taraftan 1!a
nillaya hücum <'dirnr. ö:e •an
dan da Holanda Hind slanının 
tasfiyesHe meşgul C'

1 ;'.Jr \~e Sin
gapur gibı sağf.am ka'e er: dt'•ıir· 
ır.iyc çalı ıyordu. Avrupa kıt'a

sında ki ciü~an1a öiüm k1" m 
mücade~esi-:e gir ·-:on 1n(_fi! >er' bu 
'harp sahası~a k ' av r d -
ğı ıfbi, Amerika da h ~rlık ız ,v. 
Jnnmıştı. Anglo - S· kson arr '1ıı · 

ce bu Japon han'~" n: du"C.~rma• 
larl \'C SOn"a d'l taarruza• '1CÇJ11C-

ler: lazım geliyordu. Artba J '" 
harı les~ r~rede ı-lurdtı""L' .,, ' ı..:ck .. 
ti? Durdıırulmazd~ n (l.,C e A"'" ~t

rolya da dılı;t.cek ı. vdi? lt·nd's
tcn i~rral e ı~ctk r İ\ G." '! M,., ... "n 
drrıizi mtıhnrcbcs ile i\·t ('.... mu
harebcsı J&pory·n n ge l ı e 
tlc\rrine P. 'iyet ,·er '!!· r·,,, S"i· 
leyM::ın aduTar-ı n1uh",...,..1'l""i ele 
gEr'lenıe "vr'n'n b ''r"'Cl tıibi 
crörünnı.k,edir 

J 



• 

~.(Ev yazının mPtcı.lerl A.tıadolu A .. 
,i•ll>l B l<onlerind<n alınmııt>r.) 

fefiı.i.o eden .Mu.nnıney ALATUX 

: .Alman tebliğleri, Kttban neıhri
rtlıı. mW1S3bır.O• Rl.UJ\eG kıt';ola
r·n n ev ev yapılan mıdı~Tebeler
den sonra. 'f~mrjak şefli• w lima
rwı.ı eie gecird!kı.eriıı> )).id;rınek
ted'1'. 
Az~ Kıibanda Sovyeı.ler dağ

larda daha ziyade geri~ çeltil me
ğ<' icbar edilmiştir. Almanlar gal" 
'bi Kafkas dağlarındaki boğnlan 
:rorlam -:.a.. oonlann bor kı.smına 
hıioklm olmuşlardrr. 

21 a.,austosta -Ogle<ieı e"i"rel 11 
de daı: kıt'•ları Alman harp bay
ragu:ı Elbrw: dağına dikm.ege 
muv:ıl~ak olmllş!ttr. 5630 ı:n.,ıre 

d;fa.nda cılan bu da~ Kaftasya
ıın en ~-ilk.sek d•.ğ:d r . 

Sta"rıtırad ,gittik,e . ,;tırıl

maktad.r. Alman tayyareleri gece 
gündü?. bu bö!gedıeki fabr'koları, 
aske"" tesisleri bombalama ta, 
ya "ınlar c•karmakladır. Ta ya
r !er Baz d•n.:ıindrki Ar, a:ı1.-lslı: 
1 Y1t.."13 d hü~ ~ etnı!ş1 er, yan
ı;·n·~r c kanruşlar r. 

!'l•ıs t b' 'TJ,.rine geirc, Almanlar 
Kote ik01.ıcrnn şimal '!loğu,un

d geı! k aı:mah 'Ti uva!fa k o
lan A ~an tank ve p· yadeı:.,,.ine 

ka " mcumlaT yapılmoktadır. 
Krıısn0<'1-da So\'}'P.'t !ufalan 

g"'nlemiştir, 
Don nel-rini g<"Çt'n Alman tank 

ve motörlü pi.ı•adc~ine ka~ı ve
ri:en ml;h~rElbe bi1hassa siddetLi 
olmıış•ur. Voroşilııvgr>d le Piati
gor • n Almanlar taraf•ndan iş

g2l eti ldiği Rus rad~'Osu ile de 
b:·.~rrilmi~!ir. 

S al ngrad mu'h.nro-besi artık 

son raddesine varmt-ş hulunmak
+.a r. i\ln)an1arın ş:ınal·ren ve 
CP'l ;ı~. n tnarruzlan ı;di;;mekıe-
dr 

C'ÔRCILİN SÖZLERI 

Lo d "Ya nrmı.ş ol.a-n İngiliz 
Ba ekili Çiirçit:n bu son seya
ha ir.de mı.anam b:r nıesare ka
tett-ib bJdir<lır.e!·tedir. Yalnız 
Kel>· ·e vo!culuğu !1000 kiLomet-

• r<'<leıı fazloya çıkmıştır. 
Baş\•ekilirı bu uzun yolıcuiuğu'n 

da refa:.,ıt.inde doktoru, hususi 

( SEHIRDEN ve 

TiCARET \'C SA...'"l'Al'l: * l'ttı ırC .. ı• .ü!F.:reUl ıtG...:taı.Ja pa
muk ,.,ii gPtit'lilmo:i :ç;n ~bü;;le
re ırrı rn~r. 

+ Pt-trol t~-.ı::;atı btınd&.n son:a v~ 
J.iytt 1ua.fın.!ııln pı;ulaca.l«:r. * ı t nbul kü.ıni.ır stoıtunw1 bi~ a:rı 
C'\'\ ' ~mioı u;ın H:ıvzaya. ~yen "'°
P · \·c n ,ıurıs.re 8 mo\ör dahıa iLl\."9 
d • : D "ki gJııe ka.dJr şrhriınf
z 7000 'oc ı;ı&ınur gelecektir. 

M \ IF ve i.' ·tvı:Rsin; ! 
..;.. ı · e vı, ortaokul on ~n;nJıı.nı-r.. 

Almaıı.lar Ka:fbsyaıwn -
yüksek ıbğı. olan Elbrııs'a 

Alıwm b.ıı"P b~._ ~lrö
kr - Bedine car•, ikinci 
cephnıln AkdeniM!e açılmuı 
nüimJ..-,ijn - Saı.-<>n aç:kla
rında bü.l'iik lıôr ....,,;,. DlD

harebesi oluyor. 

lclfüıi, emniyet roiif.,itişi ve oda 
hi:ıme~ bulum.ı.0x®. Ç<>:-çi li 
Katıirey>e ve -0radaıı .Mıoalwny-a 
götüren Llberaıcr tipiıı~ lbir 
Amerikan bomba ı:ıça,ğı l;i\ Tay
yareyi uzun mesafeler- katetmek
le şöhret alan Amenlı.an t.rG.nsat
lan~k scrvı,;,i. s1'bay pilotlarından 
Klom'tnr. 

Çfuçil Kihittde iken basın mü
met!Sille. ııe bil.l:uı6öa demişl.ır ki: 
.çok mükemmel hi:r dnrumda 
buluııu)'Oruz. İstikbale "1iiltün v<> 
itimaUa bakıyorum. Çöldeki c!.<S" 
tani mücadeleııin zaferlıe ~l:ice

Ieneceğine emitı:m. Nil vad'sini 
ve delta milletin her türfü ya
bancı taarruzuna ı.:e hü<-ulll'Una 
l;a.ıışı korumak. iç·'ll elimizde o1an 
heı-,;E;i :rapmak kararınd•yıx .• 
iK.iNCİ CJ:;:PfIF, AKDE. 'TZDE 

KURULACAK 
Berlindeki ic<v muh.a rkri-

n:n bildirdiğine gör~ . .'\iman res
mi m3kan1Ian, mdttvfıkleırin ikin
c1 "'\"heyi Akdeni>.de kurmafıa 
t""ebbüs etmı>leı" mümkün oldu
ğv""'u ~:r~üyor1ar. 

Lord H:ı.lifaks da şöyLe demek
tedi.r: • İngil rede ekinci cephe
den çok bahsediyorlar. Bu, taar
ruz fikrinin her tnrafa ya)"ld>ğın.ı 
isbat eder.• 
$ALO~'.fON AD~LA·RLıffiA 
BÜYÜK BİR D:&'iİZ HARBİ 
Amerika Bahriye Nazn·lığının 

tebliğine göre, Bir'eşik Am»rika 
deniz ve hava kuvvetleri deniz
lerde geniş ölçıüdc bir mtrh~rebe
:"" rutnşmuşlardır. Saloırıon ada
lan şimal grupunun ooğ1ı §·ma
l'nc yaklaşan bir Ja:pon teşk:linin 
kuvvetli taarruzıınu püskürtriıe
ğe !~ebbüs etmi..,<lcrdir. 
Değer taraftar. Japonlar Tu•agi 

bölge•inde Amerikalılara karşı 
şöddetli bir mukabil taarruza ge<;
mislerdir. Bu karşı uarruz ş:mdi 
gel:şmektedir, Uçan kal"''.er de 
•bu muharebeye i.ştırak etmekte
dir. 

!Büyük bir .Tapon tayyare gemi
sine dört isabet ka.ydedi'm~ir. 

MEMLEKETTEN) 

l\IÜTEP"F.JtRlK: * Üç aylık emek!·, duL ve ye• 
tim maaşlannm !edıycsi için ha
z>t·lııklar yapılmaktadır. _,fa!mü
dürlükleri eylülün üçünde tevzi
ata ba-şllyacaklardın. 

* Beden terbiyesi nıükellefle
r!nin faa1yet:.er rıe on be:; ıe~ni
~"V'Vele kada nihayet verilmi~tir. 
iİstar.b:ıl böLgesi ya;ı:iyeli a!.ıka
darlara bildirm'şfa. 

