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Kanlı Şatrancın Birinci Alman Ordusu Kuman- Türk Diline Saygı 
iki Sır Noktası danı Fon Klagst Maktul Düşfü,,11ı·ıı .... .. / d .... 

ıv~ı ı gun er e ve umumı mtı· 
Almanlar kadar Rusların da 2 Rus Generalinin de öldüğü lVloskovadan bildiriliyor hallerde Türkçeden başka dille 

Sta ·ıngradda tar·ıhı·n go·· r"me- konuşmak yasak edilmelidir,, sıkışık vaziyeti göz önündedir 
lnsanların söyliyemediği ve hükme bağlıya
rnadığı bir çok sırlı ve muammalı gerçekler 
üzerinde hadiseıe·r daha aydın ve daha özlü 
konuşnbiliyorlar. Stalingrad sahnesinden ve 
Sibiryalı birliklerin bütün cephe boyunca bir 
imdat işareti gibi yer almasından sonra hadi
seier de sırları sak:ıyamaz hale girmişlerdir. 

ETEM iZZET BENiCE 
So\ l et • Alınan ııaıiıinin, dün- ı 

ya tarihinin en müthİ§, en kanlı, 
tn bü3ük tcloıi!k kunoctlerini. ve 
a keri birliklerini kMŞl karşı3 a 1 
gctittn ,avaşı olduğunu, tekıar
laınak marur tabiri ile •malumu 
iliınuLın. ibarettir, i\lulıakkak ki, l 
1941 Haziranından bu lan~ l er· ı 
yfüWıün en b~ş diindürücü ku\· 
\ietlere dayanan Larbi yapıılı) or 
\·c ancak biri.birini ifna ~e iınha~ 
)a muktcd>T kabilyette ilU bii~ iik 
d<v ça.rpı~ıyor. 1941 llaziramndan 

dö,iişeukler. Fakat, bu döviiş, bu 
cenkl~iş, bu gırtlak gırtlağa ge· 
1~ onlarnı asl:l tam sağhğ.na, tam 
~indeliğine ve tanı giiciin<> §Cha. 
det onılı~acakhr. De\'ler. hakika,. 
ten yaralıdrr. Devler, hakikalen 
son takatlerini, son iınıkanlarını 
karı;ı kar~ıya ko~·mu~lardır. Ecre 
, .e .}' arclar1nn1 iiz.crini ba:;tıra hac:. 
tıra; Kafkas dağlarında İtal~·ayı, 
Stalin.grad sokaklarında \'e Vonı· 
nej dirseğinde SibiTyay1 d;;, Ü<· , 

tDevamı Sa: 3. Sü: 3 del 
önce, bütün hiikümlc.r Alman O!'· ı--------------1 
dıısuı:w yeryilıii takatJeorini k~n
di değnci,.;nin ucunda toplamış 
bir silıiırbaz gibi gürmiyc ba~J-a. 
m~~lı. Bu d~v cüsseli, dokundu
ğunu dcdr-cn, diledii;ioi bir iı!lda 
eriten, hartalar yazan, hart.kr 
lıozao şcrareden sihirbazın kar
~smda 22 Haziran sabahına ka· 
dat bütün maıhimları ile lıel.Ji bir 
l\U>)a kimsenin gözCude yoktu. 

Alman ordusu dahi Rus~a~ ı an· 
tak o gün dişine vurduktan '°n· 
ra (,~FTe-ndi, O Siinl!ıl J LCTİnd.._'n bu 
l •na sürüp gcloen elli, tuğ)anJı 
ıu:hi.rlu gibi durma.lı..'Oı.ın kan 
eritip al<ttan 2100 kii<rmelrelik 
teyh.mnı içinde taıttı ve tamdı. 
Bu iki dev arasında kanlı §a<ranç 
hala ya.rıya bile varını§ sa)ıla· 
maksıı.zın siirüp gidiyw. Buz de
nizinden StaJingı-ad eteklt"line 
kadar biitiin satıhlar, bütün im
i.anlar Alman ordu~u~un toı>uğu 
altına ı:~mfş bulunmasın" rağ
men, Bitler: 

- Sona eriyon;ın!. 
Diyttek halde değildir . Ladoga 

ccnubwulan Stalin,,nra.cl S-Okakla.
rıruı k:ı<lu biitün kil<ıınetırderi 
)aogınla.rdan, şim~clıJ«den, yıl
dırımlardan örülü bu· mulı.a.eme1 
s<>ddi halinde tutan talin, iı.e 

hala: 
- Alınan odu~nun belini kır· 

dım! 
Diyebimleklcn ı;ok uz9"'t.ı< . Bu, 

böyle olmakla beraber Alman .,.,. 
dusuımn Sovyet lakatleriıı.den, 

S...vyet talı.atlerir>in Alman harı> 
gnyreıtleri.nden ı!aha az veya da· 
ha çok bir ölçü içinde yıp.ranmış 
bulunduğu n~ a kunet muhafa· 
za elliği iddiasını da ilcri3·e sür· 

... n,enJn giinle.ri geçıniştir. 
Bu kanlı, öliimlü, inhklanıJ1 

~atr.ınç o)Ununda iki tarafın da 
biitün d· görüoo~e ra~men . ak
lamıya çalı tığı &ır ııcl<taları ar
lık belinn~tir: 

l - Almanya bir hamlede Rııs
J'3)1 bir kas •g• J..ı:dıeti ile )ıkıp 
•a,·ımıp orladan bal<lvacak ,iJıir 
"-u\ vetini art.k kaybe-trni~tir .. 

2 - Rus,·a ıLı Almanyayı coşup 
ha•tı.i;ı sat>lıla. dan b'r rn tıüuın· 
ba.sı gi~İ hı'5alt p akıtnı~ '" es
ki hııdnıl. rma, daho öley.e laş· 

nıak ikt:darını lıaybelm~iır. 
İki dev de Stalinı:;rad öliiın ku-

.. ~ uı;unun baı,;tıntı.kJa1'ı Ü;ı.e-rinde 

~~n1t1i ;>ar:ılarının sızılarmı kalb 
-c b:ı.ş ağrıl:ırı halinde hİı<;etmİ· 

)e ba~aıııı~larchr. iı.i~i de >İli.hı 
eldrn b.rakıı)lyor, ikisi de siper· 
den c;ıknu' or, iki.sinin de gÖLÜ bi& 
ı ibiıriı,: n ~ah danıarını paıtlatn1ak· 

ta<lı<, iki:i de miidafaa 'e mui<a
Hmet halinde bütün ceplıeles- bo
sm><:a en sun ta!< at ölçüleri ile 
b<>ğıı uJorlar \e d>ha da boğuşa· 
caklar; kah kucak kucağa, kib 
gırtlak ıı.rt.ıağa, kiıh göğüs göğü· 

se, kih kofa kafa) a Aarailin biz. 
zat habmliı\ini \'e n-i&liğini yap
tığı c<?nk J an~ıoı hzanma:ı. i~iıi 

HARİCİYE 
Vekilimizin 
rahatsızlığı 

Almanyadan müte
hass:s bir 

operatör geliyor 
R ıa~su bulun n HdI'. >}c "e· 

ktii Numan Jl.!enemenc;<ttu·na 
bı:pinlerdt' b."r .ıtonsültasvon va
p·Jacaktır. Bu koruü!.ta<yo~a, 
kendisine e\·velce amPliyat yap
mış olan bir Alınan müteh"&Sısı· 
cı.. iştirak edecei.t'r. Mütclıc...sıs 

OJ't'ratör tayya·re ile mt'mieket:
mize geiml.'k1e:d.ir. Mütehaçsıs bu
gün Ankara<la beklcnmcl<:tl.'d:ir. 

Son Telgraf- Değe-rli Ra:rid:ye 
vekilimize acil şifa temenni eclı>r. 

-<>-

Bir Muhacir 
Kadın denize 
düşüp öldü! 
Biır adama da I-Ialiç 
vapurunda nüzül 
isabet ederek öldü 
U;kişehıre git:nck için tren beık 

leınt!k ii:zere Hayda·t'paşa r.Mı

mında yatmakta e>!;:.n Romanya 
mııhacirlerinden ôJ y ~iarır.da 
Bayan Emine, gece uyku seroıem 
liğile denize düsmüş ve ö!nıiiı:tür. 
Muayenesi yapı\rnış ve defnıne 
müsaa<le cdi!m'ştir. * Fenerde Al;pa<;a cad<l.-siruie 
12/3 numaralı evd~ oturan Ana.s 
tasyadis Haliç vap orile Ka6ımpa 
şaya geçmcke iken 'nüzull i6ab€t 
ede rt·k ölmüstür. 

ilk mektepler 
yarın açllıyor 

Bütün rNıı:I, husll.si. f'(."J>t>bi ve t•kal
li)et i!to;..ulJaot:ı y·arın Yt~ni yıl ~lr".tia-
tıııa baş!ıyJC:a.k.kı~·dır. Bu okul1ürın 
ka.dr:lkı.rı, \.C bütiifı <':ğı~ h&ırlık!ıaırı 

tkntal ediiırniş-Lr. 

r ___ _ 
jıuoONI 
2 nci samfomiılde Pazar Soaıbeti 

Yemeklerin Tahdidi 
Yazan: 

0Sl\1AN CEMAL 

Yarın: 
lif. Sami KARAYEL'in 

Güreş Musahabesi 

• 

Dün akşam yapılan Bayazıt ·Parti Kongre-

d İğ İ bir muharebe oluyor! a.::::1b=a:::~ttif~~'.;,~~~'..;1·'.'.;n!~ 
Lon<iroa, 20 (A.A.) - <.ll.B,C:> <tun. • 1 ., d dikilmesi; 

G'"'"~i RUI! tıcl>l.gı St•Jingr.ıd Ye K•<- u~vo•s- •ıt s.1;,,,., g. -. RostaJ.l'ıv•noovo. \'ır(eYeo • _z, diger Hekleri 2- Var~ ve de••<>t:criıı<h>n 
kaf~"1ö.a. M<JC1Xlok b~"'n<le ,.Wrt~ ~ n -,.. - -,,-

cru'P1'"1&la.rın dowm cıuginl, d;gec 0 ~ICeı'n~· 'ı<inırı 0 Luch. Cuıntıuriyet Hal1> Part:si Beya- >faydalanmakta olduğumuz ·!laik 
cL'Ph•!Cı'<i~ d<.aydıe d<i;~r bır ~ oiı.-na- ~ fkİL ·Toropez • . . Pereslev / OSfr.ŞCıns zıt sem'\ ocajının kongr~i dün evleri• nin çaJı~ma sahaC:arınm 
d:;{ını blld;rmı..~,. e 1 ,?, ~ v 0Klın Vlad;m;r ~- • •· biraz daha g<'.nişletı'.meti ve mil· 

1 akşaım yapılmıı:;;trr. Evvela idare 
St.lingrad ~"inde çok ~del1 mu- u 1 l:lyelvl ~I o,amsk Noııınsk . o f Jı h salt Parti nahfve mt'r4<eızforin<le har<!wkı· o:ır.ıaıklıa<hr. M<ıcıro,.,. Roo- ııevel ;· 'O oorvçovo ı;u ~ eyeti ve esap raporlar okunup , 

yonı bu çarpışnıa,J:ı-ro, tar.!ıin en kruı-
0 

"' 8orodi ~2SKOV.A I kabul edildikten sonra dileklerin de şubeler açılma-sı bu meyand.3 
• " •. -- "'- 1'.asımov -'- -~ H l' · il muha7<-hc•,, d<om<l<le<Jir. D.işm<ın '--"' Y. ft~ ~~ OPo lsk ~, tesbitine geç!lmişti.r. Kongre şu lleya·zı.t n .. ı'yesiırue bir a ><ev1 

bazı ""1<llk!arı clıe geç;ı-ın~ de, digcr Vit'e sk arıevo Vİaııma ı:Serp~ç a n dilekleri ittifakla kabul etmiştir. şubesi küşetlınlll rtrmini. 
lxı>ı nıevzileı'tleıı g .. i oııKııı.şhr. :1 • • •· MaloYaroslav I .,, sov 1- Beyazıt mıntakasınm bir 3- Bu,günkii vesaiti nakliye 

Duman bl>llltları ''C y:ırııglfl)ll\' ;ç;n. jQ .. ııto nııq • ....... _gaı.sf uaa Mihai y İ 
de ı;öıtüıı götüse mıılıı>reıbeııe.- 0 J,,::!l<.· MohiJe, ) \'r. ,-~ . !!•'•~Oast1ıY;nogorsl< kü•tür muhiti olm~»ı ve Cumhu- buhranr sebebile starlbul tı~lkı :şe 
ta, he.- id tarof agır ıayillt vermek- · q ~slovc> " I - ~ _ . . Mor~ç rıs)( riycıt meydanının da bu sah:rda hir tiyatrosunda i;otibde Nl-emiye 
tedir. (· • •j a oyeev, 'lo9orndızk o \• kuru!mu.5 bulunmıası sebebile sa- (De,·a.ır.ı S.. 3, SJ· 6 do) 

Alnı<m<l' Volga neh,:nr """"bir~.... Bobruısk o'ı \ l ' il ' oR•".nbfaur9 

>·ın vo~is: boyunca i'.ekmek istemi;>· "'(·~ ~~ - "'ı)ı 'Novosıl ~ Minçurinsk embov 
]erse dr, ıaarruzları e)<!m k•lmı.;t:r. Roqa~sçeV' 8ryens~ 1 O YeleLI< o 

\'oro.~eı:te t.aar:ı.· :la•'"a devam ooen { o -~~ L Rasl<asovo içki Felaketzedeleri Rus ku:vvlJllt :i yeni bir k0ıü gıri al· Go :' Oımırrovsll " ' QSı<Öomsk0ob'o:Una 
mışlı:mlır. , f" ~ur-k ....,, . .J Bur~a~O 
KaG<.a~a Moı.due< bölg,.,.ıcle ı-d- ç rnıgôv O""' it'~ ~ Borı~oglıyeb 

detli ça.rplll"maJar ,.ııı-.:ı:ttodır Alır ıı- • 5eı 'F Vorones r. Yeşiiay bunlar için bir Di.span· kııı• Teıl0k n~11:-i Cı'1lı:bu:aaİa tf".krG.r • 'ttm 
za.yiat VPnYı lerd\r, O IO• ıoo 

açmağa karar verdi BİRİNCİ ALMAN on01; u KL'.\IAN• 
DANI l"ON KLAYST ÖLDU 

Voroııeçle ve şiınal kesiminde yen> Rus taarruz 
istikametlerini göoterir harita 

ser 
Lollf\ra, '2ll (A.A.) - •B.B.C.> B:- ,----------------------

Meyhanelerin ve içki 
tahdidi de Hükumetten 

ima I it ı n Er. 
istenecek 

rinci AlıHan Oı·dll!-11 Kuıua:ı<ianı Fon 
K:a.yst'ın öldüı;ü ha.bel a!ınrnaktaciır. 

B<.1 g('Q1.f·ral ~nlk n:ütrhassısı o1r.ıek-
M. rr..a-nı!tu, Kura!t ve Haırko! n1uhare
ıbel.t11"1nıde oyı:ı.adıı:t ro den d'o2.ayı Hit
l "Tın t.at\t:.oı·iJ"llı k~anmı~tı. 

(Dt~vam.1 sa. 3. sn: 5 dı:-) 

Rus ordulan Başkunıand.:uu 

l\Jarc~al Tiıııoçenko 

OZOMLO 
EKMEK! 
Manisa belediyesi ek
meğe üzüm karışhrıl· 
masına karar verdi 

fani.&, 20 (Hususi) - Beledi
yemiz iiziiın m~istah"iillerin; ko-
runıak ve halkın fazlu gıda al. 
malarmı teının etn1-ek iizerc :yeni 
bir kacar venn~tir: 

Belecliye bazı çe~i t iizümluin 
<Devanı. S.,.; 3, SU: 4 de) 

Lava/ istediği 
memuru 

atabilecek 
Loodı-a 2 O(A.A.)- Vi~ kabi

nesi Lıwale vazifrsıni yapmıyan 
siv'.! memuı'ları işinden çı.kamıak 
sarathiy<'ti vermiştır. Lava! Pa.
'rist.en yeni dönmüştür . Orada 
Alman makamlarile görüışmüşıtü. 

Fransı:z başkumandanı Dadaın 
da sa'lıi!rle ki gam irzonları tefi~ 

len Vişiyc d.önmü~tıır, 

SPOR 

G. Saray - Beşiktaş 
maçı yapılamıyor 

Y~!ay Ct'm:yeı; C um! M•rl<« \ 

llt-y'et_ı Cımı.a günııl fı·,~aUde ola'1lk Toprak dag" ı'1mı 
J't rr'a etm'!ş' .... •. Tup}3ı1tı .J şu tt.3.!'ar- l 
Jnr ı-rt.i.rukb \"Cı'G-.ımı~ '": 

"\·a-rdrm v~ nım..lıe C4qıdt'fl do!gyı 

Büytilc M~ l•t Mcel.isiıı• W,Şrldn}r Y•· 
2lllına,;ı, Son zc.ncın;a..."'dc Ş(t\1..r ve koy
~ı-dı• llil<ı s:ı.r!:~mın a.tınası k.ıır
&ısllld3. şlddt!. .ı tcdl>ır~<'r alınrr.nsı ,,e 
bu arada. bt ~ bnalin'n 1ahdi-

ve satımı 
hızlandırılacak 

Buna mulcabil Fener ve Beşiktaş <Devamı s o: 
3
' !lü. 

