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ETEM İZLET BENİCE \. Sahp ve Başmuba:irl: .1 EN SON TELGRAFLARI VE BABEBLEBİ VEREN AKŞAM GAZETESİ Gıı.zeieye gönderilen evralı: iade edilmn 

H i N .P i S TAN V E \Stalingrad' da Almanlar son 24 Istanbul halkının meh
AŞAGI KAFKASYA •• [saatle hemenhiç ilerligemedileruslardan dilekleri 

Almanlar cenubiKafkasya
ya,Japonlar Hindistan'a 
yürümek karar1nı muha
l aza ediyorlar 

Sehirdeki Bü ün iviller 
Volganın Ötes·ne Geçirildi 

Hadise!erin görünütünden dün olduğu 
gibi buğün de bu mani sezilmektedir 

Almanların Stalingrad'daki 
kayıpları 100,000 ni buldu ETEM iZZET BENiCE 

Staliııgrad ölüm kuyusu.nda ev 
ev, sokak sokak, pencere pencere 
ırliren harp artık bir netice harbi 
cı..ğildir. Bu, Aı:railin tırpanı önü
ııe sürülen Rus ölüm fedailerinin 
kendi çukurlarını doklurmak ka
ran ve Alm3'11lann tasfiye ~e te
rnizlcıne mücadelesidir. Stalin
ı:rnd, meydun harbi biteli ori gü
nü geçmiştir. Fakat, bu Staliıı· 
grad'daki karşılıklı ölüm yarışını 
ve miicadet.e şi.ddetini :ıallm.ış de
ğildir. Belki şehrin dağıruk ma· 
halleleri, sokakları, evleri, bodu
il'lınlları, pe.nc.erele-ri içinde ölen 
Kiki \'e Alma:nla.nn sayısı açık 
cephede ölenlerden daha çoktur. 
Fakaıt, erg<?ç Stalingrad kaleleri
n1ıı son bur-;Iarı üzerinde de işgal 
,.e istilan:n mevtai bayrağı dal
galam(!aktır. Bu ölüm sağnağı· 
na uğrryan şalı.irdeki mücadele 
sürüp gi<lerk<:v Alman ve Japon 
harp gayretlerinin ınnumi ve ana 
hedeflerini de teferrüat arasında 
gözden kçırmamak lazım~ır. Son 
hadiselerin mkişaf!arı dün oldu
eu gibi bugün de Alınauları.n ce· 
nüdıi Kafkasya ve OrUı Şark, Ja
ponlanu Hindistan hedefini göz
lediklerini tdıelliir ettirmektedir. 

Hin.dio;lan bududruıdak.i Jap<>n 
gayretlerinin arttığı artık açıkça 
mcy<lana vurulduğu gibi Hin<li~
tandaki karışıklıkların devamı da 
ınklanamamaktadı·r. Sovyet Rus
ya ile hesap tasfiyesini yine Sov
yet Rnsyanm Alman orduları 
karşısındaki son dmumuna bağ
la.ııuş olarak tııralsız münasebet 
nruhaiaza <ıden Japonya Filipin
lerden ta Malezyaya kadar emni
yet ve müdafaa cephesini kur
dufo1an sonra Alaskadan, Çirufon 
gelebilecek bava tehHkelerini de 
önlemek tedbirlerini almış ola
rak Hindistana saldırmayı nıu· 
hakkak ki Asya İngiliz İımpara
torluğun•İ tamımüle tasfiyeye ta
bi tutmak gayreti ile tasavvur et
mektedir. Uakikatcıı, Japonyanın 
gü,eni ancak Hindistan İngilizle
rin elinden çıktıktan so)lra kıs
men teessüs eder ve Asya toprak· 
larmda demokrasyalara biiyük 
kaynırkl.ık edttek hiçbir ta&rruz ve 
miidafaa üssü kalmaz. Bu böyle ol
tl.uğu gibi Jap<>nyanın Almanya 
ile elele verm<:si, uzun harp yıl
ları mu·kaveııretini, !ktısa.di ve 
sınai harp gr..yretini muhfaza e
debilmesi tasavvuru da yine an
cak Basrıtda buluşmak ile müm
kün olabilir. YLGe Japon-yanın iş
gal ve isttila eylediği yerlenle 
tutuııabHmesi Sovyet Rusyanın 
yıkılm..,.,.na, Çinin kendi başına 
bir kuvvet ifade edememesine, 
llıııdi61an İngiliz İmparatorluğu· 
nıın yılolma.ma bağlıdır. Böyle 
bir vaziyetle Ja•ponyaya karşı 

sadece t3'lrru:ı üssü olarak Avus· 
tralya ve Ala.ita kalır ki, Japon
lar da buralara karşı müdaha 
tertibi aluiayı kendi paylarına 
da lıa mümkün görebilirler. 
Japonyanın Hiııdistaru zorla· 

nıakta en büyük güvençlerinden 
birini de Hindistaııııı iç durumu 
teşkil etmektedir. 

Almanlara gelin.ce, A!.manların 
Sovy<ıt Rusyayı imha ve tasfiye 
etmeden cenubi Kafkasya ve Or
ta Şarka nasıl gidebileceği, Rus 
deYini sırtında nasıl bırakabilece. 
ği bir ehemoıiye!li muhakeme 
mevzırudur. Bu muhakeme yerin· 
de ve Iıaklıdır. Gerçekten Rusya 
?.foskova ve Leıı.ingrad bölgele
rinde, 81!% deıı.i2inden Sta<lingrad 
öııleriııe kadar hex türlü kabili-

(Devamı Sa: S, Sil: 3 de) 

Başvekil Hava 
Kurumu tesisle 
rini tetkik. etti 

Londra, 22 (A.A.) - tlB,B1C::t Ru&
yad411 a.iıncn en son :batıerl.ere gös-e 
pek Jw\"\"6.tlı muktlli).lJ hücunll&r saye
~ Slt.ııii.ngradda v~rı.iyet bıır.a.z. dü· 
:Wıın..şt....r Sou yirn1i ciül'L 3flat1~_ A.1-
man!a.r hCJnen hemen ıbiç ile.rtıyem~ .. 
m.işl,e.r vf şıe.11.nn Şiın.Gll Ba.t.ı&JnQ. nuruz 
C<leıd•er de çe.kilnıiye mecbur C<hlmiş
lerti>r. Bir bölljed.~ ı,;, Alımaıı p~ade 
akıyı i»r lbllcum yapmı.._ da a.ğ>r z.a... 

Vaziyet Ruslar lehine biraz düzelmiş 
giti görünüyor - Maretal Fon Book 
yeni muhasara taburları getirdi-Voro-

neçte mühim bir mevki geri alındı 

• 
"Havacılık ihtiyaçları~ 
mızın tamamen karşı· 

!anması için Mi 11 e t i n, 
gösterdiği alakanın: 
daha çok kuvvetlen -
mesine ihtiyaç vardır,, 

:yiaJ.Jıa ~ı'i.işt.ür ı 
Toınl< ve piyM.e <le "ıı.,.,,Jeyçmeyince ı• 

Ma<reş~J Fon Book n~ tabur
ları ge1'n:n~iır. Stalingradda haEtal::ıaıı

kıcı.ı.lırdıan ma.ada her kadou da h.a.r-1 
be ş:C·wk c<mckbodir. Şimdi $clJl1'ie 
heri>rıs ya OJ'd.uy.a yaıxiını ebncGcte ve 

:ya na.Ill etnı< ktcdir. 1 
Volko.t oeph.esinJn m'l..ııhtfMı k.~m

lcr.ir.d·e Rusl·a.r ilo.rlem:işl nı-dir. 
\ oronej ıoö:get>inde lWSlıır pek mü

!lıiııı bir mevltii d.Uşmandıın geri aJ,. 
mışlaırdı.r. Dıi.ia> df.i'z.inelcırle düşman 
bl<><ıtıavzları ıaıb.rip oJıınmuı,ıtuT. 

:&İR AL.~IAN GE!:IER~"'İN 1 f 
RADYODA SOYLEVI I t 

Anllrara 22 (Telef.onla)- Baş
vekiJimiz Şü.kırü Saracoğtlu Eti
mesu·t tayya,re falbrikasrndaki· ça
~malau tetkik etmiştir. BBŞ'l'e
Jorı tetk~m sonunrla şu beya
natta bulunmu.~tu.r: 

Londm. 22 (A.A.) - cB.B.C:> Dün) 
olkşam Ber lin · Rorlosunda kıom""'1 Al~ 
maaı sOz.cüsU Ge11ıe-ı'.31 Dıe.tı•ih: 

Bardiya sahilinde hücuma uğramış bir l\filıve.r ta.ok kolu 

•- Türk Hava Kll11urnunun 
tesislerini gezd'nı. Memlekette 
havacıılığın g,;]iş:m.-esi ba-lmnın
dan ~<ık ie:;ıbe.tJıi geniş ~ plan 

(Devanu !i;ı:: 3, Sü: 4 de) 

- «:Rusya g~i bir d"ilşmooa k.a..ı'Şl 
n('(t.İt:f"leı:ri:n 9iir'atJıe elde olunamı:ye,.. 
cc.ğrm aırtık ~cıs aın-la.ma:l1<br. Bu 
&üşmana diz çö- peio güç 1"~ 
ışt:r. RU<lann ma<ı6V;yat.ıro a@ır dar
beleılle kırmak ahJıd"'1 bile ll"Çiri
Jıemez. On l.ara k:.a<'şı mmııatı::ıJıJ)"St 

<Dev•mo Sa: 3. Sü: 5 de) 

Çölde çok geniş bir 
taarruz bekleniyor 
Keşif ve topçu faaliyeti arttı 

Bir komiıyonca lda
ma mahklim o!du 
İzmir 22 (Telefıonla)- To~ba

bmn Çakırbeyli köyünde Silley• 
man Karaseli taammüd-en öl.dür
mekten suçlu Mehmet oğlu Os
man Ünalın ağır ceza mahkeme
sinde bi,: müddettenlıeri d€'Vam 
ıeden mılhakemesi -ticelen~ 
tir. 

Ekle edilen delil.lere göre Os
man Ünaim kendisi gibi komis
ycmculııtk yapan Süleymamn vü
eu<:lünü ortadan k.aldsrıp lbu işi 

kendisine hasretmek ve S!\leyma;
nın üzerinde mevcut paralan aJı.. 

mak mak5adile cinayeti işl.-emeğe 
(Dev<Uın Sa: 3, Sil: 4 de) 

Stalingrad cephesinde Alman 
Kumıwıdaıu Mareşal Fon Bock 

İKİ AFYONKEŞ BU SABAH 

POLİSE GELEREK YALVARDILAR: 

''Aman, izi bu be-

LoncJra, 22 (A.A.) - Mısır cep· 
besinde keşil ve topçu faa.Jiyeti 

artnı..ışhr. Geniş mikya•ta bir ha· 
rekiltm lıaşlıyacağına dair emare

ler sezilmektedir. 
TobruJı: limaDJ yen-iden bom

bardıman edilmiştir. İngiliz ha-

Fransa'da 
kargaşalık

lar çıktı 
• 

Liyon, Vişi ve Mar
sityaya Alman 

müfrezeleri g c l d i 
Londıra 22 (A.A.)- Bern

<l«n alınan bir habere göre, 
.I.,yon, v:ş; ve Ma".ii.l<yaya 
A 'iman müfrezeleri gelım:ştir. 
IBunida kaııga.şahkLar o'ıd'u
ğu söylE11mekl,,dir. 
Pariste y<.>niden 120 kişinin 
re<hin" o'arak alrnd ığı bildi-
rilw..ekk<dir. ı 

1 a d·a n kurtar 1 n J Parist~Sbi?,k_işi 
• 11 J tevkif ec. ı.dı 

1 

I,ondra, 22 (A.A.) - •B.B. 
Bir daha afyoa ıçmemeDo karar vererek c .• l'rall6rı. hududundan aıı-

1 t 1 1 ı nan haberlere göre hafta so-
J o r 1 a D 1 D a 1 D a g m ' er 1 nunda Pariste 5000 kişi Uıvkif 

!allat ile il! gln bile davanamanuaıar ı.. olunmuştur. Bun~arııı bir kıs-
" J '!' mı erkence evlerın<? kapaıu:na 

J3ll salbah za.bitaya iki UıyUŞtu- emri.ne itaat etmediklerinden 
rucıı madde tieyakısi müracaat su··ıeymanı·ye ve bir kısmı bomba atmaktan 
ederek hazin bir itirallcta bulun- • maznun bulunnıaktadırlar. 

m~·aıtlup·· t~: Kı<ııhn-estit matıall.e- de bu sabahki - -- -- - -
=" İki hava şehidi-

sinde Taba,klhane cadd..sinde 59 kan 1) k a V g a 
numaralı evin sah.lbi dbkumac1 

Cemit ile bu ev<de kiracıs> Mus
tafa bu salbah elele tuhı§arak p<>
lise gel.rnişJier, şu şayanı dikkat 
söız.leri söıY'Jemişlerdi r: 

c- Biz 10 se.n.edir afyon içeriz. 
Artık bu bizde biı- adet hükmü
ne ırinınıiştir. Bu yüzden h~m 

(Dova.mı Sa: ~. Sü: 6 d"l 

StiJ.e;ı"lJllllli.yede Si,yan~ Paşıı soiok 
35 numarada oturan Demlroğlu Ha.ewt.1ı. 

Alhn~ bir klfıd~ mese!ıe&n<iıen arası 
9ık olduğu Et.emle bu sabah ka~Ja
pnoa birdenfbLre a.ratarı.rııd.Q' bir bo
Jiuşrıı.a ba~l""--llr. N"bccde Et.e.m J•
n.ı b»"ğı ile Hasawn sog ymm,ğıru 

d.e.rİill bir ırrur~e kesfrek kaçm1~tır. 

,D~vamı Sa: 3, Sü: 6 dıö) 

• • • 
mızııı cenazesı 

bugün merasim 
le kaldırılıyor 
Ankara 22 (Te1clonla)- Diin 

A '1.korada mü!'"SS'f bir kaıza o1'-
(Drv<ımı &ı: 3. Sü· 6 dal 

va lı.11vvetlcrine mensup orta 
bomba u~aklan linı ana taarruz C• 

derek birçok yangın !ar ~ıkarınış· 
lar ve infilaklzra rebı.-biyet ver
mişlerdir. 

Hafif müttefık bomba uçaktan 
ise &ıllum \"e :Mersa Matrnh'da 
hedefleTe taarruo: etmişlerdir. 

Bu sabah ve 
dün cezalandı· 
rılan şoförler 

Ücretli iş mü.kellefi-
yetine ge1miyen 
kamyon şoförü 

takip ediliyor 

17 
de 

Enıniyc.ı.t a1t1n-cı şube ınemurları 
tram\'a•ya atlıyanJarı sıkı surette 
takip etınekted;rler. Diin elli kişi 
yakalanarak ce.zalandırılınışhr. 

Taksim. Yenimahalle ,.e Keres
tttiler - Eyüp hattında çahşan 
otobiislerin ds.iıııi surette kontro
lü için ekipler teşkil edilmiştir. 

(Devamı Sa. 3, Sii: 4 de) 

KISAC.:A 

Hangi birisini 
düzelteyim?. 

Mookova radyosu Necip Fuıl 
Kısakiirek'e giıya bi< •yaylım a
teş!• aslı. 

Kısakürek, Göıbbels'e •yeni bir 
yalan savurmak imkanını. hazır. 
lıyormuş!. 

Bizim mabuda, 
- Ne dersin bu hale iistad?. 
Dedim ı!e kah.kaha ile gülerek: 
- Hangi birisini tashih edeyiın 

yahu!. Necip Fazıl eğer Sovyet· 
!ezin kara kaplı ılefterinde kayıtlı 
ise Göbbels'in ayni defterinde 
de muhakkak ki ayni kaydı taşı· 
maktadır. Hakiki ve tarafsız bir 
Türk uıuhaniri '\'e gazetesi için 
de zaten bu hususiyet gerekmez 

'? 
mı .• 

A. ŞEKİB 

Belediye hudutları dahilindeki 
kazalarda temennilerin tesbi
tine 1 teşrinievvelde başlanıyor 

Mebuslar hangi gün, nerelere gidecek 
İslııııwuı M<ıb'usll!.nnuı halkın d;- ı 

lek.J.enııı dınlıeınek üzerı• kazalwa gi.l- y ) d 
=~::~~"'.ı.~~:;:,~~;,:~6/' ugos avya a 
la "" tern.:ıslar i\cıml ;>(!!l,rr.iştir. Ede- ç e t e ı e r 
d\Ye hudutları dahilindeki tomaslaıra s o n 
l T&şt>rı<6V""l Peıwn:be günı:i !ıOıŞLa- g u•• n ı erde 3 o o 
ınıocaı:ıı.r. Dit&. oahiplcn><ı 1"r kıo-

~lı« oıhcnalk üızere m<>b'uslaı'JlmlZ.ln 

~'::.:; ııanııi kazıa.ra g;deceı..ıeri.u İtalyan öldürdü 
Bl<- Teşriırlevvel l'orşambt• gimü 63-

ırt l4 te Beşiktaş Part.i M•·ıi<ezintie 

O(YDi gün oa<ııt 16,30 da BrY<>ğ!u Pa1·
ti M""'1oeııSOOe, 2 Teşrin~vvel Cuma 
eüı>ü saa\ H te Fa\\h P<aırti Merl<ez;n. 
de, ayni gün saa.t 16 ,30 da. Em İl1ÖDÜı 

(De'Vanu Sa: 3, Sü: 5 de) 

Londra 22 (A.A.) Yu•gosıav-

yada, Yu-g.os1oıv çeteleri faaliy.,t
lerine de'Vaıın etmEktedirler. Son 
gıünlerde 300 İtalyan as~:erl bu 

(D"""""' Se: 3, Sü: 5 cfr) 

Bayilere kok kömürü 
tevziatı durduruldu 
Beyanname almış olanlar 

şimdilik beş depodan 
kömür tedarik edebilecekler 
Kömür te=i bürosu Vekıaletin 1 

emri Uı.erin>e şehrimi:z>d'€ki bayi
lere kok kiiınüru te>VZiın; duırlur-

mııştuır. ŞimdilkJ. hahie, i.kinci bir 
emre kadar yaln12 Kuruçe;;ıme, 

(Devamı Sa: 30 Sü; 6 da] 

imet işesi ü 1 
gece soyuldu! 

