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Aydınlatılmıya 
muhtaç bir nokta 

•• 
Disiplinli Hürriyet Göz Onün- I 

de Tutulnıalıdır · 
Şükrü Saracoğlu kabine ~inin getirdiği ferahlık ve ıer
beatlik muvazene ve disipline dayanan bir şİstemdir. 
Aala hiç bir ıahada <Cbaşıbo!luk» aayılmamahdıl'. Bu 
2dıaba dii!enler hatanı ıı en büyüğünü itlemi§ olurlar. 

ETEM iZZET BENiCE 
Memleketin he-r Jı;;şe ve lıuu

i:ırul.a bÜ}tÜ< bir s....-in<; havası .-si-
Şill<rii SarM:oi:'lu kabinesinin ı:e· 
tirdiğ'i ferahlık ve ""rbt>stlik mu
'\iaZMe 'e disipline dl03'111Y.ln. bir 
ı.istemdir. Asla hiçbir sahada ·ba
şıboşhrko •başıbcnuklnk• kimseye 
verilmenıi~tir, Aydınlatmak iste
diklerimiz de bu zehaba dii,caı· 
]erdir. 

ISaTaenj:lu kayıtsn 'e 'ı"J"lsız 
bir hiittiJ·c-tle bi~ kimseye: 

- İstediğini yapabiliniıı .. 
Demt'mi~tir ve de.miy.,.,ektir. 

RUS CEPHESi 

Stalingradda 
muharebeler 
son derece 
şiddetlendi 

• 
RUSLARJa 
tehlikenin 
arttığını sög. 

lügorlar 
Maikop ve Novoro 
ıiski'yi hedef tutan 
Alman kuvvetleri 
de cenuba doğru 

ilerliyorlar 
L<odca, 8 (A.A.) - <B. B. C:> 

Dor.ı. dirscg1 c] ... il 1 jn<;t"İtl Kltnska-

ya'da A1man hucumu pddl't4· :ee 
dl>, -ilt:r ·une trşcobbtklc .. ; a.k~.ıı b:-

ol!Jı'J 

• 50 ... 
• 

Yeni Odun ve Kö 
mü Fiatları Bu 

Gün Belli Olaca 
Odunun 

ucuza 
çekide iki 
satılacağı 

lira kadar 
anlaşılıyor 

lf0·İJY..ııt'1.t Ü~ ; \UdUl'U ()CİUr. \;e .İ.Ô· ı 
mHr r'ı:..Jrr;.,; ~:'fl~D \'al; H Bel<'<Ly~ ço••ıde su••kuA net 
RP'is-. Lut!i I~-·oora .:ı.!1 •ıtu.'clt '\."e k:.ı·ı 1 
p:tç jllli ~d~~tan sr:mra ş. 1

1t-in ınuhtellf d d• 
""''ı.( ·~ te;,.ı;ı rnllm!~ olıın b~i- evam e ıyo 
lerı· bu f"1>\!cr<lı·n 1!!81ışı baı;iamal"n 
lıo Li' 1': ecd:ıfr. 

öı. ~~::l!ı.ıe gC. .. C' ()f .... hub odu
ııım ç•""'9iı>İ b.ıjf.ıı>!rii ~•dan ;;,; 
lira k3~t' ~!1t!'.'!8 ~t.ıcaktl!" O!!..-in 
fi,"lldı_,,i~ tt':iln• etbıg. b..ı Laı on ay içhı-

(DC'\'&nU S.: 3, s: 7 de) 

Lor.dra 8 (A.A.) ;\lıs.ırrla 
de\T·ye \-e topçu fc.aıı)·~ti ol:ı'rnş 

muı:i\ur. Mar$a !'.fo!\ruh H Tvb
ruk ~~\-a<ian bo.,,h::c!ıman edı!
m ~ir. A'l<ı~ .. ara .l\~·ıiıtan tay
yareleri de iSLlrak ftmiş!.erdir. 

Bir kısım tüccarlar ne
den ithalat birlikleri

• 

3 or. Bu ,e~inç, Şii'krü Saracoğlu
nun bilha>•a iktısıuli ve ticari tu
tu.mun•bn geliyor. Seviınmenıek 
>.:in hiçbir !.ebep yoktur. Yüksek 
Milli Şefimmn relıberliıii ve de
ha<a ile '.l'itrk ntnnınm selamet 
'e DUlhfu~il elini en olcun şek;,t.dc 
tem.in eden lıa.ri<i >iy "6etimi-ıe 
ınn~a:ı.i bir iktl.,',.3.di \ e ticari re· 
jımle memlekeiiıni.d lwrbin bü
tün i.nlJ..afları ;çi.Dde bir ı.ulh 
cenneti halind"' tutabılınek bir ga· 
) e t>ldui\ıı k~dar bu tutuımın fe. 
3 i.tli neticclerioıden i>tifade etmek 

Bunun için ınt>ınl<'kt>t t•n si:va.si vc
~·a iktı<>adi menfaa11&i kabı ile 
konmtL) bütün tellhirl.ri kO"Jtün
deıı ~·ıkılmış, harp ekonomisi ihtİ· 
3 açlarından taınaınile u.ıakkışıl
mL'i ve kaptsı:ohgm bitkinıheline 
fır"'1t \'erilıııiş sananlar ve Sara-

1 

ralclmıştır. '!\laa.nıafh C~mıp B • 
hıdaaı sta}L!l&r•da yen. tıflh<i t raı-

1 • kıt;<l> ııl<rt adıc. 