6 
d.::.. deeh1«: 1~iyde k~uddu~ıatrı R k / a ı ın e ı evıe e 

takımları bugün karşılaşacaklar us u Ç a arı ai boş bina ı a •. a 
Llk maçlLll'l bu yıl da.ha ikinci .kadar bı:tün i1ı.lizariaca rağmen Kara den iz de satıhyor 

haftasında maalesef hiç ütmJt e· ,bir ıııet~ye b<ı;ğlaııu-rnrunış ve Me.uye Vei<ı..1<[:!. ll>pr<Jı: Wn.:ı:i lıı.]1-
dı.imedik bir ~.ldıse H~ naha.; bir .oo>'loe:ce memleketin en eJci bı'r gemi/ er batırdı m..~~a.nır<•ne ı:örc mutı:oıç ç.:rııç.yr <fa· 
va;;iyet.e girmış bu'uııuy<>r. Dedir lru'Übü olan Galata.arayıhllar; gıtıkıcoık topılJIJı:lıar ile §(hl~ ve ı. : .. 
k-~ ·· '·•döııber' .., .... ·· Londra 20 (AA) Rus Kara baJar Belı d>v. e hudutJgrı........., b.ıı':!, "uusu gunı<:.ı ~ · 1 .,az.,.,c su- binlerce \a.raftarlarını h•·)'ali in- · · - - -."a~ 

ı d deniz filosuna :rnemmp uıı;t«!ar la.rl&, bag, oo.hı;>:. zcy1inl. S'bi <in ,._.., 
tunlarını ı~a e en üç büyüık :ıu..a .. ıııa ııııırıa.ak };kıen çek'l- 0 ;1 boş arazının ıasr;y,-s. ~mda y,,_ 
k , .. b ·· d lk. ı dün b>r ı.:.nanda bulunan dü.<;rn.n u.u irmuz arasır. ı ı aı a.;a- ımıı;llerdir. - n; ;k; ıoamn Vafüık.k-r< l>ıdıım~-r. 
-...,~m•zlı:k,· dün _.c geç vakte cü.züOOrifıe taa.rruz etmi~ler ve iki BJ ~na şöre, <ife\·:ı..: .. an t<>~~ '"" • .,- (DOY•amı Sa: 3, Sü: 6 dıo\ b r•b• AJman mayn ta.rama geıJriısi ile 

Madagaskar' da 
İngilizler mer

keze yaklaştılar 
Tananarıv şebrlne 
ıoo kilometre kaldı 

Londra, 20 (A.A.) - Madagas
kar adasında İngili7Jer y;kılmış 
\'e harap bir hale getirilmiş yol
lardan yava~ yavaş ilcrlem<.-kte- ı 

dirler. En ileri İng!ln km-veti \ 
§imdi adaP1111nerke1.1 Taruınarivc'e 
100 kilometre bir mes:ıfede bu· 
lıınıııakladır. 

Tomalo\·e liınanınd :in ilerle· 
ıııckle olan ikinci bir kol da epey 
yol almıştır. Bu kol adanın )·egii· 
ne şimendifer y<>lu olan bu yol 
boyunca ilerlemektedir. Bu demir
)olunun uzıuılub"1 200 kilometre· 
clir. 

İugi!i>forin uğradıkları kayıplar 
pek hafiftir. 

Salomonlarda 
bir hava,deniz 

muharebesi 
iki jopon harp 

gemisine isabet oldu 
Londra, 20 (A.A.) - Vaşington.. 

dan bildiri.ld iğinc göre, uçan kale· 
ler 14 Eyliıldc Saloıuon adaları 

açıklarında kuvvetli bi.r J:ıpon 

dC>1 iz teskiliııe taarruz etmi,ler
dir. Blr ' zırhlı ve bir kruv..=rore 
isaheUC'l' kaydedildiği sanılmak
tadır. Darp gemileri şimale doğ
ru yol alm:~lardır. 

(D, vamı Sa: 3. Sü: 5 de) 

•• 
Uç oğlu harpte 

ölen bir 

b ir to.rpcto m~bini batınnışlar 
dır. 

Amerikan ordu
su dört milyon 
Londra 20 (A.A.)- Va~ngton 

da if.şa edildiğıne göre, Amerikan 
ordıı.>u ş·.,ı<1; 4 milyon ıWk:ETC ba
Ji~ olmuştur. 

(0..>•:•mı Sa: l. Su: ~ dr) 

Tobruk tekrar 
bombalandı 

Londnı, 20 (A.A.) - 'fobru!r l"10o· 
nı Cuma günü Jokrar l>Gmbo!:ın"'~. 
Büşüic "'r,gınler çıkanbııştıı. 

Akıncı 1ıııyya:-el ~r lana eçwan: -
d'a bir dlişman taşıtını bomba """'1ıt~

lardır. Be:-O'Ya yo; (l..,r'"'1<lr b d 
ma.n ta;yycre n1"--:;d...nı &el bcJ . l:n.r .... 
m:ıştır. 

••••e••a•••••••••a•••••• 
ÇERÇEf E 

Sovyetler ve Dolayısile •.• 

Sovyetler, şehirleri, son pa
ket taşına kadar müdafaa 

edi)or. 
Frans;z)ar, ülkeleri, ilk sırur ta

şından <;onra müdafaa etnıcmi~ti. 
• •• 

NECİP FAZIL KISAKtl\EK 

bütün kadro ile ölc-cei: :ıi bilıl•.;i 
için... So,·Jciiert:l' o ha~ a1 t-u .; .. 
liiınden daha karanlık. .. !!aldan 
yok diyebili r mi,iniı? 

• . ' 
• 
1 • ı • Samimilikten ba. ka şianm ol-

D g 1 1 Z 8 D a S l ' nıa•hğ1 itin a~~a ,t;~ liyeyim ı.;, 
------------- ----- hiçbir şey bnua kinıseye ait bir 

İngiliz ordusuna dört meziyeti b~uırncl<len daha giran 

htcr Almanlanıı ve blcr 'ot · 
)·etlerin, birbirlerini iıuha \C ifna 
etnıck işini, ınüth:ş 'eriıyıJi bir 
fabTika gibi işlettiklerine n# •iip
be! .. Amma her iki taraf da la h· 
rikasrun kapı~ına ş;.ı le\ ha~'' &1'· 

nııştır: 

KISACA 

Ekmeğe zam •• 
Ekmej:e bir ku.rttş zammedildi. 

Belki bu bir icap. Fakat, bizinı 
mahutla konu'!"'yorduk da ':Öyle 
dedi: 

- Bayati ve ·k..t'i mecburi~et 
olıuadaça eıkıneğe bir santim 
Hmıned.ilmesioe dahi ben f.acııf. 

tar değilim! 
Acaba fxmcı vatand:ışı ekmeğe 

7.aınmetmeksizin bir başka nokta· 
dan tatmine imkan yok mu?. 

il. ŞEKİB 

gelemez! Fak.al mademki hakika· 
tayyare hediye etti tin bakışı, eşya ve hadiseleri İs· 
LondTa 20 (A.A.)- Üç oğlunu teodlği gibi değil , olduğu gtbi 

hava muharebelerinde kaybeden görı""ktir; o halde heıuoen kayde-
Lcydi Mak Robert İngHU. hava ctiv ... eyim ki Sov) et müdafaası. 

bici.nin alıruya geldiği şeyi öbü-
lraV'Vetlıe..lııe 4 uçak M!dj:ye et· rünün vuuıemek iradesi bakı-
miş'tir. Bu 4 .Jia.rikan tayyaresi 
Mıöwda çarp;şan hıt\'a lrowet
letine iltıha-k etmiştir. 
Mısır başkumandam bu müna

ooJ;ıetlç demiştir ki: <Böyle ana
lar dJdukıç;ı., :Britanya baTuının 
harb; muvaffakiyetli net.i.ceye ~
~ine şiiıiıe!ll yoktw: 

mından diısitanidir • 

• •• 
Sovyeüer niçin , -e uasıl öliiyor 

biliy<ll' musunuz? 
Asıl teslim oldu,,dtı veya ele geç· 

tiği takdirdoe, kundaktaki çoeuk
tan miııdenleki .ihtiyara lı.adar 

•Bütün ha ılabını~ den11ıtr:;~ 

yalar hesabına! . 

Ellerinde ise levhayı itYJini"' 
ler!~ 

• • • 
Artık anlamak gerdsti.r ki, 'bu 

i in içinden, her ~) e rağınf'n 
SovyeUer nıahkinn , Alr.urnlar 
mahrum, 1ta)~·an1ar ınerkurn, Ja .. 
ponlar mağını:nı, Fran .. ızlar n1tr· 
hııın, bazı Mihnr peykleri ma 
dum, fngilizlerle Aıncrikalı!ar dJı 
lllahlın <>lank cıkatak11<. 



HALK FiLOZOFU 

S AN'ATI 

n~n. bıı memlekette, talısi· 
liıı tahdit cdilmeı.i aleylıindo

) im. Geç"1llerde, tıb tahsilinin 
tahdid i haberi ·aı<ısında duy· 
du~u.ı:n tecs,iirü i·taJıa çal~

nuştlm . Bugün, bir ba~ka tah
sil tahdidi haber~ kaTtJ&ında, 
duyduğum hayreti i11>11.- e tmek 
nlw:ôitı oda kalıyorum. 

Eger d<>ğru ise, verilen lıa
hı.rlue göre, mim..,hk taluill 
tahdit l!dHecekmt5. Gfö•el San
allar Akadcmjsioin mimari şu· 
be. ine bıı yıl, sadece 40 lalobe 
allnma.~ına karar \·o.rilm~. 

Türkiyede btr tek Abdemi 
ve bu Akadcminiıı de bir tek 
mimarı şubesi vaı:dtr. Bu seı>e· 
den itibaren, 6 ,,ı bekliycceksi· 
ni.ı. Ve 6 yıl •oru-a, bu şube, si-
2e ya1n.rz 40 min1ar ,·erecektir. 
Harp •onrası Türkiye."nin, na
sıl bir in1ar , .. e unırııo sı.tma~ı 

l.;zuN 

SlRECEK 

A rtı.k hede9e kanaat gddi ki, 
hırrp muıı silroceUir. Fakat, kiın
;;eııin bilmediği noıkla şuduT: U
zundan maksat ne kada .. ?. Bııou, 
bfzim 0<.man Cemale :.ordum da, 
şöyle decU: 

- Dünyada, tan·e.reJ.eri uçura· 
cak benzin kahnaymcıya kadar ..• 

HARP 

l'İLiHLERİ 

Sinema merke-z.i Holivuıtan ge
len haberlere gör.,, şimdi orada, 
harıl harıl lıorp filmleri çe•rili· 
Jı·urn1uş .. fakat, ~unu anlamak güç: 
Bu filmler, ae)ircileri haırbe mi 
teş,·ik ediyor, yok...a, harpten mi 
soğutuyor?. Eğer, harbo külih 
atı r~n cinsinden ise, dünyada, 
&t l.ııadılı. hç külah kaldı ki?. 

SİVRİSl!liEK 

ÇOCALMlŞ 

istanbulda sİ\Tisineğin ~aldı.
ğı bir gazete tarafından feryadü 
figa n ~inde anlatılıyar. Bu rc(i .. 
k:mizc göre, !stanbulda, sinist
neğin .kaplaruıadığı yeır blına
nıışttr. 

Anlaşılıyor, bu gazete muhal'" 
rirlerindcn bir za.tuı evi ciA·ann
da, son zamanlarda siVTisinekkr 
ç&ğalmış.. 

TİC,\RET 

BAYAT( 

GazeU,leriıı verdi~ bir habere 
göre, bu sene Ticaret Liı;es.lne 
n;iithiş bir talebe tehacümü vaT· 
rnış .. şimdiye kadar bine yakın 
talebe nıiiraceııt etmİ'j-. 

Ilı.nıın sebebi malüm: Baksa
nıza, bütün gazeteler, btr cne
dir, ticaret ha~ alının bedava rek
lam mı y aınyo:rlıır. Bu zamanda 
tiıccardan baş-ka kazanan kiırı 
var?. t'a.kat, kazan nla.r, zan net
mem ki, Tku..t !Ucktebiodeo 
diplomalı olsım! 

A.HMET RAUF 

Üfürükçü kadın 
Lülcburg.zda Arap Zeynep i

simli b;r kadın, para mukabilinde 
bazı kimselere okuyup üilerken 
cürmümeşhud halinde yakalan• 
m;,ş ve mahkemeye ve.ilmiştir. 

TAHDİT 
• 

REŞAT FEYZi 

içinde yaııaeağını düşüıım61ı: 
zor değildir. Daha düne kadar, 
yapı kalfalaruun kübik inşaat 
adı altında, birtakım ma9ka· 
ralıklarla, ı:en~ İstanbul ıııa
lıallelerini ne tanda ze• ı.,;a. 
Ieşlirdikle•'İnden yalla yakııJa 
şikay·et edip duruyorduk.. 

Akademide eksil< oı- şey 

netlir?. H oca mı, ders nıa l:ıe

ıııe.i m\?. Ta~isat mı?. Ük y• 
pacağımız b ir kübik bio:ı.dau 
vazgeçip, bu parayı, hakiki k.ii
lıi:ımi anlamış ola.rak yetişecek 
miınarla.:rın tahsiline lıarcıya
lıııı . 

Bu memlekette, ıninıax dolup 
tnşmanı.u;tır. Hala, birçok ev
lerimizi kalfa veya köprii mü
Jienrusi yapıyor. Gii:ıelliği, ya

pıya ~trınga edect'k san'atkıi

ra ;htiyacınuz yok mu. Onlar
dan bu kadar müstağni miy:i:a?. 

Karne us lii 
kalkınca •• ~ 
E· · · hir 20 (Hususi) - Ş<.>hri

mizde karne usuıü.nün talbiJ<ine 
son verildikt.en sonra fınnUarın 

önünde {azla bir kalbalık görül-
ıneğc ba•ladı. Sab•lıleyin erkerı<kn 

evinden fafoyıp fLrJna koşanlar, 
günlük ekmoklcrini kolaylıldla 

almakta, fakat bir paı>Ça geciken 
lcr saeUerce beklemek zoruna 
düşn~ktedirler. Söylend!ğinc gö
re bazı açıkgöıller, kendi ihtiyaç
larından fazla ekmek alarak bun
ları karne usulü tatb>kedilen vi
~y•tıere gönderiyorlarmış!. 

«Halk tipi kundura• i§i d• 
ıraya düftÜ 

cHalk Lpt. kunduraların pera· 
kende olarak müşterilere 2ıS lira
dan &,ağı s.t.ııamıyaça_; anlo.şıl

mış1n. 

Bunun üzerin<- ~·md:t 1k halk 
tipl> kundura yapıl>p satılması 

işi de suya dü.şnıüştüır, 

Şehircilik mütehas~ı Proata 
Y alovanın haritası 

yaptırılacak 

Yalaı•a kazasının biT haritası

nın mircılik müteha."51'Sb 'Proste 
yZ'"ltrı ması kararlaştırılm~tır. 

cKtplıcal:ır• kısrr..ın.n esasen 
haritası mevcut olduğurvlan yal.
nız kaza merkezile civarın hali
tası. yaptırılacaktır. 

İsta.nbu.;da la1c"si otorrQ'b~ vaı;ıy~t.l, 

d:om~lJle mruri .şı okınla.m caru:ıı:ı 

"""ıyor. GO illcn n ra ıc;ı;;ı olııınk 
vucı r , ııaf,örlc:, ıırtııı: Bele'!l,ye tıO. 
z=ı t "1{"I! rıayet e ez olmUi
Jo,rdır. Hlit n •Ur :n <Ur, orasını iıil

m-;·wuz. 
Şofö.!er diled :ı1 ı satlc ç:ı' •yor, 

d. «l'ı.<ıicrl .... tto çruış.-my01 ·• Buıı.-

a:ın "'"'""· pazarı la n .yor-
hr. Y~ ::r-ış beş !ıAf'.a 1ı:alm'ş 
bir ımeoe!t'ldir. KAhıl<öydm ~ı::ı~'<•Y"> 
Qyrı a\11"1 .ıd 70 !rodan şer buçuk L· 
ra olaı· ık bOjf liraya B•den ~!er 

\'11'dır. 
O hald.e, A::il otomobJ iht'yacı kar

fl.Sında n~ Y8J)tnaJı'1. Eu su.:ı.in ceva
bını biz vrromeyiz. F· a..~ .:adar
lar mut.laka verme!~irlıer. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi ROMAN: 96 

AŞK ve GÖZYAŞI 
yazan : S E L A. M İ İ Z Z E T 

lKİNCİ K I SIM - .J 
• 

~oy·rr .ı;y "Ci<, o da tel!ışla çıkıp pıt;. · 
Kenan ı:a:r p bir hissi kabl'e: vu:ku ile 
ecanlandı 

_O tn khndi!. 
- :;.k, ~~· ~ llly ıf bir cadın. 
J.;. na:ı ay nL yere vurdu: 
- <>dı.. , n.a y ;;Mn s ıyh}en, beni 

a ın ... B 1.m ~ nasıl 
b : e t --şı. .;aca.ğız. .• Da..~a-
1 'O. h yo:net k ruyor. 

s: n g<z:erı hnrdı. bGşı dôndil, 
d .. < ı; 1 A~ı ..;.n omu:una. da.-

-10-
c; t' hal lko r ve-

:rc-n l"e' \:\Crc.·ğ ·ı htç çNt e.n 
~ ,>:.K ed n y nan b r Aad:ndL 

5 cı sco ...., owı' mul!...J'y .e;,n- ı 
d yaı;:ı t ğı .ıııdmı ıko r;1>uı&a gö-

:-v1k nan ıls jını • ..-ahct•-
r:i..., k c· dtırh...ıl 'ka.vre.dı, $Pne
) e H>t l' 1 bcr.~i i JneydJ..nda yok \k.em. 
ı, : K•mın l ti<ı1'1nde nOfuzıurıu bl&
•E'ttôğl b~ d n, mo;rdana cıktıklall 

ı n.a t:i.b ti l K"r: a avucunun tel-

ne ~'oca rt. As·! büyült t l<ke de 
Kcna.n il ~~ı kırı ·ı olma.sıyC. ? ı
lkiıhlı b r sdırun ne de clf:a mı.._ıtı't""tr 
ten f ;;o a sözü ge.cl.. İ te- bunun için 
Suzan 'eıxlin< mıidM2.ay11 h•Zlrlııı.ndı. 
Hl'r r.e o:ursa o1eun, her ~ p ınaı 

olwı..a olsun ıı:cn<liıri mrur• c-ao ı., oo.. 
nun için de c:nta.ye-ti tr:le rore a ac h, 

Hen o -ı:e-k az i:'>rdu.gL.l, hıç tantru~

dı&"ı koı1. a korkunç b·r kin ba.;;hunış
lı, onda...,. ndrot 'yordu. GUz.ı:l k.a
dındı '"C tekra.r Ken:ını eli.~ slımakt& 

güçW!k t"< nezdi. Süııan b"na drr!ı.al 
hükmet~. Para.ına göz ıı.-vyan ve saa.. 
detCrıf, ııı.ba""'ını k:ac;ıran bu kadı..-u or
tadan y etınf.k iazımdı, 

Krr.an. Sevı;indffi ayrı diJ.."'llesin>n 
sebeplerini ağ;aından k1J,çınp .oyleyin
ce SClz:uıın içi l>raz ı.tıat et ' ti; ıa
ıl<:ı bu rah:l.~Lıı: tom d ğildi. Sürt,anın 

t: ı gönül r.ı.h:ı tın:ı k~şabi.1rncısi icin. 
f1lı!....,beof.ni oratcfan. kaldirn-.s~ı. o:ıdan 

bütiln <ıOtün kurlulınaa f'lrtlı. 
O ı:ün Sh>-'l, çok ı:~rôp bir ııeso.dll!'e 

re:\.i u;r ruitadaşıne .r:ı.:Jtladt. Bu bir: 

Çocuklar TlrkçıJl 
aaıı2 k ODDfDJOI" ? 
ütk.h.teıı, güzW ılronupn ınaH1.l6l"a., 

rbf-1-~t ıa.!ibı:, .fi.lSıh gOrtiŞG:ror, Leifı.r
fuzu ırtüıkelnı.neıl, nllktedafl, söz(l soh
betı yı tıiode gib' t:ib !".!.e1·le \18ltlıa.r 
\"IV'fe't-dl. Gl.iıze.l kıo.:~nıa., btr t>an'-.C
•ır. Bu s:ı.n':r..1 b.~J...'2l s:ıhr.~c belh o
lur 'rıy.;ıtro a.rtısMeriwn ba9'ıa gelen 
ırre-...~ tk•r.:ııtit'n bı.r de &Uz.et hoını~
ınayl bı.J. t-«-T~ir. 