Damı delip giren hırsızlar kasa 
daki paralarla biletleri çaldılar 

Dün gece B~":-cıı ... pıdlaı tramıva.:r 

cad<i.<"•nd e ci1r' eıllıı<lraıı>a bir bıırmziıık 
'\'2k'as.ı olm.ı.ıŞbud': 

Za!tnt.a tıaıraıfı:ndan Memmiye4:te talı· 

itik edlm-tc ohm bu hiıdi<ıe, Balıçe

il:apıc\a llfül! Piy<ı<J€o Bayii Nim'l't Ab
ı..y.a aot 29/Jl sayılı dükkılnrla vulou 
bulmuştur. 

Dün gece ,,..l)hul bir hl.- V'l'll'" 
tıa:rsı.::lar bu diiıklciruıı dernındal<i ta
van deJijiilldeın içeriye gi.rmiş, ~e

cede b~u nan 45 O bira ibe 200 tane Mit-

11 l'iyaq:ı, bileliob çal<hl<'lan "" """ ay. 
ııi yerden 81.ft'a kadem basm.ı:i"3rd r!. .• 

2 moi Şubece :J'!Pılan tuh'<iko>ta na
~t'an bıl"NlJn Hasan d~:'rSü."'dan 
~i ve hu qogunculuı,;.:;ı: yıap'Lg.ı 

Bu lllırtiJZl!ı.ön vaık'~ı rrrüt• <' k,ip ar
-.Iania gö~ d.epo •bı~ irr!n .. 
dcı. bi:r .ta.r&fm.adn ika edi!digu ZüTIT.ıe

cliJme~ 

:PoJ.is liıı:ırn ııelcn tetk.k:erc cıe-v""" 
done 1'>ı' ıiix. 

••••••••••••••••••••••••••• 
ÇERÇEVE 

Münevver kıtlığı 

Mesela bir kömür mese-iemiz 
mi var? Bunu halletmek 

için hüyük ihtısas sahibi maden 
mühendislerine ihtiyacınıız yok! 

Mesela fiat ve mal buhral>l.Illlz 
nu var? Bunu gidermek için bü
yük tabahlı!Jr sahibi iktısa·t alim
lerine ihtiyaeımız yok! 

Mesela bir sı·hhaı davaın:ız mı 

var? Bunu neticelendirmek için 
bii~iik keşif sahibi tıb ii>tadlarına 
ihtiyacımız yok! 

Mesela bir ahlak faciamız mı 
var'! Bunu nihayetlendirmek içiıı 
büyük sistem sahibi felsefe bü
yüklerine ;Jıtiyacıınu yok! 

Var oğlu var, yok oğlu yok!!! 
Biz, olgun bir cemiyetj.e maddi 

ve ruhi biitün iş şubelerini kuş 
bakışı bir terttp ve tek:ı.ip içi.ııde 
zibnioe sığdırmış ve bütün bu şu
beler aras.uıdalri ahenk zaviyesin
den umuuıi ve ameli bir zeka ve 
idrake kavuşmuş, (sentez) sahibi 
münevvere ınuhtacn 

Büyük ihtısas sahibi maden mü· 
hendisi, büyük tahahbUT sahibi 
iktısat aliıni, büyük keşif sahibi 
tıb üstadı. büyiik siotem sahibi 

NECİP FAZIL KISAJ{ÜREK 

felsefe büyüğü, bir cemiyette. an
cak birkaç kişilik: kadro içinde ki
fayet ve miikemnıeliyet ifade 
eder. Bir ordunun kurmay hcy'cti 
gibi. .. Fakat (sentez) sahibi mü
nevvere, hem keyfiyet, hem d~ 
kemiyet bakırumdau, ayni or
dunun b!':"iik I..-umandaulau de
recesinde ihtiyaç var! 

İşte başmemur, başmüdiir, baş• 
usta, başhekim, başmuallim, baır 
1nuharrir, başkumandan, başve

kil, bat rııan. baş fişnıaıı, hep bun· 
Ja,rdan çıkar. Ve bir cemiyetin kı
vamını, umumi ve amelı biır a· 
henk içinde hep bunların \"arınış 
olduğu keyfiyet ve kemiı·et se· 
viyesi tayin eder. Ve zaten bun
lar olmayınca, ruisallerimizdeki 
münferit ve mücerret ihlısas ÖT• 
neklerinin zuhuruna imkan kal
maz. 

İşe bu cins n1üncvvcrse bizim 
en hazin kıtlığımız! .. 
Yağı 5, pirinci 2 liraya bulanıı· 

:yoruz! Çünkü münev\'eri, T ınıi· 
mal ba~ındanberi bir milyon füa. 
ya bulamadık!. 
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HALK FiLOZOFU 

NE HİKME TİR 

Hu k a girerken.. kö-nür ta. 
:::.arru(u Dle\ ~lllJ., en ba!jia gele.D: 
me.elder • as.ın:la J er almış· 
tı•. Bütün de ·let v~ be-J.e<liJe 
t, kilileri, umı•mı haJat al.. 'I'· 
nı, birJ .. daha e!<;'k madrn ki;. 
müıü sıırfilc doıam ettird,,;ı. 

nıcuiu çarc]C"rinj arıyor. 

~ıc,·7u mühimdir. Köınür 

ı;<•k, rw t, IWınürii ocaj;mdan 
alıp "'·imize kadar gctiruek 
'a'1ta az<lıT. Yani iki kere iki 
rl<irt. Fakat, es<ılle söylemek 
lazımdır L.i, böyle milletçe ya
p :ima" lazım gelen birçok la
sBTnd mevzuların<la, hiil..-t1· 
metle b'z, tavşanla tazı bikaye
:;İRe benziyoruz. 

B'T ma<ldcnin tasarnıfunda 

ne l<adar Cazla tiiidik gösteri.
liırse, halk, o <lerc..ı kaçamak 

taraflarını arıyor. Halbuki. ted 
lılrl<ır elbirliğ: ile alınarak O· 

Jursw, çare, bir an eTI"el bulun.
muş olur. 

!\JF'KTEPI.ERJ' 
'l:J.;JJACÜM 

Bu sene ınckleplere çok fazla 
tcharünı varmış .. )cniden, birçok 
şubeln a~ılruası lazım gcliJ<>r. 
Alakadarlar. tedbirler aramakla 
mc~ı;ul.. halbaki, al.sine, bu )·ıl, 1 
kiı~ıt !.alom de u, kitap da az, 
mektep çantası da az .• 

Buna mu.kabil, şu ilmü irlan 
a)unm bı>llıığı: •. a be kın! Hep•t 
de ulema olup çoka.r, inşallah! 

Yl KSEK 
TABAKA 

Bir go1etede şiiyle bir ilan gör· 
diim: • Yüks<'k tabakaya mensup 
blr bayan bir fam dö şoo1br arı
yor .. aranan ~artlar ilh .... 

Demek, biz, birtakını 4abnkalara 
ayn4~·<>rmuruz. Ayıp değil ya, 
1&bakalann yüksekliği, alçaklığı 
ne ile ölçülüyor, merak ediyorum. 

KlŞLIX 

E(H..ENCEI,f:S 

Bu Sefle, İstanbul sınemaıann· 
da gö,terilettk y•ni filmlerin ek· 
~eri,; daha zi~·ade da~lı, şarkılı, 

müzik!:, eğlendiriei mevzulu- ü
zerinde ç.-kilen kordelalar imiş! 

}"ena değil bütün 1<1§, güler, oy· 

nar, eğleniriz. Çünkü artık nıe fit.! 
mur:ıkabe komisyonu var, ne de 
onun ne}rettiği fiet listeleri! •• 

KAFA 
TA~IİRCI İ 

Terl>iyeci Pro.'csör lsmail Hak· 
kı llaltacıoğlu, •Kafa tamircisi• 
i~i.uıli bir pİJe5 yaznlı): .• bir acaip 
de tcJJ1;.il şekli ~armış!. 

i,ri, ben bun.a şa.şm.yorom da, 
bu tamirhanede yedek parça ~.,_ 
rcuen buluyorlar, onu dfüiünüyo
rum. Çıinkii, maliım ya, yedek 
parça buhranı var! 

AHMET RAUF 

F '""· b~ ,.~da bir deJ.a, ı,>.<h>ımız- / 
datı ba<:<l<alwını <l...,ünmeı,oe C&i•l1ln 
fU'SOUır. Bu davete ~ 00 at.Wr:a 1 
"-'"""''e'l'lnıel1Y1z. 

REŞAT FEY ..;t 

Oınründe ma,eı> kihnürünün 
yfuünü görmooı~ vatanda~ bıı· 
ı:ün, hiç ı>lmazsıı, bi.r ton kö
nı<ir almak heves ve hulyasın
dadır. Ne yapauk?. Belli de· 
jlil .. eğı>ı-, bir yerden bir demir 
soba bıılabil.irse, yalu:uk, bu
lam"z•a, kömür bıL.. Bu za· 
manda alı.D6Jn, bir köşede dur· 
6UB. 

YaJıut, her k~ yalnız brr ton 
kömür alaa bir vatandaş, bu 
yıl, iki ton ıalmak enıelitııık. 

Neden?. Çiiırkü, kamör beyan
name ile veriliyor. Çüakü kö
mürün hesapla hıı.rcawnllSI tav· 
siye ediliyor. 

Yal'ln, bir muciz" kabilind<!,,. 
sulh <>1"8, herşey gibi kömür 
de böl ve ucuz olsa, ayni va
tandaşları, bir nuı<l<ın k&nıürü 
diişınaııı halinde, bu giinR!ısız 
ınad.dcye at.p tııtarken göreuk

siu.iz. O vaki~ kötn.iiriin yüzü
ne k:ın~e dönüp bakrr.ı:,a ak! 

~erg müdür 
muavinliği 

Uıu'! zamandanberi İstanbul 

~dhye doktoı'luğunda wz.fu gö

ren Hıkmct Tümer lerf: n a&.i 

tıp iı8eri Umtını müdür'.ıügü ınorg 
mülli.ır muavml.gir.e taY:n ediJl. 
m~tır. 

ll:uvaffakiyetü mesaisi, dürüst 
ve nazik a.Jl,<l,kilc mu!ı;tirde te

mayüız eden dıoktorumuY..a bu ye

nı \'azifes:nde de başarı'lar diler 
ve tobrik ederiz. 

Yll\"İ AOLtYE DOKTOOO 

En,·cr Karanın ad!.i tıp i.;teri 
tl'll.um müdUrfüğüne tayini üıze-

rine inhıKıl eden şclı.r:miz ad];ye 
d-OktorTı.ğuna da aO.'i tıp i,,'l!eri 

muesK'S's:n.d.e uzun y·ıll.a!"dır n1uh 
ll'L:f sahalarda va?li(e alm•ş bu

lunan Kümil Ünsalan getırUm'~ 

t:r. Yem a<fliye doktorumuza da 
ıbaşarılar dil.eriz . 

ilk okullar Jün açıldı 
1..tan!bu'ldaki bifüin ilk okullar 

dün a ı1m~ ve yeni defi yılına 
girilmiştir. 

'Bu sene bazı ilk olmtarda ta
le'be miktarınm fa21a okluğu gö
rurnrkıtecb-. Maarif müıdüırlüğü, 
talobe adiedine göre, bazı ilk o

kuil:.a'l'da yeniden ~u:be1er aea
ca.ktır. 

Çitte tedrisat yapaeak ()(an 
melcteıplcr de te.<lbit olunacaktır. 

Bior k>s:on lıbnbu1 hıl!kmın tabia*ı 
dil ç<>k çoc~dı.r M n k " :-u m<'

JF.E-lc"!i ortada., llaı bi>yle k n, diye 
k:ıod..ar b.c nı.&den kömür•ı O.:!r. ~;.ş. 

J"lbn1,,..._, b•z.ı kim"' ler de kömili" 
a!rnait hevralnP karıl.ryorls.r, Y~!drn 
90bs mı el-a<SLk.1aT? Jrayır,. alalım., bir 

kt'n'tl.I'Cia buunsun, d:yc, diışi.ı"l\.iyor'lır 

ve ·hmnen bir bıey1ır.ınaınıe wriyor~ar, • 
llı;n!a.l', aJıd.LkLarını sa.tının·~·cckla.r, 

ba.şka~ d~yfcrkit'll", suinı;rt"tleri 

)'Ok. '""'"" ~a b'r lıiı:-yes!et·i va.r. 
Dilıeı- tarurıııı laömür ı.:ıa,,..ı, yapan!a.rı 

da dilvüDOıı. İ#te bu s.·bep!<nl<'n, asıl 
kömüre mOO"aıç o!.anle.r tilluat. \'e ü
~e dÜ;!uı:rorlar. 

BORHAfl CEVAT 

( EDEBi ROMAN: 98 9\ 

AŞK ve GÖZYAŞI 
'\ azao : S E L A M İ t Z Z E T 

JKİN Ci KISI!\l 

g .rdi, kulıa-ğ~ru k .. pıya ~·.yadı. 
Oaha ı " ıt •g .er ŞÜllhe tıırak-

ma . Kc.-,anm kan ındaıı komı.ı;ufo· 
yum A Sovç.n• n;irl.far. ed yordu. 

S =n A ..un: 
S\!\'gtn ıı. d.:uro .. SC"'..-~ \"e ~l.Ze hiç 

b.r \ ihand etnı "c. !• 

D g.l(l c1.13c......"'Ca U -pıerdı w :Ke-:ıa-
n O\.. ı:ı. r IJ'Zr>r n.e çıç.., h:u.ıu bir 
oes:.c: 

- F..yvalı~ .. 
D<ıY • $<rrde.t pa.rtıyi ~-:VCbl;ğinl an.

J>:ıdı v• çmc ko.l<u g.re. Ken;wı. ra· 
lıat.ı, · l ı, 1 '!<sii, hCl' ... ":fİ luıyl>edi
yc :-c. ..ı. \•;ne ;< g'.hı aık:ı~ 1..ışeıcı'k_ 

ot~ ı.; la r..cia, k ar ro on 1.s.rı.Jlda 

e!lrL~eook, >"'"' aıvlı,yncal< eı .,..... 
ını.r.ı tı~lıyıoa.<tı. 

Fok.t o 1ttJd4 "~ta a.lışmoş1ı ki, 
~ ... ~ n b:.ı +ı ~nn • ona ÇOiıt ~ 
ıe»yord>.. 

BlJ1 111 v Cl..;d ·:?1.J bir tf' 't!'ıne kaplıad.I, 
vü "\t: y~r~ 'ldcJı k ~l"tlq tıibi Ç"'flrpma 

,.. b ~ &-..., i -t J ~ 1, g "1..\a,ğı dü.-1 

ğü.mlendl. K"31.ci.8ini tutııısG.a hi.dtıra 
h.ıçkira ag; .yaca.kıtl. agL,;&.caK.tı, çlıılk.ü 

bu koca k ... nakta.n o~.u :k<4Pl dı~rı e
decck!erdi, ırovulac;:klı. . 

Btrdt>n ı fecea.tını ttavradt ,-,e il'
ım ı tt': Yalnız rah:ıta ~l, KEl>iUı.9. 

da dlldkü11dü, Ker.ıanı sev :rordu, Ke
na.n:a ~ı. 

Öyle bir t.ı.:ı.-tıe kapıldı . ., o Anda 
efn.e geçı.-."C)'dl S<vgJıt boğaz, ıy::b<l~·
di, o .itadını mllh.;;!tK.ait. ö'.dürü.rdü ..• 

KU\'i.lk oıı..dan Q>klı, odasınıa g•ldi. 
ŞcCikıa. Suzanın yU.ZUnıü, a.satü hcıUı.i, 

k:ızıırmış ve ters, d;;: bakan gözlerini 
gönü· g-önneı, eski mc ılıek ıı.rkacla.ş1.. 

nın haya.t·nda bir dcğişol<Uk, ani bi< 
başk1ılıi< o.duiiunu derha.l anladı. Su
za.nı herhalde )"llıd.ınm ça.rpniJ.:) o;a
aa.ktı. 

sa-. $etllca.nrn ha.yatını d;cl,>y;p 
öğrenrniytoı, onu Sl'.){'gıl.tY<.t çek:r y.e l'il
:ırum garmrdô. Şetık.nm kolü bir du
rumda o'dlıt:u ı>tı · li idi, ö; !e: b r du-
i"l..n)da. ,d} k.. ondaa hı,:1..-,, tıcrK'ıbl~ e 

iıta P>ahı n yQktlntl 
hafilletmek 

h~da otur:ı.n vataf.dıa;iann 
ı.ev.ı, b ""'" yec~.ı degildlır. Il>.."ÇOıı:u., 
An:.do.J '~ Traı..-yan:n ,ehir. ıcı.au.. 
"" köy.ennden l<>ı~. bw- 'i güç 
••.ıhO,. o ur; lüqıs<-j<;Ü. Bor k= 

Ya.-ıiı..ı' "'· ""'ık. o ı·.kt.Lclacı ye.rJ.e bir 
a)Ake~ ka re.::.m.,,~Jr. Fa.imi, bi.T" 'km1'C 
da va'!'dır ~ı. h."ılıl, bıraktık:]tln o ft..'0.&1.
bllda, köyde, ~;e.ı-i i>t..rklart, b6hçe
ki, bağ~tl.r., tarl ·tı.·-ı ve yıa:k.cı e.kra
ba.;;ar-ı vam·r. 
B~ .noalı.<rroon bir lı:"'nı., İstanbul· 

dan ot'lli<l.."8 l<>ltN!· g.Qe rr-'er. Iıı,.ri 
blll'ad• ..)'• ıaıuiın caol.a>.;,iir. }<ıi.;at, 
b:r k. ı.s.::ı-.. \~ •• :rdrr ki, ~:er.;. iyi dırğildı.r. 

