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L 
Gıu.eteye gtinderilen evralı: iade edilmez 

Stalingı·at' da müthiş m11harebe :, a uıgarıstan ve 

k l d . . d. I Makedonya'da 
:7'an l evresıne gır l. l kaaıı hidiseıer, en - • 1 , i syaruar gftUkçe 

Almanlar Rusya a 
harbi durduracak mı? 

~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~-~~~~~~~ 
1 Stalingrad'dan sonra bütün 

Sokaklarda, evlerde ve ha t .. 1ı :-ar_t_____:ıyo::___.r ,-
"' d l d t cıh" .. jSOFYA'DA ta o a ar a arı ın gorme-\ örf ı ·idare 

diği çarpışmalar oluyor [ A:!:~p~~:~~:. 
Bu sabahki Moskova tebliği diyor ki: 

"Tayyarelerle himaye edilen ve şimalde hü- 1 

cumları arlan Alman tankları biribirini takip 
eden dalgalar halinde sokaklara saldırıyorlar. ! 

mahalleler günde üç defa el değiştiriyor,, 1 

HARP KADAR 
Harpten· Sonrası .. 
Gerçekten ~uzun uzun düşünü
lecek baslı başına bir daı•adır •• 

ETEM iZZET BENiCE 

Lôm:iu, 21 (A.A.) - <o!>,.B,C:> $la
l~ .,.,...,e a:iolbllm<>k ü.m.itl<rloe 
h<'r Ş<>:r; gö2lt ..ı.ı., WhHroiJ.er '"""''"" 
g;lô"retfe1'Cle trul·Lmrr..akt&dı.rl.aır. Jı.ıraa

nıntll ~ son tmbt~rıere .gıö:e şc:t1ı-in 

~ !Wlt bir~ ~'' ya. 
pa11:ı;Mkl.,,,ı ""' ı-ı D<>k:taı.uı..ı.a rnle
mdt meroın•~ kıı•ldJDdarı •ö;r· 

) ·ımmel<ledir. 
1 Cl·ece De#1'04ının 5ovyıel ldıi.>ğinin 

aı,.., ı·ne göre m'IJJıarebe St:a>li!Jı:. e..ddla 1 

en loankı <!"""""""' g'~\r. ŞNmn 
~R.roşlıırındıa «'Dl>.l'an Ede.-, oolml< mu- 1 
""'"""'!eri t-.ı.e misli .,..-emil; bir ı 
p!d.eıtle<l;r. Kaltt' lı3li?l(' ~ , .... 

- ""'ba>\ta odalarda lulııM ~· 
diğ'i ÇfiJ'f>l$rY;olıtr olm..lltlad.ır. Şann:l va
roste:rınd:aı A.1ımıan ~dd arirı~, 
R...,l<br bazı lı:ooimlet'de ı:;eoil.,......,..., 

iD"'7e.mı sa: 3, SU: 5 de) 

miryolunu berhava 
ettiler. Bir çok 
noktalarda raylar 
sökülerek hatlar 

bozuldu! 

Makedon yada 
isyanctlar seri 
Rus otomobille
ri kullanıyorlar! 
Lon.dra, 21 (RıHlyo) - Son ha· 

diseler karşısıuda ve biUııı<!sa git· 
gide arian J\'lilıver aleylıtaırhğı.ıı 
öırlemek iizere Sofyada idarei ör· 
fiye ilan ed;bni~tk 

Di;ğer tara.ftan Pop<>ı>a demir. 
yolu berhava edilımiş ve bir~ok 
n&kt.ala.rd11 raykır slikülerek de· 
miryolları hozulm~ıur. 

Jıalyau radyosıı da arapç<>• ııeş· 
riyat>nda Bulgaristan ve Make· 
dony.ada luınlı hrr isyan olduğu
nu teyid etmekte ve Maked&nya· 
deki bu kanlı kı)" &.mll> sıeıi oloıno

biJ.lerin de yardım ettiklerini ve 
buolıann Rus otomobili oJ.dıığıı· 

kuvvet/erile lngiltere ve Mı
sıra yüklenmeleri bekleniyor -Amerika'hlar 

ne diyor? 
Bük.rcş 21 (RadyQ) - Sl1 hn

grad muharebesin; mt'vızıu.11> hah· 
s.eden .Trcmsk.mıtinantaJ, P:NSS• 
ajansı bu muharebenm neticesin 
de Sovyetaerin akııbe<tinln belli 
ol.acağmı ' '"' şehrin. AJıma.n1;w ta
rafından işgalinin Ingilri2.teri da
ha ~imdiden kıorkuttııığunu yaz
maktadır. 

Tanmrrnş bir 90'k İngrliz gaz.e
teleıi Sfalingradıdan sonra .Al.
manların bJ.ııün }:uvveb1eril-e bir
likte İngı.l.tere ve M16ır üzerine 
yüklıer.<'\.'<'kle.-ıne Nlhassa ;şaret 

etmekıtedirl-er. 

B06ton 20 (Raıdyo) - Rusl.ar 
9talingrad şelttmde dayamnalia 
dırl!a•r. Alhıanlar ınüti;iş zararl>ara 
U'ğum&lctadni1ar. Öyle zannedili
yor ki Stali.ıı€"'ld dfu;~ün v-eya 

r 
\ 

· ı 

l 

Münih Hava Akınının Tafsilatı 

ln.g~tercnin Madri.t 'Büyük El· 
çisi Si.r S&ııı11<>l Hoare'ıu wıt.Jı.u 
Jıeme.n hemen dünyadlın her. re
rinde çc~itli tef~i>r!ere uğradı. 
Ko~'ll muoofv.a!k&.r Lordun da
yaııd,ğı fikir aykırılıkl~Tı, Körfuı 
(:ırkları ne olıırsa olsun n.ııu ha· 
d ise ayıklanıp ayıklanıp biır oz 
Jıo,Jine irca edildiği vak.öt mubak· 
kak ki, herl<ıesin düşünce mev
:ı.uu hükmfüıe girm<>kl@dir. Bu 
mevzu: Harpten soura dünyanın 
ve bu arada A\"!upıı.ııuı ne a!a
c~ğı? .. dır. 

de ta3avvııır edHebiliyor. Yine Al· 
maııyauın yıokılması luıq"'ında 

Bolfeviıznıin .'\ vrııpa müosusele
rille yayılması insanlıi;m en bü· 
yük felaketi baılinde mütaJ.ea edİ· 

ea;;~'kili'~ lngilizler şelı~e 1,5 
görüşmesif saat bomba g·agdırdı 

&un söylendiğini l:iltfü.mektedir. D \ 

... 
Jebiliyor, Biitün bunlarla beTaber 
Atmanyamn zafe%i ve Aw..payı J a P-O-o-n 1 a r Sa~ ~-oğl.? ~merikan) Çıkarılan yangınlar 150 kilo 

sefırı ıle odunç verme t kt •• ••1•• d 1 

H. dı·sı ve kiralama mevzuu me re uza an goru uyor u. 1 n ana Loodra, 21 (Rad:y>0) - Almım~arun \ Hücum1a.r Brltutfanın et: yeni ve 
1 üzeri nde An karada can d1ill!1.an -0laın Miıtıih ve Sar'<ı İngi- mo<lern oo.t -rj(i ~wa.rel~ri ı::ır:ı.. 

Sa idi raca k bl"r mu··ıa~kaf yaptı il• ial"Jl'areleri ta.ratmdan Cumnı'leoi f>n<lan yapılmıı;ılıır. Noz;i Partı->""10 

(Dev.mı &I: 3, Sü: 3 de) 

MiLL·i ŞEF 
DiYOR Ki:ı 

1 ---

1 "İlmi halka ve onun 
ileri tabakalarına ulaş
tıran teşebbüsler kıy-

metli hizmetlerdir.,, 

Şark hududu boyun
ca Japon tahşidatı 
arttı. Müdafaa hazır-
lıklarına hız verildi 
Yeni De!hi 21 (AA.)- Mu.:;on 

rıiiaıgGria·rı mevsiminin :«>na -!r

ınc:.ile BiJıdistanm şark lb.iJ!ge
sir.ıde hava faali)-.eti artmıştır. J a 

1 

pcau'laır bura<la hudut boyun~a 
Bir lngilli gemisin.den Aıtl2ntiğe (De"~mı Sa: 3, Sü: 6 .ı.ıı 

lw...kılan maynler ·------------

iMOOlrova radyoou dün aik,şam· 
ki neşrıyatında Unayt.ed PreSn 
Anıkara muha•binne aii'en şu ha
beri veimJştir: 

l3i·rleşi.k Aımerikanın Ankara 
sefiri dün, Ba~vekı'l Şükrü Sam· 
cafllu i1e süre<klı bır görıişne yap 

mı;ştır. 

Bu g>Nıüşmede bi11lıassa, Ame
riıkanın kiralaıma ,,., iı<llüınç ver
~ kanull!ll mucib;rı.ce- Tü.l'ki'yeye 
yapa.ctığı yardım bahis mew,;.ıu . 

olrnlıştur. • ı 

Macaristan da 

~; yıı.pıl!lID. rou:lıiş akın :tı.aklo.:ıılıı ı ra-mı loa<rargil1mı.ın bıılumhııi;u M>~ıilı 
bu so.b<lı şu y('JJ.i ia!silat vcrTlmişt.ir: (Deva.mı Sa: 3, Sü: 4 dol 

CİNAYET Mİ? KAZA MI ? 

Bu sabah iki er 
cesed· bul nd 

e 
Acilıye bu saıbah iki 'iÜiJ&leli ö-

1ürn vaık'asının telhfkık .. ("ınıil.· eb
hı;'m~tur. 

Dün akşam geç va•kit Sütliice-

1 
1 

btj;uı>11.-ak ö1dıü..,,ilii anlaşılan bu 
ce'S<:din Sütlücede anıeleJijk ya
pan 25 ya.:;farmıılıı Enine ar 11 Ali 

oldı.:gu teabit edillıniş'.ı• 

B.ıgüniin e1111işesi bu lı.a<la~ 
muğlak deaildk Nilıayet, h1ısııo
ıar lıarşı karşıya bütün nıodde 
'\'e nıana kaynıaklarına S<"lferb.er 

elmiş olarak döviişü~·or ve ;ıafere 
vfisıl ,I.mt~ ütnitlt i~e savaş.ıyo-r

lar, F:ııkat, mücadele bilip 7.afer 
borııl.;ıırı çald!ğı güıı ne oJ...,,..k?. 
1\-ti.hverin galehe çairnası, insan
lık ve medeniyet içiıı bior derin 

diişiiıKe konıısudur, Y>ne dc1J10k
r.asyı>ların muzaffer olması b~eT 
saaı.ı.eti ve mil!otler h~kkı için 
ap.ayrı biT nıcvrudttt ve her iki 
011e"--zu i~inc:e de bir .. Almamaya> 
ve •Rusya., istifhamı vardır. De
n1ok:rasyaların znferi:n.Jeki •Rus· 
ya. kadaor Milıvcr;n zafer1nd<>!<i 
•Alnıany&• da bıı<jhba5'Jla iki lcd· 
kik ve miinakaşa meV7Uudıır. 

1
üniversite profesör! 
ler heyeti Elazığa\ 

hareket etti . 
Elfı.zıkta <baş}zy..,ak ohm c Üm

\-ersrte haftası. :ıııa iştiraJ.. edecek 
ol•n 12 ~..illik heyet ctiiıı •at 15 
'n?ıiı., ~t1<tıirııden hareket et
miş<:r. 

Denize dö ülen 
100 in mayn ! 

h k • l de Şaırk deıi fabrikası ""1<~ ~ mu te ır er va nüırıtJeki S&lllllde bir e<ıkek CPSEW 

3oın<ınti fabı.ikasmın yanında~ 

k, se'ln.e balıçe6indeko sı.: bırı kın· 

tiJer.ini'n ·içi'n.<le de b;. a<lamın 
tana J a 0 e e tı~. Yapılan l&hlci:h•t ne<ticeSİ'rld-e (Deva.mı Sil. 3, Sü. 7 de) 

• h t l 
1 

görülmıüş, polis ha!J:ıerdar ecUrrıi.ş 

~~---~-~-~-~~=-=~~--,--o=-=:-=-::----,,-,--

c eza lana c ak n••••••• ••••••••• mm•• 
Deınokrasyalanu zaferi •Al· 

manyn •Yl nıe hale sok:ı.rak ve ne 
ha.Je sckr.ıahdır?. Yine demvk:ras· 
yaları:n gr..Jebn-si ~ıRusya'>yt ne 

hale getirecelofo: ve ne hale ge· 
tirmiş .,ııııal·.dır?. Bunlar d:ı ayrı 
ayrı ç-0k :.noo elen~p sılc dokunan, 
hattfı, en.]i.:?e t•e he~·ecanıla in-cel-e
nen nıevzulardtr. 

ünrvet"Me Rekt.örü eem;ı, füq. 
sel bu m üruıffietle ga®et~ilcre 
de~tır ki: Devamı Sa: 3, Sü: 4 del ı 

1 

Lonıdrıı, 21 (A.A.) - Ami~allik 
ve :Hava Nazırhklarmuı rnüşlere· 
ken neşrettikleri bir tebliğe göre; 

son 6 ayda düşman sula;rma dökü· 
}en maynler düı'111an nakliyatını 

sd<teye uğratmıştır. 

1 

Harbin Jıiday<"tindenberi düş-
man sularına dökiilen mayııleTi;ı 
adedi rno.ooo dir. İugiliz uçakları 
Nt>rveç kıyılarına ve Baltık de· 
nizlııe de mayulcr dökerek Mih· 

(Devamı S>: 3, Sü: 4 de) 

MİHVER KAYNAKLARININ VERDİGİ HABER 

Londına, 21 (R""1,v<>) - Macar bşe 
Nu~rt Loş-.orıı.d ıaoo durumu haklkı~ 
beıyıana:lrt.a burJuınarak bir neovi 'kara 
borsa vticudıc g( tınr.tye ç.aılış:.lınlal'ın, 
muht$irltrm .~'l!C:-E:1le ·L::ı:k::.p olclı.e.ca.ğ~
nl \'1e ha]j\ın mc:n:f;;ı..ati air'l"yıhirııe hıa!'e

kıeıt Pdffi bu rı\..<ıfbİl kı'11.ls€'.1e.'it1 tı.;LTf'~c4.
lıC'::i.nin vı:ı·taı.nı.ı ı!1an4•t addolunr.c.ut,-rını 

66;)· l~· nl ·~-ti r. 
·-'--~---

Görii!lıyor ki, g.,,.~cl<tMı. h2'°p · ~ fJ J d I A b d P h h d 
~~i~~;~:ı::~;<c:;:~~7~::,p~Zlç~,t=~~T 1 iw ! us Uı a' r an zer ey canın a aş~ ~ ç e e 
.ıa~~!';;.yanın har türm Jravnt J T b • h • d • kt ' yenı hır Cam 
:ı~p!a~~d;:~y:t~~-~~,~:~~~~;.~ : Ve e rız Ş e r 1 n e 1 S yan Çl ı . Fabrikası inşa 
br iç:u hcl<iki bi; folaiı.et pl<n· 1 -- - edilecek 
r --- ---ııraktaki petrol sahasında vaziyet l1ahimleşti-
I B!J@fJN ı - ğinden lngiliz takviye kuvvetleri gönderilmiş! ~:u:a~:;~r a~u:~ 

2 n~i sayfa·ınızda 
Haflahk ırüre~ mumı.-...i Roma 21 - Musıı!fuı1 il lar v11kua ge1ınişt.ir. 'İRAN AZERlBAYO..WINnA için dün gece Berlinc 

alm"Il habedere göre bir >syan Bedin 21 (RaclyQ) İranda• Diğer- t<ı"3.l'tan İran A7Jerbay-
Eski Ramazanh1rda Ç~llllfİJr. Irak hükümeti inıgtl- Sovy.-t i,.~al kuıvvetlerin-e k0~ canında birçok M.eıi hükfımete hareket etti 

G ·· c ER terenin emri üızerir;c Kti'rileri si- isyan ve hasma.ne •harekct1er gün ve SOv<yetlere kaı>şı i<ıyan e~miş-·u RE"!:' L · - J:il.b~an teoot et.mek islemiışse de goçkkı.;e arlimalotadıır. Şiım:ıl1 İ- lel'dir. Tahran.da hıiküonet tara-
Yazaw. buııılar bı; ı.a~; şiddetle redde-!- r«·rrda bı.:•unan <;ov.yet kuvvctl-e- fından gönıde-r:ilen bir komisyon 

M. SAMİ KARı\YEL mişi!-. füınun i1zerine askerlerle tine karşı gece baskıııl.arı yapıl- buralaro<ı gıda maddelerinin pek '-----------j Kürtler ar~sıoda kan.lı ı;:i<ı}':j/L"la- makıtadır. 

