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'da A man iler
r rulmuş ! 

Balkanlarda 
dımanları 

Hava Bonıbar -
Şiddetlendi 

Rus tayyareleri gece Buda ş ..... .ıır::ı>, 
Bükreş, Bretisleva'yı bombal ı 

B hah Lcndranın ver ha öre: 

Ruslar ilk !<-arların yardımile Alman
laı·ı ileri mevzilerden geriye attılaı·! j ~c~~~~~~'!~. ~~ş dalga halinde taarruz edildi 

yıar1e!i Alrr.arıyJ ve ~aJ af11ndakl B b h H 
ye.rleri muntaz.an,~n b<ımbardınıa.~ e- u sa a a y-

Vişi • 
ıse; Almanların Grozni'de ilerlediklerini bildiriyor 

c;l.er.kl(:.n Rus uçaiı2a rırun D•ıklurla:'ds. .. 

~ :M-hve:-e ı.-~; "''"''' .... ......ı.,., ı.va darpaşaya hı"çb"r 
akJrJarı ~<tQ,,tlcnnı<kted'•r. Eı.ci>mle . i 

R 

·~ 
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Onü~nüzcleki iki ayın olayları 
ALPliANYA'NIN 

mukad eratını çizecektir 

.cskova - L 
rac.e ıız -

i.:grad - Kafkasya - Ka
•man OfQUf.U ve kış f 

._ falingrad'ın S<H1 nıuka\cıuet 
it arını . d..::ttl g:ı lıl·gujı dalıa \'a ... 
:ı:.ıh o.!ar::ı.k vorulu~·or. :;iehrin cc· 
rıup ınah:ılll•J.,ri Almaıı işgali ıd
tıı a gırnı tn·. ~t.·hr.ı ya.rın1 ay 
c:ek,.ı.n-Ot.· ~a au Aluıan reınbcri de 
loer aal daralırıak"1 "' So,)·et 
ilıtl t&a, ı,L i iç .. n öliiucc.~ e kad r 
o ıınnch g;ı~ retiudcn ba~ka u
j :kıa hı~lıü kurtuluş iiııı:di gıi
rttnn1u~ or. Ru B:ı~ ·un1utcıuhJ;ı 

~ h .:le ger nin n1u' a\alac..u11 le· 
1.1 n c-dt"n butün küprüleri attır .. 
ıu: . \'ol,.. . .ı. iıı:crlndcki bütün ge· 
u1ıleri bo.ıtııtn11ş ı...lnrak a:-,kt•rle· 
.r1nc, 

_ Ölün<c>e kadar mücadeleye 
de\n.u1 l'ilC'tck,.iniz. Artık her tür· 
l.ı çcl.ilis iinıidiniz )Ok cdilmşilir. 
~on nefl"&l~, 'on ıuernıİ.) e, son ta .. 
k::le kada" ı»rpı ·ı<ak , .• 6lttek
~ıni.t .. 

fZZET ENİCE 
aI111nk \·eya bunu yaı>aınazsa La· 
dog:a gôlli cenubundan \ 7oroncj 
ccnubuna ka-dar sar!)ılıuaz b.ir s.e
kilde kı~ nıiidafaa>ıııı blli\lanı;k 
u· icap edeıı sevkulceHİ tadille
ri k<'.ndi lt>lıjnc ~·apabilnıck, 

b - Kcı.r.ad~n;z SO\.'.} et filosunu 
bertaraf etnıek, 

<: - Kafkas- istilci~ını tamaıı1la· 

mal,. petrol lıa\l.alaruu i)e!eLil
ıııi) c- fa~·r<"t ct.me-k, 

(Devası ı s ... : $, Su: 3 de) 

akedon
ı ya'da kan 
1 lı bir isya -•• •• 
Usküpte Orfi 
idare ilan edildi 

Rus uçaklarından yi
yecek ve silah alan 
a si 1 e r B u 1 g a r me
mur !arını öldürdüler! 

Dcmekted'r. Bu şan ıçınde ha· 
l\J.alt'D Ru l:tr en olı;un biT idea
liznıa ve \:at~n.,..,c\crlik ga,Yreti 
.içüıde do\ u-:uyor, Oliiy&T; Alınan 

k::ra l(\p~u:ı-unlll1, h;n ~hn.an bom
bardıman tay) aı ~in hı fascıla ta
nı.n1 yan ~iircrli cehennem ateşi 
, .c t;;,hribi kar5ı.snıda ~una kıa· 
dar da~ unı) or. Falrnt, Almanlar 
her ne pahasına olur"" olsun bu· 
raCaki ınüdafaa~·ı su~turrnak, Ö· 

lünı siiküneti-nc boğ111ak karar;n .. 
da old.u!il;ırı için ~chir bütün ta· 
kalk.ri il<> son nefeslerini ahp n- S':oklholm 14 (A.A.)- Sofya-
rrıı bir nıııhtezirin hayat ••flıa dan bi!dıriltl.ginc göre :Makedon-
\{' s:lbne ini ~ 2~1 yor. )"da kanh ıb"r i....-ynn çıkm~Lr. 

SlaEııı:nııl müdalaa>1 muhak- 1Jütea<ldıt Bu\gar nıemtırl rı 
k.ak ki, 19U Alman harp planını Rus uçaklar:ndan yiyecek ,.e 
b:r h.~ li ~a~ırttı, halli Alman malzeme ald kları anlaş.'an a>i-
Ba.,koıııutanlığmnı harp ta\<at \e ler tarı:fından öldürülmüştür. 
ga)'.retleriııi Alınanyanın mukad- İsyanın merkezi oidugu zarııe-
derotını tclılikeli bir deney<> so- dil< n Üsküp•e darr · ö.Jyn Him 
kah:ll'<.:l'"k kad.:ır sar_ tı. Bu Sô.TSJ· 1 edı·mi~tır. 
Jı.,. \·e s.a"i rı..; daha ziyade zaınan ----o----
k;) ıbu;dan • ,e sıaıiııgraıı·ın U· ·, tOO bı·n Alman 
multnaz. b~klcnnıt•z n1üdafaa 
kud etuıJe •• ı;elm<'klcdir. d 1 

dün ı:~ go'ç ,-aıc,ı E :d p~ rad- } d" 
Y'09U ı}.e &ükreş V'f B• t>&:eva rll<iy<>- tren ()' file } 
lıı n n er.•y :.ıl a ı-ını q,, rcı.... r.ıbi~ ~' ,.celt O 
ha.~ t..arnuz.ıaı llıd._.n mi.tda!aa ve- pcı· -----
sif korunma Wvs.:..yl~r.eı '\ernlİfye b3ş.. 
lamış!aı'tlır. B '· Rus uç:ık:a.nn.ın dün 
gece meıot.f.ır yet ler Uzf'ımde bu·lun
duıhmu gô<ıterm('k ~r ve mütcrr.ıııim 
1ıetsilat belclen.mekted•r. 

D:ge-r tanaft.an Mac.-ar r<ıdY".)5unun 
vıercf;ğl bir bn..bere: göte Çaı~ıbayı 

Perşcn"A>eye bagJıyan gt.."Ccde kuv .. 
vctli Sovyet ha.va b1rli1t.t•ri Maeft,rl.9-
\anıo mı.rht~l r şe.'ı-iı-le,.i uz.el'ıiınr tııeJ 

dalga halinde taarruzlarda l>ulur.nııış
lardtt. Macar rady06U h a d.a!l ba
tarycı.t rının ve av uça.k.h: .... nln n'ud11, 
tı.a: l>s!, ü21 rine So\ yet lio\a.::.L::.rın.ın çok 

(Devamı Sa: 3. f,ü. 5 d,.) 

İngilizler Mada 
gaskar adasın-

ccnuı• mahallderiııde şark cephesi seferinin en çolin Ç81"J>l!<melarıııın d .k. h. d 
vulmbıılduğu Stalin gorad'dan bir mnnwra a J l şe l a • 

Stalingrad' da !ha işgale tıler! 
Musevilerden . harp en kor- • · ı 
miırekl<ep k b · · Bu sabah Vişiden1 
. , unç ır sevı-

bır topçu a ayı 1 I , l 1 veri en • . ye ye u aş ı ı • ,.. 
( FJllıthı Musevi • L< .o:a, 14 <A !\ ı - B.Bc:. K ı- y e n ı m a uma l 

kn~"\-...;ı,rla, Mor~ n- n'tiık :-ında R•ı _ 
icra komitesi bu- lor 

0

me\ im• ' k•. ndnın • rdm>y-

DDD tell. kili I Çlll dle
1 
Alma~ ıJ, rl<·:•ı n· Ocl -Uu ,n"ı'•r-

-~ ,.t\'rr, n1a~ IJ r:~d .. ı f·n .ı•ri ır·-C -

Il ilttellklero mi- 1 ~~roı" a:: '.,:ı a'< ~ q;l, e ç .. k l-

ra""aat etti) ST.-1.Li. "GRADL" DATISI:-.D.\ AJ,-
~ ~ıA" ncc nıLARI ri '" i'RTfı nf 

Musevi kadınlan 
askerliğe erkekle
r:nden faz·a teha-
lük göster"yoımuş! 1 

Rorr.a, 14 (Radyo) - :f·Jııl.4" 

·y., ıi)(ii İL·ra Kl.1lı :. !dü'ttelik 
dtv~et!rrı> n ;ırala· t Pdt't ek Ya-

. hJd;;Erdc-n mu ehikı p bir t.o~--pu. 
al~.rın:n ti'Ş'k ·ni ı.~·t nı~t·r. 

D.:.,er taı""J!'an Ft' .. 1~l' İng-

D :;r r k a uın St4 ng Q.dd~ C'-' t'P~~ 

(D S • •. Sil: ô dr) 
---<> 

Otelde yakala
nan katiller 

V.ş; 14 (A.A.) Tt> --s'd n alı-
nan bir heıbt:-, Xantclı ikı kat ~in 
saklandıkli:rı ":eld< b'r b3skın 
nctiç~in.d-e yr.kaland:klarını bil
dirmt'k!ed'r Bu>''ar ~hr'n haki
m ni ö'titirmektcn sıç~tı idiler. 

ingilizrer Fransız 
zayiatrnın çok az 
olması .~ bilhassa 
dEkkat ediyorlar 
Lor.ura 14 (A.A \ lılc.dag .. · 

kar aaa~ n a ir.g. z kU\7\€t\:!i 
T, :ı ... r \ ~ ... l n k .. €d r. 

)er. t .~"n::.~z kU-.."\.lt rİ n l _ .. i:.
tın :u "l n1'-m"; ç n i, ."C.: ... 

ele•' d€n gr'(:n y::ıp7 1;tadırl;;, •. 
D :;o Suarczd n gPlmekte ol :ı 

iı:ıg:: kolu Ambt.YJ~ c;;ehrıni ıap

tctnı ştir . 
Mn_ıunı;a ~ehri i r 3 saatte ı .. p

t<::d-ım şt.r. Fr::n.:.ı 1..-lrln ka~ .bı 

CD .. anı: s 3 S •· ·1 d ) 

Bir hatp gemi.,i11<k ,eri ateşli 
hava <Lifi mrtral}üzü 

Suri 
• n 

Yağmurların yarımca• 
da bozduğu hat tamir 

ediliyor 
Yai;~n şıddetl '"" •rr lar y ~

zünden İ7Jlr. le \akın Y,rımca >-
tasyonu civarında ık kdometrc
lik tren Vıa t boz m ' dun 
öğ!eden ıtibart>n t en c crleu 

• bu yl.12de-n .- rrı t ... 

H:.d 'Se ye ne € n:-
(D ' t a. 30 $<.; 4 de) 

1 a a 
aş a 

Halep dağlarındaki kürtler 
işgalc:lere karşı ayaklanmış! 
Rı>ı •~, 14 (R d) n) - Sun~ eden 

alınan habCTle-re gör<> Halep ta
r.ıflarındaki Kiirtler ı•gal kın

"·ctl~rine karc.;1 is~ an chui~Jcrdjr. 
İranm muhtelif ka>abalannda dn 
) en iden bir~ok karga~lıklar ve 

a ar 
a a 

bı anlar çıkm". bir mınt:tkad:> 

ptbUl~ du~ürlileıı bJ İng:il'z nıuf 
reıeıti tıgı.r za,·faıia ut:ıatıhnı~tır. 

İngihzl<>r İrandaki İ>ı:al ktı\\cl-

1....-ıni takvi~ e etnıcHeılır. 

e 

a 

., 
ı. 

10 yaşındaki öz 
terek namusunu 

kızını kirle. 
berbat elti 

Du11 Bcyko,da çok ~eni bir 
vak"a obnuş, cana\ 3r ruhlu bir 

b"ba 10 ya~ nd<Jki kızın n n mu
su, u kirletn1i~tır. 

Bc;ı. koz mıidd unıu:n · e 
:iOıgusu yapıları \'t! lt\ k f ed ta 

bu hnın ru11 lu dam, Br\koz a 

ID• a ı i' 3, !; 6 d:.) 1.tı!ı l' n Mskc-. top.c. er:. iyi 
gt"'.'Ilemcklt•dir Ar.p aıla Y~hu<l.

<Dı 1;aır.! ~a: .":, ~U: 5 ciı·) 

e d t U11
• 1 • • ·~·=•:-=11=-=•=-'111==-=:.=.:=·-=·=·::.::•::..:•=-=·-=a=•o..=..:=-=~ 

Afgan Mebusanl er!~;RÇEVE 
Reisi Ankaraya1

•• rper ici cina etı Bir tezad babı 
geliyor ~'ahi/de güzü, ;'özü delik deşikj 

Pa~~~,7:;o ~:~~,~~;~1:ı1ı .. ~~~:: edilmiş bir erkek cesedi bulıındu ı 
,.c'Dr. Rıfkı bugi\n Tahrana va- \ 
~ıl ohnu~laıdır. l<l~ndilcri buTa- 1 
dan Tiirkiyq·c gideceklerıliı-. 

J),;n ~k an Tophal't de yo cu 
S<.. 1 ru önuı ı<: rıht n13 10 n etre 

lDı.:\a·nı S<l :, S;.1: 4 de) 

B irkaç gt..dt oc~i (Son Tel
graf )da, koş.e<lm koşeye 

iıki mı.ıGı.arrir aras1nıda ,biır iı::tı:r 

ve muıt.alea telladı can.m3h1a ol· 
duğt.ııa cl<"L) u u h-cıhal<le d ıvRat 
etrr. ~tir. 

, 'ECİP FAZIL KISı\l\l'I! 1. 

nece .... ; Ka ad .ı. ı 

tcti .. ı r ve tccrıt mecbur. 