Stalingrad bölge. inde<ki -nıub" relıe ~ui yeti.ıı\ ı:lı•lerir barit" 
~~~~~~~~-:--~~~- 1DID lağvını istiyorlar? 

\ t· ''"·iıı.; du) nıak da her Tü.-k 
\ atandaş.nın ÖL bakkı.dtr. Ancak, 
blr ıı.ok:tırnm aydınlatıloııya ıı-er· 
nkt""' rhtiyıı,cı urdır. KavraY"ılı, 
nıiıdril., ncılanı bütiin valıonda~-
)ar bu ı:ıalıı.:ı dışındaıl>Clar. Fakat, 
içınd._. bulwıanlar aı.lığın azlığını 
bil., k•ı.il et-der soylemekte fay· 
da va;, .uırar yoldur. İzahııııda 
fa) ıt.. gürdiigünıüz nokta şudUT: 
h•) ın Saracoglu, ınerhwn Refik 
Sa) d&mın iktı""di \e ticari tulu· 
nnwa nazaran çok farklı ve geniş 
i><;iilii bir .ıdenıi nıüw.halecilik 
"' ser~ılik politika" ile ~ ba~ı-
l Ji..i ~clmi::tir. Hü..kiınıet programı, 

e!!-4· r \ e ilk har iz nf'li«>lcr de gö:t 
tlniıınrlttliT. f'akat. Şiikrii Saracoğ-
lu kabinesinin serb.-tlik polili
ı..a,ı merhum Rt'fik Saydam sis
tenunin hidiselerin \'e kapların 1 • 

""' k u tr•ir; ile ko) ılıığu bütün 
IPdlıôrlerin geli~iı;üzd terl..edil· 
rııe'i d~mek değildir. Teisir , .e 
ı:oriış hllla>1 da eı;a,_ bu nokta
d•n gelme-ktedir 'e ı ine aydınla· 
lılmıya muhtaç ola.ıı. nokta da bu
du.r. i;>ükrü Saraeoj:lu lıillıiımet 
progrenunda ıı-ayet açıktır , .e 
§<•~le eli) or: 
•- Bunlan evv·eJ benim ve <>n 

aııkad~ını.ıı> <laiıil okruğu huJ<u
tı":t n.cınlt irette bayat pab.aiılığı
na ve iktıı.adi buılıranıl.ara mfuıi 
0!11<..k için veri.len salahlytitie1'e 
ist>r.aden birçok sert karnıılar al
<l. 'c orılorı sik.ı. bır gayret.le t&t
l:ı !ık a li:ışJ a.d ı. Fakat ar ad an g\iın.l er 
g61,-obkıçe, oo ka.rarların matlup 
nt'ticeyi yermi~·eceği yapılan şıi
'kiıyotlerden, t~4>lt edilen fiatlarla 
b'.ıv-:* mallar.mı ve ~a madde
lt'l'i,..., b .l'hı.rıınaınıy a bölı!ilaırruıo;ın
d an \''e 'ya>pılaın te<lkik·erden an
l~tiır.ıya ba'jla<lı. Onllll için ye'l'hi 
hükumc~ humaı İ.,"(' ba~yırra!k. bcı 
&C"t ıaifoirleri yurmı-l'a.lını}a, yer 
::;er l<ald111mı~·a ve yer ye: değiş
ı·c'Il'"'·e kar~r verdı ve :edlbıirleı\in 
fülı•,;ru okrasına daıha çok bel 
bag!OOL• 

Görülü~ or ki, sa~ ıı1 Başvekil 
ikthadı \C ticari polilika.ında çok 
lıe<aplıdır, çı>k ihtiı atlıdır ve di
.1plinlidir. Yumuşatma, yer yer 

kaldırma. yer yer değiştirme 

ifadeler.ni t~hsi..eıl kullanm~tır. 

Yazi~eı \e hal;.ikat budur ve 
\eni hükiınıelin icraatı tam karşı· 
lıklı bir kaYra)'l§ ve a.nlay·ı~la 
01:ılı · birliğine, muya.zencyc -ve 

di\ıplinli hürriyet \l" ınerhale ıner
Jıal~ t<-dkik ile yeni i:nki~afla'a 
'"'rnıak e ... asına da}'anmakiadır. 
O halde, ortada t-c-{"nn;)eı mıtva

zeııe~e. kar~ıh·klı iyi anlayı~ ve 
j,ı nİ\'l'lt.~. iktısadi tedbir \ 'C n1ü

liıha~ a, merhale merhale ser
b..,,ılığe. her alınm~ tedbir üze
riude) eni ~arua ,·3:,.ıl olınak için 

oehemehal e•a•lı inceleme pre.n
'"1pin6 da~· anan 'e bu şartlar al· 
tında barcke<ti hedef \C gaye bi
ı~n bir hiıkiımet vardır ,.e bu hii· 
~itn1ttin her adımı ince bir hesaba 
bai:lıdn. Yiıni d.-mcJ. isliyoru2 ki, 

Almanlar Kutı·Jino..,, .... fr\.ıa'yı g~·~

n-~ bu.unu,>"Cır,ar V<" Ş~ma1 I:>og!_

(DMamı Sa: 3, St.: 5 de) 

IYunanistana her\ 
\ay 15 bin ton huğ· 

• A ' IApoye Malini daygönderilecek 
MiLLi ŞEF • • 1 · • gazetesınde bır 1 hk vapur Kanada· 
Yurt dahilinde y~- cürmümeşhut' dan hareket etti 
n ı b j r Seyahate ı' 1 T..on<Wa 8 (AA.)- .mali Anw· 

Ç l k tı J ar }31 top kağıt harice 1 '.'ı<ıcıa.1 Yunıtr.is: .. nr. hr ay 15 
--ıı n -..go;.:.,\: ' l... ~ &. u .. 

satılırken yakalandı 1 ıtemııerın t:<•çm<-s Almun~a rn 
Bl''·oglunutı. mü 1t!'...,..;r rum<:a ı İtai:'-~ı t arar,n<l,1r x.ab.ıl edıırr.ı~-

An re, 8 ( H •1$1, i ı ıı ab•l'•.nız

d" l) - Rı~c ... ınh J.\1llli ~d İe:
rr.et İno 1ü d ı c~· sac.t 23. tr
n')C.ınlC'k.• dallı ··H 'b. lftkt-. s.· -
ya·hati yapm~K i}z.t ı-et K:ı;ı·l!l'!'i st~ 
katrı.t't.ir.ıiı Aınl'...<ı['liı{1.ıl1 ha,·ı·kl'i r.
miş}(•rdır, ~ofı:li Şef. An·<aro Ga~ 

!'ına.w. Büy il!< :\r.::ı·t ıtt(:ifl';( Hets.. 
AOO.:.i:..hali.k n.•ıı... .. , Da.ş\'l'kii Şu'1t

rü Sarneıoilu, Genr' K:ı ®·:' Ba..c;
ff.ını :,ıarı~•l l re\~,(.i Çô:ı(.("lak. 'J.p_ 

kı1lf'r, Parti Grnel Sekreteri ve 
Parti Un11.nr;t İdare ııey'("fi i.l.ı.ala
rı, a;.t>b'uslar, Genc·ı~.lı· r, A.nıki.il'Oıı 
valdi \'I..' c~:n:i.on K~-rnutQ.nı, An~ 

(De,·o!lll sa: 3, Sü: 5 d') 

Duisburg şeh
rinde de ağır 
hasarlar oldu 

Londra 8 (A.A.)- İngil:iz tay
yerJ{'rj eV\c>lki gere buiut.lara 
rağmen D uisbu.g ;ehrine akın 
yapmışlar ve büyük zararlar ver
dirmişlertlir. Şehrin bı.r ç<ıi< yer-
1.erinde, b:ll1a&-a doklar nnn~aka6 

sında büyük yan.ııınlar çı.:-arıhmş 
tır 

Dün öğleden rnııra bir kaç Al
man ıayy aresi İng'lteren;rı ce
nup batısı ·a borrıb:ıiar c.tmı~iar
dır. Bir kaç kiş! ölımüş ve yara· 
lannı1ştır. 

Refik Saydam'ın 
Kabrini Ankara 
şehri yap.tıracak 
Ar.~:ra 8 (Hususi Mcıhabm

ımizden)- An~ara beıediye m.-c· 
1is , ctunkü topla.ntıs:ı~cia rd.hmet
ii Retık Sa~'<Ji;,.,., içın .wi muar· 
lıkta hazal;,ııan ır.edd.en ve sai
Tt'nir. şehir r .. ~ m;ni.1 yop:irra.:;•nı 

kabu?· etmiş v•e merhumun hah
ro.:-:nı &>y·g ı ('1 ~r.,,.ı. ;::r. 

Beylerbeyinde 
geceki yangın 

Beylerb<-yinl:le Ha,·uzbt.~; cad
des'rıde 37 numarari~ otur an Ah
met iısm!nde birı dlln gr<:e Bi.i.r
haniyc mah·aı:esinae gezirıir.rc:en 

sön.rr.~nıi§ b!r s:g~!'<•.''t yere ai-
1lll..i \'C netit'€<lc fundolıklar tu
tu<;a ·ak b:r dönüm kadar yan
d1k~an sonra ~tfaiV€ taraf:ndaıı 

sumiürüL11 ü~hir. 

1 

c..-'\po.}t' J\ı[a in pan•tp~; !:iflh oi- tir. lht g~mı ~l(ı:)•N>;ı!ri· .. n ~ıcv·c -
1 ket l1't:ı1Hst_r. Ge-rt"uiı bug<la· d3n 

nin vcm:--gı hf.' ann·~ırnt>-ye \'l .•ıer 
l [i,t a i. ı i>tJj ecza l•.l UlHuD".'l"ıaı'.+a

d ... 
<>---

ıtÜTı'.~ü sarf1) at '1d g1J ·e etıııd't' ou
funn1rıs.; ic8p Nl<'n 829 top :.:ıı::_.:t
U.r. l.il ll(lf U·Olı bO:;_hUS.1r~a ~cıta

catı r:.1niy.t m:-ırlü~·lül,..j ka-ç·a-k .. 
·~ılıık ~ı 'Lt;~i ıiH nıut;~ı. tarafın
dan habc .. '-<11& r~ı.)" : 3ı..: 1UTI ü .. e
rH'•c rrr€'111urlc.1r Uü.n b;r CÜ·r.trıü.
rn~1ui )Jp"'r(i.~{ s..,tq \;.>flCıı..:-on<la 
yad.aian1 u.:..u,r. :!\tLt.:~O<. mc·LkÜ:
gazt·1eı .n scı. h-i:b' ı· (_. -..·t: ediı; .ı"TI rni 

HAVAGAZİ 1 

i Şirketinin birj 
kurnazı ığı! 1 

korunıı11a kr •• 1u.n..: QJ1~&:Jn.na !'nu-
go~.;~r r,aı-\;kct SU\'llt: nıü<lidı.:-:u
rr Jm:}t'.-;c Ytf .. illı,~tir. 

iki aydır boınboş du~ 
ran l· ir evin saati na. 

1 
ı 

Münhal me b- sıı 62 metre. ?''kabı , 
gaz yazabılır ? 1 

usluklar için -- ---
•• . 1 Boralara gaz yerine 1 

gosterılen ye- 11ava werlllyor••• ı ı 
ni namzetler 1 Lta'1:bul hav.gaz: şr:tc:\i?in az 

t'3Z"ikli gaz ve.nnıesınıden hızar o-
Ankara 7 (A..-',.)- ~;k o~an 1 lacı. aboneler, bu.gü,1 ~i::ketin ye- 1 

Erı:incan mb'usluklaTınr. Ticaret 1 ni bir kurnazlığ:nı ögrenmiş'crdi.r. 

v~~et.J. .. ia~L. müstcşa~.ı Şü~•Ü Şırkıet.~az J~r!n~. borula .. a ek- t 
Soı,"lllensu~: ıle A1 a"f>'ıı: rr~r~ez ser:ya yuk<<"k ta?!} ık!. hava \'Cr· ı 
okulu başogretımenı Satı Er<ıem, ıınekıe ye bu suretle s •• atler abo-
:is:arbul n:c>h'usluğur• llarıc'yc ne ;le)1'i!le boyura sariiyal kay-

ID·'''""rı S;: 3, Sii· 4 df) ddınektedir. 

Eroin ~atan bir kadın 
yakalandı 

U vkaıpan:n<la Zey'r( i\ c-add<"Sı~
de otur<i·n İşkan ısmJııde b .. r ka
dının cro.ı.n s&Jtığı haber alınarak 
4 paıket ı:-o nlc yakdanın..,".cc. 

Kaçakçı kadı" emmyeı ''iı.tldür
L..ıbÜ k:çuk~ılık şube.:. :ıe göı~.L.-ti!
Cüğa '· 2kit şüpl:e ;i..rir.':'.' b.r ·,e
re ·:,,~1r. ü(j:j_ aranrr._ \'e n~ı:.1ırtm 
yE,·ierinde de pakr.<~4>r ,~e ba'on
lar:a eroin bt:.lLı.!· n'ıstur. 

Bunun ·bir misal ! de Vezneci· 
lf"rclc bir anar~ımand<=ı g<.irülmüş
tür. İkl ayrlanber: bomlxı.; dur~n 
ye ·ho.L'...;.ı to.~·":"ada ola•. bu .zpar~l 
ınand:ıki ~rnvagazi saatinin 62 
·n~c•remiki.'bı yazd~vJ lıcı\·anil< ~ir-

(Dcvamı S 3, s..:. 4. df') 

, Doktor Enver Karan 
1 bu sabah yeni vazi. 
1 fesine başladı 
' 
1 

ı ,-
YARINKI AT 
YARIŞLARI 

1 

Yiımi yıloa.n<ber İs<aı.bul aoli 
hekiml.ik sahasında tam bir Lya

k• H ifayı vaz fe eden Dr. En
ver Karar t<"rfian ad1i t b işleri 
umum mfrrlür muavin!rginıe ta
yin oluı>mıış ve bu 5abaıh yeni 
vaz:f{'sine ba:;lamıştır. 

i 
i:;)t&nbt A~ Y;. ~1 ıııın W·p.,- ~ ı 

ci Ha/. •·. ko .. ul. tn. > nn de\·arr. 
prl,;,c<'<':Kl·ı·. B ~vıru=:ı::r" n rntııhte-
1ı;e· rıe"'Cı J,.ırı h .ic kınQ~ı la.h!'r:Jon- ı 
le'"'T' .. b . ..g'..ı:'.1 it .lr. . .l ~ı..rıl.n)zd. · 

tL<:l\.)'l !1 .iZ 
YARJS 

Y-ar.şl.u ı.n p:og:'an):t" \.aa')1 0
1
d- 1 

ı-a.ı.;, g:;.zf'lı•n • ı· t,: 1 ac{ıksınu.. ; 

~ıı.:~leki ıhtlsas~ \'P .z.l'i m(\ziyet .. 
Ie:i il" tak<! r cchlip se\ilen Dr. 
Envf'r Ka :a111n bu rrıakaıma ırıyi .. 
r~i un)umi Oir memnanıy-tt uyan
dırnı:~~I('. Kendisini tebrik ~<ler 
ve yen. \'&. ifes.ı:ıde de muvaffa
.ld~d~r dtl riı. 

• 

Hindistan Meselesi 

Kongre dün 
yalnız Gan
dinin ve Cin
nanın nutuk· 
larlııı dinledi 
Karar bugün ya· 
palacak i i< inci 
toplantlda reye 

konacak 
Loııdr« 8 tA.A ) - H ndıst~n

<i.an BritanJ an,.1 hci1< .miyctin:n 
kald.rılma J<ararı dtin Bomba·~·da 
unıuımi llın<lı!> an ko~<:')Jnin top 

(iJM.•ml S;. 3, Sil. 5 dt) ·---
Gıda madde

leri yine 
yükseliyor! 
·riit!car·:n ken~.i ].., ·u.i~n~ rrıll!"a

kabe ,·c· konrrolü ı ;'rı z.rıruri ih
d,Yac: rnacrdeieri sat~nlc.rdan nu
ıc1'.lrep il1ıt.i~as h~yet\~rı se~n1E:~L 

ii~r!·P düın ticar~ oda~ı n1cc~is: 

h ,.3rı,1ıli bir l•>;ılant: yapm !'!OT. 
T' ~ . , ' d \..·Zl;n mu. dt\.eTC,er c·n ~'lnra Ze.Y-
t.n) t·ğı. Ley,t.n, .sabun ve ne-tati 
y;;.ğl2- zümır<'<ri!E\ hubub+o., sade 
yag J>E")'TliC"ler; p:rln~; h~ılgnr; 
::·~ın:uı,ta; p t.:ı.~e:~; soğa·ı. rr.alıt'U

ka• \ e er gi.b~ macldl icrn: s~ıı~,ı:ı 
(Dı-vamı Se: 3, Sü: 5 d~) 

-Vaziyet 
Almanlar bir ta
raftan da Novo· 
rosisk'e inmek 

istiyorlar 

Stalingrat meydan 
muharebesine baş
lamış nazarı ile 

bakılabilir 
B.u:urı ögl,,ye !<adar gelen ha

ber re gQ!'t'. flas cphesinde{~ hR
""k'.HJl ı;lttlkç • cı..ho ınühim saı
h:ı!J:·a eıı*rd l~'l .enlaş1 lınaik.t.ad1r 

'.f'\mo.,"'C\.,.,..k~ya ve A1'1m&vir l)ebı ~
..,rint zapt...-de-n AJıncn kolları 

!lı..-b\lan 55 J<ilamctrc Ş<maline 
va .... 111ılfıaır<iır Jla.by.- doğ!'u iste~ 

met ald>k>.•rı gi>:'O[en Akruın kuv
\0t•t.erı NO\."'Cı:i"Osisk detiz - ~· • ıro 
K 'oır.eire ya.itfa, ~[ardır 

(Dr\'amı So· 3, Sil: 4 de) 
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IC E RC ~ - v 
RUS MUKA-

• 

VEMETI 
Nl>CİP l'AZIL KJSAKtl&t:.lC 

R us kiiıntlerinin Alman or

duları ku~ısında 14 &)dır 
... e hala göslc.-ebildiği mukıı,emet 
hangi ~ırra da~ anıyor? 

Biifün diiııy· ayı ha~ rett"1l hay
rete siirükliyen bu mukavemetin 
sırrı hll'kkmda dfın b ir ) a:n oku· 
duru. Bir pa~anm çırpıştrrdığı bu 
yazı, mu1ıtevaSJJdnki ce\1hersiz .. 
Jik bıılmnmdan , beni Rus muka· 
vemctine nazaran bir derece da· 
ha şıı~ttı. 
Paşa lıa.J.retleri bu ruuka\ emeli, 

Çarlar zamaııındaob~ri Rus kö) • 
lüsiiniiu inatçı, hınç~ı, ağtr \ 'e so· 
ğukkanlı, her zaman ve mekanda 
daima harpçı kabiliyet "<e fazi· 

letiude bulıQor; ,,.,dece şimdiki 
Rus kuıuaudo hey"ctini , ·e yfıksek 
sevk , .e id;:ıre kı)·ınetini Ahnan
larınki•ndc n eksik J.ııbul cdiı·or; 
pe~inden birtAl•Jn1 anla~pln1az ke· 

miı·ct \'C keyfiyet hc>0plan ya
pıp, şimdi köıü b ir >cvk ,.e idare· 
ye dayanan, fakat tarihin her 

deninde yUksck değerini (!) gö•· 
!ermiş olan Rus harp vabidrne 

bütün şerefi yükledikten sonra 
güya Rus mukavemetinin sırrını 
izah bu~ urmu~ oluyor. 

Almanlar geçen Diinla Sava· 
ş1<1da 7 ordularile garpte harbi 
Fraıısaya kaybederken yalnız bir 

ordularile Rusları imha etmişler
di. Paşanın , her zaı11an ve nıekftn
da yüksek faziletlerini and1J;ı Ru s 
harp vahitlcri, Jıem de o zanıanın 
buguıı<lriinc nisbetle herhalde da
ha yüksek olması ı:ertkt'n "'" k 
, -e idaresine rağnıen a'-'.uıba ni(İll 
kendimi gösterememi5li? Çarlar 
Ruı>yasının bir ilim akndemyasm
dan mezun l üksek kumanda hey
eti, ayoıi borp nhitlerile, tarihin 

ıııuhtdil dnrt'lerinde i. gôremi 
~ or da. rol:•• Lnıelelikten, ın-taba· 
~lıktaıı. ve sc~·islikt•rı yeıi~ıu 
~imdiki Su.y cı kumauda he~ ·c. 

mi Rus kü} liisüniin harpçi faLilet· 
lerini ke~it>·lelJilmi~ bulunU)C•r? 
BiHiin akıl H l><,ap. So\) et kü
melerinin diınkii Çnr Mdııla~m· 
.ıan çuk daha a~ağı ~artlara malik 
bu}uun1as1 \ll~l"kezinde;l ken, na"'Jl 
ohıı or da ~inıdi So\ l etler, koca 
Frıın;ayı bir fiskede dev irmiş ve 
bütün mevcudile ı.rrtla"ına bin· 
rııi) AlmaQ orduları ı.~r~ı;mtı0 
bu kadar d•lDuabili~ot} 

Bunun "-l'bı..•bi biı.ce ı.,,udur: 

Sovl eller Almanlardan, bıililıı 
kemi.)~t ~ erçr\ eh .. 'Ti t~dc İi\tün. 
fakat bütiiı• ke~-fİ '.' et c_:ert·,.,·ele· 
rinde pek ~~~ğıdır. Bu ke~·fi~ct 