Yah ·~. o.;_ lk..::ın 1ntn c..-ı, luç 9' yoı;. tur. 
lllua~ ~·r k•yual<!-an vı.rdır, onu 
al:ıp ııtçinlrlcr. 

Bu ı<'h• roe haY<>I ~tıalı\ığ; malum
dur. B zı büyuk epCihir]er rni1Ste61w, 
Arwdolu. lasaba ve köy,ennde ha~ 
ço.t LrCUZıd ... r. ÇWCil, OMiar, Jstibsal 
mın~~.ı:.dır, .B nıa.c. akyh, istınbu.lda 
nru~b~ otw·rn .ya rı~cbur <1~r.ıl;yo11 va
t~r, ıx J, asıl n.e:ı~"Ck-etlferı 
<>lar> bu h'11S3o! .ı wı .... ii,~~ giciebılirlcr. 
Bll~ o ~ \e kl(rlıer~e ılı.şıoğıni. 
k ı emtş ooıu...ır, bu ışı ~ıa AC.> ytıık
la ytıpabı 

h.rv i ~ , arzu .f'dcn w.toıxi.aş
J.arrn 1ı.: ı.an.bulu ~. :.c~ i bud· ıi d.f..0 • 
za.n.IJ.i.1, {n LıJ , uu ~ı ~ ·n .ı..ıı.;:e .şı 

ctı.q..all.ı.lrn~. Nü! .Jıi ne .iı.av:;;r ç;ıi;: o
luna, bii:ıün w lca a :ıalıt:n ıtııiyacı 
olıao nıadıdıe .:-rl t M r~ •, v~ala, 
sa.; .,. .ı:O.k la bir t<.n. nıtoı'lı;;eu y ~ 
bicyh bn· ,nx;scılıedi.r, 

ll ıin i.ı oııi>ı.• -;G. b·r ""8ıllst yaP'l
SJ, mut!.a:ka bu. ~ıu'<:I.~ o~ut'traj'B. mec
bur olmıyan on Oiııkırıoe v~ tee-
b..;t ('dık.bi~•r. 

Bu valaıı<Javlw, yuı'I ~ dagr!ao
lıar, şOO,·cı ·~ ""1ı d- ziyac1e lı.'ı>
laylaşrr, hum de, buııada hllyıa nıoıbe
ten ucuzklr. 

Fakıı.~, h,,,_ g°d«;!'jli ;rerl-, g~
ği ""'il<in ,y; klylıı o'meli<fü. Evveilki 
seııe y~ıkım ~et çoıt ~, JodA. 
Yuı•iuıı b•:kiı.ç mahdut lııöoeaine. biı-
cic'ııbi:'C l> .nlcroe .ir-~n ekm etti, O oe-
1"rleroc ,......_. m~ ve her nevi 
t~ ö!çl;.eri ~n m:hdııt idi. -
erıaı,.,.n, haı_....t oralo.:-d&, biOO..•n J>OOa,.. 
lando.. o kadM- lcl, i"""dbulu anııt'Lt. 

Blnaenak-)iı. g;dişt.e, gidllec.ıt ;)"6l'i 
iyi taJ~in f•cLITn""h, biltıa&L, aiMm ve 
ntün.asebeliın'z oloan k3fUbQ vıe köyl~

"" ııitmeJ'yiz. Du •urıctlc. ~ 
mUfl1Y.)'f'n "nf'rfkıcıı'!'f'>t~ ~ (l'hmi-. 

yôct'k, yunhm ımu!ttel•! kii<.ıeler•...., ca,. 
ğıl<ı.cak ye y-.y,ı..u:..:,.-<tır. 1 
• Madl' mı.r. nfü!ıcma<liyen t < vloal:idıe 

zam1ln ve ,.t!ııır içinde o!'du.,'WIJUZU 
söyleyip dunqoruz. o halde, bu rev
klalolide zaman ,.., şa.,.l•t<" 1~..ıun, mu
v..:d<ıı.t bir hayal tııı.m toıcAp -miz 

R. SA11IT 

Şeker hastalarına 
ekmek imal:ne 

beşrandı 
Şeker hastaları için imal edıl" 

mesine mii>Sa00e olunan gl'ı'.ıten 
ekmc',~ri eczanelcl'Cle satılmağa 
ba,;ı!anmı'itır. İki günlük C'km"k 

karr.esı kttpc•nu mukc.bil'nde 250 
gramt!:;k gXı.ten el<ımeği verilmek 
ted\r. Bunun fiatı 65 kuruş ola
rak tcSi>it rllunm~tur. 
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lirdi ve o dıa herşcyı ya~ lıstzıırd1. 
Dedi ki: 
- Şefika sana güven('b,jlir m;yim?. 
Ş\•!il<a <ii>şünmcıden """"P verdi: 
- Efuettn 

- Am:ııa her husuı.:ta güıv-cnıebilir 
mi.yim? 

- E'boLte dt'dlm ya..,. 

- ('ok vahim t><r lı; de olsa•. 
- N.e of Ul'83. O U!' ..... 

- H "-IA bir cin.ı!)" >l işl.eım..ıc Ji<zım 
geme?. 

Şef,1<.a bırıız dunb, ~ıra kaşıdı, 
son omı:z rını saikli: 

- QloJlıı('nn.t>mP e·d!-r minın' diye sor
salar, a')"lık lo:ıç <i>yl'CCğim. 

- Ejler l>enim ôe<iıtlmi Y'lt>ol>' . roon 
ömniinün ronuna kact.:ır nti1'i:! c-dıecc
gm bir ıxrm 1kaı.:a111rt-ın. 

- Valkıl\I Sfuıa.n öyle bir lınldryim 
ki, bol para uğruna a.nıama bôl~ gEber
t<rirn,. 

- Tamam. 
- &.iyir. bakıe.yım, ne ol-u:YQr? Ne 

var? i~tl•diğin oedir? 
- Aceıe ebne, s.ır.ı51 gdince WJia.... 

tırım. 

- Btıgı .. nlü.!t :~t<.diğııı;z bir ifY yok 
mu• 

- V1t-
- Emret. 

Harp V a ziyeti 
Staliograd neden düşmüyor? 

Yazan: l. S. Eski Biikreş Ate~emiliteri 
S1'ılingrad ~den düşmüyor? ( 
Diin a~am ·Son Dak>ka. gaze· 1 

!esinde bu başlrk altın.da bir yazı j 

okudum. Stalingrad'ın düşmemesi j 
Jüzünden serdedilen sebeplere 
şaşhm kaldım. Bu sebepleri ywu- 1 
yı .Bir mub&arrir.- inızasilc yazan 
zat naMI düşünilp de bulmuş? 

edem Rus ımıkavencrlinden de an- 1 

laoıak mümkün. Zaten Alınan teb· 
liğleri de açıkça söylii~ orl•r. 
Bımun isin ileri •ürülen sebep 

de çok yanl:<J bir diişiince. Muhar
rir diyor ki, Bol§evik kumanda 
bey'eti kütle halindeki rica!lere 
taraftar görün mü yor. Bn, Kızılor
dwıun biıtün doğu eeplıcsi harp

lerinde ta1bik ettiği sevkulceyş 

prensipi im~? Kursk . llarlrof 
hattından aşağı Doıı nelrri bo
>una ka<l.ıtr ç...k..ileo Mareşal Ti· 
moçenko ordıı<ıuıwı hareketi, 
kütle halinde ric'at değil de ne
dir? Geç<u senekine nisbetlı.ı Rus 

ordusunun bu yaz seferinde daha 
uznıı çekilmek ve istedif:i ye<rde 
mıılıarcbe ·ermek suretilc daha 
iyi ric'at manevra • yapt ~ını Al
ınanlar tebliğlnindc, rad~ olarm· 

1 

da, gazete neşri~ atında dofaıttla 
itiraf C"tn1ediler nti? n riJI rad
yosunda Alman askeri ~f;ztfuü, 

Ru.s ordu a ric'atinin A!Jnan Bat

k·um:ındanlığı için bir • ürprİ.2• 
teşkil ettiğini ,öylenıedi mi? 

Ba~ta diyor ki, •Stalingrad"m 
b,:az bayrak çekmiş bir kale gi
bi d~iyccef'i çoktan anlaşıldı•. 
Fakat çok iyi h&tırlıyoruıu: Ayni 
zat, bir ya:tı>ıoda Stalingrad"'n 
düşme!'.i için karakuşi bir hüküm
le 10 giin mühlet koymuştu. Şim
di ise •taş üstünde taş, omuz üs
tünde baş> kalmadıktan soma, 
l\Uhver orlusu tarafından zapte
dileeeıi!iııi ı.öylüyor. 

31ıılıarrir, Stalingrad şehrinin, 
bir >avaş pliınındun z.iyıı.de kuv
,·etli bir inat v<> mukavemet his· 
sin~ kapılarak müdafaa ediliyor· 
mlli gibi g~rü.ntlüğüuü söylüyor. 
Cu i<ldiayı cla pı:k garip bul<luk. 
Demek nl"rc<le bi.r Rus muka-ve
meti uzun sürcın.;e, bunu hir &avaş 
ploiııı netice!>İ değil, ):ini irade 
eseri deı'.;<il, lıis,,i.yat tesirile yapıl· 

mış maksatsız bir miiea<lele olarak 
nu kabul e<leccğiz? .Fakat biz öy
le sanıyoruz ki Stalingrad'ı ınü· 
dalaa ıığruıtda tarruz emri veren 
Rus Başkumandanlığı ve bu emri 
Stalingrad müdafaasını uzatmak . 
suret.ile yerine getil'ıniye çalışan 1 
Mueşal 'fimoçenkö ve Rus ı>rdu. 
su savaş pliinı <>imadan harbcde
merıln. Böyle ol&aydı, şimdiye 

İ~te bunun için muharririn gös· 
terıl.iği sebeplere şaştrrn kaldım. 
•Bir muharri.r.in askeri nııitcbas. 

sıs olmadığı anlaş·lıyor. Fakat 
bilmem ki Stalingrad'da devam 
eden h<>ğuşmanın sebeplerin; kav
ramak için askeri mfrtehas• ol· 
nııya lüzwn 'Ur mı? İki tarafın 
tebliğlerini karş.laştınnak ı>kur 

yazırr bir adam için kafidir, fa. 
kat fikrisabitlere kapılmazsa .• 

kadar Rusya çoktan hapı yut&l'Cb. ı ============== 
Ilakikat "1dur ki, Rus ordusu 

bu sefer savaş plıinı mucibill1:e 
muvaıd ,görünen bir mukavemet 
göstermektedir. 

Hepsinden daha garip bir fikir: 
StaJin;,,.,ad savaşında S1'ılin ken
di ordusunun röc'atin.i bi2.zat kes

miş, şehri her taraftan muhasara 
alt;.ııda bulunan b:r kale gibi mu
kavemete Mn·ketmiş? 

Biraz evvel, şehri her taraftan 
Almanların muhasara ettiğini söy. 
!iyen muharrir §imdi bu iddiasile, 
Rus ordusunun rıc~at batlılnı, ya.. 
ni şehrin irtil:ıat v~ mııvas;ılasını 

bizl:at Stalin'in kostiğini söylü. 
yı>r. Demek Rus ordusunun ric'at 
hattını kesmf'k imkanı, Almanla
rın elinde değil, Stalin'm elinde 
imiş. Fakat Stalin Rı15 ordusunun 
ric'at haltını da kesmemiştir, ak· 
sine olarak Rus or.du~una Volga 
üzerinden yardını kıt'alan yetiş· 
tiriyor. Bunıı Volga nehri Ü<erm. 
de hava lıürumlıtn yapan Alman 
uçaklarından ve şehirde <levam 

Arr,erikada g.; •ill<>n b)r çok 
manzaralar haııı> halill'i hat r aıt.
maktadır. Po;;'..ane!terde tciıgraf
çıl.ann ve mü...eailerin yerlerini 
şimdi genç kızlar ve k ılli'ar al
mlıjtır. Tak.si a21hğı •bisikleıı:i y<:i;
cuları çoğ~:tmış. e\ekt.r'.Jc, tram
vay dırcklcrinin alt kısım:an be
yaza boyanmı.şt.r. 

Ara.ııra umumi meydanlarda, 
cadıde!erde araların.da maruf ar
tistı.'ıerin ve filim san'atk:l,Jarının 
da me~ut bulunduğu ça'gıcıla

rın konser verdildleri görülür. Bu 
sokakıbaşı ve 2çıJdhava kıonserle
rinin gayesi halka muı.t müdafaa 
tcıhıviT.-eri satmaıctır. Kon.,erden 
sonra baslıyan satlıjlar l:i..iıyük bir 
raj;lbet gÖrır.ektctlir. 

Harp veresiye satış· 
lan öldürdü 

Son dünya haı<bi Avrupanın bir 
çok mem:'.ckc1irerinde ve hatta 
memleketimiııdc o'.duğu g''bi A· 
merikada da ckredi. yi ka'dırmı~ 

tır. Şımıd. mağazôlar ,ticaret mü· 
eıı:;(!6€1,erı mUııterhlcrine her malı 
pe~n para ile satmaktooııfar. 

fu1<iden rnaı;aza!:.r sattık!ıan 
eşyaları müşl.<>rik!rin ikametgah 
tarına kadar gönderirken bu usul 
dıc arlık ölmiit;iiir. 

A:mırikalı!or satın aldık!.arı her 
seyi kendileri evlerine götürme
ğe meeburduı1ar. 

:Elski reklamlarda çok a.lışver:Ş 
yapı'ana~ı tawiye cdi'lirken şim
di lla5t:kı!erin, otomdlıiJlerin, bU'Z 

dol~p!annın, e!ektrk iılet erinin, 
mdbilye ve rad; &arın ıyı muha-

Akademiye niçin az 
talebe alınıyormuş ? 

GW:d Sa<ı'atlar Akadencıs!n n 
mimari şubesine bu yıl ya~rız 40 
taiE.'be alınacağı hakkı~dr·ki ha

ber mÜna~•betile cHa.lk ~'ibwıfu• 
sütununda fıkrı> yazan arkada
şımız Reşat Feyzi bu rak<mı az 
i:ıularak cAkademide ekısik o'.ıan 
şey nedir? Hoca mı? ders malu
m es> mi? Tah.>i:ıat mı?. diye oo..
muşt.u .. 

Aflakadarl<ırca bu yazıya veri
kn cevapla; az ta!ebe alınmam
nm AJ<adc:ınide fazla talebeyi 

isti<;p e<lecek yer me'\l'Cut o'iına· 
masından ileri geldiği bi'1dir;hiş 
tir. 

Son Te)gr<ıf - Gen,lermizin 
güızd san'atlara ve m'.ırıarlye 

karışı göstero:ği ragbet gö'2ıönüne 
alınar>ô.k münasip vü.>'afte bir 
akademi bina,;ının bir an evvel 
inşası şayanı arzudur. 

faza olunması için r>.kfi:aınfar ya
pıhr..akıtadır. Çünkü ticaret qya
sının azl!ğ~ ş:md:den kendini his 
etlıi~ğe 'başlamıştır. 

Yelek ve kıvrık 
paçaya veda ! 

Londra w Amerikada t=iler 
antık k.n·r,k paçalı pant«\cm.a~ı. 
ya:pmı:>ıorlaır. c Yelek. ler ise ta
mamen kaldrıı?mıştır. 

Kadın eibiselerind.e de kıuırnaş
tan !.asar.ruf için yeni mode>ll.er 
taUbik edi'!mekieda-. 

Müte'hassı~ cyün. ve ..ipeh 
in yerini tulaeak sun'i kumaşlar 
im..ıi il,e geee, gündüz uğ!raşmaJc,. 
tadııilar. Nevıyorlk:ta oMuğu gibi 
d;ğer Ameri.kan şeohirleri.n.de de 

kürkler ve e!'maS!ar çok ra.ğıbet
tediır. Pazarlar satılan eski mo
bi:l)'eıer ve san'at eserleri ile dır 

ludur. Haiik nak!li zor c.s.kl eşya
larını; yükte hafi!, pahada ağı.r 
medde !erle değiştirmeyi tereih 
etmektedir. 