St"lingrnd miit!afaası - Alman k a 1 D 1 d emir 1 
t:-;.rruz Mdu!-una benzin, cephane, j ,---------------------------, 
İn an, rn•ıta koyıııları d şında \"C y o ı ı a r 1 n d a 

Bu wzad, gazct:cı;.n b~:ill<a 1-e
sı \C Başmu."arr"rik (Çr·~w) 
süt UlJ ve b srı: m . arrırı ara

sında ... 

n.a ..• ca bi ci <l ~c b o· 

ye kn; 1 c'ti < gJr A IT'Oll. ·r 
(StaL md)dJ11 :ıra taarruz ,. 
ı·ı~ ır .. ızı.. ka Bsıku ,.c Bt t ~m tı

'ka !l<2'tind" te>k>:f edecütir' l>t:lki blititn bunların ii ... ·tiinde dört 

ho!ta kay hcıt'rnıi~tir. Daha en ç a ı J ş J y 0 1 f 
az bir h<ıfta oo gün de k.:ıybettire- • 
eckfo·. Halbuki, Alıııan ordusu-
nun geride öliim ye k.alımmı kur· 
t..rı\~ J1a.linnıııdan gı;rereği daha 

şu ı .. ı{"r 'ardır: 
a - J t-.ı:ı!gradı ,-c )foc;.k<ı, a~·ı 

1 

(,ı rq mu ahabe;j 1 1 

Y"z n-

'\I. C:::ı.mi ıc R YEL 1 

2 nı:i •nhiıfonıitclc haftalık 

\...------·---' 

Sofya 14 (Radyo)- Alman d"
n1!ryolları ldrrcs:nin neşrettig· 

'bir i<tatistii(e göre, bütün A'ılr~n 
devlet demıryollarında yüz b'n 
kadın hizmet görm(•ktcd.r. Harp 
ba~langıcııı<la Alrn.ın demiryol:a
n:Ja yalr.ız on üç bın kadm ~~
Lşı; ordu. 

---<>-----
Yeni defterdar 

işe başladı 
İ "an.bu' d fterda '~ •. a taıın 

ed l~n rra, em ife+ • 1 F~ t~ O~

d ,·en: \'c!Z fes.ne b\i. ,.12rnfiLr. 

Sultan eşad 
iTTiHAT 1 A 

Sultan Re~adın hayatı, tahta çıkışı, İttihat ve Terakki 
ile münasebetle~i, Umvmi Harbe giri~i şimdiye kadar 
hiç yazılmamış ve işlenıne mişfir. İçinde yaşac!ığımız 
yakın tarihin binbir sırrını içinde d"rl iyım bu çok mühim 
tarihi eser üstad Ziya Şakir in yıllarci" n.,cri süren tet· 
kiki ile hazırls.nmıştır. 

Çanamba gününden itibaren bu büyük arihi esen 

İKDA refik:"1izde ckuyabilirı;iniz. 

ı Hindistanda 
1 bir çok kanlı i 
hadiseler oldu -Polis 3.000 kişinin 

üzerine ateş açtı 

Kalk üta'da tram-
ıvaylar t şhır atddı 

n 2.l!!l S. 3. fıu. 7 C() 

He,.,.,.Ydcn eYv l (S•m Tel;;raf), > • 
her ga.,,..tc g;<ı., bütün halinde 
b:.r f"k'r ,·e mütakJ mamumesi 
old;...ğuna &ôre, bu t.Ez..ıdı, 3)'Tı 

ı.yr. muh~rrirlcrtlcn h;:r 'bii·İnin 
zaaf-na veya ktı'\Tetine yornıak 

ınun."w1 olmam:>t.la ber~r. 
topy-0kün gaz-<tc:nin sadc-cc kuv
vet ,.e ı:cngin'ô{:ın<• a• ftl4r.~ mec
burııdir. 

i,.:.: tezad; 

Dcc;ıum ve B ' .oorriı'.m z 
Et.em İacl Ben , b ıka z.ı ıun
c:iır, şark cc-p ıes h, reie:C: n 
(StaLngr«<i)d n nr ".ı n 
l:.a.Jr,:.ında şoy >C clu • 

(Çe:·.;eve) nııJıarr ;ı..t • le 
he.;:ıp etmc''tc r. 

- (S!al.agrad)tlan sonra A -
!T'an ı.arrıır.: ı~t kameti, Sa\~ et 
ordu , ~yeJ.erinin t plu b~1ur
duığu sahcya, :·nrn , ~al do .. 
nlel< zorundadır ( \'ol<t ı p \ 

n· c;, bü· lece So\\ lcı ıcr. i 
pel!"Ol ve ana miın kal " tları .
dan mahrum etn ı ' ıı;~ra .ı 
b<.K;mı '-d:ın d~ irr al•INtı hı 

it-:-ıUıre~t.-rin!n •an ı a \: gcı 

duışırıı:ş biı- Alman t< •b 
bı i dtrcrede gayesi 
petrole \ e şuna bu 
t ade, So' t 

3 s . 6 



, 2 - S O N T EL G R A F - 14. nt.CL ıtd -
HALK FiLOZOFU 

CAN KURTARAN 

Marmaraya, Ege deuh:ine ~ 
liı en > olcu vapudanııdaki rz
dıhatID, rah.ıualıj:ı, karg~

ğı ark...Jaıııına Burhan Feloek 
aıılııta anlata bili:remeT.. Kara
deniz seferler;.,; ) apon \ apur
J,>ttla da a.Ytıi hal.in mevcut oL 
duğunu, diğer d0&tı..rdan dinli 
~ oıruz. 

Birtakım ıaruret.ler dolayıııi 
le, vapul'larda rahat )olıcutulı 

c ımelı: imkılmnm kalkmış ol
m"-'1 kabul edilebilir. İıdiıham 
'ardır. Çünkü, muayyen bat· 
lara tahrik e~ vapur sayı.sı 
ile ~oku miktarı arasında bir 
n ·shet )-@kltfl'. 

t .. akat, bune rıığuıen, karga. 
salı.k, gfrriilıü ııaltNlı pekal~ 
ön!e-ncbilir. Bu isi kiw yapar?. 
Daha dogn~u, bu işi kimin 
) apma>1 l~zımdır?. Ben değil, 

huın~u da dcf:il, elb.,tic alakalı 
<la i.relet' .. 

Eize anJahldıi;ına göre, bil
f ~ Eı:e d~nizindcn doloı~ e>
l.ırak gclen bir vapur, l\larma-

TİYATRQ 

Bl:'>ASI 

• iüstakbel imar planına göre, 
İs la nbulrl.a, birçok y .. r1'erde ti
) atro binası ~-apılacak. Bunlardan 
bici de Sara~haııebaşında olacak. 
Bakıyorum da, boyuna tiy<ıtro 

biıuısı için )·er ayr•lıyor. Güzel, 
iyi aınına, artist nerede?. Eskiler 
ihtiyarhyol', yeniler yetişmiyor. 
Bu işi de bir pliına koy.ak.. 

HEKİ.'11.ERİN 
VAZir:FSİ 

Lokman Hckimiıı çok faydalı 
bir işlilıa ilacı diye geÇi!nlerde 
tnvsi)e elliı\i domates suyuna 
dair, bizim Osman Cemal de bir 
ya. ı yaz:ını tı. Bir oktıyucıun, ba
na bir mektup yollamış, dryor ki: 

·İ~liha kapat...,ak bir iHiç var
ı;a, lı"kimler ~'.nıdi, onu ta vSi) e 
et...,Jer ... 

GİZLİ 
SİLAHLAR 

Ajanslar, geçeırlerde, Japonla· 
rın iki gizli silah lteşftttilderini 
habor vermişti. Bunlardan biri, 

REŞAT FEYZi 

rada bir iskeleye uğramakta

dır. Vakit goce yumdor. Sefer 
saat.i böyle ıa-im edoilrniştir. 

Gemi açıkta dum..U.tad.. Yol
cuların bi.nmcsi, jnmesi ve inti~ 
zaırun, sükUnetin temini için, 
gec:e yarı..111da alakalı meınur
ı .... ı bulmak pek müş!.-ül, hatta 
iıııkanındır. 

Böyle lrir iskeleden vapura 
binmek, yerlflfmek, e~yalarm.ı 
gemiye koymak cidden bi.- me
sele olm:ıktadn. iskele ve ,-a· 
pur, bakild bir ana baba gü:nü 
y~ktadv. Halbuki, birçok 
zonı:retle'l'C rağmen, bu iş, çok 
daha iırfrzamla yaptlabilir. Ya
p-ıla bilmcsi için. de, kalıehati 
fazla izdihamda bulup geriye 
çcı..;lip seyirci kalmak değil, 

ali.kah menıu-rlaruı, nonnal za· 
mantardan da.ha fazla meşgul 
olın~sı lizımdır. 

En b..sil i§lerimizde dalıi, 
fevkalade zamanları, zaruri 
'artl...-ı, bir can kurtaran simi· 
di gibi öne siirıniye pek alıştık. 

Maçka mez:arlığı.na yeni bir 
kapı açdmak merdiven 

yapılacak 
Beled>ye re.sliği Miaıçkad.aki 

bir kısmı yoi.a kalbolunan ve bu 
mey;;nda kapı loomı. da eski du.
varla birliI•ı.e öriileo cŞe:;hler 

me:ııadığı. na yelli ha kaıpı ve 
merdiven in.şa etmeyi kararlaş

tırmLŞbr. Bu ;ge 31()8 lira sarf<>
lunacalrtır . --Ceza evinde tesis edilen 

kütüphane 
İstımbu.I ceza evin.de tesis olu

nan kütfrı:Jhaney>! mahJWm ve 
mevuflann rağbeti çok artm.ııı
tır. Her gün burada bir kaç yüıı 
maıhkfun ve mevkuf k.:lap, gaze
te. mecmua okumaktadır. Kütüp 
ihanede çok aoz eser m<"VCut oldu
ğundan 'hal'kımızın buraya hedi
ye edecekleri her nevi kita-p'.ar 
memnun;yetle kabul edilecektır. 

T ahan helvıuı ve fekerleme
cilere limon tuz:u t~z:iine 

ba,landdı 

Şekeıtiler ccnıi'}~i emrine ve
rilen l:Uoo.ıı tuzlarının ı.ııhan hel
vası ve şekerleme imal ~n arza
lara tev7A olımıruıs-.a 'başLa.nıl

muıtır. 

diınağl sarsıyormuş~ \ ':=~;.:::;~;::::~;:;~:::=::;~ 
1' nka t, bu si!Bh, hiç de yeni ~ 

ğil .. çi.uıkü, şu zama1>da, aklı sar
sılmış birçok insanlara trs:ı<lüf e
diliyor. Demek, böyle bir silah 
dulı.ı e\'Vcl-de'll mevcut imiı! 

SAGLA.\t 

ÇORAP 

Tiir A!.ınan ôlimi, ycnr t>lr !pekti 
kadın çor~bı keşfetmiş. Bu, öyHı 
bfr corap imi~ .ki, yetmiş defa 
) ıl<anabili~ oc, yine sapsağlam du• 
rtl) cır, akın1y01', deliımıiyOl'llluş.. 

~ İJ i, güzel amma, bu çorabı 
• etmiş defa yrkeyacak kadın ne
r•de?. Ydcaınadan, deliııdikçe çı
klLflp alınıya alıştılar. 

AHMET RAUF 

Kız ıran'at mekteplerine 
rağbet artıyor 

Al:şam l<.:z an'at mektep;~r:ı
nc yel': talebe kaıyıt ve kabulüne 
baş'.anılmıışbr. Salırim.izdc bu yıl 
geçen yılda-n da.ha !azla bir rağ
bet görülıooktedir. 

ia,ıuıt mlsaadesı 

Belediye ve hususi idarelerin 
inşaat iç:n Başvelai.lett"n müısa
ad~ abnalan kal'an kald:nlmış
tır. Bu karar bir takım mua!Tl<!latı 
da ortadan kaldırdığı için iş!eriıı 
sür'atü:i temin edc<:eh.-br. 

Öyle lbir takım ıuışaat vaıxlır 
ki , fcvkalilde zamanlara rağmen, 
mutlaka yapılması :zaruridir. Bir 
şehrin, b:r bcldenin zaruri iıhti
y.a.ç'an ara<>ındachr. Haııogr ;.nşa

atın y~pılmasmın geri bırakı\aca
ğl noktasi ise, beled.y.e ve tıususl 
ıduele~e tayin edilebilir. Bunu 
tayin ed:eıniyen bir idare veya be
lediye, herşeyden evve1 dunyanın 

fariında değil, demektir. Bu yeni 
karar, billıassa İstanbul iç:n çok 
fa)"<lahdır. 

BVRHAN CEVAT 

f EDEBi ROMAN: 90 

AŞK ve GÔZYAŞI 
y 3ZBll ' s E L A M ı J z z E T . 

tKİNCİ 

F ·" · ad<.'l ba'jlr. a:ı Iradı: 

- Ah bu e 1 k•dml•r! ... 
:ı;: ıı.n .sunnı •. d luıç·rdığuıa 

p.şr:o n odu. ltc...W.' topl:ıdı ve s.ıza-
" k &t 
- Du tz: a :adtt.r ett:"ja, h~ nca 

c t b!r da.ha ba .ıa bundan bah
st ey!nrz, \fluıar adlğıruzı dıı;rrnı,-a-

ıyun Esle hlr l11k:4'e bu... . Dunun 
ba 1~ t :it lm verecek ınsan 

ben ·71 • Ber. -ı ba:t 'lS:.nın soz. SVY

leı ye lııç t>...- ·.akkı yQl<\ur. 
SUtıan gill di: 
- Karım rve- 1

• n i.r kı.smını 

wrec misin!. 
- B~r metetk bl e vermf'm ... B~ 

~ u metcl k al""102. 
- Sana hucum ed ·e m d>ur ola. 

c 
- ZanretmCJn. 
- Ya '> nım d'ed ğirn e>'.11, a? 
K an ,;-ok sınirl ydi: 
- Ona p.va ..ermd<tc.n."" b ·!Un ser-

\~ tı"'l"t yt t~rc h r ro.. 
<>"""" g 'dü: 

KISil\I 

- Bı.r n ne cumr? 
IDwın sordu: 
- Sana nelE•r royJedı? 
- Onun karısı benrın, burası b~im j 

ev.:ndir, d<'nOn bwııd• h.ç b!r • fatın, b:ç 
b 1r ıha~ın yokt.ur. dr-d • ı 

Eter cf"'lret l'dıer de b • daha 
hı.caya gc it oluna bt-a ona gjste
rır m! 

Su;,an butUn !et ~n· '1ını. t0p'acb, 
reytan t<Y\an gül\•:'Clt: 

- Bu · .. ne golü Tiün On re elıyor 

dt'<i. o enin ayaklarma kapr.:ıacalc, 
sen .... .:mu af"ect~n ~e Jc.l..."11.Z b.r olup 
be.n.ı k.apı d..ı.ı>&rı l ucceks'i.n'.z. Ben kıi 

senelerd '1beri !lenin lt:ıi:ırını çelt;yo..,,;,, 
SU..'"'9.İS':z~ıjına dayanı,.Ot""Jm b'.r ciln bi- ) 
le senden bit' güler yüz görme-<hğimı 
lı:a~de sa.ne g\llrr y(':z pt..'l'i;ronım. 

b•n; bu eY<lm alacaksın. 

tKan.nJıa barışacak, gPne onunla ya
ıamata b&J:ıyacaJr.ıın; sana lmoot et
~ oi.nrı, pç dıc>ğu.ran ve piçe- .BR..nin a

~ od.mı Vl'1'C·1 --çUnkü. unutu\Q ki. o co-

Btyftk febJrlerdekl 
me1da1:1ıar 

Her nevi ~aat için malzeme 
b~ranı ıneydacdadıc. Ma1*me 
hem yok, hem '°k pahalı. Bull>
d-s n başka, in~..;.aatta as11 zorh.tk. 
usta, amele bulma;: ve sonra da 
naki'I vasıtası teırun eLmekrir. Ta
şı, taprağı, kumu, çimentoy11 n.e 
iı.. taşıyac•iksınıL? Kamyonla, a
raba ile ... Hani kaıınyQlJ, hani 

araba... Hulisa, bugün in~aat, 

hir dert, bir üzüntl;rIUr. 