.t.:s.ıd ns .• ..rı: ~·tn, bt.ı'!ü.nk.ü iı~ ... nıar
dodl ~ ~~ ıy~ 1i..t.ımşı,-ayı bibnıel-e,., 

nvutlki bu: ha,,dı.r. ~\ink.ti, t-dli tnauı
lar, O.yat 1--~iy:e pek o k1ıdllr ..U· 
:kla.iJ. <.ı.~..:tüu"'Oi. 01.ın.i..r,erıntıı ınülıim 
b~r ık1Snu l1' .. u.r·i.1.p aohbd e:.ın<'ki.e gP... 
çeı.'Ci.i, ttehbct ed.t~n rnr-anl1Lr da, elbet
t~, ~yi Jtun~-nlıll,'Y& a~u·•r . .Nl!bıayeı bir 
ttıcrllbe, 11.l"1cke m~lıcst. İyi konu
;ıan:ari. d·nlel'Iıeı·, ısı..!':ıde ed.or!.çr. 

Dıııgu.rı daıba. az fkıonuşlıyor~. Bil
haı.94, kısa kıo0t ln,,yıa Ş) ret. edicro
ruz. Çü.okil, uz.un ooyıu ıaı ,-decelt 
ne k .nocôe t .. -ka.t vaı'Cltr, ne de d:aı~
yı;c-ek ar:b.rt. .. htf•r;::n:rıımızı '-.ı:;n an
Jatma.ırıız, hl'r 7ar.an, her yeflde iste ... 
nen bı.r ft'"y'dir, 

a.ı- bf"·!~at. \.·ar, b!r de te.aflu.z v~r. 
B.ıg<mun çocuklennd:ı, ııiltık\'<" te!M
!\12un ~·jtflaıdıgı :l'll.'; surüluyo.r. Ba
zı mesJ.ekiaşla.r, btraı da n.ü.baıl<ii;a. 
ft', y('f)ı yP.t~l-et"İn, bır çok ke1i
m~lerı l ıııı •uı ledik.leNıi ve Tü.ı!<
ç1.:ni.u gÜ7Jci: g ni kaybdUik!erlni iddia 
edyo. r. 

E·kld n b'r vı:un A vaı'dı. Biz buna 
c.e-l!ıfi rı~riude> der.dık. Dll uzun eli
fr.ı ı: t'..ıt~e rusal<nğ na heoı> şohid;z, 
Bn sur<·tı"C şıvun~z ve tel.Mfuz bozulu
yur, Sonnt, atk.i t:aô-'Jn» 1cınn, c,g;.:cy-ı.n.

lıarın> lk<>n~ 9<* miltılm rolü 
va.!"dı. B.ı•1tlıa.r da aa.manla. ehemmi
~ ~ed<l-= 

So!lT'a, yeni yeı;.qrn eoclAtların en 
t='a lşl!'<l•k'eıi ruıtıını..ıoo biri o,,, ıro
naııurloeıı, bau harfleri yubrsldır. Mı•
seiıa, bir, dtyeceğj yerde bi di;yoıbr. 

Yul.ı.Ja<ı h"!'f''CTin b:ıfın<b da R g~ll
>yor. M"'6t'}.1: 

- Bi p.1-ça su ve ... 
gibi ... Bir kısım züppe ve aşırı al&
fran.ga ailell•r tc;'indı' b~yeı oocuk

r ise, Tu1'<>;•\Vi, bittün biitüo yanlıf, 
kütü '"" fma öğreniy<ır!Gr. Bl9llardo, 
t.(ılfıffuz 6lf.u:d.ır. Şi\· srtırd:r. 

Tüıf.c d li, loon~"'" v1'dl.sinde, halti
~tıen -çi~-fr;.-dll~or mu'?.~ srka~ 
Iar. evet. diyo cı~ap veriyonlıar. Bit, 
d<!1l3. ıns1J.C 1 .ı. o~ak b~Je, Türk e Jronuş
ına!t!ll gitt k.çt1 güzt .. llPştigini iddia ede
m<-yiız. 

Bu tş cvvehl aile fşi, sonrA da meJv.. 
tf:p ;,,.. ·r. Çocuklarımızlo:ı. d-Oııgün, 

muırıla7'llın, ve sağ1anı Til~e konuş
m:ıi!.ıyrz 'V!ekleı>le!'d~ <!<! toonuşmı,ya 

rheınımiy t ve.rı n~Jkı>r. 

Ha~buki, gU:.zel k1onl1$n bir '.™'S·nm 
Tu~es. nt <i.in?enltye dpyum oJmazf 

R. SABiT 

Eahi§ehir ticaret ve zahir• 
borsasının muamele 

d efterleri çalındı 
Eskişehir 20 (Hususi)- Tcaret 

ve :zahire borsasının fazla eşya

larnnın geçen ilıaftaı nalkolu.ııdu

'•u depoya hırsız girmiştir. 
Hı.rsı:z borsa muamele d<!ter

l<ırinin müh'm h•P kısmın1 aşırıp 
kaçm~tır. Defterlerin ka.paklan

nın çık~nlması bu hırsızlığ~n ka
ğıtları okka. i' satmak niycti!e 
yapı ':ı:l •• nı tahmin ettirrre:.tedi.r. ,. 

v i l\'i 
!Lın 1 l3S8 Hl7JH l•o·!l'·~ı 
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mıno.ıılıar gü,.,Jı!iğı ;le şöhret bulan vr 
lı-Wıbul kaldınmlıı.rında bir hır;rli 
Biil'ltiA<!.cn sonra ka ldırırrta dilşm'üş o
lan SUli:J.nın dıa. kaldırıma. atıldığı za
mar.lıı rda İslar.obulda. tanıdığı bılr kız
<iı. 

Suzan İstaıibula ilk defa gdmiyor
du. ıı.yntından Ken.:•r.a doğru h;ç bir 
ey y1L-mem ş o 3.n bu fettan lk:adln 

l'e;ı,ğ n on kere çcnbl'riı>de:ı gr,m!şt<. 
Su:aa.n ·..;sın kaldırım .krzı teli. Da-

!t.a çıJlk ge~ kı.:n ~ bir · tiyara 
ı-=>'nw on.mla "'""~n !ıem'.'n Qi)lün 
<lürıyayı d laşnı.,L. Her m~mlı·ketıte 

r }?:'::,• m:ı.cenı; g çt_:nıış \'e Zti.-

ır.tMJ:.ı Ke~a"r..ın kı.; TJ3r salunı..llda. ta
n·dı"'• ve zar' SUzun d'O:""gandi o
._,,.~. 

Yo'ld41 rast!.:ıdığ, ş, !ika "" i tan.bu
~ım ika<<iıı-un bı id>. O dıı bül(Jn Av
n:payı <iolaşmı.ş, r ·at bir türlu boh'f.ı 

Y3r olam.'1..mtş ve Ytrne İstanbt·~da kcl
drnma du,,'llilÜŞtü. 

Şefika güzcl b<r kadındı. Uzun b"'.l'
l\ı:, kıvrak end .. m!: iri maıbmur gözlil 
idi. Gene ıctilhanb yloere ~<!il. İç
l:ıJ'C du~frnıdü. Bunun için da'ima eıer-

or'.lerı.., <iiı;"'.lıp kn!kmışlı, b;r kapıya 

aouı ola.ıromtı, ~rifikten lkurtula-
mrnıstı. • 

Şcıti!<a mMer . :-z ırmç tı'r dolStu ile 
yaşıyordll, ik;.,i de ll<ıara ıııet.alet içlnde 
ldJ~. 

Hare Vazıyet~ 
Stalingrad'da Rus mukave
meti neden uzayıp gidiyor ? 
Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 

DOGl' C'EPJIESİSDE: mn bc!'Cıci .t.ebi budur. ilı:;..; s!l>ep 
M.iıwaJ Tiım.uçff*x>ıv.ııı Ş<U:Lld<"n A!,. 

mım ordusu mi :raruna .kıtrşı. ~ tcuv
v<>ılcr ve rna.ı~ ile yepb.ğı l>tio>\ik 
1ıaa.ı·n:zlu'<br. Bu ~ırı ~ 
Volga K"""1ınd.an D<>n nehri Şeı'k ..._ 
hiN boyuıı<'a Voronej kes'ltnine ka<ioc 

w..ıımal<'w.dır. Mıa.r<>ı• I Tanu<;enk.o, .Ai
rn.an oı-duiunu.n bi.r !kısmını. biç alı-

Ka~·,-c:da, ~t.ım vr Ba«ıl ~üka

mıeder1'rol,, bıirül< ve ku"""1.li Ain&ı 
hareı."tetlı·ıı göri.ilanı.."'lTl-..ı,.,;:led'.f. Novn>
ısisk:.in 7..<-:ptınaan 900'.:a Alrr«lrlılac ne 
Tuaıpae ""itil yoiunu z<ırl6mı,,lar \"t oe 
de Baıtı Kanc.t;; de.g:.aı ı.ımı lıojjazlaınn
dn Batı v~' Cffru&> ı:Akt..·nt'4.!erınıde K-a
radaıiz s~!Jeı·ioe dcgru h•t<'Kcle geç.. 
m~ı"'""'ni~. Eii>ıfliz tf"PtSın:n i~«J, mev-
zii bir b:ı.r"4ııet olarak ıa.ımı.ıır. n>ll15& :ıoıı.n tem;ni erı<U:;ai,yle tesbit ..ı-

Fai<nt Kıl~- Almanlıar;,n dah& • mişfu, Fa!-"311 Alman müdıı.f.., looltu
t-dk. ehemıııJ"e-t \'f"'l"rllklrri hcck"f Grcw.- ğııınu yarıp ~r muvaff'ak oluTS&, 
nır petrol Hıba~ıdır. Evvek'e ele sö.Yl~- 1 Staüng•ad mtrwt'beısi ron enclıı bam
digimiz gibi Growy Montıeç Kale-Der- ba.,"1<ıı b•r 63.lllıaya gireıbtlir. Rııııl...,. bu 
bent yol ı1a B::l<ıiya l.lerı~ ıç;.ı üm~l biila mt>tıataza ediyllrlar. 
&oynıeı. 1 bı.t ~-.et ilmüdüır. A:yni İşte Rus mukaıveın~tmi.n t~mın 
""111J>dia Şınr.li Kal'.laısya Pt'L>'Ol sah&- irinci rnılihim ııebııbi budur. Üçüncü se--
slnllı moıt.ezld•r. Bu -!'>Pİ<> Rusiıır bi'P 1.e ;;udırr: Geriden l<ıloviye ...ı~n ve 
d:. bu sahayı Qalı: b!o/lk bir scootla Şimald,-n ~"' •tir:n ı:ö"l!D Ru• ordusu 
müdaf~ya devam ı>diyorl:ır. Son ııe- yiJl<sk mane\ 'yııtını kuvvetle m a.. 
.m habc-r"lerden .anlıyoruz kl A!mım-
lar ·bu cl'p!Jro"t• ıbir 21 ı1lJı t.ümt.>n ge. za ~mektıedir. Bu sebl-ple Sialir.g.rad 

ınt:hıi'.U'6bC'6i uııaylp gitmt'\kıt{!dir. 

füm~ ve Alunc.n tohliğ'.ne ı:ore Rus- ---------------
1-ı.rı.n m;:ıyın baraj ıariylc mu::ıa.fii2'1. e-
dila.1 nrfr/t:~hkttn sahra. me-ı; zilr.rin'i 
Yl&Mnış~a".'dır. Rı.ıs)a.r ~. Grcırzrıy is~ 

lcamol.in.o.e il er! ınmyen AfmAndano 
şimdi >1lrn!• Ka-ı:ıoa.. •-tlkuımetlnde ta
arnrza geçtik.leRJ fe:ıkıat bir ırnuv<d~ 

Yt~t rlde ~i~ini ~!dinn~[i1]~ir. 
Şüphe yol<, ki Aram.tar Vil!ı<li Kai

kaa mınl:ııi<ıaBlı>dA Rusları dağla.ı·ııı ie
~locine Jtnde.r &eri~!'. Groz
ey petrol sahasuıda banoom:n!ar. Ce
nup ;)"'tlnl:ar'! "·c mu,.as::ıLe ha1ıla.n dai
ına R<rs ttb<Jidi a.ltmd! k.a.:ta<:ı*lır. 

mı 1 a, staling"ad mu!Dr<bcsi ı=... 
d ık c.a "" bunıd:an ııon ra ela Rl.tila r Şi· 
maiden sü.rekij taa~'at'dıa bulun
dlik<1'1, A1'nanl.:ırın Katka..yadal!O kuv
vetl(•r; bliy!Jk mlkf4Lnda takviyo .,tme.. 
lert, B<ı.t.um ve Baktı ~mne!Jıerrinde 
ilerlcvııeleri mümkün oka.maz. 

Slaliogradın Ml4 m~vemet et
mesi z.ihinlerde heyrrt uy.aındır.cyor. 
Aıronnlzr K'yefte ~ik..l:ın gibi 

Vo\ga oobri Şa.rl<a geç!'n çl'1\beı't ka.
l)"IY2'b<!se.lerd i, Stalir>groc!t b;r ('<ık 

Ru.s k<tvve'llcri <!B.r e<leruk daha ~lık 
dii,"\ir<Jbilirleı'<Ii. Fabt Volga. nehri, 
Dtrıyepr.re benzi'IJemez. Bu nehri aş

mıı!k çok güçbür, w yorgun Alman or
dıusu i<;Ön tehtikelidir dr_ 

İşte Rus mtolcav~rımin U?J:ım'19l-

Yal ova hayvan 
sergisi 

Vilayetimzideki hayvan sergile
rinin 6 mcısı evvelki gün saat 13 
de Yalovada açılrnıştir. Merasim

de voo.i muavini Ahmet Kınık, 
belediye zat işleri mü<lürü Tarak, 
t<?Oftiş llıeydi reisi Necati, baytar 

müdürü Et!hem, Yalova müddei
umumisi Hakkı Şükrü, Beyoğ1u 
kaymakamı Gafur ile galet.cciler 
hazı.r bulunmuştur. 

Y.alwa kaymakamı Nureddin 
bir nutuk söyliyerek hayvan ser-

@ilerinin, hayvan neS!inin ısla.hın • 
da oynadığı mühim rooü tebarüz 
ettirmiş ve a1lnşl.anmıştır'. 

Bilahıı.re derece alan hayvanla
ra mükafatlar tevzi ohınmu.ştur. 
Seııgiye 220 inek ve bo,ğa ile at iş 

tirak elmiş; 440 lira müktıfat tev 
zi olunmuştur. 
Mükafatların tevziinden sonro 

davetülere Ka-pl'<ıalarda Tc~mal 

otelde bir ziyafet verilmiştir. 

MAHKEMELERDE: 

BİR ABAM 
VAR ATARIM 

1$>ız. gi..ç JIJZ 1-rr.lmlnden 
Ilakun, 

- N t, İ;j yapıa.r.oın? D'.ye 
~w.n, 

<>1""'11th. 

- ~c ısı bUo!uıııern, d:ye ceıı.ap ver· 
d<. H"'1:oail;k, ırga.llll<:, -...lılt,, ""11;

ber!-!k. a.mc ı•l" • H~psirM ..• 
Ş~-ıetçı Hıı.1r ıbar;ç1v.uıv.lı... BİT 

bahçt'"nin edı.t>ıydi .•• 
- Ele.ı<tim, .ı.;romu; bizim b<Lhçeı:ie:n 

tH.,'ı· 92.00h okiaa:J.&ı.;ia 1~c:-ı...:iYe, kabak C""" 
lın,;,yor. Bu. sabah r;kenden kı:':..·4:.ınca 
b~ bu.nu gQı'ciilllı. Yere bu· paJ.to 
s~rınıı, üZ~ıne y111m!§ .•• H<>rul ııorul 
uyuyur. Ht•rha.la.e ılur.ız ·lıudın. 

.f\.fa.znl.lll. itirJIZ etı.ı: 

- Ben hıı~ oLsa.ın saıba1aarn ~ 
BM• hl>ı<\c"*' '8nır ... H~riocııttı ışıni Y'll· 
ı>anm. Evlt)re •u lıaşmm. Yata.k oda
l~wa ikıad.&r cıreNn. o,l<e oba.. he'J'
lkea ev1ne eıoıkıa.r nıı bent? Dün gccf" o
danı<iil t"'ahL."l kuruct ·nr.ia~ pi!"eden. siv
ns.:nı\klrn u,yuyarr.adrnl, Rt6t01T'!\1 ailn
aa ıroga tırıOOıım. Bostana. girdım. 

Blr ~. ıı<U"1mll serop y>ot~m. 

- İiy4 amı . dofdi, .,., l~.n bah
Ç-"'.S:Ill'. bos.ı~.nıt gırıp nasıl yat.a:"'Sın?. 

- Bir fbaııı vaı· at.nnm Nerede 
olsa yatar.Mn, der.er. l'"~!;.ınsn ne ol.. 
du? Sa!bthlr-y·n ~~:-vlisı g.e'rp, 

- Buraı<.i.a. ne a.r":,o7U'll' Of'Tta~, 
- Pt~., Ç""J :..ıyıı:n. d('("ırn. Bm bcıh-

çl'dı-"fl çılüaırı<.en p~ n.i btra:imad.ı.. 
B<."ni hı, ı.ı ..1ıy-e p.:ıl1.;.e \'Crdı. 