Amerikada plajlar ve 
sayfiye yerleı inin hali 

H&•rp Amerikalıtara bir takım 
yeni veııgi!er de tahmil etmiştir. 
Bu müna5ebe1lle ,apartımanların 

haları arlııruş, .laüıçü.k "vlere, 
ıMl>i~li odahırıı. !"ağbet arlmut
tır. Bir çok kicm."'<':cr lüks apat'
tımanları terkıe~eıdir 

Elğlencelen ile meşhur ~~yıfiye 
yerleri, plajlar artık tıefıha~ 

ma kta<lır. Bazı pla}ların veıi<!
'üıde ve yanında der 'Z vas;taJa.n 
i~ eden yeni yeni ia!brik;ı,!ar 

M.4.HKEMELERDEı 

Altı ay Fare 
tutamazsın! 

~taze..; ı .Haıydtl'r, uzun 'il'! pocs bı

ylk'.ı, ı..i7 U rı boy:~ •'"' y .ı Jene<:ek. 
<.V s::xie, fiM•rt 00.~ış.lı b.r adaımtit. 

Davac.. Cev;;t la ônad.ınıı. uialı: t.e· 
i°"-, Ail't"U. -kuru .iua, liiıtkıiın. Cewl.d.a, 

- D.ı•.-a:ı~..-.ı J t.ın l.ı11k.a.ım, <lıedi. 

- .\Jli ~yı.ın Cıfenıuiın. füıv"<iaorl& 
b~· tul~ ıı:n•neaır tanrşu-Lı.. liı:iyria.r, .ga.
z.et6.lıt'ITdte:ki lııılırnı->cel-w-e n~kheia", 
He::- sabah .K.Oi:Jc.ıncıl iJ •. :ı.ino•ya. ~id.e-r .•. 
BuLüın ga.7.ett.•ı.erı ıop:a:r. Hrps·OO. .. ~kl 
bıbır.ıeıceı.t r. h.aıL.-e<lıe:. B.ı "l1.{'l"a~..iı11 t:1I 
·b:lir1m. f;.;,) eebtıh b~n gar.rııvı..:.ıa o~· 

n.Qo"O.ı~:ıı liaydcr; her saıb< •'kltl g.ibı. 

.gı:ı!dı. Bwo& ae.ı. .. m verip ~.eri 

to.J::al.ı. Bor W>t'<!mİ eline &idı; ~
B.lınoc<0 ha .edl.lnııışıi. B;raz kız.riı. .. 
'\ . ..., tal<.!.~ o "~ ıı.a.!l.ı dilmiştl. 
B-ıaz dc:.ı.lB kızdı. Üc; ı '.r.c .fifi, dördün
c-..isü ..• l!cı_psı. haLedU.n1~. Dtmek, 
H~yd:~rın bu rne;akını bı.M. b!r•i, 
ondaın evv. t>l g(bp, ;.ı.Ia.y t'l.ınek iç«ı; 

lıutu.n gJ.z..:te.l.t!"l'<ll,:.'ta b-'1Il<.-.cclCI4 ~ 
.ı.ı ~t, tI ~-d.J.r !.>ana d.Vn<lü: 

B:ı h ı.1 &M-:u k.a ıı~ ~ <1.ll ! Dedi. 
- T ı'· y t<.k>n !.len boyle o•Y· 

~Prle u1 rı:2tYI ~·vm<.'z:n 9l vsem dıe 

!>al "dem DLıno.' ya ı>an b<'n dcı;i-
1 un . • Nr<ım lop.a ••• :;öz., ,t al, 
dadan. Bil,) de>"nc• uzc.r nıe yilrii- 1 
o~- 'l\ılt:Lt Jya L t . Ond:ın son
r& cıa lllY ğ..nm cl • .na ı!d.ı. Ga.ıııonlar 1 

'.:t; -k.r.ırt.J.r....... L' t~lıdcıı. ben.1, · • 1)3,... 

\. "'CC:Vlm f 
Haltın,. '~ı.t 9:>rciu. Hi!yd.ar, l 
- E·;tı<. D«li. Bon, ötedoı>beri, 

Gaaıcıtıe.' roe"\J. 'llO krı.ı ... zr dm.!' n ~ 
~ kel m<' b lmeceleri.oo mt"rt*:"'ıyun. 
He- saba:hkJ g.li:>', bu sa~ıh ta, g_~ 
y.ı gı ..en. Bi.t, ı>'..!P.den tw\ el gedmiş, 
H "IJtitrıJ. ha.. ı.~fş. B. .. n;;ın· danunma 
lıa.mıa6t sınıt ını oozır~ için. Ded.f,ğt 

!Phi, 

- Bu ı.ır:•ı ""'1 klı1'!şiınion Oıwat, 

dedim. Ağız dolusu h:ıloarele b:ı.şla.. I 
dt 'b;'dııa .• Hlm suçlu. henı gllç:u ... 
Ben <le. ~:e ki l.okııt \'Urtl\"erdim 

&gııınıı ••• Dcdlı:• gibi, ':y&.{.'WT'.tn a.ih- 1 

na alseım, ı~e .. , tuklr 1a~'8.!ı ··~ın.arı<h. 

Ciİ.9s('9;n(' 1bo la.n. . • &n 'n1 d~ bi.rlm. ı 
kadar. Faz· :ı da.ya.Ja hele ber..im daya
ı)ı•m< day rr.ıbur mı•. Aaam .ıoıını bir 
tokat v .... ...m, yamı ~ g.cic.r. 

G zinoruı:n pm;~,'"Tınd!.n Haywn 1 
v~ ~1i~ :ın~t Q\a ... -a.k c:U !ıen.1J•d:fi.nr. 

H"Y'<\arın C '~da ,,,; lok>ılt vıınl.ulıJ.

Ilii.l Sl.Jy oo. er 
l\1a.h'k:ı :ıx, JT"J.-dl"1 25 Ura para ce.

'2PAim m.a1~k-üm ıE tti. 
Mllhık.anıeden ('Ikınca, C<M:l.t, Haı.r

dara, 
- Oooh! D"<li. ik:l 1o1..at 25, bi<- to

kıa 12 .s lira<)'Q "" 1 old>.ı y&. 
Hayd&T k · ,,tı. 

- m.n b"flİ :vw kmlırma, bu .,.,. 
:fer t>ll-i lirayı gff.:):if·rı ç.2erır dört ta.. 
ne OQlkıarım am'!lla, ad:lm akı.tl• ~ 
nın. ADıtı aı;_ı,.· t:ı.rı• tut n-..: . .,"I\! 

IlÜSEYIN BEHÇET 

•• 
Oldüren yıldırım 1 

İzmıt 22 (Husu.sl)- Son yağ
muıila·rın Kandırada milhim za
rarları cılrnuştur. Nafıa müteah
hid:ne ait ~eli çadıııla bir kı~ım 
malzemeyi sular götlirmü.:;tür. 

P..1kıçııova naJıi.yesinin Deliha
sa~ı kövil'ndcn Arslan 1"'1r1öı Ha
ticeyi d·ü~"n bir yıldırım ö'.dür
müş, diğt'r iki kişiyi de ağır su
rette yarnlamıştır. 

peyda o;makta, eoıkiden CQlf. b~s 
ke1llıdl s•h~sı olan yer1er ~'mdi 
eki.!erek malım~ ''<'rir lıır haı!c 
kcmulmak~aıdır. 

Mskeli Japon 
Erbaşları 

.iupon ru.kerlerinin balık, pirinç, 
seb:l.e ve nadiren eti.en mü.rt.>kıkcp 

~an ~mekJ.eı'ini dağıtan eıtıaş

Jar 2/ğW:ınnda qperatöıier gibi 

h•fü birer maske taşımakladll'
lar. Aısk.eıfor Avrupa ayakkabısı 

gi<yerler. KıŞ'.ada giydikıleri aya.k 
ka.bıların üzerin.de saılıibinin adı • 
oı&.ı<sı.nın nilinarası beyaz harfler 
le okunaklı tarzda yazılıdır. 

tKş:•anın bütün 'büyük kapıla-

rının üzerinde imparatorluğun 

serrlbcl!.ü olan yaldızlı 16 tiiıve

ıriçli bir k.rizantem çiçeği görür 
Jür. 

Beden te~biyesi saatinde aske
.. ın en cok hoŞ!ar..dığı spor tır

manmaktır. Halta s::rıry muha
ıi ı:zll a.rı en y ii.l<t;e k duvarla n b Ue 
tırmaınarak aşarlar. 

Asker izinli ola..ak şehre indi· 
i;i vakit kılıç, kasket ve ei]d:ven 
lerin1 daima: iJzerinde taşır ~ 
aala çıkaramaz, Kışlaya döna

dönmEZ de i& işi onlan çeşmede 
yıka>yıp kurumaya bırakmaktır. 
Asket-in kary'()lasında bir tarafı 
knn:zı diğer tarafı sya.h rcukii 

madeni t;-,r ıe,1ıa ~sılıdır. Kırımızı 
tarafı !-ıinli, diger tarafı da kışl'8-
da mevcut cıl!Mdtğııu göstermi
y e Y'aT a.r. 

S. MELEN 

• 

'~JŞ. P .. OLiT.J~ 
- ~-...,,. - -... ,• ~ 

Havada glreş .. 
Yazan: Ali Kemal Sanma11 
Ha<'hin dördıüncü sen.sine gil'

miş ohnası İıı:gu . .:!eri 'bir çok 
mukayesel,,.re se•:kctmeklcü:r. O 
nun '.çin in.gmz ma~'bu~tıoo<> böy
le rrJül:llı:o.zalar gii2e çarpııı.akta
dır. 

:VTes ıa, diyoıf.ıar; hava kU\ veti 
efzem. Karı.da ve .denizde mu
vaffak olaıbilmeık için te.yyal"<! J!ii. 
zım. Ha\'aya hakim ıiıan tarat 
t~ ve faaliyetı elır.ı:le tu.
tqy,.- demekıtır. Fa~t havaya 
hAı.:.tı otmıak için hangi vasıta 
daha l:i2ım?. 

Sav~ ta)ıyareleri ile ingilte
reye karşı Alm•nların açlığı hıt
\'a muhar<ıbelıerinde malum ol
duğu frıere İngnli?!l.er lenine kay. 
ded1.:1mış bir iiı9tünlük varoı: Al
manların ,,.lir.ıe kuvvetli bom
bardııman tayyare',eri vat'<lı. Bua 
laria hep borriba yağtiıro,iar İlk 
vamı2'k iStedi.lıllerı gaye lngilte
rede t;;ıJJ!ribat il<' halk orasıocta 

k'>()l'ku sal.arak tiiı1'ıü perlşanlık
lara< yol açmak \'e İn ı(.tereyi 
mütareke istesrıete mC'dbur et
mekti. BmrJbr.dıman tayya.-esine 
malık olmakta A'!manfaıı n g(i&. 
terdlği üStünlüğe rliyC'Ce.k yoktu. 
Lakin bu üstünfük Frar..sanın yı· 
k*nıısı üzerine İrgil•ereyi de 
yenercK dünyaya hakim olt'1ayı 

1errlin edebilecek gfüi ka l"j bır 

ın.et!eeye v=amadı. Almanların 

lbcıır.Jbardıman ta~-yı.ırdC'rine ma,. 
Qık o!makla e:ldc t.ıı.tıtuki'm·ı ii.s
tü.ıüü~;e karşı İır.,gi.J:z1erin de şu 
üstiinlüğiı vardı; İrıgili2!.er de İn
giltere sahillerinde tesis ettikle
ri üsler<le savaş tayyarelerini ço
ğa~Iu.ışl.ıır, clii;,ın•run gelecek a
k.ınlarma ka.rııı koymaga h~zır
lanmışlar.dı. İngiltere sahilterin
de, yanı İngiltereni.n müd: faa,. 
s:nda İırıgi'teıre sa\' aş tay~ aresi 
itibaril.e ü.stün bulunuyıoııd, 

Fram>a mağlup olduktan 
sonra Alrna·n •bomlbard1l!18'n ıa:y

yareleri evvera, A'ıman istim o,.. 
dusu da ondan sonra ge)e,.('k Bri 
tanyayı i.stlla etmeyi di.itı-iinürk.ea 
İrgilıi:z savaş tayyarelerinı.n üs
tü.nfüğü böyJe kel'i 'bir rol oynı
mL1\ır. 

Havada haldan cılabi:trnek için 
sw·aş ta<yyaresi el-zem olduğu g;. 
hı bu tayyarele.>doen tam i;.1.ifade 
edel>iillıek için de coğr•.ii va7.iye 
tin rrıiisa:t olıması ve tayyare ;B
lerinif'I elveriŞli bulunm36ı ge
reloti.r. Bunu giY,önüne getirince 
şu aniaışılryor: İntıiliz sa·vaş tay
yareleri gidip de i.>tc<li.I<'kri gibi 
Alman payıtahtmın veya Alınımı. 
harp sanayi mm'.akrasının hava
sina: hiikim olamamıştır. Çürkü 
İngi'.lbereden ka.lıkarak K~nva
ya. Berline·gideeek olan b!r İn- · 
gi!.iız Sll'VSŞ tayyaresinin geçmeğe 
medbur olıluğ.u mesafe uzaı'<tır. 

Doıhası var: İngiliz savaş tayya• 
releri S rıgapuru da istend.ğl gi
bi miidafaa c<lemenü~erdir. Çün 
loü mevcut tayyare· mik.tarının 
ıhlıy:ca kafi ge\mcd:ği aı' iai·"" 
mıştır. Zaten iılıt yr.ca kafi o',ay
d, yine 'stendigi gihi Sôngapuru 
korunık k&ay ohnıyacak.'.ı. Ç'in
kü daha e\"Ve1 lnci.'izlcr '\hla
yadaki tayya.re kararg.ın;, rını 

J aıpontara kaptırmıŞ!ardı. s:~gar 

purllJl imdadı·na ~ac<.k " an 
savıış tayyareleri uzak me~afe
lerdeki üıslerd.e.n .kalkıp uçaca:k
lNdı. Uzun brr uçuş ile de,·amdı 
hır miiıcadeleyi lb'rleştirnıek im
kan$ızlığı bir kere daha ve İr4i
liızler için acı bir surette anlaşıl
mış o1du. 

Loodzanm Urerine bcım'ba yağ
dırılmıısından, İng.ilıtered~ şehir 

(Devt;.ırıı Sa: 3, SU: 7 <le) 

'7eiri!"i.zi."DEgoi 1 

t1epımtzın 1 
Süley1114aniyed e 
bir buçuk yıldır 
tamir olunmayan 

çukurlar! 
Sıil<~'maniyrda Kanuni ll!td'r•· 

se ~A:ı.ndG b4r ECDfl' ev\ L~ atı
!an bl:l.Z.ı <."Vl.fl.rin hclfı ;·o,Ja:ı yU
ztr.den lbozuıla.n AI. ı.a.v.ut k~rur.

arı Bciediyece eı!.t.ın ~mJr olı :.n.
m:adı.. Bu yüııdcn kış yaz bu çu
kur"1ma bmk-e" •uhr "" ycl bo
truıkhığu makta ot.ura~a.rı ve 
getop ı•·çenleri ruh• '1z eLmekıc
dir Sıhht baklı.mdan da. bir an ov
wi co:durulma<;1 lôzıım gelen bu 
çukurl.a.:ın tıaırn!rlnı Be!e<I:yeden 
rica ederiz. 

SON TELGJl.\F - ~l<cdiye RP
isli~n c.ıbeqım-"yete n.or.arı dık

k4.tinl ce!beOcr!z. 



(--Günün siyasi İcma~'--------... 

==Son 24 Saat içinde,== 

Hadiselere Bakış 
\ . 

Stalingrad' da sokak muharebeleri 
bütün şiddetilc devam ediyor 

Sovyet - Bulgar münasebetleri da ha :riyade gel'ginleşti - La-v:ıl'in 
iş ıuiikellefiyeti kanunıı Fransada kötü bir aksi tesir uyandttdı -

Köstenc:ede kıtrabm:saya yardım edeli! bir adama verilen ce7a 

lı.cha ra-dyoouun dünkü n.eş

riya\,na göre; Vaşingtmıdaki Fin
landiya e!çjsi, Finlandryanın ar
tıx ha1'b;, devam etmesine lhir 
sd>eıp kalmaclığım, Finlandiya, 
bü.liınl'ığü taa~ ed"W.iği tak
drn:!e su;{h yapınağa, hnır oklu
ğunu, faka.t bu y<ı&la kendisine 
hi'Ç bi.r teklifte buhınuOrrıadığını 
siıylemiştir. 

Henüz teyit edifunıyen ıböyle 

r:\'aJ~t~ıcr b!aşırken, d:ğer taraf 
tan Bulgar - Rus mün;ı,,.,betJeri 
son d"ıe<:e gerg:r.ıkşmektedlr. 

Zllri'hte çıkım Nivel Gazet'in 
B· '··~ e ~u.!ıabiri şüyle bir 
he 'ıer b<l<limniıştir: 

lİ;: Bulgar şehrine yapılan Sw 
ypt hava &kını üzeriıte S0ıiiya ile 
Mu ~wva ara.sındaki mfuıa~elbet
ı.er birdenbire va.hi.mleşmiştir. 

Varnadaki Rus kıonso1o.s!ı.,;ıunun 
k•patılması, konsoloıshık memur
larının casushık faııı!i~-etinde bu
lunmalarına atıfedi~iyor. 