a-::ağılığ•, 111alik oJtl,lğu k~r.ıİ) cı 

iistünlüğiinii ruh \C ke~ fi~ .,ı 

çerçc\ esint.te bHtiin dUn:.·a~ a kar· 
!)' müthiş bir hın» n<lrd, dii<
nıanlık tNhi~coil,. bt'slcmi~tir. 
Çeyttk aı.;ra \aran bir zan!a:ı pa'I• 
<:ası içindt.· Sfi\~etleı, htr ~.n garp 
ı:ilen1inde,1 iızrrlcri.nc ı;t 'l't:ek bir 
haçlılar ç;eferine kar~ı nıuaı1aın 

bir (BATIL) etraf•ml.ı ruhları 

o tiirlii bir n1~nfi ideal' rn1n tertj. 
)esile kuH etler. d: rm:.ıcrtlir ki, 
tarihin h,: ı de\'ritnlr· lt ııhl l ,.e 
lll uşuk Ru' harp ' ;İhidi ilk de· 
fa olarak ~ tnm öhim, ya tam di· 
rim şekliJJde ruhi bir gr.~·c c sa· 
bip olmuş: bu ruhi gaye bir deke· 
miyet ç-er<;e\ e. inin "ili kJdur ~ene· 
lik hazır1ıkl...ı :ına ınalik olunca, 
iı,tc şimdiki So,)el kumeleriuin, 
her kıymet noksanına rağnll.'ll 

kendisin i fert fert ülliıııe olmak
tan ba:ıJ<a çart'si knlmıyan haqı 
,·ahitleri meydana gtln··l~tir. 
Yer~ Ü7.iindc bngiinkii So\'~ et 

misali. bir (BATll.) ctral•nda bile 
ol~a. innnına , .e çalı~n1a ku\·\.cti· 
nin neler baç;arahileceğit!(' bii"lik 
bir sabittir. A'·ni inPnın~ \<' ı:alı:ı-· 

ma km veti rulı~ıı hir 11iliinda ol· 
sa~·dı, dün~nın akıbetini ta'~'. 
\'Ur edebilmek ı;erekirdi . 
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HALK FİLOZOFU 

EVVELA HANGİSİ?~ 

hıa .. ııul t;orafoıda yani vii· 
cnl b.ıluıuş birçok aparlıman 
m.U.allekri \ar. Brrkaç s"ne 
en el, bıır~ları ) angın J erleri 
idi. Bugün koca binalorın ç<>k 
sirk'ıı hatlarla d<>ldurduğu ma
halleler .. Ne t« ağ .. ç, ne bir 
pııfl<;a zt"'<k .• yalnız {<>k katlı 
bina, far:Ja kira getireu llpar

b,.....ı .. 

Bu nıa1lalielttiıı isinden ı:e
~eu bir~ok s<>kak ve caddeler 
var. Henin ham, toprak yoldur. 
·,.pılnıam tır. Halbuki, y<>lun 

iki tar:.fı tamamen binalarla 
ılolmuşlı><. Ilergün, bu ~<>Har
dan tı:nlerce insan getir, geçer. 

Üte tarafta bir yol vardır. 
llatta, şehrin içinde değil, va .. 
roşlarmda~ eski bir sayfiye yc
ı i .. tek tük eskidıııı. kalma, nh

§8P kö .kler .. saatleue, yollar· 
da kimsoci.i<ler görünıı-.. Kilo
mctr !erce süren bu yol yeni

tlcn J npı'mıştır. Çü ü ·• 

SICAKTA 

iç.uJR Mi?". 
Bl.ra pek ia7.la bulu~mıyor. 

Bunun acı:.ını rakıdoo çıkarıyor
lar. Uall>Uki, fula sıcakla.rda • ri
vayete nazaran. rakı pek ~ilme7, 
~ki.-. fazla düı_kün bir dıo:;t1Ull1J2: 

- ııutı Üstü-vatla bile olsa ıoü
b:ı.nık içilir, dedi_ 

PLAJ.ı\ 
GİUE: LER 

Plajlarda hllD)·o aıanlaun yü
de ıfoks:ıru, doniz suyıından il;ti
fade .. ımclı. >tim değil, kızeın gü
~ aU nda vücutlarını karartmak 
İ.Sİıı• uğraşıy<>rlaımış- bir istıı.fu· 
t>k, hu net'ceyi \ermiş. 

Bô) le, karannak isti) en bayan
la.r için, yeni bU boya icat etml'li. 
Bı.ır.t zoru mu vra?. 

HARP 
EDEBİYATI 

Uu harpte kullanı1aıı yeni ke· 
Jfo ler &r3' ı.nda ı.-.. de fU vır. 
•\'uıiyeot c;<>k ciddi, vaziyet çok 
!llaıik ... Fakat ümit kesilmiş de
ğil. Bu süzler hakr1'atte miibim. 
d"r. , 'e ifade etmek i'teııry~. 
belli değildir. Galiba, bwılar, h't'!'p 
edebiyatını teykil ediyor, 

ZA "iAT 
LİSTESi 

il.arp soora.smila, neşredilecek 
hakiki ve ahih zayi.at i rl:ııt.İ!ıtik· 
lcrini merak ediyorum. F.,ger, harp 
içindeki resmi tebliğleri.o yeki'in
ıarı bior araya toplanara'k, bu umu• 
mi ist2 istik yaptlırsa, korkarım, 
ifşa L-Öi len miktardaın fazla zayiat 
nıe) d:m.a ç>l<Kıık-

Aff r.f ET RAUF 

fjütçe açığını kapatmak için 
müsamere vermek utiyen 

Ekalliyet mektepleri 
Şehr.mı:ııdeki baID e<:ne'bi ve e

kaOiyet mektep'eri bütıçelerinde
kı açığı '.kapatmak için gamım 
part, balo ve müsamere vermek 
uzere Maarif müdü:rlüğQoe mü· 
r~a~ ederek müsaade istem.ş· 

terdir. Keyfiyet teddk olunmak
tadır. 

REŞAT FEYZi 

tııklıcl imar pliruna göre, bu 
J ol, filan yeri filan yere bağla
maktadır. 

;;inıdi, ortaya bir prensip me· 
seı.,,; ~ıkıyor: Evvela yolu mu 
yapalım, yo!L,a binaları nu?. Ü
zerin-de a.ııuk l>et oa bina bu
lıman J..ilometl'elett'C uzayını 

bir ,ehir içi yel.unun Ü48"1llda 
isticale lazam ••ar mdır?. Fa· 
l<at, iki-twalmılaki ıı:rsalar ta
mamen yeni apartıma•ll'laı-Ia 

dolınuş bir sokak veya cadde
nin inşasında elbette istiea l za. 
nıreti vardır. 

Bi:ıre, yol, binadan soma gel
rnelidiT. IIalk ner4'de toplaııııı· 
yor, nerelerde ikaınrtgah kuru· 
y<>rsa, evvela terdhan bu grı.i 
M:ıutierin imarı daha mantıki 
bir harekettir. Çünkfi. yol, 
~ehri-n imarında bir zevk ve 
giizcllik Ulbttnı olduğu k~da.:, 
belki, Landaıu dahıı ziJade e· 
hcııınıiyctto ruo\iı:İ alan bi.r ih· 
t•yaçtı:r. 

Kanlıca, Çubuklu ve Çengel
höyde nüfus kesafeti gitgide 

azalıyor 

Sc>n yıllarda Btığaziçinın Ra· 
meH sah l!nd<!k; ev Jn-,a.atı Ana
dolu sahiline nazaran ıa'l'lmıştır. 

Buna mukabil Kanlıca, Çubuldu 
?..:? hatt.tı. Q!ngelkiiy, Beylerbeyi 
Bogaziçinin e.ıkiden çuk kala
balık ve şirin o\.:ıll yerleri git!}de 
sönmekte, ıeıllıalaşmaktadı.r. 
Boğazın Mıadolu yakasında nü 

rus kesafetinin ve ev sayısının 
gitgide ıt2aTdığau güren ŞırkeLi
hayriye İadresl bura-ları biisbıi· 
tüın' harahirlen kurt.arıp rağbet; 
oelbiçiıı esa.;h tedbirler diişünül
mektcclir . 

Halk dağıtma birliklerinin 
vaziyeti tetkik ediliyor 

MahaHelerdeki hııtk dagmna 
birlikleırinin va7i•yeti vı> çal:'.ifJla 
tardan hakkında esa.ıiı tetkikler 
yaooı}naktadır. Bu meyı.rnda bazı 
biclik reis!eriniın !beyanname tas
diki iç3n halktan oiicret istedikleri 
hakkuıdak.: şiıkıayetler de tctk:k 
ohınnıak.tadır. 

Salar idaresinin kömür ihtiyacı 
Şelrrımiz sular idaresi. yıllık 

iht.•yacı olan yirmi bClj bin too 
kömürden ancak şimdiye kadar 
6 bin 'lıonıınu temin etmiştir. Ka
raburun.dan bugünlercle 2-3 bin 
ton kömür daha gelecektir. İdare 
kıştan en"Cl stbk yapıı.rak ber
ha.ngi bir miişkiilata maruz ıkal
maması için nak'l:yat kcımi,,1-unu
na miiracaat ederek !okrar va
PUr> isterrı.4..ir. 

Z caciye ihtiyacı 
Bugün mublıa,; o;du=nı:z rrwd.dıe

lcrcıcn ı.. 'i de :zücac'y dır. ~. nor
mal günlerde zücac.ye naddc 'erini 
naısıl li." dilşiin<:....,, !bMa· •Ç nde kul
lruu,.vonıalt, bugün de 00,.le ıraıı•Y<>· 
ruz. D llt<&t" • bir oıuo-ucuınu;o ırr ... , ba· 
hassa pııe!er n na;;ı.i tsrana kuılac.ıldı
ğmı lı&tu·lat:yor. İ9IQ ıi l•ri. •. aç ııi
cıeleri kuHan 'dılı:tJ.n oonra a•.ı. k.ta
dır. :inhisarı.ar İdarMt, fi~\~i L~ şi
fl'le.ri sal"1 a mıtkt:ıdu·. Faka~ h<;.C<', •• 

~ iş!, daha sıkı b•r şek·lde taltip ea.1-
mr•li<!;ı·. Çöp tendrele.ıinin i" boş ,i
te!er:e doludr. 

Y.:ıoı:tn arsaları bo1 ı;ôşoelerle dolu· 
dur. 

BURHAN CEVAT 
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AŞK ve GÖZYAŞI 
\azan: SELAMİ İZZET 

.Gl&İNC! KISIM 

llr yerv yer rine dunüyorl'3rd .. 
S zan d'Organdi si.ı..tdUtü muht.eşem 

11 yaı.:ı, ııelx: be ve saltan ta doya· 
f(l • ·t,, 

Alı.!>; pıarınd-..n bir ika Tür!;;lycden 
ba •_ 11 er. AzUr kıyıla.nndao. çok. 
a ~l olan htar.bul:ı gid~ockleri
ıı. 1lerr)elt·~ -·-

D. gun .SuZJttn: 
- Il "' L:arı!ıui• götür• Do!<li. 
saoc,. de 1ıril1>da, daha doğrusu 

Kcna.n Dağ ı uzu.n uzun metri'l!Üıin 
)i\z'JM b< k'ı. 

& l· .!> e !ilci rine bdar ürperti!: 
- K .. yym~ 1.>e<J:. 
S a u ac-t cev.ba pek ~ı: 
- Nod n? 
Öy e ya Mi-da kabına sıjlamıyao 

b r · :ıcdı. Soya.hal. sev•yvrdu. İol:m
bul k><lar gıu:e.i bir ıctıre g.ımck iste
ırıt"ınest tı..hatt.ı dognı.su! •.. 

_ Burada uhk hU7 t ııöndu; yal· 
n z v1l .. rmıaz. Yaz gele!. ... 

- f'a.ısc i: dklunJ' 

- Bı.klım. Hem bu rneYGlmde Pa
r>s c••kllmez. Ben İ.flanbula g4mck ioı
tly'orum. 

Kenan kesin cevap veı:cL: 

- G"lmek isllyore.ııi gil, seni tutaıı 
ycık. 

- Sen ge)miyE<:Ck m4.n?, 
- Hayır. 

- ıstanbulu bilir mÔ&n?. 
-Bilirim. 
- Sana bir "'1Y ml :yaph :!:: anbul?. 

Ona bir dü manlığın mı wr?. 

- Sa.mı -t değil bu. 
süzaa gfr fimııedi ve 1&1ıife olsun ot. ,..,, 
- Anladım dıedi, mutlıı.ka orada bir 

Tür.k ku:ıne r.şıac oldun, kııı: seni atlat
tı; şimdi ona rast!Gın1ak: isteıniyursun!. •• 

J{,cna.n Dağlı balmumu kadH sarar
dı. Göz bebe!dı>ri yerleri~ u;.radı, 
kııdı<ıa d•k clitı: baldı: 

- Bana bir daha böyle ııt'Yler söy
leme. GeçmiotcJ<l ha.yatım SctlWl üstü
ne v••'fe dcpıı ... E4"r booirnlc y--

. . . 

9~'6~ 
Ylr8me1t tercih 

etmek ıuım 
E.Vl ı-r..arıbulu ıuıt l':a,-.ıtz. l\.Iceeli. 

bunu oı- :.z ene t.:\"Vı".ki Lmım:ıulu, 
o zam!l.n, ne otoblla \-S?dı nP de, tram-
vay şebe!<t:Bi, bugunl< k<tıl•<" ı;e.,;_,..ı.;. 
Fi\vakı,. fa,ytott}aor, ıoh!Ealar dıııh• t"*
tu. F*at,, beıU&, bu arabalara bin
mrull, 

O tı.akie, bu şenıı'O.l', ın\WlM.alc de
ncn h{td.lse 0&$ı,i ceı..eyon ederdi?. Ba
at .. , Ha.hkın mıJlıin1 bir kı.lilnı yii:-lir
dU. Şa J!il<ir ileri <.ırül..ııillc. O za· 
menlN hayıı.t ,..a<ı; ,,. tarzı b••• idi. 
i.tc, nı.ektebe g ~aı imanların yek.Unu 
bu kadar yolt'tu, Mesoıl raatll, bu dere ... 
ce etı.r·nun•y<'t~ değtlai. F".kat, bütün 
btı.n:•r'll rnğ:l'f!lf\• sıınu da kabul etmek 
lh·m ki, eoklden ıs~lulıı.r daha 
1)-lk yürOrdü.. 

Bu s .. hr1an j!Ufılln 't'tll yr.zı1ocum: 
Me.w!a. &Ilxıh ve ak !ı>lan, tra!l1va,"· 
!arın çok kalabal!.k oldui;'• oaallcrde, 
nisoctcn ;ra.km m f ıero g!c•cclc o
la.nta.r, ıstasyanlard.. c.ıatlerce ot'kle-

ıen \'e lunc· !ıınt aı-..ı.a!ıı.rda ~!ip 
kak• '2 ak~ lM\. yt.i.rwı.cyJ ti. rclh et
meliciır. &l!arz. güç halle EminOniin
dcn l•"Bm~:>ya b:o b , ., bi• yolcu, 1 
Tepebaılnd~ ııyo\. Y but, Siikf•clden 
blncn :vole.., B<'ya•:t<o l.n\\'Or. 

J §" ... :ıb\6 .ın kofiirm gı çoktur 
IJ;r """"· kestir e .fOlc\:ı.n, pek alı 
Slr"""ld<:n Ik i ar yilril) bi
lir. Ve ... bt elfU, . y .ıın:e"ı.n f:ıy
dalilrtnı .ayıp dökn • ; luzumsuz.. 
dur Evv a, tramvay p.:ra.s:ı yanında 

kar k" 5 nra, o .kmtıy• çcxD'c'.lll~ 
o: ır !Ja h:ı son a yiL Prc.k r: a al
mış, hır :ıe,·i por y~ ol..ı•, :r.ıaa

lesrf, b. ı bD.yiik şctı.i1'erinlrı!e, va
tan.aaşlar ç .k ,,z yur''-lcr ve yürüme
ğc aoıl2 tahamm lleri yoktur. B", ç<ıl< 
ft'ısla bı• ılıy~ır~ 

En son fa~"<la olar.ık ta ııu ileri siL
rillobiı· <" Bu lakdlrde, tr:ıınvay ara
baları nt.beten tenha!aş:ıoak ve uzalı: 
nı:C5dele.ıc g'dr<nler veya ~ yıorgı.ın 
veya hııct:ı olan yolcular. daha ra.'>At 
seyahat edeb;lecek!erdir. 

Bazıları vaki~ (<;ayb<""'emeyi muka
bı.l mficia!"- a ndıetai no:ı.ııan olarak Heri 
silre!ıilirler. Fall<at, bu, d$u olamaz. 
Ci.ı.n.'!tit,. esa..('M tramvaylar çok ağı .. gi
dİJ'W". Bundan bıı.'lka, ôstasyıoruoı'Cla u
:Zlın. 2alli:ı.tı bek:~yol:'1.ı.z.. Bcl<lerne mDd
dı:ofJ ile traır.'4ytn oııır g'(!;ş;nl he<aiıa 
lkatamaruz1 yurfiyer-t k" g'itn:nenıin datıa 
seri bir vasıta oicağ;.nı ksb'.ll cderai
oıtz. 

R•rtıalde, mtimkün ,,,.,,...be çot yil· 
ri ek, yOr~e alı$mak, yilril.m~ğe 
dayanıldı olmak iyi tir şeydir. 

R. S.4BIT 

Ü•küdar • Beykoz ıosesi 
Üskiıdar • Beykoz ,osesı W.e

rinde ki eski taş oUarın da e
!a !ta tahvil olıımnusı i, <ı bır 

proje haz<rl.anmaktadır. Esasen 
bj,,kaç yere inhisar eden ve mah
dut olan bu taş •e boruk yollar 
da asfalta çevrildıkten oonra bu 
şooe çok düzelmiş olacaktır, 

---o---

Esnafın ince kağıt ihtiyacı 
Kek, pasta ye E'l!noa'.i mamul.Mı 

sarmak ıçin esnafın iıhliyacı olan 
ince kağıtların biırekçiler ve si· 
mitç:·!er cemiyeti vasıııaile bu ka-
b.J esnafa sahlıra~: kararlaştı.ıl-
ır :;.t ~ C.ıo· > tı:~ı ve şekırırociı.e

rin ktığ t ht.ıyaçian da ... yni w
rct'e •ckerciler eemiJ eti !arafm
dan tc..Wn olı;nmaktad.r. 
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maı1t lateımi)"Ora.tı, seni 2'0rla tut.mu~ 
yonmı ..• 

Süz.an, yaşadığt et1trğin bu derece 
llrorlcuııç hal;ni hiç göımemjşti, DişJe
r'..nin arasında m:.rıldand~: 

- Nili<>Y"l keşfec!eblld m. Aı>l34ı(dı 
a,rtık ..• Anladını .• 

SQnra he.ı.in bir s<"Sl ifıive etti: 
- B~i hep kovuyor'SUıll ..• Ba ından 

atn~ıya baokı~rsun... Seni sıı\ı:liğime 

.inan.rrııyor musun! Ben seni &ı'Viyo

nırr.: ... 
Kenan Dağlt lakaarıt omuz silkı!.i; 

Süaan t L-ıi-yen bir se:.ic dt>vam ettı: 

- Sf'lli ılk giir>leı'llc ""'''lllf''<lim, fa. 
Irat yavao ya.v;ı.ş, gi.ınler gc("'.:.k\:C !~ı.k. 

olchım. Ne yazık ki, bu a..<tn:ııa hiç bir 
aın mukabE•le ıörmı>dıaı. Ben.im lz.tıra-
bım, ka'c bile a!mıyorsım ... Çektiğim 
azap sf'ni ali'lcadar t:1ımiyor ... Beni )J4r 
yap:na i>ebek, rus..lz, COD<lZ bir b b<lr 
s;:mıyorsı. B.:?n hissiz, ca0::>zz. bir bebek 
dpğilim.. Ben sen~ seviyorum.. Santos, 
!lC!ıi hom seviyorum, hem de kıııkaru
,..,rum. 

Genç k'3dının götleri -'"'""rdı.. Bu 
ll(leyaşları samim1 idi. KPnan I.>oğ]ı 
kadını BL'Wnllmakle bProber müı;fik 
tı;r adamd~ ağlamıya hiç dayanomıı.z. 
dl. 

Daha tatlı blr at-.!e· 
(~JN Varı 

MAHKEMELERDE: j Hare Vaziyet~ 1 "Bir kapı sed- i 
Maikop petrol havzası Alman- deylerise hinka 
ların işgaline geçmek üzere pı eyler küşat!,, 

(Yazan : !. S. Eski Bükreş Atc~emiliteri 