.... ' tır.anr,_·m.1a. bu unocak * Şehremininıl~ carer">ğa ca-
eyyizle"" l~ l1.;ız.,,l3run:ş ve .. d 1 .. 'nlik 

·- .....ı.; ~t- -e ,.,...ı....·.ı • .. r mıın e cvve ce ml.i.~Z:Zı • vap-
- C'w,.&•u.~ """• ~.e~e gou- · 

.;0 r m•ş o:aıı Ahmet mezkur camiden 
* Lise ve orta. mekteplerde ta- üç se<:cade çaldığı,..dan yakala.n-

lc.be kaydır.<ı 31 agustostan itlba- mı.;tır. 
ren ba;<!ar ::ıoeaklır. -k Bcşıkıaşta Hıı<.foın c idrsin * Eu sere yı:>ni lise a-çılnnyaca- de 9 nı.maral. 6u'<kanda TNzı 
ğ> ~ b~zı orta mekteplere b:r N.h~l p.:ıbc müracaat ederek çı-
lısc s,mfı il:.-·e e9.ıl<'>CC'k ·e bu rağı Tahırin ceket ve elbiselik ku 
m"~u pLr ted."X·cn foe haliıı.e ge- ma.-; •;2 lılığ'ını iddia elır.işfü. Tah-
tmıeoeeklerdır, ki.kal yapılroaktadı.r. 

İstanbul Balıkçılar Cemiyetinden: 
E aC;n1v.a tc\-zi ı• •. .ti:rı\eık. ti21ere btr n:i·lctar ag iphği ~ınin edilmlşt:r İtık.

y.ıcı oltn &rut buhıııdukla.rı ınahalı!Frdel.i n,wrr;ssil:t-ı:inrat•, ve mümeSbil bulwı.

ruıı.yan m•bnllecQMıJ.eri.a. de btr hatt.a zarf~ Cemi1etim&z.e m~acaatll'n. 

fstanbul De.fterdarbğından: 
Mutıarmncn 

Bt•tieJ 

51.1 ı-ll H/10~ J.IOCK!\Yrl<uy\ind~ Bıı 1m""'1>C\t Ç:tl•iil ara
z.is:nden mill'ı'C'"!. 13 ~tta 2 ada 3 pal""'.el No. 

Te.nina.t 

lu 23~20 ınetrı• D:ı.ur-ıhbaı a.rsa.. "57840 4142 

51?17-11!4 199 Mecdiyd .. "Ö!'J.ıı.~ Balm.';>U Ç' .ı ği ar.ı-
zi.f(r:ıclen n11;'fTc·1. 13 psf- ·ı ~ nd:ı 13 parsel 
!':o~ ,u 23iC>O m re mur'lhba.ı :ıı~ 2:600 17'10 

ık ıda yazı:ı :::ıy1·ın1cııkl n"'ı 16/9 442 Ca113·'nba gün.J. s:ı.at ıs dııt Afı!li 
F..m • - .r l!l ~LljliMe n:ııu•c-ştl;:kıl I<.omıi.9Jo.nda k~l<'ı :z;a'!.J u.sulıTe ayrı ayn s.ı
tJ k'tı'"~ lıtı l :t'Tın 2490 ~·ll lt;.n IJl htı -n:. Q&ir~c haz:rlanmış tek"-
li! ek ' ır L lllle l{Cnu .ut 14 de kodJr l'''nı yon Rr!>l.ğine ~'"'' Plrne-
1 r V .4. 11 ıviyl"ı r. t'1 l İb;'JZ. t'ytP'ni ~eri tntıkl:ııidı!" }•azıJ. .&Z21hat için 
~! !:m k ~fudur' ,one ıru "!Ut. (9:l()I ı 

~-.... h~ z.ın.::r. B.\YRA)ll ŞI::RF:Fi:-IB' 

"' L ... L E nin bii r iik preı,>Tal\11: 
.&~ İLK DEFA 

TÜRKÇE 
ZAFER ORDUSU 

G A R Y 1 M~UEWN 1 
COOPER CARROL 

PAULETTE 1 A I< İ iU 
GODDARD TA.'"1tOFF 

Yı.rmdaıı itibat'et L A L E 'de 

Musolini İspan
yadan da Ba ear 
adalarını istemiş 

Londra 2.ö (A.A.) - bqıa.oya 
hariciye naı.ırı Suner in Romayı 
z.ya.retinden az evvel Musolıni 
B.l.ear adalaruım İt<tlyaya terlti. 
için ısrar etıı:ı.i}ti. Geııttal Fran
k.o bu talebi reddetmi,ş ve yalnız 
·hatibin devamı müddetince bu a
daların !:alyan deniz:(!tıları için 
üs olarak kullanılmalarını kabul 
eylemi~tir. Musoiini şimdi, iddia
sını ~i alm~ \"!! bu.-alannı üs 
olarak kullanmakl,a iktı.fa eylem;ş 
!bulunmaktadır. 

Yüz bin iirahk hir 
su)i13t;mai 

Adana (lfo•ıu5i) - ÜJI bin lira 
açığı çıl<nrak tevkif edildii:-ini bil
..;irdiğiıiı Toprak llfohsu!leri Ofi•İ 
:Müdürü Suat Gürler hallundaki 
talıki.kata devam oluıuna.kta.dır. 
Ayr.ıea, çiftçilC"rin mallaruı;n 

noksan tartıklığı \'e bütün çiil
çiler namına fişler kesilerd< de<k
san bin lir:ı suıi.isti.uıal re:.l<liği de 
anlaşrlmakt.&.du. 

--o---

Siyasi seçimler-
de gençliğe g ... niş 

yer verilecek 
Anka.adan bildirildiğine göre 

sfyas.i s<»imlc.Me gençliğe geıı.i~ 
mikyasta yer verilmesi prensip 
itibarile kantJ..,~mlmı tır, 

Pncti idare hey'efü:ri kadroJ:n~, 
bclediye meclisleri, vilayet umu
mi mecfüleri bu sureUe g nçle~
tirileccıklc.Nli r. 

Tic& e: Odasının 
mühim bir raporu 

( L ı.., Szll'f<den ~ am} 
Türk;ypnio. senel~k zeyt\nyıağı tstihll .. 
ki 2IO ınilJ'<>ıı kilOdur. İhracat 1apılmıı
dt'-'llld&n nıeıniekettt'! !:;:lih.ia fazlası 
25 nl>ifyon kilo z.cytinyagı o'c!uğ'll halde 
fiya\!ar yi:itS-eiırt,r. Ve p!)I~ darlık 
vardır. • 
' Odamn raporunda, isUıs;ıl ;nın 
t~kelHr•nda Jhtiı·açtan ır·k fazla 
~ıa.rok st<ık ed le•ı ya~ların muh
tel:! piya•alrua :;e•1'<i için ti.Cccarın 
.sık \;hrılınasi. isL :n.nektec.lir_ 

Rapora nazaran, pjrinç sl.oi<ları 
i.stilı:;ıil senesinin sC>nu olduğun

dan pek azd:r . 
Fiatla:"n dü~ürülrı:Es.ı \ e pirin. 

c>n bollanması için yenı maılıs;ı"ü 
bekleme·'< lazımdır. Yeni mah!ul 
~rinlerde cıkaca.ktı~. Fak•t çet.
t'k fütlanıı düşürülmei iA;in 
da'ha ş md'<len istllısal mrntaka
larında resmi makamların faali
yete ge~mcsi l:iz•mdır 

Peyn'r, İstanbulda a7. olch ğun
dan Trakya ve Bu:-s~dan ·getir· 
ti'.rr.esı tavsiye o!unmaklaC:tr. 

Peynirler kptan 120, peraken
de 141) kun:ştan ~atıl<;oeıh<t:r. Pey
nir az olmasına r:ığmen kara bor
sadan salı!jlaz vardı.r. 

PASİFiKTE 

Salomonlar
' da ki b üg ü k 
deniz lzarbi 
hala devam 

ediyor 
Lon d.ra, %6 (A.A.) - ·B.B. 

C •• Saloıuon adab.n açıkla
:rıı.nda tereya.o eden son ha\'a 
v<> deniz hulo.i b• k.km..ı.. gece 
~eni ve mütemmim talsilit 
almm3nl.l§tır. 

Do ınıntn\ada Japonla.rtll; 
Am-erika.hlııır ta.rafından işgal 

e<hlen salıH iislcrlıı.i geri ııl

nııy• çalıştıkları anlaşdmak· 

t&<Lr. 

eynir tüccar· 
laı·ının yeni 

bir hareketi 
Öğ:·e:ıu.b m.ze göre ist.a.rA:ıul ynir-

cileri İz:.m.:.rden mUhim miktnrd3. pey
n'r t'<knıfye başlaıu,.ıa.r.ıır. Al· o.du
lar bu.nun s~"bcbi.ııL =oy;e iza.Q. l'(iıy0or
lar: 

İstanbu· peynixfleri arala :ndt. an
l~&r k p~ynir t:yatarı.nı ter..c.ke ile 
toptan 115, ya.n .,_,lan 120, P' nkende 
140, kaoar toptan rno, yar; toplan )~ 
perak.end" 21'0 k\>ru.ş Q'anık teobit et
mişlerdir. 

lialbuki İr?.ılllnle b"'° peoyı;tr1er tt."ne
kıe ile ıoo. ~ r .l ill ku.r \ur. İ:ttan
bu.l tacirıeri izm.irdı n k.i4u 1C7-110 
lnı."'!'uş u..ıtrioden pt .r'l:tr a111rak. ıeh:r~
m:,e. nakietı:nekte ve- buı:ada. fbba 
y~k fi.>·alla S&tmüııı.ld.ır.ar .. !'{ıteklm 
~ vapuru ile bu dera istanb;.ıJa 1500 
t.t>nNr.e bc_r..ı.ı; ~ynır, .;&o torba. da kıı
şar pıey•ı.rı g~im..i.,tlr kı, ıbüulöil'ta ,.~ 

k.ı.iun :öl bu. ki:(loyu owm•kt.Jdu·. lia 
vazl.Yt't cıt vam et4 · :.akdıniıe İı2mlr 
?::ra ~ :<Str.cıa 11.itı.n ti ... .Pt"Y w.r- bul •nak 
mümkün o>.mr•oak 1><.......ıa P"•nirlerl 
bu.mcıııeler:.ı~ :sakııy ... n t<.t<.'lr:cr de r. ... 
Y•tları c:ı..'.a ,.;r.:ıc:lc yUlmelleceltlerdir. 

