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-PROGRAMIN ESASLARI-
Dahilde: Memleketteki iş piyasasını namuslu t;iccara 
açık bırakmak, yabancı devletlerle ticari münasebetleri 
genişletmek, Ziraat seferberliğini kuvvetlendirmek, 
Hariçte: Kuvvetli bir orduya dayanan ve her millete 
'-_karşı iyi niyetler besliyen bir veche takip etmek _ _, 

RUSYA mağ
lup olursa~. 

Harp durur mu? 

Rusyanın mağlub ol· 
maaı ile harbin bitece
ğine hükmedenler her 
halde aldanıyorlar. 

Harp bitmez. Çünkü .• 

ETEM iZZET BENiCE 

~ ·•Fi Ru•yanın mağlıip ol
Dl•sı ile dÜJJJa harbi biter mi?. 
Hükm~ '3rruak isliycnler iki 

kanaat yolunda a~·rı ayrı dü~ünü-
)'orlar. , 

- B;ırr .• 
ll Y<'n lor oldU::u gibi, 
- Biımtı.. 
lddia&ım ~iddetle il<"riye süıren

IN de , ard:r. Harbicı bitec<"ğine 
hi.~me<lenler, şöyle d~üuü~·cır
la.r: 

-So\l<I Rus3anın Anupaka· 
ra•ıuda en biiJiik hasım halinde 
bulunması >ıra•ında A,·rupa Jı.a. 
ra ıne a~kt•r çıkarauıı)an ve Ok
l aııw.Jard" milyonlarca ton gemi 
1.aybedeo müttefikler biitün ku\·· 
\'t'tleri ile serbest bir i\lıııanyanın 
ka:r~ıSMJa ~ıkmaklan sakına..-ak
h. ı isin harp bitecektir. Yilni, uz
la~ına sulhu olacaktır. 

Ak i kanaatte \C göriiştc olan· 
laz da şıı fikri miidaiaa ediyor· 
lar: 

- So.-y('t Rusya!lln sonu.na ka· 
dıı.r dıü\ü:ıiip mağlfip olması Uık
d.iriode dabi müttefikler için har
be de, am ebnek mecburidir. Çün
kü, bir uzmşmıya ,.e anlaşmıl·a 
hele o giiniiu şartları içinde asla 
imHn lOklıır. Bilakis, müttefikler 
ha.rp talihlerini ondan öteye de
De)·ı.:eklerdir. 

Bizim görüşümüze ı:öre hakikat 
odnr ki, ikirı<:i göriiş sahipleri 
haklıdırlar. Herştl in başııı<la bu 
harp insanlık \'e dünya tarihin
de en az birkaç asır bükmünii 
Yiirütecell yepyeni bir denin açıl
nıa ve başlama mücadelesi; dlıan 
haritasının yeni ba~tan ~izilmesi 
lavgasıdır. Dünyayı yeniden tak· 
ı.iın etmek, diinyaı a şam.il asırlık 
lıukimiyrtlex tesis eylemek, diiu
Ya fikriplını tek \'C~he üzerinde 
&)atfnnı.ak gayesini güden böyle 
h ' mücadelede bilhassa Mihver 
k f['S] ağır basınakUıyken n;ı.sıl 
bir anla~ma sullıu yapılabilir?. 
•'asıl Jaı:on - Alınan _ italpn 
nı nfaatlcri ile İngiliz_ Amerikan 
ıııcnfaatleri ve ideolojileri telif 
<dilebilir~. Eo önce bu te'life im
kan ycıktur. Bu b:ll'bin sonundan 
•te'li,f. d<·ğil, anuk • dikte- bek· 
loc.-nrbiliT. Bir an için u:ılaşmanın 
!"'tıllarını gözden ge-çirelim: 

<Dl'va.mı Sa: 3, SU: 6 da) 

-
Meclis saat 15 te toplanı .. l]or 

Ankam-a, 5 (Telefonla) - Ba~
vekil Şükrü Sarac:oglu 'bugün 
sa;.t 15 de toplanaca'k olan Bü
yü\ :Mjl'e't Meclisinde kabinesi
njn Pl'Oh'Tamını olrnyaca.lotır. 
Söylendiğine g<irc, memleke

tin ia§e mcsclc~eri p~~ogramın en 
mil!Nm kıSmım ihti\'a e<tmekte

(D·~ Sa: 3, Sü: 5 dr) 

ı ,_--..,,,.---.,,,;;_,_--·~ıı aı>-.>4tALlL'Aıh 

MİLLİ ŞEF 

Dün Mecliste hususi 
odalarında meşgul 

oldular 
Ankara, 5 (Hususi muh.l>iri

mııxlcn) - Cıimlıur.-eisi Mılli 

Şei 1;,met !n(\nü dün öğleden 
S'>l1ra 13''.lyttk Milkl Mecllslr:celci 
Jıusu:,i dairesi.:ıde meşgul 01muş

!arv._r4 

alm'mr~ 

Hükumet Yeni ve Mühim Kararlar Aldı 

Hariçten gelen malların da 
ucuz satılması temin ediliyor 

Memur ve işçilere parasız olarak birer çift kundura ve 
bir kostümlük kumaş verilecek - Hariçten mühim miktar
da buğday g tirilmesi için anlaşmalar yaplldı - hükümet 

ithalat tacirlerine büyük kolayhklar gösterecek 
Ankara, 5 (llu u..o.,i :ı.'lı'hab'.:·imiz- ı 

tkı.) -:- l~ültt~ınr~, :aş~ I~· r-r-.. n~e o;du
ğu g:bı ~111,...,tln gtyLın ıht.y ... cı ~~~-~n::ıc 

1 

dt.~ müb•m knı :ırlar al:n:::~c u~crı dır. 
Bu a:-a.<la b r basma !abı-T;.;.1~1 kun;l
ma.~ı ...çiı.ı de tı•ti\.:k?cr yJpıh:;.e.oktact:-. 

E~ı.n<lan ba ·~a p:ılı::ıl:l:k kar'jts:nd.:ı. 
bir )'ardım oLı;a:{ Uz('re bü~ü~ mcm1Jr 
Vtl iş~"JlerP p:ı.r2s.z blre-ı• kosl:ü:nlük 
~Un~aş ve birer çift ay.ıl-ıtıi:abı verij...---r.e
si k3tar!a5tU"ılmı.,t1r. 

BUGDAY GEYİll.TİLİYOR 

lerd" gı,~lcn b:-r kı.- n buğduy pa..:-t•
}t•:-:nc.l"n ba~:~n yak.nr.a nıüıh:m .rLlk
t::ı.rda yı.."?li lıuğd~y pu ""LLleri. fl'!Cct':}.-.tir. 

B'.J ı~h:ılat.ın b-'r kı.'i!nı. kı..•;ıd.1 \11s,t1la

rın:ız ile yaı?ıl c::ı.Jb,n.d ... n v:tS.ıtn. tem~
n'.r..e çalışı ı:ı:..:.r:ıchr 

ÇORAP ve TRİKOTAJ İMALCİLERİ 
Kooperatifi Kongresi Pek Hararetli Oldu 

o·ı:er tarallan hiı:<(ım<t, hari<;\en gı- • 
d~ maddesi vP b;.ı6jııy ithali için ecne-

Teeyyüt etmiyen 
bir iddia 

14 Te:Jinizanl 194.1 ıa~ilı ve 1683 SQ.. 

yUı nü~haınızın b:'rirci sahifesinde 

Ge.;ç ı,;r Ermrnı kocLr.ı dostu ile ya

kru;;ndı scrl-&.t..-sı 1.'lJ']tında A.."lkara -

İöt:t!O.bt1l ll'cnlnde b·r cürmU llt<'şhut 
n.3.C:ht'si yaı_ılrnı,U. Bu cürmü meşhu.t 

h.acli!>esintn davacı tarafından esası 

olrr.odJlı idalos;y!c malııkeme hadieeyi 

tel.kik etmiş ve hadisenin am.Jsız ve 

la;)dl ol<iuihl anla:t·Jmıştır. 

Yeni idare hey' eti kooperatifin 
menfaatlerini her 

şeyden üstün tutacağına andiçti 

r----~.------------------~------

Gı~~oo.lerde bır a..ı<l$ yü:diinde-~ geri 
b1.rak1ldıgın1 yazdığm1ız ltüc;Uk sc-r!r.a
yeli çorap ve trikoWJ jma.lciler'i }co()ı.o 
pcıratifl urn1wr:t J...-ongl'esl dün öğlL':&>.....tı 
sonra &nınönü Jla.~Pvmde toplan.
mı.-,..tı.r. GOO !§Çinin ve bi~ed&r'!n bu
lunduğu J...-x>ngre h::ı:a,.etli <imı.:.ş, beş 

s:ı:ıl sün11Uşt.U.ı\ 

Mercan deniz har
binde japonların 

uçak kayıbı 

DWW.'1 Jrongrt?'i İJ<.11Ktt Vdt._.:et:ı. 
ni tPm..Q\l e'lım<"k ilz.ı're gPlcn ko:r.iser 
ihs:±~ Faik Altına.lev açını.şttr. Koope
rc.tifn te;ie-kkUl sebl""';> ve gayı·~,,.~~nl 
izcıhia 9Öze baş:!ıynn \r•"t:1f.ıot rr;..irr:t1S
sili, blrljğ'n fayd.a.lı c;alışrr.:-.Jarı::ıı öv- ı 
n1ıi;, n~üı.a'·crc \C ırı;·m yaı:,acak o an. 

ene" aa. ı sa. 4, su 6 co> 

L~ndra, 5 (A.A.) - Bİ'rlcşik A· 
merika Eahril·c N C'larclt, l\lercan 
denizi \'C :Midway muharebelc· 
rinde bir Amerikan av filosunun 
dört tan·are kayıbına mukabil 
54 Japon lanaresi düşiirmÜ'i ol· 
duğunu \.'C 18 Japon tayJaresinin 
de muhtemel olarak tahrip edildi
ğini lıildinııİ)tir. 

-Salzk'ıu 80 kilomet
re ceaabanda şiddet 
U mabarelJe oluyor 

Ruslar aşağı 
Don'da sıkı 

tutunuyorlar 
Londra, 5 (A.1\.) - Fon Bv.:k 

k·__.tv\·et!:~rJ 'n Kafknslnı.·a doğru 

y~ptıb'I '.le.l(')iş ck·\'am etnıe,uc 
ve S~,~?:.'ın 80 kl1'0met.1rC ccnu
bııntda şidletli mubarcbelcr ol
n1 ak~. adır. 

91 günde bir 
torpito 

inşa ediliyor 
L< , .ıı .. 5 (A.A.) Ör . , __ 

ddJ. ha!'t<ı sonunda :k. t.apıdO 
daha .Airrotrii<an d<'nanmasına il
t~hrk e•n1€k ı:zlıc dt'nize ind;
r:lccc>ktır. 

Bıı )cr.ı lı.ıı-p ı;rn,;•erin a i·1-

li"'" 91 gü de tı:-m,.:mJannı:~t. r. 
Bu miid(Jct haı>p ~ l si in{aa
tıP.kia y.:>ni b;r l'Ci<.~olur. Esk den 
in~:ıat J-.75 ııü.,~<le ttJ.Y"Amlanıyor-, ~ 

du 

Kahve mi, Af
on tekkesi mi? 
Beyazıtta bir kahve
de 1,5 kilo afyon ve 
eroin bulundu. 2 ka-

çakçı yakalandı 
Jkyazıtıa Ok~ularba~ında 16 

numaralı dii'kkanda kain •dlik 
eden .,\Ji Kud\İ i~1ninde biri,hıiu 
şo!ör ... ·ecaıi i!c birlikte b<'~·aı7 1.c
bir ticart ti 3·aptıkları Enıni~ et 
:lliidırrliı i;ii kaı·a kı;ılık büı·<»ıı me
murları tar.ıfuıdan tesbit olun-

(D·"""' Sa 3, Su: ti C:..) 

Mühim bir Un 
Yolsuzluğu 

Dört memur tevkif 
edildiler 

Adana, 5 (HW5USİ) :.li!li 
'KOl't•r.ma K. nunun~n kcnd..,~ri
'rı<c \'eN ' .. 7_fo v~ salahi> et
lerı s~i r~Ln-1...,.! cdtrlk Iabrikala
r:n satı:ık! .. rı unlard· n kazanç 
verı;sı "-'asına göre Milli_müda-

(Dc.-amı Sa: 3, SJ: 4 de) 

-Vaziyet 
Voroşi!o sk'tan 
Vladi Kafkasa 

doğru .. 
~t<>f cenubunda Kıılkas

lare doj;...-u barek:ilta bulunan 
Alman ı.ırhh ordıı..<unun Vo
TO'jiloHk şthrine de girdiklc· 
rini dün ak~aıııki Alıııa·n teb
liği bildirıııştir. Anlaşıldı:Pna 

göre, Almanlıır Awk boyun
ca cenuba dı>ğru Rus muka
vemetini kıra kıra ilerlemek· 
tedirler. En·elce muhasara 
edildiği bildirilcıı Azak ~e.lı

rio.ılcki Rus kunetlerinin ar

tık bütün geri lıatları kcsil

nıi~ demektir. Bu kun·etJ<"riD 

iıkıbeti hakkında l cui hiç ma
lumat gelıııcın4tir. 

(Df'\"&'..."lt $01; 31 Sü.: 4: de) 

Gandl 

Bir Alman 
"' uçagının 

sırrı anlaşıldı 
L<xlra, 5 ( 'ı..A.) - Aln anya

nın En yt·!' uç~ıl cl:.:n Fu!:c-
\'Ung 190 lar~dll b.ı·ı r·<, g- •'ri!
mi~tir. Bu pc rol 'c ühı r .n'a ,, 
b;ttigiulcn hıgil« rt'nın cc~up 
sall'lirde )C•C iıı.rr<k meciıuri
Y~t'- de k.ılnıı~ı ... P!'" un ta)-ya
rey! bh.ıp etmrsııw meydan bı-

(De.-a:r.ı S.· 3, SU: 3 <le) 

-KA 
Edilmed· ---------Pandlt Nehr beya. 

natta 'bulanarak, 
duruma a attı 

Gandirıi1ı ilk 
işi Japonya 
ile anlaşmak 
Londra, 5 (A.:\.) - Hindi lan 

hlikiınıeti, Bfr-tan~-antn llindi..,tnn1 
terkelme,i için hallrladıı;ı planı 

ıı e~ı-ctını1tir. 

Rrddedilrıı bıı plana kar~ı hs· 
zırlaııan \'e ne•l't'dilrn bir ı.a,ar
da. Gandi.uin fık a,luru ht:iki de 

Japonya ile uıiizJl.crcl c ı;irişıntk 
olae•khr rknıııl'ktcolir. 

Partisız ;;n1p nıiiuıt"" fi . · e}ım, 

(D·•\ -u <;. : 3 S ) 

• 

Tak i· e 1 ze ,gin 
t dın ölü bulund 
Çengelköyünde de bir evden 1 O 
parça kıymet!i mücevher çalındı 

Ad!'.)·e şop! •' ı lir ö'. J::l ""' 'asuı:n 1 
ıct: u\;yı m~ .J b-tıl l!'.rea .. 1a.ı!ır: }{ " • { 

1'. ""'11ıle Fe c.ye e";.•esi:l<le !09 l USUSl ınşaa a 
• Yl1 ~ o n c l> • ;L •>t'\'et • • 
, • ..... ~ b '"""" ı.-~""" 1ow "° ,..,._ çımento tevzıa 'nıın.::la Zaı'UJ1 n 1 dJn bii.t '.l g-..ın oda- • 

~~ndan dışarı ~.Mmoıt.l:.;:ı görü!e.:~k lıd- t d d ld 
cı <d•·n P'Jl<s ~abrrdo.r c<iilm!ıtir, ı ur uru u 

Gt.>le'l .ı· r. ... Ja , •• ~ ktıpı&u:ı açın

ca zengin ~;;:a•lının c:ts l"y1c :taıbı:u.s
n:ı...,ı!. ·d;r. 

T·"k ba~:Hı. bu cı."'rl'' rh.ırıın Zı:ı:r,ıhi

n:n öiümii ~ · eU ıı<ı ulr-. tiş, :!\OOJ<lc ;
(O,•ı nmıı Sa: 3, S'J: 5 dt') 

HL:SU:rl ina:ıat ,h ı>lt.-.rlr .c .. 
te o~an 11*• at çı.m ~nıo..~ &e\~a.ı ır._· 
,-nAk'.at 1>.r zaman içın ıı ..1 :nu.
tur. B:.ı h:..t;;.;sta bi:r n: .&'h'1L ı-i: zc ,z.::. 

(Devam:.~· 3, Su·~ dt) 

1 r: r .. ... 
>t -

Ağızdan çıkan 
BAKLA 

NECiP FAZU.. KISA.l<(RF.K 

I• kine~ ccphl' davası iiıerju .. 
de lııgili< 'e Amerikan u

muıui ,·icdanı , dnh::ı doğrusu bu 
·vitclnnın kı1ı11ui \ -c hu~usi bir şu
be~i, İngiliı.. ,-e An1rrikan hükı1-
nıetlerine kar~ı tazyikini 5011 had
dine ,-ardırnJJ)tır: 

- ikinci cephL'}İ a~acak nııyız, 
açınıyacak u1ı~·ı:1-? 

- Eğer hentt:n a~ınazsak ~onra 
hiçbir zanıan a~aınayız! 

- lliikı'.ııııcıleriıııiıin mütemadi 
teıninler;ııe rağnıcıı fi il ~ahasında 
bu atalet , .c tc~rhbiıs>İİL1ük n<>
dir ? 

Bütün bunlara kar~ı İugiliz \·e 
An1erik3n hilkiinoctlel'İ, sanki bir 
n,.a,.nl düıı:\a.;.ıada cinlere ııad·~alı 
scçercc;inc, ha) ali ikiııd u•ı>h~yc 
kum::ından tayin ctınt·l"'te; za1nanı 
geEnce lıer§eyin ) apıfocağını bil
dirmekte, ~iııdikl halde bu işin 
zol'luklarıııdan, imkan ıılı.klaruı
dau dem ,·urıııakta; hulasa günü 
gününe değişik, muhteşem bir a
vutma edebiyatı içinde kendi bil
diğini okumakta, !..endi pilanını 
takip etmekte ... 

Bu pilanın ııc olduğunu birkaç 
esiri çe.rçneıııizde lıbsetıirıııi~tik. 