Doğu cephe,.,;m)e; 
Şimali Kafkııeyada, Almall ta· 

arrw:u ve i~ri hareketi Mıl he· 
dofiııe ul~ gibidir. Bu hedef 
l\lailrop petrol havzası <>lduğıma 
göre, Alman kıt'alan şinıe bıı 

bölgenin 25 • 50 .k..i.lometre şimal 
dogusunda bıdunuyorlar. 

Yeisk, Armıwir gibi me>-kilerin 
Almıuılar tara.fmdan ~ali, Rus 

asıl kuvvetlerinin Kuban nehri 
~ulmnn ve Karadeniz k.ıytlarm• 

daki dağlara doğru çekildiklerini . 
ve Alman ordU9llnun Kuban neh· 
rini yukarı n-:<>crasmdau a.ştJtına 

gü lennckl(dir. Arlık Rusların 

petroi havzasını ruüdalaa etme
leri imkanım gibidir. Yapacakları 
bir şey varsa, o da pet ol kuyu
alrını ve Kra nodar'daki tasfiye
lıan !eri tamamile tahrip etmek
tir. Cenuba çe:kilıniyım !)azı Rus 
kunctlerini de Novorost&k ve Tıı
apse lınıanla .. ınd kurtarmak 
u\üıı:ı.kündür. 

::Uarepl Tinı<>çen:ko. herhalde 
Knban ne!ı~i geri<ine kadar çekil
meyi dii<linmüyordıı. B<;yle dü· 
şiinm~ <>ls:>ydı, Almanlar Kuban 
nclırini bu kadar çabuk aşamaz. 
l81'd~ Zira, Tim<>Çenlto Don bo· 
yıından daha çM>uk ric'at eder ve 
Kuban gemi.ı>de miidafaa terti
batı alınıya nkit bulurdu. Bun
dan .sonra Kafkasya dağlarının 
şimal ... teklerinde nni bir müda
faa cephesi J. urahilir. 

Staliııgr~.ı ve Don ka•isinc ge
liw:e, Almau ordusu Don kavisini 
heııill a'amamıştır. Fakat Don ve 
Sn! nehirleri 2rasuıdan a,ağı Vol· 
ga) a d<>j;'TU muuffıikiyttle iler
lediği anla~ılmaktadır. Kotelni· 
koskird~, t;()k ıniihhu ~uharebe· 
ler olmakLa•lır. Ruslar, J.ayhede
cek olursa, Almanların S talingra
da cenu.pt.n taaNUz etmeleri ve 
rutrnkan ;,,ıikıımctinde aşağı Vol
gaya yürümeleri kolaytı§acaktır. 

Ruolar bu J..e5imd~ muannidane 
dö\:ü~iiyorl:ır. Telılikc iı\İ.) iiktiir, 
n bilhMsa Bakiı petrollNile ala
kaı!ardır. Çiinkü Rıl!'lar :.rtık ıra. 
zer dcni>i • Astrakan J!manı ve 
denıiryolu vostlasıle Bnkfıdnn 
petrol nekledcıbilirl<>r. Alrna'l>ların 
bir hedefi de bu muvasalaya - hiç 
olmor<..a - hav& kuvvetleı ile mani 
olmaktır. 

İkinci C'!'ht'! 

Bugünlerde İngilt•redo ikinci 
cephe aleyhtarlığı görlil:i) or. Es· 
ki.diınberi Alman laraflarlığt ile 
t""1mılll!i <>lan Ledi .Aırtor söz mey
dooıııa atıJauk Rusların yalnız 
komünizm için dö,·öştiilt.lerini, 

ve ikinci cephe açmamak snretile 
koruiiıı:izmi y·enmiye çalışan Al· 
manyaya bir eaclir<>kt yardım ya
pılmış olacağınt iddia etıl. 

İkinci cephe, Aogl<> • Saksonla· 
rın Atlantik harbini kazanmalar• 

için lıizımdır. Bir ayda 709 bin ton 
gemi ;rapmak küU:etine katlanan 
Aııglo • Saksonlar yine bir ayda 
800 bin toıı bı;;cminde gemi kay
bedivorlar, bu inşaat yarCjı ile At· 
b11tik hiıkimi~eti §ÜI>he>iz temin 
edilemez. llii hin mesele, Ahuan 
ha•·a ,.e d,ni-• üslerini Norveç 
ve Frımsa kıyılarından Almanya

ya doğru atnı:ık .-e i\Ian~ denizi 
ile Şimal deııizindo hakimiyet le· 

mio etmektir. 
Artık Aoglo. Sa.ksonlar Rasya

ya Kafka:. yolile yardım W«'mİ· 
ycceklerdir. Yalnız şimdde Buz 
deniz yolu ,.e Arkanjelsk limanı 
kalmJŞtır. Alo.anlar bu yolu de· 
ııizalttlarile .-e hafif deniz kuv.-et
~rile sıkı bir kotrtrol altında bu· 
lundurarak kafile geçi~tnıiyorlar. 

Anglo • Saks<>nlar hc-salmıa Le· 
di rutor ve taraftarlıırmın )anıl
dıkları gün gibi ortada.dır. Bw-lar 

ayakta dururken Anglo • Saksun
lar bu iı;i yapamazlarsa, daha son

ra serbest k•lacak bir Almanya 
karşı.ında ikind cephe oçnınları 
ve Atlaııtik harbini kazanmaları 
belki de büsbütün hııkfır,;ız oha:. 

Denizyolları idaresi yirmi be! 
san' atkar çırak yetiıtirecek 
Devlet Denizyollım İdare;·; 

s8Jl'atkıac çıraklar yet~! ·rmek 
makısadiJ.c açmış olchı.ğu mıektl'be 

yirsni bey tıı.lclx> ahna~ı ka ı arlaş.
tırm~hr. Bunların ilk ınekıepten 

pek iyi wya iyi derEccde n-ezıın 

olmuş ve 14-15 yaş ara.....,nda bu
lunmaları icap e1ırı:ekte<liT • 

Müracaatla< bu ayın 15 avci 
güınü.ne kadar mezkur ;<larenin. 
fen işleri müdürliiğünd€ kabul 
olunacaktır 

Şahit anlı.,t7Y0r<İU: 
- Ev6t eft"lı<Üm ••• .Ne.re. ~1wsıl ya.

lan söy~n? Yala.o oö;ııl~eıı.n ikl 
oba.nda da yüzü karadır ... Allahın b'l~ 
d;ğini kuld&n sak!1-}'1Cak değilim ya! ... 
Ptroo., dcjil, bııl>a:n oı... -·,.._ 
l'ıılten bir d'*'!<a IQTTı.-n lkı gö
:nüm köt olaı.ın. )!'a?SJ:ı<:ınm nç dü.n ..• 
ıyada yeri ,,.ra.ır, ne ah-re'be .•. 

Arlık blikim da~dı: 
- Şimdi, 'd.oıırulııi< ilroo!c""'8llll ıb•

mk ta, gördüglinü., bildi~ anlat ba.... 
lltalım. 

- Evet ereuclioı... M;..vDun l)ıii.h'o
Dllmduc. :R>tı.=urn, yaru vel<niaıelıim. 
Fekıııt, ıb<r l<>i<ma ekmd< içon :yala.n 
.,q:yliycn ll<;c.ı:ıseden her faıtııııııt ıa b01<
!eni.r, dt gıl mi eıfEUd.im?. 

- Kat: a~ ... Ne ol<1u? Ne gör
dün? Nr iştfıi.in?. Onları sf'Yle .•. 

- Eteo.t.n... Beon magaı<ada oltl!"
ı:ı'buş, ~öı>htrı 'Dolklk edi)'ordwn. Bu 
b<.')'i hiç ta~n. .Mağau.ya gireli. 
Beuı elıe.mmıyet blle vrı n<ıdim. llt'Jr 
teri zaD1DCtlOO-. 1·ezgM;br w.r... Çı

r:ııkl.or var. 111 ı,,teri]d ltdl'Şl!amak oıı.
ların \'aıiffSI. •• Fakat, baktım ki, ya,.. 

eye doj:ru ge .yw O v.ı,ıt a'~

ll:adar ~lr. :m. 
- Buyu.... un ız cfenC!m .•• Biri r.e mi 

baktın:z7 Dedim. 
- Patronu_. i'.kıme,t<i .n Beyi görc-

0< Wn. cıedi. 
- Yel<~ <ef<md..m, d.,a.rı çıkllllar .•• 
Bıı aralık ta, patron iço~e girdi. 

Blribrle.r<nc baktılar. Bu misa1'r be:\', 
- ik:n"'leddicı Bey, dedi.; llazl.ı vait· 

lim ,.ık. Uzun o<= ne hacet. .. J\!1ılosa.t 
maıum... lI-eıı 110I1-.. Gkiettğim. .. 

B0.m ~~ror b'.raz asabicedir.. hid .. 
clell«ıd.i 

- Ben, dı'di, kik l><'Slc;r'<> d~gılim. 
E!ıı.ıemi.ıı borcun~ Len mi öd<'yece
ği.(11? P\l.f.n cti:re ba~la<iı .• deı~. be· 
:yıe aöıvr•:'l' !,oş!a<L. hey M' fi"Y >Öl\'· 

ıned .. saa ·ee, 
- i"•lld3, dedı,. edn'eık, it herifler. 

der- bırı de ben. "11 ha? o söyJ.edijln 
ırü>ıstlz, ac "'· reul herif t...ıl.m, ha? 
GöriısUı üz. 

Gid•p P'-'l.. çagıı<ü.. zo.bıı6 tutuldu. 
Had.ise., bı;no.llıll. )t>..t::·ct, 

Bu ln şah.;t, en ... ğ_ır baGO.nt, dava 
ü~rr·no.~ rn ınue..ssir claru idi .. çünkU. 
had.i<ll::Y' en ytık~naa.n göurnüş olan o 
l<jı. 

ı T•a · e.ıtie, {>:Qilar•nı bi:.oiıtli. Ikma
lı'<".diııin üç a.,,.· hnp::.ıae ve d.ii.vaeı Nu
ul aha br.ş yüz !~!'a -mncvi zarar 

ll-:tı.rmc ı..'ıt. ıtar·ar Vl'rciİ. 

Mahli'c:ru'Clm çkı"c·, i:ıcmaleddin, 
~iıt Nanniyf•J 

- Ar\.tk, deol, airi<k'"'" uğrwna:r:;ı· 
ruz tabii!. Beni yi.iz.üın<' gill.fıp k:andır
dı!1:ıın bunun tç'ın l.n! icti"? 

- :Jpn yorr.ind-en ık~ık"..tıam .. zatıen, 

yalan ..-;ylpmiye de dilim biç varmaz. 
Patron, 
- ruuu sana! Dy.ıp yürüdü. 
Şahil Naıımı bu .serer, dava~,,., 

ya.k • .::ş.tı; 

- D..,ydunuz ya. 'bryetrndi, ~· 
:Ekmeı;iır.üeıı oldum. Ol<lum anmıa, 
r,.e y p.a.yım,. :rala.ı sQylr-med~!ll ya! 

(n<>v .. mı Sa: 4. SU: 7 del 

C Şirketi Hayriyeye Açık Mektup ) 
''M. .. .. ''E . A ? ırgun,, mu, mırgan,, mı. 
Bir yıldan .. zla oLıca ~ saon m 

Em ref-ı.rm adt <leğı.şcce~ d.ye 
bir ftkxn o.1<mr.u~ ve o zamanlar 
kalem aı1'.rnıı:~ıı;• ethğım bir ga
(ZCleoe Mirglln değil Em.irgin 
paŞbğı a!t:nda bir makale neş
retmiş!. nı. Bu ya:ııı Şirket erka
nının gfrzünden kaçmış olacak ki_ 
ge~-enlerde Elmi.rgana g'ttim ve bu 
,yük hüzün ile, iskelede Mirgün 
yM.ısını okudum. 

En ina\.çt b'r kafa, benim oma
kalemi okudıik~zn ronra. ahenkli 
Em:rga11a ookunamaz, kıyamaz
ı:b ... Iıs:ra.ı- ediyorum ve, cMirgün 
değil.. Emirgandır!. diye bag..-ı
yoruın. Aziz okuyucularımdan, 
buıılann arasır.dı da EJmirgiınlı
lardan rica ederim, bana hak 
veri.rlcrse, bu yazum kessirrler ve 
Şirkelihayr ye müdürlüğüne gön 
.ıern . .nler ... 

Evet, Mirırün değil, Emir,gan
dır . 

Evveia. Pcdadımızın zaref< t ,.e 
lügat oyıınlıırm<lan ba~!ıy~ıbiliriz. 

Bu ki;v.ıe, cmey ve malılbub • 
dü.şkünü ·Dördüncü .Murad n gfü· 
d"si İra>ılı Yusuf Ha'tın lıahçe5i 
val'dı. Yu~uJ R_..n, :oı.ey ve wnh· 
bub :ş;e«nde miJ:elıassıs o!dı;ğu. 
için k<>ndi_ ne 1Ned mi hassı bu 
;htio;as. g•b! tomtıraildı biT unvan 
Yerilmi~tı. 

Devrin zurahoı da, hizmeti il 
prensliğ"11e t-.aret <.<!erek Yusuf 
Ha;•a cEm'ri Klın• lakabın· tak
mış. be da tel~ffu.zJa ·M rgiın, 
,Mıı!kıCm• ~uşıu. 1Kuıı• ke!ı
mesi için 1ugate bakmak gere· 
kir, kamhğrnı biz yazacak olur 
i~ek mil•'tleiuınumi hakkımızda 
tak>ba ta girisir. 
Mirg(ın Yusuf Hanın bahçesi, 

dün):.n cennet!crinlfon biri i<t:; 

\ \azan: / 

(Reşat Ekrem Kc.çu) 1 

bu iıatıralatrn kaybolmasına da 
gônül razı olmadt; eski vak'anü
v:sler.nü. içın cM rgiin> l:'.lkabına 
bir cOğtu. kelimesini ilave et
rr.~k ·.en bile değtldir; semtin adı 
cMirnün~u bahçesi> oldu. Fa
k.ot, ügat oyunlarına kayJtsız o
lan halk ağzında, bu <ia cEm;r

giın. bahçesine çevrildi. 
Efuizin cE!liızık,, Diy arbekirin 

cDiyarbakrr.. Ayastafrnosuıı 

<Ye~ilköy.. Makrıkıö~linün cBa· 
k;rJroy. o)duğu bir dev:roe, Tü"k 
~ğz,na yabancı düşüp de bir zevk 
suzgccL'lden geçirilerek cEmir· 
giın. şe-klinıe lkaLbea.lm~ bir adı 
h<ırt'l ltrr.ak, Şirket Myriyenin 
hakkı değildır! Buna .tarihi züp
pük!• derler. 

Bııt:ün Şirketihayriye, yann 
Devlet Denizyoll.arı, öbtir gün ls
tanlbul belıc>diyesi, fllan gün falan 

makam teya müessese, bir bel
denin sem't isınıkr~ni as.ıUarına 

irc~a kalkar-Sa. z.e:nnedet'im, bu
na da ana~i deri.er. 

Kaprüye Ci>ricedit.; _ istan
bula K!C' ;-tantiniye., cAsi·tane•, 
cDeraliye•, cDersaadet>; Ciba0liye 
cCebc A''>, Tahtakaleye cTahtül 
Kal'a denilir mi? 

Lampsa 1«>s ve A.dxyannpol:s 
rumca, L2oP00kis ve E<füne türk-
çedir!. • 

A1iiiyye arabça, alanya ıürkçe
dir1 c1fügün> farsça., Emingfrn 
tü~d r cAfeti can• yabacncı ter 
k binden Afacan. k ''imesini çı
ka-ran milli zeN, M:rııün bik.a-

hında- da E. ır,; "I çıkZ<mıştır. 
Galal. m <Lur fıw.h mehcurdur 

evl5ıdır• di) e birdi: kamilin var
~ır. Aslını ve doğruo;ınu bilelim, 
fakat zevk törpüsünden geçmiş 
olaın şt•k>ıni de lrnfüınalım .. 
' •Tariihi züppel<k•, en güzel 
yiınlü kumaşları bir tara.fa atarak 
aSlı budur diye koyunu yuzup 
püstekisine sa.ınmağ<ı benzer. 

Şöyle bır diiışüııdüm; Emirgıinı 

Miırgün ytıpanların zevkı ile ko
nu:şınağa kalksak, nı.y b!zrm ha
lımize~. 

Eskicilerin, 'ba~, dertte olanl.a· 
nn kulakları çınlru;ın: cBit Pa
za,rı. cliyemiyeceğiz, cBey'i bat• 
pazan diycceğ:z!. 

Çookü: Batın asıl ma.tıası 
ckat'i • demeck olup bu pazarda 
satılan ~ya da knt'i pazarlıkla 
satıldığından .. falan., filfuı, 

Kıımarb~zl.erın kulağt çınlasın, 

Ba.ııbud c!iycmiyec~ğiz, Bi<rı bed 
diyeceğiz!. Cünkii, astı farsça 
bir terk;p im ş. Bar, ~ ve kar; 
Bed de kötü; fena; mezmum miı· 
nasına ... 
Arayıcı Yahııdi:lerin kulağı 

çmlasın; paçavra <liyenriyeceğiz, 
cPa~e1 öre• diyeceğiz. \ünkü 
a.s1ı ,purça le eSt·abın dış yüzü 
manasına öre lafzından mıi.rek
keb imi§. 

Ama11 Anahrm!. 
Çabuk demek galat, Çahik de

mok fasih! Çrprr.z demek yanlı.ş, 
sağ ve sıot mana<ı na gelen Çebü
rast demek ooi;>TU!. 
Karınca demek hata, aslı cKaz. 

nı ince. dir!. 
Ye.e batsın tarihi züppelik!. 
- Bileı:çq, Biletç'.!. Ver Emir

gıina gidip .gdme biT" bilet:. 

REŞAT EKREM KOÇU 

- ~IŞ :~Ot.JTIKA 
~ ~ .... ·~ "..i·~·-'-ı.....· #--"'=-.. ·;. • 

"Altıa poıt,, ite 
Petrol .. 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
Asfl'laT<i<>.00..ri Kafkas ·anın 

ef·aınede ve tarihte'k> ıme\'kli hep 
ii)-le yiik:;ek olarak duruyor. mr 
zamanlar Kafk!as <lagalrının ~öJı.. 

reti afün çıkıan yer diye parlak• 
mış. Şimdik'• Kafkasya petrol 
menobalıarı ile kendini anıdu·mak
ladlr. Elı;ki Yun""' srandan Jason 
isıın:nde bir kıthranıan delikanlı 
kalı..-nu;;. c.Arg<:ı, adını vel'Cii!" ge
mic;ine kendi gibi gençlerı ala
rak bidlkte denize açr~rn~. Bin 
müŞküla1fa Karadenw.e geı.roiş, 
Kafkasıll CEf1 uıbıwdaki sahHlere 
ç·k.arak cAlllJl p05t• Ejde~baru 

zapıebneğe muvaffak olmu,...tur. 
cAtıgn• gemisinin ve onun yol· 

cularmın hilııi<yooinde ooğı:afya 
ve tar:ıhin kat'i bir hakikatini g<ir 
mek istiyenJer de yok değildir. 
Yıına"istnndan ~karak Kaf.kaa
yada altın aramak için öyle çetia 
bU" yoleuluğa katlanan genç kah
ramanl.arın başmd'an geçen va
hy ge~igü.ze~ oBmarmşt r F.f.. 
sanede bir iaııtiz.aan var. Or.u"ı ;.,.. 
leri üzerinde yürüyen tarih ile 
oo~afya da o kahramanları Ka
radmizin şadkın.a ,.e Kıafkaslann 
oec tJlııına gidE'rek o zamanki meç 
hul diyarları ı.esfeden seyyııhla
ra benzetımek:tedirler. cAlıtın 
po<>i.• u elde edebilmek iç;ın ha
yatı p~sına rurlü irn'lihanlare 
gimüş. çıkmış ve sonunda muvaf
fak olmuş Jaı;ooıın yerinde bu
ıgün lbuşka !bir kah-ı-aım:m olSaym 
ve KaJ!k.asyaya gitmeğe kal:ksay
dı <>fırafına topladığı gençleri böy 
le biır maceraya tef>Vik elınek için 
0111.ara .ne diyecekti? Bunu tah
min e'fımek a1: çok :h."XllaydJr. SOzıe 
meGehi şöyle lı~ltyGbi!ndi: 

- Evvelıa gfrzel !bir tayyare ya