P~aıbaihç-e şışe fabriıka:ı.ı llmlllll 

mürliı.r muavinıi Baki yeni kunı
lacak cam fabııi:ka.sı ha.k.lrın.da 

tc<rnaslar yapm~k ve gel..cek m.;.- j 
'D<lviUlll S•: 3. ı:;tl: Ş dul 

ÇERÇEVE 

Bana ne 

A nla.ta.r., blr dotjumdur: 

Bir giiu bir taksi otomom· 
Jiyle İstanbul soka:k!arında lrnyı
yormuş... Bir ara J.k ot1>m<>bilin 
öniinde, yalınayırk, başı kooak, 
salıipsi.z biT çocuk kalabahğı l-;q. 
llaşmış. .. Şoföı· !>unlardan b-irini 
çiğncnıoın<>k için b!itün Jruvvetile 
fircntere basarlren haykumış: 

- Hayvanlarunuın ba~ )lt· 

farlı da çocuklaTmıız başı~! .. • 
.Dostum sormuş: 
- Bu söz de kimin? N ... cde o· 

kndun bunu? 
Şu C<>vah1 almış: 

- Necip J.'azılm (Ahlalunıız'.!!) 
ba~!ıklık Çuçevelerindeıı bir;ude! 

Dos.tum, Hi.fını şu ilti.fat cünıle
sll~ bağladı: 

- İşte lıalkm ciğf:.İ!il1! bdıı.r 
uiifuz ..tnıek djye buna dt".rler! 
lfı ilı a.r et! 
D<ı.luma ~:rlc dedim: 

eter? 
NECİP FAZIL KISAKiiREK 

- Bittün did:n'n('lcrin1in, çır• 
pınmalarımm. mahrıuult ·~l.ır1-
mın, ök iizlüklcrinıin, çi1cJ"ı ·nıht.. 
haınlclerfm.in bundan dr..1.:1 7( n· 
giıı bir karşılığına aıalik 0'?111~ ı· 

d:ru! Bana şofödin dünya dq'.:er 
hediyesini getirdigiu içİi:ı sana 
minnettarım! 

Bi,- gün yiüıısck la hsil gw~l• 
ğiııde11 beni ziyarete bir1.;ıç kişi 
geldi. Bazı davaJar üwrindc ~o· 
ı:üm yaş, suratım gölge, eUcrım 
r~e dolu konuşuırkcn çoctd,t:.ır· 
daıı birini haiakaıılar tuttu ; buıı 
sa tır]arım ı &bere hilili-ğiuj sily
lİJt>n genç ad.a.111, fikjr s.cılnruıuı 
e.ıı k~ııc:iN)"ie sarsıla s·1r~1ıa n~ 

hdı. 

O giin~ göz~ :ı!ılarnnı içinıe dı ... ü
ru h-0~altaı-ak kendi kendinı~ Ş(,, .. 
le dc~iııı: 

_ Bütün didiıl'J:ntler.ın~iı, (iT· 

\lJl.;\C...w !:> ... J, S . ij da) 



.- -
HALK FlLOZOFU 

SERBEST PİYASA 

St"t Oi"'\C p1ya .ad11n bır IaJda 
gorıaetlik.. Gördük diyc)·iu1 de, 
ııı:tleu ·'ulun ı.;öy~i~ eyim?. Piya-. 
•• serbe>t bıraluldıkuıu sonra, 
i~lİ"tna:-,.7 biitifn ınaddcler fiat 
nrttırJ":"laı:ını de\-a.ın ettird.i.le.r. 
l.n A"a .. _, hitdise, pi~·asa serbest 
hır"'1.ıl<iıktıı.ı .. ııra, mewl"'-ete 
giren htı·\·<ıok ithalit eşyastnttı, 
bir anda ortad n .... ı>lması<lar, 

Bunlara ne oldu!. 'P>yasaya 
. ürüln1ade.a, mü~eriye H1ledİıl· 
nu..fe-n, bu nıal ~·>ğınbn nasıl 
U·<:tu, ku' nhlu?. 

ura.ı~. ilim..,,. ıiyade ilim 
hezirı:knolan ... ktuT. İkhsalçı 
ı:rçin~ bö) le bfrtalam kim
ler .ıe, J>İ)·lhaJMn <;erbht bıra
k ıJ ın"" ı ı.... ..... n.ıııı m iitealoip. ~ 
h 1 i<ıl<'nıe sanl<hlar, gasete
lcrdr 'ülıııı SÜ'tmı .maJao,leleor 
nc'>r4:11iler. t:.:fer, bu yazılara 

hakar..ıtıuı:, ort..lık güllük, gü
Jd ... tau olarak. cC'nnete Jön,:.cek, 
f'.:ılfa.r, Jomla11 u)·ade ın.,.,eı.. 
tir. 

REŞAT FEYZi 

Ve ~Mı:ıdi, bu ze\'aUn ne dere
re mahcup ol4uğwıu dii~iinü· 
yorı.unw:, saauım. Beyhude 
kafa yoruye>rsunuc.. Çünkü, bu 
kalem erba.ln o cim &nsaarlar
dır ki, nı.abcıtp ()]malt adetleri 
detildir. Bugüoı, eTYeitt ab
- kararların tanı ıtlddma ye
ni kaTJrlar aluısın, yiee a,..t 
şeyleri yazıoca4danhr. 

Kabahat ı ..,le.rııle.tir. Ga
ııeteci nazariye, sistem, -.ı;., 
teori ynıp ça..-_ Gautrci i· 
linı değiJ.dir, Gazet..ci, biır "b
:iokfiltir. Gazetrleıe düşe.. va· 
M!e, hlldi.elen . M eksik, u 
k fazla · oWııCıı git.i abeıtir
melttir. illi &bjckti( sa<lakıttile 
lııidiseleri görtbileo ve ı.unu 
~ütun12!'ma ak'!etıiren meslek· 
da~ vaziiesini y•p1111..: ... ayilw. 

İktı~adi sbtetnlerin nıi;na'ka. 
şa . luıS<, akıl lıocaJık.l.ıınn111, 
allamdiklerin, ke.od.İlli :östtt· 
ıncnin ~:eri gazete siituuJa.:rı de. 
~r:ildir. Ne oluyor, ne görüyor· 
ak, >alnı~ oa.lan yazal.m., 

l Aş Evleri 

YILDIRUI 

HARBİ 

Ru hubini.a öniooüaıielri )az 

de,·am edl'C • indea bııh.eoliyer. 

lar. Malitmdo.r k~ Ru.s baclıi 1941 
3·az,ııda lr.ı,IM.U. l!tt 4e•·- etti, 
194~ de,·anı edceclmıİf--

Onbeş Teşrinisanide 
açılacak 

Fıılkirlere sıc.<k yemek ı~nnek 
üııere Evkaf ve Kınlaym tesis 
c1'tikleri a~anel<!r ikinciteşritıin 
on beşinde açılaeaktır. 

Harp Vaziyeti "'\ 
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1

11 kızının cevabı Doğu ce besindeki h~rbe dair 1 

Barlı yurt küıe~. ki>T>e!'dı' yap- p 
işçilere taksit-
ıe· erzak tevzii 

~;!".' ::':"~ =:~.~~ zıt iddiaların bilançosu 
-...ı.....ıı~r.,,,. lan -
~. Bucün. yine ""' !na~ 
çllclı., Tuı<ıt itöy(iııoook,i h<ı'T&lon. bir d.i
g<>r yeni •raıeından ~.cejpm. 

(Yazan: t. S. 

~ C\iJl bir mecbste. ı:.:ı,..t ~ 
~ beh,,{'(i,yor<!tAc, ~<Sin 

donii Ct"9'Tll - Nnıl ıeç!nmeli?. 
™'-'" "" yar~i, QOİUl!U QOCUğu .,.._ 
sil b~slsııel:? 

Bu _,.zuı.n lronıış~uz mee
J i<ie, koy J.erdıe ,... p ı:ıcım tellı: « .eya.lıa
-ı..ıc ait batın hatırata•ı anı.ıtl;ım, o gün 
&o!alı,tım !P<a"ieıin bir k-=u bun.da 
k"""" tekrar cd('yion! 

B'r loö,-e ,..,ı..a..,, d'uflU, Vllltiıl alt
fllU>d>. Koy~.,.. hLrman yerinden dö
niıyor!.aıUı . .EN- ev:n önünde oturınuı, 

""'- bımıdaın iÖ<'Ü,ılü:>'Ot'<lul<. Lô! 
ımtl........,ec!<!n, hııı,yo.t patı..Jtlıtımlan •· 
çıldı, a ... islıln>u.lu sordular. 

- Çok pah;,ı.lı, dedim ... 

Kıi,rhınün biri, "°' elinin ,ehadet 
.ı-ıTıllııiınm ururu g&>Lıerıdi: 

- Orada, ded~ adıam b..,..,,.. günde 
bu bdarclk eıQ,nL'it verfyorcsrffilŞ ... 
Doğru 1nu".'. 

Gu..ı4Um! 

- Az, • ,nnı:ı., de.lim, öyle ""nln ta
,;r ~n g.bi b'r lckn"""ı& ta dcğ;J ... 

&, üç dört ldş;, otu rmut koruışur
loen, dört >bre köylü 'IOCUğu da etrafı
•nnı cııl.mı.ş, bid dtnliyor, bilh:!l..<;sa, ya.. 
banct b<ıldUltla.n, b""4 ~la.niı, 
Bu çoc'*1ann iQin<le, hCniit: it< üç ya
şında, rravi eözlil, ean aç!~ ayatıe.,,, 
be(oı Çlplo.k, Wıerinde 1'&lııız bir basma 
entıri buJunaın bir ç<>c<ıJc Wn!ı. ~ 
St•'Arli, cana yakın bir ~.dl_ Yaıvru
OUk, bmWn 90lumda., gaı.J.,nn; d'.kıı.ıtle 
bana dııbra.,, «rle, ıh.l~tımiz duru
yordu. &.r arehk, ('g,M;m, oocuğun 
:rııoudc.la.ruw <*-<! ım : 

- S"'1in adın TI<', d<'dlnı . ., 

Eski Bükreş Ate~emiliteri 
Doğu cephesinde: 
Stalingrııd muharebesi, şelırio 

keııar so.kaklarmda ve ılış rualıalo
lele.rmde • harp tıonhinde benzeri 
bulunmıyen ·bir yıprahua eklini 
aldı, Buna sobep, Almanlrurm 
•geç kalru~· diye tavsif ettiklui 
&...,. muhLH taanuzııdur. Biue 
bu Rus !aM'l'l>Zu Stalinı:rad'dan 
orta Deııı mec:rao.ı. boyunca Voro
nej'e kadar genişlemesi ve 1 iman 
ordusunmı yan ve gerisine mües .. 
sir "iması ittlıarile mühimdir. Sta-
lin'in \'erdiği ta.aA"'ttZ enı.ri, ~ a.1 .. 
nnı Staling-ra·d'ı !nÜdalaa eden Rus 
ordu:,-u.na in.Jt.i\ar etııtiy-0r; bu e
mir tel<Imil ccplıe üzerinde bulu· 
ııan Rw. ı;rdulan tarahndan tat
bik ediJ.mektedi.r. DüŞinelinı, Rus· I 
ların taarruz etınedLS'i Lkr ccpke ı 
var mı? Yı>k gibi bir şey . .Bunu 
Alınan tebliğlerinden çı.kanna.k 
da mümkün. 

aç.<k göstermektedir. Almanlar, 
Rıı.>yaya giden 45 gemiden %62 
bin tı>n tutaruıda yeniden 38 ge
mi h.a!ırdıklıı.t·ın.ı bugün haber 
vermişlerdic, Almanyanın önün
de daha ilıi ay \'ardır. Bu ıniiddet 
zarfında da önceden tasarladığı 
hareketleri yapabilir. Bu hare
keti« de, böyle iddialarda bulu
ıııaularn göt'e, Kafkasynda Batum 
ve B.W..-iıya ulaş.nıak veya fo:.ko
,_.a \e Rub n1erkez ordularını 111ağ. 
lüp etmektir. Ya sonra? Almanya 
Rıt!>ya kaqıs:ııda örtme kıt'aları 
bırakarak biiyiik hava ve kara 
kuvvetlerile tamanıile serbest ka
lacakmuş? 

.. ı\.lm.auy:ı İ<:İn vaziyeti i~·i gör .. 
ıniyenler de şöyle dii iioü.yorlar: 
Bu 'reJle Alınan Yaz seferinin geç 
ha~lanıası ,.e harekatın ~·alnız 
cenup ccphc~indc ier::ı edilmesi, 
geçe-n kış Alman <>rdusunun çok 
Jıırpalar>m:") Qldugııua, kudretin· 
den Ç()k se~ ler ka~ hettiğine de
lildir. Alman ordusu çı>k büyük 
ga~·ret sarfeııniş, akla gelmiyen 
işleri yapınıs, fakat bıı yaz da 
Rus oıdtıSunu ı>rtadan kaltlıcama
nuşltr. StalingrlHI Almanların e
line gcç•c de, Ru..yanın petrol 
ve sanayi mah~ulatından mah
runı kalacağı varid olan1az. Rus-
lar s()n senelerde Urallarda pet
rol lrnyubrı a<;nıışlardır. V"lga 
ile Ura-llar ara~ıoda kuvvetli sa
nayi mıntııkaları viicu<le getir. 

Şehrimi:dek; bankalar. ~'r
kı>tle-r ve emscl.ı müessese
lerde çalıı,aıı nııeıııurlı;rl.ıı. iş· 
çile-re .bed.elkri -0n .;k;i taks;t. 
te ödenmek ü.::ere ood.eyağ, 
zeytinya(j. fa.,•ıılye, oohut ı..v. 
zi olunmı.a.•ı >çin bu lcdbil mü· 
csseııelerir. n.aızan dikl:utleri· 
nin cell>olımnl<Jlt knfl'lıiılŞ.t.

n!mı.ştW'. 

Son Telgro.f- ŞeJırilııizda
ki bıi."'I ·milli müesseı>el.erin bu 
güzel lı.a.reketc ,~ ba.~· 
lıyan.lc memurlanlJQ l><ııiel
~ cm iki takoitte maıMla.
rırıdan kesilmek iizer,e eruık 
teı•::-i ett 'kl.,.,.;ni menırmııiyet
le öğTeı mekt.eyiz. 

Bu .11a1141u tckd;r işe jab· 
1·jkalar. bankala,- ı<c bii~•ü.k 
şirketler de lıemım i'rlltisırl 

etm:elı toe m"murlcını,· oldu· 
ğu gib; İ§Çill'T'ine de bedelle
ri taksıtle iicretle,..ııden ke· 
s4l11ıek u.:::er(' 'llC'U:" er::ak t.ı.er
meluüıwr. 

Yeni bir ticaret li.esi 
Bür.;a 21 (Telefonla)- Şehrimi2>

de k:z ı~ ertcl<k-~ maıhsı.ıs yeni 
b'r ticaret lisesi açılması karar
laşt>rılarak · ugür.den itibaren 
ka~·ıtla~, başlanılln•'llır 

Ni§anltJ.§ında kadtutroını 

biten bir mahalle 
Nişanta'Şmda Mwrad;ye m.iıa~ 

J.eslnin kad•stroısu ikmal ohınmuş 
tur. İtirazı olanlar 2 ay içerisin
de müracaat edebi.'.ecckleJldir. 

Dgloıakıoza [tli f ki· 
Yazon: Ali Kemal Sunman 

Vakti!<! JcıızeI Çcııibeıiayn n 0 
kadar b<>-slt.'11lış o!dı.:ğu ta..ı.tavYur
lar.n aradan ym·arlak bir h{'sap
J.a yarım a.s.ır geçt.ikJ.en .><>ı.ı·ıı bı• 
su.retle hak.ıkat olması da mül>ıan 
bir ke;fiyeltir. On clokuzur;cu 
asrın sorılaruıd-.ı İngilterenin en 
meŞ!ıur devi.et tdamlarmdan bi-
ri olan ve urun znıman ıkt tiaT 

rnevloiin<le ka-lan J'-f Çttr:'h<>l'
laY'fl'İll maliırn ofd~"'u i»ere ıkô 
oğfu da İ~ittercnin siyasi tari
hinde sonradan yer 'utmııış dev. 
Jet adamları oilıdular, Osten Çem
beri.ayn geçen harpten 8Qln'a!m 
kaMneleııde Har:ciye ~zcrı idi, 
Nevil Çembeı:iayn de başv<.>kil oı
m~tur. 

