
• 

. 
8A1'1: 

ÇABtAllB.& 
..,,. 

1984 6' 
• .. - . ' . . . 

7'f1Bl.,.; T•!"ıil 

SA'YISI . ' K.ıl •~1:1 

1936 "'Jo • 

TELEtON . 16 Tt;LGllAI' -- --
l.i !'•• M, ~f'S~7 

EYLÜL 1942 
i.ı.nı..ıı 

mARF. 23300 Son Telcraf 
' 

ADllf:S: . 5 'BOSJ'· ' J -- --
C:.i(•lof'u """. ı l<.. i-400 

Nuruo~~niye KURUŞ s Ayla· 7~0 
1 r·ad. X.:>. 54. ~ Av~ k. 4?1' ' -

\, Sah;p •• mtm;~..-riri: ETEM İZLET BENİCE EN SON TELGRAFLARI VE BABERLERi VEREN AKŞAM GAZETESİ 
1 Gueteye ıönıierilen evrak iade edil mu 

·-·~ 

PAHALILIK ' • 
Fiat yükselişlerinin bir sebe
bini de vatansızlık ruhunda, 
hatta bilerek ve bilmigerek 
(41 Beşinci Kol,, hizmetine alet-

Almanlar Sta.lingradın mer- Muhtekirlerin vata 
1kez mahallelerine girdiler na higanet suçile 

likte aramak lazımdır .• 
ETEM iZZET BENiCE 

lki!Je bölünen şehirde her ev, tecziyesi isteniyor I 
her bahçe bir istihkanı halinde/1 

Dün gece Şehzadebaşı Parti 
- Kongresinde yapılan bu 

Her iki bölüme karşı da son derece şiddetli teklif alkışlarla kabul edildi 
e!a~~~eba;ı~~~ ~ ·ı ..,..~ı...1'ııl~-..w..,,., ve dehşetli taarruzlar devam ediyor . . . A • • 

m"!ll'Udur. Fakat, bu _ _,.ıyette M ı· L L "ı ŞEF • j v Beledıye her mala nıçın azamı fıat koymuyor? .., --r -· Vil'i 16 (A.,'\..) - .Stali~tad -
e.i&l!: Tabii otmaktar. İstih.~l az· ' C ......._ H 1k p k 1 şehri hudutları ciaJıilir,dt ~!ddc:!i R / 0 Umuuriyet a artisi Be- ze ya ın aza bu unmuştu. 
ı.,.., 3·oklul<, tabii: s00cpl<O' i<;in· M çarp.şmalar dl'vam c'mc:.tcu::. us ar si rate- . AMERiKA y:>'fM Nahlye..ıi D;neklersarsı <>- E-:ve)ii idare h~yetı Vl' Jıes:.p 
ıkdir. Böyle lliın1Me liaı ~ ük· e S J C k İ Ve tek n İ k Berlin, çarprı;1maların, b·:.ııa°'" k cağının kon,gı-esi dün gece yapıl- rapodan kabul etl:lm"" mıitcır 
ııclnıcsiıni y.ıııe liberal ticaret te- tedrı" cat mu"st•şarlı<Yı- dffişetinden bahsetmektedir. j•l• bı•r tepeyı• d mı~lır. Kongreye İo1iklal marşı 
litkkilcu·ine göre )cr»odc bulmak .. ... o 1 or usu kiben dilekl~re g~ilm:~tir. Cephe o vıniyete ge>mio;;t'T ki ile başlanmış ve ş,•h.r Meclisi a-
>cap c-der. Güuiin ~l.ı içmdeki nın faaliyeti hakkında taarruzlnr ancak d<ırbe ind rici • /d / zalanndan Refik .Afım~t. Ali Ri- Di'ekler mcy.nında b,ilıı..-~a 
p;ı.lıalıiJg.n da böyle normal •e· ı·zahat aldılar kuvvetler Jic yapıl:'b;J:m -:~tedi,-. gerı a ı ar ·ı 4, 5 mı·ıyon 2a Atasoy ile ll<!Y!iZ'i natıiye mü- şun'ar bulunU,'(>rdu: 
b•plere bağlı kısımları var<h.ı: ve • Rıı~lar Şt·!ırin her ·bir evini. her dfr"ü Ce!.iil Ba 1,kanlı ve diirt yü- (Df'\am· sa 3, Su: 6 da) 
batta çoktur, BöJleln-i hak!<>nda Ankara 16 (Jlususı· Mulı'bı'rı·- b h '-k 1 '' h"'n ır.erk<-zinc vardıklanndan kn.dra, iti (A.A.) - •B.B. ... a .çesini tsn im etmiş bu unu~;or -
l•..rp darlı.klaırının ve e>Lağa11 iistü Ohmcn)- Cumhurrnı'"ı·m·,·z ı'smet , Ş1'hir :k;;_vı.• "-o"lun" nlu"ş bulunuvor. •" lar. Alman ha:\'a kuvvrtl~l'i mın- "' , 
durumun geçnı.,.,hıi lıdı.kıncok ge- İ11önü dün saat 16.:J<l da Maaı·.'f ı h · - ı • · Taarruz 'h"r ı'kı' bo"lu .. nıc karşı - .arı ta r1p etn1ege ça ı~n1ari..t:-ıu::. ... .... 
rektir. Aneak lııçbır tabii ~cbebe Vekaleti m<'slek:i ,.n teknı'k ted- F k b" .. . . . d ~.o·,ıa.tJe dn\·am "lmc'''edir. " "' a.t utun ış yıne p•yn L'YC ~ ' - ' n. 

bağlı olııınt•ı:zm (ibıikir, \·urı;un- risat mu"0 tccarlıg"ını t~ .. ·r etmış- ki k ı d' d l " o ••• " yü enme te<lir. Alman ar şim 1 (!,,.,,,mı Sa: 3, Sü: 5 r 
cuhık, gayrinı~ru kaz.anç, \"<>k !er ve bur.öa B•şvekil Şükıü 
kfor, istifçilik) gibi' sun"i sebeplere Saracoglu, Maarif Vekili 1fasan 
baı;lı ol.1n fiat yiiksclişleri.ni ma· Ali Yüc-el tarafından ka"l1'an-
rnr gOrnn~"e inıkOO soktıar. m .jlır. Cun-:J1urreisimiı!, mi\ste· 

Siikrü Sar.a-.c:oğlu'nun g~tt'U'diği 
şarlığın işleri üzcrjnde ve •biUıas

buyü.k hii·.ııtıııi)·otli ik!ısat \ c ia-
. sa Ankaranın ..-k1 tayyare mcy-

~c potitikasınuı mılli ve ~atani 
danında inşa ed.lecek olan yük

.ic.c•lij;mi kavraynm•) aaı i:.tidat 
sek san'at okulu ile Ankara böl

ve teııı.aJiillcrin 01a•lescl gıda 
maddcl<"ri iin:·riıı<le lüzumsu:ı; ve gc san'at okulu lıakkında iwhat 
,..,b<>psi-.. (i.at yüJc;.cl~leri:ııc \esile almıştır · 
\mdikk..::i bir lıakik.aıfü. 'Milli Şef, Mü.steşarlıktan so.n-

:;;w.rtı S...racoğlu iktısat \'C ia§e ra Gazi teı'biye enstitüsü sa:ha-
pt>Ebluıs.ıaıda açık~a şunu ifade sında yapılan mooor usta okulu 
.. ım,,ı.. h·tiyımlu: ile meslek ö~etmen okulunu da 

_ Bu ulan hepinıi.ziııdir. Me>i· ziyaret etmişlerdir. 
tılryetinde h<-plıııiz mfujt"""-iz. 
s~adet 'e rcıa.ı..,uc de yine he
pimiz. hi ~eliJİe.. llfrib-irim"zi sık· 

nı )'a, hükümot tediı&rieri ile bir 
t;.~y;,k Jıa.aı;ı ya.ratrnıya ı;;ozum 

kalnı.a.ksrun ı.a~ılıklı i~bi:rügi H 

~atanın sclıim<"ti ideali içjude el 
de ça l.~mah),Z. Hepimizin gaJesi 
hN tiM'lü menfaat ıniilalı<1:z:ru,ı:ıııı.ıı 

ustünde Tiirk 'ataml'ın iktidarı· 
nı, Tfu<k milli biiııy.,,.iııtln b'ÜciİDÜ 
dinlıılik aya·kıla tutnıa.k, halk saf· 
Jar.na hatp buhranıno nıünı.kün 

oldu.j;u kadar ıu hb>dtirnıe-k. ol· 
nı.~lıd.ar .. 

Saracoj;lu'ntıll tuhımı.m.a ,.e mü
ı:,haııal.arııııa izaleleın cümlel<>n· 
dUrdigımiz bu prensip §UW"u, na
nıu.slu, ahlaklı, 'al.ansever \'alan 
~OC'uJ.lan üzerinde D111baldrnk ki 
tll".rb.al tesirini ı:öoter<li; ~.,,. ,.,,ı. 
dı, pazaır \:C p~:yasala:ra fer--dhlık 

geldi. }'ak.at, bu bö) le olmakla be· 
rahl'<' gozd(n M\nı.Jan, iç ı,.ıuma 
.,.ı.,ı ermiycın; i.ktı>adi ve mali 
•cl>c'ı>lcr ölçü \'e tarhkın ile izah 
ulıınamı) an bir gayritabii fi.at 
yii:k.-.,li~i de •ar. ııu fia·t 3iik,,,clişi 
b;>TSl'n.ın nercyo !.adar gideceği, 
D4.vcJc i~tikr.ır bul.a•ı.:.ağ kest;·Tile
bı·lse belki içyüzünii, ihth a elli· 
gı e~arı i~ğrenmi) c, üzerUde zi
hi.rı ~·(JC:n1') a Jürnın kalını) a(ak. 

, ~· . ' ' . .. .. " .. 

Geceleri Tren, 
1 vapur, tramvay 
1 seferleri tahdit 

edilecek 
Dün Partid~ İkt,>at VekJli Sırrı 

Da;'ın Reiıa1 ıg:nck y3pılnn ve üt l'aat 
süren toplantııfa }c;)mlir t:ı!nırrt;funu 

t ınin iı;in mühim J,:'drüşmfl'ler olnıuş. 
tur. htıE.at Vekili, bilhas.!:!& vt>ea.itL 
nakliye ve tknvirıt i~ 1 eri üzerinde- a
ınacak te<J,(ıirler1c n~ kadar lı;ön1ür ta
!'!aı-rufu temin t-d!h·blltcl-ı;i hak-1.~ında 

aiükadralarc.lan iz.o;. ._;..! ıt'.mı,t·r. 
,~~";tit! r;ık:Jycnin bi ~n~,-a r-<·<:eJc_ 

ri p -k malvJut yQlcul1'tia :;apıJ,.n "'"
!erlerinin ka1dır 1 ln1aısJ dü~üniilmC'k't.(•. 

(Drvcı;-:-1 $.::ı: :J, 811: !.! de) ___,,_ __ 
Dayak ve iş
kenceden ölen 
hizmetçi kız! 

ıŞer bur g !ima-; 
1 nındaki gemi- 1 

ler bombalandı! 
Londra 16 (A.A.)- B.B.C. Al

man ta,yyareleri dün gece deniz 

kıyısında ve da<hildc ;ki şclıre 
bombalar atmışlardtr. Yaralı ve 
Öl.Ü yoktur. 

İngiliz 'boırJbardım"n tayyarele
ri de Şerbungdald a.iıışmall ge
milerini boın'balanuş!ardı.r. AV'Cı 

tayyardt'ri d<' şimali Fraıısa<la 

i~rruı;i ı _uŞlar yapm~'.arror. 
U:çbir tayyare kay!,cılmaml§Lr. Ai:m.aay "' Ank Bıiyük El~ 

Fon Pap<"D 

FO P PEN'in 
mühim bir nu ku 

Büyük Elçi İstanbuldaki Alman 

Kolonisinin spor bayramında dedi ki : 

•• Führer'in direktifi üzerine, Türk 
dostlarımıza, Almanyan!n Türkiyeye 
karşı her türlü şerait içinde su hu 

muhafaza edeceğini vadettim,, 
İstanbuldaki Alman kolonisi-

nrn spor bayramı sona ermiştir. v·ı"' yetimı"zde 
Bu r,cünasdıdle mük,'\!at levz.ii } a 
merasimi yapılıüen Alman bü- mahsul tesıı· m 

(D"van·ı S:; 3, Siı: 6 da) 

, ~~~:,·~~n~7:~k!·;i~u~ ı M e c huri ''Ta b 1 do t ,, 
Londradaki İŞİ suya mı düşüyor? 

Gazetecilerimiz 
Londradaki Halke
v i n d e b i r k a b u· 1 

töreni yapıldı 
Londra 16 (A.A.) - B.B.C. 

Londradaki Türk gazetecilermin 
şereflerine dün ög'cden sonra 
Halke\•indC' bir kDbul t'Ör<'ni ya
pılmıştır. G.r.cete<.:.kr Londrada
ki Türk ko!onrni ~"' ;ıcietleri gıt· 
tik,e •rt~n Türk dos1tl İngiliz
ler!P göl'Ü'i-ffilL}I rd r. 

, B.B.C yanı İ~ilız radyosu 
tE"':l'!ınd n bır alısıın yemegi v~
J';]miştır. Türk gazC'tecileri •irke
tin iki umumi direk.törü, müste
~ar1ar rr!e<.lısi rei:.;!, Britanya is· 
tihb::ırat ~)n·5~inin yUksek er'..\3.
n~nd:Jn b.:zı!ar· ıie gı:itiişrrı~l(\r· 

d,r, 

Lokantacılar'' bugünkü vaziyel 
te muayyen bir f iat Üzerine 

yemek yapılamaz,, diyorlar 
B3tJı: lok;.11\2 • e otellerde 

ta .ıdot usulüne g;ire ucuz yemek 
".rerılme$ini tt=min İ\·jn dün be1c

diyed<: Y•Jııin1&~1 karar'ıa.ş.~ış o
lan toplantı b•ıı sebeplerden te
hir edilmiştir. E'' elcc YJl>ılan 

l>•r toplantıda V~l ve B :rdiyc 
Reisi, Lokantacılardaıı b.r tahl
dJt i:stesi hazır:~n:.:ıl::ırın .. ve bu

nım kaç kuru~a •ed<•bılecC'ğıni 
tesbôt etmelerini istemış\.i. FakDt 

(De\--a.mı 5,.~ 3, Sı;. 7 Ct} 

1
HA V AGAZİ ABONELERİ DERT YANIYOR. 

\Halk daha ne zamana 
1kadar gaz yerine ha-

Fransada İş va parası ödeyecek? 
Mükellefiyeti 

Amerika buna düşma
ına yardım nazarile 

bakıyor 

İki gündür f stanbul semti yine gazsiz kaldı, 
bir Parti Kongresinde Şirketin feshi istendi 

'l"tdikulodckt Ha>·aı;aıı FMırllı.a•ın- \ 
da vu'kua gelen bir ar·ıa yüı.ünden 

iPtanbul semtine dürıdenhf-ri tok aı. 
tazyikli hav~a%İ vcrilmt'l<tedir. Arl
zanın bu ak~amrı 'kaıl:\r yapılsc&ğl 
tö.hnıin olun1naktadır. Bugfio de hava 
ga%ı a:ı •erlleeektir. 

SON TEV.RA1'~ - G:llz~ızlık yD. 
wU.nden İ!-tanbul ei.hetlndeki ~anf'yı mU
es!'lefit•len ve imı.lW.thanı ler ç.ok müşkül 
bir Vı:t%i)•tte dü~mu~:t"r, i-:l('rıni göre. 

memi:şlerdir. Diğer tarafı. n Ha,:-..g~ıı 

Şirke-tinin sık s•\;. teklrI"Ür f'l(k>D \ıtı 

hali ve at t-a~lkl g.ız vf'rmeıd unıumi 
tikli.yeti' nınc-:p oln1.,,ktadır. ET-cıitnl~ 
dün ge<:e toplanan Uiıt>ldf'raratı t_'um

buriyet HRlk Paı1itıi K<.ın9ı·e,1nJe d~ 
&jncn şu dilek P!'ri sÜ!"lJlcre-k ittıf~lı.. 
Ja kabul olunmu~tu1·: 

otBorolara il'"'- ~·l·rin~ yiıkıııek trıı
yikli ha"a ,.t':rnH:>k su1Ttiyl!' unUt·ri 

(D~va.mı S;ı'. 3, Sü: 4 dr) 

SON DA A 
1\ıl.a)CI diyfff'ğYL ki, 

- J'i.rinç yirL elli kurnşta kala· 

Elbiseleril1? gömü- VİLKİ İRAN! tarihi uzatıldı 
len ceset • • ı 

mezardan çıkarddı 8 AŞ VE KILl!Yalova çiftçileri\ TÜRK-BULGAR 
Münasebetleri 

takır! 