parak yoı.a ç1kabm. Hepimizi ra
hat ett.i-recek bir ta'.Y'Yare değil, 
fakat yolda bC'Zulmıyacak, haya
tımızı tehhkcye d'iişümıiyecek 
g.iıbi olsun. Lalcln hava kahraman 
lan hep motörle ım; i.ş gördü, 
ul,'lıı? Daba e"VVelki hava kahra
manları şişirilmiş balonlara bağlı 
ııepetıe. iç'nde kendileri;.,i .rüz
garın irade9ine bırakarak tehlike!ı. 
yolcull' klan göze almamışlar 
mıdır?. Bugün biz onlardan daha 
ileriyi., diye bav .. da da en mü
kemmel ve seri vasıtala.rlıa yol
culuk etmek i9ti'yorıız. Kafkasya
da ele geç'ııınek istediğimiz nra· 
n111 petrolleriıdir. Bi7JCl.en asırlnrca 
evvel c.A.ı-gO• gemisi ile Yunt nis· 
tandarı kalkarak Karadıenrae çı· 
kan J ason ile arkadaı;.ları cA!tm 
post• u Karadenizin şarkında ve 
Kafkasyanm cenubunaaki sahil
de bular.u.şlardı. 'B!IZ tayyare i!P 

uçarak gid«:eğiz. Karadeniz ile 
Hazer dcniz1 a.ra."ooaki sahaya 
dMıa çabucak varacağız. Petrol 
oradadır. 

Arlkadaşları ona nlçm a tır ara 
;mağ:ı gldilm·yur da pct.nfl aro
mağ:ı gi.cL ı.ıyoır. diye 'orsaln on
lara şu cevabı ver',...!i belki 

- Bugün Kafkas o" ğlarınT'l 
tepelerinde artık altın m&.den\eri 
kıı!ımamış olacak. Çünkü dü>ı.ya
nı" kabuklar•111 dek>rek ikarışt.
ranların hesabına ~re Kafka.,,. 
laıın tepelerinde eıdCden mevcut 
otan &ltm taıbakaları da lhi.nlerce 
senedir türl'Ü tesirlerle aşağılara. 
doğru akm.ş, gitmiş. Y>rıninci es
ınn taJl:ıakat eııbabı drlıa neler 
söylüym· diye merak etmeyi şim 
dilik 'Vine eıibabına bırakıın11ı.ı. 
D im ya ·hı; ıibiorrin sonunu kesti.,_ 
mek ımeral<ırıda <Jı:ıılara göre 
bu ha:rp attın harbi deği11, petrol 
kavıgasıdır. ve sa!Te ... 

Odun ve kömür narhı 
kaldırdacah mı? 

Ankana belediyesi odun ve kö
mür narhını evvel.k'. günde!' :tı· 
haren kald1muştır. Yalru7. <le:--,,.. 
larında mal bıılLr.anlar bur.lan 
belediyenin eski fiatile yan kv
mürün kilO<>tınıı IO kuruştıan, o-ı 

dunu da dört kun;;ştan satınaJla. 
roecburourlar. 
n;ğer lcraftan ımahrukat ofisi

nin cekaıbet imka'l'lı na"':;.rı d:kka
te al.Lrarak .şeh:-im!ıxle de cy,lun 
ve kömür naılbının kaltlırılmast 
dü-ünülmcktedir. 

Bu yJ yeni açılacak mehteplef 
Bu yıl Jl.harif Vekal1>t. tara

fından Burs1, Kayseri ve Eskişe
hirde biler ~icaret lıscsi. aç:l
ması kara..-ıaştır.hrıışttr. 

Yine •bu y.t ı-.arfında Antolya, 
Zonguıırlak ve Gaz,wtcpte de bi· 
rP~ orta ticarel nı<> k:tebi açılacak· 
tiT. 

Bıınlaulan ba-•ka mü•cadd t kız 
san'at ens~ülerı te a'ı:ı;'ll?l k.z 
san'at m<>kteplEri açıla.caktıt" 

• 
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SON '24 s·AAT1CiN D fK'i 
V.~\g.M}ş~-~:lt~~L~ 

(B 7 .. z1 ın mf•tin!c.ı.1 A.udolu A
j n· B:.iltezılPrindm alnı.'l'lışl1r.) 

Tellı ' eden Muıı.mmer ALATUll 

A'.man te-bliğlcri; J.\:a fkfı-s böl
S"-' ııde m"hver Jwvvetlcr:nin 
l:u"a':a:ı 'ı r s cak ~!tında düş
n· :ını takip ..ttiği.ı'i bild:ıımck>e
dir. Ehe!'Jmi~ e<li bcr ıkmiryolu 
kaHt agı ol~n Timoçcv:>kaya 
~ch<i z ?ted lm;~ir. Kuban nehri 
uzl'rir.de lı:ı.rekct eden Alman 
;ı.u, .... ctleri .Mallqop ~eh\"ine 50 
kt:<:n.et.rc mesafeye' gebn:şlerdir. 

Yc.W. ve .Aııınavir şehirleri· 
de zaptedihniştir. 

S'.YV\·e-t tebliğleri ise, Biyelaya, 
G ııE cenubund1 şiddetli müda
f, a ~' , arı verildiğ nl •bildir
mektedir. 

Kuçcv ' a} anın ccnubundak.i 
A·mı&n taarrwılarını püs.kürı.mii§ 
!;.,.'ll Briaı~k cephesinde i.k. tc
~e ek gecı.rilm §tir. 

I.~!' ngrad bölgesinde k ·vveUi 
b r Alm&n mukJvemet merlrezi 
Ilı" c.n: il l pted•rm\şt r 

R rin MOS:<0vad&n b ld •-
ti • g c te ike Va!;: vı teh
ıc; dmckı dir A..ın nlar Stalin
r. e. k2nı h r kıska; t :ıreketi 
b- =ıık •iİ:C. :ı.ayıp ara enem-. 
il" vet \ermeden şi<ıdct'Je haıtıet.
rn. kt.-<iir!er. 
Katelnıkovu dcırniryolu istas

yonu içın yapılan büyük rank 
meytlan muharebesi üç günden-
b. dev:;.m ediyor. 

MOSKOVADA :MÜHİM 
cXJRÜŞ:\lELER OLUYOR 

Çörç \in Moslı:ovayı z,yarcti et
rafında J-!ıl.i ısrarla darulma.kta
'Clı?, Bcrun ve St-0kılıolm bu habe
r 'f'Y t etirektcdir. Lcmdra bir
:şcy söy;lememektcd;r. lng'Tııere
ın•· Savy tler ne;;diııdeki Biivlik 
'E'llC '' S r Aışılıa-'d Klark, Ameri
k eı,~ Aımı-al SLandJoey !l<los· 
kw?da bulunına'ırtadırLar. Ruz-
1/t ttP" Stahne hususi bir mesnj 
:ge:,,,.,, s olan General Brad!ey 
de orsıcladır. 

'\foskov dnkı bu dip1omatlar 
1ınp4aMJs, Çi•rt• in de cmı<ia -bu
lundugu §a~·:asını kuvvctJ<.ndaicl 

Alnıanlar Armavn- '°" T"nno
çcnkaya şehirlerini de aldı
lar - Çör~ilm Moskovada 
bulunup buhmma<lığı rua
lüm değil - Hind kongresi 

dii<> toplandı. 

.sebcP'ıer olarak c;sierilıTektıedir. 

iKiNCl CEPHEYE HAZIRLIKLAR 
Vaşinglondan b·. '<idud.ıginc gö 

re, iki tayyare<:ilcr lıümeni vücu
de getirilım~. Bunlar tal.i:ın 
yapmaktadırlar. Tümenler yere 
indikleri zaman, ortaya taınaıııiie 
teçfuu; edilm.iş i.k.i kara piyade 
tümeııi meydana çıkım .. •k\ad!r. 

Al'rnan radyosunun neşriya,t.ı.n 

ıda süyledikl.erint' b:z.'<ılır<;ll, ıkin
ci cephenin aÇJlaca.ğına Alman
lar da kanam hasıl ecın~erdir. 
AmiI'il Sir Çörls KemV'dlnin de
niz biorırıci Loı'<iu muaviniiğice 
tayin edilmesi, pek mühim den.iz 
Uıarekatı yap.ılacağırıa aı.amet sa

:yılmak!adır. 
Lontlrada.ki Hoknda luıynak

lanDdan bildirildiğ:ırı>e ·ı:öre, Ho
fandadalti A'!man =i kuvvetleri 
koırı.:tnnı ha-1.ka b,r be~ annarne 
V<'şr< r' ;t r Bıı beyıtrı.anM!dC 
ıbi' 3 dcni~var ki: cfsda kuv 
vctlcr.ne yaroım «len'u, ku..şu-
1'3 d'z,Jecek.•ir hna kuvvetleri
~{' ç "Pt.,"1mala.r olur.ken, C\"lerin
ıdcn çok.anlar da kurşuna diz.il-e
.cektir.> 

Stoklho!ııne göl't'~ il€al ku~et.
Jeri Fransımı:n müdafaasını der
ubdıe etmi§ bu?unduğu içni Fran 
sız hükı'.ımeti müdafaa tedbirleri 
ahnıyacaktır. 

lHİNT KONGRESİ TOPLANDI 

Hindistan.dan tng& siyaısi o
:toritesini k.alıdrrmak istiyen ka
l'al" sureli. dün Bcımbayıda topl.a
rıan Hint )<(>~ umumi he-yet.i. 
t~rafından görüşiiknü.~-tür 

Bu mür.asobetlc Bomb:rya 10 
binden fa71& Z:•)'IM"etıı;i gt'lmiştir. 
Gandi 4ii ı±ald.ka sl'•ren bır nutak 
tsöy\emil'tir. 

Kongre reisi :Mevl:ln.ı Az.ad Rm: 
velte ''" Sovy-etıerin Londra bü
:yük el~i i ?.Iai<ı~~ telgraf ç-eke
:rek mÜ'Zöheret dilemesini Gandi
rlcn rica ebınistrr. Kongren n ka• 
:M.rı hen\lz be~~;, değH.d1'r. 

( SEHIRDEi'I ve MEMLEKETTEN) 

ANKARADAN ve 
MF .. MLEKETTEN: 

l't'Y" ııon de.ta olara1ı: ""l'lilm ~ 
g,,!Ür<'cek.tir. 

* LJae .er, llita, Tjcarct \C diğer 
tokol ..Ua lcdı-..•ıı-ta bir Tl",rtrm\'Vj!\de 
be~~_,, W * Anka<"' Be!<diye.si muııt:ıı?dem
lt-ır".ne 0113r li.ro zam. yapılma."ını ka
r .. ~ r:ır.Y,thr. 

* Festlva! m-l'Plt'riı:ıde ;•k 
:ta.kat $iıde vf• UC\fZ giyimnıiş ba)"Qolara. 

hedjyel-rr \.-ertlec.~r. 

MÜTEFERRiK: 

* Yt"I:İ Tıp Fo.1<.iUl('<JJİ bina.ı.nın in. 
~as.ı tçin rski Zeynı>p K(nnil 'k-nna.ğınım 

ci,·a.rı:n.<la limdiHk 250 bin l~tıılıık is

timlak y:ıpıl""3l<ltır. * B<ı = Hayvan S•rglol dün açıl
mıştır S<'rıPdc elli DUvt, 41 ;,,,;-, 26 
bo 15 by l••.şhir ed;t, ktı>d:,, İyi Dil Kurultayı Pazar

tesiye toplanıyor 
~ Vf' bık.ılın h5y\r;ı.nl3l"B 

al r ı. crilm• tir. -* na:.~ ara, balık agı ipliA> tı.vzi 
r. kıra aşım tır Teıvı.at y-.ı,--

k .:ı y 'lı.ıaca ktıı', 

~-ıra, 8 (Hu i) l~.th::.b.:n.rn.ı.z.

den\ Dör<li!J>cü Dol UJ'l '~ y ıo A
ğusflJs P=art.e.i g!in, saat ıo,:ıo da 
topl:lr'tc; tır. * v ~ \I"""°' A:hrut ı..:: -:ıık ile 

l'.! r llfWürü Mu • Ad•! galı 
KW"ulyaya. li~rak ed eelk o\-.p J\Jn

~arad.a. bulu.n.mıytı.n ınu':a'hlla.."131' da 
p::r<1e1·p•y gelmektııdirler 

<1 n t r yapmak üt."re ş;, • g:t.- I 
ır. lı:r • * Dl upıD:ir >"!>tını ıa:cıoda P.- 1 

- -- ---------
Gedikpaşa: Yazlık ____ mı __ , 

Z A K SiNEMA Bahçesinde 
büyük muvalfa 'kiyetle dev•m eden 

3 wcü YENİ PRO GR.AMINDA: Profesör 

ZATİ su GUR 
CANLI BİR iNSANIN UÇUŞU! .. 

Mor-..ıd.ı numaraları cidd~n şayanı tawiycdlc. 

------ 'l'emsiller tam saat 9 da başlaır. -----·-

BU AKŞAM 

T EPEBAŞ/ Belediye Bahçesinde 
Kızılay Menfaatine büyük gece eğlenceleri 

Büvük Revii 

Yazan: EKRE..~ REŞİT Müzik CE:\IAL REŞİT 

A F • 
1 E 

u MM R'iN 
ve bı.-•tekar Tanbu.ri SALAHADDİN PINAB'ın ~til'l!kile 

• 
14 kişilik bahçenin SAZ IIEY 'ETİ, 14 kişilik ORKESTRA Bu 
g.-re e 1113 Iı,ıts fe,kaliıdc program iliıvc,ile Da.ıtblar, Var)e!eler 

ve birçok <Ürprizler 

At.AFRANG G A R D E N SALONUNDA 

Bu ~·e nı.ahsus zengin varycle - Daıı.s - Kaıbare, saat üçe 
I> kadar muhtelif egleııı<:eler, fiatl:ırda za.m yoktur. 

'- Telefon: 42690 _______ .,, 

Japonlar Tibet İngilizler Filis- Kutup denizin-
hududuna tinde ordu de 170 Alman 

dayan mı ş la r teşkil ediyorlar ıgemisi batırılaı 
-Vişi, 8 (A.A.) - Uzıtk Şarlota :Vaşington 8 ıA.A.)- İngQıi.z- M'lci<ova 8 IA.A.)- Rüyter a-
çok mühim askeııi harekiit vukua leri:ı Filistin ordusunun muhtelif j:ıns:mn hususi muhamr: bild:iri-
gel~. füme-n1erini lı!"şkil e1rniye baıP- yol': JUzOOrdııya gönderilen İn-

İtalyaft meaıtbiinden gelen ha- ıııa~~rı Biriıeşi.k Amerik.ının her g':.ı '-e Ameıoikı.n sitan'ar;nı t:e-, 
b<ırlere göı-e Japonlar firtıa!-0 doğ- tarafında tasvip eQ-~ktedir. Bu t:ren var~rlara refakat werek 
ru bar<'ket ederek Tibet huıludu- c.ruı:.rıun alaylarmca Arab ve Ku.tub clenizindc lıer iıafta lbü-
na dayanmışlardı.r. Yahudi ta.bur<taı: bulunacaktır. , :;ük telılfiel<?re maru~ ka.t.a.ıı 

Japoolar Puko şehrini i§gal et- SO\·yeı cienizaltılan şinıd,ye ka-
ml·•erdir. Bu booi.e Hiudistanda Fatihte fakir ,.o- dar bü,·ük bir kısmı ;tkkanund& 
~ "T oıro'ak tlreı<e hPpsı 547 bm tonluk 

İngiliz ınüdııfaası i~in ço]ı. miihioı-
dir. CUklar İÇİR l':C Mman vapur~ı batırmışlardır. 

---<>----

Dö Gol Kahirede 
L<ı<ıdr:ı, 8 (A.A.) - Sava4J1<1 FrlV

L'diıri Gen~ı"' ~ Dö G<>I <i<L• Kablr•ye 

sünnet düğünü 
Çocuk Esi'l'gerue Kurumu Falih 

merkez nahi}·m civardaki fakir 
çocuklnr içm bir sünnet dııı:iiniı 
tortip clmişfü. Diiğiin Eyi\:! ıpti· 
dalarında yı;p>Jacaktır. Kurum 
ayr•ca ilkokul talebesi için bir ık-
mal kursu nsmıştır. 

1 
Aydınlatılmı
y a muhtaç 

bir nokta 
t:o tlırah~lı ı!1:~u en ~~-,.!~rı 

CBa:;.ınakal~den Devam) 
coğlu"nıın tutumunu bu zanue
deıı<ler lııttanın en büyüğliıı.ü 'e 
affedilmczini i liyeııJecdir. Hüku
met fiat tahd>d.ini ve fiatlamhr
ma .. usulüııil kaldırdı diye hiç 
kİnı5oeye istediği metaı dilediği 
fiatla »&tınak hakkını ,·erınemiş
tir. Hükumet, muayyen madde· 
!er üuriiıdeki elkoyma tedbirle
rini kaldırdı, diye her türlü mad
deni:n aJıı verişini kendi baş<na bı
rakmanıı<tır. Yine hükiımet bir 
iki i.kttSa.İi nizaınlama t~kilıitım 
ilga ediyor, diye biitüıı W<tısndi 
devJ<,t teşekkülleri, birlikleri ve 
ofisleri miilga ıı.ddolıınmll'J de-@1· 
dir. Biuaenalcylı, Şükrü Saraeoğ
Ju lıül.cüme>tinln memlekete getir· 
diği iktı;;adi ,,e tkari politikayı 
herşey i.ı> ~mda disiplinı.i bir hür
ri)'et ı:ihni-)-.:ti ile mütalee etmek 
ve ferdi teşebbii,korde •kayıtsız 
ve şartsız, başı"°': ve baş.ılı<nıtk• 
bir hürriyet zehabına kapılmamak 
Yumutatma, yer yer kaldır-

ma, yer yer deği§tirme itı.de

lerinden mülhem obnalr. merha

le merhale incelemeden hiı:bir 

sabada hiçbir işe karar vernııyc
ceğinj bilnıek l.Uımdır. Saraeoğlu 

hiirriyeti çözüntü hürriyeti de-- -
ğil birlettirici ve yaratıcı ve 

bianetice devtirici hürriyet tir. 

O halde niwm,ızhk, idraksizUk öl· 
çüleri i~;ı.de ba~ıbo~luk zehabına 
,.e fi ... t ınuvazencsizltği yoluna 
sapanlar \•e her türlü icaplar
la öledt."Dberi al.nmış tedbir
k.ri menu sebepler ve mani 
sebepler in-eelcnıneks:zin kalkınış 
veya kaldırılacak sana•nlar hata 
ctliyorl:tr; h<tıtıa haHa hatanın en 
biiyıiqünü \'C aifcdilınozini i~Ii
yorlar; yeni sistemin ba~arıcı gi
dişine bilerek veya bilmiycrck 
zaf getiriyorlar, demektir. 

ETJ::M iZZET BENiCE 

Vek.l:reb umımıi ktıı:ibı Numan 
tMencmc"cioğhı ve Sa.msun meb
uslJU8una <la eski Balık<.-s:r meb
usu E•~nk6v kız ilııesi müdü:rü 
Sab;ft1a Gök'Çu.ı Parti naınııcdıi o
Oo<~~k s<-çilmişlerdir. 

Sayrn ik::<ı>ei müntahipı)ere bil
dirir \"'C Han ed,.l'i.m . 

C. H. P. Cknel Ba,_;kan Ve«-in 
Şükrü Saı-acoğlu 

VAZiYET 
(1 i.nci S'lh-{ed'?n Devam) 

Bu d~OO ~ünden EıOnra stnliİ!r:e 
Cuva\o:.c, Po[; ve Balun ıı<-wr.-...ı.r. 
:Fakat Nov·o!Uı.<;k E:n nıübrmier\dt.r. AJJ.
ook burd.SI Alcnan JY;.va klt\.'°V'c 1tlprlnln 
d<ıkYl tı>hdidi altıııda bulunduğu için, 
Karadaılzde RLtS flJ.:>Su barıınamıyarek 
ıı.a.: raS'l nı t <' r ttt.l'.ıı:i~ti r. 

Gmni Dyıe-ı bP.l.."1.mııncian mi»Vm. bir 
L.ı.ı.vvr-t tpşk&). eden Kur11ıtimiz Rus f1-
los1mwı Jlkıbe-ti, va:ı>yel.in ~ı oo 
~1de di'v•m c.rle1"e, ne o!ocağo. ılD. 
günün m • ._..ıe.;nt teıılkil ~ekt<.-<Lr. 

Slıalir.gra<l bö\ges;n<ie de ,'\lm;ın tWz.. 
:yül ~,lıtik~e ?OO~I ..,.ıtınroktedır. 
Hat1ıfl S-Olingrad. mry-.hn numar~.brs