Jmef Çemberlayn Amerika · c 
İng11tıere aı-aısın:la bir rtlifak ak
dini dii§ürımüşlıü. Daha ileri gi• 
derele bütün Angk>sak>ıon ırkına 
mensup rnem~ketl-er arasında. 
hii>ie tıi< ittifakın ruzıanuna ka
naat gellmı.işti. Onun içın evvela 
Ameıikaya karşı 'bir takım cc mi
l.eler göstemıekle ~c başladı. Jo
zet. Çemberlaynin büyiı oğlu 
Oste.n •bu <kinci düJJya lıar ru 
gömı.edc-n ö1düğü g.:bi Jozef Çum 
beıtayn de 914 dünya harbıru ;,-ör 
m'emişt.i. J?akat Jozefin en; ""ne 
evvel söylediği rMŞı ur bır nut
kunda 'bi., de k«ıaneti vard. 0-
nutJrunıcia d;yonıu ki; 

- Bir harp ne kadar korkunç 
olursa olsun İngili7 ve Aancrikan 
bayrak1arının yanyana dalgalan 
ması '"' An.glooloson ittif.:ııkımn vü 

C • •"21 B ii rük llıırtriot .W yıJ.. 
dırım harbi değildi amma. böyfe 
l>ir tek cephede ü~ '11e uuyan 
hiç1ıir för götü.lınem:~ti. 

A 1 . • 

İSTAKOZ! 

Vak.ıfl.ar idaresile Kwlav bun 
!ar n yerlerini kuarlllfjt~~tı~. 
Aşhaneler E~, Topkapı, Siliv
rikapı, B<:-iktaş. Ü küdıır, KasJm 
paşada d.ğer yerlcrrien daha bü
yük m'kyasta y<:>ksu\ OO)'uracak 
geniışlfrte ofacaktı.r. 

~--

al(' &n göız!r-rinl )'\.'7.frmde geuiird__ik... 

1.en eonna, nl(r ,n .. , _rı"\Jrn l-,..., 

- YUIUf... l' 

- Sm benm '"""''''"" oıur "1UStlll, ded<m .• 

ıu.,lannı ce&tı. sert bir Jıart.'lkc!-0.e, 
b:ı~mı •'1:.ya ;ı.ır.,ic ırurefıyle oevap 

Va2'iyet böyle iken, Stalingrad
dan sonra Alınan ordusunun n<>
leor yapacağı münakaşası devam 
edip duru~ı>r. Almanya vaziJetini 
i)i görenler diyorlar ki Stalin.,.,.,.ad 
düşmekle Rusya petrol ve harp 
malzenıosi ihtiyacının eo biiyiik 
kısmından .mahrum kafocakhr. 
Bwıdan başka imdiye kadar en 
verimlö topraklan da kaybettiğin
den ()rdusıınu ve memleketi har. 
be de\'8 ın edecek <lerecııde bes\i
yemiycc:elrtir. Bundan SOlıl'tl Rus
ya müttefiklerden gelecek yardıın 
ile a)·akta durabilir. Fakat Al
manlar St..liogr.a.d'ı alıp aşağı 
Volgaya hakim ()\urlaıu, Haz.er 
denizini de k()ntrol edeceklerin. 
den B:ı rn yolu kullanılmaz ha. 
le gelec .. ktir. Lad";;a gölüne ge
tirdi.kleJ·i gibi Dazer denizine de 
hiicumbot!an nakledebilirler. O 
hı>lde demı>kraısi yadtnu bundan 
böyle Murmaıısk limanına bağlı 
knlauktır. Oranın ne kadar teh
likeli bir yı>I "lduğunu sık sık 
batırılan gemiler \'C kafileler ap-

nıişlerdir. Rus orousu a)·al<la «hır- 1---------------·I 
dukça, buralardan istifa<le ede- ~ da var. Önceden ediaHmiş fidr
cek ve Almanya karşısı..W. yine 1 !ere saplanmaktan daima knçın
bir kunet olarak durac.dct ı:. Za- malıyız. Alman - Rus harbinde 

:Cut b~masına d\ığru gemileri• 
anı.zin yanıYana gitmesi iı!e temin 
<;di.lect* nıenafı yanında bu harp 
o kadar pahal.ıV'a malolmıyıı.:ak
tır. 

il rı horıl toka.nblann yemek. 
foıı ile ı Jr:ı..,<JIQ·or. İ•lako;ı gibi 
lüks JCıııeUeır yapıl,;m snl, ya
pılma!!uı mı!. Yap.ba ,.., oJ.at,:tk, 

~·a('ılınasa ae ohw:ak?. Sanki, şeb· 
r.n llç ~ l<>ka.tasmda ftleve11t 
ist ın kaldınl~ vefa bldınl
mazsa, uruz :rrnıek anyaıı )-üz 
binlerce istaınhntlnuan 

lffilec.....,,". · cibi.. 

Si GARA 

VESII(Al>t 

Harp dolayJSi.le, Avnıpanı.n ba
zı mcntlekct!erinde Wga.r& da ve
sika ile vcıiliyor, Erkekler~ gün
de on sigara, kadınlara beş siga• 
ra .. b zıları, iki glinlük ekmek 
'e.s;ka-sını, bir glinlük si-gn-a vesi
ı.., ı il-O değ~irnıiye r=ı &luyor

Jr. • '. T'Tyakilik zor şeJ ! 

U" :ı;iio alabilid~iıniz l>ir Pa· 
ket birfnci neviden her nefes ç~ 
k>.şc bin k.re sükıedcliml 

hm. ç 
ıiOKT'\LAlti 

taliım ya, clemokruyalar, Av
nıpa lut'asrn:ı ihraç için on iki 
nokta tesh;t ebni:ıJer .• geçen gün, 
bir ıııeclist bu mevzuu kon~u
yo.duk. llir ut: 

- • ·ed~ acaba, on ild nokta 
~işler, dedi .. 

Bir ark dış şu ttvabı l'trdi: 

- On iiç -:ı.ta seçsele1'di, uğur-
51!% ı>laocaktı! 

AHMET RAUF 

Berber önlükCeri 
;13('J1berlerin belediye tai:matna 

mcsı muc·bınce gi~·mekıte oldu.k.
Jarı be) az patiska .On'ilklı>r ıçin it· 
halj,t b.rlıgiıı.:len 'beııberler cemi

yeti tarafından patiskıa temin <>
lunrnuştur. Bunlar kayıtlı esna
fa satılmai<tadı.r, 

Erenlröy .anatoryomu yevmi 
Ücretleri aTttuıI.cak 

Hayat p.;.halıl:Jı· kar- ında E
reıUoöy sarator:ı·aınun un ted ,.li 
ücret!cr'.ni arttın r.'!THIS> zaruri 

ı;örühnıiişhir. Bt nu göriişm~k ü
zere Ve~m Mücadele cemi)"e'ti 
azaları bu cumartesi günü fev

kal~doe b;r i~timaa da'VIS <>lun
m\Şatı:lır. 

Y~ı4 iıemr>!aı-~ . t ı go-

\"'C':'"di. 
~n; <Pltşadım: 
- 5<'<1. İ<narıbul:ı 

d\ın., 
flölürilrüm, 

O, yint-, b:ışı1>1 aı'k:ı:l'a Ut;, 

d&-

Y~nında. hP'tlOz 7 - 8 yı.1 ~annda. 
biT 'krz çoccıJiu da "'rdı. Karele$ mı.iş.. 
!<?!' .. :su eer .. r, bu ıaz, ,.,.,..P n•Tdi: 

- Onu san.ı vıet Jıın de •cuıdan mı 
lilsü.n?. • 

R.SABIT 

Garsonlara Bez 
dağıbhyor 

GatSOnlar cemıyeli idare heye
ti; oomi'.)-·ete kayıtlı olan garson 
tara tevzi clmck üzere beyaz ön
'klülk •bez temin etmiştir. Bun
lıôrın dağıtıhnasına başl .. rulm•ştr. ---o---
Deni:z.yolları yardım cemiyeti 

auılarının toplantuı 

Devlet dcn:zvo'!arı \'l' l'man
lar• telwüt sanct.i'! m<>~sup' rı 
ya.'1'.!ım cemicli azalan önümiirz>. 
deki ayın birinci pa>aıtesi gü.nii 
limUlT'J b:r topla t•ya ç e:'<'lmış
lardır 

rr, 1J:ıı:iine k2d:ı.r 1 la ı:ıe n ve r ----------""ı 
sat l!t<ü ve • !""-"! I< >rn<r. ı y >l<Cı- : K V ! M ı 
nu, no::mal za ı..oodr n 

!N'..t ııdoıi.r, O hal""· b\. it n -ıcıi <'"" 1 1858 IllZIJ / '' ~ ı l'~i 
kb a!'.Yor• D oC: ~ .f! ~ so- EYLfL 1 ~9 RA~ll0.\Z.\X 
ba. ı ol.an bir çok \~1~n~ ş "", hMluz 8 J 

'kuı:l.&: ki) :ıerinl ıı n deği 1 !ertllr. Ve J~ıa 942 ...-\.. n Vsstı ., 
S D 

6 41\ Güne1 1136 
13 (.7 

oııe 5 57 
'.6 34 İkirıcu 9 24 
19 09 . Ufam 12 00 
20 43 ı 31 

Ozüntü ıciudt<l'.irln. K1ı; bQstırdıktan [ y L o ·ı ~ r Vı1tıı 
BOnrıa. <Uiııhı kü MK al;nr.ı-.)'liil:~il:innd.an 
end • .,e 61 ektechr~cr. 

O h dP, o kö:n-ır t; .._ :ti y-ıı- 2
1 

YabJ 
5 06 j," .... 9 56 

pan lıozı kinıs'er vıı "1.r b, -.ı.ını &· ı 
l'l), daha ytil<scl; !;at O eklrn C•e dl'V-

rt>d•~r,ar y ... ~. k<ir:>ıw;., doe " r r.ı- 11..zartesı' 
"" bo:-.ı teşd<.k ül et. ~r fö 

BURHAN CEVAT •---...ı...;..;.;---~.;;,;;,1 

r • 
- EDEBi ROMAN: 91 \ 

~-~~L~ı-ı~:r:AŞI 1 

Siız.an 'l..il\·i:ic sak na &'rdi ve kB.r
~ında e-lbi---et;i kadar yı.iril ctıc !i1Dl!un, 
ku-ı.ljllUj, gıöıJerinın altı ~ nvurt
ları a:vUttiwıa çök::mı..;.~ bir Şııfb gör. 
dü Vt' <turumu dıeıt~1.!.l anladı 

A l tKİN Cİ KISI!\J 

O cı.ın nt•roıi<n ne bulaoaltla"'" dti- ı 
şum•ıı T~>den Itaıııı.;y,~·e do~ru gi. 
dı ·1..:...en. tK.i.Jıi:n ~t·fl!iaya: 

- B ı o kal'iıy" ır<.<ı; te l'Öf&j!~ 
.,... w ı.:.. ' droô, 

K• .,ı k:l..<llruna g~r~-eın az kal
s n Kat".pd&:ı Ec.ea ' ~f b:.:0 oto-
Ir,('ırO .m nl;.rnda lıyor.ardı. 

~· .ı c,t.omob de- S.Jz:trıı.ı. tanıdı ve 
dDi1 -n : 

- U :ın Mthmet dedi, karın ıam-
dLon, o da b:r :ran:ıın bl!dcndı. 

- 1 l •· lıe' .. 
- DeM1 ch;r .•• 
B·nı.n 1>ter ne Al.,hmeot Şe!ika'.Y'I 

Sllla . .ı Juılup gdrut,-""fllC'&ni. tekrar e.s
ı,,. a:ıu.ı.pıığL tc.:.o etmes.ın.i t.a.~ye et
ti Otomobı!in nıim3'r.aısını Jcatyıdeıtti
ter Ert.'s günü ş.ıc.ka li<or.B.;lı buldu 
\'e en q-1 elıb..wsJni ~ bt-r za.
rr 'nr b<'!"Gbf.r k:] dırım Airtt.ük:.Cri 
SU=nm kor.8j1Jlla ı: 

Yu: • ~rpıyordu Bu d•bcl{'beye 
er~r-n Slizan hR.mı.'.dt" unu ~caktt. 

Fakat o-;; lt" b · r Hıtiyaç içıt'«le ıdi .k.l. .• 
Ş<f ka h,...ya~ alda=ı·yol'du. 

Eğer t6r.l<ıü!ı:·n Su?..an:rı çıok SiıClll.tıüt 
,., d'~ll b.r gı.ırul>d'e xomıı:s got.. 

me.n-.ş o ydı, ~ll oevrı. cegi.rııe 
şilphe :rolttu. 

Faltal, o ıun Suaen kOtü kdtıi dü-
uyordu. niı:ı a.tında her ~y; ~ 

Ptı<:ak ı 3<1.:imı b'1!UJ1'"1'<!;, -~ koiay-
1:1$aeakt1. 

l;,'t<' bu ımda lı.l:m:t't~I • 
- SP.fd(oa Han.an gc!dı! 0.'dl. 
Sllıı.m il'kiidi: 
- Şefika! ••• 

B.1'0.tın ı:ılınindıo b·r ş;~..- ı;-slı:t:, 
Eker o e'1!;;.~n ~ld,ğı, taıudıtı ş •.fila 

yine Mc'is.i &"ibi. Slel"S• rı .se. ~ir.ıe rnu
~Joak ya.ra-n::h. Btr dıe r.ı.-emıt.a bıı
pıldı Acaba Şe!•kaya toiih gı.~ o
nun gibo _., b,r -..,,. ça""" 
mıydı? 

H Pm İ.:>t.a..nl:>u.!d a o' r1 u gu n u nası 1 ôğ- 1 
rıenrrjştf?. K~ı n:ı.sıl buknu~tı..;.? 

- Küçük salona •lınız! ... 

• 

~ Suzan la ayn; ,...._.,ı, · ôdJ. fe'kat 
Sı..raar:<ıan on yaş lht 1yar duruyuı·fiu. 

St'1ikı SÜililln bu,ından eelip geçı·n· 
leı·ı a.n~atn:ıya. ha.zırh."lırken. Süza.nın 
g<>rii b..; YE', b;ıhçe :0.JJU1nda.n g:ren 
Aliye ilişti, A,, lka.pı71 a~"Tlı:ş, giııniş, 
bahı;ı"ana b'r şey <oy!ııdlltt<n son
ra koreğ3 ao-;.ru YLl:iı:r.~il. 

H c ı 'ha.i.de K t' Iı21U fi rıo,; ordu 
iyi amır.a 9Ue:an bu· ada.~ hiç ta

mnı ı:vordu, hiç gOronem:...:.ı , dostunun 
boyJ.e b.r arkad;ıııı u'dutunu b<Lmıyor
du. 

Bır iç gildü Jııe T(ır-eğ. oyn.a.dı. J\fu
htı*dmk l>u ed&m Krnana Sı~vgir:rlcn 
baııbsetrn Y~ geli)"Orci:.ı; tll)'tktrlannı ka
çıran me.,-zudOlll kar.uşaca.klardı. 

Bımer.l>.re Yf't'İndf'n fı !'1adı. Şeofika
n~ EÖZWlÜ k&t.i: 

- ANf'del'S'in, lıM'li biraz ya~nu bı. 
Mlfıtac8ığım dpyip '('lktı. 

D.>S"t-unun yazı odMınm yanı.nd~ 
truç(lk odcıdan ~ür f3"'8:~ı .. lroıruŞ'Ul8n
ları du~:rordu. Bunu bir ık8.ç: kere tec
rtibe C!'tm ş, K.tnanın bir iki sırı;ıru. 
dııyrnu,tu 

Bu •tof'' de b~m~n o küçük odaya. 
(Devam1 ,,ar) 

ten kJ!ja da pek az zaman kalmış· 
tır, AlnU<ıı):a geçen sene ba~ma 
gelen hü,viik giicliiklerle yjne kar
şılıışnc&k \·e Ru!tyadnıı b~Xa yer .. 
lere büyük kuvvetler çekeruiye
cektir. 

Bu nd iddiaların hM iki inde 
de ba-ıı lıakikafltt vard•r. Fakat 
haki:lı:a>tteo aynlan müb•liigalar 

hiç beklenmedik vak'alar gördük. 
Rıısyarun 2 hafta<la yıkılacağını 

söyliyenler, ~;mdi onun 72 hafla. 
danbeıri dayan.dığını görüyorlar. 
Hele Alman ı>rdıırnnun Rusya 
.karşbında örtme kıt'alen bırııka· 
rak biiyük kan ve hava :kıtTvet
lerile serbest kaluağıw düşün· 

mek tam 1tir hayal nıahsulüdiir, 

) -C- GÜREŞ MUSAHABELERİ 
Eski Ramazanlarda Güreşler 
Bundan ktrk· e!IJ sene evvel, 

;ramazan ge<:eıleri Ş,;hzm:k•başı, ya zan: 
geçilmez bi.r halde k<~ao'1ab'< <>- M. SAMİ KARA YEL 
lurdu. O \'&k'Her Şehzad'fba••.na -------------
bizler; Dirckleraraısı da derdik.. 