Macar gaoıetel.erine baıkılrrsa, 

konsoTıcısluk lbinatlerı:rl>(la yapı.lan 
·araşt.ıTmaiaırda, Karadeniıt.le'ki 

Bu!lgar askeıi tahki:mlerinin pı.an 
]arı bu.lunmuştUT. Bu memurlar
r•ıı merriıeloot~en geçip gi
d:Ecekleri de i~e ecl'1mektedir. 

RlS CEPH:ESİiNDE VAZİYET 
Alma•n tebLiğeri Staingradıdaı 

in:•tıla yapı.lan muhare'belerin h.3. 
B bitmediğ;ni bil.diriy&. Ruslar 
taze kuvvetı.er getirmek suretille 
l)fllıri mu:haıfaz.aıya ıı:;;·rnşıyıorlaır. 
Şcl rin ş:.nıalindekıi ana mevzie 
ya pılrn ihraç lı.üocumları püıskür
tVımüışt ü~. 

Kaf.:as ce.phesinde Terek nehri 
kı; smda Terek ve Vla.d'imiro
vok şerurleri zepte<li:lmişt.ir. 

Vorcmeçin 'batı ~alinde diiış-. 
manın müteaddit hüıcu.ınları a
kim ka~ır. İhnen gölünün do
ğu cem:iburı.d.a ve Ladqganın ce· 
nuhundoa SavyeUerin a.Ma arka.
ya ya,ptık\lan taarruzlar da-, diiş

ma= cidldi kay>PJ.ar verdirilerek 
akim bıra·l®nlın!§tır. 

Stalingradda. bia- mot'iMii pi
yade tümeni bir günde Rusların 
129 tankını tahrip etmiştir. 

Vo!lga kıY18b şimdi bir buçu.k 
ki!ame<tte ı.ıızun~nda işgaıl e
dilmiş buiumn.aktadır. 

SaV'y.et telbtiğleri ise, Stıılin
grad çarpışma.lannda iki A!ıman 
pi)ıı.de afayuıın yok edi!diğini 
bildinmekttedir. Sbııilil'lg.raqda bir 
kaç sakak geri alııunıştır. Tank 
t•;\)nrlarile zalbit naınz,edi tı:bur
la rı şehrin cenuıbunda Sovyeot 
hat!ıarına gimıeğe muvaffak ol:m 

~n zırth Jrol.arıın pü:>kürt
müŞleıW.r. 

Von>neç lbô"lge;inde üç gün 
devam e-clen bii\Yük mudıare-bede 
10 bin Alman öıru.ü-~. 
FRANSAIDAK:i İŞ MtİiK.EULJ!'r. 
J<ıl!YiETi NASIL BİR N!ET.İOE 

V!ElR!ECFJK.? 
Önümütod.elti on beş ~ için

de muntazam iŞleri ollını:yan bÜr 
tün Fransızlar, evli dlmıyan 2ıl. 

den 35 yaşına kadar bübfuı. ka
dmfar, beledzyele.-e müracaat:la 
kayıt muamelesi yaptıraca.k.Iar 
ve t>için iŞleri cilm'2dığrnı saora
hatl.e bildirecelderoir. 

Bu. karar ,.ınrobu.ri iş mi.i.lı:e:ile
fiyeti kamınunun taıtbüi yohın
da alınan ilk lcaraııdır. 

İngiliz gazetderi bu k111ıun a
leyhine mütemad'ryen neşriyatta 
bulunuyorlıar. cDeyl:i Te3grah 
di)"Oc" ki: clıava1in Fransız işçisi
ni zorla A.lma.ı:ııyıaya göndermek 
istemesi, ·belclemediği aksi tesiri 
hasıl ~r. Fransırz ruhu A}

man esare!Aıı.e talhammill ede
mez.> 

KA!R.NBORSAıYA YAIRiD'.llMIN 
SONU 

Resmi Alman aj ansı.nın bi..lıd'ir

diğine göre, KOstence iaşe rollr 
rakabe bürosu direktörü, ka.ra.
bor,;anın kıontro~ne ai1 kanun
lar& ayılun baıreketind1!n dolayı, 
teŞhir direğine ba.ğlanmı.ştı.r. El
leri ve ll')'aklarr bağlı olarak, u
mı.ııı:ıi mey.dandiaı altı gü.n teşhir 
edilen direktörün önünden, bU,. 
yüJıı kısmı kadın olmak üz>ere, 
hinkrce ha?k geçmiş ve sııç

Lunıu.n yiizüııı.e tükürınüşlerd:ir. 

Hariciye Vekilini te
davi için Almanya
dan 3 doktor geldi 

Ankara 22 (Telefu.nb) - Rıı>
hats:ı.z lbuluııouı HWciye Vekin
roiz Numan MenemenciQğlooan 
gasterdiği amu ilreTin.e tııp a,}e.. 

minin :meŞhırr şahsiy:etl'erinden 

üç Afuıan profesör dok.1ıor A:nka-
1\l!'Ya tayyare iie geı.miş lbulun
mak:t adıolaT. Dok tor FoneSbruk, 
Dr. S'.ın.it ve Brovni.ıı.g'den müt.e
şekıl& dlan 'bu. hE'.)~t. Ha~iciıye 

Vekilimiııi muntaızaman muayene 
ve te<lavi etmeloteclirler. 
Öğrendiğimi1:e göre, Haridyoe 

Vekilıinin rahıelsı'Zl.ığında son. gün 
[erde bir salı51h göııiinmeğe baş
taııuşthr. Hastalık bu. şekiru.e ta• 
bii seyrini talcip ei;tiği takdirde 
Nutınan Menemencioğlu pek ya
kııııda yatakıtan. kalkaibiloecektir. 

( ..... s .. E-...,H~l.;.R;..m.D.-E __ N_v_e_M_E_1t1_L_E_K_E_T_T_E_N_J 

AN KARADAN ve 
l\U:.:ULEKETTKN: 

zaı-tesi günü yer=.ne bugünden itaba.ren 
her haf:la sa.ı.ı günlen ;)"Oll>limaG& .,._ 

ı;ır ]aştınlıruşt>r. 

~adagaskar'da Çinde Japonlar/ 
lngilizler mer· iki yerden 1 

keze 60kilomet· hücuma geçti 
re yaklaştılar . Landra .2'l tA.A.)- Uzalk ~ 

LJm&a., 2% (A.A.) - B1B,C:> Ma.. 
"-karda ~ lcı.rvvelleT'i Vip 
Fraıtleal9l kuvvet'lerinin. a.ncak eheırn.

miı><!l&z ınulc3ıY<ıme\'y le k-a.ryı]cıp.rak 
;ı..-~.,.,. Bir Bı'tanya laıolu 

Merl<ıeze 60 kilometre ~. 
-<>--

İki top taşıyan yeni 
bir uçak 

Londıra 22 (A.A.)- Yeni bir 
uçak imal edilmi~tir. Bu Spi1ıfinı 
uçaJdarımn 2 !Qjl ve 4 mitralf
yözü vaı:'<h~. Rumlarla 700 ınet· 
r!Erlen i.y.i nişan almak mümkün
dür. 

HİNDİSTAN 
v 

ve aşagı 
KAFKASYA 

CB8Emakalod"'1 Devamı 
yet ve k~t ile ayakta dnrurlııen 
Ahnan ordıısunUll cenubi Kaf· 
kasyaya, İrana, Iraka gitmeyi dü
şünmesi bir hayal ve:ta yanlış, 
çok hatalı bir hareket sayılmak 
gerektir. Fakat, Alman oıdusu 
g.eçen yılın Birincikiınuınnnıı.n 
yedinci gününıle.nberi L.,doga gö
lünün cenubundan itibaren ken· 
msi için tesbit ettiği müdafaa hat
tı içinde dnroabiliyor mu?. Bilhas
sa bu yarun Temmıumndanberi 
başlıyMı. . ve son ilı.i hafta 
içinde bütün cephe boyunu 
en azılı hali ile 4kvam eden Ruıı 
taarruzlarını km:ııldanmakınzın 

önliyebiliyor mu?. İşte dikkat 
noktllSl budur ve Alman ordusu
na cenubi Kafk,.sya ve Orta Şark 
iııtikanetinde hareket serbestisi 
kazaodıracııdı: imkan milıw-ri bu 
nolııtaya bağbdır. Ayni ııamanda, 
Alımanlaruı cenubi Ka.fkasyaya ve 
Ollta Şarka tlobsis edecekleri ta
arruz ordusvm.ın büyiiklüğil ve 
küçiiktüğ.ü de şimal ve meN<e.: 
Rus kıesim~ıioıdeki dunnn ile 
sıkı sıkıya alakalıdır. Eğer, ce
nubi Kafkasyayı müdalaa edeuk 
Sovyet kuvvetleri büyük ölçii.dt. 
değilse, İran ve Irakta İngilizler 
büyük kuvvetler toplamamışlar· 
sa Atman. ordusu bn anda durıım
dan istifade etmeuıı.<0yi ve en ha
yati davasını lıalleylıemjl01eyi na· 
sıl ihmal edebilir?. Rus or.l.uswııı 
ta:ınıııınile imha etmtk Almıınya 
için birinci hayatı şart ol~uğn ka· 
dar wnU.:.i Kafkasya, Orta Şark 
ve Akdeniz hitk.imiyetini hallet
mek, Hindistıı:ıu garbinden taz
yik ve tecrit rylcnı<lk, Jaııon - Al· 
man fiili muvasalasını temin el· 
mek de harbe devam edebilmek, 

ğudan alınan ı;on lıa.be.rlere g~ 

re, Kani.onun bat161Ild.:ı- J a.ponlar 
yeni.den taa.rmııza geç:ıniş1ıerdir. 
Bu taan-u:ıda ~ k3(Y'ıplara 

uğrııyan düı;m&cı geri atrlmıştır. 
Hkırıan ey;ı.kıtin.de de taarruı.a 

geçen Japonlar ellerin.den gi tmİf 
bulıum.n birkaç yeri geı.> almı.ye 
yel:ten.ınişlen&.r. 

lKafkasyada Alman· 
lor ilerliyorlar 

Vişi 22 (A.A.) - Kafk:asyad'a 
V'.!adem'-rcıvı;ik ve Terekoi z.:ıpte
den A'ınıa.n kuvv1ctıleri cenuba 
doğru ileri hareketine devam e
diyoı:far. 

Vandel Vilki 
Moskovada! 
Lo00ra, 22 (A.A,) - Vımdel Vülci

yi k.<>ri&rınaıı: üt- Çımg - Kingt& 

hao-1ık.Jar :raı>'ıJıınaJotı•dır. M. Vil& 
~a iblr hatlı> lr.lllıp 1ıa,yyaa-e ile 
Çine gidec&tl<. Dö.n Mo~ İD
gilliz sefiri "" Rus H"-riei7e Ko~ 
Miolato.c~ da göroüşmiiştilc. 

Milli Futbol Takı
mımız Berline 

çağırlldı 
A!ılk:ara, 22 (Telefon!'a) - Alman 

Spor ~jliliıtl ...... tından, 3 ıruw; Y'IP" 
""'*' üzere, Türk!iyc futbol t.aık:lml 
AlnlAtl7a78 do.""' cd·l:!n.ştır 

BU SABAH 
(1 inci Sl!hit .. "fi D°""'ınl 

Dün dokuz tabi ve otobüs şoförü 
ınuhteli( Bllflardan cezalandırıl
mıştır. 

Diğer taraftan Vilayetin em
rinde üeretli iş mükellefiyetine 
tibi olan kamyonlardan on yedi 
t&nesİnin hizmete gelmediği gö
riilmiiştür. Bunların gelmelerine 
mani olacak mazeretleri olup ol
madıkları tahkik etlilmektedlr. 

BAŞVEKlL 
(l inci ~..uhlfed"" Dııvo.m) 

frzıeorimie çdTŞill'SJar göıxHi.ın. Bir 
plfuıın yençekJeştirillmesi ve ha
vacılık ıı1ıt;ya41.arım.ızın t.ıınanU

le ka:rşılaııaıbilımesi için mil1eti
m.i2in gösterdi.ğl alakanın daha 
çok kuvvetleınıesine ihti-yaç va.r
d;ır. Hadiseleri çok iyi ka<vrryan 
ha'l.kımızın bağrında bü.yüiılüğ.ii 
bir eser olan Hava KUJ-umunll 

' gayelerine daft:ıa çaöbuk ulı.,;tıra-
~·ğıına eminim.• 

TABANCA (LE 
( l 1nel Rt.h!feden Oevaın\ 

karacr verdiği, h.ado>ıe g~si ge
çeceği yol üzerin& bekliyerek 
Süileyınmı pusu kuııd.ğuu yel'Cl.eıi 
tabanca ile ateş <ederek ölciüroü
ğü anla..<a!m~,.r. Suçlunun Süley
man Karase1 öldükten sonra yer
e.en aldığı büyük bi.- ta~la ve ta.
banca kaıbzasiile .maktulün başım 
ezdi.ği <le anlaşı1ınıştır. 

İsveç'te seçimi 
Komünistler 
kazandılar 

Bedin 22 (A.A.)- Yarı rem 
mıabMden btktiriliyor: Siyasi 
.mahfillere göre İweç seçiminde 
kıcc:rii.nist ıOOb'usların fazlalaş
ması Aıvrupanm istil®ali nokta
sından tetldl< edilmeğe değer. 
KQmiinjsııtHt isveçle yeni teıne.ı.. 
!er lııuiı-mağa muvafüık olmuştur 
ve bunu genişlıetmeğe çalışacak
tır, Bu, bolşevik düşmana karşı 
miik:atlelede birleşEII! .A.vr~a dev 
Ietleri taı>afından dikl.<a 1'e tak.ip 
edilım.elidir. 
Stokl!ıolm ~ (A.A.) - İsveç 

UIN.ı.rrı[ seç>mJerinin ilk meıtıa
csi şu neticeleri veıtıniştır: Soo
yalist demdkra-1.\ar: 8.31 (33 ka
yıp) ,çiftçi partisi 212 (36 kazanç), 
muıhaiazakıar parti: 266 (15 ka
y:np), ahali partisi: 163 (6 kazanç), 
k;Qınü.nistler: 42 (16 kB.2aııç), 
mil!li parti: 3 (bir kayııp). 

Rumelikavağında 
bir ceset bulundu 

Ru.ınelikıvağı açıklarını.da dün 
'bir e.kek c.eeedinin SU(Yun yii
zür.ode yüa:melı:te dlduğuı görut
müş, ceset kenara almınışt>r. 

Karadeni:zden geıldiği anla~ıtan 
ca.k bir en.kB.2 yağınına saıhip dl
nlzde kalmıştır ki, tamnmıyacak 
ve yaşı tahı:n;n edil-emiyecek bir 
hale gelmiş ve taa~~ün etmiştir. 

Ceset muayene edi~, müd• 
doeiuanumililk ve Sa·rıyer jandar
ma kaınuta.nlı.ğı tahkikata giriş
miştir. 

STALINGRAD'DA 
(1 inci Sa.hiieden Devam) 

an.caolt Y"'""I T-JNBtJ k.nıan.ılal:ıilir ... > 
~-

İıı;g~ maıliıuak Sta.liıı.ı;,,.u'dalci -. 
ziı,celıi şöyle tetsir l'ımektedir: 
Sta~d ;çin müdaf"" muha;rebe.. 

si -1 ş!md; ba{ıl~. Ruslıır, 

ehnarı. son habeı~re göre ta.nı. bir mu
ikave.ın<>t g~~rler. 

ŞEHİRDEKİ stvıiLI..E:R 
ÇIKARlliDI 

Londra 22 (AA.)- Stalingrnd 
şehrinden bütü.n siviller V,rl'ıga 

nehrin>n öte yanma geçiril.ın:Ş

tir. 
Sokakla ö1ü, ağir yarah ve 

demıir yığınlar.ile doludur. All
maıillar yaralı askerlerini kald:ı
rarmyacak lbir hale gelaniŞ'.~rdir. 

Almanların kayılbı• buraıd'a 100 
.bini w:muştur. Bu. şehir Alman
lamı eline d~e b>le, dii:zman an
cak hni en.kaz yı,ğmına sahip otl
muş olıacak.tır. 

Almanlar ku·;·,,.etJ.c.rinin bir kıs
ırunı Voronej ve Vofkx:ı:f kesim
lerine göndermek medburiyetirr 
dedi.rıler. 

Voronej kıe<>iminde Rı.rs baskı• 
sı muva.ffa.kıiyetlc devam etmek
tedir. 

Uk.raynada, çete~r dıişman 

hatllarının gerilerine nUfuz ede
rek 87 A}ma.m öldıürmüş ve mü
hi.ın:mat ool'.u bir tıreni betlıaV"&< 

e tııniş le:n:l:i r. ---o---
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Bayilere Kok kömürü 
tevziatı durduruldu 

(1 lııcl Sabi.!P<ieTı Jlcvam) 
K•dıkıöy, Bakı-rooy, Gazlhane ve 
Beşikt.aş depolanııda, evvdce be
yaoııntıme verip O<rlino a!irnış o
lanlar birer ton körni.iır \.emin e
debi.lıecekf"7dir. Et> sabah yaptı
ğ>ıım tahkib.1.a göre maden kti

rııürii. tevız:atı.na t.eşıW.ievvel sruı 

larıon a doğru başlanahikcek, tey.. 
ziatın ya.pılaca,<ıı 2!aman ayR'!Ca 

i:ıa.ıı. e<lilıeccl.-tir. Thrik.a ve ima· 
lliıthaneleroeıı ziyade halkın ya

kıaçak iohtiyacını.n temini d. 
n illmelcte, hunun iyi bir şeoki.lle 

iki hava şehidimiz 
m·nrur: 
Tiir.k:kuşunun günlüık ta1ıirııteri 

esnasıooa uçaklla·r:<.lan biri saka-t
lanarak dıi.iışır.ıüış '""' içintle bı.ıhı
nan Türkkuşu öğretmellie~inden 
pilot Ferit ile pilot Ekrem Mar
mara şe'hit cbmışlard:ı.r. Cenaze
leri bugün büyük mreasinile kal.
dıdacatır. Bu miiessif ka"a her 
taraıfta d'eri:n lbir teessür uyan
dı:rm1ş!ır. 