Bir kere daha lıis~cltirelim: 
llcrşeycku evvel So, yctlerin, 

canlarını l\lilıverc miinıkiin oldu
ğu kadar p:>halıya satması 5artilc 
büsbütiln ondan ıııahrunı olanf:ı 
anı idrak etnı~k; sonra da i~l<r 
elverirse ikinci cephc;>·i d~ğil, 

Milneri yalnız dcnıokrasyalar eli-
1~ Uısliyc etmek ga~·c,inde birinci 
c<'pheyi açmak; isler elv<-rın~se 
lllihverle uzlaşmak., 

Bu pil •. uıa gurt• dtnıokra. ... , alar· 
ca, en ela So'~ elkriıı tasfi."c cdil
d i~iııe ~ahit ohnal\. lilztP.ıtıı, sa· 
nunda )litı\-crin tn,fi.' r ,..!np nın.
,.a.f!ak olnıak ı.arttr(·tinden bir tlc· 
lC'Ce dahA ku\ \'Ctlidir. I)t•nıokriı , . 
~·alar hakikattt'. t'\ ,-cır1 So,·,cf· 
ll'rhi ta .. ,fi~t· .. i i\;İll .)]İh\t-r!c ınüt. 
tefıktiı~ so:ır;ı da :llilını·iıı t:ısfi
~ c-~inde ilk adınıı atınfl1:ırl i<·in 
so,·~·ctlerlc ıııiitl<fik... ' 

İttgiliz 'e ,\nıt•ri~an hapitıJ• l· 
nıa~ı , ki halis İnı;-iliı. '<" A:r..cT"d,a'l 
un1n1ut 'ic.·danının nahıul .. r, iş 

höJlc dü "iniiJ<>r: hu lır alıı tnt
tu.rınu~ gıdiyor, di1T'lt 'c hJı•ckc .. 
~jni hw1a g(jrt.' ayar t di~ or , La• 
ırc ... 

)..'.i{ekiın İrgliiL \'<' .\ıııcrikan 
kısmi ,-e hu~u"i 'i da0 ıtbr- i, 
ikinci ccı•lıc Jıahsi,dr taL.) ! " nı 
bir:-ız ileri~ e ,·ardırını olarak kı 1 
nJha~ Cıt l. iki İıı~i]iz \ c .:\ ,e • 
kan taktika )ı. hcrhaıı~i l r , ı ın 
afz ncf::ın b. b.l:ı\ 1 l ı' l ılro 

Re nı bir 11;ahı ol .ı (' ı, tC· 

gılıı mıılınf.z;ıkar \c k pır · • 
ınacı sın1f!n1n, !·a i biıt ·n İngıJ. 

tere \·e :\!lıvrıkan pol:tili. ııırı:ı 
ierriin1anı o!an hır iu.:;:il;L J,ontl: , 
\·erdiği bir nutukta :ii~·le dcıuİş· 
tir: 

-• Ru~lar bizin1 içi•ı dl' .~İ l, kcn• 
dileri i~in harhedi)"·ot! İn~,tiltcre 
nazik bir duruında bulıınurkcn 

Ruslar bize .}ardıu1 ctn1rnıi~tir:. 
İ~te, al !ardır, lınlta Jıllard:r 

iddia cttifinı hir politika incl\liP.i· 
nin, ııilıayet :.i;rıdnn çıka 11 hir 
'bakla sa)·c~inde ne oldn~u anin· 
şılıyor n1u? 

Bütüıı hiikUn1cti, or<lu .. u, ~an:t · 
~·ii, ~erınay~İ Ye ruhilc fnn-iltcre 
\ ·e .~nı~rika hütl1nlt:rinin it· !i.iki 
~a\·asını ve d:ih:ce.,iı?C" i~ tt•ıııb;rıi. 
lııı::iliz KontMiniıı bu >ihimdc hu· 
la bilirsiniz! 
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HALK FİLOZOFU 

İLK DEFA 

• 

ne.o deıui~tim, dı:diğinı oldu, 
gibi cfohı-iye•ler yazmaktan 
l><>~laıımaıu. F•kat, bir nıevıu 
üzerinde, bir iki cümkmi çok 
görmeısetıiz, bir nokUıi mrza.. 
rımm -ıı galebe ça!dığıN 
nrihaa~nizle i:z"1ı edtteğim. 

B .ııi oku0>ak Iütiunda bull)o 
nan olı;uy11eulıor, hiJıularını 

yoklarlarsa, Belediye İktısat 

Müdürlüğil \'8tifeleci üzerinde 
çok durduğumu ıu.tularlar. 
Son Telgrafın kolleksiyol>ları 
hııııu i•b&t e<kr. 

.İ:<tanbul Belediyesi teşkilatı 
geıri,tir. Der ~ mıevı:uu üzerin· 
de rneygul o~ ayrı blr da
ır i vardır. Bir do İl.tısat llfü· 
dürliığü vardır. Düne k.aclar lıu 
daire .. ,erine \erilmifi ınüb!m 
bir iş )-Oklu. Yahut ;ıa, diğer 
hir t birle, hircok i.•ler bu da
i .ve ,·ttilm şti. Fa?.at, bunlar 
nazan3a( halinde lrnhy-0rdu. 

J\1AURUKAT 
OFİSİ 

Odun \-e kömürıiıriizü aldınız 
nu?. Ben, ll'labrukat Ofis.ine bel 
bağladım. Fakat, bir tek diqiin
ceın, bu miie'5CScnin ismi ctra· 
Ill!'da toplanıyor. Malı1m ~ a, şiaıı· 
di, ofi !er pek sevilmiyor. Şu odu
nu kömiirii eve atsak da. •. Ondan ı 
llOnra Allah kerim.. 

\'ÜCUT'l'A 
iSTİFÇİl.iK 

Evvelro çok 7eme.k yıyen, f~ 
bt, şMııdi, keodi.si.ıı.i rejime alış
t'1'an bir dostıı.ın, on kilo kadar 
ka)•bcttiği:ııden memnun l>ir hal· 
de yanıma geldi: 

- Çok seviniyorum, dedi.~ 
Bir diğer arkada~ ~u ce\Jlbl ver

di: 
- C\Ia3lllafilı bu Eanıamıa. vü

nıtta et, ~·;;,ğ i tifçil~i biraz !Umı 
d.eğil mi!. 

TAVUK 

YE KUZU 

Tavullamı natı at § p:ılıa.ı,:ııuı. 
Haber verildiği.ne göre, üç lİı'a.ya 
bdar dahi sahlan tavuklar \-ar· 
mış~ eskideo üç liraya kuzu olı· 
nırdı. 

Deseni:ııe, ~ki kırzular tanık ol· 
du! 

VİTAMiN 
VE l\U:YVA 

Meyvalar bir türlü ucuzlamı· 
yor. Ualbuki, rhayet ederler ki, 
ınl.barelclerde bol mi!,; tarda , ita
.nüıı nrdı.r. 

Bir ark&daş: 
- Yitaıni.n kıymetli bir maddei 

ı;ıılaiye değil ın.i?. Elıbette mey· . 
ular da ıı:ı.Jıalı olacak~ 1 

AHMET RAUF 

Zafer ile layyare bayramı 
haz;ırlı.lılaTı 

REŞAT FEYZi 

Çünkil, müeyyidesi ve kJıfi sa· 
J.lhi~eti yoktu. 

Halbuki, İstanbul !l'ii>i lıir şe· 
hirde, &lediyenin İktısat Mü· 
dürliiğü birçrk işler yapmak 
z-0ruadad.r. Ve bu işleri yap.a
blmek içio de, bu daireyi her 
nevi salMıiyet ve müeyyide ile 
teçhiz etmek gerektir. 

Bugün, şehrin iaşesi, kontrol 
İJleri vesaire bu dıUrt,ye bıra· 
kılmış sayılabilir. Belediyen.in 
teşkilatı bir vekalet teşkilatı 
kadar geniştir. Biiyiik sebir1er· 
de belocliyeler üzerleri~e çok~ 
alıyorlar. i•tonbnl Belediyesi 
de bugiin ayni vıı:ıiyete girmiş 
bulırnuyor. 

Aradan geçen zıunan ve ha· 
dise!er, benim iddialarımı te
yid etti-~i için, elbette memnun 
»e ıııütcba!:Sİsİm. ~e Brlediye· 
nıizin, oo de İklıs:rt Müdiil'lü· 
j;llııün, beni ııtwdınnıyacağına 
lnı.-ı.ııını nrdır. 

teftiş 
su 

Valinin Ankaradan 
avdetinden 

sonra genişletilecek 
Belediye tef't.ış heyeti kadrosu.

nun eski iaşe müdüriliğüınden 
<k-vrcd'iloo. nıoınurl.arla da kfili 
derecede \'e yeni va'Zifek rini tam 
bir şektlic1e başaır&cak v~yette 
tak<nye edilmediği anlaşhnıştır. 
Teftiş heyeti, Val:ınin Ankuada 
yı.paeağb temaıılaırlan sıonra çok 
kuvvetle takviye olunacak ve ye
ni nıürfe<tış ve memurlar aı.ına
r.:ık genişroti.lecelktir. 

Vali ve Belediye Reisi Ankara
da bu lııtıSustaki )·eru ka..irolan 
tasdik e1ttiırC>Cel<:Lr. 

Yeni kadrolar ge<ldikıten sonra 
piy&f;arurı tam ve sıkı kx>ntTolüne 
ı.,~Jamak aıbil olacaktı.-, --

Kızılay Beytuıt tuılıiyesi 
büyük b ir sünnet diiğünii 

htuırlıyor 

Beyazıt na.hiyesı K~ay kuru· 
lu tarafından bu e~"llll 15 inde 
Cağaloğlu ~ylar baı.ı~-esi:n 
de çok ze~m. programlı bir sün
net düğünü tetti.p oturunuş!uT. 
Ba'DwıJ askerde oli:ı·n veya fa!<ior 

kinw;csi'l buJunan ÇO!:\lklarm sün
net edilecekler. bu düğüne şeh· 
rimrzin b'r çok maıruf h:ınenıle ve 
&a'Zcnrleleri ile Ertı;ığrul Sadıi Tek 
tiyırt.ro&u iştirak ed<>cek:ti~. 

ektep ftcretlerl 
Ban huSud mec.-tt-pl<:r, önümüuı.t.:i 

ders yılı ba U'<lan ıtibaren, lcyll lale· 
w l!oroeUerlnô bir mıklar daha arttıra
ooit!armış. Kııiağuım.a bOy]c bir şey 

çalındı. Dalıa nGrma.J zıı.nıınlaroa ı,;ıe, 

bir kıoım hususi md<t-pler (y<-rl• ve 
ecnebi daı-tl) caaen fa:ııl,. iic!'et alı

ywtaniı IliUhare, bu~ zartlar -
l•;rLS<yle, ClorcUer bir mli<tar •rUırtl· 
dl. 

Sl11net dljlnlade 
Karag6z ve ıluema 
~t.os &yı. vtetl.c.Dberi dr vaııu cde

geli!ll bir an'ane ıc.ı.bı, SÜıllnet ay.ıdil'.., 
Çocukl:ırı daha ,;yade )•zın ve Ağ115-
loe ayında s!inr 0t eı>t\<'lec. 'l'Opluca 
yapılan siln:>et ce11>qc.t!eri ~ bu ayda 
olur. 

Ha y . t . MAHKEMELERDE: rp az ıye . ı ı K 1• - · -J j e ın merhe-
İki tarafın tebliğlerine göre mi olsa •• 
Kafkas cephesinde vaziyet 1 
(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emi1iteri 

1IL11t.uk ma.hk~ııt: t•rımieQ ~
diler. Milddf•t ızate-ı Ş'Oyu daVB&1 a9'
mı,tı. 

~8Q stıruıet ~ dcl>a ~ 1 
la g<Uriiitil.lü pawtı.ı olurdu. Bu müna· 
sebttle zi,vaJ<otloc verıı;r, içkiler tıaılI'
Jıan~ , bcıld"ib""lar, K~ oYııatır 
J~jt, D:ıha clıoa:nı.ıu., sünıırt olan ~ 
cı*.'anü;n '1iı1&de, 8Qr.net :nüna&ebe
iqle bil;~e.r eıı...:r, lqr;>ı bir etin 
geç. rk:-di. 

Doğu t..,ph.,siml.e: 
Azalı: de.ni:zinin ~anında Rus 

ardcıları.n.m mııl;.aveıııeti kırıl
mış; bir.kaç noktada Knban nOO.· 
rine ula~nı.ıştır. Bu Alman ha
bui. 

Kuçevsk.aya bü}&'esinde (A:zalı: 
deni:ziniıı şarkı.oda) lı.anlı muha
rebeler cereyan etmekte ve kasa
balar eldeo ele geçmektedir. Bu· 
rada menılcketleriıı.i miidafaa e
den Doıı ve Kııb.1n Kazakları 
Rumen süvari kıt'alarını karşıt... 
nııştır. Bu Rus haberi. 

yoruz w -0ndan son,,. ta·hmiınler
de bulunuyoruz, Bizim fikirleti. 
miz ve taJuniırlttimiz anı:ak İs· 
viçro ve Sl<ıklıobn g ibi bôtanıf 
matbuatın askeri yaz.ılarındak; fi.. 
kirler ve tabmi•lerle U)gw.. dü
şüy~. Mareşal TiDM><,-eıı.ko oırdıı
laruwı mahvolduğu, Rusların ce
nup ooplıe.sini.n yıkıldıgı manza.. 
rası gözününe geliyor, Halbuki, 
st.rateji.k dW'lLDl ve düşmanıın mu
arr.ıım ü tünlüı,"il dolayısile Rusla
rın vaktiııde ric'at etm.,,,iıı.in nuı.h· 
volınaımıa cklillet etmemesi şek
linde nıütal<>a edilmek ı;.crekti.r. 

- E~ndlm, di,ot-du .• ben sö<yl~ 
rum. Ya alsın, ya saf&ınl Evin kJ,y
me>i e-on üç bm Lrr.y<lı, Şimdi, 
salOz bin !i•ay.ı. nıilşterl val'. Faıa.t, 
be 4-,.ndin~ 'b3ışlı l.ı2şırr.a ma~ sahibi 
oım...: östiyorum. Ya ııeQz bin lira he
sı.ı,:ıe dört bin )!raya ı..na versin. 
Yahut da dört bin lira .erip evi ai· 
•ı.n. Güle &file kullansın. ~r tıözüm 
kalı.rsı, g&!lm Çb11l. 

M;idcieialeyh <ie, 
- Efrıl<kr.._ d\,vordu... parem olsa, 

eğer <iört del);!, beş b'n ,..,1"', al• 
b:n ve.r:p alma~ n kailı.!l.t yüzüme 
tü.ı..--Crstn. Amma, ueyliyeyim ki pa.ram 
;ı'l>ic. 

Gcçcnle..-.ıe bir i!~ ı:U'1llim. Bir 
..... ·~r: cSımnct cem;reı;!er""1e Ka,. 

mgör. <>.rlllit>Mm..• D;y,, -'eılcrş bir 
yaı:ı yazdırmıFt. Hayal! bilı=m kWn?. 
Bu;lün, bala, aiinn')t ddi:'İIIıline Ka.ra· 
C<)r.ii ç:: ran a<lef.,.. w.r mı?. Hokka
baz. ,al1ba, s.ızınt"t düjlinlerin..tn dıaba 
:ııinı<!A! ynr~ bir dlenc.eacıi.r, Kara· 
giYl. ender oyna tılıf'. 

B:.ı gilrn.ı.n coc k . 'l ı ı, 6(1.r.nc t ol
m 01, ydağmda , .• n, Kıı.ragôz. 
den oi.r zl"\o1t alır1 r mJ". Orası da biT 

mest edir. K&.ra.,"ut n 1ı1ı: pek l 
""k. 'r E;t b ınzı t.l •..ıt Ka.. 
"• r: n mu. 'v ı, llacwadın m.A-
n v , c~ bu tç an -:rı.BıS1 

QOk gccç $r~"l c.-U. . ı;: ag,,, esıın· 
lcr· anAı. ıalt .çıın, , ':.L.-<"ıeıçey ı iyi 
bi!-n .c 1. mdtr B ·~ çocuk B..!" 

hatı.A, a.e r: , K.ı qözden 1 ~~ 
bir zevk 2 nzy<>rı ""· bunun sebeple. 
N>deu b' • dl" J!sa.ndır 

Ols:ı o, !l, şimdi tınnet ol:ı.n r()Cuk
lara, ~ence için, sinCJn<l IJ('yrettir. 
<nele : izımd>r, .9dlı=a ko>1ıoy r;ııotle
rl ve !>!>nzerlerl, \Wuıdarın on "°k 
bayııdıl<ları egl>ncekrc!ir. 

Gçenlerdı., b'r ı:azt'teclr k;üQ!lk b•r 
yaz: o1cu:nı: ştum. Amrı"kada bir sine-
ma m':~""'1. bı.:l(lirtı:;ı filmlerden 
kaç defa daha ldJ.c;ük ve e\•lerde gör;
terıım:y~ ı:ıab<us, yeni filn:ler ;m..ı 
eWrı•ye muva olmu-1. Bu f;~:r.jeric. 
~lneleri de küçllk b.ıll:ınL-;.lı tirşry 
om•;. HeııbalÖ!', b;r radyo ır.:.l;;neııl 
ka<t.ır bir ıey., t>l;er, yone tıpkı ra~ 
gibi, eJ(.·t.tr.ik prrz.in~ teli tak.ı.ncu, ma.. 
ki.~e çalı;abiliyor ve film P'°rilet>i" 
!iyon;•. bundan böyle. bot- r-.'<le bir de 
ııi.nmeo rr.ak.nesi b•. lurıeca!<, dem<ict!r. 

Arlık o zamıı.n, .kıra ~e film alıru.k 
lııalıyor. Çocıı<cl a r bir de (l?(eme sônr
rna işlerile ~ul olur:~ onların zev
kine p5.yan yoktu.r. Ddkıi, yttk1n senf"
ifı.rdt\ ev st....err.aları, bugüıtii re<i~ 
bdar t&anun\iın edebi];.-. 

R. SABiT 

T erz;ilcre makara, iplik 
dağıtılıyor 

Şethriım.rz t"1'7..iler cem;y'Cti ta
rafın "n ııza. olan esnafa tıenltli 

<lik.iş makacaları ile birlikte zlıı,. 
cirli, tükkli el ve makine ma.ka
ralım ile t'ycl ipliği tevziahna 
başlıa.n•l'ın ll'}tır. -----
Gaz;i bu111arıncla •atılacak 

arıalar 
Gazi buJvarmm Unkapanı • &ı.

raÇhaıııeb~ arasmdaki kısmın.da 
bulunan binaların istimlak mua
cmele'.cri ikmal olunm~tur. Bu
raya btr buçuk :n.lyoıı. L.ra 6aıfo
lmımuştur. CadrlE?ni:ıı her i.ki ci
hclinrlek; anahır yirmişer m-etre 
deriııl ğindc olıı.rak '1ö'Tillhktaıı. 
sonra mü.tebaki k.6ımla.n arıu. 
edenlere sıııt.ı.Jacak:tır. 

r O TAKViM 1 
.~ 
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Vo:-oşibfsk şehri evden eve ya· 
pıla.ıı şiddeni mücadeleden sonra 
zaptedilmiştir. Bu Alman hal-i. 