1 
Çü11kıü -bugün gördü,ğüqiiz çır- j 
ç1plak ~Ehzadeb:.ş.ı taş sü,luııCu 
direk.et11e ve üS!·'1 örtülü b:r şe
kilde idi. 

varoı, A,)Tl'i zamanda da d'ğerle
rine nazaran gen~·tı. Ben, gô.c~c
r.mı ona d•k.ti?n .. rak1pler:le na
sı,! gürcşece. lır di.ıe mü.Uıazaya 
cialdun \'e babama ıooı:ıdum: O z .nıa-ı)ki Şeh.z2.-dt:ba~1n,n b:n 

b'~ h<:.>tl'3ıyetirı<kn biri daha var
dı ki, o da '.her ramazan sirı!!';'ne 
yuzhree meşhur p00liva\anr1 lop 
]artlı . Bu bir iı<let ve tefutllüı1 o!,. 

muştu. Her sene ranı:::zar.da Di
r<"klerarasın<la mühim pohlivan 
rnüsaılıakalan olwdu ve bt;tün 
Ramazan ge<:elerl dunn•da.n., 
diniıımım·den devam edeı'd' Poh 
hvan güreşleri1'e w Rusçu.dan, 
Hezargrad jan, R~raddan, DJI>. 
rl!C2d<rn, Kosvadan, Ü•küıpten., 
Sel.iııJJcten, Dramadan, Sivastan 
ı-e Kaı;tann'Onudan ilıitı ... peh1i.
vanlar gelırdı. 

O vakitler, Bu'lgaristan Türki
yeye meııbut bir e<maretti. Deli
oonanın, Pomak d:yarının, Bos.. 
na Her.;elden Çatalcaya kadar er 
laıı vi!ıiyetlerin meşhur pehlivan 
!arı Direklerarası.nda l'<>pl·rnırılı. 
Bu, birbirini tamımyan meşhur 

pehli\'anlar arasında her gece 
heyecanlı ve idc.IW.h güreşler o
lurdu. GüreŞler kış olursa büyük 
atcanbaz çadırları iç;ooe yap;lı .. 
ılı, y~z oluı-,;a gen'ş arsalan:!a ... 

Güreş müsabakaların. seyir i
çin gelenk'rin adedi tiya~roya gi
denlerin adHlindcn birk,ç misLi 
fazla ()turdu. Koca binı:erce k[ş;.. 
liğ ar..)alarıcla oturf;ıcak 

bulw~mazcL. 
bir yer 

B:r a~m baıbamla Feyziye 
cadtles:ndt>ki giire~ yerme git
miştik. On iki ya!)lnda vardıım. 
Kü~-ük pelıliıvaıı\arın boğu~ası 

bibti. Büyük orta gü.reşl.eri ba'?1a
dı. O vakitki bfr)<ii.k orta pehli
varııları ş:mdlki gibi bir avuç a
da.mlar değ'ldi. Hepsi ir.i kıyım ve 
pelh.li\·an oğlu pehl.ivan insanlar
dı. 

H"ç unuıırr,aım, büyük ortcya 
seki.z ki.s; çıktı. Fa Kot bu sekiz 
k'~lnln içind<!, ufal<1efok birisi 

- B<rba ,bu deLkanlı çok zayıf 
ve küçü'<:. Yc·neıicr onu!. 

- Küçükıii,ğüne oakımt!. Bak 
cı.nle cazg,r ne 9iJ.>~:yccck onlin 
içın ..• 

- Tan }'\Jr musun o pehlivam? 
- Yoo ... Ben de bugün L;ımini 

işitt.m. Dramadan geLm 'ş ... Kün
deci Fuat pehlivan diyo.rlannış .. 
Yaıınan ve z.facan bir pehlivan
mı-ş ... 

Dedi .Cazgırı (.me<ydancı) bek
liyordunı. N' yet ca1'l;-t· ı:ehli.
vanl.arı takd'm ett.i. Dramalı Fu
at ;.çin h:.s!mlanna şu nasihatte 
bulundu: 

- Boyuna, bosuna bakma'Yın 

ha!. Buna Dramalı Künde<:i Fuat 
derler ... Güvenmeyin iriliğinize. 
kUl\'"\1etinize ... 

Hehlivanlan sı:~ıverdi meyda
na ... Bü·yük ar.taya çıkan sekiz 
pehlivanın dö~dii Pomak'tı. Po
maklar kııncr güre' yaparls;r, 
Her ne hal ise gii • b%ladı. 
Kürde<:i Fuat, yıJdmm gJbi gi1-
~iyordu. Y11ıtıcı olan Poıma.k 

ha!:vnı bütün gadd.c ıı::ı.ğiLe ü.ııcrine 

yiik!endiği halde birşey yapamı
yord'U. On dakika geçmedi, Fuat 
azılı ha9Zllmı aybJdan takt.ığı bir 
künfu i1e sırtü.s1ıü yere vurdu. 
D:ğer hasım!.anian güre~ kurla~ 
ran bir Pomak daıha tutuştu, onu 
da yendi se1c.iz dak.kada bir ,şan 
küı'-'<l<e'Sile mağ'IUp etti. Nihay'ft 
gi.ıreşin sona kalan bir Poınak!ıa 
da kap~ı. Bu, Pomak çok azıh 
ı·e krıcı birşeydi. Kün<lcciyi tam 
y2~ım saat ü:oclü. Fakat onu da 
alt•na alarak yine küınde <le aşı

rıp sırtını yere V'tırdu ve bü~'Ük 
ortayı aldJ. Yani üç hasmını d• 
yenerek baş oldu. 

HeTkes Künderi F,,.,...ı.a hayran 
o'mu0tu. 'MeY'danıcfan çekil.ect'ği 
sırada ortaya iri yarı bir Pomak 

pehlivan ç>kt .. Ellı'I<! kulak yerin 
de idi. Hlpiırni'z bu a<L<.nı.n neye 
meyıdana çıktığına meral<lla ba
kM"ken o. elryle davul zuma;ara 
işıı.ret edetıe k sustuıdu ve ika.im 
sesi·le bağı.rru: 

- Abc! Bu, Ki>ııdeci lıenmıle 
gü:ıeşin;c işte kem'!'rca:zun onuın 
ol...;un .. 

Diyerek ıkuşağır .. n a .. asmdaın 
rıkard•ih k koca ane~in kemeri 
ni ortaya a~ı. Meı;er P<Jm<::k, a~ 
kadaşlarının üs!ıı.ote ma;;,1'üp ol'
ma.sına hhammül edememiş, ııney 
drna ı.;;ğraın:ş inı_iş. . S(l!lra da. 
ır.eşhur baialtı pehlivanlarından 

.Wicnıo ısm ınde -bir Pomakıınış ... 
·Ya·ni Ki.ındec> ile muka.vese edi
Jemez dcl'Cccde nir heri.f! 

BM'l}n üzer:Tıe cazgır ortaya 
.çıkı.p obağ· rdı: 

- Kündeci .ne dersin?. 
Binlerw seyirci bs.gınyordu: 
- Gü.reş Kü.ndecl!. 81.z de pa-

ra kzyyanz ... 
N;hayet iş iddiaya bindi. Kiin

deci Fuat meydana geldi. Pomak 
da ooyundu meydana Ç'lktı. Vaıl
l.ah, Kün.de<:i Poınağın yansı ka

dardı. Sıkı· bir kı>pı'Ştılar. Tam 
beş saat ölıdü.resiyoe bQğııştula4' ... 
Kündeci Pomağı yenemj.yıordu. 
Fa.kat Pomaok da Ki.i.n.deciye bir 
şey yapamıyoniu. Artıik sahur 
o'.ımak ü.rere idi. Bi.r ar.;;Jı,k Po
;ır aık Kündoeciyi altına bastutlı. 

Kilııdeciye kıiinde \'urdu, lıava

bndı-rdı. Fuat. gidiyorou. Hepi
miz acl<iık ... Pam~k loündeyı a.
ı:ırdı. Ben, !eeS>;üriimden göz!ıe

'1.'imi. kapamıştım. Zavallı Künde
ci, aş;p sırtüstü g!ı<liyoı-du, Bir 
an içıind.e mütilüş bir b:.ğırma ol
du. GöZ!t>r'mi açtığım .zaman 
lro5'koca !Poımağı sıı<t a~ğı düş
müş. küçük Kün.deciyi Puniığm 
gö,Çısün<!e buhmyayım m; ! . Me
·ğe" bir toplltk ellemesne Pomağı 
·a')"8.ğınıd:an -çekerek d';;.,.li,nııüs. 

Ve göğsüne ot.nmıuş. 

• 
Geçen ak~am Rama1an d! e 

Direk\erarasına gittim ,Şöy'le bir 
lrol.açan dt!:ın. Nerede eski Ra· 
maza.nıfar nerede ş'mdi-k" Baya. 
ğı g~e~r glıi geiip geçtim. 

O zaman Amerika Birleşik 
Devletleri İapanya ile mıjharebe 
ed.1yor, Filipin adalarını İspanya
dan alıyordu. Anglosakson mem
k'<eUeri arasında böyle '\'<isi bir 
mahiyet alacak bir ittifakın vü
cut bulrnas> iÇi1\ o zamanki İıııgi· 
liız başvekili bu sö.cleril'f Aımeri
kaya şunu anlatmak i:;t'yurou: 

- İttifak ed~lim; denizlel'e i
yiden iyiye hakim dh.ırw.. 

Jozef Çamberlayn zfmir.dela 
Angb;akoon i ttif a'lmıı n içi ıre ,.,. 
maeyayı da al>yordu. Onun nk
ıince Amerika lkuvveth görii1'ii>
yıordu. Almanya da Avrupada hiç 
.şüphesiz louvvetli idi. O ha 'ıcL! 
İngrltere, Aımerilı:a ve A~manya 
ittifakından çok, pek çok faydao
lar b<tlı!lenebilirdi. 

O zamanki .Rusya ile Fransa a
rasmdaki itti.faka kar§ı böyle hi1' 
ittifak J00ef Çemberla;y~n flk;. 

riooe en sai"l.am tem.inat denıek>
.ti. Kendisinden ikaç sene sonıra 
İııgi.Irereıı.in 'harici siyaset.'ni :da
re için ge'hniş olan oğul!aı-ı da 
Jozef Çembel'la~·n;n bu tasayvur 
lanru birer SUretle hatı.ı'latınış
ta.roır: O.iten Framrıı ta-: .. (tari 

ido.. Aı-ruapda İngiltereye .><>n 
de,re<:e Qast bir •Fransanm buluıı.
masııu isterdi. Fakat Alrr.a'lyayı 
bi.ı.ıtıütun feda etırn.emC~:ir Ne 
Frar.sa ona, r.ıe de o F.ransaya 
ilisin. Avrupada a.sayrş bo'zulma 
sın. Onun i~·in Loknrııo misah 
ile eSki lhusumt'tıeri yatııştınnalı: 
istedi 

Noevil Çeml:ıerlayn Ahnanyo. i
le İngiltere arasmda hi~ir mu
harebenin çıılınnyaeağını bu harıı. 
ten ~sene evvcl k.1€ıda yaza,. 
rak aıOtınt da imzalamış, sullhun 
mtılıafa= için her gayreti gOO
tenlliı;tL Neviıl ÇemJ:ıerlayn A..,.. 
rtlJlada tamanik! 'Orta.lığı yatl§l
tırmak siyıasetin.i. takip etm>ş, fa
kat bu haıi>in çı km asile de o s;
yasetm nasıl. aitim kaldığını göl'o 
mUstür. 

Elil. sene <!'\'Vel Joref Çm-Jbc-r. 
ılayn Amerika io'e :o:tü-akı d~ü.
!11Ü)xı.rdu Bu art:k oıımuşlur Fa-
3t Rusyadan çol< Auş.1<u'•dn"'·cı-du, 
Bllıgii:ı~ü Anglo.sakıson itt iakı~dııı 
A·lman~·a değil, füısya \'aı ır . 

Mal tepe mkeri lisesine 
girecek talebelere 

~iktaıı As. Ş~de: 
A'Jc.?ehird~n bulunan l\la ~pe 

askeri lisesinin birinci sı11ıfına 
gimwye istekli ol.up da şub<:nıC.. 
ce mu::ımelelıeri cteTeyan edenle
rin evralcl~ .mezl<Ur o.Jn: mü
püriüğüne gönderilmiş ca ııiar?n. 
28/21942 tari:hinden 2/10/942 ta
rıhir.e kaclır ımckıept.e buh. •ı ıa
!un şarttı,r. 

Bu tarihl:en ev,·cl aceie şt '1e· 
ye müracaı>tları ve direktiıf a'ıma
lan ilan olunur_ 



r . 

,,...-Günün siyasi icmali---

==Son 24 Saat içinde== 

Hadiselere Bakış 
~----------~---------------------·' 
Şimal Buz denizinde 33. Müt .. 

tefik vapuru batırıldı 
Şim•• d>er.-j,zinde bir mlittefi.k 

gemı kafii1esin.e kaı:şı büyıülk bir 
ım 'ıar.,benin başlaodlğı Berlinden 
bildJrilm.ektedir. 
· Almanlara göre 45 tiıearet ge
misi rı.den mü.re'~ dl an bu ka
Ueye tayym1"'1er ve denizaltılar 
hücum ederek ceman 177 bin 
\>r,nilaot hamniooe 25 ticaret ge
mİ.>'.oni batırm·Şlaıxl'n·. 

Beşka 8 g€'ffi1 o d.,...,ce hasara 
ugramıştır ki bunl••ra ka)<holıınuş 

n~ 7 ari1ıe bakı~~ 1b.:l:T. Arman hava 
kcıv"\·e~ieri diğer taraftan bir tor

p:-C: , muhrillri ııle iki refak~·t ge
m.,; r.i tahr'p elmiş ve b;r ikinci 

tonp<lo mLl'Tdbini "'tc>şe ve"mi...
ür Bu ikinci toııpido m'Jlh1'ibi .re
~a· t ,;;enıı\eıi araS>nda bu1unu
yordu. 

Cetin bir kovalamada rieniza<1-
tdarımız bu • kafi-heden o:•an ve 
O' ·~,un 29,()1}{) tıor.Lliı.alLik 5 .ti
l'aret gemısini tahrip eıtın1i§'ıerdir. 

İkı İr.J:·Iıiz to~pido mt.."bri.bi·ne tor ... 

pı.ı,'cr isabet ebmilı'-tir. Ha\•a şart
!aı ·,~dan oolayı g-emilerin batıp 
ba hmaıdığı tesbit e'dilem<..'!Tl.İ;jtir. 

Altı gıün içinde mü;U-elik1'.er her 
.türlü hamp malızeınıe:;i taşıyan 38 
tiC>aret gemisi ka)lbe:ın·<-t•ı. Bun 
ların içmde s;ı,rroıı> gemi'.eri de 
vardı. BatırııJan g.e.rni!er:.n t<>pye
kun tonil'iıtıo.su 262 b'n<fü. 

MADAGASKAffiıDA VAZİ'YIET 

I.or.d.rıırlan biidırild'ğire göt·e 
M'.ııdagask<.- a<lasmda İngilizer 

y ı 'm ş ve harap bir haı,e geti

r.i.•:r,.ş y>::1i'landan dolayı tanş ya
v.,, ilerlemektedirler. En ileri İn

giılJ.z kuvveti şiımdi adamn mer
'kt'z; Tana.,,;v.e 100 killııır.etre bir 
mesafede wblunmak:tadrr. 

Tumatove imanından i'lerJ.e
rn .... kte oran ikinci bir kol da e

pey yrjl k.:·tetm;şth'. Bu kıdl ada
mn yegane şimımd.ifer yıoı',u olan 
bu yol bcı,vuıııca >ler'1<"1I>ektedir; 
bu demjr y<rlunun ıızıml't.ığu 200 
ki1'ometretlir. 

fogiJi'ıJ!erin uğradı.1tlar1 kayıp
lar QOk hıı fiftir. 

ŞARK CE!PIHE.SİNIDE 
Almrn. resmıi tebliğine göre 

şa~k cepheıTnde va<lLyet şudu!": 
Terek çe-vresiN<le Afman k,uıv

vetleri Rusların .,.tinden bazı m'ÜB 

tahkem me~ri a1mıŞ'l&nf!,r. 
Stalirıg11a<i .lresiım1nde muhare

beler ayni şiıildetle dev<m e1ımek 
tediır. Bu cep!ıenin şimal kesi
minde RuSFarm yaptığı şaşırtma 
taaoruzlan amımete uğratı\miştiT. 

Vı:>ronej v~aiaşlarınd11 Rus ta
arru2l'ıarı !k..ıSin~n gogus gnı.gıse 

cereya·n eden çarpıştn"'lar s<>nun 
da püsküı•tıülımi\şlür. Rusla<a a
ğ.ır kayıplaT verdirllimiştia:-. 