Bütün bıml'1ra rağmen, Tak
sıındeki İnönü gezisi, 'belediye 
tarafından ta.ınamlanmıŞtı.-. Bu, 

cidden bir mw.ıifakiyeWr. Bu 
günkü Ş31'tlal' :ı:tında böyle bir 

im&r eseri nıcydana getirtmek, 
az b•r mı.rvaffaki~ et değ'ldir. İ
mar ;şleriııdek, 'it.zlığı ve çalış
kanlığı hayret uyandıran Vati ve 
Beled!y<ı Reis;m:z Lutfi Kırdar, 
Takt;im İnönü geı::sini tamamla
makla, amninin b:<r yeni nümu
n.,s:ni vemı~ ol•.yO!'. 

Bu.günkü halde, İstanbulun en 
geni meydanı Taksim meydanı
dtr. Bu meydan, Üaha da ııenır 
liyecek. Miliıt.ıkbel imar pliıının

d.aki vaziyet, bı.günkü değ'ldir. 
Keza, İnönü gezisaıin de, ya.pıl.a
cak da.ha b3'll kıı;ımları var. Te
rasları, tezyin.atı, havuzları, hey
kelleri ve saire ... 

İnsan, böyle geni§ ve rahat 
meydanJazda bir ferahhl: duyu
yor. Eski İstanbıılun ~ mey
danları yoktu; şeh"r, sıkışık, bu
na.11!nış bir va:ııiyet<e idi. Büyük 
Avrupa ~:derindeki gen.iş mey 
darıJar, o şe.ltirleri:ı husıı.s>ye1ini 
teşkil ederler. Bi!:m Takısim mj?y
dan.nın üç dört m!slı genişlikte 
meydan olan şeh.rler vardır. 
M~ehasımll.an'l ifadesi.ne gö

re; İnönü gezi.si, ayni zamanda 
bir san'at esendir. ŞEhiııciltk i1ı

m.ne uyıgwıdur f;stetik kı)-meti 

vard:.r 
Tru<sım meydanından sonra, 

Beyazıt me)"<lanı, pal.ha, bii<Yük
lük rtibarile ikinciliği alı.r, Bu 

meydanm da henü• .mar pt.lnm 
d•ki şeklı verilımiş d~ğilıdk Eski 
Beyazıt meyd.an.n~ 1'1 betle, çok 
gen'şl,emİi'tir. Fa -;c,t, d;ılıa gen~ 

1;- ecektir. Bundan >onr.a, Aksa

ray meydanı, Eminönü meydanı 
ve g~;r., ge1:r. na rreydanlar da 
daha genişleflecek!ir. 

Fak~t. gaJiba, er. ziyade ge'll:ş
Jetilmeğe muht.ı> meydan Kara
köy rr.~yd.anıdır. Vc..s:ıiti nakl.ye
nin cıe en çok i1iiham yaptığı 

yer burasıdll'. 
Cüı kü. Karaköy, Eminönün

d.e c..rJıa ziyade bir takım mühim 

yollaıın ıe!ak> ettiği b.r merkez
dir. 

R. SABiT 
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cu.&un b:ıbast ı9el15İtıı- kadınwı. çocuğu 
kanun nazarında kocanı.n QOCUığ'\.ıdur; 
sen bu ka<imı aft E'O.tte:~ 

Den lruı'ban e<h1r.-cej9m çwıkü. ben 
rnetroolm, o lıse k:ann! 

<Bmlm h.ç b>r halıknn yol<. b~liln 
ha ar onun, 

K an cevap '~rrr.ıi}'Or, :IGJ.dınlft s3-
7.unü kı"~l'l~·'J'·or, ı;Linkü dıinicmi70rdu. 

O::ı.tn•n ıç."1ıde duıınada.n o)aean Ke
nan!'ll ı:..'lll nd • ya nız \'e yalnız SC\r

g:rı. v:ırdı; ~İC'\Y,n bu .eve girmiıfti; bu 

~-.e ~ iıtrtem...'"' c: 'çITT g l-:nl •"'-, h:ık
kı <la )'"Oi< dğild<, n>M!:ı .• kansı ıcı;_., 

"~ =o ctisle1'~ll1 ırc.ırdattı: Karısı! 
.hh1 31.Z, ıez.1 1 sefil, a;çaık kadln! 

B-Jy -e bir kJdını nasl'i oln~tu da 
s \l .D&Şti? Böyle l>lr kadına .oıa.sıl &önül 
'•erobil-n41•? K~naru,, a.kiı dunıcaJdı.: 

İşl<!d.iğ! gunaba raır""'') bu ev~ ne ce
..arelie gı·ln1~, ne yli;:!f? 

Ken.ln ~n. bir azap ıçıJldt."Ydı; St"V
J:in•n Süzana st>ylrın1i~ oldu~u sözler 
Krmıu bı.r lııat Oa;ıa ltllhııel!i. 

Uğr'UJU! maddi man•"1 her tüt1ü fe. 
~.ırltga lcatl'81'1m.1ş, o!l'U. ~·u,ndan faz.

la •evmiş olan rulreğinclen doze goeLp 
at dilı'yocı>!t yeroe, para k<>:ruırunu du

yunca ktistahıJ<la para kopQıınağa 
ycltıentni,f. bı.mun !.çin gelmişti 

(Dc-\1~ 'la.r'lı 

Harp Vaziyeti' 
Cephelerde en mühim muha
rebe merkezi ve Stalingrat 

(Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ate~emiliterf) 
Bütün rephekrde: 
Pır..ifik'doe, ınüı.tefi.k kuneUeri 

Sal.1J110n adalarında kalan Japon
ları tNııiıleıuiye devanı eüıiyor. 

Bu teınillcuıe han>keti ~
çe ruü:lte(ikl<ınn Yeni Ginede ta
arnıza başlanuyac&ldarı -1a1ıl· 
maktadır. Yeni Gine Pııı&ifik'~ 
ilk Japon müıhlfu hattının sağ 
cenahınıla mühim bir destek ola
bilir. Japonlar bu düşünce ile onu 
lamamile işgal ve tahlriıııe karar 
verCl'Ck i\Io.resby liınawD<ı kar~ı 
şima>den tekrar taauıua geçmiş
ler, fakat müttefik miidafaaa!IU 
h'Olaylaştıran St.anley dağlarmda 
t.kamp kalını~la:rdır. Japonlail'lll 
Buna'daki bava meydanı Japon 
taar.rıırunu dıırd=nuı.k maksadile 
mütte.fik tayyal'elcr ta.rafı.ıulan 
bombarduuan eıfrlınişili. 

Çinde Japonlar müdafaaya geç- , 
ml~lerdir. Kiangsi ve Çekiang vi- ı 
layetleriııO muhafaza kaygbma 
d~üşlerdir. Fakat Mareşal Çan- ı 
K:ıy..Şek'in Teşrin aylarında da 
taarruzlara devam etmesi ve Ja-

1 
ponları bazı yeni mağliıbiyctlıcre 
uğratma>ı muhtemeldir. ÇinYıler 
Kupllili şehrini de geri almışlaır
dır. Burası denıiryol üzerinde mü
hiuı bir nıoktadu ve Tokyoyıı 
bombardıman etmek için buraıdan 
hava akınına kalkmak müın.küır 
dü.r. 

Bundan b.aşka Çinlilerin arzu et
ikle:r.i bir şey de, Biırmanyadalri 
Japon kuvvetle:ril\C karşı lııgHiz 
ha\'ll kuvvetlerile müşterek bir 
taarruz hareketi yapmaktır. Bir
manyada hava ve ikliın, sıcek:la
rm bitmiş o!ması dolayısile şimdi 
harft<ita çok el""'ri~lidir. Herhal
de General VaV'fl ile llfareşal Çan
Kay-Şek'in önümüz<leki aylar 
iç;ode Birmanyaya doğru ileri ha
rekete g"Çmelcti çok muhtemel
dir. 

Alri.ka şıırkında ve F'l'ansız 
müstrunlekesiı>e dahil Madagaı.
ka.r ada&ında hattkat yapa·n İngl
liz k.uvvtleri, ş;ınalden, garpten 
ve c0>nupta.n adanın merke:Une 
doğru ilerlemiye devam ecliyoır
hr. Bir taraftan Madagııskar'm 
.istilisı, • diğer taraftan &ıçilaı 
kongoı.-ınıa Amerikan askeri gön
oorilmesi, miittefiltleırin hem At
lantik, Pasifik denizluiıı-deki va
:r.iyel"iııô kuvvetlendirmc!tle ve 
hem de Ümitburnu yolunu daha 

J aıpoıı1arı ao: tanıyoruz. Y alnıa: 
lbizier cl~ğıl, A' rupalılar da, A
merikai~ar da pek az tanıyorlar. 
Hele lhll!lldan yımıi be~ otuz se
ne evvel Japoıılan hiç tanımı

yorduk. 
KUı:;ük f:x>yLlt J 0>pvndan, kırk 

kiloluk, elli kilo!uk Japondan ci
Jıan peruıvanı ç.kacağına inanır 
m.ıSın12?. 

Geç"n •haftaki mıısahaıbemde 
Japon pehlıvanlarnın 1899 da Pa
ris umumi se11gisi ımünasebetile 
yapı!wı cılt•n pehlivanlığı mu
saraalarında başlarına geleni aıı
latınış ve sonra ibu kıüçük pehU
van.ların cilıan pehlivanlarına 
meydan okuyarak lhepıini birer 
ikişer dakikada. mağl~ ettikleri
ni yazmıştım. 

Elh kiloluk bir Japon pellıliva
nının yü-.ı: otuz okkalık bir cihan 
pehlrvanını bir buçuk dakikada, 
iki dakikada pesettirip ve yahut 
meydan yerine sürüp mağhi.p et
tiğini yazar ve söyJersom hiç şüqr 
h<ı yok ki, kimse inanmaz. 

Elli kilo!.uk bir adamın yü:ı: o
tuz okkalık b'r adamı bağırta ba
ğırta b;r dakikada amana geti
reccğıne ınanmak için çocuk ot
mak ıbile k.ôfi gelmez ... Fakat bu 
b.r i·akikattir ve !böyledir, 

Japon güreşi anatomik bir 
mu.ar.aad.r, Japon güreşinde has 
nun ad;...:.elerini ve mafsallar1nı, 

sinirlerini bir tutuşla e21mek ve 
her tuttuğu yeri ezerek felce uğ
ratmak şartı ev•;eldir ve güreşin 
esası da •budur. 

Sonra Japon güreşinde kırmak 
dıa vardır. (.'ayet seri ve mane
veLeli oyunlarla !hasmın parma
ğın., bilegini, kol ve dirseğini, a
yağını bağlryarak b·l' anda oy
nak yerinden kırmak ... 

Şimdi bera'berce düşün.,lim: 
E1L kilc>Juk bir Jaııon nehlivanı, 

emin biır hale gcürmcktediır. 
Hulasa Pasifi.k'de, Uzak ŞarJ<ta 

ve kısmen Afrid<Ha harbin müt· 
teflkler lehine bir cereyan aldığı 
görülüyor, ve Japonlar da taar
ruzdan miidafaaya ges-m.iflşdir. 

Yeni Gine'deki Japon taarruzu 
da strate-jik müdafaa sayılal>ilir, 
Çünkü, müttefiklerin Holanda 
Hindistaıuna doğru ilerhını<ısi 

için Yeni Gine ad""' ileride büyük 
ve kıymetli bir sıçrama tıahtıuı 
olacalrtrr. Bu sebeple Japonlar 
burayı kaybetmek istemiyorlar. 

Şimali Afrikıada, yalım bava 
akınlan yaptlmaldndı:r. Bu akın
larda müttefik tayyarelerin daha 
büyük faaliJet göslenlikleri a,.. 
!aşılıyor. J\liittefiklerin gayesi, 
~lar.,şul Roınn:ıcl'in yeni bir t:utt
ru.z için yapacağt her tfulü hazır
lıkları aksatmak ve kayıplara uğ
ratmaktır. Eylul sonuna kadar 
cephedo büyiik bir hareket olaca
ğını !1ılıroin etmiyoruz; iki tarafın 
da, k.endisine çekidü:ı.eıı vennek 
için epe)ce zamana ihtiyaeı ,.lil" 
dır. 
Doğu cephesinde, Staliııgrad 

meydan muharebesi biitün şidde
tile devam ediyor. Alman tebliği
ne göre, ceuuplaıı taarruz eden 
lwvvetler şehrin cenup kısınma 
girmi~lerdiır. Zaten Ruslar da ce
nup batı kesimde bir meskıln yeri 
terkeılerek yeni mev:Were çekil
diklerini ve wkak muharebeleri 
yapl.ıltlarııu bildirmişlerdir. Bu
nunla beraber Mareşal Timoçen
ko şimırlden ·~şırtma• taarnu;. 
larına devamdan uzgeçmemiş

tir. Rus müdafaasını uzatan se
beplerden birisi de, bu şaşırtma 
taarnrz.larıdır. Şehri muhafaza 
için Ru•larm eliıı<le hala ı;on koz 
vardtl'. Bu da, ceplıedcn tesbit 
taarrırilmrı yaparken şimalden Al· 
man ordusunun sol yanına kuv
vetle yüklerunelctir. Bunu lıoasar
madı:kça, Ruslar şehrm ınuııhafa
za ve müdafaasından coıin ola
mazlar. 

Moskova, Kafkasyaya ool mik
to.rda kar yağmıya başladığını 

bihlirnıioştir. Bu devanı ederse, 
kış yine erkıen gelmiş demektir, 
Almımla.ruı ikmal \""e mııvasala 
ile ileri harekete devam bakı.ınıu,. 
dan dağlık arazide çok büyük 
güçlüklerle karşıla..58c:.:ıklan ma
lUmdur. 

yiiız otuz okkalık bir cihan peh
lıivanına şu yoida bir meydan <>
kuylllju yapıyor; 

- On metzeik bir daire çi;ıgisi 
içinde birb!:lııni'Z!ıe tutuşacağıı: .. 
Kırmak, öldürmek, aman dilet
mek şartile güreşeceğirz: ve on 
metrelık daireden k m dışan 1bir 
ooım atarsa ma.ğ!Uptur. 

Bu güı:eıl!m şart d;;hilinde kim 
kiıni mağlı)ıp edeceğine hükme
deriz?. Hiç şüphe yok ki, yüz o
tuz okkalilk cihan pehlivanının 
gaüp .geleceğine ... Fakat vaıziyet 
tı:ıç de llıöyle değildir ve böyle de 
omamıştır şimdiye kadar. 