nin başl&dıtına da hı mmr.«rnek '-"""
di.r, A.knanl&r hf:niız DOll d~Pt;inl lfP

~.şi('rse dıe, Şima!dpn V\~ Cerrup.. 

t:wı vüw<le ll("tJrilmcl< iotenrn kı.skaç 
gittlkıı;e tıoıo<hcli.ıı.I nrttırara.k d•l'tllmıık

tadır. 

Havagazı 
c ı ıncl Sahifeden Devam) 

ketçe fztura gönderilmlşti~. 7247 
nı.mıaralı olan bu abone faturayı 

alıoca hayrnt etmi'? ve apant ma
nının jJ<.:. aydır boş olıcl .. ğ1ınu roy
!ıyerek ilinözı:la bulımmuşt.ır. 
Şimdi şirket bu iddiayı tctti et

mekıt<·dır. 

Son 'Telgraf - ftadit;e şayan: 
dı];kafü.r Et'lcdi)C maki-ıc şu

be::;: roüclür1tı;...iı ün ehcmnn.J""'!e 
naurı diktkr.tın~ cc.•'.oc-derek şir

k.,tin bu ı;ekildeki hareke11.1<>rine 
artık bir nilıayet vemıes:'Ili dı

leriz 

lstanbul !nUhı:.p &V:ub'usan Teftiş 
tley'e ·inden 

Doktor Re!:l< s·yticmd•n açı.lan lıt,ulıııl Ueo'uslugu İQın 9/8/9~2 t.,.ı-one 
ra:f.L.)"an Pvz.ar gu.1ü Ü:ıi'K'1~ite Konfern.Es salonunda. _ in.t•bap _yap.lacaktır. 
SaaL tanı 00;.-•.ana t'&; ahrnı ~a ba~'a.nacı;uıda-t.ı: mürıLl\hibi sanılenn a&Jğıdaki 
ter'~ sta.!!ına gö~·" m ı •. yyı n saatlet-d~ eıltr~rıdc bulunan 1ttinlt:~bi sani ciız,.. 
tlantarı ıltı. s;.ı.loııu t..·ş .. r l"Cie:·ı~ rey:erini \.ull· Trr('.<:l ır~ rica 

01 11nı..:r~ 
s.h~L Dr~i\~J.- s:ı..,t u.-ıs. ka. 

Err• r:t)ıı{ı E' ~1:1 9 

B· yof,Ju -- B· 'ktB« 10 
K2,:~y. Fy;.;.p. Ü•{< ""ar 11 
Adalar. :Calltı uy, s.; rı. 
yr , Beyl..,_., 12 

30 
3G 

., . ... j ) 

11 
12 

ıa 

-30 
30 

R~slar Rjev bölgesin· 
de taarruza geçtiler 
ı.on:ira, 8 (AA.) - Lon<lrama 

saliı.h<yetli mnhr.Ierindc söylen
diğin-e giire, Ruslar Rjev dolayla
nntla taarrwa. geçmi;ıler ve bir 
miktar ilcıtlenıi)lerdir. ___ ,, __ _ 
Gıda maddc~eri 

(• ıncı & di'n D va n) 
kr •ıtrot 1çin ll.erı grkıı tü<"c~rlar
cfa ı rnürekikep k.c>c.ıiteler.'n teşok
klı.iü lka'lıul olunmuş•ur 

aliger ta.-aftan b;:- k&ç gün cv
vd hfr mlktar ucuzlhm;ş ol.an 
b:ızı ~ıda aw:ieerinlr ve bı. a
r:do ~eytınyağı, lıe:y,7. peynir ve 
.;ıban fia\lwmın ~·,ı.e y\Aksdme
ğe 1'oşfadı1!• görı.:!ırek:cdôr 

D:ğer ~iyı-rek cn~:i-lelc'inde: de 
ııu ~tkillt' artı. lar vn~lır. !\la
kada•'ar bu va1'.;cti tcık:'k et-

Hindistan meselesi 
c ı ı"·"'- · S:ılıı.lcden D:::vam) 

k~,lı.sın<la kor.1.1.'iutmu•tur. 
Müzak~re gen;~ miky sta rıü

nakaşalı ohnU§ ,.e nüitea<ll1ıt ha-
' t'plt'r roz allm~lard r. Kara<. bu

gün yapılıı:cak > 'ld topbntıda 
reye 1ron ulacalwr 

Dünkü top'll't da rot aian Gar,
di, seri itaatsic:' ık elsefes'.rin 45 
dakika süren bır ::ııa.hını ~ ar.ınış

tır. 
Gar..d:i, Rus~·anın \'eya, Çinin 

hez·metil'<- fılkt c ıııak ·sıcrr~
ğlni ve Btitan·)~·a kar§ı ~ok sa .. 
m'rn.i olduğunu ıe-barüz etıirm:ş
tir. 

Bu arada söz a.an HindiıM"1da. 
ki 80 rr.<lyo.n müslümanm lidt'ri 
Ci'nnah, mi~li Hint hükı'.ımeti teş
kil:nin muhal oJrluğunu, böyl.e 
bir tese-l<fkiilü kabul cdemıyec<>k
lerini: kongrenin Hint müslüman 
1aTUJ1 v~ eka\li-y< >er h.ı;e sa)dr
ğıPı ro:lem;~ V<! lI nt IDÜ.<lıi-na.n 

!arınır ffnd·sıaoo ç k IJ'<'I' ş bir 
birl.k ol.d•..ğıınıı te ı:ı•iiz ett n1ı"ş
tir. 

---~----

(LLİ ŞEF 
(1 irıcı SahtJeden Dt'Va:r~) 

ka.ra Eınn y t I\l· dü-u ve l\lr "("Z Kô
mutr ı :. r.Jı.ud ;ı u:hı. • :.ı.;laT"dır. 

ctN n.çisl rrı IA'I. 'n:sı. ·ı 
VEI:Dİ 

A """' 7 lA .'\,) - ç· n hikunıöil 
ttZ "ıı,.__,... n A"1..-a:· E1ç·r~ l.: yin c
c'!"'' o' n E :>ıl~o T ;1 Ş.-v.ıq - Yu 
bl·gUn ır'1t 16,30 da ('3nlc•y• köşkün
df' itimatı>amcsl ile Bıe'lt>tinin veda.na
~ mut:ıt mf'rasırn'e Rei.:Jioınhur ~
met İnönünt' tevdi ı tıni ı ~- MC'.rasim
de l-kıtici:rı• UınuO"l Katıbl N.-nan Me-
1'..t'm.t·no-Oğlu da. hazır bu!unmuıştur. 

·Rus Cephesi 
( 1 inci Salı t<d~n O.,vam) 

Y• dx>ğm ıl•rliY"Orlar. S!alingrae krııi
minJt" ft.'\ıkı:ıl~-e ş:iddr.tli mı.iha.ı ... ~bel~r 
ol.n1 i;1.adu. 

Rusl~r Bİ)'l-"'i.a Gl;rıa Ct>nubunda Ar-
ınıw. .r · !it:1'e- <_,1'k ·jycırt ...... Mlltlaret>e
kr ·rr.ıe bi.l şcJ.ı.e yrııkm 'bir ye'l"dıP c••
t-l"'y(:n c iyor Aln.ıın!ar Kaf!~·:ı.nın 

Genıı" ~minele oqmvı <>ldukları ge-
d.ğl gl~nışlc ~1-eı(iir. Almanlar ce .. 
"1lplıın f :ız '> G :ui>e il<! r i.l'm-d İ<'. B ıı 
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'Bir kısım tüccarlar neden itha-ı 
lat birliklerinin lağvını istiyor 

(1 1\. ) ~ df"tn n. •n.ml 

Sö1-eın g·ne ~or". ..> r Jer 
aın<inde ~·ıılnız , 'nni m •·on lira
lı'< n1-anl aıura bult:. nıaktad1it". 
TeHi HPm<'k iız~r n<"ıım mik 
(ar<1a uiğ<'r maddeler de v~rdır 
mıı.ı.;-tcılar bu .n"''lar t 0 ni ed.l 
ıY.ed~n evyel birlik!!erir. iiiğvı içiın 

<fıLşmağa ba'.fiaınl§lal'Clır. 
D:ğe-r taratt•n bu hususta ken 

ailerile görii1fıüğumüz rera1<en
dt"Cı ve diğer küçük e.sn~f ise b;<'
Vkler kalJrn.sa bütüu i-llıalat mal 
l:ırn'i-ın kara boraada mı,amel'e 
gö.'t!X'ğe .baş!ıyacağmı ve muıta
\·assıt.lar· n e ne gcçec~ğinı iliıve 
et.mcl<tedirler. Bunln cl')<>rlar 
ki: 

c-- Ha~:~~ıı geı,,n her çeş;t 

maıl, birlüclerin kontrolünden ge
çerek maliyctıi hcsa.pla?\dığı ve 
nc.m1al kıfıııla s:<ıhııa ı temin e
d'1dlıği içuı bugüne ka<lar nor:ınal 
z:::.m~n<ları pek az palı:ı'Jı.uıımış
tor, Bu orııda mc lJ blitıiı> Alla· 
C. ılıınun , ... köy,:Onü.1 en t-yük 
iht yac olan 'ıazır e cc ligi e-
le a1a ~!l' Terz.. ~er ve ha r i-
~ciler it ·!at br1ı,:n -- her 

zaTn ntazam n normal fiata 
kuma ~ diğ r rnanıfatura çe
ş ıl - .. b hazır 
clb'SC' f; l.l.>rında n rma' ZJnSU• 

1 ra göre I>ı:'k >.l bır y .. kse"ıme 
oını .... 11ur 

İthalat lbıriiklcrı kurulınadan 
evvel ise itlhafatç~r cll.orindek.i 
ım tı nı:ınnal !ia~J yaz.lı ıatı.ralat
la fakat ki üç rnl~llne s~ı.yorlat'
d• T~biatne küçük ('Sl"af da dük 
J.;.f:mnı kap3'1ll&mak için bu sıh
te faturalu mal '8mağa me<i>ur 
ıkalıyııır, faıl.;at iıral.i.tmı da ha!ka 
o ni!Jbelrte paha~~ 6at yorou. E
gcr ib:.,.1:kler '.'ıg-.'C'dilirsc l er ne
,., ,ı:ih:f'&t ~asımn sa\ı!Jl yene 
mJta,,a,,.,ıtlarm eline geçecek ve 
hi.k!ki .hüyaç Eıch p'leri ~ den e
:ıc geçen b:< andı bôr ka mısli 
:t.atn:a almağa mcobur kıiacak
laro·r.• 

Haber aldığımı~a- gör~ her ne
vi m~dde üzeriı de penıker.dıı-ci
~ik y;ıpan kiiçü'< esnaflar :tJıalllt 
biri"klc.>ıinin kaldtr•bnam•n için 
s-lilk-~C.:arlnra rr-üracanrµ karar 

Mes'ud bir evlenme 
İ · ular V<:J<i.ıel T•k l< ·o mü-

r'"""'.'3.be 'tf s'<·lt Uzsı .dan < · Erzu-
nım 1' f"b ur.. IIıı 't"t Saiırcglt nun kı-
zı Muza!'e !:=acıro ı'P d li hu-
kukcula, .ın zdarı. tı rsiıtdc A\'U'kat 
Hi.r CO"in Ant~ltn.ın 0ik.if?ı meraGirn
lr-:'\ ciün I!E-yoğıu B•}lt-C e:;a evlenme 
ni'Cmllrhıgc.nda gUz:ıde ve kalabalık ai.. 
leler lı-wurundx icra kı1111ı1'tl;$1r. 
G<·n<; evıileıi tobr k C<I<'?' ('be<i! •a:ı.. 

detJer tomen.n.l eder".ı. 

1 YCml ~m... liu .. l r lcır rc'a 
.seçecckl:erı tı \ va, le ya-
k nda t-h:mı'z ı; <' • " duy· 
o~ıkıarı Til'areı V-eki ., BE""~çet ' 
Lz~ ari.Jtca • ct+cr~k ı iı• u~

ta ·ztitat v.ert.1 ı."t·k "'di 

Mulltelrtrıerin ~Ulm 
cezauaa çarptırd. 

maıı baklııudalll 
tekHll llecllı reddetti 

.AJık.8ı.a 8 (Hususi ruhlıbici
ınimen)- Van meb'usu İ'brırhfın' 
Arva~.n menilhtıHır mıılıl.emele
ıri tl'tokil edihnesi, mal s;ıkhyan
faı<la muhtekirlerin ölüm çe"3Sı
na çarptınknası h&kkır.daki ka
m~l ıekLi'fi di.\.ııkü M<-el's top1an
t.ı.sınıda görü~ü1mü~tü.r. 

Seyihan mcl>'u ,u Sir '' Tckdı
oğlu. elar.ek karnesi çat•n W) a 
.suiis!..imal eden suç! larıı. ·bi-, 
ık.~.: r-y gibi k i~k c zalHa çarp 
~aıı'M:ıJdar.ııu, bu ce~1.ıın'll' r.ii· 
essir o'ımadığın bu gibı 'ıaı:terde 
daha ağı. ca 'ar '""ren bıı· k un 
ılı=lanmıısın. caı s <Şi!r. 
• e~, İib.rah Arr n mırh 
1ekırl-<r:'n ölüm cezas.ı.na ça.';>tı
oe lması 'halclrnıda.ki ekliii ı<'dJe
ld 'mqt.r. --Karnesiz ekmek 

satan adam 
Vefada Taşte:Oıclcr ookaf.ı.nda 

28 numarada Ualilin j<arnesi~ ek• 
me'k sathğı halı<'ı.- al•nara.k suç 
<iistürıtie y a-ka::anrrıışur 

Ekmek tevziahndaki 
aksaklıklar kaldırılıyor 

Ticaret Velaiı.lct., İsıanıbulun 
iat'C işi-eri i:Je ckme'k tevziatı ü
zerinde görü n • ks:ıkı.klan orta 
can kalduıına.i< :ç'n esa.>lı terlbi.l'
ler alnıağa karar vu-mıştir Bu 
!lıusuf11ıa. 'bugünleroe veni kara ... 
lar çıkacaktır. Bundan sonra bil· 
hassa rıakhyat zorlukları yü:zü.ıı· 
ciıetl ahıc;an "k.nıek tcvzi l§Leri 
mur.iaztm bir yola gire,·ektir. 
Vali ve Beledı~--e Reisı Lutfi Kıır
dar Ankarada ik-rn Ticaret Ve
kilic,e bu husu.orta: Jjzırn gr'en i
whatı ,-ermiş ve alınncal< ~

b~e= !k-ıa.rarla..'llll~tı.r 

-------·-Teni od a Ye llOmlr 
Uatlarıı 

(1 inci s-m:trdPn İ.){'Vôm) 
dir. Köıı.ı:ilr perake;ııQC otar&k. 10.5 ]ru ... 

ruş>an sııtılocı:lktır. Önwnüıdı1<!1 h:ırra 
bat;ında h•~'"" mohrult•t sıı.'>şma Dr.ş 
laa."nıa.Sı n}Ubtıe.ın(' leli r 

- " UŞAK ŞAVAK FABR KASI 
TÜRK A1 ·o, 'hl ŞİRKI:."l'İ l\IÜRAKİPI,iCiNDE.' : 

1 Uş:ı.k , y le • br ası Tüıit Ancn m Ş.rk ~ hoss•'d.ıır~ıtı 
'l'it'~ret ~.anu ı un 357 ve ~9 una: madc..e eı'lne !... \1ilc:an F'r :ılMc 
oarak l 1 IIrv'l't top tın YiiJ>rlra ına ıu.zum 'ör..o m ve bu ıı;-
'li.maı.n l 1 Q ! 1ll2 tar e rast' "1Y ·ı c -na g;,m ~ t 15 d u~ 

H• ""' • alon ıroa ytıp .ı Joa· ""1ır mış olduğıınd n b ., ı.sse-
a.r a ın mew.ur fcıv&. b çtLın.:._a tc~.l.ı.:e ı ilAn e>ı..JnL:'. 

2 ı;tı..1:...ıa • ı e t ıır.Ln •lert çın ~, et hı sa--
ıı:b b-ul\manJ:ı • \ ) , bu:ı1 n rl'~lt r ı J\. •

1 
... ıtr..ı h 1 ır n 

la , yn ti~ t' t <'r ı v \ 'k rını ''ya bunlar n r. 
yt. yatırarak, "1l tııb·-:nd ...!ç3.l~ ') n Vt a a.rltll tç dan h r 

lı.ıfta evvel L' ıt r • II v..ı K ı.rı: n nı ~ bul ıan Ş ıt.et rr 1 akipı ;ı-
ne ·brnz \e m cu re-k uk.bl·tııO~ c-1ıı;•,ye v rı.&nsı a.ma1 arı 1 
z.:ndl". 

3 - GOrı!tı.. "Cı..'k 'fle'" şunl-;.rdı ... 
A • F ·.kaıa c ıçtlinaı icap eı.tircı\ ~t'hebn c1 r o. ml:-1:.! ~ 

raporı.61U.n okı:~-.· '~ bu rapor ieab·nır. m~··•• ve kanıra b ğ. 
!ar.ıx:.a.sı. 

B - Şfrkr~ n 50n borcu lidrn.eretc i:lt.ısuı koldınlmış olm.asuıa gö
ne borcu ödeyene !..'1lrııı k..,.,.,.ıo.<1'1lan OOS.-tm mü-zaokcre ve kara
ra bagbı.N'!'a ~,, 

C - Şir1tf'tln geccrı ·ı:-~Jeri ü::.erlnde \'"e.ıi)r~k iz&1Ja&ıaa son!'Q 
Şlrketın taaliye~ne d~vınr1 w İdare Meclisine sal~niy.t verl!llll'sl. 

Ç - Ta r•ye mt"murlarından alın~n son valliyt"t v~ hcı-:2ootın t.et~ 

~'ki v~ pl~nçonun tasdik ve kabulü. 
D _ Yenı Meclisi İdarı' a.za._ ının 'wY" mii.r&kılplerin ln~:.ıı Vt" ... c-

retlerin.in. •a:--\n vt1 t.esbiti 

lstanbul Defterdarhğından: 

Dooya Nıı. 

5133218 Bt' '!otaş Yı dız Çırağan caddesinde Fo,.;ye 

M~hllmmen 

Be-:ı 

i\~n ht'dı f ı• N·Jv<>ro&:k ve Mai- Saray lan m lt'mll:l.tında.ıı 3 parııcl e.to 85, 
lrop teşkil e led.r. 1 87, 89 yeni 94--l~i No, lu 224 m~ n,...r.ıb-

DGy 
• 

M 
ve arl::ıds11r1 ko11ıscrı 

NEŞ'E . EGLE ~cE GECESi: 
Konsumasvon 45 Kuruştur 

t~tanLul \'C civar .köytert! otobü !--Utnüz \ aıdır. 

Rl"::; 'Il.BLİGİ baı yer. 

Lıııı<lra, 8 (A.A) - <Il.B.t. > Sov- 51217-1114 Me<:id>y öyündc 10 pa{\a 5a ada 22 parsel 
< k k ,....,.nw,n; ıtınoıı gr • !"b- J ----- 1000 No. • 625 metre n:u ra!>baı a!SA. 

Ş a K.fku;- 113 
~ ı) l. dı ı A r. " l hd.Jdi1ıin yad~-
ı~·,;;; "" a M<t d, 7 A, ostn 51217-1114 M.,,;Q;yemy\Jnde 10 pafie 57 ada 16 parsel 

No. lu •··2 ı-•ırc buroı:ı.._ .... , a-. 
K1e~y!J 'e Anr vır'da canfUpacane ~ u•• vu ..... 

J.(,.ı\"'- ı~ ·r o:.rr. ·L• !'Jıi"ı•r kt·& mler
de , i:· ~ı yok r ı\y 1l tcbliğıe göre, 
B.t g 3~ _k D~ nı.ztnde- Uİ.i~ı.a-

!11n ..ıt ,,.r lt•vczıın g n · "'İ ba-
tırrruşl Niır 

121 
51217 -1114 M<>oıd'l"\köy11'1de 10 p:ı.tla sa ada 13 pal'99. 

No. lu ısa.ıı m<ılro mu<al.ı baı aha. 
12S 

"-2301--664 Bmmu:ıündf' T>Jyl"h<ıtun maha!lcsinın Ta-
ra.kçılar .sok gır.da ı60 P' tıa 630 ad• 223 par· 
sel t'&kıl 64 ycnı 52 No. lu 18 Jll"!t.re munıbl,al 

2240 

1000 

69,00 

16f,O 

""" 9G 
Yıfı: .da y~ 1 gav., ı:nPnkul rr 24.8.iiM2 Pazart.esi fÜ:DÜ "aa.t 14 d 

lAk !\ıtü<iı.rluğunde mu .. !'3fll(. ıl konl.13J'On a l'Yt'l !'Yl' ve ar.ık arttırr 
~t1r. . ~l 1.Pria 'l.ü! h\..VV•':t C iıTarıla ·ı ve teım r t mC'iktup1 yit' b 
le '-3 t · O(l'&Vôn<ı ve ta:la iz h t Ç'&ll A1·1.i Emlak 'Mli:L .. rl~ne n 

atla.rı. <85H< 

168 

75 

• 
125 

8 
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Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerini : 
İstikl al caddesi 451, Stadyum üstü 

ASAR • 
1 K 

de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
·Orkestra, okuyucu Hristo Mnimatidis, 

Havaien kitarist Hristo Kontis 
Saat 18 den itibaren a~ıktır. Siparlt ünrin~ husu~i llkşam 
~emııkl eri. S<>fralannuı en e iden tcmön ..,.Wniz. Tdelıın: .f3848 
Her pazartt->i akşaıuı ll-IA SA RİK \ e ariuıda~liltlolUI> işti.rakile 

!.lu~ud S uare ••••••••••rll 
Münakalat Vekaleti Devlet 

letme Umum Müdürlüğünden: 
Liman la rı İş-