STALİNGRAIIDA VAZİYET 

Aı:lma·nlara göre kaie ha-li'ne ge
tiri!.en ve ekBerisi Amıan tı:ıpçu
su ile A'lınan bowJba uçakla<1 ta
rafından temeMeı~ne kada.r tah

rip edilen Stahngr<.·dın /bir çdk 
evlerinde Sovyet kıt'aları inatla 
müıdafaaya devam ediyo,,J.ar Al

man ıpiy.tdeleri çe<t.in savaşlarla 

her evi, her erlkaz yJ,ğınmı dfur 
mamfan 2crrla kıcıparıp almalk mec 
bu'Iiyetinde buh.ınımakta.dcr. 

RUISLil.RA GÖRE 

Ruslara göre Sl«lingrat'':!·a AJ.

manlar b:~ ~k evlerd-en çıfoarı1-
mıışlaro ı r. Burada ırmı.tıarooeler 
bir irrlha haribi şekllinde devam 
etme)<ledir. 

Varonej ke:riımirıde ik.i Aı'l'Mın 

piyade taıburu j10k edilmişti.c. 

TARABYA'da 
feci bir ölüm! 
HcyoğlunıOO MiSk soka·ğmdı:ıı W 

sayıl'ı apa.rot.ımam:l;ı; oJ:uıraın. ve 
bura.da muayenehanesi b-uJUJruilll 
Aleksandx ism>nde bir diş dbk
toru dün aşıııın Trahyada denize 

ginmiştir. Suda bir mü<ldcl 'ka-

11~'1 dis dd!ctoru lbi .. ara i1ç mel'Nı 
yükseklikteki kayala.ıdan birinin 

ü.sttü.r.tden suıya at.ilam?§, kannı su 
yun taııyil<ile patl'll)•arak derlhıô~ 

i>1!mfu]!ür. 

Sa:ıı:\Yer miiıcMciuımumiBi F~·hri 
kazan bu. feci kaza etrafın.da ba.!ı
k.ikat yapmaktadır. 

Elazığ Vilayen Daimi Encümeninden: 
El~"'ığ --rıd<ı Y"Oılm<ıMa o1"n ıo del"1ıaıneli ilkoılm! i:ımmın üçüncü 

bmn .ı.ıı,ıaa•ı loaıpıı:lı ıı:rrf u ·uliy!e e!ır.;~1meye konulmuştur. 
2 - K<Şi{ bt"1ali 23574 Jiı'1 75 llrunııı ve ITIU\'.:klo:l.t te.ınlnatı 1768 ,...._ 11 "11· 

ıuŞtur 

3 - Bu işe a·ı evrelc şunla.-rdır~ 

A -K~ c~i, 
B - EJ<&iılOrr.e ı,artn amasi, 
C - Hus l "" tiemı! şartmı.me. 
D - l\Iu.kı~\.1..:ll• proJ&.i. 

ls~·k:ıı E'.r bu L~Yra.kı Ehlı.ı.ğ Na.:Aa l\1ü:düTlüğfuıde görebilir~er. 

4 - Eksiltınuye 4t.irak 00,Eibtbnek için ş:ırlnaım. muclbİ;nce ıru iş için Eidzığ 
V'UJ ı·r.ıd.en a[ınm.J(I ohli7-et ~t1si1carıı. ve Tic[J.re:t Od.<ı:!.ının lkıs.yıt veskos1 Vte iki.Th

ci mad.ti,,de ya.z.._!ı mi.k:töınf.a ·ır .. uv:aikık.at t.err..inıat makbuzu vıeıya meıkllıuıbu ve şıan

ıt.!tvedt• ·nşa.aA:ın d<Wa.mı müd'dıetinoe inş<l8t ka.\iası bulunrduraoağını taahhüt eti.iği
oıe d r 1ıaaıh.tıi.t.ıoonı..e g&tfı!tr!Je6i. lı5.zundır. 

5 - Eks:ıırrv.:~ 2619/9-12 1tari:hine 1"0Sbl0ay.a.n Pazartesi günü ~ıaa.t 15 de \rila
yıet D,ı lıni. Encifmeni D.:..tr.es.i-nde açılacaktır. 

6 - Teki<! -ktupl.:ırı beşinci maddede y:>"<I!ı oldı.ı;ğıı. üzere ek3il'1non111 a.ç
mı &IJ.''li <>larak 1'ıtrin edilı;:n """' 15 şin l sa&t evveli ola.n sa<ıt 14 de kMaır D:ı.
imt Encümen He~liğine verilr.cektir, Post:a. ilıe gönıd-eril&ce1c nıC'~tuplıarın dıa ırrl
tıaıret .,..;: 14 de l<ıJ<la.r ııelıı>iş o l"""'ı ve dış zarfı.n rmımırr mumu ;] e l<ıapa!ıJ.. 
mı; i>ulumnaeı lkz.wndtr. 

Po<lıadJı. olan ııe<il<m<>fcır kıııhw ed.iltt><'Z, <! 0251> 

( ISATNBUL BELEDiYESi iLANLAR! ) 

Tııohmin Be<fıe.16 tik Teınonatı. 

398.00 29,85 

.ıaa,oo 74,10 

Aiksa<a)"da, İn<ilıe:r ır.oha]J.es;nin Koç.ı~ 
bt•y so.kağJ:.cla 61 inci adada 26,50 me:.. 
K n1urbbaı &1hıh ars-an;n sa.tUJl, 
Aksar!l'Y<la Mesh Pa~a mah>JH.esinln 
Ce;ylan <olrotında 53 ü:nçü adada :ıo,oo 
rr.etre murabbaı salb.alı ıa.ınsanın sıa4.1Şı. 

Urka.p.aırnndıa Hlacıkibdıın maıhalj"('si:niın 

Kl1'P Ç~1ebi Voy1'0'!< sdkııtiğında 13-.2 
nıuı!ara.Iı &ı1 aılltazH'!n sa.tı.şı.. 

Ta.hn1 :ı bı"Clıelleri i!f' l~k ten~::-3{ m!k~ )an yuk:ırı.da yaı:ılı iş'{er ayrı ayrı 
açık artıtrmı.a.:yıa 00xıu_1mu~lut" $artnarneJıeri Zabı.t ve :r.ıuaımeliııt Müdürh.iğü .kıa

lıeen·r?Cı görülebi!~r. İh~<'k-ri 2/10/942 Cuma günü sa.:ıt 14 de D:inıt Encü..-nıe:ııde 
yıa.pclac-: ktır. Ta·liplı'rin i'lık teminatı makbuz ·veya mEk'tup}ar1 v-e kanunen. ~ 

ra:zı ltızhın gelıen diğer vrıc:.Baı1ıa:riyle ihale ıgüıoü muayy~ sa.a.ttc Dajmi En-cümeo-
de buruımı.a.1a.<ı. (10134) 

J') ı 'ti'ıiice>ıe MÜ<OOl'$es'nm d1m!1l.11CQ kadınlal' da~ heliilarmm tıldilen 1ıa
miı •cclı: i'lk&l.tıneye •kQnu!mııtılur. Keş<! bedeli (3J98) lıir& (6) ırun.., vıe illi: oem.<
natı (277) foıa (35) kuruştur. Keı<! ve şarloomi' Zıı.bıt ve Muam<'IAt Müdür
Jüğu kaleminde görü:<lbil«, İiJ:ıale 24/9/ 942 Perşembe g'\inü -.ı 14 dıe Da.imi 

Enc"m<'lld<> yapıl:ıcalklır. Taliple:rin ilk temmıX mnklıuz Vi'ya me'kh.oplıırı, ilıa!e 
tarihind"'1 sekiz gün rvvel Belediye Fen İşleri MüdilrJıü,ğün& mWııcaat'l;t aLa
cakiarı !~nn! elı!int ve 'kanunen ibrazı lilzını gelen diier """ik<ıile.r'rle \hııJe 
gocu "'"ayyen na.ti~ Deimi Enciimrnde bulunmaları. .(9816) 

Zafer nasıl 
kazanılacak? 

"Bu, ancak Amerikan 
askerlerinin karada 
döğüşmesile elde 

edilecektır,, 
Kansas Si1ıy 21 (A.A.)- Ame

ri•kan leeyQnunun mitli bJr}iğin.® 
s&ı: söyliyen General B-e>ulear, 
zaferin kazamla<>ağ n.ı faikı:~ yat
nız bmnıba tayyareıerin.in kull.a
m.lm;ı,site IYU hedefe varı!·"mıya
cağın1 söylemiştA.r. General de
miı,ıtir kk 

Alma•nlal'lıa japoıı}ar Am<>rikan 
SÜDgü1erile karş1a~alarını lıyice 
biiim-0~tedi~~r. Sö-Ll-erimıin aksini 
(Shat içlın _n"'Şred.!ecek <>lan ki.
ıtapl.ıırın sayısı ne kadar çok o
•lunsa oıJsu•n mütl-efiklerin !J.u har 
ıbi ;03ıferle neticelendireceklerinô 
alenen söylüyıorum. Zaf.er a·ncak: 
Amerikan .aSk.et<l-erinin kara mu
hare4be meydamlarında d~ın 
üstüme atüacakllan zaman elkie 
cdi:leoektir. 

HARP KADAR 
harpten sonrası 

( Ba:mıakal.:dc..ı. .l.Jevam ı 
Nazi sisteınine bağlaması bu sis
tem baskısı içinde hallüharour 
ediverıııesi inslllllığın en ruı beş 
as:aıılık ilerisi ·bakımındMn bir fe· 
lilket h"'linde gör.ülebiliyor! 

Endişe, menak, heyecan, soru 
yalıırz bir taraflı ve bir tarafın 
değildir. Bu diinyıı kıyameti için· 
de, bizzat savaşanların dıohi kayıp 
ve kazanç durumlarına gör·e bü
tün bu heyecanlarda payı, henı 

de en büyiik payı vardır. 
Rusya v., A~m8.D'ya şimdi iki 

ucu çöküntii uçurumuna dayah 
bir kalasın üzerin-de son muk.ave· 
:ınet oyunla= veren canbazlar 
haline girmişlerdir. İngiltere ve 
Aımerikanın diinya nizaın.ında bir 
ve iaka·t dünyJ menfaat ve haki
m~yetiniı taksimde ayrı ayrı iç ıhe-
s.apları var·d:ır. İstila aHında, istila 
dışında, tara.flı tarafsız bütün mil· 
letleıin dünyayı kavrıyan, dün
yayı yeniden nizaınl•mak ve tak
sim clınıek istiyc.n im heı"Cünıerç 
içinde kendi paylarına yapma, 
ilerleme ve ebedi)'.et hesapları 
bulıınınaktadır. 
Diğer yandan Almanya Rusya· 

yı yenerse harp ~ iue hilmiyecck
ti:r. Rusya, Almanyayı yıpratırsa 
harp ~'ine bitmiyecektir. Deınok
rasyafar Avrupa karasına çıkıp 

son mukavemet ordusunu yell))le
dikçe harp yine bilmiyecektir. 
Dcmoktasyalar Avrupa karasın
da.ki son orduyu yeıttıınezlerse, 

Avrupa karasındaki son ordn İn
giltere ve Amerika karalarına çı
kamazsa, İngiltere İngilterede, 
Amerika Amerıkada yenilemezse 
harp yine bitmiyeceklir. JaıH>nya 
Japonya.da mağlup edilemezse yi
ne harp bitmiyocektir. 

Görülüyor ki, harbin som> da 
görünanez haldedir ve harp mede
niyet eserlerini tahrip yolunda, 
insanlık saadetini felaket •kasır

galarına boğmak izinde hergün 
biraz daha tesirini gösterir duru
ma gelmektedir. O hal«e., o bal· 
de ne olacak?. Bugünün teknik 
tekamülü bütün kozlarını oyna
yıncıya ve bir sona. varıneıya ka
dar her türlü mfüaba'lanm dı· 
şında harp makinesini çalıştıra
cak mı?. Yoksa harpten ;'Quırayı, 
ınedeniycti, insa11lıffı, beşer saa
deliııi bir an düşünmek devres.i.ne 
girerek: \'!Biz ne yapıyoruz?.• mu 
diyecek? .. 

Bunun içindir ki, Saımı.,l Ho· 
arc'ın nutku dünya tnatbun.ıtına 
Mi·hvcr göriişleri de da.hil olarak 
harp hadiseleri d•şında bir rn ko
nuşmak ve bir an düşünmek fır
satını vermiştir. Ve yine, hunun 
içindir ki, Alman • Rus ınikade
lesiırin sonuna bağlı olarak bir 
•diinya anla~ması» imk3nmı şim
dilik hayal telakkisine bağlı bu .• 
!unsa dahi düşündürnnek Lrsatını 
ortaya çıkarmıştır. 

ETEM iZZET BENiCE 

ZAYİ - EminC,1ü 1\Ialmüdürlüğün
deın as-kıerl 3t348 cU:zC n n.i.if.JıSiy:e al,. 
makta olduğum rnruışımda ktıllandığun 
i:aıtbik mühüriimıü z-ayi ell:ın. Yen isini 
alıacaCmdan esk~iınin hi.ikınıril yoktur. 

Ö!'ii Bi~ tbr;lıim Eşi Re• rn'ye 
ERGÜDE.'ıl 
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1 
ÇLRÇE\'E 

Bana ne yeter? 
NECİP FAZIL KISAKÜRJo;K 

1 
yorun1! 

1 

Her gece 100 Stalin gra d'da
1 

(1 fnel Sııhiten ~n tl•V':'lm) 
pınmalıa.rınıın, mahrumlu -ları
nun, ölil;üzliiklerimin, çileleıriılnin, 
hamlelıe<riınİ!ıı buııda.n dah<ı :rıen

gin bir luı.r~ılığma malik ola•naz
'liım! A!lahım, sana bamdederim! 

Biitiin didinmelerimin, çııınnı 

tnalarnnın, tna hı·uınluklar·mtn, 

ölosüdiiklerimhı, çilelcrimin. hımı. 
Je!criınin ve hiçbir maddi ..ıdi· 
şeye baj;lı olmaksızın Allahııı gü· 
nü dilimde tüy b:ıtiren yorgunluk· 
larunın karşılığım sa.d.,.,c bir şo· 
fördeJı, bir yiiksek talı>il gcndn· 
den, bir köfteciden, bir n.ıiidü?

den, bir ru81llurd&n, bir haınald11a1, 
bir bakkaMıw, bir gölge<leıı, bil" 
çi:ı.gidetı, şundan, bun<lan, bu ka

d.ar ""'1gi11 mikyasta devşirirken, 
deldiği dağ>n naınüten~hi wru:ıı 

ve kannlık dchllıinde (Şirin)ine 
rastgeluı.iş bir (Ferhat) saadl"tini 
duyduğumu beltrlınek için ... 

uçan kale Al- yağmurlar hare
manya'ya hü.. katı ağırlaştırmış 

Yine biri anlattı; 

Biı· köffoci varm:ş... Hl"t'gün 
Y&7.tıı:ııı bekler, gaızeteyi alır, (Çer· 
çeve)yi okur ve bll§ına topladığı 
biti.aç ki<şiye izah ederntl.,.., d k f Vişi, 21 (A.A.) - Stalingrad· cum e ece • da pek müthiş çarpışmalar de-

Londra, 21 (A.A.) - İııgHtere
de bulıman Amerikan ha"Va kuv· 
vetlui.uin yüksek hava subayla
rından biri şimdiye kadar batı 
Almanya ü7ıOrine yapılan hava 
uınl:ırında en f112la 36 uçan kale 
ı:ııUanıldığı fakat ileride lıer ge
ce bir tek hava akınına 100 uı·aıı 
kalenin iştirak edebilooeğini ı;Öy. 
lem iştir. 

Kafkasya ve 
Voroneç'te 

harp vaziyeti 
Tundra ,2J. (AA.)- K&flo;ıGya

da Mozdok çevresinde şiddetli 
muharE'bere!ere devam cdi''ım!ş-' 
ur.Alınanlar obu kesimde 100 e 
Yakı!ll tanMa hiiıcum etmişlerdir. 

Voron€Çde RuSl.ar Alma.nlann 
'birkaç mukabil hücumunu püıı
'klürt\ııı üş/"'11:! ir. I• 

Milli Şef Diyor ki: 
(! inci Sahil\'.!<laı Devam) 

•- Üçüncü Üniversite haf.taSL 
için EJ!a:zığa 12 aılkadaş ve dlol
gun lbir programla gidiyoruz. 
Prcıgram Dıö.rdüncü Umımıi Miü<
feıttıişiıniz KoTigeııera!I Aılıdu!laıh 
All;ldoğan ve Elimğ valisi ile mu• 
bobere e\Ji!ıerek goot~ilen aıızllr 

tara göre tertip ctli!miştrr. 

