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Kredi art- AlmanlarStalingrada hakim! Lüksemburgun 

t 1 k b •• t •• I I . I . d .1 Almanya'ya il
ı r ı ır en u un epe erı e e geçır 1 er bakı ilaıı edildi 

Başvekil giyecek 
işlerinin düzeltile. 11 

ceğini söyledi -Köylüden biz 
de istiyoruz 

Çiftçi ve müstahsil 
kazançlı vaziyette
dir. Daha da kazan
malarını ve müref
feh olmalarını dile
riz. Fakat bizim de 
bazı dileklerimiz 
var .• 

ETEM lZ.lET BENİCE 

• A2>kara haberine göre Ziraat 
Ball'luı.sı çiftçi ve köylüy• bu yıl 
ih:i mWi kredi yapmıya karar 
vermiştir. Bu kararın miı>tabs~in 
hayatında ya}NIA:8ğı büyük t.,. 
~i uzun uzun hikaye eblıiye lii
:ı:ıım yoldur. Bir eken iki ekebile
cek, bir alan iki alacak d<ımektir. 

!Uemleketin içiı><le bwıınduı1u 
ıırıali ve iktısa& şartlara gö~ 
Türk çiftçisi ve köylüsünün ekse
riyetie kazan<;lı variyette bulun
duğu, luıtti, çok kezanclıiı mu
haJ<kaktır. Çiftçimizin çok b
zançlı ve müreUeh cılması.m. can
dan dileriz. Onların ,,..~ 
bizim, hepimizin, lriifüntütömü· 
&Ün ııcu.giuliğidir. Fakat, bu vesile 
ile bir n<>kt&yı habrlatmtr.k ve 
lrnzı taleı>lerde bulunm•k isteriz. 

Yüksek 'tilli Şef İnönü geçen 
yılki nutuklarında Türlı: köyliiı;ü
nü.n ,.,, nıüstabsilicin klZllDÇ ve 
refah variydleri ü-.erinde dunı
rak bilhassa irşatta hılımmıış
lar ve kıymetli di.rektıfleri ilıc 
Türk köylü•Üne harp ııonresında • 
zarar görın~mek içJı tut11111lu hu· ' 
lunmaları liizım ~eldiğini i>:ah et
mişlerdi. 

Aradan ı:-ççen zaman mesafesi 
Yük.sek Şefin direktiiinı bir kere 
daha tekrarlamamız .. yrıı.i rasat· 
]ar kaundınnl'J haldedır. 

Büyük Türlriyeniıı kurulması 
yolundalı.i ~al1§1Dama ib tısadi ve 
mali semerelerini v~rinc=ye kadar 
hu; şüphe yok ki, Türk köylüsii, 
'J'ürk çiflçiı.ı \e Tiirk müstahsili 
hnpten, hartin İca)'larınclan do
ğan bugünkü bol k.aıancı daimi 
bir halde bulıınuı· auk i .r. Harp
ten son:r.a sıt.:Mj f.i.atiarının, talep 
\.aziyctlerinin, ihr?\'. durumları
nın ne olacagm ı k~stirmiy e bu· 
günden inıi.iin olı-ıadığına göre 
Türk miistahsilinin cJ;ne geçen 
paranın klymetini çok iyi takdior 
etmesi ve s.orfrderken :ııeteJ.iğine 
kadar hesaplı bulunması birinci 
prttır. 

Köylü için bn vaziy.,tıe kö\iin\i 
imar etmenicı, tarlasHll g.,,U.Şlet· 
menin, zira.1t ''asıtalarınt ~lt
manın, istihs .. J kab;liyetlrrini art· 
tırma01n en ma..t't fır""tı hasıl 
olmu~tur. Bimıenaley\ı, tasarruf 
ile bir arada J.alkınmayı hedef 
tutmuı kendisi için birinci hayat 
şartı olmak liızınıdı.r. 

Bıı arada kö~·liid~n v-e miistah· 
~ildrn isti~·~ccğin1iz t~k şey de: 
Jle-r türlü i~rnftan kaçınmas1dır. 
Bol par:ı ve gayesi..ı hareket tav· 
rı, i-r~at.sız gid~ hazan insanı ku· 

mara, içkiye, benz~ri nıaddi ve 
manc,·i uçurum iııhi'maklerine 
ıürükliycbilir. Filhakika. Tiirk 
ki;)lü ;ünün tabii bünyesı, CC'V· 

herli karakteri, her türlü miikey
yüata karşı olan ruhi muka\e· 
nıeti ,.., bedePi reddi açık \"e aşİ· 
kıir oımakla btraber bu ta\sİyeyi 
J'ıpmanın ve hatta 'ık sık tekrar· 
lamanın zarar1 yok, faydası ,·ar· 
dır. 

• 
Alman taarruzunun batıdan gel
mesine sebep arazinin düzlüğü .. 

Almaalar ba klçlk 
aem lekettea as

ker do alaca 
Ank~ra, 10 (Telefonla) - Dün alqam Mlat 21,30 da şarlt 

5'!lahatınden Ankoraya avdet eden Baş,•el<ilimiz garda keııdi· 
ler1ni k-arşılan11::a :clenlere ezciinı)e şunları söyJerui~tir: 

;y.işi 10 (A.A.)- Almam.ar Sta
liıı.gradın ba tımnda yeniden bir 
ileri hamlede buluruıı.uşLardu. 

Şeiı<e biıkımi tq>eler fimdi Aı
man kll\'1\l(!tletinin elinde tıul.Ull
mak:tadır. Alınan taQ<ll'W.uzıu.n 

batıdan geli~sHıe sebep de a
ra""'1in. burada d'iiılj o'hışud\U\. 

Müdafii.er burasmı müda!.a.;; et
mek için zorlı.dk çekmek'tedi.rier. 

Rııs karşı taa.rırt.l'Ll&rı.run b~ 
ağır kayıplarla gel'i atı.lmıışhr. 

KAlF'KASY' ~A 
Vişi 10 (A.A.)- Ka<fkasyada, 

Moslroola Y<! IBerli:n şiddetin çar
pışınalıardan bah.setın.ektedirLer. 
[,ondradan bil<Ji,rildiğme göre, 
Almanlar merk8Zli Kafkasyada· 
baııı muvaHa.kiyetler el.de etm:ş
le-rdit-. 
Lerı~ad ç~ OiAfın 

RU6 taan:udar. alıııımete uğratı.l
nuştır. 

Kafkas cephesinde mağaraların 
)çiııde bir Alman lıu&Tgahı 

RUSLAR İKİ MESKÜN MA
HALLİ IBIRıAKTIKLARINI 

SÖYLÜYORLAIR 

Lonilra 10 (A.A.)- Amıanlar 
Stal<ngradın gıı•b;nde biraz i~r
Jcıırrişlerd ir. 

Sovyet tebl>ği.n:n ekinde. st ... 
CDeovamt Sa. 3. Siı: 6 del 

Hindistan da 
üç şehir 

gene karıştı 
Vişi, 10 (A.A.) - Bombaydan 

bildirildiğin<ı göre, polis 4 defa 
Jıallun üzerine ateş açmış ve biT 
çok kimseleriıı yaralanınalımna 
sebebiyet vermiştir. 

l\1adras ve Yeni Delhide de kar· 
gaşahUar olmuştur. 

Norveçte 300 
gizli gazete 
Kahramanların hatı
rasını yadetmek için 
bu akşa1n kimse ev-

den çıkmıyacak 
Londrn, 10 (A.A.) - •B.n.C.• 

Norveç siı·asi kurbanlarının lis
l••i ba~ında gele.n ve geçen yıl 
bugün öldüriilmüş olan iki Nor. 
n·~li tiıcaret adamının hatırasını 
mHli kahnruan olarak yidetmek 
için bu ak._....uı saat 19 elan sonra 
tekmil Norve~ yurtseverleri evle· 
rinden çıkmıyacaklardu. 

Dijter taNıftan NM~te neŞir 
ve tevzl edilmekte olan gizli &'•· 
ıetelerin sayısı şimdi üç yil2.e ba
lif: olmuş bu\unmektadı.r. 

Sitfil örfi idare 
..,.: ?/ ilin edi!di 

. - ~eyah?timden ~o~ memnunum. Çok şeyler ı:-ördiııu. Çok 
dınledım. B::r~ok tedkıklerde bulundum. BHhassa ia•e mcı;ele
leri hakkında inceleıue\er yapmak fırsatım buldı~dan do-

l 

•• 

' layı ç~k ıı~eınn~num. Daha birc:ok tedbirler alacağız \'C hiç ı 
ı şuphc'1z kı bu ıı,lcri halledecciliz., 
~ ; 

Londra, 10 (A.A.) - •B.B.C.• 
Avrupadaki en kiiçuk bW.ünıct· 
!erden biri olan üç yiiz bin nüfus
lu Lüksemburg'da; memleketin 
Almanyal·a ilhak c-.!ildii:i •c Lük· 

rJiaden Kömür., Tevziatı 
ÇÖLDE VAZiYET ı 

Bismark'ınölü- yeni şeklin latbikin 

(JJrva.nı Sa~ 3, ~ U • .5 cit'J 

R~tanklan. münü Alman- bu sabah başlandı 
______ y __ ...:_

1
---d-1 lar teyit etti 

Mu•• TH.Ş ugos avya a Londr•, ıo (A.A.ı - -Bs.c .• J F b ·k l ·· k • k"" ·· · 1 ı·tal askerı·. ~'~ ı.a~ çöliio:ıleki deuiye ra~- a rı a ara uç ta sıtte omur ve-

Bir nehri geçen •abih 

yan ııyeti .,1 an de,am etwcl<Tedır. •1 k K d k.. u·· .. . 
Te 1 e fa t b k n 

Me.rke-z: kesiminde dıin canlı ma· fi eCC - a } OY Ve skudarda 
ht~~::alaanı;u; :;~:::e:.::.f::

1

~:~itı:::~ kömür daha pahalıya satılacak • 
RUSLARA GÖRE 

Dota cepheılnde 
llEI taratın 

Demir yollarına bir 
kilometre yakla

şanlar öldürülecek 

deki muharebelt>rde 21 inci tümen 
kumandan• ve ııommel'in .;ağ ko- Bir tondan fazla istihkaklar Kinunu-
1u olan ron Bi,mark'ın ölümünü 
teyid etmekt.,dir. • v ve I d. dağ 1 t ı I a c ak -

illi aylık zayiatı İtalyan rodyo"ı da bu öliimün numaralar gazetelerle ilin edilecer 
parlak bir zaferle intikıammm alı· 

Londra, 10 (A.A.) - •B.B. 
c., l\fayısııı başlangıcı ile A· 
&ııstosun nihayeti arasınd• . 
prlı: cepb~nde 73 Alman 
fırkasJAın inıha olunduğu ve ' 
buna mu.kabil 14 ü tank liva· 
sı olmak üzere 42 Rus piya<le ' 
füa.ı " lit ıt kayıplara 

duçar olduğu bu •ahalı !\fos· 1 
kovadan bildirilı~tir. . 

Londra, 10 (A.A.) - •B.B.C.• 
YugOııSJa,:;yanm en garbi k.ı{,jn1ın· 
daki Sloven balkının mukaveo1eti 
o kadar artnııştır ki ltalyan as
ıke-rlerinr ınulıası1n hareketlerde 
bulunan hl'rhangi bir kinıse~i 
vurma emri ~erilınl~tir. Şehi,.lcr 
haricinde demiryol arına bir kilo· 
m<0lre yakLı an herhangi bir kim· 
se de öldüriilcektir. 

nacağını sö)·looıitlİ:r. 

Japonlar Por Morsebi 
ye 70 ki!onıetrede 
Vki, 10 (A.A.) - Gentral !\lac 

Arthur'ıin k;,rargahı~don lı:ldiril· 
digiM gure. Japonlar şiıı. · rl 
Mor.,.b:v limanma 70 kilometre ı 
rue,afede bulunmaktadırlar. 

Beykozda tüyler ürpertici bir facia 

Birkaç kişi hamile bir ka
dını döğe ds•ğe öldürdü. 
Zavallı kadının casedi bugün Morga kaldırıldı 

Muhtekirler on 
yıldan fazla 

hapsedilecek 
---ı• 

Bunların Emval ve 
Emlaki müsadere 

edilecek 
Anlıaradan bildirildiğine göre 

muhtekir \'e vurgunculara karşı 
tatbik olunan <ezaların kafi gel· 
nıediği görüldüi;ündrn cezal-arm 
şıddetlendiribıt>si ı~in tedkikler 
yapılmak tadı. 

llcr ne kadar ölüm cezası ve· 
(D~vam Sa. 3, Sü: ~ del 

Bu akşam 
Güneş 

tutulacak 
Bu alışanı güneş tıutulacakıır. 

J)ün Beykocılda tüyler ürperti
ci bir vak'a ollmvf. ·gebe bulunan 
genç bır k.a;cbn henüız. mahiyeti 
anlaşılıı.mıyan bir sebepten dola· 
yı döğüleffk ölklüriilmüıştür: 

Beykoza bağh İdıaklı köyü hale 
kmdwı Salih A'lbayrağı11 kaxısı 
28 yaşın.da Fatma ismUıde genç 
bir ka d>n dün h ükUınet doktor
tuğıı.n a gelmiş ve şunları• söyle-

miştir: 
•- Her taraüm dayaktan kült

çe 'haHn<ledrr. :Beni kurtarınız .• 
(D""-aınl se: 3. Sü: 5 de) 

Galata yangı
nında yarala 
nan bir ihti-

yar öldü! 
Fabrikatörün karde· 
şinin de hayatı teh· 

likededir! 

Rus uçakları Bu
dapeşteyi tekrar 

bombaladı 

Bir gazete bombar
dımanı u oayrl insa
ni,, diye tav ili ediyor 

Londra, 10 (A.A.) - •B.B.C.• 
Alman havadis istasyonu Buda· 
peştenin gece yine Rus layyar&

(Dl>\'"'1U s.ı: • 3, Sü: 5 de) 

Ki SACA 

Ölçl ve a~ıp •• 
l\1uherrirl.kte, gauteciiik.te, u

hıınni efkara hitapta iJ<l esas var
dır. Bunlara, ölçıi vo ayıp, derler. 
hı görmek, iyi düşünmek kadar 
iyi ölçmek. ,.e ayıp etmemek de 
gerektir. 

Etibank İsıanbul Jromür tevzi 
büroou1 bu sabah şclınm.iızdeki 
bütün ba)"lere tebligat yaparak 
tn"\·<"l<"e müracaa.t edip de kömü
rü·nü a!'nıamış o!anlara ve bun
dan sonra mür~aat edeceklere 
> ~a .başı~a blr tondan falla kö
mur ~rım-:emesını bıt<l1rınııştır. 