Jl>uhut tiO elan y uk'10'ıy·a çrk
nny acakbr! 
Zeytinyai,'1.m da her Hkit 
130 kuruşa alabil«:eğll! 
SadeJaJ':'ı 450 de du~acak! 

Görünü~ bö3 le bi.c fia.ı İ6lİJ<ra
on.a şaha •• .:liıı le hine değildir. 
li~yw: p<yn<irden, ıwh'll't ve bakla
dan, piıriııç "' 3 aj,'11an başhya..a.k 
iaşe uıadd.,.1..-i ıizcı·'.ndclti füıt 

:yi&elişt ber~i.n daha yüb~i:e 
t.H.t;ı o bir adım aln1akta ve bu 
ı;ay~iıabii ohlugun<La şüphe bu
lunnııyan yükııcli~lcr !wılkm ınai
§etioi tazyi.Jı. etıneı.tcdir. 

Bu ta.rL gidişim bir giiıı biır ak
sülarneli olKag ına, hrE<Ot diiş· 
kiınlerinin başılw~ bmılui.uJI) a· 
c.-ağıua1 baıı n1ür.,elsel \lf' cC'"lll'i teıd.· 
btrıın ~·cnid.en ~eni~ e ı:-clect-giue 
emin1z.. }~;;l,,a·l, bu teııeffiilerin se
bebi tktı• ıtdı öl~iil;,rle ne olu.rı;a 
ol'1ın bir ~iph<'ıtıi>i aç•l<ça sö; le
oıi)t! mecbu.ruz. Biıt:e, fiat) ük.s.e· 
Jı,i,niu biır "·bebin i de ,·ata'llb!rlık 
c:ılnıuda, hatta bilNek ve bilıni
)t:.r<k bir De\·i •be~inci k<>IJ bi.z
•m·1iu.! iıl<'ff te arama.it liı:umdıır. 

Hatay Emn:)•I !.ıudürliifü Muamc ı· LE co·· Ru·· ş1:..uH ' borçlarının . ~ep~~':!~ 
lat nıemurlar,nolan Jlahartt:nin karıs.ı 1 vererek t ırıncıhgı 
Bayan Nc1Jhc İskt'rıdı·rund:ıld ev-.ne 

(Dı•vamıl,;>:J,Sü: 4 de) Tahraı1da fabrikaları aldılar 

KISJ\CA 

Hayret •• Hayret .. 
Hayret 1 

llükümet İstanbul halluna &al 
buğday unundan elunek veriyor. 
l•'akat, halk bakla, nohut, fasulye 
şu ve bu unu ile k.anşlır•lınış cJ<. 
mek );yor. 

Jnei;er, bu illetin sebebi gidi 
fabrinnıla,nıı. çalıştrnlm:ıa ve buğ

day ekmeği yeri.ne şu ve bu u.,fa 
ekmek yapılınas;111n J..olaylaşlırıl
ınası imiş! 

n .. ıediyenin gen~ ve düTiisl tef
tiş hcyleti reisine bu tıl&ınu çöz· 
diiğü, bu sır yuvalarını bulup 
ortaya ~ard1ğı i~irı bizden de bir 
nforilı. 

Fakat, hele şu Türk falwbtöre 
ne deıneli?~ lla)ret .. hane!.. ve 

ve UIDU 1 ) bir lokaıı- Vi•ityetırr.izde iıor~'ıand:rılan 
hububatın toprak mahsulleri of'-

tayı ziyaret t'otii sine en son teslim tar>hi e>!arak , 

dr. 16 (A A) B o c r tcJbit edilen müddet dün bıtmiş-~ Lon a ' . - . .,,. . ı 
Ruzveltin şahci mümes.>ıli Vaıxlel tir. Bu salbah öğı:cncLğ'mize göN 
Vilki dün sabah Tahranda İran İstanbul vila)eti kBza~arı. dahi· 
Başvcki;.i Kıvamüssaltana ile u- Endeki çrftıc;iler borıc;1.ıındııdarı 
zun uzadıya ı,'iirü~mü.~tür. Vilki hububalın yiizde ~cksrnini düne 
bazı fabrikalarla umumi bir lo· kadar teslim etrr.işlPrdir. 
kantayı ıı:iyaret etmiştir. Yalova kan~ı '" bo!'<;lıındırıl· 

d"'' trkm'l hububal. t~slim cde-
iran ,gazeteleri, bu 1.iyaretin i· ·o 

rrk birincilif;ı a~nıı.,:ır. Viliıye•. 
ki memleket arasında daima mev 

n'."i~çmı tesiinı taı"lh·ni b•ı ayrn 
cut olan samimi münasebetlenı 

virlJÜSi~C karJ:ır tt'r:.d.t etn1•~ 1 ir. 
büsbiiı iin ;Irnn«?\ienclireceg;ni , 
y:ı.7ımakladır. 

--<>--- İmtihanla alınacak 

Çölde durgunluk memurlar 

Bil ha...,,.., rcnt.>hi banluıların.ın gı· ha) ret! 

Londra 16 (A.A.)- B.B.C. Mı
sırda kara harekatonda d~nluk 
vardtr. Tobruğa gl~en tıafta de
nizden ve havadsn )apılan tsar
n )· ~ok ehemm.yetli olmuştur. 
Bcnz1n sarnıç1Rr: aie\·lıe;r icinde 
b.:akılmışLr, 

Sümeı:'bankın Boykoz kundura 
fabdk.asıaa 75-170 lira ayl:k üc
rPtle lise me?.Unla<ından memur
lar alınmak üzere b.r ımtman "" 
\ılmıştır .En geç 20 €~·lüle kadar 
müracaa+ "lunma..o:;1 ıçap e-!m.e~. 

tedıt tDt\-<ıJıı • .:.-ı; J . .5u~ 3 dı:) A. ŞEKIB 

Lanl 

Lon<ha 16 (A.A)- BB.C. A· 
merika lıükı'.ımeti dün Fransız 

ba.,.~kili Lava\e, Almıın fabrika
larına Frans;~ iŞ<;ilerinın çağınl
m~SJ ha.kkıu<la bır iıhlıırda bulun 

(Dl'v•m> Sa: 3, Sü. 2 de) 

Ok11y11c11ıarımıza 
Ha-vaga<ı'İ Şirltetinin dün· 

denbtri ht:anbul dhetirıdcki 
ab ;neler-e normal ga7. verme

mesi uıaki,..,krimain faaUye· 

tini aksatm&ş ve tı.ı yüzden 

gwrot.enıl-.ı bugü>ı muayyen 

ı;a.a ti.nd<'I> g~ tllcına k ine<! bu· 
riyetinde kalmışlH'. Elimi:ıtle 
olımyg,n bu i'l'Wldan dolayı 

ÔZlİJ' dilerİ'Z. 

Utro Gazetes', her iki memleketin biribirine 
yardım etmek arzusunda olduğunu yazıyor 

Safya 16 (AA.)- Yar, resmi 
Utro gwetesi Türkıy~ye hasret· 
tiği bi! yazısınd• e:wrnnle şayle 
c!e;•.rkle ıiir: 
•--Komşunııız T ıı kler tam bir 

teafsıııılıl< siy<>ooti gü~mdı.tıe d.e-
\'U n' edıyorlar Turkiye yalnız 
ker.di 'huchıtlarınır, emniyeti \'C 

ıkt~Fadi vaz. 1 L·~ıı. 11 ınk:~ıo1.!ı . .''.e 
me~guldür. 

ller:ıcy ~uı;ıı ,b~t ed•) or ki 
Ank<ırn hi:ı:..-Uınc. ,, dlınya anla. -
maz!ı.gının ba~ııhL~nbc.ri tuttugu. 
fıiJasetten a~i: ~yrılm~k l.as:lı\I · 