J.fıa1t.~:'ırl'.e, :ızrn,,.nı:n bu h:ı~ti:nl 
suç 1na.hiyı~ gilı-.rn«ii SaıblkQ.sı 

:>"Ktu. '!! .... u.lı.k eı:Ugı Jl.a!ç,ık.ınd:ı da hiç 
b-r do.U <ıı.e-vcut değ·ld'. B-.ıtı\'ı.-an Hı

zır, 

- Bur:ıd-a ne a.ny-0rsun? Deyince, 
- Pd<i. ~~·>m dNhğ'ni O,, Hı= 

oöyleyarou 
l\1ıa>ımmun 'be:"al'tine ıo:mır Yerildi. 
M.abkeonıOO.m Ç•kınoo, Hızır, 

- sen. <ledi, luratz da o!n"l:&Eı&n, ea ... 
lemi,, ~<S11>Jr oo.:;ıl ~<ıt&ı.bm? Oto! 
ml bt.>ırıen .lJod;t:;n, yok.'"a iıa.n n1l?, 

B(ı'İ.'k Ce'/':Lp verdi: 
- Baba .• S<m b»n ·m keyf'""6 1l!e 

laarışırsın. ~~m y:ı.: s:r abam ıtar a
•r.ı:m .• Ne-redt~ o'~ vı:::ıU.nm~ 

• 

Açık İ!f ve memuriyetler 
..Sulıtanahmetteki sanayi mek

tebinin 30 lira aylık ücretli kapı
cılıığı, Ankarada KuJay gaz mas
ke fabrikasının 75 lira ay!ık ücretli 
b:r hemşirehği munhal bıılun

nıaktadır, 

r PAZAR SOHBETİ 
C~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

) 

YEMEKLERiN TAHDiDi 
AG~ININ TADINI BİLENLERE ••• 

Lokantalarda yemeklerin tah
didi meselesi de hayli U2adı 'ha .. 
Buna kirni edilmeli dedi, kimi e
dilmemeli dedi ve galiba edilip 
edilrniyeceğl d~ henoo belli değil. 

Bana kalırsa bir ettıen en a:ı: 

on ve bir .p:;tlıcand:n da yine en 
az hlr dıizüne yemek yaıpı'abilen 
lokantalarur.ıızda hele bıı sıralar 
da yemek!er tahdit edili·rse bu 
'hem f,yda}ı, hem de insan daha 
ağız tadile yemek yemiş olur. 

Eskiden istanbulda ancao: bii 
ikı, yahut tek çeşlt yemek yapan 
\•e böy\elık1e her gün müşteri ile 
dolup do'ıııp boşalan baz; ahc)ar 
vardı ki 'bunların o, b:r, iki ya
hut tek çeşit ycmekler.nin tadı 
o zaman dJ.'<:rdc destan o1 ci~ğu 
gibi, kzzeti de ha'.i damakLrımız 
dadır. Mesekl bunlal'Uan hatırı
ma gelenlerden birkaçını şurada 
sayıvereyim: 

Tünelin ya.nba~n~ki sokakla 
içine ancak bir kişi sığaca.k kadar 
küçük dükkıaıııdak:i. ciğerci. .. Bu 
nun o küçücük dük.kıanda yaptığı 
ciğer tavası ile islua:ası o kadar 
en.festi ki salt buradan ciğer ye
mek için şehrin en uzak yerle.in 
den ka1kııp buraya gel.ir ve orada 
)ÜZ <lirhem taze ekmeğ'.n arasına 
sık· hrdıklan o pamuk g:bi ci
ğeri, hem de yolun kenarında a
yakü.;tü gôvcleye indirirlerdi. Bu
ran•n mü.~terir;i o kadar çoklu ki 
öğleden sonra, yorgunluktan a.. 
dam tezgahını kapatmak zorun
da kahrdı. Orası temelli kapana· 
lıdar.beri ben lıa'ıiı o ç~nide o 
kıratta, o kada:- nefls bir ciğer 
ağzıma koyamadım. 
Ga~ata ,,;!htLIDımn ark3Sında 

adına h51.'ı Bahloç•IH sokağı de
nill"!I dar sokağın salt balık piŞ.
ren bir, iki balık ahçısı vard1 ki 
bunlar da ~k m<ıruftu. Bur•da 
pişirilen bal·kların bir eşini, in.
san bı;şka bir yerde bulamaz ve 
onun i<;iıı İstanbulun bütün balık 
merak!ıl.ı-rı buralara k~lr ve 
buralarda balıkla cal\ beslerdi. 

Yazan: 
Osman Cemal Kaygılı 

Beykozun ın~çası deyip dururuz 
ya hani, ha'ouki Be;·kozunkinc 
taıı çıkızracak kadar pa<;anın lez
zetliSini ça.şmın Me,..,.an kapı

sında loşça bir dükldınJa tJrnaz 
bir Karamanlı yapardı. içinde 
salt pa.ç-a ile lşkcmbe y.:ııhnisin.

dcn bc<(.1<a b?rşey pişrrriy•m bu 
dükkıamın müşterileri aı·asında 

viıkıa kılık kıyırfetçe ~k kelli
feıJ;, pek çıtkır.ldım kimseler bu
lunmazdı amma Jıatırımda ı<aldı

ğ.n • göre yine kesece Jıayh ka
lantor kimseler bura~a paça, iır 
kembe yahnisi yemeğe geliı(er 

ve yemek zamanları dükkıilna gir 
mek için kapıda nObet bek:hyeıı
ler otııırdu. 

Tıpkı Bcyk11Zun paçı;sı gibi yi
ne diUerde destan olan Eyübün 
kebabı da o zamanlar artı.k hapı 
yutmuş olduğu için salt kebap 

meraklılarını o vakiti.er Mahmuıt 
paşa camiinin aıık~ındaki birkaç 
me~ur kebapçı tatmin ederdi. 

Ya o zEman ların yalnız piyaz, 

pilaki, ciğer kebabı sata·n ve bu 
yüzden harı~ harıl işl.iyen Arnavut 
p:yazcıları... Piyazın ezmesine 
vamocıya kadaT yapan bu piy,.Z,. 

cıların o zamanki o pek lez.zetli 
piyaz, pilaki ve ciğer kebapları 

şimdi yoksa bunun sebebi, l:ıu 

g!bilerin sonradan · ·i azıtıoo·la

rından ve piyazcı dükk.:ınhn:nı 
bol çeşitli Lokanta haline getinee 
lcrinder.dir. O vakitJ.cr bütün usta 
!ık ve meharetlerini sırf piya:ııa., 

pihlkiye, ciğer kcbabıına >~rınlş 
olan bu adamlar, sonradan işi 

mayonezli balığa ve fıstık], Bül· 
bül yuvaSJna kad.ar çıkarınca us
talk, nıeharet, emek biı.;ok par
çalara aynidı ve işte onun >çin o 
eski canım piyazların, pilakil.erin, 
ciğer kcbaplarinin, cacıkliarın pa-

buç~arı ·dama atıldı. 
İstanbulun erı nttişhur yiyinti 

ve içıntiı<:rindeııı olan ~k.,mbe 
çorbası ile tuzlamanın ·lı.iılıi eskisi 
kad.3 r revaçta olma.;ının sebebi, 
bunların i§kcmbeci olarak kalma 
!arında \'t' i~kı:mbe kazanı ile kü
çük baş fırınının yanına birer i

ki~r tenc0rc vev.aı t"'psi imamba· 
yıldı, papas a ·ı!odı, patron bcgcn
di, di rektar imrendi filan gibi ~ey 
lcr ılaw~ etıremelerindendir ve 
bunları dti'deri gün İstanbulun 

rahmetli c ğcrlıcri, balı~1an, pi
yazları, pilakilcri ,cacı.k:ları, t ~a
torlu se •. rotu salataları ve batt.a 
Zeroeci Mahmut Elfendiııin :zerde 
pılıavı gıbi işkembe çorbnları il.e 
tuzlamafar, baş kebaplan da rah
mete kavuşacaktır. 

Pilıavcı Ma.>ımut Efendiyi de 
ih:.tırlarsımz 'belki. . . Gayet şirin, 
sevimli ve ekseriya . ı.u~ııni si

yıih ve kıvıırcık tüylü, sonra da 
gayet şık !başlıklı, boynu mavi 
boncukıla.r, alaca pii.>küllerle süs

lü küçül{ bir eşeğin çektiği, yine 
gayet temiz ve şık rabasile SC'J'" 

yar pilav zerdecilik yapan Mah

mut Efendi. .. Gerçekten çok us
ta. bir dü.ğün ahçısı olan rahmet!i 
Mahut Efendinin bu araba ile 

sattığı etli düğUn p:hivı ile zıeı.
denin İstanbulda gördüğü rağ~t 
de bundan, yani yemeğin tahdidi 
meselesindendi. Eğer rahmcUi 
Maııffiui usta bu arabanın iki ya

nına kışın bU'Cr tencere kapuska 
ile pıTasa, yazın da birer kap bam
ya ile ayşckadm yükl.eşeydi, a
caba o güzelim etli pilavla zexde
nin ytizüne kim bakardı?. 

Bence, hele bu zamanda yemek . 
~erin tahdidi çok y<-rinde olaoak 
ve ahçı'b8§ıların bütün ustalık 

mcbaiet ve emekleri muvakkat 
bir zaman iç~n de olsa, anOGk bir 
kar, yemeğe itihisar edeceği için 
gövdemize inecek yeme~r da· 
ha a.ğız tadile inecektir. 

DIŞ P.OLITIKA 
Barbfa l>eş ceplleıı •• 

Y azan : Ali Kemal Sunman 

Harbin ye-ni bir !a~liyet s:.l'lıa
sına g'rcccğini gösteren alameti.er 
artmaktadır. Uzak Sark ve Biir 
yük Okyanus taraf; bu faali.ye
tin sahnesi olacaktır. Şimdiye ka· 
dar .ted-.füi halde kalarak durgun 
J.::şan harbe yeni bir hız v<:rerek 
onıı taarr.., mahiyetine geçirmek 
her iki muharip taraf için de btr 
hedef le~kil etmckle-d'r. ' 

Hindfr, ı.ıda şimdiye kadar 
h.a.ıp sanayii iliob. rile vücude. ge
tirilen resisat ilerlemete, ve ha.
zırhk son zaınanlurda daha zjya
de dikkati celbetır..ektcdir. 

Haızırlanan h•rp malzemesi 
de artLkça artmaktadır. Lakia 
d~ha iki mühim eksik vardı .. : 
Tank iLe tayyare. Hmdistana geti.o 
rilecek tanklaruı, tayyarelerin u
zaklardan, lrrgihere veya Ameri
kadan get'rilmesı lazım geliyor. 
Bu harbin bil\'Ok c~phesi vardır. 
Bir hayli yerlerde ikinci cephe
ler açılmştır. Lak:n ikinci cer:>e 
de~di.:::ıı zaman bı..ndan ıı ~nt.ılan 
A'\Tli1Ja ~~ıt.'.&sında açılacak ~ bir 
cep1ıe oiuy0r. B" cephe 'meli 
Kafkasyada<lır. Dünyanın d:kka
ti de o tarafa top:. mış•ır. 

Şüphe yok ki Rusya bu.,iin İn· 
gi-liz ve Ama '<an y rdımına pei 
lü?um göstern:ektedir. Bu yardı
mın temini için de herşeyden ev· 
ve! deniıı voJıarının emn:vette 
buluıııması ·elzemdir ki lngi!t-ere 
ile Amerikanın deniz kuvvcUeri 
bu emniyetin bozulmamasına dik 
kat ediyorlar. Şu halde müttefik
ler cephesinde deni?JCilcrin rolü.
nü h!ç unutmamak elzem. 

Şimali AU!rika, Kafkasya, Hin
distan ve Avustralya cepheleri 
dört ediyor. B~inci cephe Avru
panın garbındaki cephdir. Bunla
rı birbirine ulaştıran yol'.ar göz
önünc getirilince bu harbin her 
\

0 akitkinden ziyade bir deniz ihar. 
bi olduğu an\aşılıyor. Çünkü dün
yanın büyük, küçük hiçbir denizi 
yok ki müttefikler:n girİl)miıj ol
duğu harp oraya kadar uızanmı• 
mış o1sun. Öyle uzanmJıŞtır ki 
bazı yerlerde ipin inceMiğini gö
renlere nerede ise kopxağı.na da 
!hükmediyorlar. Halbuki !her iki 
muharip taraf ipi k~armadan, 
düşmeden son derece meharetl.e 
bu ())'Unu sonuna kadar devam 
ettirmeğe uğr<.şmakladır . Llıkin 

deni.zde kırvvelli olan taraf bu 
beş cephe arasındaki irt.batı is
tediği gibi tııtab;\irse harbin ne
ticesini de bir gün alacağına k.a~ 
nidir. 

Amerika 1!e İ.ngilterenin harp 
sanayii bir gün ar'.ık taarruz saf 
hasına girecek olan bu harpte 
kullanılacak maizemeyi hazırla· 
makla meşgu1dür. Tank ile tay
yare yapuıyar, yapılanlar çoğal· 
tıl.ıyor. Bunlar• kullarac2k r'an
lar da yebştidmckte, )ctiştiri

lC'lller daha artmaktadır, 
Beş ceı:iJıede de harbın haki.ka

ten taa•ruz ma'.>.iyeti al!r ı ay
ni zamanda, birdcnbi'e ole"ak 
diye iddia edilmektedir B ·eda 

(Devamı Sa: 3, 5~: 6 da) 

r; Biri!"i.zi·"DEJ:JDi"' 
~epımızın 1 
~ Küçükpazar'da 

bir sokağın 
perişan ha li r 

cBir ay evv.:ıl Zeyrekten 
Kü.çiikıpııııar Kııble~L~esine 
k adar olan caddeye kalın 
terkos !borusu döşediler. Fa
kat &!ha şimdiden., yaıp.ıl.an 
kaldımnlar birer biırcr sökül
mekte ve yerden çıkan bü
yük taşlar sokaklarda, cad
dede ve köşc•başlarında dur
ma•lctadır. Günler gel:p geç
tiği halde el"ar bu ta~·.:ır kal
d:nlmamaktadır. 

i[):ğer tamilen Küçükpa
zar eczanesinin yanındaki 

yok~ta yapılan terkos bo
rusundan Ib •.ıl.an kalct•r m 
baştansavnıa in.a olundui,'ıın 
dan ve kşlar sivri s ~Ti ko
nulduğu nd her ,·a!üt d~ 
mek tıfulil<esi mevcuttur. 
Sonra bu t1C'7.ane sokağı pis
lik ve mikıop yuvası haHni 
almıştır. Çünkü iki taraltaki 
taşlardan ortad~n s-öp ara
baları giderıı<'mektcdir. Na
zan d:kkali {!C!Jx;tmenizi ri
ca eylerim.• 

Son Telgraf- Bcledlyemi
zin ehemmiyctl:e nazarı dik
katıni celbf'deriz. 



r-Gfnün siyasi icma 

1 
Son 24 Saat içinde 

Hadiselere Bakış 
\----------·-----------------------Ruslar yalnız V oroneçdc değil, Sta- Japonya ve 

lingradda da karşı taarruza geçtiler Rusya arasında 
Sırp çeteleri 
Zagrep ekspre
sini uçurdular Pariste bu gece sokağa çıkmak yasak! Her taraf kapah! - inei

lizler llbuaıı::1$karm nınrkeWıe yakl3;§'10'o.rla.r - Aıııerikıı.lıla.cıın 
vapmıya ba§la<hık lan •şilep uçaklar. 

8lalingrad muh&!'ebesi tarihin 
görme<tığı bir ,pddet içinde de
vam edioo gidiyor. Çünkü Rus 
müdafaa'S• ve ba·Vlıa karşı taarruzu 
Alman taarruzu ve AJ:man m li<l'ı>
faası şel:ın Dır <1eh;ıet sııı)\neın l:ıa
lin e sokmuştur. Mı.fuarebenin şe
lhir sokaklarına dökfrlmüş o'~na
sına rağmen şu aıı.d:ı, hangi tara
fın kazanacağım tahmin etmek 
güçtür. 

,Alman basını da bu muharebe
lere g("IliŞ sahifeler taıhsis ve Rus 1 

lor.n kar51 tıaarrııızlard"' bulun
dularına da işaret etmektedir. 

Ş(örin her taralfından kalın 

tlı man tabak!alan ve alevler yük 
seldiği içiJl, içeride ne olup bit
tiğini kimse i;ice kestirememek
tc-dir. 
Ru~lar şehriıı şimalinde baz~ 

yerleri kazışı taa:rrııızLa geri alınış 
!ardır. Denilebilir ki, Stalingrıad 
muharebesi şimdi en nazik saf
lhas;na girmiş bulu11makıtadır. 

Çünkü bu kanlı Slll\•aşta her iki 
taraf için artık maneviyat kuıv
veti .de ~ok mühim bir silah ha
·line girm;şt;r, Han;gi taraıfın si-
1"hı '"" biThassa maneviyatı üs
tün ise, bu savaştan ,galip çıka
bi'~ektir. 

Bundan başka Ruslar Voroneç 
böl~esinde, Don nelhri Gzerin<len 
de taarruza ge-çmişle!rlir. St<olo
:lıolm kay:ııaklarına göre, bu ta
arru.z dört ko1d:an gelişmektedir. 
Burada Alman müdafaası çok 
kun•ctlidir. Rusların nc<hri blZl 

yerlerden geçtikleri ve !hatta bir 
köyü aldıkları 'bildiriliyorsa da, 
A:manların mevcut ihtiyatfa,i!e 
bu taarrum durdurmağa muvaf
fak olacaklarını tahmin edebili· 
riz. Sonro Almanlann dar S.talin· 
grad cepih~sine sokamadıkları 
kuV\·etlerd~n <ie ifraz yap''!» .bun 
ları bu cepheye seW<etmiş olma
ları mümkündiir. 

Al,man tebliği, Stalingrad şlına 
liinde, Alman ihatlarına girmeğe 
muı\•affak olan Rus kulvvetlerinin 
imha edildiğini bildiriyor. Şehir 
üzerindeki hava carıpışmalarmda 
da Ruslar bir gün.de 71 u>aK ay
Jı.etmişlerdir, 

Ayni t"b!riğe g6re, Terek kıyı.
!armda, çetin savaşlardan sonra, 
Almanlar müstahkem Rus hat-
2a·rını delıni'jleırlir. Fakat tebliğ 

bu muharebenin i.nlcişafı hakkın 
da başka malumat vermemekte
dir. 

S~o°'.<p{)1 rr ,-en bifailrikLğine gö
re, Kızılordu başkumandanlığı

mn emri üzerine Stalircgrad miir 
dafil.eri sehrin bilhassa ild k.esi
m 'nde taarruza geçmişlerdir. Gö
rün i1şe röre, şebin şimal krnmına 
kuvvetli ihtiyat kıt'alaı ge11nciye 
kari ar zaman kaz.anmak istenıek
tedırler .Hakikaten yeni birlikler 

Senih Muammer ALATUB 

Sibiryada-n Staliı:ıgrad cephesine 
gelmi~ 'bulıımıı.W<tadl!I'. 