Idareyc n1avu!'llt~L f'l cağı:.c:!a!l ~·~ -',ri::\ık :;:e • :.~ t.o..ı: \_•·•·flı r n 
Iriılrü :Mt ık~l·nde \:l .... ~!'' ~ti> lü~~ ır.uı·:ıc"at.l:ı -:. 

ı - ı1ı;v<ızzaf ~et'l ~n~ ,-e 94!! l~::. l ~ttıı ~ «p.r.ı~ c.· .-y.~:k. 

ı - Zcıb.ıaca m .• "'"ııt.l~~ .... bü.nJ h4il v;:or2ks: ·fc lhno.ı:ı1 
111\r..1~ .. 3 ... 52, • 

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

r,..;..,,...;..,.~~., 

2 - .. - -- - . • -- -, -------. - . 
4 - . . -----
s --
6 
7 •-- .. 
8 ---

• . _---

• 
, 9 

._.:.....J-..!-..ı..:1~.J.....L-...ı.....I 

SOLDAN ' AGA; 

1 
1 

ı - ?a 'f", Sıon-..n !'\ '];iY(.'t,iıylc ç... j 
çı·•, 2 - E yıkanttn y• ~. Kmnuı, 

1ı., 8 -- P.14-1 bıı,,, 9 - Tı•r'9i :nı·ktı.lp, 

Satılık Çiftlik 
~ol\:l'fly _ 1stasyonur.a y nni d~~·· 

.ka n:esatede Sôlkarya Xciıtıt kı'

baı .nd.ı 8 odalı bily, ~ bir evi 
Oao;k.iıca n~.l1.eacki t çiftçi rxicı.ları 

ilh'." Vl' ı:an'..anlı.i. ve anbar, ~!ı·r 
dcg:::-:r.Pni ile 800 k"Li6ı..."" dönü.ın 

ır<Cii olan Adapa2ar1n-a btr eaat 
111sat:ede .5~k'J.r1 f'r Keyu nami;;]ı' 
;;nJlan OCft. m.U11b:t ,.e mNlbuldar 
sı·r:ı·vi s.c;ıg~rt ı o bfn Hı~a"' trad '""
W·en kilçUık. bır ç'ttllk satılıktır. 
Daca fa?.fa ~:ıhJt almak ~"ıı!yı>n· 

"'r ~u tıd,·et:e ar.üra.cea~ edebilir. 
ı~r. 

K.1 Joprk Ba::,~t c-ııddıı•si. No. 
1..,'j 

. 
AÜ MAKBt;Z 

İııto!lhal iw.ılııt Gcimrüğün<len 19/ 
l:!f!J.+-0 t-ıı.:1- Ü' ald·~· .. n·1 16592 No. 
1:.ı GU. ıLlık ruakb~ı.<':tll'U zrıyi citE, Yt~-
11:;..1 alınaca;;.ından r~·k.ı.:l.ni~ hi.iloo.1ü 
1'a 1~a.d1.i'h ı:an oiunUl' 

_A,)'"\-~:168l'CY Kı. nıaş l''.u.b:iikagı 

l\lİCHAEL CIKVA'WiLt 

, 1 _, ,. Ü S K Ü D A R 1111SSZ"~- , UO!I'\ 

AMERiKAN KIZ LİSESİ 

3 - S\i(JDU .İÇ~lft:TÜL ~ t.~ı.·c..r.\«rci<:~, ı 
FıtC1nCır., 4 - Sonu."ı... E -1~'\-e$:;.· le H~

:r, 5 --- l~ .. ~ so(tala·ın ~.!:tna:1:nl'&, 1 

F.dot, d - Çvll det:il, !ly•ıf.ır • .,;n Aı- \ 

~:.·ı.l"" ,JY..J.01 i - B.a \E:'l°i-1', ş< ı .. ~ f'Ca- ı 

H'-:ıt· Jı<.ıra k.Jnı·r 1 
YUKARIDAN AŞAGO' A: 

1 - Ksıdın 1r.PşCu.lıytt:, sonul'.!a 

Deni:ıı u11tUun Satınalm.i t l 
K&miıyo1111 llônları 1 

-ı 

Yeni Leyli ve Nehari talebe kaydı kaparunı~hr. 

Mektep 22 Eyh'.ll Sah günü açılacaktır. 

~----------------... -----DENİZCİLERE iLA 
İstanbul Mıntaka Liman Reisliğ inden : 

Maltcpeburnu il~· KınnııacL.uı.n Cenı:p bı rnu ;,ı.J\.i~nıda \ "°' !\1'altc·:P(.t>uTnU
nun t.a'krjbrtn hakıki BJtı cihet.inde ~.-e 13,5 i:"Jmine n1ııı·.saJryı:> rr.t• \OIJ;.ka.tecı gOO.
derJ; bıit jfat~t şamandı.tAl:ı atılır.l;ştır. 
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' Devlet D&nizyoHarı işletme U. Müdürlü~ü ilanları J 
, - Ha''~ F&brımnı '.lll'I n<ıv ı \arınca ) ~p . .a(&k l\>raJ ~l..,. (8<~0) J;ra 

ı.w:rı:;men ka~ı'ı zart usJlLylc zt-Jltrn.eyc t a l: ıştr. 

2 - Jolk.oo!tr.ıe 14 Ağo.d.os 194~ Cuma gl;ırl saa: ıs tle İ<are M~r:tez.Lcie 
A1vn Satım Kıln-.:ıP)"O!l'U..."'lrla yE"pılacr.!t.tır. Bu !~" at f": r J lroJTlıl~ni..a ber,u.n 

jlÖCÜ <b:l<r. 
3 - İbrtt,->ık.l.ilerio fic91Htt .. e taeihe'"ııc!en f'n az ct..;ıti} ~Slleri h•Tl<':> uç g~in e-v

vt-1 b:r b•.a.Ja il~ Urrcum :Mtldtiriüğt~ na1rac:ıat!r bu gıbi •Ş yapt.f.k.orına da
lr ve ;a.k ıbraı cdf'l'l';.; E'h:·:yet 'ı•~i.i{.a::ıl ;,ılırr.a arı lfızı.n1<i.• 

4 - ~lt._rrıyo işt!r;ık al~"Cı~:f'rin çöroilncti mo.ı<..tot-de yoı..z.ı; ''tıı884t ih~ 
1942 yıl1na ai~ Y.caret 0dJ6l .. ~ası ve (656,2S) l r.:ı ;.:.ı:: n"1vakut tomifldlt.. 
Jann '-~a.,·ı c.Jar.Jc kanun~n ta.,..ı at..L da:r~Je h"Lirl:,ya.c •. h a .. 1 la~.ı ;zıartJarı
nı ..,.çüncü ~döed~ y . ı saat~e-ı bir :saat evv<'line kadar l\.ıJn;ı~"On: RP\sl~-

oakb-..ız mı 1'ab!h::ıdp ,-erroeleri ':a.ınıaır. 
"°lmez_ (&162) 

Orman Koruma Genel K. Satın alma 
Komisyonundan; 

ı - Onr.an Koruma Genel K Bidil',..., iMl!'«t ; n 14.00C •<•r dı>rt 1>>n> 

ç.f\ e-r lı:m .trJ.sı kapalı zart u.su,lyle eka,tme·ye kO!>uhn~w llmil'tımıı:sıı 
:!4 r flt~ PazartıPs.a rtlınu ~a:.t 15 de. Yeni~t~rd(' OI'!'Nn Koru.:n.:.ı ':it•nf:l K. ~ta
sır..ıJa.k~ satın a.ır.a kOım.i.~"Onun<la ya.pı!acaktır, 

2 - Muhammen l.>fdell 189.000 lira olup m11\.'kklta .. t-t nı..rıa"' 10.700 liraoır. 
'i - l-1tek ler..n kanun] Vl'Sikalariy ,C tt·~Lif m&tup. cannı nı...~ sa~n 

-..r s::ı:.t evvc.linP ~a.d•r k.ruuiQ·oJ.:.a. Vll:rıNlc,.: mPf\b:ırlıcf.r «8230---8361> 

N :avt.~":.YH' D.rt 1 2 - Bt: '11Ji.,.·!:'l.rrt.z, , 
Sv")-•ına E il:"JVl'.j.;.yle Uoşuna rerile!l 
pu.ra, a - Ayrılı~. ı:oouna N il~veeiy
Ic koıı~ll. rntmur·;..t"t, 4 - Uyan;kl!i;;: 
~ • .KISa La:..".u.aıı, 5 - Sv, L<u".Ui, 
6 - Ahfr.'Ull!ada 00- rr. $ki 186lı, dal, 
7 - Siköı, B<iYWı: Laba, 8 - ::1-Iadd!, 
de1'i , 9~D' r uz~ tun.uz, Sonuna. T i:i
""'"'r e lıepa elik. 

Yavı.12. Kerrrı.-31 n~lİ'yrs.n;n MPı1i<'ıi 
o\ı.n Kul. ·aya mevOdiodc t.·..ıyır u.
zt.t•ni.t iEtıif f'<lıilıniş Kı.z.ılrJ)-a ait 733-
rnetrc tlı~rır..<la 17-066 aoet l!Jd n Ae.. 
r.,.t.e 29/7 1 942 tont n<k mıizaY~t·ye 
1tımulmuşt1.or. l'i/8/~2 Pt;vembe gü

nü \; 3;)·eı nıakaznı."l<ia ıh:alaıi icra 
t<ii rce · • B•'1>er mrl:"}e tıabmln 
NI!" .(';" 40 Lnı bcdf'>l ULE'!Vld'm mu
~at ts>onlma.'t 2199 ' ·a<iı.r. TalipJ,,
ı"in ta.t. a 17.ah t :- T\ ..: ~YCP. .er;n 
G!r~oo "\71!~ et ır.aJta. 'ne: m·iltııışt'k.
kıl kıp·~-or.ı~ m..ır.:ıC1l-at!a~ ı J} n OiU-
D\;"". 

SLı.hıp ve Başı1unııü"!ri Eteır. Wet 
• :Be::ıce - Ne<şr1)'":! DireklörU 

Cevdet KAR'>BlLGİN 
SON TELGRAF ~Jı\TBAASI 

Kilis l.JÜ. Ml1. 1. TB. Satın Alma K. Başkanlığından: 

I •Jte-s 
S·gıı• \ ya lt(")'UO f'ıl 
){ .. yun ,eya ..:ı~ıı e4 
ıldun 

Sacteyr~ 

R• man 
K Ot 
:0.>ıi.tıtPs sıG)ı,;,b1. 

]( Soıl•ı: 
Pôy1'filcc 
Piı~nc: 
ısa bun 
N.ıhı.ıt 

J.1",•rci.r.ri: 

14~ktarı 

l{;!o 

rnsoo 
20000 
2~400 

~40000 

9700 
126000 

76000 
2080 
8800 
\SUO 
!630 
2000 
5310 
7003 

'\'ı .. Otı.. men 
D~·u..e,. 

L,·, K<. 

'"i'"i5 4.10 
1400~ 

u.oo 
00 
00 

22400 00 
l037~ 00 
6;<00 00 

;&;o oo 

3328 "° 
17en oıı 

>75C bil 
2!05 40 
16ıJO 00 

li;O O? 

, 

1"1wv<tlclta·ı 

'fenaLatı 

Lr, Kr, 

433 12 
l-050 00 
1000 ~o 

1680 00 
1527 75 
472 50 

570 00 
249 60 
132 00 
2os 2a 
157 90 
120 00 
159 30 
131 25 

ı.,,. ıli.Jr.enın 1ariht, gun.u, 62•ti \.·e 
C'• 

:15:8, IM2 Sal• _.il.- K;oııelı 

25/bıl»2 Salı -il- Kopelı 
2518/ll-42 Sah -9- K•pıılı 
27•8/942 Pcn;<-ml>f' ~ Kapalı 
27ıfiJ!!-4:~ P.n~·nıTiı· -9- Kapalı 

2< /6/942 Pl"l'Ş(alıbe -~ Kapalı 

27/8/942 Po-r,emboı -P- Kıqıa!ı 
29/8 ,942 Cun11ırt,"si -9- Açık 

29 a/9'42 Ct...ı.rnurtı•si -9-- Ac:ık 
29 1819 2 Ciınıartı?.sıi -9- N,Jk 
3l.1 8,f142 P~:ı.aıV.:U -9- Açık 

31.;P 94t p;;,-art<sl -S- A.ı;ıit 
31/~. 942 Pa>.arle<! -9- Açık 
3Jı8, ~4~ P;za1'es! -9- .-\ç<k 

.. ~ _ Ta.o~ •ibt.ya~ı ıc;in yuki:trıda yazılı (14.) ka'.f•m !"ıı~ılt.Tıe:-re iwn-.;.lILı~1·. 
B - Şartnıımtllıe-t'i ](anı.s,yondadır, Görülür ve bf'·dıe~ız abnıa.IJIJir, a.sıt.!Jllıf'ler t~bur ka;!eoırg;~hınd:ı yapı1;.oa1t.t..ır. 
C - A~E ei<sil ıe-r jÇıtn muvaltka.t tem.inat mt'J...t~unJ, Bıtlt:dl)e ve Ticaı>et. Od:isı vf"!'i~alar1nı gı~t.iı"'c.>-kierd.ir, 
D - K pa~::. za rl•a eftaıt:neler içtn yulr.arıd.lık.i v~:..Kcı.aruı.ı. tıt:-Kl.iJ' m('k1uplarmı havı kapi!ilı za~fla:;.nı t'Yt...C>f ime sa-

a\trwı.en l-!: ~:ıat evvel ~n b~n.lığJD<. makbllz ınultabıl.mo.c ~k&.k.-Az olaı'aft vt:rını;i olmaları ve ~ltnle ıaa4n
d~ de konli:;y-0nda. hazır bulunmaları. 

F. - BilUı11u.~ ı.--e"Ciıt•rle da mga resrrı.:nin ve ~aıhh~t 11a!'"ı.n•ıan ıııUt.evel;it mill.'!r.i.f 1 arın mut ... aır.mı::11 bı·dı(·llttç_ i:a-
.e tdJımı3 o1dı;.~ Han olunu~·. (8321) 

'Sen ;;fÔıd~~dün ? l : 
Yazan: EDGAR VALLAS Çevire n: M UAJ)ll\!Ut ALATUR 

- 17-
~ıhaıye1, .Kurt• den11oo şu h~y

d.t va &) ı eıe vermişti. Fakat ga
zeteler haberi öku) U<.:ularına !o· 
s.ca biJdirdıler. Na.sıl yaı'ka1andı
!;'11a dah· tafsi.:i'ı.t dahi yoktu. 

K,,;::.ca o;le wylüyorlardı: 
•Lan p ...-kı civarında 804 numa· 

ral ı konakta ~apılaıı bı.rs ızlıktan 
ıı\iphe edilt'n biri,i. bu sabah ;\la
bürııh karnkolim.a götii riihnii~
tür.• 

Acdba Cozı.·a Kr,!Ji böyle mü
h m bir tt."\<kıf haıcti<esinde, kara· 
ı.:.o!"n me:di:vcnlerind.e bekliyor 
ır "',.du, oraısını b!Jımjyoct.rz. Falka·t 
ko .ı.ro!un sağında, sduında, ceke
t , '· rnğmell'r;ni brr çözüp bir 
açara-, .J'.!lirli ırinirli dolaştığı 
mr>h"1ıkı:tk~ı. On.un bu 'hareketi 
7,ihnen çolk m;,~ul C>lduğuın.ın bii'. 
al.i:rı~ leli. 

Ta.ın o sır:ıda rr:üfott.i1 Elford 
bir taksı arab~ he geldi, Gaze
tecıyi görünce: 

- Vay, Ko'lli, ded., se.'\ de hep 
e'ki:lnıE'd:ik yerde bitersin. Demin 
Barraba.1 ile senôn lçi:ı koooşu~·or
duk. Bi.hyur mll5Wl ki, Baırrabal 
seni ÇOÔ< beğlnlyor: .Bu adam ga
zete muhbiri değil, bizde siviıl me
mur almabdır. eliyor. Hitlli öteki 
gazetecileri ~11 ıı.'llak .ı;i.r. de bi
rcbirsin .. 

COO\•a sorcit.: 
- Evveıa ıJtiJahnıza teş kG.."1.ir 

ederım. Fakat benim anlôıınak iı;
Cıedığ.iım blr nokta \"ar: Bu Con 
Leli deııilrn ada:n km.dir Al!ııh
L~a? 

- Aaaa ! Deme',;: bılnnyorsun 
h a! işte buına §<l.."3r:>m. Fra.ıık Sut
tıı.rı müe.,;"6esinin ticaret ŞU'besi 
m üdürü a1>r.l! Fakı hı:ıifi tam za-

manında yakaladık. 
Miifotıi; Elford'un çok '.JllEml1'.::'l 

oldu!,'U yuzür.<len belli idi. 
- Acıf:ıa •Ku.rt. dc.:ı'len heri.f 

bu mıu? 
- örıe zamıcıd•)..>rurn. A~a.ma 

gel sana Gaf.a faz! maliımM ve· 
rirbrr.. 

Kolli k;ırakolu.""l cirnr~-ıda 'bek
ledi. Yarrm saat go~ra, karakol
dan ç•kan Elford d3lıa momnun 
görüon :Y.:>r<JU. 

Kolli hemen wkasından koştu: 
- A.zi:ı:i::ı. Elford, dedi, Ba~Ta

bal da karakıola gelecek mi? 
- O geleli bir saat oluıyor. Con 

Leli'yi öyle bir sual mLt.ralyözüne 
tuttu ı.ı .. 

Elfoırd birdenbire durdu ve ga· 
zeteci-ye dedı ki: 

- Dootum, sana nıesl~ hL~·atı
nıu en güzel dakikalarını Y"9at
ınak isterim. Çü~kii seni severirn. 
Matma2el Beril Stcdncan ism'mde 
genç bi.r kızı tan!} orsunı.ırı de
ğil mi? Halı! işte bu kızı diiğüxl.i
ne kadar gijlgesi gibi takip etme
nici tavsoye ederim. Çünkü şim
diye kad"1' ıka edi:cn cina•:ıctlenn 

2 ilü 5 tonıu:.t 12 ~dı·t Cı·rretika.l 
satın ahnacakt.ı·. F.l\nd.t> nı \'cnt o-
lanJarırı n:ı..titar, C'\'Ba! ve fiatleri 
ba't·~tında'!d t~l;Clf'r:n:n ınü'ıeyt•/ 15.8. 
942 srit9nc k&1.dar Kasımpa,aoa bu
Junnn lrolJW..}"Oll'\JlJU.1.a. venmrl~rf il4o 
o!Jnur. t8480> 

+ 
2 - Adeot El~tr· k ütü>il 
ı Ad<t Oloınatılk tcr•<i 
1 Adet Ba<klll 
eo A<kt Kunı p'l 
1 .Met SJ sa;ı.t.i 
2 Tüp Gaz cMetlıi! Olılot'ide CH 3 

CL> 
9 Koleın mu<ıtelit roda ve burga. 

tada Lll b11lat 
3 a®t 15 oıclrel!k lr.st<k hortum 
3 A~t SJ,gcç 
3 Adet fü·ko". 
Yıjı.ar:da. yazılı 10 l<alem ıT>in'

rnrnin 10.8.942 P.ı~ı1.t-& günü saat 
H de Kasımp~da bulumın D"°"' 
Lf\:llZım Satı.o Alm~ &.m.:~ .. onunrla 
paz 1:~ ı~ı yapıl &Cil.itIIU:lıın idte~ljlrrin 
belli gün vt· ~attr n1vıı'.-1:Ur konıi~~o-

na ;l:uracaatiarı. •&479• 

+ 
13JJO adet yatak ,.~ k<"O<;C 2110X60X6 

cKıP§elerin vt1 DG. )'at~klarının ıma. 
ı;_yf11-i, 

1900 Adi!'! Yata!< vr k'""~" 200X50X 
2,5, 

290 Adet K~C niimu~ görr, 
58-0 Adftt Vida niimö.ıfır..,,.ine görP, 
500 kilo i<o.'iik soda 
2 adet yt:'Illf·k kaı.:l"u cJ::om.i~·onCa 

n~c.vcut 1"11 ire ":fı "> 
Yukarıda ylı&lh G a.lhii: ma!"Z("me· 

nin ıoı8f942 P· - ·t...0 ıı~l .aat il 
dı~ Kesnnp:ışada bulunan Deniz Lr
vr~1n· S::.t:n Aln:a Kon1.l..'Qo'O-:\W1da pa
za~:ını yapı 1 ac~'Lttır. İ-st(.(,J;lerin bf·lli 
gü .1 vı' sş_attp ml'ıkü • k 
ıra<'a:.t'.a ı. •8402• .,. 

14 kalen) Gu<Jf'ı-1, sa.n- ... tır·ça, Bo
ya fırçası. B..ıyil, Elı'r, Alkol k".ıpaXh 
ca ·;i~e- 150 sa;ıi.:ı:n<tı elik ve 100, 250 
C ltn Buya t .. baocası, f'Bo,ı_.tçi ı•yt·si ve 
rr:a~.sı, hf'!eıon m:ı..~'<ap \"f> ha\·~:ı 

f.reı:tsi 
ı Mbi Şarj cıhazı 6 veşa 12 vo'.t

hlk 
39 Ad•I plk madeni 13 - 15 Kg. 

cıı.;ırlıguıda •ddcme> 
350 pakt-t pirinç ağa.ç v4dM7* l <J ilıcl 

30 m.'m boy ve nnrhtet:r kalınlık 
havşohaş olacak 

300 pailrt pirinç oı<aç vidası 30 ilA 
'Nl m/m boy "" muhtel;{ kalınlık ha\-. 
jlll<baş olocalt 

200 kilo Sa f l il<llili lrvtıa 3, 4, 5, 6, 
7 ın/m 

31>0 Ki~o p;rinç kaynak çubuğu 3, 4. 
5 m/m kutuı• «Be-hı•r·ıılden 100 er ki

lo> 
1000 K;lo Cffola 5/8 p"'3 >O ın/m 

lx>y. 
Y'..:.karıöa yaz.ılı ~iı kal,1m n~alze~ 

roenin 10/8/9-l:? Pa-:arLffl günü saa.L 
H de Kas~şada bulunan Denôz 
L(o.vazım Satın Alm..ı. Koo-ıfsy-onunda 
p37..ar!ığı yapılacaktir. lıaed:li!er;n 
bı•lH gün vP saa t.te mezkUr kon1~yo-
na müracaatlJrı... >8481> 

en neyecanıısına şaını~ oıacaı<sınız. 
- Allah, Allaılı ! .. 

• Kol"li hoı:ncn g!lWtcye koştu ve 
yatlı işleri müdürünün de a. ·ııi 
suali ooı·duğunu ;şiür i~itmez hay
ret içinde kaldı: 

- Sen Matma.-.el Beril Stedman 
ismınıde genç bir ıkız tamyor onu