Bunun önune mek. için i~tart>ut 
tt hm'ı/ peynir pıya .. ~a!annı:!; bir ınil
vaz~ne ~u k:ıt'l JiW't-l.te icap et

mektl-ld.-!'. 

daye Veki'i bu 
sabah geldi 

( ı inci S~d'rden ı tcvarr.) • 

tomanılanınası için 150 madde ~a
ha kaldığını Vf> hepsinin 6.10 ıııad
de ola-cağuıı söyfflnıiş, ncsel>i sa4 
İıih olmıya.n çocuklar- hnkkmda 
bir karar vC'l'ınek üze.re bir k<>
{ltİsyı;n tıc kil cfwıacağını illive 
ederek de:uiştir ki: 
•- Çı>b~tırnı& .,.,...,, öRriııoe ku

rulmıı~ olan ce:zaevlf'i'i gittikçe 
tekemmül ederc-k ıncnınaniTcÜ 
mucip h'·r hak gel.nekt.edir. Kar" 
ve. deni.z kınıunla.rını yeniden tan
zim etıllek mewunl>aJıs d.eğiMir. 
Kara Tic:rret Ka:ıumundalı:i hü· 
küml.,,ri B<>l'çlar Kaoımımdaki lıii
kiinılcrle bi.rlcşt!!:.,ceğiz .• 

--<>-

Beş avukatın 
protestosu 

Kıbrıs'taki 
Hind askerleri 
teftiş ediidi 
Lond.ra, %6 (A.A.) - Iliııdista

ruıı. Pencap e;ya.teti valisi, Kıbrıs
t.a askerleri teftiş ehniş V'll şunla.rı 
söylemiştir. 
aBİ»d askerleri ~anla ça.r
p~ ~in fıısat lı::olluyod.ar.• 

Karnesiz ekmek 
satan ar 

(1 inel S:i<Jı:fedı~n l)e\·1ın) 

lokantalar sıkı b.r kontrol altına 
aJı.ııoı~lardır. Bur~rda sık •ık 
baskınlar yaplaıcaktır 

A"lkaradan şeıhir:m.ıze gelırilen 

eylıil - tcşrınie\•vel ayına ait ek
mek karnelerini mu:hıevı sand k
la..c!.m on yedis'n..n k .. !nıa•ı talı
k.katına devam olı nmaktadır. 

Eu k~rPelcri gct.ı n or:s me
muru o ı:;ün!crde Bursa~·· ı;id~· 

cegini soyleın:~ ,.e sayının bıı
!unm:unı:ştrr. M"!Z ür karneler sa
yı !ırk en b>r m<:mur da yüz yirmi 
kvnenin yiiz karoe olal"llk sayıl
d•~ını iddi:ı etm'ştir . 

Mehmet (h~Uıık ve Sabri ;sim
lerinde iki kişi ile diğer lb.r kaı; 
k-1.1 ı.n üııerinde yeni kıorneleıi
den bulunmuş bunlar ,-:ıkalan

mc~lardt.r. Dğe~ taraftan N ~an ta
şında Ekonomi bakkaliye;! sa.bi
'1:ıi Koçonun da rlaltından 50 ku
rr c:ııa c~<mek sat!!i:.'l haber alın
mış, dün zabıtaca bt>rada bir 
ciirmüme.;ıhud tfortip e<lllm!ştır. 
Cüı-m.üme~hudu yapan memur 

bakkalı SU<'ÜSlü ytka\amış. fakat 
Koço bu meseleyi örtbas <:tli€ 
takdirde kcndis'ne 20 liı-a rüşvet 
vere<:eği taklifinde bulnnmuştur. 
Zabıta memuru bu ikin<:i suçu 

tesb.t ettirebilmek için bu teklife 
razı olmuş giıbi görünmüş, bir a
ra dıiklı.anı terl<ederek vazi~..,t

tcn d:.ğer memurları h&berd;J.r ey
miştir. 

:B'r müddet sonr dükkana tek
ıar gelen memur, suçtu b!kkalın 
u.zart.ığı parayı giııa alırken de
ğer pot;sler tarnf.ııdan hadıse tes
hil olurım~ur. 

Bakkal, m'lli konınma kanunu 
na muhalefet ve r:işvet s11çların
dan bu sabalh ad!iyeye teshn e
dilır.i,;tir. 

26 Agustos 
f1 incı F h,ue6e,, 1).,çam} 

lfıl S1va.,1nın ve d~nya harp taMin'1l 
en parlak sa.hiie!~i" yazılmış. Türk 
nülleti ebec!i hürriyı't ve z..lfcre ka
vu-ımuştur . 

i;te bugün, Turk m'll"l.:nin k:ıh
ra.mnn[ık de>lıJ bnh n-e al d:6tanlar 
katan gü11ün yı'ciunüınildür. Bu 
günüt: fbi..y .... ~, 1 üğtn.U an1amak ç:n ylr
mi vıl öner bugüD(> takaddürr eden 
gw,'.rri h.<.lırlanı.ak t.er ıeJe yeter. O ı 
z.c.ınan bugü;..ıün; 30 Ağustosun 5na
sını vt buy,uktU.,· "~ dn.tı.:ı. 1yı anlarız.. 

30 Ağ tos hep:mi:ı:c kU'tlu ol&un .•• 

-<>--

!ngHiz Krahnın 
karcieşi 

(l inci 51.h:ftdtın De\.-am) 
erkek, bir kız. çocuğu olmuştuT. İkıi.n4 
<:İ o-ğlu 4: Temmvııd.1 dogTrl'Uttur Arrtte'
rika Rt>i~icunlhuru 14. Rımvtlt bu ~ 
CL.-ğu.n vnftiz babas.ı. ol.mak için davet 
edilm~ ve bu da vet.i kııbıl etm:~ti. 

Kent Dillcüııün; zevıcesinin ana va.
tanma kam de!'ftı 'l>'.r ıliil<ıısı <>lup 
İngitôz - Ywwı Cemir•tın>n Reisi bu

Milli Şef'in gözü if e· 
y··rkiye'ye bakış 

(Başı:go:k.llı"d.fon Drvarıı:\ 

.. >11IU1tdui:ıt uyınd.ulı.k fıuıliyet

leriııi ve haklın düp~·a ha:rbi kar
!!fsın.&aki ruhi ve m..Odi thın-u
ıııı, çalışıuıt h~atmıwn >ilircldi 
ve Jııuwn.alı devamını da bilhassa 
tthuü:L e-ttirirkcn, biitün 'vıttan
daşlra.ı.ıı istisnasız üzerinde dura.. 
caklan ve siir'atle yol alara.ltlan 
bedelleri de çizmiş bulunıwı.kta
dır. 

Bn hedefleri kendi anlayış ve 
kıı vra.y ışı m ıza gö re işa.re t cıl er· 
ken ve halla etmeden i>ı><:e Yük
sek Milli Şof ve IıcisicunıJrnru

muzun hifabcsind,,ki şu pasajı 
her Tıiı:k ÇDnığu için üstüste ve 
dik.katle okumdı: gerelı.tiğiııi ifa
de etmcıliyiz: 

Gcnİf bir çolıpna hayatı
na o kadar dalm~ bulanuyo· 
ruz ki gezdiğim yerlerde ba
zan vatanda1larunı d"nyonın 
at~ içinde b:ılcnduğwıdan 

haberli değil gibi buldum. Bu 
y= muharebeler bii.tiin yer· 
yüzünde çok 15enİ§ ve çok 
kanlı olarak :devam ..,Jiyor . 
Biz insanlığın ba elem verici 
emsalsiz felaketini h!i.zünle 
ve ibretle .seyrediyoruz. Fa

kat hiç unutrılmamalulır ki 

vatanımı:ı:ın selame~i her;;ey

den evvel huııvetimiz:e, leda

kiirlığımıza, lıazıT olmamıza 

bağlıdır. Dünyanın bugiinlıü 

halinde vatanımızın bir taar· 
ruza uğraması ihtimali için 
hiç kimseden fiiphe etmeie 
hakkımız yoktur. Ancalı bu, 
bugün.~ü vaziyettir. Yarınki 
vaziyetin ne olacağını kimse 
keşfedemez. l!u sö:ı:leri.ın srrl 
hendi aramızda bir lronu1ma 
olarak ve ken.:li emniyetimiz 
için uyanık ve 4ilıkol!i bu
lunmamızı halırlatmalı için 
söylemni§tir. 