Klltlüs radyoou, komünist pal" 
tisi reisi Sabııındiye atfen verdiği 
bir !haberde, şöY le söylemiştir: 

.Almanlar şim<li bütün yedek 
kuvvetlerini cepheye sü.rmüşler
dir. Alınanların yalnız ceıoup ke
simindeki kayıpları 1,300,000 ki
şiy' bulmuştur. 

P ARİ'S'I1E BUGÜNKÜ VAZİYET 
Pariste komü.nlst unsu.rla.rın 

'bugün için bir nümayiş tertip et.
tikleri, fakat işgal makamlarının 
da bunu önlemek için tedbirler 
aldıkları aınlaşıı.ıyor. İ~al altın-
daki bil" memlekette komünist 
nümayişi yapılabilmesinin ne ka
da.~ müşkül bir iş olduğunu ta
savvur etmek ırüc değildir. Buna 
rağmen, Fraınsadaki işgal kuman.
danının imzasile nesredi'.en teb
liğde, 116 komünistin ku~ıına 
diz;Jdiklerinin ilin edilmiş olma
sı, böyle bir !hareket hazırlıığı ol
duğun& <lelfılet eder. 

Bu gece Pariste 'l)ütün tiyatro, 
sinema, bar ve diğar eğler.ce yer 
leri kapalıdır. Geçe sokağa çık
mak yasaktır. <\ncak ebelere ve 
doktorlara isllinıii iziın. verilmiş
tir. 

MADAGA.SKllıRınA V AZİYEI' 
Mada.gaskarda İnıgilizlerin iş

gal hareketi devam etmekte ve 
bu kuvvetler aıiaını.n merkezi <>
lan Tananariv şehrine doğru yak 
l14maktadı.'lai. 

Umumi val; radyoda söylediği 
bir demeçte, tngiliz mütareke 
,şartlarının kabuL edilemez oldu
ğunu söylemış, askeri mukaıve
ınete, memurları, halka yardıma 
davet etmiştir. 'Fi';ıhakika muka
vemet zayıf da olsa d~v:am etmek 
te, köprüler, yollar ve işgal ku v
vetı.erine yanyacak va.sıta!ar tah 
rip ·edilmektedir. 

ŞİLEP UÇAKLAR ·--. 

Dün Amerikad:an yeni ,bir ha
ber geldi. Amerika cş;\ep uça.Jo. 
lan yaptıracakmış. Bunlardan üç 
tanesrnin aırtik imaline değil de, 
inşasına başlanmış. ~u şekilde 
tayyare inşasını· Hanri Kayzer 
isminde bir Amerikan mii'hcndis 
,teklif elmiş, hatta bazı tensane
Lerin tayyare fabrikası •haLlne ge
·tir1Imesini iMeaniştıi. 

Bildioi1diği.ne göre, bu şi!Lep tay 
yareler, 61}-70 tondur. Tam teçlhi
zatllı 150 eri, yanut 14 ton yük'Ü 
nakledcbikcekıtir. Yed!i mo'törlii
<lür. Benzin a'ma kabillyeti bir 
sarnıç b:•gonundan fa:dadır. Mü.
ıret'tebatı 14 ki~idir. Kımat'ların 
mesafesi 61, uzunluğu !OD met
.reden fazladır. Böyle 1000 u·çak 
yap>lır>a, 150 bin er bir hamlede 
Avrupay'8ı getirllE!büecek demek
tir 

(_..s_E_H.,l_R_D_E_N __ ve __ M_E_M_L_E_K_E_T_T_E_N_') 

TİCARET ve SANAYİ: * pzyooadan p;rmç çak:illmştir_ .Fi
&ti•r da ıı.J.ablliliğıne yülkse.hnak;ledir. 
Düıı bazı yer!ıe.r<le ı.oo kı.ııruışa pi.ıinç 
satı.lımıştır. "* KHslan yıi!lı:ıru!a külliyetli mik
ta: ,,a yen\ @<:ıhsul sade y.g gel:ın<si 
beıklerıın<tk'tedir. 

+ Yiin ve Y~P•ılt mevculkm bE>y.arı. 
:onınelc-ı:·infn vıeri:ıtn.e nıüıdd.eti Pamarte
e: g·mü eıl<ı%oını niba,y,,ı bumc-.ııkt:ı.r, 

Buna rağıneu hen.üz ıi-e-h.rin1\ı.dıe pek 
az bı'Y' l1J\aı.."Tlre veırilıın:ışli.ı'. 

ViLAYET ve BELEDİYE: 

* Baıı.&tefirde SWa.,otepr>de:ıı diln 
Be .. edıyey çeıkıJen bir teıgralla bı.r Elı
dôıi~Hn O!'...&U Vt' c:\•aı-a.a.n külli.yet... 
li ın:kluı'tl;ı 6'.-t!n.e'k ~k:arner.-i topLyarak 
bunl:trı s:ı.ıtm.a.Jr üze:re '9C"hriımize hare· 
ket etligi ihbar oltıımn'UŞtur. -* Ça.'IllıC d 1" maru:f Scr:>!ıi Paşa 
K :-usunun Belroiyt· tara.fına.a.n saı.ın 

a '1ımiiSı ~zıe-r·ne ÇamlJ.o:ı 'h.aJkı Vali ve 
Be Mıye Rei..~ B. Lütfi Kıtxiara bir 
teŞtll<ikOr te..:ro:ı.ıı ı;elmn~e'fdir. 

+ \'a!i ve De;.eoıye. Re~i B. Lütfi 
K·:-ıdur Çat w. ı.e Sil~\Tİ hıv<Ü'iosinde
k.i sf y-A'"I tindon Ş(:irr!rnize dün.ınüş~ür. 

ll~ILEKE'l"IENt 

-4. ŞelırimJz ı:ı.pu da.irelerioe c<ıoıd<ı
ril-en li..r t:::ı..rniını.e 122 k4;-yıe tapuda 
1\-Tır·mele t.ak.ibi için v~Zu ver"ldlği, 
bu..n .. arın haricinde kİ.nsenin, ba~· 

run iş;ni tıaıkıip edemiyeceği lebllğ ıı
hmrouştur, 

+ Dün sıııbah ta.nare ile şe!hıimiz
d'lllll AıılwT•~a hareket ettiği"' haber 
~i.i;imiz jtapoıı Ami~i Nıa-mura.nın 
IWİ<i!iğinde'ki bey'et bugün Anlkaı-.ıda 
Çubuk Btı:rajını ve Gez.i Oıı:nan Çitt
Jriğin goroc~k ve :ı.l<ışamll<i Ekspresle 
;ıe!m.ıOOe hal'El<et e<lec<>kt.ir. * İnhisa.ırl:s.r İ.da.re;:>i, ?\Iacaristıandan 
ispirto gr ~rbm<ılı: üzere tcşc!ıl:Jüslere 
gecım;ştir. HaJ.buı!,i Başab'ahçe<iekl ia.. 
hi""'r!arın fabr>kası giiı>ı:i;e yir.ml ton 
ôşpirt.o istihoal e<kıbil<>cc'1< kaMliyeıttc
d..~. Buna. rağmen İdnr-crıin to-pu topu 
giloı:!e on ton isı!>i.~ id.t..al edercık is
tiohgs.ıli d:aıhıih:io nrt~L:"IT.a tedbiı'i akn.a
yıp har.içten ispiri.o ceJbın~ glı·işmest 
h~yret[e ~.ttarşı.lanrr.e.ktadı.r. 

+ Sümer Bank Umum Müdtil'ü bu 
sabaıh İ~'Tl~t ve Here-klôCitoıki tetık4t. se.. 
ytmatinden şah.Tiroize gelmiş-tir. 

+ Ticaret Veııtili B Behçet Uz dü.n 
İzmtroe söylıediğT b;r 'nutukta m<mle
iretimlz<!R bir iaşe buhranı Je karı;ıla.
şıbıııı:yacoğıru. söylemi~ ve gıda rnad· 
delerin; ist'lsrn:ı.r !'tm<f<: !stiyr:nlere as
lıa m'iisa.bnabe oJ.ınıa.m.ıyac:ağun teba
rüz ettirıniştıir. * Amerikan Kızıllla.Ç'I KLzılya lıe<!i
ye olarak 25 bôı> adet kinm tablııti 
ı;öıı&ernniştir. 

+ Ay 'başıMıan itibaren berırfüı ..,_ 
ğ-~ :hıin."111 tecta>e.tlı va.gonlıır içe....rsinde 
ş(iliriırfrıxlen Ankar ... ,;a ba(.ı.k r~
lunım:asma ba.ş]a.nılacoıktu: 

görüşmeler 
V•§i 20 (AA.)- A:ınan haber

lere göre, japoınya He Rusya ar:ı.
ıımda mii.him müz1kel"'ler olı.ı
yor. MüzalkereJ,e.,in mahiyeti hak 
Jnrrda malı'.iımat yoktur. Bu müna
sebeıtle şu :İı.dkb k.&ydedfüyo;r; 
japcl!I!.a:rm Mançııko - Sll):rye bu
duc;U!llda mühim kuvvetleri var 
dır. iRuslar da b:ıradan kuvvet 
,çekmcmi.şlerd:T . 

Fon Papen gece 
Budapeşteye gitti 

Alman Büyük Elçisi Fon Papen 
dün gece sa>1t 21;10 da Awupa 
ekspres,; ile Budap~teye hareket 
etmiş ve elçilik erkam ta:rafından 
uğırrlaıımıştır. Büyük Elçi ayrı

lırken gazetecilew şunları söyle. 
miştir: 

- .Bildiğiniz gibi şahSıi 1şluim 
için gidiyoırum. Çok kalmıyua.
ğun. Tü.rkiyeye ınümkfuı old'Uğu 

Lomln, ~ (A.A.) - Londr ... 
diıki :Yugoslav mahfillerine «~ 
çete gmplan 90ll gün!enie zaı
rep okspresioi havaya utmışlar
dJr. 73 kişi ölmüş, 100 lcişi ylLTll>" 
lanmıştır. Lokomotifle 9 vagonu' 
talvip edilen bu tr<oni bir aslıcri 
tren takip ediyordu. 

Finler istiklal için 
ç•rpışıyor 

Lon.dra 20 (A.A.)- Finlandiya• 
da neşredilen bi.r tebliğe göre; 
Fin milleti istik1aıô te1nin e.dilin
ci\)re kadar harbe dQvam e<iecek
tir. Tebliğde deııııiliyor ki: ·Fin 
mmeti sır,[ bunun iıçin ça.q:ı11Şıyor, 
Finlan>CliyadQ Yaıhudllere kal'§L 
hiıçbir taııyiJ< yapı'lnıamakta.dıır. 
Bunların vaziıyeflerin<k de.ği~'lk
lıik ohnadıığı;na dllik.at edi-Lmeli
dir.> 

~adar çabuk dönmiye çalı~ Be ş 1 k taş ctnayeH· 
St~lin iran Sefirini Din laiU G yıl llapıe 

kabul etti . ma1111am oldu 
iBir geee valloti BEŞlkta;şta Gü.r'el 

sineması önünde !Hasan isminde 
.Albbasağalı bir Üniversite lt>1lebe
sini düşmanlı:Jt neticesinde bıçak
layıp öldüren 'katil Tekin dün 
A.ğııroezada 18 yıl lhapse mahkıim 
edilmiştir. ıFaatat yaşının (kiiıçülk

lüğüttııden bu ceza afü yıla iııdi
·rHınişti.r. Kati~ Telkin Hasanın 
ıannesine ve ikıız karrdeşiın e de 
1000 lir:ı. tazminat vereeeiktir. 

l\foskova, 20 (Radyo) - Sov
yet Komöserleri Reisi S!alin, 19 
Eylfıl.ı:le, Hariciye Komiseti Mo
lotof hazır buhmduğn halde han 
Sefiri l\Iecit Aliyi kabul etmiştir. 

Kanlışatrancın 
bir sır noktası~~ 

CBa.,,..ko.lcı!eıı Loevam 1 
tiire dövü'!tiire, tıpkı biır yaralı 
insan gibi, tıploı bir ölüm hastası
nın son lıayat ihti<raslarını yaşa.

ınası gibi dövüşüyorlar. Bu İlövüş, ı 
yaralı, acıh devlerden birinin ...,. 
tık şahlnmnası ile değil, yarası
nın daha çabuk soğuması ve öte
kine son sadet için msat vermesi 
ile bit~tir. Tıpkı ibi:r sipu 
içinde biribir>ni kaıwıturalıyan 
iki erden birin.in i>lmesi ve biri
nin hasta döşeğine götü.r<ülebil. 
mesi veya bu iki erı!en birinin 
kası>t*a baeağuıda, öbürünün 
sırtında sokuhıyken tüfekleri bı
rakıp bi:ribirlerinin gı.rtlaklann.a 
atıdm.ala.rı ve ilmiği son can t.Wati 
ile sı.ka·bilenin sağ kalmasında 
göriüdliğü gibi bir maıı.zara ve 
biT sahne ile .. 
Dış görihı.üşe, bı~lı:klı tebliğ

lere, uzakt::.ıı. hükiimlere ve tah
ııUnleıre, bu sat:rlaTlill edebiyat 
gibi knrşılanacağına rağ~cn şim
di iki dev bu haldedir ve bundan 
öteyeil<i istikamet tayinleri, hedef 
muJıaN!beleri bu yanlı ve sulı 
gücün i~indedlr. İnsanların söy
liyemediği ve hükme bıığlıyama
dığt birçok sırlı "~ muınnmalt 

gerçekler iizerl.nde lıadiseJer da
ha aydm ve daha özlü konu~a.
biliyorlar. Sta!ingo-ad sahnesin
den ve Sib'.ryalı birUklerin bütün 
cephe boyunca bir .imdat iş~reti 
gib.i yer a1n1asından sanı~a hadi .. 
&eler de sırları saklıyaınaz hak! 
gir~lerdir. Fakat, bu, iki yaralı 
devin döviişi.ııde henüz yarı yol 
bile dcğildi.r! 

ETEM İZZET BENİCE 

Hava seferleri 
hareket saatle~ 

ri değişiyor 
.W Sal1 günıiinde:ııı il'baren y<ılcu ha

va <e!.,..leri ı.are!ı:et """'fıleriın.de ,;şa.
ğı.<l:ı.ki değişilclik Y"Pı~ı:ı:>ktır: 

Yolcu ~argleı:i yıeş;l'ı<öyiinden 

~-a elLbahlen ııaat ..Wzi kııık: 
~t<e lb.areiret ederı:llt 511at onu kul< 
beşte wu·ıı>calctı.r, Anloımıd!a.n da saat 
on dördü yirmide ha.reGcetle YıeşiJll"öye 
saat 16 yı 2Q geçe ıroovaw.lıat r>d.rcelı:

t.,, 
Pao:ıondıın ~da l""1' gün Ar.kara· 

daın AdanaY" saat 14 te hare\retla """ 
at 16 d<> vaa-ı~ w Salı, Pe;,cmbe, 
Cu'f!l':ı.....ı.esi günleri A:rdkaTO.dan E:.azıj;<a 
,.,,,.ı 11 .,d ha.!'Cl'relfa El!i.zığa. ••"t 14 te 
mu,wa.lat rdilec~ki<r. - -......--

Üzümlü ekmek 
cı inci Sahifederı_ Devam) 

buğdaydan ucuz oldıığımu ı:ör
miiş, nefis üziiın•lor.imizın genis 
mikyasta istihlıi.kini temin içi~ 
üzümlü ekmek imaline kaırar ver
miştir. lstiyenler gii.nlük e.kmek 
istihk:ı.klarına makabil istihkak.
Iarından yüzde yirmi fazla üzüm
ı;; elunck alabiJecek!erdi.r. Yani 
300 gramlık J;ir ekmek imihlıakı
na mukabil 360 gtauı üzü.ınlü 
ekmek veriJ.eceklir. 
Diğer taTaftan belediye, diğer 

şehir \"e kasa·balanmı.Z<!a da buna 
benzer te.~bbiislere cevap vere
bilmıık ınnksaıüle bi:r teskiJilt kıır
muştm. Bu tt>şkil yapıla~ak müra
caatlarda mırınnl fiatlarla üzüm 
tedarik ve sevki ile ın.eşgul ola
caktır. 1 1 .-.1..ı .... i.Aat.IJ.ı..! 

Doğu Bayazıt Malmüdürlüğünden: 
E~iltmeye konan li: 
1 - Dogu Bayazıt kn.za.sında yapılacak lıillclırue: binasL ilrnııııll inşaatıdır. 
2 - Keşif bedel< •20767> füa 62 kuru.ştur. 
3 _ Elcsiltm<; 28/9/94.2 Paxarlıesi gllnü saat «15> de kapalı zart uauliyl~ 

yop:ılacaık:tır. 
' 4 - Eksillnte şartna.mıeısi ve buına mütefC".rrİ .rvrak - lira. - t.-ı.ıruŞı 

bedel muhbil!ncie D; füıyazıt MaJiye da;resm:ien alınabilir. Ve A..."n Nafia 
Müdüır!üğünd.e d-e görü!ebilir. 

5 - EJ('siitn1eye girmek için isteklile-rin l5j7 lira 58 kuruş mu\•akka,t temi- 1 
n-at v.erıY.ııeleri ve Ağrı Vilftyet!..."tden buı işe g.iTebilreekJıc:rine dair alınmış ve
~ika ibraz etmeleri muktazidir. Bu vesikıa ·için eksiltmenin yapılac~ğı gü.nden 
en az üç gün evvel bir ist.:da ile isteklilerin Ağı·ı Vilayeti. m.a,ka.mına müraca
at.~arı ve bu mfuıaroatlarına. şimdiye katar ya.ptrk!:arı benzeri inşaata ait işleri 
yaptırrnıs idarelerden alciıkları vesika!a:ı raptetrr..eleri Jazundlr. Bu müddet 
z~Çfınd:a. vesit:.a talebinde bulı.ıını.rnzyanlar ekı.s~ltnı-eye giremJ.ye-ccklerdir. 

6 _ ist-ekliicr tLklif mektuplarını ihale günü ohm 28/9/94j PazaTtesi gü
nü saat 14 kadar Doğu Ba;ya'Zıt ~1al 'M.üdürlli'ğü datresinde müte~k'ldl Ko
ml3Yon Reisl!ğine n-ııc:ıwbuz mukabilinde t~''im edecr-klerd1r. Postada VUku bu-
!acILlı: g~carmeler kabul edilmez. •9894> 

ANKARA V ALiL' GINDEN 
ı _ Ball'kıesir - Esk.işehir - Amtkaıa yoluınun Siv.ribisar ·h!lumana kısmın .. 

da yapılacak etüt işınln ihalesi 1/10/942 tı.dh:ne ı'ftstlay;an .f>E:r§E'Irıbe günü sa
at IJ df' Naf;a Kom:cyor.uv.da yo.pılmak üxtre kıap:l.tL ~ usuliyle <2.siltıneye 
ktnıuılmııştur. 