İkusaı Vek.aıctinin aşağıda 
yar,c!~ın- ;-z bu hU!Sustaki kararı 
bu s•bahtan :tibar!'" tatbike 
başlanmıştır. J<::tibank bürolarına 

Geceleri vapur, 
tren seferleri 

tahdit edilecek 

Bugün 861ediyede 
bir toplantl var 
Buogün öğl.eckn sonra belediye

de b r komisyon ıoplana<:ok v-e 
vapur, tren \'C tTam••aylann ~ 
tar:fel<:ri ilz<'Ii.n<ie karartar ve
recektir. Nakliye vasıtalarının bu 
ay sooona doğru başlıyacak ol~n 

mev:ımı Sa: 3, Sü: 5 del 

ınü.raeaat edenlere bugünıden ı· 

dlıaren müracaat tarihi ;·<:rilmi
yeccktfr. Çünkü teşrinievvel s<r 

(D6Vanu Sa: 3, Sü: 6 dil), 

• Vi i 
Beyruta 
G iTTi 

Ruzveltin hususi mü· 
messilinin hareket 
ederken gazetecilere 

beyanatı 
Ankara 10 (Telefonln)- Ruz· 

velt:n hu,,uııi müme .li Vi .:ı bu 
sabaıh 7,15 de tayyare ıle An;ca
radan a)"1"ılmlf}tır. Tayyare ?IM'Y
dan;r.ıda hü'kürr. t:m:z rıac-ına 
Hariciye Vekaöcti protok.,l ı;efi 
Salaiı<aitin ATbcl, ihariciye hwu
Gi ka'ıem müdu:ü Sad Ka>-ur, A· 
ınerikan sefiri Steinhardt ve TE· 

fikası, diğco' sefaretler erkan:, 
yerli ,.c y2bancı gazeteciler taraı-

(Devamı Sa: 3, Sıl: 4 ek) 

••••• ·············~··· 
ÇERÇEVE 

Mesel ve Hareket 

J
aponların da her millet gi
bi giizcl ınrseHen rnr. 

İşte birincisi: 
•Bin kilometrelik yolcululı tek 

adımla başlar .• 
Fakat Japonlara anlatmak la

zımdır ki, tek adımla ba~lıpn 
bin kilometrelik yolculuk, tek a
dunda bitmez. Onun içindir ki, 
ilk admııru bin kiiometreye göre 
açmak, hatta imkan bulup atmak 
en büyük tebli.Jredir. 

ikincisi: 
•iyi konuşmayı bilen, iyi yalan 

söylemeyi de bilir .• 
Japon tebliğleri başta otmak 

üzere İkinci Dünya Savaşııı.ın bü
tün resmi t•blif:lerini ölçüye VU• 

ran düstur bu olsa geuk. 
Üçüncüsü: 

NEdP FAZJL KlSAKURP.K 

•l\1isaiirscverEktc n1Ubaliga, nü .. 
sa(İr:,cverligc ı:ıdtlır ... 

Japonlar adaletli kimsrltr d i: 
rmu; bakın. Çir.in hakkını ne giı
zel taS<lik eıliyorlar: 

BeşiJıcisi: 
•Birçok nıt>,lekte kiitii t~güzar 

olmaktan.sa bir san'alta tam otu· 
tebassıs olmaı. l ektir., 

1\Icscl8 müzakere, nı\inaka!>.a, 

siyasi mÜn3'ebet meslekleriınde 
kötli işgliur olmaktansa, bu kotu 
işgüzarlıklar de,·anı ederken ıini 
baskın san'atında nıiitehassıs ol· 
mak yektir, değil mi? 

Altıncısı: 
•Soğuk çaya da)·anılır; falıat 

soğuk bakışa \'e lafa, asla! .. , 
Bu meseli yazarken, bir Japo

nuıı, bir Anıerikalı bakışı altında 
nasıl üşüdüğünü görüyor gibiyim 

nuz, köy ocaklanmn da; bu bu· 
susta (a' al bir i~J.ı kendilerine 
hizmet vazifesi sayar\a.rsa Türk 
kuylerini yak>n :r.amanda birkaç 
mİ>li kalkınmış halde ızörmenı<Ol< 
için nbep kalmaz. 

Köylü, çiftçi, miistah•il.. eline 
geçen bu frrsa t ve ka""1ll~ giinle· 
rinin kıl·metini bilmeli, bilhassa 
kendismc lıer türlıi kob~ğm 
ı:ö>lerildiğ~ baıtka krooilerinin l=,.,,,,-=-===-..,,..--...,,,.-=,.. I 

Küsuf şetınınizxie 18 i 56 geçe 
ba~lıyacak, fakat hava kapalı ol· 
dugu için ağl~i ihtimal mı.işa· 
lıede olıınamııyacaktır. 

Kıisufun meınleketıınct?.deı uf· 
ki hattı, Akdeniz.de Fenike ıle 
Karadeni.ıde Bafra arasında.dır. 

Galatada Fernıeneciler cadde· 
ıinde V ıostl Ri:zoyı ait on üç bin 
lirayı •icorlılı boya imalathan&
sinden bundan on şgün evvel bir 
yangın çıkmış ve Vasiliu babası 
İstavri ile kard~i Niko ağı., ya· 
ralannıışlardı. Bunlardan İstavri 
diın hastanede ölmıiştiir. Nikonun 
da bayatı tehlikededir. Bunun Ü· 
zerine MüddeiuınumiJıik ölüme 
sebebiyet, dikkatsidilt vt tedbir· 
sizlik suçu ile diin dan açı~ ve ı 
do•~·ayı sorgu hiıkimlıtiue gön· , 
dermişllr. 

Türlı.rye Babt>şistan ile muka
y~ edildiği, Türkiye bir feoda
lite iı;.blıale&i sayıldıtı uman bu 
hem öiçüsWtü.lı: ifadesi, hem de 
irtikap oluıtabilettk ayı.plıınn en 
büyüğü olur. Hatta bu bir Türk 
nmbanirinln blt"ll1İnden çıktığı 
uman o kadar ölçüsüz, o kadar 
aJı.la sığınu ve huıdut biçilmez 
bir ayıp olıır ki insenm bu mu· 
kayese~·i ~-apan ve onuu n~ş.rine 
-vasıta olanlu hakkında •Türk .• > 

demesint> b.ılc dili n.rmaz. 

•Altın çalana lı<rsız ıkrler; top
rak çalana da mukaddes kral. .. • Yflılincisi: 

·Ödün~ kedi far. tutmaz.-artımld1gı böyle bir dene ıçinde 
milli cevher ve aWakının ifade 
ettii;i saliıbttle tutumu, kalk.ın· 
ma)·ı, biriktirme~· i kendisi için 
gaye .,dinmelidir. Eğer, köy ôi!· 
retnıen\erimiz. Paı-ti eleuıanJarı-

Leke, gün.eş kuırunun ooda bcor 
buçuğu nisbetındedır. Küsu.C tı.a

lDevamı Sıı. 3. Su.. ~ d<ıl 

N1! oluyoruz, neredeJiz?. Bu n<ı 
ba$ ı·c ~öz dönöklüiii?. 

E. i. B. 

Japonların, idare şekillerinden, 
bütiin hareket tarzlarına kadar 
her hır.msta unutturnuf a çalış· 
maları gereken bir m•"''-

Dördüncibü.• 

Bu fe,·kaliıdr r:üıel me<eli •~a· 
ba Japonlar, Amerikan ödünç '··r· 
nı~ H• kiralama kanununa knrljl 
nıı icat ettiler? 



HALK FiLOZOFU 
" ·KAR ÇOK 

r Fevkalade halden istifade e
derek, iliı.ikılr yolile çok ka· 
zaıunanın kolayını bıılanlara 

en ağır ceu ne olabilir?. Bu 
sualin bütün zihinleri işgal et
tiği bir devirde yaşıyoruz. Maa
za.ra, yalnı:ı biUın ~lek..ı. 

mahsus deği.Mir. Vıı.zi7ct, bö
tiin dünyada, aşap yukarı fi3• 
o1dir. 

Bir i<ldiaye giire, muhtelıire, 
vurguncuya, )'1>lsuzlnk yapa
na, istifçiye verilen ecza ile, bu . , 
suçların ı,leuıne>ı.nden doğan 

kir arasımLı bir nisbet Yoıı.. 
hrr. Mesela, bir fınMı, eksik 
e.kın<ık çı.kannayı kendisiıııe 
itiyat ediııdii:"i için ayda bin ij. 
ra kaz.amyorsa, bu suçu işlediği 
için bir ay içinde ödediği ceza 
y·ekilnu, bilfarz, yüz Hradrr. 

Aradaki nisbet sarihtir. O 

REŞAT FEYZi 

lııalde ne oluyor?. 
Olan §Udur lıi, ~ ehli, llU· 

çwıu işlemekte deHm ediyor 
ve kin bin tira değil. ayda do
kuz yii:a: lira olarak 1-ap odi.
yor. Küçük bir ~ farla. 

Muhtekirin de, vurgu:nıcunmı 
da, istıifçmm de ı.e ... p1oın a?iı 
yuk.a.n böyle, 

Öyle ise, cea iJ<ı kuanç anı
sındaki oisb<>Q değiştirmek ic8{I 
ed<ır. Tes>Mübü mak:Usen kur
mak lii:ı.ımdır. lı' i.oi, ib tikir 
yaparak yüz !in kazanmayı 

hesaplıyan bir suçln, hiç ol
mazsa bin lira ceza ödemeli
dir. Eğer, bu nisbeti, hu şekil
de ifrata varan bir tarzda de
ğiştirmezsek, ceı:a, bir nevi 
vurgunculuk vergisi halini a
lır ki, suç üzerinde asla mües
sir olamaz. 

'Çocukların, hastaların 
've işçilerin yeni ekmek 

F"IV"9~;:!;~~~~;.~ istihkakları ne zaman 

TJ:SBJT VE 
iLANı 

Y eııi brr kRTBra göre, ~tediye, 
her gıda maddesinin fiatım tesbit 
ve ilan edecek. Bu suretle halka 
kolaylık <'lacak_ 

Bu 4 hergü.n mü yapılauk?. 
Ö)' le bile olsa, günün her saatin· 

de fiatı dcg;şen maddeler vnr. Bu 
iş başa çıka;r mı?. 

!\-fÜEBBET 

KÜREK 

B"r karan göre, Pariste, ek
mek karnesi suiistimali yapanlıı.r 

miicbbet kürdı. cez.a.sına çarpıla· 
taknuş! 

fn<an, ilk nazarda, cezayı ağı.r 
buluyor. Fakat, orada balkın, gt· 

dasrzlı.ktan çaTJl'llmışa döndiiğil 
dü~ünülürse, ceza, hiç d<ı ağı.r 

degildlr. 

HARBİN 

ADINA DAİB 

Geçenlerde bir mttliste, bar· 
bin dördüncü yılma ı;lnliği lwnu· 

şuluyoM.u. Daha da çok mayaca· 
ğındao bahsediliyordu. B• zat; 

- Bu harb<ı bir isim bul..-
maın.ışb, ~. umumi harp d• 

sek, geçen seferkini hatırlatıyor, 
Halbuki, m~eli, on yıl filan sil· 
rerse, tıpkı taıühteki uzım harp
ler ı:il>i, on yıl muharebeleri., fi. 
liın gibi blr isim takılmış olur! 

Temenni nasıl?. 

HACET 
VAR i\ll?. 

verilecek? 
Velcil'..cr Heyet:nin yeni lbir ka· 

rar:ıe veremliıere günde 450, 
çocukJara 175 ve ağır işçilere de 
750 gram eknı<;k verilme9i ınu

va.fık görülmüştü. !Bu .k.arar aıy

başında Radyo gazetesi ile i.lin 
edilirken Resmi Gazetede neşre
cfiidiği söylendiği halde ve ara

da.n oldukça uızun bir zaman geç 
mesine rağmen henüz a.IQ.kadal:'

lara hcç bir tehligat yaıpılmamış 
ve tabiatile kararın tatbik edil
mesine b~nmamışnr. 

Belediye iktısa<t müdüır?iiğü ve 
Toprak Ofisi bu hususta aLliJ<a
darlara mü.racaatla maliımat is
tem~cıxli.r. -----

T akaim - Yenimahalle oto 
büalerinde iki dela bUet 
almağa mecbur tutulan 

yolcular 
Taksim - Yen'mahalle ar~sın

d'a işiiyen otobüıslcrden bazıları

nın Maslak veya Mecidiye kıöyü 
pJvarma egl':ııce şaförlerm mah· 

susta.n: •- Otobüs bozultlu. Ar
tık igdemez!> diye müşterileri 

indirdikleri ve arkadan eglen di· 
ğer orobüse bindi.rip ikinci defa 

bitet lrestirdiloleri şik.-iyet olun
muştur. Keyfiyet telk"k olun
maktadır. 

iyi arzular 
Bazı tedb<rlt.r almıyor iti. ince cl<>

Bamazaa a11aa 
glrerllea ••• 

!trl<Uün on ~ R• . .Ra· 
._ a)'lmll ne o1dujjunu, daha z;.. 
,Yade eslıller bi.Ur. Buılıiıt. ~ o
t\l!Zdan yukıon olanlano ~ 
R&mazaa& art batuıtlar ç<ıöur, 

Elııioidoo, bi38 din derslermde Ra.
._ anla Ltrlcıduın, bu oruç oırnuıı. 
bor ı;ol< l1U.~1'1ni &ai)...-laniı. Bu 

aradıı. oeı.i kıörlc~ açlıta alııv-
0-. az y~meıı: te varda. İdılıan gö.. 

tt, bübl - ı;ol< yJ,.en. mOdelu yo. 
rulur "" dOıı.Jeıım:ı;,.e ilıt>,ııç 115stenr. 

İşte, Jlım-n aymda, otuc liln, 
a.kşanıa kad&r bir ""7 ~""- ..,;.. 
deierimizJ doıılewlirmif olııvoruz 

Bu rene R.;.mazan, c:lün:ra t.(t>inin 

dördünaü yıl- baslıiı ~ 111rı içine 
l>esac>ut ecliyor. Bucıin. bütıaı dün;ra· 
nm bG§I& geleo mewuu, cıcia mad. 
deleri dıtiyacı ve bUOUo. tıemln teJdi· 
dır . .İnwnleır, bir iki ~ vaır ki, r.aten, 
mlde:<!ruıi çok yormuyorlar. F'akat, 
buıp yıllan, büıtün inaanlık iQİll biır 

dersi i~t ol.oa ya?. Ne gezer?. Harp
ten sonra, imanlar. ç~t>lderi buttlıı. 
:ııorlukları unutuyorlar, bor çılgmlık 

d<-vrı başll'Y<lll". ha.r vurup ı-.-. 
sa.vu rı.ıyort..'lıl:. 

İnsa:>lar k..aar hia&e °"malı: has
sası olmı,yıuı başka mahlülı: var mı
dır?. 

E ki Ra"""""'1lann baılaco. ııda 
madddtti buouoyetı gUllılç, ı>'de. li· 
mit, hurma VtB&ire idi. Bueün.. buola.r 
bulmak bir mesele veya ııııı.:..,,....ıır. 

Eolti İstanbt>ilular ;y; boıtırlarlar, 
Ramazaoı on b<!s ı:ün ~. evien:le 
bir hazırlık b~ardı. Kilerler. mut
faklar, do~. ~ ınaddelerile 
dolardı. Çocuklar, Ramazan •1'Dl 
pek aever!ıerdi. Oılnltü. Ram&zanda, 

muttaıc dal>tı ço1ı: iliM:rıı mo..ııac <>-
1 ur, d<ılıa çeıltlıi ve leT:>Jet'li yemd<ler 
,-apılıır, Yenirdi. 

Ramazan C'OCderinln etlenceleıi 
de çok olurdu. Corutlar gecele<'.!, 
boidW>aoza, K-a.raeö<e, ıwıııı.,.a, cm
bna, tiyatroya et)tilritl!Jrdd.. Btlı7Qio

ler, daıba ~ delik.aıılılar, eenç 
kızj&r, k~ koıntU rezeı:ıer. ~ 
cad<ieJC!'Cle piyasaya ç~lardı. Direk 

ltr•rası, Şemadebaşı, DivaııvQ!u, Be· 
yazıt, Sultanabmet, Ramazırn gecel&
ıinde en çok lcalabal* olan oemı
lerdJ. 