\:Uı ıa da değild•r ı 

~~~~---~ı .. 

Doktor Behçet Uz Burdura gitti 
Anlı .... , 16 (A.A.) - Dün 84lbah 

Konyad&n haıre-ket •cleın Ticuet 

Vekili Behçet u~ h..-Mıerind• 
Kooıya Valisi, Topnık Malısuı.ıeri 
Ofisi lltüdürii Mduğı.ı halde Sa· 
raJÖGÜ, Ka.dınhau, llgın ~e Ça~ · 
da ofi1in depolaTmı teftiş ctıni~ 
H k.öylülerl~ giir~miişliİT. Yaı;· 

1 

mn:dardan sonraki ~kj;ı \'ozi~·«"tİ · 
ni de görmiiştiir İn~a edilmrld• 
olnn Ofi s depolarının 'ü<>ıtlr hi
tilriln1c8İ i~in dirt-ktif ,~ rnı!-::~iı 

\ 'Ki l bur•l"rd'"ı hareJ.<-lle Af· 
'.'una gelmf,, ak,an1 t-lJt·r,ı'° e .. ~ 
nafın i_cilrak ettıği t~)~ıl:-uıtıJ.a l.ı:

hııı.01u,, gt'"t e :2 de Surtluret h.ıe• 

rt!lcet et1nı~ti·r 
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HALK FiLOZOFU 

ALIŞKANLIK 

t~tanbul Belediyesi, son bq 
;plda viicude getirilen bayın

du lık e ..... 1enı.e dw bir broşiil' 
neyetmck i?ı hazırlawyoır. 
İmar bakımından, bu şeh:riııı son 
b<) se<ıeli.Jı: ömrü, çok talihli 
g~t.ir. Es.ki )">llarl bi:r dü
şünsenize?. Ç4vi ii&ülne çivi ç.
kılmazdı. 

Bu b!'OfÜrde -1ıeır var?. ~ 
miyonız. Fakat, g<>rmediğinıiz. 
unuttuğumu& blıçok eserieırin, 
bu eserde gözlerimizi şaşırta
ceğ.ını tıılıuıin ed<ı.ri.ın.. 

Bütün bu bumınab fıımfyetıe 
rağmen, İslımbul, bilhas8a ._ 
üç yıldaıı beri, en ga)Tİmüsait 
~artlar altında ç•lışıyor. Harp 
'eziyeti malum. Taş Uışıyaca.lı: 
amele bile bıllıiıti< mesele. 

Hal böyle ik<!ll, şclıiıxle, yer 
)er, hh-çok uıurao esel'~i yük
~elmişti.r. Bunlar, bi.r azmF.aı, 

brr sebatın ifadesidir. Eğer, 
dtiııya lr.ı.ı:bi çıJrnl<lllaydı ve Hk 
b=n ima.r J>eınposu bugüne ka
dar devam etseydi, İstanbul, 

REŞAT FEYZi 

bugün, kim bilir nasııl 1ııir -
zara anıedecekti?, 
Şehir,u __...ıa bir~k ~

ler ka1mrımttn'. Bu eo;er lıer, 
gıöU.. görillüyw. el ile tutulıu
yor. Bir şe!ıq muUalııa, ıö:ıılıe 
görülür _.. ... yapmakla bir 
nıet eılW.n-. Fl!ka(, ne y-· 
hm 1ci, halk pisiltolıojisi, ~ 
görülen e9erlel'e beke+ ta-t

mm olu.ııur. Bq - eneliıne 
kadar, bu pilıkol-Oji.d.mı tegafül 
...ı.ını.p, şebN yapılan hi:ııınıet
leır, gözJ.e ıörüliir c:İn9İlıdoo ...,.. 
p!menüştjr. 
Teımeımi edelıim k.i, dünya 

buhranı çabuk sona enin. Eger, 
1-p daha çok u'.<:lyacal.sa, ma
aksef, t.tanbuldaki imar hızı
nın ptikçe yavaşladığma şahit 
oJıacaiu. Bu, biEe büzüııı vere· 
Cdk. 

İyi ~ B"1edlye Rci6i olan 
Doktor I.ü tfi Kırdar biz.i rene 
alıştrdı, kendisinden mütema
diyen, yiilosıel.miş yeni ..--lar 
bckliyeeeğ iz. 

1 SIHHAT 
KORUSU 

MALI KL11 

SAKLIYOR?. 

Piyasa.da, malı •klıyıınm kim
ler olduğu da kııtt'iyetJ., maiil.m 

de;)-ıl.. tüccar mı, toptaDel mı, ko

misyoncu mu, kiiçiik esnaf mı?. 

Hepsi, birbirlerinin fuıtüne at.yoır· 
lar 

ll!a lı k lamıık için, çok semıa
ye)· e, ,b üyii.k depoy't lüzum var

dır. lltmlu hangi cins tic .... et .... 
ba'h;ııwla varsa, ınalı. o sıklıyor, 
de=lı.ti:r. 

MÜZl.LİK 

OLDU MU~ 

Tevfik Filoretin •Aşiyuı-t ede

biyatı cedide mii2lesi olacaik. Bu

nun içİın hazırloklar gü.rülüyoır. 

Yeni onesüı okımıa yazma kud
rofoıc bakıp, bütün edebiyala ce
dide e.-;erlerlıııi müzeye k:ııldrmak 

cidtlcn, çok y~e ıı.ir hareloet 
olrıcakt:ır. Biı-1-eyb, yaı..r. ~ 

;>azıl;rrını değil, matbu eserlerini 

de oroya :ı....ı.cı.-ır. lazı.m.dır. 

tiSKÜDARLILARIN 

DILEKLI:.lıİ 

-Csküd ı-lılanıı dilrıkk-ri a.r:mıı
dn, Üsküd.:uda bir de tapu dJııire. 
..in:n açılI11A81 vaı-. Tapu işleri 

iç1n, ruütcınadi:rmı İstmıbula gi

dip ı;~lmcktcn !jik.i~t ediyorlar. 

F<ı t, neden ~ki~ t 0eıl:ryorlar. 
Ya;>ura binip doo& Jıav&Ş> alıyo~

ia'• fe!lıı3 nu?. 

TA RllIİ."l 

GÖitMEDIÖİ 

Stıl ngrad önünd<ıki nmhwebe

'k>""1ın bahseden a.ians telııraflan 
şöyle diyorlardı: •Burada, tarilıiıı 

lııııycietmodigi çek !.;anlı muı-e. 

beler ohnuştur.• 

İ:vi ya, tarih iftihar etain, övün

ıüıı, bunları da ıördil! 

AHMET RAUF 

Cumhuriyet Bay r a -
mında merasimle 

açılacak 
Dolımabahçe sırtiannda; Gi1-

müşsu!Yllnda mühendis mektebi
nin yanında ibulunan sahanın bir 
slhhat korusu haline ifrağ olun
ması 'belediyece kararlaştırılarak 
faaliyete geçilmiştir. 

Toprak 1';6\"iyesi ikmal olunan 
bu arazi ~rnyeşil ve onnanlık 
bir sa.ha vaziyetine k--onulac&k· 

tır. Belediye !bahçeler müdürlüğü 
tarııfınd<an )ıuraya 800 adet çam 
fidanı ile di~"T haaı kıymetli a

ğaoı;'.ar dikilmesine dünden itiba
'başlan>lmıştır. S'1Nha-t korusu 
Cumhuriyet bafr2mında mera
simle açıl~kt:ı.-. 

İçlerinden kurt çıkan 
çikolata ve pastalar t 

Son gürJerde bazı çikolatda
rm ve pastaların içind.en kurtla
rın ve küçük böceklerin çıktıj;'" 
görülmüştür. Bunun üzerine <be
leclôye- reisLl,ljind.eıı° aYI uıdarlara 
giindeoiiJ.ı.n bir eırfü·le bu ıgi'bi 
maddeler ~rinde dah" sıkı 'bir 
kontrol yapılmaJlı tebilğ olun
mu~tur. 

KAğıl sa = scı'b•sl bınkılına
rna ..nd:ın son:-a. oriıtlya ki~t sakiı
;ıe.ııı!a.r ç*tı. H'an.I harıi lk ~ "'1>1,.. 
ya 1 r "" aak ıyor!ar Z<>rf kı."ıtıt, ad1 
tir m<«lırp dıeClerl hem akş p;:basıııa, 

hm> do: )"Ql<. 
Mal ~Jikl!Ylll tüccar ,-abı-ız ır.da 

rruıdd~lerı;oe uJ!rııt:ınlar dei'l. Her 
DE."Vli -..c.... re!t.e, bı.ıgün büyilk kar mev-
2UL, ma~ı ıalrl.e..m.aJc+.a.dır . .Malı sa'klıyun 
kazanıyor. Banu bi!en he-r nevi ıtica.ret 
ed>abı, ta.ideye e.nemt rıayet e<h~-or. 

Ar!Jk, bu ka'<!e blltlln oçıkıığı ile 
b<ı)·ltce malUın cıiıduktm ..,,.,.., >1l;rıa
cak tedbirler buna göre aya.rlar.malı
dtt. Malın :akl•nma&ıne nasıl mfıni o
lur.ma :ı". M~scle burada ':<.·p..auıyor. 

BURHAN CEVAT 

( EDEBi ROMAN:.. 92 ""\ 

1 AŞ~-~~L~~~! AŞI 1 
~ İKİNCİ KISIM 

K n~-ı bülün kanı b- saç· 1 

ra;'j· adaır.ı Jtarştiınla eörmek omı j 
L . ~'"" cıeu elli; ıö:zle:tnl kan bü· 

u 
Yer <t;)n ok illbi f, !adı. adamın 

k r; ına d1tCıklı 1 bir t ı&111 omuzuna 
ıroy.ı ... 

P:uıa meyd.an mı okumajja ı;el
dinı ' .. Dedt. 

A KEnanın SÖ'ZClnü k~": 
- ; ~ m;(!dlz d<Mlşfirüz de. ~ be· 

y.:ı.&<z rı-an g:tıı gırtlak gırtlaııa geli
rıZ .•. 1'' uı.~ bur.ı;ian, ~vvc! kro~uşmamız 
Unrı ... Ben bu"1ya °"'°"&; nemıma d&. 
ğ!l, Sı"Vgirf.n nam. """1 g('iQIJ;Jn. 

Kı· na.n h;ykırdı: 
- B.ın<ı ondan b<lh'ıetrneyinlz! ... 

O buraye benden para tııoı;ıa~ &'Ol
di, k1»~a ban'>lret ~ıı. benim evim
den beni ıe\"t'n, bana. s::d.ıaıt göıtıe- , 
8<'vd•ğ n loadını ko>vnu,yn laıHrlı .•• Ba
na '11anrt tıı ~ y.&tişroyozmus m. bir 
c!e lik. .• 

KEnan yum.rıuklarını sıkmış, dişlerini 
eıcı~atıyıordu. i 

A!i şaşolam>Ştı, esasınt anlı;ıı;madıği 
bu sözler oıııu ~~t=tı. Nl'1'>r du
:ru,ordu!. .. 

Kl'keledi; 
- Karmrz.dan, Se\.·r:inclen rr..i bah

ı.e1..ı..yorsuıuz?. 

- E .... L. Buraya ı·:' ·n o drğ'.l mi?. 
- Evet o. Fab.t bend•1.,';indıen gel-

medi, nm.1 buraya grıtird. Jer. B•'Yılıı4,i
tı. &ze ııi!ıa~t lmvuşınıe.lt ü::n-l<li ile 
mcs"ud kapır-..ın önünde beklerken, s;. 
2sin kf·ntlısıine h-em lNtJ:yıt hem de kin.
ci bak:m&nua dayanamadı, ckifU;ı ba
yıldı. 

Şaşalamak •ll'IMll K;,nana celmişli. 
Ka..~mdaki adıamı l"l)ıosinden t>r

nağma k<ı.d&r slhıdilı: 

- Siz buraıya benimle ıa~ mı etmi
Je ırt"ldlniz? ..• Beni a'<4ıtm11 olmanız 
,..tlşmiyor mu? ... 

All gülihroedi: 
- Ben siz.i biç bir zaınıııı al<k>lmu 

6jıe Jt•etlnlle 111 
yapı1ors11nuz?. 

LoJıııınta. taıbkJoıt, 'başlıı:ıe. mev-
zula.r aoroslll<l gimi. F.mnıycl Mii
dülrıüğü.nde açılan lokan'ta'}'ı çciı: 
medhe-:iiy<'O lar. M"lmlrlara ~ 
uCllL üç kap ye;: .. r,tr veı"iliyornwş.. 
Belediye ldkantıası kapaıııd:ikıtan 
sonra, böyle memurı.:ııı yeın<o:t 

yedigt bır ba~ka lı>kazı(a lluılma

mı,;tı. 

BU diğer !ı,ıjber~ göre, ge:<'€'!1 
sene biitiln arzuya rağmen açıJ.a
mıyaın Üniverstie!iler doanıtası
nm, ·bu sene mutlµa açıJ.nı.oosına 
çalışılacakmış. Geçen sene, gayri
mü.<;>:lt şartlar ~ açı.i.amr 
yaııı lokanta, ·bu y;l, IIQSU açıla.bi.
lir?. Çünkü, bu oone, şartlar da~ 
iıa çd:C gay.ri.mfrsaittir. 

Dığer umuımı Jukantalaroa, t.ı.'ol
dot u:,ulü.nün taıohik işi, ne ıbalde
dir, bilrıı.iyıorum. Yapılaıbilecek 

ır.i?. İyi m lzeme ile yeıoolr, tıu
g,iu ç.ıık 1>at..aJ,ya çlkıyor. Bunu, 
kemli ovhcrhıt.axl~ anlıyaiilirsi

nı.z. Faru'Cllni.z "-'• dört k:ljli ye
mGic y.iyommuz, İki WT:ıü yese
niz, y;1ni ili teııx:ere kaynat.saıwz, 
kaça malohzyor, b1r Joere hesap 
oonz. 
B~ yemek lhUSJJSUnda en ti

tiz iooanlrır bile, birçok zevklerin
den, fııde.t vıe it.iyadlarındarı. feda
.kadJk etmek medburiyet.iııde ital
mışlarou-. Ç'OOlııü, çrk.ar yol yol<
tur. iJi.itiln maheme pahalıdıır. 

Salxıhley ioıı evinden çıkıp giden 
ve öğlc)'C Y'CllJtjİe eve gelemıiyen 
insanlar için yeme>ı: meselesi ~ 
daha mühim oldu. Dışarıda, ;~ 
'bir lbkantada, midesini booınadan 
ve karnım doyurmmk aı1lle ye
mek yese, yerine göre, öi:r, bir ibu
çu.k, iki, illci buçuk: lira veımeJi.. 
d ir &r aile smlııibi, yalnJZ, kıendıi 
yemeg; içiJı ve bir öğle olmak şar
t'le, bu kadar para verebilir mi?. 

Bir yemeğin üç, dört, beş lıiıraıy a 
yeniliği k1:ı.antalar da var. Ben, 
artı'k, oralardan bahsetmiyorum. 
Çünlkü, niha}"e't oraUm:!a ~mek 
yiyebilece<k Uı..anlar çok maMuıt
tur. 

Sabıı!ık-y<in evde kaftwa:Ptı edip, 
öğleyin y~mek y>ememeık ve iljl!IJ. 
hayı ~ sa!ldaıruıık u;uJ,ü de 
var. BazıltıTı böyle yapıyu-lar. Far 
kat, lbu ll'Sll! gaıyrislbıhjdir. 

Bazıları da, ®üçük lhiT çanta 
içirvde, ôğ}eoyin yiyec leri yeıne
ğı H-drn .rötilriiyorlar. Öğ}e oldu 
mu, açıp yryıurlar. Bu "'.uıl gaı:tba., 
en e.trorıom.Jk ola.nıdır. Biır •kısmı 
da, öğle ı.amwıJ:m, dJŞarıdan m.. 
~az nevale alıyorlar: Peyni:r diye
ceğim, amma, şimdi pek .pa!halı.. 
fb;r parça zeytin, biraıı: ürz;ü:ın ve
saire. yahut, ilsıül'teciden dört 
:köfte. 

Huliı.sa, <".,le yıenwkl<m ıbir mo
si!le clmıışlur. B'i'.Ilıassa !kaJ,.b.alık 
aa 'H.'rı..!e1 bu iŞ C~ha m\ih~;T, 
All:ı:lı, böylelerm:ın , .. rd:ırnr:::st ol-

R. SABİT 
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dci::l:m ... 
Vı kelimeleri klJrer IElrer ilave 

etli: 
- Karınız i.ııe hlc; t:r z.ı:ıman ihanı9t 

et!D('cr!. .• Blrr~ya bunu söyiemtye, bu
nu haykırmıya gı•ldim, 

cBi1n.rl' &a.dın-..ıı {'ve na.GJ..l v-e ne hal
de ciönduJu.mı tıa.s:ı.vvur -edemez..- '!liz. 
s~ hcık::.re-:in.iz ve m-etresinlzdrn &ör
di..:.ğJ ?ıaic.1ret a!tmda ezilmf.ş, mab
'\-"O ~'J5tu. 

c[)(ıt:H S:Z;...'C':l para i:steme'..c, d@]. 
ezin serveLnf- ı;m d:t'rcmek. ıs...Zn bir 
tatlı b:ık-ışı~ızı ı;örct>:lmek oç n c•= 
vcnıi~ haz.ı.r. 

•Ben Sevıfal pc< ly! tanının, onun 
pnlamu ı:ib• bir k.aU,; oldu(._. pc.k.1yi 
bH .. "Mm. 

cs:zi ue dl:"rt'-c~ 'e"\·diği de bence m.a
lôındur. s:JJi çıl'Clıreso:ya ~ever. sı.ı.e kö
rü Xörüne ilşıklt... 

•O""ıt en 'bl'<ll><ht, en acıklı zam!aJı. 
1'9.nnda y nırı.da bı;n v~rdım, onun 
dertlerini ben dıifıle-dim, eönTüOO bana 
6Çlı ••. > 

Kenan rüyada g'1ll idi; iş.lttik.Je.'ine 

--ndu. l~yret!e oonlu: 
- İ:yıi amma, az onun [>şıkı d<ığa 

misiniz. 
- H8'Ytr 

- Sevgin smn nıetrıcs~z d~l mi?. 
(Dc'V""aD'~ Var) 

1 Hare Vdziyeti 
Stalingraddan sonra düşmesi 