2 - Keşif be.Jeli c20390> lira ve muV'll.]okı:ll lıcmlııı<ıtı 1529 lira 25 kuru.şlur. 

3 - İste.lcli'erin muvaı.kıat teminat mekttLp vt~ "11ak.buzu T•caret Odası 
veSik:ası ve bu iş~ ait o1mak. Uee.re Nıa.fia l\1üdüriüğünden alıaeaklan ehli.)'1€-t ve
sikalariyle birl:kte <.:özü g ·çen gJn '\"e sa~tte N.:.i·"" Kcn.iSj"Jnuoo gelmeleri. 

4 - B'......11a nit keşiıf V.!' ~1 ·tna.mEyi her gün t-;Jfa AiaJü.rlüğii.n.ie -'örebi-
1eoek]ı:rl. •7925> clOOt~> 

Stalingrad şima
linde yeni 

Almaıı taarruzu 
Loodra 20 (,A.A.)- Alman ha

ber aja.ısı tarafından n~edil€'11. 
bir teb11ğe 'göre Alman.ar Stalin
grad şehrini ı> tam şimalinde Don 
ile Voiga nehri arasında Desaına• 
.da yeni bi.r hü.cuma geçmi'§'ler
dir. iMO!lkıwa vLı husust.a nı•lıU

'dir. Moskova lbu hususta mal'ı1-

ma t vennmnektedk 

STALiNGRATTA 
Ct tnci S~b!feden Devam} 

İKİ RUS Gli:.NERALİ DE ÖLDÜ 

~"0"'1, 20 (A.A.) - Sov~ct G<>
nı>rallerin>dm Komilo.f Drugof ile Mi
~<>f'un ate; hattı:nda öldüklel'i resmen 
bilıdrri1m6kıt.edir. 

ALMANLAR YENİ GEDİK 
AÇTILAR 

Berlfn, 20 (A.A.) - Stalingırad· 
da 15 metre dHinlikte bJokhavz
lara resadüf edilmektedir, Bun
Ia.ra yeraltı gizli 2ik2ak ypl.lar
dan gi.clilınelcledir. l'\1azgallu ga
yet iyi maskelenmiştir. Alman 
piyadesi bunları baskınla ele ge
çirmiştir. 

Vişi, 20 (A.A.) - StaJi.ng.-ad'da 
muharebe git1 ikçe şiddetlıı.i at
tırıyor. Son haberlere göre Al
manlar şehrin içinde Rus nıüda-

rtaa hatlarında yeni bir gedik aç· 
ınışlaırdır. . 

Lond.ra, Alman ta>:yikinin git
tikçe şiddetini a~ttırdığını bildi
riyor. Tazy;Jti Juıfifleımck için 
Ruslar diğm- cephelerde menü 
hücu.ınlarda bulunmuşlardır. Bu 
hiicumlar ta.nledilmi~tir. 
STALİNGRAD'DA GECELER 

GÜNDÜZE BENZİYOR 
1\loskol'a, 20 (A.A.) - İ.zve!Otiya 

gazetesi dünkü ınalmlcsinde Sta
lingrad müdafileri.ııin mükemmel 
sıırette çarp~makta olduklarını, 

d~manın mühim kayıplaır paha
sına ilerlediğini, Alman tazyiki. 

min çok arttığım, vaziyetin fev· 
Jı:lade v&lıİinı olduğunu yazma:k
tadır. 

Bu gazeteye gare geceleri atı
lan binle.ree fişekler ve mermiler 
yüzilııden gece gündüzden tama
ıııe.ıı farikstzdır ve mulıar-ebeler 
durmadan devaon etmekte.ık, 

Toprak dağıtımı 
( 1 inci Sahifeclen Devam) 

~ o1an lköy l !' rde t.>prl!lk m :ııctıa n tesbit 
o!u"'1<njk paTQala:ra <ııyrıld lıktruı sonra 
rn fn.zLa muhtaç ol,ant~.rclJa.n b~ 

ııaık d-ağ'J.tun 'Y<:.-ıpıla.c!l..ktıx. Vr~tillilk di
ğer bı:ıat"l11!da !1.-111rıuen~n i.:;tıi.fad:esine 

a~n.\an bu yerle!"in sat-"Şa çlik.arı1Gırak 
ta.sf.iye-sin.in sür'atle ve rn~ 
v.e-rici bir şE'f.·dılde di:'\~aun etmı~e-ete oJ,. 
du.ğı.ıınu b'Jdinn~te, :ı.W:i Emlik öşle.. 
rln!n sü:'atlıe lıs.lflh ye temısilki bakımın
dan i's.'ltıfın böhgesi olı.ıun o!mzsın Val.i.
ı;;; ve lka;;aJ.a.rın Bol<<iiye hudutlıı.111. 
için.d.(~<i r.r.::Q. ve binıa.~a·nn fl.a.tiliııroık 
sür'atl'C t: f:ye-si işi •Jz~>rirıde eıherrrni
yt!le durulmıı:sı b'Jd'rilm<lktaiit'. Ve
!kil!iık emrinde satış iştnin hızl'SŞtırlJ.
ıncı: ın:ı. ve satılan w satlt;1l çık'JTI1an 

,.~r mikta.rla.rım.n har ey ba ·11i.:1moo:!
ni isternC'.n:trdiT. ---<>---

fçki felaketzedeleri 
cı inci Sohifen"" Devam> 

dl husuBwııdıa lııükCım<ıle miira.caat ~ 
d~lınesi, Bu sene merioez biıııLsın<la bir 
•Gençltk Okuma Salonu> ıı.çUması. İç
ki felftk.et?Jeıdelıeri için bir dıispaoser a,.. 

çılm.ası. Meyhane ve l\,t<ili eğlence 
yeıılerinin ta.ndidinin lrükliınt<ten tb
me:ıııııis'111e, Ba.1doı\l ..Wyle açılan aq<ık 
üstü m~ıe:rlnin bu.nrl!\n sonra a .. 
çıJ.mmnııısının 1ıaminl. 

'.!Wlaulı geç v'1kte kadar d""""'1 eı.. 
mi~ ve miiırı!oö:n ol.an çarelere başru
rulma.k W;ıttı esosı. Wdbixı!er a~ 
tır. 

SALAMONLARDA 
(1 lr>c; Salıl!oden Devam) 

Gwıdalcnal'da hava >1lruı:ının 
işgal etmek için Japonların sar
fettil<Jeri gayretler boşa çı.lanış
tır. 

Salomon adalanndaki ~arpışmıa
lar da hızmı kaybetmiştir. 

Yeni ginede Owen Stanley dağ
la.ruıda hi9bir değişiklik olma.
mışttt. 

Mütte.fik uçaklan buna, Lao'ye 
taarru:ı etm.i şle.rdi.r. 

3 - S O N T E L G R A F - 20 nı.'CL ı.u 

Türk Diline Saygı 
( f' in~ Sahi!ed~n Devaın) 

~eğinden hiç olmazsa hafta.da Ü'Ç 
gün şehir tiyatrosumrn İstanbu4ı 
semtinde temsil verr{lesi; 

4- Milli gü:n.le<nde ve ı:murrıt 
maha:'eroe ltürkı'.;ea.en başC<a dü
te k0ll1J!;maınıo yasa;k eı:i'lctt'ek 

her vatandaşn tü.l:cı;eden ı;ıeyri 

lisanJ.a konuşınam•·larınıın kmini. 
6- '.Beyazıtta bir yeraltı hela

sı qası. 

&- Nallüye ·salonun<da, IP:ı;rl~ 

a.ıtluıxiz§'ıı;.;rın ıtörerıı yapmalarına 

müsaade elmeleri. 
Serbest d1.l.ek.k>r meyanında da 

ijZ:ı;ia.n muharrir Billeıııd. Hamdi 
Erjmi11; c Üniverıs!te~ isminin şah 
si kaııa.nÇl.ara ,\Jet edfilııiyerek bu 

Posta • 
muvezzı ... •• 

lerine yakacak 
verilecek 

Posu Tu\graf "'° Telefon İdori"1mde 
çal~ n-ıı:ıt ıbaşıba.kıcı ve ,b:.şını.i.VC-al

ler1ıe, h::ı.t bakıcı ve ll'llÜ'Vl"ZZilerin m.8"

aŞ!ıarıntn .az olmEna .rağmen müh.ım 

"" '.)"Oruou \<a"'1elerinl büyük bbr gs.y
rotlo b•:;ardlk!ları, fak:ıl ,-"'1tuoall!: 
zammından nıa.n!'Um ol<iu!droı görülı

rn'i.l~. bu zümrenin de yak<:ı<'Aılıc mm
rnıntian fayda'lıan.m.a.!4n Mkkında bir 
Jııanun proj.,,,; ha2.ıı-lan~ralk Büyi..k. M;],. 
lıet MeclisJı..e vo:ri lttn iştir. 
~ 

GALATASARAY 
BEŞiKTAŞ 

(1 inci Sa!ılfed>en Devam) 
Meseiede 'kim haklı, kim hak.

tsızd;r? · 
~ Bu sualin cevabını diğer bir 
,Y.aızım·IZ3! bırakıyoruz. Bugümkü 
ıvaziyette iki taraf da kayıptad11. 
ı Galatasaıray kulıülıüniin büyük 
<m-asr~~an dolaıyısile para ste
tmcfi<te hak:kı va·Nhr. Vardır am
ma, diğer t<ıratııtan da saha. salhibi 
)ı:uliiplerin bUı spor yeı'lerin; ya• 
!şataW:ın€k için neler çektiklerini 
ıdüşünmek ~azımdı:r. 

Beşiktaş w Fener ta:kı.mlan 
bu boşluğu krsıne'Il okıun doldu
ı~abihrıe.k için biırbi.rleril.e ka.rşr 

1aşınağa kar::ır vermişi.erdir. AD
cıill< Fene..>"!bdı.çenin bugüın Tak
sim ltakımile ma.ı;ı. e>lduğıına gö
ı;e acaba iBEşilktaşa karşı ne Ş&
kilde çıkahilir?. 

Bize ·kalırsa Fenerliler Talltsim 
takımına k""'§• ikinci ttııkım lha
lınide çıkac,l'<lar, buna muOaaıb~ 
de hen üız ıtesçi! ettiremed:lkleriı 

barz oyunculaınn da dahil olduğu 
diğEl' bir takımı da IBeşü<tt~ 
karşılıaŞt.Jl"aot:akla:r<lır. 

• Ne yazlk iki ne o ve ne de bu. 
bir tür1ü eflııaırt tatmm edemiye
c€lktir. Maamdi'h hadisenin cid
ruyetine rafımen bu i1ç kuliiıbümü 
zün daha salın hi< ycll bulacalk
larıırıdan üımiıdlmizi kesmiıj deği-

li>. ~'""""'-
1 1 FARUK ERER 

Harbin-beş ceplıeıı .. 
(2 inci Sahifeden Devam) 

da hııp o a,ğır ağır, fakat sağlam 
gi.tmek usulüme riayet edilecek .. 
Heyeti umuıniFsi itibarile m.filı. 
ver tarafı ner·elerde d.olha zayıf 

kalacak ise ınüttefilcler için ora
dan vurmak lazım geleceği. öte
den:ııerin söylenmektedir. Kuv

vetli olduklarım göstermiş ola.ıı. 
miilıvercilere karşı daha üstün 
kuvvetle taarruza geçmek zama
rıu müttefildj!T .için henüz gelme
miştir. Esasen Alman taraofı şim
diye kadar evvela ·derece derece 
zayrf olanlıtfdan baştı.yarak düş 
manla~ını vurmak mulünü tat
bik etmişti. Müttefikler de mih
verin nisbel<m zayü olanından 
ba~lıyarak taarruz tecrübesine 
,girişmek i.stiye<::eklerdir. Llki.n 
isti.!dıalde harbin mü.dafaa halin
den çıkarak taarruz şekli alabil
mesi için beş cep:he anısında da 
yarıhnu temin etmek lazım gelıi
'Y<Yr. Bu yardıma daha müessir 
olıniık gerek. IBu da yol meselesi- \ 
dir. Yol meselesini de deillzlerde 
üstü.n olmak keyfijl'eti ha.Uedeçek. 

i.."11Ili taşıyan dıükikiınlarda\ki l.8'
beWarı.n hemen ka-lıdırılmas:. 

NU..OO<lin Çağlıyoının; ını· · •a 
mücadelede IPaıfü!i az.arım yaziı

ıfelerıtıliri~mes; te<klifleri i t'tifald"' 
kabul edilmiştir. Bu dHel.'<ler Par
ti vi'ı1\yet id'llll'e heyeti reisliğine 

bilıdiri1ece'.l<Liır. 

,fülahaıre; lkongre heyeti umu
miyeı;i; faaliyeti:nden dol<.;;'l Be
yn.zıt nahiye 'DlÜdürü Celal Bal
kanlıya ittifakta L4ekkür edera 

bu 'te.şeikikü.r zabta ge<;irihni.ştir. 
Müt.ea-kiben yeni :da:re IOOyeti-
Hıüsnü BorJ<n, Nureddin Çaığ

lıyan, Ne<::ati Arsruı, Şinasi INu"" 
oğlu, İhsan ÇobanQğlu intihap <>
lurunuşlardı.r. 

Simit yapan!ar 25 
lira para 

cezası verecek 
Undan •börek, simit gibi madı

delerin imali.ıı.in ~ asak o'ıduğu 
.belediye ;kıısat müdürlüğü tara
d'mdarıı dün .!rnymakaml:I'.<lara; 
billlirilmi~tir. 

Dün bao:ı satıcılar simit satmalı. 
suçile milli korunma mahtkeme
sine verilnıişleıxlir. Bu su..retle 
memnuiyet hilafına hareket e
denler 'kanunun tayin ettiği ceza 
yirmi b!'§ lira para cezas:ıdır. 

Memurlara ay l:aşınd! 
kömür dağıtılacak 
Matıruıkat ofisi memurlara tak 

sille !kömür tevzi eıtmeğe aybaı
şın<la b~lıyaeaktıT. 

--0--* Havı>g>Zi saıı,t!·ı>rinıien eoğunuı 
bozuGt olduğu ve iy.i ~ bir ayni nl'ik ... 

tar """ sa.ııfi,ya~ı ııö""' rec~ır. ,ek'iılde 
şiıioot t<ıra!ır.dan ~yar .,.,_.ml,i olduğıl 
ihbaır eı!ilmiştlT. 

Faltih ı mô su:n HUlaılt Hılkimlt.. 
ğinden: 942/427 

TeQ,l•ıı ettir\;11: füıoı':L oırıu Gevdet. 
Tebliğ olw:r«oalt 1ma!: Çel:u'\ınlilli Tat. 

!.!kuyu cood.,..;ndo 41 numıı.ııal.ı b:>
node Abdurıraluıısn. 
Davacı Qevdat t3.:ııa.fmıdan .aleyhinS-

7..e a.;ılan m.:tei ştiyu daı.~ının icra 
it<>!ınan muha.k~rulç: N<ım.ı.n!2ll 
ç~ dıı.vdiyenjn a...~ına tdı
lii rnıımuru 1ıaJ1ıfınd.an verilrn ~ 
ruha.tıs bu l'!!&ru>da bir 1<!.mse olıma.dı.

ğııı:ıdıın lıila ~iğ olııu* iade wı.. 
dit[ \"il :ııııtblta. ~I 1111 bu Illl~ 
bir i<iınse olmadığı bilıdiril:ıniş old11• 
ğımd,ao ""'4ıkemece b;r ay milddet
'" lJ4-. tcbJ ;ııne r.a,.,... ""riln>io oldu
i!'ımdım usıiliin t 4 ı önel makiden nw.
cibince bir wy nrud<let:Je i!Anıen tdbtı-

fr.l>t "'"""' ve 1ıIL~ n>ıı!ı'all<.eme güııa 
o~ 21/10/942 aaa.t 10 da mahlkeme
de ,.. bizzaıt v.,,.,. bir vl'Jk;\ g~ 
meniz için tt;i)liğ mQhmım ilmim oi.~ ""* <Jrı:eTe il&ı okınur. 

LALE 
SiNEMASI 

Dilny<ının oo blİ\YÜ]< F;m, Şiıi<eti o
iıı!ıı (Pa.ııarnouııt p;clu:r€s) e oıııuııı kıa... 

ddı.r miihlın olen <Wal'm!ır Bros) u da 
bu """" iJıi6teııiııııe ilave ett:!t(ni sevır;Ji 
<nıliŞteırilleırine müjdeler. 

A 

LALE'nin 
1942 - 43 

ZAFER 'llıl<:mın b;r kQa p: r!antosı. 
1 - Zanzib,:ıır Yolu - Dorobhy La.

mıOUr - BO:b Hope - B'rw, Gro·bırt 
2 - Denizl<>r .Ars'.anı..-Em>l Fl:rzın
Breada M~J (Mdıalt C•11ilı); 

3 - Aşk Cemıe~ - Clıarı.., B..>yer
Bette Doviıs (Anatc'e Lltv~k), 4 _ 
Cl1""1 Hatcimi - Gary C<ıoper -

:Qoııbııra ~ (F.ra>ıık Qapra). 
5 - Kıal<lınm Yosması - Charles 
LııwChto.n - Vi*'ı Leig!ı (Ertd> 
~). 6 - Alomıı (Renkli) ı:ıo.
roilJJ' La.nıour - jhon Htı1J, 7 - Se
ni Bak!.iyecegim - :ı.ıe.rle Ob"""n -
Georg.e Brcct; 8 - Kabııa.m.anlı:r Di
yarı (Renk!;) l!:rrol F:Yll<l - üli.,,;;yw 

dil Hlw1U- - Ann Sheridan -
MichEıc Ou.rtiz; 9 - Yalnız DPğiEz
pıauJ Muni - jane Bı')'llln; 1-0 - Ya.. 
raJı Ka!lılıer (Raıık<i) Madelı·iııe Caı~ 
rol - Food 11.l'ac Murray; 11 - Ved• 
.Bı.ıse'S - Don A."""'clıe - l\filry Maıı
tın; 12 - Uçan Kaleler - &y :ı.ı;ı... 
loand - veronlka. Lak., - Vayn& 
Mor!l!s; 13 - Bir Şm'l<ı Daha - .Aı>
Soheriden - Didk PO'\·~I; 14 - ll!öo
yö Heklor - Fcrnandel, Vesait ..... 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satın
alma Komisyonundan : 

' 
:i.staDbul Kız Öğretmen Okulu Ögre tmen kısmı için alıınacak olan (117) 

~ made.; kömiir>i!.nün Kuıruı;eşmed.oıl Çapoıda bulumn Me.kl<!p depo.suna 
naıcn, tahmil ve taıhhya dahil olına& ~ .. 877 lira 50 kuru~tan açık ı·ksilt-
ın<Z'e kon.ımı.şt.ır. • 

Ekısiltme BW<>tlu İstikl41 cadtiesln~ Lisrler Mı.ıbasebedJ;ğ:nde 22/TX/ 
1942 Salı günii saat ıs de t.ıpl•nan K.oııWsyoıl(la yapılacaktır. 