Son Telgraf- Va>:ife uğrun.da 
haıy.aotiarmı veren aziz ~hiUıeri
m,jtin batıralarmı hümıetle ta
zim eder ve aiolelerine ta~iyette
ri.ın1:lj sun anı. 

SÜLEYMAN İYEDE 
(1 inci Sahifed6n Dı•vatnl 

Faloat hlıdioedeın b.abcrd:ur ohm Be
,..,.t Emniyet Başkoıcisr.ıtliği Adli 
Koın1-i Mt>hsm derhal faa~y("le p
oe<"el<: !limr!yi sakla~ eıvd<' ya.k&-
1.aınıı;<.,._ y.,...alı Cerralt>paşa Hı:slaiıa

ncs.oe loa1d:nlmıştır. 

iKI AFYON KEŞ 
(! Uıcl S>hi!eden Devamı 

paramız, hem de sıhhatimiz mah 
vol.'up gitınEktedir. Afyondan 
kurtur.ıınak için bir hafta evvel 
işi ~ !dk.ederek evde ikimiz 
de bir adaya kapa·ndık. Hiç kim
se ile temas etmeden yatakLarı
mı:za giııd.ik ve günlerce yorgan 
aatınrlan çıl<nıadık. Fakat ne yap 
tılksa hepli nafile. lzhraba daya
namadık .. A.rlık baktık o.kıcak 

gi.bi değil, cıii.n tahaınmill edeme· 
d!ioğimiz şiddetli kri"i g"1;irınek 
için graIDlarca afyon uyttuk ... 
Bizi tedavi altına alin ... • 

Bu açı'k itiraf karşısında zabı
ta ajjyonkeş zavallıları 1-açak.çı

lık mahkemesine teslim etmiştir. 
Bu iki kafadar Bakııf.ı:öy em

razı akliye ve a!>-ıbiye hastane
sin.d{' tedavi alıma a1ınacaklar

ciır. 

temini için tedb:rler aknm.ak:ta
du. 
HAMAl\'CILARIN 1fÜP.AC.A.A TI 
Dlğer taraftan haman, ı·ar ce

miyeti İktı.sat Yekal<>tine müra
caat ede:rek 520 ton ma'de'1 k'>
muw verilmezse harr.an~~arın 
kapanma mecıburi)'e\inde kala
cağını zildinniştir. 

Hamamtaz odun ile ısıtıldığ 
takdirde - iti JM,ialara göre bil 
çok masraflı ve wr ohnaktadıor -
yüz bin çekıi odun icap etır.1<"1cte
dir, Belediye ise bu k8<lH odun 
vereımiye.:eğ.inl söylemektıedir. 

Benzin istihkakı bu 
sabah tam 

verilmiye başlandı 
Viliryette-ıı te-b:;ğ ediJm.ştir: 
12/8/9412 tarihinde görü.e-n lü

zum ii!zerine günlük hemin is
tihka.Jcları tahditle Mbi tutul.an 
ta.kın ve husu~i oto:rrıobillerl.e 
kamı)'l'.>n ve kamyonetlere 22/9/ 
942 tari;h;nden :tibaren i'.'k taMt 
kararnamesindeki miktcr'ara gö
re benzin verileceği teb:oğ cfunur. 

Bir denizaltıy hücum 
Lcındra 2'J (A.A.)- Gaskonya 

köı:1Ceızindoe, bir İngıliz uçağı• dfil
mak üz.ere bulunan bır düşman 
denizal'tısına hücum etmiş ve 
atışlaruıda isabet k•ydelmişLir. ----

Altı ay Fare 
tutamazsın ! 

(2 inci Sahifeden Dtvam) 
!erin havadan tahrip edi~mesin
d'C'fl şimdiye kadar alınan ders 
de şu OOrıuştur: Bir şehrin ii'ze
rine gidip gelerk hcn-dıa yağdll'
m::lk: başka, savaş tz.yyare/c:-i işe 
kan,<arak dü,<ımanın bornlbardı
man tayyı>relerinc karşı mü:l'afaa 
ederken !ha! başkadır. İngi:,'z sa
vaş tayyareleri bu müdafaa~ ı teo 
min ettiği vabt .Af.man bombar
dı.man ta•yyareleriniııı faaliyeti de 
sekteye uğrcımıştır. Bu bahiste 
jdaha çok oo~neceıkler vardır. 
Fak&t bu h..ıbe mahsus g;'bi gö
ründüğlü haclde her harıpt-e ken
ıdini gösteN!n eski bir ~lkeş kai
desini hatırlatmak ldzıım geliyor 
ki o da şt<dur: Vakit olur ki d'Ö
ğüşen~rden biri abiirünün elini 
·a.yağını bağlar. O zaman a.lttaı 

kalanın buna sabretmekten '"" 
kurtul~ çuesi d.ü..,<iinmekten 
baş4 yapacak işi hemen yok gi
bidir. Muharipler de böyle: Biri 
'bir cihetten üstündür. Diğerinde 
baska bir üslünlük vardır. 

Tokat Vilayeti Daimt Encümeninden 
1 - T, k"a.t Mem!ek~t Ha5tahan.eei: bins61nın 4999 l'ra 57 kuıuşlt, t.Jmi .. 

ratı a~ğ,ıda ya:z.ılı şar~lar dahilinde ve k~ mUC:ıbincr 1.10.!l42 Pt>rşen-..bL' gü

nü saat ıs de dai.ilrt.mt·si yıapıl:nıaık üzere açık -cks ;tmeye k--o .uJmı..;ş!ur. 

2 - Eksiltmeye iş~ir2k ed'(cel<ler % 7.5 nıu'\.--akkat teminat olaın 375 lir.ayı 
Ziraat Bank.<i&ına ncık<l.cn yatı.rarok ma.kbuz lbnaz t'deoek.lcTC.:.r. İhal y.i m.L.~
c./KJp iGbu n1uv.akk.at ttn:;r.<lt % 15 "' blô.ğ edil-ece.k.Ur. 

3 - Bo<leli ihale Hususi İdare bütçe sıiode.n iş ya.p.ıld.dO;)ı;ı. hf>n,en ö. <"ı:-ektfur. 

4 - İlan ila"etıi, della!.iye resıı:ni, mulıı!.avelıe "·esa:r bülü.n ır~a .,..-;iat nıil ah,. 
hldine aitt:r. 

5 - ihaleye iştirak edeeehler inşs.aı.1.8ın anlar oldıı:tun& ve Tlcaı'tt Od:ı.
sındıa kayıtlı bultt.nduğurı..a dalr vesb bra.zına mecburdur. 

6 - İ~ ~w1fJnin imz.'Ul tarihinde_n it.ibaren 15 gün iç·ooe hı .. J .ys.~ 
60 günde bitıir<l{'C<!ktir 

7 - İhale Tokat \".!~yeti Daitnt En.:ümeo salo1ıanda yapıhıC'aktır. 
8 - Fazla mahimat almak, ~ ve~r .evrıakı görme«; isiiyenler her gün 

Vil.lyc~ Daimi. Enciinltıl'l-nıe müracıaa.t etmelerı a.l!.n olunur. c.ıooeS> ., 
* i:knı.ek<op mue.IJo.ml«ine fN te

mln eiımek ~ t.&aııril Vekıalııti bir 
<Y~Pl Kwpc~fü lrunnrya l<&r&r 
veıınj.ş~ir. Muadlunleı:- :her ay ına.aş
loarı:n<i&n bir ~ para loe:silerelı: 
bu \t'Oôperırtil.e .!.u o~ır. Bu 
sur("tl~ )'k-.ni 7ılda on dört bin iJ.lr
mekı<.ep muııllimııııi 8Y salılb oJ.acak-

* Yeşilc!iıel<t~ Caımü Kieb!r m<>
halkıOOıdo oturan Bayıaoıı Samiye<ı.in 
ed. çerrtaı;- mel,lb.ul ıblc lun.ız ~ 
kaçın~ty:. * Edil't>Oden bilcli"1d.iıl'ine göre be-
7aı peynlr !iatlan yülu<elmeldteıdir. 
Bumane görmüş beyaz pe7ııirl
l<!iloı;u 135 - 140 kuru."'- cılcmış1.ır. 

. Anglo - Saksonluk aleminden ge
lecek darbelere karşı koymak, 
mıilivohııa.ma'k: için ayni nisbeot 
ölçüsü içinde birinci d.-reccde ha
yatı şarttır. Hatta, Rus ordnsu 
karşısında kımıldamadan dayana· 
biliyorsa, Rusyayı ce.ıı.uptan or
dusu ile, şi.nıa lden hava ve de
nizalh ·kilvvetleri ilıe tı>m bir tec
ride ve ablukaya til>i tutarak ge
lecek bahara bu şartlarla çıka
bileceğiu tl>hmin ve k : bul e.d.i
yorsa Rue davas1n1n tasfiyesi11i 
gelecek bahara ıhırakarak henüz 
büyük ölçüde dennokrasyalar or
dulannın Orta Şarka toplanam::
mış olduğundan istifade ederek 
bu hedefini başarmayı esas tut
ması ve tercih etmesi çok miiım
künd[r. 

Müıddeiumuınlııin talebi veç.hi
le evvelki günkü muhakem0 de 
suç;unun lıttek.etine il.yan Türk 
c~ kanunu.ı:ıun 450 inci madde
sinin 4 w 7 inci bentloeri!e sonu
cu fıkrasıa ı.eyıularak ölüm ceza
sile mahı'.ımiyetine ve makotı.ı.lün 
ver.esesine bin lira ölüm tarmina
tı ödemesine kaTar v~riln:iştir. 

YUGOSLAVYADA ( 1SATNBUL BELEDİYESi iLANLARI ) 

tu-. * Tica.rel V«Jlô Belıçert l."z bu oa
b3'h Deni-di,-e v~. VE$llln d;.. 
rekt.ifi üzerine İ.zmirde ıbir milYQn li.. 
nı senna.yel• bir cZa!ıireciler Şirk.eli> 
ıte,-ıl;i 1 olunması -alo-tırı.!mqtlr. 

*Memur!.:ı.ra mali.yet f;a.tı ~ıCndeo 
ucuz İngi.l:z kuma.,ı ve yerll kum~ 
iıaır 1ıe·vz.i oiUDa'C'3.kttr. Bu tevziaıil 
fl'lhrmz6€'k:i iııı.a.ıM Birliği. ıııda road
deJf\ri tevziatını da Mınt.aıka TicaTet: 
;ıviü · r ü.ğü dm: ede~ir. Memurla:ra 
m::;m "fatura eşyal.a.r da tevzi okaı•
cal<l:>r. 

MÜTEI•'ERRIK: * 179 ı;.ocu dc!a ad'm do<andırmı
ya k ıkı.şan ma;rı.ıf clıolanıdı.ri.<:I Mat.
T ..... ..t: l S ·m bir lııaf:.ada.nber-i ıaran.ryor-

9 u Dü.n y J!laı.kmımış11 r. * Bkımelc: l.-a.rne&i m'l.;.'k::abilıind~ 
lbak!rnlkırcia un saıtışlanmı,, her Pa-

TİCARET ve SANAYİ: 
* Zeytinyağ fiaı:lan yükael

me k:tıe devam etmektedir. Piıya
sada toptan <Aarak iyi yağjlar lı5ı5-
160 kuruşa satılına.ktadır. '* İtalya dan memlekc •· mi<ze 
iki yüz bin liralık ki~i mad
de ithal oılunacakhr. 

* Dün bir attıın 33 lir2<lan ve 
bir gram külçe altrn 455 kunış
tan muaımele görmfrştür. * Şehrimizin bazı sem'fter.in
de piıtlnç fiatları iki yüz Irurı.ışu 
ge{m'~tir. * Lis• bi<lr- inlt'ha.nlan dün 
okş.am neticel.ermriştir. Lise Devlet ol
guıılUk ;mtilımrlaıına Peqıcmbe gllnü 
ba.ş~lacalctır. 

Kırıkkale Belediye Riyasetinden: 
nel.cı...'ye~ ;nşa elıfülle<:elı: me:zb'ahımın muhammen ~ı 0111'1 7214 

Jlr:ı 61 ıl<'uruş k.e,\l! ve şa~ mueib"""' 21 ıı\lıı. müddetle 7/10/9~ Çar. 

l"mba günü saat 15 de aç.:.k ·eksiJtıne i.le ilial'eoi yapı'laca,1ı.nd:ı.n "'telclllertn 541 
.lir• 10 i<wuş muvak.klot ~un y.&'tı.rch!ı:lıı.rımı. dair ~iy~ _,., m-.. 

r:u ve 2490 Sl71l< kanum. il&-. - cııı..oeıı: vesiIWaıtJ. birı.;ı,:t.e Kınkı!taiıe 
Be:.ed<y-OSine mün.oa.e.1ıc.rı il9n oJwwr. 

Bu. ;~,, art l<l'...ş.i! ve ~ıl ~ göıınek iı;~r Beledt,oııı R~i&liti· 
De u.U:•< 1"a her ı:<i.ıı &ör~. (10285 .• 

Herhaltk, Kafk.asyada son yir
nli dört saat içinde inkişaf e·den 
asıkeri vaziyetler, Hindistan hu
dutlarından Japon ordusmıun 
harp gayretleri hakkında gel<ın 

haberler kat'i ve nihai bir hükııne 
bağlanmak mümkün olmaıınaıkla 
,beraber çak manalıdır ve l\lihve
rin ana davasının Hindistan ve 
Orta Şark hedefini hala esas tut
tu~mmn bir delili sayılmak ge
rektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

İnek ahırı yaptırllcıcak 
Harası Müdüflüğünden : Konya 

fürra merlcr:ııinde 47 bin li:'a keşi[ be<lej;ı iDCAt aıhın ~au kai>alt z:c.'"fl.a 
elı!si~ .. :l'<l .kıonuımu.ştur. 

İb<ıll>esi 7 /10/942 Çal"Şlmlba gürıli saat 15,30 d.a Konya Velereer l\1üdürl;jğ(J, 
Dai resOie top16.n.a.oaık Komi&,ı-onda yapıl1'r:al<lır. 

Bu işe ait Jce.şi!, ~artna~ proje ve ro1r evr'«kı Ha:"Q w V-eteriner Mıüdilr
Wktlıeri!ld{' göriilffuilir-. Hariçten. mt:;-en!ıere ı3'5 kuruş mukaıbiit.nrle gönderilir. 

Muıı!<lııı.t teminatı 3525 lira. olup !:>ara ww"'ine y;ı,lır.ıJ>acalııtıt'. 
Bu inşıa"'1 ili~le !ıedclin~n 31500 lira.>t ;,l.ili.k.ııJc r;:po.rla.nr.a ist.iıw:i.en 

ö~lı: brıltiy<ısi 9U mıı:ı yıl:ınıın ilk ııo-ı ~ı>ci.r tec}.ye ed !eooktir. 
isteklilerin 2490 sayılı. k.arn·:ıım 2 ve 3 Uncü m.'.lddclerinlfe ycı'.lllı ve!t·ka

laT ve 1.emh:ıo;ıt m.akbuz 'Vt'lya tr®tıufbu v,e Na.:fiad.:tın al:acalklaırı .pJlbiyet v~ka.ja,... , 

rmı havl kaıpıe.lh zar'lal'"'.n.ı ihale &a.<:>tind.m bir s~~ıt uvve!ine kıada.r cromis:yon.a J 
~"i. (10343) 

(1 lınci sahifeden Dev.l!m) 

çeteler ta.a.fmdan iıriha ed11.miş
tir. 

15 gün zarlrnd'a Yugool.aıv2ar 

mitra lyürÜeri s,.yesi:ııde 6 A l'man 

""' İta-Jyan uçağını talınp etmi§
terdlr. 

lstanbul halkının 
Mebuslardan 

dilek!eri 

:ı>ar'J. MeT~, 3 T~vel Cu
maıoteei günü saat 14 1.e Üsl<iidar Par-

J3e\Yllroz Ka'l;ı8!. dahilinde Kulu ve C•ftlilı: ~ adi kaldıl'lm inşaa
tı ııç.>k el<Eütmeye k<ımı~. Kteı;i.f bed.eli (58-29) lira ve i.ııc temimıri.ı (437) 
liıa (17) kUNllluo:. 

~i! ve prlnamf' Zaıb•t ve Mu&mlllat Müdürlii.ğü ~mlr>de gÖl'ü,ebillc. 
İ:lııao!oe 5/10/942 P<ml't~esi günü saaı 14 de D<ı<m! Encümende 7":Pci.a<"'.lkttr. · 
T~ ilk temin.at makbuz veya -..p!ar;, iheıl.e t:J,nh;nden (s.F.K.İZl 

gi.in evvel Beık:d.:iye Fen İŞ!ı~i ~lil.dürlüğüne miir.aa?.atla aıhtcaklaı·ı Fenni nı
!Jyet ..oe loanunen lbra:ot '!azan gelen diler vesiltk>rzylç lba.le günü muayy,;n 
-'4' Daiınl Ea.cümend.; bul.ımma\l..... (10175) 

··-

Nafia Vekaletinden: 
Ek:sitıt.mt'!Ye .konu.o.ı:ıı iş: 
ı _Su İşleri İ"<;ncı Ştilie Müdfulilğü bölı:a içinde bu]uoarl K!!"l:o ·ğaç 

ovasını Ba.k:1!";'ay ve ÇM!bldPrC' f~ye.zıanlarından kurl.a.rrnak rr.sks~d;yle yapıia.
cak hafriyat ve stna1 ı~ıt inşaatı.. 