beklenen Rus şehri: Grozny 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğu cepbcsiode: 
Ey tul ayımn ikinci haitası da 

geçtiği halde, Statiıııgrad şehri 
haliı ınuluı•cmot etmckiıedU'. Al
maa teb.\ği.ode, kv• kıı.v\'Ctlıeri
oiıı )aı-!,mlle yapolan muvaffaD.. 
yetli bücumı. nıeticesiııde yeni

den ara:ı:i k.azaınçlsn lemin edii
diğiııi bildirmekle iktiia edi'y«. 

Ytin;z telıtiğ Jı.a.riıcinde olmaK ü

Ullle Beri.inden gelen ilci haberde, 
şelıaroe en büyük istasyonun Al

manlar elioe ecçtiG' \'e mubare1-'· 
mn ,oı;a ermek üzere ol11uğu bi!
diri.hıdrted!ı· 

Buııa mu.kJıbil Rus tebJiii de, 
Stıalingrad'm batıı ve cenup bııi.ı
...ııda şid-letti muhaırebcler oldu

ğunu kaydetmekte ~"' Moslrova
da.n gelen hir haberde de, kuvvetli 
bir topçu ırteşi ile destekleıı.oo. 
Rus kuvvtlerinin, Almanlann Son 

36 saat :ııarfıın.dıı :aaplıetıni§ o.lduğu 
yeıicri ged aklığı tasrih eclibncl<.
tedir. 

Görülüyor ki, bir taraf Stalin
gr:ıd'ın en büyü:k &lll'Jlla w:rıcbğ ... 

nı ve ~re daha fazla girdiğini. 
öbür taraf da kayhcdi.len yeır<lerin 
cer• alıoıdıiıru iddia etmekteciiıc. 
Diğer taraftan Marep1 TiulO

çBDko'nun pmaM-> taze k:nvvet

lme yaptığı mukabij ı-nızı.r 

veya Alman cenah müdaf'"""' hak
kında tcl>liı!'lerde ~ir nwlfunat 
yoktur. Buııı.dan anlaşılıy ... ki, Al
man ordusu, şimal yanını müda
f.uı koltuğile iyi muh-ahmı et

mekte veşelırin bab ve <lC'llup 
batısı kcsi.mlermde taarruza d&
vaın i ~in y alDllZ karşısın ti a o ı &ıs 
ıkuvvetleırile uğraşmaktadtz. Böy
lelikle Almn,ııl:ınn büyük biır füı· 
tün! ilik tem.in ettiklerine şüphe 
yoktur. 

Yalnu şehir düşse de, bu mıo
takada muharebelerin ao.ııa eceee-

İkinci Cihan Harbini kara~ar
caki rzaferıerin, deniz!erdek~ üs
tün'.t:ğün, tayyarelet den bomba
lar <•tılarak y:.ıpıhca:t büyük ve 
ı;enış taJır,batın bil:receği, mu
har4' büyük devletlerden bir 
grupa nihai muvaffakiyct.i tem:n 
cyllyc-eejii t~rzında muhtelif mem 
l<>ketler'n -askeri ve siyasi mu
uıarrirlerinin mütalealanna s1kca 
tes~Jüf tY.anı.ıryor. Ka·ratardaki 
:ıı.,fc.~r 1<ad r denmerdeki üs.
tur-.,·, tayyare bo:nba'anr.n 
t.J!ır:l:,at ayrı ayn i.tinci cJı n 
har Jl!lın mulıaıiııler' nden bir 
ıgTLpun n h i zaferi'1cı fımil o~a
cakla :·dır. Ilutün bur'.arda dayan 
mak e 0ası ll'.ıddi ve !Y'anc-vi hu
susiarda nii1ai z~Jer:n tılsırr.ıını 
te;'<ıl eyler. 

Karalardaki hardat hakk:ndı.. 
biz de bazı mütalea:.a• düşünceler 
iler~ sürrr.üj. tetk\~:er, tahlil'.er 
yapmııştık. Ha,·alardaki h:ır.ekat 
ve tayyare ·bomlbardımanlarile 
ta.hribatınt da i~ha, neticelerini 
aruatmağa çalışmıştık. Bu husus
lar ve esaslar hakkında tetJtiki i
~p eden daha pek çok bahisler 
mevcuttur. 

'Bütün bu mütalealar arasında 
İngiltere ve Birleş:k Amerika da
tıi dahil olmak füere muhtelif 
mem ı,eketlerde şu sualin sıkça s&
rulduğu da görülüyor: 
•- Japonların donanması Çin, 

Pas:tik Qlcyanuslnr•.nda hi\k'mc
yct elde eyledi. ll nt Okyanusu
nun ~ark sahasının kontrolünü 
teı:ı:ne mu vaffok o:du. Akdeniz. 
de İtalyan, kısmen de Aıman de
niz !;;\.!\"Vetleri 11usolinin~n c?r!Ere 
Ncstrum> veya b:z\r.ı. deniz na
zar'ves'ni hak.kat h3\ine getirdi. 
Cd:,-clüttanktaki ir.Jiliz cıonan
rrıa~ı Akdenizin garbile ortası, or
ta•ie ş!rkı aras!r.dL ~evrü.sciu 
'demiyecek halde bekletilmekte
dir. ş:mal \'e Manş denizler'nde 
Alman !don.anması cüzfiltaınlan, 
Jıücumbot'arı, r.ak~iya.t ve iaşe 

gcmi:eti seferlerini yaıpmal<ıta
dırlar. 

Nerededfrl.er, İngiltere ve Bir
leşik Amerikanın meşhur d-Onan 
maları?• 

* Umınni tonajdan ba:;ka saff.ı-

ğ>ni z:ımıctıniy"'"1%. Almanlaı- şi
male doÇu ileriemelr.ı- vazgeç· 
seler l»Je RıBl.a:r Almaaı.1- Si&
~ mıntaL da biç olmazsa 

kışlaıı-- men'ebnek ıııeksrH!e, 
s~ twnıı:rlarda bulımacaklar

cbr. 
Kaflımsyaya gelince, StMingrad· 

dan 9llm'a düpn'* muhtemel gö
rülen şehir, peirol mcri<eııi olııın 
Gro=y'dir. Falııat Ruslar buca

&llll ds Stx!İinııırad gibi büy ilk bir 
inatla müdafaa etmektedirler, Af.. 
mll!ll tebliğ~ Terek nehri boyun
da Rus t:ııarruzlanıun püsılcii.rtül
düğünü bildiriyor. Bunuııla be
raber Alman - İtalyan kıt' alon hu 
şehrin 40 • 50 kilomet.re mesafe
sine kada.r şimıııünde bullllluyor

:ıı.r. Ruslar ormıınhlı: ar.-.iden '9-
tifac.., eıılerclc, uzun :ııaınan müda· 
ba muharebeleri verebilirler. 

Novorosi:sık m...takooı.nda muha
rebe men"i bir şekilde devam e

dryor. Kafkas dağlarındalıi bo
ğu.1.anla veya geçitlerde Alımaın 

dağ bt'&laırnun ileri bankette bu
:hmdtı.lıılarına dair hiçbir .melı1mat 

yoktur. Zaten bu dıağlaıra ku düş· 
· miye başl&mlfbr. 

Kalkastıı Ahnan harekatı çok 
ağır bir şekilde inkişaf ediy .... Bu 

va7'iyet-e göre, BakU ve Batum i<
tikametlerinde ilerlemek ve kış-

4- evvel bu heddlcre ~. 

yeni takviye kuvvetleri gö:ııderil· 
mesiıne, Alınan iş)c.rCı.in diizeın-

• ı~ioo , . ., nihalct Stalingrad 
Dl<'ymn muharebeısiııin çabuk k.a
zanılıtl06.llla bağlıdır. 

Stalimgr d . Voronc.i aırosında
lri sahada Ruslar bugünkü cephe 

vıniyetini ınulıaf-am etik.içe, bu 
cephenin Azalt denizioe eın yakın 
olan yeri ve istikameti iki i:ttıaf 
içi>n de hayati ehemmiyeti hıaiz o
lacaiktır. 

iıa"P gemileri; hafıf kruvazörler, 
t(XI');1İto mtıhri'Pleri, tayyare ge
mileri g'ıbi donanma cüzıiitam!a
rının ayrı ,ayn k>sırnları, dest
royerler itibarile deıı.izaltılar'ııı 

istisna cd!nce dahi şu netU:eye 
\ı~anr • .J: 

İ.ıgiltere ile Birle• k .'\rnerika-
1ıınk: ni ayn, ayn ve cilz.ltamlar 
itiborlJe dt' te•!:tke ti>bi tutun~a 

J"'P(}nya, İtalya, Almanya".lınkin
drn üstündüır. Sayı itibarile de 
faz!adır. O llıalıde? 

_ fohasım raüyük 00\'letlerin 
dn".lanrna cüzutam!an kaıı;ıla-şa
rak büyük deniz muharebe!:inin 
ht. lıarpte, geçen cihan 'anbin
deki Skajerak denir< savaşındaki 
gibi görülmediğini süyliyebiliriz. 
Buna da sebep, mihver devletle
rtnin donanmay.:J. k.;r~ı d'Jnanm3. 
kuvvetierile muharebeyı ve hü
cumu değil, tan-arelerle taar
ruızu teı:cih cylemelcridir. 

İtıgili7.lerin bir saffili·arp gemi
s:ine mukabil Almanların Prens 
Bismark saffıtıaııp gemilerinin 
Şimal denizinde batırılmasmda 
ami~ donanma cüzütaınlarının 
karşılıklı çaııp<şmalarindan ~iya

de tayyare l!rikumlarında at •an 
bombalar rol oynadılar. 

941 yıtı .birincikanun ayında 
Çin deniz.inde ve Sir.gapur su
:ırr nda İn.ı;ilizlerin Prince of 
\Vals ve Repuls sa'ifıiıa"P gemile· 
rini Japonya donanmasının ayni 
sımfa veya başka k·sımlara men
sup cüzütamlan batırmadılar. 
Yani bu iki sıfiııharp gemisi Ja
pon donanmıısile deniz savaşında 
batmadıkir. Japonların tollpito a
tan tayyarelerinin taarruzları ü
zerine ald: klan ağır yaralar, ma
ruz kal:dıklan şiddetli isabetler, 
Ilı.usule gelen infiJıaklar neticesi 
mezkiır ik1 saffıharp gemisinin 
":ıaitıkları anlaıılmıştı. 

Midvay deni.z harbinde, Mer
Cö '1 denizi muharebesinde, Sılo
mon adaları <ıularındaki denlz sa
vaşında Amerik~:!ıların da donan 
m" cüzütamlarından lba!Jnlar 
oldu. Fakat Jaoonların batmlan 
donanma cüzJ.amlan Amerika
lıl.annkine nisbetle daha fazla ve 
önemli idi. Donanma cüzütam
ları karşılaşınca Amerik~lılann-

M .! il KEM ELER ı 

NE ZA AN 
lTIY AT ETMiŞ? 
Kı:rçııl sablliirı, ihınalxicn epey 

IJ'lam:.ştı. Sıxtında bir frenk ~m
leği; ayaklarıaıda, a11ka.sı basılaırak 
yeıooni haline getirilmiş eııki is
lkar.pinler varoı. Başı aı;Iktı. Oku
nan dava evr>ılkım6 göre, •1ıo 
iıç~ farz:\asilıe saıJlı<ış okLulkıtaın soın
ııa, her zaıınan alışver->lj ebtiği tü
tüncüye gidi.p veresiye ispir1'> i.9-
wın;, vermeyi;nce re:ı.alet çJkarıp 
tütüır~e tecav\E et.~, dövmt
y>e ka1kınlş 've şiai:yell w.eıune ya
ıkahmarnk ~lremeyıe verilmişti. 
Tütüıneü <:ebbaır, hiııdiseyi dava 
evr.oorıda olduğu g;ıhi anlatı~ 

sonra, 
- Bu, dedi, mr değil, beş değil 

Her -ıaınen yapıyor. 1kıi tane çekti 
mi, sulanı.p cıv>tıyor .• etrafa sal· 
dırıyor. Artılk. Cl9k.isi gilbi kaldııra
mıyor ;iç'~i ... 

Maznun Rııza da Jreıııılishıi mü
dafaa etti: 

- Ben sa.&ıoşlulcla biçhlr şey 
yapmam. Ne yıı;ııarsam, aklını bar 
şınıda yaparım. AllahaŞkın.rza g&y
reym, 'haksrz mıyım? Dört 'beş se
nt,;r;.ır Cebbardan alışvcr-iş ederim. 
Şimdiıye kadar on parası kıalıruf 
mı -bende, söylesin? Bir şişe it.:.1JIİl'-
1ıoyu esirgiyor benden. Ha.Jısız nu
yun döwnekte? 

Şaiııtler dinlenilcli. Şı>lıitler, Rı
=n saırhıoşlukla Cebb~ıra teca
vüz ettiı;>ini ve dövmek istediğ.inıi 
söy J.ediler. 

Hfik.im ıkıararı bikiirdi: 
- Rıza, senin sarhoş olarak 

Cebba.ra tecavfrı: ettJğin ve ınmr 
mu istiıraiıat:inıi seibey ledıiğin ve 
saıılıct?luğu da itiy~d deTecesin.e 
vardırdığın aırılaşılıy-or: Bu!l'dan 
evvel de ikıi defa sarhoşlı;Jkrt.ım 
m.aJıküm olnn;şsım. 572 nci mad
denin ikinıci fıikrasına göre ddk· 
san _gün hppsiır.e karar vmldi. 
Haydi halkayım ... 
Rızanın ü:ıeıinde bu karar bü

yük bir tesir yapmadı. Yalnız, 
m~er.roen ç•ıkıt>kıtan. sonıra, 

- Ne tuıh:ıf iş! dedi. Samoşluğu 
it~·;:;cl dere<."esinc va:rdırm:şıım.. 

San'ki yeni n,: bu iş? Yi'ımi beş 
sencdıi.T içerim; o zamandmılberi 
itiyad deııccesine vardm:lun. Yeni 
mi fa.t1kında oluyorlar? 

HÜSEYİN BEHÇET 

ki yenilmediler, Japonlarınkini 
ryendil{!r. 

Ancak lbu denôz sarnşlurında 
da y:.nc tayyarelerden atılan ve 
gemilerin !:ava taarrı·~1.ıı ile ba
tır,!anasına seıbcp olan uorıpiller 

veya rorpitolar en büyük rolleri 
ifo etliler. 

7 lb:rincik.anun !\41 de cPerl 
lFfarbur. a yap, lan Javc n baskını 
donanma cüzü lam' arile de
ğil, tayyarelerden atılen ha-
va toııpillerile, toıpirola -
rilc oL'Iluştu. Birle~ik All'erika do
nan .3sın n nğradığı o büyük za
yiat, km' ık.lı deniz savaşı ncti
ccş; deg '.d;. 

* iBütün bu ha'Jer donanmanın 
fü:ı rnsuzluğuııu, işe yarall'anıaz
l>ğın: ıshat ·edecek delaildir, d;ye 
asla sayılamaz. 

ik•r~i ci.Jıan harl>inde İngiltere 
donanmasının k:ıvveti, tefevvü
ku çek ışler görmekte, pek mü
him ve 'hayati qlerı başarmakta
dır. AtLantik denizinde, Akdeniz 
de, Şimal ve Marış denızlerinde, 

İran <leni-zile Bas. a köı fezinde, 
Kızıl.denizde, Hind Okyanusunda 
nakliyatın, Komvoy \'~ya kafile
lerin himayesi, denizaltı hücum
larına karşı ka rşıl.aşı lan vaıpur za
yi atma rağmen temini, İngiltere 
d~nanmasnın üstünlüğü szye
sinde mümkün olmaktadır. 

İngiltere adalarmdnki halkın, 
45 milyondan fazla r.lüusun itha
li z•ruri olan iaşcsilc lharp sana
yiinin iptidai maddeleri yine ayni 
donar.ma kuvvetindekı üstünlü'c 
neticesi naki~ ve tem~n olur.uyur. 
Afrl~a <!trafrndaki hmanlara, 

Orta Şark harp saJ.ne!<.-rine, B;,_ 

le.şik .Amerika ile İnr,:ıtere ada
lan arasındaki karş.lıklı müba
dele ile yapılan nakl:ya-ta yine 
İıııgilıiere donanması !himayesini 
temin eylemekte, Şimal Bu'Z de
nizindeki Rusya limanlarına yar
dım kafilelerini götüren vapurlar 
da böy]ece seferlerini yapabil
mektedirler. 

İıı.gilterenin denizlerde dolaşan 
600 harp gemisi ş'mdiy~ kadar 
ınlhver devletlerinin 6 mHyon 
ton V3'1>Urunu batırmıştır. 

Japon m am . s,. 
Ym:an: Ali Kemal Sunman 

Japon kabinesinde hariciye 