E!fı:zığdan bundan evovelki haf 
talaTida olduğu gibi dıört çeşit ça-' 
lı.şına•'8rıda ihulunulacalııtır. 

Re<;lerimiz için ve pfoıfesöri!ıe
rrn mesleki çalışmaları için :not
lar alacağız. Bu maksatla etraf 

köyr.eri, Paluyu, Tuncelini göre
ceğiz. Bi)gryi ve 'bilgi için çalış
maları daima himayeleri a.itında 

bul·unduran MJ.Hi Şefimiz ha.fta 
hareketini çOk tekdfo•,e ka,ışıfa

mışl.ar ve Ünivecsjten,in 'bu teşeb 
bü•Ü münasebetile: 

c- İbni haTka ~'onun lleni ta
bakalarına t.ıılaŞtırıp sinıcli-ren bu 
itesenoibiiısler krırm<'lfil> hi~moet\er
di;.. buymtrnuşlaııclır. 

ürO'vers!te bundan dolay~ bü
yük babtiyar:ılk dıeyıgularile meş 
budur.> 

Denize dökülen 
100 bin mayn 

<1 in('i Sı.ılıife-cteı-, Df'vRm) 

\'er deniz nakliyatına iyi bir dar
be intlirmişlerdir. 

Britanya tayyareleri bu mayn
leri döloıtwk için 5 milyon kilcnıet. 
reye yakın uç~ Yapnı.ışlardır. ____,,.._ 

Mihver kaynakları 
(1 lnci S:..Jı.itedcn Dev:ım) 

az olliuğunu teShit etmi~'i.r. 
Tebri:zıde isyancılar Svvyetl.ere 

ve onlaola teŞri:k.i mesaıi eden İ
ran jandaıırn.;;sıru>. llıücu~ar yap 
maktadırlar. HlükCımet 1>uraya 
beş jandaıınıa bötii,ğü da;h,a, gön.
deıımek mecl>uri;yoetind<> kalımış

tır. 

sıtefani ajallfilııın hild.İrdiğiıı.e 
göre de Irakll::ıki petrot sahası~ 
da· v·aziyet gi.ttHoçe vahimlıeşmeik 
te ve bir isyan havası esmekte
dir. İn.gili:ııler bu ibö)geye müte
madiyen takviye kıt'aları gön
dıernıektclirler. Bu vazi;yetin 
pebrol istihsaıli üzerüı,de de bili
yıi:J< tesirili göriiılmü.ş ve isti.lısah 
azalım ıştır. 

---<>---

Münih hava akını 
c ı ınc:I St.blfeden n~vam) 

şr-hTinin sııl!li mıntalkala:rıında b'i.iıyük. 
yıa:ngıı:nlz :- çıl'-ca nlıruştır. 

Mün:hte ı;çak ve denaa'!'tı ır..otörleri 
ve ha.rp tootı:u>tı yap:ıın fabrikala<' 

biOIT.b3.::.?nnıı~~ır. Hücum bi'r bUıÇu.k sa
oıttı•n biı·::ız fazla sürmüş v~ bu mrüd
diet za ıiında mUtemaıı!İy"'1 • 00'1".bala!' 
atılrmış;nı.r. Akına iş'"Jrak ad-en bir pilot 
demiış{ir ki: 

- «St•hirde ı..ıjki'M ısönüır..-:ıe. yar.gın
!ar çtkı~a başlooı. Büiün şe;,;r ce
tıenneml bir alev dun"'1ru içinde llii, 
Hayatımda bu ka.dar bt.'yü.k ya:ngııı 
görm..."<liın. Avdet ecıcrlren müthiş ,,,,.,,. 
gın·lar yi.iz eJli kil.omıetrıe uzalk-tıa:n görü.
lüyoı·ı'u. A;vdeııte Sar'<la çılke.rıls.n bU
yül< yangınları. göı'TiiS. 

vam etmektedir. Alman askeri 
mehafili son günJ.el'de yağmakt• 
olan pek şiddetli yağnmrlann 
zarluklar ihdas ettiğini bildirmek
tedirler. 

15 yıllık bir eroin 
müptelasının 

hazin itirafı! 

"Hergün bu uğurda 
1.0 lira veriyorum. 
Ölsemde zehirden 

vazgeçm~m !,, 
Enııı:!yet miiıdürliiığü kaçai<çı

lık bürosu =ı.u'la.rı dün gece 
Kum.kapıda eroin kullô•nmaktan 
şimdiye ka•d'llr 10 sabıkası bııl'll>
nan lbir adam1 yaıkatı:ıml§laroır. 

Kumkapıda Tekinalp sokağın
da 14 numar&h e\lde oturan Meh 
me1 aıdmdakl ıbıı beyaz zehir ti.r
ya.kisi b.u sabah hakkındaki tah
kila<t evraıltile asliye 5 inci ceza. 
müdldeiumrnn<Hğlne teslim edi!l
miştir. 

Smıgusu yapılan Mehmet şun
ları SÖ)1emiştİl": 

•- 15 senedenıberi tiryakisiyim 
bu zehirin ... Günd-e 5 gram eroin 
çekımezsem ıduramıyıo.rnm. Öle
ceğimi :bilsem bu iptiKııdan vaz
geçeme<m ... Her gün hu uığur.da 
10 1.ira satıfediyıorum.. Beni ne 
y;ı;paorasnız yapın .... 

Bu kötü ipti!lisına rağımen ha
yatım rnürellfehen kazan.an suç
lu bu ifadesinden ·sonra dakika• 
:la.rcaı ağlamış: 

•- Beni bu ;ı,,,ıaya girifta~ e
denler Allahlarından buhun ... • 
demiştir. 

Mehmet teVkif edilmiştir, 

Paşa bahçede 
(1 inci Sahifeden ılevam) 

ldne'lerin ibir an eV'vel memleke
timize varma-sıru tcnıin etmek üı
zeıre evvelki akşam Beruine ha
reket etmiştir. 

P(!Şll!bahçede y-eni c«m f&l>ni
ka-sın.ın yeri hazırlanımıa.kta ve 
tJoı>rak k.azı'ımaktadır. F<•hrika 
~irodiki şişe faıbrikasıııın yerine 
inşa <>lunacadı.tır ,Ayırıca ş~ faJb.. 
nikasının &· memlei:eiin ihtiya
cım karşlıyabilecek O"'kilıde tev
sii kararla.şmıştır. Aıimanyadaın 
bu hususta fu;m olan m211<'ne1er 
de getirileoektir. Pe~bey<> ka. 
dar bu ~ler tamam!anmı.ş ol~ca·k 
ter. 

ALMANLAR 
(1 inci s-:ıh~feden D~vam) 

düşmesin yakında Alm,nlar Rus 
yada hanbi d'urdu.ı·acakl1"1' ve 
kı'Ş gelımeden ev,·el b&ika cep
helere dönerek b;ı;z1 caz;p muıvaf
ıfak!'1Je!Uere 'haş "uracakLard11'. 
Si'llı>a.sısa AıfrJk2<1a bazı harek-et
~eroe buquımıa teşebbü.ıJle-ri.ne 

ıgirişeıceJdl,e ı:ıclir. 
Londra 21 (Ra~) - Dey&i 

<Elospreıs ga;reresi c.Rıı;-yaya ya
pılacak h€M3.ngi suhh teklifi der
ha[ recJıclıcıı,unacaktır. başlı•ğı ile 
ya:ııdığı h'T malkaled.e Rusların 
S\aqingrad dlsuın veya ofu!asın 
döğii!Şecekler>ni tebarüz ettirerek 
Rusların ve İnıgiM.erin aıımiııin 
.A:merikanm sern,.J)erıi tarafın
.dan kuvvetlen:diTiWiği iç'.n aman
sııılaştığım 'beyan elmekte ve: ------
STALİNGRADDA 

( ı inci Sahifede<ı Devam) 

Azil.< okuyucu! , 

Sa.ıniıniliıkten başka bir serma
yem olımad1ğma inandığını sanı· 

Y<>rıun! Eğer yukand:alci misalle· 

ri, kaha bir benlik davasHe, le
h>mdcki birkaç tez.ahürü il:l.n ih
tiy.acı yü~ündc.n kaydediyOr"Sıı.m 
ben bi1- sefili.nı! 

Bu mi•alleıi bana ~eyin yetti. 
ğini ve ömrüm oldukçı; neyin ye. 
teceğini ilfın etmek için k.aydedi-

Bu saadetin ~·anın.da (Kaıuıı)uıı 
hazinesi, (Fir:ıun) ı..n iradesi ve 

(Peril<les)in de•leti yerinde k.:>I· 
Sin! 

Haydarpaşada pat- Cinayet mi, k za mı 
lıyan su borusu .. 

tamir edildi 
Boot.ancıya kadıaı- o..an ha'\·aJ..iyı ta.k

viyıe edan v.e H~ı-p~ Ga.rı it.'Cr.ı.
:sinden et'Ç'e'Il ana sa ıbo:l.ISl.mun rıi.ylac 
a!tıudaın !109i'n bir kı.s:ıru dun ~ a
ınzaya uğramrşı, Sular İıdane.J. b'lif'.ün 
elkip!ıerint ~l !aıa.liyete g•"'("Jrm.iş 
\ile bu ı:ı&lbruh ıbc>ru.nun 4ıırn.iri tamam .. 
l.a.nmı~r. 

Bu sabah borııla1'd su verilmiy~ b:ış
lamırı, •'11.C'.J~, 'borularııı ya.vıaş ~v&ı 
db!nxı.sı. ic<>p ewg;n.ı,'TI ""' e.z ,..,,.~ 
tir. 81.JtYU k>esilen bazı seı.mtıı-eroe w 6aı
batı.tan it.iba.rn alınmıya başhımış. t.ı,.. 

zı yerl<'r;ıııki ö.@.<.tr~ lrnd::>r "ürm~. 
--0--

JAPONLAR 
(1 inci Sahjfe·dr•n Devam) 

hava kuvvetılerini arttırmakta· 
dırlar. Daha pr.ıdiden Benıga!e 
ve Biha üzerinde geçen hafta ke
şii tayyareleri görünmeğe başla
mıştır. B'tı eya~ettleııde t-0plu bir 
ha?ıde bu1.u.ııan ve Hindistan en
di.ilst'0sinin üçte Thıisi r.i tqki{ e
den ımülhim endüstri l'csislerini.n 
mu:hafaz;ı,sı için sür'atle müdafaa 
h>zı.rhk~•n yapılınaktadır. Kal
kütada, Mac!rasta ve sahllin dı
ğer Limanlarmda 'buılunan havaı 
mıüıdafaa bataeyalarile Hindistan 
hava ku\"v.Slılerinin miktarı art;. 
tırı lunaı.t,<lır. 

Berlin 21 (Ra:lyo)- Avustral• 
ya Hava Nazırı söyledığı >bir nu
tu!kta Japorlların hinıd.istana teca 
vüz etmesi ilıtiıınalinm kwvV'!'t
tendi,ğini beyan etımiştir. 

{l ıncı S..,.!l,fe'deu Devam) 

cans,z IJıra<k yat'rğı mütJdeiwnuı-

miliğe bi-lıdirihn~t'.-. 

T:ı.hkıkat.& elkyan mü.die'umu

mi Ortıan Hıııını:mi. su ıbirik'nt>

ler'ne d:ü~erek bğu'dvğı.nu tesbit 
etıtiği bu cesedin bi'r k3"'da rııı, 

ylksa. kazaya mı ku.rbıı.n g:Lt;!jini 
a~aştınmak ta.:hr. 

Bu cesedin sebze bıııhçes'ııde 
ba:hçıv<anlık yapan il>rahim oğlu 
35 y~şı. rıl"da ·'IV:elhımet Şevki,\-e 

ait o!ıduğu 11nla~ıştır. 

r- KAMYON-"'\ 
ARANIYOR 
Llst~ız, t.err.z ku~11,nıı~, 938, 

9~9 vı•ya 940 mod:ei.!<>r}ııden 
DOODGE, FAnGO,FORD,CHEV
ROLEl' mamlı bir k!?my.on Rl'a

nıycır. ~ gün 20732 tei.efon nıı-

ma~ına müı"9.001öt. ( 491.1) 

ZAYİ - İ\Wisie.<ie Eminönil y,,rlt 

~ı'kıorl% Ş111>oo1ru1"" "'1dığun lırmis 
veı;lo:ım Jtaıyıtk bulu.'1J3.n Beyout NüiUl'I 

Memurloığundan aldığım 7'lifu 1~~ 
remi zayi etrti.m. '\:·enlsi.ni a.1araıic yıııniı,. 

den muaznele J"ot~~ımdaın P:-:"·d6Pni]ı 

hü!cınü ·yoktur. 

Bey.azıt DMxıoğ;ı.n Kf"Tn.eri Koı."3.cdaa. 

c:ıaıdıd'C1Si 128 nun1lrt.dl S'.ııı,., cı-[:1u 

F~h:mi ŞARDAK 1332 L t_Tlbul 

TEPEBAŞI Belemy .. 

·ALA B A 
BAHÇESİ 

DA 
nın Son Haftası 

ve ARKADAŞLAPI 
11.Ulli Oyunlar Fe,tivalinde ün alan Kastamonu ekibinin 

m~hıır davultu.·u KARA Y 1 LAN 1 N 
iştiraki rn bazı değ~lexle 

95 nci TEMSİL 
Salahaddin rınar'ın iştir ak.ile Balıçemizi.n Saz Hey' eti 

"lmlllCll!CllSllilSlllll:ı*ll!lı:ıı:ıııw• Tclefon: 42690 a " 11 w, • 
Maçkada Satılık Arazi 

Maçka'da Tramvay caddesi üzerin· 
de 110-20 metre cephesi 156.10 met
re derinliğinde ifraza müsait ortasın
da sefarethane binası olarak yapısı 
tamamlanmamış büyük kargir bir bina 
ve ayrıca iki fılfak binası olan mahal 
satliıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

F.sao No. 

2175 B<'sık'tatı V'i,-ne.rode 
ma.hallw &1".çllrn v" 
T"§'.;k,ye c;;dde!<eri 
2- mUk:err~r numa
ralı part» 66, ad~ 

7-03, ps.rsel 4 ı 199.438 

Nev'i 

Ar'Sa ve ü.zer«ıdt.1 

.rııa ~ k.lrgiıt· 

büyi.ı.k hına ik ay
nca kl ~ 
bina.. 

M.,""4_, Tem 
Lı;a 

15342.50 M'.! ll9.94 

haıh"'1 y"11<.aorıda yazılı gayri meı>k'llll.er peşin para. il., ve kapa.!ı z:ırf U"'1'~11' 
~tır. Ka<p;ilJ zaı-tl1.r 21/10/~2 Çar§llHrJba günu w.at 14 d<> l>arıks.mıı i 
bll'! Şubesi Saıt<.ıı K<>rr,.;·<yıt>nu huzuru il<> o~ı1'ı<0alt ve en yük.;ek teklif nı.erıre.e 

'.e b:ızı ooktaJtlarıı. gıeri a1mışlardır. Al'
martla-r tankla.nı.1 ıhüC'lTm:S.~n şid
detini .. rttırmışlaroır. T:cyprolerle <lıi
ım:ıy-e okınan Atman •kı.1ı1<l:r.-1 bir.ibi.riın.i 
tat!tip E'dıen da lga.I ar !lalinc>e Stahngnıd 
oo'ka·kııarırııa lıücum e.tma'ıctcd.ir.1er. Bir 
keciını<le yaltıi:z yüz t.:mJc kullıamlmıŞ billdtrllecl'lk "" haddi layık vüldri;ğü taJtd;rd., Ma'!hye V<ıbi.l<"li:>derı ist;,an C'do-

v-e bir .oka:k: i.ir; defR- el <letg:.ş't.f!'C.l'f"k J ltef'ek mu'\·afabl!t eev.:ıA.Jl ahnd14t.'kın S001'8. 11r:ıı·t iha.lesı ynp-.Ua.ktıc. 
bu t;141kla.r<lan on sekizi iırnba c:-' o!un~ 1 _ İs"1j olaa!~ Ank:ıra ıne-:-keız.1 i]a İ ·laobul, İz!r.tr, Bursa, ~Şu.bf"'l:ı~'mi~~ 
muş~ur. ŞPhirde son derece ,.idd.ı'tl bjrer lln&. n~!lnd.e bit' şarıı1 am.e ed..ine-~·it: bu $l.rtnıa:me ebk:ana caırl · 
ha\lta aık:lnl-a:n rıe.tice&nıdıe bıemen he-
men taş t;otilne taş kalmam... gihlt!ir. taneim eo""."1'ı.en Ld<M meik:bu<ZUnu ta;y,n e<Men 21/10/942 Ça.,.ımbr. gu.-; <MI 
Almanı!ar nrıkıliye Uııy\)'13>"'1"'r':r!<> mü- ı He kıad&r Is°"'1trul şultl'ffi<Z MOOtırlupe tPvd·' <'bmelef'i Ja1'1md1<. Sat.ı be<i.ıı. 
teJnac!iyıen taı'kvi.ye kuvvıetieri metif'- inin ödenmesı.tıôe al ıc-ıya bin& y,p. ars?1.n.1n ~pott•ğı mu:kabilirwie koleıyi.Jık g&.nıerile-
m-E.ık.4.: v.e pa.r~üls ~ htHr. F&ı.le ~t a.!ımak ist.ıyı~n.ıerto t.ta.tıbu:i Sı.ııben1it EmJıaık ser.v\suı.t mtü&ı 
ler~ caai'lM'l '..klA ~. •102;)0> 
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Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel -

Türkler, Şamı, Kudüsü, Suriyeyi bır6.
kıp Torosun öbür tarafına çeki:diler 
İr n Se.,;uki orduları Franlklar 
mcrinde hfılkirniyet t<..,;ıs cdiiJ An
t· kya ve K u.dıüsü zapt ederse o va
lk. t Şam, Ha!Ep vesaire Türk E
mir lıkl<ırı mllhakkak ki, ortadan 
l.alkaroı. Yani Selçuk İmparaıtor
larıııın birer \ilayeti haline gelir
di. Bu hal Tüvk hükıUmdas:larının 
ı:,•M' gdrr.ezdi. İşte hu şalı:.i c-rulı
~cdir ki, Ehlisal.iıhi Kudüs:ıe ı;c 
Antakyada yaşatıyordu. Şam Hü
kiımdan Mehmet, Şamı zapıtctmi
) c gelen lran Selçukileri ru;ker
IN ine karşı Franklarla bıideşip 
rııüd.lfaaya koyulmu;;lu. Görülü
YQI iti, hii!k.ü.mdarlığını korumak 
•;in l<endi c>nsinden olanlara kar
şı Jroyınak üzere düşmanlar ile 1>ir
kşiyordu. 