Yüksek İnönü debi>uıın siiyle
;yis t ..... ve ü:mıbmwla naklettii;i
u bu cümleler: Tiirk vıttanda'jlllA 
herşeyi; dünya harbi kar~13ında 
Türki~·eJİ, vatanıu i~iı~de buhm· 
duğu şartları, bugünü, JırrMWl 

ihtimallerini, ne yapttğıııtızı. ne 
yapac&ğıınızı, teker teker, mill..t· 
~e, de\'let~e ııeler yapınamrı ge
rektiğini Bütün vuruhn iıle ifak 
etuıelı:tedir, 

Iledefltr bu cüııılelc.t içuMh 
mündemiçti... Fak..ı, hlr lı:~rc d• 
ha tebarüz ctt.ireb:lir<«: 

1 - Fert~e, nı;tletçe, .ı..,,ı.,l\'c; 

kırvveW, feılabr, haztT bulım
ntaını.z lıiz:rmdır. Bugünü bi1 .. 
kaunıdı.ran iın.illcr anı wda bu,.. 
lJM'. olııl.uf:'u ka.Lo.r ~arıw kaıandı· 
racaık iımülcr arıwwl.a da )'inı 
bnn.lu bıtlunaok'1r. 

2 - Selimetim.i,..ıe, tnt>ılı> ~
DUMia ve bu tlinlıi çahtnıam.,· 

da biziı>ci Ş1Kt: Dikkat.. u)·eruk· 
lık, f...ı...kirlı.k uoounwlı«. 

3 - Onlularnnızı kuvntli bıı· 
lnndıırmak, daha da kavvelie,._ 
dirme« asli gimimittden kaçma
malıdır. 

4 - İç ctnnımwn\Uda ntfaksu, 
bütün, 9'1ğlam ve dimdik <>lmıık 
biriui şart ve birinci mlı:ılt kay
ı:ımn: bulunmalıdır. 

5·- Vatand~ıa hükiın1"tin kar
şrl>klı \'aziielednin iyi ve doğ:ru 
yürekle ciddı olaralı; yap.b:ıa.-.ı 

i~tc ve ruhla., da\a ve pYer. ipi 
rehbeııliğini ve Juikin1iyet.c.ıi nıu. 

halaza etmelidir. 

Hulasa; Milli ş..r ve Reisıcum 
hurımıuz milli tar'himizin he 
safhada )-,,ğıırdnğu ve keoJ<ir.k 
ti.Nliği göri~ zeki "e dehası i 
annatruı toprakhrn üzerinde 'e 
Türk halkı içiftde yaptıfı ledkiJ< 
gezisinin müşahede v<> intıba1a
rıru sıu:ıiml, sB!ıosız n tam ger· 
çekliğe deyanarak miUeüne ao
latmış, yapılanları, yapılacaklan 

tebarüz e-ttirıuiştir. ll'Iilfi ŞeI mü· 
şahedeterin>n unnııru neti<:esiodı 
nikbiıtdir, mcmm.mdur, mes'ut. 
tur w Türlı:; miJl<ti onurı yohm. 
da, isinde, eı:ı.riıtde tek vüeııt ola. 
nk uıüli bahtiyarlığmm en yü..1? 
sek ınel'lı1l!esindedir. 

ETEM İZZET BS.NICE 

Kutuluk mu
kavva tevziatı 

İ.st3nbul Milll Sanay~ B·r!'! tara. 
fır.dan yap:[an kul.u~ mtık.a-•va tf"V. 
zi ... tt sor..a ermfllit ;.ıttredir Slnxiiye; 
kadar 50 ton muka.\.va ~ 'dıl1* 
ti:. füınaa..ıı başka 20 t1>n daha. tev.I 
olunacaktır. 

ÖğreOO.ğ'm.ı.e ı<ıı~ birl•lı. bt>nlan 
yainız im lilha1!.Plere- W1.Tn.,.!(.tcdir" 
Mü.:>tctıl:k e.:sna.f ılıt yacların1 1-·v"·elce 
dalma kutu yaptırd.ı.ki:rı 1:n ~~han~ 

Ierdt•n tc-min ccircekl-eOO.;r, Tevzi. 
edı'("n- mukavvalarla al\("Qk y;ırı:n vo 

daha yut,41..rı k.ilcı,luk kutuiar y;ıp cak

lır, 260 gramlık kutu arın iı:.ntlKıe mu,.. 

Wade eôiımRmektcdir 

=============================="""=======================z 

''Çok büyük günlerin 
aı· if esindeyiz!,, 

t1 ine! S2.hi:fctlen D ~v~ro\ 

General Ohınlek, GenNal Alek
sıuıdr, Orta Şark ha,·a kuvvetleri 
kumand•-nı ba.5 hava mareşali. 
TedCir ile ve hava larikile Mısıra 
gelen Malta adası vaHsi General 
~rt ile gôrüşn'.Üş1.Ür, 

Çörçil 10 uncu IlTitanya ordu
su kumendanı, Iraktaki hava kuv
vetler nin rei.si ve İnı;ilterenin 
Bağdat sefiri ile de temas etmiş-
t:r. 

IBu esnada Ruz....,Jt.ııı mümessili 
icar ve iare mü Lehassuw Harriman 
da yanında bulunmakta idi. 

Orta Şarktaki Amerikan kuv
vetleri kumandam, Yunan Vekil-
!er hevelinin reis muav'.ni, Rus-

y•daki Polonya ku\"Vet'.enoın baş 
i«umandanı rv<> l\bsır V~ahdı 
Mehmet AÜ de lng.liz Ba.,•V<&.ilin 
ziyaret etmiştir 

Çörçil arkasmda neş'"L blr ıtı

mat havası bırakmıştır Çöa;il bu 
sefer Elal<'meyn cephesini bi: k 
'"' döllıa teftiş etmiıştır. Bir kcs·m
de ~e alabild !l•ne uzanan tank 
lar gömıü ·tür. 

ÇÖRÇİL KA:"IIAKADA 
İZAHAT Vl'JRECJX 

Londra, Z6 (A.A.)-Avam Ka.
ru:ırasıtı.ıD gcle~ek relsesinde Bııf
vekil Çörçil, yaptığı uzım ;yoku
Ktk ve bilhassa Stalinle olan gö
riişmeleri;ıı, etrahn.ıla ı:cniş iuıbLt 
verecektir. 

S.t11Ş1 seı·bcst bıraldıuı dıi;er 

at.larır.dak dü.ı<üklük de,·aın et
maddderd~n soğan ,..., patates fi
mekted·.t. Serbest satışa başlan

ması ü'erine Ada.na ve havalisin 
den !star.bul için yüklenen ilk ve 
ikinci parti mal fasulııc. ve nohut 
Haydarpaşaya gelmişt.r. Haydar
paşaya gelen R v~ farulye ve 
nctıut yakında İs!anbu-1 p:yaoası
na al'2editecıoklir. Bun<lan höyLe 
miivaredatırı artaıe{:.ğı ümit ouln· 
ınakt'1'<l.r. Fa,ulye ve nchut fiat
larır.d:a, h<>rsoda kilo b~ına bir 
k~ruşluk lrnezıi.il kayded;lıniştir, 

Halen t~ıanbuldan fasul:e atına
: •k Ka.radeniz şelı rler;ne s€Vke
dilmekledir. 2C-30 gün sonra yeni 
mahsul c;rı~al:nca Karadenize de 
se\•kiyat duracak ,.e fı.a:t~r daha 
çok düsecektir. 

{! inı:i Sahi!ede,,. Dcve.nıJ 

Göne!, Ziya Muzaffer Baysal ve 
ıSuot Bengü diğer ma.hkemelerde 
iışle<i otdutımdan bahisle adliye 
binasını terketmişlerdir, 

AvukaU•r vaz:yeıi telgrafla 
Adliye- Veı<iıletine bildirmişler, 
saat 14 de mahkemeye dawt e
dıldik1:eri hald<' 15,:30 a. kadar cel
se-nin Wbep;iz olark .açılmrınası 
vüzü"den, diğor imme ?5le-r:ni 
~1uh:k!m n~d:nde tedvir ;tmek 
üzere Üsküdar adliyesinden ay
nlmak wrund:ı kalclıkl&rı~ı be
yan elmı.~leııdir, 

lı.rnmakta idl, 

TEMİZİŞ~IARKA • Ruslar Stalingratşeh-
Kadri Tunca j • • t hJ• b J d Müstahzeratı fi 1 a ıyeye 3Ş a l 

Ya'.n istihsal bölge!t'r ndeki 
mahsulün mlak mı:ıt~kı:farına 

sevk, iç •ı lüzumlu nakliye va.<uıa
lar:ı~:n şimC "!en haru1~nm:ı:Sı i· 
cap etmektediT. 

Şehırfmı:ı. adl:)~s!ndc i'k defa 
tcsact~J edi1en bu harekctı mei!e
akip &v,tkatlar ayni zamanda Ba
roya da keyf.yNi bildirmi.jler.:!:r. 

Mahkeme ccl~esi 15,40 geçe a
çılmı.ş, duruşmaya suçlular mu
vac...:ııes!nde devam olunmuştur. 

Hal's b3'hlrrlordan mamül, her 
baıklı !na bu!ab.l<ceğ;niz TEMİZİ 
fı.1.ırk::ılı baıha<r~ar•mlZı bir de-ta 

ti'cı'i:be ttme.k k'f"dl:r. :P.1ar~amızı 

t<41ı.ylln bo~ kul"- ı'da.n rn tane.;.. 
nı g• renQ b::kka.llarımu.."!a;ı bir 

do~u ku'u veriltr. Boş kutular her 

b k!::ılda.n dcğ:~tı ·i:ir. İma ttıane: 
l'AIITAKALE şım D.A Vl -ı: HAN 
No. 3. 

ı--m:m-Glll!