Bugün eıski bLr çel< an'aneler gibi, 
Rmnazan gecelerin;,, ııu.u.;,..,.. da 

ortadan kalkmış bulunuyor. Be 1'k.I d6, 

bug;üo, R.arnoc:.n mf>\-'2uunda brr ya

zı, ıenç oıkuyuculann ballza Ye zıtı

nlnde ı,;ç bir a bırokma., 
Daha yakın aenelıere: kadar, gaze

teleı de, Rtma.'Z3.n ayma mah9tııs, hrd 

gün Ramaıa., sohbetleri, Ramazan 
fıkra.iuı irr~ edt~. 

R. SABiT 

Ot ve samanna satış 
fiatı tesbit edildi 

Ticaret Vek:iı:eU, ot ve 6ama
na mevsim sonuna kadar tatbik 
e<lilmoek üzere toplam. satış fiatı 

tesbit etmiştir. Buna göre, ostih
ısal nun\akalarınm i9ke1elerindıe 

tPslim edilmek üızere dökme otun 
kiiosu yedi, tel balyalı otoo kil<>
su on, samamn kilosu da yedi ku· 
ruştan satılacaktır. 

Geçenlerde, fırrıw:ılar, ekmekle
rin yüz.er yüzer tartilinasmı tek
lif etmişlerdi. Bir okuyucum11uı 

bir mektup alclım. Şöyle diyor: 
şiiııülünıe, hiç bor !a<d"'1 o.m:ıdığı ı--------------

•-Ne hacet, açıklanaı mey
dana çılı'.arına.ııla için e.\aoe.kleri 
hiç tartmam:ılr d11ba iyi usul de· 
ğil mi?., 

AHMET RAUF 

Dişçilere kauçuk 
veriliyor 

D:ş tabip~ri cemiyeti, dişçile

re tk.nci parti ola.rak diş kauçuğu 
tevzi edecektir. Her di.,-;çi(re altt 
yaprak kauçuk veı'lecektir. 

ani14ılır. ~ıa. tUocann biribır!oi 

lwn!ırol •tın.esi cil>i. Bumıin, y le, 
yani lller>Ü ıı< tioe w.rr~! cv,..,ı.. 

den kestum<Ok lçlı> dahi rumıy~ ~ 
ııµm yoktu. TUıccarı mü "1.kahe iein 

aralarından ....,ıen hey'~' gir..,.,., 
bir tüccarın ~t kt~r.dls;nin iht:k6r 
maznunu olduk..ırnı geçrnk-roe gue. 
tclıtr y112mışlardı. 

Şunu aldımızda,, çıkaruıam.;ılıyız· 

Her orijtnal, bet" yeni !ıkıir mutlan 

;yi değildir. Rot olablilx. Faka~ tet. 
bikatta Jll'Ür,brt nelice verınV<>bll«. 
İyi a.m.Jarımızla ·lıalcıkatı v.e tatb~ie:J. ... 
tı ~ılaıtınnasuıı bi~l<m. 

BORHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 86 

AŞK ve ~ÔZYAŞI 
Yzan: SELAMİ İZZET . 

iKİNCİ KISilU 

~ oğ:ı.ı:nım başımı bır feliıket geldi ı 
~t' v y onıun hıü:iBB .• ZcQSll4it:L onu 
eLırden kurtaramaz, 

E ~ n so.:: Jı: 

- Y-mnad wç cocııit görmed:n mi?. 
- ı ı:;Q;medım. 
- Ac:aba ne yap•ı? Kımll'rc emanet 

e:t-' .. Ya öldü.1S ... !, •• 

A.. urperdi: 

- Egoı- öldü Is» Kenan da kend<ni 
lilıtıl b· n! ... 

ve bu soz üı:eme deJl ıribl cıitı9 

g•tti. 
İl<ı kızılcal'deş yine ba~aşa kr.lıp 

ıtC:1 ırnıya baş dılal'. Sevgın: 

_ Dı...a edc~;m de ~ o,Slµlı( De-

Al. 
Engin: 
- Artık korkuyorum, di1.e cevap 

verdi, >h'>inden de k :.<u,yoru.m,, 
- Kirrı<:i(-n?. 

- Kenanıetan v .iden.... FeI•~' 
0-sfüne f lM«!t e c<k g,bi g•l•yor 
bana ..• Keşke A, Y• bırtkm&SaJ'w.ı.., _ 

- Amma çocuğumuzu lacte rtnıesi 
l~ı.ın; bun-un da boŞ]uı ça.rc.>i yoJı:. 
tur. 

Enııin boyr.unu bu.ktti.; 
- Dcğru dedi. 
Ve il.ive etti: 
- Bır~n~ı.n matt1 mli kalması ye-

ti~lr ... 
- Oğluna bor kr.nışııan. .. 
- Yen!den doğmuta aoneccğim.. 
- ~ da Kcn=m afl<ı ı.am.; ne 

yazık ki, ben artık. muradıma er<..'1Ilt
yeceğım ... 

- Böyle deme, kiınbilir ... 
Sevein ümitsizdi. GÖZlerlnl meçhul 

bir noktaya dikip daldı. 

-·-İstanbulıa IO"Blr;: "'1s1o basalı, Kenan 
karuı a. her An kaqıJa:ı;ıcatı ""' 
bek1'yordu; nasıl olsa ka:.,ılaşacağı· 

nı biU7ordu; buna rağmen birdrnbire 
Sevgin ite ı:öz ca.z.e ~lince heycana 
kaoıldı. 

r 9 TAKViM 8 
HaırJ 13!S Bili ı-r c t eı 

AGUSTOS 
128 

ŞABA.'I 

1 2~ ?ı; 

rıı 942 A> a \ ... 1 
• s r VıaJıtlt !' • 

EYLUl 6 37 Gtuı.1:.-

10 13 10 <.ıııe 
; 6 4-4 ikı.ıa. 
i9 24 AQ11r 

Perşem~e 20 59 Yat..,ı 

4 56 İmcJiıtr 

otomobili c>urdu<m:ıma.ıı:, 1cu:wa
rını yırtan: 

- Kenan! ..• 
flita_bı:ıa C{"\·a..p \"f'~ iç~ 

gJz~erınin önlind.e Ist.'.>nbtdda i \ gt~ı-
t ı.b- gı~- gordüğıl manz.a.ray~ L<.n.;an.
dırdl. ka~binde .vetridl n 'l'ıan,•tin pen-
ç .,:.ni duydı... ••• SevC.ığı kadının e, .. ı:.ı: 

~nköı~~!..i.nü hatırladı da1 suratınJ 1 
boci brr göz atıp seçti. 
·- Kf"'nnn! .•. 
Ilitabını duy-:.1!'lm32'lıktan geldt. 
BiT ~ya ~ak'aşıncl'Ya kadar, ba-

şını gerı ÇPVlI'mc-.mck iQin kıPncHsıni 

gü<; zaptett<. Bir lrere dan& dönüp 
bakacak olsa yumuşayacıwdı, ~r şe. 
ye rağmen bunu hissediyordu. 

Sevgın.~n eöz,lı:ırince ayni esk-i sev ... 
giyi #innüt, bu &e\'g:nın sı<..-ak ;fade
s4ni sezrr.işti. 

- Kenan! 
Diy• hayları.şmd.a, candan, gönül

den ıelen bır samaniyet vardı llir an 
düşündü: Seıvgiın onu eovirln ka.->ısın
da bekk!rni;ti. Belki zarmı>ltiği ka
dar &ünahh değ4!di. 1.-!ad~miti on:\ ge-

demek k~ söylincrğl bir 
Şt"y vardı, kendini müda.fa.a ed.Pbile
cekti 

Bunu ilk defa dÜŞ"(inüyol'dıı, kart
f;Jnı bımkıp kaçtıktan sonra aklım 
beyle bir dO('Ü<ıee ölk df'fa gelmişti. 

(Devamı var) 

Harp v·azlyetı·1· 

Almanların kıştan evvel 
Batum ve Bakôya 

ulaşmaları muhtemel mi? 
Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

DOGU CEPHESİNVE: 
iKafk~ada büyük ba değışik

lik olmamapr. AJma.n tebliği.ne 
göre Ruslar Groz:ıııy petrol havza -
sını. mu.halaza ve müdafaa ;ç,n 
Terek nElı.ri cen uboo.da taarruza 
geçmiıŞ.lerdii. Amıan zırlıh tü
menlerinin şimdiye kadar yeni 
bir ilıerleyi:ş yapamadıklarma ba
kıılırısa RUrS mukavemıet. ve mu
kabil taar:rıızları kııv>vetlidirı. 
Yoksa, Almanları.ıı 2-3 ha.ftadaın· 
beri Terek neıtırini büyük luw
vetlerle cenuba geçmelen ve pet
rol ısahalanna girmcleri lf<zını ge
lird!.. Şu baJde Ruslar Mazdok 
bölges!ndelti vaziyeti bir pı;ırça 
düzelmıişler \Ol! Terek nehrınin 
cenup salulini elden çıkarmamllj 

',ı....dır. 
iBuradan garbe cloğru gelelim: 

Orta Kafkas dağlannı.n şıma.I e
teklerinde 'bir A.hnan hareketi gö 
riUmemekteıdir. Burada bulı.man 
başhca ; ki boğaz ve yol Rıııslar 
tarafından Vliıidikafkas • Arma
vir hattı.nın şimalir.de mün.asip 
kuV'Vetlıerle kapa•ılmışt-ır. Rusla
rın bu ~at ilerisindıe fazla kuv
vet toplamaları onlara stratejik 
bir !ayda temin edebih. Çünkü 
yüksek araooe bukınduklanndan 
Grozny petrol sahaı.-uıa yürümek 
i9tiyocek Alman kll!Vvetlerinin 
cenup yanına taarrurz etmek, mu
vasalasını tehdit etmek imkanı.na 
s~tirler. ıHırvalar bozdulııça, on
lann böyle bir taarruz yapacağı· 
na ihtimal veriyorum. 

Daha garpte Novol'06isk bölge· 
sinde 'Rus kat'alan !hala mukave
met etmelttedir. Almanlar şehrin 
cenup doğusuna lhakim olan bir 
tepeyi el.e geçiıun:şler w 1000 
lııadar esir alm4Şhırdır. !Ruslar 
mevzii mukabil taarruzlarla AJ... 
manlara k.ayıplar verd;rnıekte 

w mü.dafaayı uzatmakta.dırlar. 

E)yllılün ik;nci hanasıı başladığı 
ha«it'. Almanlar bu limana h<ınüz 
tama e ~. im o marmşlarcltr 

Bwırlan sonra Karaden:z sahili 

boywıca cenuba dQğru yii.rüme
leri ço1t güç olaca.k, adım admı 
Rus ınewilıerine çatacakt.ııı:. AJ. 
man ordusunurı sür'atle 'Bakü ve 
iBatuın üzerine inmesine mani ol,. 

ma.k için Rııslar gerek şaı:kta ve 
gerekse gaııptıe büyük bir Eim
le d~üşüyorlar. B.u itibarla Al
rnanlann kıştan evıvel iBakft ve 
Batuına ulaşmaları llıtima* yüz
de bııre inmiş gibidir. Ahnan Ol'

duJan ikmal ve muv,.,a.Ja giiıçlülk -
lerı :çind.edir. [)emiry<>llan iışlıe
me<liğiruk>n, yarm yoilarm ça
mur ve batak baloe gelmesile ;k
ına! va-ziyet.inin ne hale @eleceği 
tasa'V'V'Ur edilebilir. 
Stahı.grad böıgesine gelmce, 

hı,.,ooa A'lnanlar yeni 'bir rouvaf 
fakiyet )<azanmışlardir. Muılıare
be ş..""1rin batısında şiddetlenmiş
tir. Alman kıt'aları batı kesimin-
de Rusları y-eni JDe'Wilere çek.il
m'ye nı-et1bur €.'derk ŞEhre doğıru 
yen'den arazi kazanmışlardır. Al 
mae tebtiğine göre, Stalingradın 
hemen batısında k.iln bu.Lunan 
Minktes tepeleri işgal ed.ilımiştir. 

A!ımanların batı kes:md.e ıaarruıza 
devam ettikle.rine !bakılırsa, şeh 
rin şimal !.>atısında ya.pılan Rus 
mukabil taarruzu.n.un cenuba 
doğru der.>nl:ğine inkişaf etmedi
ği anı.aşılmaktadır. 
Bwıuma beraber, Ma..eşal Ti

moçenko y'€ni gelen taze kıuıvvet 
lıerle Alınan ordusunun şimal ya
nına taarruza devam edecek. 
Stnlil"..gradı kurtarmağa çalışa· 
caktır. Bunun için de en kola-y 
hareket Sta&ıgradl.a Don dirseği 
arasında buluruıın Alman lruvvet· 
lerinin ~mal yarmıa sür'atle ve 
kuıll'\'etle yüklenmek ve nehir ü
zerinde ki k~lerJ.e muvasalast
m kesmektir .Ruslar bunu ya.pa
mazlarsa Staimıgrad ergeç Al
ın anlran n eliıı e geçecektin. 

Rus mukavemeti böyle devam 
..ıe""' Rn« ordusunun eyli'.ıl ,... 
ını a.l.i rad ve aşağı Volga 

garbi-nele geçkmesi miimkiiındür. 

HALKEV LERINDE: 

Enaiyim amma, 
pilakisi değilim! 
TUıocvdon No.zlt Şen<ıjlu ınal*e

mıede anla tı:yordu: 
- 'ruccnr ar~n H.aan 

Tahıin V&!'dlr. ~isiyie bazan ~ 
yapa;-, bazın ılı&, biribirimize nakxl1 
ya<dıın!arda l>ulunuruz. Dün, bir an
lık. telefon çaldı; açı.m,.. H,._. 
Ta'-1 tıı.ı- edl(ıoonkı. Benden O.. 
ıılı.iz lın. bonç istiyordu. 

- Ra:ıot>"'7 kardeşim; deıtıa.I vere
Um; bınıiDi gljırd&r, eledim. 

- 6om1l (........,.., sa.nı:ııı.t.reeın
de oOuran sabı!caWardaıı fütz>yı eöS
tererek) bu, yaııJuıneye geldi. H>ç 
~den. çıkarıp b!.lJ yii:t il
~ .ı..ıe &17dım. Mtğer. hakilratle 
H.a8aa Tahsin ~mit lele!on eden 
Fabl., se=! ıie 9"1 benzetmifll la ..• 
NeY"" efendim, i:ıle, Alkıb ayağına 

dolaştmK'S.k.. benim namıma da tele
fonu açıp Hasaıı Talıııme leleton et. 
miş... Bew yüııı llra da ondaı İıll6o 

miş. O da ~ e<mıotıı ver-. Fai<ıı.I, 
bu yazıfıaneye gidirı.ı:e p'.Jpbelenmol. 
Te.k.rar tıeı.etoou açıp b- soractıp 
sırada. fülz~ iı!hlike;ıoi """-llliş; l::aç
mııJı: i.fteml:i. Kaçmak istey;nce, :rıı
zıııa~Qekl adamlarına 1utt~ 
Bana. telefon etli. Btm, birarz e.....t 
lrt•nıdjsl namuıa benden beş yilz 14 
alıııdJlını S(jyleymce, 

- Yalan, c>edi; seni dolandırın~ 
lar. H-erhalde buradaki ad2.m ol&eak. 
B•r pol>s al d.a gel... HCmeo. bir p<>
J;s alıp kostum. Bu'1'U 7ak.alad>k. Pa
rayı da üz.erinde bulduk. 

H'1run, sabrl::alı ~ sonı,._ 

Hıfzı, 
- EV'€t, dedi; on bcıı gün evvel 

hapishaneden çılmı~ım, iı aradım; 
bulamadım. Bu işi yaptım. 