Frar.ıklar hu kargaşalıktan çok 
isti'fade ettiler. Ve Anadl:>lu Sel
<;uk lıiik.ümetinin bozgwı.luğun
dar.. ısilladelendiler. 

Faka.t bUtüın hu yüzlerce senc
lıl< kanlı davadan niliayet yine 
Tı.irkler galip olarak çıkıtılar ... 
Hem Araıpları ve hem de EJı.lisa
lip onlularını ve oralarda kurrluk.
ları devletleri tahtı hükümlerine 
aldılar .•. 

Hatt-.1, bu te:;ia"ledir ki, bugün 
bile Kudiisc hıristiya.nlar değil, 
müsXlımanlar hiıkıimdir. Bu Jı.ilki

mi:yet her ne kadar ecnebi nüfu
zu ve hfıkinıiyeti altında cari iı;e 
de yine Araplı.rın elindediır. 

1''akat iışin guibi şudur ki Arap-
1ar, r:ılılisalıp ~amanında okluğu 
gibi Umumi Havpte Türklere kar
şı hrristiyanlarla bicleşerek yürü
dülıur.Ve Türkleri, Türk düşman
ları olanlarla beraber kesmek ve 
y<>k etmek için l:ıoğlllj'tular. 

Tiınkler, Şamı, Kurlüsü, Suriye
yi bıralup Torosun öb4k tarafmıa 
çola;klıiler. Şam, Kudl.iı;, ve Suri
ye hlİısmiya.n hakimi:y-oti alıtmda 
ikaldı. Ar"P eiendileııinin Tüıi< 
d · ınıanlığı ı;cıtıısi ve lııissi oldu. 
Kt"ndilEri yiıne esir oldular. 

Tüıicler ne vmt Suriyederı ve 
.Ar~an ellorini ~!er
se oraları muhakkak ve mutlak 
hıriı,ıtiyan tesiri altına ~. 
Bunun an büyük nümuıne<t Umu-. 
!)'>j Harpten sonra olan va.ııi~-ettir. 

Arapla::ın Türıklere olan düş
manlıkları kendilerinden zıiyadc 
b"*"larından ileri gelmdd:edic. 
Hııristiyanlar, Ehlisalip dcvrti'l"l(len 
bile Arapları kandırmakta maıluT 
o!.nıuşlarrlır. Onların ATapla.ra 
tehkin ettikleri füıkir şuduır: 

- Tükler, siri yutacaklar .. ve 
yutuyorlar ... Bizler, sizlere hürri
yet ve lstllkliıl verereğiıı ... İ.>te
diğirı.iız gibi dİ!ıin.İ.z,e ve hilalet -
n.ize sahip olaca.ksınız! 

Araplar, bu telıkin ile hulyalara 
~iler. İsükliıle ve hürri\yotle
rlnc sahip olacakla.rıru zannetti
ler. Ve her defasında da Tüııtder 
üzeriıne gehniş hıristiyan ocdula
nna yardımcı oldular. Bunun en 
lbüy•iilk nwllen Elılis<:Jıiıp muha
rebelerinde göııü.ldüğü g-;bi sekiz 
yü:z sene soru a da bin ckııkuıı yüız 
on dört lıarıbinde görülmüştür. 

Türlcle<", miisliİ'man dini<ıin mu
kaddes sayılan ?ı-~inesiııi ve Mekr 
ike.sirıi kanları pahasına müdafaa 

( Dewnıa Var) 

(HALK SÜTUNU) 
Daktilo bilen genç bir kız 

ış arıyor 

Hayatta annesind<>n başka im
ses· olmı.Yan ve onunla kendisini 
geçindirmek için çall!jmak mec
:huriyetinde bulunan genç bir 
kızım. Orta dere<:ede tab&il gör
dün. Da.tifo kursundan ırıexunum. 
Gayet seri yazarım. füy37.iycd<'ll 
h'c zerluk çel<mem. Bonst.>rvible
r'rn mevcuttur. 

Husuısi, resmi mÜe5seselerde iş 
arıyorum. Taliplerin liıtfen Son 
T 'ıgra1 halk sütunund:> .&an
)"Ürek> diye yazmalarını hürmet 
le rica ederim. 

it arıyor 
18 yaş;.nda, ilk mektep mezu

nu bir kızını. Seri dak.lilo yaza
rım. İki yıl bir yazıhanede ça1"r 
tını. Hususi müessesel.erde iş arı
yoınım. Talip olazıların lıltfen 
ha!k sütununda S. H. İş rumu
zuna bir mektupla müracaatlıarı

m dil-erim. 

NEZLE DEYİP GEÇMEYİNİZ .• 

VEREM, BRONŞİT, ZATÜRRİE, GRiP, Nezleden gelir. 

GOMENTAL 
Nezleden korur n nezleyi kökünden keser. l 
EC2'1.llelerdcn ısrarla GO;\IE.l'TAL ara~ınız. il 

ro. Demiryolları ve limanları işletme U. i~aresi ilanları 

12345678, 
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----7 il 

g -- - . ----
9 - ---- - ii 

SOLDAN SA(°;A: 

1 - Kadın c-lt>.c. '-•o blr kı.-;ın1, 0-
ioı.IYucu, 2 - Şöhret, Atrn yiyooei<l<'
rwen, 3 - Amc1, Fc\"kakldc şı:>y, 

{ - T:ıHüL, 5 - Kışın )"ağar, Apar
tınıaınLn k.lsımlanru:hın. 6 - Bir nevi 
ar~. 7 - TarntıJ mf'Şhur kwnar
<!':ıınl41«ia", Kota. S - Yem.ek. t.ıkl.
m111a deıh,lcUr, Afrika-de. bir memle
ket, 9 - Neı.ır, Büyük laırn&. 

YUKARIDAN AŞAÖIYA: 

ı - Köle. Kuyunun ayağı, 2 - Ka
yanın kUQüitü, Uçma vauCası. 3 -
<rl'n.şlilr, ~da lü:zumlu bW şq, 
4 - Eşeli gör (ati icehme) , 3 -
Dal, B;r nevi -kumaş, G - Pol;s mev .. 
kii, 'l - Dt-"licz Gene.reli, Nmıa, 8 -
Teııiete !~1.ım. Aiı'ac:n kolu, 9 - Eşe
ğin hıı)"l.t, &ıyu alımp geriye 1c1a~ 

IMI. 

Diinkii lıulmaeanın halledümit 

tff.Ji: 

1 
2 
s 
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6 
7 
g 

' 

1 2 3 4 s ' 7 • ' 
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T R o t KA • u • ·ı • • K •• R u M 
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21 Eylfıl 1942 
18.00 Progı"1m "" M<m:Mt..ı srurt 

Aşa.rı. 

18.03 MÜ1.ik: Bayan Okuyueull!.ı'<l;.n 
:Faı;ıl. 

13.45 Müz1k: Radyo Dana Orkc"'
r..sı. (Şef : N<bad l'M>'-&OD) . 

19.30 Mıeıml"*et ~t Ayıın ve Ar 
jaııs Ifuberlel'i _ 

19.45 serbest 10 Diılı.ika. 

19.55 MiiZ•k: BJ.'6f.e ve Somailıır. 

20.15 Rady<> Ga:zetc". 
20.45 Mtiz k: B'l' Mar;ı Öğren;yo-

ruz. 
21.00 Konuşma (GJııu.1 Meseleleri). 
21.15 Mii2 k: Çlg:rn Havaları (Pi.) 
:21.30 .K.or .... uşm.a (Kıt p.c-t'Vf'Tlfer Sa-

ati) 

21.45 Mi.ız.ik: Radyo &•ııi\mi Ori<.es
tr-.. ı. (Ş<.-f: Fer'<! .Ainar), 

22.30 Meıınld<.<1 Sa:ııt ;\Jrul. Ajans 

IL:ı.beı t; ~ ,.; "" 

22.45/22.50 Yarlllloi 
~. 

ve 1Juhommen bedeli 2.200 (*i bin iki )'ÜZ) lira olan 10,000 (on b•n) kilo kül 
rengi lopıU: toz boya (5/l;l10<~/942) P-.!710r1ıe& günu saat 15 (on b şte) füy
ı6:ı:rı>aşada G&r b;mısı cishl!Ondekl Kornisyorı tarafından Juıpal zarf usulıle satın 1------- - - - ---- -
ılao:ıcaıctır. RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Bu "° CirtMk jst;y<'nlCTin 165 (yüz altrr.ı;; b~) liral:Jc rnuva1<at temir.->t, H alide Pişkin beraber 
kur"oımun 1ıa,yin ett.i!i v"5i!c:>larla tekliflerini mı.ııtevi zarllann ayru sun saat 14 
(on dörde) kadar KGIJ""1"0n Rıeisliğl!le vermP!eri lôzımdır. Her akşam aat nı.30) dla Ha.ıtıiye-

Bu j~ ait ,artna.uıelec Koms.ro:ııdacı parasız o.lıırak dağ1tıun&ktad1r de, Belvü BahçPsıllıin ~la.turka kl&-
<10152> ırunda. 

A1'.ulıamrLen bedeli. 19680 (on doku::ı bin a.1tı yüz s•·luen) l·ra oliin muht.cl.il 
'Jb•a-.ı 20500 (yırn1ı bin bf!ş yuı) kılo lwı'şun boru (2 Bir;.DCit..eşr ·'l 1942) cu
tna ıunU. saat (15,30) on beş buçukta 1Iayda~şadıa Gar blrıaı:ı dahi"ind<id ko
m !iyon tarafından kapalı za.."'f usulıyle sa.tın alınacaktır. 

Bu işe g;rmı·k lstiyrnle:ln 1476 (bin dört yüz yetlli!ş aa) liralık muvaklc•I 
tı-min;ıt_ lrznunun tay~n .ettığ1 v~ikalarJa trkhtJf'!i.nf rr.uht.evı ı.:ırlla:-ını ayni gun 
ıa.a.t (14,30) oo dört otuza. kadar 'kot is-yon RclısJiğıne verıne rri Jlı.2tlr.dır 

Bu oe aıt .. rtnameler komisuoıxJan paramz olar.ak da!ıtı:ma~~adır. (101>22) 

r Sen :ıf7Jıdiı~dün ? l 
L Yazan: EDGAR VALLAS Çevilen: MUA'\l'.VIE'R ALATUR J 
_Hayır, fa'·a.t iblr defa da ı;eldi l 

mı, an • .o :i :ıltııııd:ı bir ç:n;p.r va~. I 
Saatine b..ktı ve oğluna dedı kn: 
- c·t, sokağa bir goz a~ <br.D<a-

1 ını. 1''ranJı. Suttıon ne o.ldu? Ona 
da mcr:rk eciıyorum. 

Daha ııüzunü ibitirn'1emi§'lıi l<i, zil 
ldı. Asaııısoru aşağıdan iSti~·or

Jardı. 

ı ır.«i .ıe çıkması ·bır <>kla. Bu 
ge: ıı Franık Sutoon'du. Pa rona 
tı: u : 

O kadın geldı mi? 
Hayır, daha gelm«li efen

diın. 

S :ıtx>n hayret eder gi'bi oldu. 
Sua..ıni te"'1"arladı: 

-- Daha gelmedı mi? 
B.I y nınıı yak .aşlı, ya"Vaş>a de

d, k. 
- Da a SO) eltl1klcrina.ı duşı.in-

düm. AmJn, b;ruz d!k.:.ııtli dana
nacaks:ı~ d_g 1 mi? 

- Kadın bur oda bdki uyuyoca!< 
diye mi korJ.."U(l orsuı,? Adam, ı,cn 
de miiıster:!ı ol canım. 

Bil omuzl:.rını silikti: 
- Alt tarafı lben sizin işinize 

dtarl<jnı.am. Hula..a ben bir şey bıl
miıyorum. Stz de >bana bi · şey söy
lememi§ olunuz. 

- Pckiıliı, pekiıliı! Ne diyecek
tim? Sen Leli isminde bir'..sı'lli ta
nır Tfl.i..Sln? 

- Hayır, U.nımam. 

- Bu:rada aza değil mi? 
- Hayır, bu isimde hiçlı<r aza-

mız Yok. 
Sutton düi'Ünılü, dedi ki: 
- Bc:lıki de baljka bir )sim altın

da kmbe aza kayde•lilı:n4tic. Son.. 
ra Le.i isor.i de bak lım .·er..di ha-

Bu E'('CC 

B İR AŞIK LAZll\2 

Vod'.il - 3 - Perde 

.S-1. n ve B.aşmuharrirJ Etem İzıet 
br e - Neşriyat Dir('ktörü 

Cevdet KAnABİLGİN 
SO~I TELGRAF MATBAASI 

kiki ısmi mı• Heıtıalde size başka 
b;r isim n•mi~ olacaktff. 

Bil: 
-K·im:l!r bu aıdam? diyeool'du. 
- E.<Mi m~hkıimlardan biru.i ..• 
Bu 007.ılı :.şıtınce Bıl güldü: 
- Öyle ise bi:tim kl · e a'.la ob

c<ık ı-.<lnnnn .ş ha! Bu akşam or.u. 
mu >be<kliyıor"unır~? 

- Yok, beklem•yorum an·;-ıa, 

şaytt gdn- de heni sorarsa, bura
da olmadıgı'llı söyl<', dıyecekıtim. 

Aç .k konup y mı. Bu ı.tlam benim 
düşmanlar"mdan bhıisidiT. lfa1ıt.a 
beni tehdit bile ettı. 

Bil siikiınetle: 
- S.1 iii bana bı • ~k.nıız, raha

tını.z.a bakım;·, d(.-di. Ben burada 
ne çeşit adaT.ları idare c<tmi~im
dir. Şurada ki<.çi:k bir aletim var. 
Kiiçill<ıt.li'r aınma. arslaııın bJe 
hakıkından gelir. 

Ceke(Jnin iç tarefım a~1ı, irice 
bir çcl<lç gösterdi. 

- Leli :dediniz de.gi l mi? Artık 
bu ismi unutmam. Başka emiırlc
rin~z var mı? 

Biroen ba;ını çcviıdi, perôl."l:ı.n 

a.ral,ıiı ından Kollı'yi gcirdıi. Aca-

Sıhhi Müesseseler Satınalma Komıayonundan: . . / Fatih Sulh. Birinci 
l Hukuk Mahkemesi 

.';atış Memurluğundaıı 

C>J>Oi ı.,. Çogu Muhaımıaı. Fia.tı X d'I Temiootı Şflc'H 
Lira. K\ı<ruş Lira. K~ 

Kuru Fasulye 428:>0 ~i600 33 2851 
---------~ -~------- ----~-- ~ -- S'ATILIK 

APART iMAN 
Nohut 311 llO 36100 33 1700 96 • 

-------~-~----
Pirinç 

Kıımız.ı nıt::cın..ek: 

Kuru bal'buııye 

Tuz 

Pıra a 
Lfmaııa 

T.are bak.la 
l~~nak 

A:y~~ k.adııı 
ç._, ı !a.91.11 y e 
Do ·bunye fa.su:!ye 
Tu.ı:<> bonv:ı. 