Si-z okuyucı.tlarım, Ja -
por.narta güreşen !bir peıhlıvan i
şittiniz ve ll>ır yerde okudunuıı: 
mu? .. Haıyır, i{;iüimemiştir. Çün
kü elü kiloluk bir J a.pona lo'rnse 
karşı koyamaz da ondan!. Kim 
karşı koyarsa bayıltır, kırar, mey 
dan yerinde blJ'a.kır ... 

Bir Japon pehlivanının vücu
dlü yukandan aşağıya iki parmak 
na.sırlıdır. J öıpon pehlivanları 
hamam na..'ını il.e tahta tokmak
larla vfuıu tlarmı dıöğdürürler, bu 
mütemadi vuruşlarla vücuUarını 
nasırla urlar. 

Japon ;pehluvanlannın pençele
ri de mü!Jh~tir. Küçük e\leri yu
karıdan aşağıya nasırltdır. Par
makları çelik mengene kadu 
sert ve avidiJ,. Na.sırlı parmakla
rtn\ ner.,ye takarsa ezer. 

J apoıılar, ,pençelerini ve par
roakl.arını kıı..,-vetlcndirınıek için 
yaş alçıya dikJne vuruşlar yapar
lar .. aJçt donunıcıya kadar vuruş
larına de\·am ederler. Alçı donup 
kaskatı olunca yine parmakı!arile 
kcskinlıemesinc kuru alçıya vu
rarak delerler... !Bu idmanlar, 
Japon pehlivanlal'ının pannakla
nnı kınlıma-.ı: yaylı bir çeliğe kal
bcder. 

MA.HK.EMELERDE I 

Horoz ölmüş. 
gözü çöplükte 

kalmtş ! 
Oria boylu, zayo! .,.h.f, ura kuru, 

fal<M sev"ni.ı ~r adamıd.ı. A,y;rı{m6lc. ü
zıere muıbakcmeıleri ~m et
mekte o!an karısı l-Iat.ict'yi d:övdügil 
idd<>;;iyle rrıuj)&k..,,,. ediliyordu. Kan
sı Ha.!Jıca, Ba 1 ık et:indı.\ uz..uııc. yakın 
orta boyAJ, dldtli.::ı;a dA yakı~üJ.l i;>.r 
kadındı. ll&t..ce. da.v•cı sıfıatıyle, d.a.va
t>Jfl'l şöyle anlatt·: 

- Dün akşam }cı(.ıoUlın öni.ı.nde aıen
zevat alıyıordunı. Birclenbire, k&ı.ım
da MtllarrP.111.t gör<iürnı; doğrusunu 

sö;ri:iypyim, ~. Aynlıroru-z; 

mahkemelôk: otduk. »Men çtk"rp c•tb. 
ş;mdi tekrar ~-ı iyiye :ıı<>rın&
drın. Her ~Y olur; dü.ır;rr. bu... Zer
u-.·a·tçıyı eın·up ta k:ı-pıyı ~.,.~n. 

dedim. ~m kapıyı kapQ.m«m.a 
rm>ydan kalına&n, gel•p ayağmı ka
pının k.ana-dn1a. dayadı, ben; sa<,."1arım
dan yal<xı'aY'p dövm;Y'C ba('lndı. l"t'r
yadıma yukarı · ı ann<>m, ("tr&tt:ın da 

F ko:-r:şular yet:şl.i. El1rtden güç k'\rt1.ar-
dılar. Hanıtırndan t"rr'41 degihm'. .. 
Ken~4'ıı da ... acıyım. 

Muh:a.rrern, d&vdügünü i~rat etrr.ek-
1-e bl•ra.brr, şüyle de<li: 

- K"p;daai zera'\·atçl .Cll deg.1, 
bal ıgiıbi oyna:;;ı ıd.i. Zcrz.evcr.tçının atı. 
küfC3i.. zerzC'\.·a-tı, -epeti, bir ~ı olur. 
Kapmın önünden g('Ç'iyordum. Daha 
ı>yrıhn<ı<!ığım, henüz n'.kdlurrl<la bu
lunan Hatice.n.i-n. açık saçlık, ~· klya-
1!rt.!ylt\ kapının önünde1 btr adamla 
ftkır fıkır Itku"da;;iıp kı"k.ir ki.kir k.i
kiı'<>OŞtiğuıi ~rünce kan beynime sıç. 
radı. O ~rata doğru yürüyünce h.r.rit 
işi anladı; kaçtı, Bu da kııpıG'"l kapı

y:lc.ıktı. Kap.acyc...m.adan )'11..·t~m. Bir 
kaç tane tok&\ attım. 

Davau Haticenin ıa.ntıeai Zehra ı:pa..-
1\>t olarak din.lenil<li. 

- Horo1. li'mliş, gözil çöplükte k<ll
mıs. c>c'<l<. '1• koeme)"" \"'eroik; kızım 
ayrıll'}"Or: Ev<lrn kovduk; hlılft kapı
nın önü.nden ayrılım:ror. Dili\ akşam 

da ben yukanda. ç:ımnşır ütlilıe.rk!Nl 

Jıaı>ımn önünde bir kın!oa kıyamet 

kıoptu. ~ag1 indim ki, kızcaJ:.,zı saçta
rında.n yakalamış... B"n y<>li~meı.em. 
taşların üstüne serecek .. . 
K<>mŞt.!ardan da !>r oo ş:ıhit diııle

nildı. HaUcenin iddi.a&Jna göre eebı.eci, 
l\Iuhar:'t-,,.u!ın idd~ göre de Hatice
ııtn oyn~ı o!.J.n. adam meydanda yok
ta. Hat:-Oe, 

- Bibtn &>~va tçı Baıyrarndı o ... 
İsb..!'r . .eniz adresini vereyim ... Oettr-in1 

dedi. 

.Mooh'...,n•ı. scb>:ecl Bayramın çz,g
nl op şa!V! olarak dinlenilmesine arar 
V'!);odi 

M~1'n çıkhkları zaman, kay
n&nMi'l zei\~, MuhAl'f"emin ,rka&m
<ian hfrla söy:fll;yorou: 

- Horoz ölmüş, eözü çöplilk!e kal
mış, İşte, kızım istemiyor eent \-.ıe..SC
Jllm; a sa!lwş herif. H6!Q kapının ö
nürıa" dıı>la•J.1) ita r~l~t çılc:nmaru:o 
alemi var nu ya?. 

HÜSEYİN BEHÇET 

Japon -güre>:ini Amerikal.:Jar, 
Avrupalı.ar ordularına, polc! 
mekteplerine kabul t'tnıiŞ'erdır. 
Polısler canileri, ıhmazları Japon 
güreş:nin marifetleri!e zapl<!dip 
yakalarlar. Yani elli kiloluk bir 
J pon pcilılıvan' beG~ n i:ıe as1dır 
v.c narnağLUptur. 

1899 'Paris uırnumi ııerıgisine iş
tirak eden Japon pehlrva.,lann
da n biri gaz<ıtelede halka şu illa
nı yapmıştı: 

- Yağlt bir •pe boynumdan 
asını.z!. AyakJarıma da otuz ok
kalık bir güll.e bağlayınız!. Size 
bu sekilde tam dokuz dakika kon 
ferans \'ereceğim. 

Japon pehJivannın .bu il!anı müt 
ihi,<ti. Yalncı; Paris değil, bütün 
Avmıpa ve Amen.·ka efkarı ıımu
miyesi yerinden oynamıqtı. 

Jaıpon ~anı bayağı adam 
astıklal'l sehpaya çıkacak, yağlı 
ipe boynundan takılacak, bu da 
yetişmiyorın~ gibi ayaklarına 

otuz okkalık gülle as:ıcak .. sonra 
da dokuz dakika SÖ";. söylıiy<ıcek .. 

Japon pe-hlıvanı bu hüner;,.; 
kışlık tiyatro.da yaptı. Seyir !çin 
gelen on binlerce kişi sokaklarda 
kaldı. Ahali<yi polisler giioÇlük'e 
dağıtabikhlcr. Te<h~cüm o kadar 
büıyüktü ki, sokakılar ad;ım al
madı. 

Nfüayet Japon pehlivanı mey
dana çıktı. Adam asma seh;pası 
kuruldu, yağlı ip elden ele geze
rek muayene olundu.. Japonun 
ayakların~ otuz okkalık gülle 
bağlandı. İskemle ü.zer'.ne çıka
rıldı. 

Japıin boynunu yağlı ipe uzat
tığı zaman seyi~iler göıı\crini ka
pamıştı. Bu kO!'ktmç mat12ara 
karşısında titreşiyorlanh. 

Japon ipi boynuna geçirdi va 
sallandı. Rahat rahat nutkunu 
ııöylemeğe başladı. Tam dokuz 

Dl_Ş ~O.~il'l~~ - . \ '" 

NorYeçla demiri .. 
Yazan: Ali Kemal Sanman 

İ.'Okanckna.v 11\emlekUeriıun de-
mirinden azamı derecede isli.fad<ı 
etmek bugünkü tıa'l> içinde A1-
man~'onın en büyük gayesidir. 
foveçin de lbu lharıbe kar,şacağı 
ıki sene evveı o kadar çok sö)"len. 
dit;>• aylarda demir meı;eleslnin 
yazıhnam.., tarafı kalmamıştı. 

Fakat iı.veç hitaraflığini halli. 
muhafaza edebilmiştir. Almanlar 
ora.ci;.n bol bol dem.r abnakta de
vam ediyo.lar. No.r•veç ise zaLen 
Alman i~ali altırıdadı.r. Oranın 
dem.ri ise Alınanların etinde de
mektir. Llkin yerd<!ıı çık.arılan 

demirin ceJİıeye ~nderilecek 
sil.;h &abil.ıne>i için bir çok ~len 
vardır. Onun için Norveçin de
mirin. iı;lemek iizerc Almanva
nın Ruhr mınlakasına gelirn";ek 
iliızım geliyor, Bu mıntakan:n ne 
büyük ve eheıranoyetli bir mer
kcız ok! u.ğu mn 1 ın;,d ur. İ,.gi liz 
tayıyareterinin de vakit vak!<t o
l'ayı boırfuardıman cımeleri bu 
ehemmiyeti göstermektedir. No. 
vcçLen Almarıyaya demir tasır
keıı bunu doğruca deniz yolundan 
getirmek daıha kısa sayılıyor. Bır 
kere Almanya salhıLne getiril
d.ktcn sonra ,,amend ·rerlerle içe
riye ıa;ıııımaktadır. Lakin Avru
pa kıt'asının ~ıihillcri İr;1Jiliz aob
lukası altındadır. Aa:ılukanın şim 
d •ye kadar beklenen Lesiri ya
ıı>ıp ya{Kcmadıgını münakaşa e
denl"rin arasında ihtiliı<f varqır. 
Bazıları bunun en müessir s:liilı 
olduğunu söylediler. Bazıları da 
hiç bir '~ yaraml)Or, dediler 

iHat>uıki ilcit;i ortasını ~·:ıın
mek da-ha doğru. Şimdiye kad:u 
Almanlar Norveçten bir vapur 
dolusu bile ıham demir getirrnıe
<ti; denemez. Bilakis nakliyat var
dıl'. Fakat İııgiliz 0ablukasına rağ
men NOt<Veçin demiri Al!mrınya 
salıilJ.erine h'ç bir tehlikesiz fe
rah !era:Jı ta nabil!r diye de id
dia edHememektedk Haritaya 
göre en kısa yolu Bergen ile Al
manya arasında olmak üzere Al
man kaplanları tayin ederi.er. Ea 
kısa }">1dan gidip gelmek, flem 
bir aD evvel teıhlikeyi aşmak, 

lı<!m de yakacak maddeden müm 
kün olduğu kadar tasarrufu te
mın etmek demektir. Skaıgcrak
dan geçerek salıil boyunca gidi-
1\p geliniyorm~. Fakat Alnan 
nakliye gerniılıerinin muhrip;er 
tarafından himaye edılerek vol
larına deovaım ed..ıbilmesi lazım. 
HaPbuki Allmanların öyle bol 
muhripleri yoktur. İngili-.ı: deniz
altı gemileri Alman suı.arına ve 
mayn tal'la-larının yakınfaı~na ka· 
dar sokulabitmekted r. İngi'i-.ı: 
bamlba ta vyarelen de havada d<>
l.3fiJTI& kta dır. 
Diğer taraftan Alman nakliye 
milerinin yoYarı i.izerine lns~ 

ltikl.,-in mayn döktükleri de an· 
laşılm.akta. ş'mdiye kadar iki ta
rafın birbirine türlü ce>yun. oy
nadıklan .görülmektedir 

Alman ve İngihz deniz.etleri 
biılbirlerin. tuz'1.ğa dü.~Urmekt.e, 

her gün bir kat daha tecrübe sa
h'bi oluyorlar demek.ir. nu hep 
Atlas muharebesin n ~afilıaları-
ır. ÖyLe ki btt;,.:n Alman d niz

cilerınin kazandığı mu'Varfakiye
t n yarı İngilizlere geç ıği ı:ö
ııülmekte-dir. Bu böyle nöbC>t.e~e 

devam edip gidecek. 

Araz;İ tevz:i komisyonları içi,. 
30 memur alınacak 

Aııa'l.i te'V'Zi komisyonfarında 
fen memuru olarak çahştmlmak 
üzere Maliye Vek:iıietiru:e elli ya.
ş-.nı tecavüız etmemiş, l!ise mezu
nu veya lisenin onuncu sınıfım 
ikmal cımiş cılanI.ar arasından 
otU21 k'~i alrnma91 kararla.~tır"
mıştır. Bunlar 'b:rer yıl Ankara-

ki tapu ve kadastro rr.ektA:•bin• 
de okutulacaklar ve oku."larken 
de ayda yet.mi,\' bir lira omz beş 
kuruş net ücret alaca!r.J.ardır. 

Ma.1iye Vekaleti milli em.Lik u
mum mü&üıüiiğünde kayıthra 

ba,ıaıulmıştır. 

dak' ka devam etti. 
ste size bir Japon pelıl.\, nı! .. 

Buyurun yeniniz!. Yere vı:.runu.z 
ve kırınız!. 

Neden bu Japon pelıl'Vanı !io
ğutmamıştı?. Neden boğu~ vor 
dıı? Çünkü ensesi, ·bütün boyun 
çevresi iki parmak kalı!' . :ında. 
nasırlı idi. 