'.ruccırrdan H"6ım Tahoin fQhit o
la rak dinleDllıii. O da, Naü Şeooj1u.
ıuın söyLedlltlerini söyledi. 

Mahkeme icabını d\iııündil. Sabıl::ah 
Hıtz\Yı altı :xy hll{>S<! ve yni:ı: lira pa. 
ııa cezaoına mııtıık.ılm etti ve deı1:ıa> 
te\l'k:i(ine karar verdi, 

Naııi:f Ue H:ısan Tahsin mahkeme
den çrkhlar. Konuşarak ~orlaı
dı. N az;f Ha....n Tal:v!ıine, 

- Yahu, cıe.ı;, ben ı:ıe enal ,e,-. 
mişim... İçime hiç illııG>e celmedO. 
sen de şüpbelenmedln, ikimiz
dl'n de beş yüz g,dlyordu, 

Haaan TahNrı, 
- Ben de enaicrlm amma, p!I.\. 

imi dıetllim, dedi. 
Nazif sordu: 
- Nr, ben btr <!e p~~ miyim? 
- Ona ne fi.lı:iı~. dedi Hasan TPh• 

sin. Eııai pil~ fuu.l;re pi~ g.~ 
parayla, pulla olmaz... insa- <>
!ur. 

İldııi de kaiılralar.ı. Jdill.emc ,.. şa.. 
k1llaşanıic uzalola~ırlarken Hıfzı. mah
lteme<>in ön-Orıde, balclı:ındaiı:i tevlcil 
mi\1.~ kesJi.- beta. 
7ordu... 

HÜSEYİN BEHÇET 

r 
Dördüncü 
yılda harp 

vaziyeti 
ıı. 1 

Yıldırım Harbinden Sonra 
Müzmin Muharebe 

Yazan: 
Hamit Nuri 

IBl'tlAK 

İkinc, Cihan Harbinin dördün
cü yılının başl~ngıcındakı safua
lan , taarruz saıhalarile hedefleri, 
mü.c!aıfaa mahal.ı.eri faılaıca önem 
kazanmştır. 

7 bi<inci.k:iınun 941 den b"'!h· 
yarak 7 ay ıç:nd.e Japonla.r Uzak 
Doğuda ve Pasifik den.tindeki 
harp saJı.a.lannda pek bü~iiık, bin 
hır gece masalla.rına mevzu beş· 
kıl edocek dereced'e zaferier ka
zandılar. Havai ada:ar,na ya.pt.k
l..:«"ı b<IBk!ndan sonra Çin den~z:i
re 'hak-un ihale gei<i .ı..r. Horog • 
Ko •. zep'<»tıler, Ing !iz sa!fı 

harp gem ··.erinin iki":ıli b r anda 
tayya"e ibomba:ar:ıe o s2!halaı-J.a 
batırdılar. 70 mi·o·on nüfuslu, her 
türlü irıt·dai madde kaynakLırı 
bol F ieınen;c Hindistanı adala· 
nnı, Cavayı, Sumatrayı, Borne
oyu ellerine geı;irdiler. Ma\ı. ;a 

yanmadasın!, s;ngapıır müstah
kem gc-çidini ve ka.Lesini zı.oley· 
ted. ler. Hind denizine açıldılar. 
Beng~le körfezine bi·kim oldular. 
F'lıı-•n 1.&i:>Jn dalarını halkile, 
ta'>il kaynak!arile idareler'.ne ve 
istifadef<;r·ne geç:rd:ler, Timur, 
Yeni Gir.e ada'.arma ulaşt>'ar. Sa
Jomon veva Sü'c~ man adalarına 
kadar gi•Uler. Birle~L1< An.erika 
Vf' Hin<li9tanla AYıııslralyanın 

muvasa aoını kesC'rek bu kıt'ayı 

da zapta t~-cbbüs etner. 
Daha evvel B •maryayı elleri· 

ne gecirdiler. H'indi':tanın şaTk 
ve şarkı şimali ılıudutlarına da· 
yandılar. 

Sonra ne yaptılar? 5 senedcn
beri harp ihaLnde olduğu mllJi 
Çin kıwvetle"P!ni de yok etmek 
maksadile orada taauu.z.a g riştt
ler. Avustratyaya taarruza gcçe
ceklerlni gösteren hrekeUere baş 
vurdular. \Rusyanın Mo,~olistan, 
l\Iançıızi il.e o:an hudut'arında 
yine Japonların asker y•ğdtkbrı 
:ısrarla •ekr;ı.rlandı. 

* Müttefiklerin Çin ile muvasala 
yollar:nı ilirwanyayı ~- 'e ke
sen J aııonlar; yaptkılaN taarruz-

dan sonra Çinln bu losınındakl 
hudutla:ruıda ilerliy'€mediler ve 
yalnı21ea Mek.on.g vadiWıi geçe
bildiler. BuraO.. muvırMak ola· 
mayınca J :ı.ponl:ı.r ıbu defa Çek· 
yang w K angsi vadilerinde ta
arruza geçtiler. il3ir miktar i!e1'
ledıler. 

Birmıw>yanın "apnııclıın sonra 
Ranıgcın ile Çunkkınıg yolunun ke
silmesı, müttefılriere Çine yar
d,m y->1 uını her tarafta kal'at
marreşt•. Kalküta · Brahmapot,,. 
ve C'"'TT.a...,. "'"" arac:ında iş!cn!lme
ğe O;~ a~an blr yoldan mi'l, Çin 
ktı'V': ıerin~ siıah, malzeme y.a.r
dıı> ı gönderilm ·ne doevam o
lucclu. Mareşal Cankay.,...~, yeni 
smııflan suah altına aldı. Son 
günjerde karı;• taarı:ı.ıızlarla milli 
Çir. kııvv,.tleri Japonları, Çek· 
yar g ve Kıangside gerilettiler. Ö
nem?' muıv-affakiyetler kazandı

lax. 
Japonlar bu surette Çin seferi

ni, mı:zkfır ve binbir gece m~al
lar n. andıran emsalsiz muıvaffa. 
kiyc-tleriıxıen sonra npnkları 
taarrınlarlı> bitirem:yeeekhoerioi, 
Çin ihotak'ı~nda:ı askeri kuv ... et
lerinl kurt.ramıyacaklarını anla
dı!'-r. 

Bunun neticesi Rusyaya taar
ruz p:fuı ıatbık olunamad1. Rus
lar ve A'rnanlar yine ka~ kar
şıya kaldılar. 

7 mayı.s 942 de lbaşlıyan Mer
can deni>zi muharebesi ·1e Salo
mon adaları et-rafındaki birinci 
dwiz sava~ Japonlar leh'ne ne
tlcel'enmedi. Geçen hıdtamn en 
önem'• llıı5d ısesini teşkil eden i· 
kinci Saloınon ve ·a Sükıyman a- · ı 
daları deniz ve kara mtilıarebele-
ri yine J 3!p0nların aleyhine neti
ce verdi. A'VU6trafyayı müdafaa 
hal1ı geçilemedi. Bihiks bu sa
hada Japon İleri üsleri BiTleşik 
Amerika kuvvetlerince zaptolun
du. 

* İkinci C han Harbinin 4 üncü 
y , .ı;,n b• kmnsrrın ilk on gü-

i.ide vaziyet şudur: 
1943 ~ıdan evve-1 Rusyayı ye

re sermek istiyen Ahnanlar, Kat 
kasyaya dayandılar. Fakat V~ 
ronej, Staiingrad, Leningrad, 
Mcıskova; diğer bir tabirle merkez 
ve şimal kes ımterinde Rus mü
dafaa kuvvetleri sal"S'llmamı§.. ta
arruız kaıbiliyeti göStermektedir. 

Alman or<iusu erknnOharbiye
sinin ve ·başkomutanlığının, Kaf
kasyada ilerlemek mi ist;yeceği, 
yahut Voronej - M'ıoskov., • Le
ningrad istıkamehlerindeo, Sta
lingrad sahas:nda olduğu glbi la
arrlJZa mı geçeceği, böylece Ka.f
kasyada du.rakfoyıp, dı.traklaınır

yacağı önüınüzdek1 haftalar ve 
ay ıçinde belli olacaktır. 

Çi.n, Pasifık, Birmanyadan Hin 
distana müfıeveccih harekıat sa
halar;'lda Japonyanm yılıdırım 

v-e taarrtJZ harbi hareketieri du
raklamak devresine girmiş. hatta 
roÜ7ml.nkşrn.'şti•. 

Afrikada, Ak.denizde, Şimal ve 
Manş denizlerinde, İngiltere ada
larında :yöneltilen llıarekıat ve 
taarruz sahaıl.arında dahi durak
lamalar, yıldırım harplerinin dur 
duğu, muiıSTelbenin müzminleş
b ği gene çarpmaktadır. 

Fakat ne olacak? Muıharebe 
böylece u.zayıp gkiecek mi? 

Harp levazımı., tank, tayyare i
mal\'ltı, n2kliye ve harp sefinc'ıe
ri inşaatı, iaşe meseleler~ muha

rip bü(yük ve küçük milletlerin 
urzı.yan hal'jlte teee!h edecek ru
hi halleri ve bu lh'f.ıı.slazrla muh
temel· değ'şnel.er harbin daha 
s~nelerce u:ı:ı:yıp sürmesinde ve
ya bitmesinde esas aın:il halinde 
buıhınuyorlar. 

Rusya ve Çinin· mukavemet 
ku"""'tlerile kallı' ·yetlerini mu.
lhafazayı temine bütün gayret
lerile çalışan İngi}izlerle Am~ri
katılar:ın, 943 yı.!ında taarruz ha
zuhklannı ilerletmekle me~ul 

olduklan gfuiit'üyar. Sürprzler 
haricinde iharb;n lb·tmesini del7ıl, 

uzamasmı beklemelidiı. 

DIŞ P,OLITJKA 
• • . •:-ı - ·,ı "-'· .. .. t; 

Almanya Clzerlne 
bomba .. 

Ya.zan: Ali Kemal Sunman 

Al!manıya Uz.erine giden Ingi
liz tayyareleriri>n ıbonlba yağdıI'

rnası bu baNıin mü:h m me5'€!e
lerindıen. biıiııi 'haıhls mevzuu et
tirmektedir. Alananlaıl (n.gill'.erıe 
iiızenne bomba yağdırmakla bu 
lıaııbin düşman.ilk safilıasını aç
mışl~rdı. Sıra İngilizlerin de Al
ınanyarun üstüne bomba atımas.... 
na geldiğ'i vakit oırtaya mühim 

meooleler çıkmış oldu: l"l{liıtere 
bir de Uzak Şarkta muha.robeye 
tuıtuşuyoı'Ctu. Oraiarda taıyyare 

bı.ılundunnası J.azımdı. 

İlk zaruri göl'iilen şu olrn uştıı: 
İngiliz avcı ta~arelerinın aztu
nlması. Ta ki ~.l.i:z adalaruıın 
müdafaasına yetişecek kadar ol
sun. Ondan sonraki adım da şöy
le atılmak lli.zımdt: Ordu ile d<>
narunaıun istedikleri kadar tay

yare ku!Y'veti ile takwiye cdılme· 
si. Halbttlt, bir sıruf İı>giliz aske
ri münekk;dlerine göre İngiltere-

de böyle !hareket edilmemiş, e>
zam olanı yapmak varken liırzuıı 

olana gidilmiştir. I.azıcı ofan -şu 
idi: Öyle ces;m 'bom'bardoıruın 
tayyareleri yapmalı iri bunlan 
vücude getirerek harekete geçiI'
mekl<ı düşman memleketi alW.St 
olmalı. Hakikaten teısiaıi ne oı.a

cağı beklendiğ> gi':>i çıkıp çıklll1-
yacağı ilk tıamlede hesap edi.1-
meıni.ş mfydi? Elzem olan ise ya
kanda l~aret e'<iiOcilği gibl evveli 
cıırdtı ile donanmanın m ı.ıiıt; ç ~ 
duğu tııwa kuvvetini alabildiği· 

ne . arttırmağa çt.loışmaktı. Eğer 
ord'u ile donanmanuı ıstedikle.n 

kadar tayyaresi ol5aydı 'bu har
bin muhtelif sOOuıelerinde şimdi.

ye kadar görülen eksiklik· ken
dıni gösterru.iyecekk . 

Bi:hassa Japonlarla muharebe
lerde öyle zamanlar olmu~ur ld 
İıı€ilıo: dvnanmr.sı k.fıfi dereeeda 
hava kuv :eti olmamak yifı:iin<hn 
sarJci biı iş gôremE'm~ .karada.ki 
İngiliz ord1JSu deniz tayyaresi-

nin yetmediğini ıgörınüştür. Ta)"
yarenin böyi.a eks..lı: olmo.9\ İngil
terenin ka.rada ve denizdeki oı-

dulan:nı pek. miJlıim bazı saJJıa
larda müe:ısir hareket.ten ahkoy
m~. Japonların o ilk aylarda 
Uzak Şarlctaki muıvaffakiyetleri 
izadı edilirken bu nokta hab.rdan 

çıkar gibi de.,Jdir. IBiÖyle müşküe: 
zamanlarda İngiliz hava kuvve~ 
!eri yudıma ça~lmı.ş. hava kuv 
vetleri tarafından orduya ve d<>
nanmaya Jazım gelen yardımın 

gösterilmesine ao:ami gayret saı: 
fecUmiştir. Likir. İll€ilizlere gö
re bu mesele yal:n.ız cesaret ve 
fe:lak.arlık ile halledilebilecek q. 
!erden değildir. Th-.;afı itibarilAt 

İngiliz ta•yyareleri ne kadar iyi 
ol= olsun ibunlann sayısım da 
arttırmak ikt:ı:za ediyorou. Say:ı

nın aııtma!l! da gel~el olacak 
değ;ı.ru. Asıl mesele ordunun ve 
donanmanın iihtiyaoı olan 'hava 
kuvvetıer:.n.ı a:ı·n ayn vücude ge 
tirmek, temin et:ıne!ctir. 
Almanların yapağını ,yani İn

giliz şehirlerine bomba yağdız.. 

malarını karşıl.ksıız bırakmamak 
düşünıcesi !hakim ohnağa başla

yınca İngiıterede büyük 'büyük 
bambardıman tayyareleri de ya

p•lmağa giriıjilmiştir. Böyk: tay

yarelerin 9ıiişman me~ketlerin 
deki tıdı.ribatıı. pek korku.nç olu
yor; buna diyecek yok. Faka.f 
harp bazırhğı noktasından, yani 
harbin is\ikıbat.r.i dfr<;ünerek onu 
başarmak it ıbari!e hazırlnk ci
hetindeq, ~le intikam ::.rz~un 
dan çıkmakta, deren bir hesap işi 
omıaktadı.r. 