nazırının çekilmesi üzerine <> 
memlekete taallük eden ön sıra
daki meseleler diinya rnatbtiatın
da yeniden baılı;s "e tetkik mev
zuu olınağa ba<j\adı. Ja.ponyıının 
muk&dderatında ;> kadar müessiz 
bir rol oymyan askeri fırkayı 
teşkil eden generallerin ve ami
rallerin .arasında n..?lere karar ve
:o:Jır.iş olduğunu düşünürken her 
ha:i..e Japonlal'r, meşhur olan 
k~t·ım~yctleri, haric-? hiç sır ver
memek hulyaları da h ıtırdan çık
mamaktadır. 

Böyle ketum ()!maki:; Japonlar 
şimdiye kadar az kauınm~rnıs>
larctT. iBasbelH ki memlckt1 i
nin bundan sonraki iş!erindc de 
böyle cll'ğ-zı ıpeb olacak! rd:r. 
Yine pek tabii olarak ketul!' dav 
ranılan büyük meod.elerdrn biri 
de Rus • Japon münasebetlerinin 
da'ha ileride r.c lıa! alacağı, şu 

sıralarda 'bir haqı çıkıp ç1kmıya
cağıdır. Aıyın başında Tokyoda 
vukl!a gelen buhran dolayıslle 
başvekil ile tıarici,ye nazırının 
Rusyaya kartı meslek?erine dair 
şimdiye kadar ortaya konmtff 
hiluninler daha ziyade her iki 
de-vfot adamının Rusya ile crgeç 
harbe girmek kararını vereeek
leri yolunda idi. Bununla bera
ft:ıer Japruıyada .-iyasi meselele
rin nasıl halledildiği büsbütün 
meçhul değildir. Bilakis 'bun ·ı a
çıkça g~erecelt ~nalümat dl var 
dır. Mesela aşilı:ar olan bir keyfi

yet şudur: Askeri fırkanın !şba
şına getirmi.ş ve getir('{'ok oldu
ğı · devlet adamları ,kimi er olur
sa olsun yine o fırkan•n tayin et
tiği istikametten aynlmış ve ay
rılacak d~ildir. Askeri fırkm n 
içinde butun.an diğer 1Jir kısım 
erkanın da ortaya çıkmış fikri
leri vardır. Bunlara göre J ~pon. 
kara ve deniz kuvvet!erinjn ce
nup taraflarına doğru sarkması 
ca.z değildir. Çünkü J aponyanın. 
arkasında Rusya vard:r. ;>,feğer 
ki Rusyadan bir tehlike gelntiye
ceği temin edilmiış olsun. Rusya
dan bir zara< gelmedi. Bunun U.. 
z<.>rine de Japonlar için Amerika
ya ve İngiltereye kan;ı harekete 
geçmek kabil olm~tur. 

Rusyaya kô<şı lhareket etmek, 
evvel.ıl. Rusya ile işi bitirerek on
dan sonra Okyanus sularındaki 
adalan almak vardı. Bun'-1 askl"
ri fırka düşünmemi-ş değ'ldir. Öy 
le ki 939-40 da Rusya • Finlandi
ya muharf!bcsinde Rusların u.ğra
dığt türlü muvaffakiyetsizliklere 
bakarak Japon ordusunun da 
Rueyanın üzerine yürümesi pek 
'Yerinde olacağını düşünenler var 
dı .. Llkin Japonlarda şöy:.C di
yenler de çoktu: 

- Ruslar!ıı F;nl<>re k I"'ı L•ra
dığı bu ilk muvaNa' .:yet ıl;k' re 
bakarak acele hır bükü."' ,.n , ~
meliyiz. Ruslar iyi döğüşmevı bi
li!"ler. Ru~lar Finl·ndıya m a
rcbeslni kaybctmiyeceklerd r. 
Şimdi buna bakar k vaknyii 

s1ralarr.ak lazım gelirse Rus -
F"n 'harb:nden sonraki Rus - Al
man Jıarb'nın de Japon'nn l" stl 
<lü~ündürdüğü sorulabi' • Her 
l;:,ı,,,, daıha acele bir hükü , ver 
m~·kt"'n pek çeki~mekte olan ja
po:-:lar az değildir. 

Tokyoda vulrua g•!cn kabine 
buhranı da lbug;inkü gibi büyük 
'bir !ı2~be ~'...,,i~ olan Japonya
nın karşılaştığı mil.şkülatın or
taya çıkan alGmetlerinden S861-
ruaktadır. 

Bazı sinemacı arın 

bir kurnazlığı 1 
Son günlerde halkın mevsim 

münasebetile sinemalara ra(lbcte 
b~l.aması üzerine bazı sinemacı
ların kal.ııibalık saatlerde gişe ö
nünde biriken !halka: 

•- Yalııı:t lüks lballoon, lüks 
koltuk kaldı! ... diyerek yüksek 
ücretli 'bil a!anıya mecbur ett k
leri, &ıalbııki diğer ucuz Il"Cvki
lerde müteaddit b ş yerlerin bu
lunduğu şikia-Jıet edilmiştir. Bil
hassa pazar günleri ba<ıı sinema
larda ·Uıt'bik üınan bu kurnazlık 
üzerine tahkikata geçilmiştir. 

fık mekteplerde 
Şelırimizdelci ilk mektep' rle 

ekalliyet ve ecnebi mekteıple'"'n
de yarından itibaren son sıntfla,.. 
dan maada diğer sınıfların ikmal 
imtihanlarma başlanılacak ve a
y1'1 19 uncu cumartesi günli ak
şamına kadar devam edecektir, 



-Günün siyasi İcmali----------... 

==Son 24 Saat içinde== 

Hadiselere Bakış 
~----------·---------------------' La val'in iş mükellefiyeti kanunu 

Fransa :la infial uyandırdı 

;::;:a!ir.gradın ka.pılanııda, hat16 
soi<aklarında ev ev muharebeler 
be.tür. şickletile dev1m ediyo.. 

Berlınden bildirildı.ğine göre, 
S!a!ir.gradm en büyük garı da 
A1.n anl·rın c!ııne geçmiştir. Al
man askeri me.lrfi!l<?rıı!n kanaa
t;ne ·· ce, Swılinı;;ad rouharelıe

sı sona ermek iheredir. Şelıı in 
) rıs, şimdi .Almanların elindedir. 

!lfoskova, Almoruarın şehrin 

'am;;iarıııa girmiş olduklarını 
J ıbul e.iiyıı.r. Büwn fabrikalar 
v~ >r.eskeıılcr kal·~ ve tabya haıi
r.e getiri..ı...~a.Ş ve tc;örgü m§ninia
ril~ ır.Ucehlıcz tank •uzaklan lnı
ı .ı.'m~ ve mayn tarla!Arı viku· 
d ';c l.rı:mişt;r. Bununla beraılıer 
her kaynaktan ge'cn 'h:ııberler Sta 
lrngradda vaıziyelın vahim oldu
ğ;..nu gôsteriyar. 
Almanı.ara göre Rusların Rjev 

~:malinde .k!.lvvctli topçu hima
yes.nde yaptıkları tı:r taarruz a
j;ır kayıp!ar1'ı. P'is!<:ürtilinü.ştür. 

L,ıdoga ııölü cenuh'-lnc!« Ru;;ların 
nıeV'Z'.İ taarruzlan Alman müda
faası önünde erimiştir. 

Ka!i<asyada Groı:ni petrol böl
ges'.nde de Rus mukavemeti şid 
dctlid·r. Ruslar buraya mütema
dyen taze kllVVetler getirmek
tedir. 
LAV ALİN İŞ MtlXELLEFiYET.i. 

KANUNU 
Frnns:>d.a Lavalin çıkardığı iş 

mü:tel1diyetıi kanunu demok.ra.s
yn • memleketlerinde büyıiik bi:r 
asıfö;ye~ uyandınmştır. 

cDeyli Meylı. diyor ki; .Bu 
karar Fransaoda heye<:an değil, 

infial d1? uyandırm11Ştır. iBu ka
nun A.knanya bes~bına medburl 
!şçi.lik yolunu açmaktadu .. 

Dij;-er lbir İ~'•z gazetesi de: 
d"ra!lEiz ha.ys.iyetinin bu kadar 
çiğnendiği göriilmemi.ştir. de
n:ektedir. 
Bır şayiaya göre Laval Alman

yaya 330,000 Frans:ız iş..-isi gönde
rC<'eğ:ni vadetnı~ ;fakat ş'mdiye 
k2 dar ancak 4000 kişi gönderebil 
m ştır. Bu vııziyet üızerine Laval 
iş rnükeJlef,i~·eti kanununu çıkar 
mak meClıuryetinde kahnıştır. 

Kanun, keuı ·Amerikayı da si
nirlendirmiştir .Hrtt'i Amerika 
h · kümet., Vişi hükümet.i nero:n 
d teşebbü:ste buıll'Tlarıık bu lıa· 

re keU.- düşmana yard·m nazarile 
.!ı k ca&'tnı bildirrıili;tir. 

• l.>\ı'.iSIZ MALİYESİNİN 
DURUMU FENA 

~ ~'tdra kaynak.lan Fransız ma 
li)'. nin çok fena bir durumda 
old -.na kani bulUl!ltlaktadır. 

Ge ·r azalmış. mıısraf artJDŞ1tır. 

.B:ı;şta · al masrıı!J,an olmak Ü· 

7.ere V;(gal muıtakalarından gelen 
halkı beslemek. ,ınasrıı.fın mühim 
bir kısn1ınıteşkil etmektedir. 

Söylend;ğine göre, bülçe vari
datı 80 milyar, masraf ise 300 
milyardır. Yalınız Alınan işgal 
masr:ıfl&n için 109 buçuk milyar 
Ö<!cnınEktedir. 

.J.JiR A!'UM'.A_,'f LİMANI 
TFJKRı\IR ıBOMBıALANDI 

Londradan !bildirildiğine gıöre, 

bomba tıryyarelerinden m;irekkep 
büyük bir leşkil Vilhel.ıru41ai.ene 
tekrar hücum etm:!ı1erdir. İngi· 
J,!.z t~yyarclerinden i.lUsi dönme
rnışt:r. 

Ber!in kaynakları, halk arasın
da kaycplar olduğunu bikiiriyoc. 
İkarne4;:cı mahallelerinde yan
gınl.:ır çıkrrnş ve biuak;ır has.ra 
uğrı.mış!Lr. Dört İngiliz tayyaresi 
düı;ürülm~. 

·Bakırköy Polis 
merkezinde kanlı 

bir hadise 
Bakırköyünde YenimahaU.e po

lis komiseri Şevket masasının gıö 

züne birkaç gün evvel koyduğu 
200 lira paranın !bulunmadığını 

g9rerek dün bir ay evvel polis
liğe girmiş olan ayni merke2'de 
Ali Rrandan şüphelenmiştir. 

Dün Şevket bu ~ini baş
komiseT Hamruye anlatırken ka
pıdan dinliyen Ali Rina içeri gir
miş ve sil.fılnnı çekip iki el ateş 

etmiştir'. Şevket vurulm~ g:iıi 
yere yat-mış ve hiç yaralanmad.,; ı 
!halde .,.._ Mı. öldüm!• demiştir. 

Ali Riza kaçarken ayağı !:akı
lıp yere düşmiiş ve siWıı patlı· 
yarak ka:ıaen ölmüştür. 

• 

FRANSADA iŞ 
MÜKELLEFiYETi 

(l mel Sahifeden Devam\ 
muştur. Vaşingtondaki Fransı:ı 
elçisine, Amerikanın bu harekete 

diŞinana yardım nazarile baka

cağı bildirilmiştir. 

G5celeri tren ve 
vapur 
cı ıncl S:ıhifeo "1 Dovıım) 

dlr. Kış tarifttrl bu es.a.slnra g0re ha.
zırlanacakt!r, 

İktı.at Vekili Sırrı Day bu ~anı. 
Ankaraya gidecek ve bu htt!os13r1 hü.- J 
kttrnete an.Mieıeektlr. 1.Jü2;um görüliirM 
Jcısa btr z>.ma.nJa derh ti bu yolda .ka-
rarlar alına.cakt.Jr. • 

-"':..; :....:-. f Kız v~ Erkek kısımlan ~ ~ "' ~ 

~ BOGAZİÇİ LİSELERİ, 
~ 1 • 
~ Ana sınıfı - lk - Orta - Lise ! 

Yatılı ve yatısız talebe kay dına ve es'!;i 1ıoılebenin kaydının 
yenilenmesi ne başlanmıştır. 

Alt.NAVUTKÖY çb iES AKAYLAR - Telef..,.: 3'·211 j 

~- Akşamlan vaktini bot ge çirmek, iyi yemek, iyi - ... Ilı. 
içmek, iyi müzik dinlemek istiyen: 

• 

• K MASAR 
I' 'Beyoğlunun en ki bar muhiti! 

e gi~. 

1st.ikJaı Caddesi. No. 451 .Stüdyo. nun üstün.de. 

S'pariş iiızcrine hususi akşam yemekleri. 
Scıfra'llızı t!'VVelden temin ediniz. Telefon; 4384~ 

Bl14lünden itiba"'n sevgili te n<ır Avgeris en son reper'tu.arı!ııda 

Parasız Biçki Dersleri 
lllF·I veıcılliilıo Erkdt Tentllk Okıı !U!lda gece deıtOJe<inl bitirenlere re91Il1 

ıı;ç!<j d'p:ı>ı:ouı \'e.dlir İı.:ıru.t için Divanşolundalti Okula mü.r<ıcaa.i. Tel: 22430 
•996-2> 

T 
BUGÜN AÇILIYOR 
Masarik ve erkada,ıarı 

Bükreşe hava 
akınında 14 

kişi öldü 

• 

Bii&ırcş. 16 (A.A..) - Re"111ell 
bildiriidiğine gör<> 14 EyllU gece
si Bitkrcşe yap1lan ha va aluııı 
&ıeticeliİade sivil ahaliden 14 kişi 
ölmüştür. ru.keri hede{ ve tesis- ı 
!erde hiçl>ir has&O' yoktur. 

--~---

Ekmekl ... re karışbnlan 1 

bakla, fasulye un lan 
Ayakpıda Abdiilezcl paşa ccd· 

desinde 226/228 numaı;ab Mclı· 
nıet Emin Gttıw;cıriıı değ:İml{'t)lin

de düın ıdtm·ş bin kilo bakla, altı 
bin kWo fasulye unu bulunmu't" 
tıır. Bunlann Mchnıet Emin Gen· 
çe•;ıı Fener, Çarşıkapı ve Nişa• 
cadaki hrınlıı...,.da ekmeklere kıo
l"ıştııdd.ığı analş lmıştız 

PAHALILIK! 
t!l~:,Jrctcn u~v.:.rnı j 

da w: hıı.~ayici zarıueye maddee· 
ri iioE«indc gcoiış iilçii1'e •ewrea 
ınukabili avans. Hıredi:lei ~!A
lan ve bu sn:rctlc öııtilçiliği ve 
biJııııet:i.ce fiat yiikse.U- gay;retle
rini kıolayiaşhru1ak flr.salııııt >..t.i
yerck veya isteıniycrek vorıdildari 
doğru ise, lnı şü pbem.iz, lı a.kilkı>tıce 
bir ıl«eceye kadar d.aha yaldaşır. 
Binaenaleyh, pahahl.ıX mev%Ull ü
ZCl'iode bu ~.ııhoı-;ınm de göz.ö.. 
nünde buhmıdurarak bir iJ>ce}m::e 
yapm'1All> yarinde oleeağ.nı üa· 
deleırdirirkt:aı ticarc t alemimize 
telıırar tekrar ~u söykmdt iote
r.iz ki, 11""'jey bu muıılokt'<faı .·e· 
lılmctine., emniycline, kuv"·elino 
bağbdıa. Eğl:!r bu ın=Ueket J.;tn· 
yesi şu ve bu sebeplerle y.ıpraııcrr, 
seliunet ve ee.adeı:.U. doonıyan ta
katler ziWı uğnıtılıma ııe apıı.rtı
tnan, ne mücevher, .,.. alt..ıı, nıe 

tı.klım tıklım servet lumuesi hiç 
bir d.eğ'ft' taşm•n. BW>ım için, 
şah.si, hu.su.si, h.rd1 bütiiın çal>ş

malaa:m hcdeii yalnrz ve ye in ız ı 
Türk milletini uıımmi t:ıkatle.ri 

ile a:rakta sapasağlem tutmm ol
mah ve yediden yetmişe kadar . 
lıerloes her işinde; şuur ve vicdan 
muhasebesinde en önce bu hedef 
üzerİllde kcnıdhmıi mes'ul ve va· 
zife'li Mlmelidir. H<'rŞl'y, bmıdaıı 
san.-aıyadır ve bundan wıll'aya 

ıkahr! ETEM iZZET BENiCE 

Cebelüttankta
1

K/Z/LORDU 
hava ve kara üniforması 
manevralarıgiyenAlmanlar 