Demek idam sehpa.sına g.de
cekler böyle olınuış ol,a, vay on
ları çekenlerin haline!. s~ra1' 
Yaktindcn sular kararıncıva ka• 
dar küfür edin duracaklar ha!. 

l 
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ÇERÇEVE 

Bir tezad babında 
NECİP FAZIL KJSAKÜRF..K 

Almanlar Stalingrad şehrinin Hint müslüman-Fransada mecbu·/Stalingrad ta 
cenup kısmına girdiler ları muhtariyette ri iş sistemi \savaş bir imha 

(1 inci S1lı.:ll drn De\ .. m) 
mahnmı ederek onların ~ 
bak:iyelerlni ağa düşürmek olııa 
geıekıtir! 

vetile de Kafka.;lıar :olik;,ımetin

dıe ne lbecercbılirse elbette ki onıı 
yapmaktan g<!ri kalmaz. Şu ka
dar ki Almanların, şima'dcki 
50ı,,yet kümeleri -abat ratıat 

bek'.eri.-=, Kafkaslar i.~t.i ·ame
l.inde, İngilicı Orta ve Yakm Şark 
istinat noktala:ıııa yüklenmek 
çapında bit- harekdi beklenemez. 
Hatbi. Aiınanlar, külli kuvveıle
rile şimale döndükten sonra bır 
kıSım k:uwetlerile Batuma ka
dar da inip Ka.aooni:zi büsbutü.n 

teB!ıir ve tecrit taltıini tC1:rübe 
edelbil.ir. Bu teşebbü~ bile Alman
ların (Sta.liı>grad) d&n sonra kül
li kuvvetlerile taarruz istikame~ 
lıerini Kafkaslar yolundan Orta 
ve Yakın Şarka döndürdüı;ün• 
delalet etmez. 

Snn Alnım tetıloğ•ne göre şark 'çkarma lıarei::etindıe bukmı:nuş- • d• Lor.dra 14 (A.A.)- Fransı;.da 1 h b • 
ceı-i1e.sındc vaziyet şudu-r: lıardır. Burada ~arebeler e!'azı ISfar C ıyor mecburi iş sistcnn vazedi!Miştir. m U 8 re e S 1 

F:>kat d0ıstum1.ll ,.e Başmıfıar-
rhıi.ıniz Etem İ211lct Be ıtice, ibi.:im 
fikir ve mütalealarımıza ikarşı 
tam bir te-aad <belirtmesi jçin, şı,. 

maldaki Sovye't lkiimelerim yer., 
yer inde 'bırakıp K..tkıaslardan 
geçmek ve orada nmutlaka İrı,güııı 
Orta \"C Yalan Şark i<;tinat ncılc
taları.na yi.iklemnek şeklinde tah
mi.n edilmesi gereken hareketi, 
bu son hedefe kat'iyetle bağlama.. 
dan sa.locec Bakü \'e Batıım hedef
lerile müdafaa etmekte, ilerisi 
içi.n hcrhanıgi taahhü.de giri§nıe
rr.ekte, üstelik ı;ima'.e doğru bir 
Alman hareketini de rıNnikiin 
görmektt>dir. 

Terek ne4ıri ü..erin<l.e Alman devam etmckle<b.. Çtkarma na- Yem DeLbô, 14 (A.A.) _ Teşcii Bu kanlllla gl'.ire 18 iü 50 yaşında 
kıt'dan ka.le şel<>lin.de yapı~ re.keti top;ıelı:eri<!r vıuıtasile ya- meclis dün Yeni Delhi'de toplau- bütün erkek FraOS1Z!ar ile 25 halini aldı 
o'an Ru,lann l:>İı' kaç mevziini pılrnıştır. mışt.ır. l\lecliı.in topLantıl:ım bir i:..i 35 yaşında bütün bekıiır ka-
~·armışla.dır. Stalırıgrad önünde balta devam edecektr. dınlar devlet m€1lfaatler:ni en 
A:man hücum kıt'allH'ı inatlı mu- z Yeni DeU.~ 14 (A.A.) - Müslü- iyi gözeten bir yer.de çaL.ştı.rıla-
k ,·eme-tc ra*1uen çaıı>ı.ş:ırak şeh eytinyağJ kaça nı.anlaz-m lideri Jinnah, dün gaze- ·bileceklerdir. Bu 3ıstcm Alman iş 
Mı hududuna datıa çok yak!~- tecii~ beyauatta bulınıvak ;.,. S:•tem.inin ı.yn:dir. 

lliltj
1
a< \"C hi~ok muhareloe tesis- satılacak ? laoılano. ıuuhl.ariJoli bılebi kalrul 

ıe-·ni ı,;jçunıla za.ptettikten son- edilmedikçe mMvakka.t hüktiınete Maarif vekili ve Vali 
r. ş.~rrin cen1.1p kL~mma gimUt- ?Jeyt<n ~ !iatwı.nın ..roe..ı l>t- girmiyecekleri..; söylemiştir. 

geri döndüler :e.dir. Rusların şimalden yaptığı raiu:ow,;.ı üzcnne ııı.Os~ah.illerdeo Mumaik>yb, şunları ilave et-
şıı.,.., rtma taarruzları geri püo;kiir- yük>ck fiatJa •lındJğı t00c<>rlar tara- ıııiştiz: 
tüu liiştii• Alman na\'& kuvvet- fından ileri SÜl!'ület'tll<: z'TL•~ yağı fi- Biz, gıtrp ahval ve şer:.iti.ıı.i.n 
ler ~ıe mcnı.-..ı mU!ıim te)killer at!ar~yükıoeltil'2W!l<tc.!ir. Ewl'lw. ti- tazyiki albnda mahiyet ve teşck-

Dii:n ak.;anıki e,<Sprest<.> Anka
raya ide(){>k ol.an .Maar.ıf Vekili 
Hasan Ali Yücel ve İs'.anbul Va
li ve Belediye ReiS: Dr. Lütfi Kır
dar Hayıd&ıu>aşadan ;:ui dıönmüş· 
lerdı.r. Yoh>n açılması bugi.i.n 
mümkün olacağından Maarif Ve
k;Ji ve İstanbul Valıci bugün An
karaya !hareket edeceklerdir. 

,.,. ılıarebcnin na:zik d~ınlerinde at te '
1 

-cdilmif o!tiugu ve JU,llO ıra- kül l!l'rzı itiharile müslüman.la-
ruşta.n sa.tılmesl icap etl.'!çi ha"ldt> narh 

kora ordusunun mi.icadelesine !.~- l:J.!ınci kilooa 15 ~ !•z:aya """1lan rın nıulıtariyet talepleri aleyhln· 
tırak ederek ~ri ~e ve gün- z..ey·tın yagınıo bu defa t'8tiarın ser- de mücadele cduek bir hükiıme-
d rz bomlıalamışlar ve geniş yan- bııst bı.cakrlma..<ı ;,,,.,1.,,.. it~• ın-al ı>- te i.şli:rak etn>e.k ~ibi bir me<:bu~ı-
gır ~r çrkarınışlard:r. Rjev böl-- dilip toptan ve per:W<<'T>de o!arak 1caç yelıe kendimizi kaptırma« b.tı>-
gr >ındc Ru:;lar mıJhtcli:f mahal- kurı~tn 504.<l&bil°"""! ve m~I- meyiz. 
le eıen )'<!n'den taarnı:z etmi>ı-t • .r. ~ malın yüiaof'< l'..ıılla a;,n~ "1-
'Bu taa~:tcı!ar çetin mwıarehe!er- <i'8.suun ne dereceye kadar dot:ru ol-
1e geri pilskür!ülır.üs ve büyük dı>ğu lı.akkrnda Mmtaıoa '.l'ic&ret Mil-
kav ,pJ.ara u-ğrahlnııır;tır. diirlügi> t.arQLından eut"ı.tle -oıta

ta baflaıım.ı§tır. Bu letkil..,.t soowıda 
D ğer taraftan Londra ve Ro- alınacalc Joacarların derhal taıbiket>-

m~ raciyosuna göre dün en mü- n<ı ıırçilecektir. 
h:m ça"!lışmalar Stalingrad bQI- --o---
gesınde olmuştur. Almanlar bu 
şe'hrin cenup kısmına girmiş'.et'
dir. 

Dulgaristanda 
Bulgar parlamento ekseriyet'nin 

to ı,;mtıları sona eıınnştir. Evvelki 
g ; 9 saat de'\'11m etmiş olan son 
c '-ede 5 nazır söz almışlardır. 

:Eı:hriye naun mem!eke~n her 

tarafında sükfın hüküm sürmek
te ol<luğunu ve Yalhudi meselesi
nir yeni kaııun mucibince tama
rnile halled:tceğini söylemiştir. 

Son celsede beyanatta buhman 

harbiye n.:rz.ın da Bulgar müsel-
1..f.ıb kı.ıvvetleriııin tal!m ve teÇlıi

:zat bakmımdan mlikemmel ol
uu>tlarını ve korkmadan her ih
tirn.a~ kaışı koyacak bir halde 
·buiundultlannı söylemiş ve şid
ö.etle al~m4Ştır. 

LÜKSEM:BURGDA GREV 
Lükııeır.ıburgdaki gençler•n or

duda hizmete mecbur tutulımala
rıııı protesto etmek üzere Lük

seml>urgda .grev ilin olunmustw-. 
A.Ir<tika Lükliembu.gun Alman
yaya ilhakını tananamaktodı.r. 

VİLK.İNtN BA<";DArl' 
TEM.ASLAıRI 

Ru.zveltin mümessili Vilki tay
yare ıle Bağdada ıgitm'ştir. Bağ
d;t hava ~mndan Bağdata 

ot"mdbil\e gidilmiş ve Hk o+.omo
il,>ilıde bulunan Vi!lti sokaklarda 
halk tar.dından alkı.şlanmıştır, 

BRF..'fTZ DENİZİ KIYISINA 
ıai:rt RUS mRAÇ TEŞE·BB'ÜSÜ 

'osko,•&d•ki Rıöyter aj.onsının 
h.:.susi mıJlıabiri bildiriyor: 

Rl.ıi3 silf.1ıeıxlazları Brentız de
n~ Joyısının bir tarafına asker 

Belediye hububat 
stoku yapmıyacak 
'.Beled'qelerin hububat stoku 

yapması haklııuıdaki kararname
run ~rimize akikası olmadığı 
fuu sıtlıa!h ö~nilmiştir. Bu sabah 
a"ldığırnız mü.temm<ın malıimata 

göre, İstanbul gibi ekmeği hükı1-
met tarafında.o temin olunan bü
yük ş6biııler bu ka.raınamenin 
hari<:inde bırakılma.kta.dU'. Şeh
rimizde ve diğer büyük şehirlH
de hu!l>Wlıa t stoklaıtını CJfis yapa
caktır. Yalnız ofis te;;kilfüt olmı
yan ve ekmeği serbest sa !tlan 
yerleri.n belediyeleııi skık yap
mağa nX!Cbur tutulmaktadırl~r. 

Coğrafyacı fajk Sab
rinin kızı zehirlendi 

B"Yoglunda Meşrut;yet cadde
sinde 99 nwruualı apart.manda 
oturan tanınmış coğrafya mual
limi Faik Sabri Dor;;nın 18 yaı;
larındak> kızı Sabiha eV\-elki ge

ce fazla surette al.dt,ğı uyku ila
ıcuın tesiri.le tzıcı!ıi.rhenmöştir. Bir 
müddet soora aües.i tarafndan 
:ıehirlendiği öğren.'len Srubi.!ıa 

devhal BeyQğlu hastanesine kal
dırı.lmış!u-. Bu saıı..tı. ha.staneden 
al.dığı.mz mal(lmata göre Sabiha
nm sıMıi vaziyet: düzelmektedir, 

Macar Naip Vekili 
Bükrcş 14 (Radyo)- Etienne 

Herty'nin ölümünden sonra, Na
ip Horty'n:n sılılhi durumu fena
la~mL•tır. Yeni bir na•p vekil.inin 
intihabı için gö"t~ler yapıl• 
maktadır. 

Doğu Bay azıt l\!almüdürlüğünden: 
~ Utmey.o lııonan iş; 
1 - D<ğu Bayazı.t k"2&&mdıı. yapılacak htiküml't binası ikmali in,ıaa' dır. 
2 - K if bıedel,.t c207il7> lira 62 kuruştur. 
3 - Em;!~ 28/9/94-2 Pa=arteS :;u.tıü saat cl5l de kapalı zart ~Jiyle 

nı>iliıcaktt:. 

4 - Elcııttn .. ııı.rt.n&most ve b\ıııa mütcleni evrak -- l'nı - ~urı.ş 
bf>dd mıtl<.ııbi:'!>de D. Ba)'3z.ıt Mal;ye dairesinden alın.1billr. Ve Ağrı Naf'• 
Müditrltiğiaı<ie de ıötirlelıilor. 

5 - Elosilımeye ıirmeit içln isleklilerin 1557 lira 58 Jı:uruı mu\'aldcat temi
nat ,-.........ıed ve Ağrı V•IAye~ lııM lş~ g<r;,bileceklerine d:ıir a!ınm~ ve
dıika ıbr-.-z eı.melerl mYlrtu.idi.r. Bu ~ka iç1n eksi!tmeni.n yaptbcağı. günden 
<11 az üç gWı evvel bir !Gtid.a l!e lsteklilerin Alın VilA,.,ti rna;,.arnana. mtiraca
atları ve bu mürooaatlarm& şimd.ye kaı).ır y:ı.ptıldarı lıenoeri iıışuta ıı.it i:leri 
:rıı1't miıtı idarele-rclııııı. a.ldı.klacı vooi!ta:.Orı ıilpl.<'lmol<>ıi IAzundır. Bu müddet 
zrr.:· :do. ,-.. .ıra talebinde buluoıni,Yanlar elosi<tmeye giremiyeerlclıeıd>r. 

6 _ istdililcr teklif nı.elttuPiannı ihale günü <ilim 28/9/1>42 Pa:ı:arleei gü
Mi <aat 14 kadar Dogu Baya2ıl Mal 'Mildürlil.gti d.aire-"rtd.e muleşekkil Ko. 

n~·o.n Re!slllinıe motbuz n:rı.ıkabil6ude tıc..11'im ~l~rtilr, Poııt'&de. \ı.ık--U bu-
lacak gecikmel•:r kabul edilmez. <989b · 

D. Oemiryol!arı ve limanları İşletme U. i~aresi İlanları 
t 

...h>TlffioCD bed~li 1800 (buı seldz yÜ;tJ l·ra ol""' 100 (yüz) adet iş ~
leı: ı r 600 (a;t\ı yiA) adet b..;tret (!lll EylQI !!K2) Cuma günü so.at (14,30) 

on ~nrt otuma Ha)'da,,aı;ıod.a Gar blne.sı d&lıH!ndekl i:omisy0n tar•fında!ı 
~ıl< 'tme ıısu::yle •~tın al"""-'Cllktır. 

n. !:pe ıı;ırmeıı: .s16yfnler..ı 135 (yüz otuz beŞ) llra.lılı: muvaldmt ""1>.lnat ve 
ıı.anu, n t..r.o et:.ği v~ lıorl'1<ıe- eiıı;.ltme ıünii ...w ... .._dar komüyo
aa Ur:rc ı.tla.n. !~ı.:.mdır-

&. lf~ a.t jlllrtsı.ıınO<'l<er konı»y<>r.daıı p&rasız o!o.ralı: d.aiir(ılmakladır 

•9733• 

Japon Başvekili yirmi 
Generali kabul etti 

Tophanede 
cı inci Saıhllt"den Df"vaml 

mesafroe denfaıde bir ~t obıt-
1 u nrrrn.şt ur. 