Kı z - E~kek 1.J1 
Ana-ilk tİi 

SAR.1('1TAXEB.'\.ŞI UORHOR Cı\DDE:-JXDE: nı:;sı:si 

Eli ELE • Ona· LiMl 1 Yatılı - Yatı~ız 
T k-be K3.Ychn:ı bn.ş~annuştır, Eski ta!~b<_.niu Eylü1ün bf'.ş.ine kadar takısitle.-!ni yatırarak kcyıtl.ı.rına. yenilt:n-eleri 
·~-ı :nd ... , S .... "tıf bü '!<eme i~~n>ırma. 31 A..~ıntıoıs P .. ztıı1.f"$İ, Lise biti rne lmtitıanJarınıa. 8 Eyfi.ı1 Salı, Orta kı_.o;ım 
rieme itnt.ihan.l.a-ıne 10 .E,ylUl Pı•.rş ·rr~be ve olgu.nluk: inı"":imlnfa.rına da 24 1'."')'101 .Pt..--rşcn-:be günü b:ıştanacaktır. 
Mur<.,....t her ıtiln 10 dar, 17 ~ kada.rdır. ~bl bıu ilk sını!.1'1.rdon b.:.r,ar. Giin<im.lü tııld>to maltbtn hususi 
•f'>3aitiyJ.e nR.kletli +r. Teleron: 20Ş3-0. 

(1 inci Solı)feMrı Devam) 
ı\lınan han kuvvetim hnın

ımtlı bir faaliyet ııösieı'mel.:tedir. 
Dii~aoı tınık ve asker topluhılı:
ları müteını>di bir taarruza uğrıı
maktııdtt-. Bu . akların işl<>riııe 
miini <>hr.ak isliyen 45 Kus uçağı 
tahrip edilwi§tir. 

Aiornaıı hava kuvvetkri Slalin
grad şt+rine taarruz ctı:nJş1er ve 
b:r çok petrol tasr;yelıaneleri ile 
petrol depolarında isabeıler kay
-detmişlertlir. 

Simali Kafkasya cephes.r.de ise 
Al~r yükı;ek dağlar ınntnka
•ır.a girmiş bulnnmaktaclırlar 

Tamsn yarımada>ında Rumen 
kın·-.:etlerl durmadan ilerlcmekte
dirleT 

n 

SOVYET TEBLIGl 
Londra 26 (A.A.)- Mookovada 
ed,~en Sovyet ı:cce yarısı teb-

1 
!iği: 25 ağiısıos!a, kuvv t im•z 
düşmanla, Klet.skaya, Stal ~ a
dın ş:mal batı, Kote:n k n 
imal doJu, Prola aya re K~~·

rodar böl;ıel.eı•r.ı:!e çarp.· , ıı:lar
d r. 

rn;:.er kesim erde ka ıJ,. C:. er 
h:ç b r dd!•şiklik o'::na~ r. 

Stoklıolır.. 2~ ( .A.) - Röytp 
rin ı.. ı1'i m hal>iriuc g" ~1-
nı.anJarın 50 k.ilor.l<!tre Ote ır. ' 
buhmdııhl rı Sta!ingrad' n dnm• 
ı:ını ptk fazla ·al-iı 1 t "•i e ~ •!> 
he )ul..lur . .ıUma.nlar, Don'da uıu
teaddöt köpriil.ı !un kıırnıı· !ar 
tanlı: 'e pi ·adelrrini gcçirn°<lcr
dir. B~ köpritN ... ı12rmrn en nıii· 
lıiııımi İh aya esiminıle bulrııa 
ıııdır. Almar.la·r tfolıa cenupta, 
daha at eh•mnı'ycll . .- lıoşkıı köı> 
rübaştlan u lwv. · lanltr. .. 
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-----Tarihi Tefrika: 139 -----

Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan ! JsuLMACA[ 
Yazan: M. Sami Karayel ..J 

Tuğ Tek in, Fransızların aldık ları bütüni 
ganeim i, düşmanları nın 1 

elinden aidı ve tekrar Şam'a götürdü 
tak~ :ı ve &ha kıalelerin•n mı!lıa.
s..ıasına hasrı l§tigal etm..ş oıan 
'f;ıııttret ile münascbatı da>ta
r.esini klrdı. On bin SÜ'\'af'~ ve 
) uın.< bin piya.<k ııe bu şehlrlere 

~i a.mo:r; e gıır<u. :\!ak..,;ıdı An· 
1ıık) şıhrini mu.hasara etmekti. 
GöMıfo;x.r kıi, Tw·~ler büıt.ün 

dahili tezeln:i.ibkriııe ve oiııbırle
ruıe olan haroketlerirıe mgmen 
F.Jıli-;aübın yaka.sını bırakımey01:

lardı. Her ne pahas:na olursa ol
.wn hlnli.sahbm "y;ıgmı ke.mek 
w onJ.a,-a Ar.a<kıhrda isliım diya
rmda ycrl<o-şrıo .k hal<ık.mı vel'TTle
nı<Jk;ti. 

Tankr<.·t, civaTları'JlOetk:i · hıristi
yaıı hıMumıslarnı:!:ın istimdat 
l"-l'r k biı•kaç bııı sil.varı ve oiuz 
bi.n piyade ile Antakyll')·a gitti. 
}"arf r n<:-hdni ge<;tı. ArtGilUJye 
.:... ... - yi.i1'lıdü. -

Rıdvaı> bütün k:ı.ı.v\'Nlenie bu
'l'<ı<la oruuı;::.ıı kuı mu.)tu. Fakat 
.lııristiyan ordu.su Rıd\'amn üoeri
Iıe yıl.riiınC'kten hıuer ettı. Faıkat 

cıvarda btı·lt111a.ı bütU.ıı it>l;i;ın köy
leriı>i ya!r~, sakinlerini kulıçtan 
geç•ird:i. 

Franlklar, Şaon hü~iı.metioe kar
şı aıı;ıtklaı:ı bu sc:erJe bu k-.Jdar ı 
lbaı!ıl'iyar olnıadı;J,. ~nç Şam 

hiıkünıdarmın z..ümdan ve bu j 
~dıri karıştır<on ihtit.illerden ~·ti
fme ctırrcık i:.1emışlcrdi. 

Bin' Ehfüalip ku:nıırdan. bırkaç 
hın süvari ve dört bin piyade ile 
Şam ovasına bir akın Y•ph. bıir 

firar ettiler. Ehlisalip kumarı.danı 
Hog meydan muha:rnbeslnde 
makıtul düştü. 
Tuğtekin, Fransızların aldık1'ıır:ı 

butün ganaimi dü_,mıanların.n e
linrlen aıtlı. Tekrar Şam<ı g<Ytür
dü .. 

O taııih te Suriye<le gerek hım.. 
t.ıyanlaır gerek mi.i:slüananlar için 
ayni surette te.lıt:ıkeli yeni d\iş· 
manla~ zı.füı.ıı· etmiıYe obaşladı. 

Bu.nla:r Batıni.ye denilen bir mee:
h~be mensup zümre idiler. 

Rı.dvruı tarafını<lan Afami')'e ,....,.. 
lisi taı iıı edilmi<, olan rot gizüıce 
Mu;ıır.l.ı.La·fa miinasobatta bulu• 
n1-0·ordu. Bu ş<'lılr ile kırle~i oıır 
!ara teslim • t<:klifiııde bulundu. 
Mı.sır Hallicsi deııhal bW'a()"" Köıp
l'<'k (Kelfıp) kabilesinden bir A· 
rıı.p olan Halefi göıııderd:i. Vakti
le bu adam Htınıus civa~Jarında 
şakı.vııt ederdi. Ha!t:f kaleye sa- ! 
hip olur olmaz eskt san'•tına baş
ladı. K udüsü Şerife hacce gV:len 
lhıı~anlırrla Franklara bilolıoassa 
eseri bi.yanct göst.eriyordu. Aia
m1yede oturan ve icra ettiği se
ferlen:le Halefe refakat eden Ba
tıniye reisi Ebu Ta'hir, Halefi bir 
ziyafete davet ile öldürttü. Bü
yülk bir ktsmı hıri.<tiyan olam şe· 

bir sekenesi Halef' inti'kaıımnı 

almak istediler. Ebu Tahir bir 
kaleye k&pandı. 
RıdYan'ı Ş<'hri ı:aıpta davet için 

gizliee bir sai gönderdi. Rıdvanın 
tekrar ta.bt. tıhliyetlne düşmek
ten karkJn Sıır.:;·<•lilerle Er.meıni~ 

( Devo.ıı" t ~ r J 
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SOLDAN SAGA; 

----------------- ----
Burdur Valiliğinde: 

1 __ Ek.silhrry~ kon;ın iş: 

ı - Beyhude, Su, 2 - Bayağı, So- da 
nuna K ililvef-iyle bu.dala, 3 - YüL 

Burdur - .Aıı!.alya yolunu.., 3 + 500 - 9 + 250 ;nci ki1omo\,...Je ri 
«23753> iira .-56, kuruş bedıe ı; keşi.!lı e~sh f06a tamirat ı~dı.r 
2 - Bu it;e ajt evrak şunJard.-: ' 

yıl, 4 - Egı-eti, 5 - Ses, 3 - .Asker, 
Bir emir, Tersi .kısa zaman. 7 - Al-
ı,.ak in.sen (iki kelime), 8 - Minasız, 

ParlıY1Lt1, 9 - Kaleye Jıareloet et (iki 
kelime) 

YUKAJı.IDAN A.ŞA~IYA: 

ı - Sonuna İ ilivesiyle sonsuı:, 
2 - İsim, ATap mi.leline mell6UP, 
3 - Falanın arkada~1, Tersi. ha.il, 4 -
Ten-i askc·rlf"r, 5 - Nota, iman, 6 -
Tem' boş !lif, erkek dadı, 7 - Temi 
Arnavut yem!ni, YükBek. '°l)rak ve 
kayalar, 8 - Abide, erkek ı.m.ı, 9 -
C tt'f'lrri E"ğ'.eo.t.i ye-ri., Ses.sa. 