Sahk bölgesinde (Voroşilo!sk'un 
şimal bölgcsiJ>dc demir)·olu ü:ıc- 1 

dnde) ;n·yefier d~ :ıı~nm §iti· 
detii ta:;.ıruuarını piisJ.."U:rttüktım 
soıı.ra yeni IUe\-Zilere sekilmek 
zorwıd" kal~lardır. Eu Ru.. 
haberi. 

Don n Sal nehirim arasında 

Belki iman . · g cenahı, petro
le d<>ğTU koşuyoı, hedefi Rus kuv
vetlerini yok etmek değil, Ma:ikop 
petrol kuyularını ele geçirmek 
detU ,':inılz :zırıııan d:ı hu mütafoa 
garip gürüı:ınıemı:lidir. I'akat bu
giın Alman nrhlı ordusu11un bu 
bedcfo yiiriidiığli art_k g · gibi 
a~ikürd.ır. 

(Çi.n!U.n;l;.aya çevr"'>incle) doğu Çemberl:ta!f · Beyazıt tram11ay 
istik<ımetinde ileri hueketc de· ı caddesinin çirkin ile pis 
vam ed<lmiştir. Bu Alman h:ıberi. 11aziyeti 

Çjoliall.l.kaya'da iıu.t~ı muhare· Çemberlitaş ıle Beyazıt a.rasın-
beler ohn11ş. Sovyet topçu ve tank- d.ak·i tramvay csdidesittin asfa!ıla 
J.arı ka~ı bikıunlarda bulunmllf" ' tatl•vil olunıınm;ı lıazıdı.klaırı mü-
lar<lır. Bu Rus haberi. na._"'6betilc buradaki kanalizasyoo 
Dü~man biiyti.k Don kavisinde borulen tebıU ollJ'Ilmaktad.ı.r. 

hiçbir Mlice vermiyen mukalıiI Fakat :ı.m'Ole ekipleri pek ~rz ~ 
taarruzlara devam etmi,tir. Bu d.uğundan pek yavaş g'lm€1kte 
Alman haberi. • ,.e ya:rın ~ socak güıılerinde bo-

Kkb.kaya bölg.,.inde İtal~·aıı- rııJıardan etra1a yayıl:.n çamu:r-
lar tarafından tanklar himaycsin- lar ve Wkcl.ar hem civar halkın 
de yapılan birkaç taarruz geri sdılıatini teil>dit etmekte ve hem 
püskiirtiilmüştiir. Bu Rus haberi. de traırııvırylarl:> \'eya yay"<ın ge-

İşte aşağı D<>n dirseğinde ve şi· çen yoicuJ.a;rın lik:sint.iı;ini mucip 
mali Kafka•yada dört muharebe ol."l:oıktadır. Dün bu vaziyet 00-
biilgesindeki vaziyetler hakkın- led~ e re'sliğir.e bildirLımış ve 
da iki taraf>n \'erdi-Ji h.a.herltt i{;:tı ı...m oluıı.ar~ k an;ele ekip-
hwıd:tn i.lıattltir. Biz, okuyu.,u· lerin;n fa·zfalaş~u-ı'maı;ı suretile 
ları.nuzı eıı bitaraf bir görü~le ay- bu en iş.'ek ve kambaJ.ı,k sem<rin 
dınlatmak için yazımrı:a başlaıma. \.,.. cadtlen.in çh'kin1 oltlen kurta-
dan Öll<"e tebliğleri .böyl e inceli- n'ıması tenı~..; olurnnu.,-ıtur. 

Mahkcmr, b&7.ı cib<'.t.ıerln 1al:ılti!ri 
'9aı rr.uh::ı<eır.eyi bo(.<>l gılne bı.nıktı. 
Ma.likanıtoeıı çıidılar. 

Mı\ddt· ! ole.)"hln ınl ıaıa bo · · gi.ım!~
ü. Müicm~d'yen yltı,yoniu: 

- Sen 11.ç mera!< etme .. be'1i..on. e1-
tıa.,....e.ruı 1 1~ ~1 irrı; param v . i~r
scn. s .a niz:ın:ıt t iz üzC'rind.'en it:ra-

1:. nı .,. İ -rte .sen, ev n yarım 
~.. bin r-.n alll"m. Octak 1 

c r ?. l ç u ılme, k dıe . 
O, et ';f1 

1 
• Zat rı, )Q. za. 

manla.ua l.)'lce şıll13 rdı. cebi üç bl)f 
ımr:..o g F ...ı ya . h.anı b.tl ndıi. Al· 
lab, bö7l ı.,,.ın ' ka:-- 1 cırk tı!"l'.Wı: ver
me n. ti~lıne bfY ın, nzu.tm~ .... Yal .. 
ruz ... 

K'ılağına d ğı u l ğll.J;., alç:ı&: s<sle 
bir şey1er soy'eınrye baWadı. Benim ı 

yanınAa yüriiYtn biNsi, j 
- Bak, dC<ll, şunu görll.yor 'I!usunT 

1 Do.laverccln:n1 palavracının b\ı-tdlir. 

B<r ır.l't•lik de paraS1 wn;a y!lz!lm(' 
1a.:J .. ..:nlcr. Muha.tlt:ı.t bi~ d&J.a,·ezc
si var. B k, b:ık, bak, bak' GÖl'Üi1'lr 
mu.ıs un? IIeril kafCSC' }(uydu bile .• 
Görmüyor musun• Herif ~nmı 
çıl!t_ ·ı.roı. Para ve rı c k. illmi adam; 
•-enin ak! r , ş: .yım Vallabl. :,ıeyt.:ın 
diyo k i. ~;ı ıu brıifc cıe. 

- .liı.:na Ina.arna.. rr.&te}jği yok'lu.r:. 
Hf'le ci..zd., .. nını oeb ne ko,... paranın 

~ğin ın ~cs."lbdir l;"a.n, ke.i.ıi.n mrrtıc
mi o!!a Jcttndi baflu~ SÜrer. 

F ' ,:,..ı.;k2 mllddr<:ıl~. yaoında 
yürı..l.ycn kaJt.OOlLk . !ıılı adama. cfiz
&n.ndon çıkardı~ı bf' tane on liral,,. 
saydı. Il(;nım yaunn.daık.i adr.m., 

- Eyvah. ded'. J!e,n de ell! lira ... 
Gi<li el io k. !tay biçare a.dam hır,r! 
Al~.ab. s:aua a3lıllar vrrsin! 

B'ÜSF.YIN REHÇET 
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HöKAVE===11 1 

O k um a Meraklıs ı Ç ocuk 
A.nncs<::, çıx:u,,"ıınu :yürekttn 
ank..tıyoı'Clu: 

- Çok okuma merak ,,., Ço
cuğum d;ye söylomiyorum. ~ 
ma ~k okuma rnera.kl.ı6ı. .. Yer
de bulduğu k(ığıı'.an okuyor ... 

Bazan ben, isyan edereğim gelı. 
yor: Ar.t;k olrnrc.a, bu .kadar di· 
ye .•. Söz d';n!C'IT'Jyor ki ... Ah, si
ze nasıl söyıliye;-.ıın, okum ya 
ve-nım.ı kend ru." 

Yazan: 

( Mahmut Yeıarı ) 
- Hepsini okud-um. Yen:.ierı 

yıok mu? 
Amne<ıi; bıo.'!.ıa!ı; ablala"I; hele 

ahla4rt y.'.il'Vanr gihı bak,yoriar: 
- Yer. kit.ap get ~mez misinjrt? 
Ben, ne ma<tbaal.aT<ian, ne de 

kutüphanele.deı kıt:ı.p :&t'yen a
daıın dcği\imd:r, A.'T>ma· hatırı.mı 
ktrmazlar; şayet L-çtiyecek olıur
sam, kiıapl;ırıru seri hal.nde de
veri·rler. Verir.er amma ben tıu
nu istemom. Amma ,her şe;~n bir 

.Afıl:ıabı:rmn, malfbaalal1l.a, kil· 
tü.plhanekrle aliıkaşı olma·chğı ;,.. 
çin; bu tuhafıma g.Ctti. 
Çocuğa SO<dtım: 
- Ev:'<id:m, bu 1"'taplarr, ne-

reden alıyorsun? 
Çccuk gayN taıbü: 
- Mc.-'<tcpl<:-n, ded'. 
Şa~ rmışt m. Acaba, mıı.t:baalar 

kütiifharel r, mekteplere neşri
;atcarı~ı ıgöıı.dermeğe mi başla
m ;laıx!ı' Buna hiç atklmı ernıe
mi,-i. Cün.kü beniım bi lcl:ğ:nn mat· 
baalar, küriiphan<>ler mektepleıe, 
açıktan k.<tap göıı.OOnnez.lerdi. 
Çocuğa oord.um: 
- Mektepten na.~ıl alıyansun? 
- A.r.kadaş!ar:mdan. 
Yine anlamamJ'1Lm: 
- Nast-1 arkada.şlarından. Ar-

ka~lann kitap rm sabyorlu. 
Çocuk başım salladı: 

':n 1 ş P_O tlTl . 
' • _. - 'ı,. . , . " • ı ~ ! ~ · .. -<: ~ r 

lng11teredekl ordu •• 
Yasan: Ali Kemal SUNMAJI 

Geçen ~snn ba-şı.nda İngiltere
n;n l\apoJ:yon Ban.apart ıle bir 
Yük bir gailes; \'~rdı. O zamanki 
İngilterenirı aır 'rn~cri. dr\'let a· 
darrrları ve geıwra krı, seker ve' 
s :vil hepo;i bu ga ley. ba<'.an a t
manm çaTesiııi düşünüyorlardJ. 

Naıpozyon Mdeıı.izc hlikmı olmır 
ğa, Mısırı elIDcre lutmağa çok uğ" 
raştı . Avrupa kıt'ssına !·~itim ıJ· 
duğu zaman da ka11xıa:r. İngw 
tereyi yok etmeyi dliısün.dü. BU 
yalnız hayalde k< ıa;ış de-ğiı!rlit· 
Kemlince maksact.na ı;öıürecelı: 
en kest, tmC yoldan YÜ rumef 
kamatı. Senelerce suren ingiLtere
N apolyon miiıcadelesinch? gühre l 

kaza.nm ı İn<gilizlerocn Aımiral 
Nelsıo.ıı, General Velingıton, ~ 
vekil'.erden Pit Je Foks en ha.t.ı· 
ra gek>r eMir. 

Napo1)on zamanın• bilen 0 afi' 

rın başındaki tür!'· gi:rC.!lüle~ 
karışın~ olan t~ıı z alri ByroD 
da or.~ oLn hayran!. ~ nı her ve-
Slle ile anlaoııı,5fsr B r şair çiD 
h~rkcsin kara ı! ;d'gi.nc beyaz de-

mek ~ boş:ı g debi' r. Elveı<t 
ki dediğiııi güze. olara.k al')·eıbil-
sin. İngll.iz şair. bunu fazksile y• 
p:IDilııniştir. San'atltar şairin o 
zamanın meşhur olan İngiUııleri 
için de latife kılooı., lakin keskiı> 
satırlar yaZinli&ıtan kerıtlini ala· 
mad>ğı görülüyor. Mesela iLk sı· 
ralarda Amiral Ne~nun pelı: 
§Ohret 'kazanmış ll'kluğu halde 
sonr:.da.n İtl€ilizlerin mera·kı Cif" 

duya, ordunun generallerine dön• 
düğünü söyler. Gerçi Bonapartuı 
Akrlenize hakim oıımasma miıni 
olan Nel!.-ondur. O 1..aman Aınıra
ı:n şöhTetini duy~ıın kahn.adl. 
Fakat nihayet kaç sene sonra Na
poloyo1l'!l !k:ı.rada mağ'IU.p ebmck 
zarureti ba~öslerlnce General 
Veliııgton meşhur o)c\u, hazırla· 
nan ve yei!ştirilebi'en kara oı'du
sudur ki vakti gcl'nce İngilizleri 
c>aJıa ziyade meşgul etti. Donan
ma iştni gür.m~. layık olduğu 

mertebede alkışlanmıstı.r. Ont!aı> 
oonra bir gün alk,şlaılmak sırası 
orduya da gelmiştir. O b:iyülı: 
mücadelenin başarılmasında ge
çen devir ler sırıı.:;ııııda İngilterc
n.iın muvaffa.l<iyel amil:leri sıra
sile işlerini görmüşler, halklarını 
almışlar olacak. 

Şair bugün sağ olaydı İ.-gi!'le· 
renin ordu w donanm2sma bir 
de hava kıı.vvetleri.ııi ilave ederdi. 
Haya \'C deniz kuV\•etler'nin bu 
harpte şimdi}'e k.ıdar çok iş r,ô
rerek nıem:le'ketin alkı5larma na· 
sıl ~'Lk o1du'klannı gÖsterd~kle
rini söylemekte de bugün bü.t.ün 
İngilizler ilttfak ct.m.eklectr. Ha• 
:va ve den::Z kuvvetlerinin çok i1 
&<örtlü.ğünü söyle , İngi erenin 
.kara ordusu rla'ta az al.kışlanıyo!' 
demek değilidir. Çü'l.kü İngL;tcre· 
de hazırlanan »e yetışti~'en or
duyu bekliyen pek c;ok iş vardır. 

Yeni orou bu büyük ha~ hiç 
biT suretle kend ıni donanır.adan, 
hava kuvveflerinden sonra gelen 
ü<;üneü derecede say: hnağa rozı 
olmıyacakhr. Amerika Har:c:iye 
Nazın geçen gün öyle di)"Ordu: 

- Harp düşmana taarruz edô
lerek kaza.nW.,. 

O halde İnglllıeredeki ordu da 
bu haı'b;n net'cesini getı-mıek i~iD 

~ .\~.ı.JBOOı; Zafı& bayramı har
ızırlııkdann~ ~.nıdiden baş:.aıımış
tu. Yakında \-'!ayette bir komis
yon ıq>lanamk bayr.amı.rı. giiıza 

b'r ~)de kuttulanması için bir 
prrogram hı:ı.zıriıyııcKt .... 

Her sene aldtığu g;bi gece w 
gündüız menısiınler yap.ı.acahır. 

Şimdi iekrar a~ırı'.aoağuu umit et. 
mek i.st~~ruz.. Bı.ı takd&rde ücr~trer, 
..ııe r<''"tcri ıı;m w.lıanunill edilmez bir 
hal alLr, B<r m~:>. htıweyden evvel, 
bir tedris müeııomesi det•! ~. Hu- ı 
...ı c!abl ol'!' ... ~arşam~a 
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Beın, bu okuma meraklı5ı r;<>
cuğu evinde gördüm. Soluk &<;ık 
1T..avi güzlü, sarartıma bir oğl!andı. 
Yaşı, anca•k anu dılkkuu)'Ordu. 

Bu çcıcuf:un olruma ırerı>k•m, 'bir 
türlü ıanlıyanuıantŞ'.ım. Çünıkü, 

a<ı'tlesi. lbir .ıe-.·iye bu d"llma. 
merak l> oğN. için aç.ıktan ki

~·ar istiyordu. çocuklal'ln oku· 
y al:ilecekleri \kitapları aramak, 
bulmak da bir me<>eledir. İşi gü
cü bM".aloıp ben ,onunla nasıl uğ
ra>..=d.ı.ın? 

1 şarlı. usulü nezaketi vardır. Ço
cuk kitaplarmı ;stroiğim matbaa 
ve kütüphanelerden tekrar, ne 
islerlm? Hatıta istesem de ne çı· 
ka'I'? Vermezler rn:? Hiç düşiin
meden verir:.er. O halde, ben, ne 
düşünüyorum? 

Bu; dOh';ru bir i'Ş değildir. Hal
buki, benim ahba<p1arıım İ><"lli :ı:ar
luyorlardı: ~ 

- Gidin alıverin, ne olur? 
Bunu yaıpınad:ım, yoııpamaırltm. 

- Evc·t, kitap satıyorlar. 
Fakat bu kitaplar, hep malllıa-

alardan nl!'ll:mış üızerleri damgalı 
kit&plavdı . Bu kitaplar, hangi ço
cukların e11cr;.ne geçebilir v e 
hangi çocuklar sata.rlardı? 

• de kendisinden bek1eneni yapmı
ya bir gün çağrnlac&k. 

BURHAN CEVAT 

EDEBIROMAN: 5 2 \ 

AŞ~.~~L~~~~AŞI 1 
BİRİNci K.ISW ~ 

- A rt>k aynlal un dedl, bı.rakıruz 
da ben ~ıınen ı~ de<lllrodu yap
rr.a.e .ı'ar. 

K~ır.ı hU.-mct:e 
0

ei'Jdi. 
- Emroderoiniz. 
Kadına yol ve:di. 
Kad.ın ınoe, B&«n, !i:ınretl. ei"1t u· 

zattı: 

- El<mi •ıll<Bbilintiıü:z. 

Ve Y''' ~ beya«. d~l•rinl ~ele 
lt.ıııl dudo !arı cıı:wnoedi: 

_ S~nle kıtk yılt* dıoıst oJ.madlk 
mı?'. 

K""1n u:z:&tı!an eli oP1il: 
- . O'm;?c oı1ıer<0 m ••• 
Kadc. 
- Ben de1 .• 

Dedi v• hıda yltrüy;lp <Otele girdi. 
Kenan al'kıuınd<m baktı; bararu-

llıd• gıtı!el endamlı bir l<lldıodı. K~ 
Wnd.i. ker.dine m· endi: 

- Güzel k:ıdıui 
ilk çh-e tt"'ti•ti kacıı....ı.ın boş. 

... k-.W.n göm:.ll1ll<eı olan bir c <& "'°"' ' 

8dın<n Süzan olduğunu- ....,..ı.;ven bu 
kadın b'r lı:ıı'il<a ıeWcki eaı'lctı.ıı.-.t; ... 

Kenan. biribo ne zıı dım:ularm te
oin a lında od;a.,"!DA g;ntı... S''vııiTJİn 
hatırası, l!ıant-iJn,n acııı.ı gön}Unün ,.._ 
1.,, areıııoo.:ı kııı~lll)'<lrdu. 

Y"'1i aiyartar, bolt~yen ht"ye
can.ar1 aC'lyı unutt~ ~ kıa
dar müc-nıt. 
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Bi.r a;r soırra ~, Monal<.odıı, bU· 
tün Kot ct•Alaür'dıe. &t.\QÇ w zer~n bnt' 
~un, /lf'JOI; ve ttW..l metre<>I Sü
:ı:an d' O r gacoi 'l'll ,-. p;Jğı ç ıig::ıj ıklu 
~k<ıtle cıo.aeı,yordu, 

Bu IL.ks. bu dell!.iı:, bu ıno'l,yoı>erler 
dl.Yarına.. Ke.nan Da.ıtlı kıcndinden 
bahsclt•rmenin :rolunu 'lnı.l~u. 