Serlin 14 (Radyo)- Tokıyooan 

bildit-ikiiğine göre, Başvekıil Ge
neral Tojo evvelki gü.n yirmi ja· 
pon generalini kabul etıni§ ve bu 
generallerle ho.Sblba lde bulıın

mııştur. 

Almanlar için en 
müşkül devre 
4 - Ele g~irllen Sovyet hubu

bat ve maden böle-eleriııi tam bir 

emniyet içinde işletmeye açınıak 
ve ~k yaz lçill faydal&Dabi• 
lecek duruma sokmak, 

e - Alman harp gn)ITeiln& her 
balrundan emniyet albna ala.,ak 
i.mkRnlara kavuşmak ve Sovyet 
mevcudlyotnw kaş ve p~ek ilk
bahar - yaz .içıiıı tehlikesiz ve arı
zasrz bir duruma sokmak. 
Alınan ordusunun bütün b~ 

lllrı yepa-btlmesi için en çcGt iki 
aylık bir za~ fasılası lmlınış
tır. Batta, şimdi.d;:n Kafkas dağ
lamıa il.lı: ka~ın d~tüğü ve de
vamlı yağışların ltaşlıadığı haber 
verilmektedir. Diğer bölgelerde 
de fasılasız y~"rm.urlar başlamak 

üzeredir veya başlımuştrr. Yağ

mur, çamur, kar v.e nihayet yine 
büyük bir Rus kışı Almanyayı 

yukarı:y a sıraladtğıınız hedeflere 
kavıışıııııamış ol11rak yakalarsa 

m1ılıakılıak ki, Alman bünyesi ne 
kadar mukavemetli olursa olsun 

1939 - 1942 fasılası içindeki takat· 

!erinden çok kayhotmiş olıınak 
1943 ilkbaharına çıkacak ve bu 
çıkış belki de harp talihi üzcr:inde 
Ahnnn zekalarının ve görüşleri
nin kestiremediği değişikliklere 

sebebiyet vcrecclitir. Bunun için
dir ki, Alınanlar için tıınumi n1u
kadderat ve gaye bakunları11dan 
en nazik, en çetin ve müşkül dev
re ginııiş bulunııyox. Bu devrenin 
ıuU\·affakiyct ve)·a ıııuvaffakiyet
sizliği harlıin istikbalini. ç<ık, hem 

de pek çok aytlmlataea.k; bil.lı.as&a 

önümüzdeki iki ayın olaylan Al· 

man ordu;.ınıun ye Alıııanyanın 

mukadderatını çizmek bekanwı
druı ha) li heyecanlı ve meırakıh bir 
hayı>t ve zaman fasılası olacaktır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Kenara alınan ibu cesOOin 30 
yaşlarmda pejmürde kıyahtli 

bir şahsa ait olduğu ve yüzil.e vü
cudünün bazı yerlerinde bıçak 

yaraları !bulunduğu görülmüştür. 

ilk nazarda bir cinayet şi4lhe-
s, uyandıran bu hadise üııe.rine 

mese'.eden müıddeiumumilik ı,,,_ 

berdar edilmiştir. Adliye d.Jkto
ru Hikmet Tümer ve müddeiu
mumi muavinlıer:nden Oman 
Hamamı ce.>edin bulunduğu rı~ı
tıma gitn41er ,tahkikata b:ışla
mışlardır. 

Vü.cudün.de ve yüzünde ·b~,.k 
yaraları buhıaıan şMısın Trabzon 
lu Ali Can adında bir denizci ol
dı.ı.ı),ı anlaşılmııştır. Tahkikat he
niın ink'şaf etnıomek'e !beraber 
Trd:ıızonlu geminin bir ka\<ga ne
t..i()('Si.rıde yaralanarak ve yahut 
öldürülerek denize atılmıış ola
bileceği ihtimali çok kuvvetlid'r. 

Müddeiumumi Oı:1han Hamami 
'bu sabah da vak'a etrafında tet
kiklerde bulun.mtl'Ş, bazı kimse
leri isti<:vap etmiştir. 

Bu sabah Haydar
lpaşaya hiç bir tren 

gelmedi 
(! inci S•hlledrn Devam) 

dat treni ve ek>plcr derhal tami
tata b~lamı,şlardır. 
Hattın akljama doğru işletmeğe 

açılacağı tı•hmin olur.ımaktadır. 
Bu s&ba1t Haydaı'P•§~ya gelm~ 
icap eden Ankara ek3J>resi ve 
muhteHt katar Aıifiyede yolun 
açı",masını lbcklemektedJrler. 

Bu akşarr.kı Ankara eks;presi 
vaktinde Haydarpaşadan hare
ket edecektir. _ _,,__ __ 

INGILIZLER 
(! inci Sabileden ılcvam) 

son dı?r"ce azdır. 
Vişi 14 (A.A.)- Bu sabalh Ma

da-gaskar ıharek<it. hakkında şu 
h~ber alınn:ı~~r: Madagaskar a
dasında Fransız kuvv~t:.Cri da
yanınaktadırl.ar. İııgiHzJer Betsi
boka nahrini ,geçm;ye muvaffak 
olmuşlardır. Amboıza ş<ih:ri Fran
s12lar tarafından tahliye ed.lrniş
tir. Fransız kuvvetleri şimdi ·dağ
lara çekilmişlerdir. Mullıarebeler' 
burada devam etmektedir. 

İnek Ahırı Vaptıralacak 
Ko111ya Harası Müd~riüğünden : 

Hara ır.eM zin<ie 47 batı lira ~şi.f bedelli ine-k ahırı in3allitl k-iıpaJı zarfla 
C'ksiltmeyc konu:mcştW'. 
. ihalesô 29/9/942 Salı günü saıı.t 15,30 da Koı:y;>da Vc<erinet lllüdürlü,ılil 
d~~ toplı..n'-C'..ık komisyonda ~i.tpı:acaktır. 

Bu ~l' ait keşif, şartnan . .e, proje vesair e\'Takt ilam ,.a \reter:n~ Miitlür
lüi<il.erind~ gvrülldi!;r. Haı't{cn. ist'l)"el\lere 2:lo kuruş mu!..-...bılınde gônderihr. 

ıı.ıuvaklı<at lemlrratı 3525 l.ra olup h1Ia vr.....,,ıne y>lırıl11<:•kt>r. 
Bu inşa:ı.tın ihal-e be<ielinden 315-00 lit-Jsı ıstillkak raporlarır'd. g<)r.e öde

ıtecı.:-k bakiyesi 9~ me.11 yılının i:it ayı içirxle teıd~.ı.tc cdı!ec.'\:ktir. 
İ'9tcklilt>rin 2490 saıyı:lı ka.nunun 2 ve 3 ürıcJ. n1addelcrinde yazılı vebika

lar, tı~m;nat rr.akblölZ veya mektubu ve Naf:3dan alacaklaı1 ı'ıhli)'ll't vesi. 
ıcatırm1 tıa.vi )oap:ılı :zarflarını .ihale saat'Inden bir saat ev,·e-line krıdar Komis-
)"On• venncleri. cl0007> 

Orman koruma genel K. satınalmıı ı 
komisyonundan 1 

Moskova, 14 (A.A.) - St.a.lin
grad'm kapıları önünde sonma 
k.ad,,,, da~·anımya anudaııe a:mı<'t
miş ohuı Sovyet kıt'•Ltrı, bir 
imha mubaır<>besi halini aloıış o

lan muanan.ı savast;ı. Von Bodı:'ıın 
b!itün kuvvetlcri;ıe ı.~rşı koy
maktadırlar. 

\'olg:ı. üzerinde müdafiler, üç 
ltaftadaıılıed mıı.kavcmrt etoıek
kdirlt•r. l\liln·eroileriıı kuvvetleri 
miitemadiy<m artmaktadır. 

Gögüs göğüse 
ça.rpışmalar ! 

V•şi 14 (A.A.)- A:ır.an kuv
vetleri Stalingrad önünde, yürü
mekteJ'r:• r. Müt~ır,;d:ycn göğüs 
göğse çaıpşma!ar olmakt~dır, 

J.ı. ... lroan hava kuvv€.tleri durma
d:ı.ı Rus kuv,•etlerirıi hırpala-
rr.akto.dı-r. 

V:§i 14 (A.A.) - .Moskovadan 
bild'irildğine göre, Ru:. Y.uvvetlc
r: Stolingradın cenup batısında 
h'r kasalbadan eri çekilm~lcriir. 

Böylece, incellğı v.• yuc.u,ak
lığı ica b. kend isın~ bütün ric at 
yollarını ha:zırlamış bul.unaı.ı E
tem l1lZetin fiİ<•r ve nıülal~asile 
aramzda, esaslı hır tezada ı3ğ
n:en h!Çbir tezad da kalm;yor 
demektir. 

Biz ki hükümlerimiı.de kendi
rnize r:c'at yolu ihazırlamak gibi 
bir iııce:.ik \'e yumuşaklıktan 
m~11rumu2; Diyoruz kJ, Alman
lar (Stalingrad) dan sonra külli 
kuv'Vetlerile Sovyel küıneİ?rini 
;şimal isti· kametinde ~·okçı,tınt•k 

isliyecektir. Fakat bir kısmı k..:v-

Dava, Almanların (Stalil' ,•ad) 
dan sonra ş:nıalde müdafaada 
kalıp külli kuvvetler:'<, Ka!kas
.Lar yolıundan Orta ve Yakın Sarlc 
mı döneceklerine, yoksa c\.:..eıa 
şımale dönüp Rus ordu bal< ye
lerine mi yük1cneceklerine aitt r 

B~uharrirım;z bun~ardaf' b - • 
r;n.cisini s.ı:r:ılı.atle kendis:ne 1'1a

letmese de bi-ı: iki1ıci3ıni b[ 1 " v1' 
ztı'hile kcnd;mi?'.e maledlyor; ve 
ik; nn.ıtıarrir arasında kimin ı.ı.-,. 

h~i taıhakkuk ederse elsin netı· 
ce~~ (Son Telgraıt) ın kazar <

ğını ş>tndiden b;fi:l"()rcz!. 

Cezalandırılan şoförler c • 
2684 numaralı şoför Alliz, 2131 an ava r ruh 1 u b 1 r 

Zeki, 2612 Necdet, 2755 Osman ''ıe 

:;::rle~~·J:r~ks~:rr:.;;~rı·~~ babanın şenaatı· 
turmek .st.nıediklerınd~n ~eza-

• 
r.fusevilerden mürek
kep bir topçu alayı! 

(! inct Saltifrdo..n De<vam) 
Ier için ayn ayn iıölüklC<" te~ cd:l
d'~ h3lde, fl"Vll:ler h•rel<'<'ts;z d&V!11D- 1 
rna-h1tadı:rlar. HabPr wr•:td ··ıe gti.re r 
Yahudi k•W.nlAn eı·kıı-ıklrrdeın do.ha 
fa'Z'la celt.ck>t Cf)sk'~la.nnış. A.-&.er· 
lik fUi>eWıe münıcaat eden 640 Y11r 
budidrn 380 l kadındır, 

Ba!kaaıarda 
(1 inci Sahil eden D,,,. a m) 

~en uçmalı: m'QCbuıW,~foıdo 
ka!d.ıltnı bi~irnl{'kı!.P ise de Moskı>

w. ra.cl;Ns~ Gına!, o.ırert hfodei'.<'rde 
tdn-ibat y-apıldıgmı hab<>.r \-eım'ştir. 

Budıwpeşte, 14 (R:ıdYQ) - Ç''!:,ı<m
b:>yı Perşe:nb,.ye bağhyan geoı•k• ha
va ıtaarn.nund:ıa. SovYet U\'aklarırnn 

attıkları bomba-lard:ın bir k.J\Ç bina 
')"lıkıhnış ve sivil hal'k: tıraşında. az bir 
znyi:at '\'lf'rilıniştir, Avcılannuz.ın tfİd ... 
.debl1. ta!k'bint· uğr::ıyan Se>vyM uçak
ları daha f.aıda zarnr Vf"m.l'Cğe mulc.tıc
dir ola:myarak Macar 'loprak:a .. 1nı.n. 

U inci So!ılfed"n Devam) ı Bu ~ni tıa<:bsenin talhkikatı 
Ya'ı kö;iinde mollörcii sokağında devam etmekte<hr. 
10 s3!yl!ı evde oturan Tevfik a.. j 
dında bir şahıstır. En son dakika 

Karı.sı Ayşenin dün zabıtaya 
ve mü.ddeiumumilı>ğe yaptığı ih
bara nazaran Tmik nüıı, Ayse
n;n kom~ulardan bfrine misafr
liğe gitm<'Sinden v~ yokluğundan 
i&füade ederek 10 ynşır.<lak km 
Saadetle <!'Vde yalnız ka!•ıııı.ş ve 
zavallı yavruya .sald.rarak biça
ren:n iffetini kirle)miştir. 

A)~nin ihbarı ÜZ'etine vak'a
nın tahk:.katınıa başl.ıyan müddei
u:ır.umilik Saadeti muayene ettir-

m~ir. Zavallı yanunun babası 
tarafından kirletildigi bu mua
yenede tesbit edilmiş, Tevfik 
yaka.lanmıştır. 

~. a (AA.) - IY- Hind;... 
tanda bir çok ihlıdl•l<>r olnw tur Dim 
Beııııole eyaleliıı.:l<ı I;:Ain M·npore'd• 
"""ıta, 3 bin kiş[ kadar "11! nln edi .. 
!rn halk ü:zoeriı:::.e ateş açr.ııa.k mec·~uri-

1"\>ıxie t:almı;ıtır. Ho '.k. bir pir·nQ 

~nnenirı! va&m& etmclt ~·
sünde bul~ocdır. Üç k'Ş, ölmuo vıı 

1 b;,. >"" kişi ;yarala.ranı,<tır. 
Ka11dita'da tı-anw:ı(ylara t•ı '"" 

tug:...Jar atılmıştır Hoogn!y'<lt'lci -

ut.ane 'J'llktlımııtı". 
Beni.ale'<le Dik:>lra s~ıdar mın-takn

sında da zabıta, h•llta karş, ateş l!9 
m\Şhı'. Bir QOk. :kim..cıe yar ·:ınm-..,.!ıl", 

Covrıpo11e'un Crvra.Jc ma.httnt olaQ 
b:.Oa da ah•aıe veril'tntstlr, 

Orman Koruma Genel K. Satınaf ma 
Komisyonundan: 

üzrrindE'n -.yrılrnak ll\ecburiY'-l:ticıde 
1 

1 - 30 tan Lu!gun.ın 'aıpaL zır! 1o&s;;:';oylP ekstnm.esı 29.9,942 53.lı g:.ınQ 
k<ılrr..aışiardır. En BO!l S-m"Yl't ı.r.ağı. sa.'at 1·1 de .l\n:karada O m::uı Koruma. GrOl'l K. b nımnda ~·· p1J3ca..-ttr, 
M-.car !oprnlrl:annı gece yar•m<Üın 2 - Ta.lpl~r ll<Jl r c k.er· nihmıne ve f!•tlan ile birlild., bu hu .ısfaki 
sonra l.5r8 de te-rke-tmlştir Hıava 81...,_ k:ıL"llal te-khf rnl'ktu,>!a ını ih&. ~atind-t;n b:r aa.a.t C'V\-e~i.no kadar kornıi.:;.. 
nmın devam ıetti(:i ildcfert rf da yona v-erm·J o!acaklaro.ır. 
hüc:.-urr.:a. ıı.;rayın rru~kalnra.:ı ı1:·k 3 - Şartnamrsi her gı.ı.n komi.o\Y10lldı gorCdOOilır •7743• •9929 

takdire Ş3)'aD bir eoğuk kanlıı~ gOO- -
trrn11ş ve h.lç bir yerde pan;k h=ı:le 
ge]menı!ştir. 