DU nk1! Bulmacam.tan 
H&lledllmft flelr.ll 

ı 2 3 " s 6 1 a 9 
1 P 'TAT RC 1 K 
2AZOT•E•ru 
3ÇORBA KTŞ 
4ARBEDf 9 RA 
S8BALINJ\eK 
6~A.ILAVE 8 
1 •• - • ezE 
8ATA9ŞIRAZ 
9KAT ILA. NE 

KARAR HULAsASI 
c 42/1454 

A - Ek8ilime şart8J'ı'tnoe6l , 
n - Nafia İ~leri Grnet ~-t1s.meısi, 
C - Şosa Köprüler 1""111 ıar-nM!ı>l 

D - HUıSu61 ı1a:-t.n~. 
E - Keşif hula.aın. 

F - i\feı.raj V'C grat.k. 
İstPitli!er bu evrakı Burdur Daim! EHrü:n.eı MUmPnizliğinde 

rcbılirlcr-. 
~r ı;fin eli-

3 - EksI:tme k:ıpa,ı zart ı~ı..:l(rle 4 ,9 :'42 t~uma g:;nü saat cll> on birde 
ViI.iyeı makanunda topianacak na;m1 Enciim«n huzurunda l•Pıl""9ktir. 

4: - EksJtm.f.yf' gı!'leıblımı•lc için idelı.li!rr - ı7'i7> üra. 450> ku.n:ş % 7,5 
muvakkat tt·n::Unat vertteWııerd'ı'. 

5 - Tal:tp]erin l.'ı.nle tarihinden üC ıün e,-veı müracaatla Burdur \'•liııye.. 
tinden f;ı:s:l'tmt"1't' rlT"t'"l:ıi~ecekl ~rine dafr f'hiiyet ve~ik.ı1::J!'l al~aları şartt•ı'. 

6 - Te-k:Jlf m"~tııpJarYlı ürüncü manJpdı~ yP?.ı:ı saa.tte:ı bir saat e\"'ıl't'l'ine 
k &d11r V·]~yet Encü.m~ Rei61;g;ne grtir errit mald>uz mııka.bi.li~ v.Precelclerdir. 
Posta ile gönderilecK mt".ktupl.arıu niha yPt üçüncii maddı·dc y&ııiı sa.1\• Jı:adar 
gelmfş: oJmssı w dış :ıJrfınıın ıııühür mumu ile 1t~lpat1lrru.§ bıııwıması li3nndır. 

7 - J>ustada ola.~ g-eeikınrlfr k::!bul olunr=1a.ı. 
8 - Ht"r tu.rıu :un masra f /Prı müt.e...blı;dine 6.ittjr. •882'7> . . ,... 

r--a iTHALATÇILARA: ..... 
BilUmum AVTt.ıpa mıemJ.ıeke~Jerinde kardeş m Ü:O.fSf'stle-ri bu1ll!lan 

tanınmış- bir ticare-t t;.rk.etmln mümessili Avrupaya 6eıya.hatr c;ıkmaktadır. 

MeLkilr şirlı:et Avrupadan istediğin!z malları Türkiy~ye getirme•&• çalışa
c:ıktır. Siz.i altıkadô:tr eden malı 27--8--42 ta.r iIDne kadar İ~ulı P. K. 
265 e yaıı il~ bıldirin!z.. 

--------------------------~ - lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

k garı aı:arı ala r a k Pli n asa ve 
Filôıµn kasab~s:.na go:ıdera ·. Fa.
lkat Türl'< ak:ınc•rarı bunlar. yol
Ja rda vurdu. 

ZAYİ S<y,~l•rden aldığım Milll Korunma Kanununa n1uhale- Yedilruie Ga2filanes1nıden 72 ton koku'l HaJ.ltabda bulu~ ml'°kteıbe 11akli a~Jk 
TuğteJ<in, Vt!Auı::-t. uıık~ e<hıyor

dıı. l!Jh~isalip k.tmıa"1danı ku~·vet
lPı ile ııic'~t edenken askerlerini 
topladı. Ehtisaliıp kıımaoxlamnın 
gcÇ{'<'eğl dağlara doğru yüıriidu. 

Tarı Dtnız }.{olörüınün 602 No. lu 
Plf'k<.ı.sı ı<ıy oidrr_gurnJan hükmı.i yok
tur. 

ı~ıten suçlu Sançhane Hoıtıor cadde- ekısJ.tıne;ye kxınm.,..ur. Beher to,.. kokun ı:.-kliye moılıammen bedeli 9 lora v~ ilk 

Gar.p~e Köy\lııden Haııbi .ijayralı.~ 

temiımı.tı 48 IirLı 60 k~ruş:ur. Eksiltme .Beyoğlu İıitik;{n caddesi 34-9 numarada Lise
ler Muhasebtci!;giııdı.! top1anan komisyonda 7/9/942, Pazartesi günü t:-.aat 10 da 

yapıJac;_..k.tu-. İ.5t.eklill-r1n bu :.Şi başaracak k'abihyet.ıe kamyona ısahip oldı.ıklarını 

ZAYİ - 941 scneoi Eylill ayında 
Erzurwn Lisesinden almış old\lğum 
tasdik:wurıe :z..'..lyl edi!ıd.lbndL~n ve ye- 1 
~;;inı a!a.cağımdan eski tasdikname
nin hUJunil <>lmaynC"agı iliın olunu~. 

si 131 numarada bakkallık ttcarrtiyle 
.meşgul Mehmet oğlu Hs11 hakkında 
İstanbul Milll Ko.runn:ıa Mahkeme ... 
sinde cerryan eden ınLl:haken~t'sl ne

Errın;yet 6 C1 şubeden alınmış evrak ile tevsik etme:eri ve 'Vaktındr adı gCçt'n ticcs:ndc ı.utlunun fiili sa.bit olduğun-
Turği.ctk>rı, plamnda muıvaffalk: 

oldu. F.h Hsalip Jruma.ndırunın 
.Şam ovasına, Tünk diyarına ın
rn.'f.ı>n nt:"'e m.ıJıolacağını gfudü. 
Frr-.~ı .. r, ıfooa ilk müsademede 
rnağlüp olup T ilt kh-rhı önünckn 

dan Milli Korunma Kanısrunun 14/3, nnı!hasebeye yatıracakları ıJk tf'mlnat PQ~sı makburru ve nüfus c-fu.danlarile bir-
55/2, inci maddeleri mucibince 25 lira. likte ko:n~yona mtirac-o:ıat}an ve ~artn.ameyi her gün mezkllr n:uhoı:s:rıbecıJıkte gö-
ağır para cı•z.a.sı. öd~sınP. ve hüküm rüp ögrenrueh·ri. c9086> 
k::ıt'ileştiğ'.nde ücreti su('luya a:t ol- ---~------------------------

1'"!nur1tm Liresl sınıi 6 Edebiyat ko
lunda 31 1 numa~ııt ·erı~nur Enıun. 

mak üzere karar lıu!l'ısasının Son Tel- ıı .. ••••••ıaıı•• HUSUS 1 ••••••••-'\ 
ırra.ı ga>•tr.,nde nq;redilmesine 14.s. • T e r a k k 

1
• 

942 tarihı.rıdc kar.ı.r verileli. • 9171> Ş İ Ş 1 İ Lisesi 

ına;;:ııı;:-----S Ü MER BANK _11_mm2:1_,, 
Ye al lar Paza rlar ! 
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGUNDEN 

SAYIN HALKI M IZA: 
Kuponlu Satışlar 31 Ağustos 

Akşamı Kapanıyor 
Kuponla yapılan pamuklu mensucat tevziatına ait istihkaklarını alamıyan yurtdafla
rrmızın ellerin<lt:ki ı:ıumaralı kuponlarla birl ikte 31 Ağustot. 942 ak§amına kadar ma· 
ğazalarımıza müracaat ederek hisselerine ayrılan mensucatı almaları lazımdır. 

Müeaaeaemiz adına satış yapan bayilerin hesapları kesil miştir. İstihkaklarını bu 
bayilerden almak üzere numaraları evvelce ilan olunan kupon hamilleri de kendilerine 
tahıiı olunan mensucatı mağazalarımızdan alabilirler. 

Mühim ve makul mazere tliler hariç olmak üzere 31 Ağustostan sonra kuponla sah§ 
yapılmıyacakbr. Halkımızın emrine amade bulunan mağaz alar fUnlardı r : 

Bahçekapı - Beyoğlu - Kadıköy - Üsküdar - A k saray 

.-----Zabıta Romanı No. 86 ..... 
r . •• , 

Sen mi Oldürdün? 1 
Yaz3n: EDGAR VALLAS Çeviren: MUAllUIER ~TUR J 

Oon Leli cevabı tekrarladı: 
- Saat ikiıye doğru ha! 
- Saıkın kendini maıhvedecek 

~ İ§ y~pımya kalıkrnal Bana söz 
veriyorsıın d~ mi? 

Ocm L~li sanki k.ıendi kendi.ne 
lromışuy-0rd u: 

Tam sandalyıaya otunnuştu ki 
. Mllli Trerrt içeriye gır<l ~ Başııda 
şapkası, suıtıında gıorru;ele:;;, 'çliiq> 
go:tmok iiı<:cre olıdugu anlaşılJô'or- ı 
d u. Koltuğunun altın.da içı evrak 
dolu okluğu anlaşılan b;r çanta 
Vanlı. 

- Affedersiniz, di;yebildi, :'.\fös
yö Sutton'u göPmek ist.ıcforduırn 
da ... A<:aba çngu·mak miJ.m,kun 
olttnaz mı? 