Y"'1tlaÇOa ~l M' içi,ı yapılıp 

hozırianmlf en muht~ v<l!Jılardan 
biAıi kiraladı. Dün..,,. lloııdar ı>.,. ,.e
!'f',..rdt b'1: ç;tt at ilıe r.ıUJl6"'m bir are.
ı.. .98'm aldı. SOo<an h<\111W' baı;l«l ıı;c

ıuv.;J.,ıı:e ~~'°" 
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~C İ'parryol durup dSnl~nmeden 
kwnar <>,.1"nı..zyo.r ve n1U:tcma.d~tn ka-
2W1.1Ytı:rlı.r, t\:aza.."'.rlıgl puri:ilan da met
retsl için bol bol sarft'd'yurdu. 

O mevsim, hiç b' r şr~ f6elLJyan sa.- f 
' ttl.~n kralı Yt"l · r. g .cL. Gııvcrıc;n mü

sahah!ttlcla liN>o:I ı;. ica..and!, Ç.,..el< 
ıı.vra.m~:ı<ia arabası b'l'irıcH9 a~dı. 

AY!'Ujlanıo f'n klbor aile! .nni, en za" 1 m: eı:ı r~ Je:ıdm. lnt tan rr~ı; her
k<'S o•Lln. ,ıızıiöği ,.,.~ıe.,;.~ bulun
m:alt için can at.ı.yonlu. 

GiHl:ıne<llti- ümnlar yalnı;: ,-e ,va 1-
nız. kc.::~:Q va..t.andaşl'lrı idi, Be:ıeket 

"""'"n o ııe~e İ9pa.>ya<!an belli başlı 
ÜMe ı:< mooı".;.ı:i. Ka e. dolaşın 
t,l.r lk İ pan;yo.ı ela so..g'Ju:~ • •a.yan, 
ne ~ , ı bf lhsiz ~lem.. Saırtoo de 
lllir:ınç gobi bır .,,ıı-ıe senscrilcrle 
elbette kooU'JITl:uxiı. 

JWuç dolusu para harıcıwaıı.. kendi
ni ceıencedcn cgl.enot y vert\Cl., kutr.ar
d:ın ba,ı!ta br Je'Y da~'lmni~ bu j.,. 
pal>;)'Ubtt pl.'lt ~er yil:dı gü l ·, ı.ı
:alıı haz.in kon LJı7m..llı çok tt: :.n oatza.rı 
dikk:ıli<ıi çı:!rml~. 

Uzun uzun kom.ı;tuğımu du;ıoan ol
marnıstı.. En ~nın eı:t:ence ort.asıodıa. 
biıle eesciz duru)·•:.r, tric ~ ko:..·.ştu,ğu 
zaman da, s...ylPdOCi ııöde."!!<ın, ka(i,in. 
dıe:ı yara;ı o ~ du;rulv;v<ırdu ... 

l :OOV"Pll Vaı·ı 

iİ3u, anneye, babaya söyl<ııımez 
amma, aile memnun olur ya, me
selle ka~rnaız! 

Eve uğradığını•z zaman, kina ... 
yeli, seı-zenişli bakıyorlar: 

- J<::;tap yok mu?. 
J3u, cocuğun :stediği kiılapl.at"

dtr . 
!ier zaman hal!'I'lamanıza tm

klin ~r mıdır biiımıymwn? 

Urı tulmuş değıl, h.'.itırn çel
me-z. Halhuki oııl.ar, hatır:.an.ma
sını i.>-tı:yorlar. 

Gidıy<irsur.uz, konu.şuyo15unuz. 

Y:ne bu k:t<.p hll· ni:Gı ortaya a
ul.:yor. Kaçmanın imkanı yok, 

M<ttbaalarda b:raz tanrııkug:m 
va•. Bu k:taplardan ist . .yor um. 
Hk d~ mnüo"Ol'tar, <teste halin
de n-riyorlar. Beıı, rn<"m'tlun, yo
k.m d~"'lcğü bir gün bu o.kuma 
merakl.~ı çocuğun evine götürü
yor ve k !!l'J)kırı veriyorum. 

Th'rle bir sevinÇ. Sevinç uyan
dırdtğım ıçi 'bende de bi.r sıevinç 
An:dıan haftala:r; aylar geç~'Or. 

A~"11 dost .. mun l!'vml! uğramış 

bu.lunuvorum. 
Okwrı:t merakllsı (OCUk yanaşı 

yor; 

Cüınl<ü k ita~larm da kendileri-

ne göroc bir hesapiır~ vard1r. Bi.r 
kere isters!o?ıi?, belki iÇ.erinden 
hoş görınezkr arr.n.a, ses çıkar

maz13r. İk.inciCe, yine ses cıkar
mazlar amma, ncv· rkori dUner. 

Durup dLorurıiıen neye, onlaııla 
kötü k''j'i ol.ayıım? 

Bur. · a~!l1ırr.::ık mfü;kül. Aro
m"'l, btn.m ~okt1ma mera.klı.sı çer 
cug. u o'"1<1 aileye de istedikleri 

k!.·r '.m bl.lmak, daha mütf-oi>!. 
Daitkr, bazan doot.luklarıru 

fena rorhıyorlar. Mecburn kitap 
alacsğmı. Amma nereden? Han,. 
gi !!' 111baadan, hangi kütüphane
den olursa ... 

Ve bütün dQstlar, kitapl.annı 

v<>rij"Orlar. Bu kit.a;pların üz.erle
rinde ci.d:are., c'battaı.. glbi dam
gelar vardır . 
Bır gün, b>r ahba.bt11 evine giıt· 

=·:m. Çocuğu, kitnplar karıştı· 
TJô'DıroU. M e..::'.k bu ya. Kitaplara 

bakmak 9f«];m. Kitaplıarın ı;o- • 
ğ tı Ja ııı.g·ıı.J.ydı.. 

Muammayı QÖZemedim. Gün
ler geÇ".i .Bir gün, okuma mera.It-
lısı çocuğun evine gitm~tim. Yi· 
ne ber.den k>tap istediler: 

- Peki! ded.m. 
İçime tulhaf bir şüphe gir.miŞ!i, 

çocuğu çağırd!'Tl1: 
- O kitaplar nerede? 
- Yukar~da. 

- Ge'ir de, ekslkkri varsa ta-
mamhyalım. 

çocuk şaşalar gibi durdu, ke
keledi: 

- Kiıtaplar :ı!r şrka<iaşımda ... 
Sesimi ç>k:!rmad"11. Başka b\r 

ari<adaı;lln"tn evinde-, çocuğun e
linde, damgalı bir k:lap gördüm; 
sordum : 

- Çocuğum, bu kitabı nereden 
aJdm? 

- Mektepten • 
- Nasıl aldın? 

- Birim bir arkadaşıımz var-
dır; bep o, satar! 

Çocuk, bana cıhep; o; satar. ı 

a·nlattı; benim .okuma merak!ıısı 
~'OCuk• değil mJ.vwniş• 

MAHMUT YESAR! 

r Biri!"i.xi·"DE~Dİ 
J1epım1zrı 1 

Bu molozu k im 
kaldıracak ? 

Beynı Ua Genç T Lhtt c:ı<W 

de On scl<iz Sekbanlar ro 
21 mım.'lı'tl.da ot.uran F K 
ya:ı:ıyo.r: 

- •Üç haıta lr::ı.d;r ""' . 
fon ic!a.res> tara• o E' ) 
Fıı.lihe dl*'1 Y""' ialiılo d 
Jzetn . "< 1'-Ja '1a açıl }{] , r. 
,er k<tp::ıtı~d~ n V'I u r.1 k 

n 

dırınu yapıldık":ıan sonra ...... 
kalan küme kum' mokov.Jar h 
kaldmlmadı, İkamet etrne:cte ol" 
duğıımuz (On • '< z Sekbanlar) 
se-k.ığında bu Jn<)~ ~ r nr:lbalaır 

tarafındian d ~tı!dıftı '" rQ7.gA:-la 
s:ıvn;.lduğıu için 9-.kak ~r :n: dt·r-
yt.. · hallne ~t Açı...ba ·u T'l" 

1;:au .. ,1m .. ı k'm'n '""' d . 
\te niçin ka!d rnJÇ'.)1"• 
~ON n:t.GKAF - Blır yolu a. 

c&z!l:ırın \"'il::.ıf. :!'Si orayn y 'rır. 
kablo ~ kle bAAl!'2, Utıl >zl 
rı:n d" ka~mlıp c:ıdd !" 
;~ ~rilmeoi llıtnndır. ~l " 

rlalliart<ı ooemmiy.:tle naz;ı"I 

CV.J;at'ni crı!1'edEriz 



!il~ 7.0.Zının mrlinler! Anadolu A
l•n!ı Bültenlerinden alınmıtUr.) 

hlbis edeıı MIHlmmcr ALATUB 

A \l,an kh!>gloerinc göce; seri 
cı·du tc <tillen ve kıt' aLa.n Ku
ban ne :ı.r:!le bir ~ nol<ıta'ıardan 
l4.:qrn~ardır. Bır endü.."lıri şehri 
ola: Varcışihvıik e<.'den eve ya
P•l•ıı Jdl:l.ctl mücadeleden sonra 
'-~ibniştır. &va teşki11'eri 

k 91™ıkta o!.ın düşma.nı tahri~ 
'""' b·r Ş<>k.!lde takip etmekıted.ir
ler 

S l ve Don nehirleri arasında 
A n ve Rıı.men kıt'alan şarka 
« ,,ru •ri hareketlerine <Je..·am 
ee Or ""· V~a nehri ÜZC'rin<le 
b • Sovyd petrol gemı;.si daha 
ta ';'arc er taraimdan baurı\mllj
t.,. I:-ıe ..:~Rusların ş:ıs,ıı1ıına ta
d ruzu p; kürlülmüştür. Volkıııf 
Ve Lel' n ' d\fo. me-vz ı m uhare-
1 r c • 1 tur. 

De n< ıri ıtıyı'an.ndan ta Vo-
.. k dar ~ Uıharc· e· __ aıc-

l ?r. Kal.ı.s ~ bztı CC'V-

r ·, c. & ,, c-t 23 t r .ızdan-
bc; " ı tın ka'1bc mışl.C'rdır. 

.R , ırı -:le K1cıtskaya Sıni-
ı.; ıcaya, SaJak ve Kuçevskayaı 
ç ,.. !elde ş.-dleUi çarpıoşmalar 
oidugunu bllclirrvor. Ceplıeı in d\
ğı-r kesim\ cm.de dcglş- kllrıt olı
tn.ımışt.r. 

Don nt-lı.ri~in d'~ğir;de vaz;.. 
Yet v ametini mulJ.afa.za etmek
led r BuPunla bember AJmnlar 
dü~ tuııoumiyet it~arile unü'him 
t-e Jk:;.ılcr kaydetm~erdir. 

N<eVJorkta çıkan Heralıd Tr:
t ~" _ askeri rnulıarriri, Ruskı
r mu ;:z_ bir mukabil taanu
Z• haıır'aııd.Jdannı yazmıt..ır. 

İn . .-z kayııak\ıırı, Ruslarııı 
!: ı:m dirseğın!<ı her gfın aruın bir 
ın~'<avcmct goSterdiklerini bild.:
r:yor!Pr 

Ahı: ~n aron bazı teral.ık.iler el
de c ı!Jg, tek çevre Roıstof cenu-
1:,t:ıJı. • Görünü.,""' göre, burada 
Al "" ~ göst~'Iiıen şidd~tli ınu 
kr.v met vatnıa: Rus nrtç;farı ta
r~f· da~ yapı:lrnaktadır. 

Ahııau'lar Voroşilovsk şehri
ni de aldılu - Ruslar Doo 
di~>ııde.n şimale doğru 
bü tiiD nehir boymıc.a m.uka
,·ınnet ediyorlar - Karııde
nizdeki Rus dQllanınası ne 
yapacn? - Amerikan or
d usu Baslrumımdanı ikieci 
cephe ~andaııhğıoa tayiıı 
edilecıckmiş. 

İRANLDA TA:KVİYE 
K.UVVETLERİ 

Landradan biliirildiğine göre; 
,.etti 1ran Başvekill K•vamüssa]
tana yeni keıl:ıinesini teşkil etmek 
üzeredir. 

JWyterin Tahran muhabiri, mu 
ahede mucibince, baz.ı yerieriıı 
müttefikler tarafından talcvi-ye
si hususunda yeni İran kabin.esi
nin müotıtefiklerle reşriki mesai e
d~ğine esaısh bir surette itimat 
edi!rliğ;ni bi'ld:irımi:;ıtir 

K.ARADENlZJJEKİ RUS 
DONANMASI 

Haws ajans'nrn Stdkh< '.an mu
bahirinln verniği mıiliı.ınat.a göre 
ı:."<i::ıı.kü ';az.yet{e Rı.:s Knrad.e
r • d'oı'amn~ının mukadderatı 
gü ün • eseJ<,sı fuılinı almıştır. 
Şımdiy-c "ad r uğ<~ığı kayıpla
ra re iı Rwt donamasır..ll iı.i" a 
tl'U.'ıim bir kuvvet ~kil ertiği 
Berl ude kabul t'dilıınekt.edir. Do
nanma içm şıı üç koeyfiyelten bi
rini seçıme'k :".l!ruret. vardır: 

Kendi kendini baıhrmak, taraf
sız bir limana iltica eı.m-ek veya
hut teslim olmak. 

Berli.ne göre, filbrıun barınabi
leceğı R~ limanı kalm.aıınıştın-. 

İK.INat CEPHENiN 
BAŞKUiMlANDANLIGI 

Rıöyrer ajansının askeri muihar 
riri, ikinci cx-pheıin baŞkumanda 
lığına getirilııroesi ıınuhtemel o
l.an zatı, Amerika Gencf•urn>a\Y' 
Başkanı General Ma~all olarak 
g00t<:rmekted1r. 

sıt.o'kıhQlallida çıkan Tiden.gen 
gaıze'lesi, ikinci cephe açılması ih 
tirnalıine kar~ı Almanlar taraflllr 
dan ya.pılınalkta o\:ın hazırlıklar
dan bab.selıme.kedir. Holandada 
çıkan Aknan gazeteleri bir. ila~ 
~erek hır;kı mıııyın tehlikesr 
olduğu için pl:ijlı limanı.ara git
mem.eğe davet etnnektedir. 

( ·s E H I R D E fi 

ANKARADANn 
llIE.'lLLKET'IEN: 

ve MEMLEKETTEN) 

* M•l,l Ş•fiıı GC'e•wıu tı.şrillc rlnin 
;;ı dlncı dönlro. ,-ılı bü..Y(ik mcı"Q..._"4m16 
'n1 tı&hnuştır. . * D"" ıs:>at 10,20 de Mu.ılada ıı<L
detlı bır zıll.zele oln~ur. llat>ar yok..
tıır * ~ _ iıınıi<· bıtJ;ldct yan

nc :mcı:ıı 30 Al~• Arkarada 
b lıyacr.ıc, İı;:n..rin Kuıı\ı.luş günü o

'•n &.ktt f)y'ıllde izıncı:de niha7eot
en,. f1nir. 

* ~ Mıı.hnmat Ofisi Miklili'
~ ı n Mer3'<\ 4 Barf."""' Orm:ın ~ 

lın :en Moouru Zckıi ~;,, olun-

lliÜTV.l"ERltİK: 

* A .. adı.nda. bir QOCuk b~na ı 
•t t '1.mvl\y p;ı.ııosı.ınu kııi .and!ğ1 f~ 

on beş ı:wı ha.ııee ınal-A.ıl.m olm~. 

Vali Cume günü 
ge.iyor 

An'· ,rada iaşere müteallik ir 
kr v~ hunlara lWzlM olan tahııisaı 
rr.esc'crlenle, bel.e<liyeye y-i ge
tr km!n e1ımeyı istihadf eden 
r•:rcr hakkımda alikadar V&a
!et'er~ teması.alda bulunmakta 
olan Va\i ve Belediye Re;si Dr. 
Lü;(ı K.rdar yarın akşam Anka
r&d"'1 hareket edoeçe)<.tir. 

N ışarılafı kız san' at en~titüsü 
binıuı 

}~ P.nta~ı kıız saın'at enstitüsü 
b ı n d l i ve bJri<:i kıo-,m
:.ırm n esa9~ I:> ·r ~ ~ t.am1r o
:. ~ ı kararlaşLır.ını.şt.ır. Bu 
t • 10 bın Ura saırfolur3cak ve 
l 7 .a w.ıos p:ı z.ı rtı:;;ı g lir.ti işe 
bt lamlacalctrr. 

Caride ve sokaklara yeniden 
konacak elektrik lambaları 

ıBc,c<...: e reis! lf. cıı J.en muh
~ f c· '(O!'C \C uıaıa bir 
1' \Uz c:ekıtrı. 1...ır.l>ası " )&-
caı<t Bunlar n e!ere k nu-
1& "' ı ):o k tr. ~ r l ste ha-ı:ır-
1 "rrasma pek ) , k • -ıaı !:ıa,,...anı-
1.;ı. aXIU'. 

D t,e r taraftan 2 ·ı 1 evvel, şeh
ti.rr me 4000 ele !\- k ISmbasL ve 
10(1() ha va'!,'ll"' !l> M varken 
~ınd elek;.rik t ası. Y<"künu 
5403 e, oov.a = 1 imhası 
hkuı.u 1649 a b..ı.iı; <>lır • .ı~u.r. 