Orman koruma genel K. satınalma 
komisyonundan afkasyada 

(t in.el SJhifed.:on Devam) 

mala .. ('"n 'korkunç sevi~lerine . riş
m.ifti.r. Blz7ıat Alman ra<f&'"oou d:ı gc-
ct-k1 neşri ya tındQ. buıı:ru itiraf e-r...t)re>k: 

c-Stalıngradd.3 hatbin ~n güç öd.eıvı 
ile karşıla~!nS.Kta.}U> dcml~r. 
Sta!i~radda. RU!Sl!.r san:suz b:r a-

2Jimle karşı koyn,akt:ıdırlar. DUn .Na
zil-er biraz tit~r 1-emiyl' muvaffak ol
muşlar "~ bir kö;,v-ü Çga.I eı!ınnşlerdi.r. 
Sla!i,,gradm Batısında bütun A.:man 
hücumları püok:tirtülmüştür. 

1 - On ton zeytin y3ğt ile on !Dn sabwı,n kapalı zar! usull:rl > oo' ime:/ 
29.9.942 Salı gtir>ü onat ı~ de Orman Koruma Genel K. binnsında ı pıla. 
cal<tır. 

2 - Ta?Ç:>ler Cı.: ·recr"lderi nilmuneieıi ve fjat~ariyte btr.;.Jct bu h , 1 skl 
kıanunl tekl!f n1ı"'ktupl-arın, lhn.!cı saatindl n bir sa;.l ~line. k.ldar kc- J ·na 
\ı-ermi~ oiacaklardır. 

3 - Şato\nameler' lıer ırln lmıni<ır~ırda görü!ebifir. c7H2• 
---~ 

M. l\1. V. Deniz Dikim Evi Müdürlüğünden: 
Subay İ'*upin~en i!e 

va.rdıır. TaliplM"in. h?!" gün 

oaatlan. -· 

tal•'tı• totl.,leri imal.Atı i9n lruıtdura işçisine iht!Y 
KaoıırptŞada Deniz Ditimev< Mü<ifülllğü.ne n.u: 

~:ORTA KISIM - LİSE KISMI - TEKNİK OKUL , 
fi 
~~ 
i 

~~ 
~ 

Derslere 

Kayıtlar Kapanmıştır Bitin Leyli 

24 EYLOL PE RŞEPl.BE Günü Başlanacakbr ~ 
Leyli ta.l~beııin 23 Eylül Çarşamba giitıü akşamı mektepte bulunması lazımdır. 

TECDİDİ KAYIT: Er kek kısmıl>dtt 21 Eyhil Pazartesi ve 2.2 Eylül Salı günkr.di.r. 
Ku. kısnunda:22 Eylul Sah •e 23 Eylül Çar~mba günleridir. 

Yooi ve ookıi bütün talebenin blJ€Üıılerde son kıayıt içi:n mü.racı:-1ı+lan.~rekh0ir. 

----~---... - İl>TA.'IEUL NIŞ.".NTAŞt - KARAKOL RAR!5ISINDA ••mmıı;::ı:ı::m•~-~ 
A'l/A - iLK 

ORTA- LİSE IŞIK L iS ES i KIZ YE EllKl'K 

YATil.I - YA'II "lZ '!uha..~ bedeli (72000) lira o.lan .}111Jht~lil ç;,ıııoo levha ~2/10/19U Per
, .. 1\be CW'U aaat 15.30 ıla lropalı :ı:&rt uıru«ı ile Anlaı.ra İd....., lıiaasıt>d:ı !op
llina.n Mc:i;,pz 9 tu\CU Komisyonca. satın a1ıtl'ftıC'akb.r. 

ı - On beş ton nohut, ye-dl ton mercimek, on ton b."'UN ta'S"..ılye, on ton 
kılJro. b;.kla, on ton· pifioç Kıpalı zarf usuliyle c-k1siltınl')"e konU.:mu;,bı-r. 

2 - Eksiltmc.;l 30.0.9i2 Çarşamba günU saat on b~lc O:ır.an Korı.:ma ge- KURULUŞ TAR.İıll; 1885 - Ttı'ını:il:E..,i>; EN ESKİ Hcıst·sf LİSESİDİR. 
nei K. binasında yap1Iacaktır. İşbu erzak toptı.n v.c·:>~hut ayrı ayrı t3hpıere · En1$3.b. a.ra:!!nda şeraiti ıerı thYitll vııe şabs1 mt>nfaıat beic+e-rr...ı.')"1->n bLr ıhrn ~d•r. Güz~ b .... ialım ht'Y"'-
i!ı<ıle ~riı;et>i\fo. Ş..rtnameler; Komi"J'ondadır. 1 eont mo.l•lotor. Ooümı:iı>:lelti den )·:lUJ<la lisan ~cm.,.t;uı,a I>~ sa ~t ,...nıece1<; cıe... s:ı:ı.tlerl C:.;ı•.ia 

3 - Ta~P"k:r' ... Vei"'("Cekieri rna.l!arın nümune v~ fiatJarı ile bırl!kte bu bap-
1 

hususi h.san ku~!an aç:ı.lac:dc, m~iğle k-~idadı o:a.n çocı.td:ırıu bu husuaw.k ge!+j.mme dı: o~~ rll~kt!i1 
ta4tt 'kan.u.nt ted1t mektuplarm.ı itı:>\.e saatinden bir saat evv~t.ne ~ti.Q.r kO· Üikl t:ak>benin EyJUHtn on beŞllltl kadaT k:ayıU.a.rı.nı y~n <''Tı~. ak'9ıi h:ıli ~r hak iddia ed<'m.v{'ct-k r. !~ 
mls,yona .-er.cck:crc.!r. c7Hl> •OQ27• J .. .maım••••••liılm•a•m• olunur. Tel•,ıon; ll0879 ~ 

Bu &·rm<4t st.yt•nltnn (485D) l'1'a:11< muv~kıkat "'1linal Ue kanunun 
~ et · ~· vl'S>ka arı ~ telthı!•ri:nl. 3'yoi g\ioü saat !(,)O a kadar adı geçen 
~...:...,.·wı Re ğtne venmel<'ri ıazımdrr, 

Şartn:ım<>ler ( t) llra mu!ı:alıilind<ı Ankanıda \ieı1ı:Cz ve Haydaı?~ada. 
Ila,y 'P4• v :ue.;mden teml.ıı oJu.ırur. (9612l 



- SON TEL C RAF- 14. ~l'LC1L 11142 

-H SA S T 1 K z A 
t;ma.nıl zn.(jyrı.W.. \Cl'cm, k:ın, 1ı1ıkla gıda ~ur~tüle \'Ütud.t Af1Jet \~Ttn ~an.c- ktn'\:ct \·e gıda ka~ nağıdır, Bir·int:i ,-c ilcinci ,-cremleri kat'i,Yelle i~i ede-.r. l~tilta)"ı tıez3id e-der. Balık~-ağındnn lC biiıün nıul(ay\·i ıih"u.:J~rdan ve blifiin ~ıdalar· 

dan daha iyidir. \'İlaınin, k.al0<i itibarile en -rengin b:r ya;t<lır. B'1· kilo•>n on kilo lıalık~oı:ına nıııod'ldir. 11ir k\lo i~en mutlaka b:r~aç kilo i-iifade t'd<'l'. Ha~:ın n.,po<u , . ., Şnbel<>ri. 

jBUu111.AC:At \ ( 

c• Akşamları vaktini hCI~ geç;rm ek, ıyı yemek, iyi 
icmek, iyi müzik dinlemek i~tiyen: 

• 

e g-ider. 
Bc.>yoğlunun en kibar muhiti!. 

istiklal Caddesi. No. 451 «Stüdyo» nun üstünde. 
Siparİ§ üzerine huwsi akşam yemekleri. 

Sofranızı evvelden tcınia ediniz. Tele fon: 43S48 
Her Pazartesi ak~amı MASARİK ve arkadaşlarının 

iştirakile hu.,••i Suare 
Pc·k ~·akında STÜDYO açJ!ıyor. 

1 

o( 

5 
6 
7 
b 
9 

123'456789 

. 1 1 1 
il t:'ıi • la - - - . 

l!I e 'c 0 -
il - --

ı lil r.!i Bı -
il -ı 1 c:'.'! 

- - .ı•ı. 
El - - - 1 . 

SOLDAN SAt.A: 

1 - .<\t ~ ,~.~ :-~ı.~n.. 2 - Muı- l 
e'.p, 3 - ç~o-.M, 4 - ı~.~K. Gozet
lı_ m , 5 - ı~ıld·r:n., 6 - 'ı. .. eırr&, Ha- ! 
f.f y<H"?, 7 - B<. :ıur,c., 8 - lş. yl·ır~.:k- \ 

'Lc'tl c.-mir. 9 - Top .:J. k.ıl. ı 

Yl:KARIDAX AŞAGIYA: 

:s.. ~ r n. 1.'..~ y!lı\ .!ı.! .-r < ... ı 
1'; mc), 2 - l ~ ot, YiY".rtoc) 1 
tc-rr.-ın d.. : - llastS, A.Jla.h, 4 -
İ.M"aıı. )<HC • ,, K1ym k, 5 - Ffısıla, 

Y v 1 e·· .. k p hl" an G ... reele . l. .. :rltrr.G, 6 - DumaıtlR jV Y't.~Jl. Loru, a9 1 uyu e iV u ·~ fil A'l:ı.h k.msrnıl\ bo~ın vtrıı!CSin, 7 -
R .. .n:ızan n!lln-t!>ı..-be~ yı-c Şi>h-:ndfba-;ı Sü:eyrn.anıyı• Spol' Ki 'bu sa.onunda S1j-. .... "'1, 8 - No~ TaaccL.p işa~..i. 9 -

tr•t p olı:nrrr. tur 1 cı.ıı:ı ma<klc-J.r·O::miıck>n, Af"T.\I; 1 
1' ·ı-ama kac.ır ı. Dünkü bulmacanın Jıalledilmiş 

I< c'~;;:,.t'" •- 1 1 2 3 :o~i: 6 7 il 9 

n.ı m<i.ın. \b~ l'tJ h"'r gere \C' 

rl vam dccc'kt 
AI \iı'lk.1' l C"l &} ı u:ış r > .ş 

ı-~nla..rı :ır ıda h r gece a ~ ı 

cılt ÔÜ)"Uk 011 V'' 

n: ıı.:: b:ic alar ı, aca ct.ı 

L E Y L 1 v:- N E H A R t 
SL'l BE.:UA F R AN S 1 Z rıııu~K Lisı:,si 

t taıı bul C.alala Posta Kutusu 1~3~ 
İlk \'e Orta Mek tehi bWrenle-r için 

İh:t..arf Fran.::ız ca kurları ,·ar.dır. 
KLASİK ve MODERN TEl>RİSA'l' 

Olgunluk iıntihanl:ııruıa ha.zırlar. 

Kay1t nıı.:::melesi Pazar!esj \'e Pcrı;e:nbe günkri saa<t 9 dar 12 ye 
kada.: y.ıp.Jır. Okul 16 Eyi iıl Çarı;aıı/'ua gunu açıla ·&ktı.r 

ömir Satış 

1 S Ü \' A'R 1 U"ô Ç 
2 El l j N

1 

' o DA 
1 1 1 3V TA:LA1 EK 

' DIE R E s. 1 v A 
5ALi 

1

o ,s~,L 
G ili I NiL E!M,E Kıl} 
7 İ MDA'DBrlEIL 
ı Y ~,EıL E MIAıN·ı~ 
9 I iP O E AL f , 

~-- - .-. ... ---

-· -

iic 
1943 MODEL/ 5 ve 6 LAMBALI 

LORENZ - 167 w. 

'-

Afman Radyo tekniğinin en son eseri 
oran bu makine sizleri memnun tme· 
ğe hezrrchr. Bü ün nado!u LOR EN Z 
Aceni:<Zlarından temin 

'!'ÜRKİYE UMU ·W 

Sadettin Sönmez 

edebiiirsfniz ..J 

ilMESSİLi 

M. Loğotefis 
İslanbul, Sirkc.:i llu.ra<ruJ.,;l an han numara 7/25 

Telefon: 20412 Telgraf: LORE. ·z - htnnhul 

14 Eylul 1942 
18.00 Pı.'Ogram ve 1-Icrr.leKet Sa•t 

A·:;arı 

1803 ~1il7,..: Fas\ lley<'. 
18 45 !\1:UL,k: na y o !Jans O:i\.lf'~tra• 

Slc (Ş~!: !'l:hod Esmg, ). 
1~ JO Mr·ru.tı\.et S"at .Aydıı ve A-

_ians J-Jnbtrh.:rı. 

19 45 K"ln~ışm:ı. ("'{:rdıf"l~ ı.!t~ Ct-

19 c?5 
2() 15 

20 ~5 

21 00 

2Ll5 

ıı~1y1'1:1 ;;::dırıa) 

~Ti.iz·k· Şo ·k1 a~ 
RSd)·o Gt ·tn! 

::\!~ız. 1 k. JJ.i lla.1'. T{i ·' Ue;' iJ,; ... 
r"t'n•yor~z. 

lion~~,-ı a (C.;nü.n Mı -.:,<l-tr".) 

.1ü.&: Korv !1üz.ai (l>J.) 

21.4-5 11(lz-ık: R:.d) ... J Se ... !onı O':'kı s
tı<U-i. (Ş""f: Ferd A '"lal 

22 30 MtnJeK.et SJ;:ı.t .Ayarı, Ajr.m 
Haberlerı vr Ji()rsalar-. 

22 45122.50 Yarınk J>'"'O@' ·:ı:n ve Kn
ponıt. 

RASID RIZA TiYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Hel' akşam saat (21 .30) Q;ı Harbiye
de. B'"..l' u BalıçC'siJı.r.. ..-J. ... ~ ka k.ı5-
mıııda. 