Beııil ayağa kalkılı 

- N~'<leıı n:t•n-.J<.<1n otmas.n? 
dedı, ifılt!r;;enk!, gn p ben çwğııra
yırn. 

- S:ru:· ~;, büyı:ı.k z:ıbıııet ola
co.k. 

Daii<rtilo genç kızın • Frar.Jı:. 
diy~ scs·cn<0rck bilaırdo salonuna 
d.ogru çı~t,ğını .i.ş•tti. Benl'ın dc
rn.ıı oturduğu sanıeıalyaya oturıdu 

ve masa üzerinde genç k:zır. an-- Vay na.mussuz adam! En rıi

lı ay d seninle evlenıcli ha! 
Bevıl kıorku:lıırn fa tir tıitriyor

cl u. Buxien merdiV'enler<ien aya:k 
91.•sleri duyuldu : 

Bcri.l'i l)l"ada göninoo hayret e
der g'lbi oldu: 

- Vay f\.fatnıa.. . Affedersiı>!ız, 
Madam Sutıxın, sız bw·a<l:a nı1 id.ı-

ı cı>k başla.m~ okiu·ğu moktuıba göz 
attı . 

- Con, geliyorlar, hemen, he
rn,;n buradan git! Ba'!ı.çeden geç, 
çık, git! Çok isl.irham eOOıı:m. 

Y al\·arırım sana! 
Yüııürıü u:zaıttı, Con öpt.ti ve <kı

!ıkanlı pencereye fırlıyarak, göz
de !l kayboldu. 

Berıl kupı.ya g>tti., sürgüyü y a
vaşça çc-:cti ve tekr&r gehp ma-
51!Ilın b a.jl.IJia vturdu. 

niı. ? 

- Evot, s.:t '.\.l<isyö S1.1ıt1on'u mu 1 
a.-ı,yordun.uz? ı 

Milli •evet. der gibi başını sal- ı 
lada. Anl~şJan omın da söz söy
liy<'cok hali yoktu. 

Beril il<! kfıdar kend.ı.sın>j t.opla
rn:~ ol.:,a bile, Mılii Trent"in o da
Jcıka b:r .;'.nir buıhranı geçi.nl.ig..U 
an lıy aaııam ıştı : 

Milli Trc.ıı1 · 

Belloi nıılihlm bır şey var diıye 
Frank biJiırxlıo sal.onundan aşağ>
)-a mmi~·t.ı, Salona gird.Jğı ı.-.lina11 , 
ka p l')·ı arkasından kapaıdı . Mil1i 
Trent Bcril'in başla.'l'UŞ olduğu 
rıh.M:-tuıba nıaıo;;mıın üzer.inde. ala-
r<W<. Fraınık'a uzatt.: 

- Lıltfen şu ınektuıbu ıbir oku
yun uz, dedi. 

Beri:l'ın daha ilci üç satır yaza
bildiğJ melıtup ııo.vle ba<jley.ml.u: 

•Çuk ı;c,·ı;:·ı.ı Coı>, 

Nişantaşı - Çınar caddesi 

KIZ - ERKEK - YATILI - YA TISIZ 
Y UV A - İLK - ORT A n • LİSE 

ı _ Ycnı ve e1·kı talvbf'ninkayıt işh·rine 9 dan 17 )"E! kad.ar bakılır 
2 - E.•·kı tc.ı.:e'b,•nın 51:.'yl(ı!ekadaı· kayııtlarını Jit.·nil<.-ı1\ICJ4 1 ri• gt•re~ir. 
CT~Leberrıİ.zt' dPTB saatl€.rine ! av.e~ ücr11tsiz. yabancı dl] kurları 

aı·ılaC"aklrı .) '!')don; 80547 

İstanbul Vilayeti Daire Müdürlüğünden : 
ı _ İda;c l\ılecm:.ıJSJnın l{~ :-an 942 ayından. ha.şJarTNııık üttrt-' Mayı, 943 

gayEsine kadar 12 aylık n.üS1a.sının sartnaınesine gÖ!'e Msını· 22.8.942 tarıhin
den it.baTt·n daha on gıı.n mildd.etle açık e:k~ıltmeye konu.Jmu~tuı·. 

2 _ MPCınua en aşağı üç en fazla on forma o'.ncaktır. Lüı.anw hahndı' ek 
olarak kırk f.ormc.ya kada:"" ayrı kita.p ha:;nde ila.vt"-• ydf)ıl&eak.itt'. Ek. formaları 
bedeJle-ri dı• nıecınua fo."'"m:ılô:trının bt>delleıi giıbi oJacakıtı.r . 

3 - ııer ""51lanın ba.sltı •d•'di 3600 dür. 
4 - ih~le günü l E)·'ı.il 942 Salı gii.~·t jdür 

5 - TalıplPr yüzde yedi buçuk heE;a'.l;y.e 227 lir; 25 kur-lış U'.min.at a.k<;esi
nin aırı~edc-n <."\·ve l\1al:s"nıd4,"l.na yatı.rm:ş ola.c:ıkt.'l'. 

6 - TaLplL•rin ilıu.1<· gll:ıü 0>lan 1 Ey~ül 9-42 Sah gU.nü saat 15 cLfı Vil.tıyet 
1 binasındaki eke;iltme ve rırttrma kom'-"'Yonuna ve ~-rtnam<'yl öI.~cnmek 1Çin Vi-
lıayt>t Dajı·e hlüdJ.rlU..ı;une muracaatfarı. c9192> 

RAŞİD RIZA TİT ATROSU 
Halide Pişkin beraber 1 ı -~·- :-~-~~--:'":':"" '··~-: · · ·I 

HE>I' ak.şanı ·::ı.at 21 o...,çıı.kta Hcarbiyc· . · . 

dP, ~:vu Ba~es · ,ıf•ıı.rka k•smını:la ~ . & . . O 
Bu Ge("-e ~ ~· • 

Y U M U R CA K 
Vod vil 3 P erde 

Heyot. her grc-e a.·." ıı B.ıh~"sindıe 

. Artık sizi bundan sonra, belki 
de hıç gö.remıyecc,,">Il'l. Çun'kıü be
nim içm b•mıbaşka ve asla seve
n,.yccoğı.rn, fak~; katlarurmya ça
lı;ıocaığı<m yenı bır haya-i başlııyor. 
Bun.unla txcra'ber hıçboır zaman 
unutamı ·ac:>"ğını bir ınevouıd:ıyet 
varsa, o da sensıın .... 

Millı Trenı de<iı k:i . 
Bu S'C>'ıgılı Con herl:ıald.e Con 

Lelı ol.acak. 
Bu ır.ekcu.p ha\"ayı. birdenbire 

buJa-nıdırme;tı. frank soı:ı de~e 
sını:rl<"llmlŞti. 

- ParJ nerede? diye sordu. 
Mili.ı çan.tayı açtı, b:J" deste A

merikan bankıı-0tu Ç'kardı. 
- L;ıtıc! dedi. yüz bın İngiliz li

rası tutuy>0r. Banka loapanırıııalk ü
zereydi. İlrtiy anıı vC'f"diği çeok:in 
J>3>rasını yir:e a.ldım ya ... 

- Ötcki paraları OO)•lediğim 
gıhi, I\Qmaya gönderdin mı? 

- Göndei-dim. Fakat müessese
miııin firmasını satıruya vaıktiıt bu
lamadığı'."11ıza yaouk oldu. 

- Evet, J&zı.k oldu arrunıa, nıe 

yapalıım? 

(Deı•cunı vo.d 

26 Ağustos 1942 
18.00, Prog ·ariı ve MemJeıret Saat 

Ayan. 
18.03 Mtizık · Radyo Darws Orkestra-

81. (Nohnd E.engın İdaresınde ) . 
18.45 Müzik. İn.ce Sa.z Faslı. 
ı s .ıo Mem!~kcı Sa•t Ayarı ve A

jans Haıberh•ri. 
19 4., Serbe~t 10 D:tkrk:.a. 
19 55 Müzik: Sa• Eserleri. 
2u.ıs Radyo Gaı.ctr.sı. 

20.45 Mü<ik: B;r Marş ~renlyo-
ruz - Ha rtanın Marşı. 

21 00 Zıra.at Takvimı. 

21. J O MüZ1k: Hıc-az Makamı. 

21.3-0 Konuşnıa (Av vt Spora D air), 
21.45 Mili.ık: Karıj>k Program (P i.) 
22.30 Mcml-eket Saat Ayarı, A.jam: 

Haberleri ve Borsa~.ar. 
2 2. 4-5/22.~0 Yannı.ı P rogram ve Ka-

pan lti. 

r~~~r~~:~~~=~~e:' 
~ 

Balıkl ı H a!'ıtaınesl Dahiliye Müte- ~ 
~ hass.161. HPr gün ~aat 15 df'n son- ~ 
~"4 ··a Bf·y<ığlu - A.ğacamii , Sakı:z- ~!t 
~ ağacı c:ı.ô.drsi. Çöp;i.\kçPşme sokak 

No. 13. Tel<ron: 42468. 

Sahı~ ve B.S'1'1\uh1rrlri Etem İz.ıet 
B~n.ce - Neşıiyat Oir.,kt.ör ü 

,Ce'\•dPt KARABİLGİN 
l>ON TELGRAF 14ATBAASI 

j Milli oyaalır ıeıtlYall soaa ererken ... 

'Halk san'atkiirları 
neler anlatıgorl:ır? 