sun? 

- Ha, evet, tooıyoru.rn . 

- B u kız evlendi. Hcanen Vi.rrı-
beldoo'a kıoo; ve bize bolca hava
disle gel. 

Kolli hasır şapkasrnı çıka:rdı ve 
a1ııı:nı sikıi: 

- Ne di~ıorsunuz? Demek ev
lendi ha? 

Aklı, fikri E1förd'un haber Yer
d iği heyecanlı cônayete saplandı. 

• • • 
'l'iLmaıı 'ı düğün :ııi.yafetiaıe da

·vel ı:;f;rnoır.;şlerd.i . F~·kat o buna 
~~ ·"r,,.yan.:k kEır.ıdi kendi.sini da
vet «tti ve hemen Viır.•beldon'a 

gitti. l\fatma:rel Trerıt de otorrw
bildcn ini·p Tilman'ı salon.da bir 
ka'H:>peye olurmu~ görür..ce hay
ret etti: 

(Devamı var) 

ı 

AT ~ARIŞLARI 

Yarınki Yarış/arda 
Neler Göreceğiz? 

- Beşinci Koşu -
Geçen haftö<'<i ya.· • .,.ıarın en "lıii

hioJt'nıi hliy;.ik inı,>iH'l.lerin koş<tuğu 
dö.."Clüııcü lrooju i<lJ. Yıw:;nırl:i k°'l'Jl
ların da yine en nıcvhimmi, yiıne 
ayııd İng&· ;erin ko~acağı be.şir:ci 
~ur. Ve aradaki farklar da 
şunla.!-d>r: Geç!m hafta.iti ya.-1şın 
m..-;afesi 24-00 dü. Y~rmki iSC 2000 
di:·. Geçen haftaıımkir.e sokıl2 at 
gitmiş~i. Yarınkine Hüma'ıa.otun, 
Yeliş, Şen Kııı, Buıket üalıil vhnal: 
ü.ıeı e oo hıt) yan gi rece.1-tir. Yal-
1uz ) aırıni<i .vwrı;lada gec:l'lı haf
tanın favOl'ikrin<lt'n C>hJugtı halde 
ttrs t&<r ·tan , ür.priz! yapıııl'i olan 
;htiyar D0:ıdi ile yiı;.ıe geçen lı:ı!ta 
kendisinden hiç b~kk-nmediği hal
uc <;'Ok yaırı:.~n lıİl' ü.çüııciilük ala
rak oyunc~lo.ra otu~aı· lira plase 
v-er.ı-n.iş ola•n f(rınY~rj yıolttl.i!l' . Ge
çc-tı. bait;lki döı~ti.t.JcÜ ko.;u<la öz
dermıiırle Ko,-,·i,:;arjın yapnuş oldu
ğu sürpr-"'l<'r •~aba ~·arınıkoi be-

•şinci kG!;'ııİ:la dD olacok mı.dır? Bu
ruı evet vey« lıayır demek ~fon· ' 
dil.iJ< pek mümkün dc!,rilir. Yarın
ki yanşın mu:tıııt ia vaı ,L•i yine Ro· 
man.ıtrr. F:.r~aıt geçe,, haıfta Ro
mansı, yaı~şm bltımesine on met
re kala gayet wlahlcla vuran Öz
demire yine ıeyr:i u.'ta jokey So
kıılay bıinecı.'ğine göre Raın,.otıın 
jokeyi me~lıur çiı<olata DaYudun 
yarın yine hıylI -çekeccğ: \"aT de
Jl!ektir. Sonra unu.t:_ılrr:asın ki ay· 
ni ko?lırla Rorr:an>J~ llü•nah:-tun 
gibi bi1· cil1ir arha-daı;;ı vat:;a Öz
denıirin de Konc gil>i gayt't s~dılk 
·bir y iirı vefi.&ı·· vardır. Eğer ya- ı 
rın Rcımans birir.oeı gelir>ı• Özde- j 
mırin geçcıı hnftı:,i<i birincılig•. Ro- ı 
m&mt.;a kn.rş? yalınız ~ güne n1ahstlli 
bir sül'priz olarak kolac<rk. l'ğer 
Özd'C'm'ir yarın da bi.rin<"Uigi ahl'
sa iş artJK si.irprizhi<tcr çıkıp mü
iıim biır yer dcgL;tirnı« halin" ala
cakt~r. 

Gc;en haft:cltıi dördlincü ~u
d a Demet yalnız koşmuştur Fa•kat 
yarnı Dem(.'\in yaın11da onun en 
candan kafadarı olan Bıı.Xcl de 
k:.,a~~~ır . Demetle Bukdın bir
iikte~rı koş• la:;da b,ınla:· 

cian l:>iriuirı ııt !er yapı;ıg:nı pck.:i~ 1 

bilirz'. İst::r miı.'ir.iz. yarı-nık. sür
prizi de bu i:ki candan kafO<Jıı:·ın 

biri yap.mı? Onun i1:;n yac1 .<i lıc
şjnci koşu gt~en haJ t~ki tlördün~U 
Jooı:udan daha en\NPsan ola"aga 

be~ei~·or. Ytırm hiç bcklenmiyen 
Ye en nıüfrı! : sürp:'i:?,i çay .:ı:la ::;G 
gün öncc'<i t"limlertle çc.k iyi bir 

netice ald~, söylenen Yeiış ile 
L"macı yaptı.o.;;rlw: mi ı.caba? Ne 
diyeli'll, bet<l de bl>yle bir~- de 
olabitir \'C geçen hafta Ô'ııdmıfr
den, Tunadaın, hele eski yaor'1lar

da hemer. her yar ışın dümencisi 
sa'.)'ılan K.oımi.sarjdan yüzleri gül
müş e>lanlar, belki de yarın Yetiş 
ile Uimaoe!Clan g<.ilerlcr. Çobaınkızı 
ile Şen Kı:zu gcLn:c, Şen Kız için 
hiçbir -şey dfy~-;ek de Çoba,~-

1 kızı dı,ı.ruıp dı.m.ııp da ar:ıs;.ra tur
na~·ı görunden vuran bir kı:z ol
duğu i-çin, kimbilir. belb de yine l 
öyle bir Şl'Y Y"pahilir. Geçen haf. 1 
ta olduğu gfüi, bu büyük yarl§ için 
biz yine bura.da ka t'i olara•k favori 
\"e plase giistermiy~iz. Biıtim 
bu yaızıİnıızı okuyanlar bu yar19ı~ 
birincisi, fkinc; \.-ıe.ü.çüncüsünü ar· 
tık k-endileri tahmin etsin ve ka
rar la:;ıtırtımleir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 

Gelehm dördüncü ko§uy&: 
Lki yaş:ınıda'k:i s3'f kan IngOi~ler-

d<'n yedı tayrıı git'('cTği bu k~-u
da bıı'i.nci, tkiııt."J \ e i..~ü.r..cÜj"Ü bu· 
J-aıbiJrr.<' at;i.{J'.'l'f~! Çü"kÜ bunlar
dan biı-kaçı, l"llı<ii:,e kad11c ba2ı 
yar','ılam g:rd>;;.leri lıal:.k b:r ;ey 
yapa.ma."llışlar, ötekiler ise ilik de
fo ı;ayırtla kt• ;ılık, ini gôo;Lree<:ek 
accmE.:rdfr. Bunlardan badarı
nın b:ilba Ye ana it.ii:ıariıe QUk; .ık
seık \"a;;ıfta ol<İtl>üaı ı si>y Ie,.me;..\e 
beraıix:r bu.ıık: an-c• ' y aruı ken
dile:·iıni göster(jbi)('cC'k \"e derece
lerh:·i ı.nı~,t LCie,."(;kler<lir. füz, bu
.ada belki bir kıı1bi •: ..... pc~. eseri 
olanı]{ kcnclis»ıi hiç görüp tanı· 

mad1k:ın11'l ve gc .. en k~ ha.z:ln hir 
krıLa-ya kw·bar, gi'.m;c;. o·ıan gü~l 
Yosmanın süt kart:ıeıi Haooaya 
giıM'iH \"e.-iv(IJUZ. 

ÜÇÜNCÜ YARJŞ 
2000 m-ei.!.·p g,;o-i ha~y lı uıZuıı bil· 

111]t""afe:, i ek;; ı t<Jece:< olan bu yar•· 
şa Ara..nl.ırın en çot:nlmıi girocek
tir. JcM.eyinİD ou hafla degk;lmesi 
\"e geçen halfa Tunayı !evS:alade• 
biı· şol<<lde birinci getireın jokeybı, 
d'1l.'ıa oogrwu antrenörün yann 
Saıı.·aya blıııır.e,i, Tunayı yarı.:ı için 

1 
iık.i.nd pUJ:-;da bırııkabi)lr. F adtat 
ac;.ba Tum.nın yerine yarın da 

1 
SuY'4 m. bL·..ı~: gc~h ~ I.. >raya ~twr 
şı belli öytc bir ~ıcy oUıili:-.::li. Fa
ka"~ bu ys:ns-1a, g(\;el" lı<..N<: 1ki bü· 
y · k ~"-rapla: n yarı.; na girrr.Emiş 
olaı.J TomurcuJ< da \·ardlr. Tomu:.-... 
c;.1gUu.1 gird''.ği yar!~lar' ise, b21;{{a 
aUar:n kaızanma;ı b;zce bıraız .:or
dur. Ornın için bu yJrışın şrmıpo
y-or.u Tını<u..'<.·uk, kalfaları da Bo
ra ile Sanıd:r. 

İK INCI KOŞU 
1600 m~~ff mesafe) i, yarl>j&~~·k 

o'...:.."J 3 y aşındı.ıki Arap tay !ar J.ıın 
•bu >"Wışı da di:irdüıı~ü k~u grbi 
hallı ve t8'hminıi oek zor k0ı5ı.ıbr
dan bıı.~ olac;.ı<ıı:r: İçlerinde geçe-o 
yanşlardan birim gi.ıçbe-la biti.ren· 
ler, ya.rışa türlü hl>,) ou<lukıar ya
p"1.]'lc.:r b~lundlll bu yarı"\'ta, nıJ.ş
tcrü ba.lU; i<;iıı j,,-.: oluruna bır<LA· 
ffir..~, köl"i1n ta--1 .ı rast~ulc kw~.li .. n
acn oyn:ıım"k da.ha ıyidır. Beili 
0:.1.az, bii" .cıe )>aıka::-ı;ııa, AL<'.ial'a 
yar.~larınd« boyuna Arap d..ın.;;.rı 
tutara:.~ jo~-i:(j·ime bile 'l~:hc.ı.vle 
vela km·,·ete• çt:ıkıtiren Riıı.t, yarın 
yarışın enfeı: bir dJldii ;; J·cr~ılc- , 

biiiı. 
BIRİNCİ KOŞU 

Ü-ç ya~ın<l<:ok· saf kan İııgiJiıdc
r.in girccegi b;ı ılk sat.~ k.or;u~u 

ıc .n .. Da·\·alatıro, Küc.,uS. ~s ve 
Almıdar.•:> ) apoc.U-ları HOO mel· 
rdi.k b;ı Jwçı..da da k: .. ı:ıı lı.u:.ç -
n:ı:eza.t ed.iıp km-in ediJttnjyeceği 
belü değilıd'ir. Çürı'.<ii oo üç tay 
zatm tırlıaıllli hep b;T hail: ciWıl
den haıyvanl,..rdır. 

NUR İ DEMİBAÔ 

Yeşilköy 
Tayyare alanında 
B u ay ,,.. 23 ü:ncü pataor gikıü uçu
cu \'e yapıcı tal<.'bel <•r a~aeırula 
tayyare ~.., planör nıiisatııaıkaları 
yaıpı:lacak, mü kafatlar tewi olu
nacaktır. Gooteri ve y~ 
saat 14.30 da başlaıı..cak tıır. 

Yat.aııı d~ tecavüızünden 
m a.;1J11 bulurı<l:unmmc için iirlıiıyet 
eleman yeııiştı'l'!Tlek göyeSne ma
t.ui ve T ;irk dcliloanlılarlllll yara
şacak yegane spvr bu noı.vi 1-e
k etlerd.ir. 

Her Tuıık gelir seyredoebıilir. 

Kayıt işl or i: PAZARTF..Sİ, PERŞE..~E gün leri saat 10 -12 

1 
arasıııda yapılır. Le yli y erlerim iz mal•dııttur. 

ikmal imtiJıanhırı: Tü<rkçc kımnı 17/9/1942 de (Orta) 
İkmal iımtiha.nları: Türkçe k:s.ını 18/9/1942 de (Lise) 1 
İlan<rl ı.mt.ı.Jıanları: lngifüce Jrn;:nı 16/9/1 942 de 

, Mekteo 23/9/1942 çarşamba günii açılacaiktu-. T elefon; 

'-aar ~ znı., ~,..., ~~=c~ 

~ 

• 
• 

81078 ~ . ...,,_,,, 

lstanbul Vilayeti Daire Müdürlüğünden: 
:rı--taddı - 1 İ-10: 'e rı.-ırcırr .... c:tsının Haziran 942 ayından ba~1an"lıak üzrır~ 

ıınyıs. f.ı.13 gaye_.ın• l..;.. ' ... l' 12 ;;.yhk niishaz01n1n ,cıı:tnamt>slne göre 2:J TM1nıu;ı 
942 gıinünrlen it.iharen 21 glin müddetle açık ı:)t,Bİltm.E'ye lroaulmuşfur. 

2 - :ı.ıecır.ua en &şag. 3 en \"Ok 10 forma olaca'k.tıı·. Lüzı;nru halindr ek 
o]aı~.ıi;. 40 forn1ayn ka<la:r ayrı kitap ha}indP ilave6ı yapıJ:ıcaktzr. EJt !otmala
rın b~f'LeT: dı~ ın{·cn;ua fc.·:;:na}arı gl°t)\ olacaktır. 

3 -- Hı·r nüshan n bn~ı adedi 3600 dUr. 
4 - ihol~ güoU 12,8.1142 Çurşa.nba günlıdür 
S - Ta!ipleıin yiiL~e ypdl buçuk h· :abiyjc 227 lira 2.5 ku: ş W-minat ak- l 

çe~n'?'l ıta!r.ôt":-ı. f'\'"\'ı'. 1\lalsandığ;na yaııı·ı.Jnası l!ıüandır 1 

ı 
6 - Tal•plerin ih:11f"' gil"'f] oian 12.8.912 Ça-şarr.bn gi IH• saat 15 de , .. l:Jy(·t 

bin.;s:nde:ı";ci f'k~:1ın.•' Vl' aıttınna _komJS.)Q'I1t:na. vr ş~q·tnamf~-ı Ci .,.n:n ı-k açtn , 
Oe her ~'1n Vl:5.ye~ DJirc llüdürli.ıgü.J1~ n.üracJ ::ı. tıar.l. t78L'l) 

8 Ağustos l 9 4 'J. 

18.03 

1845 
l t!O 

19.~5 

19.:i~ 

:W.15 
~0.4~ 

21.f}lJ 
211; 
~ •. 45 
22.0~ 

2230 

)1.eın~ Met ,sa.at 

1\·l" ·ık. f!,ı..dıyu L•Jn.5 Otiil .~tr~ 
s~n;n lfe~ 'fı:>ldf·n Progr;ın.L 

TI. dyo Ç·:>l. .. ·İi. K ·ıoü, 
lılP:mleıcet S'.-lat fty;1·1 "'e .Aj!IDI 
l{:t.l"'f":·ıeri. 

Seı•best 10 D.ck"'>· 

R:ıdyo (-;az.ı~t..esi. 

?\ .. zik S rk ve Tü -:ı ulr • 
Ko.. ..\,. Ec.r ı~.-\ 

M'Uı.i].:.: D'.r: ı•y .j l-rlı 't'!t'T• • 
h.onu;rı:a ,,... , ~ N~~ır :;:. ı..ti , 

)oft~ilt Rarı, S ' O• ut . 
s· f \~iol1.ırıi-.' ; ~,.~P ~ ~ l 

J-Iprnleic:'l'!t ı-::\;:1 AVVJ ""' Ai ANI 
: !abt' .. İi. \ '· J rı:"I .. : ....... 

22 .4fi/!!2 '0 y 
p~;~, 

i.!· ,,·(lgo-a~ \'(' 1·:&.o 

İst anli-ul ikind İcı·11 Mt·mudu· 
ğııudan; 42/11!5.) 

HaıhJ.;,C ır.<.ıtılk"S.1 r..ıu<'U:. C~:<l· 
de:.i deiike aprhmam 31;6 N"
mu.Ju.,ıı l A ı:. Tıı :.ımsoıı B. A. 
LL. B.) ye 

IIaı b~:;e rn&.-hallt~i E.--nlitic co~cJ .. 
Nutt:rliği.'1'..icıı ia.i~l!!;ıi 1-tıPı~l t~ .. 
ri.lıli b:X kıt"a ki:a mtl'kaw:Jmne 
n·~:.ktcG1:lc:ı zi~..n1~tr:ı;zc.1P a,acaığı 

olan k;i.·a be<l:-:l"-J.d-:on i~lt:...ır.iş 4ti6 
li.r<.n;n faiz ,-,, :cra ma>ar dile bor· 
lildc tı hsili Ju, k):, ncia cla·;re:ıııitıtle 

42/1855 t•;.:mara ile ie!·ayı talk:Ypt.e 
buJu,ıwlarak taıafır. ,,.a gön<k:rılen 
ilıdi braya veya hasılat kiralarma 
ai.t toıloip taleplerinc1e ôde:me tm
ri ika.metgiulnnızın meçhul oldıığtJ 
za-bıta t.1ıhkikat.ile anlaşılmnkJa 
rrıeı:klır öd("mc enı.riniı.t i(;la hC.
ki:n.igi kararile bır b;ıçulk ay 
müddetk ilanm teblii,'İne kar~r 

veril•rnekle ' bu ilan.n tebligi t&· 
rihirnden füb~rnn bir buçuk •Y 
içinde borcu öcif.!mt.ı~ ye oir itı
r..zınırı: v~rsa yine bu müddet ""'r· 
fında bilJiıuıı.cniz IW:.ındııt', Mütl· 
d<"t;r ~e borcu. öde:nl!'Z veya i1fra!Z 
etnı-ezseniz veya itırn'lınl2 tedı'kıik 
meıv:ii tarafrrdan reddctli1iırsc ~ 
lacakl:mın ;tirazı vuloubuldu{ıuına 
vc;·a rrfolı.ınduğcna dail' \"e'<ika· 
sını göstererek icra mahkemesir.
dcr. talM!:\"Cnin icr:ı.sın1 istı;ı·<'bı
ln·eği ödem<> emri makamma kıa· 
im olm;rk üzere illnen tebiiil 01-.1· 

nur. (4370) , 
DEPO ARANIYOR 

Limana yaıun bir yeroe 
marllbuıt bir em\{·a depa;u a
ranmaktadıı-. Galata • Per
çemli soka'i<. s,.,;,: Eon(?o, 

İŞMEN LiMİTED 

"Bir kapı stfddey· 
ler ise bin 

kapı eyrer küşat!n 
{2 incı Sahiit:dt>n Ilıl_\.<;t-n"ı) 

Ne o .. aL-akl H1·ıic.e&a rtLl<mı o m~ı. v-e-
r\yı:ı:• ı.ra nı.'P i. A IJrah b:iJ··· , 

.:& r kapı seddPyle:- ipe l,ıin ka:pl 
".r k:..r k uşad> 

<.II.""l'li All •h Efri>!l: ıaı.!ı.ıl'~b-
vabd11 t 

D;:..·, c~ Nurullah, 
- Canım, a.ziı:•n1, üzü!rr.\', ci{'('tı. Ma· 

ğa~a &«de onun dr ı.;il ,>"a! i:yi kôtJ, 
biz de nıai,'aı.a SJhibi)·fı. Hamdoleun, 
hlziın de üç beş kuru.)WTWZ, yanıımu..
da c~an h.:ıkaç i:Jda.."l.ıun!Z v;...ı• Za· 
trn, &eDin gılbi uoulil muhl!E~b<v'9 
a.Poo b ir ad.lma ihti)'acımır. da \·at. 
O'ada ne alıyordun? 

- Y üz yımıi? 
- li~. biraz da fazla \~ 114.z. J'i.&.11 

elli .. oldu mu? 
- Allah &11ür!er vc·ı'8ın ('fN1dı1n!. 

Onl:::.r böyle- konuşart-li bf-r·~ber ytl' .. 
r ü!''.-€1\l(..ffl, ın.ahkt'me k&pısıılıe:id duı...a. 

ik; kişiden b!ri öbüı üı.~. 

- Görriün mli? derli. Tanır rn.lf".:ıfl 
ıbunu? Buna mt'şhur Ka ,·anıov Nazn,; 
derlrt. Ynlan, dol:111, şn.rhıt.ınl.ık, d-.... ... 
ıbiı.ril, bwıda. bı\m ~tir. 

- Yok canın1! Sen dt', a7n!::ı ıfli "'!l 
ed·yorsun. Heı'oif, boi1.c, •ııc nan1ıJS:k:ı t 
edrım ki, patrıomı. c;.1t•yhı.nc, açlık po,... 
ha5ına şehadet ediyor 

- O rı,.·le b K~van z ;Jazmıdir 
iki. onu ben biliriın El:."C r1 or:ıdan &ıh:ı. 
fatln~nnı }toparacağuıı aklı )rj-smı•s:ry .. 
dt. ••• 

llOSEYfN BEHÇET 

--· -.. 
SÜTUNU J 

lı arıyor 
O rta mekteıbin bıriııci sınıfın

dan mali vaziyetınm .mkanı;ızlığı 
dolayısile ayrılmış bır genç kı
zım. D aktilo da b,\iTim. Resmi ve 
!hususi herhangi b;r yerde <;shr 

mal< iıstiyorum. Arzu edenlerin Sr<ll 
Tel)p'af H alk sütunur.da 1 K. 
rıımuwna yazmalarını r ca fde
rim. 

JL.4.ŞID RJZA TIY ATROSU 
Hıl;de Fi•kin hcrahe.r 

Bl.I Gı'<'t"' 

ASiLZADELER 