İstclclileriA 68 lira 81 l<uruııluk ilk temJna.tını mez.'<llr Muhasroe vez
nesioe ya.tı.n]aıwlt bu ~ ile rıte!'<lul olduğuna dair 1942 yılına ait Ticaret Oda• 
veyahut Sey:ıüıetec Mlldü:rlilğilı:ıllıen venlıni~ olan vesilta ve t.ern!n.at molı:· ' 
buz:u fie biJllilııt.e ıı:~ ııe!mıeleııi. 

~Iıı!Uerln tartoan>e'1i Okul İdaresi~ görüp ol<Yuabileoekleri ilan olun..,, 
(g667) 



Ehli~ı;b;'jf{;;;;kKıİ:~ -Ar---sla-n ı· 
\. _____ Yazan: M. Sami Karayel -..I 

Tarih şöyle der: Eğer Araplar Türkler 
g·bi çarpışmış olsafardr, Hırıs iyan 
orduları Kudüse kat'iyen giremezlerdi 
tnplanmıya başla<lılar. Ve Taba
" ) 't! üzoriı..Ocn y iiriiyerek Şam 
hiJkümatini ortölfa.n ydk etmiye 
imy uld ula.r. 

Şamdan kaçan Ermeni mühte
d.;:;i Franklara her türlıi Tfrrd:men 
plıinlarmı ,.e te,o;(kilatını vermiışti. 

Görülü) or iti, yalnız :s;m ve 

din d<>ğt~rlp müs!üman olır.ak 
IJ<illı geJrJJ) ordu. Okuyucularım 

kıl ·ı:ı.ı:.!a .• Antıak.yayı da mü•.;lü

nı-.n olmuş bi.r Ermeni Framdara 
tı;'b!un tenıişt .. 

O vdki.tler müsliimanlM millıi
yc1 dııslcı-inderı daha ileri ohi1>;:,'ll 
l(:ın h~r mfıs~üınan olana inanıhı·
dı. Ve müslüımanlıık hiç dıw ayır-

mazıdı. Bundan istifade eden biT 
~ilk hıriaiyanfar mü~liiman ohı.r

laroı. Ve lbarzan ela Jcaı'ku ıı.C<ticesi 
ve cısir olarak miislümanlar eline 

clıiışcn hır;Vtiyan çocu·kJan .mii<>~ü
rnruı edilerl.'k beylerin ve ıığalarm 

:mraylarmda lıüyütülıüroü. Bun
lar, aduta birer iıç oğlan v aziftsi

ni görerc::C terbiye edilerak büyü
tüldüğUr.dcn dere:>c d-erece paye 

alırlar ve, o vaıhl'.>Q Arap ve Thrk. 
hiıkı.irr.darlarının ve Em:O:lerinin 

yanıında mCı:ıim me\•1tllere sahip 
''lurlardı. Bu hıriıstiyan çocı.falan 

>lıüyüyt:'P me\•k:i sah 'bi oklı.Jkla<rı 

zaman hıTLtiyıml:ı!< daıırarları 

ı;eLcyana g~lerek kendileıııini bi

n·r rt•yc llt- yiaıe hı.r;..tiyar:l:.ra 

~atarlıı:rdı. Tarih boyunca bunla

.-;.n !lllim.uııelcri ve misaller; ~-al<.
tur. 
(':ürL-ycrs-.ınaz ki, Şamrla·n Frr.ruk... 

faro ve K.;jü<e ka,,•n Ermeni de 

Basra vali i olmak ili:cre pa:yeien
tlm.lnıiŞi. ş,.rOOj hıri<ıtiyanlara y;:;;:

tlı nı ctm-€<k için lhiç şüıphc~ia: y ;ne 

~<Uı1e müsrurnanlıgını kullan~·or

du. Cooiıl Ar:·pları ,.e Be-de-dleri 

mucilirr,arll< namı tahtınla 

Frarjk)arla·~rabc-r Tü....,«ler ii;zerıi
n seı.•kcdlywdu. ArlliJlar ibu Er
men.ôyi m;;.slııroan bildi:l<Jeri.nde-~ 

ve es:ısen Türlklcre de düşman ol
dwk!arından hiç tereddüt etmeden 

Tü'Iicler üzerme yürlimekıte tet"ed
dü.t etmi~·orlan:lı. 

Tarih şurasını ayan kı.lıyor kıi; ı 
t>ğcr Araplar, Türkicr kadar E!ıli
sallp .üzerine hcort-kd elmiş cL,a

lardı. Hırlstiy&n orduları •kat'iJen 
Ku!Jüse gircmezlcn!.. Buna tn 

bu) ük delil şudur kı, iki yüz se
ne devam eden EhLsalip orousu 

akını b:C U<ere dahi olsun Anado-
lu topraklarında t~mcrküıı edebJl
mek kalbiliyctini g<;.,ter.€'1llemi'('tic. 

TÜl'k.!er, at tt-y !er haline geldilk

kd halde hile Ehli.salip ocduları.
ru daima Anadoludan tardetmiye 

muvnffaJc olmuı.~l<:rdır. Ve hatta 
Suriyede ,.e Arabii.tanda ellerin

de bulundurduk.lan memaıik.i m'll>

hafazada ku3<~ ve sat\·et g&w·,... 

mişlerdir. Araplık i1:ine dalan Eh
lisalip Kudüse h~':<im o.ldul'.darı 

ha ·de Şamı elinde tutan ve Hale-

bi elillde bulundurmak TüT'lc hü
küırtlarlanna karşı kat'iyen bir 
şey yapamıym·lardı. 

F1ranklar, krndilcrini daimi su
rette rahatsız eden Şam ve Halep 

Tüı•k hü'kümdarları üı:erine m· !t<!
aadit seferler yaptı;;darı hakl.e her 

ddaBında müthiş boız,gunlu!klara 

ui;'l'ıoyarak firar etmişlerdi; 
İran b!.iyill: Türk Selçuk İmpa

ratorluğl!nım uıç beylerinden olan 

.MUbul beyleri büyük kUYVetlerle 

bi.,kaç defa An:laky a ve Kurlüs 
üzerine yürüır.ıü~l<'rse de gC'fek 

Arapk.-ın ve gerckııc Tili'k ata- , 
b<>ylerinin yardıms:zl.'kla•mdan 

dJlayı m"vnffakiypt gös!c'!'Cme
de:ı geri Jiin:ni'ş!e• cfi. 

Anadolu Selçuık bakayası ola,n 

'bir k.ıGım Tüı•l< atabeyleri büyüık 
Türık Selçu,J< lmparntoduğu tara

fırrd.an yııotulaca..ltlarını biiiyor
lardı. Bu •e~ple ya ·dıınlanni c
si•g' ,..,rlarc'ı. Ye h· ası doğru itli 

(Th ", \·a r ) 

]BULMACA~ 
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6 
7 
8 •ı• 11• __ _ 
9.t_:-..ı-1.-!..-1--J-..ı-"--' 

SOLDAN SAC:A: 

1 - Q;ornol> 1 ~ :::.· a.nır ·a.,-. 1 ::? 

Camı (7A. k !':ne), 3 - ~!"k.Klu. t€k

r;::r t'tfıjrn gUfte • .ı - İ11d: harf Yi.ıJ:!

y;n.a, Kor~mıa klrz;., 5 - Çift mer

kep (.Cc:i kE>l;ıne), 6 - ll~3··vanın a.. 
yakk.;.b$ı, Nota, 7 - h!("Ştıur bir 

Rus f!1mi, 8 - Bir rr.;!Jıet, 9 - ~i 

~f'l lir Sl'n-t-rj':ı a.rl.isti. 

YUKARIDAN AŞA(iJYA: 

ı - F<rr.l.er çeviren m~r köpek 

(~imtli ö!müştür), 2 - Kel.L-ı kumaş, 

K>)ın yağa<, 3 - Yozı rmltineıi ile 

;rau,,,, 4 - Kwı<»md<, Mt'Çiıule i:;a

r«t, 5 - Zemin, TeI'Si önilmü2del<i 

nıev~"'Tl.., 6 - &ı-faret}(·~e b.11.· rr.e

mUTt)'e', 7 - Haz.ıı• v,. mi1tey<:lcl<Jz 

.. O- lkd~) N<ıta. 8 - M«l.ll(>t, 

Y~ 1 iş, 9 - Ka.raci""'z kJy .ıolf>da<ı 

ıı;r ş,1"r, No!a. 

Dünkü bulmacanın hıl1ed:iılmiı 

ıekli: 

1 2 3 4 s 6 1 a ' 
1 T • Y •ıA M E L E 
2AVAH•A ' Y 
3K•HAYDAR• 
t A K U M J\ R B A

1 
"? 

S•••ANAL• O 
6H0 1KKABAZ111 
70ZA ŞAMAR 
g c A N BIA z il R E 
S A_N • U N R m.m,D 

-KAMYON~ 

ARANIYOR 
Ust'Jcısız, temız k.ıllanıımı:, 9381 

939 vı·ya 040 ınodei.J.ı.Jrtndeo 

DOODGE, FA.RGO FOilD, CHEV
ROLfo:T 111:>.rk:alı bır kamyon a"a
D'~ı·. l~r gıın. :n732 ~~~-Efon nu-

rac"°t 14Pll) 

1, 21 EYLÜL P AZARTESi 
~ 22 EYLÜL SALJ 

Kolej 'e Teknik Okul !dleh<.'5iJl' yen.: 

Orta kıs•m talebe sile yeni ıa.Jebell'r 

Kız kısmı kayıt günleri: 

~ 
22 EYLÜL S A L 1 ~e 23 E Y L '() L ÇARŞAMBA 

• 

Devlet Demir Yolları Meslek 
Okuluna Talebe Alınacaktır. 

Devlet Demir Yolları Umum 
Müdürlüğünden 

Dı"'vle-t Dc.:nir Yo:ların~ mt<htcLf iht•sas Ş\ib+•ieri ·için n1enıur yetiştirı.l
n:-Ek il:Lı<!:rfl' A.ııkar.ada b:r c.Dcn1.ir Yol Meslrk Okulu~ tesis f"d;lm.fşti.r. ~1ektrp 
Y"tılı t>lup teddi.i.t müddeti üç ~Tulben.in her türlü e~bı~. y.:ycce'k:, y:ı
t.aca.k ve tf'Orıs n~alz.emesi ,idarece pa:-asız \f•mjo edi.lir. 

lşbUt nıt·ktt•p mezunl.n·rı De\'let neın·r Yollarında lise nıczunlarma mah
su;: mB1l-!S ve hakla:-a sahip o!Uıl'lıar. A."lk-erLik mük~llefiyeteleriode klsa hiı.
nıt"te tabi tutu!ur!ar 

Dı•nıfr Yol meslek okc.lunu -iyi de.·~Ierdc bitiı-enler a.!"'aı;ında veya .. 
lrut m 'd.t·~ hayatında yüksek t h}:yet gös1.crenlR.rUndrn eau bi m-emltkct
lPrC.P. (d;;ı.re h("sab:na yüksek tahsil v~:!ht~~as yaptırı 1 malc üzere her ~ene ay
J'IC'B. t.a 1Pbe '"" memu!' seç:ıf>"rekUr. 

KArıT Vt: KABl'L ~~RTL\Rf: 

1 - TilıK oimak, 

2 -· ida ·e:n.iz heklmleri hırafındanyapıl.:ı.ca:ıt sıhhat ve ps.!~~ot(·knik mu
Byenelerind.c sıhhatte olduğu anla~~ rıuk, 

3 - 14 ya,ını d-O'duıwuıs \·e 18 ya::nı b.itirnıerr.ı:: olın<ı·lr, 

4 - Açılacıık nıikq"!:ıaka imiilıanınr.i3 kazıu11n.1k, cimt.ihanlar tUrkçr-, ma .. 
W:ıııatik, ve t..::ıbiat biJgisiııO~n yapır~ktır.::t 

:; - En az or~ <>ktıl me2,1nu o]!nak. c:tahsil Sflviytsi ortıadan 3·üktiek ol:ı.n
la.rdJn m<.'.slek okulun"U.n birinci sını!uc::ı. ~bul olunudar.:t 

MtlSABJ\KA İMTİHANLARI: 

Al'Mk.ara, İstanbul, (llayciarpaşa ve Sirk-ec.Itle) E41kişıeh 1 r, Balık('sir, A!
yon, İzmir, Kay.teri, Ad.:ı.:::ıa, ?ıı'l::ılo.tya, E:?.UN~ şehir;-cııoinde işletm-e mi\dü.r
lüklerin~ 1/fürinci~ı·in/942 pCr>eınbe gü.oıu yapılacaktır. 

Tal:plcr nihoyet 30/EylQl/942 ta.-J\int k•clar imt;huı o:m<k lstedlkl~ri 
şehi.rlerdfki Do.!lllir Yo!ları İşlet.me llüdürJi.iklerine bire-r C1le-kçı~ iJe n1ÜT~
caat etmelidirler. 

D.lt-k:~!ertle iiiştirilı•ce-k V'i:ı-ikalar şu11!~rdir: 

1 - İ.str>kl.inin bu günkü ha!.ine ı_.ygu.r. fotoğrcıJı t•~ıyoın nWUJ hüv~ .. 
ypt cüz.d~ı. 

2· - M-ekt.ep diploması veyah~ td6dik.natu<>..si (bu~ara yapıştırı!an !o-
tograflaf(]3 t.a.!f'bMin bu günkü halinigö.,1err:c('ktir.) 

3 - iy; hu:r kağıdı. 
4 - Aıı kağıdı. 

İş1e1me .merkezl~rjııcle bu.Ilınan i~tPkUJer 11ık.;ırd:ı güsh::ril-e!lı dilekçe ve 
~'csik!i.larını bizzat l(Jctm<C nrllJü:lü:ilerine götürerPk l>ir k01yıt nwnarası 
• laeaklardır. 

Olğer yerlerden gı·lccclt istehlilcr,20 den 28 tı-ylüle kadar rn yakın de ... 

m:..Yol islasycmuna gelneıı: i~bu dilekçe ~., '~ıkalarını is!a.çyon şefine 

gö.ı;Lcıı~<"k --ve dileloçelf'r~ni kayıt ettirdikten ve :istasyon nıuhünle mlihürJet

tiktf'n sonra Kyrhat Edf'cekie:-i trenin, t~ritı, DUı1'1" ... 1ra, \.·e sa:ııtn; yazdı!"acak

lar ve bu vl"'sika ve dıl··kçe ile tırende ik"nci mQVkidc pa.ra.ır.ız. SE·yahat ede
c k'.e:·dtr. 

İşbu ist.M<.i~ler müracaat ettikleri .stasyor..ı gc.ire en yak.n iş 1 ı•tme n;er ... 
kt'z..ne g·dPrek orada ur.t:han olmağa mt'cbu=th.orlar. 

Ancak müracnat tarilı'.Erin.de.kl Lren \'az:yetinc göre gidı~ı.:ekleri f'n 
yak;n işletme nı.ı·rl<;('z.!ne 30/EyJU?/ 942 ta.Iilıtndcn evvel yetişı':r.edlk1erl 

ta..kdirde bu tarihten ('\'"\""el yetişebilecekleri d-~er isletme n.eıkctl»rln

de:n en y.ukın1na gid<.•rek orada imtihana girrbilcc!•klcrdir. Talt>be yo'.da 
kontrol e-masında üıc,rlı1 rinde btıhnıclur:ıc:ıktarı ışbu vı•şikaiarı kat.ar me
murlarına göstfırfc('klcrd:r. 

İstasyon!ardan bu suretre ~lt·lme ınt·ı-~ezlı•r!ne gc!m Wle-bc derhal iş ... 

le~me mudürlüklr.rıne ınüracaat edere~ yanlarlllıda:kı vı~.k:ala ·ı yl!a\ar<la ya

Z!ld1ğı gibi bi22at a!5.k ... dar i.ş;et!Tu.'ye v!'ı'eeoek ve kayıt nı.ın;ara<ı a!acakJar
dır tst.a~yonJara miırac<;ı;:ıt rdeeeklr.rn, gerek troolt'N° b<k>Jcrn.l'k 'fil'.cn"'t 
valot kaybetm~mek vt: raha.l~ız -0bn.aıtlB.k vP gerek yu.knrd<0ki tar;hlPrde 
i. 'etme. n1 rkt'ıl.e~ir.e- yC'ti •b'Jn~C"'k ıı.,:in trt-ın vaziy("tlerıni f'\·v~'ri('"Tl. t hklk 
e..na>lerı menr:ıatler. fC"ahında11a:r. 

bt<klilPJU\ iş~<!trı .Jo n·e-It<ı·z,t.·r:ne nh.ı:~at iarihlennc gô;e nıüsab~a.. 
d-:ın t'\'"\.·el vt yahut n:il·.abakada.n sonra i$ie-tme n1{.ıdurlük. rrinde tesbit eci.l .. 
l.('c<k t.ı.r h ve s:ıaUc!"de ~;hh'.lt lıeyet!eriJıce mı;ayeneJeri y.tipıla@lkktl!'. 

}lU~ab.ak.a ımt4h;.ı.nından ye nıu::ıycn •den sonra istek i'.er, neticpyi beic

lcn'ot'k~ı,.;n a.-:ı]etm&o nıJ:dütrlü.klC"rin(lı,;n a.lacakl.an paoo-sız .sr·yaruıt miJs-aade

name!er;}p gPJrl;kJ.eri i.st~--yona d.öııı•crklel·ciir. Bunların arasinda neticeyi 
inıtih.'ln yapı!:ı.n ŞPhit'lerde alın~k ;st.iyenleı· bulunursa bu <ırcı.Jlarını vo 
<.'I"adak-l ;.drl'i!tr:ni tiil ..... kr;ı' 1\:'!"İn~ aJtırıa ynzdırmalıla.rdır. 