Lalill<>ll 16 (A.A.) - Evvel.ki 
gece V<! kısmen dün sa!Aıa!eyin 
Cebelüttankta hiva ve kara kuv 
vctkri mü,,terek rnan~v.alar yap 
mışlardtr. 

Bundan ba.1ka malzeme yüklü 
altı ticaret geın.;ri, dün limana 
girmiş ve dcı*ıal ~üyeye baş

lanm-ştır. 

Biraz ~l)raa Akd.Pntzden ge!En 
bir den!zaltı, limana girmiştir. 

&:ıba'hleyin yüklü o!duru mal:z.e
mcyi ta'hliye etmekle olan bi:r va
purda Li.r infilak vukua gelmiş 
o.lduığund~n vapur, kıç tarafın· 
dan balm2ğa baolnmış ve hemen 
karaya oturtulm:ısı çarekrine 
~a\"·unılmuştur. 
lnmakın s~l>l malü.m ıJcğıldir 

EAVA AZI 
(1 inci S>h'frı:\en D<'v&m) 

mü~a.di i~lct.crek at.cnem9n sarfiya
tın! bir ka~ r.ıL!l!ne ç·kartm!'tkla b.:ıL
kın cehir.d;.n hdaJz v~ ~ı::-ey~iı olarak 
fa.ıla para alan Havr,...'lt'lt Şt.-kctlnhl 

bu faally~tine b1r son veril:or.~i. Ve 
ha1k•n hu gl"Ç•m 20Mağnnd"I. HilYııgazı 
Şirket.ne kaf1,ıl•b.ız. bo~ para ôdc-tU.. 
r!lrueme.:l.> 

A~u lere bfr t.Orlü )"ola gelrn~yen 
ve kfrh arıt/\, kl\h kF-mG.r azı ğl baha
nesiyle ruütemadlye~ bort:lara ı;.?"az ye 
rine hava veren Ilar.ı .. azı ::'irkettnin. 
bu h!ılind.f..'n çok 1-iu.r bu1ı:nnıak ld."<tı r-

1ar. Ay1ardır müzm1n b!r ~rt hal'nd~ 
<levanı eden b'J v•ziy"tin bir an evvel 
men'i 1~in art~k lh:l-cdiye~1In ~fp·'atle 
harıJ<ete ~m••I !iz! mdtr. Şirketlıı 

taah!ıiitlcri!'li if:ı. etm1ycrek abvne!eri 
h~ın i 91 eriıı.-ien mahrum hıraktıf.ı ve 
l:enı <le fıı.zla para 6dc.m ye n1 eb"Ur et.. 
t:ft nıeydaJ1dı1~1ır. Gaz Yerrı~kten iclıi 
olan, abuı~t4nrl mutu.nrrır e<lt>n bir 
şirketin i~~ bek•sl cah d~ğ-Udir. Bele
di)-e mukavE"lCfdndf"ld ea!'a}ıale iı=.l1nB
de11 def.iıal I!aT~'-i Şirk t.lni fesh&t.. 
meli ve l:ıu i.nıme işini kcnJ.1 uıterine 

a~arak intlıaı"!'l:s lcoymel><iır. 
-<>----

Dayak ve işkenceden 
C1 lncl Sa\ıil.'ck..,. flev•'1') 

lrlr..aıel(i o\ank al•Hi'ı 15 ya~ında ~ 
ne iaminde 1:-lr r,zı k!2f:ln ma('a~arla dı6 
TÜp iııtJt~nee yap~rak 8&clatıAt y~ınut 

ve ttiHht::..Z kı1..c•ğız ölmü,~[ir. Alc-licele 
defin rırhe..ı1lnan,esJ. alınan C'L-:ioet Yl 
kamn.ııdan ve ellı~~riyle mer.ara ga, 
rnüln1il~~ de bir .lhlJs.r ti~~rine il..ç JrÜn 
evvE>l mezardın çtkarılmış ve kaJ.;u 
tevkif olnmnuştur. 

Mooıknn 16 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebliğıne yapılan bir 
ekte fÖyle denilmektedir: 

Merkez kesimde Almanlar kııl'
~ı 'taarrutlarda bulwunuşlarıiır. 
Ayni zamanda Kız.ılordu r.efcr
lerinin üniionnasını giıyıııl:i bu
lunan A'man kl>\'\'etleri Rus hat
Jar;nın gerilerine sokulmağa yel
tenıniş~rdir. A!man'.ar ıptbkW
tülmü.ştür. 15 düşman tankı tah
rip ve 3 piyr.de böl.üğii de imha 
edilmiştir .Alman hatlarınm ge
rilerinde !bulunan Rus devriye 
kol'.arı iki treni hattan çıkarrn~
lar v" 120 Alırnn s~ny w erini 
01dürmii§le reli r. 

n Son Dakika 
(! inci Sahifeden ~•m) 

GaoıeU.- bundan sonra yakınlar
dı>. imzalanan licarr·\ muahedesi
ne istinaden b'.r !!u '~ar ticaret 
o/ıeyetinin !stanbu'.:ı g;tcğini ka
y.t ve ~le devam etmektedir: 

,_ Tıirk - Bulgar münasebet· 
lıeri sanOOı.iym ba<.·ası içinde ge~ 
mekıedir. Öyi~ gözüküyor ki 
Tür!t ve Bulgar hiLJ:(ııneUeri her 
fa:Psda an 1.a;:ma yapmak ve bu. 
_günkü ank"jlllazltl'l!l doğurduğu 
rüc~ükleri yenmek için birbir!e
r:ne yardım etrr.eJ: arzusundad 1 r.> 

ALMA "LAR 
tl inci S>~tfrden D~v~m) 

RUS l!llKAVF:~rFTI I!C:\Ü:!. 
KlltlLMADr 

Lon<!ra, 16 (A.A.) - •B.B.C:> st ... 
lingrn<Y..a dü~nıan tazyiki dc>vam t:t.
rr..ek~dir. Ru~lar anudane mukavenı<"t 
g&ıterınekt~·llrler. Mo,kova tebll~! Sta. 
li~r:ıdın net., Te Cenup Batı•ırıi!a, 
Mozdok'ds çarpıpsaların devam et.U
ğinl bi!dlrm•kt dfr. 

!\fo!\kova Rodroı•.onı1n bil<lirtl:l.ğine 
g'Öre, Alman1!\r Sta.lingı aılın bir kes1-
n1fntfe ilcrlemlf, ıııtr.tt~jik kıyırt>U ha
h bir mevlcil ifg•l rtmitlerdlr. Rnsl&r 
hrşı hllcımılaro ~eç.,,.k elı><-n p!o 
araz.lyi geri almı~lardır. 

I(apablan randevu 
evleri 

Bey\'.ığlu ve İstanbul cil>Eıtiıır 
de altı g'.z!i mndevu E"Vi m<•ydana 
çl!k.aırılm:ş ve elli ~ ahW<lmz !ka
dın y.alk.a!amruıştır. 

!stan 

9 
ul A Uye 

Hukuk üncü 
Hakimtivi 

ŞEKERCi KALFASI 
ACELE LAZI 

r- SATILIK-" 
MUŞAMBA VE 
1-IURDA EŞYA den 

ll-717 
C:..bl:ada N""3S Bı7 oJdd"'i Kii.!"• 

oğlan sciuılc 12 N. da mu!ılm Anil<a 
t:ı.rallndıen ıa:ynl ıtdre9 V.P 13 No. da mu

kim .ıroc:ısı E)füp aı..,yh;ııe açılan W..r 

cıavawıın yaplırmı!cta o""1 mıuolılWııenıe.ı 
sorrunıda: Daıva a..rzı...ı.ba.14 '\"e: dQr\."("tiıyr ~ 

~ nrerı M. aleybe i!tııen td>\;1 e
dcld!ği hal& ııelmem•ı oJ.duiun<fıın gı. 
,e<ıında ôcra i<>ltııen muholceme ""!lıce

siıude: M. al'ey ınübim sebf"p gij6ternı(-.i.c.

smo ~ nNşlertıit hayıatın ııııı.. 

mil ettij v."4e\crl yapmamelı: mak

ııadı iJıe ve ı.anunl müdde.li m~ 
bir r.uı>!ln<\ımbeıri b!r\.:.;:i ~ ilP ıııem4 

meçblrlıe g'ttiğl din\<oon ~rin. şa

badajjyle tıı.lıal<lııuiı: eyl'1'r.Cs\ne mriınl> 

K<.'mlllu !ll~nin 132 inci ma<!d"'" 
muclbiru:e M. ~ytı Eyiibfrn l>r ~ 
za.ııtıf'Ca ev~ avdt'l ey lıem-e~n.!t\ ih... 

tarı !Uzumu<ıa - dÖ<t lira d1ım JJ<; l!ı-a 

'}': Ud .. ,le Kuhıcıı1nr Limoncu 
,_ ...k:ık .3, Ncr.) a m11rrc:aat. 

DEVl:EDiıroıx iırriıtA ru:ıtATI 

<C"Aiyı.ım ve """ il ~~ olcma
t'lı: olanık ..ıatDıa ıa.liı• h:ıık!nnd:ıl<i 
il:."1-a için ik- v re'linden · ..,,. 
o a.ı 5 ~Ol 1934 Ilı "" 1871 No. 1ı 
Di!ra Bı>R\tuan 1b~"" ~ • o> -uk, bu 
kerre başkwırıa cl«Vi< V('J'ah•ıt icsdı 
Tür kfl:i ııde ı:rı<'\'ki n; le koy ııı>ık İç'İJl 
&al~-et dahi ver:lrbilecqi teklif eJıii-

me >.-le ol!nıal<1" bu hUS\ı6a Jlaız! a maııı • 
rnaı ed;,,mek aıli.1 ... ~in GaJ~t:.da ~ 
lan Hs.n .No. 1 - 3 Dai~ m~t 
etmeleri ;u,,. olunur. 

Beyoğluıııda İ.rt:i&l.il ~ 

sbıde Ses si:ıııcması vn tlyatro-

1 su ııilidUrlüğiine mürıırnırt. 

ZAYİ - Fe<ı;ır Nüluıı !da~ 
QJ.mıs o~tığum nüfus teziı..ıeremlı ve: 

Fa~.ıı ..-...-;.ı: Şdıeindeıı aldığını ..._ 

keti ""'"'k•mı Dil" r tt1m. Y<Di!erlnl. 
çıka~ eakil~ hü'ı:.ı:ıı.ii 
ırol<tur. 

318 doiumlu :8ır.ı!ıim ~ OTA.il 

l fSATNBUL BELEDİYESi 1LANLARI) 

Tahmin BEd<ılıi 

1186,70 vıtt,.et dıı.hll'nd<ılti ilk olrulbr '-;in g, .. 
ı.a.ı.Nettien e.lma.oıılt 1190 lon !tok ve 
20 ton kr;piıe Iromöcllnün nı.klı i<Ji, 

13'200,0G 1980,00 Beh•d'ye do'"" ""' şubelıerql~ ba.tah&-
neler ve sıl:fıt müe>seslcr için '3~cak 

suret on kUT\Q t.tb!ii hatıçJacı ile mik- 22CO ton lıok kömür~nün naokf'i ışı. 
tarı .a§ağ.ıdlt. )"llzılı 1070 kuıı.ı, mu.ha- T·?t~n bede'ileri Ue t.cıtn.n':.tt m].kQn:art yı.rlımrtda ya.ı.ılı iki pa.c.;;a ki.Yn<1r 
k<'me m2 raflannın M. alı'yhe aid.:!l'c- na«~ 1~ 2190 mmuıralı ltuıut•un 4R ıncı mBddt'•iJ>;n (L) r•r:ımıa P>re ve "= 

,,yn pa::ı:ırlıga !oonul1TIU4-tur. ş 11."lllme'•n Zıı.bıt ve Ml,..,,,.!At Müıdürl\!Cü ım. 
brıe temyizi kabil olma« üzere 22/6/ ·ı; 

. . ., . . . • !emind~ '6rlllı'b• r. Hıo'el<"!\ 21/9/9-12 P.u.aMJeosi günü Bl31 H de D•iml Encil--
942 tıar•~nd-e ~..rar Vt'n.dığı ılan ına- ırP.'1tle yapılacat-ttır. Taliplerin 'berrir.-&t m--'.kbuı vrya mektupları. vi'! ka..,unen 
.!t,Qmına k-ainı olma:,;: ii2eı\! i'Jn olun.ar. jib..-;JZı lizun gC":tn d:ğer ves-::ım 1ariyfe ihal.P gtm-0. ııraıe,.,.cn saatte DatnJ En.. 

(5153) ~c bulumna!.ırı. <1005..~ 

1 
YARIN AKŞAM 

• 
TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESl'NED 

Havanın yağmurlu ohna!ll hasebiyle tehir edil<>n • 

MEVSİMİN EN BÜYÜK MÜSA ER ESİ 
KanuııJ AH;\IET YATMAN'ın 51111'at hayatının 30 uncu yılı bütiin müzisyenlerin iştiraklerile 

saat 3 e kadar devam etmek üzere kuUanncaktır. 

A N D A BÜYÜK REVÜ 
Memleketin Tanınmış 30 KİŞİLiK KÜME SAZ HEY'ETİ 

• Birçok oyunl::.r, danslar, \·aryetcler v4' >iinırizlcr: fiatlara zam yoktur. Tel: 42690 

.} -SON TELGRAF- lo Rlı'LVL lıA· 

Fon Pepenin 
him bir nut 

•• mu-. 
u 

(1 inci S:th.ıtcdı·n Dt·vam} 
yu!ı: e}çİlli Fon Papen • Tlllllliri Ef. 
kiır. ın kaydetti-ğıne gö<e uırun 
bir nutuk söylemiştir. 

F.. Pıtpen ... taru.cıa sıparwı 
mP,,psmı i:zaJı. ııtmiş ve sulh içion
de ,..,... .. Türl<iy.Mki mi1'ıl& 

Alnıımıl ar sulh zıımanlamı.a q>Alt
!lllS bir müeelı.ıı:a ile m"KUI i:k
tekmi.l Mm. m.illotinin ve müe
lefikılorindıı y&.:r. ,.wııarmm 
varı.+ için deC\l, .ı.i bin yHıf.ım. 
beri birçok müfküliıt ile clıle olu
nan glll"JI kiiıtiirünün idame -.e 
mvlıriozası için imim, dirim ıoa;n11 , 

y.ıpmakta balıwıduğun11 hatmlat
:m.ştır. 

A·ın.o Büyük Elçi,; harbin baş
bm,....nn döırdı'iıı~ü yıhlör>Ümil 
müıwı.seb<>tile üç yıllık biır b,;lilnço 
Ç'i>ıımş 'e ınüuaJdb<>n demiştir :ki: 
•- Dün sokak rmda haırbetti

ğhniz Sı.alingrad, lfaklı:nı iııeye
ti.le bugi.i.n zaptedik-ct•J;., fakat u
rasmt da büiyuruz ki tulUın Al
man tı' ]!etinin vennckte oldnğu 
e~i-z b:ıı kurba'1l lroş ~·....., 
gitmiyeccltUr. Anupo, Rı,,.yııdB
ki muharebe meydaııl<1nnda yeni 
bir haya.t bulacaktır .• 

f'on Papcn Türkiycden de be-

Malıteısırı rl vata
na lılJa~et uçııe 

tecziyeleri lsteddl ı 
(! lnci S.lv!Ldtın ~vam) 

Serbest hıralolan piyasadaki 
gıda rru.ddelerine .ınaroi fi.at. 
haddini gösteren rakamların sür 
atle b€led.iy~ ı.a.afıooan tetkik 
ve tesbit edilerek ı.a:ka bcldiril
mesi ve bu suretle elde '.lbejkt;.f 
h:r ihtikar öl.çüsü lnı.lunJun.ıh
rak ,o,ıami fiat. da!! fazlaya mal 
sa :an satıeya daha kolaylık'a ~ 
so.;,,'fuiyetle .muhtekir. da~ası
nm vurulabilmesı. 

2- !ktıszd'yatmı1 .a ;çten tu
zak kuran .kara borsa. nın muh 
tekirlerine karşı lhükiımetimizin 

açtığı mücadelede - t kilatta ça
lışan - her Partili ar1~rdaşın fır[ı~i 
olarak ko..'1tro!örlük\e tavı:<f edil
mesi. 

3- lmar proj&.nde .üniversi
te rnclıallesi• olarak yeralan V<!'C 
neciler cı.ddesi üzerinde son gün 
!erde çoğa.lan ve bir kısmına genç 
1"rin devam ettiği içkili yerlerin 
tahdit veya seddi. 

4- 16 Mart ŞeNtlerine tahsis 
olunan saha bakımsızl:ktan &çık 
bir belil halini almaktadır Bele
diyenin bunu mened<:>rck civara 
'bir uıınumi hel.a i~a etmesi. 

5- Nüfusu 901< olan Bey!%1t 
nahiyesinde bir be\cd~c ebesi 
idare etmediğinden bir ebe daha 
t:ılısi• olunması_ 

6-- Bal.al.;anağa maha.!lsi Ace
ır.ic<:>fer sok:tj!:nda kanalizasyon 
y~p:lrı:ası. 

7- Fuh l.1ş il$ı<yat ına at ılıır:ılı: 
Şe-hrza<leb nda dol2ian k zla.-ın 
ahi:ik zabıtası tatC!ft"'r!iln mcno
lunme~ .. 

1tt:fak\a kabul olunan bu dilek
lerden sruıra azad3 r c.al:im ve 
muılıarrir Düknd Ifomdi Erim 

hisle demiştir ~ 
- Bi:ziuı, ınisıofir lrulımduğq 

ınus memlekete kar,,ı vtıZ•~ etimiıt 
açıl< ve s3dhtlr. F>l~ıılı:i alure• 
Dtıiıly Telq:rapb lugiliı: gazetesl 
§'il saArlaııo yazm.şlı: (Ankara.d,.. 
iri Aı-~ El(i5j, Türkiye,. 
Al1DM>Ya tanılmıa b"""h" ·.lira.ki 
'9lutiriDıi.e Smiye, 1''ili:.iin, Ira1ıı 

ve.._ Türtiyeye verilet:eğinİ 
vi~.) Tın- oohıri kcıo.a
nn.Wri ef eıı<liler yan~ öğrenmiş
ler. ~ d:ılta büyük vadd<ı bnhm
dın;ıı. P..ıitiktiuıı temsil ettiğim 
Fiilırer'in dittlııtifi üzerine Tütir 
dostluwııııa Alm"'1yanm Türhl
ycye ve Tiiriı: mill<'tine karşı he• 
törlii ahval n şerait içindi.' sulha 
muhıtfau edeceğmi viiıılettim. B~ 