Harbin başlangıcı ile şimdiki 
zaman aras:nda cok fark olduğu 
gibi, meseli Jaronlaruı Uzak 
Şarkta, iharbe giny,eleri ile de 

şimdiki arasında geçen ayla do

kuzu bul.muştu.. Bu zaman za:r
fında İr.g'liz ve Amerikan tara· 
fınıı:ı ha7llrlığı ne okh,ğu mese

lesi düşünülürken ordu ile do
nanmaya elrzem olan hava kuv· 

vetlerinin vücude getirilmesi yo
lunda yeni adımlar alıl.d•~ı grlz· 
önüne alııtımaktad:r. Yeni hare

kat sıralanııda ka:a, deniz ve 
ltaYı> kuıvvetleri ar,.~ında l:ıah<~· 

d'lcn işbirliğine l:ıu cihet:e e.!ıeı:Jl 

miytl vui.lmekt~ilir. 
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==Son 24 Saat içinde== 
Hadiselere Bakış 

'- . 
V. · h".k" t" F d k" ı· ·ı· İngilterenin harp\ Graf Spee mürette-

ışı U ume I, ransa a 1 ngı iZ balından çoğu kaçmış 

ve Amerikalıları rehine mi tutacak? masrafı !Buenos -~ 10 <A.A.)-Üç • •• d 21 "} - se~ yakın bir 2a111andanben 
Çör~il'in nutku İngiltıerede ve Mihver memleketlerinde mısd kar- gun e mı yon Arjantinde göt ınapsinde bWmı&n 
~ılımdı? - AJmanl.ar Staliııgrad ve Novorosiıı&'de birer tepe daha Lonıılra, 10 (A.A.) _ Avuu Ka- Graf Spee tayıfasımn daha sıkı 

ole K• çirdiler. maruma verilen bir li)'iha De bir nezarcl altına atmrnA!Iİ hü.k<l

Ç-Orçilin evvelki gü.n Avt.m 
.Kamarru;mda ıharp vanyeti etra
.fıında söylediğ> nutkun altisk!ri 
duyulmuştur. Bu nutku Londra 
gaL<>teleri, bir iki tenk.;t istislWll 
ed Ii=, b·.raretle karşılamışlar
dır. Ancak Avam Kamarasında 
nutuk s•dece dinM!nıniş, hatta 
bazı, mcb'uslar nulkun yaıusını 
diı:lemeden çıkıp gitmişlerdir. 

:Bundan bahsc'<ien Taymis ga
zetesi d.yor ki: cAvam Kamarası 
harbin idares. baktrıırndan ıen
kile yol açmak istememiştir. Sa· 
dece bu rulku basit bir kayıplar 
ve kazançlar raporu olarıı.k ka
bul etmıştir.• 

•Devli Mey>. iıse şö;rle d>yor: 
..J\lliitt.efikler artık kendilerini mü 
dafaa etmekten df!€i~ taarruıza 
geçmekten bahsediyorla.r.• 

:Nutkun roilhver roemleketM!rin 
dek.ı akis~erine geliııce; iBerlin 
yarı resmi kayna.klan, bu nutkun 
İqgiliz efkfuıı:nı.n /beklediği esaslı 
meselei.crin tefen:'liat.ına bir oe-. 
vap teşkıl otmediği kanaatinde
d.r. 

İt&lyan basım da Rt.ırllV'eltin ve 
Çöl'Çilin n utuklı3<ını. ele alarak, 
bu n ıııuklan artık RU6 ordusu
nun ikinci derl'<:ede bir ordu ha
line inmiş olduğunu itiraf mahi
yetinde görmektedirler. Salo

monlardaki hal'<'kıitıo fazla kıy
mN wrilmiştiT. İkusadi ve balvt 
ablukaclı muvafiak olamadı.klan 
d; 0bu nırtukl&rda itiraf edihnif
tir. Plütokrasiltt Alman harp 
maki nesi yooihnedikıçe ha.ri>i b
za n aınazlar. 
~R!KAININ FRM<SIZ PRO

TEST09lJ.N'U ~ 
·HAıD:iSEst 

Amerikan uçaklamnın Frans~ 
fabrikala?'llll lbombardnlllilJ\ et.ıne

s:ni v~ bükıılmeti protestO et
miş ve Amerika /hülaimeti de 
veıd'ği cevapta, Ahnanya hesa
b:ıı.a çahşan bu fa·brikaların fo:'
sat çıkt.ıkıça botrbalanacağmı bil
direrek q>rotestoyu redıdemı.iştii. 

Bu red revııhnı.ıı Fransada na6d 
bT akis uyarıdtracağıruı mecak 
edilmektedir. 
ıDün geceki Be-rl:n radyosu ~y 

Le bir haber vermiştir: cİşgal .. ı. 
landa olmıyan FraMadalu Ingilırı 
ve Amerikan tebaasının rehine 
olarak Ntulması, 'bo~ınıan
lar tekerrür ettıği takdm:ie, her 
öien FranS\Za muk.aıb.il bu rehi
ncleı:ıden birinin kunşwla dirzil
mcsi ist>eruniıştir,,,. 

Yani •b:r l:oınbatdrnanıda otuıı: 
le< öld'O. iN?, bu relhinelerden de 
oturı:u öldürülecek. Böyle lbir ih
tıma Hn tahakkulruııa inanmak 
güıçtür. Çünkü Vifı hü'l<iımeti, 
knol\'l'd:an ge leceJt mu ka beleloerle 
artık ;çmd<!n -çolcamıyacağı yeni 
komplikasyonlara yol açmış olur. 

D'.ğer taraftan Brezılya hükiı-

metindı Fransız Güy&mnı ilhak 
edıeceığ> şayıal.an da ortaya çık
mıştır. Vişi meha!Hinde B.-aı
yanın ıböyle bir harekete kıendJ~ 
ğinden gitışeceğıi za.nıııedilıne
mektedir. ıB.u InE'bafile göre, şa
yia, ceııUl:ıi Am~ri.kay, ıda ele 
geçirmek iıstiyen Birlesilc Ame
rıika ıar&fından ortaya ~tı!mıştır. 

CEP'HELEIIDE VAZİYlEIT 
N()Voroısislkte Alman taa.uı.wu 

devam ~mektedir. Şehri ve Ii
mam hfıJo-a ellerinde bukı:nduran 
müdafi!er, Alman hamlesisll dtr 
dumı.ak ;çcn büyük gayret sar
fcdiy0ırlar. Ahne.n teblıiği şe!;.rin 

cenup d-Oğusunda yeni bir tıepe
'lliın zaptedild'iği.!ıi, ıbır zutıı. tren, 
külliyetli harp malzemesi v<ı 'bin 
kadar esir alındJğtr» bi)dinnek· 
ted'r. Sovyetler <bu kesimde va
ziyetin nazAk olduğunu sa-klamı
yorlar. [)aJl geçitlerinıi<! bô.r şey 
yoktur, 

Gromi petrol bölgesirırl.e mı> 

harebeler ~ şiddetle devam e
<fiyor. Yüe >la lbeş yüz metre ge
ni.şbğindıeki ll'erok ne!ırini bic 
y>erinden geçen Almanlar şiddetli 
bir mukavemet gönn<ıktedirlıer. 

Stalingradd& da mUharebeler 
bütoo şdfotile dıeV'3m ~:>'Ol'· 
Batıdan yüklenen Ahn.arılar şeb-

. rin yakınında lıB'.loim lbir tepeyi 
~al etmişlerdir Zat.en d.ürıkü 
Rus lıe'bliıği de bu kesimde Kızıl
ordunuı. yeni mevzilere çekilıdi
ğ'ni bildirmişti. !Bl.lgiinlerde Al· 
mar>ların daha şiddetli ıhamleler 
~!eri bel<lenebil'ir. 

Alıma<ılara göre Kaloganıın. oe
l!lup ibatısl.'l'lıda Rus taaıın.rzlan 
pii&kürtülmüştıür. Bu 'kesimde 
bir ay içi-nde bİN'.i<'n faz;la Rus 
tankı tahrip edihn.ıştir. 

~da ise sülı:ıtlnet ı!>Eraevam
dır. Bu iie!er baırıgi ta.rafın sii 
lcıineti bozacağı, bekl.erunektedir. 

Uızak Doğu.ya gel.irıoP; Japon 
söı2ıcüsü Kiangs; ve Çekiang e
yallet~nden Japon hıvvetleri
n.Jı:ı 19 ağustostanberi geri alm
masırun stratejik sebepten ileri 
gelıcl>ğ>nl söyleınlı;t:.r. Ceplhe yeni 
hatlar üzerinde düu.eltilree'ktöc. 

Bir Tüccar tevkif 
edildi 

Galataıla Ömer Abid hanında 
tüccar Alaeddine pahalı tel sata
rak 3302 lira ilıtikar yapbğırulan 
adliyeye verilen Niko Daskalos
oğlu isminde bir tüccar tevkif o· 
lunmuştur. 

Erzincan abidesi 
100 bin lira sarfile Erzincand>ı 

bir ayda yapılması için btı sabah 
Türk heykeltraşları arasında dört 
a~ hk bir miisabaka nçılınışLr. 
Eserleri kazanaJ>la.ra dettce ile 
bin, beş yii% ve üç yüz lira veri
lecektir, 

r------------------------Ş EH l R DEN ve MEMLEKETTEN) 

A..'\KARADAN ve 
JltEltLEKETJ'EN: * SUil<.ııat bid5~iı:ıın Temyhıde mu
h.3.:~._n1esine bu ayın 28 ın.c1 Cumartesi 
gO "" ••bahl"Yin başf11J1.ılacaltıln'. * iktısat veJN.ı sırrı Day zonııul
dak'aıı Aııl<>.ra}"l avdet et~liT. 

-a ll!iloakal:it Vclci.11 Arn.lrel Fahri 
Jllıl;0> Acyon Kara<u.sardııın ~re 
ııeçm ş1.ir. 
TiCARET ve SANAYİ: * Karabük F:ıbı-•l<asından altm.ıı 
ıon nNhtelif cins demi.mı piyaoa<la i!ı-

41.)' .,. e "babın.:ı lev:r.ı olunmak Ü1Je'f'e 

J.,. ,,1.,.. hazırlanmaktadır. * Ticaret Ofcoi e;ind.e bulunan tıe!ıı:
m mallann piyasıay.., Ç1ık.a.nlmatıı Ti
caret \"ek J.e~ ka:rar!aştırılmışt.ı.r. 

Bu meyanda kundur;ı Ç'ivSsi, demir vr 
rıl, 500 KCk.-t•k, }Ut, saç le\..-ha \'6 1~ 

şaat dEmirl bulutımGkladır * İUıalatçııar Bfrl ili !ardından 
mt'lttf'p defter.~ri imal .icin INğıt veri
lerel< imalata u.J2nılm.ış\ıT, * DOıı bir aı.tı.n 3320 ku~n ve 
bir ı:ram külçe altlll 462 kuruştan 
mua.melR eörınüştür. 

MÜTEFERRiK: 

* Evvelce Belediyece k•patıl""'I 
olmı fırınl-arm açıltnı86aıa müsaade o
hınacıı.ğını y.aznhş~..ık. Bunlardan 18 i
Din açtlnu61 içın dun vali tarafından 
mir verilmit \"e Vatı meztitr fmn sa .. 
b•pl<'rıni kabul ederek ihlaJ•!arda bu
lunmuslur. * Bekir Erkanlı lsıninck bir ~ 
muaHımi.ntn Suadıye p!.a,Jında ceketi 
çalı.runış ve bunu c:alan YeIVGnt adın
daki hınl'IZ bir genç ya.k.a.lanroı,,\ır, ,---------------; BELEDiYESİ ILANLARI 1 1STANBUL 

""""----·----·-------------------,J Y• :lı< 1 inci pacısiyorı:lu ilk okulu- ll'UQ yıllık ilıtiy;ıcı için almacsk (0000) 
lr.llı:ı ""YW1 ek v..: (1000) k.<lo kuzu eti kapalı zart usWoiyıe elosiltmeye koru.ıl
ln<!ştur. Mcmı.tuntı:ıı. tlhmi.n beddi (9100) ~ra ve l.lk teminıı.tı (882) fıra (50) 

lı:u tur Ş"·:na""' Zaoıt ve Muamelat MüiliNlüıl'U kialemlud~ göıiilebil.ir. iha.
ı. 14ı9/9U Pazartesi gUnıtt saat 15 de Daiml Eooümende rllpi.)acai<tı.-. TIJ;pj&
r lk tf''.ll•n.:ıt makbuz \"Cya nlıCk~an ve 1ta.Dı.mıen ibraz.ı. >azım gelen diğer 
' c:ı.r yl 2490 nuınara · !«iI>U11un lariratı çevresinde hazır:ıyacakları ~klıt 
Dı<ktt:p!&rıru tıall) ıriu>iı saat 14 de i<adar Daimıl Eııciımelle vern.<>ıeri !Az!mdıır. 
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harp ıııaaoıf1an için 1 mİfY• İn- me'lçe em:redilmi§tir. !Bu tedbir 
giliz lirahk tabslısat istemniştir. son "ô'lıır a:ftıııda Alman balui-
B _ __, '-~L '-·- __ .,_ ~erinden bir ~un kaçma-

n ,,..,.,,_ ..,._ ~.. ~~n sı ,._.ne .,;;. h,,..,.,;..;n d .... - •-
;•in taı- ediJe,. tahsisat mildıa· ~~·· .. ~ -.--- .,,,.. ...-
..,, ·~ sirli -ltild.e temini '-'"""-. rını 11 milyar 58 milyon İngiliz ,,- ..,..~ 
lirasma çıkarmaktadır. Şiındi 
harp malll'8fı günde 21 ınilyoo in· 
giliz llnsuuo yükselmiştir. Bunun 
yüzde luırkı veııgilerle, müteba
kisi tasarruf heMPlarile temin e
dilmektedir. 

Maliye Na1llrl dün de~ ki: 
•İngiltere, Rusya ve Çine mah&
me veriyor. Şimdi kiraLıma ve 
öllinç venne tek tarııOı değildir.a 

Tedbirsizlik bir 
çocuğun ölümü· 
ne sebep oldu 
Kırdıköyüııde Rfıttm cecidesiı:r 

de 4{11 numarada cle.kllik mniıw • 
vele merkesinde ç&hışnıakta olan 
işçilıerden bUi kaıpıyı açık bırak
mış. oradan ~roekte otan 13 
yaşında bir .,.-ocult merakla iı;ıeri
ye gidniş ve eleklrik cereyamna 
kapıhp ka~ hasuı.nede öl
müştür. 

Çemberlitaş Si
neması cinayeti 
Katilin llarııı malı· 
kemede aeıar ıOyıedl 

IBundan 8 a:y evovel Çemberli
taş sinemıuıında bir cinayet işlıon
miş, blr koca. ~ sinemaya 
gelen bir kadınt yaralamış, c!M
tunu da .tabanca ile vurarak öJ-

düımüştü. 
IBıı aile ıfaciasırun duruşması

na diİll 2 inci .A,ğırcezad.a devam 
eıdihıitı, bu vak' aya sebebiyet ve
ren Giiıtin achndaki kadın şahit 
ol'arak din1efınti9lior. 

Genç lbiT k•dın olan Güzin 
dilmkü şeiıadetinde şun.la.rı söy~ 
miştir: 

c- Kocam C.,mil ile 3 senedir 
evli buWınuyoı'duk. Son zaman.
farda bazı çirkin harekt'tlerini 
~rdüğfupden kendjsinden soğu
dum. Fakat o, bi;r tLr'ü benim 
peşimi bırakmıc.-or, beraber lz
mire gidelim dlyorclu. Bililbare 
be'll gehim diyerek. onu başını
d"'n sa'lldmı, kocam ~·alnızca İz
mu-e gittl Maktul Hiieeyinle hjssİ 
hiçlıir al-akam yok.1u.r. 

!Hüseyin, bitz.im aile cto.<tumuz
dıur ve b~e yıLlkkr.. vardır. 
Vak'a gecesi ben yalmz o'.arak 
sincrr,ava E:lttirn.. H~vine ora
da t.eııadüıf -ettim. cBen evli bir 
kad.mm; beııü ne deye takip ett:
niz?> dedlm. Sizi ydnız borak
mak doğro oJmaZ. cev<lbını ver

di. İ~te bu sırada kocam Cemil 
orada peyda ol-ıu ve ı~.n aslını, 
esasını sormadan Hüseyi.n&n ü
ter;ne ateş ett~ beni de yaraladı.• 
Karısının bu Y<"daki şehade

tine ne diyeceği sorulan suçlu 
kxıca da: 

- Yalan söyli:.;or!. demiş ve 
ilave etmiştir: 

- Ben namus1J.nu tem''Zlemek 
için Hüseyini öldürdüm. 