Bu Gere 

HABİBE TEYZE 
\·odv • - 3 -- Pe:·dtr 

Devredilerek İhtira B""'1tı 
•Sıryun, S KB s·ı sy ;;:m ııS<l;.1: 

den !osfiye:. c rnJ!ısLL; ameliye• 
hakkır.~aki il tira ıçin İn.t.~at \'.'"e
kiılctindcn d.n'llış ol~n 12 A;;,~ -
t0<> 1940 tarih ve 3008 Xo.lı ilMira 
bnMının ilıt!o\·a ettıı;ı lı <d< bu 
keıe baş..!ta6Ini:1 <le\·ir \'<:)'~ut ica
dı Tüd<lycde mwk:i fij!c 0kcya
:bilrr;f .. k için t:aJt.:1iye-t dt hi \•erile
b!lceeğ .. tc·klıi cdilınıc:..:!e olrn~ı,<Ia 

bu hıu.susa f;ızJn mallın··:,t cı:'J .. nd .. 
kliyrnlerin Go!atado, Aslan Han 
5 inci kat 1 • 2 N'o.? n n:Jrt.cc:at 
e.) Jeme1eri il:ın c•lunu . 

S,\RA('HA:-;EBo\~I HORHOR CADDIC•İl'..-DE: Hl:Sl:Sİ 

~·KİMYAGER ~'11 
RÖ'"Af. E ffl 
iaraı, kı:ı:ı ,.,.si:· tar ıl:e 

r ın n6ı: J, F. 3k \ l::y ıım J:,t· -
k 1 ~ :l ı .;ı l .... ı t J · s i nı 

' Kız - Erkl'k 
Ana - İlk 

~· f'Riı Orta - Liııe 
Yatılı - Yatısız 

T~;.fOf kayc.ıL-ıa l><ıı,ş·a m.:-tı.r .. F.5ki :.alebE-n•r EyJUlür:. bı-şinf: kadar taksit:e. n1 ya.tı.rara:k kayıt!i:l.rınt yen:le-meJrr; 
'!tz·n'd;r, S f butun t'l. • tm1;h 'l.;arına 31 ~~v lOS l'\;z rtl'si, Lı~ bit..ir.rrıe imt.ihanlar1na 8 Eylül Salı. Ort:ı kısım 
t~l?mf" ırr.1 hn~J. ır..-:ı 10 F.y 1ltl PL·~ mbe ve <tlgiJJlll.k ı ~:hanlarına. da 24. Eylül Per<...paıbP. günıl b:ış!anacaktır. 
::\-!Ur::("[lat her gun l(l ..... , 17 ye ~a.dJn.Lr. Ec;.1ebt lısa:--ıı ılk sır..ıJ!erdan ba .. ·ar Gı.indiızlu tsl<"b(' mf'klı·bin husus! 
vfs~:ı ı:Je nak)erti ir Tt-Jef'rr:: 20530. " . 

30 Ağustos 1942 tarihli ikdam Gazetesinde ;n. 
tişar eden ve hakikatla alakası olmayan (Eti Bank Ci
bali kömür 

0

b&yilerinden ) başlıklı ilan üzerine .. şağı· 
daki husuıatı tavzihan sayın halkımıza bildiririz. 

~ t am 2 cı ka !':~ı. 6 ~ 

e 
s., ı. \'ı! B: şrr.uh·ıır.,i E'c-:?~ İ~z. t 
L~ ('C - NC$ı0.:yat l)i•' ;-:"kırü 

Cevdet 1(;\ll:\EıİJ.G!N 
Her )<ntekten sonra günde 3 defa muntazaman d·ı lerinizi fırÇalayın•:ır, 

1 - Kömür bayileri Eti Eank tarafından intihap 
~dilmemektedir. Bu bayilerin Eti Bank ve Kömür Tev• 
zı Müessesesinin namını kullanmaya hakları yoktur. 

2 - Maden ve kol: körr ürü bayiliği yapmak is· 
teyenlere lüzumlu müsaade mahalli Belediyelerce ve• 
rilmekte ve bu şekilde bayilik yapnıak mü~aad"si ve• 
rilenlcre rniracaatlannda Müessesemizce kömür veril· 
nıekle iktifa olunmaktadır. 

Bu bayilerin satışları, nakliyat işleri ve d~poTa

rındaki muamelat kendi mesuliyetleri altında ve 348 
sayılı Koordinasyon Heyeti kar~rnamesi hükümleri da· 
ireıinde cereyan etmektedir. 

nn·Rf.DİLEO.K İJITİRA BLRATI Afyon Vilayetinden: 
J\1.Prnl"f'lkoeıt flastah::ın~ S t.,I"' 83577 J l'U 12 >kU"';...; ~! b ..,:flli ık 9.' r.~a.-ı!ına 

jsfdlli ç~C:iından ) nıaotn kapalı zar! w.uJ·y .e e~ m<y·· k.onulmu;tlllr 
ı - İhalf' ~5 F.yll~ 942 tarl!ı:oc mü:ıiı6oı! t·:..·ma ,\l!l ... saat 15 dıe VJto't t 

Da.im! En.Juuırncnde ya;ııhK·aktL. 
2 - Mu~clııii:J.( .. ı k~....:lat 5428 Ura 86 ~.ur. 

3 - K<~fna~. P'an. ur.1.Ulnl hU.SU·İ ~P.11::.r.TJ{', m~''e·e p!'{, t ~i 418 k..<
nıi bed.-ri ım~tb'linöe Naıfa J.lu.ciü(Cıj':.ındr n a.fuıabl.ı;-, 

4 - Ltdt'! ol.an'.:ır bu •şı• g:ıımek: Uz-e:ıl a~ac:ıkla!'ı ei1~ıyet Yt"S:~iar. ;.ç:n 
mı.. ı:ooünd<'n en '"" rw; ırm ewe!P ita · \'.!;iye"' milrnca<ıt '~lerdı.r. 

so~; Tl:LGR.~F ~l.\TilAA~I 

Çanakkale Valiliğinden: 

~{apah Zarf Usulile Yol Tamiri: 
Ç ı ı.w.:ı:..3.le - B ya y ...... rn 5180 rr.etre •uhi'ndı; (""~ lı u.n ıJ .k •. palı zarf 

~ 1.yJe tk!-.'tn1r)ı' k1.: m_~t~,. 
ı _ Kf""J IJprlct 2Q.t32 lı:;ı 50 kuruşt~,. 
:! - J\.IuvakkB! tl'ıninatı :!282 Hra 44 ~uruştU['. 
~ - E\-r:ıkı k~fycsi h~ gi.!n Na!ia ~ıjctJr~il-t. .. ünde CQPiip[,i]ir. 

4 İtııı.lrs. 23/9, 91:? t:i :b:ııf' nıO~nd!f Ça -ş-amıba g.ı-J11ll ~at'!;. l."i d~ Çanak-
kr:le N:·f"a 1\1.üdü:"'.• 1}ğLl"l<ic t~'<:>fkkül ı·de':l koarı..i~·yf'r'...d~ı l'AJ-11:.'.u·agından ~tekli
ıer!n m~ıvakıkat t1"1.inat, 942 yılı Tica:·et ()d..'lsı ves;k~-sı \'t- t.ılil guııl-eti har:ç 
üç gCn e-rvC'l Vi1:.yt>t1• ~r.:.: . .r;H.~ııaıJa ala"a:·darı vesikn.ları 2490 s<ıyılı iutnlına 1 
tEv"fıkan haz:r~ıyac .... la"t knpalı za.-ra ko,nnaıar1 '-''' z.arlların 14 dı t:-ıd:.r ko- ı 
m'"-yOn r:y~c:tınc ,·enT.<.'Jcr ve posta ia \\: aı b;J.iac~ ıt<·c:'kını (T'n r:azr .. ı 1 

• tıb:ııoe alJn.rruy<;.CQgl ;J.S,~ Ol 'fili!"". ;.9668.> 

- - -- --- ---
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğ

rafya Fakültesi Dekanhğından 
A; kara Dıi '\C Tar"h - Cvl;:'~f'"• Fak'Jltıor..e tai'be i«i()--dı.r..a ~ylühin 

15 irıc g:lınü ba~ anae::ık \"C. Bırir.cıl'(fl' :ı. son-u.rıda n•h-ı)"otn v&rMıC'""4.."f"k L.r. 

}"';,J ... -Ultı·de tt:rir s tılı.ı..'lan z;.un:i:'!(.'T :ü11:arJ1t: 

Turk di)i \"C t":!d:ı.>...;ah Felsf":e 
Fra tıZ d~!• ,.e t'Ck.biya:ı AY'İiı'<>J0ji 
ı·ıgu·z d;: vn edrb::ytıtı Su.nerolcıJ· 
Alrrıan di:ı '\"C L>rleb;.: ~~ liıt.:to:r-Ji 

Ar~p dili \"C cdır-bl)· t.ı Sin-o!oJı 
F<ı'"'S dı!ı \"(I e<iL'•b:y, tı JJ!ndo'.cji 
ltas ci (ı vf' ed-cbıyatı Hllilı,ga.ro!oji 
K• 2-t. fi'.oloji An'tırvpoloJi Vf' EtnO;fıJİ 

Tıı. ,,-'Jı, Coğra!y a. 

j .t<kll:enn b r d•lrtçcy'.a J;sc ve ol 
por'M~l b;ı::,lJya ak sa·· \"t? Cuma g::!.n 
te :ı.:ı.ıc:urb.ığilr.c nıilra<'a t etmeleri lfııı 

------ - --

.n .. :.k d';:;!:>r:r'lahı rı.., 'lŞl \" lhhat ra· 
ı saot 9,30 dan 17 , kocar Fakü:-

~ır c7J66 - 94.Z2> 

c~[enJ,eşc:a g~bı 8';1hr k..iipc:.nıT ka
paJ<lı K• r!on ve milma$Nıden ma
mul p:ı!tıetler vr kııiıu!~ hakkındaki 
ih•;ra için İktısab veıc:ı:t,Ur~ alın
mı• ol.an 26 Ağustos 1938 tar'lı ve 
2bi6 Ni>. lu ihtira b~tınm ihtiva t•!
Uğl h k ' ba lt•rre b•~kasıno d<'nT 
wyatr..;. icadı Tiiırk:yE<ic mcvkt.: f.iı e 
t<oyr.aı< .ç!n sallıh:yet da.hl verilcbo
~f'«&· tt!klif edilmekte ojmakja bu 
i':"..JS ~ !.atla rr•lllmat edınmek i....~:
yc.rı ..- Galatada A<lan }lan 5 ".eı 

ı -- :} No a -a tr.ilr.ıcaat l'Yle:nf'
ı~r 1 -ı ·ma0. ı!.ıı\ oill'f".ur. 

5 - Ekslltmey-e h;tırıı.!t ıç u alu~cak ebliyt( \"l'~ sı ve :rnm·a '· t ternına.tı 
h&vi •'.Jd•f .7.8.r! arını yı.dt:ırıda yazı. j}ıa!e s~at 1 ncl<"n bt .. &Aat ('Y\·r ıne kadar 1 

Devlet Demiryolları 7 inci işletme 
IViüdürıüğünden 

DPoR\;DİLt:l EK İHTİRA BERATI 
•GLJ-....... ,1 v{' emaa.Ii k:ı.pla.;ın otonıa

lfk .-,ıa:· ,k ;ıkıtma ~"il.> h:akitın~k.I 
ih• ra ı<,In IKtsat VtkiıleL;nc1.•n aiKl
r. ct:r .. 1 5 ı-: .. ~Ul 1934 tJ.rıh ve 1$'; ı 
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Yatak, Yorgan BAttanıye, 

;n iuh.1!.ye r ..... ~ ,nı eh-

ıı,1~ 1hatr.n~r bedeli •24..'iOO• lira olan .9:500> nıt·tre mık'dp baıkı.et E$lne - 0-
tura.k jstavyoniarı a:"ıı ıııcia muıh.te~f Kfr11, Je:'Cit>n ij}'..a.rı İıf;ml'l. 22.9JM~ Salı gü
nü E001 15 tlc A!yoo.d;.ı Ycdınd. Işlt·tn1e 1'.1iidiırlıügü binsJJııd.a k~lı ı.arf U6Uhle 
ekfı.ilt,.."T.e.!1 J·apılacak~ır. . 

B-u iş-.e pnnek ıst:yt~n!t:Tlfl •1852,50• llra rnuv:M.M ie:n.in.ı1 ile kanunun 10 J 
Ul'\.C1: ınaddU'İT)ln F !ıkrası ge-;, ğincc Iüz~ıım.ıu t"hliyet ve Tı,ca:et vrsıltolariyle 
lf'k:ı! :n1dct•1p!arınl aynı e~ınd~) saaı 14 de kadar K~n f've:s;ıgın.e vf'nllelc-
rı 13z.ıırndu-. 
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Devlet Oenizyolları İşletme Umum Mü~ürlüğü İlaaları 
14 / 9 /942 den 20 /9 / 942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, kalkıı 

ıün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz haUı 

Barlın batıl 

MudanJa hatb 

, 

Bondınn.a hattı 

Karahlga hattı 

Ayulık hattı -
İznıir sür'at ,_ 

İ>kcııderun ha<tı 

:-. OT: 

Sah 4.00 de (Cumhu!'iy·et). Cu·rı~ 4 00 
Cf• (Tarı) Gruat. rıht:mından . 

Ot.ıanaı•tıesi 18.00 d1• lKa ~ş) !-;. kt<. 
Tlbt:n1ından. 

Pa>ar 9.~o Ja (Su<l, Paz;..t<os S " 
9CiJ da{'!':....,), Ça1 n.ba IGOO da 
{M...r.k·.zı r ,'<'J'lbc 16 ııo n <r 
C-r.na 16.00 d.1 (. Lırn:taz) Cu.TUr• ~.:ı 
J 4 oo c;iııl (Sw) G:ı: a ~a rıt-t' ı ımlıın. 

~l't~i. Çarşan bil ve Cum: 8.00 d~ 
(Sus) Galata rıhtın-ın<lan, Ayı· <:"'1 

Ç.ar~~ur.ıb:ı 20.00 de (A:ıar 4D) <.~ .. 
marttı" 2ı0.00 de (Anaf· ·t.a~ Tu :ınanf• 
:rthtımın<ian. 

Salı \-"C Cuma 19.00 da (llat l') 'foP" 
hane J·:ıhtın~ın<ian. 

<.~arşamba 12.00 de (Ü!t~) l a tc
,,ı 12.00 6,• (AnlaJy3) $.rkı "' nhtı-
mından. 

Paz:ır 1300 de (İzn, ), 
13 00 de rnı1ıan) G •• •a 
dan. 

Cuma ıe 00 c!e (ÇnaAAol ·ı 
tımııJcl .. n. 

NOT· 

NOT: 

~-rkt•<.-ı 

Jk:.nc-. b r ...şı'ara k.fltlar iz:vıiT v<' 
}!~RO_Z pclı8'~ajarı y.ıpılrn ~•c-.· t .. · 

(9397) 

VaJl'ur seferleri halt:lund• her türlü maIQmat eı:aiıda telc!on nu· 
maralc.ırı 1azılı Acentclenm.Wıleo ü&renileb:lir. 

Baş Acenta: Galata - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Jl.J:.id~r:ugu bin:ı~ı rıltı.r:rla, 42 6..? 

Şube Aceııtalıj;rı: Galata - Galata r:htımı, Mır0 laka ~!noln R•~·-
}iğ~ bina.sı alt nd 40113 

Şube AcenW.lıj;ı: Sirkeci - Sirkeci, Yolcu Sa'or.u. 2rıo 

(~OOj) 