Tahmin edileD kıeşıi:t bedetoi ti.at vahl.C:_ esssı üzerinden c706.634> lira 71 
kwu!ilur. 

t; Mer\<'ez!Dde. a,ni ~ sa&t 16.W da 

Koa<hköy Parti --. 4 Teşriıu
evvel Pazar ... aıı onda Eyü.ı> ~ 2 - _Elosöltm:e 5.10.!l-ı2 tarilUrıe rastlayan Paza.rlesi günü saat 15 de Aııke-

14 roda Su Işlert Reisli.fi tin.ası içinde top\ıq-ıan Su Ekısiltme Komi.;,-yonu oda.sın-M•rkr?>lnde, 4 T~ .a'1ol 
te Bukı.rköyünde, 5 Teşrinievvel ,... da kapalı zar! usul<Yle yapılacaktır. · 

de, 5 Teşrinievvel •at 1~45 te Beı:r
ıro~ po.rt; M~, 6 T<şr'n'<'W<IL 

Sab günü saat on birde Şı,,ti Hallr.e.. 

,.;mıe 6 ~r:nı"'......ı m1<ııt 16.30 d.a 
Şehrem;.n Rail<eviode, 7 ~ievwl 

kıe.ziıı.ci.e. 

Her vıııtaııd,ş bu topLant.ıl:ı:& i,tirtılı: 
E'dr r~ mi.i$1ki\ ~1..,.rlni ve do;!:(.lll<lerin.i 
ıoob'w!ıı.run.ı,;ı.a sertıesıoe sö.rh~. 

3 - İ:ste1tıa .. ~ltm<ı prtnamesi, Mu!t:wele projes;. Baymdır.ık İşıeti 
Genel şart!ruwnıeS, Umt.-n"J. Su i~lf'"n feıınl şartnam~ ile huS".tLS! \"" f r: i şa _rt.. 
nameJtti ve projeleri •36> .ii.ra c~J> kuruş k-arşl.ığında Su İşlt'ri Rri.~ gınde.n 
alabilirler. 

4 - Eksilt.mey,.. gTrc~\111elc ir:'.n i.stoklı!e-rin c32.015> lir;ı •39> kurLL'1~tJk mu,.. 
\·aacık:tt 'lıemin.lt venne·ıı: vr rk~ltme-nin ;:.· pıl~ L'Oğı günden en a.ı üç güı:ı. evvel 
bir dlle~e ile Nalla. 'rek<11et.~ nni.rı..ça:ıt ederek bu işe mahsus olına.ok üzere 
~ tttnrMan ve bu V'e9i.k:ıyı göStermeler.i ~artıır. 

Bu müddet 1çınde ...e.&l4c-a i~teğinde bu!u.run.zyanl&r ek:iıltmeye g:rt'ınrzler 
~ - i..~ <t·.kli.! nıel<tuııJaımı · "ci maddede yazılı sartte b ..a, 

öacPıa:lrut kadar Su İleci Rr ""J'., :~..: m$.k ,z kan-ılığında. vermeleri l<iztmdır. 
Poıilac1a oı.... tıeoiianclı:.r loabu< edll:ııoc,z. c7640> <li'WS• 



4 - S O N T E L C it A F - 22 EYLOL tf.t! 

f HARBİN BAŞKA YAKAsıl 1 jeuLMACA[ Ku: - Erkek 
Ana -ilk 

8AaA.QUANl!BA~I - CAD~İNDE: HUSUS) 

HA YRiYE LiSELERi Orta - Li.ıe 
Yahlı - Yatııız 

Amerikan ordusunun 
''Tahtakuruları,, 

123456789 

1 --- • ı_ 
2 • . ·- -- ·-.. ~-
3 • • 

4 ---.-----
5 .-- ııi 

---• 

Talebe kty<laıa bo§l•mnı$ır. Eski talebenin EylOliln beşlrıe kadar taksitlerini yatıraralı: kayıtlarını yenilemeleri 
lazımdır, Sım! bütünleme imtiba.ıılarma 31 A.!usloıs Pazarı.,;, Lise bitll:J!le imtihanlarına 8 Ey]Cıl Salı. Orta kısım 

1 
eleme i~lIJo. 10 Eyltll Pe?J'mlıe ve olcooluk imtihanlarına da 24 Eylill Perııembe gü<ıii başlanacaktır. 
Müra.-ı her gün 10 dan 17 ye kadardır, F,cneht lisanı ilk sıruflardan başl•r. Gündüzlü talebe meklebin hUSU$l 
vesaitiyk nakled;}ir Telefon.: 20530. ~l ________ ıc=-________________________ ..'6 

KARAR HlJLASASIDIR. 
İbt.ilcilr 942/908 

18.00 

1803 

22 Eylfıl 194'1 
ProgN>m ve lll<"T~ı ite( &.At 
Aya.rı. 

Müztk: Radyo Salon (,. .• ,f"Soo 

~.. (Şeı: Ncc.p Aı,ılu1) 
Müzik: Fa..ıl H('y'dl. l8.4Ş 

19.30 

250 lngiliz lirahk bir ltamyonet, 9000 
lngiliz lirahk tankın hakkından geliyor 

6 ---· j -·. ----
7 -. ıi -· ·-
ll • ...: -· - - - • -
' ··---- ii 

.Mllll Korımma Kanununa mtma.Le
- Yenika.pı Langa So(loncı Ra
şlt sokak 5 numar&la kömür ticaı...,_ 
tiyle meşp:uJ Ham<:t; oğlu Şil.!<rfi Bo<
tancı -.:la isi= bul Mi 1 il .!Co,-onma 
~l.:ııh.k:emrsinıQı• cereyl'l. ecLi"n muhıN 
kemEEi ncticosindt) 8Uı(d'unun fii1ı sa
bit o!<Wgund,.. M.Jlı Kon.-nma Kamı
nur&n 31/2, Ş!)/3, 59/4 63 üncü mad
deleri muclbOce 5 lira par.>. cezası ö
dem<Eine ve 7 gün müdd,,.,.le de cl\ilc.. 

kfm111ın loa;>atıhuısma ve hüoltüm ka»t 
l."'1(.i,,,"lndc ücreti suçluya a;ı olmak ı 
ilZf're karar hü!ift."'19lwın Son Telgı-al . 
Ci<l.>etesinde nefr'!Clilınes;,,,. 17,7942 ta-j 

19 45 

Mıemıl'l:k•'L Süa.t Ay;;ırı ve A• 
j:ıns }fabcrlcr~. 

J..Iüzik. O~a l\!·ı ı..ı..; - Qtt •o 
Rf'sp.ghi: norıyr-ı Mrıxa.rı.111-. 

d<ı n K' <t.e t. 
1941 eyl\ll'Ünde, Am..,ik.ada Lu

rsyan hükı'.ırneti dafıi.!inde •büyük 
man<'vra!ar yapılmıştı. Bir ara

~k ibir tank kol,u piyad<"er tara
ıfınd.:ın tululan lıir mcnie sal-
ırdı. 

M-anevralan sey•rcden müte
lıa~ıslar o zaman, hiç bekleme
dı!Jeri bir manzara karşısında 

ka-klılar .Nereden gel<hği an1o§ı
iaımyan küçfrk küçük on kadar 
Jrnmıyonet a.rkafarından tanksa
nr bir tap t:ış:dıltları ha'.klc sa
hada göründüler. G&rün<lıüter 

emroa, bir yıldırım gıbi de gelip 
ge~-tiler. Muhacim tarafın sağ 

cer.aJı.ında b~ mahalle geLnce, 
dcıtıal mt!'\"li tuttular ve ateşe 
b~"42dılar. Bu tanksavar topların 
at~ mı..~acimlerin saidırışın.ı 
durourou ve binnaz.ariye birçok 
tarl&rı da taiıTip etti. 

O manevra1arıdan sonra, şımdi 
Amt>rikan ordusu için bu lcüıçük 
ar:ı.bala-rdan ·bol IW ımai edil
,nekledir. 

Bu arı:ılıalara bir çok isimler 
Aa}~lnış: Yıldırım gıbi gıden tah 
ta.kuru.~u ,T111Pan, Tank katili, 
fakat unc-umiyetle kll'bul ec ı,en 
ı.s'm, '!rlzım ckaptıkaı;ıtı• tiJbırine 

rr.uad11 olan •ieeıı» dır 
Bu arabaların uzunluğu iki 

buruk metre .geni~1 ;ği bir metre, 
nn ıki santimetre, yükısek!~i bil
d~miz otomdb~ıtıcrin yarısı ka
d rdır .Sı!L'eU bir tondan az ol
dtı;iu iÇin, i<dılnda tayyare il.e 
de J;ıafaylıkıia nakledilobilmekte
dır. 

Üç kişi taşıyab~ekl.edir. Fa
kat lfummunda al'tı kişiyi taşıma

ğa da tahammülü vard;r. 
Jeqp arıı.lıa.ıannın nıotörleı<i 

dört siJindmi ve 00 beygir kuv
v·etındrd:r Yedek parçaları basit 
şe;lE'T otluğu Pçin tamiri de ko
Jayd~. 

Bır çok kinı.ı;elende şu kan2at 
1 

vardır. T~nlc :mi.cu!l'l'larma karşı 
tankJaıta muikabele edilir, HaJ
bul<ı bu mü.ta~ya ba'Z'ı rakam
laııın v~..Cib'i cevap ı.atidir. 

Jc~ aralbalanndan her biri 
2.50 fngili:z lirasına malıll:makta
dır. Ha.'.lhuki en küçük bir tarnk 
900() İrtıi<l.2 lırasmckn aşağı çık
mıyor. Heloe jee<p:erden aö<t be§i 
arkal.arında ta-şıdıkılan tanksa
var tqı?ari'.-e mevzi tuttu-tar mı, 
b· tankın muhaJ.kak haklardan 
g.E.'lJy orla:r. 

Sonra bu ;ıraıbabr, hatta m<:11X>
s'kCeUerin çıkamad>k:ları yerrere 
çıY.ı)orlar. İçindeki adariarın el
J:er r.dc nrit.raJyö2ıkır ve sil"..War 
v:ındr. Son dereoe seri O:l:luldan 
içın, mc-vıl det4irmderi de o 
bdar l«Aay oluyor. 

Soma bu arabalar k~fleırde de 
lrnllarulrnalııtadıır. Bunlarla hemen 
l:ıCr yerde çabucak bir radyo i6-
ta;.ıunu irurmak mümkündür. 
Topçu rnewıilerini, yürüyüış Jrol
Jarını tayyarelerden saklamak için 
iıemeıı.oocik bir d UJ!"".an pernesi 
salıvermelcledirler. İleri iknlla:ra 
()(plıanc, el'74k la~ırlar, ya,-alılan 
ı;ii.T'aıtle ~jye göfürürk>r. En arı-

1 

zalı ara1liden dahi çekinmeden 
geçip gideri'('[", Ağır mitralyüzleri 
ile tayyarelere de ateş açaıb>lir1er. 

j Zırhları yoktur; Çünlaü ."";'tı. a~ır-
1.ğını aırtıtıracagı ıçm, =atın, de 
azaltır. 

Nc!ıirler bi rordu için aşılması 
mü.şkii.l mfınilerdendir. Kurulacak 
mr köprü tayyare oomıbalanna 
kolay l:ıedcf t~l edıer. Hal!Wki 
bunları sall:ara bindirip lkarşı ta
rafa geçinnek ve ateşe iştiraık et-
1ıi!rınek daıha kıolaydıT, Eğer ııdı

rin ~u deııin değilse, bu araba· 
lar teklerlekleriıni ı.slatıını:ı.1<ıtan 
knıi<.ın:ıırl:lar. ÇiiDkü bürun ,elekltrik 
tertibatı arabanın üst !kısmında

dır. Ün'.lll için rut uibeıtten göru 
yılmaz. 

Bu aral>alarm hizmctıi yalnız 

askeri harekata muınhasıır i<.alırr,;ı
yacalkıtır. Harpten sonra, şehiroe 
ve köyde de çok faydalan dı:ıku,. 
nacaıktır. 

:-r..-:or. ~ 
,.,_._ ___ ~ 

Öksürük ve Bronşit! . 

SOLDAN SACA: 

1 - Bi: n.: ·i serpuş. Afi, 2 - B:r 
ırk, 3 - Ayı yuv.ıısı, il•m, Şan eclli
ı.,, iD k""' ı ı bp kalm!:ı..;ıtı.rılmrşı. 4 - \ 

Atın kllıOdUt'tı6L, .Bir lçk1, 5 - Eir u-
21.llll uk ö içtlı.çli, \ N lirniiızüıı lcı6ı.rn

l.aır1 nd aırı, 6 - Azerar~rln bir çal&~ı, 

Cem• eda.lı, 7 - Çok <lt>ğil, Hakir, E
da.t, 8 - K:ı.n ,...,.ıu, 9 - Ömilr vade

Sİl'l ·n 800.J, Gök yüzti. 

YUKARIDAN AŞA<iIYA! 

1 - Dua aomınclıt ~.!.enir, A<loet, 
2 - Milslüm ibadet;, 3 - M3Jnlll,. 

dan, Kadim bir Ywı.aın çalgısı, Edat, 

4 - Söz, Buhmduı;jumuz zaman. 5-
Vücuı:!ün dış klıımı, Safi, 8 - B'r !ı;tı:i, 

H:ib<lş ş.et;, 7 - Lillv.a, A.rt>oün ""-
7.J<'Si, Nota, 8 - Sol eli ııe ili göme, 
O - İnsan, Ya.lva.rma. 

Dünkü bulmacanın halledilıniı 

tekli: 

1 
2 
3 

ı 2 3 4 s 6 7 a ' 
E T E K • K A R ı 
s A N • s A M A N 
ı ş • H A R ı K A Türkiye Umumi Acentası: 

Piya•anın en güzel, en sağlam 

5 LAMBALI 
RADYODUR 
Fiatı bor keseye uygun, ömrü 

uzun ve yedek parça ve 

Umbası 'boldur, 

20.15 Radyo Caxetı~ı. 

20.-15 ~t<n•K Iı:ı SO 'lt'l" (P1.) 
21 UO Konuşrr::ı (f;,·'r· S.· t) 
21.15 Mıt-ı."k: •Koc-t JTT:e:. VP (Ser('

nadt"> lo.r CPJ.} 

21 .::o Konuşm~ (l'o5ta K t, 
21.45 Muz:!<: Kliı ık T "" Mcı, 

Prvgra.n ı. (Şc! !1.ft·stıd CC'ir..l\ 
22,30 :rwf'"l:n!ok.~t S..ı.;..t A.)""arı. AJ I'd 

H: bcı·:~·ri vP Boısr.t.l!lr 

rilıind,c loanır verildi. cl0292> 
22.45/22.50 YarMlki Pmgrnrn. v_ô 

~.panış. 

• NURUOSMANİYE CADDESİNDE ııususJ --
YENİ NESİL İLK OKULU 

YUVA - İLK Kız -ERKEK 
llcrgiin Türkçe - Fra.nsızca \öğre tinı. Yuvada yenilik. 

saat 9 - 17 arasında kayıt yapılı!', 

·~----1!9• Mektep 21 EylCilde açı1mışlH. _,, 
Resmi dairelerin nazarı 

dikkatine: 

s TURAL ~~ 
~ Kocnprime!rrı derha: keser. Her 
~ eczanede kutusu 35 kuruştur 

• 
5 

R.l'ı1 1 H 
lil K A 

A R 
R • 

A R E 
K A T 

T 

• Türk Radyo ve Elektrik Ltd. Ş~rketi 

Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeti ile birlikte hare
ket eden (Resmi İlanlar T. L. Ş.). t•~fiye haline girmiş 
bulunmaktadır. Bundan •onra gazetemizde 11eşredilccek 
Resmi İlii·nlar 16/9/lMl tarihinde yeniden teşekkiil ederek 
işe başlıyan 

··----:..-; ,,----... :-..-~---.. ' p A R A ş o L • p , Galata Posta kutu.su 1557, Tclefon: 4.1032 
Türk 6 ın Birliği esmi 

Kollektif Şirke1i 

"6:- _:;a: :it 

A N İ B A L • D o 
ÇAT A L•F A s 
A D,A K i İıil İP 1 A L A 

ilanlar 
tarafmdan idare edilecek tir. 

Sah·n ve Ba,ınuhurirı Etem iuet ; RAŞİD RIZA TİYATROSU 1 İstanbul Aslkye 9uncu 
Btw<• - Neeriyat D·r•ktôrü c B j R A !;i I K LA Z I :11 d 

Cevdet K.o\R\BİLGiN ' Vadvnı _ 3 _ P<'rde Hukuk Hakimliğin en: 
SON TELGRAJ.' MATBAASI 1 

~==========~~============='======== 

EZLE, G BAŞ, DiŞ, 
Nevra! ji, Kırıklık ve Bütün 

tcıuırn DA Gtl:•' E 3 

Ağrıları Derhal 
K4.Şl!; ALl!'IABILİR. 