Aın.C'3.k bll.rıl.ur ~.c·ktı·be kabul cdiJ r.-ezıcrse dö:nN"eklı:"ri y<'"rl~rc par~12 

sıeyehat hak:kı.nı ~aybe<ied~r. Sıhhat rr.ua.yl"n~sinde ve rr~scıba-ka imtına .. 
nıno.a Kazananların adreslrrine 1.eblıgat )'apı!ır. Ve Arıkar.ıya kadaT pa... 
raıız. seyahntlf·ri 3.JTJCa tem.in olunur. 

İşbu m"J"k olrulı.nda kh>il eden er brş ..melik mecburi hizmPte \ıibl 
tutu!a.eaklar;."ldan m(°ktE'be girerkenı ge4rf'cek)eri no~:den mu.c:addak ta.ah-

~lrtme müt!J.rlü!<Jpr\nd('n tedarik E'dect:k.:ı•rd.ir. 

'7822-9975) 
-- ~ 1 

Leyli talebenin ekmek karne) erile bir günlük cklll<'klerini beraberlerinde gcıinneleri g0reklidt.-. ~! 
! Tarnkı<'t dıolay>sile kapatılm'Ş bulunan Beb!'k ) olunun Leyli talebenjn ~yalarını kolaylı!kla ı;e

ti.-ebi)mderi ıçin paıu;rtesi ve salı günlerinde naknl vaı:ıtalarına aç;k bulunduıruhna.sı temı.n edil-

... ~:::ımaırııi,'1; __ Tl"G ~3 -~~. =.~~.,~ ~~~ ~~"" ,.~~-,.~.-J ... I ( Y 0 C A 0 L K 0 L. S E S. l 
İSTAJ<llt:L 1'iŞANT.~ŞI - KARAKOL KAllŞISI!\'IH. w 1 1 

ANA - ıtLK 1 ş 1 K L .• s E s .• KIZ ,.E ERKEK ' _ '-_t? __ • m_•_••IE!l_K_a~~ı:rı:_ baslanınıştır. Telefon: 20019 ••ili·----·· 
QRTA - LİSE YAT[U - 1"!\TISJZ ,, •• ı:a.w:ıı:ı=u;;ı:ı::ı111:m ... 111ıııııa=ımnııııı=•aı-='·-----

Kt:nı·u·ş T.~RİHİ: 1885 - Tİ'RKİYF.Sİ'J t:N FSKİ nt:svsI LİSE,lDiıt. •• • l 
F.rr>a arası~d• vcraiti 'CJ1 ehven \'e Ş3oh6i m.nfaat l>Cı<::< c ~ n b r ılom ım><ı>.<s,.,,d•r Z•d< bir tahm hy'- TUR K J YE CUMHUR f YET 
rti11c ır.a~ik:Ur. Ön.J.m.Uzdrki de-rs y:lında Ji!lan teru· satıoo lıl hassa c:le:ll.ı ıyet \."C-.... !'t~c..c., d .rs ı::;a!.It:- 1 dı., u;1 

"··h·· ·""·i llı .... a. n ... ı..u!lrs·!·.=.ı.··çı:ıı!<ı·ca-k ..... m."'·'g·e·i.~d.dı ;:ı:r~~;~~~--ı b hu~k ı;et .. ımine de o~em ,~·· ·e~klir ziraat Bankası 
• r Zabıta Romani No. 104 "'\ 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 
\. Yaıan: JillGAR VALi.AS Çeviun: MUAlfMEU ALATUR J 

- 4.-te, d~di, bu bira k4<~"<lir. s:z birisini"'' bcı<,;yordunuz? 
Kol;, çeı-.in k~ •. yarak ta\•ar.a 

ba.·tı: . 

B.l rue ibastı ve sonlu: 

- Mö:;yö KoHı yalnız mısın;z? 
- Allaha §iilkiır yalnı:ıını. Eğer 

olu~ ya, poLı; moh geliıwriBe, 

bcni em.ı>iydli bır. yere ı;..ıkla ha! 
Garson gı Jd ı, paU"On m.ü.,<OtNi~l 

iç·n !i numaral k.abm<.') ı <ı<,m.'.lı;ım 

C'DH)W. 

Kurulu~ Tarihi: 18Kl:S 

Sermny<'si: 100,000,000 Türk Lirıı~ı 

tıılıe \ 'C Ajaos atledi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muan1e]eleri 

Para BiriktirenDere 

inek Ahırı Yaptırılacak 
Konya Har•sı Müdürlüğünden : 

ırara ınerker.:nde 47 bi-n Jıra kPşi! bedtl1ı inek ah!f·ı ilh;a.11 ktıpalJ 2~ 0 rı• 
ı~ltm-eyr konu'n1~tur. 

ihalesi 29iDı 942 Salı gJnii ~aat 15,"0 da Konyada \'E-t-t r •n~r MIJı(.ü•·hı;'t. 
dn:rı·s!ooe toıılanacak komi.;yonda yapı:acakur. 

Bu işr ait kcşı.:t, ~nrtnan1t~. proj'f'l ves:ıir evra.kı 11.u·n \:L' \•et( r:ner J\.1lid ir ... · 
Iüklerindr göı·U~cbi.lir. H<ı.ı'("~en. jsl,.!y{~~t.'rc 235 kW"u• .~wb.ı ntle günd,•ri.ır 

~1Lt\'3.kkat t.e.niMtı 3525 liı·a olup hara \'ı'ı.neı;int· ~ Jillt ı a .. ak4tr • 
Bu l~aat:n ihale- bc-de/iı!dPn 31500 lirası i.sLıJlkak rJ.porı.J r ia ~Ol"t' ödt

necı·_k lı:ık1yesi 943 mail yılının ilk ayı içlr..Oe tc•cHye rd,.cı.; ·'.~t r. 
LilekliJL•rin 2490 sayılı ks.r.unun 2 ve 3 Ütl("Ü maddt•lerind.c yazı!ı \f·afka· 

lar, bt~ınin..ıt makıbLPZ \"fya m<:ktubu ve Na:Jliadan a!a.eek1a ·ı ı·hliyt:t v~ . 
kalarınL havi kapalı z~ırf!arını ~hale ~aatinden bir f.aat C\\·clint a~ıaı· Ko:n ... 
yona vı·rm\.'~eıi. cl0007> 

ı- O;man Koruma Genel K. Sabnalma 

1 1 - Erat ;h~yacı iı;~~=İ=~~~~ı~~~P"~ za,r usuly!e .~,·J:-
1 n;e:y" konulmu,tur. İhale1'j 1/I.teşr1n/942 Pıerşerrbe gür.il s:lat 15 de Ge.cıl'l Ko-

j mu1a.nlıı;~ bin· ,sırıd-aki S:.ıtın Alma KomifY>nuMa yq>ıı<a.-akt·r 
2 - Muh-:ı.!11:n~n brdrıJiı 125.000 Jt:-a olup muv;;.k1:at t.eın1ır.atı 7500 l.i: ;:d r 
3 - ı.·a ip:~rin .ııı:a•1uni \"e.::tkttlaıiyie tekiif n1 ktup:arını 1 hıtic a:ı.n.ı~ıllcn bir 

ant P\'\'P.![ı~t' kndar ko:ı: .. yona vern1elc: n11'c!:>uflcl1r, ~7915• •10009:t 
ı- ---- -

' MÜJDE , 

O L S E N Avrupa Salonu 
KADIN TERZİHANESİ 

Kış}ı.."lt C.:<·:p.ni..qy.onlarına haz:rtml.J"Or. 
Şın)dıdt'n s:pa-;ş kabul edilm~tcdir. 

.__ istlklAI Caddesi No. 117-2 
• 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörtüğünden : 

Fabrikanıı.z l<.R<lı'O"'Un<la. açık bulunan tab;p ;-eriı11• 3t.i56 s~ılı Daıtı:ı~ K;... · 
ıHıilU ç..c;·çc\·cai <.i.=ıll;1"JKiC 2fPri <170} aza...·nj ·260> iı"'a <'Y M th .. r~•.' tı·ı· tJb!p 

o.!ı."l~m.\tır. AJınacak: ~".b'.bin iç haıstalı:klann mütc.ba&.,,rsı olnı<l~t LYDnı tel'cih 
Qld-uğu gibi bü1.ün z~?T~nı.nı hlbrikaıya ~re-t:mesi ~rtı.ır. İ~rk?ilcrln ist:U'l ve 
yf'dlerindPki va.11•k!r ~r Genel Dinktörl\lgc n:ü-ra.ceat etmf>fıe.ri i]Qa. 
olun·ur. <10227> 

HURDA DEMİR SATIŞ~ 
Devlet Demiryolları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 
1 - Ha!l'Ç vıe İstintYe F'o.bNt-:ı"\:ırı ııe 'l'tY,>h.<Ule aıtrlyfm z ~!aT1ndıa nJC'\cut 

~1"!··ben (ISVO) torı hu~da.llı· Ja:pa.11 zarl u:s!.t:ü il'• Eatı.ş.3. ç.ıll.ar1 'Yl$t 

2 - Atttı.rnıa. 24.9.942 Perşe.rrj)e sae:t 15 de Tcpha;nrdc İıdar,e. .nırı:'kıtz.:n-de 
Alım S<:ıt\m Krr.ri!'ryonı..;nf!a. Y'a·pıJaca'ktıl'. 

3 - :h-tı.;ha.~nıncn br·dcli: Buılımduğuyr;-dc teslim şartıy;t' tıor:u (8-0} br.ı \;e 
n-.· .:.i-..•'t t(:nınatı (7230) li adıı'. Şn.rlnamı><:."! h!r gün ko.:n.i..'-·yon,dıa gü:iı1rbiJ r. 

4 -- istı~dil<'rin lk.rınuna u~gun okııı"ak ha.ı..ırlıya.ıca:k:a!"ı ıtıktf n,ır..t1.1p!ı nır.s 
i·k:nci n1~ıtldcde ya.z:!ı g ·11 VC' ı-11.att·•n \>.ir ant e-ı.'"Vf'ı);nr kadar Ka,u !-~on Rc-ı.slii=· 
o.e nı"::r:"buz nn;k. bilinde tevdi cbneaeri lfızımdır. .-9669• 

,.- KİMYAGER ~ı 

1 i~~~-~~~~!~ı~. 
Eminönü. Emlak v·~ Ey1?m Ban
kuı );:ar~ı:; ınd11 İ?:!;rt Bf'y Ha.nı 

- 2 ci kat Nu. 6 

Saç bakımı güzelliğin en 
birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Her ttzanedo satılır. 

A. Hamdi Başarın 
büyük ve son eseri 

Bir Medeniyetin Sonu 
Medını.iyeıterirı doğuş ve ba
tı,,. - M edeniyetiıı doğu.ş ve 
ilerleyiş de1ıresi - Marksiszm 
~·e inkılapçı sosyalizm - Me
deniyetiıı çöküş ve yıkılış 
devresi, faşizm ve nasyonal 
sosyalizm - Bir medeııiycı
ten diğerine geçi§ - Yeni 
m..edcniyctin ].;1ırıtl 1na. unsur· 
!arı. 

Mevcudu bHmek üzeredir. 
Fikir hayatında badi.., teşkil 
eden bu kitabı her münevver 
Tiirk okwnalıdır. 

20 Eylfıl 1 42 
18.00 Prograr.• \lC JıfWıdc kt-.t 58.:,.. 

Ayarı. 

18.113 J.fJ0:ık: J?Qciyt> Daınllıi Oritı·& 

'r:ısı. ( Ş. f: N •had f:'. er.gm). 
18.4$ J\.1:i.iz\:: ThEı1 Jlcy't~ti. 

19,00 Kaluşma (Z>ı·a~t Saatı.) 

19.!5 Mü~l.tc· 1''..ıs11 PW&r.llnın~n Dı -

vaırnı. 

19.30 Mtm:;>l<.,t S.at AD·arı \e A-

jans Jfaberlel'i. 

10 45 Srrbest 10 Dal<<'Uı. 

19.55 Mii'lı!ık: Şarkı '\f' Tuı~ıu. t::'". 

20.15 Konuşma (!),;rl!'fşıne So~). 

20.30 M~'l:· ()p<>ra Aryn'ıa:ı (Pi.) 

21,00 Kooo('llla (Evin saato). 

21.15 Müıııık: Karı~l!k ~lr.l .... c n! "dlın 

Şarkı Ye Türir!l e . 
22.00 Müzik· Oda Milz,c' - A wm;y 

Tr!o'su. 

22.30 Memlrl.N Sa"1 Aşarı. AJar"' 
ııı.ı.oe~~ , """ Be ~r 

22.45/22.50 Ysırınici 

Kapın .•. 

9.J.? ı ~!! 

Ü· Küdoroa Ica )"C B .!!?P 
1 I Ca.n:u:a ccı.d<Jt'tı :JıC1 c 31 No. kı l t 

aa k n i:k en bundaı~, ı ı; v \ .. .....t • C.il 

lep ( €11 

jö:· Poloıciaın aacak ve borç ı a 

bu:una:ı.a:-:.n biı <JY vı t d· ın ... 
da. bulura:caı..k.~Q ..n da ı a~ ı.ı, rx;.e 
v~~ \·e K'11 .(, k ııu ~ ı 1.yı.e 

l>irl!.k"t;c- n )11..l<.l rnı'!llı ıu l c:.r• 

(52COJ 

(HALK SÜT~ 
Jl.ıJ.i orada <luruıyor. Ha.ni hatır
lıyor m =• her ifiıı biri ·bira 
l{..şcsmi kald.ıup senin kafana !ır
J.lm~lı? 

Bil bu hatııayı umıtturınak için 
ya.v•?;a r.ordu: 

- Pek o kadar b,k!uniyoru..T 
amma ... Eg::, bana gazeteden tE
le[l'n cderkı5" ... Ne cevap vere
ceğmiız:i anladını:z t.ıbii! 

- Bir şeylt"r içnıiy~-cok rrıG:ı.iız? 
Kollı bıır ~ı, bır. ile sadece yal

nız kalmayı krc ltuı;ıoıi sC>}le
<H. Soll<!'a birden lıır endô:ıı't') e ka
pılnıllfJ gibi sordu: 

28.800 Lira İkramiye Veriyor ,_ Dr. ABAHUNİ ~ fş arıyor 
Hay.tını kcnd; kaz<•nmak mc-c• 

btoriyetile ortamektcıbm 3 inci 
sın:fında pek s<:vdıgi lah•iiden 
ayrılan asil bir ai'e!lin 17 yaşında 
mütevazı k,zı s.~ bahlJ rı suat 8 
den öğlfyin saat 13 c k2dPr ça
lışmak üzere miiessc·sckrde Ye 
ticarethanelC'rde is arurra~tad:r. 
Yazısı düzgün, hesabı kuvvC't'i
dir. &ki türkçcyi b'lmeJT ekk
d:r. Kendisini kanaatkfır b r ıic

.retle tavzit ederek a!ı!dı.ğı bu 
h2yaı yol.unda teşçi etn,~k i<tıyen 
muhterem iş sahiplcrinın Son 
Telgraf halk sütununda 13. K. 
rumuzuna mekt pla müı ncaat 
etmeleri rica otunur. 

- Kolli, siz bunlarda görün
clugÖ'llUZc galiba bu taraıflarda bir 
t;ı.k.m h·;clibcJer oluyor. 

Koll.i hayır makamında 'başını 
Ealloıdı. Bil il;ive l.'tti: 

- Yol<, \iyl~ clem~yin, s.rz gaze
kcileı ın kulağı poli5ir..kirıden da
ha deliktir. 

Kolli işitmemezliıkt.en geldi. Bü
tun difd<aw mobHyasına Hişm.işti: 

- M.ıpllah, şu taraf üç &ene 
enci böylt- ciC'ğioldi. Galiba halı
ları sL!ld:irdi:ıiz. Bu akşam çak 
n~teri var mı? 

- Taıı.dııklar.-ıızdan kimse )·ok! 

Bil 'bôy le ş<} leri pek Jyi anlardı: 
- Hiç ar:lamaz olur muyum? 

Siııi sorarlarsa, gelmediğİtni2i söy
liyeceğ'im. Htsıısi bır hblll(! aç
tırayım mı? 

Cozıva Ko.lli düşO.imi~ goibi olliu. 
Onun llıöy le diiı,-.iinmesi &l'i bUs
bii1ün ilruşkulandını1llj'lı. 

Halbuki hakika ~le Kıılli h\lf!USi 
kabine aç1ırma kıla yapa~-ağı mas
rafı gazete idDrehanesiıııioı kabul 
edip etmiyeceğini düşüOOıyortiu. 

Nihayet ne olursa olsun diıye ka- ı 
rarmı v«di w husUliİ bi.r !l."Wne 
açılmasını :iı!.tedi 

- Kl:üp azalan araıs:ııda Ti.1-
mrı.n imnindıe ibirıiısi ,.ar mı? 

Bıl J<~arım çattı, kayn defte
rine baktı: 

- Haıyır, ded;., ooyle birisi yok 
- Olı, ona da çoık şıü<kür ••• 

-26-

B~ba ve oğul, ga:ııct.eciııln ayak
larını sürür g'bi uzafüaşmasıırıı 

St')"Tetıtiler. 

Cim dedi kl: 
- Bu m'-'t,~ r.i Ilı e< ımnan bura

ya gdıni:ı--or. 
ı.o.vamı Var) 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplıı:nııda en 
81 50 lirası bulunanlara seneda ' defa çekilr.~ek kıv-'r. iie qafıdııki 

plan• ıoüre ikr:ınıiye da{:ıtılı:ulı:tır. 

ol ader 1.000 Liralılt: t.000 Lirıı 
' • 500 • ~oOo • 
f • 215' • LOOO • 

.to • ı• • t.000 • 
100 • liill • 5.000 • 
l?O • ti • UClt a 
1110 • 20 • l.200 • 

DIKKAT: Hesaplarındaki ııaralar bir sene lç!nde ~O liradan 
~şağı düsmiveı:Uere ikramiye çıktı.V,ı takd:rde % 2'1 fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylıil 1 Birincik&nun, 1 Mart 
ve 1 Haz:ran tarihleNnde çekilecektir. 

I 

Va.zi.fesiad.l"n dönmüştın. Ku~ 

kaı>t<lalt.l muayen~ bCC 
gı.in haıstalawıı kabul vo ~vi 
eder. 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Her a~m soal (21,30) da Harbi~ 
. de, Bel vıi Bahçeskun al~urica Jtıs

mında. 

Bu ftce 
CVEY BABA 

Vo<h'>l -4- Pcıı'de 
--------

Sab:n .-e Başmuharriri I' tem İzzet 
B•·fJce - Neşriyat Dİ'U•<ôrU 

Co•·det KARABiWiN 
SON TELGıt.U' 11'.A'?'BAA.Sl 