* o~'Z ı.on ıı,,,on tıu=nu 410 kuruş 
yerin~ 1~ l •adan t.atr.n Ç.nçt Kordr:f
lı r Milli Kı:>ru.-.,yıa M_,,,,.ne ve
ri1rn.is!erd.ir. * Mualhmlt-re "" sene ınr<lken be
dellcrıi veıt:.lecekıtir, * sı~ni Maliye Şı.ııbC3! t.siısJdan 
dört bin ıra ile ortadan kı..~'bolmuş* IJ'ç bir ııa:r;n.. \'f eğlene.· yerin
de yO-ıde on gar30n haı.ld-:n. a.ınrnıya. 

caktır. * Şo!Orlt:>'I' Cem.iyPlı • ayın yf'disin
dE"n ttiOOren (llOtöt!erc benz'n kat'Q..•si 
dağrtaca...'\Qtıt. Ka nyorliu ~l)rlı~rıi.n 

~ illlycnlaı ylc be-rabc.r g7t:rr elc:ri ıa
zıındır. * Çok ~lu (altır ailele.rc :!"J<er 
teV7 .,1tına b ~a.;ı ,çil\ talim&tnam.e 
bc!>. 'enıml'1ctedır. * bak koY H••!:ı.!>:ın~ııdcn k'çan 
Mehıııtl ısmlnde blr dPli d.ün Baıicır
köy cıvn.rmda. kıı·larda- dola.,:r:ı~en ya
ka lan:. .. ı ı.r. * Alt.:ı dün 3110 lrwU,1.:.n sıt,ım~
tır, 

Husust inşa 
çimento 

ta 

(1 inci $.lhiCedrn Dt·\am) 
b~tta bulun.an Arslan ve E::_• ,;ıı;sa.r 
TU:"A Çıınentıol.&r'ı Şi.rketi Müd.Urli Fu
at B~.ban bu kılcarın muvakirot ol<lu
ğuııu r.oyh'rniıi ve ewabını da şöyle 

did.1Jti~rr.i tir: 
- ı,;,..,., :ce Eetıbest sıı,lılan çimeniıo

lar h:;rp dola.yısiyle ln:ıııat sahiplerine 
ıhtiyac:arına &ör( ik.tısat v~aıett ta
r:ıfından tO\"'Lİ olunrr~dt. l\Iülga 
İ:' .-e l\'lüstl',.arh, lhı:as ohınıın-::a D~·v
lt: ta· f ::ıdan ı-'ugıt ı..n bijlün rn.aOC~
ltr gln \<mcnto lE;\•.zia'b. Oa ınezıkür 

maka na devrolundu. lı.'I ~ ~ r·ıglıll. 

)fı.ğvınf n sonra. ricaret Vf...X i l tı kv- 1 

zıatı Y'.,, tktu at Vridıletine dt'v:-e ka
rar verdi, Gt(en hatta1ar t .. l<..irada 
\-.t"k..~ıet& r ~rtc~ı t; .. t~fı..~an t şkil o
ltı~ · ı:ıom l}-onda çim rdO it.tl~a-

l tı t k « ve ~·r:<etlenn ,. -ır<tle.ri 

ı:avı " geço!rildi 
Devir ı,; bı.ıgün.rdt> derderti !'.mal

d\ •. Te\7'at bu dcvfr rn-ın \ ·l>~~t!yle 

ciu:rtluru;.ın~ W', E:...ı mtldtltt z ı'.f:ı.ıria 

y ... l:ııı: : C ı.1 ek!\.. t lt.,.... ···- '1DC çi ... 
rr,ento ve ·ırccık, b.!' kıar; gLin otıra da 
h Kc v husu:.:1 ır. -ata ya .ıhın 1.e\"l:L
ata e,: .. isl g1hl d'"v'"m olun:ıca.ı:tı.r. 

Tc vzı ı~-. ı.in yi-.e İl ..... ~n.t VrJk.1.lf"ti ta
rafın1 n y .. pılrr. ... ı kuvvetle ınuhtc-
mPldir. 

Çönde Amerikan 
uçakları 

Loııd,·a, 5 (A.A J - Çin kUl·
vctlerı Birleo'k Arrcrika uçakla
rının hı may<' Viıı.ç~an hııva
lis':ıde bir hücuma lıazırL mak
tad.ırıar. 

.... . ~_. . . _. . . ·:... . 

· :· ŞEHiRDEN - MEMLEKETTEN -',BÜTÜN' .. DÜNYADAN .. · . 
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ALMANLAR Çörçilin nerede NORVEÇ'TE 
Ekaterinovsk o l d u ğ u h a la tahkimat iş l c-

şchrini de aldılar anlaşıla.mad~a r!~!: ~~~?t~~~~ 
Bedin 5 (A.A.)- Almanlar A- Vişi 5 (A~)-:- Dün Avam rın şimali Norveç\<! vücude ge-

zak denizi d<lğıısunda Ekatrirıovsk mar1151 göz.li ~. relse yapnllŞ, tird'l!deri tahltrnatın inşaatı ~k 
-'--'-· hücuml.a ze te...,.•leı:dir. Başvekil muavını Atlee durum 
ş~. ! . _P .. ~·~edir haktkınd.a beyanatı& buJ,urunuş- y..v~amıŞtır. TalıKıimat işlerinde 
Bu şehir eJ& ımıagı uzerJ • ,_,. __ , __ • ""-;lin gelme- çalıştırılan Norveçliler Sllbataj 

1 P • t tur. Gız.a """"'~e Y"""' k ~·ı . ·1 Leva arıs e m""' kend\sirun r..on.ırada bulun- yapnak:ta ve enw erıne verı en 
'l'aris 5 (.A.A.)- Hükfunet şefi. madı.ğmı ve tayyare ile Moskx>- emirleri iia etmemektedirler. !:° 

M " vaya g'ttı';,; hakkında.ki sayı· a1ıt'l Men adasında çalıştırılan işÇi r-Piyer Laval d'iin sabah ııugnon • .,. oh ı d 
l d b · k"·vvetle~-'' rmekıted!T. le .Al'man mü:ı assc; arı awısn a 

otelinde hükfunet au arın an ır ~ ,.,.. aıibedı>'.er o1ınuş tevkifat yapıl-
çoldarını kaJl>ul etıınişlir. ço··ıde bu·· yu·· k mıştır . 

Lava! Paris',e ikameti sır.asında -·-o---
Frat'.soz işçılerıle i~e işleri eıxa- ı• t k 1 • d 
iında L,qgaı maksmıarı mıümeı$.l- f aa ıye yo • Rumen-· orc.ıu~un a 
le.Me de görüşrr.elıer yapmıştır. Londra, 5 (J\.A..) _ G~•p çö~n- ı t keut edlfen 

l.taDbaı"'D l ... t I ID deki kara ~arekish m~hdu.t ı".'ik- . Ge er il r 
lN "1 ~asta ı,levrıye faaUyetine ı.ıılıısar 

A Bukreş 5 (A.A.)- Re=i :ıze-
500 De vıı• nzı a.s etmiştir. d b. k 

J•1 111 Dünkü banı lıarckatı c"1ıasında t~de in"işar t' en ır Rrarn :ne-
'lst.anlrulun fel!htnin 500 üncü müttefik uçakları ceııup kesimin- ye görr 15 Rume'1 ge~'lrali veo 

y~ümii.ndc 'Yapılacak işleri de Mihver kuvvetlerini .bomba- ~8 Albay ~~~de SCV'ıte miş-
teSbit etmek üzere bugün Anka- lamışlnrdı:r. Motörhi onklıye k.ol- lerd:r. Bunl.ar arasında eski ge-
rada İstanbu! ValJ>inin de iştirak ları ,.e çodırlar arasında yangın- ne klll1'r.ay başkanı da va~ır. 
ed.ece{f h:ir tıoplaıuı yapılacak.t:r. ]ar çıkarılmJştır. 

Bu büyük yılılliıııümünün İs- z • y ET 
ta.nbut ve rnenıleket<mız iç;n .)lj.r V A 1 
hareket kay'lıağı haline getiril-- (! inci sm;red<'n De,-am) 

Şinldi, Kra.o;n;xlanda ellerinde 
mesine çah.,"11malııtad>r. T ı 

1953 senesine :kadar İstanbul bulunduran Almanlar aman s-
l tika.ır.etine -'-.~ru sarkma:arı ve imar pLanının .-ısasl1 kıı;un arının """6 A.bn 

tamamlanması, büyük b!r millet- Vo~l'Ovsk'u ;:&pteden an 
leraraı;ı serginin kuruıması ve twlwıun da cen119 c!Pğusuna doğ-
İsı:ın.'lıulun bir turi2ın şehri hali- ru tazyikmı atı:tırara:k, V'ladikaf~ 
ne ifrağı için a1macak tedbirle- kası Ja ele geçiıu.ek istemesı 
rin ana hatları btııgünkü. !PiJ~n- muhtemeldir. 
tı-da t<:Sit ed!ile<:ektir B~"Ü.k Don diF.Cginıfu ,.e Sta.--Bir Alman uçağı-

nın sırrı 
(1 inci sahifeden_ ne,·nrn) 

raktlmadan eı,e geçiriltr:l,"t;r. 
Ufak IJ;r tamiıt müteııkıp iş

ler vaxi'j'de gc~ırı\en tayyare, 
ımütehaH;;sl~r ta~afındnn e&aslı 
sur>ette «!tkik e<l:lmlştır. 

.Almar.k.rın bu yenı tip tay
y:ı.relerinin Spftfire'ler uyarında 
olmadı,,'ı neU.cesine varılınıştır. 

Rus C&phesi 
cı inci S:I>hifede,, Devam) 

Ga.r~ı:.e .S mtyanaka<ya, Klıes
k:ıya K~ev:,;kaya mınfakaların

da şiddetli <;arpı._.<nıalar yapıl 
malkıtadır. Diğer kes!mlerde e
sııı;1ı bir değ'i~ikLlk yoktur. 

Kl<*Jta~a'nın cenubunda bir 
.;ok Alman hüırumları püskü1'tül
müıştü:r. Almanlar bir r.-oktaya 
dumıwan ku'\'\·-et g<'lirmck su
r<•tıle yapt.kl:an ireıle)~ı;t çok 
p:ilial..şa ödemişlerd r. 

Don nE hrinin bütün geç ~kri 
s~,')~tlerin elinde bul-~nnıaktl;a
dff. Alman radyosu, d vımılı ha
, • .a b:ıwaı'Ciı'l!'~nlarına r ":nen 
Sov~d!-erin ki"pil'!~ri ~ n;den 
;,· 0 par&k cepheye kuvvet'~r sev
ketmeMc<'! rl>er. 

Leringrad ı;encsin<kki faa14-
yet aı,tm>~lır. Dünkü F'\n tebli
ğ' nrle Ru.slann şiddetli hücum• 
latda bulun<luklan bildirilmekıe
d:r. 
AL.MANLA R 300 KİLOMETRE 

İL~LER 
v:. 5 (A.A.)- A'lır anla_; Roo

tmtır. zaptın<lanberi 300 kilomet
re ileri.emişlerdir. Alma.n hava 
kuV'\e:.i büyük faaliyet gıöstai-. 
yor. 

Tun ye Sal neıhirleri arasında 
Ahnanlar şa<ı!<a doğru ilerlemek
te devam e<ilyorlar. Don ka\~sin 
de Alrr.rn1ar ba7J rnevzil<'ri zap
te<>m:slcrdcr. Voron~de Rus t:ı
ı;rrc~~ tardedllmiş:U . 

HükQmet yeni 

karı~~!.:':.iı!!a~~.,ı 1 
ğ ·r ın.aCd.ele :n f l rıne za!ll Y ı:ı:l-
11r.as1 kat' .)yen me" n · bal~ olrnaaığı 
gibi ufak m kya.sta da 0 1sa t v.1:.:.t ya· 
p.lrr.a~ı çare!eri ranacak't1"'. 

i'l·Hı~LA'l' :!\LU.LAIU l'Cl'ZLIYACAK 

1';.c;ır t Vtktıleti ~·<·ni l>i~ kaıa:1a, 
~o1ıır kron, im•içre r~.1 ue .y~pıl.~n 
nil.ib:-de!l"'l rde i~ı..ı. ıt prıı..-nlenıru yuz-

dc tı •1k sı cizıdt'n y\lııde otuz. beş.o in ... 
dimıiı_P.!r. Bu ıırııre-tle ş· et t ıha!M 

' -~a yüıtde on selt -z. ,.. ;'belinde t':---.Y2 nrı:ıu 

lıngrad. ceplıwnde Rus kuvvet
lerinin mııkavemetl.erini gitükçe 
aIT!rtınr.;.k.ta oldukları gelen .. lı.a
lberlcrd<:n a.ııla~lıyor. Bu !ıölge
uerde. A~anların snğ cen.ahta.ki 
\'ıar.eı~~un ink.isaıfına .ntıza-ı::n 
IJı.enüz ;ı;tt:cal etm,.ınk!<"nl'C hük
'IIIQhına·bilir. 

Mühim bir un 
yolsuzluğu 

u inci SMi!eden D~vaıuı 
faa vt:rgisi kemıi.yerek mühim. 
mıktaı:aa un \'e buğda5 usulsuz 
'Olarak satarak bu 5"r<ot!.e on Jjn

lerce lira kaz:>.ndıkla.rı ödı:!ia edi
~ beled:ye müftdişi fflmi Sa
vaş bele-dire ib~cki.ırı: Asrın 
Ya.:..U. ~lcdiye lı:ış k:Qmi<;er\ 

Mahmut Kuru ve lıors.a. umll!cl 
lratibô Sülcy;ınan Se~gıcı tevkıf 
edilıırf. 1.erdir. Su<;lu sanılan bu. 
döt kı~inin v<erdikkri rap<>rlnn 
tetkik e'lıne<ien w kanuna ~y
kı ı olarak ta..<U;k r<lcn l>eledı:ve 

r '-"\ed' e • k r<!d Kasım :E)ner \e "" ı~ -
tısat müdfırii Kemal Hakıgiiden, 
bel'cdye ı;.zasıtlan Basr• /\J:soy, 
Ticaret ()dast baş'kıiıitıb1 Vural da 
va:<ifeleılırl ihına'd n dQlayı 

•. rrcvkuf ola•ak tz':ı!tı mu-
ga,>xı _, y , 
\,ak<:-m<:Ye ahnm•;;o·ardır. a~ı.a~ 

,..,. batı f_rr.zm~ ~ahıtlerı c111-r1 cnr - . 
. 1 . ,.e dava 8 agustosa ta-d• 1 {'r. ın:.ş 

lik edı:lmiştir. • 

Hint mesefesı 
(1 ınci f,.:.ıh r~r;: f?•'\-Sm) 

. ,. ~tasının ı:o2onü11de tu-
Crıpps ıo - .. 
tulaıasını js1.ınn1tır. . - . 

Amerikan &ırntelerı, ege>r Hıo-
distan kongresi ıney,dan ~~u~ 
• B itan)·a hukumctıo.ın şıd· 
ıstersc r b · . 
det!' tedbirl<'r almak mec urı)e>-
. d' k la<:ağını yazmaktadırlar. 
tın e ~ lliND ANLN]l\IASI 
JAl'O~AslL OLACAK? . 

y . Delbi, 5 (A.A.) - Paadit 
em d·-· bir miiliık .. t sıra-N e!ıru ver ıgı . . 

d· söyle demrştır: 
sı~B~z'jı;g.fü.Je'l'<ien Hindist~~dan 
k·ı terini istiyoruz. İı:~ılızler 

Çc ı ııı-e 

d. ..,.kiJdikten sonca Jc.pon-
bura an r . . d .... 

. 1 n';~akl' rcvo gımıc y ı u.şu• ya ı c ı ~ .. . 
. Ve belki do oıı"Unla bır-

necer;rı. ... 
takını anlaşır alara '~a~ ('~~ızw .. 

B ' •sm~lar bıtını ıçın sıvıl u an.~'): 

idri ikticlan, onlra ıçin ele, mese-

l - t praklarımr.dnn ordularını 
a 0 , • 1 • •kt•tJ •L • Icrl g:"bı a~.cerı ı · i:!rı 10.ı· 
gcçınn · . 
th·a cdebılcctktır. 

İ , <re ıı na .an'r kEnıL a
le ~ .. de jap<ınya tarafır;l.an kul 

l ıtr ~ır.:ı rrıüsaaıue ı.Jr z. 
anı. "" 1 b , .. -
İn<;. re projeıc< n ·a u "Jnu 

J cn:e nJen.iı ltalacat: :aı fa
~~ n:zarıY<: iti-bar.ite n:ihver 
.ıe,·ı~tkr le bag•an~ . buluııa-

•

•"'n\ a taa -ruz ıçın k<:-n-'C' 1f'Z . ... J-'"' .. 

d r• zur gu!>l'r<.tı.:r '='~k:>t 
,!:,l r . l 

""' ele kinden çı kıhnaı. gı. ç ı.;..-.er 
ka .sında kalac:ı.gız. 

lngilterede kızlar 
fabrikalarda 
çalışacak 

Londra 5 (A.A.) - Yirmi ya~ı.ac!a
kl kızları tııbıikaloı'tia meoburt çalış-
11'.aya o~veı eden blr 1<ararnııaıe o.,.. 
r~di!n1l;ılr. __ .,. 
Saracoğlu kabinesi 

(1 tııcl Salı!{edcn Devam\ 
dir. Yine bu programla hükfıme
tin şı:ıhsi teşebbüderc, milli sc-r
v~ti geLşmesinc öııaya:k olaca
ğı. ttcaretin seI'be<lt l>ırakıl.:ıc~
ğı ildn edilecek ve buna mukabıl 
de ıüocarıdan, kendi aralaranaı 
sokulmuş ve sok11lacak olan vı:ır
guncu·ları, gay•rim<:-şru kazanıı;
l&.r peşinde ko•an!arı tasfiye et
mek ü~cre tam bir i\birUğ; ist.
,ttektir. Me-m~eketu>ki h<'r nevi 
iş piya:<ası n:ı.muslu t.Ucc~rlara a
çık bu!t.:rıdtıruiac~'"· fakat kı..rı
S~t iiııer yapmak lstiy<:-nler as1a 
mi.ısalt bır zemin 'lıulanı:ı.'·acak
!?:rdır. 

Ifüktıırr.et, bugill'kÜ dimya va
zin,tinin irrJk5ıH nisbetmde ya
b;ncı devlcLleı'\e olan ticari mü
nascl~tleri akısatmıyarak, mem
lekett~kıi her nevi gıda ve diğer 
m:ıd'dc1<'1' ı~t<>klarmı ro(:r-1.ınıa ıq 
y'Olundaki çalı\'ffialarıııı, gelecek 
sıcne :z.1ra<.t ı;ı,feı!l:Hliği için &1.ı
nacak tedbirleri bildirerek harici 
~iyaS€tirrui i1:ah edecektir . 
Hükümet.ın prO..,"lN!Tlt, daıına 

ayni NSSlnr üzcriu e istir. at etti
rı' ş olan Ye bü~i1n d'·nyaca 
t'l'lı<ır edılen d po\itıkam zı.n 
bt•»clar scmra da kud.nrl4 bir or
d''' n tl• cnan ·e her . ırr Jlete 
k.rşı i. ni)etler lıesl )Cll bır 
,·cQ.'ıe hk p edeecı;lni l>eliı•:rneik-

!t'd:r. . 
RÜŞVET V'E lı!-TİKARA l{J\R
ŞI ŞİDDETLİ BiR 'l'.EKLH' 
Ankr.ra, 5 ("I'elef<m a) - Van 

rn<'busu ibr&him Arvas tarafın-
dan Mecli~ ,·erilmiş '°'1,~ r~ bir 
kanun tekllfi-ni.n, bu~n müznke
re e<lıi'ıınesi mu!ıteııneklir Van 
md::usu bu te-ki~i ile mc:ı'i ih
tikitr mahkemeleri lmnılm-tsııu 
ve ihtikara aıet olımak maksadifo 
b'n liradan fazla rüşvct alan me
murların idamıını istemekte .r. 