Fakat gariptir kı; n;ıı.bkeroe
den çıkan katil kıo<'a ile bu tıadi
seye sebebi;ycl vE":en karısı b'r
b.rlerile k.onıışmllşlar, lıa'. hatır 
sormı:şlardor. 
'.Duruşma tetkik içi.n t;Jik e

dihniştir. 

V. ViLKI 
(2 inci Sahifeden De\1'1lll) 

Vilkinin şeiırinLrıden ayrıldık
tan 60llll'a ilk mecha.lesi &yr~ 
tur, ondan S>nır& Bağ<llacta gide
cektir. 

VİLKiNUi mıYAN.ATI 
Volki bu sa hah tayya:rey<ı bin

meden evvel şu beyanat\a buiı.ın 
m'UŞtur: 

·- MernlıeUtitmde gö:ı'düği!m 
hiiBnü kabu!de<ı ve şahsıma bir
li' perileoı alliıkadan dolayı fev
kalade mfr'ehassis bu!Ulluyon.ım. 
H~etiniz erk.ani.le yıpuğım 
tıooıesl-arın bende tr.raktığı int>
baı asla Uımitmtyxağım. Bundan 
dolayı hissettiğim bülYill< rııem
mıniyet ve şükram kay~ni
ızi bi.tRıasrıaı 'l'ica ederim. 

Hasaooğlan iköy e~e 
dÜll. yapmış olduğum gezintinin 
hatkaııı bende dalına carilt "1.aı
ra.Jr ksılaıcaktr. Enstitü ıWdiirö
nÜD.' muva.ff~ ve t~ 
rin nizam ve i.n tiııamı hakika~ 
tebrike şayandı:r. Seyahatimin 
2 inci teşrin baı;laıngı.cında sema 
ereceğini ve meınJıeketime dön
maş olacağımı tahmin ediyorum. 

Seyahatimi lf'ı1ldistana =at
mak !iıçiııı heni't:ı: bir kaa?rım yok
tım ... 

GECE; BAŞVEKiLtMİZ 
v1LidYt KABUL ETTİ 

Ankara, 10 (Teleioula) - Ge
ce .-t 21,:ıt da şark seyahatin· 
den şeMiıınDe a...ıet eden Batve· 
ldlimis B. Şükrü Saracojlu saat 
22,30 da Ba§vehalet köşkün.le 
M. Vilki'yi kabul ehni9 ve bu mü
lakat bir sae-t sürmüştür. BiWıano 
saat 23,30 da Başvekil Amerika 
Elçiliğine plerek V'ılki.'Din ziya
retini ia.de etmi~tir. 

Vilki düu öğleden sonra u,. 
saooğlan köy enstitüsünü ziyaret 
etmiştir. Aqaın şerefine bir :ziya· 
fet verilmiştir. 

Bu akşam 
u iDci 81Jıifede,, Devam) 

disesi, güneş babnıcrya kadar de
vam edecek, yarım saat sürec.ek

ti.r. 
Rasattıane, ki*;ul lıiidiııesini 

tesbit eedcektir. 

Şehrimizde hararet de-
recesi 16 ya düştü 
Kandilli rasathanesinden aWı

ğıı:ııu malumata göre, bu sabah 
sa.at sehlu kadar en düşük sulıu
net 13,6 derece olmu~tıır, Yine 
saat sekne kadar 6,2 milimetre 
y~ur yağmıştır. Yağnıurun bu
gün devam etmesi muhtemeldir. 
Fakat günlerce yal,'R-cağı sanılım· 
yor. Rasathane, bn yağnnırun 
mevsim icabı ve normal olduğu
nu fakat bUf!<fan sotı"8 hir hayli 
sıcak yaz günleri ııeçe.:eğin.i bil
dirınektedir. 

-- MuhtekirZer 
( 1 inci Saiıi!rtlen Dfl'vaml 

rilmesl ınev:ruubabs değHse dı> 
hapis cezıısınııı on yıldan fazlaya 
çıkarılması \·e bu gibilcrin he
men icrayı san'attan meno)una 6 

rak emval ve cmli.kio\n müsade
resi mc\'Zuubahstir. Medis açılm
ca hemen bu hususta Meclise tek
lifte bulunulacaktır. 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları ____ _. 
MlNml1'l'n Bedeli Muvakkat Teminoıtı Afmı.calc roıı!U> cir.si Ye ad.edt 

Lira K. L>ra K. 

&40 00 63 00 60 adet aıic1'ya d%ru açılır lııapanır 
b-r tanıda hu.w.I çe:ııc yay t.ertha\lı 

Albüm <1b'aw 30 x ~o 
Yuka.rda muhan1mfn kryıne)i, temiMt nlıiktarı ve evsafı yazılı. 60 ad'°t Al

büm Sitıın alınmak U0:.t:re 15 gün ınüddet:t' açık elc>illmcye koı1wm ..ış'ur. Albi.iıfn... 
ler'n e-vıiaf v,e şenutmı gösterir şartname ilt> nU n.ır..c&i idarece mt'vcut"ıJT. İha
ı.,.ı 17 /9/942 Perş<>mbe saat 15 de &'yoğ:u Vı\killar Mü&ü.ıliC!ğunde muteşeklol 
K~onda yQpılacaktır. 

Şartnameyi ve r.ümuneyı gö11'11(tlt: !'stiyt•nJı•rin her ıürı ve eksıiltrrııcvt> işti
rak edeoeklerG de muayyen giP.l .. -e saate .MüdU:rlüt~ ınüı·aca.mt~ı:ı ilin 1

1unur. 
(ı.189) 

İngiltere Av us
turyanın ilhakını 

tanımıyor 
Lomira, 10 (A.A..) - İııciltCTe, 

Avusturya- Almıuıya tarafm· 
dan. i!'ıılmy tmrrnemaktadır. Ha
riciye Nzın B. Eden dlln bu ı.... 
susta fU beyanatta lııahımnuştur: 

•Orta A vnıpa hudutlarının is
tikbalde Macağı şekil i<.[in bugün· 
den twehhiide girişcmeyU. Fakat 
1938 de Avustuıyada yapılan d&
ğişikliği tanımak mecburiyetin<l. 
olmadığmırzı. sarih Sllfttte söyle
mek merim .• 

Beykozda tüyler 
Ürpertici bir facia 

(1 lncl Satılfroen Ile'lam) 

Fatm:., güıç«ik}e vereb:lıd';ği bu 
ifadeyi müteakip olduğu yere 
c:füı;müş ve bütün tedbirlere ve 
ted,,.,.ilere ra~en de ölmüştiir. 
Vak'ad:ı.n tıaberda.r edik>n Bey
koz midieiunruınil:ti c!eriıal hci
diseye ellroym~ ,adliye dokl'Or'U 
Salih Haşim cesedi mu.ayene et
miştir. 

Beykoıı: jatıdarma ku:matıdanı 
Vedat ile mödd.eiumuırıl bu ka
dııırn öıne:r oğlu Mebmet ismin
de birile Mehmedin arkadaşları 
tanrlından dOğüldilğü.nü ve faz· 
la kan rıayiindenı 8 a-ybk 9JCUğu
mı düşürüp öldüğünü teıü-t ~ 

~eritir. 
Henii'Z dayağıİn sebebi meçhu). 

dür. Ceset ~ naklohırımU§· 
tur. 

Geceleri vapur, 
tren seferleri 

(1 ;,,,ci SoMed.en Devam l 
kış tarüellerinıde l:ıilhassa kömür 
tasan-ufu /gimn.i!nde dutı.ıılacak-

tır. • 
Tralll'Vay seferlerlrnre fazla ta

sarruf kabil göriHmemeklıe bera
lber bilhassa vaıpur ve banliyö 

tren s«erierinin kış me-vsimin· 
de gecel.eıİi tıfudit edıilmF-si ta
sa'llVUl' olumnakıadrr. E>ICümle 
akşamlan muayyen saatten son
ra Adalara ve Bo!ğaza vapur se
fer!leri yapıtınıyacalc ve böy1elik-
1e c'Sasen ın'iktarlan pek az olan 
gece yolıcuJan için büyUk kömür 
sarfmın önüne geçilecektir. Hü
ki.ılt"'tin yeni bir karan olmazsa 
tramway refer~ri .geçen sene ol
dt'L'\'U gibi ayni saati.ede yapıla
caktır, 

Rus uçakları 
o inci Sahit•!ttn ılrv&rr.) 

leri taraitndan bombardımana uğ· 
radığ'ı haberini vermiştir, 
Builap~teye ilk Rus hava akım 

geçen hafta perşembe gecesi ya· 
pıınwjl•. Bu akınlar :Macar m:ı.ne
,.i)·atını.ıı çok sar•'lldığ na bir de
lil, bir 1\1acar gazcteslnin neşri· 
yatıd .... Bu gazete Rus tayyarele
rinin hilcıımu.nu •gayriinsani• di· 
ye tavsif etmeJrlc-Oir. 

Alman ve Alınan kımtrolü al
tıı>da bulunan radyo istasyonları 
gece kapablmıştır. Sebep Bu
dapeşte, Prag, Bartislavaruo &us 
uçakları tarafından bombarcı-an 
edilmesidir. 

Lüksenburg 
< ı ;,,cı Sabıtrdewı DavSml 

semburgluların askere alınacak
ları hakkındaki Alman ilanma ce
vabım umumi bir grev yapılmış• 
tır. Bımun üzerine Liikı<eınburg
da si\il bir örf:ı ida.re ililll olun
mu~tur. 

ALMANLAR 
(! tncJ S.hifec. "1 Devam) 

lıngrad g.arlrinde 'OO'i lk Alınan 
pıyade ,.e tank kuv-ve'llenııe k84'
şı ş:ddetli muharebe.er.ın devam 
etuğı bild rumektedıir. İk.i gün
lük mııharebaden sonra, Ruslar 
ikı me.skün mahalli tahliye et
m>;l~rdır 

Nc,.,roros;skte Ruslar mul<abil 
hüıcumlannıı: devam ediyorlar. 

RUS TIJBLİGİ 
Londra 1-0 (A.A.)- Mookı:ıva

da neşrecL•len Sovyet gece yar6> 
tebliğı. 9 eyli.tide kuvvetleTitniıı 
dUıµnanla Stalıng<adın bıı~ı ve 
cenup ba tısındlı c;aTIPışı:nıtlaTa de
vam elmişlecdir. 
Dığer cepe+ılet-de kayda d~er 

hM;l>lr değışi.k.hk olın•Ir"'}ll.r.. 

(1 - Sebifeden DeYeım) 
mm9 kadu J!fimür teslimi gün-
M= tamamen dolınıştur. Ya.lnlt 
yeni karar illl! teşrinievvel ~ 
na kadar kömürlerini teslim ala
cak olan iha&ı.ı:ı bir tıondım fazla. 
ıafacalolıırı ı.mnı:tilik verilın:y«e
ğinden bıı su-retle eldıe k.a!acak 
kömürii;n yeni mikacaat edecek 
kimselere ve yine teşrinİell'Vel i
çinde te'V2ii temin edilecek ve 
bö)"leli.lae biııço1t vatandaşlar kış 
ayiarında loömiirsilıı bırakılmıya 

caklardır. 

KÖMOR .AlJMA T Afl.İHLEid 
~ iLAN ED1I.OCEK 

'Bı.ıgünden .se>n.ra .kiimü:r beyar. 
namesi alanlar ve ıbunbn doldu
rup tasdik ettirerek Eıibıınk kö
mür büırolanıı a mü.racaa.t eden· 
le~ -yalnn sıra numarası verile
cek ve sonradan .günleri kömür 
alınacağı numaralara gö~e gaze
telerle il1in edilecektir. 

FABRİKALARIN VAZİYETİ 
Beyanrıaml' lenodckl miklıın' bir 

tondan fazla alenlar geri U.lao kısmı 
t.evzrat bıttdr\en &oıu·a alacakiardı.r. 
Fabrık'Q.Jar& ..,-lık. ttıtıyaçla.rına &öre 
ayhlr. taks<tl~rle ve •partıman.lııri& 
dığer büyük mu :xıer tÇ~n üç t&k
s..tt( k:Onıür verilmesme devam oluna
caktır. 

1 
mamalı;, Oc'"' .. tedblr)!ırt ~ -
bur olmuııU. " 

mınJlll Mtl!>tht CUMA OÜNÖ 
OON1İYOB 

İstanbu< K.Clmür Tevzi BU<WU u ~ 
Müdüı'İi E:rup Sabri Vekı.ı..tlıen "lac<1-
iı aoo lıo.Jım&t ile bir · w ob~ 
Am:ıır.d&n ..,ı.ri~ döowcl<ı.c. 

Dt'l'ISAT VEKALETİNİN 
TEBLİGİ 

hotısat Vddktlnen bu sabah IJOtl"!(
titi b•r tebloi:~ llÖl"3 bir M.,.ıs 194J 
den ~ l!Mc2 oibıoye!ine kıı<lAQ 

,ehrimiııe eUI dört b•n loo ki>mür sevi< 
ve tevzi olunmuşlur. Ge!.'On yıl ayoi 
müddet zar!ında oloz b.q ıon k.öm!lf 
tevzi ohmmuştu. 
Şımdoye k.ad..- pm-:ısını .,..='!> .. t,. 

ard_.. b&Clannu~ olan ~v oobala
rma ait k<* mni><le<I Tcşrinl""Vel 
l)ob;>:retıne l<ad&r !eslim oluruoc>lrtır. 

Soba t>a.::ına 1-r ton verileeı•kt.Pr so
ba. adıedı. oe oJ.uıtM olsun ev b.l~a vıe
rılocek kOmfrrün mılctart lıki tonu t("• 

~YÜI: edemıeı&.. Ancak ·bunların b:r to~ 
el.an _,_ tesluıM Kilnunu<.>vvel 
l!M2 ye ıcı.r okınacaklır, Ye:lıut amıı 

edealer blr tonda.n faz.la.sının parasıoa 
geri alııbJ"""1d.erdir. 

Yeniden verik«'k bcyannam.clcıı 
ea ıeç Eylill. nıbayct.n<? adar kabul, 
oluıı.acaırtır. 

Bakkallar Cemiyeti toı 
şeker tevzi ediyor 

Bald<allar cemiyeti tarafmma 
bakallara t<n şeker tevziatına . ..(•ş
lanmıştır. Tevziat cuma, pazar· 
te&i ve çarşambı. günl.,ri saat 10 
dan 12 ye, pa-şembe güı>J.eri saat 
14 OOn 16 ya kadar Türbedeki 
cemiyet merlıeı.inde yıpılmalda

dır. 

KÖ'1ÜR, yt)ıajyEN VAPl'llLAK 
Znnculdaktan ıehrı.mi.ı.e JTP"'taz:a .. 

man ıWmür cefmekıe ~ ctmıeır.
tedtr. SUılt ve AlJi:ı v8')ur..ı.n ~ 

euldaJı:i&. kolr. köııriı<ü yillolemel<tedil"
ıey. Bugünlerd<o ge:.Orek Lx>oaltooak
lardır, Fıorya şilebe de made.ıı ıroınirü 
7ül<fern,.ırn •• r. Yillı:iınü boşaıtmalota 
olan Saka.ry.a. ve iat:k~ ... ~ şllepleri de 
tekrar Zooııwdaga ~ıdecelr.lc<'dir. 