hepinı'~ Jıil;yenu ki Tiirkiye hii
.kıunet.iniu kendisi de, ı,eci oTd u-• 
su da ve biitiin 'l'üıı!< milleti dtı 
çelik gibi bu sulhu miiıı!afaa ede
cektlr.• 

FON PAPEN BEJlLİl'E 
GİDJYOR 

Fon Papeniu üııiimüzılc!ü hafla 
nihııyotinde meıı:wı n r.erl.ine gi
deceği ve T~rinie, ve! oıtı!aırma 
doğru maıı.eketiıni.u udet ed .. 
ceği !: ..;;er alınm tır • 

Mecburi tabldot 
(1 ine< S:ı.hl!ede11 neı.ıını) 

lokantacılar cemiyeti idare heye
t; yaptığı miiteaddit müzakerele
re rıı-ğrnen 'bu hususta henüz bir 
hazırlık yll(lamamışbr. Bunım 
sebebi muayyen bir fiat 
illerine bir tab:.dol haızulanmlll!l 
nın mümkün görülmemesiclir. 

'.Bu sabah göriiş'..ü;;>üJnüz bir 
lokrntacı demiştir ki: 

•- Yemeklerin yapıld.\ğı ~ıda 
maddelerinin f.atları her gün de
ğicşmekıtedir. ~n iıafta yiu 
yirm< ktll'tışa aldığırn.ız p'r'nei !Yıl 
hafta yüz yetmiş kuuıqa alrrsa.k, 
pilav fiatını da değiştireceğ!miır 

fabiidir.> 
Ilatti r1d:a mad<lelE'riırin yiiiaııelıne. 

sine göre yemek flatlarındaki pa-haiı .. 
la~ çok azdır. Mes<'!ii b3rplen tvvel 
~O - 35 kuruı araıunJa olan plrin9 
şlmdf dört mlaıı artt.i:ı halde pila,. 
fiatları, yağ ve diğer mMWelerin <le 
ayni ntlhettc artma.sına ra~PTnen anesk 
iki mı.tı pahahl~ıttır. G:da mad. 
deler! flatların n mQL madiyeı:. doğiş.. 

ği~mes.i ,OOla.y ıs!ylt" yemek f!.at!arın• 
!l'k Alk. ti.dil etmek r.aruret.i vardır: 

Yurdun \>e yurtdaş!am haya
tına kasteden ka.:ı bars:ıcılarla 
muhtekir,Jrin <lrıy;ı. eti vatani· 
Y"' ve .katılı. stJ9le mahkeme. 
!ıere sevkolunarak tecz>ye!erial 
ta lcıı> etmiştir. 
Mumaile)iı; otel ,birahane, ber

ber, sinema., bar gibi yerlere 
cCunJhurivetı• is'Tlinin verihntyc
rek me'J(:Utlan•un kalclı• ' osı 
s.ırctile lbu kutsi a.:lı sayıgı göır 

tcrilmesini d c erni.ş, tek'ıferi 
lttifek'a ve alkışlıırla ka'lıul :.lı.:n 
muştur. 

!.füteakibcn )" r 1 n yeni ·;l.11re 

hevcti iM:iıa'bında aza'ı :a 
Hı.&ı Söylemez, Bülend Hamdi 
Erim, Fa:zıl Uzman, Remzi K nat 
Jı ve Arif 'Hıkırıct in Uhap ol un-
m ~Ja.rdır. • 

Orman Koruma Genel K. Satınalma 
Komisyonundan 

ı _ F:rat ibi;;racı •ç:n on bitt cilt .,.. !run6ı.rı'Ss1 lııop;.lb. 118.rf uou1'>y1oe elıBilt
ıneye konuhnnttar. İhale.ı 11I.t.eşrin/IM2 ~r,embe «ıi&ü ooat 15 de Ger>e! ı<.... 
rrıutıml* binasındaki Satıu Alma Komi9yununda JCilll>ll.'.lOak:tlr. 

2 - l\flôha.mm~n b~elJ. 125.000 lıi!'"a olup muvakkat temsr.a•· 7500 lita"dlr. 
3 - Ta.\ip!erin k:ınunt '~!Hıtanyle tekli! mektuplartn.~ ihale saatındf!tl bb 

.aaı ~vvelme kadar kon'1b)lona vermeleri mrcbuı1dlr. c7915• •1001i9> 

ANKARA VALIL{GINDEN . 
ı _ ııah:\ıoo< r - ~r - Ado&ıt. )"O'ium>n Slvr~-..r 1'0.urnma lasıl'ı,._ 

da y•pdacak {·t.üt iŞ:nln Hı<.leııi 1110/942 trntıin~ rtıoı~'~ I'leTI:en:be günü sa
at I'> de l'>aLa Komieyocunıl.a yapJıı.oC ü.ııere 1c:ıpal.ı 211>."f uauJ;yl~ d<&lltm ,. 
konulrr.u;;:.A .. ur. 

2 - Keıf:!.f !>Meli c-20100> Ura •~ mu ~t ~tı 1529 lira 25 lrunıştu.r. 

3 - İ5".c!clilerin muva-lllloat t<njııat n1!'.1<tı.:ıp veya ma!d'ıırzu Tcru-e Odası 
r~- ve bu Şe ••l ol<nelı: !it=' N&!iıa M-Odürlüğtjno:ı..n alac:ıklan rhi'y<t vc
.ıı.a.!uiy!e b'rlölrte sfüıl - ı:iln ve saat"., Naı!i"i Kuıı:ılıı:rımuna gı-ınrı.,.;. 

4 - B;na ait k•Pt' ve şa:tııaıııeyi her g'"1t Nafia :ı.!Udu. !u.ı;u..-ı:w g3 • • 
leaeklt'.ri. c79~ •lDOtl> 

Tokat Vi ay ti Daimi Encüme inden 
1 _ Tokat Mem' ktt H"51~ b·no.sının 4998 !im. 57 kuruıhıl: tıaml-• 

,..11 ~bda yazılı şıı.rlhr dal:u' nd., ve keşli mııci: nce 1.10.<>!2 ~rşembc &ü
nü _. ıs de eiaıi~ )'31>ı:.nıık üzere açık e]oSljt:neye lronulmuştur. 

2 - Elısi!tm<ıre lflırak edecekler 3 7.5 muvtlıkat tpm,mıt ol:m 375 llrn11 
2'.0r<>al Ban'nı•ına n:>l<cl"n :r.ıtırarak: mra.lı:buz itı""'2 ~'o .r, iha},eoyi nıüle
~ ·~bu nJUvaklcat tcnıınat 3 16 ııe ib!fığ edJeceJtbr. 

3 - Bedeli ih&le Busu.i idare bU~;ıinı!en İf yapıl<lık<;ıııı ben>CG ~ne,.,-,• 

4: - İlim ücreti. dc;Jiliy.e resmi, mu~vele YUair büt.r.rı ıı;a .:rJ'at muwe 
hldine a ı tti r. 

5 - !ha!•ye iştirak ecı.ookler ı~·~ anlar olduf,-.a ve Tk.o;ır<t Oda.
.- kayıt'.ı bulund.uğtma dair ,,_ ;ı,razım. met"bur<itJt". 

8 _ i,., .,.._:eQ:ı - taribio:ıd .. n it.haren 15 ııün iç lıiışl Yil< 

sa , ilı>de b< li rilecelı: tir 
7 _ İ.hale T~t , .. ,1,....,,.. Daimi Encümeo ulonanda yapı "l.c.:ı1 -t,-. 
8 - Fazla ınalimr.11 aı:m:.:.ı:. ıoeı;.t Te*r evrakı gornelt ,,.-ı.-,emer Wı cQn 

Vil~yct ~imi E:aaitneI><ne m.W"""oe.at etme.u' '~ oiulıur. •100!.~.ı-
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-----Tarihi Tefrika: 152 ----, 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 1 
\. Yazan: M. Sami Karayel _J 

Şam hükümdarı Bori, Ehlisalip en· ri
kasına karşı tedbir almıyan vezirini 

de, Batinilerre birlikte katlettirmişti 
Hug birç:ak hırist..yan eıkai>iri 

ık avtlol eıLi. Kral Boc:l\·an Kont 
D:>n)O, Tr"1ılu.; K0ıılu Poııs, An
takyil prnr.si Bocm.:ınd, E<les Kon- 1 

ıu ;ot.Oyar Jt>slen bır mttlisi meş- J 

verl't. alaktt>ler. &ıı:lra Şam hü- ı 
ıklmlE'Llrıe doğru yola çıktılar. 
Meroi.ı.Wefer de-nilen s:Nırada ırdu 
ıku1dular. Şamda )J(yt>k bir hü- ı 
.,._n. ve rrufu.ıa ma}!!r\. olö.n El:i.11-
'\ efa naır:.!Xla bir B&i1ıni ile ev- l 
velden gizli münasebala girmiş- 11 
le-·di. Btı Bat.11i bir Araptı. Elı
)'...,,.J;p 'harple Tüı>kltri boza.ıc.ya- · 
coıklarıını anl .. ym-ca Oö\'le i~eri.Jen 
d ile harC''<"lc ge.;·ırek iidPtkri 1 
idi. Nrtckim Anta.:ı.y ayı da mi.is- ı 
!uman ol:nuş lJir Ern:eni kuman
danı vao;ıt.ır;il<? ele gcçirmi:jlerdi J 

Şıır.di de Şwm !bir BMıru Aratıı 
vasrtasile hile edip ele geçirmek 
yolunu tutm~ları.iı. Hile ve do

la?'.& Tür•lcr..n eli.nd<:n bu ikaleyi 
~lm~ kDlO'j' d~>lııii. !'\>tekim se
ııelece uğraışt,kları halde değil 
Şaıı:m ~asara !!lmı;k, civarına 
i.ıile yaıklaşamaııı..şlardı. BiP.:aç 
selcr ya.ptıhlan harplerde Eliiliı;a
lıp bazfrıına ı;:ğrayıp ka.çmıtılan:lı. 

Biıtınikr Şamda ep.,yLe kalaba
lik icliler. R\tmilerin Ş;.ımda <>tur
malaınna mlisamaha c<lilmi~t'. füı
nwı da sebepleri vard,, B:ı:ınler, 
Ar:.ıp oldı>'.<ları ha}de mezhep kav
gaları dolay16ile Araplarla mü
catlele halillide idiler. S.ro:sına gö
re TW.1kler de, Eh!isakp de bu 
..OAmlardaıı. ısti:faıde ederlerdi. 

:S:.tı.nllerin o zaman Behram 
n.-.ınmda bir N!İsleri vardı. Bağ-

<l~•lta ölidtirülen İbrah;min yeğeni 
idi . 

Behram Ş;mıa gelerek yen.i 
medıebi ne.;rediyor<:h;. Bi~ ta
rıJ'tar tophışÖı-d-,;. Bunu hmnaye 
eden vez.ınnam ona Banya.s ya
huıt Filöp'iıı Kay•sen-ye.;i lrisarını 
vermişti. Bu tariıhtcn sonra B<i.
tınikr St>ri} ede pe-k kuvvet kes
bc...~lerdi. 

B1nyaıs ı:h·arır.da müteaddit 
hi~arlan ele gel.'irm\~lero·i. Beh
ram, Araıp ahalisi ile vukua ge
len bir roüsadcme<ie maglfbl; ve 
ııı::;,,ıu1 oldu. Banya,"ta yerill<! İs
n•ail nammda biri geçti. Vezıirii

= Tahİır, Şamda maUk olduğu 
mz,J.alleyi Ebülvda nemın<la <E
ğer bir Batıniye verdi. 

işte Frankların Şa.ın ş"hrini 
mu1ıasaraya ve zaıp~J te§vlk eden 
b,ı B.iıtıni Arapt..T. S'1r şehri i-.en- ı 
d;,,:ne teı-kcd.ilme-k üızere Şam ka
lesirııi Franklara te.I m etmeyi 
taai14ıi1t etrr. ~ti. 

Ehlisalip biır cuma günü Tıiırık
ler cuma namazında iıken Şam ci
varına gelecokleııdi. Tfüıkleıi.n ca
mide buluııdu<'darı zeman J.:a leye 
girrcC'klerıE, F;,kat bu tcrt:bat 
h"1ber alır.rlı. Tüı'kl~r. ba i~in Bii
tıı:iier tarrıfından g~ldiğini keş

fettiler. Derhal B'•tıni rMı;ini ve 
Şarr.da bulunan ilı<itün Bfıtmlkıi 
katlettiler. Ve bu suretle altı bin 
Batıni bir gün, b!r saat içinde kı
bgtan geçirildi. 

F.bülvefa,,ın vadi iizerine, ks
,rarl.aşan uımanıda Şama- kadar so

(Devamı Var) 
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SOLDAN SACA: 

1- Cöın htp, 2- Kııılu-edici, 
3- Ferya\ S<'b-.:.c ve meyva tevzi 
yeri, uzağa ~aret, 4- İsim, geri 
çevirmek; 5- Pis kan, erkek is
mi, 6- Evit\ üstü, ıb!r, 7- Güzel 
san'at; gelmekten emir, oonuna 
Y ilaves·l~ karye; 8- Kan yolu; 
9- Yeri o1mıyan. 

l:'UKARlDAN AŞA{;JYA: 

1- Manalı, 2- Çuvalın büyü
ğü; 3- Beyarz, ın-r Arap h•rfi; 
ter~ i<rim; 4- TeldYlıüf, kedtt; 
5-- Bi.Wr hane.si, süt vnir; 6-
Mısırda bir nmir, göl, 7- Alton 
(fransızıra); mech5te ·erilir, Fıa
uıı iMnl; 8- u rut;ırı arkadaşı, 

9- htanhulda b:r semt. 

Dünkü bulmuanın balledilmi} 
teJı.Ji: 

1 
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Ttrlrlye KimOr Satış Ve Tevzi Mtlessesesludeu -
SAYIN HALKIMIZA 
30 Ağustos 1942 tarihli ikdam Gazetesinde İn· 

tişar eden ve hakikatla alakası olmayan (Eti Bank Ci
bali kömür bayilerinden ) başlıklı ilan üzerine aşağı• 
daki husuaah tavzihan sayın halkıınıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tarafından intihap 
edilmemektedir. Bu bayilerin Eti Bank ve Kömür T ev· 
zi Müessesesinin namını kullanmaya haklan yoktut. 

2 - Mar'en ve kok körrürü bayiliği yapmak iso 
teyenlere lüzumlu müsaade mahalli Belediyelerce ve• 
rilmekte ye bu şekilde bayilik yapmak müsaadesi Ye• 
rilenlt're müracaatlarında Müesaesernizce kömür veril• 
mekJe iktifa olunmaktadır. 

1 

Bu bayilerin satışları, nakliyat işlerı ve depo!a
rındaki muamelat kendi mesuliyetleri altında ve 348 
sayılı Koordinasyon Heyeti kzrarnameıi hükümıeri da· 
iresinde cereyan etmektedir. 

f Sen ';;,fôıdfi~'°dün? l L Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: .MUA.\lJ\tER ALATUR ./ 

- Böyle )'<Tleroc bu. gibi kav
galac her z~man olur. Mııişteriler 
<le böyle şeylere al~ııkıtıdar. l\fıüş
'terıJc.r kafa) ı çellıi4> de l<aıv>ga e
<lrr lene, bundan s>.t mi mrn'ul 
oluı'SUll'U2? En n~ll')'et polli; soze 
b•r ilhıtarda buhınU'r, o kada'I' ... 

Bıl lıüç iııM1ni bozmadan: 
- Böyle bir vaziyebte ili< defa 

bır kadıın ot.raya geliyor. Maa.!e
r.eI Mooyö Sutton istedtğiniız.; ya
pa ml)"3cağım. 

- Bwıda y3'p?lmıyacak bir şey 
yok. Egcr ben si;Ge ~imdi söy lediık.
lt·riılnj SÖJ h:mıeseydiin, ne o1ucak
t ··1 Pcıkiı!.i. hizmetime bokacakıtı
n .,• Ko<lm getirdim dıye giriip po
lr.;c mi haber vertf<kt'nk? Halı, 
Jı ~, ha ' 

B:ı ısrar etti: 
- KlıJıhümde k.1'dın 1~1rın lrvn!u

Jup, bıı;.n:~ ~ a., .,.ru i:,:<;mı-

yorum. Filıhalclka bıı kadın.n da 
it,-ı.a.,·yona gt:!ip rezalet çıkarması 
anu edilir Şf'Y değildir. 
Fmrık Sutton siıkünetle eIDli 

ciiız.d2111ma attı. Bir dcs'e baniaıot 
çı:k.ard1. İçinden iıç tanesiı:ti çeke
rek, laasanııı üzerin~ koydu. 

Gmlıcri paraya ka\'an Bil: 
- Evet, e\ et, a-cdi, yalnız bu 

.kadl'lla bir fenalık olmasın da ... 
HeınEn benıknotları akiı, paııta

lıonll'Ilun cel>me mdirdi: 
- Ne zaman geleceıksımrı Möıı

yö Su1ıton? 
- Birazdan... Eğer Matmazel 

Trcı:ııt benden evvel gelirse, sal~ 
ne ahruz. iBcnmı de nere<leyse ge
leccj(m.i söyleyiniz. 

Bil başıyla scıarn::yank, Ilı.abu! 
i§areti vel'd:. 

-2.5-

zamar., ba:basını yıne hesap dcf
terkrile meşgul buldu. 

- Ne oidu h;.ba? 
- ~ d'e amma çok suallt>r 

so< uyll<r'Sun. Kendi ileşine bd=
n.a ... 

- Batı~cıgını, Mös)ö Su'!ı1x>n dc