Sırık Domate.I 
Y. Dom~~; 
Saioz looboj;L 
Pa.tiıcan 
Semi.o ut 
DolmoL!t b;b"1" 
Keneı.·1-z 

Havuç 
Pwlear 
En&:ınar 
Kamoiıalıoır 

Tatlı lııobalc 

Limon 

Karaman -eli. 
D.ığ~ıç 

Kuzu 
Sığır 

Mıı1!1ak YM'llrWıısl 
G iln liık yuımu.rt& 

88200 

14500 

1700 

20000 

2750 

30~00 

23000 
8000 

30800 
43000 
22800 
8300 
335-0 

3500 
214-00 
17200 
75200 
13200 
8200 
7900 
8700 
6200 
4800 
3500 
4000 

56000 

3G500 
520()0 

8800 
213500. 

297000 
170000 

117500 

3400 -------
29500•, -------

4200 

41000 
32-000 
11250 
4ô50~ 

53000 
30000 
ıı 500 
5300 
5250 

31000 
114000 
92200 
2()"l:i0 

ı3250 

l0i50 
13250 

8850 
75-00 
5500 
700~ 

9000 

53000 
78500 
18901 

301000 

494000 
225000 

l 
l 
1 
l 

65 

32 

20 

ıı 

14 
13 
20 
17 5 
20 
20 
25 
2:; 

12 
10 
12 
20 
08 
20 
15 
15 
05 
10 
25 
05 
10 

56 
6G 
55 
35 

05 
(16 

1H56 26 

548 10 

115 

&85 

30 

12&27 10 

5730 

• 
• 
• 
> 

• 
• 

Ho..ıt Ya.ü1r, Kt' 4 ,, S: \'ı S ı t 
GülgU.n!erin İt:>a rruf •. ıt r.da- u:. un:1 
Apar\J.n-.;..ıı i.z.L.ei ;L\Ylı zın11u.nı<la .:çık. 
a.rt..Urınıa .url't:yle 1\J. iii..t'!Jl~e B~•iaC

bmın odıasUJda 10 10/9.J.:! Cu l ·tt si. 
gü!ıil ~.2l 10 dLLn 12 ~ c kad:..;- sat a
cu.khı'. Y-B2ı!an şer t dai.· C"5ın<lt• \ e ta
pu kr.(yciın.a göre satı:<>cak oian bı.ı. a
partu11aı1 kıym•·ti uıuhnnınıene~ n!n 
;)'!l.ıAie yutmiş beş ni .ıbulır.ad!ğı tJ&.;d-ir ... 
ele 20;ı0/9-!2 Salı günü 10 <Lln 12 y.ı 
!ta<iaı· j'.€nidcn satı,ı çik.ar ·lncaktı• 

J.o'at.J1 'fram\•ay İstasyonuna Uç dJ. ... 
k'k.a t11}f\9:llede İ&aıdcrpaşrı maha 1<:6i 
Pazar ?-.feyG.anı soka!Ufida. e® 21, 21 
mtıırerrPr 3/3 yeni 11 num~1ra)ı o:ıp ... r
tı·ma.n 130.46 metre mur<lhbaı o'~lllk 

sağL 4 harita mımaralı n:aıw ıl" 9 
m.c-tre-1 

,.c, yol solu 9 beı-ita nıum.ıruiı 
ı mahal, -ariG:: ı 965 -harita numa..'Ulı nT.

ha.l, önü 9 metrel!ık :>~l iJ.e çevr,1'. o.. 
lan k.o'lgtr, üç Gro.Uı apartımanı.n. kıy

meti ımıha.mmMleı'!!. 1941 de 10368 lira 
90 ikuruştur. 

E\l'Sa!ı: Bu apartımanın birinci d':.1 ... 
ire9inde ÜÇ, kinci dair~incic 4 w~ 
ve bir lriil;iik sanc!Lk oda.;ı ile hda, 
banyo, mutfak ve h-ol mC"Vcuttur. Zt!
mln btında (iç oda. ae hela ve mulıtak 
oh.tp da.hill sıv.a ile döşen:r_,rsi ;yol.
tur. Apart.ıma.na -ait bir de b.'lhçt1 var
dır. Apartunaın kOşP"ye tftıı.düf rtm., 
tir. Teı'.kos, lh<r\.·~z,.~ eh triJt :r.cv
cuttuı· 

ARTTill.'1A !iAllTLARI 

------
1 _ İşbu ge.yr1 mrnku.'<!.e nıüscccı l 

ve gayri müseccel ha.:{ sal'.ip.crinın il3-D 
-Wrihinden it...00.rt"n 15 güil z rfında \C

sa.i!c;yJe -mlirşoutJ.a.n Iazı.."ndır. ~i 
ta:kıdit'de gaıyri müseccel hak s;ı.ht.pl.e-ri 
p:ııylaşmad.an baTiç kal ııfar. 

Süt 
Kase yoğurdu 
K 1o Y<>ğımlu 

156000 
lM-00 
12000 

184000 
16000 
19-00-0 

28 
11 
62 

6474 , 
---- ~·~----------~----~~--~------------~-~~-- 2 - Arttumaya girl'OC ·l<'.T yil~ 

yedi buçuk. n.iabetlnde pey vereclkler
d;r 3 - Arttırnın bedeli p>'şlndir. 111<
mur kanuni ırnf'hil veı-.ebil.tr. 4 - B":"
deli ihal~yi rnü§'t.cri mJa.dlJlıd.-) V('rrnıez

ec ihaın .feshC'd.il-erok gayı~ men-:.C 1,..ıl ye
ıridoC'fl a..-..ttımı.aya ~ıkarılır ve \•e t'Jl 

çıc« art4.rana iıa!e -edilerer..c. a :-:3::ı.ki 
ıafrk vf' zarer btl'ft h~üın re.üışt.er:<lpn 
alınır. 5 - İh:ı'le taritıinc kac'.ı:ır vergi
ler lh~lara ve celllıli:ıre . :e 20 ,e. 
nelik Evkaf liviz bedeli müı;tefiye a
i~r 6 - İlk arttırırıa gü.nü.nd-c iha1e 
bed;. ı; ınuha:ınmr n insımeti.n yiizde 
yetım.iıt i>e-şlni buldu~u ta~l:1d.P ıhale 
yapılır, ~ takdirde iık~ncı arttırma. 
,ı:ünüOO:c. arttırmaya devam ed:J~ı·f'.k! 

en QOk ar1ıtını.na ihale e<t.!.r F:nla 
ma1Urr.ıaıt ~lrı satıç 202 rr.-cmııriyı tı:'!lıJZ.e 

Kesllnüş odun 
Mangal könıürü 

36500 

82 
35600 

50250 

136 
57250 

2 

9 

26 

34 
ıı 

17034 7G 

191 74 
944 &4. 

• 
• 
• 

B('iyaz &abun 
z.,.rt!n y<ığı 

20050 
16350 

28400 
19800 

sa 
31 

37743 80 • 
• 1 3212 78 

Reçel 455-0 6700 l 31 1316 56 • 
3600 4465 3 50 2344 20 • 

Sı.blı.I mü<>s~in 1942 mal! yılı l<uru erzak ve wr .ıı.t;yacı P=>ı'lJic suı·~tl>yl.e ela;i.4.nwye !ronulmuşlur. 

l - Eks;!!Jx-e lber Çarşamba günü ktanbul Çaja.Joğlund.a Sffı1>t ve İçtim~i Muaven.-ı Müdiriüğii ~mı;ıaıtia. ~" 
Komiızyooda yapılllcaktır. 

2 _ Muhammen !iat, kıll'l'I lemiruLtları YlJ)<.ar>da ııo!llerilm~lir. 

8 - İ&t.<ıkliler .,aı~r..amelerini her gün Komi".)-wıda. göreb;JirleT. 

4' - İslı>kliler 1942 y;Jı T"'9rm Odası ve ;k••iı.Yle 2491> sayılı ko.nunda yazı!J \;e..l<ahr r:e ka.t'I >em;nat ndabuz v~a 
b:Jnita nı .. <.lupla.1'İylo b;rJikle belli gtinlerde Komi.;y'"'"' mlil'aoo.atla.ıı. 

Vergi~rl~ daaııga resm;nln ve ta..aıl:ıhü<fü, ifasından mü,t.cvellit •air masra.flarmütcitılı..U, ~""" ödenl'('('kti<". (10229) müra<:aat. Şartname açıkt.• (5273) 

İzmit Deniz Satın alma Komisyon11,adan: 
Tal ini Fi. 

J.:ın .AJ 
Teminatı 
Ura Kr. 

Rafme 21("ytin)l<l1.t 18000 150.50 4003 50 
> > 6,000 15-0.50 1354 M 

Yukarıda ,,a%llı iki kalem ya~ ayn aıyorı şar1.nıaıınede 'bir veya ayrı lalipl<'re 

;bale tıdllmf'!t ve bh· paM:.le alınma'< suretiyle pamrlıldaıı U Eylül 1942 Per- ı 

!"el'Jlh{' günü ıı;:a.at 15 de iwm.itte Tc.r.sa.n.e K~pısırdl:k..i Kom5s.yo0 l>lnasında yapı

!a!'8k!ır. 

2 - ş,u<tn"""'°' .tı<>del•'z olarak ırom;,.,.oodan alıırm;ı;,-. İsteicl~.,.,, h;za
larmd<ı :razılı l>cminatlımnı iıiltli 1.i<!a:J'I ,.......ucıU.ariyle bil\UklP b<•>li gün ve saatte 

komi~ vrrmeJıeri. c10176> 

fstanbul Defterdarhğından: 

• 
Daeya N<>. Cinsi 

51217/1114-191 Me<:idi)"(-kô;ünde Balın Jmru ÇlıftJ;g; aıraz>

s:ndcn müf r<z 13 pa.!1a 2 ada 15 pa.rsel 
No. ]u 13520 metre mul'3bba.ı a.rsa. 12168 913 

183 ;Mec.diy<lköyünde Balmumcu Çd't.l•ği a,,...;.. 
9:ııden müıfrez 13 p3!>ta 2 oıda ıo pusel 
No. lu 14:320 metre murabbaı a.ı\: a. 8592 645 

184 M~cidi)'f'.00yıü'ndr Be.Jmumcu Çift 1_ğl a.ra.:t.i

.;,..ı,;1 müıerez 13 pat> ı ..ıa 7 poınıcJ 

Nıo. lu 6600 metre murabbaı 'lt~. 13200 990 

Yıık&ırıda razılı gayTi mmkulleı· 9/9/!M2 tarihinde kııf>alı uı.rt usuliyle art.. 
tınn<ıya çıkartlmJ$ ise ~ taı:p zuhur etmediğinden bır BöT i-;indf ])il2atltğa bını,_ 

ıo!n ışıır. W.dt!Jl-crin mı..."'V~t tıemiııat makbuZ:'llltı. ve tl'Üıf\.ıs hüiVi:yet cilildAın.. 

ıaroylr b>rl~ b'1" fll1 zarf.:nda lııa.ttanın Çar ba v Pa:zıwtıe:;i günleri 81lat 14 

d _ 16 y:; t.adar Milil E,n:.ik Müdürlüğüne n uracaafuı.n. •9992> 

ba gazeteci ne zamandanbe11i o
rada duını:yoııc!ııı? 

Fıaıık Sııtııon da patronun bakt
tığı ıı;ıt'.ıkamete bakaral<, perd'Cllin 
aralığından Kolli'yi görünce şa
şrrdı, kalllı. Gol6lba bu haY'fe1 'k<ıT
ş llklı oldu. Çünkü Kelli de ma.
sumanc bir h~(ıTC't gösterdi: 

- Maı;ailaıiı, beni.m iç1n bu ne 
sürpı°"' Mö ıyö Suıtton? ded;. 

- Ik-n d~ sia.in bw"alara da ge
ILtrile.:eg!n' •i hıç sanmwdım. 

Kollıi 0011 derece samimi bir ta
vır taıkınar~ OOli im: 

- Doğ:ruswru iı;tersenirz, ben 
de ı;Wn buıralara get.e.:cğ>nirııi bek
lemezdim. FakGt benim hiç umul
mıyan yerlerde bulunu.şum biraıı: 
da mesleğimin icaha~ındantls. 

Sonra Bil'e döndü: 
- Partron, !Wien şöyle pal'

mak kadar mıı'k b;.- ta-hfa pa;rçası 
istemeye gelmiştim, dedi. 

Bil çclkmeceleri aradı, istendiği 
g;bi biır taıhta parçası huilıdu ve 
m"'tı.ı1ken: 

- Bunu ne yapac'1! ;:sınırı? diye 
oordu. 

Kolli saı1uıı lnr sesle, bira.sın.> 

düşen sineklen roplamak için, bu 
tahta parçasını istediğini söy te
y incc, Bil a.z kall;ın &ı~a;;ı ii.stü 
dü~ecektı. 

Kola kabir.eı.me dönünce: 
- Ne tıııha1 ad.anı, clcdi. aleliıde 

bir kaşok .sapı ile de sineklcıri 
t(l\".lıyanıaz rr.ıy'dı? 

13"• ~a!ıı bir yuıkıın dol<ı.<an 
Franık Suıton pa t:rona başka b-U

allcr dalha sardu: 
- Barrı.bal .iısırnıi:nde biT zatı ta

nır m1sı11m? 

- Şu polis miif e'lıti§i mi? 
Sutton •ev-et! . der git>ı başını 

salladı. 

- Doğrusu ben yalnıız baılıt;e

dildi.gl<h ~tm~m. 
- Buırı!ô·a hiç gelmedti ınA? 
- Zannetmiyorum. 

, A2 sonra Sutton kabines>ne çe
'kifmek is:ecli. Faıkat Bil Mla ~ 
dişe içiJıdeydi l'<aho~ bir şeyler 
olacsığtnı saı:ı.kıi eV\t•den anlamış 
gibd~·dl. 

Tam o sı<rada Kelli elindeki 
tahta parçasile tekrar görün.dil. 
Gc.ycl ciddi b\r tavırla: 

{Dtv.ıw Var) 

T. İŞ BANKASI 
K. Taooırnıi 

HE.SAPLARI 
2 lkinciteşrin 

Keşid""'1le Aynjan 
İk r :mıiye le r: 

l Adet 1000 lirnl>k 
1 > 500 > 
2 > 250 > 

> 100 > 
> 50 > 
> 25 > 

- BE LSAMi OL 
İdraT yolları il:'.:ilhabı, yenıi ve eski BELSQÔUKLUGU, İd Jr 
zorlu ~u, Mesane ve Proı;t.at iltilıalıı., Siıı~t ve Koh S · !ere, 
Böi>rek ralııut..12lı!klarma karşı en mükemmel bir ılJç BELSA"lı
TOL'dur. BELSAMİTOL kullananlar yll'karıda yaızılı hastalılklar
dan çabuık kıırtulurla.r. Bütün Eczane ve ecza depo!ar·ırd~n 

arayınız. 

İŞÇİ ALINACAK 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşlet

meleri Umum Müdürlüğünden: 
i,ı-etl?J.(>miz Şişli tanıitb.ane;.ı. için gös~ere.ccgı dıl~te gör~ saatte •40• ku 

sa lkadat• üer("t vrrilnı.E'K ve (()'Tle& e-vi i)e iş yrri aır&Sında mec<.'enl &:'yehati ~iD 

!
Tramvay Teknik ifÇ.i ~üvL:Yei.i, l§ elbibesi, f0cı1ı..."'k i.!e ~raber Oğ~-P ~ıne-ğ! v.c yii.ı.
de on beş ~a.t Mfla,ılr.ğı zıammı da v-c-1Jmek ureliyle 12 m T'flngoz, 9 bobınor. 

6 Te11<.ırkeci, 14 ~iyeci, 4 tomacı, 6 ·"~Ilk deırnırci!Ye Nıt:yaç '\.RrC :-. 

A~erlikle cıhi'ka...•n oilnı.ıyan irMAUıı.erln nüfus hüviy{.'.t ~Uzc!ıını, hiit.,.nütı.a-1 'lc'tı. 

t•dı. 4 ııdet v,,..,a t'<>l.oğnh "" ı;.md<Y<> l<""1a çalışml!j oln l< ...,.ı nr.lc- " rrl~rı 

alı.ııınHş iyi hlzm<"t v~!ariyle b;rJıkte 23.9.942 Çcr...,nba giini\ ıe.:t 14 l•"a 

1

1
17 ye ~a-dar -f ... ı:ı.•·enin J\.lt-tro Haorı1 ~ k ti~ tı z.::.t İ;ı;:c..;; l{C S.c.J. "~hA..ı.L .. ~i:.u-
nf ~•ııo.l!G1·1 Jtı.<wnu ~·ıJiJo. <lOJ.Wl.t 

1 

• 