Aliı.k adar encümenler tarafın
dan ıetkik e<ll1 m!ı; olan bu tclklif 
esas itibar~ 1e muvafık görülme
mis \'e ad';.,ye encüm{,·ni bu. tck
l'f•n M lli Koruruna .ıtKnunu lıü
kümdeıile ayktrı bulunduğu mü
ta1eas.nı ileri sürmii'şlür. 

T ksimde 
(1 ine• s. Jfeılı'n De\-am) 

um«nnll ~e tahkikata başlannı 
~1aam.."4filı; ö.Jıc.Jn bir s~-1.ei k'S~b

t~:ı ı' rri &t>lml$ olma..,ı ~ ınuhteı:nel

dlr. 
Cc"l:Nkc~"1ndo Yenhnahal ede Kiret-· 

!tane N; j::.nöa 7 n.ımnra~ı C'\~ otu

rt.n Evd yanin [~\·ırıe ~n a:r.ce m('Ç

hu l ı ır h.. "S12 gi .. 1-11 yat o~:~ıı-da 

bt;lı.ı.r~an, pandan ~. nltın ldlpe, altın 

saat, vesatr on ~rç )'la yakın kıy

rr.ctll mtlC'•'vtte,pl r -.,j çatrnıs:Ur 
Ev ~ wn n acacı.~ nzerne z.abl-

+a lı ' vl':' r h. stız:IO! aram3.\t.adır. 
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RUSYA mağ
lup olursa.~ 

(S.:nı.ııkal :den ~ı:vam ı ı 
Akruınya.: - A\'rupa kıl'asmda 

her tiirlil siyaıııi ve iktısa.di. hıiki
miyet mün.huwın benim olıııcak
tu. Sovyet Rta>ya toprakları Şi· 
oıııı1 Buz deırizinden lla:rer kıyıla· 
nna .kadar ör.& ınıalımd.ır. Ciluıll 
plyH&larıaa maınul madde mas
nuat göndermek bıı.kk.ı.ıudır. Dün
yanıı> idaresinde birinci rol her 
bakımdan bendedir .. 

Japonya: - Pa.ifik'de, Hind 
Oky&J>11.snı>dı, Aı;y ada ve i'igaıiın 
altın.da bolwn.ıı bütün toprııl<lar
da , e adalarda her türlü hakimi
yet bmiımlir. Hiçbir rekabet ve 
iktısadi teşebbiise müsaade et
mem. 

İtalya: - Akdeniz hen.im doni
ziınd.Q:. Ş&rki Akdeunden Fasa 
kadar hakim benim. Sarki Afrika 
İmparakırluğumu g;ri isterim. 
Habeşista.ıı yine bcnimılir. Akde-
nizde İngil!ereye 'o Frans ya ait 
tek ada. tek üs kalamaz.. 

Derlerse ve l\Llıvcr artaklan da 
buna misal olar<ık daha birçok 
bakUı.r ileriye sil.erlerse, istikliil
leri ellorııxlen alınan milletlerin 
hayat \'C beka hakları ortadan ı 
kal.kana, •Yeni ntz • deınilen 
Mihver nizamı dünyanın h~te 
dördüne teşmil olu uık isi.enir
"" Amerika ve !ngiltere idam ipi.. 
ni boynuna geçinneden bütün 
bunlara nasıl: 
-Peki~ 
Diyebilir, nasıl bir ınlaşmıl ve 
an~ müzakercsin-e girişe· 
bilirler. Rusyayı mağlup etmiş ve 
bilhassa Avrupa kıt'aswda her 
tüdü hakimiyeti ele nlltll§, kılı

cının keskinliğiıie •·e dünya fa,tilı
liğine nuj;rur bir h.ald.o .-canda 
bulunau Almanyadan, yarı kiıins.
ta çaırçabuk •ııhip olnıu.ş Japonya
dan eğer tımıanıile ta"·ir ettiği
miz talep şekillerinin zıdduwı bir 
uz~a teklifi gelecek ve l\tiıhver 
grııpu ufakt-efek b.rkl&Tla: 

- Biz 1939 d.aa öM<!ki ~hıra 
razı ohıyonu:. 

Diyecekse, buna imkôn ~v
vur edili)0<"8 o vakit m&ele kal
maz, uzlaşma da, anla.,ma dı, her
şe-y de ·~ıoniadaki keklik. olnr. 
Fakat, hırr iki tara{ın a•ırlıır 00-
~'Ull,. kiıbim olmak karar n cmi· 
~i taşıyan ve bu harbin patlayl§ı
na, seyrine hakim olan hayaj.i 
mematleriııi gözününe getirince 
i>öy le bir hay1tk "' ümİ•k kapıl
mak ctinıoet. olll?'. O lurlde bir an
laşma ı.ulhıı bahis ıne•-zuıı ola· 
maz. Ancak. sulh, tarııilıırdaoı bi
rinin sırnmn iyice yeru gelme· 
sônden sonra gekbilen sulh nevi
lerioden oı......ktır. 

Çorap ve Trikotaj 
(1 iDCI 5, :ıed<n I>tvam) 

kOQireyl o.are etı.u "' l.lJ'.e1'' blr reis 
,n4.ıh -~ • t!ı.ınea liiı:ı.."n ge nt sO:?le
.rnişt:'. • Bun .m ..ze-r ... e rryc m ·ata.at 
olorı nı rsı<' Id ı He) .. <'1 B:ı$<1lm 

ı.;:e r. 1 Lı 1-:r '.'.ll ' .. a.t "' st.:çıl· 
«r. ''r. 

Kem•! GJngöı, h 
ıa~ .. a ~ .1tı.z.: 'l et.ı" ı k 
da ·1k Jf .... ~" k ;>e •. 

ğf\t tc " ..<. ve rı \ et 
d h .. \' • bfr n tc... 1, ı tL:men
nslnde b nnıuş, CJ ta ~ayın A1 lll 
Şt'f"rr:iz oln a.k üzc•r bCy~lf'Nnı:z.c 
~ngreır.n soBSUZ ba hl ıaıı .. ı ve üs
tün ttz -1 crı1ııı :bl ... i cd-.reK a~s.do.ş
'arı tcıraf ndan uzı.m uıun :~lk~an .. 
~ır. 

E:ınd1ln s<>nra nıUral<ip rapeıru o
kunmuş, kadın ve l'fkt'it koo~ratd 
&Laları ·ı: ala!"31k. ip~&. tC\'7.:lalı ve ça
Jış-r.olor etrafında ""'" Wıl<ı> ve le· 
mern'14!t·rde bu}UlVl'IUŞbrdır. Bıınu mü
teak'.p yeıı.i İdare Hcy'e-tl ıteQl.'tl.inC ge

çoilm'ş. KO<'j)!'ratit Ur.ıwn1 lbı.1tanlıtı
na bu toşe\Okülü korum.ıya muvatfak 
ol•n K~mal Glingör in~hap edi!ml~. 
7 ~.a , .• üt milraltip!rn ~jp l'<I.., 
yeni İdare Hcy•eu, l>u ka<ıll kOn,frP- I 
!t•me ıl'k. aef:ı gönüldüğü üzc-:·p dün ar
kr-'-n~~ıarının hurJruııda ~perat'f;n 

mcnfaatlerı· hi'ı"§e)dtn U tUn tuta- ı 
c-.d<13rına ve tcıı ~ı..:lt• bafuı k.ılaca:t- . 
I:ı.rıaa a!ld i~m\şlc-raır • 

l(ahve mi, Afyon 
tekkesi mi? 

(1 iD<'l S "!<el.en u vam) 
mıı~. diil;.kan tara. ut altıu.a :ıl.ıı

mıştır. 

Dün; ani bir baskıııla arama ya- ı 

pan ınemurbr Ali Kudsinin yata

ğı altın.da bh· buçuk kilo afyon, 
kahve ...:ağı iç;nde de iki paket 

derun unda on gram eroin bnl

m~ardır. Kaçak zehirler nıüsa• 

RMyaıwı ~lubi~eli t;ıkdiria
de müttefiklerin A\TUpa lık.,...._ 
na geleıniyec:ekleri, gelıncJ. i.mt.a. 
V<' kudretindt:ıı m h rınıı JuMa
cakları kanaatiıı.e gelin«, lıuntııı 
de reel bir gür~ kıymeti yoktur. 
Çüııkü, İngiltere ,.e Anı er ika he
nüz harbin •H• sindedhkr , .• 
mütemadiyen bir gün A nupa 
k>t'a:.ında baTb<'~mek i ·n hazır· 
lawyorlar. Rusya nH\gliıp olun.;ı. 
ya kadar Amerika n lngilll'ren.iıı 
harp wmrlığı bir h•) li iil'rliye· 
cektir. Buna ınnkalıil Alıtıanya 

R1"' devini ) cııdıHııı.ek i ·İn bir 
hayli yorulacak, )lpran~<'akhr. ıo:
saseıı, mütte{i!;.1.,rin A' rupa ka
rasroa çıkmak, Alman~• ile dö
vüşmek için bekle<likleri de hn iki 
şeydir. 

ı - Hap bırnrlı"wı.ıı hitnı.eı.ı, 
Z _ Almaııyanıu yurgun dü~

~ı.i ve dünya sa'lu"" mümkün 
oldui:ll lıadar geni< ölçiide ya)ıl
ması. 

MütWi.kler, Fr.nnsu ordu•un
dan Almanyaya lııı.rp yıp ..... tma 
\'e zaman mandJrnıa bakım il 

dan beJ..lediklcri lıiznıetio birkaç 
mislini Rus ordnsnnda 'c Rıı.a 
mııka'!'aınetinde b !muşlar; Ftaq 
sn ordusmıtın ""ri ıobidorumd:ı.!cl 
:ı:aıru>n ve yıprı>tma kay.plan 
telafi c~Jerdır. Daha da cde
ceklttdlr. Egcr Rıısy:ı btıgUnkU 
muka,eınctini muhafaza etmek!~ 
devam ederse \'C her ltus n deri 
en ıı:ı bir Alınan öldü.rC'Tck olür..e 
mt\bnkkak ki mıittclıklcrın i;,ı, 

hercı zamıuı ka.:anmak, hem ıl" 
Ahna.n ordu.sunu yrpr·ıtnuş ol
mllk bakımlarından, çol< tılurın<l:ı 
gidecektir. O halde, bu ~artlar 21-
tınıla müttefilı.lc.r beb ... melıal ıı:r 
giin sa..aşmak, ölıiın ve ka.lıın h:ır
bini )&pmak için AHupa ka.ras.ına 
geleeeklcr ve ·bundan asU. kaçına
mıyud.lanlır. Çü,..Jril, ya-.ıyabil
meleri, nı.yati menfaatlerini istih
sal ed<:'bilmeleri, İınparatortı·ı · 
lannı devam ettirebllnıeleri, as 
ların hııtida.lıı>a hakim kılııı~k 

istedikleri her türliı menf.ıalleri
ni ve he.ı.aplırrını ) ürütcLibueleri 
anc-ak b<İ)le bir nihai ı<a•aıı ka
bul etnıi~·e ve kaıanııuı a bağ! · 
dır. Bunu y9)1amaınak ıkmck Itı s 
)anın mağliıb.yeti ile bir arada 
•nihai mağllıbiyc,ti. kabul etmek 
ohır ki. o.rl:ıda buna itnrct te~kil 
edecü eıı lıikiik bir delil dnıbl 
yoktur. Bilıikb, bütün lelillel\ 
bütiin hazırltlrlar Zi milletle bir 
arada Rıısyay1 da kw t:.ra<·Bk bir 
Anglo . Sak!onluk h11mleshıi11 

kafi ni!Dle mücılıbu oıar:ık ni
hai mücı:dele yoluna• sc--ferber 
edilmiş bulı.D<'t1'uı:u &~'!eriyor. 

İkinci Dünya Harlıiı:ıin ralip ve 
mağlubu anuk bu -oihai. miica
d.,lc•den so .. radı.r ki belli ol:ıcaıı; 
ve sulh gekeektir. 

ETEM İZZET BENlCE 

Adalar S~Jlh Hu· 
ahkeme!-in-

942/37 
kuk 
den: 
~ada Aııka a Polas Otc ~ 

ölrn ibr 1rto c P- u, 
He)"tıt:l•aaa Verem h.:ı:ı.4 h ~:ı-de c ıı 

İ.o1:ar.' >U. Lale Kız 6 No.. 
d:ı ı 'lı ,_,, yl , ıı; '1ik<da ver m 
h"" :ıı · -~ Mali pe A 1 L "" 
a f & dı "l ~422 N 'et !u 

5..ıILha 1 • I fl')·bf' •• a ' 1 ı ~ ,..., 
Sinde olen l.'rı13nı n.::ık<ı- İşı r o
y.._ "':ı noo M .... -ı.rı. ('t ıı t fa 
Mısır, Bunıa Ptü.a".'lb, ~t Güm.n m ı.a.J..,. 

ı,,., Yer K•pl " Jıııı 17 No. <lak J · ı 

İbra!\irn. oğ u Az z Ç , ~ Ög , 8' -
sıe..run. A1a -.zen m ha Jc.: C ı ~.ı.1 

kahve sciullc 42 nurnar.ıda k Uı 

Oenıal oğlu Fmt K oı Ha .., J>a.-

18 mthaLeşl AUıey &<kü 9 No. da k.• 

yıth Abdullah oğlu MelrnH Kaş, 
~a..'Un Emir Sultan ms.httl:ıcaa oo, 

-gdren çtanazı 1 ntnnara!J. kayltl 

Harun oglu A.<xrnet cıt tlıu Un'!t!lp• 
nı Teı>Obatı Şair B•'H soka!< 2G No, 
de. k~y:tlı Hasa.o .ic z J-Iıııyı y , Trn 
Z011 Cumlaır.i'Yet mııhnll~sı 24 d3 
·ayLt.,ı Zühtü oğl' ?-: .z.ı •• , Mt-

h."? tc:n Ahtr n 'tiytsl:•d~n " 1 '· 
ogl u M!Jf>tab, İ:ct.»< ' c 
ai sokak 88 Nıl. da 

1~ S zai, Bayın:l•r A 
l• o. .ı 1 ,.. .;-

hım oğlu K. !, İ~ 

pı Yen-"""taba 
~ yıt.ı Ya ı.:p atızı. N n ':-1 o t J"&-

va:z'ıyed ed o :ı 

vrr~t ıdıüoıGınc!a bl.4! m .ı.; 

a, caklıla la 1'Ç} • nn b •Y 
fıncla müMca&Uarı ı n ol nu... { ı 'i) 

de-re eJrım· · ve ~uçlıılar ) al aloıı
narak tanz~m oluna11 evrakla bir· 

liktc adliyeye veriluıi~tir. 

,. lstenbul Ber' er er Cemiye i de : b>r ,,,...,.ııJk ol-acııdot "· İlc"İ<l<l ıtııaıııt 
r nı.lerıı büsbiltU"l kaldırılac~ \ir> bu 

:.._:"et.le ae"Jb t dö:;i-ı'e. gi'"lecf'!'k it!uı:it 
-~·'11 ruma b-.ylll< bir uou:ı!IW< ola-
'"---~ .. 'H•ı ket 'bakın·.ında Gaıı~ 

proıeı: ,.n t.2.Mikı için .rı; r ~an 
)-ıJı!>"IUr Gana> ken,J; du; ·\., u u
n'J g'OT-C J.l.'t Of') y 1 i1-t "'lH'. edJ.-

Cemiyetimiz tarafından muhtelif ıaç makine1eri t~min 
edilmiatir. Usta ve Kalfaların 942 yılına ait cüzdnnla-ZA,·i - sucbıtr 0pa TUrk Lld. T 

Şirt<ot n Alı.enbaoh name• Paket rile 4/8/942 Salı günü saat 14 den itibaren Cemiyete c:ıııktı.r. 

W.Hl.iı::net hal'lCt n roa.l g6ti L~nr& 
;çm tilccaı a bl\Ylı.!t k<ıl•~·Iı&< "' gos
t rı .. egı gibı yenı akredıtit.er d 1~ &.-ç•

alkt;.r. 
yor.• 

Gı...rr.-.. ği.oden aldığı 950 - n. M. lil< ' mir.-acaatları ilan olunur. 
B· ,~.ı ınektubunwı zayı o,d1 itU iUn t l\•;;gumm:ı=ııam•m:sımıımmaıımm:ıı:ımı:ı:;:a::;:ı:;ıc:;:ıı:::z~ı-41 
ol~nl.lr. ,. 
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-----Tarihi Tefrika: 125 

Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan l \. ____ _ 
Yazan: M. Sami Karayel -..I 

EhliEalip, şurada burada yakaladıkları 
s i1ii h sız Türklerin başlarını kesiyor, 

suığa takarak dolaştırıyorlardı 
kıt r,. Tu ... \l ·r cz.f .... ce~{ olu :ia A
r .ıı.ı m-u" halı nire o~•:c-a:~tı . BLlt~n 
Eb:Lı;;,E-p rr ~ i)robc.e, .r.ıdc Arap
lar ı h • Tstiyanlara ) ul \',;rılikleri 
ve CO>'.I a yardnn o~•ilclcri ı;örül
tiu. 4,. ~ Tü •J.-:!ı:-r oh-r.ıı.sa) dı bu
gun Arab::.::'an hJl'i.sti.)a~'tl~k k· ~ 
ret w k:.ıv,~t.:F.ı t .. ;.\'ııtı tesirinrlc 
ve lı.ı;kim'.yc~ntle k2laca;ıma şüp
he ydctt~ Tih·k, gorc-k milliyeti 
\O gert.·-~;c m~Jümanlık ruııır;.na 
canım icda etti. Elıllsalibin akm
l;lTına tam ikl yi.U Se'I1e güf;rüs gc:ı: 
<lJ. Bu sa\•aşl:ıır Jı.am müslüm.1nlığı 
,-e hem ele Arap diyarının mıhla.
r=~'1ı t<ım!n etti. 

Jit-ı· ne 'h:.:J. iıse gclcEm sadede: 
D~'l.'!" ta:dft:rn Yegı s:~ da aç!~· 
ğın, sot" ğun ve yorgı.ıınluı;u:n E!ı
J.i.::;al ~i :-: 'vır..r. e1ını00iğini gör<c
r·'~ ..:.i\ aır lrükG?lldru"lardan islim ... 
da~ etti. 