nilt:na dam bu mudw? Ne ~ y,.. 
par? 

- Aaaa. ... .Möeyti Sutıton yük
:sok taobelrnya mensup bir zattır. 

Ayaifa &ıal:ıotı. Bir tepsi çekti. 
Ü2eni·r>e bir şi..<oe şampan•y.;ı, m ka
doo ve bir trubak dolu&u pasta 
.k.oy-du. Hepsini •ZİJ afot sıalonu•
n:ı götüa-dü. 

Eleıkt.ni'k. düj;'lne6inn çevirdi, gaz 
radyatörünü yakıtı. Bi-r §'C')' ekbiık 

mi glbl etrafına lbaJrnwı. 

Ç.ıkarkcn garsooo çağı!rdı: 
- Adolf, dedi, bll salona bir 

müşteri gelecek. Kc·ııdisini J<.at
iycn rrJıa.t.,:.z c·tn1e An1adın de-
ğil mi .Mü~teri giır..e bıle ıkıadch- ' 
kre, tabrkl~ra dokumr.a. Onları 
ı;onra ben kaldırım. 

- PekıiLa, J>C'k."ıld... 
- \' iuıı kaJeh!C'ı ~. tahaklau 

• 

16 Ey1~1 1'42 
ıa.oo Proıranı ... l\Umleltet Saat 

Ayart. 
!B.03 Müz>k': F•aıl H•:ı•eo;. 
18.15 Müzik: ROOyo Dant ~ 

lr ... 1. (Şet: N !>ad Moncin). 
Jt.30 Mem!e.ket Saat .Ayarı ve A-

jan.o Hal>Ulerl. 

-LO ENZ 
• 

19.46 Mtm.k: Yunton 6e.s!er. 
20.15 Radyo Gaıaetesi, 
20.45 Mil7.;k: Bir Halk TılnciAü Öğ- 1943 MODEL/ 5 Vt! 6 LAMBALI 

I)Cniyoru:ı . 
21.00 Kanuşma (J!)l'in Saati). 
21.U Mütil<: Piııno S<ılo'klrı (P:.) 
:!1.30 Temsa - KhngıJ Afı..s;. 
2J.50 Müz.~: ~i"ı;mıhur BRaxlıo-

9U. (Şef: ihsan Küııçr). 
LORENZ - 167 w. 

22.30 Memleket saat Ayarı, Ajana 
Haberleri ve BorsıJaT. 

22.45/22.50 Yarı.nlri Proııra.m ve Ka
panı~. 

11 ı:ı~:u z .111 ı "'' 
1

1 
Dr. İbrahim Denker l 

Alman Radyo tekniğinin en son eseri 
of an bu makine sizleri memnun etme· 
ğe hazırdır. Bütün Anadolu LORENZ 

B;.IU<lı H .. 1"""61 p;00;1;ye Müte- i 
~ ha...,.ı. HH gfu\ Nl&t 15 elen son- ı 
~ ra BeJ'>tlu - Al&camli, Salr.ız.. 1 
J. a'-ra.c:ı cadıde~i. Çöpll\kçf'~~ sokak 1 

\... Ac6ntafarından temin edebilirsiniz..) 
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Ankara Belediye İmar Müdürlüğünden: 

ı - Ek~ttıınrye konulan iş: 
Ankara Şehir Meı:arLğ:nda 1942 ~lmıal inı;aaiı olar.ık y-3:Pl.ıdcak tt"SV!.. 

yei tlirabi)'ot', ist.ill.a.d du\'urlnrı v~ yoU.a&' ve k(!Şfinde gösteril~Jl di~· i§ler 
olup bedeli ~ı iıki yüı doksan sekiz bin üc: yüz on dör-t ldra kırk yedi ku.

MJ11.ur. 
2 _ Bu U:c ait kt'~tfn.oune ve •ir eV'!"ak ı:; llra. bfô.cl na.ıkabi.linde An-

kara imar Afildürlüği.lndı•n alınır. • 
3 - Eksllt.n>1• v3hôdl kıyaı;i f'aı ü:z.e:·inden hp~ ı u.rı W>ul.yle yapıla-

rtlttır. 
4 ___. th\lle 18 Ey'(ll 1942 ltıı;r~hin~ müı&& f <.Aıırna. gi.JnU &:ı.at 17 rlu 

Koııa.ğırıda Imar iruırı• f{ey'cli huzurunda yapılıcaktır. 
5 - Ek.' itmeye g' bilmP.lc iı;'.n, 
a - 22.474 Jtra nıuvakkal teminat ,....,. i1m<'e4, 
ıb - An'kara<l-a ka!'lunl inmrtg:i.h ~österilmesı, 
c - 1942 seones!ndı• Ticarrt Odıısın ia kayı~lı bulunn-,ası, 
d _ Bu lıti yapıı~ata 4.ıtlll bulunduğuna dair İmar ~JJoürH.gündıf"n 

ka alınması ics.p rdı'r. 

6 _ Tehlif nl(lkt.uıp!i'lrı yuk:ı,.ıda 4 V.ıcu maôtil'de )':17ılı 8aattt·n bir ı-aa!. 
evv.PJinc ysnıi sa.ut 16 yn. ka<Lnr İ<larf? Jlcy'eti Riy-a<ı.('tine nı<.ıkbuı rr..uka:blJ;rıde 
!C'\""f tdilıec9k~!'. ro~t:ı İlı:' G'Ö!ıdC~";ıf':! "'k nıl""ktup}artn .knl111Tl\>'ll 34 Ü~Ü 
môlri-d<'sl(l(' uyı;:un ola1 rı.: ... ayni sa:..ıte k:ı 1:;,r gP1m;ş o!ması l5z mdır Hrr ne 

rurC'L!ıe oJ.:ı s.a o!ı;;.Jn v;ı.kl;r.ciı· hcy'ıete vt..c:d olnuy.:u:l m-cktupla.r nazmrı il4ba-
re o•ın..,,•z. •74ln• <11~04> 

~ ------------
\ ( HALK SÜTUNU) \ 
1 Genç b:r kız iş arıyor 

en 

Petrol Nizam 
Her eczanede satılır. 

ıcW:<.uıııı:na dedi lscııo, bu müşteri 
salonu s;ı;tJah:ı kıadar kiralamış
tır da onun için ... 

- Pekiıliı, pckiılıi ... 
Ad•.>lf, böyle e;rarengi-z emirler 

alm.ııy a alışık bir gaıwnd u. 
- 4 numaıra Mn ,bir söy lıi~·ecc

ğiniıı: var mı? 
- O uyuyw. Rııha·tısız edilme-

s>ıı..ı iLotem;yor. Klü!bümüre gelen 
azamn iatedj@ zaman, ib-tediği ka
dar uyumı.ya halkkı vardır. 

1 

Hay;;tını kendi kazaıMıak mec
buriyetile o:rtamek tvb n 8 inci 
sını1ında pek sevdiği tahsilden 
ayrılan asil b;r ailenin 17 yaşında 

mütevazı kızı saba,hl.ı>rı saat 8 
den öğl~yin saat 13 e kadar ça
lışmak üzere müesseı;(!lerdc ve 
tıcaretılıanelerdc iş aramaktadır. 

Yazısı düzglln, hesabı kt1vvet:H
dir. Eski lürkçe) ı bilmt'mekte
dir. Kendisini ka1'aatkiır bir üc-

retle tavzilf ederek atıldı.ğı lbu 
hsyat yolıunda teşçi ctnlf'~ ishyc:n 

rnulıtel'<'m iş saıhjpJerin'n Son 
Telgraf halk sütununda B. K. 
rümuzuna mektupla müracaat 
etn1t:"leri ri(:a olıunur. 

lıçi aranıyor 
Ayda 80-100 ~ra ücretle ehli

yetli bir elektr k\:i ile B!Qııçıvan, 
mo.ran,goz, tenekecı, tesviyeci, 
ıorn~cı aranmaktadır. 

Talip olanların Nun1-0sİna'!ıye 

imaret binası~daki yurda hüsnü
hal kaağı<lı ve iki mı mle müra
caatları. 

BiTaıl 90lll·a Bil i!!irsekleııi.nl ika- !---------------1 
saya dayam.-ş, dü,ıünceli bir tavıT
ıa oğluna di~'Ordu k<: 

- Ci:m kendi ı.endime dfuı'Jııü
yorum. Eger • o. ıbeninı ne ;ş yap
tıgım ı >bilseydi, acaba nedercli? 

O ~·-' ? - « • \.l'Ç'\,Aol'QIJI INJ.m • 
- Sen <le amma aptal adamsın 

Cim! .o. dediğim zaman, lkıimi 
k.asd't'ttiÇmi anl•y amıyorsuın. Ba
na Pemi cl'iye i9.lm koynrı insanı 
urı·ubtun n;tı? 

- O sine ·;ye kı.<la bclkıi öl
miı~ü.r. Mt>hareıl:x .. ue az mı adam ı 

ölüyo•? 
(Devamı Var) 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Heı· akşam saat (~~ ,3-0) da Harbiy~
de, Belvü Bahçf'sirı:r.. alaturka U.. 
mırı&. 

Ru C,prc 

ÜVEY BABA 

Vod~·il 3 Perde .---. .. .ır...vı. 
(FıtrP) J.e.ıinizi Tu. k JI1va Kun~ 

rrKlra ve-rın,.k~e üç n ı~Jt cı>mTy.etin 

gcı.yNPrine bir arıôn yaı'dwn etme-k 
imkanını. f":de Ctnlı:f oino. tız. 

• 

Dev~et Demir Yolları Meslek 
Talebe Alınacaktır. Okuluna 

Devlet Demir Yolları Umum 
Müdürlüğünden 

Devle-t De-nlir Yo.Iarının ır.uhtrli! iht:sı:s şubPlıe:~ i~n me:r.ur ,.eıı .. t:rP
mek ü:aerıc Anllarad,, bir cDem:lr :Yol Mesl"k Ob.ı)Uı:> ifısis edilinişür. ~1'ektı)ı 

:ya.ılı olup tedrisat mCd<ie.\i üç sıen.cdırT-d}b\.n.ın htr tıurlü elbıse, ycyttı•k, yot

tc.ca~{ ve trdris malzemesi. tdarıece pa.."'a6ız. tt'min edJ1r . 
İ.ş-Ou mck:'Cp mrzı.;n .Jn Dcı.·'et D :nir ı~o?lannda Jisr 1'.r.C"Zun1arın• JnQb-

8ıUS maaş ve haklar.a sab•p olurler .. A;..'illct"r~ mükt-lletıiyetrlerind.e tcıs::ı hız. 

ml't.e tabi tul:.ılurlar. 

Demir Yol mPslıek okuh.mu f.yi <lt ece:e:-dl"' bi~er &."'a!mda • VP:fa .. 

hvt mcaiek hayatında yük:ftıf.k Pbl-iyeı gösk'rmlerindtn C'<.."11.f=bi m~'rr.ıcl<<:L

)f'rdc idare hf'sabına yükşek tahsô ve ihtııb.as y.ı.ptırılm.. k t.ıttre her ıı rıtı ay
Ml'a ta!r'bc ve- D)'Cn~. ır scçilecekttr. 

KAYJT VE KABtıl . Ş!UITLAlllt 

1 - Ti.iriı. olme.l<, 
2 - İôareruiı. }ı(...-Jt;nıte..i. tarıı:{wıdany&pıl<ı<.'tlık ~ll~Jt ve ~lroLf'\lnJ.,ı;: rrru

&y~Jerin<>e sıhhatte o!•u~"U an.Jllfhak, 
3 - 14 )'i'.;JDt cio:durn1ü6 ve 18 y41ln1 bitiımıt..mı: oi..Jnff 1 

4 - Atı!.ac.:..k mü. '3b~a imtihanı!lt::ı. ka.ı&nmak, •Jm\ılU ,.Ltr t•Jrlu;c, n-..a ... 
1.f'!·n:ı.t~. t...ı.liat b'!::; •·den yc;p1;arlık1ır.> 

:> - En <:ı o-~:ı '*' l mı•z·:nu o:mttk, ıa il s.~y~ o Can )·:.iksc:.t. olan
lardan me.,,:tk uiluıutıun bir ıc' sınuu ... k.cı:bu·l 011.lllurj.ı:L.f > 

Mİ.İSABA.KA İlllTİHA~"LARI: 

Arilara, İstanbul, (J-Ja.yciıflrpa!')a ve Si?"krcıde-) Eısttı~r Balıkt·sir A!-
yon, İz.mir. Kayseri, A<kıncı. Malatya, Erzan~rr.., şf•hirlıer-ndf' 1~1etn1.- n.ı.dıır
ltiiı:11"·1nd-e l1Bi1'ncıt.c ..... •i1./!141 ı)('r~ıırrı· ıe g'i"'iı ya:pıl:-cııktır. 

'Pallplı 1 r nihay"l :!O/Ey ıil/942 ta tı r:e kadar rmt.ih:ın o!maı:t_ ıs\ed·Jtlerı 

şel'k!:jerd~ 1 lri De.:m.!r \~oıı..ırı l~Jetme M.uuurlüıdenrı.e biıcr dilt)~çP ile nııirn

ceat etmelicliı lrr. 

D:1.ıı.'i\\'ıf'~ert.lıe ı'..i$!i"""'lı•t.""f'k '-'1' •ka ·:. r şunl~·ôır: 
1 - istrkl'n4n bu giınkıô hAl•ne t~rı fotogra1ı kşJO'aD niltus hli.vı. 

yı·t cuzdanı. 

2 - :hlCkİq) ci" .>!'-' ~1 \·t:yahJ.t t86di)!;.narr.~ (tıunlaroı. J'.&l?JSlJ.rl};...ıı lo-
togratJarda ta;ebtoin bu ıuı:&ii h.a}dıigıö3tıerf:.Cekt&r.) 

3 - iyı huy k;"ığ!dı, 

4 - A':I k"ağ1d1. 

Jşlrtme n.-erk.e-4!tı.r.tıt buıunan ı..~t(>k;.. er yukarda gö.!;leril<:r. dile-k\C ~·e 

vesiktdıflrı111 b-:nat ~Jeıme mücH.rlulleı.:.ne &öLUl'ertk. bıı- kayıt nı.J'IT.a· ,, .. ı 
aJ.c.eak~ardır. 

Dib"f-1' y-erltrdtn gı ·io.cdc iPtcklilcr,20 den 28 t"'3·llı:e k~d:ıı r·n yalı:ın tiı:· .. 

· o! istasyonuna grlr-l'dc: işbu dil('kç.e 're \"Ui.ka~:ırını i!taı;yon ~Pflne 

göı;l.cre<:C:k \'C d1:~·c}ı·rini ka,ıt ett&rdlk:ipn ve tstat_yon rnühtııile mühur}ft.. 

tfkten som-:ı s<ychat ~drce-klerıi trenin, ta.rih, nllfilllAı, ve sat:tıfli yazdı:acak

hır ve bu vcsi.ka ve dilt>kçe ile ta-ende 3t_;ınci mevkıide peratız seyah.at f'o('
c('j'. 'e-rd:r. 

İşbu istt•'kl-iler nuı .. es.at etıiklf>ri ist.a9)·orı-a göre «:-. :rakın ı..Şl<'• • J;)(T

k:ezıne gidf'rt:k o da in1tiha.n obncıga m'·cburdurlar. 

Ancak müracaat tanh:.erindek~ tren vazl'.)'e'Wnt' ıctı-c ~idf'cc-};'('fi t-n 

ya'lun i~letrne 1nı·1ii.{Vnt• 30/~yJül/ 9'f.2 ıanbrnden .. , vcl :>·~l4ş n.<.dik?e i 

takdirde bıı tarihte-!' f:\-'\"Cl yrıi~1ecek~eri d;kr i~ t.lnit' ınerke'Ll.f rıırı

den en yaku ına &idt•!ek orada im1'hana gir~bt~ecı·~lt. dir. Tah·bc yo.da 

kontrol «m ~ı:rda üz.erlı·rinde bulundu:-ac-akları JŞbıJ '\t.'Sİktılerı kabr 11)('

murlarJııJa gik.-terec(·klerdir. 

ista:JYonJardan bu. suretle ~şlelmıe mer.keıl.erint- gelen to1eb~ derhal .~ 

lclnl-e mıüdü lü.klrrt.ne n1üraca.at ederek yanlarınd-a\ l ve.sikaları yuka:da % '"' 

ıtıldıgı. g ... bi b!zı.at alfıkoda.r iaJ.eim('ye veı"«ek ve kayıt numarası a1acoklar
dır. İslasyonl.1.ra müracdat edectkle.r n, cer.ek tren.Jrr~ btit·ıemı"'A: U(l.CT~,, 

vakı.t 1cayıbctn1emek. ve rah&taız olmamak Vf ~rclt yukard;.k2 t;ı ı hlı·;de 

~ieiınP nıerkt•zlerine yetişebilmek jçirı t.ren v~Jerini PvVcld1>n 'tfrh.k.'itç 
etwı-'1-eri ffi1.'n!aa.tleri ;ea.bındaıldır. 

jıa•~ilNi.o işl~ ~('2.~erino mü-raoaat tarihlerin!"! görr rr.t·~J~ık"'

dtln f'V'\"El Vt"Yahut. mik:Jab&kadan sonra iş?ıebne müdür 1 Wclı•r1tide- tr-sbiı -edi.
lroek t.arjh ve ıw:a1lerdP sıtıhat heyet!<"rinc.e muaycnel·~rı y;.ıp:]a<·alt.lıT 

M.üsabake im"Wıanından Ye mua:renrcl-en &ODft istektı:er, netict·yi \Jı(';r

km.ıcksız.ın 111,letnı.c müdüc•Jükierjnden a.la.ecı.k.!arı par~ı.ı s< y::ıh~t m~de-
nanıc!erile ge!d~ri !stıt"J'Ona dOOP.et-4Uıeı'(}.ır. Bunl•rın 11.rasında. M·t:cı•yi 

im-W:lan yapıjan ,ehirlerQe almak isUyeııler bultmutta bu &TZU~~p·;nı Vt 

oradaki ıdrf's1trini dil ~~u;e~~rin!n a!ts;d yazdınnalı1ardır. • 

Ancak buWac- mt:ktt"b~ kal>ul e<Jj) nezkıse d~eri y<""'!erc p....,.~,u 

~t ba.kGcını kaybeder1Pr. Sıhhat mua.yeneein<ie ve mıUEnbaka ı1ı1lıh.a• 

nı.ndA kauna..lacın •dreslt'Nle tebllgal yapılır. Ve Anlıoruya lra<lar P•• 
raı.ıız sey::ııhatl tırıı ayrıca temin olıunUI". 

İıbu nı«iek ollwunda t;boil tden er brç ~!il< mec:bm1 him,rtc t•bl 
'lı\ıtu-lacakları.n.dan fl'l'f.;k~ &irerkeoge...,.ecekleri not.f.rden muır.addnk tr..,;ı

hil1: eene<!in1:n nünrune.otini işlf'lm~ milr!ö~·Iük1~rindrn t.edı.r'k t:dıectJ;:pr(.]ir. 
(7822-9975) 

' 