Keser 

Bir Hakikat! Sayın l\1!6,ttr'lerlmlıla r.ıazarı Dlkkatlco .. ,_ 
V.;p.;/, ••uye//'. . /l~d ,·.uıyel/~ 

~._:t;.:: -- ' .. ---'-ıs~ ,r,: , ' ~ ~ 
-"'~"''"'' ) " ı.:4 . ,, ~ • • • • ~ ''C-"""'~· .. ~. 
~~ ::ı .. ~ .. ~ - - , ~ 

Pırlar.1;,ılı ve e'~h ~ı doımek, bir keiı""' il<> S i ;>; (; E R S AA T İ dooıekUr. Çünkil: 
PırJııııtalı ,.. clma.sh aa.atl•r·n b~·Jt ııai<.:<i ~v,..ıı ı:;, şt.uru .ıl~ olan S İ N G E it &.a~ lop· 

la:nm.ıştır, Bunun için: Sa'fll aJace.ğmız zaman, tıer-MrJüt~ S i N G E R Saati almalı. ... ııııu ,.c t&ıô;ıttn Uıe-
rin.dek.i s İ N G E R Markası.'la, müna&esemi1m ad~ dlk..'ta.t etmı·niz U.z.ımdır. 

Mod:ıyı lıkip eden her asrı kaCı:ı için k:;rrec!li ta~1 r;yle vtı. nf'!is işleme1 eriyle- hakıjc:oıf'n nRıtarı dıak.k.-ıtl 
celbeden böylt! b•r harikulade SİN G ER Saatjne sa'1ıp oltn11k ~dPta bir saa:dt•ttir_ 

• • • • • 
SINGER SAA Ti ~:tabu~~~:"Gü:l HEDiYELiKTiR 

No. 82 - D. Elmas:!: \•e 11 pıı.r antalı 600 lıra 
No. 82 _ C. E1rrıaslı ve ortadaki büyı.;,:. f ,.,.. 't 1ızere 11 pl J;nt:ılı "lOO l ra 

No. B2 _ f' Elırr.ası. ve o.""'tadcrki ı]e k u .. ı .. rırıdaJd hüufik olmak üzerP. 11 p.ı~ant;ılı 

No. 82 - H. E:.masııı VP o!"ta.Oa.t.. 1 e kencır•"'ldr..kf dah:;ı. bl.yWc o)mak n .. 11 ı:ı .. 1a t ... ~ 1 
EMSALLERİ GİBİ 15 Si~ ·r. GARA."ffİLİrİR. 

DİI.KAT: SL"i"GER SJ::ı.tle:-i Lt.ınbı.ı.d..ı. yalnız Emı:ıön .• n't rkC'hnd• k.i mğaı.arrız.da Ml1 , • 

8Ci0 ' ,.. lira 

yoktur A.d -es: Sİ. "GER SA . .ı\T ~rag;-~ı'arı. İc..-t;ırıbı;l Eınınoniı No R ıı:ııı•ırzZIZl•ll:ııı# 

42/624 
Beyoğlu Mc~uıtiyet cad. 223/ 15 

No. da muıkim Mucat Bilal ğlu 
tarafından Beyoğlu Altıncı Daire 
tranııv31Y ca.cl. Fre-diırik apartıman 
8 No. da muflrim Sıddııka Bilal oğ
lu alcyıl:ımc aı;ılal'l< ilıtar davr..s:nın 
y:ı.pıhnaıkla olan mı:.lıa.kem<'<Si sı

rasında: M. al~ynı:n ik:ımet,gahı 
meçhul olduğulldan davetiye ve 
dava =.ihali mLJhkeme div:ınıha
nesı.ne ı.a!il;. ve g<.cetc ile ilim edil
d · a n lıd.4? ·"' • lden .,rnaı}jlt_c-

Gazetemizin bundan evvel il3n neşrine vaı;ıtalık eden 
şirket •·e to~ckküllerle hiçbir alakası kulmudıC"ından 
bundan b!iyle ilanlarınızı; ayni fiat ve şal'tla.. dahilinde 
İslanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birliği Resmi ilanlar 

Kollektif Şirketi 
merkerine yollama..- ve bedellerini de ayni ad.r...,;e ge>n
dermeniı.i ric:a ederiz. 

·. 

meııfu. gıyaben icrasırıa ve daıvacı 
idtl:a..:m şaılıitle Uıat eylcmeı;ine 

v-e hu cıelsede irnei'<lilen• mıcılkcnin 

t:.r~k~:T~~;~t~~~~:f~ 1ALDANMAYINIZ: 
lenımcsıne ve yapılan k""jifı naıtrk . 

rapor toolcilk.ed~ecej;ıiııe v:. gıyap Avl'Upa veya Amerika mamulatı diyf'ck iizerindc Türkçe olrnı· 
l<arıu-ınJn yı.rrn• gun muddetle yan biiyük yazılar la ccnelıi mamu ıatı bi"ini veren siislii, yald11lı 
~ı~,nat krasına ve teı;ıliğ·la~i&ııinden zarif kutulu veya kristal şişeli piyasayı dolduran Rııj, Pudra, Ali k, 
~t.i1oaren· beş gu°:;ı içınde iıtı•:a.z et- Kolonya \'e diğer ıtriyat halkımızı Ye bilha<sa Türkleri ııldaıırnr .• 
mediği ta-kdııııde bi·r daha mah- Bunla~ kserı· ' t ti -•·t ...__ D"-'-·t _,,. · ı· t ." ........ e sı a ı s-u ınamtaa ıuu-, ı.ll.7\.u 11.."Ulfll'Z \.('r 1 ı rlvata 
kemeye kabttl edilmiyeroğ; ve • . . . ' · · 

' maiıllo€'me günü olarak 30191942 kragbet edınızb. v.e ..e1 ~':1~~~~~~",'."~. 1Avrupad.a bile büyiık rııliki:faLnı 
t 10 •-"'" ·"'"''"'--'- azan"n \'e rrır>cı ıgı .....,.. .... ""'en ve ~ıbansümııl marka saa a · t tu.1.1\ l;;."UJ JAJ.lb rı UA.M:' n g'lly a p ') 

dtararı makamına kaim olm<ı& ü
zere ilan olunur. (5292) 

Açık İJ ve memuriyetler 
Ziraat Bankası ta'l'a te~k'hat.J-. 

na orta mekt.eıp mezunları arasın 
dan imtihanla müte•dıdit memur 
lar al'lnacakıtır. 

Limon çiçekJeri kolon.yalarım, Şipr, Fujer, Ya..,.rnin, Leylak, Sm·ar· 
depari, Arpej, Fnıiver, Skandal, J\lenek~e. Origan, Losyon ve Lavan· 
talamnı, Krcuı, Briyaoıtiu, Pudra, Allık ve Rujlarını, Tırnak cilaları 
nı ve bütün ıtriyat müstab....-atı kullarunız. 

'==========================>==================~========~======================~ 

1 Maarif Vekilliğinden : 
1 

l - UJ~~ıır Bö~ge Sl::'n'at O.Kulunun yf"flld.e.n y.Jıp!Ulccık bir katlı ~~ 
A1:öıyetıi bin.o:sı m.r-tat. kapalı un'f t."$..llty)e eks:-rt.n~ konulmuştur. 

2 - Bıı M'11Şaot.ın k! şl1' bedı•lol •30936lb lira c81> kuruştut. 
3 - EliuNLme 2 B"rın,~tE:ş!'ıll 1942 Ctmıa günıU saa.t 15 d(l An arada Bü

yüık E\1--..! •paı.-tı.maT>ıı>o.k l'.i"•l•<l ve Td<nik Ö!M>ı.m M\islcşa.l'lığında l<>p
!an.ae:::.t \·e: '~k Er ··ı.,r~~. Arttırma ve İhcıle Komi..,yonunda yap1laolktır, 

4 - Bu ınşaata r..ı şartnan~ ve pıro!t-"ler 15 .»r.a 47 kurut mtık-abili..'ldf" W-

Daktilo bilen genç bir lu:ı 

ış arıyor 

Zabıta Romanı No. l 06 l 
•• 

Sen mi Oldürdün? 1 

- Baba, baiba' İşe o, b aya 1 
geldi 

B.c tar-oıftan da parmağı.le ıısan" 
sorden ç·kan zatı g&-tcriyordu. 

Gözx-r; sııvın çten :i.<l e1 a y aışl an
nı ..ştı: 

- Gel bura:va Cmı, balbanın 
lıavaıtını kurt:ıran bu Miie)önün 
elini ıak. 

ki'.I~ l.t:"\"f'llln" l\1 ldtir'üğ:ii-!ıd"t"n a!ıne.bi!.kr. 
5 - l.k~iltm('ye g rWı<mf·k ~n: 
a. - •16124> Lra c-13• troruşt;;.n ~ muvakkat t.•ınıinatın 2490 sayılı keN 

nun hükum.~ri d res.~e V\.'J't~Csi. 

b - En az •150000• Li'll!ıJ< l>enze!'i •~atın taahlnlt <dild•ğine vıe 1'ıahlril.

Hayatta anres'nden b.şka ırr
ses· 01nl1,.\ an \'€ onunla kl nd .nı 
geçindirm<'k iç.n ça' mal< ,,. ~c
bUl~yc:inde buluna" gen.. b.r 
kız•m. Orta der~ccr t J g .
dLn1 Da.:t.ito kursurda~ mc.ı.uı ı..trrı. 
Gayet seri y;zar m. R yaz; t d~n 
h'c zo,,Juk ı;ekm w BonsE:\' :E-

Yazan: F.DGAR VALLAS Çeviren: 1\IUA'lfMF.R ALATUR J -
- Siz btırz.da sinek l~lcıini 

ne y~r;ı.r:.~'lll? diye sorrlu. 
Bil de nnıdan d ~a ciddi biT ta

vırla: 

- Oğlum kıolloksiyon yaıpıyor, 

dedi, istersenrz, elinizdeki sinek 
iaşelerini de ona ve:incirz. Fakat 
M"!\}ii Kolh bir şey soracağım. 
Sız Frank Sutton'u tanıyor mu
sw""'uz? 

Kolli bu suale cevap vert'Cek 1 
y rde başka bir sual son:! .. kl, az / 
J<aldı Bil'in nefesi k~.lecooti. Ga-
z .. tecl şoyle oorm'U-itu: 

Leu ıısrninde bz zat kl\ipte 
~ --:-..x!ır? 

- Bugün nmma da (L'ıaf sual
r soruyorlar bana yahu? Bu 

su li dem: '>ir baş':as.ı soraıııştu. 
He~aldc Frank Su:tton ola

cak. 
- Kım<:ii! tu Le! A lah ı::ına? 

Herlıalrlc jyi bır aıal o'ınasa ge
rek. Poli;c dWjen a<l~mdan haY}l' 
ıbeklenir nı.i? 

- Bel:ki de Ö) ll' .. Ne W.yecek
tim? Frank Sut.ton hwnıgi kab.i
~y i k>raladı? 

- işıte azizjm, buıu söy1i~ıe
mem. Çünl:ü knroün nizamnax"c
sine aykırı olur. 

Fakat Kolli: 
- HE'l"hakle ziyafet salonunu 

seçmiştir, dedi. 
Gazeteci geriye döndü: 
- Gİd('yim bakayım, de<li, bi

zim hlranın içinde daha kaç sinek 
yiliıüyw? 

Bil şimdi k;yrt defterimde L 
harfi ile başhyan iızanl(]. iosinılf'
ri.nl troıeloe baışlnm:ştı. 

Tam o sırada asansör yııkaııya 
çıktı ve Cim son de-rece heye
canlı bir halde ciışarl')·a fırladı: 

- i.şte o dedlğın <te kiım? de
miye kalmooı. Gelen zaıtı tamdı. 

lfom~ yerinden fo hya.rak ell.,ri
ni U<Zattı: 

- Va> hal:iskiınm, baş geld." 
niz. Bu kud.ar senelerden sonra ... f 
Acaba si.z beni t::n.J ne rn,• Si
zi gi>rebilmek iıı;i>n bi.n 9texlin lirası 
foda e-!!rwye haz.m.l.rn. 

Con Leli kaşfannı çalara ·, ha
tır~sını yc'klan ıya çal~lı: 

- Hayır, d~di, siz: tan:~·a!T'a.
dım. 

- Pe\oi, tep çukuruıııu n<· çabu.k 
uımtılwıu:z? 

O zam<ın Leli'n:in yıü .. ü hıı.fif\e 

·gil J ü.mıscd ı : 
- Ş mıdi habrladım. Fttsı sen 

değil n'11::>'n? 
B"l d~'<hığu ııaadL-t ve h(.")"e

c:ce'ım adeta titrı ord~. Üi(i.:.lla 
clonerck: 

1..ftı !l mı Cil"", i$tt n ~i? 
Bak, yıne bana P<.'n;i d.yc h · .ı;p 
etti. 

Cim };Jz;.1·.ır ok, bozarıcak, ,ba
ba.;uıım emrmi yer• ;c ge .Jrdı.. 

00 devn.m e<lıiyc-rlu: 

- Bilm~ruı efendim, si:zi tek
rnr g&r.ıüğurnder. dol4yı ne lm
daı baht~·armı. Obü~ler.in .nasıl 

ıslıık çalaraık ~tiLderini hatırlı,. 
yorsunuz de~'.'il mı? Hiç unut
mam. Hatta ba.n& derni~t:nlız ki 
• Pea;i eğer sen b<.n<len eıvvel C€n

netc gXler.<cn, oradakilere ıriyle, 
beıtlrn burada daıha ~'O" ı§iorn var.• 
O gcnde.ııılıen bana Jwyduğunurı 

Pcrsi JS!m, a:rıı.1< ı[x,r,.m 

lkaddes bır io;;ım olau. 
Le lii gti.ıl'liar'6€1di: 

için mu,. 

- Ben de siri gön: · ~~me mcm
nuın oldum. Sazın c:. ıl w '""İz n<'y
d.i? 

-Ben!m ismim hCT zaman si" 
zin ded:ı ı:z. i Persı.'dir. 

Lel.i dc<l. lci; 
(De,·a= \"ar) 

doun i!a olı..:ndui!una <l.Joı.- vcs~ka g00terilme9i. 

c - İhı.ıLc tarU1i"1<l€n ii<;' gün cvv&l cta1il gfull~ri bariÇ> Nıa~ia Ve-ki.lhğ'.ndrn 
clınmış ehfı;rC'ıt ka.::ı iıb ·-ız rCi 1~. 

d - 19-12 srıncs\.rlol'.' Dıit T.('(lr••t Od:Lsıtl'dan vesik.a a-Iın.m1' olması ,a.rttır. 
6 - istırklı'f'rln tf f mt~~~roltınnt tha~ giln.U. alan 2/ I. t.,~şrin/ 1942 C~ 

mQ gtlnıl s"'1t 14 de l<r.d·~ K<>m'!,<yona vermiş w•ya göndernj~ olmaları kı-

l 
z:ur.ıd~r. 

Poot.ıda vulı.u bıı!Gcaıt gecikınelenine mı;s'uliyet kabul edilmez. <IOIMlll> 

Beyoğlu Yerli A skerlik Şubesinden: 
Aşağıda ;,.;imleri yaıılı sub.ı:yların ıree!e Şube:ınize m<irca:ı<kı.-ı, ak,,; taı.-

d"t'!l.e hakllannda kı.oonl takibat yapı.l<ıcağı. ilan oluıınr 1238 •10339> 
P':y•ci<' b.nbaşı Şalı'° oğlu Nı>w.at Güvr-n 321 - 527 
Top. Tğm, Yıihya oğlu Adil So,er ~63. 
Pi:ya<le Tiım. Caf.e.- 49222. 
P yade Ttm. HüB(•yin oğ!u HaOOi Kaıaohasan 50233. 
Pıya<l-e T~m. Rrmz! oj_ l\t;,.hmut Pir::w; 149406. 
Hal'O San."Y< l.lıib. Rrmm (),,te'k!n 330 - B - 53. 
Yd Piyacic Tğm. H Lrt Anoğlu 45828. 

~~~~--------~~-~~ 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığına bir Yüksek 
Mühendis Alınacak 

Deruı Ferı "' İ:ruı!at ş,bes<ıı.e bir yı!Y'•sPi< m!lhP<><ic• alınarak v~ 36~8 sa-
y.ılı kanun lıillcılın;erirıe göre 300 liraor& J:ıJad.M ücn::t \-C ·i!ec.ıe.ktir. TcdıpleM 

Deo:,ı MUslf"Oan!'ı.Wna mti --ac. .ı.aı,, (192';9 - 018.l" 

rim mevcuttur. 
. H'l.lsUSi, resmi n'üess el, rc:l iş 

arıyorum. Tai,pler.n lütfen c: n 
Teiıgraf ha k süt umırd ,::; n
yürek. diye yazmaiar•ıu hümct 
le r:ca ederim. 

K ARAR HULASASIDIR. 

i· . 42/235 
~uau Korumna Kaou'111una mıuh.a. <:t

f('fttı-n B:ıkıraw İ ·a yon cad. 6 nu
ımal'ada kö:TIU:- tioaıxıtryJe n".e~u.1 H -

fron oğlu Melı?net Gu.l 'luıkk.ı ·ıaa 1 t.. 
2 ı..."'IC· M!l11 Koruınma l\I:ıhkc cıe 

cet'ı'l)'3Jı. eden mu'h~., nı nM ~-
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