Bacr•rere mw--aı ettık.!t'<-< anda ı-------------
lhtıyaçla.rı olan kümür verllme!<ie
clıır. 

tls:ıttJJ>All VE KADIKÖY 

ÜS!tüdar ve Kadılııö1'intllı k.ömü"'1z 
lı:alnwıııııısı için de b;r !oourıül buluı>

~- Ü<ılrudoır .,. Kadı!roy bo7i1"'ri 
Kuruıçeşme d.epolarmdan kömürü ha- 1 
sus! v&<;Jıalarla nakledecekler ve taz. 
la olarak yapacllk.Jan nal<l<ye llJ<llST&iJ. 
Befed<yec~ hesaplanarak kömürün to
nu.na iU.vc olunacaktır. Böylelikle tl&
kıldıar ve K:xlılcöyünde istan.bula ""
zara.n kömür to'l ba.şında bir, bu.ç\lllıı: 

Jinı. fazlaya atılacalı:. fak&t kıömü4' l>u
Jooacalı:tu-. Netoce itibariyle Vriciıle• 

istanbuld:ı kiıroeyi l<ıömili-""2 bı.ralc-

icra Jstanbul Üçüncü 
Memuriuğunaan: 

836/285 
Bir borçtan dolayı meroun ve bu 

kerre paraya çevrlln.c.,,ine karar ven- , 
len (47) adet maroken s.aodalye, (1) a

det No!<M>r il- marka dem•r s..ııa 
ve (1) adet oiiz.eri camlı ufll!t bQfcnJ.ıı 

acık a.rttı:rma. ile •tıln)Jsın-a kara.r ve
rilmiştir. Merılmn el)'llların btr.ncl a
çtk artttrnlBS.l 22/9 :942 ta ..-,;ne rnüsa
dof Salı ci111ü saat 14 den 16 ya kadar 
lst.anbul Büe>iilt Pl>slıeheı>e aıi<asında 
A)e.ll(.Oı.ci1an Haru. ön'Ünde tcra edile
cel<tir. Meı>hwı e~ya b:rmci açik arttır
mada takdir edilen k:ymrtln % ;'!; n! 
bulmadığı taJcchroe ikinci aç:lı: arttrr. 1 
ma<ı 6/10/942 laı,hin• m~<a<lit Salı gQ.1 
nü sa.at 14 den 16 y.\ kadar ayni ma
baıde icra edll(l(:eğinden talip olanla
rın yevmi makürda s ... tıs ma.hallinde 
hazır buJLtt'l(!cak memurumu.ıa nı.Ura- I 
caa:iarı ilan o!uilur. (4896) • 

Bey<>;ltı Dördün.cü Sulh Hulru.lıi 
H8kimliğitıdıen: 942/157 

A~eşmede Hacı Feııhadağa 
mahallesinde Alt;ocaklar sOO<A· 
ğı.ııda kain ( 6) No.kı hanede mu. 
ikim ;iten AğtWtxıs 1941 taır'l'.ıinde 

vefat eden İsmet'in mahalli rrtt!l'> 

kfutla mevcut olan eşyayı tıeyıı.
yesinln maHkemrce satılınasına 

karar verilmiş olıduğuıııdan 18/Ey

li.ıl/1942 cuma günü saa.t on dört
te mahalli meııkfuda satılao.ığı 
ilan ollll>lll'. (5051) 

Faklı Sulh İkinci I!ukuk Iif..Jt:imlj... 
~: No. 1942/?96 

Tebliğ ectUt.ı.~ !ı:imee: H•yreltiJ 
Kıa.ram&.D; Gf'dıkpata, Hamam caddesi 
No. 5 de mukim Kü~;mp;ıı:.r B.!rtdiyl! 
T..ıı.il $ubesl Ta&l.da.rlımod:m, 

Zimmetln'2xle Jı:.alan 2 lira M h-nıt 

i\E' makbuz verem"1flL'I< suretiyle tah• 
sil ettiğiııc 19 )ra 6l kuruş k} ceır.'an 

28 hra 2C kuruşu ödcmt>d~ıdtn ta
e, masarifi muhakeme ve ücr\'tİ ve. 
mıeue btrlikte tab.!tll h .. akkırıd:ı aiey-40. 
hinize B<J,,d,ye l<IMfı"d"" açıfan da
van...ı riliye'- iıçm cıkar.J.an davetiye .. 

lıere ve.riien me,J"UhaUa. zabıtadan s;e
Jen cevabi mfrzC'kke' de ikaı=t;;A!ıınlJ 

meçhul f<alddınd&n mub•l< •me böna· 
rur 25 Ey:ıll 19~2 l'.um.. t ıo a bı• 
ralulm~tır. o gı.n F.tJı su·h İk.n~ 
Hukuk Mehkemc-sme gclmen z lç:U 
d.a.ve~ye trbli~ ınakJ.nnna kOlm olm:.k 
üzt"re u.s.ulen .... ert:.en k.arar daırt-:>in 

de <lfln olun~{". (~048) 

kaine 
... s, hd 

Bakkalların nazarı di 
lstanbul BakS<a lar ve 

-~ 
ı· 

ni CenıiyeUnden: 
Toz Şe-k<f"r almak arzu ed ~n bakka1 ::ı.rın aş-:1f2da yaz 1an gün ve sııı.Cere.t 

d\.iZ<lı:ı.nlariy!e ber;ı.~r Ttirbe Babıa.:ı c'llJdıesi 10 num:ıı. .... d.a (\1rnı.,,et 1'1erke4j,.. 
ru? gelmelert ilan olum.ır. • 

l.füracaat Gün ve Saati: 
Prl'1"me saat 14 d•n ı 6 ya kadar 
Cı.ı.ına saat 10 dan 12 ye k&da.r 
PaZJrtesi saat 10 dan 12 ye kadar 
Çarşamba saat 10 d11<ı 12 ye lr.ad.ar. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğüiıden 

1 _ Takıibl ke0 f bedeli 24489,96 lira obn Kazlı Çqıme<l<> 156 N<>. in 
mUtıavvilf' merkezi tn.sası ip açlk: e-ksiltnıe ı.nu~ü ile iha.ıe cdil<'ı:ektlr. 

2 - Eıts;Itme 14/9/942 Pa.aı-tesi gümi saat 10,30 da Metro Huo·nuı 5 U.. 
c,; lcalımla yapılacaktır. 

3 - Muv2:<1<at teminat 1836,75 liradır, 
4 - Asgari 20.00~ liralık bu nevi bina ln:ıaatı yapmış olduğuna dair ve-

sika ıbrazl !Aı.tm.1h.r 
5 _ is~ekli!erWn para~ olanak veril:r. k~ olan .,~ n 1 r' Lrvazam.daı 

almaları ve kanunt vesikalan Vl' muva~kat temina.Uarıyie ı.ln. eı:!Uen gün vf 
saatte Komosy<>ııda haı.tr boluııııııala.rı. (9683) 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tari - Co v • 

rafya Fakülte ; Dekan ığınd n 
Ankara Dıl '"' Tanh - Cograty~ Fakıüitesine taloh<' <acıtlına Eylül"'l 

B·ı1llCtlffr·n sonunda n Nı.yet verı~kti.r 
ziı.ıruel.er , u.n 1 a' <iı<: 

15 ;,,.. gixliı ba;,-!ııınacalt Ye 
Fakültede tedr•s oluııan 

Tul'k di.k ve <ıdebyı:tt. 
Fransız clllı v>e ed<:bıyal 

ing.trZ dıl'i ve edılbi.>·.att. 

Almacı ehli ve ecleb>yıı.ı. 

Ar~ dili ,.., edebiyırtı 

Fa"' <til:I ve e<!.,b•y•U 
Rus dih ve eQeb.y.aııtı 

Kl6"t tiJolojt 

• TaMı 

Feı..eıre 

Ark f "° 1 o.!' 
Sınneroıo>1 
Hıtı!.. 01.i 

s~n'flh 

Hır!<! .l.OOji 
HuQgJ. lojt 

An~loji ve Etno'of\ 
Co(F:ı.fye> 

:isteldll""'1 ~ cflle~le ı; .. ve olgunluk d.pl<>,.,,,l•rını oşı ve •· ha' ~· 
porlaı>ı<ıı bağlıyara.lı:: Salı vP Cuma gün•erı saat 9.30 dı<r. 17 YC kııdar Fa uJ, 
te ıı:ü&ü.rlütıme ıı>Oraca.ı et:noler1 !~ mım. <736& - 9f2::> 
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-E-hl-isa-ıib;'il{;;;;kKıl;;-A-rsl-an-l 
Yazan: M. Sami Kara yel _J 

Bodvan Antakya aeferinden Kudüse 
avdet edince Şam 

hükumetine tecavüze hazırı andı 
Tuı,'tC':cin, Humı.ııs ülkes:ini taiı- J 

r.ıp e".:ti H-..m:>!>'ı da z:ı.ptey ledt Tuğ
tdwin, Afamiyeye hücum eder
ben yaralandı. V·e, aldığı yaradan 
llamooa vefat etıti. 
T~n, miithış ...e ceııgWer 

bir Tu;ı<k hükfundarııdır. Şam gibi 
bir iilkeye sampti. Araplığın ve 
Ehlisabbin üzeıWılde Johc.ı ia.wve-
1.ı le i1iıi<ii mra n iıdıi. 

Sur şehrinin Elhl:isalip taratın.. 
dan Q:rellümü üzorine tekrar 00-
ıtıiıı şa:rGt JcuyyeUerini.n başında 

olıckığu haUie Franklar ül!kıeSne 
gclnıi)>e meobur etti. 

Sultan, Musul, Se~ar, V861ta 
ve Mezopotam,ya şelıir leııUı:i ona 
vt.>rm~ Fı.-atı geçtıi. Anta&ıya 
üJke!lin<' girni. J\6kerden mabruım 
olan bu havaliyi ateş ve kıın için
de bı.ra.lctı. Çü.nku hıristfyanlar ve 
Araplaır karşı kqymuşlardı. O W.
r ıh1ıe bu ha.va 1 ;de h iiB<ilıında!' yok
tu. 

Kudüs Kralı İloinc:i Bodvan bu
rasım idare ediyorou. Ah.ali d.üş
manm geldiğini ona bilrliırdiler» 
Bu haber evveıa Araplar tara!ın
dan veriliywdu. 

Kudüs Kralı Bodvan, yanında 
Tra.blus ve Ades kuıvvetleri oliu
ğu ıh al.de a!lkerleımle ıbirli'kıle Y"'tİ!t
tile-. Deıtıal >a.ffıharp üı<ere dınl
diler. Millctarları beş bin kada~ 
vardı. 

Berse«inin on:!uru üç bin ikrişi 
kadaır<lı. Adetı..rinin aelığına rağ

men Bod.van ordwnmu tıvızıduılaır. 
Bodmm, asloerlerıni alııp geri 

döıxtü. Berneloi de ordularıru ala
rak F'ra.hrı öbür ta.rafına geçti. 
Ve Morula döndü. Berseki, ~ 
şdıriı:ıi ~i. Avde1ıinde 
Ha.IEp ŞEbrinde oğlu Mes'udu bı
raktı. 

Bodvan, Kudüse avdet ediııce 
Şam bılkUmetinıe tecavüz etııı.iye 
haızırlandı. Tuğıekinle yaptığı mu
ahedeye hiyıanet ed!ı)·orou. Falk:at 
Fraruclann Şam üııeıfoe gelıoo
)eri felaıkıetleriJe netkeleodi. Tuğ
te'ltin kı.lvvetleri Frank.Janrı bo.ı 

hıüoomunu mah<v ve perişan etti
Jcr. 

Mıısırlılar, muharebeye lıazır
lannuy'll. b~laıdılar. Frand<laı- üz.e
rine hareket yapacaklardı. Fraııılı:

Jar, Joorık.uya diiştiller. Ve memlıe

«etlermi müdafaa -.;in Jı.azzrlıın
dılar. Faıluwt Mısır ordusu hare
kete geç:ıneyinoe 1300.'Van tellorar 
Tuğtıeık.'ıı üzerine yü:riidü. 
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SOLDAN SACA: 
ı - Doım- emesLr, Biu Mo, 2-

İşaret amiri, sonuna b!r CJJt getiri
linoe yıi<mtı orur, 3 - Almalı: masda
nndao ~a.ddi 9!fQt, ~ - Kamamıı 

b~, 5 - Rn:ıl, At )'&"'"'91>. ti -
Ba;rat det'~ O.lmaJ< masdanod&rı e
mir, 7 - Y>I, örlUlecek "'1:f, 8 - Ko
eıımııo, Almakta,, enw, t - Kum 
~o yaptlıan ~ bir lı:d>ap. 

'l'UltAILIDAN A.ŞA.ruY A: 

l - A.r&od& iltiyar, Silmdoten e
mir, 2 - Lokman ruhu, 3 - Koril<u
daıı b<ıoeun. • - İptod:al _.t.latör, 
5 - Bir ölc;ıü AJeı., beyaz. 6 - Saçın· 
öt6ıi adı, Meıhum, 7 - Sanmea«iı 

bir salat.., 8 - Üst doelJ. 9 - Argo
da :rolı:. 

1 
2 
s 
' 5 

' 7 

Dlbıki1 Bulmacaııu.m 
Balledllm\f ea:ll 

1 2 3 4 s ' 7 • ' 
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10 Eylfıl 1942 
18.00 Proı:nm ve Memlebt Baal 

AJan. 
18,93 Miizflo: ~ Fasıl. 
19.00 Kcnşn& (Z!mat Saat;). 
ıo . ı6 Müız'k: Dam MüZiti (Pl.) 
19 30 Memleket Sa•t AJ>arı ve A

janı; Haberleri . 
19.iS .Müzık: Oda Müzitı - .'1.lee 

Rovleoy ve C,rnl 5eott (1no) 
Çal.onlar: G. Marioov.tz (P•ano) 
N~c.p ~ (Keman) Mee
ud Cem>I ( Vıolarıse!). 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
ller yemekten 90llra günde S defa muntazaman d!şlerilıni fırçalayınu. 

20.u Radyo oauıe,.;. 

20. 45 Müzıl<: G llz" l Seole>r (Pj,) 

21.00 K"'1\JŞll'l<l (Evin Saati) 
2Ll5 Mib!<: Miiz>k: Sclıbelleı-1. ŞİŞLİ 

:;~.·.:-.;_". o .. ' . "·-· : . -:.·• 

Nişantaışı, Çmar Caddesi, Bususf UCl'lM 

TERAKKİ LİSESİ 2U~ Mu.ırk;: I\a<b"O 5'eııt<ıc; Oıtı.-
trMl (Şef; Ferid Alıııar). 

22.n Memleket Saat AJ>an, AJ.,. Ana, İlk, Orta ve Lise - Yatılı, Yatasn - Kız, Edr.elı: 

R~"ı.~ 
Haberi~ ve Bonolar. 

22.45/22,50 Yarml<i l'rocram V<I .ita--· Talebe 1rııryıt iıPerinıe ~ 9 dan 17 ye kadar oolulı. Talebemize derti saırt1en- il!~n 

ücttt.ıir: y&beırıcı dil kur.lan açılacaktı<". Telefon: 80M'1 -----rı:ıı•..I 

Y enikapı - Sandıkburnu 

M. Çakır Gazinosu 
Sa71n müşterilerinin nılı:i ıstarı üzeriıı.e 

Türkiye.nin Sn Kraliçesi 

Hamiyet Yüceses 
veBesteı.ar Salahattin PINAR 
13/9/42 Pazar giinü akşamına kadar ııe
anslarına devam edecekleriDi bildirir. 