Fra~ı.~larııı Sı1Tiyeye gimr.ıcic-ri
ı:ı.: ""1-L o!m ,1; cmlaıın da m<!'D.fa.
tJt• .;,i.zasıı::Jan idi. Ve, bu hüküm
c':ıx:.ııt T'.l'ı'l<:tü . Yagı Siyanın i,s

tim.:!:ııclı üzerine de:·hru Ha!C\)ten, 
Kisıı:ri:;e<len, Hamnıdan, Htıllhıs

t:ın füyerapçli.s yani .Men'becden 
yirııı! bin ~'ker<len mürek.k~ bir. 
T;ıııtk o:-docu lli>rekot etti 

d.lrr. T~rk:0.:-. al le ric'at ye.pı
~'oıl.ırd! . Fr'1nk'ar, '.i\.ırklE'ri on 
ar.il k•d·r k·".lıtdı'ır .. üııle!'nden 
UZPJda.5aıı hır.s:.is ,ır.~vr. \açan, 
zukın Tür~lel'ıı ~rd.ndan g:d:

)'Or!ardı . Sil ki. . Türk~er, hıristi
~·an mü(,"t'z.csin.i ·yıdcn iyiyı:: :çe
ri Ç{.k.ıt.~~<tcn sonra biı~denbirc m1~n
t:ızam bir kol halinde toplamırak 
<lö:xlülcr .. hırktiyanları çevkdi
lcr. Hepsini k :lu;tan geçirdik?r . 

Ehlisallp m üfrezesine ve k uv
vetlerine Erm er.;Jer yardım et
mişti. Ve, zateo Eı"lT.cni1er daima 
Ehbalibc yar >In edegelmi~ti. 
Il ıris1:iyanlar ma.ğlüp ohrnca Er
mcciler, köylerini bsakı:p dağlara 
l<a\·tılar. 

L 'ili:salip ordusu, muJıarorayı 
gitti~ ~ştır:ıyıordu. Hari~-ten 
gelen im.da~ kuvvetleri Ehl.i.:ialip 
ile mütlomadi harpler yaptığı hal
de b:r türlü EiıU..alin ordu,unun 
külli kısmını boz<>nı;yordu. Çün

kü yironi Türke mrşı Ü~ yiiı. bin
den fazla Ehlbr.'ip ordusu vardı. 

Elılkıal:ip, şurada bura.da bul
dı.ıkları köylü ve silıii.%-ız Tüı,kle
rin başlarını k.es\)'orlar<lı. Ve, l>un
lar;n başlarını sırıklara ttlarak l 
kale etrafında dob1tınyorkırdı . 
K alede bulur.an bir avuç Tfu'k 

kuımandanla emrinde tam beş 
aydır yüz binlerce lurisliyıan or
dusurııa ko~ı ccnıkecllyorlardı. 

Kalede maılısur olan Türkler, müş

1 2 3 • 5 6 7 8 9 

'· -- .. o a ç_ 

SOLDAX S AGA: 

l - Vn~. • G•JVd(''1'n üst k " 1 
2 - Kry.:!.>~~ k, t~ lt.tt.:m, 3 - .\ --!~.ı 
t= a', Gi:Z.:.l Sa.n'at. 4 - Ka.n·.ı.ılıık, 
5 - K:ba:l.lc, 6 - f.i....q hart' jCln ya.
'10, Tc:ı;;i ot~·"", 7 - ç,,lt. de~rı. (ıki 

k• 1 m~). 8 - KU..: 1': nehir, 9 - J{~ı .. 
ıı, Tl'r..i k!ıg:c?a .saı,h)ılş kilı;ü~ '-'~Y~. 

Yl'KARIDAN" AŞAGIYA: 

ı - Ye:-, :!: - U:ıi ttnğurnn. $o!1 .. 
ıınız:, 3 - İçlne çi(' •k ık<ınur, Alat.a-ka 
not "d.:ı ıa.s•lo, ~ - J{a.p!an torr_i.;J~

yon kun1, 5 - a.ri.bi:ind'("Jl üs1ün çiık

u:.~~ cayr(;ti, 6 - E..~i köŞk1ıPrd~ ge
co ot ~u!an yf;!', 7 -· İte, Kakar-Jk, 
8 - Iy, SL1, 9 - Onur, Tl'J.ti \1l.:.i .. 
;·t"t. 
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9KtReMiAT 
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lstanbul: Erkek Öğretmen Okulu 
Satanalma Kon1isyonu Reisliğinden 

C: nst .Bcf>ez K<to T. Fi . :\1 ht~t·l 
Kuruş K;Jo 

B:.:r.e~ Adt'd; 16 25-000 ------- ~--- ----
s~ıdeyilg 

z ;)'~"Y•iı 
S<-..b"Jn ----
p;:liP(' ~-~.:ıra•.rl!i 
--~- -

K. }'a,;ulya 
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aı 

58 

32 
ıs 
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İlk Tcry:Jı~tı 
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---~ 
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o co 
Yeiil n1Prcirı,.rk 
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2~ 
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D· yuz peoyn; .. · 
}(~Ş";:;:_~r ___ _ 
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~~rıle Sf]".:l)l" 
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300 ı __ _ 

loOO ) 
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Okulun,uzun 1942 mali yılı iht;yaçları ola...rı ,,:;katıda cin~. m~t.an, t-ıi:t'11in 
tiyatı ve ;~~ t-E"n1in&.t.!i1r1 J-'a.zı.11 yiyccı:-k ve yak:ıcJt'..!:ı·rll'~ln ll/\'IIJ/1942 S:ıL g··
n·:i ıwat 15 de B~yoğ1~1 nd:t Li~ı·ler l\.1ubac;e0.~inde 1op!:-:.:1an o·:e:ul KıJ.n1i-..Y"..>nun
da ••\'.;k E<.k~iltn1cieri ynp:lac:.ktır. 

istı~kli;:o:in 1942 Yılı Tica!"ct Odnsı ,.e6~krısı vo .ilk tPn1ııİ1Hıt ıııa~\.:bU.ıi.Yl8 b::·-
1~.e br•Hi gün ve e-as!ıtc k-ou1i~.ron<la buluJ'.Jl t~lları. l\i• z.!\(.;.~· n. •'1.ül •lf!rl vın· ·-n.c:yi 
taaha-ıüt cOcn mütı•ahhi\!<'rt\en kot.-silı!cPk}.;nn;ıni 'Vf'J1f;l•:!"lP, ha'".; ve clan•g) re
sirnleıl Jlii.vı1..-"n .dare taratından öden:fc,~ri.~iı'. ŞJrtr.:ı:;-ryi g3~n1C':C i. •·y,.n'erin 
OG<ul Jdarc,,;11<! mllı•ac>••ları. (8014) 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Bunlar ınaılısureyıı.in yaıpacak

Jı.rı 'oir iıuru-; hareketinden l>iUa
:J" le Aııta-kyaya girecddE'Itli. 

i ır:ılıja gelen Tü!'kleı-, giz!:ce yü
rüdu', _r. An':ıılkyıada_,,. dört mil me
safede Harım mev::.iiııde omu 
Jnmiular. Bı..ı.larm muva.sal~tın
<1•n haıbcı1dar oları Fra>r!klı:ır yem 
J ~.;, :clşiLlk bir müfreze gönderdi
ler. llr.ın lar or.ı:rıeş doğarken T ürk

i:ül va2iye:e düşmü~lerdi. Yiye- 1--------- ---- ~----------------------------' C:rsi Pazo.!ı: '41 
G~'ınü S:o.~1 

leri b:d..>lar. 
FJ!<ıat, Eh!i.,~lip m'ifrezesi Türk

:c ,_1 ktı:V\·cMnden bihaberdi. Ve 
sô~e Türlılrre 00.S:<uı y:ı,pınr'.>tı , 

Hulbuı.lti, 1'.xkler, Eh:isalip müf
TF~ni~ g zUce hnreketinden 
\C .... ~\e~ ..-..:en mo.?Um~ttar ol
rr~_tu. ILç 'lürke bas'· ıı yapıLr 
n" 1 ;t1ı? Çi..tn!a•i Türi\. l:askJncı icii. 
En iyi b.ıs ·:n harek .... •'erini Tür'Ar 
ler yı>pardı , 

Hırist;y~ı::;;r Tü •k'cre bas.:;;n 
y;.pt.kJ.arı zaman, Tılr:<leri haz:r 
bulduıra.r. Tünklıer safi: harp ü.zıere 
dinlere\ lıı:risliyan l aı a sald:rdı
lnr. Hıristiya"' lar, T~l--~leri mızrak 
dele kar;.la,lılar. Pi~ göl ile bir 
n<'lıir tarah><fon teşkil rrliLıniş bir 
w\'iyeyc ka 1:.r onları takip eyle-

cck i~ kalmı:nnıı;tı. 
Bu srra<fa, El'asi nehri munısa

bm:a birtakını Cencvi'Z gcmil'Cri
nin :rmıvasalat ettiğin,; ha:ber aldı
lar. Bu kııv\·ci muaven'C'ye rcfaıkat 

etmek üzere bir miktar ask.er gön
derdilc-r. Fakat Türkler krndil€r:
ni iz'aç etme;.,.ten hali kalmıyordu. 

Boemo!".d ile Kont dö Tuloız bir 
g<o·;itte :ı,!ızi mevk; eL ni~ olan dört 
bin Tü:rk tarafından gaflct!>n hü
cuınıa marı.ı kalrlıı:ır. Yanlarında 
biı;'Ok eŞ) a bulun.ın hıristiyanlar 
'bir rnil:ddct '<!ttl<'t ettilerse 
de Tüııklcrin s.k. bir ce\·iıırn~ :ııa
reketi!e bmguna u h'~ılar .. peri
şan bir haide kaçtılar. B ütün ka
ç~k alası krnr.~m kılı:;tan geçiril
d i. Ve, bo<lgun alayı lııristiyanlal' 
için büyük bir ııa.rar teşkil etmek 
üzere darma!ıfağın oldıı. 

(Ueı:aırı.ı ı· !Ir) 

lstanbul: Erkek Öğretmen Okulu Satın 
Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Da~lıç Pti 
ı.,;:a:-ıuuan t>tl 
K u..-u eti 
ı;ığır (lt4 

' Zııty'lin 

Odun 

EehM" Ki;o T. Fi. 1-i .tt~ı·ı 

K uru1 Kilo 

2rn 3000 ) 
160 2000 ) 
155 10(1() ) 
135 ıooo ı 

72 800 

23 3000 

Çek::;; ııoo 150 

ilk Te:n lalı 
Lıra K r. 

'j05 

43 25 

52 

124 

ASliliRLIK İŞLERI: 

Şubeye daoet 

Bes:ktf~ As. Şubesindtn: 
~a~!i!a i.slntlc:ri yazılı Yd. Subay ... 

!arın 21 saat zarfında ~ye n1lh-c.

~1adcn! S~!l yz.ıdu.!ı bcb:rı K. 120 n1/m 

KUŞI} J<aıl"dı 39/4-0 Kg. 6öXıoo 
Parılok c;ıaıı kağıt 70XlOO 

500 odel 
:ıti.322 T'-bJJ:o 

l LOılO > 

20.000 > 
36,000 lS.8.!'14:! Salı l?.30 

oaaL. ın, t:~;n ,Ii.kl('ri ta'kcW-Ge hı."lkla- Kolalı k'UŞ(' k.1,~t 57XS2 

rınrl...'\ lO';ô s.'1-yılı k<.J:.t:.:1un m.ıddei l > > , 68.X 100 > 
n1~h-usuna &·:Y.:e n~ı.:.;ı~(· e yep:lacz- 1Ha\ nı.r,tdt. ı-~rJ.,t 70X 100 
ğı il:in olu~Jr. V ··i' kftg,dı 70XIOO 

X . ..:!:ye Tgm, A...,_ir oğ. ~ı .. z. ... !!er /Dı n1(nJ"e kolıalı lclC>d:. ş-;x22 

(508"1), p,~·c!c 'l'j;,-.. \f~"t og. K .e tv.>b;:ı ı~o rr./m, 
illa" ııut G ,,. " (5o~ıoı. ·ropç~ rğm. 15 . '_ ıro , ·oaxuco / 
)t; ı1.:ı.ı oğ. O sıran (r.0621) . p·. ad•• !' rg., 3 !Om • m ;ıı 
Tjlm. A; l'ı~ ot. Lü~ (4S3jG) , 'tıı.-h< top! ;!600 y2pı"1t o.ocak> 
Py;ıd'• Tğ"· .' rl. Ct"•bar (50~0), ;,foh• ı p!lrı>ton r ::ı.!L~mt~ 

7.0üO 
8.0C(I 

21100 

~2fl Adet 

, 
> 

> 

60.00'J T p 

i3 1<all'ı.' 

hyade Tğ!ol. Malı~ .1t Vt'dim og. İ'b

raıı:m Hol<k, ( 49641 i. f'v-ad~ Ti;:u. 
J\.l(h:net og. Kı•mal (4ıJJ2~) Piır.ıd~ 

2 - Paı.arllk h !ı:r,:anr.da y4z:lı gün ve. ~art.tlrrdc Kaba 

9.40 

ıo.-

Şc.-

T mt. Alm ııt ot. l!ıd\ran' R ~ar; l><,)sin<l.l"iti ?Jc•:~ez A :r.r.. Ko-:rJ-.yonunda ya.p:l.acak tn•. • 
(4'i::?50), Piyad.e Tğ.~. AbdUlkadi: oğ. 3 - Kfı.ğıt \ •e S:ı;::ı-:-a k:"ı ğ;tll nü!nwıe ::.l ıle Sıigara kt~'ldı ~a,.tnJm~ ve ~
N'ad·ı· (50064), ·ro!>·n Tğn1. b1:urat oğ. raton,,.r ma~l:('n~inc 3.it Ps1c her gün ögl€."dcn 90nra öı.Li grçf:"fl ~ı...bt•dc gö

.AiiJ. C '1'", (44513), l\1 ı.w1ıabcre Tğm, l'l.1~tbil:r 
J..·T. LUtf oğ. Münür (~zt--:!rtc (50825), j 4 - İsU:-k!' rin p=ıuı '!k>: iç!!'l t':y;n o1unan g\!.n ve sr,at!e:·C.e tı'4d:! cdec»!{
~t. baber~ 'l'g"!l. Nı.:.ı·1 ı·.~. Aı'ı.met Ba9- ı !~ıi r>a : üzerinden ':'o ?,5 g:.ıvenmf' p~ra-ty~e birlikte n:C'Zklır kon~'..,·yona mil-
k~'"t (308Z7), Piy:ıd~ Tg·n. ÖınPr En;. 1 rao..ı.ttt!~n •82~3> 
'"'" ,ğ. 7~p (l934<l. ~! J!ıOOe,.., Tğ\m. 
:ll$"1tı o~. M_.,,tafa ( 46651) p; ,-:ı. :le 
T!l"L ll!heyi.'t oC. İbı-alılm ' ( 49:!46); 
Sma.;. •· llarlı~·e- B·10. Aı--i! og. İbra
h~ E1 hP:ır., S. ?tolu.. n·e~cı ~Iwıurı_ A>\li 
oğ. _\[~hı:>et z,y:ı. 311-Jl, S. Mu:ı>•.de 
l\fC'T.'ll'll Fahri oğ. ~!ohm-e t ~-ft\Vya 

(3413), Sa.-a~ Har: 'vr Tr;,1t-1ni Ri
!•t ol!. :Meı.- ... c- 'eırin. (39'.l) 

RAŞlD R ZA Tf\ATROSU 
Hıl ;de Pişk i n l.erabcr 

• HLbıyı·<lf'. Behü B.,.hc; •. ~ nın At.~u ~:.l
K -nıJ.']J v" r grcc ,ı (21,30) dıı 

llu G•ct' 

DEN I Z KULÜBÜNÜN ' 
7 :-.~ sene. dO\-rİyesi mü.ııase betile 23 Temım ıc. perşcmb~ a'<§a.m. 
iç1n tertip edilen ·balonun 15 Ağust>S 942 c;.una:icsi uk.,;;r..mu1a 
tehir edildiği il~n olumıT. İDARE Ht:YETİ 

Devlet Orman işletmesi 
Düzce Revir Amirliğinden 

D \ ";..,:\ Orman i·~lı ~1'€ Dli-zrC' rcvlrinin :'\.ayr:. ş 1 cicpo-;-unc.;. ı"":evcut 106 
n'l.('~~ up \e 777 dl'5 ·tt c~-Üp ınu:ıdi:i 255 ad-et gi.ıı'g• ıı to:1 "L;jl.. ve Aband 
dıPpO"uuda n e\:c .:t 47.3 n·ct:c~ı.:p ve 005 el<' .n .. c+rı l:üp n1 adi'i ti70 adı;t kök-

--- ----- A S 1 L z A D E LE B r.ar tOrr.i ,ğ·.ı 10.8.94;.: P; z..ırt~si gütJÜ saıt ı.ı de Düu."<'dc Revrr An1;rli:i b;ne-

Okurı.:n~:.ız:..n yu~:a cW cinsi, m~tan, beher k.i!o t.ah..rııin fiyntı \-e i}k trmtn:ı.. ı .. ınde ':1li.:1 ~n.ı kf.Jm.;.yonda ac;"ık J.rtt 11ı.z 'c Sl..~tlticak1tı·. 
u yazılı yiyece4t.leı~ndrn Et kapa!ı 1i rt. u.~liyie %!"y~n, kuru. ~->.,. n ve odulı Korr: di - 3 --- Pt•rde j C 1 ı-g••n ıomro'k.ll.·-:nın bl·hC'r u1et:-ek:ipür.::ıı n1ulwınrr:e:ı b•·dcii f2B> ve 
aç "t ak:nl~o,re ~un , t r. \~azan~ B~ ıa Fon ş·· ~f'r. kt~ ~Jr !-:;n1rı..~ların:.n ht ber n1ctrN>.'l.!p·l~1o.in rı1ı.:hanın~rn bcdc' ı .-!!5> liıc;.d:r. 