(1 lnci S<.hlfeden Deva m) 
Hele Karayılanın Kastamonu

nun dillere dc>1an olan Scpeıçi
oğlunu davulla oynayışı br hui
ka idi. Böylece o gece onu, orada 
herkes sihir1.,nnıiş, büyülenmiş 
bir vecd içinde uzun uzun sey. 
retti. Davulu nun nağmelerini 
zevkle, takd'.rle dinledi. Ve hiç 
şüphesiz ki festivalin en maruf, 
s>ınalarından biri Karayılan o!dUL 

Oyundan sonra onun la istira· 
hat salonunda b ir masada ka""ı 
karşıya idik .S alondan ayrılanı;
rın sesleri bir uğultu lrali nde ak
.sederken biz <Karayılan. la din
leniyor, konuşuyorduk 
Kastan:ıı:munun K.ozya;ka kaza

sının aşağı köyü halkından ümmi 
ıbir ean'aıtıkax olan ve 33 yaşında 
buluınan Ma;h;r Dağlıya • Ka'fa 
yılana _ sordum: 

- Bu davul çalma hevesi sana 
nereden geld:i, yok.sa baıbandan 

• ? 
mııras rnıı .. 

K üçiik, w.1<ıi gözlerinde biır L'Sık 
yanıp söndü. Belli ki memleoketi• 
ın e, k~'IÜniin hasretine dalmıştı. 

Cev.ı.p veTdi: •- Beyiını, biz 
sqyoa lba!J.ad an rc-nçberiz. Baıbam 
!köyün i:ler:i gelen cıkwmuş ağala
rındandLr. Bundan 18 senıe C"vvıel 
,ben •JıöyüunüZ'i.i.n, Karasu yıayla
s:nda Eınün:n oğlu ve komşu u
şaklarıi.le Okıiliz güderdim. Yabanın 
bay1ırında camınız srkılırtlu. Bir 
gün küçük bir davar derisini ku• 
ruttuım. Evdeki bı;ğday ölçek.le
rindcn, yarım tabir eclerleT, on
lardan bi.....;ı,.mi de davul kasnağı 
yaparaik kendime bir dııvul yap
t""m. Bundan son'fa gayrı yabanda 
ökıüzleri güdeııken bu davulu ça
laTa'k tüI1k'ü çığmlp eğlenoneğe 
lbaşlaillk. Ha lıi:iy le, ha §ÖY le, tıok
mak hızh Mi, yavll§l.ı deıiken 
iJerle1ıtirn. Şiınıdi evvel Allath hlr 
bnfur dümeni gibi daıvuluırmıın 
tokmağını istcdiğiım gjb.i loullooı
yorum. Ha balh biraz da, bağlama 
çalanın . Bun\ln seyesinde zııırrıa 
perdeler!ınden Ç'.lka.n sesleri öğre
nerek kendi kcndiıme davul'llm\lll 
tokmağını o.na göre uyduıru~'İ<ruım. 

Telkror Kara yılana sordum: 
- Pe~ Ma'hir bu <ıyunl a.n na

sıl öğrendin? 

O, sözJeıine devam ederelk: 
- Ben küçüıkfüın, dSJha nı<!l

mekette ihtiyar bir da"ıulı:u vatrdı, 
adına Tuoosu:ııMba derlerdi. O 
böyle davulla oynardı. Emm '. Bu 
Oyun bilirdi, ben onu görd'i.i'kıten 
ronra başlad\ım çe;ıiıtlti oyuın çı
kanmıya .... Hele oynamazdan ev
vel, bi>raz da boğazımla, gafaıın.ı 
cilolarsaıın değııne kt'yfi:me ... Ön· 
ce beheınri!lıal i·kıi üç davuıl patla
tmm. Sonra 'begim köyde, 'kasa
bada, şeıhiırde bir düi;"iin oldu mu 
mutlah benıi çığmrlar. Öyle haıt
talaır, aylar olu.r k.i peşi peşine 

düğünden düğüne kına gecesin
den kına gecesıırıe looşar dulJ'Ur 
il'uım! •.• 

Bi adı yayılmamış y ~man san· 
atkoiıra son 0 1.arok bir soru daı.l:ıa 
yaptun: 

- Neden Malhir sana Karayılan 
diyorlar? 
Ağır ağır anlatmağa baslad:: 
-,. Gençtim. Yaşım 17 vardı. Bir 

g~e köydekı değirmen orlJS>rda 
bir avrat o~·natıı ~ ıi:eır,·'le gıt
t:m. Fakat yol uzun \"C köpekieri 
de çok ol.duğundan g:d~rktn e i
n1e uzun bir b.ığ kat.:ıgı afrnı~111n. 
Değirıncnc vardıg1m zan: an ka· 
zığı merdivenin altına dayayip o
daya CJktını Ü•<Jda kby•ün ıleri 
g<:len dclikanllarından ve pğala
rından bazıl~rı bulunayo,du. Bir 
de aralarında çok azılı yaman hır 
cenderme çavuşu da va'rdı. Kafa
lar tütsü~nd'kten sonra Çavu~ 
garıyı alıp götürmek 'stedi. B~ııa 
kimse razı olmayınca o söğerek 
kara uzun saplı b:çnğını çekip ü
zerimize yürüdü. Birdenbire ka
fam karıştı. Hemen a~ağı Sl'ğirt
tm kazığı ald ım ve çavuşun bı 
çak tutan eline bütün wru.mia 
ind.rclim. Bçak yere düştü. ikincı
yi de kafasına indirdim. Herifin 
soluğu kes'hp yere yıkıldı. İşte o 
s:rada oradn bıılun;ın <'Şl"af,an 

rallir.etli Mustafazadc H fız b~y 
yardı. 

O dediği bu Kara yılan da ner
den çıktı . ~ o gündenıberi be
nim gay!"l adım unutuldu . KMayı
lan söıZ'ii baıııi maloldıı, ben de o
na artık alıştın>. Şiıırulıi helik('!! 
küçük büyük benıi Karayılan di
ye tanır ve çığırır. Bu sözıü gilrıı-

1 üınıde bir m<iillıcbbet gr<!c-S:,,,;n 
hat>ram olarnk taş;yoruım. 

Ha l:ııa..'ı un uitl'Yo.rd uım. Ş-.ıınu da 
deyim ki ben yalnız da'Vul çal
rr.a;rı, );"apanm da. Taıba~lanml§ 

derilerden yapılan da~ı.ıllann se
si çı'kar. Bunu heı!kes bilmez. Bü
flin d0111ulhrırnı kendim yap:,
rım! •• 

Bu sırada Karayılan su~'tu, ye
leğindeki k.ahn kuıpl< arasından 

uzwı madeni bdıı: tütün tabaı!<:ısı 

nı bana uzatırken: 
- Beylın SÖ'~i.imü Mti.ıımulen 

şunu da d:iyivel'iyim de yaz, de<li. 
Ve ı.;rar etti: Allahaşkına .)' a:ı. 

•- Allah, dcvlot.iınfae, milkti
roi7.e 2l<!'Val V€rmesin. Rahaı:. lli 
Atamllla ba!Dam::z İnonünden Al
lalı raız.ı olsun kı ,bu Halkcvl r "i 
açtılar da, yuırduınuzun, kö)"Ul!. "' 
zün <QY'UAla.rııu, türkül€~J , .ZJ!'• 

nalarııııı, da,·u,J]anm, •her yer-Jç ra
hatça seslenebiliyoruz. Ve h .<X'S 

de bira dinEyor. Onlar hlzi &nle
dikı;e, hixim de hırrnn .. z, hevesi
miz, iştahımız artıyor. Bak üıı n
önü fi,aıhkc'\'injn saj esi11dc car • .mt 
istanıbuJu: da gördük •. gayrı gO
züm açık gitıme-z ölsem de. i.:an
buJu gördüm ya! ... 

Sözı.iıınü>< bııTada bittikten son
ra KarayıJaıı.a veda edip a)Tı!J;an,, 
Yolda nıat.iıaı.ya gelıir~n k<>nd:ı 

keııd>."lle bu yağı:ı: Anadoıu u~a

ğının scn s&zleri kulalk!arıırr.da 

çaıJ>yQr ve dudaklarını ga} ıh• 

tiyari o söz.Jer: tokrarlı)'X>ı'dt.; 1\1-
lah Halkevledni kuranlardap ra~ı 
olsun! ... 

Hı.kikaten düşünüıyor Uc'l. da. 
HaU<ederinin ;.hdasınd'"-'<i g, ye 
-gün J;'CÇt.ıkçc biitün çıplaklı~»ile 
aydmlanı)"<>r. l ;ıte bir fcsti,·al ki 
yurcJ.uıı her k&;e3in1'k r:.c< ı re 
san'at delı.iılaırmı meydanl r;>Ka
np bununla da kaç yoksul ocağı 
k~ın tüttürecek!. 

,---------------------=-, 'TORKIYE CUMHURİYET1 

Zir·aat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 18!ll~ 

Sermayesi: 100,000,000 Tilrk Lir;uı 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zirnat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplıaıııda en 
u 50 lirası ~uıuıuı:nlara .senede 4 defa çekilecek ktır.'6 iie aşaicıd.ıki 

plan• ı:öre ilaanııye dagıtılacaktır. 

4 ad.. 1.000 Liralı.le 
4 • soo • 
c • l!5t • 

to • lM • 
100 • il • 
120 • co • 
168 • .. • 

4.000 
z.ooo 
1.000 
4.000 
5.000 
C.800 
3.203 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ;ıı ralar bir sene lç'.nde ~O liradr.n 
aşağı düşmivet1lere ikramiye çıkt ıih takd:rde % 2" fazlasile verıle
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylu l. 1 Bil'incık&nun, 1 Mart 
ve 1 Haz:ran Urihlerinde çekilecektir. 

r 