Devlet Demiryolları 7 inci ltletme 
Müdürlüğünden 

Mulmmne ~ •2(, 700. lılra olan <9500> metre milııap 1>ookıet ~ - 0-
t:urldt 1 1 o onla... - muhlıelıf Kim. kııden liızan i9iD10 22.9.!M.2 Salı CU
ııü - 15 dıe ~ Yedond hıle- ;MliidU.riüeü bimmdıa .._Jı zarı ısu.lile 
~ ~pıJQ....ıctır. • 

TÜRK TiCARET BANK ASI A. Ş. den: 

Falk.&'t Kral gelinciye ıc.!.ar Ber
oo'ki ile Tuğtekin Kefrüt~ ka
lesim teslim ohnrya id>ar etıti. 
Oradan gidip Saroaııı !kale<ıini mtl'

basare ettilerse de hep birden za.p
ta mtJVafia1< olamadılar. Sır:ısile 
birer birer m~asara edip zaptet
tiler. 

~ acele 'füıiıımenlıerden 
mü~ olııc aSkerlerini q,:ta.
dı. Fraıılklara karşı yü1'idü. 

(l)eyamı Var) 

• 
' 

• 1 
818 A L • T A M • Bu ı,e giırmek ;,tiyı:zıleıin c1962,5t> l!a"a muı;Jlldoaıt \omioat ile Jı.anıınun 10 

maı ıoa<tııeotiı!n F. tıkrat;ı re:relince !flzm>lu eiı].lyet ve Ticaret veolloalarilyle 

ı------------- l<lloliıf melttlıpJarmı aynı günde eaat u de -r KooıM&,... n..ıal>~ -ıe- 16 Ey}Q.! 1942 ta~ Mm-en ~ aşağıdaki 
~tlerde açık bulundurulacağmı. S8!Ylll ~e b.iJd.i,. ~ 
nnz: 
Oııımımtea giinlerıi: 9.30 dan 11.30 a kada.-. ~ 
Sadr günler : 9.00 d= 12~ ye ve 14.- den 16- ya • !~ ------------------------- DEVKEDİLECEX brrhA llEltATI ıt 16zımd>r. 

ı •t O · S t J K • d <G"-';- ve - 11 .. 0 -'-- oloma- ~!er iııle~ Komi:svoııU111118ıı alınabilir. <9409• 
:ımı enız. a ına ma osmıvonun an: """"' =- --~ tilı: ola.r..ıt akılma usulü> --.ı 

Teminatı 

Lira Kı, 

Ro.fina zıeyöıı '9tı le.ooo 150 60 (063 ı;o 

lbt.IJ.a için :iıttıea.t V~lindea al.,,. 
ıme olııııı 5 Eyi.il! 19:ti tarih ve 187 l 
No. kl ihlira ~ratuıın il>li>Ya etliği 
bulcıılı:, bu kıerre başlı:uına dem _.. 
,.ah<ıı\ icadı TüT~~ ,,_gli tille 
lcoym:>k, için salttııf:ı1!t d&lıi V'et"llebil~ 
cıeğl telı:lit edilmekte olmakla bu 1>u
suıoa fazla mal<lmat ed.irımdo istiyen
lerin Galalllda, Ashın Han No. 1--3 
Daireye mi>racaat etııııeJen il~n olu-
mı.::. 

• • 8.000 150 50 135-( 60 
ı - Y1*.aı'<i& ya.z.ılı i!O kalem yal ayn prtnamede blc vey,. IO'r1 a,yn 1ıa

liplere ihale edilnıeiı: w bir partide almmaJı: ııuıretiy!ıe pazarlıkları U ~l ıKa 
P'.ızarleai gürW .. aı 15 de İmıi~ -ren.o.ne ..._ai&lti komi5yonda Y"Pılecalr\J('. 

2 - Şarb:ıaınesı lro<ıMyonda ıörülebilir . .İlole!clllt'rio biza.lan:nda ya.z>Jı ıe. 
mmatlarır:ıı i:gij; l;caret ...,.liı:ıdarlyJe birlüct<! belli llÜn ve saatte lromio.T<ıa> ver-
meleri c9719> 

ÜS ÜDAR IC A 
Memurluğundan 

942/1182 
SATIŞ iLANI 
Mahcuz olup 

Paraya çevril
mesine karar 
verilen tahta 
masa, sandalye, 
tablo, ayna, de
mir masa ve se
maver 15/9/942 
tarihinin Salı 
günü saat 14 de_ 
başlamak sure-

'tile Kadıköy 
Kurbalı Dere 
caddesi 69/1 No. 
kahvede birinci 
arttırması yapı

lacak muham
men kıymetleri
n i n °/0 7 5 ş i n i 
bulmadığı ta k
tirde ikinci art
tırmaya bırakı

larak 18-9·942 
Cuma günü ay
ni yer ve saatte 
ikinci arttırma

sının yapllacağı 

ilin olunur. 

Açık İf ııe memuriyetler 

Elektrik v-e tramvay ıdaresizıin 

Şişli atatyesine saatte 40 kuruşa 
kad2'!" ücrtt verilmek üzere a~le 
12 marangoz. 9 tornacı, 9 tene
k<'r-ı 3 pılanyacı, 3 kaynakçı, 3 
dökıi.rr.cü ve 2 3 bob.nor aronıl· 
maktadır 

r 

CEMiYETi 

1 - Etimesğut anbarlanmızda mevcut 15 ton miktannda ça
dır parçalarile 4530 kilo yün 21. 9. 942 tarihi.ne rastlıyan 
pazartesi günü saat 15 de kapalı &arf usulü ile Anbra 
Yenişebirde Umumi Merkezimiz binas.ınd:ı satılacaktır. 

2 - Talip olanlar yapacakla n teklüe göre % 7,5 nisbetinde 
teuıinat vereceklerdir. 

3 - Nümuneler Ankara'da Umumi Merkezimizde ~e İstanbul· 
da Yenipostabane civarında Kızılay hanındaki depomuz 
Müdürlüğünde görülebilir. 

Antakya Gümrük Muhafaza Taburu 
Satınalma Komisyonundan 

l - .Aıı\alcya Gü.mnük Mulıa1aza Taburu !btiy<M:ı içm 70'JO kilo sadeyağı 

Jı:.ııpQ<ı zadla eksil~e kooolrnuqtur Eksillmesı 16 Eylül 9i?. Ç~a gu
nü saaıt 16 tio. Tabur S•l.ıcı Alrncı Komi>ycınun.da yapılacal<tı.r. 

Şarboılımrsi her g lıı lromisyonda eöriıleıbilir , 
2 - T<lhınönl tutaıı 25900 lira olup muvaiakat t<omlnatı 1943 !imdir İ91ek-

11Jenn ihale gün ve saatınd•n !);r oaa<t evveJ.Oı.e ko.dııır ıeıtli! m<!ktudll.:,mı lto-
mlsyona vermeler;. <92011> 

YOGA ÜLKÜ liSESi 1 
.. ____ KayıUara başlanmıştır. Telefon: 20019 ,1 

Yağlı büyük Pehlivan güreşleri 
Şchzııdcbaşı Süleymaniye spor kliibünde bcr sene olduğu gibi bu 

sene de ramazan geceleri ,.e pazar günleri memleketimizin tanınmış 
pclılivanları gürcşcceklerdlı. Güreşlere cwnarte.ıô günıi akşaıru ba<ln· 
nacaktır. 

.. 

fP----~~~~~~~ H 1 G H S C il O O L ,_ :..: ~.,,..._...,....._~ 

. İNGİLİZ ERKEK MEKTEBİ 
NIŞANTAŞI 

.:.eyli Yerlerimiz Dolmuştur. 
'Wektep 23/9/942 Çarşamba günii aç•laeaktır. 
Yeni talebelerin imtihanı 16/9/942 saaıt 9.30, 
lıkmal imtilıanJan 16. 17 ı B. Ey Jul 1942 de 

Telefon: 81078 

Fatih tapu sicil Muhafızlıiından 
Arpaf:'n1in; maball"''"'n Köptiıba~ sokağtndıa l'>ıld 40. (2 ye,,; 34, 38 kapı 

No. lu gayrin"'"'1culün f.a<a,.-uf kaydı Mevcut oimad14!1 citıe!J<. sene!Biz tasar
rutata k17a.sen islanbul Vakıf:ar Başmü<'ürh;ığüoi.m talebi Uzer.dl~ vakfı namı
na tıescili yapılac2ğı içın bu gayf~?nenkı h°iıiı;:k nda bır hak ve tasarruf 1ddia 
t>defl'lıerin iian tarih~nden it baren orı b~~ guı. z.arfı.."lda evr•kı mıısb;'t.(;jer1 ile b :r-
1:-k e Su.ltanahın ·ttek• },ö.W:ı Tu*'u. Sıeı! .M11h,1tızlı&::r.a nlU.l'aC<ı'-tıatı luzı.ınıu b·~· 

yan olwnır t985'C• 

8AJIA.ÇBANEBAŞI DOKHO.. CADDllSİNDE: HUSUSİ 

SATILIK ARAZi Kız - Erkek 
Ana -İlk HA YRiYE LiSELERi Orta· Liee 

Yatılı• Yatısız ~a -rhum Ser~er 
RıD l'ap:ı-a ..ıı dört l&ratı du
vo.r ile muhat ve ~ tabı 
olmtMn 'Yddıı ~n ve anızi 14 
Ey!Ql 1942 Pazorte.1 gü<ı<> sa t 

H ~ ÜiıılrlldaT Sulh Mabkence
slnde kat'! olarak s:atılacakur. 
Tallpltt böo»le mıühirn bir fırsatı 
kaçmmunalıarı ta\'&İye olunur 

Talebe lt8ydma betlamnlfbr. E*I taleb<nin Ey!Oliln bevlr>e ltaclar ta!mitlorini yatn-a"* kay'.ll!anm yenilemeleri 
1 aruudı.r. Sını! bülıinleme !ırılilıaıılarına 31 ~ PazaTlııs;, Li!ıe bitimıe lmtllıanlarına 8 EyJQJ Salı, Orta lı:ıSmı 
eleme imllharuarn.. 10 Erlill PerJ>mbe ve olıımıMı: inTlihan!<mna da. 24 Ey)dl Perşembe günü b'1Jlan<ıcaktır. 
MW'&<'llat her gün 10 dan 17 ye kadardır. Ecııebl ldıanı ilk sını!hmlan başlar. Gündüzlü tırl.t>e meklebln b~I 
'·esailiyle n&lı:le<lillr. Tele!on: 20530. 

..... ISl!ll .......................................................... .1 
Dinya şuunu: l l~tan.b~! De~~!~!'~!!nl1~d:! __ 

!arı 15 ve 16 E;ı'IM 942 güoleri yapı.lecaktır. H~ bir mazeret yözüı:ıdıeD 
ge~Jeriıı lmtl!ııı.nlan bugünlerden OO'W'• Yat>tlıınb. B1l'On \aiebelein bu 
~ Ka&,_BJ3dalti kayıt ..e bbul lııomİ8yonunda 1&&1 8 de buluıımalıaı'l. 

ALACAK VERECEK 'VE 
MİRASÇil.JK İ.LAN"I 

İngiliz Hava or
dusunda göver· 

cinlerin rolü 
&er tayyareci yauuaa 
iki glverciu alma. 
dan havalanamaz! 

Harp<enber.i İnıgiliz hava or<fu.. 
sunım yapltğı hi>ıınetlerde.n, ele
manlaT<ian, kullandığı sihahlar
dan 91k sık bahsedild -ili halde bu 
orduya mı.ılıaıbere sahasın.da mü
him hi.zıneılerde bulunan sayısı 
500,000 i geçen g(i\·ercin~erden 
pek az ba'hsolurunu~tur. llk za
manlarda İngiliz tayyarecilriği bu 
lıaoyvanlaTı zevkleri için yetişti
ren srvil halktan ;stcdi. Buıgün 
kendisi anlan talim ettıriyor. 

Baı.G.D öyle anlar o'ur ki haki
katen tayyareci kara ile muha
bere edemez veya vereceği ra
porun düşman telsizll't'i tarafın
dan da annmaması iıçın bu sevim 
li hayvanlardan istifade eder. U
suloo il ç bir İngiliz tayyarecisi 
her ihtimaloe ka~ yanına iki gü
vercin almadan havalanmaz. Bu 
ha)"Vanlar içinde saatte 20 mıl 
sür'atle ve bır uçuşta 175 m1l yol 
alanları yaı-dır. Bir gün bır tay-
y • .roc. ~1Verci.rılcrnden bırini 
5000 metrooen İskandinavya sa
hıılcrine salıverdi. Bu yükseklik- ı 
te havanın iyi olmasına rağmen 
hayvan güçlıükle ı>efcs alaıbiliyor 
du. Gii've-reinm hareketlerinı ta
kıp eden pilot artık onu ölm~ 
addediyordu. Llıkin üç gün sonra 
onu loyıda sağ, salim görünce 
hayretler içinde ka1ıdı . 

Mulha'bereı ~iNercinleri diğer
lerinden fark)ı olarak düz ve 
sür'atli uçarlar. Bunlaron yaralı 
olarak döndüklteri sık sık görül
olarak d'iindiikJeri s•k sık görü-
lür. 

S. Melen 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Heı ak!; ım !!;&at (2:i .30) da Harbiye

de, Beivu B"'h<;t s1n;n .a!aturka kls
mır.da. 

R·.ı Gectı 

HABİBE TEYZE 
\.'oc.ı.v .• - 3 - Pe. dt 

C9'17(> 

Alqamları vaktini hot geçirmek, iyi yemek, İyi 
içmek, iyi mü:.ı:ik dinlemek iıtiyen: 

MASARiK 
e gider. 

Beyoğlunun en kibar nnıhiti!. 
istiklal Caddesi. No. 451 «Stüdyo» nun üstünde. 
Siparit üzerine hususi a ktam yemekleri. 

Sofranızı evvelden temin ediniz. Telefon: 43848 
Her Pazartesi aktamı MASA RIK ve arkadatlannın 

iştirakile huş>tsİ Suare 
Pek yakında STÜDYO açılıyor. 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları İş
letme Umum Müdürlüğünden: 

K.apta:ı, Ç~~ ıoför, ,ağe~ gemci, a~i ,.lı.nacalJı:tır. MaUilp ı;ereitl 

oianlıi.nn Galat.ada i.ııre merioezlnddı:i BOf EN!pdı.lörllli:e :nliraewları 
oluııw-. •9599• 

BeyoğJn Dö.rdüncü Sulh Hukuk 
Hakı+ııloiğiııden: 942/157 

~ Hacı Ferhad ;ğa 
roohalleısi. AltJocıık.lar soıkağında 

6 mırnaırada oturmakta ilken Cılen 

İsmet~n terekesine rnaıh:kemcce 
e1kıonubnaıştur. İlıl.n tarihinden 

başlamak üzere alacak verecek 
vesair a.Mlr.adarlıırın bir ay, mııı:-s
çılaruı. üç ay içinde BC!) oğlu Döl'
düııcü Sulh Hulrulk Hfılci.mliğine 

müraıcaat etmeleri, müddeıtın<le 

miiraca.aıt etmiyenler hakkında 

Kıan\lllu Medentnıin 561, 569 ur.cu 
madıdel«i hıüküımleri tatbik eodlle
ceği iJıan olunur. (5060) 

S.ahııı ye BaMnuharriri Etem izzet 
Benice - Neşriyat Dir<•ktörü 

Cevdet K.AIIABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

Sayın Halkımıza 
Kömür alım ve salımında rastladığınız 

zorlukları haber veriniz. 
Tozlu, lslak ve Eksi kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir. Fazla para ver
meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıalı 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
olduğu kadar, vatan borcudur . 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 
Türkiye Kömür Sataş ve Tevzi Müessesesi 