Ek&ı}tre<-1 ı l/ \ '111/194.2 sa~:. gln~ sa at ıs de &yoğlunda L sı ıc 11;.;hascbe- HPl·et h~" g ee Bt iv Il:J;·hç~'nde lcu~' 11 wn;ı ·!arı DJzoe: Eolr: ~st'SI üz~r'u::!e \"f' küknar torr.. 'Jklz:rı }'ı..!:>and 
~e tıopıex.an Okı: l Koni.7ooı.nca yapı Iac1ktı..-. t_rn ı \'C:n ~ .• ~ dir ~o.tl:ıt'. i:c!cn yc)l UZı"~·;r.cic lta.r:,yon:a·'.·a k. i.ı!ti tahı::lll bir ~1! ı' ol~.p sat~:ı a:t 

İ6ttit1~1~ açı.le. eJ..;sl:t:nclcr lç-:n 1942 yı:_. Ticarrt Od:ısı vcsi~ası ve t.emlnct !--------------- ş" :ıam"lcı• ~.\..~\..ı:n O ,.:ın t:nıum M:'jdU. JöL:nôe •;e Do!u, i.,,ı.aDb:.::l 0:-'!r.an 

• 
nlflkbu=larıy!e b!r'Jikte gt!hr.e!e.·i. St.h ıp v e Başmuh"ı;r!ri Eten-. izze-t c;evırgt.. ~'Iud lr!Okle,i ıll• Düze-O Rcv'r .ı\nı lie,sı:-r.iz. e tc.n~ı:ıı!< t_ ycr;ndl} gö-

E:. için ~400 .a,yılı kanul'JUn t:ı~!atı Q.airesinde l'~zır1ı.r::ıc~ktan kapalı zar!· Benice - Neş ::-~)':.! Direk:törO. rU.:<.D ~:r. 
1 rını yı»uı 4<la ıôzU gcc,ı·n saatt"TI bir sa._t evve':nP. kada!· K lıtyon Re-fsJiğine , Cevdet K.AR'~İLGW 
m~>cbuz mllk:ı.1>ı:'nde ve :ır.•']Prl. Ş.ırt.'lomole~ o:mı İdar .. :ndediı-. (8012) SON n:ı.GRAF .1.\TBAASI 

r Sen ;;;;·Ôtdfı~dün ? l 
\._ \"azan: Ll)GAlt V.o\LLAS Çe,•iren: :\IUAMMER ALATl'R ,1 -

- 12 :'C ,ryı-.ık kala Jıa? Arada 
ne ka.00.r ~;: za.-nan var.Geı'<ian
l "' ııece S.'.l<. t il de, Taynüs kEÇıa
nnda el <lei:,<işti.rd i. Satın alım a.
d:nn do'cu.z bin lngiliz liram verdi. 
Bu para da ş!mtdi po1isin elinde 
bulunUJj'Or. Bu paraıyı \ "'°""'il ve 
gc·rdan!J{;'I &l&n 21&tm siz al<luğı.t• 
n.vu ş)ır..di öğrenmiş bulunuyo-
ruz. 

- Kul.tıılarnr.a inaaımnıyorıını

Siz haık\l;aten hir mem'\lll' musu
ru..• :? Yokı.sa buraoya bize bir masal 
anlatı:nrya mı geldiniz. !sterseniz, 
üzcrb!"J arayınız. 

Memur aceı.e etırdd:: 
- Bir d.jşüncLm, demek 1ci siz 

gece 3~a çe)Tok kala buraya 
gcll!Wıirl, öyle mi? 

Soma odan etrafaıa göz gez
d;rdi: 

- Bu k a'll::n ana'!ıt.arı ltlmde? 
- Bende ... 
- Slmcn b:ı;;~a birisinde de a,. 

Ili.htar var mı? 
Milli hem'-'ll cevap \'erdi; 
- Hayır! 
Franık sö.ce karıştı : 

- Affedersi.niz. Bende de b iı' 
anr.htar \'.ııırdır mnma, şimdi~ ka
dar hiç kullanmadım. 

.Mamur, Con Leli'yc döı:l:lü : 

- Bu a nahtar şiır.di üzeriıııiızde 
m i? 

- EV'Qt, buyurun ! 
Cebinden bix anahtar dMıeti 

çı&.anh, i~hıxlen birini çekip mc
rnum uzattı . Maırıur kıasuya gitti 
ve iJti çelik kan.ad ını ;,çtı. Ka&ı:da 
birbiri üstünc liç raf ,.e hu railar
da d.a 'birka.ç dooya vaırdı . 

Memur ipek kj ğıda ,,;ırıl71' : kü-

çük bir pa.\etı çıbrctı, :ıçn. ıçın
deı Diışe~fo çal an gerdanlığı 
mt'Ycl::na çık;;nca Fı-ımk Su.toı« 

bir ha/rcl say'h, ;ı ;,.;,'l'r.~dı . 

Htrd:o k.c: ey :ı ~raık ses~ 'n
di: 

- Fridman, lütftn biraz gelir 
mi.iniz? 

&idw..sn yı:nıııdan Beril de bc
.ı-..ber ohl· ı;u halde i~ri;e girdi. 

Frank :_"' .. tton: 
- Fridı.r~n, d~-cli, mü !J:iş bir 

~·anlJı;<lıık ol~ror ııaımcderi.rn. Bi
zim Con Leli ~imdi meşhur hay
d ut .Kurt, di·yc il'l:...m edilıi-yor. 
Şu gördüğünüz gerdanlığı o çal
m 111. 

Ve m emurun avucund~i ger
danlığ ı gfuterdi. 

Om Leli hiç isli! ;ni boıznN;dan 
memura Slrdu; "' 

- Siz doğrudan doğruya müdü
riydten mi geliyor,ıınuz ? 

- Or ~ ,;i.ıe ait dei; Jdir. Siz şiım
di benimle l>crabcr Jutfcn kar~\!,."'() . 
la k·:ı,far ~rif buyunın ba:kalım . 

OJn Ldi dedi ki: 
- f' t":W-~ g ı .. : lm. B~r i bu u'.c-

ir'..rı..:ı!eri..'1 % 7,5 r:ıı. \~at tzrı:.Jcat \,"~ evıakı l!zirr.e!e:.· ylt.. b1r4kte ıı~:e 
PÜn ,.e 5.a.,,tin~e r..ı~7•:1.ür &omtcvona ml -ac.-!Uı.tl:'..rt.. -cftnJR)> 

mo01ıe bıroE'k .. . .ı;cn ~ uru,'ne<lQten 
yıJ.nr:u.~ . 

Beril s:ıpsarı kcsilır i•i. für ŞC'Y 
s(.iy~:ye..--r .. ;füt' ,.e: aıjrt:ple, ı.utırop · 

la udil>an' ya l>:ık ;ordu. 
Con Leli tu b,l:kış:ı tebc ~anle 

m uı:oc.be k e 1 •: 

- E-vd, rr. '·ua: hr.y lu~ ·Kurt• 
d.y.: bar.a derlCT. • 'e ,,,~:.L ş ha
ber d~ırı~ rr=-:-

Beril bu si.deri belki iştt.crr.edi 
bile ... Diızkri kesildil, kenrlisinl 
Fridar.aırnı J,."'()llarm:ı bırakaırok 

bııyıldı. 
-lG-

Beril o sa batlı Vimbole.don''ll na. 
sıl diiııdüğünü hiç 1ı .. tırlaırqyor
du. GQzl<'!ri~,i ıw,;tığı ZW'an, k<>:r.ı±
sırn evJcrjnin ba~kmıunıJ<a, bir 
h &s;r ko!tuğı..l uııananı~ hrud<' bul
d u. 

Fridlman genç kıızın lbiı'aız İôıile§
tiği n i h.irecd. "Ce: 

- Art.Jk b'J ü.ııüııtülere nMrny,;t 
v<:·rnn-cnin h::'.k~aten zaır aJ'lı gel
di, Oed. Bugü~ıd<>n te-li ym: şu 
ıri!~ijlfı·:ı11z . k;~ıalıım da sen de kuır
t ~l' 

- Y• ıık, y1'~~ lxcha: Ço:k yc-rgu,. 

nUJr., tıugun oımaz, bugün olıınG.Z. 
- Kızırr, bun1a r.orulacd< bir 

ı;<-Y yok ki. . Fraıı"!< her~cyi 'ha:zır
ladı . O!.oır ;Lile blıdigirr.;iz g"bi, 
he..'1!en ı,eı,.ıı:ı·eye gider beş da
kika so:-ı:"a di:ineriz. Oklu, b:utı . 
NcclE .i.3t w • ni, ~ .. tini bü,y le 
zyaıkflar a't ıa alıyorsun? 

J3erjl o :ZJam n titreyen cL1.c; ·r,... 
de zarif bir kutu \,ıtm;ı·.,,fa o.Ju
ğunu göıxl:i. Bunun Jııiç iankırlia 
değildi, kuıtu)"U ~tı. İ çintleıHr!..;lh
tcşem bir ~roa<ıı.J;k çıktı . Ugul
dıyan k ulaklar : Fr>dman'ın SCGir.i 
gt;ç işi tiyordu. Şöyle bi:iyl e amla
tlığ:na göre, b u geıx':ınlk düğün 
hediyesii ... Bu il'in 7.iılmi o karlar 
karma kar'§<k olıınuştu . 

- Artık kararı verdim, n.lkah ı 
b t•giin ywpunalıyıız, dedi. 

B<;ril hemen b irocnbire dıa lgın
lııktaın uyandı ve sonlu: 

- Siz Oooı Leli'ııi'n \,;\'kilind en 
evvel m; lı-er~eyi hazı.r l aınış bulu-
nıtJ-.:a~urıuz? • 

- .Evet, b ilirsin ki, ben ) 'Qnm 

iş yapm:ıSinl SC-\'ml'Jn . 
- Bili rim tabıi .. . F akat heı.ılı<ıl,. 

(D .. \·.~ nn \ "ar) 

1 SÜMER E!ANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Mağazalar için 
Satış Memurları Alınacak 

İ9k: ıbuı. \' l" n l la;: cı mj:.:,_a' ı <lo, lL.:IT:ıa • ıAnu JOO l • y 
k.~ö ... ı.r üc;-c'l. .s ... l..J 1 Ul'!Uk .ı rÇ-l ğL.z-~ d:, z n ı ık..: .. t .:ı, 

T.er.mriağı.: yı:ıp,ıı ı YY-On ıd(:'e t'~. ·ş b\·~ :::ıan...ır a 

A.:.ker ;, '1.f0n < ~ ı 'ı et.u o •. a,.;; '4-rttır. 
istek Llt;. ;n .ı~agı lnzı!ı ve .•. a...a' 10 A~l6tos r,~2 t:ıt b ~ k 

Sulı.aDhıa.n amın:ta l(o.ıırc~o""ıu lfapnd:ı A;..,• • z. • 1 r ş f 

rr.lırar.<ıat c-.tr.;f'lı rı lciz:-""'"c!1r. 

1 - ~·1 r·ıs "lll" yet cilz.<l .. • 1, 

2 - i\!>k.f'rlik; v~ast. 

3 - 1~ahsıl ve. İ~f1, 

4 - 11i11m·.tMWı, 

5 - Veaika ret. ğrafı, 

'------------·----.-.----~' 
{iflftl--01 

! 
5 A&ustos 1942 

11.00 Pnıcrom .. Momdıl<et Eaal 
AJ>an. 

18 03 l\füztk: ruı.d~o Da!IS Q;iı:J:stı11.
'' · (N~had Es!'tı:gin i<le:-~.ind(') 

18.45 !\foz,,: Fn.sıl ıı, y'eı.I , 
18 JC A'l eır,l:• kf"t S1a1 > .. y.:ırı ve Ajana 

}Iahıerleri. 

19.45 Scrlır:~l ıo D:ıl. 1<:'1. 
19.55 ~~üz'X: Şarı ... 1 \·e ':"'ürkU!r·r 
~.15 Rt.:d:J°"'l G:v:.·tesı. 

20.-~5 

2LIJO 
2LIO 

211 ... 0 
21..t.5 
2?. 30 

ııJz··!i: B-r lf,ı:; 'I\.i~ ... ilsll Öğ
ı Pl,;yoruz - liaitanın Tü.~ü.d.1, 

7.ir~ıal Tn.kvtıni. 

~l-lzik: ıı:caz ll.:l:'lt.nm:n<'~ ı 
Şaı'kılar. 

l{•)n-'.,ı~r.a (S ı"' ık Saa.li). 1 

Mü:oik: Ope•1 1'01.purJ~ri lP'.) ı 
J.f pn-·lc}cttt S2at Ayat'1 vf" Aja.na 
!ia-bt.~rll'rl ve '8.)rsalw. 

2!!.4.:/2~.50 Y<;.rnık: P· ogr:ı.m vt~ 

p;:ur:,, 
Ka- / 

(HALK SÜTUNU ) I 
İŞ ARIYOlt 

Açık İ§ ve memuriyetler 

Surrcnbnr>k YNl. :vial~·r P" 
z;: ıi.drıır. a re c:rü bclıi satı~ Il"' r ı ur· 
'"-·1'1 al1nacak!ır A~·1 k Ü1.;'.r<;t ) .a 
lira<lır. 'l"ran' ·a) .Ja.cs. ş·şli ı;• 
ır.J.r:1::ın'€s-· .e 8 tt~\·'.ycei, 9 t .. .,,· 
c ı, 9 tenl kEt'i; 3 plnnyncı YC' 3 
ka:;:ıak\ı; 3 <11>1· üın.:ii ile 9 bo·b.•C 
ar..-..n:ı::·h."'l~tl:ır. !~unlar~ 5aa·!::.c k;t• 
~ar ku~ı:.ş !t&!Jc'-.r G,.,. .. rrr tc~i-?y<. 

lı:nacaktır . 
Güzel San'a·tlar ı\ka ... ~c ; · ,,,t 

h=ı.ct: 111<!!.eı· aı1 .. i!l: l:n~:-;Jndır. 
?\.Ia!at)~a bez fabi.·<asn"'.·n ıat. , •. J 

a;ı;mış lira ny lık ücrdl~ bir dt· 
h·:liye mü~ch .... ...s ..:: duk~ct' · ı;~:ı,....l~ 
nıa·kı!ad;r. 

Gün·rüklFd ncein.hal o'.o • C' 

ve k~a.r lira at,'.i m01. ~I· ~ k :;,-... 
~-aierliğe imt~!1an1.a i·k' k·nı ~ Çt."1' 
aran.(maJ\;'\!d ·r. 

Bc'.ediye (cm•ı;l:k a;-ncıe1 Lrl 
t~~ .ıatır.a yataca ;~ "c gı' ... t .:~ 
:uılc b:rlik1c ~iy~cek•u< d~ ,r· 
r::n·.ek üxc.t'" kadın \ t. .... ~k "' 
nie1e:cr alınaeg\t:r. B .ııar.::. ::.Jr".t 
ca ayda yiTıni dörcl'!.'r <ır1 ;ic•el 
tediye olunaca.1;,t,r. 

Dr. İbrahim Denker 
B·ıLkh Ha~'."'Mi n· u iyft MC.•c

na.sısı.sı. IIer gü ı aa~ \5 dı n so .. 
~1 r.ı Beyoğ~u - A& ll'; .n :, Srut1z .. 

nı i' . ..l!'L:-e ~t.Jr., • iiz" ,, \iUh-:ıf'u v.e r.:.C.S- ~i:a.cı caddP~ı. rop ..ık.' n~ Sıak:ı~ 

l'•IL.;ey<;t; bi:- ücı·tıtlı· ht•r gün sa.t.t 
17 C.l~i1 20 ye k<J.dal' biı· t!carctd'lanı:ı

n~ :ıesopla"';.:u g0çm •k, Inl'kt .. !p, !n
tur::ı.l :u • ya;ı.n-"' · ·f~ · muhab~:ı.t:.-

~ .... ~: uı.t . tırıyo •• ~<\.JTJ ed :ıler:n ı • Xo. 13. Tı.·it!on 424.68. 
Sen, Tı 1 :g~·~f 1-ia:k ::ı..:.t ırr·.:.n<la ş. :\f. 
rcrr:ıi:'ıe münı<"a .. ı;a,·ı. 

Bir Darüualalw mezunu 
İf arıyor 

~\: : Darüş.;1!rı ··~ me~unu ve 
dön çocuk babası ~~ki \'e J <:ni 
yaz,yı biJir ; mcıhlel f idr:ı. ı> lş:.e
rlr.de müdürlük yupaıış ol•n ortaı 
ya~l : bir Bay hususi\'~ ticari mü
c~tr.r f ~nie iş a...a.n~akt l.. d ı r. Ken
d'.C:•ıi t avzif eımrk Jt.tfumla bu-
J .. :.'~ırtık nıuht·:?rcın ;d sahip ler: ... 
n:r •Son Tolgraf, Hük sü.tunun
d:ı T. D. remzine bir mc.<fup!a · 
rı:ir2c aat etmıl!lerı cı rcuciur. 

Riyaziye, kimya ve fizik 
dersi veı iyor 

C).-tu, lise. o!gvnlt~ ... \'e yü~sek 
ok.ıl'.aa giımek il; 'l ;.:~ı:aatkiir 

bir ücretle riyaz.ye f:zik, kimya 
(t(·r<- 1t: ı : \'eriyoruır· . • ı\rzu oh.ınan 
ycdı..r"' de gidc·r~I( O~!·ctcbilir im. 

'i ;."· .p olanlar 1n ıSon Tcigraf• 
lf·,l~ sütu.nunrla ~t;11k ~y: öJ:-etic:. 
!tın ir,e bir ır.~k.t~ıJ.ı:,. nıt:.;:acaat 

Ei.!iıı..~ t·:rin1 rica ~d"'r:ın. 

HALKEVLERlNDE: 
S .\Rnı:R ını.Kı:vi:-;nrs : 

E~uv'z s ..... >al Y m >; b s! il ~ 
{C'dan :!9 .A..G'ı.ı;. ~ 1 it4:! Cu ' 
flikşan:n Ta:-a.byada T ıı:nt :.7 l 5:,ı! ... • 

lat~tl.d;?. b ir Balo ~~tip ed L.,.ı,ş\.& . ~·· 
g•n:<L Sv."Yal Ynı·dım ç· l.şmala:'lıı& 
f<ıy~~ı netict1 ~er l:rtihda! '~"n b 

._.,pl:ı:ntının d.nveı:iye;eri Evimiz İ ı..:1 
?ıfe:n·ırur.rlan t;"·d:ıı• 1 k: f'(}i -r. 

Gcc(I T:ık3irıe -otnbJs va rlır 

YE.'<İ ~'EŞRİYAT: 

ln1'ılôpçı Gençlik 

ı &j:..1'\.ıstos ta··ıhL -.. :;; ın~ ,sr. ~ 
yt.s. ç-ok zengın rnün_Jcı·ıcatJa \ ~ .. 
t ı . Bu savıd.:.ı bi·lh<l:>--a M .rn• ::: • ' - . 
oğlunun cdobiyat tarih n , ,.l~:ii ' 

J;ay:r1I1a d0fü:•i mi başLkL y ~ ' 
sı alaka u-, ar<l'racak b.r illl2 ' 

yeıtooir . l\icnıl <.~t i n bütün ecııÇ 
\'~ C'll k ı)'ill L'Ji k;,lpmkt':X., b ! 

ara;,.·a top'an ış olr.ıı bu garot.c:./1 

~'ku~·ı;cu:ar1tn7..a ~a\ •-iye de:·., 

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

T. iŞ BAI\'KASI 
K. T~rruf 

HESAPLARI 
2 İkincite§ti ıı 
Kr·~•dt>s!ı:c Aşrı.lan 

İ!~ !'~T ... :.Yf l('r: 
1 A<i<>l ı 000 kol ık 
l > 500 > 
2 > 250 ) , 

> 
> 

100 > 
> 
> 


